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Franciszek Lehar urodził się 30 kwietnia 1870 r. w Komarom, 
niewielkim mieście położonym w granicach monarchii austro
węgierskiej . Pierwsze kroki w zakresie edukacji muzycznej stawiał w 
domu, pod pilnym nadzorem swego ojca , trębacza i jednego z członków 
lokalnej orkiestry wojskowej. Gdy ukończył 12 lat, rodzina wysłała go na 
naukę gry na skrzypcach do Konserwatorium Muzycznego w Pradze , 
gdzie jednocześnie poszerzał swoje umiejętności kompozytorskie u 
znanego nauczyciela Fibicha. Pod wpływem sugestii ze strony Dvoraka, 
Lehar zdecydował się poświęcić swoje życie tworzeniu muzyki. Swoją 
pierwszą pracę otrzymał co prawda w teatrze w Eberfeld ( 1888 r.). 
jednak każdą wolną chwilę poświęcał na komponowanie własnych 
utworów. Już rok póżniej dołączył do orkiestry wojskowej swego ojca 
jako skrzypek i asystent dyrygenta. Całą ostatnią dekadę XIX wieku 
prowadził własne orkiestry w różnych miastach na całym kontynencie, 
w tym w Puli, Trieście, Budapeszcie i Wiedniu. Komponowane przez 
niego walce i marsze cieszyły się dużą popularnością wśród miłośników 
muzyki poważnej, a w 1896r. Lehar odniósł niewielki sukces jako 
kompozytor teatralny, wystawiając własną operę w Lipsku. 
W 1905 r. ogromny sukces i sławę przyniosła Leharowi operetka 
„Wesoła Wdówka" ,której premiera odbyła się w Wiedniu. Dzięki niej 
kompozytor zyskał olbrzymi szacunek, a także środki 
niezbędne na poświęcenie się w pełni tworzeniu muzyki. W ciągu 
kolejnych trzech dekad powstało blisko trzydzieści nowych dzieł, które 
rozsławiły Lehara na całym świecie i uczyniły prawdziwie bogatym. 
Lekkie i frywolne, a zarazem szybko wpadające w ucho melodie 
wspaniale oddawały atmosferę Wiednia z początku XX wieku. W 1934 r. 
muzyk zakończył swą karierę kompozytora, poświęcając czas pracy w 
wydawnictwie muzycznym. Z chwilą pierwszego triumfu nazistów w 
Europie Lehar przeszedł na emeryturę i zaszył się w swojej posiadłości 
w Bad Ischl. Podziw Hitlera i Goebbelsa dla genialnej muzyki 
kompozytora ocalił życie jego żonie, Zofii, z pochodzenia Żydówce. 
Wielu jego przyjaciół oraz długoletni librecista Fritz Liihner zginęło w 
obozach koncentracyjnych. Z drugiej strony muzyk nigdy nie wystąpił 
otwarcie przeciw nazistowskiemu reżimowi. 
Po zakończeniu wojny wraz z żoną przeniósł się do Szwajcarii , gdzie 
oboje zmarli w niewielkim odstępie czasu. Lehar był uznanym 
kompozytorem i muzykiem. Jego dzieła zachwycają szeroką paletą barw 
muzycznych, a wkład w rozwój opery i operetki jest niezaprzeczalny. 
Utwory odznaczają się odcieniem ironii i szczególną lotnością, zmiesza
ny i z nutami nostalgii i wyrafinowania. Lehar był ostatnim wielkim 
twórcą Opery Wiedeńskiej , a prócz utworów scenicznych pisał 
również partytury dla filmu, poematy symfoniczne, koncerty na skrzypce, 
walce i marsze, utwory na fortepian oraz niezliczone piosenki. 
Do jego najważniejszych dzieł należą: "Wesoła wdówka", 
"Kraina uśmiechu", "Hrabia Luxemburg" i "Carewicz". 

Alexandr Azarkevitch 

Tancerz i choreograf, historyk baletu i teoretyk tańca, 
menedżer kultury, doktor nauk humanistycznych 
w zakresie nauk o sztuce - teatrologii (w specjalności: 
historia kultury, historia baletu i teoria tańca). Laureat 

, ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali oraz 
konkursów. Jako tancerz przez kilkanaście lat pracował 
w zespołach baletowych kilku teatrów w Polsce i za granicą. 
Jako choreograf współpracuje z teatrami muzycznymi, 
dramatycznymi oraz baletowymi. Autor kilkudziesięciu 
choreografii, które prezentowane były na scenach m.in.: 
Rosji , Ukrainy oraz Polski. Wykładowca akademicki na 

' kilku uczelniach m.in. Adiunkt Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, AdiunktAHE w Łodzi (pomysłodawca 
i opiekun specjalności: Tancerz-choreograf, Wydział 
Artystyczny AHE w Łodzi) . Wykładam.in. historię baletu i 
teorię tańca oraz taniec współczesny. Zapraszany jako 
pedagog tańca współczesnego na liczne ogólnopolskie i 
międzynarodowe warsztaty tańca. Członek komitetu 
ekspertów międzynarodowych festiwali choreograficznych 
oraz juror wielu ogólnopolskich i międzynarodowych 
przedsięwzięć artystycznych m.in. International Dance 
Competition Danzamerica w Cordobie, Argentyna. Prezes 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Promocji Sztuki 
Choreograficznej im. Sergiusza Diagiłewa w Łodzi ; 
pomysłodawca i Dyrektor Międzynarodowego Konkursu 
Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagiłewa. Jest 
jedyną w Polsce osobą nagrodzoną przez Międzynarodową 
Fundacje „Dom Diagiłewa" działającą w Rosji pod 
auspicjami UNESCO Srebrnym Medalem Sergiusza 
Diagilewa za wyjątkowe osiągnięcia w propagowaniu 
sztuki choreograficznej w roku 2004. Laureat Nagrody 
Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie tańca w 
roku 2005. Finalista Międzynarodowego Konkursu 
Producentów na Najlepszy Projekt w Dziedzinie Kultury i 
Sztuki w Pennie w Rosji w 2005 roku. Na stałe mieszka w 
Łodzi i Berlinie. 



Sto lat po prapremierze 

Nowy rok 1910 powitały teatry wiedeńskie dwiema 

operetkami Lehara ,,Dziecko księcia" i ,,Hrabia Lu

xemburg", ale trzecia zmjdowała się już w końcowym 
stadiwn prób; w Carl-Theater przygotowywano „Cy

gańską miłość-Zigeunerliebe" . 

Willner i Bodomzky napisali libretto, które miało uka

zać publiczoości zupełnie innego-i kto wie, czy nie 

najprawdziwszego , najoordziej szczerego Lehara. Nie 

kosmopolitycznego światowca, jak w „Wesołej wdów

ce", ,,Mężu trzech żon'', czy w Luxemburgu, nie ma

cedońsko-greckiego folklorystę, jak w ,,Dziecku księ

cia", lecz człowieka o węgierskiej duszy, wychowane

go na piesniach śpiewanych mu przez matkę 

w Komarom gdzie urodził się 30.IV.1870 roku 

Poddali mu termt, w którym niewiele miejsca pozo

stawało na uśmiech i zabawę, obfitujący natomiast w 

gwałtowne, dramatyczne spięcia, a taki termt mrzucał 

oczywiście zupełnie nowe rozwiązania muzyczne, 
bliskie operowym tęsknotom Lehara. Romantyczno

drarmtyczny charakter dzieła , bogata instrurrentacja i 

bardzo interesujące rozwiązania harmoniczne (choćby 

w instrumentalnej wizji rurzy na początku I aktu) 

istotnie przybliżały „Cygańską miłość" scenom po

ważniejszym, opero wym. 

Muzyka była drapieżm i sentymentalna zarazem, zda

jąca się wywodzić-jak pisał Bernard Grun-z pieśni 

ludowej Bartoka i Kodalya. 

,,Nieokiełznane kadencje skrzypiec i klarnetów wiodą 

ku melancholijnym melodiom czardasza, 

walce tchną nostalgicznym smutkiem, 

a wszystko spowite jest czarodziejskim welonem ma

rzenia". 
Nikt nie był pewien jak na tak odmienny 

utwór zareaguje wiedeńska publiczność, przywykła do 

calkowicie innej strawy na operetkowych spektaklach. 

Kurtyna w Carl-Theater poszła w górę 8 stycznia 1910 

roku. Akcja operetki rozgrywa się na początku XIX 

wieku, gdzieś w Siedmiogrodzie, blisko rwnuńskiej 
granicy. Zorika, córka bogatego ziemianina spędza 

poranek swego weselnego dnia w lesie md Czerną. 

Zorika odnosi wrażenie, że takie cygańskie życie 
odpowiadałoby jej znacznie bardziej niż nudna 

egzystencja przy boku bogatego męża, chciałaby 
razem ze skrzypkiem uciec gdzieś w nieznane 

krainy. Cyganowi również podoba się młoda 
dziewczyna. Obiecuje, że przyjdzie zagrać na jej 
weselu, chociaż w głębi duszy szczerze zazdro -
ści Jonelowi - i Zoriki i majątku; 
Jonel to podobno przyrodni brat Josziego - stary 
Bodescu uwiódł kiedyś - jak powiadają we wsi 
jego matkę, cygankę ... tymczasem Piotr Dragotin, 
ojciec Zoriki, przygotowując córce huczne wese

lisko, jednocześnie myśli o własnym ślubie . 
Starszy pan kocha się w pięknej sąsiadce hrabinie 
Ilonie i stara się nakłonić ją do małżeństwa. 
Także szesnastoletnia siostrzenica Jolanta marzy 
o zamążpójściu i ma już nawet upatrzonego 
kandydata; Kajetana, syna miejscowego burmi
strza. Tak więc cały dwór Dragotinów przepojony 
jest dzisiaj najgorętszymi uczuciami. 
Przychodzą goście weselni. Narzeczony Zoriki, 

Jonel w pięknej pieśni prosi narzeczoną o 
weselny podarunek; kwiat dzikiej róży. Zorika 
jednakjak w transie, gałązkę dzikiej róży zamiast 
wręczyć Jonelowi - rzuca w nurty rzeki. 
Powstałą konsternację rozładowuje przybycie Ilony. 
Dragotin pragnąc całkowicie załagodzić sytuację, 

nakazuje córce pocałować narzeczonego, lecz 
pojawia się Joszi i - nieoczekiwanie - protestuje 
przeciw temu pocałunkowi . 
Atmosfera na weselu nie jest po tych spięciach 
najlepsza. Zaczyna się kolacja; tylko Jolanta 

pozostaje jeszcze na dworze, zatrzymując przy 
sobie Kajetana i wymusza od speszonego chłopca 
pocałunki i miłosne wyznania ... 



Zorika spotyka się z Joszim. Prosi aby przygotował 
konie; o świcie pragnie wraz z nim odjechać w świat. 
Potem-idzie nad Czernę pije z niej wodę; zasypia ... 
A trzeba wiedzieć, że Zorika to zaczarowana 
dziewczyna; jej matka ochrzciła ją w wodach Czerny, 
a dzieci zanurzone w tej rzece znajduj ą się pod opieką 
wodnych duchów-jeśli napiją się wody z nurtów 
Czerny, mogą poznać całą swoją przyszłość. 
Cała operetka wzbudzała wśród publiczności pewną 
konsternację ale właśnie ten spektakl należy postrzegać 
w kategoriach romantycznej poetyki. Czy po stu latach 
od prapremiery widz nie wzruszy się śledząc rozterki 
uczuciowe Zoriki, Josziego i Joneła? 
Publiczność zawsze stała po stronie Lehara. 
Sądzę, że i tym razem go nie zawiedzie. 

Daniel Kustosik 

Mały Słownik Polsko-Romski 

Romano Kamlipen 

Słońce - Kham 

Wiatr - Bałwa 

Szczęście - Bah 

Podróż - Drom 

Skrzypce - Ławuta 

Czardasz - Ciardaszis 

Muzyka - Baszawiben 

Skrzypek - Ławutaris 

Król Czardasza - Kralis Ciardasziskro 

Wioska- Gav 

Dzień - Dziwes 

Noc-Rat 

Król - Kralis 

Księżniczka - Kralownia 

Braterstwo - Phrałipen 

Sen - Sowiben 

-Kamav 



„Cygańska miłość" 

F.Lehar 

Piotr Dragotin 
Jonel Bolescu 
Kajetan Dimetreanu, 
syn burmistrza 
Mo szu 
J oszi, skrzypek cygański 
Zorika, córka Dragotina 

Jolanta, siostrzenica Dragotina 
Michał, oberżysta 

Ilona von Koroshaza, hrabina 
Julika, niania Zoriki 
Rusałki 

Reżyseria 

Kierownictwo muzyczne 
Scenografia 
Choreografia 
Asystent choreografa 
Asystent reżysera 
Przygotowanie solistów 
Przygotowanie chóru 

r 
Wł. Kalemba, W. Paprzycki 
M.Kin, J. Patycki 

M. Ogórkiewicz, J. Patycki 
S. Wieczorek, D. Taraszkiewicz 
M. Niewiadomski 
A.Wawrzyniak, A.Urban, 
A. Lasota 
K. Garlińska-Ferenc, O. Gładysz 
J. Ryś 
A. Bajerska - Witczak 
M.Małkowicz 

K. Garlińska, O. Gładysz, 
I. Tarasiuk, A. Wawrzyniak, 
W. Butler 

- Daniel Kustosik 
- Przemysław Neumann 

1- Anna Bobrowska - Ekiert 
]} - Alexandr Azarkevitch 

Grzegorz Kawalec 
- Arnold Pujsza 
- Andrzej Matusz 
- Michał Łaszewicz 





Soliści i solistki 

Marzena Małkowicz 
Izabella Tarasiuk 
Agnieszka Wawrzyniak 
Lucyna Winkel 
Olga Gładysz 
Anita Urban 
Anna Bajerska - Witczak 
Karolina Garlińska - Ferenc 
Anna Lasota 
Michalina Brudnowska 
Włodzimierz Kalemba 
Jarosław Patycki 
Wiesław Paprzycki 
Mirosław Kin 
Arnold Pujsza 
Maciej Ogórkiewicz 
Seweryn Wieczorek 
Jacek Ryś 
Dariusz Taraszkiewicz 
Łukasz Brzeziński 

Chór 
Marlena Łaszewicz 
Sylwia Kupczyk 
Magdalena 
Szcześniewska 
Danuta Teichert 
Sylwia Pikosz 
Małgorzata 

Napieralska 
Anna Michalak 
Adam Silecki 
Maciej Sztor 
Przemysław 
Kosmowski 
Kierownik chóru: 
Michał Łaszewicz 
Balet: 
Soliści: 

Kinga Połącarz 
Iryna Prakharenka 
Łukasz Kaczmarek 
Tomasz Manowski 
Dariusz Nowik 
Koryfeje: 
Marta Murmyło 
Paweł Gajda 
Jarosław Horbacz 
Radosław Lak 
Zespół: 
Sandra Napierała 
Michalina Sziwa 
Emilia Sławińska 
Agnieszka 
Owczarzak 
Paulina Kramarczyk 
Bartosz Antkowiak 
Jakub Grzelak 

Orkiestra 
Koncertmistrz 
Skrzypce: 
Tomasz Dolezich 
Piotr Matusewicz 
Skrzypce: 
Dominika Bukowska 
Wiesława 

Chruszczyńska 

Małgorzata Gonera
Łakomy 

Urszula Nagrodzka 
Roma Paprzycka 
Wiesława Piątek 

Zbigniew Rybak 
Wiesław Ziółkowski 

Altówki: 
Joanna Zielińska 
Marcin 
Miecznikowski 
Koncertmistrz 
Wiolonczeli: 
Marcin Baranowski 
Wiolonczele: 
Roman Szymczyk 
Koncertmistrz 
kontrabasów: 
Andrzej Iwanowski 
Kontrabasy: 
Leszek Szaniawski 
Harfa 
Natalia Łukaszewska 
Flety: 
Edyta Brzezińska
Kapłon 

Sebastian 
Łukaszewski 

Oboje: 
Barbara Handszu 
Bożena Piotrowska 
Klarnety: 
Jerzy Gronowski 
Arkadiusz Kowalski 
Fagoty: 
Błażej Pasternak 
Sławomir Piechota 
Trąbki: 

Andrzej Kulka 
Krzysztof Sala 
Waltornie: 
Jarosław Perz 
Paweł Szafran 
Puzony: 
Marek Banaszak 
Piotr Rausz 
Perkusja: 
Maria Anders 
Piotr Trojanowski 
Inspektor orkiestry 
Paweł Szafran 



Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Daniel Kustosik 
Z - ca Dyrektora - Jolanta Michalak 

Główna księgowa - Jolanta Czechowska 

Kierownik sekretariatu - Elżbieta Chodorowska 
- Jolanta Kin 

Dyrygenci: - Przemysław Neumann 
- Jacek Pawełczak 
- Michał Łaszewicz 
- Maciej Sztor 
-Andrzej Knap 

Asystent d/s. Artystycznych - Arnold Pujsza 
Kierownik baletu - Grzegorz Kawalec 
Kierownik chóru - Michał Łaszewicz 

Korepetytor solistów - Andrzej Matusz 
Korepetytor baletu - Grzegorz Koralewski 

Pedagog ruchu scenicznego - Ewa Kusz 
Inspicjent - Magdalena Kaufmann 

Koordynator pracy artystycznej -Radosław Jastrzębski 
Biuro obsługi widza - Beata Banaszak 

- Grażyna Lehwark 
Kierownik marketingu - Bartosz Kuczyk 

Marketing - Lidia Chmielewska 

Koordynator d/s. Technicznych - Maria Sieracka 

Kierownik pracowni fryzjerskiej - Barbara Andrys 
Pracownia malarsko-butaforska - Stanisław Bigos 

Brygadzista sceny - Dariusz Sieracki 
Główny elektryk - Bogusław Michalak 

Akustyk - Robert Rekiel 
Kierownik widowni - Marlena Łaszewicz 

Rekwizytornia - Gabriela Wojciechowska 

Wydawca - Teatr Muzyczny w Poznaniu 201 O 
Projekt okładki i oprawy graficznej-Patrycja Szuniewicz 
Druk - Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j. Poznań 

Konsultacje językowe - Miklosz Deki Czureja 

W REPERTUARZE TEATRU 

OPERETKA KLASYCZNA 

Hrabina Marica 
Kraina uśmiechu 

Księżniczka czardasza 
Wesoła wdówka 

Zemsta nietoperza 
Baron cygański 
Wiedeńska krew 
Cygańska miłość 

MUSICALE 

Phantom 
Skrzypek na dachu 

Ach Ameryka 
Cabaret 

SPEKTAKLE DLA DZIECI 

Ania z Zielonego Wzgórza - musical 

Pchła Szachrajka 
Pinokio 

Dziewczynka z zapałkami 
Koziołek Matołek 

Królewna Śnieżka 
Kot w butach 

SCENA PREZENTACJE 

Nie teraz kochanie 
Piosenki stare jak świat 

Porwanie Sabinek 
Okno na parlament 

Edith i Marlene 

W PRZYGOTOWANIU 

Mayday 



TEATR MUZYCZNY 
w Poznaniu 

ul. Niezłomnych le 
61-894 Poznań 

DYREKTOR 
DANIEL KUSTOSIK 

Z - CA DYREKTORA 
JOLANTA MICHALAK 

KASA BILETOWA tel. 06 1 852 29 27 
fax 06 1 852 29 3 1 

CENTRALA tel. 06 1 852 17 86 
SEKRETARIAT tel. I fax. 06 1 852 32 67 

www.teatr-muzyczny.poznan.pl 

sekretariat@teatr-muzyczny.poznan.pl 
marketing-promocja@teatr-muzyczny.poznan.pl 

bow@teatr-muzyczny.poznan.pl 




