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WIEDEŃ - Zł.JOTE MIASTO 

JOHANNA STRAUSSA 
Jeżeli prawdą jest, że posiadam niejaki talent, 

to wykształcenie go zawdzięczam mojemu ukocha
nemu miastu rodzinnemu, to jest Wiedniowi. W zie
mi te.i jest zakorzeniona cała moja siła, w powiet
rzu tego miasta unoszc-1 się melodie, które zostały 

zebrane przez moje uszy, zapadły głęboko w sercu 
i zostały moją ręką napisane. Wiedeń, miasto pio
senki i we oł go nastroju , miasto, które pomogło 
młodemu chłopcu w stawianiu pierwszych kroków, 
a dojrzałemu mężczyźnie jeszcze dziś objawia swo
ją sympatię. Wiedeń, miasto pięknych kobiet, miasto, 
które zachwyca i oczarowuje każdego artystę. Wie
deń - złote miasto. 

Johann Strauss 

sala balowa w Baden-Bad n 

„Miasto piosenek i nastroju" - tak nazwał 

Strauss swoje miasto Wiedeń. Miasto, o którym mó
wił kompozytor Ludwik Spohr, że jest ono bezspor
ną stolicą całego muzycznego świata. Karol Fryde
ryk Zelter, założyciel berlińskiej akademii śpiewu, 
tak pisał zachwycony tym miastem leżącym nad Du
najem: Tutaj wydaje się, że nmvet z kamieni wy
pły\va muzyka„." 

Ten tak często podkreślany geniusz muzyczny 
Wiednia sięga swoimi początkami XII wieku. W tym 
czasie znany niemiecki trubadur Walter z Vogel
weide miał pono(; nauczyć się na wiedeńskim dwo
rze swojego „śpiewu i swoich pieśni". Trzysta lat 
później wychwalano to miasto muzyki we wspania
łych wersetach mówiąc: „Więcej muzyki i instru
mentów muzycznych nie znajdzie się na pewno na 
żadnym krańcu świata„.' Z tym miastem związane 
są nie tylko takie nazwiska, jak, Haydn, Mozart, 
Beethoven, Szubert, Brahms, Mahler czy też Hugo 
Wolf. Również Lanner i Straussowie. Millocker i 
Suppe reprezentują muzyczny Wiedeń. 

Rzućmy więc okiem na ten Wiedeń walców i ope
retki, Wiedeń z drugiej połowy ubiegłego stulecia. 

Czcigodne cechy starej metropolii naddunajskiej 
świadczyły i w tych latach o trwającej wieki tra
dycji kulturalnej miasta, ale rytm życia brzmiał 

teraz inaczej. Stary ubiór stał się zbyt ciasny dla 
młodego Wiednia, fortyfikacje, niegdyś ulubione 
miejsce spacerów Wiedeńczyków zostały zburzone, 
a przysłowiowy wiedeński spokój ustąpił miejsca 
gorączkowemu tempu tych lat. 

Cóż mogłoby lepiej określić ten rozwój, jak tych 
kilka cyfr: w roku 1825, roku urodzenia „króla 
walców", Wiedeń liczył zaledwie trzysta tysięcy 

mieszkańców. W roku 1870 liczba ta została niem.'.ll 
podwojona, a w następnym dwudziestoleciu ulicami 
Wiednia przepływała fala blisko miliona mieszkań
ców. 

W owych latach powstaje w Wiedniu nie mmeJ 
niż tysiąc towarzystw akcyjnych, otworzono ponad 
dwieście banków. W euforycznym gwarze gospoda:c
czej koniunktury miasto zmienia swoj e oblicze. 
„Nowo upieczeni baronowie złota, których głupota 
była rozczulająca, a ich chwilowe szczęście i wy
szkolona arogancja zaskakujące" - jak pisał o nich 
j l"lden ze współczesnych - chcieli lokować swoje ka-



pitały w „pomnikach" miasta. Nowe pasaże , nowa 
rotunda, wi elkie mosty lub błyszczące tramwaj e -
to nie\vielki dowód tego rozwoju. UrZ ć!dzano swa
wolne jazdy na Praterze, wydawano p ;eni<:1dze. 

A słynne wiedeńskie fiakry, kierowane z ele
gancją przez woźniców, Schrammlowie koncertuj <1-
cy w zajazdach podmiejskich, romantyka lasków, 
przytulne kawiarenki z ławeczkami obitymi czer
wonym pluszem i pełne dymu tytoniowego, przepeł
nione sale tańca, światowej sławy teatr wiedeński, 
lub też tak wychwalany w pieśniach „kochany Pra
ter"? Tak, to wszystko należy uważać za Wiedeń 

tamtych czasów, Wiedeń nad którym mistrz Strauss 
dzierży swoje skrzypce i przygrywa do tańca„ . 

Nie tylko dynastia Habsburgów·, ale również i 
Straussowie rządzili Wiedniem 19 stulecia. Młody 
Strauss jes t 'nam przedstawiony jako pełen czaru, 
elegancji, ni ezwykle żywotny człowiek, który mimo 
tak ogromnego powodzenia nigdy nie był zarozu
miały. Był w każdyfn alu dżentelmenem. Być może 
do przesady dbał o swój wygląd zewnętrzny. Chęt
niej grał partyjkę bilardu czy taroka niż czytał książ
ki lub chodził do teatru . Strauss to po prostu typo
wy elegancki wiedeńczyk owego czasu. Charakte
rystyka jego postaci byłaby jednak niepełna, gdyby 
nie wspomnieć jak bardzo potrzebował zawsze opie
ki. Był człowiekiem chwiejnym. Najlepszy dowód -
- wprawdzie, w 1848 roku, na czele swej kapeli 
kroczył na barykady, ale kiedy potrzebna była od
waga aby przyznać się do rewolucyjnych przekona11., 
\vtedy już nieco gorzej. Znany jest fakt zapuszcze
nia bródki a 'la Franz Josef. Znany jest te ż marsz 
który na cześć Franciszka Józefa skomponował. 

]\!limo to drzemie w tym artyście ogień, który 
wyniósł jego muzykę ponad kołtuńską ciasnotę umy
s łową i l ekkomyślność otoczenia . Nie tyiko Wiedeń 
i Austria, ale i cały świat był oczarowany jego wal
cem czy też finałem do operetki „Zemsta Nietope
rza". W Paryżu \vydawało się nawet, ż e jego walce 
pokonały kankana. W Ameryce daje on koncert 
przed audytorium stu tysięcy słuchaczy, w czasie 
którego - dyryguj e masą dwudziestu tysięcy mu
zyków i śpiewaków. Jego melodyjne walce, pełne 
ognia polki nie są tyl'.ko tuzinkowymi szlagierami, 
wywodzą się one z ducha ludowego Wi dnia, posia-

JOHANN STRAUSS 
z pierwszą żoną Henriettą 



dają nieprzemijające wartośc i prawdziwy nastrój 
„złotych czasów". 

A jego operetki? 
Tam, gdzie przypadek daje mu do ręki libretto, 

godne jego talentu, powstają dzieła, które można po
stawić śmiało obok jego najwspanialszych walców, 
dzieła, które uzasadniają jego tytuł Mistrza Wiedeń
skiej Operetki. Co potrafiłby stworzyć Strauss w 
dziedzinie operetki, gdyby miał takich autorów lib
retta, jakimi dysponował Offenbach - Halevy'ego 
i Meilhaca? N a to pytanie odpowiada nam operetka 
„Zemsta Nietoperza" . 

Kompozytor, uśmiechając się ironicznie, przed
stawił historię wiedeńskiego życia przy pomocy wie
lobarwnej mieniącej się, pełnej wesołości i ognia, a 
jednocześnie pełnej gracji muzyki. Myśli muzyczne 
gonią jedna drugą, za każdym razem inne, coraz 
bardziej wybuchowe, przedstawiane z coraz wiekszą 
elegancją i wesołością. Często mówiono o szampań
skim nastroju, jaki panuje w „Zemście Nietoperza" 
nazwano ten utwór jednym wielkim i nieustającym 
tańcem. W tych wypowiedziach jest na pewno dużo 
prawdy, gdyż dowcipne, lekko związane nici drama
tycznej akcji zacieraj<) się w wirującej atmosferze 
drugiego aktu . 

Czy jest jeszcze konieczne wypowiedzieć choć 

jedno słowo o „Zemście Nietoperza"? W operetce 
tej zjednoczyły się wszystkie zalety: wspaniałe lib
retto z doskonale zarysowanymi postaciami i prze
pysznymi sytuacjami, muzyka, w której każdy frag
ment muzyczny zclaej się górować nad swoim po
przednikiem. Na koniec owa dostojność, która góru
je nad całym utworem i nawet w sytuacjach peł
nych humoru nie przekracza nigdy granicy, poza 
którą sztuka przestaje już być sztuką. 

(z programu Deutsche Staatsoper 

w Berlinie, 1964) 

Wake Johanna Straussa 
można śmiało porównać do ko
biety. Tak jak kobieta mają one 
przymilne usposobienie, zmien
ność nastrojów, czar, śmiech, 

to znowu drobne łzy, zaskaku
jące nastroje. Każdy walc 
Straussa ukrywa w sobie du
szę kobiety. 

Marcel Prevost 

T~atr - An der Wien ·-



„.Czym operetka powinna być? - Najważniej

sze aby była dobrym rozrywkowym teatrem mu
zycznym. Teatrem który posługuje się konwencj · 
operetkową . Staje się symbolem możliwości ukry
tych pragnień, niewyżytych marzeń. Stąd płyną i 
muszą płynąc:: uproszczenia fabuły, jej wątła papie
rowość , nikłość intrygi. Stąd też absolutna przewidy
walność rozwiązan ia każde j sytuacji. A jednak na
leży podziwiać mistrzostwo polegające na płynnym 
i oryginalnym oper owaniu stereotypem sytuacyjnym, 
stąd zabawa, która zasadza się na śledzeniu wszel
kich „nieprawdziwych", wręcz surrealnych sytuacji. 

Operetka jest sztuką konwencji doprowadzonej 
do perfekcji. Jest czystym nonsensem apelującym 
do absurdalnego poczucia humoru. Jest wreszcie 
zwierciadł em pragnień bezideowego mieszczucha . I 
w tym należy widzieć jej społeczną zjadliwość, jej 
demaskatorskie ostrze . 

Wystarczy tylko odrobina wyobraźni, aby w 
sz tucznym świecię operetkowych marionetek odna
leżć rzeczywistość, którą tak dobrze znamy z co
dziennego doświadczenia . Łowienie intratnej posa
dy, fałszywy przepych reprezentacji, idiotyczne l 
n ikczemne intrygi mające za swój obiekt najintym
niejszą sferę ludzk ich działalności, wartoś.ciowanie 

ludzi wedłvg zajmowanego stanowiska, nie zaś we
dług rzeczy\.vistych, humanistycznych wartości jakie 
r eprezen tuj e:), alienacja pewnej grupy „działaczy na 
dorobku", ze środowiska, któremu powinni służyć, 

nic zaś tylk o r prezentować .. . 
Może przepło zymy słodko drzemiącego jeszcze 

gdzieś wśród nas mieszczucha, cesarsko królewskie
go urzędasa, obłudnego cenzora cudzej moralności, 

cynicznego młodzieńca-działacza, którego jedyną 

trosk<! jest kolej ny zagraniczny wojaż. A może prze
pędzimy wszędobylskiego warchoła , urodzoną w nie
dzi elę księżniczkę, zid iociałego ma minsynka, tępego 

bufona? Cóż, j eśli się to nam wszystko uda - może

my zwij · ć operetk owy teatr lub przenieść go do 
1T.uzeum osoblivvości niedzisiejszych. Ale czy to rz~ 
czywiście tak szybko nam grozi? Czy przedstawione 
w operetce sy mbole przestały istnieć, czy to wszyst
ko j uż minęło? Popatrzmy ... 

(Ma rian Wallek-Walewski - fragmenty art. Nie tylko 
o Zemście nietoperza zam ieszczonego w programie Operetki 
Warszawsk i j 1971 r.) 

O Tuwimie - człowieku tea tru - nie pisze się 

wcale, bądź zbywa się ten temat drobnymi, margi
nesowymi wzmiankami. Nie wątpię, że przyjdzie w 
końcu chwila, gdy teatralnym dorobkiem Tuwima 
zajmie się ktoś powołany, gdy wydobędzie się z 
teatralnych archiwów wszystko co ocalało z jego 
bujnej twórczości w tej dziedzinie. 

Ten wielki poeta był człowiekiem zarażonym 

teatrem. Teatr był jego wielkim i radosnym hobby. 
Przez długie lata był stałym współpracownik iem li
terackim „Qui-pro-quo". Napisał w tym czasie se tki 
tzvv. utworów małych form, czyli po prostu skeczów, 
monologów i piosenek. 

Był on prekursorem prawie wszystkiego , co s ię 

od wielu lat dzieje na scenie polskiego teatrzyku 
literackiego czy satyrycznego. 

Co wieczór przez długie lata Tuwim miał moż
ność sprawdzać celność swego dowcipu, kontrolować 
działanie słowa, które padając ze sceny nabiera prze
cież zupełnie innej wagi i koloru, konfrontować za
mierzenie autorskie z uzyskanym efektem. Reakcja 
widowni była barometrem niezawodnym. auczył 
się więc grać na tej widowni jak na instrumencie , 
równie dobrze w moll i dur, wiedział nieomylnie, 
w jakim momencie jaki klawisz nacisnąć, żadnych 
przypadków, żadnych niespodzianek, precyzja, nie
zawodność - dzisiaj nazwalibyśmy to doskonałym 
opanowaniem warsztatu. 

J erzy .Jurandot Tea tr mój widzę zabawny. 



Pałac muzyki - Baden-Baden 

Czar jego tonów zbledni e 
dopiero wtedy, kiedy nie będzie 
już i stniała radość, wtedy, gdy 
ludzkość zapomni o tym, że 

istniał śmiech, śpiew i taniec . 
Franciszek Lehar 

l 

\ 
ł 

Rzecz dzieje się w Wiedniu. J est druga połowa 
19 vvieku. Bankier Gabriel von Eisenstein obraz i ł 
pewnego urzędnika, za co wyrokiem sądu, skazany 
został na pięć dni aresztu. Wielce tym wzburzony 
przygotowuje się właśnie do odbycia wymierzonPj 
mu kary. Stawić się musi natychmiast. Tego same
go jeszcze wieczoru. Samopoczucie poprawia mu się 

jednak z chwilą przybycia rejenta Falke, który jest 
przecież jego serdecznym przyjacielem. Falke zapra
sza go na bal maskowy do księcia Orłowskiego . 

'rwierdzi że, do aresztu - wystarczy jeśli uda się 

następnego dnia rano. Wrażenia z pięknej nocy bę
dą świeże. Będzie co wspominać. Propozycja - k u-

sz <-1ca ... 
A ma rejent Falke, w namowie tej swoj e powody. 

Nareszcie odwet. Za żart spłatany mu podczas mi
nionego karnawału. To Eisenstein pozostawił go wte
dy (w przebraniu nietoperza) na środku Prateru , 
i zmusił niejako, aby ten, wzbudzając wesołość ulicz
nej gawiedzi, sam wracał przez całe miasto do do
mu. N areszcie nadarza się więc okazja do rewanżu. 
Rad z propozycji Eisenstein, ubiera swój wytworny 
wieczorowy strój i nie zwierzając się z tych osobli
wych planów swojej żonie Rozalindzie - zadowolo
ny idzie na bal, pozostawiając ją samą w domu. 

Piękna Rozalinda, pod nieobecność męża, przyj
muje swego wielbiciela, śpiewaka Alfreda. Rozkosz
ne tete a tete zostaje jednak przerwane, albowiem 
zupełnie nieoczekiwanie przybywa tu dyrektor wię·
zienia, który postanowił os ob iści c i możliwie 

najdyskretniej doprowadzić von Eisensteina do wię 
zienne j celi. Jest to dla niego jedyna okazja bliższ ego 
poznania osobistości tak znanej w całym mieście . 

Przerażona sytuacją Rozalinda, \ V obawie przed 
kompromitacją, prosi Alfreda aby podał s ię za jej 
małżonka. Tak też się stało. Alfr ee! jest dżentelme
nem. Dla ratowania dobrego imienia damy swego 
serca udaje się do więzienia jalrn ... Eisenstein. 

* 
Trwa wielki bal u ksi~c ia Orłowskiego. Wśród 

zaproszonych gości jest oczywiście Eisenstein i Fal
ke. Wkrótce przybywa także, wzbudzająca pow
szechny za hwyt piękna nieznajoma, którą Falke , 
przedstawia Eisensteinowi jako węgierską księżn<;. 



Urzeczony wdziękiem i temperamentem te j pięknej 
kobiety, Eisenstein (tu jako markiz Ferosti) adoru
je ... własną żonę. Ona zaś, w dogodnej chwili zabi~~
ra mu zegarek, jako corpus delicti tej osobliwej sy
tuacji. 

Ogromnym powodzeniem 'na balu, cieszy się także 
pokojówka Adela, przebrana w suknię svvojej pani. 

To szampan sprawia, że wszystko ma tu swoisty 
wymiar. Nikt, niczym s ię nie przejmuje. Zabawa 
wre. 

Na balu jest też dyrektor więzienia . Przedstawia 
się jako „kawaler Franconi". Nad ranem, serdecznie 
już zaprzyjaźniony z „markizem Foresti" - przyjaźń 

tę przypieczętowuje bruderszaftem. Eisenstein przy
pomina sobie jednak, że czas najwyższy już pójść 

do więzienia. 

* 
W najlepszej komitywie, obaj rozbawieni panowie 

wyprowadzają się wzajemnie z sali balowej. 
W więzieniu, na posterunku jedynie mocno pod

chmielony dozorca Frosch. Widać, porządnie nudę 

topił w sporej butelczynie. Z celi dochodzi śpiew Al
freda, który w ten sposób wypełnia sobie czas. Z b3.
lu wraca dyrektor Frank. Wkrótce potem, zjawia 
się też Adela ze swoją siostrą Idą. Frank zdradza 
jej swoje incognito. Obiecuje protekcję w artystycz
nej karierze. 

Po chwili przychodzi jesz.cze jeden gość. Pan 
Gabriel von Eisenstein. Co za nieprawdopodobne za
mieszanie. Jedyne wyjście, to skorzystać z obecności 
mecenasa Blinda i wyjaśnić wszystko, jeśli to w 
ogóle możliwe. 

Eisenstein podaje się za aplikanta mecenasa Blin
da. W tym momencie przychodzi Rozalinda. Próbuje 
uwolnić Alfreda. Nic z tego. Zaczyna się przesłucha
nie. Alfred i Rozalinda, rozbrajająco szczerze wyz
nają jak to wywiedli w pole bankiera Eisensteina. 
Kiedy jednak Alfred pyta „aplikanta" o radę w ja
ki sposób skutecznie oszukać męża Rozalindy, Eisen
stein nie wytrzymuje i wyjawia kim jest - oskar
żając jednocześnie Rozalindę o zdradę. 

Właśnie wtedy Rozalinda pokazuje mu jego ze
garek. Dowód rzeczowy. A więc to była ovva piękna 
więgierska księżna? ... Schodzą się teraz wszyscy go~-

, 

„ 

cie z balu. Rejent Falke tłumaczy całą tę n i e w i rt 

n ą i n try gę, która miała być zemstą za ubiegło
roczny żart. Zemstą - nietoperza . Bardzo sprytnie 
wykorzystują tę okazję - Ruzalinda i Alfred, włą
czając swoje randez vous po prostu w scenariusz 
zemsty rejenta Falkego. Teraz już wszyscy są zadG
woleni. To szampan przecież - szampan wszystkie -
mu winien ... 

JOHANN STRAUSS 
(wg. Kreihubera) 
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ZESPOŁ OPERY WROCŁAWSKIEJ 

Dyrygenci: 

Adam Kopyciński (współpraca) 
Zofia Urbanyi-Krasnodębska 
Aleksander Tracz 
Jerzy Zabłocki 
asystent dyrygenta 
Tadeusz Zathey 
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SOLIŚCI ŚPIEWACY: 

SOPRANY: 
K·rystyna Czaplarska, Zofia Konrad, Maria Łukasik, Aga ta 
Młynarska, Elżbieta Pal, Da.nuta Paaiukówna, Halina Sło

niowska, Urszula Sułkoriska, Krystyna Tyburowska, Anna 
Witkowska, Maria Bosko, S ta nisław·~ Joniakówna. 

• 

MEZZO-SOPRANY: 

Barbara Figas, Jolanta Zielińska, Maria Kwiatkowska, Halina 

Szczeglowska, Urszula Walczak. 

TENORY: 

ł:dwin Borkowski, Tadeusz Cimaszewski, Stanisław Kola.da, 

Winfryd Krawutschky, Wiesław Pietrzak, Henryk Trojanow

ski, Bogusław Woroniecki, Janusz Zipser. 

BARYTONY: 

Piotr Ikowsk i, Stanisław Jura, Tadeusz P.rochowski, Jan usz 

Temnicki, Antoni Bogucki. Mieczysław Hautz, Zygmunt 

Kryczka, Eugeniusz Stawiersk i. 

BASY: 

Stanisław Stojek, Mieczysław Milun, Włodzimierz Tyszlcr. 

Przygotowanie muzyczne solistów: 

- Łucja Boguszyńska 

- Alicja Faryniarz 

- Ewa Fedorus 

- Teresa Rymaszewska 

- Barbara Zathey 

BALET: 

Kierownik baletu - Henryk Sawicki 

Choreograf - Teresa Kujawa, Maksymilian Mróz 

Pedagog-choreograf - Rewaz Culukidze (ZSRR) 

Pedagog baletu - Zofia Andruszkiewicz 

Korepetytorzy - Andrzej Gąsieniec 

Pierwsi tancerze: Beata Starczewska, Waldemar Karst , Fra n

ciszek Knapik. 

Soliści: Maria Kijak, Krystyna Kosarewicz, Alicja Lickie

wicz, Janusz Łaznowski, Jan Mazur, Zbigniew Owczarzak, 

Stanisław Sitkomirski. 

Koryfeje : Zofia Andruszkiewicz, Irena Borowska, Urszula 

Dembińska, Zenona Matuszczyk-Koziorowska, Krystyna 

Przyłudzka-Trznadel, Maria Wier zbowicz, Kamila Temnic

ka, Stefan Borowski, Jerzy Jasiński, .Jacek Lisiak, Witold 

Wojtas, Jacej Zelent. 



Zespół baletowy: Maria Danicwska, Grażyna Filipowska, 
Ewa Grabowska, Iwona Kamińska, J a nina Nowak, Zdzisła
wa Łęgowik, Mirosława Przebiegalińska-Suchecka , Barbara 
Stanek, Karin Szczodry, Alina Tworek, Andrzej Dzierża

nowski, Janusz Gałziński, Stefan Kayser , Władysław Ko
łod ziejczyk, Ryszard Kościołek, Zdzisław Ra koczy, Lesław 

Woł i owski. 

Inspektor baletu - Ze no na Matuszczyk-Koziorowska 

* 

CHÓR: 
Kierownik chóru - Lucj'\ 11 La p rus 
/\sys len t k'c rown ika chóru - Grażyna Gliti ska 
Pedagog - kor ektor głosu - Magdalena Dal 

Soprany: Barbara Arczy!1ska, Lidia Artimowa, Danuta Li 
pi ńsl a , Mirosława Biern ikiewicz, Krystyna Lan kamer, He 
lena Małek , Ł cja Marko\!/Ska, H al ina Niedzielska, Maria 
P i1'1czyko ws lrn, Eliza Szyma1'iska, Zdzisława Sydor-Sikor:i, 
Teresa Susz, Ma ria Wilk, T a mara Czapl ińska, Agn ieszk a 

Stank iewicz . 

Alty: Krys ty na Błądek, Ewa Czerkas , Kryst 'na Dąbrowska , 
Daniela F rankiewicz, Krys tyna K aprows ·a, Irena Saw icka , 

rszula Silllch, Marianna Wudarska, Stan isława Różyck a , 

Krystyna Zimoi'isko. 

Te nory : Roman Ga lan, Roman G rz s ik , Włodzim ier:l Gra n
dowicz, Ka zim;erz Jeziorski, Jaros ław Królikowski, Stani
s ław Lena rt, Aleksander Lisowski, Władysław Nied zielsk i, 
J a nusz Samborski, St -: n isław Szymańsk i, Janusz T elejko, 
Michał Zator, Jerzy Zawaliński. 

Basy: Andrzej Antosik, Mikołaj Bandałowski, Stanis ław Ka
leta , J erzy Kwolek, J an Pynka, Rudolf Sowik, Jan Tara
sewicz, Tadeusz Wojnarowicz. 
Inspektor chóru - Roman Grzesik. 

• 

„ 

,,, 

ORKIESTRA: 
I skrzypce : Ignacy Grobelny - koncertmistrz, Antoni Pis
korski - koncertmistrz, Leopo1d Mordarski, Stanisław Gra
biec, Zdzisław Przybylski, Wanda Tatarczyk, Jerzy Siwek, 
Barbara Lewandowska, Jerzy Lankamer. 
II skrzypce: Ka zimierz Wesołowski, Anna Gac, Franciszek 
Popiołek , Maria Poplewska, Alfred Banaś , Anton i Urbatisk i, 
Bogdan Bochyńs ·i, Krzysztof Rogozia. 
Altówki: Jerzy Bieszczad, Antoni Tatarczyk, Edward Fide
lak, Roman Barczyk, Irena Kawka. 
Wiolonczele : Adam Schmar - koncertmistrz, Feliks Tatar
czyk, Stanisław Banaś , Bogusława Janus. 
Kontrabasy : Bolesław Jaworek, Jan Kandilaplis, Jan K or
kosz, Adam Pietraszko. 
Harfa: Elżbieta Marczak-Wilkosz. 
Flety: Zbigniew Marynowski, Małgorzata Danielew icz, Woj
ciech Dradrach, Bron i s ław Gołaszewski. 

Oboje: Ryszard Rybczyński , Da nuta Smoter. 
Klarnety: Mieczysław Stachura, Michał Nikonow, Roman 
Astriab, Henryk Murach. 
Fagoty: Edward Baran, Juliusz śliwak, Władysław J c;dr ze j
czyk, Lucjan Szereda. 
Rogi: Ryszard Kurzak, Stefan Babia.n . 
Trąbk i: J ózef Graczyk, Stanisław Chudobsk i, Jerzy Majc11-
rzak, Stanisław Szymanowski. 
Puzony: Ma rian Maciejewski, Aleksander Berezowsk i Hen-
ryk Dud.::k. ' 

Perk usja: Edmund Treiehel, Jerzy Karpowicz, Ryszard So
berko. 
Fortepian: Teresa Rymaszewska. 
Inspektor orkiestry: Jerzy Bieszczad. 

Bibliotekarz - Aleksander Bere~owski. 
Asys tent scenografa - Arnold Szymański. 
Kier. organizacji Widowni i Reklamy Ałła Bojko 
Zespół techniczny: 
Kierownik sceny - Zygmunt Schmidt 
Kier. prac. akustycznej i oświetlenia sceniczn go - Wac
ław Małecki 

Główny kostiumer - Stanisława Gilówna 
Inspektor BHP - Olga Rajkowska 
Inspicjenci - Maria Wanoth, Franciszek Warliń ski , Ruta 
Syldorf 
Kontrola tekslu - Czesława Kańska, Wacław Wronecki 



Kierownictwo pracow ni: 
krawieckiej męsk ie j - E. Ciosek 
krawieckiej damskiej - W. K arnkowsk a 
malarskie j - Z. Paśko 

modelarsk ie j - J . Wójcick i 
s tolarsk ie j - K. Graczyk 
m odnia rskie j - J. Krotke 
perukarskie j - R. Snopczy ńsk i 

szewskiej - S. Orłowski 
ta picerskie j - L. Mróz 
ślusarskiej - M. Gielas 
fa rbia rsk ie j - K. Cichosz 

W REPERTUARZE 

B. Asafiew 
G. Bizet 
P. Czajkowski 
M . de Falla 
G. Gershwin 
W. Lebiediew 
R. Leoncava llo 
St. Moniuszko 
W. A. Mozart 
J . Offenbach 
G. Puccini 

G. Rossini 
J . Strauss 

G. Verdi 

Fon ta nna Bachczysa raju 
Carme n 
J ezioro łabęd z ie 

Cza r miłoś ci (Yerm a) 
Porgy i Bess 
Czarod zie j S zma ragdowego Grodu 
P a jace 
Straszny dwór 
Cza rod zie jski fl e t 
Opowieści H offm a n na 
Cyganeria 
Madame Butterfly 
Tosca 
Cyrulik sewilski 
B aron cygańsk i 

Zemsta nietoperza 

Aida 
Don Carlos 
Traviata 

„ 

Redakcja programu 
ALEKSANDER VOGT 

Projekt okładki 
NICOLE NASCOV 

opracowanie graficzne 
STANISŁAW M. BRZEZICKI 

Zdjęcia i reprodukcje 
MARIA BEHRENDT 

Zamówienia na abonamenty miesięczne, bilety zbiorowe 
dla zakładów pracy, ins tytucji i szkół (minimum 10 bile tów) 
przy jmuje Biuro Orga nizacji Widowni, tel. 307-27 i 386-41 
w. 69, codziennie w godz. 8- 15,30, w soboty 8-13,30. Ilo,;ć 

biletów ulgowych ograniczona. 
K asa Opery czynna codziennie w godz. 10,00- 13,00 i od 

16,00-19,00, w nied z i e l ę od 16,00-19,00. Na poranki i popołud
niówki pr zedsprzedaż biletów 3 god ziny przed przedstawie
niem. 

Przedsprzedaż bile tów zbiorowych i ind y widualnych od
bywa się na 7 dni przed przedstawie niem. 

Zak ładom pracy , instytucjom i szkołom proponujemy 
abonamenty miesięcz ne i roczne na 2 bilety ze zniżką 25D/o 
każdy na dowolne st a łe miejsca, z wyjątkiem przedstawień 

zamkniętych i premier. 
Należność płatna z dołu każdego miesiąca w oparciu o 

złożone pism o gwa ra ncy jne. 

Cena 10 zł 



OBSADA 

Rozalinda 

Adela 

Alfred 

Eisenstein 

Dr Blind 

Książę Orłowski 

Frank 

DANUTA PAZIUKÓWNA 
ANNA WITKOWSKA 

URSZULA SUŁKOŃSKA 
KRYSTYNA TYBUROWSKA 

EDWIN BORKOWSKI 
WIESŁAW PIETRZAK 

LUDWIK MIKA 
JANUSZ ZIPSER 

ANTONI BOGUCKI 
STANISŁAW STOJEK 

LUDWIK MIKA 
TADEUSZ PROCHOWSKI 

STANISŁAW JURA 
JANUSZ TEMNICKI 
ZYGMUNT KRYCZKA 

Falke • JANUSZ TEMNICKI 
HENRYK TROJA NOWSKI 
ROMAN BARANOWICZ (gość) 
EUGENIUSZ STAWIERSKI 

Frosch 
Ida 

MIECZYSŁAW MILUN 
ELŻBIET A PAL 

Inspicjent: Franciszek Warliński, Maria Wanoth 
Soliści baletu: 
Beata Starczewska 
Maria Kijak 
Krystyna Kosarewicz 
Alicja Lickiewicz 
Maria Wierzbowicz 
Waldemar Karst 
Franciszek Knapik 
Janusz Łaznowski 
Zbigniew Owczarzak 
Stanisław Sitkomirski 
Jan Mazur 
Jerzy Jasiński 

oraz 
koryfeje, zespół baletowy, chór i orkiestra 

Państwowej Opery we Wrocławiu 




