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JAN STRAUSS - KRÓL WALCA 
I WIEDEŃSKIEJ OPERETKI 

Grywając z trzema przyjaci6lmi pod batutą Józefa Lan
nera w gospodzie „Czerv.·vny Kur" w Llchtenthal, Jan 
Strauss (ojcl~} poznał i pokochał córke gospadarza, Annę 
Streim. Matka Anny, a więc babka późniejszego wielkiego 
Jana Straussa, była córką kucharza pewnęgo austriackiego 
feldmarszal:ka. J'ak głosiła rodzinna legenda, kucharz miał 
być ·zbiegłym z ojczyzny szlachcicem hiszpańskim. Sceptycy 
wyrażaH wprawdzie przypuszczenie, że był on po prostu 
zwykłym Cyganem, nie ulega jednak wątpliwości, że - za 
s;>rawą dziadka - krew płynąca w żyłach Anny Streim 
"-Bwierała pewną egu>tyczną .domiesz!cę . 
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11 lipca 1825 roku odbył się ślub Jana Strau ssa z Anną 
Stre im, a w trzy miesiąc~ po ślubie, dnia 25 października 
przyszedł na świat ich pierwo rodny syn, który - podobnie 
jak ojciec - otrzymał imię Jana Chrzciciela. W tym samym 
czasie Strauss-ojciec porzucił kapelę Lannera i założyl 
własny zespól, wkraczając na własną drogę twórczą, która 
wkrótce zawiodła go do słynnego „Sperla", gdzie już rozpo
czął się jego wręcz triumfalny pochód jako dyrygenta 
i kompozytora . Jak wyglądał taki wieczór u „Sperla" opisał 
m . in. znany pisarz i dyrektor w.iedeńskiego Burgtheater 
Henryk La-ube: „Cały ogród Sperla w Leo:,x>ldstadt (przed
mieście Wiednia - przyp. mój - I. K.l lśni tysiącem lamp. 
wszystkie sale stoją otworem. Strauss gra do tańca, fruwają 
lampiony, ożyły krzewy w ogrodzie - tego wieczoru wy
legło z domów wszys tko, co miało wiedeńskie serce. Wieczór 
i pół nocy spędzone u Sperla są kluczem do p0znania życia 
Wiednia. Pod oświetlonymi drzewami i pod arkadami 
ogrodowymi pergoli, przy niezliczonych stolach siedzą męż
czyźni i kobiety, jedzą i piją . gawędzą, śmieją się i słuchają. 
W środku ogrodu bowiem znajduje się orkiestra, uwodząca 
słuchaczy syrenimi dźwiękami nowych walcow, które burzą 
młodą krew jak ukąszenie tarantuli" . 

Straussa zna już i szaleje za nim prawie cała Europa, 
walc jest najmod.niejszym, najpopula rniejszym i najulubień
szym tańcem, a Strauss jest przecie:i: jego królem; później 
syn odbierze mu ten tytuł. Ale teraz królem walca jest Jan 
Strauss-ojciec, a królową - nie jest już niestety Anna 
Streim. Urodziła mu pięcioro dzieci (jedno zmarło wkrótce 
po przyjściu na świat), wychowała je. posłała Jana (syna) 
do gimnazjum. a starszych synów na naukę muzyki. Ojciec 
dowiedziawszy się o tym wpadł w straszliwy gnie w i za
bronił 1im zbliżać się do fortepianu czy skrzypiec; jego 
synowie powinni zdobyć sobie „porządny" zawód - najle
piej, gdy zostaną u rzędnikami. Ale synowie woleli pójść 
własną drogą, co przyszło im tym łatwiej. że ojciec i ch opu
ścił. Nie był to już zakochany grajek z „Czerwonego Kura", 
ale Wielki przedsi~biorca , władca wiedeńskich sal ta.necz
nych, kapelm.istrz balów dworskich, kochanek pięknej m o
dystki, Emilii Tramou,sch. 

W roku 1843 artysta uzyska! upragniony rozwód, a raczej 
seperację, gdyż ówczesne prawo nie dozwalało na ponowne 
wstępowanie w związki małżeńskie za życia drugiego mał
żonka . Mimo tego Strauss - budzac o~ólne zgorszende -
zamieszkał ze swą ukochaną i pierwszego syna, którego mu 
urodziła, nazwał znów Janem. Emilia obdarzyła Straussa 
pięciorgiem dzieci ; pomiędzy dwiema rodzinami muzyka to
czyła się cicha ale uporczywa walk?„ która wkrótce za 
sprawą najstarszego syna, miała rozgorzeć jasny m ;>lo~ie
n1em, dostarczając Wiedniowi tematów do sensacyjnych 
plotek 

Jan Strauss - syn po dwóch latach porzucił studia tech
niczne (miał bowiem zostać inżynierem) i studiował muzy
kę u sławnego organ isty Katedry św. Stefana, Józefa 
Drexlera. 

W roku 1844. a więc licząc sobie za ledwie 21 lat. otrzy 
mał licencj ę na kapelmis trza i zalożr t włas n.v zes pól. Gdy 
gazety doniosły o pla nowanym pierwszvm występie orkie
~ try J a na Stra ussa - syna, Jan Strauss - ojc iec poczal 
organ izować bojkot ' Własnego >yna , podmawia jąc przeciw 
niemu właścicieli lokali i sal tanecznych. Mi mo tych ;,abie
i,:/ iw, w niedzielę d?\ia 13 października 18,44 roku: odbył slę 
;iierwszy publicznych k on cert .Jana S t raus sa - syna i jego 
orkie3try w sali r cst auracii ogrodowe j Dommaycra w Hiet
zing. w pobliżu Schbnbrunnu, Sukce5 młodego dyrygent a 
p 1:zeszed ł , w szelkie oczekiwania. Sensacja stała się tym 
w1ęksrn. ze Stra uss - syn znalazł t rafną odpowiedż nn 
\VTogie poczynan ia ojca: ku lminacyj nym pu nktem ko nc du 
byly najulubień sze walce Jana Straus>:a - o,ica; St rai.:s 
syn za jedny m zamachem zdobył sz tur :11em serca wiedeń
sk iej pCiblic .r.ności i odniós t p ierwsz zwycięs two nad o,1c rn, 

Walka ojca z synem trwała pięć la t 1 z· ko!'\ czy la ją śm icr 
„starego" - bo tak Jo j uż '.'lazywann - Straussa we 
vrzcś niu w roku 1819, E m ilia Tt,am ousch musia ła 7 dzieć

mi pośp i esznie opuśc i ć dom, ktor · po śm ie rci a r t ·sty sta l 
s i ę wła s nością p rawow ite j rodzi .i y, Ukocha na „króla wal
ca" pozos tała b ez rodków cł o życia , ;1 to, en ud ało „ię j~j 
w ostat nie j ch wi li wy ni eśc z r!omu zm nrle o. n ie mogło 
wy;,t a r~ zyć .na długo . Dzi ś t ru d no w m wprost uwierzrć 
w to. /.e miasto w alca, ra dośc i i u smif'ch u mogło pr>zostać 
tak ob ojętne na los te i n ies zczęśl i wej k<ihiety, k tórej nędza 
wyznaczyła piwniczną nor - na mie„zka n i i zmu siła do za-
rabiania na życic nosze11 iem w ody, · 

Doprowad zona do ostateczności E n1ilia Tr a m pu eh pew
nego dn ia ukrad ła że l azne !;;,tarn ie L. ,i:; robu i·ochan!ca 
i sprzedała je ... 

Po śmi erci ce [J,rsko·-k ró lew s'.·iego kape!rnistrzc1 balów 
dw orsk.ich (K. u K. Hof bal!mus1 l·direktor) na placu pozostał 
tylk? 1ede~ J a n S trauss, Z koncel'lem sw i orkiestry wy
stąpił wkrotce po pogrzebie o jca. co na wet bezt rnscy wic
den czycy poczyta Il za nietakt i p rzy j ęli go bardzo ch lodno. 
Ale S t r a uss , który całe życie by l spr} tnym szefem własne j 
reklamy , szy bko rozprawił s i ę z ty mi n a ~frojami, publil<u j ąc 
na lan;ia ch gazet a t' tykul , ujawniaj ący z d • dn szclerośc ą 
szczego!y ro~zi nnych n i eporozumień ojca z }' I em, S praw . 
zresztą wk rotc po zła w nie'.)amięć 1 ow · ról wa lca roz
począł swe szech w!a dne rządy w ogrodow ych res ta urac i11rh 
l na b ulo\vych sa lach . u~uwając w cie ri pamieĆ ojca i )ego 
m1:1zy kL Podcb ~1e i« k n, stal się J a n S trauss - syn pr a w
d zmrym_ przc,dstę biorcą, p roducen tem m u zyki tanecznej . Zi
mą - Jak k1c dys Ojciec - pędził z jcdneao loka lu cki d ru
gi_e.g~, _notuj ąc w dorożc pomysły n owych ~-ompozvcji , }dóre 
pozm.eJ c,pracowy wa t. W roku 1853 powierz no mu też k ic„ 
rowmctw o dworsk'iej or ·ies~ry t a necznej (n ie b ~z znac::>:enia 
by!y tu liczne ko mpozy ie , skla dane i przypi ~ .>".•:an w ho ł 
dzie cesarzow i). 
Podróż~ zagraniczne, występy krajow e i p raca kompozy

t orska - w szy stk o to razem stanowiło cięża r zby t ~ielki . 

5 



6 

aby mógł go udźwignąć jeden człowiek. Janowi Straussowi 
~rzyszli · tu z pomocą bracia- - Józef i Edward, również 
utalentowani muzycy. Józef dosłownie „zadyrygował" się 
na śmierć - stało się to zresztą w Warszawie, w roJm llł70, 
w czasie gościnnych występów „oryginalnej kapeli straus
sowskiej" Stremowany dyrygent dostał konwulsji i krwo
toku, spadł z podium i, przewieziony do Wiednia, po dwu
miesięcznej chorobie zmarł. Edward oka7.ał się wytrzymal
szy : zmarł w roku 1916, licząc sobie 81 lat.· 

Lata rozkwitu dzialalnoSc:i „familijnej wytwór.ni muzyki 
tanecznej" przypadają na okres przełomowy w życiu nad
dunajskiej stolicy, która z rezydencji dworu monarszego 
zaczęła stawać się poważnym ośrodkiem przemysłowym, 
miastem o znaczeniu nie tylko austro-węi;;ierslcim ale i euro
pejskim. W roku 1857 na rozkaz cesarza Franciszka Józefa 
zburzono okalające dotąd miasto baszty i mury obronne, 
zasypano fosy i szańce zrównano· z ziemią. Ciche i roman
tyczne zakątki zaczęły ustępować wyrastającym wszędzie 
reprezentacyjnym budowlom - pałacom i wspaniałym ka
mienicom. Przedsiębiorcy budowlani - nawet naj:pośled
niejsi - szybko doszli do olbrzymich majątków. Pqwstala 
nowa klasa mieszczańska, która rywalizowała z arystolaa
cją w wydawaniu pieniędzy. Zyskiwali na tym artyści, 
którzy upiększali wytworami swej sztuki nowopowstające 
pałace, rozkwitały malarstwo, rzeźba, teatr, opera, muzyka. 

W takim nowobogackim salonie Maurycego Tedesco -
bankiera, który „stał się" baronem - Jan Strauss znalazł 
sobie żonę. Została nią przyjaciółka i utrzymanka pana do
mu (utrzymywanie „artystki" nale:lało do dobrego tonu, 
a przyszła pani Janowa Straussowa '\vystępow.ała w r. 1846 
z wielkim powodzeniem w Theater an der Wien pod 
pseudonimem Jetty Treffz) - nie młoda już, lecz jeszcze 
piękna pani Henrief/ta Chałupetzky. Zimą 1861 roku na 
balu, wydawanym w domu barona-milionera, poznali się 
Henrietta - kobieta z ·?rzeszłością i Jan - człowiek 
z przyszłością. W rok później Strauss poślubił tę blisko 
10 lat starszą od niego kobietę, którą opuszczony przyjaciel 
przed ślubem nader hoj.nie wyposażył. Slub był cichy 
i arcyskromny ... 

W roku 1862 Strauss otrzymał nareszcie upragniony tytuł 
kapelmistrza dworu: wyrazem podzięki było opus 274 -
„Pollca patriotów". Strauss miał. '\\<1:edy niespełna 40 lat. 
W Wiedniu tańczono wtedy jeszcze ęcej niż dawniej, lecz 
także coraz żywiej Jnteresowano · ę nową formą scenicz
ną - operetką. W roku 1864 Wiedeń za z.nał Się z „Piękną 
Heleną" Offenbacha i „Galateą" Suppe'gt'r. uss-kompozy
tor w tym czasie przeżywał punkt zwrotny w w ej twór
cwści Najnowsze walce przestały być tylko „muzyką ta
neczną"; poprzedzone intradą i zak011czone finałem za'\vie
rały rozbudowane tematy muzyczne, dla podkreślenia 
których kompozytor wprowadzał śpiew chóralny. W rezul
tacie tych eksperymentów twórczych powstał najpiękniejszy 
ze Straussowskich walców - „Nad pięknym modrym Duna
jem'\ 

„ 

wykommy Po .raz pierwszy 13 lutego 1867 roku przez 
Wiedeński Chór Męski (Wiener Mannergesangverain). Utwór 
początkowo nie miał szczególnego powodzenia. Dopiero na 
·swiatowej Wystawie w Paryżu rozpoczął się triumfalny 
?Ochód tego walca, a jego ""-ydawca Spina dorobił się na 
nim majątku, sprzedając w ciągu kilku lat ponatl milion 
egzemplarzy! 

Przez kilko lat Strauss podróżuje i dyryguje, powiększa
jąc stale dochody i majątek, o co w sposób nieoceniony 
umie dbać skrzętna i zapobiegliwa pani Jetty Strauss. Ona 
też w końcu skłoniła męża do zainteresowania się ty'll ostat
nim muzycznym krzykiem mody - opere'lką. 

Pierwsza operetka Jana s~raussa -:- „Wesołe kobietki 
z Wiednia" nie ujrzały nigdy świateł sceny, a partytura ich 
zginęła. 10 lutego 1871 roku odbyła się w Wiedniu uwień
czona świetnym sukcesem premiera drugiej straussowskiej 
operetlci. „Indigo:• -~wielokrotnie przerabiana, głównie ze 
względu na bardzo słabe libretto, znana jest dziś „Indigo'' 
ja~o opera komiczna „Tysiąc i jedna noc" ). Po sukcesie 
.,Indigo" Strauss zrzekł się godności dworskiego kapelmi
strza {przejął ją jego brat Edward) i - odznaczony świeżo 
orderem przez cesarza Franciszka Józefa-wyjechał do Ame
ryki. Po j)OWrocie napisał operetkę „Karnawał w Rzymje", 
a w rok później powstała „Zemsta Nietoperza", której pra
premiera odbyła się 5 kwietnia 1874 roku w Wied.niu. 

Zabawne są dzieje powstania lib,retta tej operetki. W la
tach pięćdziesiątych XIX w.icku austriacki autor komediowy 
Roderich Juliusz Benedix napisał komedyjkę pt. „Więzie~ 
nie'', której tekst zawędrował do Paryża, gdzie tak się spo
dobała znanej spółce pisarzy Meilhacowi i Halevy'emu. że 
ją przerobili i odnieśli duży sukces wystawiając ją w Pa
ryżu pt. „Reveillon" (Revei!lon .iest to bal maskowy, który 
we Francji odbywa się tradycyjnie w wieczór wigilijny). 
Dowiedziawszy s ię o nowej sztuce Mei\haca i Halevy'ego 
dyrektor Thea ter an der Wien, Steiner. sprowadził tekst 
komedii do Wiednia. Czytając utwór doszedł do wniosku, 
że jest on zbyt mocno związany z obyczajami francuskimi 
i przez to może być dla wiedeńczyków niezbyt zrozumiały. 
Nie chcąc jednak marnować ;:dobytego tekstu posłał go 
z kolei dyrektorowi Carl-Theater, Jaunerowl . • Nie mogąc 
dojść do porozumienia z wydawcą, ?Osiadającym prawa na 
„Reveillon", Steiner przyjął w końcu jego sugestię przero
robienia komedii na libretto dla Straussa i powierzył to za
danie pisarzowi Karolow·i Haffnerowi i kapelmistrzowi 
Ryszardowi Genee. Haffner był - jakbyśmy to dziś ,powie
dzieli - etatowym pracownikiem Carl-Theater i 7.a pen sję, 
wynoszącą miesięcznie 45 guldenów, obowią7..any był pisać 

. dla dyrekcji teatru 12 kome<Hi w roku . Libretto do· „Zęmsty 
Nietoperza" napisał więc w ramach obowiązków służbowych 
i w dwa lata później umarł w nędzy, podczas gdy Strauss 
dzięki tejże „Zemście" stal się bardzo bogatym człowie
kiem .. , 
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Wkrótce po sukces ie wiedeńskim „Zemstę Nietoperza•· 
wystawił pa ryski T heat re de Ja Renaissance. Triumf w il'
deńskiego kompozytora w ojczyźnie Offenbacha prze5zedl 
najśmielsze oczekiw ania . Strauss był na ustach wszystkich, 
a salony mód l ansowały kapelusze. r~l{awic1.ki i krawat~' 
a Ja Strauss. 

W roku 1875 odbyła się premiera „Cagliostra w Wicctn i11 " 
a w dwa Jata później „Księcia Methuz3Jema". W tym samym 
czasie zmarła pani Henrietta S trauss. ·P:.i śmierci żerny, kto
ra była ode1i starsza o blisko 10 lat, 50-letni Strauss po
ślubił o trzydzieśc i lat młodszą ~picwaczkę Angelik~ Die
trich, która zdradzała go i porzucił a, uciekając z serdecz
nym przyJacielem kompozy tora . w spomnianym. j u.i. dyr kto
rem teatru, Steinerem. Malżeri stwo zo tało un ieważnione 
i była pani Strauss otwarła w Berlinie atelier fotografic zne. 
a w roku 1919 zmarła na Węgrzech osamotniona i zapom
niana przez wszystkich. 

Lata nieudanego drugiego małżeństwa nic wpłynęły do
datnio na twórczość kompozytora; · dopiero w roku l!l83 po
wstało nowe dzieło g-0dne nazwiska swego twórcy - ope
retka pt. „Noc w Wenecji", zaś w dwa !ata późn iej 
w r. 1885 .Jan Strauss przeżył ostatni wielki sukces . w go 
życia na premierze „Barona cygańskiego". \Vszystkie później 
napisane utwory są tylko echem jego dawneJ świetnośc i. 

W maju 1899 roku 74-letni kom pozy tor przeziębił się 
dyrygując w Operze Dworskie.i uwerturą do „Zemsty Nie
toperza" na popołudniowym przedstawieniu. Wywiązało się 
zapalenie płuc i 3 czerwca tego roku „kr ól walca" wydał 
ostatnie tchnienie. Pogrzeb był wspaniały, a wstęp do ko
ścioła, gdzie od~waly się żałobne ceremonie, uzyskać byto 
można tylko za kartą wstępu; karty te wydawał Wiedeński 
Związek Muzyków, k tóry został generalnym spadknbiercą 
zmarłego. 

Zycie i t ~órczość Jana Stra ussa są wiernym odbiciem 
epoki. Zyc.ie było jej prozą. twórczość - muzyka - poezją. 
W niej zamknęły się utrwaliły na zawsze beztroska i ra
dość życia, wdzięk i urok, lekkość i dowcip starego Wied
nia. Ni e zbladły one i <l zls ia j; zachowały świeżość i moc 
czarowania słuchaczy. Za chwilę i Wy znajdziecie· się poci 
ich urokiem, i w Waszych żyłach krew żwawiej zacznie 
krążyć w takt waica - raz - dwa - trzy, raz -- dwa -
trzy ... 

(Na podstawie .,Operet te nbuch" 
Otto Schneidereitta - Berlin 1955 
Henschelverlag opracowała 
Irena K elln er). 

-

TUWIM 

Wiele pisano o Nim za życia, jeszcze więcej po. śmierci 
(bo tak to u nas zwykle bywa). I wiele jeszcze o Nim. nap.1-
szą, bo był jednym z największych i mało kto ~oze s1.ę 
z Nim równać. Dla mojego pokolenia hasło poez]a będzie 
zawsze wywoływało odzew: Tuwim. To nam się JU Z tak 
skojarzyło w sposób nieodwołalny. . . 
Więc dobrze, że tak wiele piszą o Jego p1ękny<'h w ier

szach. Ale niedobrze, że istnieje jakaś zmowa milczenia 
dokoła tej drugiej, nie mniej bogatej i pic;knej dziedziny 
Jego twórczości. Przecież w swoich pi osenkach~ skeczach 
i monologach, których dla kabaretu napisał wiele elek. 
przecież •; swoich genialnych ada~tac.i~ch starych w o ewl
lów fars i operetek ani przez chwilę me prze· a l byl· ·wiel
kim' poetą. I nie wolno tej części dorobku wiel"kiego poety· 
nie doceniać. . 

Niewielu byb chyba poetów tak blisltn i serdecznie zw 1 ą· 
zanych z teatrem jak Tuwim. Sława. „Qui Pro Quo·:. naj
lepszego między wojnami europejskiego ka~aretu li te rac
kiego, opierała się głównie na jego znakomitych tekstach. 
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A kiedy star~ ,.Qui Pro Q uo" .;:io przesz!o dziE:~ ięci t•ldnim 
bujnym życiu przestało isi.n ic , na jego (!, ru r.ach powst11l 
nowy znakomity teatrzyk „Band;i " \V „Bandz!e" .J ulian 
Tuwim był już nie ylkQ aut wem świetnych tekst.iw, był 
również jed nvm z dyrek torów . 

P ro zę m i w tym miejscu pozwolić na m ... l t! w, pomnien ie, 
bardzo osobiste, nil: ba rdzo efektowne, ale v mojej pamięci 
n ieza tar te. Bylem w k dy pocza tkującym a u turem i pew nel'(o 
d nia wybrałem się d o „Ban y" z napisa na przt:~ icbi pio
senką d la Krukow ki "go. Tremę mialC'm piekielna. Bileter 
w hallu i: kaza ł m ' . zczu !ego eleganckiC'g p na o p1 .mej 
głowie, zajętego rozmową z Jedn} in 7 akloró\\. Kiedy 
szczu pły pan odwrócił się do mnie ;.:'.'lb .:7 l m •• zy k ton·ch 
spoi rz nit· wnikalo w 'am śroriek czlo .„ ~ '1 

D -rekto r T ..I\ .im przeczytał m j . 10- nki: 1 pf\, iC'dzi · I. 
„\Vie pan, t 1 ·cale niezłe" . P1 os7.ę mt zosta vk bn: mo ,c, 
że pójdzie." 

Po kilku cl111ach k upow· łcm sobie w ka te „Ban r" zniż
kowv studencki bilet na galenę. TU\, im pt zechodul przez 

all. u •, mle 1 1i:. Podszedł . „"'Io , c0 tam, nud czyn i pan 
ra. pr cuje?' Bylem zmiesz.'ł >. za ·. no ·an ' . ręce mi sie 

µocll.v . M6J Boże, auto1 „Cz} bani::i na Boga" J „S ódmej 
jesieni. au·01 ·vcl1 \~5zy tkkł1 " udo "n ·c fo;;enek. które 
m me \\rp~:.rn iah w k · azę, roz.mav. ia ze mną z ujmujqcą 
be· ·r !Cln1'l 4 juk kolcgr. z kolegą„ Tłumaczyłem. Jąka
.LI !- i . ze wy la\\ tałe-m na raz.ie m je rzccly w jednym 
'. ·l "1 Il IL y t dobrym teatrzyku że •<> m:1 o ...-arte. jn . am 
w i .,.,, i.1 · " bee tych wspanialoscl, kt„ ,·e vycnodzq z pod 
i• ..(0 ,il )r• „. „ ,i ak dawno pi<;w pan dla t<''ltru?" - przcr-
\ ·:i! mi · 1 " 1: - .Rok? A ja iuż pi nu ·cie lat. Więc 1akaś 
'"Ó.'.n : a m-.i. · 

Od tego dni 
sic.; 1 it'lbieni 

V'·rótc 

. IF..fł:-'.\' JflR.A ' f)OT 
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„ZEMSTA NIETOPERZA" 
Streszczenie 

Krótka pantomina rozpoczyna .,Zemstę Nietoperza' ". W niej 
też jest zawarty ?Oczątek i sens intrygi. Oto bogaty wie
deński rentier, Gabriel Eisenstein, w czasie pewnej karna
wałowej zabawy, naraził na wielką śmieszność swego przy
jaciela doktora Falkego, powodując, że ten w stroju nie
toperza paradował w biały dzień przez ulice Wiednia. Ucie
chy było co niemiara, a doktor dobrze sobie zapamiętał żart 
niedowcipnego kolegi. 

....... 

... 

Akt I. 

W domu Gabriela Eisensteina dzieją ię dość nie(.-odzienne 
rzeczy. Po pierwsze: Adela, pokojówka pani Rozalindv 
Eisenstein, otrzymała właśnie liścik od ~wej sios\rączk i 

Idy, w którym baletniczka zawiadamia siostre , że książę 
Gigi dzisiaj bal wyprawia i zaprosił L:wyczajem książąt 

cały balet do siebie. „Weź więc suknię swojej pani. to ię 

będę mogła wprowadzić". 

Po drugie: pod oknem pokoju Ro7.alindy od d l uższegn 

czasu śpiewa serenadę niejaki Alfred, tenor, który cieszył 

si~ niegdyś łaskami :;>ani Eisensteinowcj ale . , pien iądze 7.a
decydowały" i zwyciężył rentier. Dla widza je~t widoczne. 
że piękna Rozalinda też nie zapomniała swego tenora . 

Po trzecie: pan Eisenstein jest oczek iwany w demu, bo 
lada moment powróci z sądu, gdzie jako oskarżony odpo
wiadał za czynną zniewage urzędnika podatkowego. 

W oczekiwaniu na powrót gospodarza, Rezalind a rozma
wia ukradkiem ze swym byłym przyjacielem a Adela stara 
się wyjednać pozwolenie na wyjście dziś wieczór (na bal 
do księcia.) 

13 
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Na nic nie •zdają się tłumaczenia Adeli na terr.at nagiej 
a niespodziewanej choroby ukochanej cioci... Rozalinda nie 
chce zostać sama, skoro wedle wszelkiego prawdopodobień
stwa szanowny małżonek zacznie od wieczora odsiadywać 
karę w więzieniu. Poza tym nie chce zostać sama i z tego 
w.i:ględu, że uoarty tenor. Alfred, opuścił ~we stanowisko 
trubadura pod oknem, wdarł się do mieszkania i wymusił 
na Rozalindzie przyrzeczenie. że skoro Eisenstein pójdzie 
,,siedzieć" ona pójdzie w ramiona ukochanego... Bardzo 
chwiejne zasady pani rentierowej szukają ratunku w za
trzymaniu służby w domu. Adela ma małe szanse na dzi
siejszy bal. 

Kochanek wychodzi a powraca mąż Eisenstein to „wiedeń
ski, kawiarniany typ•· - równie bogaty jak prymitywny 
Wraca z sądu ze swym jąkającym się adwokatem,.Blindem. 
Eisenstein· jest wściekły: dzięki okrop"l(;j ooronie zacinaią

cego się mecenasa otrzymał dodatkowo trzy · dni aresztu! 
Razem osiem! 

J 

Na szczęście .z,iawia się w znakomitym humorze przyja
ciel Eisensteina, znany nam z pantomimy, doktor Falke. Kie
dy riwaj przyjaciele zostali na chwilę ratem, Falke zaprasw 
Ga briela na .organizowany przez siebie bal u księcia Gigi, 
na ten ~am bal , na który baletniczka chce wpr wadzić swą 
siostrę, Adelę. Falke zdołał tez łatwo wytłumaczyć Eisen
steinowi . że więzienie nie T.ając i z równym powodzeniem 
można iść za kratki jutro rano. Sytuacja jest więc jasna 
i wszysc • zad:'l\voleni, bo i Adela - po W::VJściu panów -
otrzymuje i\volnienie na dzisiejszy w ieczór dla pod ratowa
nia zdrowia ukochanej ci ci... Rozalinda ma dobre serce„. 
Oczekujący pod domem tenor zostaje wpuszczony w domo

we :)ielesze ska7arica i czuje się w nowej roli znakomicie. 
Do twarzy mu w eise nstcinowym szlafroku, do gustu mu 
przypada znakomite wino,. do wielkiej r· dości i sama?.ado
wolenia doprowadza go perspektywa rozszerzenia ... mężow
skich uprawnień. 

Nagle! 
Nagle wkracza na scenę i przerywa schadzkę sam dyrek

wr więzienia. Frank. Nie może sobie odmówić satysfakcji 
osobistego odprowadzenia do więzienia tak znanej osobistoś
ci ze „świata towarzyskiego" - jak Eisenstein. Czyni to -
obłudnik - z „wl lką przykro ·cią'', gdyż pan Eisenstein po
win_ien był się dziś wieczór osobiście zgłosić do więzienia. 

l 
-

d. 

. -
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ZEMSTA NIETOPERZA 
OPERETKA W 'fRZECH ĄKTAA. Muzyka .JANA STRAUSSA 

Tekst polski NA TUWIMA 

OS OBY: 

Gabriel von Eisenstein { MIECZYSLA W WOJNICKI 
Dr. Blind, adwokat {LEOPOLD GR ZEGORZEWSKI 

FELIKS SZCZEPAŃSKI rentier JERZY DUK.AY 
7DZISLA W DRA BICKI 

Adela, pokojów lu! {HELENA BORTNOWSKA 

Rozalinda, jego żona . {BEATA ARTEMSKA Rozalindy AGNIESZKA KOSSAKOWSKA 
ELŻBIETA ZAKRZEWSKA 

{ ALINA WIECZORK ÓWNA Ida, jej siostra 
{RYSZARD FABIŃSKI ZOFIA OT MAR-SZTEIN 

Frank, dyrektor więzienia 
FELIKS SZCZEPA~SKI 

Frosz, dozorca więziel'T\Y 
{STEFAN WITAS 

SLA WOMIR LINDNER Ksląże Gigi ZDZISLA W ZACZYK 

{JAN PRECIGS 
Mizzi, tancerka 

Alfred. te~or . 
STEFAN CIESZKOWSKI Adiutant I 

{JERZY S. ADAMCZEWSKI 
Adiutant II 

MIECzySLAW ZIOLOWSKI Listonosz 

rnscen1zucja : LUDWIK REN€ 

Dyrygują: JERZY GACZEK 
PIOTR WOLLN" 

Asystent dyrygenta : PIOTR WÓLLNY 

Sufier: J OANNA G UZICKA 

Kierownictwo muzyczue: JERZY GACZEK 

Reżyseria : LUDWJK RENI:; 
SLAWOMIR LINDNER 

Asystent reżysera: RYSZARD RONCZEWSKI 

P r zerwy po I i U akcie. 

ALINA KANIEWSKA 

MARIAN TILSZER 

JÓZEF STYLKO 

W ACLA W KUCHARSKI 

Choreografia: JERZY KAPLlŃSKI 

Dekoracje i kostiumy : JERZY SZESK.I 
Współpraca sccnogi·aficzna: J AN HAWRYLKCEWTCZ 

Asystent scenografa ANNA ZAPORSKA 

Inspicjent : WACLAW KUCHARSKI 

• 



18 

Skoro zaś tego nie uczynił, cesarsko-królewska ustawa jest 
bezlitosna i Frank opierającego się skazańca będzie zmu
szony nawet siłą dostawić do cell ! Istotnie ustaw,1 jest bez
litosna dla Eisensteina i dlatego za kratki powędrn je„. ko
chanek jego żony, którego Frank bierze· za Gabriela . .T st 

. ·w tym momencie co pra wda i drama tvczna chwila . kiedy 
pijany tenor próbuje rekursować i wyjaś niać. ale magiczny 
szept Rozalindy „udawaj męża, ratuj mnie!" robi swoje. 
Tenor idzie do kozy. 

Akt 11. 

Jesteśmy w pałacu księcia Gigi. Książę - to młody, 

znudzony i zblazowany arystokrata, kttiry woj1;; v,rladcze 
możliwości rozmienia na organizowanie balów i zabaw, bo 
ostatecznie czymś się trzeba aktywnie zr1jąć„. Ten o:;icre tko
wy książę ma jednak swój humorek i swoją filozofię, która 
pozwala mu mądrzej gadać niż na to wy~ląda„. Książę w to
warzystwie doktora Falkego, realizatora książęcych zaba w, 
przyjmuje teraz „poddanych", wśród kt rych już jest Ida 
i Adela (w sukni swojej pa ni) a za chwilę będzie .i Eisen
stein i Frank i Rozalinda. Falke pllwiadorn il księcia , L.c 
będzie ~·wiadkiem znakomitej zabawy : n ietoperz zykuje 
zemstę. 

Tymczasem zabawa idzie na całego. 

Eisensteinowi przedstawiono jego pokojó\ kę , Acldę. jakL> 
aktovkę z teatru. Kiedy pojawił się Frank zostaje on -
za przyczyną Falkego - przedstawiony U ;;ensteinowi jako 
cudzoziemiec. Nie trzeba dodawać, że Eisenste in wvs tępujc 

tu pad nazwiskiem markiza Forresti. Zj awia się też w maocc 
. węgierska hrabina". Rozalinda zaproszona w ostatniej 
chwili przez Falkego. Zaraz po w~iśch.l widzi szalejącego 

Gabriela w towarzystwie wlasn j pok jówki ubranej w jed
ną z sukien swojej pani. 
Zemście nieto:;>er.rn przychodzi rychło z pomocą U\•.rodzi

cielski tempera ment Eisensteina. Skoro Gabriel ujrzał pięk
ną ma~eczkę, porzuci! Adelę i z mie,i~ca r11szył do nowego 
ataku na„. wła.sną żonę! 

„ 
f, 
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Atak był tak nicop2nowany, że 

Rozalinda po chwili posiada w reku w·1żny dokument zd ra
dy małżeńskiej - piękny zegarek Eisensteina (pierw szr 
repetujący zegarek z Paryża !), noszony przezeń w czasie 
wsz)tstkich birbanckich wypraw. 

W szampańskim nastroju, pod takt pięknej muzyki i przy 
akompaniamencie piosenki wielbiącej wszechwładzę wina 
upływa wiedeńska noc balowa. Nad ranem półprzytomni 

mobilizują się do wyjścia dwaj nowi przyjaciele; Eisenstein 
i Frank. Obu łączy nie tylko bruderszaft ale i jedna droga: 
do więzienia . 

• 

Akt III. 

Akt t rzeci zarazem ostatni rozgrywa się w WIĘ'.Zieniu. 

Obcrdozorca Frnsz idzie godnie w ślady swe~o cesarsko-. 
krćlewskiego dyrektora i urzęduje kompletnie pijany. Draż
nią go przy tym odgłosy dochodzące z c:eli dwunaste j. Do
myślamy ię, że t.am duma nad zmiennośclą losu niefortun
ny kochanek-tenor, który po wytrzeźwieniu domaga się 

sprowadzen ia a dwokata! 
Po chwi li wtacza się i sam dyrektor Frank Następny 

dzwo nek l~) dw ie damy. Otrzymały adres od Fnlkego. Jest 
to Ida i Adela . Adela szuka protektora, ktr}ryby pomógł jej 
dostać się na scenę . . W końcu jest i nasz boha ter - Eisen
stein. Zgłasza s ię lojalnie, aby odsiedziec karę . 

Przyimuje go róv,:nie mało przytomny jak bardzo zdzi
wiony dyrektur 

---
21 
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Po pier · szt nie w!euy . ze m do czyn iim1a 7 <t.1< m iscn
stc.ine . bo p zedst wiono mu ,, ni bal jal<-•1 m„rkizn 
Fo ri, c:t a pn dru i<' czeP, wln. c1w ie chce tu t.;) s nro 
E1c:en<tei n sitz', ·.i juz or! wczt)ruJ 7.( go wi czor w \\ i<'?i• n ·u 
w celi m 12? Czego chce ten „w ·oły · E·rkiz Forn l i. 

Eisenste in z m ieisc-. . poważ i'll nr? d ·vied.ti'1l '. i.e 
jego sobowt61· zo Lał osohi cie przez Fr:.n· a 'l rcszto\\'JOY 
w jego domu i niem 1 ·yrwany przc-mocą 7. _or4cyc'1 o b ji;l 

p· i Ei!iensteinowej!! 
Gabriel szaleje~ Wszelkie pytani, twkrd1a lą tylko Jed no 

żon; ma kochanka. bezci.elne"o kocha1k t . który \\ s:t.l t roku 
męż..<I :to!ot~ t przylapany przypadkowo p1r.e7. Franka . Zc:>rru ta 

nietope1-,:a grozi komplikacjami ' 
Zjawia się Blińd, wez·wanv prz~z AlfrL'Cla :\-fa go bt niL 

i uwolruć. Eisen. tein post nawia rlziala(· blyskawkznie 
i przy~woźdzlć ·iarolom I V<1 Ro~alindy. W pr;:ellran1u apll
kant11 Blind.i staje wobec i.ony 1 je i przyjaciela 'T'!l zdziera 
m ~\..ę i jest gotów do straszliwej zem. tv! 

Ak ,. o ·de w zy tko mu~ . k 11czyć. „Wę

~ie k„ ~ -:i inc.i ' ~~ycią a ,pamiąt~ o.\., 
męża - jasri\ do Od usiłowan i zdrari ' 

Jeszcze trnche pr tu pam isens in o wlomlon. 
łęboko 11r1. i.nnek - i k widu mnyc 

' ;J b. lutncj • i rno ci ~ •olej 
-;it '"stępstwa ... 

żonv i o Ir koii<:1 

swcgo 

d l -

• msta mi toperza uniknęła gładko 

Eis~nsteln pr>Jdzie je. zez na d · siedem 
ram t . 

do v. ięz.i 
Jedynie 

23 
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Et!GENIUSZ WI$NIEWSKI 
EUGENIUSZ RÓŻYCKI 
BARBARA NAWROCKA 
LEON KOWALSKI 
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JAN KRUSZEWSKI 
ERNEST LIPOK 
BOGDAN CICHOŃ 
LUDWIK KOWALSKI 

ALTOWKI 

TADEUSZ JASTRZĘBSKI 
JERZY IWANOWSKI 
JÓZEF SZY5ZKO 
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ZESPÓL ORKIESTRY 

.... 

KONTRABASY 

ANDRZEJ KĘDZIORA 
WŁADYSŁAW WOPALEŃ&KI 

LUC.TAN JELICZ 

FLETY 

MARIAN GRECK.t 
LUC.TA GRECKA 
TADEUSZ SUROWIEC 

OBOJE 

KLEMENS BANAT 
MIROSŁAW KAJDA 
WINCENTY GRUBA 

KLARNETY 

FRANCISZEK WYBRAŃCZYK 
KAZIMIERZ ANDRUSZANIEC 
MIKOLAJ ANDRY.TENKO 

FAGOTY 

E!OGUMIŁ CIUPII'lSKI 
TADEU5Z MORAWSKI 
BRONISLA W WITKOWSKI 
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W ALTO UNIE 

KONRAD DUBICZYNSKI 
AUGUST ASKA 
JANUSZ KEMPINSKI 
JAN KAMIŃSKI 
EDWARD DOKUDOWIEC 

TRĄBKI 

TADEUSZ 5ZOSTAK 
STEP AN MOLENDA 
EUGENIUSZ ANIELAK 

PUZONY 

BOLESLA W GRUSZKA 
WLADYSLA W WYSOCKI 
MARIAN NO WICKI 
M IECZYSLA W GRZE5TAK 

PERKUSJE 

MIKOLA.T GODLEWSKI 
WIESLA W WILHELM 
.VOJCIECH SOMMER 

FORTEPIAN 

JAN ZIMIŃS~ 

Inspektor orkiestry BOLESLAW GRUSZKA 
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ZESPÓŁ CHÓR U 

MAt.GORZATA BASIŃSKA WANDA WYBRAl'i!CZYK 
WANDA Bt.OJ.{lSKA KAZIMIERZ DLUCHA 
DANUTA JUSZCZAK WLADYSt.AW DRZEWOSOWSKI 
KRYSTYNA KOSTROŻY&SKA STANlSLAW GRAWIRSKr 
CELINA KOTOWICZ KAZIMlE.RZ KASPAREK 
JADWIGA KOWALSKA EDWARD MARCZAK 
STEFANIA KUBICKA Wt.ADYSLAW KARBOWIAK 
MARIA NOW AKOWSKA WILHELM SIENKIEWICZ 
DANUTA SKURZYlllSKA KRYSTYN PIWKOWSKI 
t.UCJA WOt.EJSZO CZESt.AW TURLEJSKI 

Chórmistrz : CZESLA W KWIECilllSKI 

Korepetytor baletu Koreperytor solistów 

MARIA WINIARSKA JANUSZ . KAHL 

SŁUCHACZE STUDIA 

MAGDALENA BOJANOWSKA 
WIESLAWA LEWICKA 
BARBARA REDERMOZER 
MARIA SUTKOWSKA 
JANINA SZUMNA 
BOZENNA WILC ZYNSKA 
ZUZANNA ZAt.ĘSKA 

CZESŁAW GOSZCZYŃSK! 

STEF AN LEWICKI 
STEFAN SZLAUZYS 
TADEUSZ WALCZAK 

Opieka wokalna słuchaczy Studia pod kierunkiem pro!. ADY SARI 
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STOŁECZNE ZAKŁADY 

KRA WIE CKO-KUŚNIE RSK IE 
WARSZAWA, NOWOLIPIE 6, TELEFON 31-03-05 i 31-26-05 

WYKONUJE WSZELKIE USLUGI W ZAKRESIE KRAWIECTW A 
l KUŚNIERSTWA ORAZ FUTRZARSTWA DAMSKIEGO I MĘS
KIEGO Z MATERIAŁÓW WLASNYCH I POWIERZONYCH 

ADRESY ZAKLADÓW: 

ZAKl.AD Nr l UL. HIBNERA 5 TEL. 6-25-55 
ZAICl.AD Nr 2 UL. NOWY ŚWIAT 33 TEL. 8-44-39 

ZAKLAD Nr 3 UL. RAKOWIECKA 5 TEL. 4-50-80 
ZAKLAD Nr 4 UL. MARSZALKOWSKA 45 

TEL. 8-38-39 
ZAKŁAD Nr 5 UL. SOLNA 8/14 TEL. 8-63-00 
ZAKUJ) Nr I! AL. WYZWOLENIA 10 TEL. 21-27-30 

ZAKLAD Nr 7 UL. PULA WSKA 34 
ZAKLAD Nr 8 UL. OŻAROWSKA 81 TEL. 32-10-82 

ZAKLAD Nr 9 UL NOWOTKI 16 
IAJCLAD Nr 10 UL. FRETA 19 TEL. 9-23-62 

ZAKLAD Nr 15 AL. JEROZOLIMSKIE 42 
TEl.. 8-29-83 

NA »SYRENKĘ« STAWIAJ ŚMIAŁO 

SZCZĘŚCIE LUBI GRĘ WYTRW ALĄ 

........................... -„ ........ „ .. „„„ ...... „ ............ 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

Kruwłeckiej damskiej 
Kraw ieckiej męskie.i 
Stolarskiej 
Modelatorskiej 
CharakterY?..atorskiej 
Malarskiej 
Tapicersk iej 
S1..ew kiej 

Slusarskiej 
Główny elektryk 
Glówn.r rekwizytor 
Brygadier ~ct>ny 

MART A OSTROWSKA 
FRANCISZEK WOŁOSZYŃSKI 
ZYGMUNT PIECHURA 
K AZIMIERZ WOJCIECHOWSKI 
ANTONI OSTROWSKI 
.JA N KONDRACKI 
EDWARD GULA 
M IECZYSLA W KRASNOPOLSKI 
i STANISLAW PIELAS ZEK 
ANTONI CIECHANOWICZ 
WLADYSLA W BARAŃSKI 
JAN POMORSKI 
JÓZEF ROG ÓSKI 

K iero wnictwo techniczne 

s cen r:graf .JAN HAWRYLKIEWICZ 
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WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLU MEBLAMI 
W WARSZAWIE, NOWOGRODZl\A 31, TEL. 8-24-01do09 i 8-45-05 

IMI IE 18 IL E 
NA RATY i ZA GOTÓWKĘ 

POJEDYNCZE I W KOMPLETACH 

SPRZEDAJĄ WSZYSTKIE SKLEPY MEBLOWE 

WOJEWODZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU MEBLAMI: 

Płuc Trze('h Krzyży 13, td. 8-15-63 
ul. Murszałkow,c;ko 1, tel. 4-16-35, 
ul. Nowogrodzku 31, tel. 6-55-36 

M.D.M.· 
ul. WarµńskieHo 8, tel. tel, 21-57-67 

{DOM MEBLOWY) 
ul. Płocka 21 , le l. :< 2-24-28 
ul. Wolsk.a 46 /48, tel. 32-16-65 
ul. Freta 7 
ul. Marszałkowska 104 
ul. Leńskiego 5, tel. 9-20-72 (Pr11Ra (Il) 
ul. Rokosowska 4, (Ochota) 
ul. Marszałkowska 76 

.I 

ul. Nowolipki 12 (DOM MEBLOWY -
Murunów) 

ul. Kasprowicza 82 /86 (Birl11np) 
ul. Grochowska 245 
ul. Swierczewskiego 129 ·131 (Iiomis, 

sprzedaż, renowacjn) 
ul. Krucza 6/14 (Komis. skup. sprzedaż} 
ul. Nowogrodzka 3~, (sprzedaż Jla 

instutucjl). tel. 8-24-01 . wew. 254 
ul. Kijowska 1 
ul. Targowa 66 

ul. Różana 2 

Wszelkich informacji w zakresie zakupu 
mebli udziela klientom 
punkt informacyjny W .• P. H. M. (Nowo- . 
grodzka 21, (parter), czynny corlziennie 
oprócz niedziel i świąt od godz. JO - 17, 

telefon 8-24-56 

W. P. ·u. M. prowadzi również 
tapicerski punkt usługowy przy ulicy 
Mokotowskiej 64, stołuskl punkt osłn
ROWlJ przy ulicy Hibnera 1 oraz dostawę 
mebli do mieszkali klientów własnym 

transportem 

WSZVSTKO DLA DZIECKA 

OBUWIE 

ZABAWKI 

ODZIEŻ 

MATERIAL Y PIŚMIENNE 

MEBELKI DZECIĘCE 
CERAMIKA 

ARTYKUL Y SPORTOWE 

ATELIER FOTOGRAFICZNE 

SPECJALNY 
ZAKLAD FRYZJERSKI 

CENTRALNY D(>M D~-



M.H.D. ARTYKUŁAMI ODZIEŻOWYMI 
POL ECA 

WYSOKIEJ JAKO Ś CI - NAJMODNIEJSZYCH FASO NÓW 

Pl:.ASZCZE DAMSKIE I MĘSKIE 
JESIONKI MĘSKIE WEŁNIANE 

PŁASZCZE DAMSKIE Z FLAUSZU 
KOSTH MY. PELISY W DUŻYM 
ASORTYMENCIE 

32 

ORAZ 

INNE ARTYKUŁY ODZIEŻOWE 

DO NABYCIA W SKLEPACH: 

ul. Rutkowskiego 2 
u I. Świerczewskiego 84 
ul. Ząbkowska 1 
ul. Stalowa 41 
ul. Wiieńska 13 
Ul. K. Wójcika 36 
al. Jeroz:ollmekle 58 
ul. Puławska as 

ul. Puławska 47A 
u I. Marszałkowska 106 
ul. Marszałkowska 15 
ul. Marszałkowska 4 
ul. Elekcyjna 49 
ul. Targowa 36 
u I. Nowowiejska 4 
u I. Staszica 4 
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