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OJCIEC I SYN 

„Najdroższy pa,po! Zdaję sobie sprawę, że pozostając peł
·nym szacunku sy.nem, kochającym ·ojca w równym stopniu 
jak matkę, nie jestem w stanie zająć stanowiska w tym tak 
dla mnie okrutnym rozdźwięku, kiedy to miłość synowska 
i uczucie wdzięczności wystawione są na żałosną 1próbę. Dla
tego też zdecydowałem się wyzyskać mój talent, którego roz
wój zawdzięczam mej matce i poświęcić go jej w tej właś-
1nie chw.ili, kiedy bez poparcia i środków do życia oczekuje 
mojej pomocy. W ten sposób, jak sądzę, będę mógł w miarę 

mych s zczupłych możliwośc i spłacić jej część mego synow
skiego dłu·gu „ ." 

L ist na.pisany został w Wied·niu. Na kopercie ponad adre
sem widniało pi ęknie wykaligrafowane nazwi sko: Johann 
Strauss. iPo drugiej stronie ,ponad a·dresem nadawcy figu
rowały te same słowa. Czyżby więc nadawca l istu pisał sam 
do siebie? Nie! - to Jan Strauss-ju•nior kierował l ist do 
Jana Straussa-seniora, młody, bardzo młody kandydat na 
artystę muzyka pisał do swego slawnego ojca. I jeszcze jak 
sławnego! Wystarczy przypomnieć, że to Strauss-senior ze 
swą wiedeńską orkiestrą uświetnił uroczystości koronacyj
ne młodziutkiej królowej Wiktorii. A .program tej swego 
rodzaju muzycznej akademii, jak to wtedy nazywano - ukła

dał nie z kim innym, jak z księciem Wellingtonem, zwy
cięzcą spod Waterloo. 

Reszty domyślamy się : państwo Straussowie byli rozwie
dzeni. Syn, młody Johann, dziedziczący po ojcu zamiłowa
nie ·do muzyki i - jak miała wykazać bliska już przysz
łość - przerastający ojca talentem, zdobył się na odwagę 
i postanowił swemu sławnemu ojcu sprzeciwić się. Porzu-



cając legalną malźonkę z szesc10rgiem dzieci, z których .Jan 
był najstarszy, Strauss-senior założył drugą rodz i nę, pobło

gosławioną w ciągu kilku lat czwo,rgiem potomstwa. Tak 
więc Herr Kapellme ister Johann Strauss łożyć musi ał na 
dwie żony i ... dziesięcioro dzieci. Z pewnością sława i stale 
.napływające zamówienia pozwalały mu z równą łatwością 
płodz ić walce, polki, kadryle i marsze. N ies tety! W odróż
nie~iu od oszczędnej legalnej małżonki obecna towarzyszka 
pana ka,pelmistr za wyrzucała pieniądze przysłowimvymi 

drzwiami i olmami. Bardzo też prędko alimenty pła cone 
przez Straussa-senior a byłej żonie i sześ ciorgu dzieciom zo
stały niepokojąco okrojone. Strauss-junior, au~or zacyto wa
nego l istu pos tanowił więc .podją walkę. Walkę i ojcem , za 
żadną cenę nie zgadzającym się na to, by syn poszedł w jego 
ślady . Walk z wiedeńską publiczn oś cią, ubós twiającą Sraus
sa-seniora, nieskłonn do wybaczenia śmiałkowi założenia 

kcmkurenc)• jnego zes połu muzycznego, cho by na we t tym 
śmiałki m miał być z legalnego związku zrodzony Strauss
-j un io r . 

Zdecydowa ne o t 'iad zenie si syn JJ'O str oni m uzyki 
traktował jego ojciec jako osobistą klęskę . Tak bardzo .prag
nął oszczędz" ć m u własny c upokorzeń wędrownego muzy a, 
uzależnionego od ka pry só w u tytu łowanych wielmożów, tak 
bardz o pragną ł widz ieć s wego najstarsze"o syna na "ntr at
nej po adz ie r adcy sta:nu, cz.y nawet - ojcu wolno marzy ć 
o szczęści u dziecka .!.... r adcy dworu! 

J ak na zło ść, smyk od małego zdradzał n ieprzeciętny ta
len t muzyczny, co zawsze ojca dramiło . Na cóż u licha 
przyszłemu radcy b bnienie 'na fort epiain ie i wymachiwa
n ie smyczkiem'? Pew nego dnia, jeszcze przed definitywnym 
rozejściem się pańs twa S tr aussów, ojciec, odwiedzając mię
dzy podróżami koncertowymi, jak zawsze, na krótko zamiesz
kałą w ubogiej 1dziel1nicy Wiednia rodzinę, dosłyszał dźwięki 
skrzy·piec. Odrzucił cygaro, zerwał się z fo tela i zbiegł na 
dół. Jednym gwałtownym ruchem wydarł skrzypce z rąk 

syna, zasypując go pytaniami: 

- I któż to, mój ła skawco, udziela ci lekcji, czy imi pie
niędzmi za nie płacisz? 

- Płac ę pieniędzmi, które sam za rabiam, daję bow'em 
lekcje gry.„ 

- Coraz lepiej! Dajesz lekcje gry n a czym? 
- Na fortepianie. Krawcow i mieszkającemu dwa piętra 

wyżej . Biorę 60 grajcarów za lekcję, a jest ich w tygodni u 
dwie. 

Skrzypce powędrowały do szafy zamykanej na po tężnych 

rozmiarów kłódkę. Wkrótce µotem ojciec wyjechał ze ,;w 
orkiestrą na nowe tournee. A matka? Ograniczyła i tak 
skromny domowy budżet, by synowi kupi ć ... nowe 5krzypce. 
Nie przeczuwała zapewne, że tym zaiste heroicZJnym aktem 
poświęcenia zapewni potomnoś ci „Barona cygańskiego", 

„Zemstę nietoperza", nie mówiąc już o „Opowieściach lasku 
wiedeńskiego", „Modrym, pięknym Dunaju" i niezl iczon e j 
ilości innych walców i kadryli. 

Wkrótce po owym, zacytowanym na wstępie liście, na mu
rach Wiednia pojawiły się afisze zapowiadające „Wieczór 
walców i urywków ze znanych oper" w wykonaniu orkie
stry pod dy·rekcją Jana Straussa-junior a". Nie pomogły 
zabiegi węszących niebezpieczeństwo impresariów : sala za
pełin i ła się do ostatniego stojącego miejsca. Czy byli to sami 
entuzjaści? Nie, racze.i ciekawi, mówiący sobie: zobaczymy 
na co waży s ię ten młokos . Cóż za śmiałość! Konkurować 

z naszym Johannem! 
Ale Joha·run-junioil.", otrzymawszy za sprawą ojca dość sta

ranne ogólne wykszta łcenie, a za sprawą matki dobre wy
chowanie, nie •pozbaw:any był sprytu i taktu. Do programu 
swego ,pierws·zego ·koncertu wstawił tylko kill\a własnych 
utworów. Orkiestra grała - jak od:notowali sprawozdaw
cy - znakomicie. Prowadzący ją Johann-junior ze skrzyp
cami w ręku i w piękm ie skrojonym fru.ku, od ·razu podbił 
płeć piękną, co na·deir często decydowało o suikcesie artysty. 
Gdy pod 'koniec koncertu dał znak swej kapeli i zabrzm'ały 

dźwięki najbardziej lubianego walca jego ojca, sukces był 



zupełny. Tak, właśnie walc „Lorelei" Straussa-seniora .prze
konał owego wieczoru najzawziętszych sceptyków! 

Pierwszy 'koncert juniora, mający stać się stara,nnie przez 
impresariów seniora, bez jego zresztą ud ziału, wyreżysero

waną klęską, zakończył s i ę triumfem młodego muzyka. Gdy 
doniesiono o tym ojcu, zrozumiał, ·że poniósł .podwójną klę

skę: SY•n w~roczył zdecy·dowanie ina .niebezpieczną ścieżkę 

zawodowego muzyka, a zespół jego, zdobywający przebojem 
u:manie wiedeńczyków, stał się groźnym konkurentem. 

Na ścieżce iSławy istotnie nie brakowało ryzykownych 
przygód. Ot choćby w ·podróży koncertowej do Petersbur
ga, przejazdem przez Warszawę, kiedy to zawiadujący car
ską policją generał Abramowicz wziął i Straussa-juniora 
i jego orkiestrę za ... 1przebranych „kandydatów na powstań
ców". Niewiele brakowało, a cały zespół zamkniętoby w 
warszawskiej cytadeli. Ocaliła muzyków interwencja prze
bywającej na letnich wczasach carowej . 

- Winien jestem panu, ł-Ierr Kapellmeister, ~ewne wy
jaśnienie - mówił przymilnie wieczorem, już w pełnej gali 
generał Abramowicz. - Rozumic pan, my urzędnicy carscy 
nie mamy tu w Warszawie chwili spokoju. Gdybym tak 
wpuścił do miasta .garść powstańców, kariera moja byłaby 
skończona. Z dwóch ewe.ntuaLności: wysłania mnie, lub pa
na na Sybir, wołlrłem wybrać ... tę drugą. Jeszcze raz pana 
przepraszam. 

Wolno przypuścić, że dobrze wychowany Strauss-junior 
pokwitował to wyjaśnienie tylko ZJnaczącym uśmiechem pod 
sumiastym wąsem. 

HENRYK SWOLKIEN 

JAN STRAUSS 

ZEMSTA NIETOPERZA 

(DIE FLEDERMA US) 
Operetka w 3 aktach 

LIBRETTO: KAROL HAFFNER, RYSZARD GENEE 
TEKST POLSKI: JULIAN TUWIM 

Realizatorzy: 

Inscenizacja i reżyseria 

Kierawnictwo muzyczne 
Choreografia 
Scenografia 

MARIAN KOBIELSKI 
EDMUND BOROWSKI 
BARBARA BITTNEROWNA 
JOZEF NAPIORKOWSKI 
ZYGMUNT RYCHTER Chórmistrz 

Kierown ik i pedagog baletu: 

MAGDALENA DRACÓWNA 

Asystent chórmistrza: 

JERZY GOMOL 



Eisenstein 
Rosalinda 
Frank . 
Falke . 
Alfred . 
Dr Blind 
Adela . 
Ida .. 
Gigi . 
Adiutant 
Frosz . 

HENRYK TRYBUS, WŁODZIMIERZ WASYLOWSKI 
JADWIGA BIGOSZEWSKA, BARBARA PODCZASKA, MARIA POPŁAWSKA 
EDWARD NEWADA, KRZYSZTOF TYSNARZEWSKI 
ZYGMUNT GORCZYŃSKI,\HENRYK WOLNIK, WŁADYSŁAW ZYDLIK 
LECH SMERECZYŃSKI, Wf,ODZIMIERZ WASYL OWSKI, BERNARD ZGORZELSKI 
ZBIGNIEW FRYZE, ZYG111NT ŁUCZAK 
MONIKA MYSZKOWSKA, OZENA ANDRUSZKIEWICZ (adp.), EWA ROSSA (adp.) 
MARIA PAWŁOWSKA, EI , •,ONORA WALLNER 
ALEKSANDRA CICHOLEWSKA, KRYSTYNA DEMSKA 
SERGIUSZ WĄSOWICZ 

Pani Grelinger 
TADEUSZ JARCZYŃSKI, BOHDAN RZESZOWSKI, SERGIUSZ WĄSOWICZ 
KRYSTYNA B R_5{; ISZOWSKA, ZOFIA TOKARZEWSKA 

BALET: 

Akt II WALC CESARSKI i TANIEC WĘGIERSKI. 

Tańczą soliści: MAGDALENA DRACÓWNA, RUTA GORCZYŃSKA, TERESA ZARZYCKA, PIOTR HANL, 
ZBIG!'l'IEW OWCZARZAK, EUGENIUSZ SZOPil\z. 

Koryfejka: HALINA BUKOWSKA oraz KRYSTIAN BU1{KIEWICZ 

Zespól baletowy: Regina Gutmacher, Jolanta Jabłonka, Izabela Lysak, Grażyna Pac-Pomarnacka, Danuta Pilarska, 
Teresa Rogowska, Jolanta Trzcionek, Stanisław Big us Jan Kaczor. 

DYRYGXĄ: 

EDMUND BOROWSKI - ANr ONI 

Przygotowanie muzyczne : 

Solistów - Ivo Dudarenko 
Idzi lzydorek 

Baletu - Jerzy Sternalski 

POPIALKIEWICZ 

Inspicjent: 
Czesław Twarowski 

Kontrola tekstu: 
Elżbieta Alma 



O WŁASCIWE MIEJSCE KLASYKI 
W TEATRZE MUZYCZNYM DNIA DZISIEJSZEGO 

1. 

Zmiany, jakie do·konały się w estetyce i strukturze arty
stycznej współczesnego teatru muzycznego - głównie za 
sprawą ekspansji musicalu - powodują, że jeśli pr.zyjęliśmy, 

iż przyszłość tego teatru zależy w jakimś stopniu od klasyki 
operetkowej, to zajmowanie się problematyką gatunku na 
dzisiaj i jego pers.pektywami, nie miałoby oczywiście żadne
go sensu. 
Przecież nie jest to ze strony autora ani demonstracja 

przeciwko historii muzyki operetkowej, ani też postulat lik
widacji pozycji klasycznych w repertuarze tego, lu'b innego 
teatru. Idzie o coś in.nego: o umiar w dawkowaniu klasyki, 
o zachowanie równowagi i właściwych proporcji między 

klasyką a współczesną literaturą muzyczno-teatralrną, która 
powinna z natury rzeczy dominować w każdym teatrze ubie
gającym się o miano teatru rzeczywiście współczesnego. 

2. 

Tradycja jest sprawą bardzo piękną j bardzo ,potrzebną, 
pod warunkiem, że istnieje jako coś żywego i autentycznego; 
wtedy budzi szacunek i opór, w obu wypadkach spełniając 
swoją .rolę. To znaczy: klasyka, aby spełniała swą rolę na
leżycie - musi być grana niesłychanie stylowo: musi być 
grana i śpiewana przede wszystkim z niebywałą perfekcją. 
W przeciwnym razie - robi się .z tego rniedobry teatr z .nie
jednokrotnie bardzo dobrą muzyką, czy jeszcze gorzej -
wa-ęcz karykatura i żałosne widowiSiko: po prostu i teatral
na i muzyczna parodia. 
Już w i"Oku 1920, wytraW1ny ,pedagog i kompozytor Emile 

Jacques Dalcroze, prorokował nadejście dnia, w którym 
widz „równie trudno wybaczy artyście fałszywe poruszanie 
się, jak i fałszywe śpiewanie" . Dzień taki właśn i e nadszedł. 

I dlatego - z klasyką trzeba ostrożnie! 
3. 
Teorety1k ,polskiej awangardy muzycznej, Bogu sław Schaf

fer, pisząc kiedyś o •perspektywach opery - co z powodze
niem można odnieść także do operetki - całą prawdę o kla
syce zamknął w stwierdzeniu, iż przeważnie co dz iesięć lat 
ludzie teatru przekomponowują inscenizacje; dobrej muzyki 
nie ma ,potrzeby przekomponowywać. 

W rzeczy samej: ileż to już razy adaptowano libretta zna
nych dzieł wiedeńskich i francuskich klasyków operetki, 
w ilu różnych wariantach insceni.zacyjnych dawano ich 
utwory na różnych scenach świa·ta; muzyka jednak zawsze 
pozostaje ta sama, nikt jej nie przerabia, nie przekompo
nowuje. Nie wymaga żadnych zabiegów j.nstrumentacyjnych. 
Niektórym melomanom, kiedy słuchają na przykład w ame
rykańskim nagraniu płytowym walca Straussa „Nad pięk

nym modrym Dunajem" •pod batutą Artura Toscaniniego 
wydać się może, iż utwór ten brzmi dlatego tak znakomi
cie, że został pewno przeinstrumen.towany i zmodernizowa
ny przez jakiegoś mistrza wyrafinowanej aranżacji. A prze
cież ta właśnie instrumentacja jest dziełem samego Straus
sa, podobnie jak partytury wielu innych jego walców 
i operetek, które grywane są do dzisiaj w oryginalnej wer
sji. 

Na tym właśnie .polega siła muzyki Straussa czy Offen
bacha, że w tym rodzaju i gatunku muzy1ki scenicznej -
niezależnie od ułomności libret, z którymi zresztą kompozy
torzy ci mieli nieustanne kłopoty - byli prawdziwymi mi
strzami. 

4, 

Wiedeńczyk Jan Strauss (1825-1899), brylował już jako 
kompozytor i dyrygent w cesarskiej Austrii Franciszka Jó
zefa I, gdy jeszcze wielką sławą i populal'nością cieszył się 



jego ·ojciec - również Jan i także kompozytor z·nanych wal
ców i wzięty dyrygent. W rywalizacji rodzinnej zwyciężył 
jednak syn-Jan i wkrótce prześcig.nął w sukcesach swego 
ojca. 

W bły:skotliwej karier ze pomógł mu niewątpliwie talent, 
ale dopomogły w nie mnie j zym stopniu: gruntowne opano
wanie gry na sk1rzypcach i techniki dyrygenckiej o·raz zna 
jomość teorii. Szc·Legółowe pomanie zasad harmon ii, kontra 
punktu i instrumentacji sprawiło przecież, że do dzisiaj uwa
żamy jego utwory za prawdziwe majstersztyki. Napisał ich 
ogółem - ·n ie l i cząc 16 ope·retek - około 500, a w tym 145 
w alców. Do g.rupy tak zwanych „wielkich walców" - w fo r
mie już prawie poematów tanec.znych - należą, by wymienić 

tylko te najbardziej znane: „Nad pięknym modrym Dun a
jem", „Życie artystów", „\.Vale cesarski", „Kobieta, wino, 
ś.piew", słynny walc-aria koloraturowa „Odgłosy wiosenne" 
i „Opowieści lasku wiedeńskiego". 

Operetek - jak to już zostało wyżej powiedziane - skom
po•nował 16. Wszystkie w zasadzie ciekawe muzycznie, lecz 
że nie wszystkie oparte •na dobrych librettach - przetrwały 

do naszych <:zasów w reprezentacji trójtytułowej: „Noc w 
Wenecji'', „Ba ron ·cyga11ski" i „Zemsta nietoper;:a". 

Te trzy operetki, grywane po dziś dzień na wszystkich 
scenach muzycmych ,świata (i operetkowych i operowych), 
świadczą najdcbitniej o wal-arach muzycznych wiedeńskiej 

klasyki. 
Dzisiaj mamy znów okazję śledzić na przykładzie „Ze

msty nietoperza" mistrzowskie opanowanie warsztatu kom
pozytorskiego przez Jana Straussa, jego pa1nowanie nad 
orkiestrą; bogactwo pomysłów melody"cznych, inwencję in
strumentatorską, smak, kulturę i wyobraźnię muzyczną 

wprowadzeniu narracji muzycznej, która w sposób inte
gralny splata się z akcją scenicz.ną. 

Zatem - dobrego odbio,z-ul 

, LECH TERPILOWSKI 

I skrzypce 

Altówki 

Wiolonczele 

Kontrabas 
Flety 

O hoje 

.Kl rnety 

Fagoty 

Waltornie 

Trąbki 

P uzony 

Perkusja 

For tepian 

Zespól orkiestry: 

Rom an olf - koncertmistrz 
Henryk Widera-koncertmistrz 
Bolesław Kalisz 
Romuald Kazimierczak 
.Jan Waraczewski 
Ewa Brzeska 
S tanisław P arobczy 
Henryk Marnszewski 

dam Michalski 
Grażyna Karpowicz 
M. Kien 

t an i sław Sikora 
Jan Lubkowsk i 
Franciszek l\'Ialik 
Grażyna Zalew· a 
7.b igniew Marsz ałek 
P . Gałkowski 
Witold Sawaszkiewicz 

nton i Kotwińsk i 
Dan u ta Kostyni ak 
T adeusz Wesołowski 
Rom an Zielińsk i 
R.y sza rd K aczmar ek 
Dyrnit ri os Ikonom u 
Leopold Kaźm i erski 
J an usz Manthey 
Stan "sław Borowy 
Ra jmund Gr onowski 
Kazimierz Sędzikows 
Wik tor Troszczyńsk i 
Kazimierz Zieliński 
Stanisław Zięć 
Franciszek Michalski 
Bron i sław Banderski 
Juli us z Broszniows ki 
J an Urban 
I wo Dudarenko 

Inspektor orkiestry : 
Antoni Kotwiński 



Zespół baletu: 

Soliści: 

Magdalena Dracówna 
Ruta Gorczyńska 
Barbara Włodarska-Han! 

Teresa Zarzycka 
Piotr Hanl 
Z·bigniew Owczarzak 
Eugeniusz Szopik 

Koryfeje: 

Halina Bukowska 

Zespół: 

Regina Gutmacher 
Aleksandra Góral 
Jolanta Ja'błonka 

J a.nina Komorowska 
lzarbela Łysak 
G.rażyna Pac-Pomarnacka 
Danuta Pilarska 
Teresa Ro·gowska 
Jolanta Trzcionek 
Stanisław Bigus 
Jan Kaczor 

Inspektor baletu: 

Teresa Rogowska 

Zespół chóru: 

Bożena Andruszkiewicz 
Teresa Dudarenko 
Danuta Dąbrowska 
Krystyna Elerowska 
Genowefa Falkowska 
Lilianna Hejducka 
Teresa Kozłowska 
Helena Lesiewicz 
Hanna Melinger 
Zofia Miszker 
Krystyna PrcYkopczyk 
Ewa Rossa 
Zdzisława Sieg 
Anna Suchta 
Barbara Sakowicz 
Bożena Szmyt 
Bożena Trajdecka 
Edeltrauda Zengota 
Ryszard Diling 
Zbigniew Geburt 
Jerzy Gomol 
Adam Jeleń 
Romuald Maziuk 
Edmund Piotrowski 
Zdzisław Przybylski 
Jan Sulikowski 
Mikołaj Sadowski 
Henryk Wdowiak 

Inspektor chóru: 
Adam Jeleń 



Kierownik Techniczny : 
LUDWIK PIOSICKI 

Główny elektryk: 
Bolesław Trojanowski 

Brygadier sceny: 
Włodzimierz Stasiw 

Kie r o w n icy p r a co w n i : 

Krawieckiej damsk iej 
K rawiecki ej męsk ie j 

P er ukarskiej 
P lastyczno-m odelarskie j 
Tapicerskie j 
Rekwizy tornia 

I r na Wurch 
Walenty Zacharewicz 
:Nlaria S zy"S zkowska 
Wacław Wysznacki 
Zy m unt Rzymkowski 

Da nuta Kowalska 



•Cena zł 5,-


