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OPERETKA 
JEST OPERETKĄ 

czyli 

„ciastka w formie grzybków" ... 

D 
awno, dawno temu ... kiedy byłem jeszcze dziec
kiem ... nie! Nie będzie o tym, że zapragnąłem 
zostać reżyserem w dodatku op e ret k i! Nie 

miałem takich marzeń, ani podejrzewałem w cym kierunku 
skłonności. Wydarzenie o jakim chcę opowiedzieć, dotyczy 
ciastek. Więc„. dawno, dawno remu zostałem poczęstowany 
ciastkami, których kształt zewnętrzny do złudzenia przypo
minał grzyby. Jak to? - zapytało dziecko, którym byłem -
albo ciastka, albo grzybki! I dziecko wyrzuciło ciastka, 
nawet nie sprawdzając czy smak był aby też grzybowy. 

Wtedy jeszcze nie potrafiłem owego doświadczenia naz
wać, dziś w dorosłym (a może „zgrzybiałym"?) wieku 
wiem, że chodziło o to, co nazywa się - c z y s toś ć g a -
c u n ku. Albo, uczenie mówiąc: zgodność treści z formą. 
Epizod z ciastkami pozostawił mi trwały ślad na resztę życia. 
Źle reaguję na pewien rodzaj wprowadzania w błąd fałszem 
formy. I kiedy z tym się spotykam, nazywam w duchu zja
wisko: „ciastka w formie grzybków". Różnie to ię przeja
wia, np. budzi mój protest drzewo, któremu przemyślnym 
strzyżeniem nadaje się kształt figury geometrycznej - niby 
efektownie, a przecież ... kaleka! Chinkom kiedyś łamano 
stopy, żeby optycznie były mniejsze. A dum zgromadzony 
na stadionie, który sobą udaje czyjś portret? Zwierzę w lu
dzkim przebrani u, najczęściej małpka? ... Omal nie doszło 
kiedyś do realizacji wieżowca- siedziby zgromadzenia na
rodowego, którego kształt na zewnątrz miał udawać postać 
przywódcy ... Każdy potrafi uzupełnić tę listę, ale co z tego? 
Jak to się ma do operetki? ... 

Zacznijmy od ustalenia, czyli definicji poj~ia: operetka. 
Louis Armstrong, legendarny jazzman, zapytany kiedyś o 
definicję jazzu, zastanowił się chwilę i odpowiedział: „jazz, 
jest to taki rodzaj muzyki, którego jeśli ktoś nie rozumie, to 
szkoda czasu, żeby mu tłumaczyć". Czy nie tracilibyśmy 
czasu, próbując tłumaczyć co to jest operetka komuś, kto na 
jej spektakl przyszedł z własnej woli? Wybacz, Czytelniku, 
jeszcze jedno wspomnienie własne. Mój związek z operetką 
miał miejsce też dawno; moja matka była entuzjastką i brała 
mnie często ze sobą.. Zapamiętałem melodie i ... śmieszność. 
Np. kiedy 60-letnia Elna Gistedc udawała „Księżniczkę 
czardasza"„. Dziś, jako reżyser pierwszej w życiu operetki, 
widzę jak trudno niektórych, świetnych zresztą artystów 
sceny wokalnej, pozbawić owego operetkowego sposo
bu bycia scenicznego. Jest nim specyficzna sztuczność ... Ale 
to jeszcze nie są „ciastka w formie grzybków" ... 

Operetka jest tworem pewnej epoki, powstała i rozwinęła 
się w swoim, tym, nie innym czasie. Było to wystarczająco 
dawno, by odnosić się do niej z szacunkiem należnym wie
kowej damie. Cóż scą.d, że czcigodna staruszka nie prowa
dziła się w młodości najlepiej, nie za to ją cenimy dzisiaj ... 
A, śmiech? Każdy wie co to jest moda, nie każdy zdaje sobie 
sprawę z tego, że nie być modnym jest znacznie mniejszym 
grzechem niż być niemodnym! 

Niedawno miałem możność uczestniczenia w przyjęciu, 
na którym obowiązywała w ubiorze moda na lata 50-te. Naj
wymyślniejsze przebieraństwo nie byłoby w stanie wywołać 

takiej be z 1 i to s n ej wesołości, jak ZMP-owiec w stroju 
organizacyjnym, czy przewodnicząca pracy z. pla~atu pro
pagandowego ... Dzieje się tak, bo tamta moda Jest ieszcze w 
zasięgu pamięci (przynajmniej części uczestników). Potem, 
po pewnym okresie niepamięci zamierzchła moda wraca w 
formie retro, które nie śmieszy, nie oburza ... wzrusza. 

Wszyscy używamy tego słowa: secesja. I nie bardzo 
rozumiemy, co mówimy. Wywodzi ię z łaciny i oznacza: 
odcięcie. Była reakcją, swoistą antymodą na XIX-wieczną 
twórczość, którą nazywa się "fin de sciecle" - koniec wic
ku. Secesja, rozmaicie zresztą nazywana, rozwinęła się tak 
bujnie i gwałtownie, że przesytem spowodowała swój włas
ny upadek. Doszło do paradoksu, że secesją nazywa się dzi
siaj całą sztukę XIX wieku, a więc i to, od czego się odcina
ła. A odcinała się rówież od operetki. Wtedy to wła 'nie 
została uznana za kwintesencję drobnomieszczańskiego 

gustu, czyli gustu klasy społecznej materialnie posiadającej 
wprawdzie, ale w sferze duchowej niezdolnej do udziału w 
doznaniach, jakie daje prawdziwa sztuka, np. opera ... Zosta
ła więc operetka rodzajem antyopery a pomysł jej mariażu z 
operą byłby czymś znacznie naganniejszym niż wejście 
szansonistki Sylvii w rodzinę von Lippert-Weylersheimów. 
Szyderstwa i parodie stały się obowiązującą postawą elity 
intelektualnej wobec „sztuki " operetkowej. Od pamiętnego 
pamfletu Tuwima do „Operetki" Gombrowicza. Była ope
retka - trudno nie dostrzec - wyjątkowo pochyłym drze
wem, na które łatwo wejść nawet parzystokopytnym ... Ist
nieją takie gatunki twórcze, których parodiowanie i wyszy
dzanie nie przynosi zaszczytu to czyniącym . Dla mnie nale
ży do nich, prócz operetki (a opera, to niby nie?): western, 
kryminał i science fiction. Gatunki te, same w obie będące 
rodzajem parodii zjawiska: życie, kiedy stają się przedmio
tem - jakże łatwej - prześmiewczości, to są właśnie jak 
owe „ciastka w formie grzybków" . 

Jeżeli dzisiejszy powrót operetki na sceny, co więcej -
wkroczenie do opery, nie stał ię tryumfalnym „retro", to 
może dlatego, że operetka de facto nigdy całkiem nie wypa
dła z mody. Trwała, wegetowała, ale była. Dziś, kiedy 
muzykę rozrywkową zdominowała bezduszność zmec~a~
zowanej elektroniki, a opera staje się nudnym uperrec1tat1-
vem, operetka ujawniła się jako „podziemne" źródło doz
nań, nie tylko estetycznych. Wypada na nią chodzić; wcale 
nie tak łatwo ją śpiewać, nawet najlepszym; za jej in,scenizo
wanie biorą się reżyserzy innych „poważnych" gatunków. 

Kiedy Imre, czyli Emeryk Kalman komponował Księżni
czkę czardasza, miał na myśli nie tyle demaskowanie zjawis
ka walki klasowej, ile wiarę w potęgę uczuć. Pierwotny tytuł 
operetki miał zresztą brzmieć: „Niech żyje miłość!". Czy 
historia pewnej skromnej ale pięknej i uzdolnionej dziew
czyny, która wbrew w zysrkim przeszkodom staje się księż
ną, nie jest przypadkiem opowieścią o awansie serdecznym 
gatunku zwanego operetką?„. . 
Może jeszcze słowo o pewnym malarzu. Zył i tworzył w 

Wiedniu w tym samym czasie, kiedy żył i tworzył Kalman. 
Nazywał się Gustaw Klimt i został uznany za największego 
malarza Austrii. Tworzył właśnie jako artysta „secesji". Czy 
poczułby się urażony, że jego plastyka posłużyła jako źródło 
inspiracji scenograficznej operetce? Jakże daleko odeszły 
tamte podziały, konflikty, antagonizmy ... Kco dziś patrzy 
na Monarchię Austro-Węgierską jako na twór polityczny, 
gnębiciela mas i narodów? Emocje jakich ta enta epoka 
może jeszcze dostarczyć, są natury sentymentalno-estetycz
nej. Próba traktowania inaczej byłaby tylko„. „ciastkami w 
formie grzybków". A operetka, koro żyje, niech żyje! 

STEFAN SZLACHTYCZ 



GDY GINĄŁ 
TAMTEN ŚWIAT 

Wielka epoka operetki kończyła się wraz z formacją, która 

ją wydała, choć jej zmierzch będzie długi i zamyka ją nie
odwołalnie rok 1938. Gdy 13 listopada 1915 roku odbyła się 
na wiedeńskiej scenie tryumfalna prapremiera Księżniczki 
czardasza, zaliczonej z miejsca do dzieł koronnych tego 

gatunku, nikt wtedy jeszcze nie przeczuwał, że nie miną trzy 
lata a imperium Austro-Węgier przejdzie do historii a wra7: 
z nim panująca „nad pięknym, modrym Dunajem" od 1765 
roku dynastia Hab burgów. Liczący już 85 latce arz Franci
szek Józef I okaże się ostatnim władcą monarchii, wspomi

nanej dotąd rzewnie nie tylko w Wiedniu i Budapeszcie, ale i 
w licznych podstolicach cesar twa. Legenda ędziwego 

władcy przeważyła pamięć o jego latach pierwszych na tro
nie, gdy siłą uśmierzał ruchy wolnościowe i brał osobi ty 
udział w tłumieniu powstań i rewolucji na podległych mu 

ziemiach. Wyniesiony do godności cesarza przez wojsko, 
stał się przecież wkrótce po objęciu naddunaj kiej stolicy w 
burzliwym 1848 roku sprzymierzeńcem wszechwładnego 
despoty Mikołaja I i wła 'nie jako władca twardej ręki wcho
dził do historii ... by zostać w szczytowych latach długiego 

panowania również imperatorem barwnego, trwającego od 
1858 roku mocarstwa operetki, której cesarsko-królewskimi 

stolicami są przecież Wiedeń i Budapeszt. Co za urodzaj 
dzieł spod jej znaku: ponad 1000 prapremier! 

U schyłku 1915 roku, chociaż wojska austro-węgierskie 

niemało doznały niepowodzeń, nadal pewna przewaga 
utrzymuje się po stronie państw centralnych. Zmienne suk
ce y na w chodzie, ofensywy na froncie włoskim i bałkańs

kim utrzymują w niezłym samopoczuciu cesarski Hofburg, 
choć wojna niewątpliwie nie tak toczy się jak przewidywa
no. Można jednak nadal się bawić i świętować rzadki tryumf 
prapremierowy nowej operetki 33-letniego ll"R{e Kalmana, 
który w 1907 roku osiadł w pierwszej Stolicy cesarstwa. Wie
deń nie zamierza zmieniać stylu bycia, nie tylko ten salono
wy, lecz także wielko- i drobnomieszczański, choć w Arde
nach, nad Isonzo i na Bałkanach a już szczególnie na froncie 

wschodnim, pomimo ostatnich sukcesów pod Łuckiem, giną 
dziesiątki tysięcy ... " Artystki, artystki, artystki z variere, nie 
biorą miłości zbyt na serio!" ... Na Favoritenstrasse pod 
kasami Johann-Strau s-Theater ludzie tłoczą ię, by po pek
talclach wypełnić nocne lokale i niezliczone winiarnie, jakby 

stary świat naprawdę nie walił się i chodziło jedynie o bez
troską przenośnię z operetkowego szlagieru: „Choćby cały 
świat już przepadł: ciebie mam! n 

To prawidłowość wszystkich epok w okresie schyłku i za
głady: wydają najpiękniejsze kwiaty. Księżniczka czardasza 
uchodząca za najpopularniejszą z operetek jest odbiciem 
ery, która ją wydała - najwspanialszych lat beztroskiej 

monarchii, która zapamiętana zostanie jako kraina dobroby
tu, spokoju, tolerancji pod rządami dobrodusznego władcy, 
który przy życzliwej aprobacie dyskretnego Wiednia wy

mykał się nocami chyłkiem do pewnej powabnej mieszczki. 
Sytuacja jak z operetki, z jej najlep zych lat, gdy wszystko 
jest konwencją i grą. Lecz jeśli zdjąć pyszne dekoracje, okaże 
się, iż, choćby na Bałkanach, od dawna nie tylko o wstrząsy 

tektoniczne chodzi a Sarajewo jest konsekwencją nieunik-

nionej katastrofy... pomimo niewyczerpanej inwencji 

melodycznej Lehara, Kalmana, Nedbala i innych spośród 
najzdolniejszych następców Johanna Strau sa. 

Akcja arcyoperetki, za jaką uchodzi Księżniczka czarda
sza rozgrywa się właśnie na przełomie wieku w Budapeszcie 
i Wiedniu, czarujących stolicach sytego cesarstwa, które od 
dawna nie prowadzi wojen, i które łączy ta sama rozlewna 

rzeka, tylko w pierwszej króluje walc a w drugiej czardasz. 
Można więc uznać, iż w wyższych sferach rak się naprawdę 
prawy mają jak w Księżniczce czardasza gdy okazuje się, iż 
księżna An hi Ida, no cóż, też była w młodości wziętą szanso
ni tką, toteż Edwin, syn księcia Leopolda Marii von Lip

pert-Weylersheima „jest po pro tu dziedzicznie obciążo
ny". Od tej strony patrząc Księżniczka czardasza była-jak 
pisze Bernard Grun - „odbiciem epoki i jej społeczeństwa: 
całej przedwojennej ery, pustego ' wiatka nocnych lokali, 
lowelasów i szansonistek, światka, w którym kochanków 

i metresy zmieniano wraz z każdym programem, z nocy 
robiono dzień, wzywano notariusza do cafe chantant, by 

urzędowo poświadczył przyrzeczenie małżeństwa, a mimo 
to wczesnym rankiem meldowano się na służbę w woim 
pułku . Fotograficzna niemal wierność postaci libretta, 

napisanego przez Steina i J enbacha, oto co odróżniało Księż
niczkę czardasza od tak wielu innych operetek i obdarzało 

niezwykłą iłą wyrazu. a autentycznych przeżyciach opar
ty był obraz środowiska budapeszteńskiego „Orfeum", a 
mądry stary „Voue" Ferii jego uczeń Boni w równej mierze 
byli autentyczni, co otaczający ich kelnerzy, hrabiny, kawa
lerowie i kokoty". 

Niebywały sukce Księżniczki czardasza wyniósł Imre 
Kalmana na szczyty powodzenia, ale okazał się zarazem jego 
osobistym urazem. Uważał, że nigdy nie stworzy dzieła 
doskonalszego, chociaż będzie autorem serii tak świetnych a 
popularnych operetek, jak „Hrabina Marica" (1924), „Księ
żniczka Cyrkówka" (1926), „ Wie zczka karnawału" (1917), 
„Dziewczę z Holandii" (1920), „Bajadera" (1921), „Księżna 
Chicago" (1928), „Fiołek z Montmartre'u" (1930), a w okre
sie pobytu w USA napisze „Marinkę" (1945), opartą na tle 

głośnego, tragicznego romansu arcyksięcia Rudolfa i baro
nówny Marii Vetsery. A może nie w rym tylko rzecz, że jest 

Księżniczka czardasza dziełem najwyżej cenionym w tym 
szeregu, lecz w fakcie, iż stała się obrazem świata, który 
niebawem się zapadł a Imre Kalman przywołując sceny, 
sytuacje i postaci rodem z tej arcyoperetki instynktownie 
dążył do powtórzenia wzorca z czasów, kiedy między real

nością a fikcją była tylko wąska trefa pogranicza iluzji. 
Nie byłby jednak Imre Kalman jednfm z najwybitniej

szych twórców operetki gdyby nie J?rzykry przypadek. 
Pierwszym jego młodzieńczym postanowieniem było zostać 
pianistą-wirtuozem. Urodzony 24 października 1882 roku 

w Siofok nad Balatonem, gdy po finansowej ruinie rodzina 
przeniosła się do Budapesztu, był w tym zdany na własne 
iły. Dla zdobycia środków na naukę muzyki 15-letni uczeń 
budapeszteńskiego gimnazjum udziela korepetycji, zaś nocą 
(tysiąc sztuk za koronę!) adresuje koperty dla pewnego 

domu towarowego. Dąży uparcie do celu, lecz o wyborze 
jego drogi zadecyduje los: „Gamy, ćwiczenia-inwencje 

Bacha, łatwiejsze utwory Chopina, sonaty Beethovena - i 
mój ideał, Robert Schumann - całymi dniami przesiadywa
łem przy fortepianie ... nagle poczułem ból ręki ... " Prze

wlekłe leczenie nie tety nie dało rezultatu. 



Po załamaniu się marzeń o karierze pianisty-wirtuoza nie 
rozstał się z muzyką, choć zgodnie z życzeniem ojca, który 
obrał mu zawód adwokata, podejmie również studia praw
nicze. Ale głównie zajmuje się kompozycją i teorią muzyki 
w konserwatorium budapeszteńskim - wraz z Bart~kiem 
i Kodalym w klasie Hansa Kosslera. Zapowiadał się zresztą 
na twórcę muzyki poważnej i odniósł zauważalne wstępne 
sukcesy symfoniczne („Saturnalia" wykonała w 1904 Filhar
monia Budapeszteńska) ... Lecz pod pseudonimem Koloman 
lmrey komponuje piosenki kabaretowe i niebawem zade
biutuje komedią muzyczną „Dziedzic Pereszleny". Sukces 
- i nagroda Budapesztu ... W efekcie środki na osiedlenie się 
w Wiedniu. Tutaj wiedzie mu się znakomicie. Napisana jesz
cze w Budapeszcie i tam wystawiona po raz pierwszy ope
retka „Klęska Tatarów" pod nowym tytułem „Manewry 
jesienne" stała się sensacją wiedeńskiego sezonu i obiegła 
Europę by dotrzeć wnet za ocean. Pozycję utrwala „Król 
skrzypków" - Imre Kalman pozostanie już na zawsze w 
kręgu operetki, choć ten delikatny, melancholijny, uporząd
kowany człowiek, ~~niczy~ nie przypominał na co dzień 
twórcy ognistych czardaszów oraz miłosnych arii i duetów 
w rytmie walca cesarskiego Wiednia. Tworzy wiele, często 
i dwie operetki rocznie. Wiedeń, gdzie wybudował sobie 
pałacyk, opuścił w 1938 roku po „Anschlussu" Austrii. 
Chociaż przyjmie amerykańskie obywatelstwo, nie zaadap
tuje się w USA. Jest człowiekiem Europy, do której w 
1948 roku powraca, by osiąść w Paryżu, gdzie w 1953 roku 
dokona żywota. 

Rodzinne Siofok leży po „niskiej stronie" Balatonu. Po 
przeciwnej rozciągają się malownicze góry porośnięte 

Lasem Bakońskim. To centrum Węgier i węgierszczyzny. 
W istocie Imre Kalman był z ducha Węgrem i nim pozostał, 
choć lata wiedeńskie uczynią zeń kompozytora kosmopoli
tycznego, a w czasach amerykańskich nie cofnie się przed 
rytmami jazzu. Folklor węgierski, nuta cygańska, to źródła 
jego inspiracji, szczególnie wyraźne w pierwszym okresie 
twórczości, które wieńczy Księżnicz.{_a czardasza - operet
ka, gdzie co numer to niepośledni szhtgier, i takiej drugiej nie 
ma. Miał przy tym Kalman, kompozytor obdarzony nieby
wałym zmysłem melodycznym, wrodzony instynkt sceny i 
jak mało kto znał prawa teatralnego efektu, aż po wspaniałe 
wielkie finały. 

TADEUSZ KIJONKA 

Akcja rozgrywa się w Budapeszcie i Wiedniu w początkach 
XX wieku 

Kierownictwo techniczne: MIECZYSŁAW ŁOZIŃSKI, NATALIA 
CHRZANOWSKA, kierownicy pracowni: krawieckiej damskiej - Inga 
Kądziela, krawieckiej męskiej - Bronisław Gąsior, malarsko-modelatorskiej 
- Józef Szostak, stolarskiej - Robert Derwich, perukarskiej - Irena 
Różanka, szewskiej - Mieczysław Bliskowski, zdobniczej - Bożena Goj, 
rekwizytorka - Bożena Rabczewska, ślusarskiej - Karol Szmic, kierownik 
oświetlenia - Wiesław Hańć, brygadziści sceny: Eugeniusz Chrzanowski, 

Zdzisław Góral . 
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