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W spektaklu udział biorą : 

Chińczyk: 

TOMASZ FOGIEL 

Emerytowany lowelas: 
JÓZEF KORZENIOWSKI 

Pozostałość z arystokraty: 
MARIAN RAJSKI 

Zubożałe arystokratki: 
URSZULA POLANOWSKA 

-TOMASZEWSKA 
MARIA TRZCIŃSKA 

Murzyn: 
ZBIGNIEW HATŁAS 

Matka: 
KRYS1YNA WOD2YŃSKA 

Franciszek Józef: 
JACEK WESTER 

Ekipa filmowa: 

- reżyser * 
TOMASZ STECIUK 

- kamerzysta 
KRZYSZTOF 

* BARTŁOMIEJC2YK 

- anarchista 
* JANBZDAWKA 

Bufetowe: 
ELŻBIETA RAKOWSKA 
GENOWEFA KŁOSOWSKA 

-NAWROT 

Bohaterscy lotnicy:_ * 
KRZYSZTOF CYBINSKI 
ANDRZEJ SOBOLEWSKI 
WOJCIECH SOCHA* 

Jubilerzy: 
BOGDAN SZCZEPAŃSKI 
JÓZEF WARECKI 
WŁODZIMIERZ ZACH 

Kozacy dońscy: * 
RAFAŁ OSTROWSKI 

* RADOSŁAW NOSEK 
ARTUR NEŁKOWSKI* 

* MACIEJ WILK 

Żołnierze armii 
cesarsko-królewskiej: 

* RAFAŁ OSTROWSKI 
ARTUR NEŁKOWSKI 

* MACIEJ WILK 

* 

ANDRZEJ CENDROWSKI 
MACIEJ ŁUKASIK 
TADEUSZ RUTKOWSKI 

Kolejarze: 
JACEK WESTER 
MARCIN KOT 

Gazeciarze: 
PIOTR KRUSZEWSKI 
ANDRZEJ ZUBIELEWICZ 

Dzieci: 
JUS1YNA BIGUS 
ALEKSANDRASZUTENBERG 
SIEMION DENISSOW 
KRZYSZTOF FOGIEL 
NORBERT MIETKI 
LUKASZ SZUTENBERG 
FILIP JABŁOŃSKI 

Tancerki Opery Wiedeńskiej: 
AGNIESZKA SIEKIERKA"' 

* ANNA SZTEJNER 
* ANITA URBAN 

OLESIA DENISSOWA 
IRENA KASZUBA 
MAŁGORZATA 

KOŁAKOWSKA-JAL'JULEK 

EWA KOWALSKA 
ALEKSANDRA MAZUREK 
MAGDALENA NIKEL 
MONIKA OGRODOWC2YK 
MARGOT STAŃC2YK 

Chór Opery Wiedeńskiej: 
ADRIANNA MIĘTKA 
ANNA WIDERA 
ANNA ANDRZEJEWSKA 
AGNIESZKA KACZOR 
GRAŻYNA DUNAL 

W spektaklu udział biorą : 

BARBARA FURMAN 
JOANNA WĘGRZYNOWSKA 

* ALICJA PROCHOWNIK 
MAŁGORZATA BINIEK 
ZOFIA WIADEREK 
KRYS1YNA ADAMSKA 
MAŁGORZATA TABIŚ 
MARIA CZARNUL 

* 

* 

DOROTA JABŁOŃSKA 
ELŻBIETA ŁYC2YWEK 
MAŁGORZATA FIJAŁKOWSKA 

·Adepci Studiwn Wokalno-Aktorskiego 

ZESPÓŁ WOKALNY: 
Kierownik Zespołu Wokalnego 
i chórmistrz: 

DOROTA MILCZAREK 
-STRONIAS 

Akompaniator: 
ZDZISŁAW KRAMSKI 

Inspektor: 
KRYS1YNA ADAMSKA 

Zofia Wiaderek 
Ann Furman 
Elżbieta Łyczywek 

Dorota Jabłońska 
Krystyna Adamska 
Maria Czarnul 
Grażyny Dunal 
Małgorzata Tabi 
Agnieszka Kaczor 
Włodzimierz Zach 
Andrzej Sobolewski 

ADEPCI: 

Anita Urban 
Joanna Węgrzynowska 

Agnieszka Siekierka 
Ali ~a Prochownik 
Małgorzata Biniek 
Anna Sztejner 

Rafał Ostrowski 
Tomasz Steciuk 
Jan Bzdawka 
Wojciech Socha 
Radosław Nosek 
Krzysztof Cybiński 
Krzysztof Bartłomiejczyk 
Artur N ełkowski 

ZESPÓŁ BALETOWY: 
Soliści: 

IRENA KASZUBA (inspektor) 
ANDRZEJ CENDROWSKI 
TADEUSZ RUTKOWSKI 

Koryfeje: 
OLESIA DENISSOWA 
EWA KOWALSKA 
MARGOT STAŃC2YK 

Zespól: 
MAŁGORZATA KOŁAKOWSKA

JANULEK 
ALEKSANDRA MAZUREK 
MAGDA NIKEL 
MONIKA OGRODOWC2YK 
ZBIGNIEW HATŁAS 
MARCIN KOT 
PIOTR KRUSZEWSKI 
MACIEJ ŁUKASIK 
ANDRZEJ ZUBIELEWICZ 

Korepetytor baletu: 
URSZULA EKIERT 



W spektaklu udział biorą 

ORKIESTRA: 

Kierownik muzyczny 
i I dyrygent: 
WIESłAW SUCHOPLES 

Dyrygent: 
JACEK BONIECKI 

Asystent kierownika 
muzycznego: 
ELŻBIETA DEPUTAT 

Inspektor: 
JERZY CZEMPA 
MAREK TABIŚ 
PIOTR GÓRKA 

SKRZYPCE: 
Kry ·tyna Wojciechowska (koncertmistrz ), 
Danuta Kuczyr1ska z-ca koncertmistrza) , 
Bogdan Gasik. Jarogniew D<J.browski, 

• Bogusław Tomczak, Piotr Bukowski , Maria 
Staszczuk, Iwona Wars1ycka, Jerz ' Czempa, • Izabela Strzelecka, Józ fa Szwed , Tomasz 

* * * Wolski , Jan Gru zn is , Jacek Macidłow. ki , 
• • Jolanta Szpunar , Danuta Kochanowska , 

* * Barbara Orpik , Arkadiusz Połetek 
ALTÓWKI: 

Leszek Boli bok, Elżbieta Żużel, Barbara 
• ;;j• 

Pokriefke , Ewa Wołosz 
WIOLONCZELE: 

Janusz Swiłło (koncertmistrz), Marek Tabiś 
(z-ca koncertmistrza), Dorota Gloc, Agnieszka 

* * Suchecka , Dorota Wielgot , Tomasz 
* Przyborowski 

KONTRABASY: 
Stanisław Zubel, Edward Zaborowski, Adam 

* * Mazur , Jacek Birr 
FLETY: 

Ewa Kraw zuk, Małgorzata Socha-Cibor, 
Alina Sobocińska, Jolanta Arasimowicz 

OBÓJ: 
Renata Kotłowska. Alina 
Glinianowicz-Stracewska 

KLARNETY: 
Marek Schiller, Mirosław Romejko, Jacek 
Piastowski, Czesław Kuczyński 

FAGOT: 
Grzegorz Sperski, Mariusz Kreft " 

TRĄBKI: 

Zbigniew Klaczł'r1ski, Feliks Bizcw~ki, 
Dorota Luckner , Wojciech Bielicki 

WALTORNIE: 
Bernard Talar, Krzysztof Czekaj, Ryszard 
Szymaszek, Aleksander Suchoples 

PUZONY: 
Jan Suche ki, Piotr Górka, Piotr Dunaj ski 

HARFA: 
Janina Honik-Straszewska, Olga Morze' 

PERKUSJA: 
Arkadiusz Skotnicki, Mirosława Śliwi6ska. 
Janusz Giedrys 

FORTEPIAN: 
Elżbieta Deputat 

* . . . goscmme 

Ten sezon jest dla nas szczególny. Już bowiem 35 
lat Teatr Muzyczny w Gdyni - najpierw na ulicy 

Bema, później pod Kamienną. Górą. - Państwa bawi 
i wzrusza. Jubileusz zawsze skłania do refleksji, do 
spojrzenia wstecz. Nie sposób nie pomyśleć o wielkiej 
damie polskiej sceny, twórczyni naszego teatru -
Danucie Baduszkowej. Dlatego też od 1 października 
1992 roku Teatr Muzyczny w Gdyni nosi Jej imię. Nie 
tylko jednak w ten sposób uświetnić chcemy pamięć 
Danuty Baduszkowej. Długo zastanawialiśmy się nad 
kolejną. propozycją. repertuarową.. ] oto - nie przypad
kiem - w tym właśnie jubileuszowym sezonie przygo
towana na Międzynarodowy Dzień Teatru premiera 
Zemsty nietoperza. Danuta Baduszkowa wprowadziła 
tę słynną. operetkę na gdyńską. scenę równo trzydzieści 
lat tem u. Zmieniły się konwencje, zmieniła się estety
ka - ale ten szczególny sposób myślenia Baduszkowej 
o teatrze jako intensywnym przeżywaniu świata, sza
cunek dla twórczości, która jest potrzebą. - chci~li

byśmy kontynuować. Tak więc trzydzieści lat od 
gdyóskiej premiery znowu Zemsta nietoperza Johanna 
Straussa, w znakomitym tłumaczeniu i adaptacji 
Juliana Tuwima, na naszej scenie. 
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Pół wieku z okładem stuknęło już od czasu, 
kiedy to Julian Tuwim grzmiał bezlitośnie: 
„Wielkie i nieprzeliczone są obrzydliwości 
widowiska scenicznego zwanego operetką. 
Nędza idiotycznego szablonu, mdłej tkli
wości, taniego wyuzdania i posępnych 
dowcipów, chamstwo «przepychu», głębo
ka, czarna nuda 
odwiecznych sytu
acji, banały smut
nych «efektów» -
cały ten stęchły 

tort, napchany me
lodramatycznymi 
słodkościami, ob
lany przesłodzoną 
śmietaną, jakimś 

kremem z malino
wym sokiem, czyli 
«muzyczką», 

ta ohyda, oblizy
wana lubieżnie 

przez kretynów 
z parteru i bawi
chamków z galerii, 
słowem cała ta in
stytucja sceniczna, 
zwana ope
retką,powinna być 

nareszcie tak grun
townie w pewne 
miejsce kopnięta, 
aby się w niej coś 
przewróciło. Śpiew, muzyka i taniec, połą
czone rytmem pulsującym i żywym, mogą 
stworzyć w teatrze zjawisko cudownie pory
wające. Ale starą idiotkę, operetkę, należy 
zamordować". Pół wieku minęło, a Tuwi
mową filipikę jota w jotę powtórzyłby nieje
den dzisiejszy koneser teatralny, gdyby choć 
jeden się jeszcze znalazł taki, który w operet
ce bywa i to bywa w niej nie po kryjomu. 
Stuknęło pół wieku, a publiczność jak waliła, 
tak wali na operetkę. Ma w tym widać jakieś 
swoje ukryte racje. 

Powiedziano kiedyś niegłupio, że szmira to 
jest to, czego wyrafinowana mniejszość za 
wszelką cenę pragnie pozbawić 

większości. To właśnie, co bodaj najbar
dziej uwodzi ową niewyrafinowaną 

większość widzów, pragnął zamordować 
Tuwim. To coś, co przypomina przypo
wiastki pana Jowialskiego, po stokroć 
powtarzane na zasadzie: „Znacie? 

,,.--- No to posłuchaj
cie". Owe wyszy
dzane przez kone
serów stereotypy 
operetkowej akcji, 
pełnej sentymen-
talnych par 
kąpiących się 

w szampanie, hra
bi ów rozgonio
nych za pokojów
kami. Kankany, 
koronki, kre
tyńskie korowody 
nonsensu ... I owa, 
granicząca z poto
pem inwazja blich
tru - stosy fraków, 
peniuarów i stru
sich piór. Przebie
ranki, hulanki, 
rozbieranki 
wszystkie te stare, 
wypróbowane re
cepty na insceniza
cyjny sukces ope-

retki. I na koniec ów zapierający dech 
w piersiach koszmar tekstów - szczebiotli
wych katarynek, w których, niczym 
kwaśny szampan, bulgocą złote sny, boskie 
bzy, blask, co zgasł i usta jak cud, z których 
by pić miód ... 
Przelał się w poecie kielich z piołunem 
i w morderczej szarży na operetkę Tuwim 
wołał: „Głupie to widowisko, którego 
nędzę uwypuklają coraz wspanialsze wys
tawy i coraz ordynarniejsze «wstawki», 
powinno stanowczo ustąpić miejsca korne-

dii muzycznej - bez chórów, hrabiów, ko
bietek , szampana, bez olśniewających to
alet primadonny, bez naddunajsko-czar
no górskiego folkloru i berlińskich 

kretynizmów". I nie ma, jak widać, na ope
retkę rady. I czy jest w ogóle potrzebna? ... 
Kiedy w roku 1855 Offenbach zakładał na 
Polach Elizejskich teatrzyk Les Bouffes 
Parisiens, w którym rodziła się operetka, 
frywolna pannica, 
od samej kolebki 
znakomicie trafić 

umiała w gusta 
mieszczańskiej 

publiczności. Ato
li, czy to w Pięknej 
Helenie, czy to w 
01feuszu w piekle, 
ponad śmiechem 
i pląsem pokazy
wała równocześnie 

aluzją i kpiną pie
kiełko najlepszego 
ze światów II Ce
sarstw a, które 
w rytmie kankana 
niefrasobliwie ha
sało nad prze
paścią. W Wiedniu 
było inaczej 
Zemstą nietoperza 
maestro Strauss 
na nikim się już 

mścić nie próbo
wał, nikogo nie 
karcił, nie przestrzegał. Nad modrym Du
najem krokodyle łzy kapały na żaboty sen
tymentalnych dam, gdy w wirze walca cy
niczny hrabia zrywał z cnotliwą 

kwiaciarką. Coraz dalej od złośliwej aluzji, 
od satyry, żartu i kpiny - po szyję w szam
panie i szlagierach, w Berlinie coraz bliżej 
rewii, w Nowym Jorku o krok od in
diańskiego i murzyńskiego folkloru, 
w Związku Radzeckim na skraju widowis
ka ludowego. A w·szędzie w podobnych 
oparach głupstwa, sentymentu zmieniane-

go w sentymencik i feerii, która nie udaje, 
że kryje się za nią coś głębszego. Opasły 
imć Tobiasz Czkawka niemal ze łzami py
tał w Wieczorze Trzech Króli,czy aby dla
tego, że istnieje moralność i mądrość, 
na świecie koniecznie już musi zabraknąć 
kruchych ciasteczek i piwa? Bardziej swoj
skie pytanie brzmi: co ma piernik do wiat
raka? I - co tu gadać - brzmi całkiem 

rozsądnie. Czyż 

ty !ko dlatego, że 

napisano Hamleta 
i Dziady, nie wol
no mi już lubić 

szampana, kanka
na i ładnych nóg? 
Pół wieku po Tu
wimie stara idiotka 
operetka zacho
wała nadal taką 

młodość, jaką za
chować potrafiąje

dynie osoby nie 
tknięte refleksją 

i smutkiem istnie
nia. Przeszła 

w świat zbytkow
nych i pozornie 
zbytecznych bibe-
lotów, których 
sensem zastoso-
waniem jest to 
właśnie, że brak im 
sensu i praktycz-
ne go zastosowa

nia. Nie konkuruje już z nowymi gatunka
mi, nie ma ambicji przesadnych,ponad tę 
jedną, by bawić, śmieszyć - także samym 
swym kształtem. CK wiedeńskie portrety 
starszego pana z bokobrodami też porosły 
kurzem, i tym większy urok wyziera spod 
ich patyny. 
Jeden z największych intelektualistów 
i erudytów polskiego teatru - Wilam Horzy
ca - uwielbiał Hamleta, pasjonował się fi
lozofią i nie pijał nawet szampana. Napisał 
kiedyś apologię komedii muzycznej i wyd-
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rukował ją w programie Króla włóczęgów, 
premiery, którą dał pomiędzy Snem nocy 
letniej a Weselem ... Przedrukował ten arty
kuł, kiedy wystawiał Nitouche. Nie powró
cił już natomiast do swej apologii, gdy na 
początku lat pięćdziesiątych odsuniętemu 
od życia teatralnego pozwolono mu jedynie 
pokątnie wyreżyserować„. Krainę uśmie

chu. Nie tylko dla Horzycy nie był to czas 
na uśmiechy i apo-
logie niefrasobli-
wości„ .Kiedy czas 
był natomiast jesz
cze po temu, Ho
rzyca w swej Apo-
logii pisał: 

„Komedia mu-
zyczna wykazuje 
zdumiewającą dłu

gowieczność, dłu

gowieczność jaką 

posiadają tylko 
rzeczy - błahe". 

Teatralny erudyta 
pojęcia „komedia 
muzyczna" uży

wał w rozumieniu 
bardzo szerokim. 
W różnych ją 

potrafił wytropić 

czasach i pod 
różnymi kostiu
mami. Prababkę o
peretki odnajdy-
wał w starożytnej 

I 
( 
' 
J 

Grecji pod postacią mimu, w budach śred
niowiecznych igrców i rybałtów, włoskich 
aktorów commedia dell' arte, na francus
kich przedmieściach w theatre de la foire, 
w mieszczańskiej wreszcie operetce buffo 
- w dniach jej offenbachowskiego rozkwitu 
i wówczas , „gdy ten styl stał się czymś nie 
do zniesienia i operetka przybrała nobliw
sze maniery, przybierając równocześnie 

dyskretne miano komedii muzycznej". Ale 
- dodawał - „imię tylko jest nowe, treść 
ta sama, co zaś. p. Herondasa, którego resz-

tki starożytnych « komedii muzycznych » 

ku radości filologów wydobyto nie tak 
dawno z papirusowych śmietnisk egips
kich". A wiecznotrwałość gatunek ów zaw
dzięcza temu, iż „najtrudniejsze do znisz
czenia są rzeczy niby małoznaczne". Niby 
nieważne - jak śmiech, zabawa, jak piwo 
i kruche ciasteczka. 
Nie o apologię szmiry mi idzie, jeleni na 

rykowisku i tele
wizyjnych 
bigosów estrado-
wych, szat-
kujących roz-
rywkę wedle 
najgorszego gustu 
i recepty: „uśmie
chy, fraki, pióra 
w dupie". Idzie mi 
zaś o uświadomie
nie zasady, wedle 
której żyje 

i z której czerpie 
siły operetka, pod 
wszystkimi swymi 
postaciami i naz
wami. „Tą siłą - pi
sał Horzyca - jest 
siła nie rozumu. 
( ... ) Kto idzie na 
komedię mu-
zyczną, ten musi 
zostawić rozum 
w domu. Niech za
pomni o wszelkiej 

mądrości („.) i niech stanie się dzieckiem". 
Bynajmniej nie znaczy to: niech stanie się 
głupcem. Znaczy tylko tyle, by przestać 
pytać, czy istnienie krasnoludków jest 
możliwe. Bo jest - w innym, baśniowym 
w'ymiarze świata. Tak jak w wymiarze ope
retkowym możliwe i zupełnie zwyczajne 
są skoki z trampoliny w kadź pełną bredni, 
w ów świat zaczarowany, w którym „żywe 
kukiełki zaczynają śpiewać i tańczyć w ta
jemniczym świetle rampy" - świat, 

„w którym wszystko jest nielogiczne i bła-

he. i głupie nawet, ale„. ale ma czar dzie
ciństwa, czar nierozumu, czar raju („.)". Tu 
nie ma miejsca na sens. tu wszystko oddy
cha bezsensem. i w tym właśnie jest głębo
ki sens tej igraszki. Autor Jesieni .\:rednio
wiecz.a, mądry Huizinga - który całą kulturę 
ujrzał jako rezultat wrodzonej człowiekowi 
chęci zaba y i nazwał go homo ludens -
bez w~1tpienia zgodziłby się L Horzycą, kie
dy ten \ związku z operetką pisał, iż „wie
lu rLeczy człowiek wyrzec się może , ale nie 
prawa do nierozumu, do infantylizmu. do 
grzebania się w zabawkach''. I może po ta
kiej konstatacji obaj jaj ogłowi poczłapal i 

by razem do operetki. I śmieliby się i cie
. zyli z głupstwa i bredni , bo dobrze obaj 
wiedzieli, że nie ma szpetnych dowcipów -

są. tylko dowcipy szpetnie opowiadane. Tak 
samo, jak brzydkie są. tylko brzydkie za
bawki . A czy muszą. być mądre ? Mądre 

muszą. być jedynie rzeczy z założenia 
mądre . 

Nieraz widuję mojego ojca - c złowieka po
ważnego - jak kładzie się na dywanie, aby 
demonstrować wnuczce równoc ześ nie 

węża i wielbłąda. Starszy pan i smarkula 
podśpiewują. coś sobie przy tym i zaśmie
wają się do rozpuku. Gdyby bawili się tak 
wspóln ie o ileś tam stuleci wcześniej - kto 
wie, czy nie oni właśni e wymyśl il iby ope
retkę ... 

ANDRZEJ ŻUROWSKI 
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„.DAWNE, DOBRE CZASY„. 

W drugiej połowie XIX wieku Wiedeń był 

miastem działaj<J,cym ożyw zo: teatry, sale 
koncertowe, dwie opery i filharmonia, 
gdzie wstęp na koncerty był zastrzeżony 
wył<J.cznie dla stałych abonentów, dzie
dzicz<J.cych miejsca po swych uduchowio
nych przodkach. Ten sam system obo
wią.zuje do dziś, 

jakkolwiek obecne 
przepisy przewi
duj<J wygaśnię.cie 

prawa do miej s a 
wraz ze śmiercią. 

abonenta. 
Niepokonana ra
dość życia i umiło
wania muzyki to 
zjawisko od dawna 
charakterystyczne 
dla Wiednia. Na 
po z ą.tku dzie
wi~tnastego wieku 
oczekiwano od 
o. ób ubiegaj(Jcych 
si~ o służbę 

w pałacu wie
deńskiego arys
tokraty - umie
jętności gry na 
jakimś instrumen
cie . W ogłosze

nia h o wolnych / 
po ·a da ·b pisano 
,Po zu kujc się ' 

sł użą. eg z dobr~l gr<J na skrzypcach, u
mi ji;.IC go akompaniować w trudnych so
netach fo rll.:pianowych" . 
Wied ń słyn~1ł w całej uropie z bali. 

rz;.t.dLano je dla w: zystkich ·fcr społecz
nych i z każdej okazji. Organizowano bale 
publiczne jak i zamknięte - dla uprzywil -
jowanych kół towarzyskich : bale prywatne 
o raL: tak zwane S chnackerlbalłe dla 
ni ższych sfer. które zachowyw ały się 

częslo przyzwoici j ni ż arystokracja. 

Na dworze ce arskim często odbywały . ię 
uroczy Le bale. Trady yjnie było ich dwa 
rodzaje: bal dworski Hofbalł) z zerokim 
udziałem zapro. zony h gośc i, oraz bal 
„przy dworze" (Ball bei Hof ), o charakte
rze bardziej ekskluzywnym. Bawiono s ię 

na nich bardzo wesoło. Otwieranie tych 
bali należało do obowi<J.zków Franciszka 
Józefa, natomiast wirowanie w ramionach 

coraz to innych 
dam (oczyw iście 

z ksią.ż~cy h 
rodów) było do te
go obowi<J,zku naj-
ympatyczn iejszym 

dodatkiem. 
Bale prywatne 
były zazwyczaj 
prób<J. nerwów dla 
zamożnych ojców 
rodzin. Na wieczo
rowe kreacje mu
sieli w asygnować 
spore kwoty, bo
wiem strój dla u
·zestn iczek balu 
stawał się spraw<J. 
najważni ej s zą . 

Zwłas zcza w 
przestrzegaj ą. ym 
kon we nan só w 
XIX stuleci u, ki -
dy zmiany w mo-
dzie d amski j 
następowały ·zyb
ko, a wybór . ukni 

balowej. odpowiedniej do wicku, , tanu 
i pozycji społecznej nie był sprawi;! prost<J. 
Panowie już wów zas znajdowa li s i ~ 

w lep. z j sytuacji. Właśnie w ubiegłym 

wieku ob wi ;p,uj ~cym strojem balowym 
stał . ię ciemny frak. W s z nic kamawało-

y m t roszczył i s i zatem panowie 
o świeżość śn ieL.nobiałych k ·z.ul ze . zty
wnym k łnierLyk iem. wykwintno \ć frako
wy h kamiz lek oraz p siadanie kilku par 
białych rek' wiczek i odpowiedni k iat -
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najlepi j ooździk - w buLonierce. Panie b 
rykały · i za to z ał\t mas\t problemów. 
Udają.ce s ię na ~ wój pierw zy bal panny 
obowią.zywał kro m no' ć. Z a tem -
w łą. znie pa. telowe kolory stroju : biały, 

różowy bą.dź niebieski. Żadnych dekoltów 
ani też drogocennej b i żuterii - najwyżej 

medali n na zyi lub wą ·ka branso letka na 
ręce . Zamężnym, młodym kobietom wolno 
było ubierać s i ę we 
wszystki aktual
nie modne kolory, 
odsłaniać ramiona, 
układać włosy 

w wymyślne fry
zury. Na balowe 
suknie wybierały 
więc kos ztowne 
materiały - jedwa
bie, aksamity, ko
ronki. Całość uzu
pełniała wspaniała 

biżuteria oraz eg
zotyczne kwiaty -
stor zyki lub ka
mei ie - zdobiące 

suknie i fryzury. 
„Tajemnica walca 
wiedeń skiego - pi
sał krytyk sztuki 
Hans Tienze - po
legała na wyzwo
leniu w szt uce, 
w zystej , p ł nej 

~kspresj i form ie 
elementów ni zde-
cy d o wania 

-. 

i p rzyg n ę bieni a w ch arakterze w ie
deńczyków''. Przez ały ub i egły wiek walc 
był wiernym wy razem „du. zy" Wiednia. 
Również. w sen ·ie ge grari znym walc jest 
dzieckiem wiedeń~k iego kraj brazu „zna
C7o neg ,. przez gród ki i kawiarnie . 

W pię · dzic . i at I at po de bi uc ie tra us!-- y z
nał , że zawdzięcza swój ta len t rodzinnemu 
miast u „gdz ie w powietrzu brzmi:;i 
d~więki, któr s łysza łem w uszach, ch ło-

n ą.ł m . r em i kt · re zapisywała moJa 
r ka". 
W Wiedn iu k mpozy tor wal ' w mu iał 
być kim' w rodzaju muzyczneg komenta
tora, nadążaj(Jceg za biegiem aktualnych 
wydarz ń .Kiedy zapowiedziano na jes ień 
1837 r ku oL arci pierwsz j linii kol j o
wej łą.czącej Wi edeń z Deut eh-Wagram, 
Strau -ojciec k mponował \ al a E in-

en ba hn - Lu s t 
(Rozko sze drogi 
żel az n ej ). Wi e
de ńscy fiakrzy 
martwili s i ę no
wym wynalaz
kiem, który musiał 
ich doprowadzić 
do ruiny, ale cesarz 
Ferdynand Habs
burg, człowiek 

o dobrym sercu, 
choć trochę słaby 

na umyśle pocie
szał ich mówią.c: 
„Nie martwcie s ię, 

te drogi żel azne nie 
potrwają. długo" . 

Ju ż jednak Jeg o 
następca Franci-
zek Józef dy. pa
nował swą. własną. 

ko lejCJ, d wo r k ą. 

Wago n esar: ki 
wyposa7on b y ł 

w naJnOw ·ze urz<,,1-
dzenia techn i ·zne; 

ogrzewanie wod
n -parn wc, oś iell nie gazow , od po
w iedn ie re ' r ani . Na zewnątrz p ma
lowany na zielono ze zło tymi obw · dkami 
i emblematam i Najjaśniejszych Państwa 
wewn'tllfZ o bity c i ężkim . jedwabnym ada
ma. zkiem, z p r~ki mi k bicrca mi na 
pod łogach. Wagony poł;..tczone by ł te leg
ra fem. I pomyśleć ja , kolej wygl~da J ziś 

w o lsc , a przecież i do Krakowa ni;.1 
jeźdL ił Ce~arz. 

• 



W/, 1~Mf~'tl~- ;, l!;l= '-"'-" 

~.,- ~ -„,-~ 
-E'tf!r.mw-~~"b 

CES RZ TOP I C H W GON - W CZASIE PODRÓŻY PRZEZ G LI Jt; 
AKWAREL \ OJ 'LE HAK SS K 

• • „ 
• 

• 

• 

-. 
-

• 
I I 

I 

• 

„ -
• 

• 

ł 

• • • • „ ~~~'Wi\ , • 
~ ...... _ (oj\~ • • • .!ź"tl'®~~w 

• • - -
Na Wiedeń ,, w ~t:;~ ;~~ og;1 iskowały sięl 
wszystkie klimaty monarch ii Franci . zka 
Józ fa, można patrzeć z sentymentem. 
Szczególn ie z peL pektywy końca XX ie
ku, klóry żyje marzeniem utworL ni a Zjed
noczonej Europy, tak bliski m projektowi 
demokraty znej unii pań ·tw europej ·kich 
z pocz~tku naszego stul cia, zawartych 
w l,Pan- Europi e" 
Richarda N. Cou
denhove-Kalergi"'. 
Państwo austriac-
ko-węgier

skie było ostatnią. 

z wielkich forma
cji ponadnarodo
wych , miejscem 
koegzystencji ras, 
religii, języków, 
kultur i literatur. 
J go istnienie pot-
ierdzało możli

wość współżycia 

i współdziałania 
ludzi różnią.cych 
si ę od siebie, wye-
1 i minowani a ze 
wspólnoty nacji 
e le mentu niena
wiści i wrogości. 

Cent ralną. postacią. 

l eg e ndy 
o szczęśli wej mo-

I 
• 

• 

bolem stabili zacji i niezłom na ci mógł być 

także w wy miarze Judzkim. Ży ie F ran
iszka Józefa - mimo przynależn- go cesa

rzow i splendoru boskiego pomazań a -
zarpane było przez rozterki zwykłego 

śm i rtelnika. ojca rodziny. Jeg o 
nie. z zę ' ci a o. obi st - roztrzelanie młod
szego brata, arc ks i c ia Mak ymiliana . . a
m bój stwo syna i następc tronu, k. i ęc i a 

Rudolfa, zaszty le-
towanie cesarzo
wej Elżbiety - ska
ZUJą.C go na prze-
grywanie z losem, 
zrównywały go 
z poddanymi. Całe 
społeczeń. two 
prz ż wało jego 
tragedi e 
i w półczuło mu -
nie jako władcy, a
le jako bratu, ojcu 
1 męzow1. 

Również liczne 
skandale w rodzi
me cesarskiej , 
przetwarzane na a
negdoty i dowci
py, pozwalały wie
deńc zy kom 

widzieć we Fran
ciszku przed e 
wsz s tkim czlo-

ieka. 
narc h ii s tał i 
1-'ranci zek Józef 

CESARZ FRA CISZ K JÓZEF I 
D na zej pam i ęc i 

ces arz prze szed ł 

nie jako przy ·tajny mł dzieniec z epok i 
Wi sny Lud 'w ale jako starzec. J . zcze 
d? i ś sprzedawane w Wiedniu k lo rowe 
reprodukcje portretów monar hy (a nab 1-

wają. j nie t lko ustriacy przed ·ta i aj ą. 

Fra nci.' zka Józefa w wiek u pode. zły m. 
Z y le pamięć zbiorowa kieruje się pr :ąt 

za!-.adą. - rejestruje w g l ~1d i p tawę boha
tera z okresu jego świetnoś ·i. Wyni ka z te
g , i.e c chy harakteru cesarza, jego so
bowo " ć k. zta łtowały się konsekwentnie 

A do tej roli nadawał się wcale ni d1.ięki 

poli tycznym czy militarnym sukces m -
L ty m walc różn i e. Pod. taw:J mitu była 

długowiecm : ć ce , rza, kt '>ra w dziejach 
n on ar hii b ła cał zi epok~ . W c i ągu swoi h 
osiemdzie. i ęc i u . ześc iu lat życ i a i bl i, ko 
siedemdziesi c iu lat panowania - od Wios
ny Ludów d _ · c hył ku pi "rwszej oj ny 
~wiatowej - mijały k lejne pokoleni a. a ce
~aR wc i ;;,tż trwał, urastaj ą.c z Lasem do ran
g i s mbolu ~ tabilizacji i liberalizmu . S m- 1 
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z wiekiem, . twarzają.c pewien okreś l ony 

styl spraw wania władzy, rz{ldów d brotl i
wego ojca narodu. 
Przez cał e dtugie życie t warzy. zyła Fran
ciszkow i Józefowi św i adom ś '-, że by ł 

Hab. burgi m, potomkiem najstarszej i naj 
rnakomi t zej w Europi dynastii. Z tego 
dziedzictwa wynikało jego głęboko zako
rzen ione poczu ·i 
g dn .' ci. Ś rodo-
wisko, w którym 
s i ę wychował, 

przekazało mu uj-. . 
mują.ce mani ery 
rodem ze schyłku 
XVIIl wieku. Był 

człowiekiem pa
nowanym, uprzeJ
m ym, nigdy ni e 
podn osił g ł u, 
aby uzy. k ać 

p ) słuch. Wydaj ą.c 

rozkazy czy odbie
raj i;!t raporty, do
dawał zawsze sł -
wo , pro s zę '' 

i „dziękuję' ' . B ył 

tym zara zem 
dystans i powaga, 
ale nie poza. Takie 
zachow, nie wyni
kało z przeświad
czen ia, że władza 

powinna być spra-

chodzi do tego je zcze bardzo ustabi lizo
wany tryb życ i a, cecha tak podkreś l ana 

i pow ze hnie akceptowana przez wie
deńczyków. 

Brakowało mu jednak iskry geniuszu, kie
dy musiał podejmować decyzje najw ższej 
rangi. Jako władca. i to przez wicie lat 
władca absolutn . do ~ ć czę , o zawodzi ł -

poczy n aj ą.c od 
wojny krym. kiej, 
poprzez pod
porz~dkowanie . ię 

in teresom nie
mieckim. konflikt 
ba łk ański, aż do 
n i ewĘttp li wej od
powied zia l n ości 

za wybuch pier
w zej wojny Ś\Via

towej. ie sposó 
uchronić się d re
fleksj i, że zbyt dłu
go rz<;.1dził - przeżył 

swojzt łasnz1 

epokę , która od
chodziła w niepa
mięć. Franci zka 
Józefa pokonał 

cza.<; - obraz wład
·y z mi nio nyc h 
okresów świet

ności mon arc hii 
nie przy. tawał do 
zawirowań now -

wowana w sposób 
kulturalny. Skrom
n ość oraz brak 

FRA ISZEK J . ZEF W ~TROJ MY UWSKJM uo wi eku . 
Roz <J dek podpo-

próżności łączy ły - i ę u niego z niechęc i~ 

do dworactwa i pochlebstwa. Cechowała 

go i ście esar ka punktualność i pil ność . 

Dziedzictwo Habsburgów jest tu taj istotne . 
Powtórzy ły s i ę bowiem u niego cechy 
wielkiego dziadka, .e arza Franciszka f -
obowi(Jzkowo · ć, pedanteria i wręcz biu
rokratyczne traktowanie fu nkcji monar
szych. Wyglą.c!ało to na wręcz mi t czn\( 
w i arę we wszechmoc pracowito ści. Do-

wiada hi. torykom , 
że ust~picni c tr nu Franciszkowi Ferdy
nand wi zdjęłoby z niego ciężar współw i 

ny za wybuch pierwszej wojny świa towej. 

Mechanizm tw rzcnia mitu lekceważy jed
nak fakty historyczne. Z upływem lat ut
wierdzało ię przekonanie, że wła ' nie pa
nowanie Franci zka Józefa to we dawne, 
dobre czasy, które bczpowr tnie odeszły. 

Kiedy po kata trofie wojny monarchi a 
legł a w gruzach, rozpadając ' i ę na ·zereg 
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państw, które zmuszone były borykać si~ 

z ogól n uropej k im kryzys -m, znów 
zatęsknion za starym porn;i.dkiem sprzed 
1914 roku gwarantują.cym stab il ność gos
podarki i rozkwit kultury. Rodzą. s ię 

wówczas nacjo nal izmy i kse nofo bi 
których apogeum - w postaci nazi . t wski · 
„teorii'' czystości ras - przypada na lata 
Lrz dzie, te i, być moż . równ i eż odra
dzaj ą.ce si ę obecnie, objawiaj;Jc się rozpa
dem Związku Ra-
dz i ckiego, Ju
gos ł aw i i, Cze
ch łowacji . po
win ny położyć 

krc, utopii ponad-
n ar d eg 
pańsl a. Utopii 
szt uczn ego l woru 
zaprzeczaji;icego 
ra z.dźw iękom 

ji;:zyków, relig ii . 
tradycji. Wpisane 
w mit monarch i i 
pragnien ie ładu 

i harm nii zdaje 
. ię być jednak il
mc1szc ... 
Mit monar hii 
Franciszka J( zefa 
tworzyła także li-
teratura, na której 
zaw a7.yła 'wiado-

• 

mość ko ńca e pok i. Odc zuwana przez 
w, zystkich atm sr ra schyłku promienio
wała na c ał ą. kultu rę, ał ą. ,cywi ł i zacj<; wie
deńską.„ . 1 t zarówn w fo rmie sentymen
talnej rezygnacji. jak i katastr ficzn eh 
prze zuć . Jedni pi arze byli piewcami hab
·buc kiej wspólnoty narodów - jak Franz 
Werf eł zy Joseph Roth. którzy \ ··w ich 
utworach braz Franciszka Józefa maluj~1 

z nut;;t no talgii z miłośc i~1 patrz~1c na swiat 
z prze. zło ' ci. Nie bez znaczenia je ·t fakt, 
że obydwaj tworLylj w okresie narastają.c ej 

fa li fa zyzmu lat trzydziesty h. Inni, jak 
Klaus Kraus burzyli ten mit. o~mieszali 

cesarza, oskarżali niemal całe społeczeństwo 

att t1iackje, bci;Jżaj<;1.c je ine;1 za katastrofę. 
Pomiędzy tymi , krajnośc i ami oscy lował 

nurt. w który m rozpad i upadek państwa 
Habsburgów stano ił parady 0 mat 
po tępujQceg w i ą.gu XX wieku r zkładu 

Europy. końca nowożytnej cyw iLizacj i. Nig
dzie swiadomość nieuchr nnego kresu, p -
zu ie bezsil ności wobec haosu dziej&.v nie 
tały się tak wcze,' nic motywem d mi nuje;1-

cym, jak w literan1-

rze au. Lriackiej . 
a. troj l przewi

jały się nawet w ut-
rach tchnQcych 

atmo. fer\I beztros
k i. roman ów. wi
na, 'piewu i walca 
,.Nad pięknym 

modrym Duna-
jem". Dochodziły 
do głosu w twór-
zości Kubina . 

Rilke go, Hofman
n s th · la, Tra kla . 
Kafki. lch twór-
zo,' ć jest o<l bi

c1cm czy W IZJiJ. 

agonij c.k. monar
chii, której , k , t
n iały, sztuczny 
p rządek roz
ch wiał s ię od wew-

n ~ttrz na długo przed formalnym rozpad m. 
Wiedeó dla jednych był beztro, ·kirn miej . -
em ~wiatowych rozkoszy, miast m Straus

sa i Lehara, dl a innych miejscem chaosu 
i rozpadu, kolebk~ najbardzit:j zbr dn icze
go nacj nalizmu; bowiem t tu taj właśnie, 

w t m samym cza.'> ie choć prLy różnych 
kawiarnianych st likach zas iadali Hitler, 
Trocki Stalin. Wiede1'1 t ańczył na wulka-
111c . 

A jednak żal. .. 
ława Ziarkm ska 

• Nid1111ri N Co11J1•11i101•e-K11/1' rgi - pt1/i/\•k <1111triod,i: 111//or 

p/111111 111"'or:_e11ia S11111fl\\' Ljed11oc·~on\'d1 Europy. :11 /of._1nl!/ 
Unii P111"''""P")skil'.f. 
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Zaglądnąłem niedawno - wspomina Stanisław 
Fałat - do opery. 

Pamiętasz, jak i to był wspaniały obraz.. który okazywał 
się zawsze nas::.ym ::.dumionym ocz.0111, nie na scenie, 
ale na widowni - przed pod11ie ·ie11iem kurtyny 
i -aciem11ie11iem świateł. Te przdliczne toalety, fi)'ZU

ry, agrqfy, rączki thviące w foież.nej biało.ki rękawicz. 

kaclz; szelest wachlar::.y, wo11 pelfitm, wytwar::.a ły 

atmo~ferę wprost odurzającą. Lornety biegły i kr~y.:.o

wały się He 1v.Fystkiclz kierunkach, a S"'c::.ególnie 
zwracały się ku /oż.om cesarskim. /ja r:uciłem okiem 
w tę stro11ę, mimowolnie oczekując, iż. jakaś intere
.mjąca postać wyclzyli się z. płócien, lecz wies„, co uj
rzałem ?„. parę lntr.:.ujów typuwyclz, rozpierających się 
w f otelach; po chwili cała /oż.a ::.ac-ęła się wypełniać 

publicz.nością teJ?o samego pokroju; wido ·z.nie m::par-
. lmvano lo .:.ę, aż.ebyją 11pr::.}Wlęp11ic: s ~erokim warst
wom. Prz.y::.nam ci się, .:.e mimo mego przejęcia się 

republikwzską ideą, do::.nałen1 jakiegoś prz.ykrego 
uczucia. Nie dz.iw się i nie potępic!i mnie. Wt' sz pr~e 

cie:.., że wolę patr;;,eć na piękną {ll)'Stokratyc::.ną ko
bietę, niż. na opasłego burżuja. Powiodłem okiem 
po sali: uderzył mnie ten sam s:wy. b ::.barwny ton. 
Signum temporis ... 
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Jan Strauss i j ego Lem.110 

Có7 to było za wspani a łe miasto, ten Wi -
deń ubiegłego stul ecia ! jbardziej roz
tańczone miasto św i ata; ówcze. ny Wiedeń 

posiadał ponad sto wielk ich sal balowych, 
w tym kilka o legendarnym przepychu i le
gendarnej pii;knośc i , a dawne wiedeńskie 
kronik i i nformowały o karnawałowyc h 

wieczorach, pod-
czas których jedna 
c7w arta m1esz-
k ańców m iast a 
sza l ała na parkie
tach . A ta jed na 
czwarta oznaczała 

około 50 tysięcy 

o-,ób ! Nic wi~ 

dziwnego, że ry tm 
życia w Wied niu 
wyznaczały wtedy 
walce i polki 

traussów. Dynas
t i ę S trau s ·ów za
p o cz ą. t ko w a I 
• l raU'>S OJ C IC C. 

a kon ty nuowali je
g trzej synowie : 
Ja n 11. Józef i fal

a rd. Jei.: l i za 
poc?~t tck i: ry 

jego polecenie jest dokładn ie \.vyko nywa
ne. czy żadnej kartk i nie omi n ęły płomie

nie. Stąd też, my dzisiaj nie wiemy jak 
właściwie Straussowie instru men towali 
swoje utwory. na czym pol egał a magiczna 
moc ich orki stry porywaj?cej t ł umy wie
dcr1czyków, niemniej, to co przetrwało pło

mienie: publi kowane f rtcpianówki CLY r
kie . trów ki, wy. ta rczają . by twórczo~ć 

Straussów - w ta
k ich cz innyc h 
adaptacjach i opra-
cowani ach , c ie
sz_ ła nasze usz . 
Szczeg ó lnie 
t wór c zoś ć 

naj . ławn i ej szego 

z nich : Jana 
Straussa sy na . 
Urodził ~1ę 

traussów przyj 1,1ć 

rok 1825. rok de
biutu Straussa ojc;_i 
1 własn ;;i orkiestq. 
to przetrwała ta era 
trzy ćw i erćw iecza : 

JOfl STRA SS r. , K \ RL YO ST UR 

25 paź.dziernik a 

1825 roku . Gd y 
m i a ł n i espe ł na 

d1icw ięt naście lat , 
15 paźdL i ern ik a 

1844 zadeb i u tował 

z wł as nym Les
połcm. wywoluj <,,1c 
tym. nicstcly, o. try 
k n rt ikt m i ędzy 

nim a ojcem, kt )ry 
od począ.tku prze
ciwny był jego 
na uce mu zyki. 
a jui.: absolut ni e 
nie mógł pogodz i ć 

do roku 190 L kiedy to ju ż po śmierci ojca 
i starszych braci, Edward. o ·talni ze sław

nego rodzeń. twa, rozwi ~1 zał Straussowsk~t 

ork i strę, instrumenty oddał do lombardu 
i poclją.ł sza l e il czą. dccyzj . „ spalenia 
\ szystkich aranżacji Straussowskiego zes
p łu . Całe sterty nut z.ałado ał na dwa 
woLy. przewiózł do fabryki pieców kaflo
wych przy Mariahiłfers trassc i kazał wrw
c ić do ognia, a sam siedział i patrzył, czy 

się z f:iktem, i.:c oto 
Wiedeń miał teraz dwóch Straussów, nie 
jednego, że we ła.<.;nej rod1.inie wyrosła 
mu groźna konkure ncja. Ty m r dzi nnym 
k nlliktem intere sował się i przejmo a ł 

aly Wied ń. ale - nie trwało to dłu go : p ię ~ 

lat pói niej , we wrze ś niu 1849 zmarl 
Strauss-ojciec. Syn przej ą ł po ojcu dzi -
dzic two , połąc zy ł jego i swój zespół 

w jcdn;;.i. duż ;;i i Ś\v ic tną. o rkiestrę st ając się 

- j ak niegd ś ojciec - nie kwestionowanym 
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królem wiedeńskiego walca. Nie tylko wal
ca, także polek, kadry li, wszystkich tych 
tańców jakie ukochali wiedeńczycy. Nigdy 
przedtem nie słyszeli piękniejszych melo
dii, nigdy dowcipniejszych polek, aczkol
wiek do tych najsłynniejszych, które i dziś 
ustawicznie powracają do nas w coraz to 
nowych nagraniach, Jan Strauss dojrzewał 
Jeszcze przez parę lat. „Tritsch-Tratsch" 
powstała dopiero 

pewniała olbrzymie zainteresowanie 
każdym jego utworem. Na przeszkodzie 
stał jedynie opór Jana Straussa; nigdy 
przedtem nie komponował większych 
utworów wokalnych , bał się po prostu, 
że sobie z tym nie poradzi. Ostatecznie jed
nak, za namową żony, w maju 1870 roku 
podpisał kontrakt z dyrekcją Theater an der 
Wien i, chcąc nie chqc, zabrał się do pra-

cy. Pierwszą jego 
operetką był „In
dygo", następną -
dwa Jata później -
„Karnawał w Rzy
mie". Choć stano
wiły swoistą 

. . . 
sensację w zycm 

w roku 1858, pol
ka „Myśliwska" -
rok później, żart 

muzyczny „Perpe
tu u m mobile" 
w 1861, „Nad 
pięknym modrym 
Dunajem" i „Zycie 
artysty" w 1867, 
„Opowieści lasku 
wiedeńskiego" 

w 1868, „Wino , 
kobieta i śpiew " 

w 1869, „Wie
deńska krew" 
w 1872, „Róże 

Południa" w 1880, 
„Odgłosy wiosny" 
w 1883, ,,Walc ce
sarski" w 1889 .. . 
Operetk;;_t zajął się 
stosunkowo późno 
- mając 45 lat -
i uczynił to z dużą 
niechęcią . 

W stronę teatru 

JOHANN STRAUSS - PORTRET Z ROKU 1874 

kulturalnym Wied
nia, to zarówno 
muzyka, jak 
i przede wszyst
kim libretta nie 
kwalifikowały ich 
do miana znaczą
cych pozycji ope
retkowego gatun
ku; dzisiaj oba te 
utwory wznawia 
się bardzo, bardzo 
rzadko, a jeśli już, 
to raczej na zasa
dzie ciekawostki, 
niż dla ich rzeczy
wistych wartości 
artystycznych. Do-

popchnęły go ambicje jego pierwszej żony, 
Jetty Trefz; to ona marzyła zawsze o tym, 
by wydobyć męża z zadymionych lokali 
tanecznych i wprowadzić do grona 
twórców muzyki poważniejszej. Wierzyła, 
że Strauss może i w teatrze zdobyć sławę, 
i wiedziała, że kłopotów z dostaniem się 
jego utworów na afisz nie będzie żadnych -
przeciwnie, dyrektorzy wyczekiwali ich 
z utęsknieniem, bowiem popularność 
Straussów wśród wiedeńczyków z góry za-

piero w trzecim 
utworze dla sceny Strauss zabłysnął niez
wykłym talentem, tworząc jedno z naj
większych arcydzieł nie tylko w swojej ka
rierze, lecz w całych dziejach operetki. 
Tym trzecim była „Zemsta nietoperza". 
Napisał „Zemstę" błyskawicznie, w ciągu 
czterdziestu dwóch dni, natomiast droga 
jaką przebył sam temat nim dotarł do jego 
rąk była znacznie dłuższa i mocno skomp
likowana. Pierwowzorem libretta stała się 
komedia librecistów Offenbacha, Meilhaca 



i Halevy'ego „Reveillon" („Wieczór Syl
westrowy"). Grano ją. z ogromnym powo
dzeniem w Paryżu, toteż dyrektor Steiner 
z Theater an der Wien „w ciemno" zakupił 
do niej prawa, ale gdy później przeczytał 
komedię, doszedł do wniosku, że jest to 
wierna adaptacja berlińskiej sztuki sprzed 
kilkunastu lat: „Das Gefangnis" („Więzie
nie"), poczuł się oszukany i przestał się nią. 

operetce: po 11 dniach zdięto ją. z afisza, by 
zwolnić salę na zaplanowane już wcześniej 
gościnne występy Adeliny Patti w operze 
Verdiego i wprawdzie później „Zemsta" 
powróciła na scenę jednakże i dyrekcja 
i publiczność straciły już dla niej to zainte
resowanie jakie cechuje okres premierowy. 
Nie przyniosła więc ta „Zemsta" - przynaj
mniej początkowo - radości swemu twórcy, 

interesować. Po 
jakimś czasie lllnllllllilllll!llllm•lmlmllml•••nllllłlllll•!ll 

~twierd~i~ je~aknak: i. k. vrin .•. ~!c~~"~'~ • :.~ .•• ~c; „.~~m. 

zwłaszcza, że 

wkrótce po pre
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maua. czerstw w wie-

przeciw 
kampanię 

memu 
OSZ-

i chytrze podrzcił ło,.,if~ ~=·lr~:r 1:11! ::~:rb ';~11~~·ill,;'n:1"~ ~~Qj~:~~':'~.r~;:~~lrl oo• deńskiej prasie, su-
. ';l bn1• or1„a•rt •u btr :~i..,ott-1f1rr11• 2Jun 'J:~rrh D ~ 1 lanQ . 

komedię konku- Xl!cntifft 't>c"~~::' 0;:~ !~a n ~~:~ i acll11c·&m1 ·0~~ 8!:~~~7r~&: :: : ~1~~ l ~.0111 . - Thr gerują.c, że to nie 
ffil łbEI 1tr11. l tg l11h\lth '1 Ci.1~u t7łii) Q;\ f lł1:!1fłrl1). I I D11N ·1 rr oaf. 

rencji, czyli dyrek- ::.•:. ~,.'.';„~; ''ii~~:· · '""'"' ~; .~·~~ .ro;.,„. Jan skomponował 
torowi Jaunerowi ~::::~~>,:i.„ ~.,,,„11c, f:, ~:~:;,„ „Zemstę nietope-

~"~1;;:: ;i;~~1(r~rcr ~:· ~~:;:r 
z Carl -Theater. ~ .. ~~.:„~:,o:~·„„,,~1;,,,.,, &:J::;;,„ t><•I~·" rza", lecz tylko 

~t~~~;I~, r;d ~~\~~;1l•·ł1!~~ ~~· i=r~:i. opracował j• ~ z n ut 
~:~~ł1o6~~', ~~·~:~~: lf ~ . "J: ; •~l>o ! \. ~ 

ł ' .,; ~o 'l.Tl - ~ W11111 łr li ·~ ! } • h p r z e t u m ac z y c , ~ ::,i:: :;..;:~.„.M : ~:~:;„ z n a e z i o n y c 
lecz ro' wnież uznał, I v„„ "···"''"" ""'""'"' ' '' ':'"„ w szufladach J óze-~~~ -.ir I : l};:· ~~~·r 
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postanowiono ._,._..,._.,,= "-„s.a, wobec Jana, Ed-
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AFISZ Z PRAPREMIERY "ZEMSTY NIETOPERZA" 
Premiera odbyła _WIEDEŃ, 5 IV 1874 krytycy ani osz-
się w niedzielę czercy nie przek-
w ie l ka n o cną., reślili kariery 
5 kwietnia 1874 i zakończyła sukcesem, „Zemsty nietoperza", która zresztą. w in-
choć bynajmniej nie tak dużym jak można nych miastach (choćby w Berlinie), od sa-
by sobie to - znając późniejszą. karierę mych początków podobała się i oceniana 
dzieła - wyobrażać. Publiczność była na była znacznie lepiej niż w Wiedniu, od-
ogół zachwycona, ale opinie krytyków bar- nosząc prawdziwie wielkie sukcesy. Co 
dzo się między sobą. różniły, przy czym ciekawe, następna sławna, a już dziewią.ta 
niestety ci najbardziej wpływowi stawiali z kolei operetka Straussa: „Noc w Wene-
„Zemście" najwięcej zarzutów. Sam teatr cji" przeżyła sytuację dokładnie odwrotną.: 
też zresztą. nie pomógł, a raczej zaszkodził premiera berlińska zakończyła się nie-

małże klęską., natomiast późniejsza o parę 
tygodni premiera wiedeńska odniosła 
triumfalny sukces! Jednogłośnie za arcy
dzieło, od razu, już w premierowy wieczór 
uznany został jedynie „Baron cygański'', 
wystawiony w Theater an der Wien 
w przeddzień uroczyście obchodzonych 
sześćdziesiątych urodzin Straussa. 
Początkowo Strauss zamierzał napisać o-
perę, lecz różne o-
kołic zn ości spra
wiły, że i on dostał 
się ostatecznie na 
scenę operetkową.. 

Choć później ... 
Później „Baron cy
gański" , a przede 
wszystkim „Zems
ta nietoperza" nie
jednokrotnie tra
fiały i trafiają. 

nadal na najdostoj
mejsze sceny ope
rowe świata. W ok
res 1 e karnawału 

„Zemsta" bywa 
bardzo częstym 

gościem w wie
deńskiej Staats
oper, w nowojors
kiej Metropolitan, 
londyńskiej Co-

i często stosowaną. tradycją. na wielkich 
scenach światach. Bo też jest ten utwór tego 
wart. Muzyka Jana Straussa osiągnęła 
w nim szczyty melodyjności, lekkości 

i wdzięku; niejednokrotnie nazywa się ją. 
jednym wielkim tańcem i jest to chyba ok
reślenie bardzo trafne. Jest to przy tym 
muzyka ogromnie „wiedeńska", oddy
chają.ca atmosferą. tamtych salonów, tam-

tych balów, a jak 
wspomniałem na 
wstępie - z balów 
słynął ówczesny 
Wiedeń. Słynie 

zresztą. do dziś, bo 
choć nie grywa już 
na nich orkiestra 
Straussów, to prze
cież rozbrzmiewa 
na nich Straussow
ska muzyka. 
Strauss odszedł 

z poprzednim stu
leciem: zmarł 

3 czerwca 1899. 
Ale nasze stulecie 
o nim nie zapom-
niało, myślę, 

ze następne 

również będzie 

tańczyć jego walce 
i chodzić na jego 

vent Garden, czy 
choćby w war
szawskim Teatrze 

ZEMSTA NIETOPERZA W METROPOLITAN OPERA 
-l952ROK 

operetki, bo praw
dopodobnie nikt 
już bardziej melo

Wielkim. Występują. w niej, i nagrywają.ją. 
najwybitniejsi artyści; bodaj jej najsłyn

niejszego nagrania dokonał przed laty Her
bert von Karajan z Wiedeńskimi Filharmo
nikami, na bal u księcia Orloffsky' ego 
wprowadzając same znakomitości śpie

wają.ce popisowe arie czy przeboje, m.in. 
Renatę Tebaldi, Birgit Nilsson, Joan Sut
herland, Leontynę Price, Maria del Monaco 
i innych. To zapraszanie wielkich gwiazd 
i włączanie ich występów w atrakcje balu 
w II akcie stało się od tego czasu piękną. 

dyjnych i piękniejszych, nie skomponuje ... 

Lucjan Kydryński 
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ROBERT SKOLMOWSKI 
. rezyse 

Urodził się w 1957 roku w Łodzi. Ukończył wydział 
lalkarski ( 1981) oraz reżyserii dramatu PWST w Kra
kowie w 1988 roku. Od 1982 roku prowadzi działal
noś · dydaktyczn<J - wykładał w Studio Teatralnym 
w Będzinie, w Akademii Muzycznej w Poznaniu 
i Wrocławiu, a także w PWST we Wrocławiu. Jest 
znany jako twórca audycji radiowej w Radio Merkury 
„Muzyka z płyt, których nie ma ... ".Zrealizował 
również w 1991 roku film telewizyjny w ośrodku TV 
Poznań A miał być musical ... według własnego scena
riusza. W latach 1989 - 1992 był reżyserem Teatru 
Wielkiego w Poznaniu. Jest realizatorem wielu spek
takli muzycznych takich jak: Rigoletto, Otello, Fals
taff i Moc przemaczenia G. Verdiego, Dyrektor teatru 
i Bastien i Bastienne W. A. Mozarta, Klonowi bracia 
K. Meyera, li mondo della luna J. Haydna 
(w Schouwburg-Teater w Rotterdamie) oraz Il turco 
in Italia G. Rossiniego, Dziecko i czary M. Ravela, 
Opowieści Hoffmanna J. Offenbacha i Małego komi
niarczyka B. Brittena. Reżyserował także spektakle 
oparte na własnych scenariuszach: Tl Maestro Finito, 
Próbując Stra ·zny Dwór czy Kto chciał porwać Eury
dykę. 
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MAREK BRAUN 

scenograf 
Urodził się w Krakowie; tam też ukończył Wydział 

Architektury Wnętrz oraz scenografię w Akademii 
Sztuk Pięknych. Jest uczniem Lidii i Jerzego 
Skarżyńskich, Wojciecha Krakowskiego i Kazimierza 
Wiśniaka. Najczęściej pracuje w teatrach Poznania, 
Łodzi, Krakowa, gdzie zrealizował kilkadziesi<;,tl sce
nografii. Od 1992 roku współpracuje z Teatrem Wyb
rzeż : jest autorem oprawy plastycznej do słynnego 
już spektaklu Biesy F. Dostojew ·kiego. Obecnie pra
cuje nad Poskromieniem z.ło!micy Szekspira w reży . e
rii Anny Polony na sopockiej scenie Teatru Wybrzeż , 
Zemsta nietoperza jest kolejn~t realizacj(;,l muzyczn<;,t, 
przy której współpracuje z Robertem Skolmo &kim. 
W ze.~niej przygotowali wspólnie Klonowych braci 
K. Me era, Moc prze711ac;_,enia G. Verdiego oraz Tur
ka w Italii Rossiniego. 
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adres teatru: 
81-372 Gdynia, 
Plac Grunwaldzki 1 
fax: (058) 203347 
tlx: 054455 hn gdy tel: 200105 
(sekreta.rial), 
209521 (centrala) 

dyrektor naczelny: 
MAREK KRASZEWSKI 

dyrektor artystyczny: 
JERZY GRUZA 

kierownik muzyczny: 
WIESŁAW SUCHOPLES 

kierownik literacki: 
MAGDA ŻUROWSKA 

kierownik zespołu wokalnego: 
DOROTA MILCZAREK-STRON/AS 

p.o. kierownika baletu: 
ANDRZEJ CENDROWSKI 

marketing i reklama: 
KRZYSZTOF JEDZINIAK 

impr sariat: 
KRZYSZTOF OKOŃ 

pion techniczny 

mistrz ~ceny : 

MIROSł.AW NIEBODAJEW 
kii.!r<iwnik sekcji o~wietlcnia: 

PIOTR KUCHTA 
kier 1wnik sd.. j i akustycznej: 

MAREK PIOTROWSKI 
kierownik rckw1Lytorni : 

JACEK BIGUS 
kierownik pracowni pcrukarsko-f ry 1.jcrskicj: 

ELŻBIETA RADOSZ 
charakteryzator: 

BEAT/;. MATU 'ZCZA K 
starsia garderobi ana: 

En'.-1 URHAŃ 'KA 
ki crc \\n icy prnc wni techni ·rnych: 

• ł'LWIA BOBROWSKA 
KR'lSTl' A J.-1.SI ''KA 
KRl".5Tl'NA PAPROCKA 
MA.RIUSZ \BA N 
SERGIUSZ KISZ'iCKI 
EDMUN D MERCHEL 
HENRYK OLBROMSKI 
STANISł..AW WCISŁO 

JfJZEF LfiVAŃCZYK 
JÓZEF B1\ RA OWSKI 

autorzy programu: 

redak ja i pracowanie literackie: 

MAGDA ŻUROWSKA 
SL4 WA ZIARKOWSKA-JACHER 

opracowanie grn fi :we: 

ANDRZEJ BORKOWSKI 

zdję 1a aktorów: 

EWA GRABOWSKA-SADŁOWSKA 

materiały do programu: 

MARZENA NOWOSIELSKA 
TOMASZ MALCZEWSKI 

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW 
tel. 21-60-24, 21-60-25 
21-78-16, 20-95-21 w.222 

W REPERTUARZE 

duża scena 

WEST SIDE STORY 
SKRZYPEK NA DACHU 
LES MISERABLES 
ŻOł.NIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU 
CZŁOWIEK Z I.A MANCZY 
SMURFOWISKO CZYLI GARGAMEL 
ZłA PA 1 Y 
SPOTKi\NIE Z MAŁYM KSl{~CIEM 

mała scena 

NIE PŁACZ Kl/WY ODJADĘ 
LOVE STORY 
MAGICZNA .H/ł,OSNA PODRÓŻ 

w przygotO\ ani u 

KERN. LIA 
rei. . Marta t ·bniclill 
premiern kwi ·tnia 1 9~ 3 

W prt gramie W} korL. stan i rysunki: 
\ . Żcllcr Żdlenberg 

, ~i;iJ i diuk 
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im. Danuty Baduszkowej 


