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r]I yan Gabriel von Eisenstein obraził 
)!~ pewnego urzęd nika . a mająe nir 
dość zręeznego adwokata 131inda. 

wyTokiem sądu został skazany za ten 
wyczyn na tydzień aresztu. Wzburzony 
takim obrotem spra
wy przygotowuje s ię 

do odsiedzenia kary. 
Humor poprawia mu 
s ię z chwi Ją przyby
cia wypróbowanego 
przyjaciela Falkego. 
który przynosi mu 
znakomi tą propozy
cję: radzi uda ć s ię 
na bal maskowy 
u księcia Orlovskie
go, a do niewygodnej 
celi powędrować na
stę pnego dnia, ma
jqc jeszcze świ eże 
wspomnienia z sza
l eńczej nocy. 

Eisenstein en tu
zjastyczn ie zgadza 
s i ę. nie podejrzewa 
bowiem. że pod płas:a;zykiem przyja
cielskiej rady Falkego kryje się zręcz
nie zawiązana intryga. Otóż na bal 
księcia Orlovskiego została zaproszo
na również żona Eisensteina. Roza
linda. Znając sła bość przyjaciela do 
płci pi ęknej , Falke obiecuje sob ie 
świetnc1 zabawę widokiem Eisenstei
na uwodzącego wfasnq żonę. Będzie 

to jednocześni e odwet za figi el. jaki 
s pła tał Eisenstein Falkcmu podczas 
ubiegłorocznego karnawału: pozosta
wi I on prz)jaticla samego w przebra
niu nietoperza i zmusif. by ten - ku 
uciesze gawiedzi - powrócił pieszo do 
domu . Obecnie nadarza sii; św iptna 

okazja do rewanżu . 
Eisenstein oczywiś
cir ukrywa przed 
żonq fakt pójśc ia na 
hal. a swój wieczo
rowy strój tlumaczy 
elegancją charaktc
r~1styczną dla każde
go wiedeńczyka. 

Zaledwie pr~ja
ciele w szampań
skich nastrojach 
opuśei li dom. Hoza
linda prz,\jmuje wi
zytę swego adorato
ra, śpiewaka Alfre
da. Ten przebiera s i ę 
w szlafrok Eisen
steina i kusi Roza
lindę winem i śpie-
wem. 

Rozkoszne chwile zos tają przer
wane przybyciem Franka. dyrektora 
więzienia, który postanowił osobiście 
dopilnować, by Eisensteina doprowa
dzono do celi. Alfred okazuje s i ę dżen

telmenem: na skutek próś b Rozalindy. 
która obawia s i ę skandalu. podaje się 
za jej małżonka i idzie zamiast niego 
do wi ęz ienia. 
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J~ a l w salonach księci a Gigi 
~ Orlovskiego jest w pełnym toku. 
Wś ród gośc i znajdują s i ę Eisen

stein i Falke. mlodziutka Adela i jej 
sios tra Ida, a po chwili przybywa 
Roza linda w przebraniu węgierskiej 

ks i ężnej . Falke p17,edstawia j ą Eisen
steinowi. Zachwycony urod<1 i tempera
mentem pi ę knej „nieznajomej" Eisen
stein pod imirnicm markiza Feresti za
czyna zalwu: się do własnej żony Ta. 
korzys taj ąt z dogodnej chwili. zabiera 
mężowi zegarek jako corpus delicti w 
czekaj ącej go małżeńskiej sceni c. 

Moc nieporozumień następuje przy 
przedstawieniu ,.markizowi Feresti " pe
wnej eleganckiej dam.v. w której pozna
je on pokojówkę .\rtel ę. Ale obficie le
j ący s i ę szampan sprawia. że nikt nic 
przejmuje s i ę poważnymi sprawami 
i za bawa przybiera coraz żywsze ru
mier1 ce. 

Na bal przybył również dyrektor 
więz i e ni a , który z kolei występuj e jako 
. ,kawaler Franconi". Widząc w Eisen
steinie bratni ą birbancką duszę za
przyja źn i a s ię z nim, co przypi eczę
towują obaj serdecznym bruderszaf
tem. O szóstej nad ranem „marki z 
Feresti " przypomina sobi e. że czas 
pój ść do więzi e nia. W czulej komity
wie pij any Ei senstein i dyrektor 
więz i e ni a wyprowadzają się wzajem
nie z sa li balowej. 
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„·1r~ rosch, dozorca więzienia . skwap
~ I iwie topi nudną s łużbę w butelce 

· ś liwowicy. Denerwuj e go j ednak 
ś pi ew Alfreda, który rozkoszuj <1c s i ę 
swym tenorem umila sobie pokutę za 
zaloty do cudzej żony. Froscil wycho
dzi, by go u s pokoi ć. Tymczasem zja
wia s ię pijany dyrektor. który nie ma
rzy o niczym innym. j ak o krótkiej 
drzemce. Po chwili nadchodzi t eż 
Eisenstein, który widząc „kawalera 
Franconi", przypuszcza, że został on 
aresztowany za pij aństwo. Gdy dowia
duje s i ę prawdy, uważa to za dosko
nały dowcip. Wszak godzinę wcześniej 
pił bruderszaft z samym dyrektorem 
wi ęz i enia . Z kolei dyrektor nie może 
uwierzyć , że „markiz Feresti " to Ei
senstein . Przec i eż poprzedniego dnia 
sam doprowadził oskarżo nego do celi. 

Eisensteina intryguje, kto odbywa 
za niego karę. Wykorzystuj ąc obecność 
w więzieniu mecenasa Blinda. chce 
pod postacią jego aplikanta wybadać , 
kim jest rzekomy Eisenstein . 

Ale oto, jakby do kompletu zain
teresowanych osób. z.iawia s ię Roza
linda, która przyszła uwolnić z tara
patów swego Alfreda. Eisenstein jako 
aplikant bierze oboje na spytki i do
wiaduje s ię. jak to para koc hanków 
wyprowadziła go w pole. Nie pos iada 
s ię ze złości. Schodzą s ię teraz wszys
cy goście balu i Falke W)i aś nia całą 

Il icn er tłtBcitung. 
tu. 26. 'IllecTf'°ł, lim Jl. !)Inn' 1889. 

intrygę, dodają(' żr b.vla to ze msta za 
ubi egłoroczny [igiel s pł a ta ny przez 
przyjaciela. łtozalind a i Alfred lrnrzy-

stają z okazji i sw<1 randkę również 
wl<1czają w scenariusz intrygi l•'alke
go. 
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'4 .,.azwisko Strauss. co w języku nic
:_ . mieckim oznacza zarówno bu
r kiet. jak i strusia (ileż okazji do ka
lamburów dla pism humorystycz
nych 1), szczególnie upodobała sob ie 
muza Polihymnia. Wertując leksykony 
i s łowniki . znaleźć 
można kilkunastu 
różnvch Straussów 
w rÓżn.vch czasach 
parających się mu
zyką i tyle tylko ma-
jących ze sobą 
wspólnego, że 

Dopiero kiedy dochrapa I s i ę poważ
nego, opłacanego przez radę miejską. 
stanowiska oq1;anisty przy katedrze 
św. Stefana w Wiedn iu. mógł nie my
śleć o kłopotach finansow~1c h i oddać 
s ię bez przeszkód komponowaniu. Po

wszyscy - bliżej lub 
dalej - powiązani 
byli z Austrią. 
S l~rsząc nazwisko 
owo. myśli się o 
„dynastii " lekkich 
Stra ussów i o po
ważnym Ryszardzie. 
kompozytorze sław
nych oper i poema
tów symfonieznych. 
Aliści już na prze
łomie XVI i XVII 
wieku żył w Wiedniu 

!(1'SZ1trrl S /r,wss przy k/i1wes_rnie 

zostaw ił ;36 mote
tów oraz 16 mszy 
uznanych przez mu
zykologów za pierw
szr austriackie dzie
ła kościelne unieza
l eżnione w pewnym 
stopniu od wpływów 
muzyki włoskiej, 
oryginalne. A kiedy 
w roku 1954 zorga
nizowano w republi
ka11skim już Wied
niu uroczysty kon
cert w 150-lel:ie uro
dzin Jana Straussa 
(ojca), na podium dy
rygenckim stanął jesz
cze jeden Strauss. 
Edward - prawnuk 
fetowanego założy
ciela d~rnastii. 

Krzysztof Strauss. wiern.v sługa ce
sarsk i. Nosił tytuł prywatnego orga
n isty Jego Apostolskiej Mości, że jed
nak w tyrh czasach nie wszyscy pa
nuj ący kwapili s ię z opłacaniem ar
tystów, więc Krzysztof, jak byśmy dziś 
powiedzieli - „dla chałtury". prz)~ąl 
dodatkowq posadę ... ekonoma jednego 
z mniejszych cesarskich majątl.\ów. 

W niniej szym szk icu pragnę za
prezentować wyłącznie lekkich 
Straussów, z .Janem-synem na czele. 
Aby zaś należycie zrozum iane zostały 
gatunek ich temperamentów i cha
rakter twórczośc i , trzeba będzie cof
nąć się w głąb historii, aż na próg 
zeszłego stulecia. Wojny napoleońskie 
odbiły się na życiu Austrii fatalnie, 



katastrofa finansowa była tak głębo
ka, że mieszczaństwo tamtejsze. drob
ni przedsiębiorcy, kupcy, rzemieślnicy. 
stanęli w obliczu nędzy. Dziesiątki lu
dzi kol\czyło samobójstwem, topiąc s ię 
w Dunaju. Kiedy przeto klęska wojen 
została szczęśliwie zlikwidowana, Na
poleon osadzony na wyspie św. Heleny. 
a nieoficjalnym władcą Austrii s tał 
s ię przebiegły książę Metternich. do
szedł do wniosku, że najłatwi ej szym 
sposobem odzyskania zaufania lekko
myślnego z natury społcczrństwa bę
dzie - rozbawienie go. Kongres Wie
der1ski z roku 1815 w chwilach wol
nych od obrad tańczy!. Otwiera no 
wielkie sale ta!tt:a. jedna za drugimi 
Speral. Apollo-Pa last, Zur Neuen Welt. 
Ten ostatni lokal z okazji swego 
otwarcia przyniósł dochód stu tysięc~· 
g11ldenów. W sa lach mlodziei'1cy wie
deilscy i pozawieder1scy arystokraci 
mieli okazję bawienia się incognito w 
towarzystwie pult:hnych. miłych i nie
zbyt opornych dziewcząt z Prateru i 
Grinzingu, a że czasami przelotny flirt 
kończy! siQ solidnym małżeflstwem . 
powstał w Wiedniu mit o łatwych ka
rierach ubogich panien. drogą podbi
jania serc możnych panów. Mit, który 
przez wiek był podstawą dziesi<1t li.ów 
wiedcóskirh librett operetkowych. aż 
po pierwszą wojnQ światową. 

Zabawiano się nie tylko w pub
licznych sa lach tartca. Pewien kroni
karz Europy pierwszej połowy ubieg
ł ego stulecia opisał tajny bal, wydany 
przez jednego z wieder1skich arysto
kratów w jego wspaniale urządzonym 

pałacu. Goście rekrutowali się 
z dwóch sfer: panowie z wielkiego 
świata, zaś damy z półświatka, a obo
wiązkiem było zjawienie się na za
bawie obleczonym tylko ... we własm1 
s kórę. Niemniej jednak ceremoniału 
przestrzegano! Bal otwarto polone
zem, potem był upojny walc i dopiero 
odpoezynek na kanapkach pogrążo
nych w stosownym mroku. Pech 
chcial, że o tajnej imprezie zawiado
miono poufnie dwór cesarski: w pew
nym momencie na salę balową wtarg
nęła policja i wszystko razem sli.oń
czylo się gromkim skandalem. który 
dal Wiedniowi temat do plotek na wie
le tygodni. Z perspektywy rzecz wyglą
da raczej tylko śmiesznie: polonez na
gusów, to musiało być kapitalne' 

Reasumując detale atmosfery. po
dam kilka szczegótów statystycznych. 
W połowie ubiegłego stulec ia Wiedeń 
liczvł 400.000 mieszkańców. W kar
mn\;ale notowano tam po 800 balów, 
na których tańczyło około 200.000 lu
dzi, zatem pół miasta. Wyczerpane za
bawą społeczeóstwo podczas jednej 
zimy zjadało około stu tysięcy zajęcy, 
ponad sto tysięcy gęsi i pół miliona 
kurcząt, popijając to pól milionem 
wiader piwa i takąż ilośc ią wina. Nie 
dziwne, że rosnące w dobroby1 miesz
czaństwo zag11stowafo na dobre w te
go rodzaju stylu życia , który miał 
przetrwać aż po konier stulecia. Obok 
zaś wina. zwierzy11y i drobiu, wieder1-
czycy domagali się - muzyki do tańca. 
ciągle świeżej, w jak największych 
ilościach. 

Oto tło. na którym wzrastał 
i ksztaltowal się fundator muzycznej 
dynastii lekkich Straussów. ,Jan. uro
d.:wnv w roku 1804. Przyszedł na 
świa·t jako syn właścici e la oberży 
,Yod dobrym pasterzem". polożorwj o 
kilka kroków od Dunaju , w którym 
jego ojciec następ
nego roku zakończył 
życir samobojem; w 
dobie wielkiego kra
chu spowodowanego 
napoleoflskimi woj
nami. ,Jednak owdo
wiała matka potra
fiła jakoś przetrwać 
clo lepszych czasów. 
kiedy oberża „ Poci 
dobrym pasterzem" 
znów jęła zapełnia{· 
s i ę ludźmi chętnymi 
llO napitku i tańca, z 
kieszeniami pobrzę
kującymi srehrPm. 
Mal~' Jan początko
wo przysłuchiwał 
s ię tylko najętym 
przez matkę graj
kom. lecz niebawem 
- W)'kształcony należycie przez fa
chowców od wiolonistyki i kompozycji 
- sam ujął skrzypce w garść , by ich 
nie wypuścić aż do zgonu. W pewnej 
chwili zgłosił się do niego mlocly także 
skrzypek i kompozytor utworów ta
necznych, ,Józef Lanner, proponując 
założenie wspólnej kapeli . Zespół li
czył najpierw zaledwie czterech i ns
trurnentalistów. jednak w dobie 

og1·omncgo zapotrzebowania na tego 
t~rpu ansamble. zyskał szybko popu
larnośl'. a jego kiPrownic.v jęli obras
tać w dochody i piórka. W roku l 82G 
.Jan Strauss tworzy własną orkiestrę. 
zr.vwając z Lanncrem. z którym będą 
orltącl toczyli zaeickf<1 li.onkureneyjm1 

walkę. 
PowodPm mu

Z.Yf'Zllego rozwodu 
dwóch prz.\ szl.vch 
królów walca był 
również fakt. że ,Jan 
zakoc hał się w nic
jakil'j Annie Strcim. 
µobrali si~' 11 lipca. 
zaś j , uż ż:J paździer
nika tego sa mego ro
ku 1 8żfi naroclzil siQ 
im syn. ochrzczony 
tym ro ojciec imie
niem .Jana Baptysty. 
Slawa ojca rośnie 
tymezascm szybko. 
a kupiecka głowa 
pracuje tak spraw
nie, żr w okresach 
karnawałowych 
przedsiębiorczy .Jan 

wynajmuje dwustu muzyków, dzieląc 
ich na cały szereg „oryginalnych ka
peli straussowskich", które jednocześ
nie grają w różnych punktach v\lied
nia. a on jeździ tylko fiali.rem od jednej 
cło drugiej , żeby na kilka minut po
kazać się publicznośc i . 

W sumie - dziwny człowiek' Malo 
było w Europie ludzi bardziej fetowa
nych niż on. Podejmował na czele or-



kiestry triumfalne podróże do Berlina. 
Amsterdamu . Brukseli. Paryża, gdzie 
witał go entuzjastycznym artykułem 
na łamach „Jourml des !Je/Jats "sam 
wielki Hector Berlioz. i do Londynu . 
gdzie koronująca się królowa Wiktoria 
chciała tańczyć koniecznie pod batutą 
słynnego wiedeńczyka. A przecież. gdy 
sz lo o wybór kariery dla synów. Jan 
Strauss-ojcier w żaden spo sób nie 
chciał się zgod z ić . żeby wędrowali je
go muzycznyn1i ś ladami. Był zdania, 
iż zawód muzyka jest czymś nie
godnym w rodzinie już wzbogaconej, 
mogącej stanąć na równi z- pierw
szymi mieszczańskimi domami. Dla
tego syn ,Jan miał zostać urzcdnikiem 
bankowym. Józef adwokatem, a naj
młodszy Edward uczył się w gimnaz
jum klas.vcznym. przeznaczony do dy
plomaty!·1.11cj kariery. .Jan do banko
wości nic miał oczywiście najmniej
szego pociągu . za to od wczesnego 
dzieciństwa garnął się do muzyki . co 
musiało być przed ojcem starannie 
ukrywane. Aliści na surowego ojca 
przyszła kreska: zakochał się gwa 1-
townie w pewnej modystce. opuścił 
żonę, rzucił dom i przestał s i ę inte
resować losem dzieci. 

Z tą chwilą Jan mógl oddać się 
studiom muzycznym otwarcie i poważ
nie. Obok gruntownej nauki !1,l'Y na 
skrzypcach , brał także lekcje u dyry
genta chóru wiedeńskiej katedry św. 
Stefana, w zw iązku z czym pierwszą 
wykonaną kompozycją przyszłego 
„króla walców II" był... uroczysty cho
rał kościelny T11 qui regis totum or-

/Jern. Dokładne poznanie zasad har
monii, kontrapunktu i instrumentacji 
miało się później młodemu muzykowi 
bardzo przydać. Słuchając arcysław
nego nagrania walca Nc7.d pięk1~ym, 
mod1;ym Dunajem poci batutą Artura 
Toscaniniego, melomani przekonani 
są na ogół, iż dzi eł ko owo brzmi dla
tego tak wspaniale, bo przeinstrumen
towane zostało i takim sposobem uno
wocześnione już to przez samego Tos
caniniego, już to przez innego poważ
nego muzyka, świadomego wszystkich 
tajników najbardziej wyrafinowanego 
rzemiosła kompozytorskiego. A ten po
pularny walc, jak inne, jak i operetki, 
grywane są w oryginalnej wersji. 
Tymczasem, ku zgorszeniu swego koś
cielnego pedagoga, dziewiętnastoletni 
Jan rzuca dalsze studia. zbiera kilku
nastoosobową orkiestrę . postanawia
jąc debiutować jako walców kompo
zytor i dyrygent 

Zadania ówczesnvch lekkich zes
połów orkiestrowych"nie ograniczały 
się do grania na balach. Systematycz
nym. codziennym zajęciem były kon
certy latem - w ogródkach. zimą - w 
dużyc h salach kawiarnianych. Do re
pertuaru wchodziły nawet tak poważ

ne utwory. jak uwertury Beethovena, 
obok były wiązanki melodii ze zna
nych oper, lecz dla wi edeńczyków naj
większą atrakcję stanowiły nowe wal
ce, kadryle, polki i galopy. Kied.v przeto 
,Jan Strauss-syn ogłosił swój debiut, 
w Wiedniu zawrzało . Młody Strauss 
przeciwko staremu? Nowe walce 
straussowskie przeciwko dawnym·) __ _ 

l 
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Sala historycznej odtąd wiedeń
skiej piwiarni Dommayera w dzielnicy 
Hietzing. tuż obok. cesarskiego palacu 
Schonbrunn, zapelniła s ię tego wtor
ku 15 października 1844 po brzegi. 
Skoro Jan-syn ukaza ł s i ę przed orkie
strą, zerwały się gwizdy Judzi nasła

dzinie muzyki , ale na każdym polu. 
Stary ,Jan podczas swoich konceriów 
lansował muzykQ Menclelssohna. Yllo
dy. jako pierwszy kapelmistrz Austrii, 
dyrygował światoburczą podówczas 
muzyką Wag11era. Gdy Wiosna Ludów 
zjeżyła Wiedeń barykadami, młody opo

nych przez„. za
zdrosnego ojca. Na 
próżno ' Pierwszy 
nowy walc nowego 
Straussa musiał być 
bisowany dziewięt
naście razy (sukces 
możliwy tylko w 
Wiedniu). Zachwyt 
publiki doszedł do 
gTanic delirium. gdy 
Jan-następca walco
wego tronu, w odpo
wiedz i na próbę boj
kotu ze strony ojca. 
zagrał na zakończe
nie swego występu -
jego najbardziej po
pularny walc. Męż
czyźni , jako że w ka
wiarniach i piwiar
niach s iedziało s i ę 

wiedział s i~ za rewo
lucjonistami. dostał 
tytuł Kapelmistrza 
Gwardii Narodowej i 
grai na barykadach 
specjalnie na tę bo
jową okoliczność 
ul-o"L.onego Mn rsz;i 
rewol11c:r.;l1PgrJ oraz 
walca Pieśń wol
ności, w Wiedniu 
bowiem i rewolucja 
bez walca obejść się 
przecież nie mogła. 
Równocześnie stary 
Jan skomponował 
111arsza R<zdetz
l~y'ego, na czcśr mar
sza I ka armii, który 
byl podporą tronu 
Habsburgów. Jo/Ja11n Str;111ss 

Rewolucyj n ość 
młodego była zresztą krótkotrwala, po 
czym Jan-syn powrócił szybko na po
zycje statecznej burżuazji. Skoro na 
Franciszka .Józefa I dokonano nieuda
nego zamachu, lojalny ,Jan pokwito
wal to natychmiast Marszem na szczę
śliwe ocaleJlle Cesarw. gdy Franci
szek Józef powraca I ze służbowej po
dróży po rozległych terenach monar
chii, w stolicy witał go walc Jana za-

wtedy w cylindrach na głowach, zdej
mowali cylindry i machali nimi en
tuzjastycznie w powietrzu. Kobiety 
ocierały chusteczkami Izy wzruszenia. 
Jednym genialnym posunięciem tak
tycznyn1 Jan-syn sta ł s i ę bohaterem 
dnia i Wiednia. 

Odtąd datuje s ię najdziwniejsza 
konkurencja w sztuce, bo nie tylko mię
dzy ojcem i synem i nie tylko w dzie-
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lllJ itntr tł Jcitung. 
h 26. '.blilmaitog. ben 31 3łmrr 1889. 

tvtułowanv S'alwr· radośti Po choro
bir i prz.vfŚc iu dÓ zdrowia jednego t 
wielkich książąt. w witrynach ks ię
garni wieder1skich ukazały się nuty 
Marszil ozdrowie1fczego wielkieg'O 
księcic? Wif/Jelmil. napisa nego przez 
Straussa. 

Jan Strauss-ojciec. umierając. zo
stawił w spadku 251 utworów. w t.\lll 
152 walce. Jan-sy11 s płodził ogółem -
nie licząc lfi. operetek-479 drohniej
szych kompozycji. a w tym Jri wal
ców .Jeśli przyjąć. że kazdy walc skla
dał się z pięciu częśc i. z których kazda 
opierała się na odmiennym temacie. 
dojdziemy do matemat.vcznego wnios
ku. iz kompozytor zdobył się na WiO 
oryginaln.vch pomys łów melod.vcz
nyeh. tylko w walcowej dziedzinie. Nir 
dziw. że wkrótce popularność Straus
sa osiągnęła stopień . który raczej za
slugiwałb~ na miano - zbiorowrj ob
sesji. Pewna bogata wiedenka zapi
sa la Janowi w tPstanwnrir grubsz<J 
sumę pod \varunkirm. że na jej po
grzrbiP będzie grai swojP walce. co s ię 
i stalo. Gdy z kolei umarła matka 
Straussa. w Wiedniu na znak współ
czucia odwołano wszystkie bale. Przez 
dwanaście letnich sezo nów z rzędu 
elegancki Petershurg jeździł do blis
kiego Pawłowska, aby słuchać wystę
pującej tam orkiestry Straussa. N ie 
mniej sze triumfy odnosił modny ,Jan 
w Warszawie, Berlinie. Paryżu. Medio
lanie. Ale to wszystko było niczym w 
porównaniu z szałem w Ameryce. do
kąd zaproszono Straussa na obchód 
stulecia niepodległośc i USA. 

W roku l8fi2, Strauss ozt>nil się z 
wiedeń s ką ś pirwaczką Henrirttą 
Treffz. Ambitna i intcligrntna. jęła 
marz.vć o awansie społecznym dla 
swego .Jana. w sposób wszakże mąd
rzejszy od n ieboszez.vka Straussa
ojca. Nie c hciała . ab,v mąz zry\vał 
z muzyką. lecz t.vlko ażeby zaczął two
rzyć muzykę bardzirj ważk<1. Pod jej 
wpływem .Jan Strauss zmienia naj
pierw t,vp komponowan.vch walców. 
Daje im obszerniejsze. nastrojowr 
wstępy. orkiestrze przydaje chór i oto 
walcr rozrastaj<) się w swego rodzaju 
poematy tanecznf'. PierWSZ)·in walcrm 
z chórem był onże przPsł awn.v N;1r! 
p1('kr~1m. mod1:m1 D11flRjem. o którym 
pewien kr.\t,Yk powiedzial. że jest 
„Hezczeln.v w swej grnialności" lstot
nir t1·zeba było miel' odwagę (równą 
późniejszej odwadzr Ravela przy kom
ponowaniu Bo/('ril). ab.v cla(' ut wo ro\\ i 
temat na :r2 takt.v. w którym powta
rzają się t.vlko naiwne w swrj pros
tocie trójdźw i ę ki. A przeciez walc pod
bił eały św iat i do dzisiaj króluje. Do 
grupy wielkich walcÓ\\ nalezq także: 
Zycf(' ilr(vst1JH: Opowipści f;1sk11 
wiNIP!iskieg'O, Kobie/N. wiJ10 i śpiew. 
H!f1k ces;u'Ski oraz slynnv walc-aria 
koloraturowa OdgJos,~· w/ose1111e. 

Przełomową datą w życiu ,Jana 
Straussa bvł rok 1870. w którym -
znów za namową żony- muzyk zdaje 
rodzinn<1 orkiestrę bratu Edwardowi. 
a sam pośw i ęca się wyłącznie two
rzeniu już nie wali.:ów. lecz operetek. 
Z tą jednak chwilą zaczyna się do
zgonna troska kompozytora, bezsku-



tcc'Zlla pogoi\ za - dohr_vmi librettami. 
O wartości francuskich librett Offcn
baclia stanowiła niP tvlko ich dosko
nała budowa. air przede wszystkim 
ilktualna treść Sil tvrvczna . która byla 
sensacją dnia. a·; dzi ś nie strac.ilil 
rumieńców życia. W polic.vjnyrn pań
stwie Hilbsburgów o satyTZe nic moglo 
b.vć mowy. i silm .Jan widziałby ją pew
no niech~tnie. WiQr konieczna b.vla 
ty1n lepsza budowil libretta. t)1m tic
kawsza intryga. t>rm lż ej szy dowcip. 
nic wycelowany w nikogo. - Znaleź(· 
takir librrtto nie było sprnwą łatw<1. 
Strau ss napisał h1czniP 1 G operetek. 
zawsze udanvch rnuzvcznir. lecz tylko 
w czterech {vypadk~1ch opartych na 
dobrym Jibrctcir. Dlatego przetrwały 
t)1lko tr cztCI) oprretki: Z('msla 11ic
toprn:a. Nor w WN11'r:F 8<1ro11 (1/f<l!i
skj i Wirrlrliskil krew 

Najświetniejsze librptto straus
sowskic. do Zrmst:i · nirtoperzN. wyszło 
z warsztatu Offenbacha. - Dwaj v-1y
borni librcri śc i. Meilhac i Halćvy, nil
pisali fars~ pod t.vtułcm Hevr'il/o!l (tra
dycyjn.v we Francji bal w wieczór wi
gilij n>'). która w jednym z par>1skich 
teatrów bulwarowvch odniosła wielki 
sukces. Autorz.v Zil.proponowali ją wo
bec tego Wiedniowi. gdzir w oryginal
nym ksztaJcir nie mogla i ść choć·b,v 
dlatrgo. że wirdel1ezykom żadne bale 
wigilijne nil' h~1 ly znane. Aliści ze 
sztuczki nic zrezygnowano. oddaj<)C ją 
do przerobienia na libretto dla .Jana 
Straussa. czego dokonali dwaj aus
triaccv facho~1 (· y, Karl Hdfner i l{i
cha1i Gcnee. w· rezultacie powstała 

trrść operetki. tryskająca dowcipem 
i werw<), będącą połączeniem i śc ie pa
ryskiej lekkośei z wiedellskim wdzię
kiem. 

Nic przeszkodzi Io to, że przez Wie
deń Dif' F/f'rlprmflus 5 kwietnia 1874 
roku 1w0jęty został chłodno. gdyż tam
tcj szf' mieszczaństwo dopatrywało się 
w operetce drwiny ze swych solidnych 
moralnych obyczajów. Dop iero gd~1 po 
dwudziestu latach wystawił ją jako 
operę komicznq w Hamburg11 znako
mity kompozytor i kapelmi strz Gu
staw Mahler. wróeiła z triumfem na 
scen1: Cesarskiej Oper.v w Wiedniu 
i uznarrn została za jeden z narodo
w.vch muzycznych skarbów Austrii. 
Weześniej podobne h>1ły losy walca 
Nar! pifk1~vr11. morl1ym Dullf'./Plll. 
PrzyjQty brz entuzjazmu w Wiedniu . 
dopiero kiedy podbił Paryż w czasir 
Światowej W~1 s tawy z roku J8fi7. 
zvskał uznanie w kraju. Pewna w t.v111 
d·la nas pociecha. że nie my jedni mu
sim» widzieć zagraniczny stempel na 
wła snych osi ągnięciach . ażeby do
strzec ich wartość. 

Dzieje Nory w Hi'llPC:/i ciekawe są 
z innych wzglQdów. Prapremiera tej 
operetki nie odbyła s ię w Wiedniu. lecz 
w Berlinie ;3 pilździernika 1883. Po
ważnvm berliflezvkom treść Non.„ (li
breUÓ: f Zell. R.· Genće) dosyć Śię po
dolrnla. ale głupie teksty poszczegól
nvch arii wywołały tak duże oburze
n'ie. że operetkę wygwizdano. Później
szil o tydzień premiera wicde1!ska 
b~1 ła . pod suges tią wypadków berli6-
skich , przyjęta też niedobrze. W re-

„ 

„ 

zultacie Noc w H1:necji poszła do la- 24 paździ ernika 1885. Jednak sukces 
musa, cboć od strony muzycznej była miał paradny, narodowy. 'v\I partyturze 
nie tylko pełna naj świetniejszych po- świetnej, kunsztownie wypracowanej, 
mysłów melodycznych, ale sta nowiła Baron ... istotnie najbliższy jest formy 
także majstersztyk roboty kompozy- operowej i wystawiają go najpoważ-
torskiej. niejsze sceny operowe świata. 

Innym, bo politycznym inspiracjom Na koniec Wiede1iska krew - Hi-
zawdzięcza swoje powstanie operetka storia tej operetki jest tak dramatycz-
Baron CJ'gilński na, że raczej powin-
W latach osiemdzie- na być histori ą Lady 

fi . l . 11rio._[_br~~ .~ -'"·-~c.r .. ~.iu. 
siątych minionego - • ~ Makbet, ale w życiu 
stulecia, wobec głoś- ~j;=~icbcr'maus. często zdarza s ię , że 
nych już trzasków - ·:- -: .. --;: :::-;...:.-::-.. ::-.- - nie wiadomo, gdzie 

~i~:,~?~~~~~~ Jr~?'l~ : t~Fi::~:::~~: 
kwestia zacieśnie- ~.'=".·_- 11 -~ ~-j~: Strauss. choć miał 
nia przyjaźni aus- ;: ·- -· -- ~ : -- już 74 lata, zmienia 
triacko-węgie rskiej, ~":.;::-;::_""::;:~-- ;:.:::- .--..:: jeszcze raz zaintere-
celem wspólnego ; ~-;~~~~~~=--·- - sowa nia i bierze s ię 
trzymania w ryzach do pisania baletu 
reszty buntujących ::.""""--===-.E===~=-"'""' Kopciuszek. Pracy 
s ię narodów pod tej nie doko6czył. 
habsburskim ber- .Afisz pr;~prcmier.r;.z_ems<v Zaziębił się, dostał 
Iem. Strauss, ma- metoperza - Wieden. D VI 1874 obustronnego zapa-
rzący o prapremierze na deskacb Ope- lenia płuc i zmarł 5 czerwca bez więk-
ry Cesarskiej , umyś lił sobie wobec te- szych cierpień. Pochowano go nie-
go napisania dziel a, którr muzycznie zwykle uroczyście, obok Schuberta i 
przyczyniłoby się do zrealizowania za- Brahmsa. W spadku rodzinie zostawi! 
mierze() monarchii. Porozumiał się nieboszczyk sześć kamienic w Wied-
przeto ze znanym pisarzem węgier- ni u, willę w uzdrowisku Ischl, zbiory 
skim Jókaiem. wybrano jego opo- dzieł sztuki i konta w różnych ban-
wiadanie Sa/11, dano do przerobienia kach, wszystko razem wartości ponad 
węgiersko-austriackiemu libreciście pół miliona g11łdenów, co nastę pnie 
Ingacemu Schnitzerowi i takim spo- zostało podwojone napływającymi 
sobem ujrzał światło rampy Baron cy- tantiemami. 
gański, wprawdzie nie w Operze Ce- Chciałbym poświęcić jeszcze słów 
sarskiej, lecz w Theater an der Wien. kilka dziejom braci Jana, bo też cie-



kawe .• Jego następca na czele rodzin
nej kapeli, .Józef ( 1827-1870), skom
ponował 283 utwory taneczne. Nie
które cieszyły się nawet sporym po
wodzeniem. Józef niestety miał bardzo 
s łabe zdrowie, a stało się tak, że gdy 
prowadził orkiestrę w Dolinie Szwaj
carskiej w Warszawie, jacyś oficero
wie carscy, dlaczegoś z dyrygen ta nie
zadowoleni, obili go tak srodze, że nie
szczęsny .Józef zdążył tylko powróci ć 
do Wiednia, aby tam zemrzeć . Wielki 
brat .Jan przy śmierci nie był obecny. 
Łącząc niepospolity talent muzyczny 
z nie mniej wybitnymi zdolnościami 
handlowymi. natychmiast poj echał do 
Warszawy. żeby zastąpić chorego bra
ta i nie narażać na szwank ani pres
tiżu , ani dochodów straussowskiej 
kapeli . 

Drugi brat Jana - Edward ( 1835-
1916), który w roku 1870 przejął dy
rekcję zespołu rodzinnego na stale, 
prowadził go aż do roku 1902, kiedy 
to - będąc w Stanach Zjednoczonych 
- rozwiązał orkiestrę po 76 latach jej 
pe łn ego chwały koncertowania. W ro
ku 1907 zdążył jeszcze spalić w pew
nej cegielni rodowe archiwum. aby ża 
den późniejszy badacz nie gmerał w 
taj nikach warsztatu kompozytorskie
go Straussów. Palenie stosów papieru 
nutowego trwało ponad pięć godzin 1 

Zyl potem i działał syn Edwarda. 
Jan III (1866-1939). Jako ostatni z 
rodu piastował, aż do detronizacji 
Habsbu rgów w roku 1918, tytuł Na
dwornego Dyrektora Muzyki Balowej 
(HofbalJmusikdirektor), po czym wy-

emigrował do Berlina. [Jierwszym Dy
rektorem Balów Dworskich został w 
roku 1835 Jan Strauss-ojciec. zatem 
- rzecz nie częsta - stanowisko owo 
utrzymała jedna rodzina przez bez 
mała wiek całv. 

Porównując sytuację w muzyce 
i nie tylko w muzyce Offenbacha 
i Jana Straussa. muzykolog niemiecki 
Otto Schneidereit tak pi sze: „Offen
bach był geniuszem - Strauss feno
menem rozrywki. Offen bach ze swym 
dziełem stal przeciwko dookolnemu 
światu i usiłował j ego wady piętno
wać: dzieło ,Jana Straussa - przeciw
nie - tkwiło we współczes noś ci ista
rało się wady jej upiększać. Offenbach 
przeszedł życic ni ezamożny, a zmarl 
w ruinie; Strauss rozpoczynał jako 
syn europejskiej znakomitośc i. zaś 
umierał będąc pół-milionerem . 

Jestem nieco odmiennego zdania, 
uiż Otto Schneidereit. - Konflikty spo
łeczne minionego wieku za tarły s ię. 
została muz.vka. A tu można stwier
dzić niewątpliwie, że Piękna Helena 
Offenbacha i Zemsta !lietoperw 
Straussa. to dwa siczytowe osiąg
nięcia operetki. arcydzieła jak dotąd 
nieprze śc ignione i równorzędne 
w swym urzekającym lekkim pi ękni e. 

(1Hst ,J. Waldorffa j est przedrukiem 
fra!(menlów progrnmu wydanego przez 

Operę Ba lt_vcką w roku 197GJ 
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.\hsolwent Akademii Muzycznej 
w \\"arszawie w klasie dyrygentury 
profesora Bohdana Wodiczki w roku 
1978. 

Ma w swoim repertuarze pięć
dziesiąt sześć oper, trzydzieści cztery operetki. cztery musicale: bogaty reper
tuar s.vmfoniczny od muzyki ha roku po najnowszq. 

W latach 1977-78 dyrygent w Teatrzr \Vielkirn w Łodzi; od roku 1980 do 1982 
w Bogocie w Kolumbii; w sezonie artystycznym 1984-85 dyrektor artystyczny 
Opery w 13yclgoszczy; w latal'h l98li-88 w Operze Izmirskiej w Turcji; w sezonie 
1988-89 dyrektor artystyczny Opery i Operetki Szczecióskiej: w latach 1990-9'.l 
dyrektor muz.vczny Operetki Warszawskiej .. Jako dyrygent koncertował w całej 
niemal Europie: od Niemiec. poprzez Austri~. Wloch~1• I-liszpaniQ. Portugalię. 
Niderland.v. 13rlgi~ aż po lslandi~. 

Obecnie dyrektor art.vstyl'zny Pailstwowej Opery Bałtyckiej. 
Prowadzi wlasm1 Orkiestrę Kameralną w Warszawie, z któn1 koncertuje poza 

granil'.arni Polski. 
I kochanym kompozytorem Andrzeja Knapa jest Ludwig van Beethoven. 

Ulubionym tw6rcą operowym Giuseppe Vrrdi. Marzy. b.v w najbliższym czasie 
wystawić .. Bal maskowy" ... 

IJ im er fłł Jlcitung. 
'R:t.26. 'l.a:niłlj, 00!31. ~ 1889. 

l{YSZAl D HONl'ZEW. 'KJ 

aktor teatnlłuy i l'iJmowy, 
l'PŻ,Y:"N 

Absolwent lJaflstwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej im. L. Schillera 
w Łodzi. 

Początkowo w Teatrze Nowym w Lo
dzi. potem w OprrcteP Warszawskiej. Od 

ko11ca lat pięćdziPsiątych na Wybrzeżu. Związany byl z wieloma teatrami stu
denckimi. m.in.: z „Cyrkiem Rodziny Manasjeff" i „Teatrem lfozm6w" zalożonym 
przez Zbigniewa Cybulskiego. Od J 9(i0 roku na stale w Trójmieście. Aktor Teatru 
„W)·brzeże". wspólpracujqcy także z wieloma inn~rmi scenami. 

Z ponad osiemdziesięciu kreacji filmowych na uwagę zasługują jego role w: 
„Szatanie z 7. klasy", „Krzyżakach". „Kanale". „Faraonie". „Ostatnim takim trio". 
„Upiorzr" .. Jluddenhrokach" (H..FN). „Alaska Story" (t:S.\) .. J;msip przeszł.vm". 
„Samsonie". „Zacluszkach'', „Roku pierwszym". „Zezowatym szcześciu". J3ialych 
zwierzętach „. „.J utrze''. 

Do najbardziej udanych realizacji reż,vst'rskid1 Ronczcwskiego nall'żą: „Zol
nierz Królowej Madagaskaru" (Teatr „Wybrzeże"). „Ech .Jabloczko" (Teatr Mu
Z)'Czny w Gdy n i). „Co las Breugnon „ (Teatr Miejski w Grudziądzu). „Henryk VI 
na łowach" (Teatr w Kaliszu). „.Jaśnie Pan "iikt" (Teatr w (inieżnie). „Groch z 
ka pustej" (spektakl TVG). ,.('złowick śmiechu" (TVG) .. :rraviata „ i .Wolny strzelec" 
(wspólnie z M. Okopióskim) dla Oper.v Haltyckiej w Gclafisku. 
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OLGA LESZKO 

SL'PllOgl'af 

Zwi<Jzana jest z Operą Bałtycką ocl 
roku 1992. Wcześniej pracowała przede 
wsz.vs tkim dla filmu i telewizji. 

Do najbardziej znanych jej prac 
zrealizowan~1eh w Gdar1sku należą ko

stium~' solistów baletu lJiotra Czajkowskiego „Śpiqca królewna" . kostiumy baletu 
„Królewna ŚniPżka" do rnuz~rki GiocH:chino lfossiniego, scenog1·afia „D~1do11~1 

i EneHsza" - opery Henr~' Purcella wystawianej w Akademii Muzycznej w Gdal1-
sku . a nade wszystko kostiumy do opery Gaetana Donizettiego „Don Pasquale" 
(we współpracy z .Józefem Napiórkowskiui) i baletu Sergiusza Prokofiewa J{orneo 
i .Julia ". 

Olga Leszko jPst jednym z 11ajw~1 bitni ejsz.vch w Polsce kostiumologów. znaw
ców dziejów ubioru na przestrzeni wieków. twórcq o niczw~1kl~1m talencie, któr_v 
wycza rowujr rnda seenicznej iluzji. 

Bitnrr tłtJltitung. 
fa. 26. ~ ką Jl . J4na 1889. 

Absolwent Pań stwowej Szkoły 

Baletowe.i w (ida1'1sku 
Orl 1949 rlo 19 ~() zwi11zany eta

towo z OpPrą flalt_vl'k<! 
W tym okrl'sie przeSi'.!'d I wsz.v~t

k ie s1,ezeble kariery zawodowej - Ofl tancrrza zespolowl'go poprzez kor~1 fe.ia do 
tancPrza solisty: od inspektora balPtu poprzez as.vstenta do drorcograta. 

.Jako tancerz wyst~pował wr wszystkich operach i baletach wystawianyeh 
w Operze Ballyckiej w latach I %0-1 !l8ti. lworz<it' wiele z11akornilyeh kreaej i. 

W l!llil roku. współpracująl' z .Janiną .Jarzynówną-Sob('zak. spc·ktaklem 
baletowym „Mandragora " rozpoCZi\ ł lwón.:zość choreograficzną. którą z wie]]{ im 
powodzeniem uprawia do dzi ś . W swoim dorobku posiada kilkad1.irsi11t realizacji 
cttoreograficznych. przygotowywanych zarówno do spektakli operowych. jak i 
baldowych,jak choć:by w Operze flaltyckiej: „Baron Cygaitski". „Wc~w le Figara". 
„Marta". „Dydona i Er1Pasz". 

Przez wiele lat pracował jako peflagogw Szkoll' Ball'lowcj w (idaiisku, Studiu 
Aktorskim przy TeatrZP „WybrzPżt''. Studiu Wokalno-Aktorskim prz,v TeatrZL' 
Muz.vC'znym w Gclyni. 

Od lat prowadzi amatorskie ZPSpoł.v taneczne. 



Opracowanie grarieznr: 

A!ldrz1j !lorkrmski 

Wrwnątr1, programu 11',Vkorz.Yslanu r~·sunki : 

/{' Ż1>//1>r Żf'//1'11/Jn;t{ 

' 

11 11 11111 11111111 

Wvdawca: 
Państwowa Opera Ba ftycka 

80-219 Gdaiisk. Aleja Zwycięstwa 15 





Reafjzatorzy 

Kierownictwo muzyczne 
A \llltZI·:.J K \ \P 

Inscenizacja i reżyseria 
R'sZ.\IW Ro\rz1ms1-:1 

ScenogTaf ia 
Ou, \ LEsz1.;o 

Choreografia i ruch sceniczny 
ZYli.\11 \I' K \\11 \. ·1,1 

Przygotowanie Chóru 
El.Żllf ET\ \\'11 ·:~/.Tt)f{llT 

t\ s.vstent d~T.vgenta 

P\l\FI. B\11'1.\ 

Asystent reż~ sera 

A \llltZl :. J Kil. El J\J 

Asystent choreografa 

B \HB \Jl\ B it\ \llT 

11 11 .11 111 , 1111 



op1•1·et!,a 11· :\ a!,1<1 1'11 

lihrf'llo. hilrl Halln('r i Hirhar<f (i(•JlrP. 1t•J....;;/ pol•1ki· . 11111 ~11 1 Tuwim 

Obsada: 

(;abri cl run Eiscnsłt'in \Vojl'i1·1·h LP11·an do11ski. 
l1i111kil'r K.1szard Minkicwil'Z . 

. Janusz \Ve11z 

ll11za limla Mat;da\1•1111 Kozlowska. 
jl'go ż1111iJ i\lii rz1·11a l'roehal'ka 

Frank Kazimil'rz Staniudrn 
1~1 rektor 11 i('Zil'lliil 

l \s iąż~ (ligi Orlo1sk.1 Piotr Ku sil'11iez 

Alf1'1'Cl l'a11el Skaluha. 
s'pil'llilk .Ja1Tk S1:,1 ma11ski 

l)r Falkl' L1•sz1·k Sk rla. 
110/;m11sz. prx,1Jiu·1d /;/~w·11stN11;1 . .\1Hlrz1·j l\osl'C'ki 

J)r f~ lincl A11drzr.1 Kijl'll'ski 
;1d11 okilf 

Adela .Jagna .J\·rlrz.ri'1 slrn . 
pok()irlu lu1 Hozi1/J/1r(I' . .\1111a \Valeza k. 

Magrlal1·11a \Vit(' za k 

Ida Malgorzala Kuja11·sk11. 
/;1111·1•rk11. siostm ldl'li 1<1·nata Sl' r!-(il'I 

Froscl1 l\az1minz Si'r!-(il'I 
dOZl!ffil li i( '/ff '/1111 

Paf!;i 11111i . Ju ... 1.\11;1 ł\;1 11111 J. ... ka . 1·:1 11.;1 :--' 1d1u ;1h 

\ li:-d 1;1 1:n\i11 \l 1,1h1·r 

\ rl l'h\11 \ L11.!d ;d1 ·11a Si.l a\\ ... ł-, ; 1 

!1 1"; 11. 

adiutant k~i \' 1 · ia . go śril' 11<1 balu u ksi~1·ia. s łu ż ba 

ll'p11rli11r·/J s11/u11.1rli liili1'7.~t 

A.!!ala l\ial 11iim•ska . Aleksandra Bujk11. ~<IJll'la llt-pta . ~ l aµ:d all'lla K11ll'al1·z:ik. 
Magrtall'na l'od,![firska. S l'łia s1 iun Bial11hrz1·ski . Piotr ll11roll'I'. l'iolr ł(11 hi1 ·r;0r'1 ski . 

I<rz:-·sztof l.1·szl·z.1·i"1ski. ln•Jll'USZ St!'J!l'l'I. H11glla11 Sz.111rnniuk . l(rz.1szt11I Sz.l'ma11iuk 

()\{Kl l ~STłiA. CH(lH I ll\Ll ·:T ()J'J-:l(Y lłA 1:rvrn I E.J 

ll>T,1"µ;r 11t: /\ndrzl'j K11 ap 

J11 ~ µirj 1 · 1 1l / -; uflrr: ,\l;1 c;1 la l1 ·11<1 S1. l <1\\·~ ka 


