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RYSZARD STRAUSS 
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RYSZARD STRAUSS 
I JEGO KAWALER SREBRNEJ RÓŻY 

U schyłku życia Ryszard Strauss z goryczą pisał 

o swoich biografach: 
„Dlaczego nikt nie dostrzega w mojej twórczości 

tego, co w niej najistotniejsze? Dlaczego nie widzą, 
że we wszystkich mych dziełach główną rolę , po
dobnie jak u Beethovena, odgrywa człowiek? ... " 
Jakże wiele poetyckiej prawdy o człowieku odsła

nia nam Kawaler Srebrnej Róży - dzieło, któremu 
„nic co ludzkie nie jest obce". 

Kompozytor wyznał kiedyś Romain Rollandowi: 
„Odczuwam nieprzepartą potrzebę radości i pragnę 

dawać ludziom radość" . Najhojniej też chyba obda
rzył ludzi radością poprzez Rosenkavaliera, który po 
brzegi wypełniony jest umiłowaniem życia, ogrom
ną witalną siłą, a jednocześnie czarującą poezją: 

obok uśmiechu ukradkiem błyska w nim łza, ob:ik 
żartu lęgnie się wzruszająca melancholia, z rubasz
ną wesołością sąsiaduje smutna, nieomal filozoficzna 
zaduma. Zapewne dlatego dzieło tak było drogie 
autorowi, że ujawnia obie jego dusze: i tę, która po
trafi upajać się pięknem i radością życia, i tę, która 
pogrąża się w refleksjach nad jego sensem. 

Niektórzy esteci i muzykolodzy skłonni byli po
mawiać Straussa o zbytnią frywolność i błahość 

fabuły poszczególnych dzieł scenicznych, co jakoby 
rzutowało na muzykę, pozbawiając ją do pewnego 
stopnia pierwiastka etyczno-moralnego. Podobny za
rzut spotykał zresztą również i Mozarta. 

Rzecz jednak w tym, że po pierwsze: fabuła nie 
stanowiła dla Straussa celu samego w sobie, była 
dlań tylko pretekstem do subtelnych, psychologicz
nych dociekań, po wtóre - Straussowi, jak i Mo
zartowi, obcym było jakiekolwiek moralizowanie, 
dydaktyka czy patetyka. Zarówno jednemu, jak i 
drugiemu twórcy, nie chodziło bynajmniej o pełne 
pasji rozgraniczanie Dobra od Zła. Frapowało ich 
raczej odzwierciedlenie życia w całym jego wielo-
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barwnym bogactwie - nie podział ludzi na „grzesz
nych" i „cnotliwych", a żywy człowiek z krwi i 
kości, „człowiek w całej prawdzie jego natury, god
ny pogardy i szpetny, szlachetny i wzniosły" (J. J . 
Rousseau). 

Ta swoista wiara w człowieka stanowi bodajże 
sedno „mozartows;kiego humanizmu" Straussa. Rze
koma frywolność, błahość, żartobliwość czy też do
brotliwa ironia - to nic innego jak odbrązowianie, 
ściąganie bohatera z koturnów na ziemię, uczłowie
czanie go przez vis comica. 
Toteż gdy Hugo · von Hofmannsthal uparcie ape

lował w listach do kompozytora, usiłując go prze
konać, że należy „przywrócić niemieckiemu drama
towi muzycznemu mozartowską lekkość i radosność" , 
Strauss odpowiedział: 

- „Pański apel dotarł do samej głębi mego serca 
i otworzył przede mną wrota, za którymi widzę no
wy zgoła świat. Obiecuję Panu, że na zawsze zrzu
cę z siebie wagnerowskie zbroje". 
Właśnie to oscylowanie między dwoma przeciw

stawnymi biegunami, między Wagnerem i Mozartem, 
wyznacza kierunek ewolucji artystycznej Ryszarda 
Straussa. Punktem stycznym tych dwóch potężnych 
prądów, ścierających się w jego twórczości, okazał 
się Kawaler Srebrnej Róży - „komedia dla mu
zyki", jak sam autor nazwał swoje dzieło. 

W pewnym stopniu kompozytor nawiązuje tu do 
Wagnera, mianowicie do najbardziej odmitologizo
wanej z jego oper: Spiewaków Norymberskich, 
równocześnie zaś zwraca się wyraźnie w kierunku 
Mozarta: do jego Wesela Figara. 

Jest rzeczą znamienną, iż kompozytor, sięgając 
do Figara, zaintereiował się nie tyle postacią tytu
łową, ile wątkiem Cherubina i hrabiny Almaviva. 
Zafascynował go kontrast między wiosną życia, ucie
leśnioną w czarującym paziu, a życiową dojrzałością, 
którą personifikuje Hrabina. Ten właśnie problem 
kontynuuje Strauss w postaciach Oktawiana i Mar
szałkowej. Jest to niby próba spojrzenia, jak za
chowałby się Cherubino już jako 17-letni młodzie
niec i jak postąpiłaby hrabina Almaviva, gdyby ma
cierzyńska tkliwość do pazia przerodziła się wtedy 
w inne, gorętsze uczucie. 

Ciekawe, że komedia Hofmannsthala i Straussa 
nosiła początkowo tytuł Ochs auf Lerchenau i do
piero na krótko przed prapremierą otrzymała obec
ną nazwę. 
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Co oznacza symbol Srebrnej Róży? 

Ze słów Oktawiana, wręczającego srebrną różę 
Zofii, dowiadujemy się, że jest to symbol miłości 
narzeczonego do narzeczonej. Róża jest srebrna -
tylko czyste ręce i czyste serca mają do niej pra
wo. Dlatego baron Ochs z jego pojmowaniem mi
łości, ów Ochs, który Zofii nie kocha, a traktuje 
ją jedynie jako przymusowy dodatek do posagu, 
nie jest godzien posiadania Srebrnej róży: zostaje 
mu ona odebrana przez Oktawiana. 

Srebrna róża - to jednocześnie rodzinny klejnot, 
przechodzący z pokolenia na pokolenie, jest więc 
niejako pochodnią życia, pochodnią młodości, którą 
ustępujące pokolenie przekazuje następnemu. I kie
dy Marszałkowa w chwili melancholijnej zadumy 
nagle po raz pierwszy uświadamia sobie jasno nie
odwołalność tego prawa, nie bacząc na ból i bunt 
serca, odsyła z godnością kwiat Oktawianowi: niech 
go wręczy tej, której ona - Marie Therese - ·musi 
ustąpić miejsca. 

Nie jest to sentymentalna rezygnacja ani pokora, 
raczej mądre, gorzkie lecz dostojne pochylenie czoła 
przed odwiecznym porządkiem rzeczy. Marszałkowa 
błogosławi miłość Oktawiana do Zofii, ponieważ 
właśnie owe okrutne prawo natury jest nieodzow
nym warunkiem ciągłości życia. 

Ta główna, bodaj, idea dzieła osiąga stopień apo
teozy w ostatnim tercecie, kiedy Marszałkowa żegna 
się ze swą miłością i młodością, a Zofia swą mło
dość i miłość wita. 



Schopenhauer miał się wyrazić, że „dobry styl po
lega głównie na tym, że ma się coś do powiedze
nia". Do Straussa można chyba odnieść te słowa 
w całej rozciągłości. Bogactwo i różnorodność jego 
stylu niewątpliwie uwarunkowane są mnogością te
go, co miał d·o powiedzenia. 

„Zawsze zmierzam do takiego stylu, który najbar
·dziej odpowiada wewnętrznej istocie dzieła" - pi
sał sam o sobie. Toteż nie wahał się czerpać z bo
gatej skarbnicy swych poprzedników, dziedzictwo 
których cenił głęboko. Może właśnie z tej czci zro
<iziło się jego dążenie do s y n t e z y stylów. Syn
tezę taką w znacznym stopniu osiągnął w Kawalerze 
.srebrnej Róży. 

Dzieło to kontynuuje tradycje opery komicznej, 
zachowując szczątkowe elementy dawnej włoskiej 
opera buffa. Nawiązuje zarówno do starej ludowej 
komedii wiedeńskiej, jak i do singspielu, które nie 
stronią od elementów wręcz farsowych. Łączy je 
z najczystszą poezją i liryką w duchu Mozarta, to 
znów z pełnokrwistym kolorytem Jana Straussa. 
Wszystko to zespala w formie nowoczesnego, psy
-chologicznego dramatu muzycznego. Wreszcie wyko
rzystuje Strauss zdobycze orkiestry Wagnera i jego 
technikę motywów przewodnich, wychodząc jednak 
·znacznie poza granice, nakreślone przez mistrza z 
Bayreuth. 

Przy całej różnorodności stylistycznej autor Ro
senkavaliera uniknął niebezpieczeństwa eklektyzmu, 
każdy bowiem z zastosowanych stylów służy cha
rakterystyce postaci, środowiska, nastroju bądź at
mosfery, dla których został powołany. 

Na przykład dla sceny Oktawiana i Marszałkowej, 
sceny, która ma w sobie coś z XVIII-wiecznej sie
lanki, kompozytor wybiera menueta w duchu mo
zartowskim: 

...... ~ ,---.... ~-·----..... &'•'eru1 @l<iirr1r&Jhu:1rtrlirx1 
t10J• 

Wiośniana miłość Zofii i Oktawiana znajduje wy
raz w motywie ludowej piosenki, która - podobnie 
jak Tercet Sierotek, należy do czarujących „mozar
tyzmów" Kawalera: 
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Zaś bujny temperament Ochsa, jego głód przy
gody, świetnie oddają walce typu Jana Straussa, 
z ich elektryzującą iskrą i dynamizmem rytmu. 

Jednakże psychologiczna charakterystyka każdej 
postaci, jej duchowe perypetie, wyrażone już są 
językiem współczesnej muzyki. Daleko idące wyko
rzystywanie techniki motywów przewodnich w or
kiestrze oraz absolutne podporządkowanie linii wo
kalnej słowu - stwarza czasem coś w rodzaju śpie
wanej mowy, kiedy indziej znów przeradza się 
w swoisty, niewyzuty z melodii styl konwersacyjny. 
Nie są to dawne recytatywy o jakichś ogólnych cha
rakterystycznych motywach, naśladujących mowę -
każda postać posiada swój odrębny, jej tylko wła
ściwy sposób wypowiadania się. 

Mistrzostwo straussowskiej charakterystyki obja
wia się mię<izy innymi poprzez przeciwstawienie te
go, co człowiek mówi - temu co myśli, czuje lub 
tylko przeczuwa. Ta druga warstwa psychologfozna 
powierzona została orkiestrze. Stanowiąc równorzęd
ny współczynnik dramaturgii muzycznej, odgrywa 
ona rolę „psychologicznego kontrapunktu", jak to 
określa sam kompozytor. Przy pomocy owego „kon
trapunktu" Strauss pragnie ułatwić słuchaczowi zro
zumienie „jak skomplikowane bywa w duszy ludz
kiej to, co na pozór wydaje się proste, i jak bliskie 
jest to, co wydaje się bezgranicznie dalekie". 

Przyjrzyjmy się Marszałkowej. Wydana 16-letnim 
dziewczęciem za znacznie starszego od siebie Feld
marszałka, okradziona została ze swej pierwszej 
młodości i miłości. I oto Oktawian przywraca jej 
smak wiosny życia, smak, którego dotąd nie zaznała. 
Przynosi z sobą wiośnianą, pełną młodzieńczego 
uwielbienia i zachwytu miłość, o której niegdyś 
na próżno marzyła. 

Z tym nieomal dziewczęcym porywem zespala się 
namiętność dojrzałej kobiety i macierzyńska tkli
wość, rozkwitając w jakieś bogate, niepowtarzalne 
uczucie, napełniające ją niewysłowionym szczęściem. 
To radosne uniesienie brzmi właśnie w wokalnym 
dialogu obojga kochanków na początku I aktu. 

Ale tuż obok orkiestra kontrapunktuje jeszcze nie 
przebrzmiały dialog niespokojnym, melancholijnym 
motywem, który niby czujny głos serca ostrzega 
Marie Therese: „piękne szaleństwo nie potrwa dłu
go, Oktawian opuści cię dla innej - młodszej i pięk
niejszej!" ów motyw przewodni Marszałkowej: 
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w zestawieniu z pełnym młodzieńczej, zwycięskiej 
radości przewodnim motywem Oktawiana: 

stwarza właśnie muzyczny obraz kontrastu rozkwi
tającego i przekwitającego życia. 

Gdy w I akcie Marszałkowa zwierza się ze swego 
lęku przed nieuchronnym upływem czasu i wyznaje, 
że zrywa się niekiedy w nocy, by zatrzymać wszyst
kie zegary, nastrój lęku oddaje orkiestra przez upor
czywe powtarzanie jednej i tej samej nuty (sol), 
brzmiącej jak jednostajne tykanie zegara, niby stuk 
niewidzialnego młoteczka, którego każde uderzenie 
odrywa cząstkę życia. -

Albo: Marszałkowa postanawia dla żartu posłać 
Oktawiana ze srebrną różą do narzeczonej barona 
Ochsa, Zofii Faninal. Chce się zabawić kosztem 
Ochsa: niechaj się dowie, kim była rzekoma poko
jówka Mariandel, do której się zalecał. Marie The
rese nie zdaje sobie sprawy, jak niebezpieczny w 
skutkach może się dla niej okazać niewinny żart. 
Ale niespokojny, pełen lęku motyw w orkiestrze 
ostrzega ją niby jakieś niejasne przeczucie, któremu 
broni jeszcze dostępu do siebie: 

~ ........ .,.....,."' --•'· $ri /d_ą_._1.1_ttt µ J Jff§ ; , I ffii I: 
Albo: gdy Oktawian wręcza Zofii podarunek jej 

narzeczonego - Ochsa i oboje stoją zapatrzeni w 
siebie w zachwycie, jakby w olśnieniu, że oto są 
sobie przeznaczeni, że od dawna na siebie czekali -
w orkiestrze rozbrzmiewa wiośniany temat Srebrnej 

Róży: 

„ .... i .... 1'•f~"': _!!l!J...,....;..o„l"'f'----
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ale za chwilę słyszymy go już w minorze: 
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ma się wtedy wrażenie, że w sercach Zofii i Okta
wiana zbudził się cichy żal: czemu los sprawił, że 
narzeczonym jest kto inny, czemu srebrny kwiat 
nie może połączyć ich dwojga? 
Interesującym przykładem jest także transfor

macja żartobliwego motywu Mariandel - walca: 

Przecież tym samym motywem, przy ledwie tylko 
dostrzegalnej zmianie tempa i akompaniamentu, 
rozpoczyna Marszałkowa tercet: 

Owa przemiana posiada głęboką wymowę: beztroski 
żart zamienił się w smutną prawdę ... 
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Na specjalną uwagę zasługuje swoisty humor mu
zyczny Straussa, spokrewniający go nie tylko z Mo
zartem, ale i z Offenbachem, którego autor Kawalera 
wysoko cenił za kunszt satyryczny, (mawiał nawet, że 
pragnąłby zostać „Offenbachem XX wieku"). Do
chodzi on do głosu ze szczególną maestrią w mu
zycznej charakterystyce barona Ochsa. 

Odpowiednikami ogromnej witalności i zamaszy
stej donżuanerii tej postaci są najrozmaitsze odmia
ny walca: raz porywającego i pełnego polotu, gdzie 
indziej rubasznego, z karczemnym zacięciem, to 
znów intymnego, o posmaku pikantnej intryżki. 
Arystokratyczną pychę i wyniosłość barona cha
rakteryzuje temat marszowy i „nadęty", pretensjo
nalną wytworność - motyw o odcieniu ociężałej 

elegancji. Owe kontrasty wyraziście uwypuklają du
alizm charakteru Barona - dualizm, który tak la
pidarnie wyraża samo nazwisko: Ochs auf Lerche
nau, ni mniej ni więcej tylko Wól ze Skowronko
wa! 

Z satyrycznym zacięciem narysowana jest również 
postać dorobkiewicza Faninala przypominającego mo
lierowskiego Jourdaina z Mieszczanina szlachcicem. 
Komizm tej figury zaznacza się zwłaszcza w parody
stycznym marszu żałobnym w II akcie, kiedy to 
Faninal opłakuje niedoszłego zięcia . 

Humorystyczne akcenty zawarte są nadto w bły
skotliwym scherzando Valzacchich - pary włoskich 
szantażystów, wnoszących z sobą coś z ducha in
trygi weneckich karnawałów, i wreszcie w uroczej 
postaci „pokojówki Mariandel" - drugim wcieleniu 
Oktawiana. Kto wie, czy Mariandel posiadałaby ty
le dowcipu, czaru i gracji, gdyby Oktawian pomy
ślany był na głos męski? 

I 
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Co skłoniło kompozytora do powierzenia partii 
Oktawiana kobiecie? Wprawdzie kreowanie chło
pięcych i męskich partii przez śpiewaczki ma już 
swoją tradycję (choćby mozartowski Cherubino). 
Ale nie o samą tradycję tu chodziło. Oczywiście 
Straussowi zależeć musiało w tym przypadku na 
swoistej stylizacji, na pewnym kolorycie rokoko
wym. Subtelna poezja miłosnych duetów Oktawiana 
i Zofii, urastająca do jakiegoś wysublimowanego 
symbolu młodości, nie byłaby do osiągnięcia gdyby 
sopranowi towarzyszył dojrzały głos męski. 

Prócz względów natury stylistycznej i wokalnej 
poważną rolę odegrały tu i założenia psychologicz
ne. Oktawiana spotykamy na niebezpiecznej granicy 
wieku, kiedy człowiek pożegnał się już z dzieciń
stwem, ale nie stał się jeszcze w pełni dorosłym -
dusza miota się w sieci mglistych pragnień, cała 
istota przepełnia się potrzebą kochania i nie jest 
się już w stanie pozostawać dłużej sam na sam 
z miłością, której nie ma komu ofiarować. W tym 
właśnie przełomowym wieku chłopięca przekora 
jednoczy się z młodzieńczą gracją, dziewczęca pra
wie potrzeba tkliwości i pieszczoty - z czupurną 
dumą rodzącej się męskiej ambicji. 

* 
Kunsztowną inkrustację sceniczną stanowi galeria 

miniatur: i Notariusz niby spóżniony gość ze starej 
opera buffa, i nierozłączny z nim Doktor, i włoski 
Spiewak i Fryzjer i Modystka, słowem: wszystkie 
te postacie, które stanowiły nieodzowną asystę pod
czas toalety wielkoświatowej XVIII-wiecznej damJ 
Roztacza się przed nami fresk obyczajowy Wiednia. 
terezjańskiej epoki. 

Walorom komedii obyczajowej Kawaler Srebrnej 
Róży zawdzięczał od początku swą ogromną popu
larność. Wiadomo, że przy pierwszych wykona
niach (rok 1911) dzieło przeżyło bezprzykładny w 
historii teatru sukces. Do Drezna szły specjalne po
ciągi, wiozące publiczność z Berlina, Kolonii, Mo
nachium i Pragi. Oczywiście niemałą rolę odgrywały 
tu okoliczności pozaartystyczne. Jednych przyciągała 
po prostu pewna pikanteria fabuły, która przy ów
czesnej pruderii sfer mieszczańskich i arystokra
tycznych nabierała posmaku sensacji (wystawianie 
Kawalera na scenach królewskich teatrów było zra
zu zabronione). Innych znów frapowało ukazanie na 
scenie kammerherra Jego Cesarskiej Mości w tak 
skandalicznie demaskatorski sposób, jak to miało 
miejsce z baronem Ochsem. 
Dziś posmak sensacji zwietrzał, a aktualność aluzji 

i analogii obyczajowej przeminęła. A jednak Kawa
ler Srebrnej Róży zajmuje nadal trwałą pozycję w 
repertuarze najsławniejszych scen operowych. Mo-
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menty obyczajowe posiadają dla nas teraz walor 
raczej poznawczy lub też po prostu serdecznie nas 
bawią dzięki niezrównanej vis comica, którą autorzy 
nasycili swą „komedię dla muzyki". 

Bardziej natomiast niż kiedykolwiek wzrusza nas 
-dziś subtelna liryka i poezja, przenikająca straus
sowskie arcydzieło. Po latach wstrząsów, kiedy 
wiele wartości zostało zdewaluowanych, kiedy scep
tycyzm i cynizm panoszą się jako zemsta duszy 
ludzkiej za doznane rozczarowania lub nies;pełnbne 
nadzieje, w sercu zmęczonego współczesnego czło
wieka żyje głód poezji i tęsknota za wzniosłością 
bez krzykliwego patosu, tęsknota za prostą cichą 
wzniosłością uczuć, które jakże piękne być potrafią, 
gdy są po prostu prawdziwie ludzkie ... 

LIA ROTBAUMOWNA 
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Afisz pierwszego wykonania 
„Kawalera Srebrnej Róży" - Drezno 26.I.1911 r. 



PROBLEMY REALIZACJI SCENICZNEJ 

Przystępując do realizacji Kawalera Srebrnej Ró-· 
ży zadaliśmy sobie pytanie: czy istnieje Teatr Ry
szarda Straussa? A jeśli tak, to jakie są jego cechy~ 
w czym wyraża się jego specyfika? 

Co mamy na myśli? 
Podobnie jak istnieje koncepcja teatru operowego 

Ryszarda Wagnera i zgoła odmienna od niej kon
cepcja Teatru Mozarta, jak istnieje Teatr Verdiego
czy Pucciniego, można chyba mówić o istnieniu 
Teatru Straussa. 

Wydaje się, że natura tego Teatru leży w syntezie 
wagnerowskiej koncepcji spektaklu operowego z 
mozartowskim ideałem sztuki. A zatem: spektakl 
operowy, pojęty jako pewna c a ł oś ć artystycz
na, synteza sztuk, równowaga wszystkich kompo
nentów, tkóre jednoczą się po to, by ucieleśnić ideę 
artystyczną, koncepcję realizowanego dzieła. żaden 
z elementów przedstawienia nie może pretendować 
do autonomii czy hegemonii. 
-Teatr Str.aussa jest w najpełniejszym znaczeniu 

t e at rem mu z y c z ny m, kontynuuje i rozwija 
pod tym względem najlepsze tradycje Mozarta. 
Cała jego muzyka jest przede wszystkim podpo

rządkowana scenie. Jednocześnie ogromne bogactwo 
orkiestry po wagnerowsku podbudowuje wewnętrzne 
życie bohaterów, uzupełnia słuchaczowi to, co od
biera się ze sceny: orkiestra i n ter pre tuj e scenę. 

Teatr Straussa, podobnie jak Teatr Mozarta łączy 
w sobie realizm charakterów ludzkich i detali sce
nicznych z wysoką teatralnością, pojętą nie tylko 
jako zewnętrzna dekoratywność sceny i kostiumu, 
ale głównie jako metafora sceniczna, jako nawią
zanie do ludowych źródeł teatru. 

Teatr Straussa jest widowiskowy, odświętny, nie 
kameralny, a zarazem po mozartowsku intymny dzię
ki niezwykle finezyjnej psychologizacji postaci i na
strojów, dzięki pasji, z jaką przenika w najgłębsze, 
najintymniejsze tajniki ludzkiej jaźni. 

Estetyka Straussa wypływa z jego optymistycznej 
postawy życiowej, z jego radosnego umiłowania ży
cia, z głębokiego przeświadczenia, że życie mimo 
wszystko jest piękne. 
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Sam kompozytor określił kiedyś swój styl i istotę 
~wego nowatorstwa jako „helleński germanizm". 
Właśnie ów pogodny, harmonijny ideał sztuki tak 
spokrewnia Straussa z Mozartem. 

Problematyka Teatru Straussa koncentruje się 
wokół zagadnień „wiecznych", wiecznie ludzkich. 
Ale psychologiczna dociekliwość autora woli anali
zować tę problematykę z dystansu jakiejś minionej 
epoki. 

Ta właśnie okoliczność warunkuje w pewnym 
stopniu widowiskowość tego Teatru, którą potęguje 
pietyzm Straussa dla zagadnień stylu. Jednakże 
nie chodzi mu o dosłowną „historyczność". Archai
zację muzyki stosuje tylko w tym stopniu, w jakim 
jest to niezbędne by zachować korzenie czasu, ko
loryt wieku i miejsca. Nie ubiega się bowiem o pe
dantyczne odbicie epoki, a jedynie o jej od-
b 1 as k. 

Wydaje się, że Strauss mógłby się w tym przy-
padku z powodzeniem podpisać pod słowami Ro
main Rollanda, które czytamy w przedmowie do 
Gry mHości i śmierci: 

„Elementy ludzkie, odradzające się bezust~iillie 
pod zmiennymi szatami Proteusza, stanowią dla 
mnie urok historii. 

Ale chciałbym również zachować w swych obra
zach osobliwe światło owego minionego dnia, gdyż 
każdy dzień ma swoje światło . 

I starałem się pisząc... zachować koloryt stylu, 
pod którym występują namiętności." 

Te właśnie myśli przyświecały realizatorom w po
szukiwaniu kształtu scenicznego dla Kawalera 
Srebrej Róży. 

L. R. 



STRESZCZENIE OPERY 

Akt I 

W pałacu marszałkowej Marie Therese W erdenberg 

Majowy świt zagląda przez okna sypialni, budząc 
zakochanych z błogiego snu. Młodziutki hrabia 
Oktawian Rofrano, porwany falą wdzięczności dla 
uroczej marszałkowej, nie szczędzi jej wyrazów za
chwytu i uwielbienia. Sielankę zakłóca przybycie 
niepożądanego gościa. Marie Therese obawia się, 

czy to przypadkiem mąż nie powrócił niespodzianie 
z polowania, ale intruzem okazuje się kuzyn, baron 
Ochs auf Lerchenau. 

Oktawian, który ledwie zdążył znaleźć kryjówkę 

za parawanem, improwizuje sobie z części garderoby 
marszałkowej przebranie. Po chwili pojawia się ja
ko „pokojówka Mariandel". Oczarowany uroczym 
dziewczątkiem, baron coraz częściej przerywa tok 
rozmowy z marszałkową, wreszcie wyjaśnia cel 
swej wizyty: żeni się oto z córką bogatego, tylko 
co nobilitowanego kupca Faninala i w związku z 
tym prosi kuzynkę o zarekomendowanie mu jakie
goś arystokratycznego drużby, który udałby się do 
narzeczonej z misją wręczenia jej Srebrnej Róży 

jako symbolu miłości. 

Marszałkowa proponuje powierzyć to zadanie hra
biemu Rofrano, którego wizerunek zdobi jej meda
lion. Próżność Ochsa jest mile połechtana tak wiel
kim zaszczytem, baron zwraca jednak uwagę na 
uderzające podobieństwo portretu do „Mariandel". 
Marie Therese wyjaśnia, że dziewczyna jest siostrą 

Oktawiana - córką starego markiza Rofrano z nie
prawego łoża. Wiadomość ta podsyca jeszcze bar
dziej zainteresowanie lowelasa. 
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Nadchodzi czas porannej toalety marszałkowej. 

Sypialnia wypełnia się nieodzowną asystą rozlicz
nych petentów, którzy o tej godzinie uzyskują au
diencję. Korzystając z obecności notariusza, Ochs 
usiłuje wymóc korzystne dla siebie, lecz bezprawne 
sformułowanie intercyzy ślubnej. 

Wśród petentów znajduje się również para Wło
chów: Annina i Valzacchi - zawodowi intryganci 
i szantażyści. Nie udaje się im wedrzeć w łaski 
marszałkowej, ofiarowują przeto swe usługi baro
nowi, obiecując śledzić jego „i;ympatię". 

Marie Therese zostaje sama. Przybycie barona, hi
storia jego narzeczeństwa, przypominają jej własną 
przeszłość, gdy młodym dziewczęciem wydana zo
stała za nieznanego, znacznie starszego feldmar
szałka. Powracający Oktawian zastaje ją w smut
nych rozmyślaniach. Dystans lat, który ich dzieli, 
objawia się jej nagle z całą bezwzględnością. Duma 
kobieca nie pozwala jej czekać aż kochanek sam 
ją porzuci. Oktawian - to dla Marie Therese naj
piękniejsze przeżycie. Czy nie lepiej rozstać się 

z nim w chwili rozkwitu szczęścia? 

Oktawian jest zbyt młody, by pojąć subtelną da
lekowzroczność i wielkoduszność ukochanej. Gotów 
podejrzewać ją raczej o zobojętnienie, z goryczą 

opuszcza buduar. Marszałkowa wpada w rozterkę, 
każe lokajowi zawrócić hrabiego z drogi, ale mło
dzieniec już się oddalił. Marie Therese posyła mu 
zatem Srebrną Różę - niech zaniesie kwiat tam, 
gdzie pozostawi swoje serce. 

Akt II 

W palacu Faninala 

Zofia, jej ojciec Faninal i krewna Marianna z na
pięciem oczekują przybycia wysłannika, który przy
nieść ma Srebrną Różę od narzeczonego. Wchodzi 
Oktawian. Oboje młodzi, oczarowani, spoglądają na 
siebie w zachwycie. 

Po chwili jednak Faninal wprowadza swego przy
szłego zięcia. Prostackie maniery barona budzą 

w Zofii wstręt. Gdy Ochs opuszcza salon celem 
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omówienia ślubnej intercyzy, Zofia rzuca się w ra
miona Oktawiana, błagając go o pomoc i ratunek. 
Młodzieniec zdaje sobie sprawę, że w jego sercu 
budzi się jakieś nowe, cudowne uczucie. 

Tymczasem Annina i Valzacchi wyśledzili poro
zumienie młodych. Sprowadzają barona, aby zdy
skredytować w jego oczach narzeczoną. Ochs jed
nak, nie chcąc utracić ponętnego posagu, próbuje 
obrócić całą sprawę w żart: wyśmiewa wyzwanie 
Oktawiana. Na to młodzieniec, straciwszy panowa
nie nad sobą, kieruje broń przeciwko baronowi i ra
ni go lekko w ramię. 

Wybucha skandal. Służba Ochsa rzuca się na 
Oktawiana, podstarzały oblubieniec lamentuje, Fa
ninal grozi córce, że ją zamknie w klasztorze. 
Wreszcie wszyscy opuszczają salon, pozostawiając 

„rannego" w spokoju. 

Oktawian postanawia ośmieszyć barona. Posyła 

mu list, . podpisany przez „Mariandel", zapraszający 

na schadzkę. Pikantny liścik i łyk wina przywra
cają Ochsowi dobre samopoczucie i wyśmienity 

humor. Annina, która wystąpiła tu w roli postillon 
d'amour i nie została wynagrodzona za swe usługi, 

obiecuje baronowi zemstę. 

Akt III 

W oberży na przedmieściu Wiednia 

„Mariandel" i Ochs spotykają się w czułym sam 
na sam. Baron czuje się jednak nieswojo: niepokoi 
go dziwne podobieństwo „dziewczyny" do Oktawia
na, nadomiar złego nagle wyłaniać się zaczynają ze 
ścian, sufitu i podłogi oberży jakieś straszne zjawy, 
wprawiające go w przerażenie. Wśród dziwnych po
staci znajduje się również Annina, podając się za 
porzuconą przez Ochsa żonę z sześciorgiem dzieci. 
Kom,promitacja jest fatalna. Widząc, że wszystkie 
jego nadzieje są zniweczone, baron usiłuje urato
wać dla siebie choć „Mariandel", ale i ona znika 
gdzieś za firanką alkowy. 

Oskarżonego o bigamię i uwodzicielstwo, ratuje 
z opresji marszałkowa. Ochs musi jednak zaporo-
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nieć o małżeństwie z Zofią. Opuszcza czym prędzej: 

oberżę, ścigany przez sforę wierzycieli. 
Oktawian zostaje z Zofią i marszałkową. Nie po

trafi rozstrzygnąć: czy pozostać wiernym swemu po
przedniemu uczuciu, czy też pójść za głosem serca 
i pojąć Zofię za żonę? Marie Therese ułatwia mu 
sytuację: błogosławi związek dwojga młodych i wiel
kodusznie ustępuje im z drogi. 
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