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JERZY WALDORFF 

CZVSTEJ, WIEDEfilSKIEJ KRWI! 

Nazwisko Strauss, co w języku n iemieckim oznacza za
równo bukiet, jak strusia (ileż okazji do kalamburów dla pism 
humorystycznych!), szczególnie upodobała sobie muza Poli
hymnia. Wertując leksykony i słowniki, znaleźć można kilku
nastu różnych Straussów w różnych czasach parających się 
muzyką i tyle tylko mających ze sobą wspólnego, że wszyscy -
bliżej lub dalej - powiąz-ani byli z Austrią. Słysząc nazwisko 
owo, myśli się o „dynastii" lekkich Straussów i o poważnym 
Ryszardzie, kompozytorze sławnych oper i poematów symfo
nicznych. Aliści już na przełomie XVI i XVII wieku żył w 
Wiedniu Krzysztof Strauss, wierny sługa cesar sk i. Nosił tytuł 
prywatnego organisty Jego Apostolskiej Mości, że jednak w 
tych czasach nie wszyscy panujący kwapili się z opłacaniem 
artystów, więc Krzysztof, jak byśmy dziś powiedzieli - „dla 
chałtury", przyjął dodatkową posadę „. ekonoma jednego 
z mniejszych cesarskich majątków. Dopiero kiedy dochrapał 
się poważnego, opłacanego przez radę miejską stanowiska or
ganisty przy katedrze św. Stefana w Wiedniu, mógł nie myśleć 
o kłopotach finansowych i oddać się bez przeszkód kompono
waniu. Pozostawił 36 motetów oraz 16 mszy uznanych przez 
muzykologów za pierwsze austriackie dzieła kościelne unieza
leżnione w pewnym stopniu od wpływów muzyki włoskiej, 
oryginalne. A kiedy w roku 1954 zorganizowano w republikań
skim już Wiedniu uroczysty koncert w 150-lecie urodzin Jana 
Straussa (ojca), na podium dyrygenckim stanął jeszcze jeden 
Strauss, Edward - prawnuk fetowanego założyciela dynastii. 

W niniejszym szkicu pragnę zaprezentować wyłącznie lek
kich Straussów, z Janem-synem na czele. Aby zaś należycie 
zrozumiane zostały gatunek ich temperamentów i charakter 
twórczości, trzeba będzie cofnąć się w głąb historii, aż na próg 
zeszłego stulecia. - Wojny napoleońskie odbiły się na życiu 
Austrii fatalnie, katastrofa finansowa była tak głęboka, że 
mieszczaństwo tamtejsze, drobni przedsiębiorcy, kupcy, rze-



mieślnicy, stanęli w obliczu nędzy. Dzi siątki ludzi kończyło 
samobójstwem, topiąc się Dunaju. K iedy przeto kl ska o
jen zo tała szczęśliwie zlikwidowana, Napoleon osadzony na 
wyspie św. Heleny, a nieofic jalnym władcą Austr ii stał się 
przebiegły książe Metternich , doszedł do wniosku, że najła
twiej szym sposobem odzyskania zaufania lekkomyślnego z na
tury społeczeństwa będzie - r ozbawienie go. Kongres Wiedeń
ski z roku 1815 w chwilach woln eh od obrad tańczył. Otwie
rano \ ielkie sale tańca , jedne za drugimi: „SPERAL" , „APOL
LO-PALAST' ', „ZUR NEUEN WELT". Ten ostatni lokal z oka
zji swego otwarcia przyniósł dochód stu t si ęcy guldenów. W 
salach młodzieńcy wiedeńscy i pozawiedeńscy arystokraci mieli 
okazję bawienia się incognito w towarzystwie pulchnych, mi
łych i niezbyt opornych dziewcząt z Prateru i Grinzingu, a że 
czasami prz lotny flirt kończył się solidn m małżeństwem , po
wstał w Wiedniu mit o łatwych karierach ubogich panien, dro
gą podbi jania ser c możny h panów. Mit, który przez wiek był 
podstawą dziesiątków wiedeńskich librett operetkowych, aż po 
pierwszą wojnę światową . 

Zabawiano ię nie tylko w publicznych salach tańca . Pe
wien kronikar z Europy pier wszej połowy ubiegłego stulecia 
opisał tajn bal, wydany przez jed nego z wiedeńskich arysto
kratów, w jego wspaniale urządzonym pałacu. Goście rekru
towali się z dwóch sfer : panowie z wielkiego świata, zaś damy 
z półświatka , a obowiązkiem było zjawienie się na zabawie 
obleczonym tylko ... we własną skórę . Niemniej jednak cere
moniału przestrzegano! Bal otwarto polonezem, potem był upo
jony walc i dopier o od ocz nek na kanapkach pogrążonych w 
stosownym mr ku. P ech chciał , że o ta jn j impr zie zawiado
mion pouf 1ie d \ ór cesar sk i, w pewnym m omencie na salę ba
lową wtargnęła policja i wsz t ko r a zem skończyło się grom
kim kand lem, k tóry dał Wiedni wi temat do p lotek na wie
le tygodni. Z perspektywy rzecz wygląda r aczej tylko śmiesz
nie: polonez nagusów, to musiało być kapita lne! 

Reasumując detale a tmosfery, podam kilka sz zegółów sta
tystycznych. W połowie ubiegłego stule ia Wiedeń liczył 
400.000 mieszkańcó\ . W karna wale notowano tam po 800 ba
lów, na których tafi.czyło około 200.000 ludzi, zatem pół m ia
sta. Wyczerpane zabawą społeczeństwo podczas jednej zim 
zjadało około sto tysięcy za j cy, ponad st tysi cy g si i pół 
miliona kurcząt, popijając to pół milionem wiader piwa i takąż 
ilością wina. Nie dziwne, że rosnące w dobrobyt mieszczaństwo 
zagustowało na dobre "" tego r odzaj u sty lu życia, który mia ł 

przetrwać aż po koniec stulecia. Obok zaś w ina, zwierzyny 
i drobiu, wiedeńczycy domagali się - muzyki do tańca, ciągle 
świeżej, w jak największych ilościach . 

Oto tło, na którym wzrastał i kształtował się fundator mu
zycznej dynastii lekkich Straussów, Jan urodzony w roku 1804. 
Przyszedł na świat jako syn właściciela oberży „P od d brym 
pasterzem", położonej o kilka kroków od Dunaju , w którym 
jego ojciec następnego roku zakończył życie amobojem, w do
bie wielkiego krachu spowodowanego napoleońskimi wojnami. 
Jednak owdowiała matka potrafiła jakoś przetrwać do lepszych 
czasów, kiedy oberża „Pod dobrym pasterzem" znów jęła za
pełniać się ludźmi chętnymi do napitku i ta11ca, z kieszeniami 
pobrzękującymi srebrem. Mały Jan początkowo przysłuch iwał 
si ę tylko naj tym przez matkę grajkom, lecz niebawem - - wy
kształcony należycie przez fachowców od v iolonistvki i kom
pozycji - sam ujął skrzypce ; garść, by ich nie \vypuścić aż 
do zgonu. W pewnej chwili zgłosił si ę do niego młod także 
sk r zypek i l·om pozytor utworów tan cznych, Józef Lrnner, 
proponując za łożenie wspólnej kapeli. Zespół liczył n::ij ierw 
zaledwie ztc rech instrumsntalistów, jednak w dobie ogrom
nego zapotr zebowania na teg typu ansamble, zyskał szybko 
opu1arnoś ' , a j ?go k ie1' :)\vnicy j li obrastać w dochody i piór
a. W roku 1825 J an Straus twc i-zy v,r ł asną orkiestrę , zrywa

jąc z Lannerem , z k tór m będą odtc:d toczyli zaciekłą konku
rencyjną walkę. 

P owodem muzycznego r ozwodu dwóch przyszłych królów 
walca b ł również fa kt, że J an zakochał się w niejakiej nnie 
Streim, pobrali się 11 lipca, za · już 2 października tego a
mego roku 1825 narodził się im syn, ochrzczony tym co ojciec 
imieniem Jana Baptyst . Sława ojca rośnie tymczasem szybko, 
a kup ·ecka głowa pracuje tak prawnie, że w okresach karna
wałowych przedsi ębiorczy Jan wyna jmu je w u tu muzyków, 
dzie ąc ich na ały szereg „or ygin lnych kapeli straus ow-
kich" k tóre jednocześnie grają w różn rch punktach Wiednia, 

on j eździ lko fiakrem od j dnej do drugiej, żeby na kilka 
mi nu t pokaza ' si ę p bli czności. 

W sumie - dziwny człowiek ! Mało było w Europie ludzi 
bardziej fetowanych, niż on. Podejmował na czele orkiestry 
t r iumfalne podróże do Berlina, Amsterdam u, Brukseli , Paryża, 
gdzie w it ł go entuzjastycznym artykułem n łamach „Journal 
des Debats" am wielki Hek tor Berlioz, i d Londynu, gdzie 
koronująca si ę królowa Wiktoria eh iał a tańcz. ć koniecznie pod 
batutą <>łynnego wied ńcz ka. A przecie ż, gdy szło o wybór 



kariery dla synów, Jan Strauss - OJciec w żaden sposób nie 
chciał się zgodzić, żeby wędrowali jego muzycznymi śladami. 
Był zdania, iż zawód muzyka jest czymś niegodnym w rodzinie 
już wzbogaconej, mogącej stanąć na równi z pierwszymi mie
szczańskimi domami Dlatego syn Jan miał zostać urzędnikiem 
bankowym, Józef adwokatem, a najmłodszy Edward uczył się 
w gimnazjum klasycznym, przeznaczony do dyplomatycznej 
kariery. Jan do bankowości nie miał oczywiście najmniejszego 
pociągu, za to od wczesnego dzieciństwa garnął się do muzyki, 
co musiało być przed ojcem starannie ukrywane. Aliści na su
rowego ojca prz. szła kreska: zakochał się gwałtownie w pe
wnej modystce opuścił żonę. rzucił dom i 1przestał się intere
sować lo em dzieci. 

Z tą chwilą Jan mógł oddać się studiom muzycznym 
otwarcie i poważnie. Obok gruntownej nauki gry na skrz~·p
cach. brał także lekcje u dyr genta ~bóru wiedeńskiej katedry 
św. Stefana, v: związku z czym pierwszą wykonaną .kompoz:
<'ją przy złego „króla walców II" bvl ... uroczysty chorał ko
ścielny: „Tu qui regis totum orbem''. Dokładne poznanie zasad 
harmonii, kontrapunktu i instrumentacji miało si , później 
młodemu muzykowi bardzo przydać. Słuchając arc;sławnego 
nagrania na pł ·tach amerykań kich alea „Nad pięknym. mo
drym Dunajem" . pod batutą Artura Toscaniniego, melomani 
prz konani są na ogól, iż dziełko owo brzmi dlatego tak w pa
niale, bo przeinstrumentowane zostało i takim sposobem uno
wocześnione już to przez samego Toscaniniego, już to przez 
innego poważnego muzyka, świadomego vszvsthich tajn.ikÓ\\ 
najbardziej wyrafinowanego rzemiosła kompozytorskiego A 
naprawdę instrumentacji dokonał sam Jan Strauss i zarówno 
ten popularny walc, jak inne, jak i operetki. gr rwane są w 
oryginalnej wersji. - Tymczasem. ku zgorszeniu swego ko
ścielnego pedagoga. dziewiętnastol tni Jan rzuca dalsze studia. 
zbiPra kilkunastoosobową orkiestrę , postanawiając debiutować. 
jako walców kompoz,·tor i dyrygent. 

Zadania ówczesn 1ch lekkich zespołów orkiestrow\•ch nie 
ograniczały się do grania na balach Systematycznym. codzien
nym zajęciem był~ koncerty latem - w ogródkach, zimą -
w dużych salach kawiarnianych. Do repertuaru wchodziły na
wet tak poważrn: utwory, jak uwertury Beethovena, obok by
ły wiązanki melodii ze znan eh oper lecz dla wiedeńczyków 
największą atrakcję tanowiły nowe walce, kadryle, polki i ga
lo.py. Kiedy przeto Jan Straus -s 'TI ogło ił swój debiut. w 

Wiedniu zawrzało. Młody Strauss przeciwko staremu? Nowe 
walce strau sowskie przeciwko dawnym? ... 

Sala historycznej odtąd wiedeńskiej piwiarni Dommayera 
w dzielnicy Hietzing, tuż obok cesars~ego pałacu Schon
brunn, zapełniła się tego w orku 15 października 1844 po brze
gi. Skoro Jan-syn ukazał się przed orkiestrą, zerwały się 
gwizdy ludzi nasłanych przez ... zazdrosnego ojca. Na próżno! 
P ierwszy nowy walc nowego Straussa musiał być bisowany 
dziewiętnaście razy (sukces możliwy tylko w Wiedniu). Za
chwyt publiki doszedł do granic delirium, gdy Jan-następca 

alcowego tronu w odpowiedzi na próbę bojkotu ze stronv 
oj~a'. zagrał na zakończenie swego występu - j e go najbar·
dzieJ popularny walc. Mężczyźni, jako że w kawiarniach i pi
wiarniach siedziało się wted w cylindrach na głowach, zdej-

owali cylindry i machali nimi entuzjastycznie w powietrzu. 
Kobiety ocierały chusteczkami łzy wzruszenia. Jednym genial
nym posunięciem taktycznym Jan-syn tal się bohaterem dnia 
i Wiednia. 
Odtąd datuje się najdziwniejsza konkurencja w sztuce. be; 

nie tylko między ojcem i synem i nie tylko w dziedzinie mu
zyki, ale na każdym polu. Stary Jan podczas swoich koncer
tów lansował muzykę Mendelssohna. Młody, jako pierwszy ka
pelmistrz Austrii, dyrygował światoburczą podówczas muzyką. 
Wagnera. Gdy Wiosna Ludów zjeżyła Wiedeń barykadami 
młody opowiedział si za rewolucjonistami, dostał tytuł kapel
mistrza Gwardii Narodowej i grał na barykadach specjalnie 
na tę bojową okoliczność ułożonego ,,Marsza rewolucyjnego" 
oraz walca „Pieśń wolności", w Wiedniu bowiem i rewolucja 
b z walca obejść się przecie nie mogla. - Równocześnie stary 
an skomponował „Mar za Radecky'ego", na cześć marszałka 

armii, który był podporą tronu Habsburgów .. 
Rewolucyjnoś' młodego była zresztą krótkotrwała, po 

czym Jan-syn powrócił szybko na pozycJe statecznej burżuazjl. 
Skoro na Franciszka-Józefa I dokonano nieudanego zamachu, 
lojalny Jan pokwitował to natychmiast „Marszem na szczęśli
we ocalenie Cesarza", gdy Franciszek-Józef powracał ze służ
bowej podróży po rozległych terenach monarchii, w stolicy wi
tał go walc Jana zatytułowany „Salwv radości". Po chorobie 
i przyjś~iu d~ z~o~a j.ednego z wieikich książąt, w witry
n~c~ ks1ęgarru w1edenskich ukazały się nuty „Marsza ozdro
w1enczego wielkiego księcia Wilhelma", napisanego przez 
Straussa. Przewidując nawet jak gdyby nasze czasy, Jan 
Strauss-syn - podczas mokrego lata, gdy trzeba było w polu 





ców należą także: „Zycie artystów", „Opowieści lasku wiedeń
skiego", „Kobieta, wino i śpiew", „Walc cesarski" oraz słynny 
walc-aria koloraturowa „Odgłosy wiosenne". 

Przełomową datą w życiu Jana Straussa był rok 1870, w 
którym - znów za namową żony - m u zyk zdaje rodzinną 
orkiestrę bratu Edwardowi, a sam poświęca się wyłącznie 
tworzeniu już nie w alców, lecz operetek. Z tą jednak chwilą 
zaczyna się dozgonna troska k ompozy tora, bezskuteczna pogoń 
za - d obrymi librettami. O wartości francu skich librett Offen
bacha stanowiła nie tylk o ich doskonała budowa, ale przede 
wszy stkim aktualna treść satyryczna, która była sensacją dnia, 

i dziś nie straciła rumieńców życia . W palie jnym państwie 
Habsburgów o satyrze nie mogło być m owy, i sam J an wi
dzi łby ją pewno niech tnie. Więc konieczna była tym lepsza 
budowa libretta, tym ciekawsza intr ga, tym lżejszy dowcip, 
nie wycelowany w nikogo. - Znaleźć taki libretto nie było 
sprawą łatwą . Strauss napisał lącznie 16 operetek, zawsze uda
nych muzycznie, lecz tylko w czterech wypadkach opar tyc 
na dobrym libretcie. Dlatego przetrwały tylko te cztery ope
r etki: „Zemsta nietoper za", „Noc w Wene ji", „Baron cygań
ski" i „Wiedeńska krew" . 

Tu wtręt: jaki był w za jemny stosunek J akuba Offenbacha 
i Jana Straussa, współcześnie żyjących, a największych po dziś 
twórców operetek? Rzadki i tym bardziej godny podziwu, bo 
nie zawistny, a pełen szacunku. Offenbach proszony o skompo
nowanie jakiegoś walca specjalnie dla Wiednia odparł, że nie 
czuje się na siłach współzawodniczy z bezkonkurencyjnym w 
tej dziedzinie Sraussem. - Jan Strauss ze swej strony zabie
gał o partytury Offenbacha, pragnąc wydaw ć je w Wiedniu, 
przy czym podkreślał ich niezwykłą wartość. Wspominam o 
tym dlatego, że najświetniejsze libretto straussowskie, do „Zem
sty nietoperza", wy zło z warsztatu Offenbacha. - Dwaj jego 
mianowicie wyborni libreciści, Meilhac i Halevy, napisali far 
sę pod tytułem „Reveillon" (tradycyjny we Francji bal w wie
czór wigilijny), która w jednym z paryskich teatrów bulwaro
wych odniosła wielki sukces. Autor zy zaproponowali ją wobec 
tego Wiedniowi, gdzie w oryginalnym kształcie nie mogła iść 
choćby dlatego, że wiedeńczykom żadne bale wigilijne nie by
ły znane. Aliści ze sztuczki nie zrezygnowano, oddając ją do 
przerobienia na libretto dla Jana Straussa, czego dokonali dwaj 
austriaccy fachowcy, Karl Haffner i Richard Genee. W rezul
tacie powstała treść operetki, tryskająca dowcipem i werwą, 

będąca połączeniem iście paryskiej lekkości, z wiedeńskim 
wdziękiem. 

Nie przeszkodziło to, że przez WiedeR „Die Fledermaus" 
5 kwietnia 1874 roku przyjęta została chłodno, gdyr: tamtejsze 
mieszczaństwo dopatrywało się w operetce drwiny ze swych 
solidnych moralnych obyczajów. Dopiero gdy po dwudziestu 
latach wystawił ją jako operę komiczną w Hamburgu znakomi
ty kompozytor i kapelmistrz Gustaw Mahler, wróciła z trium
fem na scenę Cesarskiej Opery w Wiedniu i uznana została za 
jeden z narodowych muzycznych skarbów Austrii. Wcześniej 
podobne były losy walca „Nad pięknym, modrym Dunajem". 
Przyjęty bez entuzjazmu w Wiedniu, dopiero kiedy podbił P a
ryż w czasie Światowej Wystawy z roku 1867, zyskał uznanie 
w kraju. Pewna w tym dla nas pociecha, że nie my jedni mu
simy widzieć zagraniczny stempel na własnych osiągnięciach, 
ażeby dostrzec ich wartość. 

Dzieje „Nocy w Wenecji" ciekawe ą z innych względów. 
Prapremiera tej operetki nie odbyła się w Wiedniu, lecz w 
Berlinie 3 października 1883. Poważnym berlińczykom treść 
„Nocy" (libretto: F. Zell, R. Genee) dosyć się podobała, ale 
głupie teksty poszczególnych arii wywołały tak duże oburze
nie, że o.gatkę wygwizdano. Późniejsza o tydzień premiera 
wiedeńska o yia, pod sugestią wypadków berlińskich, przyj ęta 
też niedobrze. W rezultacie „Noc w Wenecji" poszła do lamu
sa, choć od strony muzycznej była nie tylko pełna najświetniej'
szych pomysłów melodycznych, ale stanowiła także majster
sztyk roboty kompozytorskiej . Wystarczy przypomnieć serena
dę Caramella i drwiącego walca, śpiewanego przez tłum pod 
drzwiami senatora Delaqua - które to dwie m elodie w pewnej 
chwili Strauss łączy i prowadzi równolegle (nauka k on trapunk
tu u chórmistrza od św. Stefana nie poszła w la s) . Dopiero w 
roku 1919, z okazji festiwalu operetek w Baden-Baden, dr 
Karol Hagemann poddał tekst „Nocy" gruntownej rewizji i od
tąd piękna operetka grywana jest bez przeszkód na wielu sce
nach. W roku 195·1 kolejnej rewizji dokonał i opracował dzieł
ko na nowo znakomity berliński reżyser, Walter Felsenstein. 

Innym, bo politycznym inspiracjom zawdzięcza swoje po
wstanie operetka „Baron cygański" . W la tach osiemdziesiątych 
minionego stulecia, wobec głośnych już trzaskó w w szwach 
sztucznie skleconego im'perium Habsburgów, aktualna sta ła si" 
kwestia zacieśnienia przyjaźni austriacko-węgerskiej, celem 
wspólnego trzymania w ryzach reszty buntujących się naro
dów pod habsburskim berłem . Strauss, marzący o prapremie-
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rze na deskach Opery Cesarskiej, umyślił sobie wobec tego na
pisania dzieła, które muzycznie przyczyniłoby się do zrealizo
wania zamierzeń monarchii. Porozumiał się przeto ze znanym 
pisarzem węgierskim Jókaiem, wybrano jego opowiadanie 
,.,Saffi", dano do przerobienia węgiersko-austriackiemu libre
ciście Ignacemu Schnitzerowi i takim sposobem ujrzał światło 
rampy „Baron cygański", wprawdzie nie \V Operze Cesarskiej, 
lecz w „Theater an d6'r Wien" 24 października 1885, jednak 
sukces miał paradny, narodowy. W partyturze świetnej, kun
sztownie wypracowanej, „Baron" istotnie najbliższy jest for
my operowej i wystawiają go najpoważniejsze sceny operowe
świata. 

Na koniec „Wiedeńska krew". - Historia tej operetki jest 
tak dramatyczna, że raczej być powinnaby historią „Lady Mac
beth", ale w życiu często zdarza się, że nie wiadomo, gdzi 
się kończy operetka, zaczyna dramat i odwrotnie. - A więc 
w latach 1870-tych dyrektorem jednocześnie wiedeńskiej Hof
oper i tamtejszego, sławnego Carltheater był niejaki Franz J au-· 
ner. Kiedy w roku 1880 składał dyrekcję Opery dworskiej, do
stał tytuł barona, co nie zdołało nakłonić go do opuszczenia 
teatralnych kulisów. Gdybyż był wiedział! ... Niczego się jednak 
nie spodziewał obejmując w roku następnym 1881 wiedeński 
Ringtheater i wystawiając tam „Opowieści Hoffmanna" Offen
bacha. Z okazji tej premiery wybuchł jeden z najstraszliw
szych pożarów w teatralnej historii, bo pociągnął za sobą aż 
383 ofiary w ludziach s'palonych, uduszonych dymem, zdepta
nych na śmierć. Tłumek wiedei1ski przypisał katastrofę wy
sh;pującemu w operze pod trzema postaciami Szatanowi, le
piej zorientowani oslc..arżali barona .J aunera, którego widać 
jednak tytuł ochronił, gdyż w roku 1884 jest już współdyrekto
rem arcysławnego Theater an der Wien, by w roku następnym 
powrócić na dyrekcję Carltheater. 

Tu wszakże baronowska noga się powinęła: zamiast da
wniejszych, sprzed lat piętnastu sukcesów, walą się klapy za 
klapami, publika raz za razem niezadowolona opuszcza wido
wnię, kasa świeci pustkami. Wtedy to nasz Jauner wpada na 
myśl, aby ratować się wielkim nazwiskiem Jana Straussa, że 
jednak ponad siedemdziesięcioletni już mistrz nie czuł się na 
siłach, aby skomponować coś nowego, przeto zawarto umowę, 
iż nowe tylko libretto operetki napiszą Victor Leon i Leo Stein, 
a muzykę dobierze z nieprzebranego skarbca małych arcydzieł 
straussowskich doświadczony muzyk, Adolf Milller. Victor 
Leon i Leo Stein, ba! ... To potęgi w swoim fachu, twórcy 

libr~tta ~o „"W_esołej wdówki" Lehara, a ponadto Leon był 
ws~ołtwor;ą 1:ibretta do „Balu w Operze" Heubergera, zas 
Stern wspołtworcą libretta do „Czardaszki" Kalmana i samo
dzielnym autorem dramaturgicznej osnowy „Polskiej krwi' 
Nedbala. 

Zda\ ' ało się, że tym razem zła passa barona będzie na pe
w no przerwana, rzecz nazwano „Wiedeńską krwią" i walc o 
tym !Ytule wybrano na przewodni motyw muzyczny operetki, 
doda~ąc mu walca nad walcami „Odgłosy wiosenne" i cały sze
reg innych straussowskich pereł, co nic a nic nie pomogło. 
Rzec można byłoby, że Szatan z „Opowieści Hoffmanna" po
· tanowil dalej prześladować nie tylko Jaunera, ale także i lu
dzi z jego otoczenia. Jan Strauss umiera 5 czerwca 1899 na 
c~tery miesiące przed prapremierą „Wiedeńskiej krwi", która 
się odbyła w Carltheater 25 października 1899 i była taką su
perklapą, ż~ ?iedny baron Jauner nie potrafił jej przetrwać 
1 w parę m1es1ęcy zakończył życie samobójstwem. W dwa lata 
zmarł też Adolf Miiller. Tylko libreciści Leon i Stein mieli do
czekać roku 1905, kiedy „Wiedeńska krew", z nieco zmienioną 
przez nich akcją, miała w teatrze An der Wien ogromne po
wodzenie i odtąd grywana jest na wielu scenach operetko
wych całego świata . 

Tymczasem Jan Strauss obchodził dwa jubileusze: 40 i 50 
lecie _działalności artystycznej. Przy tej okazji składał mu hoł
dy me. tylko rod~inn~ Wei~eń, lecz cała muzyczna Europa. 
Życzenia nadesłali, między mnymi, Leoncavallo Antoni Ru
binstein, Verdi, Brahms. Ale już wiele wcześniej 

1

Ryszard Wa
gner w jednej z mów rzucił zdanie: „Wasi klasycy, od Mozar
ta ~o Str:'lussa". P?tem Brahms na wachlarzu pewnej damy 
~ap1sał kilka taktow walca „Nad pięknym, modrym Duna
jem", z dodatkiem: „Niestety nie Jana Brahmsa". 
. W roku 1899 Jan Strauss, choć miał już 74 lata, zmienia 
Jeszcze raz zainteresowania i bierze się do pisania baletu 
„Kopciuszek". Pracy tej nie dokończył. Zaziębił się, dostał obu
s~~nnego zapalenia płu~ i zmarł 5 czerwca bez większych cier
p1en. Pochowano go niezwykle uroczyście, obok Schuberta 
l ~r~sa. yv spadk~ rodzinie zostawił nieboszczyk sześć ka
~1~ruc w W1ed.~iu, willę w uzdrowisku Ischl, zbiory dzieł sztu
ki i k~~ta w roznyc_h bankach, wszystko razem wartości ponad 
pół miliona guldenow, co następnie zostało podwojone napły
wającymi tan tiemami. 

Chciałbym poświęcić jeszcze słów kilka dziejom braci J a
na, bo też ciekawe. Jego następca na czele rodzinnej kapeli, 



Józef (1827-1870), skomponował 283 utwory taneczne. Nie
które cieszyły się nawet sporym powodzeniem. Józef niestety 
miał bardzo słabe zdrowie, a stało się tak, że gdy prowadził 
orkiestrę w Dolinie Szwajcarskiej w Warszawie, jacyś ofice
rowie carscy, dlaczegoś z dyrygenta niezadowoleni , obili go tak 
srodze, że nieszczęsny Józef zdążył tylko powróci ' do Wiednia , 
aby tam zemrzeć. Wielki brat .Jan przy śmierci nie był obecny . 
Łącząc niepospolity talent muzyczny z n ie m niej wybitnymi 
zdolna ' ciami handlowymi, natychmiast pojechał do Warsza
wy, żeby zastąpić chorego brata i nie narażać n a szwank ani 
prestiżu, an i dochodów straussowskiej kapeli. 

Drugi brat Jana - Edw ard (1835-1916), któr w roku 
1870 przejął dyrekcję zespołu rodzinnego n a tałe, prowadził 
go aż do rok u 1902, kiedy to - będąc w S tanach Zj dnoczo
nych -- rozwiązał orkies trę po 76 latach jej pełn go chwały 
koncer tow ania. W roku 1907 zdążył jeszcze spalić w pewnej 
cegielni r odowe archiwum, a by żaden późniejszy badacz nie 
gmerał w ta jnikach warsztatu kompozytor skiego Straussów. 
Palenie stosów papieru nutowego trwało ponad pięć godzin! 

Żył potem i d ziałał syn Edwarda, Jan III (1866-1939). Ja
ko osta ni z rodu piastował, aż do detronizacji H absbu rgów w 
roku 1918, tytuł Nadwornego Dyrektor a Muzyki Balowej 
(Hofballmusikdirektor ), po czym wyemigrował do Ber lina . 
Pierwszym Dyrektorem Balów dworski h został w rok u 1835 
Jan Strauss-ojciec, zatem - rzec nie c zęsta - stanowiskio 
owo utrzymała jedna rodzina przez bez mal wie cały. 

Porównując sytuację w m uzyc i nie tylko w m uz ce 
Offenbacha i Jana Straussa, muz kolog n i m iecki Otto Schnei
dereit tak pisze: „Offenbach był geniuszem - Strauss feno
menem rozrywki . Offenbach ze swym dziełem stał przeciwko 
dookolnemu światu i usiłował jego wady piętnować: dzieło Ja
na Straussa - przeciwnie -:- tkwiło we w półczesności i sta
rało się wady jej upiększać. Offenbt eh przeszedł życie nieza
możny, a zmarł w ruinie; Strauss rozpoczynał jako S} n e uro
pejskiej znakomitości, zaś umierał będąc pół-milionere . 

Jestem nieco odmiennego zdania, niż Otto Schneidereit. -
Konflikty społeczne minionego wieku tymczasem zatarły się, 
została muzyka. A tu można stwierdzić niewątpliwie, że „Pięk
na Helena" Offenbacha i „Zemsta nietoperza" Straussa, to dwa 
·szczytowe osiągnięcia operetki, arcydzieła jak dotąd nieprze: 
ścignione i równorzędne w swym urzekającym lekkim pięknie . 

TREŚĆ AKCJI 

Akt I 
Pan Gabriel von Eisenstein obraził pewnego urzędnika, 

a mając nie dość zręcznego adwokata Blinda wyrokiem sądu 
został skazany za ten wyc.,.yn na tydzień aresztu. Wzburzony 
takim obrotem sprawy przygotowuje się do odsiedzenia kary. 
Humor poprawia mu się z chwilą przybycia wypróbowanego 
przyjaciela Falkego, który przynosi mu znakomitą propozycję: 
radzi udać się na bal maskowy u księcia Orłowskiego, a do nie
wygodnej celi powędrować na drugi dzień, mając jeszcze świeże 
wspomnienia z szaleńczej nocy. 

Eisenstein entuzjastycznie zgadza ię na to, nie podejrzewa 
bow i m, że pod płaszczykiem przyjacielskiej r ady Falkego 
k r je się zręcznie związana intryga . Otóż na bal u ksi cia 
Orlowskiego został zaproszona również żona Eisensteina, Ro
. alinda . Znając słaboś ' przyjaciela do płci pięknej Falk e obie
cu je obie świetną zabawę widokiem Ei ensteina uwodzącego 
własną żonę . Będzie to jednocześnie odwet za figiel, j ki spła
tał Eisen tein Falkemu podczas ubiegłorocznego karn wału: 
pozo tawił on przyjaciela sam ego w przebraniu nietoperza 
i zm u ił, by ten - ku ucie ze gawiedzi - powrócił piesz do 
domu. Obecnie nadarza się świetna ok azja do re•vanżu . Eisen
stein ukrywa p rzed żoną fakt pójścia na bal, a ·wój wieczoro
wy strój tłumaczy elegancją charakter styczną dla każdego 
Wiedeńczyka. 

Zaledwie przyjaciele w szampańskich nastrojach opuścili 
dom, Rosalinda przyjmuje wizytę swego ad ratora, śpiew ka 
Alfr eda. Ten korzysta jąc z pełnej swobody, prze iera się 
w szlafrok Eis ns t ina i wraz z Rosalindą (w kuszącym peniu
arze) zasiada do kolacji. 

Rozkoszna ch wila zostaje przer wana przybyciem dyrektora 
więzienia, który postanowił osobiście dopi lnować, by Eisen
steina doprowadzono do celi. Alfred okazuje się dżentelmenem: 
na sk utek próśb Rosalindy, która obawia się skandalu, podaje 
się za jej małżonka i idzie za n iego do więzienia . 



Akt II 
Bal w salonach księcia Gigi Orłowskiego jest 

w pełnym toku. Wśród gości znajduje się Eisei:i
stein i Falke, a po chwili przybywa ze swo~ą 
pokojówką Adelą, Rosalinda. Falke p7z~dstaW1a 
ją Eisensteinowi jako węgierską ks1ęzn~. Za~ 
chwycony urodą i temperamentem p1ękn";J 
„nieznajomej" Eisenstein pod imieniem m arki-· 
za Feresti zaczyna zalecać się do własnej żony. 
Ta, korzystając z dogodnej chwili , zabiera . m -:
żowi zegarek jako corpus delicti w czekaJąceJ 
go małżeńskiej scenie . 

Moc nieporozumień następuje przy przed
stawien iu „markizowi Feresti" pewne j elegan
ckia j damy, w której poznaje on swą pokojów~ę 
Adelę. Ale obficie lejący się szampan spra wia, 
że nik t nie przejmuje się poważnymi sprawami 
i zabawa przybiera coraz żywsze rumieńce. 

Na bal przybył również dyrektor więzienia, 
którv z kolei występuje jako „kawaler F ran
con/'. Widząc w Eisensteinie bratnią bi~bancką 
duszę zaprzyjaźnia się z nim, co przyp1ec~ęto~ 
wują obaj serdecznym brude_~~zaftem. O _ szost~] 
nad ranem „markiz Feresti przyp~mm~, ~e 
czas pójść do więzienia. W cz1:1łe~ k?m1tyw1e pi
jany Eisenstein i dyrekt~r w1ęz1~ma wyprowa
dzają się wzajemnie z sali baloweJ. 

Akt III 
Frosch, dozorca więzienia, skwapliwie topi 

nudną służbę w butelce śliwowicy . Denerwuje 
go jednak śpiew Alfreda, k tóry rozkoszując się 
swym tenorem umila pokutę za zaloty do c~
dzej żon. . Frosch wychodzi, by go uspoko1c. 
Tymczasem przych odzi pijan ' dyr k tor, który 
nie marzy o niczym innym, jak o krótkiej 
drzemce. Po chwili zjawia się w więzieniu sam 
Eisenstein, któr widząc „kawalera Franconi", 
przypuszcza, że został on aresztowany za pi
jaństwo. Gdy dowiaduje się praw~y, uważa t_o 
za doskonały dowcip wszak godzmę temu pił 
bruderszaf t z samym dyrektorem więzienia . Z 
kolei dyrektor n ie może uwierzyć, że „markiz 
Feresti" to Eisenstein. Przecież oprzedniego 
dnia sam doprowadził oskarżonego do celi. 

Eisenstein a intryguje, k to odbywa za n iego 
kar . Wykorzystując obecność w więzieniu me
cenasa Blinda, chce pod po tacią jego aplikan
ta wybadać , kim je t rzek my Eisen tein. 

Ale oto, jakby do kompletu zain teresowanych 
osób, zjawia się Rosalinda, która przyszła u wol
nić z tarapatów swego Alfreda. Eisenstein jako 
aplikant bierze oboj e na spytki i dowiaduje się, 
jak to para kochanków wyprowadziła g . w pole. 
Nie posiada się ze złości. Schodzą się teraz 
wszyscy goście z balu i Falke wyjaśnia_ całą 
intrygę dodając, że była to zei:nsta za u·~ne_gło
roczny figiel splatany przez. Jego prZY.J~c1ela. 
Rosalinda i Alfred korzystaJą z okazJI i swą 
randkę również włączają w scenariusz intrygi 
Falkego. 
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Anna Bartoszyńska 
Leokadia Borowska 
Zofia Czepielówna-S chiller 
Anna Dębińska 
Elżbieta Gałuszyńska 
Teresa Huk-Sandurska 
Alina Kozłowska 
Helena Mołoń 
Magdalena Nysler 
Zofia Paluchowska 
Jadwiga Rossa 
Urszula Szerszeń-Małecka 
Stefania Toczyska 
Hal ina Wojtowicz 
Maria Zielińska 

Czesław Babiński 
Stefan Cejrowski 
Henryk Czuj kowski 
Jerzy Dąbrowski 
J ózef Figas 
Jan Gdaniec 
Franciszek Kokot 
Jan Kusiewicz 
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Feliks Lewandowski 
Wojciech Lewandowski 
Jerzy Podsiadły 
K·azimierz Sandurski 
Kazimierz Sergiel I 
Florian Skulski 
Zdzisław Suski 
Jerzy Szymański 
Antoni Tempski 
paweł Trzebiatowski 
Franciszek Warecki 

korepetytorki solistów: 

-Urszula Kulkowa 

L au ra Popławska 

Dorota Czerny 

Grażyna Siegmilller 
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K:ierownik chóru 
Asystent ,chórmistrza 
Korepetytor 
Inspektor chóru 

Soprany 

CHÓR 

Ludgarda Chudzic'ka 
Rozwita De:ptulska 
Stanisława Gibczyńska 
Kornelia Gonera 
Jadwiga Korzeniowska 
Lrmina Kotkiewicz 
Katarzyna Kalka 
Donata Lewandowska 
Cecylia Leszczyńska 
Krystyna Lupińska 
Felicja Manikowska 
Halina Massalska 
Geno>vefa Pilichowska 
Michalina Podbilska 
Marta Szeleszkiewicz 
Urszula Zaborowska 

Alty 
Czesława Andersz 
Halina Bartkowiak 
Janina Bukowska 
Władysława Filipiak 
Z<lfia Gachowa 
Urszula Glasenapp 
Gabriela Iwor 
Zdzisława Jungowska 
Liliana Janowska 
Barbara Kondulska 
Alicja K1rzyżanowska 
Ewa Kulawianka 
Maria Radula 
Irena Snarska 

OPERY 

- ANDRZEJ BACHLEDA 
- KAZIMIERZ SKRZYl'łSKI 
- HENRYK SPYCHAŁA 
- ZDZISŁAW SZLA WSKI 

Anna Węgrzyn-Sliwińska 
Anna Zagiell 

Tenory 
.Jan Badura 
Edward Bykowski 
Józef Danielczyk 
Andrzej Dąbkowski 
Jan Dobrzyński 
K:rzysztof Konowalski 
Wacław K ubi aki 
Jerzy Gurzyński 
Janusz Łapot 
Erwin Miszker 
Waldemar Myśliński 
Michał Sywec 
Grzegorz Wielikaniec 
Jan Zwiernik 

Basy 
Stanisław Adamczyk 
Zdzisław Barbużyński 
.Jerzy Budnik 
Jerzy Dunaj ski 
Marian Ellwardt 
Władysław Kasprzyk 
Stanisław Kamiński 
Tomasz Kalisz 
Bogdan Łukaszewski 
Kazimierz N o wiński 
Zdzisław Szlawski 
Kazimierz Staniucha 
Andrzej Trzeciak 
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Kierownik Balet u i Choreogr a f 
JANINA J ARZYNÓWNA-SOBCZA K 
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Primabalerina 

Ch oreograf 
ZYGMUNT KAMIŃSKI 

Korepetytorzy 
MARIUSZ ROSIŃSKI 

ELŻBIETA PISKORSKA 

In s.pektor baletu 
KRZYSZTOF RZESZOT 

• • • • • • • • • • • • • : 
Regina Hallen : 
Ewa Hirsz;band + 
Róża Korzeniowsk a + Alicja Boniuszko 

Pierwsi soliści Halina Krygier : 
Halina Pankow + 

Joanna Górska Zofia Poświatowska +• 
Oksana Kowalówna Maria Wierzbowicz • 
Andrzej Bµjak Jolanta Zieliń ska + 
Zygmunt Jasman Danuta Żurawska + 

+ Bronisław Kropidłowski Armand Bazaniak : 
+ Soliści Arłl: a diusz Gniazd owsk i + • • + Genowefa Brett Zespół + 
• Elżbieta Bojcowa + 
: Ewa Na1pi6rkowska Iwona Bazaniak : 
+ Wanda Tillert Ewa Ciemniak • 
• Bronisław .Cesarz Maria Domagalska + 
• Jacek .Jakimi.ak Emanuela Duszyńsk a : 
: Janusz Jakubowski Ewa Hop,pe + 
+ Zygmunt Kamiński Teresa Jania • 
+ Gustaw Klauzner Krystyna Kasy.na : 
: Le:mard Rybicki Elżbieta Lewicka • 
+ Jerzy Sidor.owicz Ewa Pawlak + 
+ Henryk Sliwa Iwona Piotrowska : 
• K:rzysztof Rzeszot Barbara Stanuch + 
: Marceli Żędzianows\ki Elżbieta Wasilewska : 
• Jadwiga Zemlo + 
: Koryfeje Izabella Zub + 
+ Dagmara Graezer Andrzej Jałoszyń ski + 
: Ant<mina Gień ca .Joa(chim Mosz : 
+ 1Crysty.na Grześkowiak Zygmunt Sl edź + 

i i ........... „.„ .......................... „ ••• 

ORKIESTR EJ OPERY I FILH.i R O 
YCKIF.J 

Kierow n ik Artystyczn y i I Dyrygent 
D y r yge n ci 

i n spektor Ork iestry 

Skrzypce 
Tadeusz K ochanski (koncertmistrz) 
\ Vo jciech Szma j (koncertm is trz ) 
F ranciszek Bu ja lski 
J erzy Kuca! 
A licja Komszczynska 
Wiesław Jeziorny 
He nryk Niemiro 
Mic hał Mieńko 
Irena Zielińska 
Jerzy Słodkowski 
Kazimierz Stein 
Władysław Adamowicz 
M a r ia Langowska 
.Je r zy Malecki 
Bronisław Brochocki 
Wacław Butowski 
l\laria Krzemi1lska 
Barbara Turkowska 
Aleksandra Marczynska 
Stefan Osterczy 
Sylwester Sztukowski 

Altówki 
Mieczysław Smilgln 
Jerzy Wojtkowski 
Kazimierz 1\rtańkowski 
Krystyna Lejman 
Piotr Budny 
Jan Kopczyński 
K r zysztof Serweta 

Wiolonczele 
Andrzej Filar (koncertmistrz) 
Janusz Swilło (koncertmistrz) 
Franciszek Pokorniecki 
Karol Baryła 
Tadeusz Tomczak 
Dorota Popielarz 
Danuta Andrzejewska 
Jan Firlej 

kontrabasy 
Zdzisław Piotrowicz 
Stanisław Rosiek 
Roman Skurzyński 
Wanda Mierzwicka 
Alicja Zielińska 
Maciej Langa 

flety 
R yszard K!aman 
Adam Łazarev.ricz 
Jarosław Kaziński 
lW\eczysław Kwiecień 

oboje 
Erwin Gassan 
R omuald Buczkowski 
Józef Raatz 
.Jerzy Czapor 

- ZBIGNIEW CHWEDCZUK 
- Z B I GNIEW BRU NA 
- ZB IGNIEW D R OS Z CZ 
- HENRYK NIEMIBO 

rożek a ngielski 
H en r yk C hrapkow ski 

k la rne ty 
Władysław Swler cz 
R yszard S wiercz 
J an Zaręba 
J a nusz Haller 

bas-klarnet 
Marek Rajnowski 

fagoty 
Be n ed ykt Radula 
Mirosław Stracewskl 
Eugenia Raatz 

kontrafagot 
Jerzy Pawłowski 

waltornie 
Tomasz Tylewski 
Wojciech Cabański 
Hubert Szczypiorski 
Józef Siebert 
Eugeniusz Woronin 
Jan Materek 

trąbki 
Franciszek Tabaszewski 
Józef Stachnik 
Alicja Artwińska 
Szymon Pawłowski 
Zygmunt Ziętek 

puzony 
Aleksander Trus 
Roman Wachowski 
Marian Stefanowicz 
Sylwester Sliwa 

tuba 
Jerzy Ulatowski 

perkusja 
Marian Szymański 
Bronisław Rugienis 
Wacław Wiśniewski 
Bernard Jastrzębski 
Zenon Elert 

h arfa 
Anna Bachleda 

fortepian 
Urszula Kulkowa 

organy 
Henryk Spychała 

korektor fo rtepianów 
Władysław Oglęckl 

II 



ZE PÓŁ TECHNICZ y 

Kierownik techniczny 

Kierownik pracowni 
dekoracji i kostiumów 

Kierownik sceny 

Kierow nik światła 

Kierownicy pracow ni: 

perukarskiej 

stolarskie j 

modelarskiej 

malarskiej 

krawieckiej damskiej 

krawieckiej męskiej 

obuwnicze j 

Rekwizytor 

Modniarka 

F arbiarka 

- TADEUSZ STACHOWSKI 

J ANUSZ DUTKIEWICZ 

- CZF.sŁA W WIERZBICKI 

- BRONISŁAW CIBA 

- HALINA WASILEWSKA 

-- BRONISL A W RAPICKI 

-MAŁGORZATA 
DOBROWOLSKA 

- ZDZISŁAW BUBELLA 

- SABINA OSTROWSKA 

- WLADYSŁA W MIELCZAREK 

- HALINA SADOWSKA 

- JAN WALERZAK 

- GENOWEFA CZARNOJA.l.'i 

- ZOFIA BACKIEL 

• 

AKTUALNY REPERTUAR 

B. ASAFIEW 

G. BIZET 

A.BLOCH 

F. CHOPIN 

P . CZAJKOWSKI 

G. DONIZETTI 

G. GERSHWIN 

J. HAYDN 

M . ICARŁOWICZ 

R.LEONCAVALLO 

C. MILLbCKER 

ST. MONIUS ZKO 

W. A. MOZART 

M. MUSORGSKI 

F. NOWOWIEJSKI 

G. PUCCINI 

- FONT AN A B AK CZYSARAJU 

- CARMEN 

- GILGAMESZ 

- SYLFIDY 

- JEZI R O ŁABĘDZIE 

- D 0 1 P ASQUALE 

- AMERYK ANIN W PARYŻU 
- BŁĘKITNA RAPSODIA 

- APTEKARZ 

-- ODW IECZNE PIESNI 

- PAJACE 

- S TUDENT ŻEBRAK 

- FLIS 
- STR ASZNY DWÓR 

- BAG TELKI 

- B ORYS GODUNOW 

- LEG DA BAŁTYKU 

- MADAME BUTTERFLY 
- TOSCA 

M. RIMSKI-KORSAKOW - SZECHEREZADA 

G. ROSSINI 

A. ROUSSEL 

J . STRAUSS 

K. SZYMANOWSKI 

R. TWARDOWSKI 

G. VERDI 

- CYRUL IK SEWILSKI 

- BACHUS I ARIADNA 

- NOC W WENECJI 
- IERwszy w ALC 
- ZEMSTA NIETOP ERZA 

- KRÓL ROGER 

- POSĄGI MISTRZA PIOTRA 

- RIGOLETTO 
- T RA IATA 
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