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K
tóż nie zna słynnych melodii Lehara 
z operetki „Hrabina Luxemburg"? 
Choć minęło już sześćdziesiąt lat od 
dnia p rapremiery, leharowskie melo

die wciąż jes zcze należą do najpopularniej
szych w świecie, poj awiają się raz po raz na 
wszystkich estradach, śpiewane przez najwię

kszych śpiewaków . Wielcy tenorzy operowi, 
znakomite sopranistl.<'i nie wahają się włą

czać arie i duety z „Hrabiego Luxemburga" 
do swego repertuaru . To nie tylko klasyczne 
pozycj e literatury operetkowej, ale wsiąż ży
we, wciąż chętnie słuchane i chętnie wyko
nywane utwory z pogranicza wokalistyki ope
rowej. „Czy to ty szczęście me tak nagle 
zjawiasz się?", „A któż by się martwił, gdy 
śpiewa nam wiatr„ .", „Właśnie ty spełń me 
sny!" - i wiele innych przeboi z tej operetki 
przetrzymało próbę czasu - zmieniała się mo
da, zmieniały się rytm modnych tańców 

a melodie leharows'kie nada'l cieszą się nie
zmiennym powodzeniem. Kiedy melodie te 
padaj ą ze sceny operetkowej, nucimy je razem 
ze śpiewalkami , zaśmiewając się z nieprawdo
podobnych przygód operetkowych bohaterów. 
Nie wielu jednalk wielbic ieli muzyki leharow
s'kiej wie o tym, że te na pozór nieprawdopo
dobne perypetie operetkowych postaci z „lfra
biego Luxemburga" zostały wzięte z życia, 

były odbiciem zabawnej his torii, która wyda
rzyła się naprawdę wiosną 1909 roku we 
Wiedniu. 

C
ały Wiedeń w czasie wiosennego kar
nawału 1909 roku zaśmiewał się 

z niefortunnej przygody podstarzałe
go wiedeńskiego bawidamka księcia 

Ale'ksandra Baa·lsberga. Dowcipy o księciu 

Baalsberg, jego karykatury i pikantne rysu
necZlki nie schodziły przez wiele miesięcy ze 
szpalt wiedeń kich pism satyrycznych, nawet 
klauni cyrlkowi robili wyraźne aluzje do hi
storii jaka się przydarzyła księciu a na przed
mieściach śpiewano wesołe ballady o jego nie
fortunnej miłości. A historia wyglądała nastę

pująco : 

Książę Aleksander Baalsberg zakochał się 

bez pamięci w tancereczce ze słynnego wie-



cleń kiego wariete Ronachera, Lizzi Gruber . 
Obsypywał ją prezentami, naJp1erw kosze 
kwiatów, potem powóz z zaprzęgiem białych 

jak mleiko „Lipicanerów", wreszcie pałacyk 

w modnym kurorcie. Ale sprytna Mizzi nie 
ulegała! Brylanty brylantami, konie, nawet 
pałacyk - to nie kariera do której tęskniła . 

Ślub z księciem, nawet z podstarzałym księ
ciem - to jedno co mogło otworzyć drogę za
kochanemu Baalsbergowi do serca i... łóżka 

sprytnej tancereczki. Tu jednak rodzina księ
cia kategorycznie się sprzeciwiła: Książę Baal
sberg może się ożenić jedynie z arystokratką! 
Ale zakochany książę znalazł i na to radę: 

Wynalazł zbankrutowanego barona węgierskie
go Vaseri, któremu zapłacił bajońską na owe 
czasy sumę 200 tysięcy gu1ldenów za ożenienie 
się z piękną Lizzi. Po miesiącu baron miał roz
wieść się z Lizzi i wtedy j uż bez przeszkód 
książę Baalsberg mógłby się ożenić z byłą ba
ronową aseri. Wszystko byłoby dobrze, gdy
by mała Lizzi nie ·zaikochała się z wzajemnoś
cią w baronie i ku rozpacz księcia młode mał

żeństwo z 200 tysiącami guldenów czmychnęło 
do Ameryki Południowej . 

L
ibreciści Alfred Maria Willner i Robert 

Bodanziky podchwycili ową historyjkę 
1 niefortunnej tranzakcji auten tycznego 
wiedeńskiego księcia i na jej tle osnuli 

libretto, które zaoferowali niezwykle już wte
dy popularnemu kompozytorowi kilkunastu 
operetek - a w tym słynnej na cały świat 
„Wesołej Wdówki" - Franciszkowi Leharowi. 
Lehar był niesłychanie płodnym kompozyt o
rem - co rd.ku w wiedeńskich teatrach ope
retkowych ukazywały się premiery jego ope
retek. Właśnie ukończył operetkę „Książątko", 
która - o dziwo - niezbyt się podobała wie
deńskiej publiczności . Z podwójnym więc za
ipałem wziął się do pisania muzyki do libretta 
WiHnera i Bodan~yego i 12 listopada 1909 
roku w "Theater an der Wien" odbyła się 

premiera „Hrabiego Luxemburga", odrazu 
powitana przez publiczność z niezwykłym en
tuzjazmem .Widzowie nie tylko zachwycali się 
pięknymi melodiami i bawili przezabawnymi 
sytuacjami scenicznymi, ale też bez trudu 
w tresci operetki od'kryli źródło anegdoty. BO 
TREŚĆ „HRABIEGO LUXEMBURGA przed
stawia się następująco: 

Akt. I. 

Karna wal w Paryżu. W śród rozbawionego 
tlumu rej wodzi hrabia Rene Luxemburg, 
zbankrutowany arystokrata, któremu za lek
komyślne dlugi zasekwestrowano cały mają

tek. Rene doskonale czuje się wśród paryskiej 
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cyganerii, gdyż sam też bawi się - z nie wiel
kim zresztą powodzeniem - w malarza. W ma
łej mansardzie na poddaszu przyjaciel Renego, 
ubogi malarz Armand Brissm·d namawia swoją 
przyjaciółkę, modelkę Julię Vermont, aby mu 
pozawala do obrazu nagiej Venus. Julia nie 
chce się zgodzić. Kocha Brissarda, ale jako 
Venus będzie mu pozowała dopiero po ślubie, 
na który Brissard nie przejawia wielkiej ocho
ty. Do mansardy wpada grupa rozbawionych 
modelek i malarzy, wśród których jest i hra
bia Luxemburg. Nagle zjawia się trójka tajem
niczych gości a za nimi książę Rudi Engerling , 
podstarzaly donżuan, który proponuje hrabie
mu Luxemburgowi. niezwykłą transakcję: Re
ne ma podjąć za żonę nieznaną kobietę, której 
nawet nie będzie mógl zobaczyć w czasie cere
monii ślubu. Po zawarciu malżeństwa ma wy
jechać na trzy miesiące i po tym terminie 
rozwieść się ze swą tajemniczą żoną. W za
mian za to otrzyma pól miliona franków. Rene 
się godzi i za chwilę odbywa się ceremonia 
ślubu przed sprowadzonym przez księcia urzę
dnikiem stanu cywilnego. W czasie ceremonii 
Rene oddzielony jest od tajemniczej nieznajo
mej parawanem - poznał tylko jej imię -
Angele, zobaczył jej rękę, na którą włożyl 

ślubną obrączkę i doleciał go zapach modnych 

f J . " per um „ e reviens „. 

Akt II. 

W palacu slynnej śpiewaczki Angele Didier 
pod Paryżem zbierają się goście, aby pożegnać 
piękną Angele. Dziś po raz ostatni występo
wala w operze, jutro wychodzi. za mąż za księ
cia Engerlinga. Przedtem jednak otrzyma roz
u:ód z hrabiem Luxemburgiem. Bylą hrabinę 
Luxemburg książę Engerling nioże wprowa
dzić do swej rodziny. Niespodziewanie zjawia 
się też hrabia Luxemburg z Brissardem. Lu
xemburg przez trzy miesiące, zgodnie z umo
u:ą podróżował i teraz incognito, jako baron 
de Reval u.rrócił do Paryża, aby dać rozwód 
swojej nieznanej żonie . Traf jednak chcial, że 
tego wieczoru Rene byl w operze i od pierw
szego wejrzenia zakochał się w slynnej śpie

waczce Angele Didier, nie wiedząc, że to jest 
jego żona. Angele odwzajemnia jego uczucie 
i kiedy zjawia się książę Engerling, sprawa 
tajemniczego małżeństwa się wyjaśnia ... 

Akt III. 

Jak zwykle w operetce wszystko musi się 

dobrze kończyć. W Grand Hotelu spotykają 

się trzy pary: Julia Vermont z Brissardem, 
który ostatecznie godzi się na małżeństwo 

z ukochaną modelką, Angele z Rene, który 

od:.yskal swój majątek i zu:roci księciu pól 
milio1w, nie zwracając mu żony i wreszcie 
książę Engerling, na którego już czeka jego 
dawna narzeczona lirabina Berta Pumpernikiel. 

I 

Fi n a ł 

T
ak się złożyło, że na premierze „Hra

biego Luxemburga" był obecny książę 
Baalsberg, który naturalnie bez trudu 
rozpoznał w księciu Engerling swój 

sceniczny portret. Tego już było mu za dużo. 
Dowcipy w pisemkach satyrycznych, ballady 
podwórkowe - to jeszcze było do wytrzyma
nia, ale ośmieszenia na scenic modnego teatru 
operetkowego przed całą śmietanką wiedeń

skiego towarzystwa - tego już nie mógł da
rować. I na drugi dzień w mieszkaniu Lehara 
zjawiło się dwóch ciemno ubranych sekundan
tów księcia Baalsberga z wyzwaniem na poje
dynek. Jeden z nich rozpoczął swoją przemo
wę w ten sposób : ,Wprawdzie pan, panie Le
har, nie dorównuje pochodzeniem księciu Baal
sberg, mimo to nasz mocodawca zdecydował 
się uczynić wyjąteik i wytacza panu sprawę 
honorową, proponując pistolety„." 

„Szanowny panie - przerwał mu Lehar -
nie chciałbym narażać .Jego Wysokości księci~ 
Baalsberga na pospolitowanie się w pojedynku 
z osobą o nierównym pochodzeniu - Wobec 
tego proponuję, aby książę opłacił jakiegoś 

arystokratę, któryby mnie adoptował, wyrów
nując w ten sposób nierówności stanu„." 

Nie trzeba chyba dodawać, że do pojedyn
ku nie doszło a historyjka z odpowiedzią Le
hara stała się tak głośną, że niefortunny ksią
żę, ostatecznie już ośmieszony, musiał opuścić 
Wiedeń„. 

Z
abawna przygoda Lehara z autentycznym 
bohaterem jego operetki dawno już po
szła w niepamięc, ale powstała na tle 
przygody księcia Baalsberga operetka, 

do dziś dnia bawi publiczność na całym świe
cie i zapewne nie jeden widz wychodząc 

z teatru myśli sobie: „Przepię'kne melodie, za
bawna fabuła - ale jakże nieprawdopodobna. 
Nic podobnego przecież nie mogło się nigdy 
wydarzyć!„." 

Wojciech Dzieduszycki 
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