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Pr xed kurtyn ą 

Czy tylko 
„podkasana muza"? 

K onsekwencją przesadnego kultu gwiazd bywa zaw-

sze aura skandalików i ploteczek, więc nic dziw

nego, że monografiści polskie.i operetki więcej o plotkach 

piszą, niż o op2retce. Z namaszczeniem wyliczają 

wszystkie brylanty Wiktorii Kaweckiej, wszystkie ła

pówki, jakie wymuszał od zespołu dyrektor Nowości 

Ludwik Śliwiński itd . itd. Upodobania monografistów 

mają niewątpliwie swe źródło w specyficznej aurze, 

jaka zawsze opere tkc; otaczała. Ludzie przyzwyczaili siG 

patrzeć na operetkc; jedynie przez ten perwersyjny nieco 

pryzmacik. Nawet wyrozumia ły Tuwim podrwiwał, że 

operetka to nic, j eno hucba i mielośc. 

Spróbujmy przecież poplotkować o operetce innym 

językiem i tonem. Zre sztą na tematy równie frapujące, 

tyle, że w klimacie swoim odmienne. Bo czyż nie jest 

interesującym stwierdzenie, iż właśnie swawolna ope

re tka była lat temu 100 sensacją operową równą tej, 

jaką dziś mieni się premiery Strawińskiego? I że jej 

zeszłowiecznym konkietom patronował w Polsce muzyk 

ta k stateczny jak Stanisław Moniuszko? 

Zerkniimy do pożółkłych di a riuszy ; pisze muzyk war-

CZT.ERDZlll:SCl LAT TEMU \\" TEATRZE 
W POZNANIU 

.St11cze7'· at2f pr:r11nlósł premier, „Barona C11gauktego" Jana 
Strau.1a (JO. I.), w:rnowlenle „c11rullka Sewti1ktego" :r Ban
drowskq OTa:r kole1n11 wtec:rór ntUlct tanec:rnej w układ:rte 
Cleplluldego (Czajkowski: „KaJllll• w101kt", Wagner 
„Polonia~', Karlowtcz „Smutna opowtelc!"J. 



Przed kurtyn ą 

Czy tylko 
„podkasana muza"? 

K onsekwencją przesadnego kultu gwiazd bywa zaw-

sze aura skandalików i ploteczek, więc nic dziw

nego, że monografiści polskiej operetki więcej o plotkach 

pi~zą, niż o op2retce. Z namaszczeniem wyliczają 

wszystkie brylanty Wiktorii Kaweckiej, wszystkie ła

pówki, jakie wymuszał od zespołu dyrektor Nowości 

Ludwik Śliwit'!ski itd. itd. Upodobania monografistów 

mają niewątpliwie swe źródło w specyficznej aurze, 

jaka zawsze operclkc; otaczała. Ludzie przyzwyczaili się 

patrzeć na operetkę jedynie przez ten perwersyjny nieco 

pryzmacik. Nawet wyrozumiały Tuwim podrwiwał, źc 

operetka to nic, jcmo lwcba i mielośc. 

Spróbujmy przecież poplotkować o operetce innym 

językiem i tom~ m. Zresztą na tematy równie frapujące, 

tyle, że w klimacie swoim odmienne. Bo czyź nie jest 

interesującym stwierdzenie, iż właśnie swawolna ope

retka była lat temu 100 sensacją operową równą tej, 

jaką dziś mieni się premiery Strawit'!skiego? I że JCJ 

zeszłowiecznym konkietom patronował w Polsce muzyk 

tak stateczny jak Stanisław Moniuszko? 

Zerknijmy do pożółkłych diariuszy; pisze muzyk w'1r

szawskiego Teatru Wielkiego A. D. 1870: „Wielki Mo

niuszko po powrocie z Paryża wystawił nam Żydówkę 

ze zmienionymi tempami, a na drug( dziel'! Si.nobrodego 

Offenbacha i to z jednakowym pietyzmem. Utrzymywał, 

że to pic;kna, dowcipna muzyka. Nic umiem wypowie

dzi e ć, jak nam było przykro przygrywać do tych kar

nawałowyC;h eksperymentów" (Wł. Krogulski, Pamięt

niki, rkps). 

Aby zrozumieć zgorszenie poczciwego pamiętnika::za, 

słów kilka na temat ówczesnego krajobrazu muzycznego. 
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Były to lata zachwytów nad kreutzerowskimi etiudami 

(gra Apolinary Kąts ki!), polskimi mazurkami Lito!C!a 

i pompatycznymi operami Meyerbeera. Tegoż kompo

zytora Dinorali oraz Prorok stanowiły parnas myW 

operowej, a nic dla czczej złośliwości, lecz dla zoriento

wania czytelnika, któremu moż~ tytuły te nie wiele 

dziś mówią, pozwolimy sobie opatrzyć .ie lapidarnym 

komentarzem pióra Moniuszki: Prorok - glupi ... 

Przeładowana melodramatycznym efekciarstwem mu

zyka Meyerbeera kształtowała nie tylko gusta widzów, 

determinowała również styl widowiska. Spektakl opero

wy był równie dostojny, jak niemrawy. Równie nie

mrawy, jak banalny w scenicznych rozwiązaniach. 

Moment, w którym operetka wtargnęła na theatrum, 

okazał się brzmienny w praktyczne konsekwenej e. 

Wspomnijmy ówczesny styl gry operowej. Artyści. 

nieraz wybitni, umieli śpiewać przecudnie, z grą było 

gorzej. Jeszcze od biedy dawali sobie rade: z Eleazarem 

czy Normą. Brali górne „c", publiczność z zachwytu 

przymykała oczy, wtedy łapali się za pie rś, wywracali 

białka, potrząsali czuprynami, a kiedy zdetonowana 

publiczność poczynała im sic: ze zdziwieniem przyglądać, 

znów brali górne „c" - i wszystkim si~ wszystko bar

dzo podobało. Że zawsze sta\vali na fronc ie sceny, 

zawsze twarzą do widowni i że, zawsze racze.i stali niż 

chodzili, do tego też si~ można było w końcu przy

zwyczaić. 

Operetka zrewolucjonizowała ten styl, obaliła te przy

zwyczajenia. Wybitni śpiewacy płakali (w duchu), ale 

grać musieli inaczej. Żywo, z temperamentem, praw

dziwie. Widzom zaczynało się to podobać, krytykom -

różnic. 

Pierwsza premiera w Polsce to o!!C'nlJachow3t;:iC' 

Malżeństwo przy latarniach. Potem poszły Straganiarki, 

Piękna Helena, Sinobrody, Mąż za drzwiami, Zycie 

paryskie, Orfeusz w Piekle. Piekielna zaiste dawka dla 

muzycznych konserwatystów. Pisała Gazeta Warszaw-

ska (1875) : „Offenbach wygląda jak stara wymalowana 

wykokowana rozpustnica, udająca wyuzdanie, na 

k tóre ani s ił ani ochoty n ie ma, udająca i nie z nałogu · 

nawet, a le z wyrachowania , aby wabić dudków". 

Kiedy dziś patrzymy na te burze w muzycznym 

światku, jasnym staje się, że ówczesne triumfy ope

re tki to coś innego, niż tylko zwycięstwo „wykokowanej 

rozpustnicy" nad romantycznym dostojeń-:twem Proroka. 

To zmaganie s i ę jednej konwencj i teatru operowego 

z drugą . 

Teatr Offenbacha i Straussa pozostawił przecież po 

sobie trwały ślad: ożywienie stylu insceni zacyjnego 

w widowisku op2rowym, owe „zmienne tempa" w do

s tojnie do tej pory celebrowanych Żydówkach, da lej -

troskę śpiewaków o to, by „słowa ważne, przy żywszych 

tempach nagromadzeniu szybko idących po sobie 

sylab" docierały do widowni, dalej obowiązek 

wsparcia seraficznego bel canto wyrazistą grą aktorską . 

Et caetera, et caetera... A wszystko to poddajemy pod 

rozwagę moralizatorom, którzy chcieliby w operetce 

widzieć jeno b2zmyślną „podkasaną muzę" ; odarta ze 

sztafażu pikantnych ploteczek, ukazuje nam swój, wcale 

nie błahy dorobek faktyczny, swe godne poklasku 

tradycje teatralne ... 

WITOLD FILLER 

Mimo kierownictwa mur11crnego Stermlc;;a ł dobrej ob1ad11 
(Bandrowska - WollmlcłJ o.stro raatakowal Łucjan Kamlemkl 
premierę oper11 Ktenrła „Blanche/1eur" (Kuhrdgen) cie. ll.J. 
Kr11t11k ptsal „t11I• co oprawić u nar w ram11 o~erowe ma
zurka legionów" t rwra~al się r apelem do d11rekcjl: 
„blagom dajcie pokój r tJ1111ł drugor:rędnolclaml, bo rzkoda 
czasu t 11 tlaru". 



Były to lata zachwytów nad kreutzerowskimi etiudami 

(gra Apolinary Kątski '). polskimi mazurkami Lito!C!a 

i pompatycznymi operami Meyerbeera. Tegoż kompo

zytora Dinoralt oraz Prorok stanowiły parnas myśli 

operowej, a nic dla czczej złośliwości, lecz dla zoriento

wania czytelnika, któremu moż:) tytuły te nie wiele 

dziś mówią, pozwolimy sobie opatrzyć .ie lapidarnym 

komentarzem pióra Moniuszki: Prorok - glupi ... 

Przeładowana melodramatycznym efekciarstwem mu

zyka Meyerbeera kształtowała nie tylko gusta widzów, 

determinowała również styl widowiska. Spektakl ope•o

wy był równie dostojny, jak niemrawy. Równic nie

mrawy, jak banalny w scenicznych rozwiązaniach. 

Moment, w którym operetka wtargnęła na theatrum, 

okazał się brzmienny w praktyczne konsckwcncjc. 

Wspomnijmy ówczesny styl gry operowej. Artyści. 

nieraz wybitni, umieli śpiewać przecudnie, z grą było 

gorzej. Jeszcze od biedy dawali sobie radę z Eleazarem 

czy Normą. Brali g6rne „c", publiczność z zachwytu 

przymykała oczy, wtedy łapali się za pie rś, wywracali 

białka, potrząsali czuprynami, a kiedy zdetonowana 

publiczność poczynała im się ze zdziwieniem przyglądać. 

znów brali górne „c" - i wszystkim się wszystko bar

dzo podobało. Że zawsze stawali na froncie ,ceny, 

zawsze twarzą do widowni i że, zawsze raczej stali niż 

chodzili, do tego też się można było w końcu przy

zwyczaić. 

Jadp11 Włdor „o.-• au!HuC - tu 111.1 lllłdsłGt ICa
l'llNUld 10 !Hlriei łred~ 01'CIZ enatieh 111e

locłtł lvdo10J1Ch r11e11Jsldeh, a J1011C1 &IPll „-11 tmJIN)łnell 
~1 t pró~ dro-&JłCZ'IMJ ~ 1111fc eo7 Dwa 
wlelbłqdlf, alcroba&a lpW-jqt:JI, N&ec, .,,..._,..., truplsnlla 
pnJ/łcn 11aiuc:.,_„ •~.1 ftłtlVald, ąoreou t duo 
dlłło wodJI ... · „o.mona• oprac-I mvz~ J~ Jlo. 
jancnorkt. 

ska (187.5): „Offenbach wygląda jak stara wymalowana 

wykokowana rozpustnica, udająca wyuzdanie, na 

które ani s ił ani ochoty nie ma, udająca i nie z nałogu 

nawet, ale z wyrachowania, aby wabić dudków". 

Kiedy dziś patrzymy na te burze w muzycznym 

światku, jasnym staje się, że ówczesne triumfy ope

r etki to coś innego, niż tylko zwycięstwo „wykokowanej 

rozpustnicy" nad romantycznym dostojeń <:twem Proroka. 

To zmaganie się jednej konwencji teatru operowego 

z drugą. 

Teatr Offenbacha i Straussa pozostawił przecież po 

sobie trwały ślad: ożywienie stylu insceniza cyjnego 

w widowisku op=rowym, owe „zmienne tempa" w do

stojnie do tej pory celebrowanych Żydówkach, dalej -

troskę śpiewaków o to, by „słowa ważne, przy żywszych 

tempach nagromadzeniu szybko idących po sobie 

sylab" docierały do widowni, dal2j obowiązek 

wsparcia seraficznego bel canto wyrazistą grą aktorską. 

Et caetera. et caetera ... A wszystko to poddajemy pod 

rozwagę moralizatorom, którzy chcieliby w operetce 

widzieć jeno b :?zmyślną „podkasaną muzę"; odarta ze 

sztafażu pikantnych ploteczek, ukazuje nam swój, wcale 

nie błahy dorobek faktyczny, swe godne poklasku 

tradycje teatralne ... 

WITOLD FILLER 
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JOHANN 
STRAUSS 
./ FNZ l IV 11.IJOl?FF 

1~-azwisko Strauss, co w języku niemieckim oznacza 

zarówno bukiet, jak strusia (ileż okazji do kalambu

rów dla pism humorystycznych!), szczególnie upodobała 

sobie muza Polihymnia. Wertując leksykony i słowniki, 

znależć można kilkunastu różnych Straussów w róż

nych czasach parających s:ę muzyką i tyle tylko mają

cych ze sobą wspólnego, że wszyscy - bliżej lub dalej 

- powiązani byli z Austrią. Słysząc nazwisko owo, 

myśli się o „dynastii': lekkich Straussów i o poważnym 

Ryszardzie, kompozytorze sławnych oper i poematów 

symfonicznych. Aliści już na przełomie XVI i XVII wie

ku żył w Wiedniu Krzysztof Strauss, wierny sługa ce

sarski. Nosił tytuł prywatnego organisty Jego Apostol

skiej Mości, że jednak w tych czasach nie wszyscy 

panujący kwapili się z opłacaniem artystów, więc Krzy

sztof, jak byśmy dziś powiedzieli - „dla chałtury", 

przyjął dodatkową posadę ... ekonoma jednego z mniej

szych cesarskich majątków. Dopiero kiedy dochrapał się 

poważnego, opłacanego przez radę miejską stanowiska 

organisty przy katedrze św. Stefana w Wiedniu, mógł 

nie myśleć o kłopotach finansowych i oddać się bez 

przeszkód komponowaniu. Pozostawił 36 motetów oraz 

16 mszy uznanych przez muzykologów za pierwsze 

austriackie dzieła kościelne uniezależnione w pewnym 

stopniu od wpływów muzyki włoskiej, oryginalne. 

A kiedy w roku 1954 zorganizowano w republikańskim 

już Wiedniu uroczysty koncert w 150-lecie urodzin .Jana 

Straussa (ojca), na podium dyrygenckim stanął jeszcze 

jeden Strauss, prawnuk fetowanego założyciela dynastii. 
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~~iejszym eseiku chodzi nam o zaprezentowanie 
wyłącznie lekkich Straussów, z Janem-synem na czele. 

Aby zaś należycie zrozumieć gatunek ich temperamen

tów i charakter twórczości, trzeba będzie cofnąć się 

w głąb historii, aż na próg zeszłego stulecia. - Wojny 

napoleof1skie odbiły się na życiu Austrii fatalnie, kata
strofa finansowa była tak głęboka, że mieszczań5two 

tamtejsze, drobni przedsiębiorcy, kupcy, rzemieślnicy, 

stanęło w obliczu nędzy. Dziesiątki ludzi kończyły sa

mobójstwem, topiąc się w Dunaju. Kiedy przeto klęska 
wojen szczęśliwie została zlikwidowana, Napoleon osa

dzony na wyspie św. Heleny, a nieoficjalnym władcą 

Austrii stał się przebiegły książę Metternich, doszedł 

do wniosku, że najłatwiejszym sposobem odzyskania 

zaufania lekkomyślnego z natury społeczeństwa będzie 

- rozbawienie go. Kongres Wiedeński z roku 1815 
w chwilach wolnych od obrad tańczył. Otwierano wiel
kie sale tańca jedne za drugimi: „Sperl", „Apollo-Pa

last", „Zur neuen Welt". Ten ostatni lokal z okazji swego 

otwarcia przyniósł dochód stu tysięcy guldenów. W sa-

Prawdzlwllfn sukcesem d11rekcjl Stermlcu (tak w prcule 
spolazczono jego nazwisko Stermtch-V41croctata) nie b11t 
zapewne w t11m sezonie w11bór repertuaru, ale dba&Mć 

o prec11zJę wykonanta muz11cznego t przede wsz:11stktm 
motltwoścl ::mtan w obsadzte wokalnej oper z telaznego 
repertuaru, prz11 udziale znakomtt11ch soUstów. Łucjan 

J<amte7\skl plaal np. o Kaztmterzu Czarneckim 1'o „C11ga
nert1": „sp;ewak o w11bttn11ch dan11ch glosowJICh t dute1 
umlejętno.tct śptewacktej, odznac=aJqc11 rię świetną w11'11fi>wq, 
e'n'lłsjq umłetęlnq, tekkq, elast11cznq, dobr11m tDJlrównantem 
rejest rów (przy czym wobe.: nerszej pubUcznośct szcze
gólniej podkrdltć natety efektownq grę) piękną lcancylenq, 
gustem łnteltgencjq, vonC'lem„. 



1ra~· 

JOHANN 
STRAUSS 
jf'.'li'Zl" IF. 11 .DOHFF 

J\_~azwisko Strauss, co w języku niemieckim oznacza 

zarówno bukiet, jak strusia (ileż okazji do kalambu

rów dla pism humorystycznych!), szczególnie upodobała 
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cych ze sobą wspólnego, że wszyscy - bliżE'j lub dalej 

- powiązani byli z Austrią. Słysząc nazwisko owo, 

myśli się o „dynastii'; lekkich Straussów i o poważnym 

Ryszardzie, kompozytorze sławnych oper i poematów 

symfonicznych. Aliści już na przełomie XVI i XVII wie

ku żył w Wiedniu Krzysztof Strauss, wierny sługa ce

sarski. Nosił tytuł prywatnego organisty Jego Apostol

skiej Mości, że jednak w tych czasach nie wszyscy 

panujący kwapili się z opłacaniem artystów, więc Krzy

sztof, jak byśmy dziś powiedzieli - „dla chałtury", 

przyjął dodatkową posadę ... ekonoma jednego z mniej
szych cesarskich majątków. Dopiero kiedy dochrapał s ię 

Z 11iezw11lcłlf"I -ałnter aoUJGldem pubUc:rtlOlc:I I enłuzje-

1t11cmJ1mł ocenami lcr11t11lcóto apollca111 8lł 11oktmae toJ1ZłfP1f 
tołatoweJ 11aw11 bar11loJ1a Manta Batta.tlftł•110 (Rłgo&etto 

M. III . - Sal MulcOWJI u lll.J z. L. (Z1111111unc Lato
sznaalcl) płłal w Kurtarz• Po:ma4łldm, t• „BaUłłUral J•lł 

ołlotnłm mot• OWJICh 10l•lldch młatrzów plfkn•110 łpletoti 

którz11 nleJ:lrHrWGnlf"I 1a•:uchem od tolełcM XVll poczqtoa:11 
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dramat11c:zn•J &qc:zJI •Ił 10 elcaprajł p0rJl10GJqc•J tołdae 
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stanęło w obliczu nędzy. Dziesiątki ludzi kończyły sa
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lach młodzi wiedeńscy pozawiedeńscy arystokraci 
mieli okazję bawienia się incognito w towarzystwie 
pulchnych, miłych i niezbyt opornych dziewcząt z Pra
teru i Grinzingu, a ż'e czasami przelotny flirt kończył 
się solidnym małżeństwem, powstał w Wiedniu mit 
o łatwych karierach ubogich panien, drogą podbijania 
serc możnych panów. Mit, który przez wiek był pod
stawą dziesiątków wiedeńskich librett operetkowych, aż 
po pierwszą wojnę światową. 

Zabawiano się nie tylko w publicznych salach tańca. 

Pewien kronikarz Europy pierwszej połowy ubiegłego 

stulecia opisał tajny bal, wydany przez jednego z wie
deńskich arystokratów, w jego wspaniale urządzonym 

pałacu. Goście rekrutowali się z dwóch sfer: panowie 
z wielkiego świata, zaś damy z półświatka, a obowiąz

kiem było zjawienie się na zabawie obleczonym tylko ... 
we własną skórę. Niemniej jednak ceremoniału prze
strzegano. Bal otwarto polonezem, potem był upojny 
walc i dopiero odpoczynek na kanapkach pogrążonych 
w stosownym mroku. Pech chciał, że o tajnej imprezie 
zawiadomiono poufnie dwór cesarski, w pewnym mo
mencie na salę balową wtargnęła policja i wszystko 
razem sk011czyło się gromkim skandalem. który da! 
Wiedniowi temat do plotek na wiele tygodni. Z perspek
tywy rzecz wygląda raczej tylko śmiesznie: polonez na
gusów, to musiało być kap;talne'. 
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Reasumując detale atmosfery, podam kilka szczegółów 
statystycznych. W połowie ubiegłego stulecia Wiedeń 

liczył 400.000 mieszkańców. W karnawale notowano tam 
po 800 balów, na których tańczyło około 200.000 ludzi. 
zatem pół miasta. Wyczerpane zabawą społeczeństwo 

podczas jednej zimy zjadało około sto tysięcy zajęcy, 

ponad sto tysięcy gęsi i pół miliona kurcząt, popijając 

to pół milionem wiader piwa i takąż ilością wina. Nie 
dziwne, że rosnące w dobrobyt mieszczaństwo zagusto
wało na dobre w tego rodzaju stylu życia, który miał 
przetrwać aż pod koniec stulecia. Obok zaś wina, zwie
rzyny i drobiu, wiedeńczycy domagali się - muzyki do 
tańca, ciągle świeżej, w jak największych ilościach. 

{()V.<> 

..,V to tło, na którym wzrastał i kształtowat się funda
tor muzycznej dynastii lekkich Straussów, Jan urodzony 
w roku 1804. Przyszedł na świat jako syn właściciela 

oberży „Pod dobrym pasterzem", położonej o kilka kro
ków od Dunaju, w którym i jego ojciec następnego ro
ku zakończył życie samobójstwem, w dobie wielkiego kra
chu spowodowanego napoleońskimi wojnami. Jednak 
owdowiała matka potrafiła jakoś przetrwać do lepszych 
czasów, kiedy oberża „Pod dobrym pasterzem" znów 
jęła zapełniać się ludżmi chętnymi do napitku i tańca. 

a w kieszeniach pobrzękującymi srebrem. Mały Jan po
czątkowo przysłuchiwał się tylko najętym przez matkę 
grajkom, lecz niebawem - wykształcony należycie 

przez fachowców od wiolinistyki i kompozycji - sam 
ujął skrzypce w garść, by ich nie wypuścić aż do zgonu. 
W pewnej chwili zgłosił się do niego młody także 

skrzypek i kompozytor utworów tanecznych, Józef 
Lanner, proponując założenie wspólnej kapeli. Zespół 

liczył zaledwie czterech instrumentalistów, jednak 

Partnerami Battutintego w „Rlgoleuo·· b11Lt Dobrowolaka· 
Pawlowska ł Czarnecki, w „Balu Maskowum" Zb?ł1Ulca

Kunkow1lca I Wol11\aki, 
Czarnecki lcsięcła Mantui •J)lewal po wl.mku. Ntek1órz11 
recenzenci, wled11 ł pótnlej, Hrlca!ł, te lptewalc powłnłen 

opracować swoje partie w jęz11ku polskim. Czarnecki bronłl 
się przed t11mt sugestiami, uwatal, te „bel canto" duto 
traci J>!'Zll lcotdej próbie tr11napoz11cii 1eka1u na obc11 
ję:r11k. 
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lach młodzi wiedeńscy pozawiedeńscy arystokraci 
mieli okazję bawienia się incognito w towarzystwie 
pulchnych, miłych i niezbyt opornych dziewcząt z Pra
teru i Grinzingu, a ż~ czasami przelotny flirt kończył 
się solidnym małżeństwem, powstał w Wiedniu mit 
o łatwych karierach ubogich panien, drogą podbijania 
serc możnych panów. Mit, który przez wiek był pod
stawą dziesiątków wiedeóskich librett operetkowych, aż 
po pierwszą wojnę światową. 

Zabawiano się nie tylko w publicznych salach tańca. 

Pewien kronikarz Europy pierwszej połowy ubiegłego 

stulecia opisał tajny bal, wydany przez jednego z wie
deńskich arystokratów, w jego wspaniale urządzonym 

pałacu. Goście rekrutowali się z dwóch sfer: panowie 

Reasumując detale atmosfery, podam kilka szczegółów 
statystycznych. W połowie ubiegłego stulecia Wiedeń 

liczył 400.000 mi2szkai1ców. W karnawale notowano tam 
po 800 balów, na których taóczyło około 200.000 ludzi. 
zatem pół miasta. Wyczerpane zabawą społeczeństwo 

podczas jednej zimy zjadało około sto tysięcy zajęcy, 

ponad sto tysięcy gęsi i pół miliona kurcząt, popijając 

to pół milionem wiader piwa i takąż ilością wina. Nie 
dziwne, że rosnące w dobrobyt mieszczaństwo zagusto
wało na dobre w t2go rodzaju stylu życia, który miał 
przetrwać aż pod koniec stulecia. Obok zaś wina, zwie
rzyny i drobiu, wiedeńczycy domagali się - muzyki do 
tańca, ciągle świeżej, w jak największych ilościach. 

Ou.0 
..> to tło, na którym wzrastał i ksztaltowat się funda
tor muzycznej dynastii lekkich Straussów, Jan urodzony 
tv roku 1804. Przyszedł na świat jako syn właściciela 
oberży „Pod dobrym pasterzem", położonej o kilka kro
ków od Dunaju, w którym i jego ojciec następnego ro
ku zakończył życie samobójstwem, w dobie wielkiego kra
chu spowodowanego napoleońskimi wojnami. Jednak 
owdowiała matka potrafiła jakoś przetrwać do lepszych 
czasów, kiedy oberża „Pod dobrym pasterzem" znów 
jęła zapełniać się ludźmi chętnymi do napitku i tańca, 

a w kieszeniach pobrzękującymi srebrem. Mały Jan po
czątkowo przysłuchiwał się tylko najętym przez matkę 
grajkom, lecz niebawem - wykształcony należycie 

przez fachowców od wiolinistyki i kompozycji - sam 
ujął skrzypce w garść, by ich nie wypuścić aż do zgonu. 
W pewnej chwili zgłosił się do niego młody także 

skrzypek i kompozytor utworów tanecznych, Józef 
Lanner, proponując założenie wspólnej kapeli. Zespół 

liczył zaledwie czterech instrumentalistów, jednak 
w dobie ogromnego zapotrzebowania na tego typu an
samble, zyskał szybko popularność, a jego kierownicy 
jęli obrastać w dochody i piórka. W roku 1825 Jan 
Strauss tworzy własną orkiestrę, zrywając z Lannerem, 
z którym będą odtąd toczyli zaciekłą, konkurencyjną 

walkę. 

Powodem muzycznego rozwodu dwóch przyszłych kró
lów walca był również fakt, że .Jan zakochał się w nie
jakiej Annie Streim tak namiętnie, iz pobrali się 

11 lipca, zaś 25 października tego samego roku 1825 na
rodził się im syn, ochrzczony tym co OJCiec imieniem 
Jana Baptysty. Sława ojca rośnie tymczasem szybko, 
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a kupiecka głowa pracuje tak sprawnie, że w okresacł'. 

karnawałowych przedsiębiorczy Jan wynajmuje dwustu 
muzyków, dzieląc ich na cały szereg „oryginalnych ka
peli straussowskich", które równocześnie grają w róż-· 

nych punktach Wiednia, a on jeździ tylko fiakrem od 
jednej do drugiej, żeby na kilka minut pokazać się 

publiczności. 

W sumie -- dziwny człowiek! Mało było w EuropiE 
ludzi bardziej fetowanych, niż on. Podejmował na czele 
orkiestry triumfalne podróże do Berlina, Amsterdamu. 
Brukseli, Paryża, gdzie witał go entuzjas tycznym artyku
łem na lamach ,„Journal des Debats" sam wielki Hekto1 
Berlioz, i do Londynu, gdzie koronująca się królowa 
Wiktoria chciała tańczyć koniecznie pod batutą slynnegc 
wiedeńczyka . A przecież, gdy szlo o wybór kariery 
dla synów .Jan Strauss - ojciec w żaden sposób nie 
chciał się zgodzić, żeby wędrowali jego muzycznymi śla
dami. Był zdania, iż zawód muzyka jest czy:mś nic· 
godnym w rodzinie już wzbogaconej, mogącej stanąć nc. 
równi z pierwszymi mieszczańskimi domami. Dlatego 
syn .Jan miał zostać urzędnikiem bankowym, .Jó<:ei 
adwokatem, a najmłodszy Edward uczył się, póki co. 
w gimnazjum klasycznym, przeznaczony do kariery dy
plomatycznej. Jan d'o bankowości nie miał oczywiścit 

najmniejszego pociągu, za to od wczesnego dzieciństwa 

garnął się do muzyki, co musiało być przed ojcem sta
rannie ukrywane. Aliści na surowego ojca przyszła 

kryska: zakochał się gwałtownie w pewnej modystce, 
opuścił żonę, rzucił dom i przestał się interesować loserr. 
dzieci. 

Z tą chwilą Jan mógł oddać się studiom muzycznym 
otwarcie i poważnie. Obok gruntownC'j nauki gry na 
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skrzypcach, brał takż2 lekcje teorii u dyrygenta chóru 
wiedeńskiej katedry św. Stefana, w związku z czym 
pierwszą wykonaną kompozycją przyszłego „króla wal
ców II" był... uroczysty chorał kościelny: „Tu qui regis 
to tum orbem". Dokładne poznanie zasad harmonii, kon
trapunktu i instrumentacji miało się później młodemu 

muzykowi bardzo przydać. - Słuchając arcysławnego 

nagrania na płytach amerykai1Skich walca „Nad pięk

nym, modrym Dunajem" pod batutą Artura Toscani
niego, melomani przekonani są na ogół, iż dziełko owo 
brzmi dlatego tak wspaniale, bo przeinstrumentowane 
zostało i takim sposobem unO\voczcśnione już to przez 
samego Toscaniniego, już to przez innego poważnego 

muzyka, świadomego wszystkich tajników najbardziej 
wyrafinowane-go rzemiosła kompozytorskiego. A napraw
dę instrumentacji dokonał sam Jan Strauss i zarówno 
ten popularny walc, jak mne, i operetki, grywane są 

w oryginalnej wersji. - Tymczasem, ku zgors z:cniu swe
go kościelnego pedagoga, dziewiętnastoletni Jan rzuca 
dalsze studia, zbiera kilkunastoosobową orkiestrę, po
s tanawiając debiutować, jako kompozytor walców i dy
rygent. 

% 

Z adania ówczesnych lekkich zespołów orkiestrowych 
nie ograniczały się do grania na balach. Systematycz
nym, codziennym zajęciem były koncerty latem -
w ogródkach, zimą - w dużych salach kawiarnianych. 
Do repertuaru wchodziły nawet tak poważne utwory, 
jak uwertury Beethovena, obok były wiązanki melodii 
ze znanych oper, lecz dla wiedeńczyków największą 

atrakcję stanowiły nowe walec, kadryle, polki i galopy. 
Kiedy przeto Jan Strauss-syn ogł osił swój debiut, 
w Wiedniu zawrzało. Młody Strauss przeciwko staremu'' 
Nowe walce straussowskie przeciwko dawnym? ... 

Sala historycznej odtąd wiedeński2j piwiarni Dom
m2 yera w dzielnicy Hietzing, tuż obok cesarskiego pa
łacu Schonbrunn, zapełniła się tego wtorku 15 paździer
nika 1844 po brzegi. Skoro Jan-syn ukazał się przed 
orkiestrą, zerwały się gwizdy Judzi nasłanych przez ... 
zazdrosn2go ojca. Na próżno! Pierwszy nowy walc no
wego Straussa musiał być bisowany dziewiętnaście razy 
(sukces możliwy tylko w Wiedniu). Zachwyt publiki 
d'.lszedł do granic delirium, gdy Jan-następca walco
wego tronu, w odpowiedzi na próbę bojkotu ze strony 
0jca, zagrał na zakończenie swego występu - jego 
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najbardziej popularny walc. Mężczyżni, jako że w ka
wiarniach i piwiarniach siedziało się wtedy z cylindrami 
na glo,vach, zdejmowali cylindry i machali nimi entu
zjastycznie w powietrzu. Kobiety ocierały chusteczkami 
łzy wzruszenia. Jednym genialnym posunięciem tak
tycznym Jan-syn stał się bohaterem dnia i Wiednia. 
Odtąd datuje się najdziwniejsza konkurencja w sztuce·, 

bo nie tylko między ojcem i synem i nie tylko w dzie
dzinie muzyki, ale na każdym polu. Stary Jan podcz3S 
swoich koncertów lansował muzykę Mendelssohna. Mło
dy, jako pierwszy kapelmistrz Austrii, dyrygował świa-



toburczą podówczas muzyką Wagnera. Gdy Wiosna 
Ludów zjeżyła Wiedeń barykadami, młody opowiedział 

się za rewolucjonistami, dostał tytuł kapelmistrza 
Gwardii Narodowej i grał na barykadach specjalnie na 
tę bojową okoliczność ułożonego „Marsza rewolucyjnego" 
oraz walca „Pieśń wolności", w Wiedniu bowiem i re
wolucja bez walca obejść się przecież nic mogła. - 
Równocześnie stary Jan skomponował „Marsza Radec
ky'ego", na cześć marszałka armii, który był podporą 

tronu Habsburgów. 

Rewolucyjność młodego była zresztą krótkotrwała, po 
czym Jan-syn powrócił szybko na pozycje statecznej 

}OllA 1\ ,\ SJRJl'SS - SL\ 
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burżuazji. Skoro na Franciszka Józefa I dokonano nie
udanego zamachu, lojalny .Jan pokwitował to natych
miast „Marszem na szczęśliwe ocalenie Cesarza", gdy 
Franciszek-Józef powracał ze służbowej podróży po roz
ległych terenach monarchii, w stolicy witał go wa lc 
.Jana zatytułowany „Salwy radości". Po chorobie i przyj
ściu do zdrowia jednego z wielkich książąt w witry
nach księgarni wie dei1 skich ukazały się nuty „i\ia rsza 
ozdrowieńc zego wielkiego ks ięcia Wilhelma", napis a nego 
przez Straussa. Przewidując naw·et jak gdyb y nasze 
czasy, .Jan Stra uss-syn - podczas mokrego lat a , gdy 
trzeba było w polu spies zyć s ię ze zbioram i - czy m 
p rędzej skomponowa ł marsza „Do żniw!". I tak da le j , 

tak dalej„. 

W roku 1849 stary Jan umiera, zaraziwszy się szkar
latyną od jednego z dzieci spłodzonych w nieślubnyrr. 

związku z modystką. Tu, ponieważ ukazałem tyle blas
ków starego Wiednia, niechże mi będzie wolno - dla 
równowagi - pokazać i odwrotną stronę błyszczącego 

medalu. O rozwodach pod berłem Jego Apostolskie.i 
i\'Iości nie było, rzecz jasna, mowy. Najwyżej unieważ
nienie małżeństwa w świc;tej Rocie Rzymskiej, co choć
by tylko ze względu na olbrzymie koszty. nie mówiąc 

o potrzebnych stosunkach kurialnych, stanowiło przy
wilej wyższych klas. J an Strauss-ojciec o rozwód 
z Anną Streim wcale się zresztą nic starał. Pieniędzy 

miał dosyć, a i lubi<iny był wystarczająco, żeby móc 
lekceważyć zgorszoną opm1ę publiczną. Żył ze swą 

młodą i ładną modystką, jak dziś mawiamy „na 
kocią łapę", dał jej kolejno czworo dzieci, a co będzie 
dalej - nie myślał. Dalej zaś była śmierć. Modystka 
została sama , twa rda Anna Streim.. w oparciu o nie 
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Jqc •. romoftfllctftOłct'". lllCh-uJe jednoczdnte cały „...,1:r1:
nv. rowtt1t1111c•t1lf ~ I po~ nam l•Ja1•1 tn wdztflc 
o_entć Ja lt ro ntemteckl meraftz 11k u:tmt lf'll„ł aa l81ft 



toburczą podówczas muzyką Wagnera. Gdy Wiosna 
Ludów zjeżyła Wiedeń barykadami, miody opowiedział 

się za rewolucjonistami, dostał tytuł kapelmistrza 
Gwardii Narodowej i grał na barykadach specjalnie na 
tę bojową okoliczność ułożonego „Marsza rewolucyjnego" 
oraz walca „Pieśń wolności", w Wiedniu bowiem i re
wolucja bez walca obejść się przecież nic mogla. -
Równocześnie stary Jan skomponował „Marsza Radec
ky'ego", na cześć marszałka armii, który był podporą 

tronu Habsburgów. 

Rewolucyjność młodego była zresztą krótkotrwała, po 
czym Jan-syn powrócił szybko na pozycje statecznej 
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fundament e1tet11kl? Napewno nłe Rant ani Fichte ant 
H~el; nie mogę prz11pomnlet •oble Je110 nazwl•ka.„ nłe 
wiem nawet jak on wl4Acłwl 11 rozum:a 1 t 1171 alcsjomut . Bii<: 
motfl chelat powiedzie<:, t e w sztuce, polegające; na przed
·~tawlen1u pewnu::h spra w . przedstawieniu nleza!e.tnym od 
11a•=ego usqdu mora!ne110. każdJI art 11sta pow.nl&n od s.i 
me110 po.:zq!lcc po:b11C si ę trosk mora!izatora; zm11s1 kr1J
t11czny (J w ladomy lub nleswladom11J albo Jd!ł wolicie . 
i ron ia 1eat w t11m wup<idku konlec?na. Dzlelo sztuki ;eu 
:awsze Ironiczne w tum senne, w jakim przedstawia na m. 
poza zastęQlem •oszelk!P.QO morallzowanla. obrazu świata . 
które sprawiajq nam tule przujemnoścl, tte mote nam dat 
sama cnota... w każdll'ft razie t en dztelnu ftLoze>f, któreQo 
prawdopodobnie rozumiem cal/c iem opacznte.'gd11bu t 1111 cho
dzi ; na spektakle do „VarlltU " znalazlbu plfknJI przJlklad 
do udowodnienia swuch teorii w tak na wskroś lroncznJłm 

ntew11powledz!a nle peln11m wdzięku teatrze panów Mell
haca · I HallVJl'ego. 

burżuazji. Skoro na Franciszka Józefa I dokonano nie
udanego zamachu, lojalny .Jan pokwitował to natych
miast „Marszem na szczęśliwe ocalenie Cesarza", gdy 
Franciszek-Józef powracał ze służbowej podróży po roz
ległych terenach monarchii, w stolicy witał go walc 
Jana zatytułowany „Salwy radości". Po chorobie i przyj
ściu do zdrowia jednego z wielkich książąt w witry
nach księgarni wiedeńskich ukazały się nuty „l\'i ar ~ za 

ozdrowieńczego wielkiego księcia Wilhelma", n a pisanego 
przez Straussa. Przewidując nawet jak gdyby n asze 
czasy, Jan Strauss-syn - podczas mokrego Ja ta, gdy 
trzeba było w polu spieszyć się ze zbiorami - czy m 
prędzej skomponował marsza „Do żniw'". I tak dalej , 

tak dale.i„. 

W roku 1849 stary .Jan umiera, zaraziwszy się szkar
latyną od jednego z dzieci spłodzonych w nieślubnym 

związku z modystką. Tu, ponieważ ukazałem tyle blas
ków starego Wiednia, niechże mi będzie wolno - dla 
równowagi - pokazać i odwrotną stronę błyszczącego 

medalu. O rozwodach pod berłem Jego Apostolskiej 
Mości nie było, rzecz jasna, mowy. Najwyżej unieważ

nienie małżeństwa w świętej Rocie Rzymskie.i, co choć
by tylko ze względu na olbrzymie koszty. nie mówiąc 

o potrzebnych stosunkach kurialnych, stanowiło przy
wilej wyższych klas. Jan Strauss-ojciec o rozwód 
z Anną Streim wcale się zresztą nie starał. Pieniędzy 

miał dosyć, a i lubiany był wystarczająco, żeby móc 
lekceważyć zgorszoną opm1ę publiczną. Żył ze swą 

młodą i ładną modystką, jak dziś mawiamy „na 
kocią łapę'', dał jej kolejno czworo dzieci, a co będzie 
dalej - nie myślał. Dalej zaś była śmierć. Mody5tka 
została sama, twarda Anna Streim, w oparciu o n ie 
mniej twarde ustawodawstwo wyzuła ją, będąc legalną 

wdową, z całego majątku, do ostatniego grosza. Mo
dystka z czworgiem dzieci schodziła coraz niżej po 
szczeblach wielkomiejskiej nędzy i prawdopodobnie -
jak to wówczas bywa - ślady zatarłyby się za nią. co 
zostawiło by nasze sumienia w spokoju. Niestety' Hi
storia odnotowała jeden jeszcze fakt z życia nies zczę 

snej kobiety: naglona głodem, bez żadnych już środków 
utrzymania, pewnego dnia o zmierzchu zakradła s i ę 

na cmentarz, gdzie w bogatym grobie leżał jej uwiel 
biany przez całą Europę mąż, oderwała od sztache t 
grobu żelazne latarnie, uniosła je ze sobą i s prze dał a . 
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U~d 
rw ;acajmy do Jana-syna, przed którym życie oto stoi 

otworem, a cierpliwa sława na kolejnego laureata czeka 
z uwitym wawrzynem w dłoni. Obserwując jego twór
czość, trzeba podziwiać zarówno ilość, jak i jakość tej 
muzyki. Jan Strauss-ojciec, umierając, zostawił w spadku 
251 utworów, w tym 152 walce. Jan-syn spłodził ogó
łem - nie licząc 16 operetek - 479 drobniejszych kom
pozycji, a w tym 14.5 walców. Jeśli przyjąć, że każdy 

walc składał się z pięciu części, z których każda opie
rała się na odmiennym temacie, dojdziemy do mate
matycznego wniosku, iż kompozytor zdobył się na 1450 
oryginalnych pomysłów melodycznych, tylko w walco
wej dziedzinie. Nie dziw, że wkrótce popularność 

Straussa osiągnęła stopień. który raczej zasługiwałby na 
miano - zbiorowej obsesji. Pewna bogata wiedenka za
pisała Janowi w testamencie grubszą sumę pod warun
kiem, że na jej pogrzebie będzie grał walce, co się 

i stało. Gdy z kolei umarła matka Straussa, w Wiedniu 
na znak współczucia odwołano wszystkie bale. Przez 
dwanaście letnich sezonów z rzędu cały elegancki Pe· 
tersburg jeździł do bliskiego Pawłowska, aby słuchać 

występującej tam orkiestry Straussa. Nie mmeJsze 
triumfy odnosił modny• Jan w Warszawie, Berlinie, ·Pa
ryżu, Mediol:mie. Ale to wszystko było niczym w po
równaniu z szałem w Ameryce, dokąd zaproszono 
Straussa na obchód stulecia niepodległości USA. 

Jan początkowo wzbraniał się przed tak odległą po
dróżą, nadto przywiązany do Europy i swego Wiednia. 
Opory jego przełamała dopiero złożona w wiedeńskim 

banku okrągła sumka honorarium: 100.000 dolarów. 
Popłynął. - Kultura Stanów miała wtedy bardzo specy
ficzne oblicze, więc impresario koncertowi oświadczyli 

przybyłemu muzykowi, że będzie miał sposobność do
konania czegoś niezwykle „wielkiego", na co w starej 
Europie z pewnością nie mógłby sobie pozwolić: oto 
czeka chór z 20.000 osób, który pod batutą kompozy
tora odśpiewa walca „Nad pięknym, modrym Dunajem". 
Strauss był owym monstrualnym pomysłem przerażony, 
a.le prasa imprezę zdążyła rozreklamować, więc cóż 
miał robić?„. - W liście do przyjaciół tak to opisał:" 

O artystycznym wykonaniu nie było ;\:adnej mowy. 
W pewnej chwili huknął strzał armatni - dyskretny 
znak dla naszej dwudziestotysięcznej gromadki, żebyśmy 
zaczynali. Skinąłem batutą. moich stu poddyrygentów 
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gest powtórzyło jak tylko mogło najszybciej i tak się 

rozpoczęło to piekielne rykowisko". 
Wcześniej, bo w roku 1862, Strauss żeni się z wie

det'lską śpiewaczką Henriettą Treffz. Ambitna i inteli
gentna, jęła marzyć o awansie społecznym dla sw:go 
Jana, w sposób wszakże mądrzejszy od nieboszczyka 
Straussa-ojca. Nie chciała, aby mąż zrywał z muzyką, 

lecz żeby tylko zaczął tworzyć muzykę bardziej ważką. 
Pod jej wpływem Jan Strauss zmienia najpierw typ 
komponowanych walców. Daje im obszerniejsze, na
strojowe wstępy, orkiestrze przydaje chór i oto walce 
rozrastają się w swego rodzaju poematy taneczne. 
Pierwszym walcem z chórem był onże przesławny „Nad 
pięknym, modrym Dunajem", o którym pewien krytyk 
powiedział, że jest „bezczęlny w swej genialności". 

Istotnie trzeba było mieć odwagę (równą późniejszej 

odwadze Ravela przy komponowaniu „Bolera"), aby dać 
utworowi temat na 32 takty, w którym powtarzają się 

tylko naiwne w swej prostocie trójdźwięki. A przecież 

walc podbił cały świat i do dzisiaj króluje. - Do grupy 
wielkich walców należą także: „Życie artystów", „Opo
wieści lasku wiedeńskiego", „Kobieta, wino i śpiew", 

„ Wak cesarski" oraz słynny walc-aria koloraturowa 
„Odgłosy wiosenne". 

NADWORNA. ORK/f:STRA llUZYK/ RA/.OWt'} l'OD Dl'R. }, STRAUSSA. 
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do Jana-syna, przed którym życie oto stoi 
otworem, a cierpliwa ~ła\va na kolejnego laureata czeka 
z uwitym wawrzynem w dłoni. Obserwując jego twór
czość, trzeba podziwiać zarówno ilość, jak i jakość tej 
muzyki. Jan Strauss-ojciec, umierając, zostawił w spadku 
251 utworów, w tym 152 w a lce. Jan-syn spłodził ogó
łem - nie licząc 16 operetek - 479 drobniejszych kom
pozycji, a w tym 14.5 walców. Jeśli przyjąć, że każdy 

w alc skład a ł si ę z pięciu części, z których każda opie
ra ła się n a odmienny m tema cie, dojdziemy do mate
matycznego wniosku, iż kompozytor zdobył s ię na 1450 
oryginalnych pomysłów m e lodycznych, tylko w walco
w ej dziedzini e. Nic dziw, że wkrótce popularność 

Straussa os ią gnęła stopie r1. który raczej zasługiwałby n a 
miano - zbiorowe j obsesji. P ewna bogata wiedenka za
pi sała Janowi w testamencie grubszą sumę pod warun
kiem, że na je j pogrzebie będzie grał walce, co się 

i stało. Gdy z kolei umarła matka Straussa, w Wiedniu 
na znak współczucia odwołano wszystkie bale. Przez 
dwanaście letnich sezonów z rzędu cały elegancki Pe
tersburg jeździł do bliskiego Pawłowska, aby słuchać 

występującej tam orkiestry Straussa. Nie mniejsze 
triumfy odnosił modny• Jan w Warszawie, Berlinie, ·Pa
ryżu, Mediol :rnie. Ale to wszystko było niczym w po
równaniu z szalem w Ameryce, dokąd zaproszono 
Straussa na obchód stulecia niepodległości USA. 

Jan początkowo wzbraniał się przed tak odległą po
dróżą, nadto przywiązany do Europy i swego Wiednia. 
Opory jego przełamała dopiero złożona w wiedeńskim 

banku okrągła sumka honorarium: 100.000 dolarów. 
Popłynął. - Kultura Stanów miała wtedy bardzo specy
ficzne oblicze, więc impresario koncertowi oświadczyli 

nr7vhvłPmll m117vknwi f p hl"rhiP mi:.ił "nn„nhnn•V• rln-

gest powtórzyło jak tylko mogło najszybciej i tak się 

rozpoczęło to piekielne rykowisko". 
Wcześniej, bo w roku 1862, Strauss żeni się z wie

deńską śpiewaczką Henriettą Treffz. Ambitna i inteli
gentna, jęła marzyć o awansie społecznym dla sw~go 

Jana, w sposób wszakże mądrzejszy od nieboszczyka 
Straussa-ojca. Nie chciała, aby mąż zrywał z muzyką, 
lecz żeby tylko zaczął tworzyć muzykę bardziej ważką. 
Pod jej wpływem Jan Strauss zmienia najpierw typ 
komponowanych walców. Daje im obszerniejsze, na
s trojowe wstępy, orkiestrze przydaje chór i oto walce 
rozrastają się w swego rodzaju poematy taneczne. 
Pierwszym walcem z chórem był onże przesławny „Nad 
pięknym, modrym Dunajem", o którym pewien krytyk 
powiedział, że jest „bezczelny w swej genialności". 

Istotnie trzeba było mieć odwagę (równą później szej 

odwadze Ravela przy komponowaniu „Bolera"), aby dać 
utworowi temat na 32 takty, w którym powtarzają się 

tylko naiwne w swej prostocie trójdźwięki. A przecież 

walc podbił cały świat i do dzisiaj króluje. - Do grupy 
wielkich walców należą także: „Życie artystów", „Opo
wieści lasku wiedeńskiego", „Kobieta, wino i śpiew" , 

., Walc cesarski" oraz słynny walc-aria koloraturowa 
„Odgłosy wiosenne". 
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Eełomową datą w życ iu Jana Straussa był rok 1870, 

w którym - znów za namową żony ~ muzyk zdaje ro
dzinną orkiestrę bratu Edwardowi, a sam poświęca się 
wyłą cznie tworze niu już nie w a lców, lecz operetek. 
Z tą j ednak chwilą zaczyna się dozgonna troska kom
pozytora, bezskuteczna pogor't - za dobrymi libretta mi. 
O war tości fra ncuskich lib re tt Offenbacha s tanowiła nic 

tylko ich dos konała budowa, a le przede wszyst lcim 
aktual na tr e ść satyryczna, która była sensacją dnia, 
a i d z i ś nie s traciła rumiel'lców życia. W policyjnym 
pal'l stwie Habsburgów o sa tyrze nic mogło być mowy, 
i sam ,Jan widz i a łby ją pewno niechętnie. Więc koniecz
na by ła tym le psza budowa libretta, tym ciekawsza 
intryga, tym l żejszy dowcip, nie wycelowany w nikogo. 
- Zna leźć taki e libretto ni e było sprawą łatwą. Stra uss 
na pisa ł łącznie 16 operetek, zawsze udanych muzycznie, 
lecz tylko w trzech wypadkach opartych na dobrym 
libretcie. Dlatego przetrwały tylko te trzy operetki : 
„Zemsta nietoperza", „Noc w Wenecji" 
c yga l'l slci". 

„Baron 

Tu wtręt: jaki był wza jemny stosunek Jakuba Offen
b acha i Jana Straussa'., współcze śnie żyjących, a n a j
większych po dziś twórców oper etek? Rzadki i tym 
bardziej godny podziwu, bo nie zawistny, a pełen sza
cunku. Offenbach proszony o skomponowanie jakiegoś 

walca specjalnie dla Wiednia odparł, że nie czuje s ię 

na s iła ch współzawodniczyć z bezkonkurencyjnym w te j 

dzi edzinie Straussem. J a n StrauFs ze swoj ej strony za
biegał o partytury Offenbacha, pragnąc wydawać je 
w Wi edniu, przy czym podkreślał ich niezwykłą w ar
t ość. Wspominam o tym dlatego, że najświetniej sze 

libretto straussowskie. do „Zemsty nietoperza", wyszło 

z wa rsz ta tu Offe nbacha. - Dwaj jego mianowicie wy
borni li breci ści, Meilha c i Halevy, na pisali farsę pod 

tytułem „Reve illon" (tradycy jny w e Francji bal w w ie
czór w igilijny), która w jednym z paryskich teatrów 
bu lwa ro wych odniosła wielki sukces. Autorzy zapropo
nowa li .i ą wobec tego Wiedn iowi, gdzie w oryginalnym 
kszi.a lci e n ie mogła iść choćby dla te~o. że wiedeńczy

kom żadne b ale wigilijne nie były znane. Aliści ze 
sztuczki n ie zrezygnowa no, oddając ją do przerobienia 
na libretto dla Jana Straussa, czego dokonali dwaj 
austriaccy fachowcy, Karl Haffner i Richard Genee. 
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W rezultaci e powstała treść: operetki, tryskaiąca dow
dpcm i werwą, będąca połączeniem i ście paryskiej Ic•k
kości, z wicde1hkim wdziękiem. 

Nie przeszkadza to, że przez Wicdei1 „Die Flcdcrmau~: · 

5 kwietnia 1874 roku przyjęta została chłodno, gdyi. 
tamtcjsz(! mieszczaństwo dopatrzyło się w opcr;:tcc 
drwiny ze swych solidnych moralnych obyczajów. Do
piero gdy po dwudziestu latach wystawił ją jako open; 
komiczną w Hamburgu znakomity kompozytor i kape l
mistrz Gustaw Mahler, wróciła z triumfem na scenę 

Cesarskiej Opery w Wiedniu i uznana została za jeden 
z narodowych muzycznych skarbów Austrii. Wcześni e j 

podobne były losy walca „Nad pięknym, modrym Du
najem". Przyjęty bez entuzjazmu w Wiedniu, dopiero 
kiedy podbił Paryż w czasie Światowej Wystawy z roku 
1867, zyskał uznanie w kraju. Pewna w tym dla nas 
pociecha, że nic my jedni musimy widzieć zagranicwy 
stempel na własnych osiągnięciach, żeby dostnec ich 
wartość. 

Dzieje „Nocy w Wenecji" ci ekawe są z innych wzglę
dów. Prapremiera tej operetki nie odbyła się w Wied
niu, lecz w Berlinie 3 października 1883. Poważnym 

berlil'lczykom treść „Nocy" (libretto: F. Zell, R. Genćcl 

rlosyć sic; podobała, ale głupie teksty poszczególnych 
arii wywołały tak duże oburzenie, że operetkę wy
gwizdano. Późniejsza o tydzień premiera wiedeń ska była, 

pod sugestią wypadków berlińskich, przyjęta t eż nie
dobrze. W r ezultacie „Noc w Wenecji" poszła do ia
musa, choć od strony muzycznej była nie tylko pełna 

najświetniejszych pomysłów melodycznych, ale stano
wiła także majstersztyk roboty kompozytorskiej. Wy
starczy przypomnieć serenadę Caramella i drwiącego 

walca, śpiewanego przez tłum pod drzwiami senatora 
Delaaua - - które to dwie m elodie w newnei chwili 

1tor111cl10łcalem z A.._cricllcWm o ko&eJach a.&cua:ueh. 
- WllPCłdlń - 1'TC111Cjł aq bardzo nadlcte - pow&edńakm 

- To prcnoda - odrzelcł - ale w11 11tnh&a.nlte lubłcłe wa:rt· 
dzte pneaadzU Pr:r11 na,m11łe.fa:rum WJIPGdlcu t.Ołlfte drł•n· 
nUcl opowladojq u :rł4mC1nJ1Ch tebracll, :rwtchnttc11ch nogach, 
nł• oncqcbq publtcznolcł wrmtonlct o natmnteJ•:r.J lcot1-
tu:rj1... eremu mca co atutJlć1 

- A co ptnq dzłennłlct w AuaCnt7 
- W AUSlrłł, lcłedll MCll'ZJI R f jGlcU UIJIJICldelc ftłÓWłtnJI, tł 
po iowac11cu btlło cn.,..ch podrómJICh wlfcej, ntt P"SJI 
odłełJfałe 
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Pzelomową datą w życiu Jana Straussa był rok 1870, 
w którym - znów za namową żony - muzyk zdaje ro
dzinną orki estrę bratu Edwardowi, a sam poświęca się 
wyłącznie tworzeniu już nie walców, lecz operetek . 
Z tą jednak chwilą zaczyna się dozgonna troska kom
pozytora, bezskuteczna pogoń - za dobrymi librettami. 
O wartości francuskich librett Offenbacha stanowiła nie 
tylko ich doskonała budowa, ale przede wszysfaim 
aktualna treść satyryczna, która była sensacją dnia , 
a i dziś nie strac iła rumieńców życia. W policyjnym 
państwie Habsburgów o sa tyrze nic mogło być mowy, 
i sam Jan widzia łby ją pewno niechętnie. Więc koniecz
na była tym lepsza budowa libretta, tym ciekawsza 
intryga, tym lżejszy dowcip, nie wycelowany w nikogo. 
- Zna leźć takie libretto nie było sprawą łatwą. Strauss 
napisał łącznie 16 operetek, zawsze udanych muzycznie, 
lecz tylko w trzech wypadkach opartych na dobrym 
I ibretcie. Dla tego przetrwały tylko te trzy operetki: 
„Zemsta ni etoperza", „Noc w Wenecji" 
cygański". 

„Baron 

Tu ·wtręt: jaki był wzajemny stosunek Jakuba Offen
bacha i Jana Straussa', współcześnie żyjących, a naj
większych po dziś twórców operetek? Rzadki i tym 
b ardziej godny podziwu, bo nie zawistny, a pełen sza
cunku. Offenbach proszony o skomponowanie jakiegoś 

walca specja]nie dla Wiednia odparł, że nie czuje się 

na siłach współzawodniczyć z bezkonkurencyjnym w tej 
dziedzinie Straussem. ,Jan Strauss ze swojej strcny za
biegał o partytury Offenbacha, pragnąc wydawać je 
w Wiedniu, przy czym podkreślał ich niezwykłą war
tość. Wspominam o tym dlatego, że najświetniejsze 

l ibre tto straussowskie. do „Zemsty nietoperza", wyszło 

W rezultacie powstała treść operetki, tryskaJąca dow
dpcm i werwą, będąca połączeniem iście paryskiej lc'k
kości, z wicdc1'iskim wdziękiem. 

Nic przeszkadza to, że przez Wiedefi „Die ł'lcdcrmau~" 

5 kwietnia 1874 roku przyjęta została chłodno, gdyż 

tamtejsze mieszczaństwo dopatrzyło się w opcr·:!lcc 
drwiny ze swych solidnych moralnych obyczajów. Do
piero gdy po dwudziestu latach wystawił ją jako op::!n~ 

komiczną w Hamburgu znakomity kompozytor i kapel
mistrz Gustaw Mahler, wróciła z triumfem na sccnG 
Cesarskiej Opery w Wiedniu i uznana została za jeden 
z narodowych muzycznych skarbów Austrii. Wcześniej 

podobne były losy walca „Nad pięknym, modrym Du
najem". Przyjęty bez entuzjazmu w Wiedniu, dopic-ro 
kiedy podbił Paryż w czasie światowej Wystawy z roku 
1867, zyskał uznanie w kraju. Pewna w tym dla nas 
pociecha, że nic my jedni musimy widzieć zagraniczny 
stempel na własnych osiągnięciach, żeby dostrzec ich 
wartość. 

Dzieje „Nocy w Wenecji" ciekawe są z innych wzglę
dów. Prapremiera tej operetki nie odbyła się w Wied
niu, lecz w Berlinie 3 października 1883. Poważnym 

berlińczykom treść „Nocy" (libretto: F. Zell, R. Ge11ec) 
rlosyć się podobała, ale głupie teksty poszczególnych 
arii wywołały tak duże oburzenie, że operetkę wy
gwizdano. Późniejsza o tydzień premiera wiedeńska była, 
pod sugestią wypadków berlińskich, przyjęta też n ie 
dobrze. W r ezultacie „Noc w Wenecji" poszła do i<i
musa, choć od strony muzycznej była nie tylko pełna 

najświetniejszych pomysłów melodycznych, ale stano
wiła takźe majstersztyk roboty kompozytorskiej. Wy
starczy przypomnieć serenadę Caramella i drwiącego 

walca, śpiewanego przez tłum pod drzwiami senatora 
Delaąua - które to dwie melodie w pewnej chwili 
Strauss łączy i prowadzi równolegle (nauka kontra
punktu u chórmistrza od św. Stefana nie poszła w las!). 
Dopiero w roku 1919, z okazji festiwalu operetek 
w Baden-Baden, dr. Karol Hagemann poddał teksty 
„Nocy" gruntownej rewizji i odtąd piękna operetka 
grywana jest bez przeszkód na wielu scenach. W roku 
1954 kolejnej rewizji dokonał i opracował dziełko na 
nowo znakomity berliński reżyser, Walter Felsenstein. 

Innym, bo politycznym aspiracjom zawdzięcza swoje 
powstanie operetka „Baron cygański". W latach osie:n
dziesiątych minionego stulecia, wobec głośnych ~ uż 

trzasków w szwach sztucznie skleconego imp2rium 

:!I 



llab;;burgów, akludllla S lQ s tała kwestia zaci e śni e ni a 

przyjaźni au;; lriacko-węgi e r s kie j, celem w spólnego trzy
mania w ry za ch reszty buntujących si<; narodów pod 
habsburskim be rłe m. Stra uss marzący o prapremierze 
na deskach Opery Cesa rskiej, umyślił sobie wob: c tego 
napisanie dz i e ł a , które muzycznie przyczyniłoby s ię do 
zrealizowania zamicrzel1 monarchii. Porozumia ł si <; 
przeto ze znanym pisarzem węgi e r skim Maurus : m 
Jókaiem, wybrano jego opowiadanie „Saffi", dano do 
przerobienia węgi ersko-austriackiemu libreciście Igna 
cemu Schnitzerowi i takim sposobem ujrzał światło 

rampy „Baron cygański", wprawdzie nic w Operze Ce
sarskie.i, lecz w „Theate r a n der Wien" 24 października 

1835, jednak sukces miał paradny, narodowy. W party
turze świe tnej , kunsztownie wypracowane j, „Baron" 
is totnie najbliżs zy jes t formy op::- rowej i wys tawiają 

go najpoważnie j sze sceny ope rowe świ a ta. 

Tymczase m Jan Strauss obchod:~ił dwa jubileusze: 40 
i 50-lecia dzi a łalności artystycznej. Przy te j okazji s lda 
dał mu hołdy ni e tylko rodzinny Wiedeń, lecz c :i ł a 

mu;:yczna Europa. Życzenia nadesłali, między innymi, 
Leoncavallo, Antoni Rubinstein, Verdi, Brahms. Ale już 

wiele wcześnirj RyszarĆl W agner w jednej z mów rzu
cił zdanie: „Wasi klasycy, od Mozarta do Strauc;sa ". 
Potem Brahms na wachla r zu pewnej damy zapisał kil
ka taktów walca „Nad pięknym, modrym Dunaj em", 
z dodatkiem: „Niestety nie Jana Brahmsa". 

W roku 1899 Jan Strauss, choć miał j uż 74 lata, 
zmie:iia jeszcze raz zainteresowania i bi erze się do 
pi saniu baletu „Kopciuszek". Pracy t e j ni e dokończył. 

Za ziębił się , dostał obustronnego zapaleni a płuc i zm arł 

5 czerwca, bez większych cierpień . Pochowano go nie
zwykle uroczy ście, obok Schuberta i Brahmsa. W spadku 
rodzinie zos tawił nieboszczyk sześć kamienic w Wi~·dniu , 

willę w uzdrowisku Ischl, zbiory dzid sztuki i konta 
w różnych ba nkach, wszystko razem wartości pona d 
pół miliona guldenów, co następnie zostało podwoj one 
rrnplywającymi tantiemami. 

:~ 

.,<!!}_ hcialbym poświęcić .ics zczc słów kilka dzi e.iom 
braci .Jana, bo t e ż cie kawe. J ego zastępca na czrlc ro
lłzinncj ka pe li, Józef (1827-1870), skomponował 283 
utwory taneczne. Niektóre cieszyły się nawet sporym 
powodzeniem. .Józef nieste ty miał bardzo słabe zdro-
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P•nł Cholnco, 1&roc:za ł J11łlct1G dama. czna~hn'ła z Jcoe/1411-
lcłirm. Podczu gdJI ftłałłOMlc pru1zulcłwał pn.,-ótne za
kqłlcł P•rJlł•, łeł>łl ocłncald~ nlew emq - ona baranlcoioa la 
114 plał11 10 Norma!Ulłt w raftłtonac/a młode110 malarza. 
Chos•aco łraftl 111 lccn'ic1& na jej llad. PTZ11b111 do hot1lu 
I wpadł do polcojti, je1tZCze łpłqce110 art111&11. 
- Paftłe - kny lcnql - oddaj ml mojq ton111 
Taftłtett 11&. .taicie dic tum odpotałedztal: 

- DobTze, dobrze. ale niech pan 11TZecznte poprolł. 

A urelten Scholl 
L'Hprtt du 1>ou1n ar<1 

Jl7f. 



llaiJ .; i.Jurgów, aklud!lla s i ę s tała kwestia za cicsnieni ;; 
przyjaźni aus triacko-węgie rskiej, celem w spólnego trzy
mania w ryzach re szty buntujących si ę narodów pod 
habsburskim be rłem . Stra uss marzący o prapre mie r ze 
na deskach Opery Cesarskie j, umyślił sobie wob:c tego 
napisanie dz i e ł a , które muzycznie przyczyniłoby się do 
zrealizowani a zamicrzc11 mona rchii. Porozumia ł s i ę 

przeto ze znanym pisarzem węgi e rskim Maurus:m 
Jókaiem, wybrano jego opowiadanie „Saffi", dano do 
przerobienia węgiersko-austriackiemu libreciście Igna 
cemu Schnitzerowi takim sposobem ujrzał świa tło 

rampy „Ba ron cygański", wprawdzie nie w Operze Ce
sa rskie.i, lecz w „Theater an der Wien" 24 październik a 

1885, jednak sukces miał pa radny, narodowy. W party
turze świetnej , kunsztownie wypracowa nej, „Baron" 
is totnie najbliżs zy jes t formy op::- rowcj wys taw i ają 

go najpoważni e j sze sce ny operowe świata. 

Tymczasem .Jan Strauss obchod:>.ił dwa jubileusze: 40 
i 50-lccia dzia łalno~ci artys tycznej. Przy te j okazji skła 

da ł mu hołdy nic tylko rodzinny Wiedeń, lecz ca la 
mu;:yczna Europa. Życzenia nadesłali, między innymi, 
Leoncavallo, Antoni Rubinstein, Ve rdi, Brahms. Ale już 

wiele wcześniej RyszarCI Wagner w je dnej z mów r zu
cił zdanie: „Was i klasycy, od Mozarta do Straussa". 
Potem Brahms na wachlarzu pewnej damy zapisał kil
ka taktów walca „Nad pięknym, modrym Dunaje m", 
z dodatkiem: „Nies tety nie Jana Brahmsa ". 

W r oku 1899 Jan Strauss, choć miał już 74 la ta, 
zmie:-iia jeszcze raz zainteresowania i bierze się do 
pisaniu bale tu „Kopciuszek". Pracy tej nic dokm'lczył . 

Za zic;bił siQ, dostał obustronnego zapalenia płuc i zmarl 
5 czerwca, bez wiQkszych cierpień. Pochowa no go nie-

. ~11„ • • 

}OHJJ..\".\ STRACSS W OSTATS!Clł LATACH JrCIA 

\Vie, a stało się tak, że gdy prowadził orkiestrę w Do
linie Szwajca rskiej w W'arszawie, jacyś oficerowie 
carscy, czegoś z dyrygenta niezadowoleni, obili go tak 
srodze, że nieszczęsny Józef zdążył tylko powrócić do 
Wiednia , aby tam zemrzeć. Wielki brat Jan przy 
śmierci nie był obecny. Łącząc niepospolity talent mu
zyczny z nic mniej wybitnymi zdolnościami handlo-



wymi, natychmiast pojechał do Warszawy, żeby za stą

pić chorego brata i nie narażać na szwank ani prestiżu , 

ani dochojów straussowskic.i Kapeli. 

Drugi brat .Jana - Edwa rd (18:35-1916), który w roku 
1870 przejął dyrekcję zespołu rodzinnego na stałe, pro
wadził go aż do roku 1902, ki edy to - będąc w StanJch 
Zj ednoczonych - rozwiąza ł orkiestrę po 76 latach ki 
pełnego chwaly konc2rtowania. W roku 1907 zdążył 

jeszcze spalić w pewnej cegielni rodowe archiwum, aby 
ża dC'n późniejszy badacz nie gmerał w taj11ikach WJr
sztatu kompozytorskiego Straussów. Palenie stosów p:1-
p i : ru nutowego trwało ponad pięć godzin! 

Żył potem i działał syn Edwarda, Jan III (18611 -
1939). Jako ostatni z rodu piastował, aż do detronizacji 
Habsburgów w roku 1918, tytuł Nadwornego Dyrektora 
Muzyki Balowej (Hofballmusikdirektor), po czym wy
emigrował do Berlina. Pierwszym Dyrektorem Balów 
Dworskich został w roku 1835 Jan Strauss-ojciec, zat '.'m 
- rzecz nie częsta - stanowisko owo utrzymała jedna 
rodzina przez bez mała wiC'k cały. 

Porównując sytuację w muzyce i nic tylko w muzyce 
Offenbacha i Jana Straussa, muzykolog niemiecki Otto 
Schneidereit tak pisze:• „Offenbach był geniuszem -
Strauss fenomenem rozrywki. Offenbach ze swym dzie
łem stał przeciwko dookolnemu Ś\viatu i usiłował jego 
wady piętnować; dzieło Jana Straussa - przeciwnie -
tkwiło we współczesności i starało się wady jej 
upiększać. Offenbach przeszedł życic ni ezamai:ny. 
a zmarł w ruinie; Strauss rozpoczynał ja ko syn euro
pejskiej znakomitości, zaś umierał będąc pół-milio

nerem". 

Jestem nieco odmiennego zdania, niż Otto SchneiderC!it. 
- Konflikty społeczne minionego wieku t ymczasem 
zatarły się, została muzyka. I\ tu można stwierdzić 

niewątpliwie, że „Piękna H el2na'" Offenbacha i „Zemsta 
nietoperza" Strnussa, to dwa szczytowe osiągnięcia op<'
retki, arcydzie ła jak dotąd ni0prześcignione i równo
rzędne w swym urz<'ka .iącym, !Pkkim pi~knie. 
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