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Dziś nos czeka uciech moc 

będzie biba, będzie wstawa 

i dziewczęta, i zabawa 

huczna, i szalona noc! 

11Wiedeń jest miastem zmysłowych 

uciech, a Strauss jest słońcem, wokół 

którego wszystko się obraca 11 
-

pisano w ubiegłym stuleciu. Joha nn 

Strauss - sy11 cieszył się popularnośc ią 

zaiste niezwykłą. W rodzinnym mieśc i ~ 

ustępował tylko cesarzowi, w Europie -

nawet go przewyższał; gdy w 1890 roku 

zorganizowano plebiscyt na najpopular

niejszego obywatela naszego kontynen

tu, zwyciężyła królowa Wiktoria, drugie 

miejsce zdobył żelazny kanclerz 

Bismarck, a trzecie wiedeński król wal

ca. 

Jerzy Waldorff 

• 
Zemsta o mur... muzyczny 

Chcąc zrozumieć, jakimi drogami rozwinął się fe
nomenalny talent Jana młodszego Straussa i dlaczego 
dał takie, a nie inne owoce, trzeba koniecznie prLYi
rzeć się - choćby w sposób pobieżny - dziewię

tnastowiecznej histori i Austrii. Stulecie owo zostolo 
tam podzielone cezurą Wiosny Ludów na dwie, mniej 
więcej równe części. 

W pierwszej połowie cesarstwo Habsburgów wstrzą
sane było najpierw wojnami napoleońskimi i gos
podarczo ciężko nimi doświadczone, potem zaś -
po Kongresie Wiedeńskim z 1815 roku - trzymane 
w żelaznych ryzach politycznych przez stróża ab;o
lutyzmu w Europie, kanclerza Klemensa Mettemi,;ha. 

Z niebywałym uciskiem cenzury obezwładniającej 

każdą wolną myśl, niemal każde słowo, dawała 

sobie jako tako radę jedna muzyka, której w tym okre
sie czołowym, a gwałtownym - na zmianę posę

pnym i bohaterskim przedstawicielem - był Ludw·g 
van Beethoven. 

Rok 1848 zjeżył Wiedeń barykadami. Fala wolności 
wymiotła z Austrii kanclerza Metternicha, ale nie oba
liła tronu Habsburgów. Wyniosła nań jeno osiemna
stoletniego chłopca, który miał panować sześćdziesiąt 

dwa lata, otoczony przez lud aureolą jowialnego li
berała i do dziś przez wiedeńczyków wspomi.1any 
z rzewną łezką, jakkolwiek intelektualiści kra;owi 
i zagraniczni politycy mawiali o nim po cichu, te 
jest głupi. Ten Franciszek-Józef I musiał przecie kis
rować się trafnym instynktem politycznym, skoro ;:io 
klęsce Austri i pod Sadową (1866 r.) i wyrzuceniu jej 

przez Prusy ze Związku Niemieckiego, umiał dać swe
mu państwu nowy, dualistyczny ustrój Austro-Węgier, 
w którym rozwijało się ono nadal, wypełnione oby
watelami zadowolonymi, jakkolwiek była to składan
ka wielu narodów, religii, kultur. 

Pikantne było, że koronę Węgier kładł na głowy 

Franciszka Józefa i jego pięknej żony Elżbiety ten 
sam Lajos Kossuth, który za wzniecenie w roku 1848 

na Węgrzech powstania został przez tego same30 
Franciszka Józefa skazany na śmierć przez powiesze
nie. - Szczególnie trudne zdawało się zyskanie dla 

tronu Habsburgów polskiej Galicji, dążącej przecież 
do niepodległości państwa polskiego, zjednoczone
go z trzech zaborów. Aliści „poczciwiec Francjózef" 
podbić umiał Polaków tak dalece - przede wsiyst
kim tolerancją w strefie kulturalno-politycznej - ie 
kiedy składał wizytę we Lwowie i Krakowie, przed
stawiciele społeczeństwa polskiego w adresie do tro
nu użyli zwrotu „przy tobie, Najjaśniejszy Panie, stoi

my i stać chcemy". 

Ten opis polityczny dawnej Austrii dopełnić trzeba 
koniecznie dwiema uwagami. Mimo klęski pod Sa

dową i sławnego krachu na giełdzie wiedeńskiej 

w początku lat siedemdziesiątych, przez całą drugą 

połowę stulecia ludność Wiednia, od bogatego~iesz
czaństwa, aż po sferę rzemieślniczą, żyła w rosną

cym dobrobycie, a walca tańczyła w miłym przeświad
czeniu, że i oo pochodzi z Wiednia, gdyż jak mówi'a 
legenda, pierwszy historycznie walc „O, du lieber 

Augustin" skomponowany został w połowie XVll wieku 
przez ulicznego muzykanta wiedeńskiego, nazyworie
go właśnie Augustynem. Walce zaś tańcowano 

w Wiedniu popijając wino, które przyjemnie szumia
ło w głowach, a pochodziło z rozległych winnic cią
gnących się aż po Adriatyk, zaś owo nosłoneczr.io

ne, ciepłe morze było dla tamtych Austriaków -
mare nostrum. 

W takim to mieście urodził się A.D. 1804, wzrastał 

i kształtował fundator muzycznej dynastii lekkich 
Straussów - Jon 1-szy. Przyszedł na świat jako syn 
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der Strauss-1. bukiet, wiązanka; 2. struś; 3. poet.: starcie, walka 

JOHANN I (1804-1849), oic1ec - rozpowszechnił walca we wszystkich sferach Wiednia, 
spopularyzował - w całej Europie; zostawił ok. 250 kompozycji - wolce, kontredanse, 
polki, galopy i marsze. Zaczynał karierę jako skrzypek w ogródkowych zespołach, a jako 
25-latek zdobył najwyższy szczebel wiedeńskiej drabiny muzycznej: został dyrektorem orkie
stry balowej dworu cesarskiego. Zdaniem Wagnera„we wszystko, cokolwiek grai, wklodol 
jednakowy entuzjazm i bardzo często wprawiał słuchaczy w zachwyt graniczący z szaleństwe;n. 
Demon wiedeńskiej muiyki„." 

JOHANN li (1825--1899), syn - wiedeński król walca, który jednak nie zaniedbywał polf'::k 
kadryli, marszów i innych roztańczonych poddanych w liczbie ponad 500. Zachęcony przez 
Offenbacha i kolejne żony komponował także operetki - Zemstę nietoperza, Barona cy· 
gańskiego, Noc w Wenecji, Indygo, Karnawał w Rzymie, Slepą krowę i kilkanaście innych. 

JOZEf· (1827-1870) - nie miał w sobie zniewalającego u.roku brata, ale wiele kcbiet 
powiadało, że był b a r d z o interesujący i zagadkowy. Zdolny architekt i inżynier uległ 

fascynacji nie partytury, ale rysunków technicznych; projektował wodociągi, maszynę do 
czyszczenia ulic, nowe tablice logarytmiczne dla gimnazjalistów - ale .gdy Johann z prze
pracowania rozchorował się i „ktoś" musiał poprowadzić orkiestrę, z równym talentem 
opanował grę na skrzypcach i dyrygowanie, a potem i komponowanie walców. I pewnie 
robił to nieźle, skoro starszy brat twierdził, że „Józef był najbardziej utalentowanym z nas 
wsiystkich, ja tylko jestem najbardziej popularny". 

EDWARD (1835--1916) był najmłodszym i najtrudniejszym dzieckiem Johanna - ojca i Anny 
Streim-Strauss. Talent najmniejszy, ambicje największe, urodo' najbardziej pociągająca, ka
pelmistrzowska sylwetka - najatrakcyjniejsza. Starczyły, by „piękny Edi" zdobył upragnio
ne tytuły - m.in. kapelmistrza dworu cesarza Brazylii, a później i Austrii. 

JOHANN Ili (1866-1939), syn Edwarda - po ojcu odziedziczył dworską orkiestrę, ale później 

przeniósł się z Wiednia do Berlina. 

EDWARD 11 (ur. 1910), prawnuk Edwarda I - także został dyrygentem 
specjalistą od muzyki swych sławnych pradziadków. 

oczywiście 

OSCAR STRAUS (1870-1954) - też wiedeńczyk, ale nie „z tych Straussów", choć podobnie 
jak oni komponował walce i operetki. 

RYSZARD STRAUSS (1864--1949) - ani wiedeńczyk, ani na trzy pas, choć także obdarzony 
swoistym poczuciem humoru (żeby przypomnieć instrumentacyjne zabawy Dyla Sowizdrzała 
lub Don Kichota i Sancho Pansy z jego poematów symfonicznych). Nawet w Tańcu 7 zasłon 
„rozbieranka" Salome groźniejsze ma konsekwencje niż stripe-teasy wiedeńskich div. Cho
ciaż - nawet w poważnym repertuarze króla postromantycznej orkiestry - znalazło się miej
sce na wiedeński wdzięk Kawalera srebrnej róży. 
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właściciela oberży „Pod dobrym pasterzem", poło

żonej o kilko kroków od Dunaju, w którym jego ojciec 
następnego roku utopii się samobójczo, nie mogąc 
znieść nerw()WO przerażającego zamętu i biedy, co 
wszystko razem spowodowali przeklęci Francuzi ze 
swym Napoleonem. Owdowiola matka potrafiła j<!
dnak przetrwać jakoś do lepszych czasów, kiedy ober
ża „Pod dobrym pasterzem" znów jęła zapełniać się 
ludźmi chętnym i do wypitki i tańca, a w kiesze;iach 
pobrzękujących srebrem. Moly Jan najpierw prz)•sfu
chiwoł się tylko najętym przez matkę grajkom, lecz 
niebawem sam ujął skrzypce w garść, by ich nie wy
puścić oż do z.gonu. W pewnej chwi li zwrócił s ię do 
niego młody tak że 5krzypek i kompozytor utworów to-

Rozalindo - Antonino Kawecka, Adela - Krystyno 
Pakulska, 

necznych - Józef Lonner, proponując założenie 

wspólnej kapeli. Zespół liczył początkowo zaledwie 
czterech instrumentalistów, jednak w dobie gruntu
jącego się trwale pokoju, a wraz z tym rosnącego 

zapotrzebowania no orkiestry do tańca, zyskał szybko 
popularność, stawał się coraz to bogatszy w groj
ków, zaś jego kierownicy jęli obrastać w dochody 
i piórka. - W roku 1825 Jan Strauss tworzy własną 
kompanię muzyczną, zrywając z Lannerem, z którym 
będą odtąd toczyli zocieklą, konkurencyjną walkę. 

Ambitny Jan chciał się usamodzielnić również dla
tego, że się tymczasem zakochał w niejakiej Annie 

Streim tak namiętnie i - rzecby można - pospiesz
nie, iż ślub wzięli 11 lipca, a już 25 października 

ciągle tego samego, wartego zapamiętania roku 1825 
narodził się im syn, po ojcu nazwany imieniem Jano 
Chrzciciela. Słowa ojca rozprzestrzenia się tymcza. 
sem szybko i coraz szerzej, a głowa kupiecka pra· 

cuje bardzo sprawnie! Podczas karnawałów przedsię
biorczy Jan wynajmuje dwustu muzyków, dzieląc ich 
na cafy szereg „oryginalnych kapeli stroussowskich", 
które jednocześnie grają w różnych lokalach i sa
lach tanecznych Wiednia, o on jeździ tylko fiakrem 
od jednej do drugiej, żeby na kilko minut pokczać 
się ze skrzypcarni i dyrygującym smyczkiem publi
ce. 

Wybraniec losu!.. Niebawem molo było w Europie 
ludzi bardziej fetowanych od niego. Podejmował no 
czele orkiestry triumfalne podróże koncertow9 do 
Berlino, Amsterdamu, Brukseli i Paryża, gdzie witał 

go bardziej życzliwie na lamach „Journal des Debots" 
sam wielki Hektor Berlioz, i do Londynu, gdzie ko· 
ronująca się młodo królowa Wiktoria chciała tańczyć 
koniecznie pod batutą słynnego wiedeńczyka. A prze· 
cież, gdy szło o wybór kariery dla synów, Jan Strouss
ojciec w żaden sposób nie chciał się zgodzić, żeby 
wędrowali jego muzycznymi śladami. Był zdania, iż 

zawód muzyko jest czymś niegodnym w rodzinie już 
wzbogaconej, mogącej stanąć no równi z pierwszy
mi mieszczańskimi domami Wiednia. Dlatego syn Jan 
miał zostać - wedle marzeń i nakazów ojca -
urzędnikiem bankowym, Józef adwokatem, o naj· 



Już o Kongresie Wiedeńskim mawiano, iż „wprawdzie się nie posuwa, ale tańczy". Gdy po 

kilkunastu lotach, jesienią 1830 roku do naddunajskiej stolicy przybył Chopin, by dać tom 

porę koncertów, nikt się nim nie zainteresował - albowiem „Lanner, Strauss i ich walce 

zagłuszają wszystko", pisał potem młodziutki wirtuoz do rodziny. 

.„o później, przez cały stroussowski wiek XIX urządzono niezliczone ilości balów. A raczej 

- zliczone bardzo dokładnie, lecz w astronomicznych zaiste liczbach. W karnawale 1832 

roku odbyły się 772 bale z udziałem 200 OOO osób, czyli połowy mieszkańców Wiedn•o 

{łącznie ze starcami i niemowlętami). W innym karnawale doliczono się 297 balów w jednym 

tylko dniu! A bywały wieczory, gdy no parkiecie znajdowało się czwarta część mieszkańców 

Wiednia. 

Bale urządzono dla wszystkich sfer społecznych i z każdej okazji. Bywały bale publiczne, 

reduty {czyli publiczne bale maskowe), bale zamknięte, prywatne, pikniki oraz tok zwane 

Schnackerboelle dla niższych sfer, które zdaniem. ówczesnych kronikarzy zachowywały się 
często przyzwoiciej niż sfery wyższe. 

Bale dla sfer najwyższych były miejscem spotkań górnych pięciu setek. Otwierał je zozwy

czaj polonez Chopina (szczególna to zemsta zza grobu za niedostrzeżenie niegdysiejszago 

dwudziestolatko), następnie grywano walce i polki. Później, po kolacji, z przywileju zapra

szania do walca korzystały panie - i ta przedemoncypacyjno zdobycz stawało się nie

rzadko powodem poważnych komplikacji. Następnie znów polki, wolce - w coraz szybszym 

tempie, do białego rana„. 

Bywały bale o jeszcze bardziej określonej hierarchii społecznej uczestników. Na jednym 

z takich „tańcujących(?) wieczorów'' spotkali się ponowie z wielkiego świata i ponie z pół

światka. Strojem obowiązującym i wystarczającym było „.skóro, oczywiście wiosna. Niekon

wencjonalnej kreacji towarzyszył jednak tradycyjny porządek tańców - polonez, walc, o do

piero potem figury bardziej dowolne. Niestety, pozbawiona widocznie zrozumienia dla tańco 

i jego integrującej roli policja wiedeńska zakłóciła ów powrót do roju no trzy pas. 

Pozotoneczne atrakcje balowe bywały jednak i bardziej niewinne. No każdy boi scena

rzysto obmyśleł troskliwie jakąś niespodziankę. Tym scenarzystą, impresariem i reżyserem 

oraz scenografem było zazwyczaj jedno i to samo osoba: właściciel lokalu, który musiał mleć 

niespożytą energię, rozmach, talent i poczucie humoru - inaczej bankrutował. 

młodszy Edward uczy się tymczasem w gimnazjum 
klasycznym, przeznaczony do kariery dyplomaty. Jon 
do bankowości nie miol oczywiście żadnego pocią

gu, za to od wczesnego dzieciństwa garnął się ku 
muzy.ce, co musiało być przed ojcem starannie ukry
wane. Aliści na konserwatywnego satrapę przyslła 

kryska! Zakochał się gwałtownie, uczuciem niebtz
piecznym starszych panów w pewnej modystce, opu
ścił żonę, rzucił dom i przestoi się interesować losem 
dzieci. 

Jan mógł odtąd poświęcić się studiom muzy:znym 
jawnie i poważnie. Obok gruntownej nauki gry ·1a 
skrzypcach broi także lekcje teorii u dyrygenta chóru 
wiedeńskiej katedry św. Stefana, w związku z czym 
pierwszą wykonaną kompozycją przyszłego „K1ćla 

walców" był... uroczysty chorał kościelny: „Tu, qui 
regis totum orbem". Dokładne poznanie zasad har
monii, kontrapunktu oraz instrumentacji miało się 

później młodemu artyście bardzo przydać. - Słucha
jąc klasycznego już dziś nagrania, na płytach O:T'e· 
rykońskich, walca „Nad pięknym, modrym Dunajem" 
pod batutą Arturo Toscaniniego, melomani przeko
nani bywają na ogół, iż arcydziełko owo brzmi dla· 
tego tok wspaniale, bo przeinstrumentowane 1.0stoło 

i tym samym sposobem udoskonalone już to prz::z 
samego Toscaniniego, już to przez innego mist1zo 
świadomego wszystkich, najbardziej wyrafinowanych 
tajników warsztatu kompozytora. A naprawdę instru
mentacji dokonał sam Jan Strauss i zarówno ten po
pularny walc, jak inne słowne i wreszcie operetki, 



No popularnych „Gołębich balach" u Dommoyera (tego samego, u którego debiutował 
Strauss-junior) każda z dom otrzymywało w podarunku żywego gołębia z zawieszonym „o 
szyjce liścikiem pełnym wyszukanych, miłych komplementów„. No balach „Dziewcząt z rói:ą" 
w Sofien-Bod spod plafonu opuszczono wielki kosz pełen kwiatów. Siedząco w nim d?iew
czyno obrzucało domy zaklejonymi papierowymi tubkami: we wszystkich znajdowały się biole 
róże, w jednej tylko - czerwona, o domo, która tę czerwoną różę znalazło, otrzymywało 
cenny zegarek lub klejnot. Były bale starannie rekonstruujące szaleńcze noce Kongresu Wie
deńskiego w bajkowym „Apollo", były gigantyczne inscenizacje„. bitwy narodów pod Lipskiem, 
ze Straussem dowodzącym blisko 250 muzykami, było maskaradowe Cwałowanie Walkirii„. 
Z miejscem i rekwizytami kłopotów nie było„. 

„Nad pięknym, modrym Dunajem" -
najpopularniejsze dzieło króla wcir.o, 
symbol Wiednia, ole i prawie hymn naro
dowy (co podkreślał sam wielki Hons
lick) - miał początki dość zabawne, 
żeby nie powiedzieć cudaczne. Partytu
rę Straussa otrzymał Joseph Weyl, z za
wodu funkcjonariusz policji, z 'zamiłowa
nia - „domowy poeto" Męskiego To
warzystwo Spiewoczego. Podzieli/ chór 
no dwa mniejsze zespoły, które miały 

prowadzić następujący dialog: 

„Wiedniu, hej ho I" 

„Oho, a co ł" 

Członkowie chóru, solidni obywatele 
obdarzeni zdrowymi głosami, omal nie 
urządzili buntu. Twierdzili, że tekst jest 

1 wręcz idiotyczny, o całość - niemelo
dyjna i nie do śpiewania. Litościwi bio
grafowie starali się usprawiedliwić tę pi
ramidalną bzdurę, snując teorie o swo
istej metaforze: Austrio, jako supermo
carstwo kończyła się, sytuacjo stawa!a 

się coraz gorsza, ale mimo wszystko po
godnym z natury wiedeńczykom pozosta
wało nadziejo - przynajmniej no ko
lejny udany karnawał. 

„Już wstaje nam świt". 

„Nie widzim nic I" 

„Karnawał tui- tui". 

„Ach - no to już I" 

Na swoje wielkie tournee po Ameryce udoi się 
Strauss statkiem. Rzecz jasno, nie ma mowy o podró
ży bez balu - Strauss dyrygował orkiestrą pruskie
go regimentu grenadierów, zachwycił pasażerów, ale 
rozczarował pasażerki, które liczyły no to, że maestro, 
przekazawszy batutę po paru tańcach innemu kapel
mistrzowi, sam ruszy na parkiet. Nie zdawały sobie 
sprawy (o czym w Wiedniu wiedziało każde dziecb), 

że król walca nigdy nie umiał i nigdy nie nauczył się 
tańczyć - zwłaszcza walca. 

Walc tworzy ~o, w którego środku tkwi dia

beł I (z pism teołogic:z;nych XVll/XVllll wieku) 

• „ po premierze „Zemsty nietoperza" recenzent „Mor
genpostt" zanotował: „Na parterze można było do
stać morskiej choroby, tak ludzie kołysali się do taktu 
czarujących melodii" .„ 

Kto podczas tańca będzie się obracać w kół
ko, ma być pojmany i ukarany grzywną dwu

dziestu groszy (rada miejska pewnego nie

mieckiego miasteczka} 

grywane ,są w wersji oryginalnej. - Tymczasem, ku 
zgorszeniu swego kościelnego pedagoga, dziewiętna
stoletni Jan rzuca dalsze studio i - zamk1st dosko
nalić na własny użytek formy sonat, czy fugi - zbie
ra kilkunastoosobową orkiestrę, po czym debiutuje 
w roli kompozytora wolców oraz ich dyrygenta. Przed 
bliskimi tłumaczył się koniecznością szybkiego zara
biania, na porzuconą przez ojca matkę i braci. Jak
kolwiek było, decyzję powziął odważną, lecz i naj
rozsądniejszą z możliwych . 

Ówczesne lekkie zespoły orkiestralne zresztą nie 
ograniczały się do gronia no balach i repertuaru 
tanecznego. Codziennym ich zajęciem były konce•ty 
lotem w ogródkach, zimą w dużych solach kawiar
nianych, do programu zaś występów wchodziły nawet 

Krystyna Pakulska - Adela, Stanisław Romański -
Eisenstein 

tak masywne pozycje, jak uwertury Beethovena. W re
jestrze figurowały też i wiązanki melodii ze znanych 
oper, aliści dla wiedeńczyków najbardziej pociąga
jące były nowe wolce, kadryle, polki i galopy. Kiedy 
przeto Jon Strauss-syn ogłosił swój debiut, w Wiedniu 
zawrzało. Miody Strauss przeciwko staremu~ Swieże 
wolce stroussowskie przeciw dawnym?... 

Wiedeńska restauracjo i solo tańca Dommoyera 
w dzielnicy Hietzing, tuż obok cesarskiego pałacu 

Schćinbrunn, zapełniła się tego historycznego wtorku 
15 października 1844 po brzegi. Skoro Jon-syn uka
zał się przed orkiestrą, zerwały się gwizdy ludzi na
słanych przez„ . zazdrosnego ojca, który postanowił 

odgrodzić się od czelnej konkurencji potomka murem 
demonstrowanej niechęci, a nawet szykan. Daremnie! 
Pierwszy nowy walc nowego Straussa musiał być po
wtarzany dziewiętnastokrotnie (sukces możliwy tylko 
w Wiedniu). Zachwyt publiki doszedł zaś do granic 
delirium, gdy Jon-następco walcowego tronu, w od
powiedzi no próbę bojkotu ze strony ojca, zagrał na 
zakończenie swego występu - je g o najbardziej 
popularny walc. Taka było - parafrazując naszego 

hr. Fredrę - szlachetna „zemsto o mur muzyczn1" 
syna wzięto no twardym rodzicu„. Mężczyźni, jako 
że w kawiarniach i winiarniach _siedziało się wtedy 
z cylindrami na głowach, zdejmowali cylindry i ma
chali nimi entuzjastycznie w powietrzu. Kobiety ocl?
raly chusteczkami łzy wzruszenia. Jednym mądr1m 

posunięciem taktycznym Jon-syn stoi się bohaterem 

dnia i Wiednia . 

Szlachetność szlachetnością, o przecie jednak ry
walizacja ojca z synem trwało nadoi. Uparto kon
kurencja nie tylko w dziedzinie muzyki, ole i polityki. 
Story Jon podczas swoich koncertów lansował utwo
ry Mendelssohno, młody, jako pierwszy dyrygent 
Austrii, prezentował z estrady światoburczą podów
czas muzykę Wagnera. Gdy Wiosna Ludów poderwa
ło spokojnych obywateli Wiednia do walki, młody 
opowiedział się za rewolucjonistami, dostoi tytuł ka
pelmistrza Gwardii Narodowej i grai na ł>arykadoch 
specjalnie na tę bojową okoliczność ułożonego „Mar
sza rewolucyjnego" oraz walca „Pieśń o wolności", 
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Mijały lota, mijały mody.„ Pikanterio wolca przyb ladło, o gdy nastoi offenbachowski kankan, nie tylko 

nikomu już nie przyszłoby do głowy ciskać gromy no rozpustnie wolcujqce pory, ole - jak donosiło „G'l

zeto Muzyczno i Teatralno" ~ wręcz przeciwnie, wole zdawał się być „symbolem miłości uświęconej przez 

związek malżeński. Dwie osoby, które spajają ze sobą ciało i ręce, zdają się przeszkadzać jedna drugiej 

w biegu, a jednak właściwa zgodność ruchów i kroków otwiera ich nogom swobodne pole, tak ie wal· 

cująca para najtrafniejszy przedstawia obraz owego stadia małżeńskiego, które pomimo rozmaitych tro~k 

i przeszkód, w największej harmonii przesuwa się po ścieżkach życia" Warszawskiej prosie wole zdoi się 

najpewniejszym antidotum no rozpleniającą się coro z groźniej zgniliznę moralną, ostatn i ą deską ratun

ku wobec niemożliwej do zahamowania powodzi offenbochiod. A operetko pełno wolców stolo się mo

rzeniem wszystkich, którym drogo było cnotliwość spłeczno. Upominano się tedy o zbawczą Zemstę n!e· 

toperza coraz głośniej . Przecież no koncertowych „stroussyodoch" w Dolinie Szwajcarskiej bywało po 

tysiąc osób, o kilku muzyków, którzy oglądali Zemstę w teatrze berl ińskim (gdzie os iągnęła już rekor

dową liczbę 150 reprezentacji!) wyrażało publicrnie swoje zachwyty nad muzyką i dowcipem libretto 

Jakoż i premiero nastąpiło - 6 wrześnio 1877 roku w Belle Vue - ale pod zm ienionym tytułem tad11e 

kobietki (widocznie nietoperze bywały mniej pociągające i kasowe). A późniejsze inscenizacje posypały s i ę 

jak z rogu obfitości ~ ongoiujqc nojslynniejsz ·~ ówczesne gwiazdy. Przeuroczymi Adelami bywały m.in. 

Adolfino „Zimermojerko'' i Mieczysławo Ćwiklińska , w rolach prawdziwych operetkowych mężczyzn pod· 

bijali serca warszawianek Stanisław Gruszczyńsk i i Aleksander Zelwerowicz . 

„Zelwer" zabawiał Warszawę Zemstą nietoperza no początku lat trzydziestych. Reżyserując przedstov,"e

nie niby posiłkował się wzorcową inscenizacją Rein hordto (tq nagrodzoną przez duńskiego króla aż or

derem!), ole gdzie mógł i chciał, tom wzbogacał ją o pantomimiczne scenki , żywcem wzięte z bieder

meierowskich dagerotypów. Boi wydany przez operetkowego księcia Gigi rozrósł się do rozmiarów niemal 

rozsadzających całość: feeria świateł, fantazyjnie upozorowane grupki statystów, akrobatyczny walc Pa•

nella, wirująca ze skrzypem „obrotówko". Nawet ciągotom erotycznym epoki miał być spłacony haracz : 

w jednej ze scen Rozalinda rozbiera się . Zdejmuje suknię, gorset i zostaje w kusej haleczce. Zelwerowicz 

żądał, by ten dezabil zaprezentować widowni no froncie proscenium, tuż przed budką suflera. Gdy Ro

zalinda nie zdradzało ochoty do tok dosadnego rozwiązania sytuacji, Zelwer (od razu widać, ie debiu

tował w ogródkach i czul couler locale epoki) zakrzyknął : „Po to się ma zgrabne nogi, aby je publicz

ności pokazać!" . Ale w końcu zrezygnował ze swej pierwotnej propozycji - Rozalinda zaraz po zdję

ciu gorsetu wstydliwie chowolo się za ustawioną na froncie sceny kozetkę. Publiczność już jej nie wi

działo, za to koledzy tłoczyli się za kulisami. 

) 

I 

w Wiedniu bowiem i Rewolucjo bez wolca obejść 

się przecież nie mogla. - Równocześnie story Jan 
skomponował „Marsza Rodetzky'ego" , no cześć mar
szałka armii, który był podporą ancien regime'u i tra 
dycji dworu Habsburgów. 

Rewolucyjność młodego było zresztą krótkotrwale, 
po czym Jan-syn wróc i ł szybko no pozycje statecrn ej 
burżuazji. Kiedy no Franciszko-Józefo dokonana nie
udanego zamachu, lojalny kompozytor pokwitował to 
natychmiast „Marszem na szczęśliwe ocalenie Ce~o 

rzo", gdy Franciszek-Józef I wracał ze służbowej oo
dróży po rozległych terenach monarchii, w stolicy ~ i 

toł go walc Jana zatytułowany „Salwy radości" . Po 
chorobie i przyjściu do zdrowia jednego z członków 
rodziny panującej, w witrynach księgarń wiedeń~kich 
ukazały się nuty „Marsza ozdrowieńczego arcyksi -
cio Wilhelma", napisanego przez Straussa. Prz~wi 

dując nawet jak gdyby nosze czasy, Jon Strous-syn 
- podczas mokrego lota, gdy trzeba było w polu 
spieszyć się ze zbiorami - czym prędzej skompo, o 
wol marsza „Do żn iw!" . I tok dolej, i tok dolej „. 

W roku 1849 story Jan umiera, zaraziwszy się szkcir
lotynq od jednego z dzieci spłodzonych w nieślubn ym 

związku z modystką . Doje to okazję młodemu raz je
szcze do odpowiedzi no cale zło wyrządzone przez 
ojca - najwyższym dobrem, jakie mógł teraz mu oka
zać: w kościele, nad trumną zmarłego, Jon-syn pro
wadzi wiosną batutą „Requiem" Mozarta. A ja, slca
ro demonstrowałem tyle blasków dawnego Wiednia, 
niechże - dla równowagi - pokażę odwrotną stro
nę medalu„. 

O rozwodach pod berłem Jego Apostolskiej Mości 
nie było, rzecz jasno, mowy. Najwyżej uniewożnie:iie 
małżeństwa w Swiętej Rocie Rzymskiej, co choćby ze 
względu no olbrzymie koszta, nie mówiąc o potrze
bnych stosunkach kurialnych, stanowiło przywilej wyż 

szych klas. Jon Strauss-ojciec o rozwód z Anną Streim 
wcale się zresztą nie starał. Pieniędzy miał dosyć, 

o i lubiany był wystarczająco, żeby móc lekceważyć 
zgorszoną opinię publiczną. 2'.yl ze swą młodą i lodrą 
modystką, jak dziś mawiamy - „na kocią łapę", dal 
jej czworo dzieci, o co będzie potem - nie myślał. 
Dalej zaś była śmierć. Modystka zostało samo, twor-

do Anno Streim, w oparciu o nie mniej twarde usta
wodawstwo wyzuło ją, będąc legalną wdawq, z co

/ego majątku, do ostatniego grosza. Modystko 
z czwórką dzieci schodziło coraz to niżej po szcze
blach wielkomiejskiej nędzy i prawdopodobnie - jak 
to wówczas bywa - ślady zatarłyby się za nią, co 
zostawiłoby nosze sumienia w spokoju. Niestety! H;s
torio odnotowało jeszcze jeden fakt z życia n i eszczę

snej kobiety: naglono biedą, pozbawiono jakichkol
wiek środków utrzymania, pewnego dnia o zmierzchu 
zakradło się no cmentarz, gdzie w bogatym g robie 
leżał jej uwielbiony przez colą Europę mąż, oder
wała od sztachet grobu żelazne latarnie, uniosło je 
ze sobą i sprzedało. 

Wracajmy do Jono-syno, przed którym życie vto 
stoi otworem, a cierpliwa sława czeka z uwitym wa
wrzynem. Obserwując jego dorobek artystyczny, po
dziwiać trzeba zarówno ilość , jak i tej muzyki wybor
ną jakość. Strauss-ojciec, umierając, zostawił w spad
ku 251 utworów, w tym 152 wolce. Syn jego splodzil 
ogółem - nie licząc 16 operetek - 479 drobniej 
szych kompozycji, o w tym 145 walców. Jeśli przyj

miemy, że każdy wole składał się z pięciu części, 

z których każda opierało się no odmiennym temacie, 
dojdz iemy do matematycznego wniosku, że kompo
zytor zdobył s i ę no 1450 oryginalnych pomysłów me
lodycznych, tylko w walcowej dziedzinie. Nie dziw, ie 

wkrótce popularność młodego Straussa osiągnęło sto

pień, który zasługiwałby raczej no miano - zbiorc

wej obsesji . Pewna bogato wiedenka zapisała Jono

wi w testamencie grubszą sumę pod warunkiem, że 

no jej pogrzebie będzie grai swoje walce, co się 

i stało. Gdy z kolei umarła motka Straussa, w Wie

dniu na znak wspólczucio odwołano wszystkie bale. 

Przez dwanaście letnich sezonów• z rzędu cały i!le

goncki Petersburg jeździł do bliskiego Powlow;;ko, 

oby słuchać występującej tam orkiestry Straussa. Nie 

mniejsze triumfy odnosił modny Jon w Warszawie, 

Berfinie, Paryżu, Mediolanie, ole to wszystko było ni

czym w porównaniu z szalem w Ameryce, dokąd za

proszono Straussa no obchody stulecia niepodległości 

Bostonu, a przy okazji i do Nowego Jorku. 



„. ANTON BRUCKNER: był rzadkim gościem w domu 
Straussów - różnica temperamentów między tymi 
artystami była jednak znaczna. Ale chyba nie tylko 
z chęci dokuczenia nielubianemu Brahmsowi, miał 

się kiedyś Bruckner wyrazić, iż „oddałby całą symfo· 
nię Brahmsa za jednego Straussowskiego walca". 

.„ HEKTOR BERLIOZ: wspominol w „Pamiętnikach": 
„ .Strauss jest artystą. Nia docenia się wpływu, jaki 
wywarł na poczucie muzyczne całej Europy, wprowa· 
dzając do walców grę przeciwstawnych rytmów, któ· 
rych efekt jest tak pikantny, ie sami tancerze zapra
gnęli go już naśladować, tworząc walce na dwa pas, 
chociai muzyka tego tańca zachowała rytm trójdzieł· 
ny. Jeżeli poza Niemcami szeroka publiczność zdoła 
uchwycić szczególny czar, jaki powstaje w pewnych 
przypadkach z przeciwstawienia i naloienia na siebie 
różnych rytmów, będzie to zawdzięczać Straussowi". 

.„ RICHARD WAGNER: znany był z licznych i niezwykle przyjaznych wystąpień wobec Straussa. Kiedyś nazwo I go „naj· 
bardziej muzykalnym umysłem, jaki znalem" . Natomiast swoje 63 urodziny obchodzone w Bayreuth uczcił ~yrygując 

wolcem „Kobieta, wino i śpiew" . 

. „ GIUSEPPE VERDI: udzielając wywiadu przed jubileu>lem 50-lecia pracy Straussa, powiedział : „Współczuję signor 
Straussowi. Rozentuzjazmowani wielbiciele iywcem go poirą. Podziwom go jako wielce utalentowanego kolegę. Naj
lepsze, czego mogę mu iyczyć, to mocne zdrowie. Będzie mu potrzebne. Nazywać się Strauss i obchodzić jubilP.u~z 

w Wiedniu - niech go Bóg ma w swojej opiece I". 

„. HANS von BULOW: słyszał Straussa w 1872 roku w Baden-Baden i pisał o nim „Cói za uroczy czarodziejl Jego 
kompozycje, którymi sam dyrygował, były dla mnie źródlem najbardziej ożywczych rozkoszy muzycznych, jakich nie 
zaznałem od dawna. Strauss należy do tych nielicznych wśród moich kolegów, których podziwiam bez zastrzeżeń. Z je
go występów można się niejednego nauczyć w odniesieniu do Dziewiątej Symfonii i do Patetycznej". 

.„ MAURICE RAVEL: a dokładniej - jak słuchano Ravela mając w uszach Stroussowskie wolce. Jarosław Iwaszkie
wicz, niezmordowanie dopominający się o utrzymanie niczym nie zmąconego czaru małych arcydzieł wiedeńskiego 

mistrza (już w 1913 roku gromił Maurycego Rosenthala za to, iż niepotrzebnie wymądrzał się „poważnie " op1aco
wując Stroussowskie melodie), donosił w „Wiadomościach Literackich" z października 1925 roku: „Ravel częstokroć wy

miguje się przed obowiązkiem poważnej pracy muzycznej. Reiultat takiej roboty jest nieunikniony; słuchając „La ValH" 
wzdychamy do prawdziwego Straussowskiego walca„." 

• 

Początkowo europejski mistrz wzbraniał się przed 
tok odległą podróżą , nadto przywiązany do starego 
kontynentu i do Wiednia. Opory jego złamało zło

żono w wiedeńskim banku okrągło sumko honora
rium: 100 OOO dolarów. Popłynął wraz z żoną Jetty. 
- Kultura Stanów miała wtedy bardzo specyficzne 
oblicze, więc impresario koncertowi oświ"odczyli przy
byłemu muzykowi, że będzie miał sposobność doko
nania czegoś niezwykle „wielkiego", na co w starej 
Europie nie mógłby sobie pozwolić: oto czeka chór 
z 20 OOO osób, który pod batutą kompozytora odśpie
wa wolca „Nad pięknym, modrym Dunajem". Strauss 
był owym monstrualnym pomysłem przerażony, ole 
proso i mprezę zdążyło rozreklomowoć, więc cóż m i oł 

robić? ... - W liście do przyjaciół tak to opisol : 
„O artystycznym wykonaniu nie było żadnej mowy. 
W pewnej chwili huknął strzał armatni - dyskret11y 
znak dla naszej dwudziestotysięcznej gromadki, że 

byśmy zaczynali. Skinąlem batutą, moich stu pc-idy
rygentów gest powtórzyła jak tylko mogła najszybciej, 

tok si ę rozpoczęło to piekielne rykowisko". 
Wcześniej, bo w roku 1862 Strauss żen i się z wie-

deńską śpiewaczką ową Jetty, w pełnym brzmieniu pa
nieńskiego nazwisko - Henriettą Treffz .. Inteligentna 
i ambitna, jęło morzyć o awansie społecznym dla 
swego Jano, w sposób wszakże mądrzejszy od nie
boszczyka Straussa-ojca . Nie chciało, oby mąż zrywał 
z muzyką, lecz żeby tylko zaczął tworzyć dzieło bar
dziej ważkie. Pod jej wpływem Jan Strauss zmienia 
najpierw typ komponowanych wolców. Doje im obszer
niejsze, nastrojowe wstępy, orkiestrze przydziela chór 
i oto wolce rozrastają się w swego rodzaju poematy 
taneczne. Pierwszym wolcem z chórem był onże prze
sławny „Nad pięknym, modrym Dunajem", o którym 
pewien krytyk napi sał , że jest „bezczelny w swej ge
nialności" . Istotnie trzeba było m ieć odwagę (rów'lą 

późniejszej odwadze Ravela przy komponowaniu „Bo
lera"), oby doć utworowi temat no 32 takty, w któ
rym powtarzają się tylko naiwne w swej prostocie 
trójdźwięki. A przecież wole podbił cały świat i do 
dziś muzyczną swoją młodość zochowol. - Do gruoy 
wielkch walców należą także: „Zycie artystów", „Opo
wieści lasku w i ede ń skiego", „Kobieta, wino i śpiew", 
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„Wole cesarski" oraz słynny wole-ario koloraturowa 

„Odgłosy wiosenne". 
Rok 1870 w rozwoju ortystyc'?nym Jano Straussa był 

datą przełomową . Za radą mądrej żony muzyk prze
kazał rodzinną orki estrę młodszemu bratu Edwardo
wi, żeby samemu poświęcić się odtąd wyłącznie pisa
niu już nie wolców, lecz operetek. Z tą jednak chwilą 
zaczyna się też dozgonna trosko kompozytora, bezsku
teczna pogoń za dobrymi librettami. O wartości fran
cuskich librett Offenbacha stanowiło nie tylko ich 
doskonała budowo, ole przede wszystkim oktu.::il no 
treść satyryczno, która było sensacją dnia , o do dz,ś 
nie straciło swych zabawnych powabów. W państwie 
Habsburgów mimo liberalizmu cesarza Fronciszko
Józefo, o może wiośnie dlatego, o kąśliwej satyrze 
nie mogło być mowy: Austriacy kochali i szanowali 

s10rszego pana z bokobrodami. Można było - co 
najwyżej! - dobrodusznie z niego pokpiwać. Ko
nieczno wi ęc była tym lepsza budowa libretta, tym 
ciekawsza intryga, tym lżejszy dowcip, nie wycelowa
ny w nikogo. - Znaleźć takie libretto nie było spra
wą łatwą, o w dodatku Strauss wymagań librecistom 
stawiać nie umiał; dręczyć ich aż do siódmych po
tów, jak to czynił później z najlepszym skutkiem Pu
ccini . W rezultacie z szesnastu operetek Jona, zaw
sze udanych muzycznie, tylko trzy dostoły libretto, 
jakich było trzeba, żeby zapewnić im uznanie i po
wodzenie : „Zemsta nietoperza", „Noc w Wenecji" 
o roz „Baron cygański" . Każde zaś z owych arcydzieł 
w swym gatunku łączy się inoc.zej z kolejnymi żo
nami kompozytora. 

Pierwsza - Jetty, umiera no otok serca w kwiet
niu 1878. Nagle i całkiem niespodziewanie. Dla mu
zyko staje się to ciosem tok okrutnym, że ucieka z 
w·ednio do Wenecji, samo pogrzebanie zm arłej 
p rze kazując bratu Józefowi, po czym.„ tegoż roku we-

rześniu żeni się drugi raz! Wypadek nie odosob
niony, włośnie pośród mężczyzn opuszczonych przez 
żony najlepsze : pustko wywołana ich zgonem wyda
je się tok nie do zn iesienia, że trzeba ją zapełnić: 
ja k najszybciej . Jetty było od Jano o dziesięć lot 
starsza, jej następczyni, też śpiewaczko - Lily Diet
trich jest o trzydzieści lot od niego młodsza , więc 
niedobry związek trwa lot pięć tylko, po czym sprag
niony ciepło domowego kompozytor żeni się po raz 
tri.eci, bardzo szczęśliwie z Adelą Deutsch, piękną, 
serd eczną, inteligentną i jeszcze ambitniejszą od 
Jetty. O ile za czasów pierwszej żony powstało ope
retko „Zemsto nietoperza", o tyle trzecia inspiro
wa ł a ,.Barona cygańskiego" - partyturę niemal że 
o perową . Zresztą błędem byłaby owych inspiracji 
przecenianie!. .. Samorodny talent Jona był tok wi elki, 
oporny wobec nacisków z zewnątrz, że gdy artysto 
zn ajdował się w okresie rozpadu małżeństwo z Lily, 
u dno poniżenia i rozterki, skomponował trzecią sce

n iczn ą perłę swoją „Noc w Wenecji". 

Bardzo ciekawe są pradzieje tej „Nocy" ! Premie
r~ światową operetko miało nie w Wiedniu, a w 
Berl inie 3 października 1883. Poważnym berlińczy-

kom jej treść (libretto: F. Zell, R. Genee) dosyć s i ę 

podobało, aliści głupie teksty poszczególnych arii 
wywołały toki sprzeciw, iż operetkę wygwizdano. Póź 

niejsza o tydzień premiero wiedeńska było, pod su
ges~i~ ~podk~w berlińskich, przyjęto też nie no j 
lepi~J· Jakkol.w1ek Straussowi zgotowano swego ro 
dzaju „owoCJę pocieszenia". W rezultacie „Noc w 
Wenecji" poszło do lamusa, choć była nie tylko peł
no świetnych pomysłów melodycznych, ole stanowiło 
majstersztyk roboty warsztatowej. Dopiero w roku -
1919, z okazji festiwalu operetek w Baden-Baden 
dr . Korol ~oge~onn poddał teksty „Nocy" gruntow~ 
neJ przerabce 1 odtąd wystawiano jest z powodze
~iem no wielu scenach. W roku 1954 kolejnej rewiz
J' dokonał i opracował dzi eło na nowo znakomitY 
berliński reżyser Wolter Felsenstein . 

Innym, bo politycznym względom zawdzięczał swój 
natychmiastowy sukces „Baron cygański". W lotach 
osiemdziesiątych minionego stulecia potrzebne zdo
wolo. się jak najmocniejsze zacieśnienie przyjaźn i 
austriacko-węgierskiej, celem wspólnego trzymania 
w karbach reszty narodów pod berłem habsburskim 
gdyż zaczynały w nich kiełkować Idee niezoletności: 
Jan marzący wraz z Adelą o dostaniu się no deski 
O~ery Cesarskiej, umyślił wobec tego napisa nie 
dzieło, które muzycznie przyczyniłoby się do zreali
zowania zamierzeń monarchii. Porozum i ał się prze
to ze znanym pisarzem węgierskim Mourusem Jo
ko iem, wybrano jego opowiadanie „Saffi", dano do 
przerobienia węgiersko-austriackiemu libreciście Ig
nacemu Schnitzerowi i takim sposobem ujrzał świat
ło rampy „Baron cygański", wprawdzie nie w Ope
~ze .ce~arskiej , lecz w ,,Theoter on der Wien" 24 pa
zdz1ern1ko 1885, jednak sukces miał paradny, naro
dowy. W partyturze wybornej, kunsztownie napisa
nej, „Baron" istotnie najbliższy jest upragn ionej 
przez Adelę Strauss formy operowej i wystawiają 

go odtąd najpoważniejsze sceny świata . 

Tymczasem Jon Strauss obchodził dwa jubileusze: 
~O i 50-lecia dzi ałalności artystycznej. p,rzy tych oltoz
JrlCh składał mu hałdy nie tylko rodzinny Wiedeń, 
lecz cało muzyczna Europa. Życzenia nadesłali m ię
dzy innymi, Leoncavallo, Antoni Rubinstein, 'verdi. 

Ale już .zrlOCZnie. wcześniej Ryszard Wagner, który tok 
brutalnie gardził drugim orcymistr:zem operetki -
Jakubem Offenbachem, w jednej z mów rzucił zda
nie: „Wiedeńscy klasycy, od Mozarta do Straussa ..• ". 
P~tem Bra.hms no wachlarzu pewnej domy zapi sał 
kil~o taktaw „Dunojowego wolca", z dodatkiem: 
„Niestety, nie Johanna Brahmsa". 

~ho.ć miał. podówczas 74 lota, Jon . w roku 1899 
zmie~i~ raz jeszcze zoin(eresowonio i, wprost już no 
zo~ow1enie wiedeński ej Hofoper, bierze się do pi
sonio baletu „Kopciuszek". Procy tej nie dokoń

~zyl . Zaziębił się, dostoi obustronnego zapalenia płuc 
i zmarł 5 czerwca, bez większych cierpień. 

Co się tycz~ „Zemsty nietoperza", trwa 0 nią spór 
natury .- mozno by rzec - kwalifikacyjnej: czy no
zywac ją operetką, albo to za mało, więc raczej ope
~ą komicmą? w takim razie na jakiej rangi sceooch 
Jt'l wysto111ioći ... Piszącemu ten esej· kło'tn · d . . , IO Z OJ& 

s1e teoretycznym zawracaniem głowy wobec f kt . z ' o u, 
ze " emsto' - niezależnie od przydziału do takie-
go, i;zy innego gatunku - stooowi po prostu jedno 
ze szczytowych osiągnięć europejskiej sceny muzycz
nej. 

N~ kryształową całość składa się doskonałe współ

granie ~romoturgii i warstwy tekstowej z muzykq. -
St~ł.o. się b.owiem tok, że dwaj wyborni paryscy lib
rec1sc1, .M~1lho~ i Holb\'y, napisali forsę pod t1tu
łe~ „ Reveillon (tradycyjny we Francji boi w wie
czor .wigilijny), która w jednym z tamtejszych teo
trzykow bulwarowych miało duże powodzene. Auto
rzy wobec tego zaproponowali ją z kolei Wied'1 io

w'., gd~ie w o.ryginolnym kształcie iść nie mogło, bo 
v.:1edenczycy zodnych balów wigilijnych nie znali i 
nie praktykowali. Aliści ofertę przyjęto, oddając 

tekst do przerobienia na libretto dla Jano Straussa, 
czego ~dj~li się dwaj austriaccy fachowcy, Korol 
Ha~er i Richard Genee. W rezultacie powstało 

tresć operetki tryskającej dowcipem i werwą, będą
ca połączen iem iście paryskiej lekkości z wiedeń
skim wdziękiem. Można też było, dzięki tematowi, 

pozwolić s~b'.e n~ rezygnację z obowiązującej w tym 
gatunku „sw1ęte1 głupoty operetki" - jak to naz
wał Gombrowicz. Żadnych papierowych książąt ko-



chających landrynkowe dziewczęta z ludu, żadnych 
zramolałych orystoJcrotów w idiotyczny sposób koja
rzących toki z.wiązek. No scenie mieli się jawić nor
malni obywatele Wiednki: bankier, notariusz, dyrek
tor więzienia, adwokat, żona bankiera i jej poko
jówka. Akcja zaś, jakkolwiek raczej wzięta z com
medi i dell'arte, rozwijać się miała ze swoistą kon
sekwencją, szybko, zaskakująco, przezabawnie, aż 

do nieoczekiwanego rozwiązania wszystkich intryg w 
wi ęz ieniu. 

Strauss, pewno utwierdzony w swym zachwycie 
przez mądrą Jetty, tak się do owego libretta zapa 
lił , że całą partyturę napisał w sześć tygodni, w nie· 
przerwanym ani na jeden takt natchnieniu, dobywa
jąc z samego jądra talentu pomysły melodyczne naj
przedniejsze. Trudno powiedzieć, że to się rozpoczyna 
od pójścia kurtyny w górę, bo czar zaczyna dz.ialać 

jeszcze wcześniej: od trzech występujących chroma 
tyczn ie początkowych dźwięków uwertury, co są jak 
strzelenie z bata, albo jak zapłon elektryczny i od· 
tąd trwa aż do końca radosne rozkołysanie, rozwi 
browanie, iskrzenie s i ę tej muzykL - W pierwszym 
akcie jak gdyby drogim kamieniem zdobi ącym lśnią 

cą materię staje się pieśń Alfreda, w drugim słyn

na aria koloraturowa „ze śmiechem" Adeli i duet 
o tykającym zegarku Rozalindy z mężem, po czym 
cudowny finalny walc na balu, podcza10 gdy akt 
trzi:>ci doje niezwykły popis„ . mówiony, aktorowi gra
jącemu rolę dozorcy więziennego Froscho. A na za
kończenie jeszcze jeden czarowny, wiedeński wole. 

Nie przeszkadza to, że przez Wiedeń „Die Fle
dermaus" 5 kwietnia 1874 przyjęta została chłod

no, gdyż ówczesne mieszczaństwo dopatrzyło się . w 
operetce drwiny ze swych solidnych moralnych oby
czajów. Po kilku przedstawieniach zejść musiało z 
afisza, zaś do trwającej od wieków tragedii pomy
łek. krytyki należy zaliczyć fakt, że arcydzieło za plód 
całkiem poroniony uznał Edward Honslick, najwięk

szy krytyk muzyczny XIX-tego stulecia. Dopiero gdy 
po dwudziestu latach wystawił „Zemstę" jako operę 
komiczną w Homburgu znakomity kompozytor-symfo
nik i dyrygent Gustaw Mahler, wróciła z triumfem 
do Wiednia, na scenę Wielkiej Opery i uznano zo-

stolo za jeden z narodowych muzycznych skarbów 
Austrii. W skali światowej dotychczas sukcesem naj
większym wdzięcznego dzieła było jego utrwalenie na 
płytach w roku 1970, pod batutą Herberta von Ko. 
ro jono, z orkiestrą Wiener Philharmonilcer. Dyrygent 
wpadł na dodatkowy pomysł uatrakcyjnienia nagra
nia, prosząc w charakterze gości no bal do ks i ęcia 

Orłowskiego szereg wielkich gwiazd śpiewu: Reno· 
t~ Tebaldi, Joan Sutherland, Birgit Nilsson, Teresę 

Berganza, Leontinę Price, Mario del Monaco, a 
kaide z własnym popisowym utworem już nie Strau
ssa , lecz z naszych czasów. Właściciele kompletu 
płyt słyszeć tedy mogą, na przykład, Nilsson śpie

wa jącą ariettę z „My Fair Lady", Tebaldi w „Pieśni 
o Wilii" Lehara, czy Leontinę Price jciko Porgy, ze 
słyn nej opery murzyńskiej Gershwina. 

Polskie prawykonanie „Zemsta nietoperza" miała 

w Warszawie, w 1877 roku. Poznań słyszał ją w wer
sj: polskiej ze sceny Teatru Wielkiego pierwszy raz 
w roku 1923, pod batutą Piotra Stermicha-Valcro
cioty, w reżyserii St. Czapelskiego i St. Tarnawskie
go, w oprawie scenograficznej Jarockiego, z tańco
m' układu R. Morawskiego, zaś w rolach tytułowych 
wystąpili m.in. Włodzimierz Malawski, Liliana Za
marska, Ada Lenczewska, Józef Woliński, a także 

Jadwiga Fontanówna, której śpiew i śmiech jeszcze 
słyszę z głębi młodzieńczych wspomn ień. Dodatko
wego blasku dodał „Zemście" Julian Tuwim, świet· 

nym przekładem i opracowaniem tekstu w 1932 roku, 
dla warszawskiego Teatru Polskiego, a w tej pre
m;erze brali udział m.in. Maryla Karwowska, Euge
n:usz Bodo, Mariusz Moszyński i niezrównany w mÓ· 
w1onej roli Froscho, wielki aktor Aleksander Zelwe
rowicz. 

Na koniec - trochę z lekkomyślnej chęci, ale też 
i z potrzeby zachowania porządku także w artystycz
ne · strefie rozmyślań - chciałbym osadzić Jona 
Straussa na miejscu, jakie dlań widzę stosowne w 
d;: iejoch muzyki . Idąc zaś po śladach Wagnera, 
Ma'iera i jeszcze kilku innych, przyrównam go do 
Wolfganga Amadeusza Mozarta. 

Obaj, muzycy najprawdziwiej wiedeńscy, pełni byli 
radości życia i zarazem elegancji w swej sztuce. 

Porównanie można przyjąć tym łatwiej, im wyraź
niej dostrzeże się w perspektywie czasu, że za Mo
zcrta gawoty i menuety były w równie codziennym 
użyciu, tańczone po salonach i na publicznych re· 
dutoc:.h, jak w epoce Straussa polki, galopy i wolce. 

Obu mistrzom Opatrzność doła bujną inwencję 
melodyczną, może nawet Jonowi bogatszą, 0 czy 
wdzięcznego uroku „Opowieści lasku wiedeńskiego" 
nie można zestawić z lekką elegancją „Eine kleine 
Nachtmusik"? ... Co s i ę zaś tyczy kunsztownej formy, 
toć przecie orkiestrom grającym w kontrapunkcie 
trzy tańce no balu u Don Juana - Jan Strauss od
powiedział (może nawet świadomie, choć byłoby to 
współzawodn i ctwo naiwne) serenadą Caromella in
krustowaną w tło chóru „Nocą w Wenecji" śpiewa
jącego wolca. 

To prawda, że Jan w swym dziele nie zeszedł nig-

dl' do takich głębin muzycznych, jakie Wolfgang 
Amadeusz osiągnął w „Czarodziejskim flecie" ; w 
mrokach „Requiem". No bo też żywot Jano był nie· 
przerwanym prawie ciągiem sukcesów i szczęścia, a 
potem jego trumnę odprowadza/o pół Wiednia, że
by ją złożyć w paradnym grobowcu, opodal Schu
berta i Brahmsa. Wolfgang zaś Amadeusz kari erę 
zaczynał .osławionym kopniakiem, jakim zrzucono go 
ze schodow na rozkaz arcybiskupa Salzburga, księ
cia Colloredo, później wędrował po twardym bruku 
trosk i niedostatków, o gdy zmarł, jego trumny nie 
odprowadzał nikt, nawet żono I Anonimowe ręce 
wrzuciły ją do wspólnl!go grobu dla nędzarzy„. 
. Zre~ztą obaj - Amadeusz i Jan - dali ze swych 
zywot~~ . wszystko, co tylko mieli najlepsze i mogli 
przen1esc w sztukę, a czy godzi się winić artystę, 
że był szczęśliwy lub prześladowany od losu? ... 

JERZV WALDORFF 
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S. Broniewskiemu, W. Fillerowi, R. Jasińskiemu, L. Ky

dryńskiemu, J. Waldorffowi i J. Wechsbergowi za Ich 

książk i , z których wybrano dla Państwo zamieszczone 

w programie wiadomości ciekawe, pożyteczne i za

bawne. Z nadzieją, że choć raz wywołaly one pożą
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śpiewaliśmy, tańcąliśmy, 
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JOHANN STRAUSS 

ZEMSTA N·IETOPERZA 
Operetka w 3 aktach 

Libretto: K. Haffner i R. Genee 

wg „Reveillon" H. Meilhaca i L. Halevy'ego 

Opracowanie tekstu polskiego: Julian Tuwim 

Kierownictwo muzyczne: MIECZYSŁAW DONDAJEWSKI 

Reżyseria: JAN MACIEJOWSKI 

Scenografia: BARBARA ZAWADA-MACIEJOWSKA 

Choreografia: EMIL WESOŁOWSKI 



Osoby: 

GABRIEL VON EISENSTEIN Aleksander Burandt 
Jan Czekay 

ROZALINDA, jego żona 

FRANK, dyrektor więzienia 

KSIĄŻĘ ORŁOWSKI 

ALFRED, śpiewak 

DR FALKE, przyjaciel 
Eisensteina 

DR BLIND, adwokat 
Eisensteina 

ADELA, pokojówka 
Eisensteinów 

FROSCH, dozorca więzienia 

ADIUTANT 

IDA 

GOSPOSIA 

Ryszard Wróblewski 

Ewa Iżykowska 
Stefania Kondella 
Antonina Kowtunow 

Jerzy Fechner 
Andrzej Kizewetter 
Edward Kmiciewicz 

Bożysława Kapica 
Władysław W dowicki 

Marek Bieniaszewski 
Jerzy Walczak 
Adam Wiśniewski 

Jan Czekay 
Krzysztof Szaniecki 
Janusz Temnicki 

Wiesław Bednarek 
Andrzej Ogórkiewicz 
Jerzy Walczak 

Antonina Kowtunow 
Małgorzata Mierczak 
Krystyna Pakulska 

Józef Katin 
Edward Kmiciewicz 
Bogdan Ratajczak 

Michał Marzec 

Danuta Kaźmierska 

Sylwia Zwierzyńska 

POKOJÓWKA 

BONA 

LISTONOSZ 

OGRODNIK 

LOKAJ 

KATARYNIARZ 

Mieczysława Andrzejak 

Bożena Boch 

Józef Zieliński 

Jerzy Szałaty 

Adam Józefczyk 

Jan Wower 
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Ewa Pawlak 

Małgorzata Połyńczuk 

Danuta Borowiec 

Jolanta Dybuś 

Kornelia Matecka 

Wiesława Malicka 

Ewa Misterka 

Eugenia Pisarczyk 

Bożena Tomiak 

Jolanta Weber 

WALC 

Wiesław Kościelak 

Juliusz Stańda 

Ryszard Baranowski 

Krzysztof Białek 

Henryk Minkiewicz 

Zbigniew Misiuda 

Koryfeje i zespół baletowy 

Urszula Komirska 

Anna Staszak 

CZARDASZ 

Zbigniew Misiuda 

Emil Wesołowski 

Koryfeje i zespół baletowy 
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Janina Zalewska 

Suflerki: Stefania Benk 

Aleksandra Jakubowska 


