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Jeżeli moje dziela są dobre i mają jakiekolwiek zna

czenie dla dalszego ro:::tcoju muzyki, obronią się same 

z zarzutów im czynionych. 
Jeżeli nic nie są u:arte to nie pomoże im chwilotcy 

sukces a nawet zachu:yty nie utrzymają ich na po

wierzchni. 

RYSZARD STRAUSS 

RYSZARD 
STRAUSS 

WIELKI TWÓRCA MUZ'(K.I 
PROGRAMOWEJ I SCENICZNEJ 

Z 
MARŁY w 1949 roku w sędziwym wieku lat osiemdziesięciu pięoiu 
Ryszard St~auss, należał niewątpliwie do najznakomitszych twór

ców w nowszych dziejach muzyki. Nie należy go mylić oczywiście 
ze słynną dynastią wiedeńskich Straussów. Urodził się w Monachium 

jako syn waltornisty dworskiej orkiestry, a do historii muzyki przeszedł 
przede wszystkim jako autor słynnych poematów symfonicz.nych i oper. 

Strauss był •również wielkim dyrygentem. Wychowany w rodzinie mu

zyclinej, nie uczęszczał inigdy do żadnego konserwatorium; od naj
wcześniejszych za •to lat grai w orkiestrze na skrzypcach, prowadził 

próby .i dyrygował. Już mając dwadzieścia jeden lat objął pierwsze 

stanowisko dyrygenckie w Meiningen, potem zaś piastował długi sze
reg stanowis.k kapelmistrzowskich w orkiestrach i operach, między in
nymi w Monachium, Weimarze, Berlinie 1i Wiedniu, będąc nie tylko 

dyrygentem i kompozytorem, lecz także organiz.atorem i .inspiratorem 
niemieckiego życia muzycznego. 

Kariera Ryszarda St~aussa toczyła się gładko i błyskotliwie; sława 

jego ~ jego dziel •rosła z roku na rok, w podróżach koncertowych prze
mierrol wielokrotnie colą kulę ziemską, dyrygując największymi Oflkie
s.trami. To życie, pełne twórczości i pracy, opromienione blaskiem sła

wy, napotkało swój tragiczny moment próby dopiero w latach trzy
dz·ies.tych, gdy na Europę padał już złowrogi cień Hitlera. Od roku 
1935 Strauss trzymał się w niemieckim życiu muzycznym na uboczu, 
lecz chwilowego załamania się długo nie mogM mu wybaczyć jego 
ortystycrni przyjaciele na całym świecie. Zioma.ny i zgryziony sta.ry 

człowiek opuścił Niemcy w dniu ich klęski, w rnku 1945, przekraczając 
granicę szwajcarską. P·o dwuletnim pobycie w Szwajcorii, ipowrócil do 

ojczystej Bawarii, żyjąc aż do śmierci w Garmisch-Partenkirchen, koło 
Monachium, jakby ina dobrowolnym wygnaniu. 

Był Strauss przede wszystkim wielkim symfonistą, który doprowadził 
rozwój orkiestry do nieprzeczuwanego przedtem bogoctwa; był rów

nież wybitnym twórcą operowym, w niezwykle oryginalny sposób mo
dyfikującym i rozwijającym wagnerowską ideę dramatu muzycznego. 

Szeroka wiedz.a humanistycz.na oraz znajomość całego świata pozwo-



liły mu czerpać wątki programowe z literatury i mitologii różnych cza

srm, epok, klimatów. 
Twó11Czość Straussa jest bowiem w dZJiewięćdziesięciu procentach 
p~: ciekawe to ZJaw1sko, zważywszy, ze wychował się ~ tra
dycjach środowiska muzyków niemieckich, w epoce, gdy wyklinano 
~m programowość Wagnera, a odrodzenie klasycznych form muzycz
nych upatrywano w dziełach Brahmsa. Młody Ryszord Strauss w z,a
dziw'iający sposób 1palączyl oba te kierunki: on, muzyk z krwi i kości, 

mistrz orkiestry i formy, od dzieciństwa spoufalony z instrumentami, 
znojący wszelkie ich tajemnice, złączył symfonicZJne instrumentarium 
z treśoiami li'teraokimi. Nie znaczy to jedna,k, ie nezyg1nowal na rzecz 
progromowośoi z walorów czysto muzycznych; jego poematy symfonicz
ne mogą być isłuchane jako utwory wyłącznie muzyczne, ~ecz ich do
skonałości formalnej odpowiada zawsze pełna fanta·z:ji kanwa literoc

lca. 
Formę poematu symf;onicznego, czyli jednoczęściowego utworu pro

gramowego, ropocrątkował Franciszek Liszt, który napisał takich utwo
rrm dwanofoie. W jego ślady poszedł od swych wczesnych lat Ryszard 
Strauss, dając 1po młodzieńczej impresji symfonionej „z Włoch" całą 
niezrównaną serię poematów. W chronologic21nym porządku idą 1tutaj: 
„Don Jua1n", „Makbet", „Smierć i wyzwolenie", „P,rzygody Sowizdrza· 
ła" Tako 1rzecze ZarathustllO", „Don Kichot", „Życie bohatera", „Sym· 
fon·i~· domowo" li - 1po długiej przerwie - „Symfonia alpejska". Nie
zwykłe mistrzostwo we władaniu potężną, orcybogatą orkiestrą, idące 
w parze z oryginalną, pełną polotu fantazją 1programowo-poetycką, 

uczyniły z tych dZ!ieł fundament repertuoru symfonicmego na całym 
świecie: dyrygowali 1nimi najwięksi dyrygenci, pełno ich było w pro
gramach koncertowych do początku li wojny światowej. W drugiej wś 
fcme życia, mniej więcej od przełomu stulecia, Strauss zajął się przede 
wszysitk1im twórcZioŚoią operową. 

Rysrord Strouss zatem - to jeden z tych kompozytorów, którzy naj
więcej ·sprawiają ~łopotu historykom pragnącym precyzyjnie i drobiaz
gowo seg1regować zjawiska artystyczne według przynależności do 
określonych 1Stylrm i epok. Cóż bowiem ipocząć z muzykiem, którego 
młodość przypadła no czas triumfów wagnerowskiego „Parsifala": 
i którego słusznie mamy prowo uważać za ostatniego z wielkich przed
stawicieli XiX-wiecZJnego romantyzmu, a który z drugiej strony, żyjąc 

'i działając współcześnie z Honeggerem, Strawińskim, Prokofiewem 
i Bortokiem, zdobył sobie również zaszczytne miejsce w muzyce XX 
1w!eku? 

Wydaje się, i:e ina ten raz musi historyk rad nie rad zrezygnować 
z chęci „szuffodkowania" kompozytorów, dlbo stwierdzić po prostu, 
iż twórczość Rys:rorda Straussa należy co najmniej do dwóch, a na 
dobrą 1sprawę do trzech różnych epok. I 1na tym właśnie między ;nny
mi ipolegała jego wielkość, ie w każdej IZ tych 1epok um'iał znaleźć 

swoje miejsce, nie dol się zdystansować i pozostawał ciągle kompo
zytorem współczesnym. 

Gdy bowiem przeżyła się ideologia 1niemieckiego neoromantyzmu I -f~ 
i stojącego już u szc~ytu sławy czt.er~~i~stol.etnie·g·o ~tr_auss.~ poczęt~ ~ 
coraz śmielej ogłaszac za „wstecznika 11 „w1elkosc minioną , porzucił 
on szybko domenę 1poematu symfonicznego, która przedtem przyniosła 

Z WNUKIEM 

mu tak wspcmiałą sławę. Jak świetny strateg, zręcznie zmieniający 

pole bitwy, na 1kitórym po rnz drugi 111ie spodziewa się już odnieść zwy
·oięstwa. 

Stro1uss przerzuci/ się teraz w dziedZ!inę opery i tu ponownie zadzi
wił świat artystyczny dzielaimi, które u progu nowego <Stulecia trzeba 
był-0 uznać za awangardowe, Qggtoi neoromantyk - stoi się prekur
·sorem muzycznego ekspresjor<izmu. Jego twórcza inwencja wydawała 

r- się cnie wyczerpano: w · ym kófeinym dziele zask.aik,jwał sł1 1 chac1y 
śmiolym nowaitorstwem 'w dziedzinie harmoniki, orkiestracji i samego 
~~ do 1p1oblemU operowej formy, albo całkowitą odmianą 

klimatu, chamkteru i typu emocji. Szokowała ówczesną public:mość 
~r,syino-zmysłowa „Salome"~ po l')iej w kirwawych oparoch mor
. du i zemsty tonąca „Elektra", Lecz potem nie mniejszym wstrząsem 
stał się nagły 1przeskok w atmosferę bertroski, subtelnego iliryzmu i fry
wo~nego humoru, jaką przyniósł wys~awiony ipo raz 1pierwszy w Drefoie 
w 1911 roku „Kawaler srebnnej 1róiy". 

To właśnie dziieło, nawią11ujące poniekąd do tradycji dawniejszej 
o ery komicznej, tyle że 1rozbudowane' do o romn eh ,rozmiarów, spo
śród wszys 11c oper Straussa zyskiało 1sobie •największą populanność . 

Grano je na wszystkich bodaj wielkich scenach operowych - takie 
i w Warszowie; doczekało się nawet wersji filmowej. Nic dziwnego -

święci w nim triumfy nieposep~o~li~te~m~is~t~rz~o~s~tw~o-,.k.~41'~:1.c.Jrsklef~~~-1-
miosla, pełna wd11ięku atmosfera ~tar~ Wiednia i -
unok, na który zawsze i wszędzie cz;uła jest o erow · 

Kontynuację ~nii zapoczątkowanej „~awalerem srebrnej fÓiy" sta
nowi w pewnym sensie powstała w 1912 roku „Ariadna na Naxos", 
jednoaktowa opera z prologiem, pomyślona pierwotl')ie jako wkładka 
- dość obszerna co prawda - do komedii Moliera „Mieszczan in 
szlachcicem". Zorodkiem akcji jest wystawne przyjęcie w domu bo-



.• 

·1 gatego nuwo;tsza, które ma być uśwkietnidone przedstawieniem „po
ważnej opery' oraz występem trupy orne iowej; w pewnym jednak 
momencie okazuje się, że dla oszczędności czasu trzeba obydwa spek· 
takle grać nie jeden po drugim, ale - równocześnie; stąd szereg 

komicznych sytuacji. 
W~rótce po zakońcrnniu pierwszej wojny światowej w 1919 roku, 

wchodzi na wiedeńską scenę nowa opera Straussa - „Kobieta bez 
cienia". Długa i dość trudna dla słuchacza, nie zyskała sobie tak 
dużego powodzenia, jak poprzednie dzieła; niemniej świat muzyczny 
ocenił ją bardzo wysoko, a niektórzy uznali nawet „Kobietę bez cie
nia" za najdoskonalsze, najbardziej dojrzale sceniczne dzieło Straus
sa, stanowiące syntezę wszystkich jego poprzednich osiągnięć. Pogląd 
ten musi zresztą i dziś mieć wielu zwolenników w ojczyźnie kompozy
tora, skQfO tę właśnie, a nie i nną operę wybrano na uroczyste otwar
cie odbu_9owanego teatru operowego w Monachium w listopadzie 

1963 roku. 
Gdy w europejskiej muzyce dominować poczynają tendencje do 

klasycyzującej prostott.J łck1rownośoi 1konstrl!.[<cji i oszczędności ŚFOdków 
muzycznego wyrazu, Strauss znowu idzie z duchem czosu. Skompono
wana przezeń w 1933 roku liryczno-komiczna opera „Arabella" ma 
pewne rysy wspdtlfe z „Kawa1lerem srebrnej 1rÓży", choc1a!by przez 
umieszczenie akcji w irozbawionym i beztroskim środowisku starego 
Wiednia. Różni się jednak od tamtego dz'ieła właśnie znacznym uprosz
czeniem muzycznego języka. 

U schyłku swego długiego życia odważył się osiemdziesięcioletn i 

prawie kompozytor sięgnąć po tak niesceniczny wydawałoby się te
mat, jak toczone w se.fonie pięk!nej hrabiny, gdzieś ,w drugiej połowie 
XVI ff wieku, kiedy świat 1kułturalny we Francji zafascynowany był refor
mą Glucka, estetyczne dysputy nad prymatem muzyki bądź też słowa 
w teatrze operowym. W ten sposób powstało „Capniccio" - pełen 
uroku jednostkowy „utwór konwersacyjny". Raz jeszcze zatrium~owal 
tu wspaniały talent kompozytora, który umiał i na ta•kim tle stworzyć 
interesujące dzieło scenicme i wydobyć 1petnię barw z orkiestry ogra
niczonej 1niemał do ram 1komerołnego zespołu. 

A nie wyliczyliśmy tu jeszcze ta~ich dzieł, jak „Helena Egipcjanka", 
„Milcząca kobieta", „Dzień 1pokoju", „Miłość Danae" oraz „Dafne". 
Wszystl<ie te dzieła razem - ich wa·lory oraz ich pozycja w litel'Olturze 
muzyc:zmej każą zaliczyć Ryszarda Stroussa w poczet najznakomitszych 
kompozytorów ope.rowych XX wieku. 

JOZEF KAŃSKI 

WAŻNIEJSZE DATY 
Z ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

RYSZARDA 
STRAUSSA 

\ 

1864 11 czerwca w Monachium urodził się Ryszord Strauss. 

1870 Powstają pierwsze kompozycje młodzieńcze. 
1881 Tworzy syimfonię d-mołł, opus 1. 
1883 Pierwsze pieśni, opus 10. 
1884 Strauss po raz pierwszy występuje joko dyrygent. 
1885 Obejmuje kierownictwo Orkiestry Dworskiej w Meiningen. 

1886 Podróż kompozytora do Wioch. 
1887 Powstoje fantazja orkiestrowa „z Wioch". 
1889 Obejmuje kierownictwo Orkiestry Dworskiej w Weimarze. 

Tworzy poemat symfoniczny „Don Juan". Pracuje jako asy

stent w Teatrze Festiwalowym w Bayreuth. 

., 



1890 

1892 
1893 

1894 

1895 
1896 

1897 

1898 

1899 
1900 
1901 
1903 

1904 
1905 
1907 

1908 
1909 
1911 

1912 
1914 

1915 
1916 
1917 

1919 

1920 

1922 

1923 

Tworzy poematy symfoniczne: „Smierć i wyzwo len ie" , 
„Makbet". 

Po przebytej ciężkiej chorobie kompozytor przebywa jako 

rekonwalescent w Grecji i Egipcie, na Sycylii i Ko•rfu. 

Pow staje pierwsze dzieło sceniczne „ Guntram''. Występ dy-

ryg encki w Bayreuth . Strauss obejmuje Ork i estrę Dworską 
w Monachium oraz kierownictwo dotychczasowych koncer
tÓ"N Bu Iowa / Berlińskich Fi lharmoników. 

Kończy „Przygody Sowizdrza ł a". Pod róż na Węg ry . · 

Pisze poemat symfonicJcny „Tako rzecze Za na.thustra" . Wy
stę;:iy gościnne w Rosji i Belgi i. 

Prnwadzi koncerty w Holandi i, Hiszpanii, Belgi i, Francj i 
i Anglii. 

Two rzy poemat symfoniczny „Don Kichot''. Strauss zostaje 
·dyrygentem Opery Dworskiej w Berlinie. 

Powstaje poemat symfoniczny „Zycie bohatera". 
Pie~Nsze spotkanie z Hofmannsthalem w Paryżu. 
Prawykonanie opery „Feuersnot" („Brak ognia"). 

St~auss otrzymuje dyplom doktora honoris causa na Uni 

wersytecie w Heidelbergu. Uroczystości Straussowskie 
w Londynie. 

Pierwsze występy gościnne w Stanach Zjednoczonych . 
Prawykonanie opery „Sa·lome" w Dreźnie. 

Wykonanie „Sal·ome" pod kierownictwem kompozytora 
w Paryżu. Otrzymuje dyiplom Legii Honorowej. 

Występuje we Froncji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. 
P1rowyk•onanie „51ektry" w Dreźnie. 

Pieiwsze wystawien·ie „Kawalera srebnnej róży" w Operze 
Drezdeńskiej. 

Powstaje opera „Ariadna na Naxos" - Wersja I. 
Piierwsze wykonanie baletu „Legenda o Józefie" w P>aryżu. 
Tytuł doktora honoris causa na Un·iwersytecie Oxfordz:kim . 

Powstaje „Symfonio alpejska''. 
„Aniadna na Naxos" - Wersja Jl. 

Strauss dyryguje 100 .przedstawieniem „Kawalera srebrnej 
róży" w Dreźnie. 

P1ropremiera •opery „Kobieta bez cien.ia" we Wiedniu . 
Kompozytor obejmuje kierownictwo Wiedeńskiej Opery 
Państwowej . 

Toumee .po Ameryce Południowej z zespołem Filh.a1rmoni
ków W1iedeńskich. 

Strauss występuje jak·o dyrygent n•a Fest·iwalu w Sa>Jzburgu. 
Ostatnie jego tournee •konce.rtowe .po Sta·nach Zjednocz.o
.nych. 

Druga podróż do Ameryki Południowej z Państwową Ope-
1rą W.iedeńską. 

1924 1P,ra1premiera ·opery „Intermezzo" w Dreźnie. 

1928 Aisze operę „Helena Egipcjanka". 
1929 Smierć Hofmannsthala 15 •lipca. Początek współpracy ze 

Stefanem Zweigem. 

1933 
1934 

1935 
1939 
1942 
1944 
1943 

1946 

1947 
1949 

Pierwsze wystawienie „Arobelli" w Dreźnie . 

Stnouss z.ostaje prezydentem „Sto.lej Rody Współpracy M ię

dzynarodowej Kompozytorów''. 
Opera „Milcząca kobieta" - prawykonanie w Dreźnie. 

100 przedstawienie „Salome" w Paryżu. 
Prawykonanie opery „Capriccio" w Monachium. 
Próba generalna opery „Miłość Danae" w Salzburgu. 
Po zakończeniu wojny •kompozytor przenosi się do Szwaj

cmii. 
Prawykonanie dzieło orkiestrowego „Metamorfozy" w Zu-

rychu. ,. 
Ostatni gościnny występ dyrygencki Straussa w Angl11 .. 
Powrót kompozytora do Niemiec. Dyplom doktora honoris 
causa na Uniwersytecie Monachijskim. Tworzy cztery ostat

nie pieśni. Strauss umiera 8 września. 

Opracowano na podstawie biografii Straussa E. Krousego: Richard 

Strauss. Gestalt und Werk. 2. Aufl. Le;pzig 1956. 



HUGO VON HOFMANNSTHAL 

Za pomocą wlaśnie języka poeta kieruje z ukryc~a 
światem; poszczególne czlonki tego świata mogą go się 
wyprzeć, mogą o nim zapomnieć, a jednak nikt inny, 
tylko on skupia i rozstrzela ich myśli, on panu_ie nad 
wyobraźnią, on ją u:odzi na pasku; tak, nau:et ich ka
prysy i groteskowe podrygi żyją z jego laski. 

HUGO VON HOFMANNSTHAL 

• 

HUGO VON HOFMANNSTAHL 
I JEGO WSPÓŁPRACA 
Z RYSZARDE M STRAUSSEM 

AUTOR tekshl „Arobelli", Hugo von Hofmannsthal (1874-1929), 
należy do najwybitniejszych przedstawicieli literatury niemieckiej 
na przełomie XIX i :>CX wieku i jest obok takich poetów, jak 

Stefan George i Ra iner Maria Rilke, jednym z głównych reprezentan
tów neoromantyzmu, który rozwinął się szczególnie w środowisku arty

stycznym Wiednia, w mieści e, gdzie poeta się urodz ił i z którym zwią

zany był przez całe życie. Najcenniejszą częścią jego obfitego dorob
ku są utwory dramotycz,ne i liryczne. Wiersze Hofmannsthala są jakby 
syntezą poezji wieków minionych; starożytności, baroku i romantyzmu . 

Odznaczają się one wyją~:cową prostotą formalną. Zajmuje s ię w nic!i 
poeta szczególnie często zagadkami bytu ludzkiego i jego przemija
nia: „poszukiwaniem harmonii w samym sobie oraz harmonii ze ~wia

łem, który nosi w sobie". Liryko Hofmannsthala zostało wysoko oce

niono przez historię literatury. Twórco ten, to wspaniały znawco litera
tury światowej, syntetyzujący jej osiągnięcia ideowe i formalne. 

W jego wczesnych drobnych utworach dramatycznych, tzw. „wierszo
wanych dramoletach", wprowadzonych przez niego do piśm ien nictwo 

niemieckiego, spotykamy - mimo poruszonej w nich poważnej proble
matyki - obok uroczystego patosu również elementy rytmicz,ne i ta

neczne. Do najbardziej 7Jnonych dzieł z tego okresu należy „Błazen 

i śmierć" z mku 1893, w którym autor przeciwstawia maminemu ze

psuciu mies.zczańsk·iego świata swoje własne ideały etyczne. W irlnych 
utworach k.rytykę wspó!czesnej moralności przeprowadza przez apo

teozę bohaterów zwycięskich i pożytecznych, odnajdując ich, jak np. 
w „Cesarz.u i cz.orownicy", czy „Smierci Tycja·no" (1892) w dawnej 

przeszłości. Dla wyrażenia aktualnych problemów posługiwał się •naj
chętniej dramatem lirycznym, który uważał za najwłaściwszy do wyra

żania „atmosfery współczesności", szczególnie przy odwołaniu się do 
pomocy mitów 5tarożytnych. „Bo jeśli współczesność jest czymś - po· 

wiadoł - jest ona mityczna" 'i nie można jej zamknąć w mieszczań
skkh dialogach. Tendencje te, typowe dla subiektywnej sztuki deka

denckiej no .przełomie ostatniego wieku, cechują prawie całą twór
czość Hofmannsthala i są wyrazem ucieczki duchowej od rzeczywisto

ści mieszaońskiej. Jak wiel·u innych wybitnych pisarzy tego okresu, 

dostnzega/ ogromną przepaść ideową pomiędzy wspaniałą przeszłofoią 

' 



ludzkości o nędzą rzeczywi stości burżuazyjnej, której nie był w stan ie 

afirmować . 
W pierwszym okresie twó rczości Hofmannsthal jest typowym dziec

kiem „fin de siecle'u''. Również jego światopogląd dekadencki wynika 
z niezrozumienia życia. „Sens życia - pisze wówczas - stanowi umie· 
jętność współcierpienia, a sens sztuki leży w umiejętności kształtowa· 
nia owego współcierpienia". Ale w ostatnich lotach minionego wieku 
następuje wyraźna odmiana ideologii artystycznej poety, który .zaczyna 
dostrzegać rzeczywistość i opowiada się za afirmacją życia. W opu
blikowanym w 1896 roku odczycie „Poezja a życie" czytamy: „Wiem, 
co życie ma wspólnego ze sztuką. Kocham życie, a raczej nie kocham 
nic poza życiem". Aktywizacjo człowieka we współczesnym świecie ma 
stać się celem sztuki. Stać wśród bezczynnych, znaczy przyznać s i ę 
do „łałszywego światopoglądu". „W życie wkracza czlowiek dzięki te·• 
mu, ie dziala", mówi pisarz, poeta n-0tomiast wkracza w życie tworząc. 

Nie rezygnuje poeto jednak w dalszym ciągu z przedstawienia .ułom
ności życia duchowego swoich bohaterów, ani też z dążności do 
uchwycenia rniezwykłych skomplikowanych problemów. Nie brok łakże 
w jego późniejszych utworach sylwetek chorych, nerwowych dek·oden
tów, lecz od tej pory zdrowe ciało 1i zdrowy duch przestają być dla 

niego symbolem antykultury. 
Wysokie mniemanie posiadał Hofmannsthal o zadaniach sztuki 

w ogóle o literatury w szczególności. Wypowiada się no ten temat 
w siwoiro odczycie „Poeto a nosze czasy" (1907), tłumaczonym no ję· 
zyk polski przez Jona Kasprowicza. Oto fragment z tego .wykładu , 
świadczący o głębokiej wierze autora w pozytywną ti humanistyczną 
funkcję poezj i, k.tórą uważał za „syntezę treści epoki": „Za pomocą 
właśnie języka poeta kieruje z ukrycia światem; poszczególne członki 
tego świata mogą się go wyprzeć, mogą o nim zapomnieć, a jednak 
nikt inny, tylko on skupia i rozstrzela ich myśli, on panuje nad ich 
wyobraźnią, on ją wodzi na pasku; tak, nawet ich kaprysy i grotesko· 

we podrygi żyją z jego laski". 

Poza wspomnionymi, z ważniejszych ~amodzielnych drieł Hofmann
sthala należy jeszcze wymienić dramaty: „Wczoraj" (1891), „Elektro" 
(1903), „Edyp i Sfinks" (1906), „Baśń z 672 nocy" (1904), słynne mi· 
sterium „Jedermann" (1911) - dramat o życiu i umieraniu bogatego, 
grzesznego człowieka, wykonywany co roku kilkakrotnie rpodczos Fe
stiwalu Salzburskiego, rktórego inicjatorem był sam Hofmannsthal oraz 

„Wieżę" (1925) . 

Niezopnzeczolnym wkładem do literatury światowej są teksty librett 
Hofmannsthala, które d11ięki muzyce Ryszarda Stramso od kilkudzie
sięciu lot weszły jako stole rpo.zycje rrepertuorrowe oo crołowe sceny 
operrowe świata. Wspan i ały, jednorazowy w historii kultury dokument 
współpracy kompozytora z poetą, wydana w rroku 1954 kompletna ich 
korespondencjo, daje znakomity wgląd w warsztaty obydwóch twór
ców. Listy te są zarazem świadectwem równorzędnej roli tekstu w ope· 

ra:e X'X wieku. 

Po nieudanej operze do wlasnego tekstu „Guntram", Strauss prze
żywał załamanie. Dopiero po ośmiu lotach powodzenie „Salome" przy
wróciło mu wiarę we własne siły jako twórcy dramatów muzycznych. 
O przełomie tym ipisze syn kompozytora, fironz Strauss: „W tym decy-
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dującym momencie w osobie Hugo von Hofmannsthala zjawił mu się 
współpracownik, z najszczęśliwszym darem inwencji, o impulsie dra· 
matycznym, najwykwintniejszej kulturze, o rzadko spotykanym wyczu· 
ciu dla geniuszu mego ojca, odznaczający się wszystkimi cechami 
prawdziwego poety". 

Z wymienionej korespondencji wynika wzajemne zadowolen ie z tej 
współpracy. Rola poety w tym zwiq;z.ku nie ograniczała się bynajmniej 
do funkcji librecisty w tradycyjnym, przedwagnerowskim tego słowo 

znaczeniu. Okrnśla to jednoznacznie sam poeta w jednym z listów do 
Straussa z 1908 roku: „„.lecz nigdy nie byłbym w stanie od samego 
początku pracować w kierunku owego lirycznego ukształtowania tek· 
stu, który główną część charakterystyki pozostawia muzykowi", Zaś 

w korespondencji z ~oku 1916 do żony kompozytora, po dłuższych już 
doświadczeniach, wyz;naje: „W stosunku do owych wspólnych dziel po· 
siadam bardzo określoną ambicję: skierowaną na sukces trwały, który 
jedynie jest oznaką, że dzieło posiada· wartość, gdyż poznaje i odczu
wa się ją dopiero stopniowo, podczas kiedy sukces natychmiastowy 
bywa spowodowany różnymi zewnętrznymi i przypadkowymi okoliczno

ściami". 

Dochodz.i także do kontrowersji i sporów między artystami, lecz 
z każdej różnicy zdań rozwija się najczęściej jednolity kierunek dzia
łania, .ustalony drogą wzajemnych ustępstw. 

Po ukończeniu „Salome" oglądał kiedyś Strauss przedstawi enie 
„Elektry" w słynnym teatrze Moxa Reinhardta. To wydarzen ie właśnie 
miało przełomowe znaczenie dla dalszej twórczości scenicznej St raus
sa. Wprawdzie korespondował z au•torem tej sztuki już w roku 1900, 
lecz teraz dopiero doszło do pierwszego spotkania, .które było paczą!· 
kiem trwającej ćwierć wieku owocnej ich współpracy artystycznej. Ideo
logiczny i formalny wpływ sztuki Hofmannsthala na dzieło Rysza rdo 
Straussa jest nieporównywalny do jakiegokolwiek innego oddziaływa 

nia poetyckiego na twórczość wielkiego kompozytora. 

„Elektra" ukończona przez Straussa jako opus 58, jest pierwszym 
wspólnym dziełem obu artystów, chociaż z.os.tata napisana przez Hof
mannsthala jako samodzielna tragedio. Dokonane w tej sztuce uzu
pełnienia i zmiany dla !Potrzeb teatru muzycznego były niez.naczne. 
Utwór ten jest drapieżną, ekspresjonistyoz.ną transpozycją namiętnego 
i demonic,znego, przenikniętego żądzą zemsty i nienawiści mitu rodu 
Agamemnona. Tworzywo „Elektry" świetnie nadawało się do dalszego 
spotęgowania języka dramatycznego, uzyskanego pnzez Straussa już 

w „Salome", stanowiąc rniewątpliwie dalszy etap w rozwoju opery eks
presjonistycz.nej, sięgającej w zakresie harmoniki do atonalnośoi. • 

Kolejnym wspólnym dziełem, zarówno pod względem treśoi jtlk 
i formy, diametra·lnie rróżnym od poprzednio wymienionego, była wie
deńska rokokowo komedio muzycz;no, ipełno wdzięku, dowcipu i fry
wolności, k'Ontrostująca całą swoją 1is1totą z tragedią Atrydów: „Kawa
ler srebrnej iróży" (1911). Dzieło to stolo się wkrótce 111ajpopula11niejszą 
operą Stra'llssa. Hofmannsthal okazał się tutaj po raz pierwszy mi
strzem w d'Ostosowoniu dial-ogu do potrzeb komedii muzycznej. 

No zupełnie nowe drogi •rozwoju dramaturgii wkrocroją Strauss 
i Hofmannsthal w dziele „Ariadna no Noxos" opracowanym w dwóch 
wersjach (I - 1911, li - 1916). W tej niezrozumianej przez współ-
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czesnych operze ramowej, będącej połączeniem opery seria ; buffo, 
twórcom jej udało się osiągnąć syntezę kilkusetletniego rozwoju euro
pejskiego teatru operowego. Za Nartość ideową tego dzieło określa 

poeta w .następujący lokonic21ny sposób: „Chodzi tu o prosty i zara
zem ogromny problem życiowy: o problem wierności". Także w pow
stawaniu baletu „Legenda o Józefie", napisanym przez Straussa dla 
Diaghilewo i po raz pierwszy wykonanym przez jego zespół w .roku 
1914, Hofmannsthal uczestniczył jako wspóllibrecista, razem z Harry 
Graf Kesslerem. 

Już na początku roku 1911 donosi Hofmannsthal kompozytorowi 
o nowym pomyśle literackim. Chodziło tutaj o rtekst do następnego 
wspólnego dz•ieło, do symbolistycznej „Kobiety bez cienia", której 
kompozycja zostało ukończona w roku 1917. W tej baśni scenicznej, 
w której .poeta przeciwstawia świat realny, ludzki, zjawiskom nadzmy
sło..yyl}l, akcję wewnętrzną ·stanowią tajniki psychiki ludzkiej. Od roku 
1919, w którym odbyło się prapremiera wyżej wymienionego dzieła, 

następuje kilkuletnia przerwa we współpracy obu artystów. Czas ten 
był potrzebny poecie dla realizacji szeregu samodzielnych utworów 
d ramatycZinych. W ok.resie tym powstają takie jego znane utNory, jak 
„Trudny" (1Q21), „Wielki Salzburski teatr świata" (1923) oraz trage
dia „Wieża". Należy także przypuszczać, że inwencja twórcza pisarza 
w zakresie sceny muzycz;nej została na .raz·ie wyczerpana. 

Natomiast w roku 1928 odbywa się w Dreźnie entuzjastycznie przy
jęto prapremiero nowego dzieła, „Heleny Egipcjanki", którego istnie
nie zawdzięczamy dalszej „kooperacji" między Straussem i Hofmann
sthalem. Poeta motyw wojny trrojańskiej oparł m. in. na podaniu Eury
pidesa, według którego Parys nie uprowadził Heleny, lecz do Egiptu 
przenieśl i ją bogowie, gdzie wie~n i e czekała powrotu męża . W świetle 

tego ujęcia dziesięcioletn i e wzajemne mordowan ie się Greków i Tro
jańczyków staje się absurdem. Razem ze Straussem poeta os·iąga 

w tym utworze nową wspaniałą syntezę opery i dramatu muzyczn~go. 
Ostatnim wspólnym dziełem obu wielkich artystów była wprawdzie 

„Arabella", lecz tQkże opera „Miłość Danae", której prawykonanie 
odbyło się w roku 1952 w Salzburgu, już po śmierci kompozytora, opar-
ta jest częściowo no utworze dramatycznym Hofmannsthala, opubliko
wanym w roku 1933 pt, „Danae, czyli małżeństwo z rozsądku". 
-~półpracę ~ycznq Straussa z Hofmgnnstbąlem możemy śmiało „ ~ 
okresl1c Jako jedną z na1·w 'alszych kort w bistor.ii kultury XX wie-
k · e ten został stworzony wyłącz;nie w ce u da szego roz
woju teabru muzycznego, w 1którym ani muzyk ani p nie czy 1 1 

.:ł~stępsnv-dła ułatwienia sobie ;;-Jonia, sw1adczą iCFi wspa
_niołe azieła, które tej współprac~1ł<1em. 

KAROL MUSIOt 
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Garmisch, dnia 4 maja 1909 r. 

DROGI PANIE VON HOFMANNSTHAL! 

Wczoraj otrzymałem pierwszy akt: jestem po prostu zachwy
cony. Jest naprawdę nadzwyczaj czarujący: taki subtelny, może 
odrobinę za subtelny dla wielkiego tłumu, lecz to nic nie . szko
dzi. Srodkowa część (Antichambre) nie łatwa jest do opra
cowania, ale na pe~o mi się uda. Mam przecież przed sobą 
cale lato. Scena finalowa wspaniała, z jej skomponowaniem 
pójdzie jak po maśle, już _dzisiaj trochę próbowałem, chciał

bym już być tak daleko. Ponieważ jednak z powodu symfonicz
nej jedności muszę pisać muz11kę po kolei, trzeba b11ć cier
piw11m. Zakończenie aktu czarujące, krótko mówiąc z Pana 
zuch. Kied11 dostanę resztę? 

Wsz11stkie postacie są świetne, o ostr11ch konturach; niestet11, 
będę znów potrzebował bardzo dobrych aktorów. Ze zwykl11mi 
śpiewakami operowymi i tym razem nic nie wyjdzie. 

Kiedy będzie gotow11 2. akt, może Pan mi go dostarczyć oso
biście i trochę u mnie odpocząć. Jest tutaj tak pięknie, spodo
ba się Panu. Jedynie przez Zielone Swięta będę w Akwizgranie, 
poza t11m jestem zawsze tutaj. · 

„Elektrę" dają w t11m tygodniu znów w Berlinie, Frankfurcie 
ł w Monachium. Jak stoją sprawy we Wiedniu? Proszę infor
mować ~nie na bieżąco o Wiedniu z pomocą drogiego szpicla 
polic11jnego Bahra, b11m wielkiego Dyrektora a także kompo
zytora mógł skarcić we wlaściw11m czasie. 

Jeszcze raz najpiękniejsze podziękowania i serdeczne życze
nia. Przesyłam moc pozdrowień, także od mojej żon11 dla Pana 
i drogiej Małżonki Pańskiej. Oddany 

Dr R11szard Strauss 

. , 

Rodaun, dnia 12. V. (1909) 

'DROGI PANIE DOKTORZE! 

Za mile slowa najserdeczniej Panu dziękuję. Potwierdzają 
one otrzymanie I aktu oraz w11rażają Pana zadowolenie. Cieszę 
się zawsze ogromnie, kied11 Pan w ten sposób do mnie pisze -
a w odpowiedzi mogę tylko stwierdzić, że pracuję z wielką 
ochotą i zamiłowaniem z Panem i dla Pana, starając się na
prawdę ze wszystkich sil wczuć się w potrzeby, możliwości i pra
widla stylu opery komicznej - dzięki czemu, jak się spodzie
wam, powstanie coś co bardzo idzie w parze z pewnymi ele
mentami Pańskiej art11stycznej indywidualności (a to właśnie 
w zakresie lqc.:enia elementów charakterystyczno-groteskowych 
z lirycznymi), co przez wiele - a może nawet przez dziesiątki 
lat - będzie moglo utrzymać się w repertuarze. Spodziewam 
się, że trzeci akt powinien stać się najlepszym - wpierw zu
chwały i zmysłowy, później farsowy, pod koniec subtelnie wy
brzmiewając. 
Zastrzeżenie Pana, że dzielo mogłoby wypaść zanadto sub

telnie, nie przeraża mnie. Rozwój akcji jest również prosty 
i zrozumiały nawet dla najbardziej naiwnej publiczności: otyły, 
starszy pretensjonalny konkurent, popierany przez ojca, jest 
zaćmiony prze:: przystojnego młodego - stanowi to przecież 
non plus ultra prostot11. Wykonanie jednak, moim zdaniem, 
musi b11ć takie jakie jest, mianowicie odgradzające się całko
wicie od wszelkiej trywialności i konwencjonalności, gdyż 
prawdziwy i trwały sukces wynika zarówno z oddziaływania 
na prostackie jak i na subtelne warstwy publiczności, a przed
stawiciele tej ostatniej stanowią właśnie o prestiżu, bez któ
rego przepada się tak samo, jak bez zdobycia popularności. 

Aktorsko naprawdę uzdolninony śpiewak jest ściśle biorąc 
konieczny tylko do roli t11tułowej. •) 

W tym genre Pini-Corsi, sławny Leporello, ma podobno być 
prawdziwym geniuszenł. Także Opera comique dysponuje za
pewne zdolną indywidualnością tego pokroju. Również na sce
nach niemieckich na pewno się to uda. We Wiedniu mogę so
bie wyobrazić rujqce W11konanie. Roller plonie z zachwytu 
i chce dostarczy nam scenariusz z dekoracjami (szkice do scen 
ł figuriny) na zawsze, tak że Furstner mógłb11 je sprzedawać 
wraz :z muzykaliami.. (Tak postępuje np. Sonzogno). Jeszcze 
bliżej to om6u,'im11. Szczerze oddan11 Pański 

Hofmannsthal 



„Pan jest urodzonym librecistą, co 
w moich oczach stanowi największy 
komplement, ponieważ dobry tekst ope
rowy wydaje mi się o wiele trudniejszy 
do napisania niż piękna sztuka teatral
na". Słowa te w liście z roku 1908 do 
Hofmannsthala określają zarówno uzna
nie i szacunek Strciussa dla autora tek
stów do szeregu wybitnych dzieł opero-
wych, jak też zrozumienie kompozytora 

dla wymagań współczesnej dramaturgii operowej, której najistotniej 
sza tendencja - ·dążenie do scalenia się muzyk i z kongenialnym tek
stem, przejawia się szczególnie silnie w drug iej połowie 'XIX wieku. 

Komed ia muzyczna „Kawaler srebrnej róży" zawdzięcza swoje pow
stanie nowatorskim dążeniom poety i kompozytora . Literacka i mu 
zyczna atmosfera poprzedniego w ielkiego wspólnego dzieła „Elektry" 
(1909). na d na ikrwiożerczą ekstazą wyrastającą z założeń estetyki 
~ •spowodowa a rea cję w 1erun u rea• izmu 1 o 
języka artystycznego. Z tenden_cji tej wyrosło właśnie dzieło .stanowi ą 
ce ostatni trwa ły sukces operowy w historii muzyki . Powstało bowiem 
komedia , której znaczenie nie ogranicza się do wysokiej rangi i uzna
nia przez historyków i znawców, lecz któria do dz i ś dnia - 60 lat po 
jej pierwszym wykonaniu - nieprzerwanie święci triumfy na scenach 
muzycznych całego świata. 

Scenariusz o er I . · dczas rozmowy z przyjacielem 
O nry ess erem, któremu też z wdz;ięczności za e y owane jest 1 ret

"to. Z nofotką, sporządzoną na spisie potraw, udał się wtedy rtofrr1or111-
sthal do Straussa. Po wysłuchaniu treści kompozytor rzekł: „Napiszemy 
to i wystawimy, a ja już teraz wiem dokładnie co powiedzą. Powiedzą, 
ie ogólna nadzieja po raz który skończyła się żałosnym rozczarowa· 
niem, że to w żadnym wypadku nie jest tą operą komiczną, której na
ród niemiecki oczekuje z tęsknotą od dziesiątków lat. Z tymże komen· 
tarzem. op1~ra nasza przepadnie. Lecz my się zabawimy podczas pracy ·. 
nad nią„. 

Z okresu powstawania dz;iek1 zachowała się liczna wzajemna kares~~ 
pondencjo; która ipozwolo inom śledziś poszczególne etapy narastania 
tekstu 1i partytury, oraz poznać warsztat pracy obu artystów, których 
„kooperacja" nie odbywała się bynajmniej w idealnej zgodzie .i hor-

! monii. DochodZli często między nimi do kontrowers\Wlej wymiany zdań, 
dającej okazję do wyrażania swoich poglądów dotyczących m. in. 
estetyki i dramaturgii dzieła operoweg.o. 

Poza poetyckim dialogiem E. T. A. Hoffmanna pt. „Poeta i kompo
zytor", historia literatury nie znała do .tej pory tia.k wnikliwej dyskusji 
nad proktycz;nymi możliwościami scalenia słowo z dżwiękiem. Kores: 

ipondencja Stnaiussa i Hofmannsthala związana z powstaniem libretta 
i muzyki „Kawalera srebrnej róży", stanowi właśnie taką próbę w dz ie
dz;inie twórczości operowej w XX wieku. 

Pierwsza korespondencja między poetą o kompozytorem dotycząca liV 
omawianej opery pochodzi z dnia 11 lutego 1909 roku. Partyturę ~ 
ukoń. czył Strauss 26 _wr~eśnia _1910 roku, czyli ~z;i eło pows:ało w .o~re-
sie r;ili:seeł.ng 17 m1es1ęcy. Pierwsze wykono1n1e opery miało miejsce 
d"1ti26 stycznia 1911 w Dreźnie, w mieście w szczególny sposób zwią-
zanym z twórczością kompozytora. W operze drezdeńskiej, której za-
bytkowy budy.nek uległ zniszczeniu podczas drugiej wojny światowej 
(jest on przewidzi any do odbudowy w najbliższych latach), odbyły s i ę 
ponadto prawykonania następujących oper Straussa: „Feuersnot" 
(„Brok ognia"), „Salome", „Elektra", „Helena Egipcjanka", „Arabel-
lo", „Milcząca kobieta" oraz „Dafne". 

Pierwsze wystawienie „Kawalera srebrnej róży" zostało przygotowa-
ne przy współudziale tok znakomitych a•rtystów, jak dy ent Ernst von 

chuch, reżyser Max Reinhardt oriaz scenogria re o er. ~ 
prapremiery s o się praw z1wym świętem tea ra nym o znacze u eu 
ropejskim, oczekiwanym w napięciu przez świat muzy~ny . Z głębi Nie 
miec zorganizowano specjalne pociągi, przybyli goście, muzycy i kry 
tycy z całej Europy. Przedstawienie zakończyło się ognomnym sukcesem 
kompozytora 1i poety. W prasie przeważały glosy zachwytu. W Anglii, 
gdzie zawsze istniał szczególny kult dla dziel Ryszarda Straussa, re- (I 
cenzent Daily Mail pisał po prawykonaniu: ,~ „Figara« Mozarta nie// 
powstała żadna komiczna opera tego pokroju . r 

W ciągu następnych mies ięcy odbyło się w Dreźnie kilkadziesiąt 
da lszych przedstawi eń tego dzieła. Setne przedstawienie prowadz i ł 
tam Strauss osobiśc i e . Obecnie Opera Drezdeńska ma już na swo im 
koncie około 400 wykonań „Kawalera srebrnej róży", który i dzis iaj 
jest najczęściej wykonywanym dziełem scenicz;nym Straus.sa i jedną 
z najpopularniejszych oper XX wieku. 

M imo nawiązania do opery tradycyjnej i odwrócenia s i ę od ekspre
sjon izmu, który szczególnie reprezentują takie ich dz;iela, jak „Salo
me" i „ Elektra", Strauss i Hofmannsthal w omawianej operze nie wy
cofal i się bynajmniej na pozycje wsteczne ani w zakresie struktury, 
oni też języka muzycznego. Nie rezygnuje tutaj kompot'4or-:r: zasadni
czych zdobyczy opery neoromantycznej, w której wszystkie elementy 
opery podporządkowane są jego głównej idei dramatycznej. Wybrany 
przez Hofmannstha la genre daje okazję do zwrócenia się w stronę 
realizmu operowego, uzasadnionego charakterem buffo tego dz i eła 
oraz jego pokrew i eństwem ze starowiedeńskim dramatem ludowym. 
Po tragediach mitolog icznych autorzy w nowej swojej operze tworzą 
realistyczną k·omedię z życia arystokracji i mieszczaństwa. Po patolo
gicznych, dążących do samounicestwienia, oszalałych z nienawiści bo
haterach antycznych, zwracają się ku radosnym regionom życia ludz
kiego, w stronę humoru, dowcipu i zabawy. 

Czas i miejsce akcji tej zabawy, tej wspanialej pantomimy, która 
powsta!a w okresie szczególnej płodności i bogatej inwencji kompozy
tora - to stolica naddunajska pierwszej polowy XVIII wieku. Z komedii 
te' bi'!!'radosc z c1a 1 zmysłowos e k1 tereZJ'ańskie' r cz m dzie-
ło 1o o ione on 1 tarni s cholo icznymi, jest jo y pro ą syn-

owa i, stanowiącej istotn cec na 1 nie sz c 
w literaturze sw1atowej. u te nosc · · zn 
~re starego sentymentalnego Wiedni°:; Postacie 

niajq raźne okrewieństwo z bohaterami „Wesela Fi a-
ra a , z tórych autorzy czerpią inspirację. u z 1e wartości 

32 lat, która kiedyś, pod wpływem złego humoru, czuje się „niewiastą« V;f .11 •• /. 

starzejącą się w stosunku do 17-letniego Oktawiana; w żadnym wy· ff/~ 
padku nie jest ona Magdaleną Dawida (postać ze „$piewaków no· 

reprezentuje w komedii Marszalkowa, o której wypowiada się Straussfi 
w swoich wspomnieniach: „Piękna młoda kobieta, w wieku najwyżej} 

rymberskich« R. Wagnera, przyp. autora), którą nawiasem mówiąc 
przedstawia się często jako kobietę zbyt starą. Oktawian nie jest ani 



pierwszym ani ostatnim kochankiem pięknej Marszałkowej, której nie 
wolno zakończenia pierwszego aktu grać sentymentalnie, jakby to by· 
Io tragicznym pożegnaniem na cale życie. Przeciwnie, musi ona oka· 
za · wciąż jeszcze wied • · " 

Glówny 1 or o cji komicznej - to Ochs von Lerchenou, od które
go, zdaniem kompozytora, zależy powodzenie opery. Swoje wyobJ'O że-

\ nia o wykonaniu tej roli przekazuje w l i ście do Schucha: „Większość 
basistów do tej pory przedstawiało na scenie ohydnego, ordynarnego 

. potwora, którego bardziej subtelna część publiczności słusznie uwo
iała za zgorszenie. Jest to całkowicie błędne: Ochs musi być przed· 
stawiony w postaci pięknego wiejskiego Don Juana, w wieku około 
35 lat, szlachcica, który w salonie Marszałkowej potrafi się zachować 
tak dalece przyzwoicie, że nie każe go ona po pięciu minutach wy
rzucić przez służbę. Wewnętrznie jest on brudasem, lecz jednak pod 
względem zewnętrznym tak dobrze prezentującym się, że Faninal nie 
odrzuca go po pierwszym poznaniu". Postać Ochsa wiąże się ta kże 
z elementami ntyarysrokiratyc:zne· k tyki społecznej, aktualnej jeszcze 
w Niemczech na u naszego s u ec1a . 1czne są dowody właś
ciwego jej odczyronia i zrozumienia przez współczesnych. Zachowała 
s ię także korespondencja kompozytoro do dyrygenta Schucho, z okre
su przygotowań propremiery, który na żądan i e dyrekcji opery doko
nał szeregu skirótów w partyturze. Pr,zeciwko tej samowoli Strauss wy
raża swój protest w następujący sposób: „Pisze Pan, że skreślenia 

t w „ Kawalerze srebrnej róży-« wynoszą tylko 15 minut. Czy z powodu 
I nich warto burzyć architekturę dzieła sztukił Powód tkwi gdzie in· 

dziej. Szlachcic, który na scenie zachowuje się tak, jak wielu szlach
ciców u dworu oraz na wsi, w oczach wysokourodzonych panów inten
dentów nie znajduje upodobania. Cesarski szambelan nie może być 

{ nikczemnym łotrem. Dlatego właśnie dokonano skreśleń a nie z po
wodu dłużyzn.„" 

Z krytycznymi elementami dzieła związone są także walory etyczne 
r opery, szczególnie jej z:asadniczy wydźwięk moralny, że nawet w ze-

'~r.f
'J,V-'. I psutym korupcją, grubiańskością i s rośnością św 

· · · · , orej kupi p1en1ą ze nie można. pero ta 
również ,sJtanowi przełom w twórczości zarówno Straussa jak i Hof
mannsthala w zakresie przedstawiania nowych typów kobiecych. Od:.... 
zwierc ·, ZWl'Ot w stronę realiZimu i humanizmu . 

No melo · 1 mie walca opa< a iest niemal co a partytura Ziiela, 
nie wyłączając nawet sp1ewu recytującego, tak, że operę tę ok•reślono 
słusznie pijgnem „wjelkjeao walca". Lecz ten anachronizm historycz
ny nie sroje się bynajmniej obcym wtrętem w realiach terezjońs·k~ ego 
Wiednia - wręcz przec,iwnie, ukazuje się miano_ ·· jego Zina< om1-
tym uZiupełnieniem, łącząc świat wiedeński XVIII wieku z najba rdziej 
wiedeńskim symbolę:m=w ogóle. .____, 
'W ha~monice wciera srebrnej róż " nuje diatonika, z liczny-
mi prze iraczojqcymi ją rozw1 an1ami. Muzy a zg sodami 
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nowoczesnego dramatu muzycznego jest współuczestnikiem akcji, od
maczając siię ponadto porywającą werwą i dynamiką. Po typowo 
strou i krótkim, zwort m wst ie, w rowodzo' c ~ w o olną 
otmosfere dzieło. zopoww ojącym zwycięstwo młodości i miłości, na
stępują zamknięte w sobie sceny, nie wyłączające się jednak z orga
nicznego przebiegu akcji dramatycznej i muzycznej. Pierwsza sceno, 
podobnie jak w „Ara belli", ma charakter ekspozycji i .wprowadza n a-
str" Jtowion w swoim u o'eniu miłosnym wykozuje duze' 
I okrewieństw eh rubinem w „Wese u I ' • dz:iele swoim 

trouss świadomie storo się uzys ac syntezę nowego stylu komedii 
muzycznej ~uchu mozartowskim. 

No niektórych scenach dz:ieło także teorio komedii lirycznej Hof
mannsthala wybiło swoje piętno. Są one pełne nastroju uczuciowe
go. Strauss w mistrzowski sposób poddaje się •tutaj ikoncepcji swojego 
łibredsty, uzyskując zespolenie inie łylk,o słowo 1i dźwięku, lecz także 
atmosfery lirycz.nej tekstu z muzyką. Strauss wykiorzystuje w omawia
nej operze ró~ież możliwości stosowanie kontro stów._ Potrafi on zna
komicie zróżnkować charakterystykę muzyczną poszczególnych po
staci i scen o całkowicie odmiennych nastrojach i treściach lite
rackich. 

'tQjątkową dynamiką odmacza się akt trzeci. poprzedzony drama
cznym wstępem w tern ie resto-fu oto. Finał opery stanowi tercet 

tawion, Zofia OP,grty ng melodii ludowe.1 
row eh w literaturze muzycznej . 

Po 1strzowsku muzyko w akcie c arakteryzuje ta że nastrój 
~". Akt ten stanowi doskonały przykład realistycznego 
odtwo eni a atmosfery seksu i mieszczańskiej erotyki w muz ce ;Je-
rh,,,,....·---1.Nspo ne os 1 ągn1ęc1e muzy a 1 poe , s orzęole_.uoweg.c._ 

stylu deklamacji, nowego diciogu w stylu 5u1fo, znakomicie oddają
ćego nie tylko atm0'5fe1ę 3!flrsw~Ee1'1skq, lecz takze charakterystycz-
ną kulturę języka epoki rokoko. Pisze s i ę w związku z tym o konser
wac)'jnym stylu w teksc1e „Kawalera srebrnej róży", do którego w kon
genialny sposób udało się Straussowi dostosować swoją muzykę,'', 

M ima typowo operowej struktury omówione dzieło jest przekom
ponowane i wykazuje organiczną jedność, przy czym orkiestro, mimo 

decydowanego języka symfonicznego, odznaczającego się jednak 
pros tszą fokturą niż w dramatach prprzednich Straussa, przyjmuje no 

· ie , · · cą Dalsze cechy tej miJZYl<1, to duże 
z różnicow_anie rytmiczne i interwał~we. G~clk·e~sątc?is~u;b~te~l~n~y~, jltiry~cz~n~y~, 

'"Pełen zadum kontrastujący z melodimni określając 
e mows ą czy spros . 

-Chociaż charakter tej opery jest wybitnie farsowy, „Kawaler srebrnej 
róży" zawiera również ~bszy sens filozoficzny. Pozo wymienionymi 

f już wartościami etycznymi, l<toFe owldaćin10Ją się w przedstawieniu 
psychiki lrobiecej, opero ta przyporni~ nam jezykiem komediowym 

~ ~ -.. p n1etrwo/osc1 z cia, m. łodości i szczęsc1d ludzkiego, wyrażając w ten 
' łsposo nacze ną tezę wie 1ej .europejs 1ej 11 mieszczańskiej, 

VI/ · · łowieka do radosne o korz stania ze swojego sz bko 
przemijającego życ i a. 
Jedną z naczelnych moralnych wartości tej komedii jest zawa.rta 

</ w niej ~chwała prawdz,iwej_ miłości, która ma na względzie jedynie 
~)szczęście ukochanej istoty. W wątku rezygnacji opero to spokrewnio-

1 V'· ~ i:io jest z inną wielką operą komiczną, ze „Spiewokgmj oorymberski
~JVJ • mi", któr:t:_ch główny bohater takze potrafi godnie przezwyciężyć ego-

istyczne pragnienia, ustępując przed młodszym rywalem. _ 
Dzięki swoim wartościom - tok artystycznym jak i etycznym - 

„Kawaler srebrnej róży" należy do najwybitniejszych orcydzieł euro
pejskiej muzyki operowej. Cieszy się też niesłabnącym powodzeniem 
w~~ód miłośników muzyki no całym świecie. Dzieło to przedstawia 

~ i z pewną zo~ącą -J.UZ r 1 oso1ą spo ecZlną, lecz outo
ro · nadać swoim bohaterom szekspirowskie i mozortow
! ,ki,e cechy iponodczosowe, c moją ~ 

/

wpraw · ludzkie związane z określonym kro'em · 

.... . 

Komponuję wszędzie: na spacerze, przy jedzeniu, 
w domu, w ogrodzie czy pociągu. Nie rozstaję się z mo
im szkicownikiem i jak tylko co mi wpadnie do glo
wy, zaraz zapisuję. Na przyklad większość pomyslów , 
do „Kawalera srebrner-;-6~y· zrodztla szę p1 zy grze 

, w karty. 
RYSZARD STRAUSS 

ludzki. Zołożenia te dobitnie wyrażają słowo Hofmonnstha .ło zawarte 
~? :•Kowolerze srebrnej róży", w którym czytamy: „Mogłoby się 

wydawac, Jakoby ze staPOnnością i troskliwością namalowano tu obraz 
~.io!'y'~- cz~sów, co je~nnk jest tylko złudzeniem, nie trwającym 

hJUJ, niz p1erwHe powierzchowne spojrzenie. Języka takiego nie 
znajduje.my w żadnej książce, wisi on jednak w powietrzu, ponieważ 
we .wspol~zesności tkwi więcej przeszłości niż przypuszczamy i ani 
~ni RofrnRowie, ani tej Lerchengu'owie nie wymarli. 
~c 1 erie nie odznaczają sie dzisiaj już tak wspanjalrmj 

barwami , . '---- KAROL MUSIOŁ ·, 



ANEGDOTY 

KRYTYKI 

WYPOWIEDZI 

RYSZARD STRAUSS W KARYKATURZE 
EDWARDA GLCJTZNERA 

Przez szereg lat pracował R. Strauss w operze berlińskiej 

i prędko stal się bardzo cenionym i lubianym gościem w wielu 
domach. Prześcigano się w zapraszaniu go na przyjęcia. Pew
nego wieczoru jakaś dama zwróciła się do niego z takimi sło
wami: - Niech pan, doktorze, przyjdzie do nas jutro na „łyż
kę strawy", nie sprawi to nam kłopotu... Kompozytor odpo
wiedział na to: - Proszę, niech już pani zrobi sobie kłopot, 

skoro Strauss ma przyjść do państwa ... 

(L. Karpath: Lachende Musiker) 

Ryszard Strauss kierował próbą swojej „Symfonii alpejskiej". 
Przy szybkich pasażach koncertmistrzowi przy pierwszym pul
picie w części pt. „Burza" wypadł z ręki smyczek. Strauss 
wstrzymał. orkiestrę i rzekł: - Zaczniemy b ur z ę od począt
ku, nasz koncertmistrz zgubił parasol. 

(F. R. Hailiperin: Muzycy w anegdocie) 

• • • 
Nie widzę większego szczęścia dla kompozytora, jak skom

ponować prostą pieśń, która w 50 lat później stałaby się pieś
nią ludową, a nazwisko jej twórcy poszłoby w zapomnienie ... 

(R. Strauss) 

Aplauz po premierze opery R. Strussa „Kobieta bez cienia" 
w 1935 roku stał się niemal demonstracją. Naziści zainsceni
zowali skandal i zakazali wykonania opery, gdyż autorem li
bretta byl Zyd, Stefan Zweią. Dobrze zapowiadająca się współ
praca została brutalnie przerwana. Strauss byl zachwycony 
Zweigiem, a wielki pisarz nie kryl podziwu dla jego osobliwe j 
twórczości kompozytorskiej. Ryszard Strauss - relacjonował 

Zweig - pracuje jak J. S. Bach, spokojnie i systematycznie. 
O dziewiątej rano zabiera się do pracy dokładnie w tym miej
scu gdzie się poprzedniego dnia zatrzymał. Pierwszy szkic robi 
olówkiem, potem przepisuje atramentem na czysto partyturę. 

I tak do 12-tej, lub 1-szej. Po południu ra w skata, potem 
przegląda partyturę i wieczorem dyryguje w teatrze czy na 
koncercie. Pozbawiony wszelkiej nerwowości zachowuje kla
rowność umysłu o każdej porze dnia". 

Gra w karty była dla Straussa odprężeniem koniecznym. Nie 
jest przypadkiem, że postać kapelmistrza Storcha w Intermezzu 
to właśnie kompozytor, namiętny gracz w karty. - Niech pan 
pomyśli - rzekł kiedyś pewien purytański kompozytor - ile 
to czasu marnuje się bezproduktywnie przy tej grze w karty ... 
Mistrz zamyślił się: - Tak, ma pan rację! Zawsze to ciągle 

mieszanie! ... 
(H. Sandberg „De.r Musikanten Spiegel) 

• • • 
Chevalley radził, abym nie komponował siebie. Czy znacie.-! 
m ozyto tóry by skomponował co inn o-ak siebie? 

Smieszni ludzie ci e 
t(Z lJistu R. Skaussa do B. Schustera) 

• • • 
Od pierwszego szkicu opery mija przeważnie kilka miesięcy 

nim zacznę nad nim pracować. Muszę oswoić się z tematem, 
sytuacjami, charakterami. Wtedy dopiero zabieram się do ro
boty ... 

Kiedy utknę w jakimś miejscu i nie mogę ruszyć dalej od
kładam wszystko do następnego dnia. Wtedy już prawie z łat-
wością idzie mi praca. 

Nie lubię półmroku, lubię światło. Najchętniej przeniósłbym 
się na wyspę Cejlon. Dlaczego? ... Dlatego, że tam jest ciepło 
Wiśnie nie kwitną zimą - tak samo pomysły muzyczne nie 

rodzą się kiedy przyroda jest ponura i martwa. Jestem wielkim 
miłośnikiem przyrody. Moje najlepsze pomysły powstają na 
wiosnę. 

(z wywiadu z Rysza!'dem Straussem) 

• • „ 
Zapytany w Londynie przez dziennikarza przeszło 80 letni 

Strauss jakie ma plany na przyszłość odpowiedział: no cóż, 

chyba umrzeć! 
(tłum. E. Kirause: R. Strauss Gestalt u. Werk, 
2 wyd. Leipzig 1956). 
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W czasie nieobecności męża bawiącego na polowaniu, 
księżna marsz·ałkowa von Verdenberg przyjmuje mło

dziutkiego Okitawiana lfohono, który w jej S)'pialni prze
bywa do świtu. Murzynek przynosi śniadanie dla jednej 
osoby; nigdy dotąd, choć Oktawian nie jest jej pierw
szym wielbicielem, księżna nie pozwoliła sobie tak długa 
zatrzymać u siebie kiochonloo. 
Scenę miłosnego duetu pr.zerywa nagle hałas u dnzwi. 

Zaniepokojona tym księżna, przekonana, że to mąż wra-
. ca, nakazuje Okitawionowi ukryć się w jej łożu. Sprytny 
młodrieniec :mojduje jednak ;nne rozwiązollie i przebie
ra się w strój pokojówki. Wnet wyjaśnia się kto przybył: 
niespodziewaną wiz)'lę złożył księżnej morszołkowej ba-



ron von Lerchenou, który nie pozwolił zatrzymać się 

służbie i bezceremonialnie wdarł się do jej buduaru. 

Baron przyszedt zasięgnąć rody w związku z projekto

wanym motżeństwem z piękną Zofią Foninol. Pochodzi 

ono co prawdo z rodziny niedawno nobilitowanej, ole 

posiada za to bardzo zamożnego ojca, wzbogaconego 

no dostawach wojskowych. Uwagę barona zwraca uro

czo pokojówko Marianno, za którą przebrany jest Okta

wian. 
Kiedy baron prosi, ażeby księżno porodzito mu przez 

kogo ma - zgodnie z tradycją oświadczyn - przes~oć 
narzeczonej srebrną różę, to proponuje by posłem zostot 

Oktawian, młodzieniec szlachetnego rodu. 
Rzekomo pokojówko przynosi no polecenie księżnej 

marszałkowej medalion z podobizną Oktawiana. Barona 

zaskakuje jego łudzące podobieństwo do pokojówki Ma

rianny, ole nie wzbudza to jego podejrzeń. 
Do pałacu przybywają teraz różni interesanci - kuch

mistrz, modystko, sprzedawco zwierząt domowych, o tak

że flecista i wioski śpiewak, którzy moją dostarczyć 

księżnej marszałkowej roLrywki. 

Wizyto Ochso zakłóciło dobry 

nastrój księżnej i kiedy zjawia się 

Oktawian w jej buduarze ponow

nie, już we własnym stroju, za

skakuje go przemiano księżnej -

jej chłód i melancholio. Księżno 

zwierza mu •się, że .przeczuwa na

dejście dnia ich rozstania, że 

wkrótce Oktawian spotka nową 

miłość. Dręczy ją świadomość 

przemijania młodości i nieubła

ganego uptywu czasu. Młodzie

niec opuszcza buduar księżnej 

zaskoczony tym co usłyszał od 

swej kochanki. 

• 

AKT li 

Zofio Foninol z niepokojem oczekuje w swym domu przybycia posła 
barona. Ze srebrną różą zjawia się Oktawian. Młodzi od pierwszego 

wejrzenia zakochują się w sobie. Urodo, elegancjo i wdzięk Okta
wiana, czynią wielkie wrażenie no subtelnej Zofii. 

Jej ojciec, zgodnie z ceremoniałem, wprowadza do salonu Ochso, 

którego przedstawia córce jako przyszłego męża. Baron nie krępując 
się niczym uzgadnia sprawy posagu Zofii. Jego prostackie, rubaszne, 

upozorowane poufalą zażyłością zachowanie, coraz bardziej zraża 

Zofię, która czuje się upokorzono sposobem bycia barona. 

Obserwujący tę scenę Oktawian ostro reaguje no styl postę;:io
wonio Ochso i demaskuje jego prawdziwe oblicze - uwodziciela 

i łowcy posagów. Kiedy baron pozwala sobie no obrażające Okta

wiana słowo, ten wyzywa go no ' pojedynek. Dochodzi do starcia, 

w którym baron zostaje lekko ranny. Ochs natychmiast rezygnuje 

z walki. Jego tchór.zostwo jeszcze bardziej zniechęca do niego Zofię, 
która stanowczo, wbrew ojcu, ;:::::;r ....... 
odmawia poślubienia barona ~~ 

f• • 
Ochso. '*"-• 

Do domu Zofii wkrada się po

ro wtoskich intrygantów, Vol

zocchi i Annino, którzy spodzie

wają się, że ich płatne usługi 

mogą okazać się potrzebne. Mło

dzi zakochani, ażeby skompromi

tować do reszty barona, knują 
intrygę. Wysytoją do niego przez 

przybyłych Włochów list do rze

komej pokojówki księżnej z pro

pozycją potajemnego spotkania 

w oberży, no co baron natych
miast się zgadza. 



AKT Ili 

Niczego nie podejrzewając przybywa baron na m1e1sce schadzki. 

Nie domyśla się, że rolę Marianny gra w przebroniu pokojówki 

Oktawian. 
Radość spotkania komplikują jednak baronowi nieustonne prze

szkody i mnożące się incydenty: to Oktawian wykorzystał intryganta 

Volzacchiego oraz jego towarzyszkę Anninę, żeby ośmieszyć wszelki

mi sposobami barona. Annina w stroju wdowim odgrywo rolę porzu

conej małżonki barona, a grupa wynajętych do tego dzieci podbiega 

do niego rozpoznając w nim rzekomego ojca. Zjawia się również pod

mówiony przez Valzacchiego komisarz policji, który aresztuje Ochso 

zo deprawowanie nieletniego dziewczęcia. 
Kiedy baron usiłuje bronić się oświadczeniem, że jego towarzysz

ka jest jego narzeczoną - Zofią, nadchodzą Foninol z có~ką i de

maskują ostatecznie barona. Skompromitowany Ochs nie ma już in

nego wyjścia pozo ucieczką. 
Księż,no marszałkowa von Verdenberg, sprowadzona również przez 

inicjatora całej intrygi, swego niedawnego kochanko, rowmie, że troci 

no zawsze Otowiono, ole potrafi zapanować nad własną do niego 

miłością i poświęcić swe uczucie dla szczęścia młodej pory - łącząc 

zakochanych. 
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PANSTWOWA 

O P E R A 
ŚLĄSKA 
W BYTOMlU 

~ S T R A U S S 

KAWALER 
SREBRNEJ 

, . 
R O Z Y 
(DER ROSENKAVALIER) 

KOMEDIA MUZYCZNA 
w 3-ch aktach 

' 



S o I i ś c i: 

KSIĘŻNA MARSZAŁKOWA 
VON WERDENBERG ..• 

BARON OCHS VON LERCHENAU -
daleki krewny Marszałkowej 

OKTAWIAN ROFRANO 
kochanek Marszałkowej 

VON FANINAL -
bogaty dostawca wojskowy 

ZOFIA - jego córka . . . . . . • 

MARIANNA - duenia Zofii 

VALZACCHI - Włoch intrygant 

ANNINA - żona Valzacchiego . . 

S. Marciniak V 

A. Poraj 

J. Rozelówna 
(gościnnie) 

R. Arning / 
E. Kuszyk V 
T. Majgier 

M. Czarnecka 

I. Śl ifarska \..... 

S. Bursztyński 

P. Wołoszyn 

E. Karaśkiewicz V 
J. Romańska 
(gościnnie) 

A. Kościelniak 

A. Poraj 

H. Trojanowski 

W. Wałcerz V 

H. Korner 

Z. Wojciechowska 

KOMISARZ POLICJI . . . . . . S. Dobiasz 
S. Książek 

ŚPIEWAK . . . . . . , . . . T. Arski 
H. Grychnik / 

NOTARIUSZ . . . . . . . . . S. Książek J 
J. Łukowski 

Role epizodyczne w akcie lll 

GOSPODARZ . . . . . . . 

KELNERZY . . . . . . . . . 

M. Posłuszny 
W. Woźniak 

W. Krywko 
E. Mańka 
R. Neuman 
A. Stano 

MASKI . . . . . . . . . . . J. Chmai 

MUZYCY ...... . 

WOŻNICE. 

PAROBEK .... 

STARA NIEWIASTA 

DZIECI .... 

ŻANDARM 

GOŚCIE 

R. Czekała 
E. Federowicz 
Z. Gryczko 
A. Stachowiak 
A. T refon 

S. Baliński 
F. Minkner 
Z. Wieczyński 

W. Daniel 
Z. Solecki 

J. Malisz 
K. Wieczorek 

M. Kaczy 

E. Brożek 
M. Jajko 
R. Mądra 
N. Merlender 
T. Obstoi 
P. Solecki 
A. Trefon 
Z. Wierzbicka 

R. Łoś 

C. Foniok 
D. Kaczor 
M. Małek 
A. Niemczyk 
K. Nowińska 
M. Wenz 



O B S A D A 

Role epizodyczne w akcie I 

MARSZAŁEK dworu Marszałkowej K. Moll 

B. Szeliga 

LOKAJE MARSZAŁKOWEJ . . . . E. Mańka 
A. Stachowiak 

F. Śmieszkol 

J. Wojdas 

MODYSTKA . . . . . . . . . A. Goldowska 
A. Pilarek 

HANDLARZ ZWIERZĄT 

SIEROTY . . . . . . . . . . 

LEOPOLD -
nieślubny syn Ochsa 

FLECISTA 

M. Posłuszny 

L. Potyrała 

E. Brożek 

N. Merlender 

T. Obstoi 

P. Pierszalik 

Z. Solecki 

K. Moll 

FILOZOF Z. Wieczyński 

WDOWA E. Kaliwoczek 
U. Mosler 

STARA SŁUŻĄCA MARZAŁKOWEJ Z. Krasnodębska 

KUCHARZ. 

POMOCNIK KUCHARZA 

GONIEC MARSZAŁKOWEJ 

FRYZJER 

MURZYNEK 

W. Harasymowicz 

A. Stano 

W. Wożniak 

P. Grygorcewicz 

A. Trefon 

J. Zając 

Role epizodyczne w akcie li 

MARSZAŁEK dworu Faninala . 

GON CY OKTAWIANA . . . . . 

SŁUŻBA OCHSA 

M. Posłuszny 

W. Woźniak 

J. Malisz 

M. Posłuszny 

B. Szeliga 

S. Baliński 

J. Chmaj 

E. Mańka 

F. Minkner 

Z. Wieczyński 

LOKAJE OKTAWIANA . . . . . R. Czekała 
W. Daniel 

Z. Gryczko 

K. Moll 

Służba Faninala 

OGRODNIK 

KUCHARZ . 

PAROBCY 

LEKARZ . 

MURZYN 

SEKRETARZ NOT ARIUSZA 

ponadto: 

A. Stano 

F. Śmieszko! 

W. Harasymowicz 

E. federowicz 

K. Forgacz 
J. Wojdas 

J. Malisz 

R. Neuman 

R. Łoś 

A. Goldowska, T. Janiczek, D. Kaczor, C. Kosińska, 

W. Krywko, A. Lachowicz, A. Niemczyk, K. Nowińska, 

8. Rak, Z. Solecki, A. Stano, K. Wieczorek 

--

.„ 



Solistów przygotowali: 

J. Jagła, A. Legocka, J. Matula, Z. Pytel, 

M. Szłapak , J. Szwed 

Inspicjenci: 

Mieczysław Czepulonis, Halina Kowcewicz 

Kierownictwo techniczne: 

Mieczysław Raba i Lidia Szydłowska 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej męskiej: krawieckiej damskiej: 

Adam Gerczycki Zofia Liszkowicz 

malarskiej : zdobniczej : 

Józef Szostak Elżbieta Zalman 

modelatorskiej: tapicerskiej: 

Stanisław Grzela Józef Krawiec 

szewskiej: perukarskiej: 

Mieczysław Bliskowski Stanisław Stępniowski 

ślusarskiej : 

Konstanty Łoś 

Kierownik oświetlenia: 

Tadeusz Stankiewicz 

Akustyk: 

Janusz Klama 

Brygadier sceny: 

Stanisław Gudzowski 
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