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Nazwisko Jana Straussa znane jest chyba w każdym 
zakątku świata, do którego dotarł walc. Bo Strauss i walc 
to niemal jedno. 

Strauss - walc - i Wiedeń' 
To właśnie w naddunajskiej stolicy \V 1815 r. roztań

czył się w walcu pamiętny Kongres. To tu po raz pier
wszy, pogardzany dotychczas taniec wsi i przedmieść 
przedostał się na wytworne sale balowe i zdobył je 
szturmem. Z Wiednia rozpoczął się triumfalny pochód 
walca przez cały świat. 

Pierwszym władcą w królestwie walca był Józef Lan-
ner, właściwy twórca jego klasycznej formy; ostatnim 

godnym w pełni tego miana - Franciszek Lehar. Lecz największą sławę zy
skała muzyczna dynastia Straussów, spośród której Jan - syn pozostał nie
dościgniony. Dzięki swym śpiewanym \valcom zbliżył się Jan Strauss do 
operetki i wkrótce stał się jednym z jej największych twórców. Tajemnica 
powodzenia Zemsty 11ietoperza, Barona cygaliskiego, czy Nocy w Wenecji tkwi 
we wdzięku i świeżości beztroskich melodii, w których brzmią echa uro
czych wiedeńskich piosenek - ale gtównie w pełnych powabu i tanecznej 
werwy walcach, będących filarami scenicznych dzieł Jana - syna. Bowiem 
i w swoich operetkach pozostał on tym, kim był przede wszystkim - Kró
lem Walca. 

W czym tkwi nieprzemijająca siła i urok muzyki Straussa? Głównie wcu
downej i niepowtarzalnej inwencji melodycznej, w tysiącach pięknych te
matów, prostych i łatwych choć dalekich od prymitywizmu. 

Muszę pisać melodie wpadające w ucho, bo przecież ci biedacy z galerii nie 

mają pieniędzy, by kupować sobie wyciągi fortepianowe; muszą za pamięty

wać je od razu - powiedział kiedyś Strauss. 

Tym właśnie - mówiąc najprościej - zwyciężyła jego muzyka. 
Pozostawił po sobie imponującą spuściznę, która obejmuje 479 dzieł. Są 

to: 174 polki, 70 kadryli, 40 marszów, 36 różnych innych kompozycji - i 159 
walców. Jeśli za przeciętną ilość tematów w każdym walcu uznamy dzie
więć to w sumie daje to niemal niewyobrażalną ogólną liczbę 1400 straus
sowskich melodii walcowych. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze 18 ope
retek i jeden balet oraz utwory nieopusowane skomponowane wspólnie 
z braćmi jak np. słynna Pizz icato - Polka. 
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DZIEŁA SCENICZNE JANA STRAUSSA II 

INDYGO - premiera Wiedeń, Theater an der Wien, 10.II.1871; 
Warszawa 28.IX.1877. 

KARNAWAŁ W RZYMIE- Wiedeń, Theater an der Wien, 1.III.1873; 
Warszawa - 4.Vl.1892. 

ZEMST A NIETOPERZA - Wiedeń, Theater an der Wien 5.IV.1874; 
Warszawa - 6.IX.1877. 

CAGLIOSTRO W WIEDNIU - Wiedeń, Theater an der Wien 27.II.1875; 
Warszawa 5.VII.1892. 

PRINZ METHUZALEM (Książę Matuzalem)- Wiedeń, Carltheater- 3.1.1877. 
BLINDEKUH (Ciuciubabka)- Wiedeń, Theater an der Wien 18.XII.1878. 
KORONKOWA CHUSTECZKA - Wiedeń, Theater an der Wien l.X.1880, 

Warszawa 2.V.1881. 
WESOŁA WOJNA - Wiedeń, Theater an der Wien 25.XI.1881; 

Warszawa 28.VI.1882. 
NOC W WENECJI - Berlin, Friedrich Wilhelmstadtisches Theater 3.X.1883; 

Warszawa 8.VI.1888. 
BARON CYGAŃSKI- Wiedeń, Theater an der Wien 24.X.1885; 

Warszawa 6.VII.1886. 
SIMPLICJUSZ- Wiedeń, Theater an der Wien 17.XII.1887; 

Warszawa 2.VIII.1890. 
RITTER PAZMAN (Rycerz Pazman) - Wiedeń, Hofoperntheater, U.1892. 
KSIĘŻNA NINETT A - Wiedeń, Theater an der Wien, 10.1.1893, 

Warszawa 4.VII.1893. 
JA BUKA- Wiedeń, Theater an der Wien 12.X.1894, Warszawa 7.VI.1895. 
MARZANNA- Wiedeń Theater an der Wien 4.XII.1895, 

Warszawa 3.VIII.1897. 
DIE GUTTIN DER VERNUNFT (Bogini rozsądku) - Wiedeń, Theater an 

der Wien 13.III.1897. 
WIEDEŃSKA KREW - operetka ułożona wg. sugestii Straussa z jego daw

nych melodii, Wiedeń, Carltheater 25.X.1899, Warszawa l.XI.1901. 
CYGANKA - dokonana przez Straussa, do nowego libretta, adaptacja jego 

partytury Zemsty 11ietope1za - Paryż, Theatre de la Renaissance, 
30.X.1877, Warszawa 16.IX.1879. 



DYNASTIA KRÓLÓW WALCA 

Nazywano ich żartobliwie Bachami muzyki lekkiej porównując Straussów 
do słynnego niemieckiego rodu muzyków i kompozytorów. 

W ciągu 150 lat ta wiedeńska rodzina wydała w pięciu pokoleniach czte
rech sławnych kompozytorów, znakomitego dyrygenta, dwóch wydawców 
muzycznych i paru instrumentalistów. 

Protoplasta rodu Jan Baptysta Strauss, urodził się w 1804 r. w pobliżu 
Prateru w oberży „Pod Dobrym Pasterzem". Jego ojcem był melancholijny 
oberżysta Franz Strauss, który lubił czasem „ męczyć skrzypce", jak złośli
wie mawiali bywalcy szynku. Jedynemu synowi przekazał w spadku swą 
skłonność do depresji i nerwowych za.łamań. Kiedy w 1816 r. utopił się 
w Dunaju, rodzina pozostała bez środków do życia. Dwunastoletni wów
czas Jan miał za sobą 2 klasy szkółki elementarnej i został oddany na termi
nowanie do introligatora - ale poza skrzypcami nic go nie interesowało; od 
najmłodszych lat był „całkowicie opętany przez muzykę". Chłopcem zajął 
się dawny przyjaciel ojca, skrzypek Polischansky, był to jego jedyny na
uczyciel - reszty nauczył go Wiedeń. Nieszczęsny mistrz introligatorski 
szybko pozbył się młodego czeladnika i 15 letni Jan przystał do orkiestry 
fgnacego Pa mera. Tu zaprzyjaźnił się ze starszym o trzy lata Josephem Lan
nerem, pierwszym kompozytorem walców. 

Pełen inicjatywy i wspaniałych pomysłów Lanner utworzył niebawem 
własną orkiestrę, która zyskała ogromną popularność. Nie mogąc sprostać 
coraz liczniejszym zamówieniom, Lanner rozdzielił swój zespół na dwie 
mniejsze kapele, kierownictwo drugiej powierzając Straussowi. W tym też 

czasie, za namową Lannera, Jan zaczął także 
komponować. Kiedy nadeszły pierwsze sukce
sy, między przyjaciółmi pojawiły się nieporozu
mienia - dwie tak wielkie indywidualności nie 
mogły zmieścić siG w jednym zespole. 1 wrześ

nia 1825 r. doszło między nimi do sławnej 

<1wantury w salt balowej „Pod Kozłem " 

Wszczął jc1 p1j<1ny Lanner; w coraz bardziej za
ogniającej się kłótni wzięli takze udział muzycy 
podzieleni na dwa obozy i wkrótce rozpoczęła 
si ę regulJrnJ. bitwa. W ruch poszły smyczki, 
pulpity, pałki do bębnów i pil:ś ci. 
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Józef Lm111er 

Od tej pory Wiedeń miał dwie kapele Lannera 
i Straussa, które prowadziły ze sobą prawdziwą 
„ wojnę walców" . Słynna kłótnia poszła wkrótce 
w niepamięć. Lanner pożegnał przyjaciela okoli
cznościowym Walcenz pożeg11alny111 - Rozsta111 e, 
ale dawna serdeczna zażyłość nigdy już nie po
wróciła. Batalię przegrał Lanner, w czym pocie
szyć nie mogla go ani wytęskniona nominacja 
na Dyrektora Muzycznego Balów Dworskich 
J.C. Mości ani alkohol, w którym topił teraz 
swoje smutki. 

Strauss zyskiwał coraz większą popularność. 
Jego melodyjne walce, polki i kadryle nucił cały Wiede11, a przystojny mło
dzieniec o południowej urodzie był obiektem westchnie11 wszystkich pa
nien. Jedną z jego admiratorek była piękna Gabriela, panna z arystokracji. 
Jak głosi plotka, bywała na wszystkich jego koncertach, wielbiła go, ale nie 
do tego stopnia, by nie zaręczyć się z bogatym baronem. Nie licząc się 

z uczuciami biednego skrzypka poprosiła Jana, by wraz z orkiestrą wystą
pił na jej weselnym balu. Ten początkowo odmówił ale potem zgodził się 
i nawet skomponował okolicznościowego walca pt. Gabriela. Kiedy podczas 
wesela zabrzmiały pierwsze takty tej melodii, panna młoda zemdlała, 
a nim utwór dobiegł końca - zmarła . Odtąd melodia ta zyskała miano 
Walca śmierci. 
Chociaż o podbojach sercowych pierwszego „Króla walców" opowiada

no wiele romantycznych legend, to przyczyną jego małżeństwa była raczej 
konieczność niż miłość. 

Anna Streim, córka właściciela oberży „Pod Czerwonym Kogutem" - w któ
rej Strauss grywał w karnawale 1825 r. - miała 24 lata (o trzy więcej niż 
Jan), kiedy 11 lipca 1825 r. stanęła u jego boku 
w kościele farnym w Lichtental na pr7.cdmic
ściu Wiednia. 

Trzy i pół miesiąca później została matką 
„muzycznej dynastii ". 25 października urodził 
się najsłynniejszy ze Straussów - Jan Baptysta 
II. Bardzo szybko przybyło mu liczne rodzeń
stwo: Józef, Anna, Teresa, Ferdynand (zmarł 
w niemowlęctwie) i Edward. 

Tymczasem ojciec małych Straussów zyski
wał coraz większą sławę. Pracę z orkiestrą 

oparł na nowych zasadach. Jako pierwszy 

Anna Strau ss 



w Wiedniu spisywał z muzykami umowy, dokładnie określające prawa 
i obowiązki. Inaczej przygotowywał też program, co było innowacją w tego 
typu orkiestrach. Wprowadził próby, jak do koncertów symfonicznych, 
trzymano się ściśle zapisu nutowego, bez wprowadzania w trakcie „po
mysłów" poszczególnych muzyków. Dzięki temu orkiestra Straussa 
osiągnęła bardzo wysoki poziom i zyskała to, czego tak długo nie mógł 
uzyskać Lanner. 

4 października 1829 r. Strauss zagrał w największym i najsłynniejszym 
lokalu Wiednia u Sperla. „Sperl" oznaczał nobilitację muzyka, koronę jego 
sławy. Strauss pozostał tutaj dyrektorem muzycznym przez 6 lat, co nie 
ogrc:iniczyło jego licznych zajęć. Stworzył wielki zespół liczący prawie 200 
muzyków, który dzielił na mniejsze kapele i obsadzał nimi kilka a nawet 
kilkanaście sal balowych w ciągu jednego wieczora. Fiakrem pędził od jed
nej do drugiej, wszędzie dyrygując kilkoma własnymi utworami. 

Wszystko co Strauss teraz robił musiało być gigantyczne, najwspanialsze 
i przewyższające to, co Wiedeń widywał dotychczas. Na swych koncertach, 
szczególnie w modnych latem wielkich parkach rozrywkowych, przykładał 
wielką wagę do świateł - jako pierwszy w muzyce rozrywkowej! Urządzał 
imponujące iluminacje z dziesiątek tysięcy lampionów. Niejednokrotnie 
czynił to na własny koszt. Jako pierwszy wprowadził przy organizacji kon
certów funkcję „oświetleniowca". Olbrzymią wagę przykładał do publicity; 
doceniał znaczenie reklamy, sam troszczył się o ogłoszenia w gazetach i o 
afisze. Sprawdzał ich treść i wielkość czcionki. Nie uznawał powszechnie 
wówczas stosowanego zbierania datków do kapelusza, wprowadzając stałą 
opłatę za występ. 

Po podbiciu Wiednia, ojciec Straussa ruszył na podbój Europy. Buda
peszt, Amsterdam, Paryż, Londyn, witały owacyjnie wiedeńskiego „Króla 
walców". Zachwycony nim król Ludwik Iilip, obdarzył go cennymi klejno
tami z królewskiego skarbca. W takt jego walców tańczyła na swym balu 

koronacyjnym królo
wa Wiktoria. 

W miarę jak rosła 

jego sława i zaintere
sowanie okazywane 
mu przez piękne ko
biety, psuły się jego 
stosunki rodzinne. 
Sprawom domowym 
poświęcał coraz mniej 
uwagi. Związany był 
juz wówczas z inną 

U .,Sper/a " 
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kobietą, która urodzila mu dziecko w dwa miesią
ce po narodzinach najmłodszego syna Edwarda. 

Emilia Trampusch była modystką, poznał ją 
na jednym z karnawałowych bali i jak twierdził 
była jego jedyną wielką miłością. Zmęczony 

„domowym piekłem " , które zresztą sam stwo
rzył, zamieszkał ze swą przyjaciółką, która ob
darzyła go· wkrótce siedmiorgiem nieślubnego 
potomstwa. Po odejściu od /.ony i uzyskanym 
dopiero po latach rozwodzie, mimo krociowych 
zarobków nie kwapił się łożyć na utrzymanie 
pięciorga opuszczonych dzieci. 

Trzej syno>vie Anny i Jana rośli w atmosferze rodzicielskich waśni i po
rozwodowych kłótni. Dwaj starsi Jan i Józef od najmłodszych łat wykazy
wali muzyczne talenty . 

Jan Babtysta II - mając 6 lat skomponował melodyjnego walczyka, zapi
sanego przez matkę pt. Pie1w~zy pomysł. Bardzo szybko opanował biegle 
grę na fortepianie. Ojciec stanowczo sprzeciwiał się muzycznym zaintere
sowaniom synów, pragnął by zostali solidnymi, poważanymi obywatelami 
Wiednia. Jan miał zostać kupcem, Józef - wojskowym, a najmłodszy Ed
ward - profesorem. Matka nie respektowała jednak mężowskich zakazów. 
13-to letni Schanni uczył sie gry na skrzypcach u Franza Amona, koncert
mistrza w orkiestrze ojca. Strauss - senior zagroził Franzowi usunięciem z 
zespołu, chłopcu zniszczył skrzypce i uznał sprawę za załatwioną. Rozsta
nie rodziców oznaczało dla Jana koniec męczącej konspiracji. Gry na skrzy
pcach uczył go teraz Anton Kohlmann, korepetytor baletu Opery Dwor
skiej. Kontrapunktu i kompozycji kapelmistrz teatralny Joseph Drechsler, 
bardzo popularny i ceniony w muzycznym świecie Wiednia. 

3 sierpnia 1844 r., 19 letni Johann Strauss - syn skierował do magistratu 
wiedeńskiego podanie tej treści: 

Ukończyłem 4 klasy gimnazjum i 2 lata technikum, niemniej od najwcześniej
szPj młodości zajmowałem sie muzyką, toteż - jak potwierdzają załączone 
świadectwa O. Drechslera i A. Kohlmanna) - jestem w stanie poprowadzić or
kiestrę, zważywszy, ze uczyłem się kontrapunktu i skomponowałem już sze
reg utworów. 
Grywałem takze na skrzypcach w kościele u dworu, wprawdzie nie publicz
nie, lecz tylko w prywatnym gronie słuchaczy, niemniej każdorazowo otrzy
mywałem duży aplauz. Z moją 12-, 15-osobową orkiestrą zamierzam występo-



wać w gospodach i lo kalach rozrywkowych, zwlaszcza w Hietzingu u Do
mmayera, który zapewnił mnie, że gdy tylko skompletuję i przygo tuję zespól, 
będę mógl grać u niego. 
Co do innych, nie mam jeszcze pewności, ale wierzę, że będę miał dość pracy [ ... j. 
Upr7.ejmie dodaję, że prowadzę uczciwy tryb życia i nigdy jeszcze nie bylem 
karany". 

Mimo, że nie był jeszcze osobą pełnoletnią, 5 września otrzymał zgodę 
Magistratu. Komisja potraktowała go życzliwie, chociaż w całym Wiedniu 
wiedziano, co o karierze syna myśli jego ojciec. Znano nieograniczone 
wpływy Straussa - ojca a jed nak nie zwrócono się do niego w tej sprawie. 
Zgoda dla Straussa - syna zapowiadała nie lada sensację towarzyską. Ko
misja uznala, iż branża mu zyczna należy do wolnych zawodów i wobec te
go zatrudnienie osoby niepełnoletniej nie wymaga akceptacji przez ojca lub 
opiekuna. 

Dommayer, którego kasyno wybrał młody Strauss na miejsce swojego 
debiutu, nie bał się gniewu K1ólu walców. Przeciwnie rozgrzewał wszystko 
tak, by wrzawa wokół młodego Straussa była jak największa. Od lat bo
wiem rywalizował ze „Sperlem " gdzie grywał Strauss - ojciec. 

12 października 1844 r. na wiedeńskich murach i we wszystkich gazetach 
pojawiły się ogłoszenia zapowiadajace muzyczno-towarzyską sensację. 

Za prosze nie na Soiree dansante 
któ ry we wtorek 15 października 1844, odbędzie s i ę w „Kasynie Dommayera" 
w Hietz ingu bez względu na pogodę. Johann Strauss (syn) będz ie miał za
szczy t po raz pierwszy dy rygować wlasną or!Uestrą i - oprócz najprzeróżniej
szych uwertu r i fragmentów o perowych - przedstawić kilka własnych kompo
zycj i. Życzliwości i las kawośc i wielce szynownej Publiczności, poleca s ię 

Johann Strauss jun. 

Do Dommayera spieszy ł cały Wiedei'i. To co działo się tam tego wieczora 
przesz ło najśmielsze oczekiwania i pobiło wszelkie rekordy frekwencji w 
Wiedniu. O tańcu nie było mowy. Lud zie stali głowa przy głowie. Lokal 

przeznaczony na 600 
miejsc musiał pomie
ścić dwa razy więcej 
chętnych. 

Zgodnie z zapo
wiedzią Jan przedsta
wił kilka własnych 

kompozycji . Na wstę
pie walca C11slwe1 be1 

„ Kasyno DoPnnnyeia" 

czyli Starający sie o wzglt?dy, na zakończenie - swój pierwszy przebój- walca 
Si11ngedic/1 - Epigramy. Bisowano go ... 19 razy, zbliżając sie do pamiętnego 
rekordu Lannera, który bisował też u Dommayera aż 21 razy. Był to rekord 
bisów nie pobity ju ż nigdy przez nikogo. 

Ojciec nie przyszed ł do „Dommayera" wysyłając tam swojego przyjaciela 
„Oświetleniowca" , aby ten zrelacjonował mu klęskę Jana. Zorganizował też 
„silną grupę" pod wodzą swojego wydawcy, ale ta nie miała żadnych 
szans by zademonstrować jakiekolwiek niezadowolenie czy protest. Entu
zjazm tłumów był zbyt potężny. 
Wiedeńskie gazety potwierdziły wielki sukces debiutu młodego Straus

sa, witając w nim nową gwiazdę wiedeńskiego walca: „Dobranoc, Lanne
rze! Dobry wieczór, Straussie ojcze' Dzień dobry, Straussie synu 1" - głosił 

Der Wa11derer. 
11 listopada 1844 r. w jednej z wiedeńskich gazet ukazała się zapowiedź 

koncertu, który prowadzić miał - Johann Strauss, ojciec(!). Po raz pierwszy 
użyto wówczas tego określenia, bowiem faktów nie dało się już odwrócić. 
Wiedeń miał teraz dwóch Straussów. Dwie orkiestry „grywające najpięk
niej, najpiękniejsze walce". 

Rozgłos wokół sensacyjnego debiutu Schanniego szybko przycichł. Pozy
qi wielkiego i wpływowego ojca nic nie zagrażało. W 1846 r. otrzymał naj
bardziej zaszczytny tytuł, jakim muzyka jego genre' u można było wówczas 
w Wiedniu uhonorowa ć; został w miejsce Lannera mianowany Dyrektorem 
C. K. Balów Dworskich. Funkcję tę pełnił praktycznie już od kilku lat, ale 
dopiero teraz miał prawo używania dworskiego tytułu i - związanego 

z nim - uniformu. 
Właściciele sa l tanecznych zostali „przywotani do porządku " i wielu 

z nich rezygnowało z ubiega nia się o orkiestrę młodego Straussa aby nie 
utracić kontaktu z „Królem". 

W 1846 r. były wydawca Lannera, Pietro Machetti, opublikował 10 pier
wszych utworów Jana - syna. Po Lannerze odziedziczył także młody Stra
uss stanowisko kapelmi strza II Regimentu Gwardii Obywatelskiej, co Stra
uss - ojciec przyjął ze szczególną niechęcią. 

Sy n miał prawo do noszenia identycznego jak on, efektownego munduru 
a ponadto musieli - choć z daleka - widywać się czasem na apelach i ca
pstrzykach, w których uczestniczyły oba regimenty. 

25 września 1849 r. umiera Johann Strauss - ojciec, zarazony szkarlatyną 
przez jedno z małych dzieci jakie miał z Emilią. Nieprzebrane tłumy, jakich 
Wiedeń nie oglądał od pogrzebu Beethovena, odprowadzały go na miejsce 
ostatniego spoczynku, obok mogiły Lannera. Podczas żałobnego nabozeń
stwa w Katedrze św. Stefana, syn dyrygował Requiem Mozarta. Pogrzebem 
zajęła się była zona Anna, bowiem Emilia Trampusch wraz z dziećmi, znik-



n ę ła równie tajemniczo ja k pojawiła się w życiu Straussa. Podobno odeszła 
jeszcze w noc poprzedzającą jego śmierć. Ukryła s ię w nędza rskiej dzielni
cy mias ta i zarabiała na chleb jako nosicielka wody. A gdy wiele miesięcy 

później zniknęły latarnie zdobiące grób Straussa, policja stwierdziła , iż nie
szczęsna kobieta skradła je i sprzeda ła by uchronić siebie i dzieci od głodu. 
Po roku 1857 wszelki ślad po niej zagi nął. 

Po śmi e rci Straussa - ojca, muzycy jego orkiestry pozostał.i bez szefa, co 
j ednocześnie oznaczało - bez pracy. Po długich naradach i nie jednomyśl
nie uchwalono oddanie sic; do dyspozycji młodego Straussa. Do orkiestry 
ojca, Jan dołączył swoja kapelę i już 2 października „Nowa Orkiestra Johan
na Straussa" - już bez d od atku „syna " przedstawiała się publiczności. Wy
stęp zakończy ł się dużym sukcese m, co s tało s i ę zachętą do urządzenia 
wielkiego i uroczys tego koncertu w ho łd zie zma rłemu Straussowi. Zor
ga nizowa no go z końcem listopada w „Sofien - Bad"; program obejmował 
wyłącznie kompozycje Straussa - ojca, przy czy m Jan dodał jeszcze do nich 
pierwsze wykonanie utworu nie dokończonego, naszkicowanego jedynie 
Marsza Radetzk1/i::go. 

Publiczność przyjęła ten koncert na ogól entuzj as tycznie, ale niektórzy 
z dawnych zagorzałych zwolenników zmarłego mistrza uważa li, że młody 

Strauss robi to wszystko jedynie dla własnej reklamy i dla własnej popular
ności. Leru je na nazwisku i pamięci ojca. Plotki i oszczerstwa s tarające się 
skierować przeciw niemu opinię publiczną sprowokowały Ja na do za mie
szczenia w „ Wiener Zei tung" - lis tu o twartego, w którym pisa ł m.in. : 

Jed ynie pn to, by utrzymać, by nakiirmić moją npus7c7oną matkę i ma ło l etnie 

rodzeństwo, odważy l em sit; zrobić użytek ze swegu skromnego tale ntu . Słaba 

to dźwignia, lecz musiala podźwignąć bilrdzo męczące ciężnry„. Nie miałem 

zam iaru, w świadomości swych braków, mierzyć się z wypróbowaną potęgą 

nwgo Ojca, Bt'lg mi św iadk i em, że niel t\le obowią7L'k di'. i<•więtna.'toletniego 

mtodzicńca, ktt'lrego godny pożJ lowdnia los ustanowi! g lowq i podporą rodzi

ny, nakazywał mi nie być lej rodz iny bl' z wartościowym cz łonkiem„. Krąży na

de mną duch megc1 biednego Ojca, prowaclz i mnie do Wesołej M uzy, która te
ra z p ł<i o:e nJd jego grobe m 1 pozwoli mi ki e cly~ okJZ<J Ć s ię m t·go Ojca god n ym ' 

C iężko przychod zi ł o Janowi przejmowanie mu zycznego d zied z ictwa. 
Młody Strau ss usilnie zab i ega ł o mozliwość za prezentowania swojej orkie
s try na dworze przed młodym cesarzem Franciszkiem Józefem. D wór jed
nak długo pozostawał mu niechętny: Jan oskarzony był... o działalność wy
wrotowi\ w czasie Rewolucji 1848 r., która polegała na tym, iż na wieczorze 
mu zycznym w gospodzie „Przy Zielonej Bramie", grał 3 gru dnia ze swą or
kiestrą Mnrsylia11kr. a w dodatku - o zgrozo! - trzykrotnie ją bisował. Fakt 
ten uwi eczniony w protoko le policyjnym uznany za p rzestępstwo przez 

szereg lat utrudniał St rau ssowi kontakty z dworem i był przeszkodą 

w przyznaniu mu ty tułu Dyrektora Balów Dworskich, bez którego Strauss 
nie wyobrażał sobie dalszej kariery. 

To czego nie mógł przez blisko dwa Ja ta s tarań os i ągnąć w Wiedniu, 
udało mu s ię w„. Warszawie . 28 października 1850 r . 1agrał przed Cesa
rzem w Pałacu Łazienkows ki m, podczas spotkania Francisz ka Józefa z ca
rem Mikołajem. O tym, czy cesa rz zdołał w ogóle dostrzec i zapamiętać, na 
tym pełnym atrakcji wieczorze, swego wiernego poddanego - historia mil
czy. Najjaśniej szy Pan wyjechał nazajutrz, a Stra uss otrzymał zezwolenie 
na występy publiczne podczas antraktów w Teatrze Wielkim. „Kurier War
szawski" z 4 XI donosi ł : 

Mit:dzy aktami p. Jan Stra uss, przybyly z Wiednia z O rkies trą Ojca swc·go, ni e

gdyś Dy rektora esarsko-K rći l ewsk i ej Balowej Kape li, wyko nał dzieła mu zycz 

ne, tak swojej kompozycji, jak i o jca, między inne mi : Walc, Polka warsz.nwskn i 

Knrnnwnl wenecki na dzwyczajny efekt sprawiły. Nie ubli/ając niko mu, musimy 

oddać s prawiedliwo~ć kompozycji pana St raussa, tak pod względem wykona

nia, jako i czucia, a dość nil jej pochwalę powiedzieć, ,ie gdy zagrała Wnlcn, to 

całą publicz n ość w ruch wprawiła. Po ukończe n iu przywołano Pana Straussa 

7-kroć, który jakoby na podziękowanie zakończył to widowisko bardzo pi ękną 

Polką. (4 XI) 

Pobyt w Warszawie nie przyniósł Janowi spodziewa nych rezultatów. Je
go podania o s ta nowisko Dyrektora Bali Dworskich były odrzuca ne jeszcze 
przez kilkanaśc ie lat, mimo że w Wiedniu panował już niepodzielnie a or
kiestrę jego uznawano za naj le pszą. Tak jak niegdyś ojciec, dzielił zespół na 
mniejsze kapele, dyrygując w każdej z sal 2- 3 utwora mi. Anonsowano to 
jako „koncerty z krótkim występem gościnnym Mistrza". 

W 1856 r. Strauss ot rzymał znakomitą propozycje; letnich koncertów na 
„Dworcu Muzycznym " w Pawłowsku. Petersburg - .arskie Sioło - Pawło

wski, trzy wspa ni ałe 

rezydencje carskie, zo
s tały w 1838 r . po lą 

czo ne kolejowa linią 

zakończoną słynnym 

„Dworcem Mu zycz
nym". Az do wybuchu 
T WOJny światowej od
bywały się tam, dla 
dworu carskiego i ro
syjskiej arystokracji, 
le tnie koncerty najwy-

Mu :::yczny dwoi za 
w Pnwlow~ku 



Jetty 

bitniejszych muzyków z całej Europy. Z dobra
ną w Petersburgu 40-osobową orkiestrą - 18 maja 
Jahann Strauss zainaugurował swój pierwszy 
rosyjski sezon. Sukces przeszedł najśmielsze 

oczekiwania. Na jeden z koncertów przybył 
sam car Aleksander II, ktory zaprosił Jana do 
dyrygowania w Moskwie jego balami korona
cyjnymi. Odtąd przez 10 lat Strauss dzielił swój 
czas między Wiedeń i Pawłowsk. 

Pół roku - zimowy karnawał w Wiedniu, pół 
roku - zielony karnawał w Pawłowsku. 

Latem 1858 r. Jan poznał w Pawłowsku pięk
ną Olgę Smirnicką, 20-letnią córkę wysokiego 
carskiego urzędnika, w której zakochał się bez 
pamięci. Do ślubu jednak nie doszło. Rodzice 

Olgi postawili zdecydowane veto, sprzeciwiała się także temu związkowi 
Anna Strauss. Zakazano Oldze jakichkolwiek spotkań i kontaktów ze Stra
ussem i chociaż oboje potajemnie korespondowali ze sobą jeszcze jesienią 
1859 r., po powrocie Jana do Wiednia - z końcem roku korespondencja na
gle została zerwana. Nigdy więcej nie spotkali się. 

Uwielbiany przez kobiety piękny Schanni dopiero w 37-roku życia po
ślubił bez rozgłosu - w sierpniu 1862 r. - starszą o 9 lat śpiewaczkę Henriet
tę Treffz. Brat Józef, który w Pawłowsku, zastępował w tym czasie „chore
go" Jana - donosił, że jego akcje wyraźnie tu spadły. Petersburskie damy 
poczuły się zawiedzione, by nie rzec dotknięte. 

Józef stwierdzał, że byłoby lepiej, gdyby Jan nie pokazywał się więcej 
w Pawłowsku. Jan jednak ani myślał rezygnować z najlepszego kontraktu 
swego życia. Zarobił w Rosji olbrzymie pieniądze, które stały sie podstawą 
jego późniejszej fortuny, był tutaj „lwem arystokratycznych salonów", do 
czego nigdy nie mógł dojść w Wiedniu. 

Podpisał więc przedłużenie umowy a w maju 1863 r. przyjechał do Pa
włowska razem z żoną. Przyjeżdżał tu aż do 1869 r., który był jego ostatnim 
rosyjskim sezonem. 

Jetty - żona Jana, eks-primadonna teatrów operowych, była długoletnią 
oficjalną przyjaciółką bankiera i melomana Maurycego Todesco, matką jego 
doroslych nieślubnych dzieci. To właśnie w salonach barona Todesco po
znali się w karnawale 1861 r. Napewno nie była to płomienna, romantycz
na namiętność jaką odczuwał do Olgi. Strauss szukał przyjaciółki, opiekun
ki i taka była Jetty. Czuwała nad wszystkim, stała się dla Jana doradczynią, 
sekretarką, szefem reklamy, bankierem i impresariem. Ostrożnie też od-

wracała jego myśl od sal balowych, kierując ją w stronę teatru. Stworzyła 
mu wspaniały dom w willi w Hietzingu. Tak umiejętnie pokierowała stara
niami Jana, że ten otrzymał wreszcie 25 lutego 1863 r. upragnione stanowi
sko Dyrektora C. K. Balów Dworskich. Był to tytuł wyłącznie honorowy, 
ale łączyło się z nim ograniczenie działalności koncertowej tylko do „balów 
elity", to z kolei łączyło się z ambicjami Jetty, by Jan zyskał „wyższą rangę" 
w życiu muzycznym Wiednia. Nie był jedynie „ogródkowym kapelmi
strzem" ale zajął się poważniejszą twórczością. 

Na swoich koncertach Strauss zaczął lansować awangardowego wów
czas Wagnera - i co może wydać się zaskakujące - z dużym powodzeniem 
u publiczności. Fetowany i lansowany przez Straussów Wagner, niejedno
krotnie podkreślał swój podziw i sympatię dla muzyki Jana. W swym Tra
ktacie o Operze Wiedetlskiej pisał: 

Jeden Straussowski walc przewyższa urokiem, subtelnością i prawdziwą muzy

kalnością te często żmudnie koncypowane, zagraniczne rzemieślnicze produkty. 

Niesłychanie modnym i bardzo wysoko cenionym kompozytorem był 
wówczas w Wiedniu Jacques Offenbach, twórca klasycznej operetki francu
skiej i prawdziwy ojciec tego scenicznego gatunku. Opera dworska 
w Wiedniu zamówiła nawet u niego operę - nieudane Syreny Renu. Kiedy 
w związku z próbami znalazł się w Wiedniu, dyrektor Theater an der Wien 
zaproponował mu wieloletni kontrakt. Od niemieckiej premiery Pir;knej He
leny 17 marca 1865 r. zaczyna się historia tego teatru jako czołowej sceny 
operetkowej Europy. Wiedeń stał się zatem drugą stolicą Offenbacha. Jego 
dzieła znajdowały się stale w repertuarze trzech wielkich teatrów. Sam Ce
sarz przyjął go na audiencji. 

Tradycją Wiednia były premiery nowych walców - podczas bali okolicz
nościowych - zamawiane przez organizatorów u czołowych kompozyto
rów. Na swój doroczny bal dziennika-
rze zamówili nowego walca u Offen-
bacha, poprosili także o to Straussa. 

I tak doszło do swoistego, atrakcyj
nego kompozytorskiego turnieju. Ga
zetki wieczorne Offenbacha bisowano 
5 razy, podczas gdy Strauss z trudem 
osiągnął grzecznościowy bis. Jego Ga
zetki poranne nie były już właściwie 
walcem do tańca lecz walcem koncer
towym, jak gdyby wprawką do prze
łomowej, w dziejach walca wiedeń
skiego, kompozycji jaką stał się trzy 

Jacques Offenbach 



lata później walc Nad pipk11y111 modn;m Dunajem, napisany na zamówienie 
Wiedeńskiego Męskiego Towarzyst~a Śpiewaczego. 
Wróćmy jeszcze na chwilę do Offenbacha. Z jego pobytem w Wiedniu 

wiąże sie powtarzana przez wszystkich biografów Straussa anegdota 
- ukazująca obu w takim świetle w jakim pragnął ich widzieć świat muzy
czny. Mistrza Offenbacha jako pewnego siebie, wspaniałomyślnego arrive i 
Straussa jako człowieka nieśmiałego, wątpiącego w swoje sily i talent. Spot
kali się przypadkowo w oberży „Pod Złotym Jagnięciem", gdzie Offen
bach znalazł się z gronem swoich entuzjastów. Strauss siedział samotnie. 

- Pan musi być Janem Straussem - powiedział Mistrz. - Walce choćby najbar
dziej urocze to zbyt mało dla człowieka o pańskim talencie. Musi Pan zmobili
zować wszystkie sdy i pisać dla sceny. [„.] Zapewniam Pana, iż posiada Pan 
wszelkie cechy gwarantujące sukcesl 

Ale zanim Strauss zdecydował się na ten wielki krok upłynęło jeszcze kil
ka ładnych lat. 

Na razie był rok 1867 i II Wielka Wystawa Światowa w Paryżu, na której Jan 
Strauss chciał za wszelką cenę zaistnieć. Niestety wszystkie wysiłki by zdobyć 
jakikolwiek kontrakt do Paryża nie daly rezultatu. Nie mógł także znaleźć od
powiedniej orkiestry a jego związana była już wcześniejszymi kontraktami 
w Wiedniu. Wierzył jednak w swoją szczęśliwą gwiazdę i pojechał do Paryża 
na własne ryzyko z orkiestrą Beniamina Bilsa z Wrocławia. Po udanym antre 
na balu w ambasadzie austriackiej, występy w Theatre des Italies nie zwrócily 
nawet kosztów i nie przyniosły najlepszych recenzji. Na wieczornych zaś kon
certach w sali Cercle International na terenach wystawowych zbierała sie zale
dwie garstka słuchaczy. Przypadkowo dowiedziała się o tym księżna Paulina, 
żona księcia Mettemicka, syna żelaznego kanclerza i odebrała to jako policzek 
nie dla Straussa, ale „. dla Austrii. Porozumiała się z właścicielem i redaktorem 
„Figara" by ten spopularyzował Straussowską muzykę - Paryż nasycony im
prezami po prostu nie zdaje sobie sprawy kogo u siebie gości! 

Villemessant posłuchał Straussa, napisał entuzjas tyczny artykuł wstępny 
i urządził w redakcji „Figara" spotkanie Straussa z wybitnymi ludźmi pióra 
mieszkającymi w Paryżu: był Dumas, Flaubert i Turgieniew. Strauss zre
wanżował sie bankietem dla zespołu redakcji i polką Figarn, której wyciąg 
fortepianowy dołączono 28 lipca jako dodatek do dziennika. Po raz pier
wszy w historii, rozpowszechniono w ten sposób utwór muzyczny! 

Rezultat tej reklamowej kampanii nie dał na siebie długo czekać. 

Koncerty Straussa i Bilsego biły rekordy popularności. Cały Paryż nucił 
wkrótce walca Nad pzek11ym nwdzym Du11ajem. Na jednym z koncertów usły
szał go książę Walii, brytyjski następca tronu, późniejszy Edward VII i po
lecił zaprosić Straussa do Anglii. 

I tak jak przed laty ojciec - prosto z Paryża udał się Jan do Londynu, 
gdzie od sierpnia do października dał 63 koncerty promenadowe w Covent 
Garden. Na 10 z nich śpiewała także Jetty, którą Londyn pamiętał sprzed 
dwudziestu lat. 

„Nad pięknym modrym Dunajem" 

Tak też rok 1867 uznał Strauss za przełomowy w swojej dotychczasowej 
karierze - podbił Paryż i Londyn, a więc poznał go wielki świat. Następne 
lata zapowiadały się podobnie. 

W lutym 1870 r. zmarła Anna Strauss. Nieszczęśliwa, nie kochana przez 
męża, porzucona, sens i cel życia odnalazła w szczęściu i karierze dzieci. 
Z głębokim smutkiem żegnał ją cały Wiedeń. Wkrótce kolejny bolesny cios 
ugodził w Straussów. W Warszawie zachorował ukochany brat Józef, który 
wynajął tu na cały sezon „Dolinę Szwajcarską". Jan natychmiast przyjechał 
zastąpić chorego. „Kurier Warszawski" powitał go z przekąsem: 

Jan Strauss przybył do Warszawy. Prawdziwy ten król wiedeńskich polek, 
waków i mazurków, jak nas upewniano, będzie dyrygował orkiestrą koncertu
jącą w „Dolinie" przez dziewięć dni i potem wyjedzie do Baden-Baden, miej
scowości zamożniejszej trochę niż nasze miasto. Wizyta pana Jana Straussa cie
szy nas szczerze, jesteśmy bowiem z przekonania gościnni, ciekawi jednak być 
musimy bardzo, czy p. Jan Strauss niezłą orkiestrę swego brata w tak krótkim 
czasie przerobi na znakomitą. Metamorfoza podobna zdaje się będzie niepodo
bną. Dobry dowódca wprawdzie często wygrywa bitwę z niekoniecznie do
brymi żołnierzami, ale nie zawsze. 

Ale Jan wygrał, nie popełnił błędu Józefa i nie spieszył się z koncertami. 
Sześć dni przeznaczył tylko na próby. W rezultacie zgryźliwy sprawoz
dawca donosił 5 lipca: 

Wczoraj tedy po raz pienvszy p. Jan Strauss wystąpił z laseczką dyrektorską 
w „Dolinie Szwajcarskiej". I wyznać trzeba, że jest niepospolitym w swoim ro-



dzaju dyrygentem. rodobnie wypieszczonego, wyidealizowanego wykonania 

walców jeszcze Warszawa nigdy nie s lyszata. Istotnie przy walcu p. Jan Stra

uss przeistacza się zupełnie. Skoro ujmie laseczkę lub smyczek (bo sam często 

przygrywa i gra bardzo dobrze), natenczas cala jego fizognomia, cała postać 

tchnie walcem, slowem sam jes t wtedy walcem wcielonym. Widać wtedy, że 

się lubuje, pieści się melodią, wdzięczy się do niej, rozpływa się w niej i prawie 

ręczyć można, że nawet wtedy puls jego musi w takt walca uderzać. Usposo

bienie takie dyrektora musi koniecmie i na orkiestrę oddziaływać. l słysząc ją, 

dziwić się należy, skąd się wziąl u niej ten zapal, to życie, ta jedność, których 

przy wykonaniu innych kompozycji nieraz na próżno by się sz ukalo. A jest to 

tylko wpływ magnetyczny dyrektora ... 

Józef zmarł 22 lipca 1870 r. Jan, który troszczył się już do końca o ów fe
ralny wJrszawski sezon, zdołał jeszcze wyciągnąć od dzierżawcy „Doliny" 
sporą sumę, którą przekazał wdowie po Józefie. 

Po śmierci brata Jan zdecydowanie wycofał się z prowadzenia orkiestry. 
Kierownictwo nad nią przekazując oficjalnie najmłodszemu Edwardowi. 

Kilka miesięcy później, w pierwszych dniach stycznia 1871 r., zanim jesz
cze zaczęły się karnawałowe bale podziękował także za tytuł Dyrektora 
C. K. Dworskich Balów. Tytuł, o który tak usilnie starał się przez 12 lat, od
dał bez żalu po siedmiu. Cesarz Franciszek Józef pożegnał go orderem ale 
i to nie wywarło na Janie takiego wrażenia jakie wywarłoby dawniej. 

Jego myśli zaprzątało teraz tylko jedno - operetka! 
Jetty zwyciężyła. Przez wszystkie lata małżeństwa, kierowała przecież je

go myśli ku dużym formom scenicznym. I tutaj znowu należy sięgnąć do 
anegdoty. Kiedy Johann wahał się czy potrafi stworzyć partyturę wokalno
instrumentalną, Jetty potajemnie zabrała jego rękopisy i poprosiła Maxa 
Steinera, nowego dyrektora Theater an der Wien, by kazał opatrzeć je te
kstem i zorkiestrować. Zwabiony pod jakimś pretekstem do teatru, Jan 
usłyszał tam swoje dzieła zaśpiewane' Ostatni opór Mistrza został przeła
many 28 maja 1870 r. - Strauss podpisał z Theater an der Wien umowę „na 

skomponowanie dzieła 
scenicznego". 

10 lutego 1871 r. od
była sit: prapremiera 
pierwszej operetki Jo
hanna Straussa - Indy
go. Wiedeń bil się o bi
lety. Rozprzedano je 
natychmiast a na czar
nym rynku osiqgały za-

w{/} ." :1111'17 . konc,· 1 t 
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Skrzypce: Grażyna Rozwadowska - koncertmistrz, 
Anna Krzemińska - z-ca koncertmistrza, Hen.ryk Wyrzycki, 
Anna Irga, Halina Łasko Beata Pysz, Krystyna Nowacka, 
Anna Poliszuk, Marta Pędzisz, Danuta Kołtyś, Jerzy Zaprawa 
(stala współpraca), Altówki: Stanisław Dziesióski - inspektor 
orkiest1y, Krystyna Michalska, Wiolonczele: Ewa Sobiecka, 
Magdalena Szustak, Halina Furmanek, Ko1ttrabasy: Stanisław 
Błach, Jarosław Rudnicki, Flety: Alicja Mrówczyńska, Józef 
Kukuryk, Obóf Lucjan Patroń, Klarnety: Adam Cegiełk.owski, 
Zbigniew Zastawny, Fagot: Mirosław Korbut, Waltornie: 
Henryk Król, Bogusław Kobiał.ka, Trąbki: Robert 
Mrówczyński, Antoni Cegiełkowski,Puzon: Benedykt 
Jurkowski, Perkusja: Janusz Baca, Piotr Wróblewski. 
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DYRYGENCI 

Lucjan Jaworski Ryszard Komorowski 



Gabriel von Eisenstein - Jarosław CISOWSKI 
(bankier) 

Rozalinda 
Uego żona) 

- Eleonora KRZESIŃSKA 
Agnieszka PIEKAROŚ-PADZIŃSKA 

Adela - Bogusława MATYS 
(pokojówka Rozalindy) Bożena SAUL.SKA 

Alfred 
(śpiewak) 

- Paweł Stanisław WRONA 

dr Falke, notariusz - Lech CHODZIAKIEWICZ 
(przyjaciel Eisensteina) Bolesław HAMALUK 

dr Blind 
(adwokat) 

Ida, tancerka 
(siostra Adeli) 

- Jan KRZYSIAK 
Andrzej SIKORA 

- Agnieszka KURKÓWNA 
Monika PIEKAROŚ 

Frank - Jerzy TUROWICZ 
(dyrektor więzienia) 

Książe Gigi Orlovsky - Krystyna SZVDŁOWSKA 

Asystent reżysera - Lech Chodziakiewicz 

Asystent choreografa - Beata Kamińska 

Inspicjent 

Sufler 

- Andrzej Wnuk 

- Jadwiga Nowiszewska 

Iwan 
(adiutant księc ia) 

- Andrzej CHMIEIARCZVK 
Ryszard ZAREWICZ 

Frosch - Marian JOSICZ 
(dozorca więzienny) 

Siostry Grelinger - Zofia BRONIKOWSKA-KRAJEWSKA 
Irena CHODZIAKIEWICZ 
Halina LEWARTOWICZ 

Solistka Opery - Eleonora KRZESIŃSKA 

Solista Opery - Bolesław HAMALUK 

Panna służąca - Agnieszka KURKÓWNA 

Damy 

Gość 

Gość 

Monika PIEKAROŚ 

-Halina LEWARTOWICZ 
Bogusława MATYS 
Agnieszka PIEKAROŚ-PADZIŃSKA 
Bożena SAUL.SKA 

- Lech CHODZIAKIEWICZ 

- Andrzej SIKORA 

Korepetytorzy solistów - Maria Binięda 

Lech Gliński 

Marek Serweta 

Korepetytor baletu - Tadeusz Krukowski 



CHÓR 
SOPRANY: Malgorzata h , Agni szka Dobrowolska, K1y tyna 

Ekiel b, Elżbiera Grqdzi I-Zawada , Małgorzata 

Rapa, Anna Wójcik 

ALTY: Mariola Drozd, M::ilgorwta Iwanicka, Dorota 

Kozlow ka, Ir na lbromska, Danuta Polak. 

TE RY : Bogumi ł Fruziński , Tomasz I bocki, Piotr Preidl, 

BAY: 

S LIŚCI: 

Piotr Tymiński, janu z Wlizlo (in p ktor hóru), 

Marcin Woiniak . 

Stanisław Iwanicki , Adam Koltyś , Piotr Pe io, 

h Za ada . 

BALET 

Krysryna By trzejew ka, Beata Kamińska, Barbara 

Mieczko~vska -Markiewicz , Barbara Slowi11ska, 

Izabela Trojanow ka-Gizzi, Roman Kamiński, 

Janusz Tes , Leszek Tes, .Jarosław Żóltow ki 

(inspektor baletu) . 

KORYFEJE: lzab la Krupka . 

ZESPÓŁ: Anna owakowska, Agata Żółtowska . 

/nn Stmu ss w mundwze Dyrek/om C. K. Balów Dworskich 

wrotne ceny. Atmosfera na sali była niezwykła. Nie 
chodziło tu już tylko o muzykę: ta premiera miała 
być zwycięstwem Straussa nad Offenbachem. Zwy

cięstwem walca nad kankanem, zwycięstwem Wiednia nad 
Paryżem' Operetkę przyjęto entu zjastycznie. Wieczór 7.a

kończył się taką owacją jakiej Strauss nigdy dotąd nie przeżył. 

Wszyscy już wiedzieli, że Paryż został pokonany. !11dygo grano 
przez 70 wieczorów, (mimo niezbyt przychylnego przyjęcia 

przez krytykę) wystawiła ją większość scen muzycznych Austro
Węgier i Niemiec, a w 1875 r. zatriumfowa ła w Paryż u. 

Po l11dygo Strauss został wprost zasypany stertami ofert, - twórcy 
krotochwil, dramaturdzy, dziennikarze: nauczyciele gimnazjalni, 
komicy - każdy chciał koniecznie stać s i ę autorem libretta jego 
następnej operetki. A Teatr an der Wien już „ w ciemno" szyko
wał się do następnej premiery. 

Strauss poczuł smak teatralnego sukcesu, uwierzył w siebie a jednocześ

nie zrozumiał na czym polegał jego podstawowy błąd . Wiedeń był innym 
miastem niż Pa ryż i mechaniczne przeszczepianie offenbachowskich po
mysłów uznanych za kanon sztuk muzycznych musiał przynieść - jeśli nie 
kompozy torowi to w każdym razie librecistom - klęskę . Należało znaleźć 

swój własny styl - styl operetki wiedeńs kiej. Mądrzejszy o te doświadcze
nia prawie natychmiast zabrał się do pracy nad nowym tematem. Wkrótce 
musiał ją jednak przerwać. 
Otrzymał bowiem propozycję o jakiej tylko mogą marzyć artyści - zapro

szenie do Ameryki, na wielki Festiwal Muzyczny w Bostonie z okazji 100 
rocznicy uzyskania nie podległośc i miasta. Swój występ w bostońskim Coli
seum tak opisał w Wiedniu: 

Na estradz il' /.najdowalo się tysiące śpiewaków i muzyków, którymi miałem 

dyrygować. Dla opano wania tej ogromnej rzt·szy wykonawców dodan o mi do 

po mocy stu subdyry

gen tów. Sam mogłem 
do:-trzec tylko na1bli z
::;zych <; po~ród nich , 

zatem - mimo wcześ 

ni e j~zei próby, o ja
kim ko lwiek artyzmie 

mterpretaq i nie mogło 

być nawet mowy ! „. ] 
S tanąłem przy pulpi

cie wobec publiczności 

Bo~ ton - Coli~ c11 1n 



złożonej ze 100 tysięcy Amerykanów„. Jak się to wszystko zacznie, jak się 
skończy? Nagle - huknął wystrzał armatni, delikatny sygnał dla naszej 20-ty
sięcznej armii, że koncert czas zacząć. W programie był Piękny modry Dunaj, 
podniosłem batutę, mych stu asystentów podążyło za mną, jak mogło najszyb
ciej, i - tak rozpoczął się diabelski spektakl, którego do końca życia nie zapo
mnę. Gdy już, mniej więcej równo, zaczęliśmy utwór, całą swą uwagę skon
centrowałem na tym, by go także mniej więcej równo skończyć. Dzięki Bogu, 
jakoś tego dokonałem, ale był to nadludzki wysiłek 1 100-tysięczna widownia 
buchnęła entuzjazmem a ja - marzyłem tylko o tym, by wydobyć się na świeże 
powietrze, by poczuć pod stopami nie wzniesione podium, lecz normalną so
lidną podłogę. Następnego dnia musiałem uciekać przed całą armią impresa
riów, którzy za tournee po Ameryce obiecywali mi całą Kalifornię. Ja jednak 
miałem dosyć tego „ muzycznego święta" „. 

Z Bostonu pojechał z Jetty do Nowego Jorku, gdzie za królewskie hono
rarium dyrygował czterema, już „normalnymi", koncertami, a na „ogólne 
żądanie" jeszcze dwoma balami. 

Po powrocie do Wiednia musiał jak najszybciej ukończyć pracę nad roz
poczętym Karnawałem w Rzymie, ponieważ teatr z niecierpliwością czekał 
na nową operetę. 

Po udanej premierze, 6 kwietnia 1873 r., zorganizował Strauss uroczysty 
Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia muzycznej działalności Rodziny 
Straussów. Nie wiadomo dlaczego tę datę i ten rok uznał za stosowny do 
jubileuszu, niemniej koncert cieszył się wielkim powodzeniem. Jan i Ed
\·Vard dyrygowali utworami ojca Straussa i jego trzech synów. 

Recenzenci podkreślali radość jaką sprawiło im zobaczenie i usłyszenie 
Jana dyrygującego znowu walcami. 

Kolejna po temu okazja nadarzyła się wyjątkowo szybko - już 22 kwiet
nia Jan poprowadził, jak za dawnych lat, uroczysty bal wydany z okazji 
wesela córki cesarza - Gizeli z księciem Leopoldem Bawarskim. Po raz 
pierwszy Strauss dyrygował tam tego dnia słynną orkiestrą Wiedeńskich 
Filharmoników i po raz pierwszy przedstawił wiedeńczykom nowego, 
wielkiego walca Wiedet1ska krew. 

Nad swoimi pierwszymi operetkami pracował Strauss długo, rodziły się 

w „męka.eh twórczych" i nagle w ciągu zaledwie 42 dni i nocy, jakby w nagłym, 
gwałtownym przypływie cudownego natdmienia stworzył Zemstę nietoperza. 

Gimnazjalny kolega Straussa, a obecnie ceniony wydawca, Gustaw Lewy 
sprzedał Streinerowi nową komedię Meilhaca i Halevy' ego (librecistów Of
fenbacha) Rveillon, odnoszącą olbrzymie sukcesy w Paryżu. 

Steiner nabył „ w ciemno", za duże pieniądze prawa do niemieckiego 
przekładu. Po przeczytaniu sztuki poczuł się oszukany, stwierdzając, że 

R. Cenee i]. Strnuss 

nowa sztuka jest wierną ko
pią niemieckiej komedii Wir:
zie11ie. Chcąc jakoś odzyskać 
zainwestowane pieniądze, 

podszepnął Lawy' emu by ten 
podsunął sztukę„. konkuren
cji, dyrektorowi Jaunerowi 
z Carltheater. Etatowy tłu

macz - dramaturg Car\theat
her, Haffner przetłumaczył 

tekst ale i Jauner zwrócił 

przekład Lawy' emu. Ten chcąc jednak w jakiś sposób uratować pieniądze 
Steinera, wpadł na genialny pomysł by niechcianą przez nikogo sztukę 
przerobić na„. libretto dla Straussa. Skołowany Steiner oddał więc tłuma
czenie Haffnera, Richardowi Genee - kapelmistrzowi i autorowi tekstów 
Theater an der Wien. 

Genee jako librecista nigdy nie żywił niebezpiecznych ambicji pisania te
kstów, które mogłyby istnieć samoistnie, bez muzyki. Podobnie jak inni 
wielcy libreciści uważał muzykę za niezbędny składnik utworu, a za głów
ne zadanie autora libretta - „Nasycenie akcji duchem muzyki". 

Przeczytałem„. stwierdziłem, iż rzecz jest do niczego - pisał Cenee - Nazajutrz 
poprosiłem o francuski oryginał i napisałem wg. niego libretto Zemsty. Ze 
zwróconej przeze mnie krotochwili Haffnerta wziąłem jedynie nazwiska jakie 
nadał bohaterom. W konstrukcji scen i charakterów postaci musiałem znacznie 
oddalić się także od oryginału [„.] by jednak nie urazić starego Haffnera, poda
no, za moją zgodą, również i jego nazwisko jako współautora tekstu. 

Premiera w niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia 1874 r. „nie stanowiła tak 
ogromnego sukcesu, jaki sobie teatr po tej nowości obiecywał". Wprawdzie 
publiczność była zachwycona ale opinie recenzentów bardzo się między 
sobą różniły. Od - „Trudno orzec, który utwór tej bogatej partytury zasłu
guje na wyróżnienie, wszystkie bowiem są równie piękne". Po - „Nie za
mierzam wychwalać tej operetki pod niebiosa, by kompozytorowi nie prze
wróciło się w głowie'" Sam teatr także nie uratowal sztuki. Zdjęto ją po 
11 dniach, bowiem Adelina Patti rozpoczynała cykl gościnnych występów 
w Ernanim Verdiego. Dlaczego mając podpisany wcześniej kontrakt z wiel
ką Divą, nie przesunął Steiner premiery Zemsty, pozostanie jego tajemnicą. 
Powoli - znacznie wolniej od innych epokowych sukcesów teatralnych za
czynających się od klapy - Zemsta przyjmowała się w Wiedniu. Dopiero po 
dwóch latach osiągnęła liczbę 100 przedstawień, po czternastu - 200, a po 
aż dwudziestu pięciu(!) - 300 spektakli. 



Wkrótce po premierze rozpętano przeciw Straussowi oszczerczą kampa
nię . Tempo w jakim skomponawał muzykę do nieszczęsnego libretta, (któ
rego losy były już w Wiedniu tajemnicą Poliszynela) rodziło podejrzenia 
i płotki . Ich autorem, był w ogromnej mierze zazdrosny o sławę Jana naj
młodszy z braci Edward. Stanowiło to dla wiede11czyków autorytatywne 
potwierdzenie „domysłów" . Edward utrzymywał, że autorem muzyki jest 
zmarły Józef. Johann wykonawca testamentu Józefa przywłaszczył sobie 
całą jego spóściznę, płacąc za to wdowie pokaźną sumę. 

Jan milczał, również Genee, który przez sześć tygodni nie odstępował 
Straussa, nie udzielał żadnych wyjaśnień. Strauss wiedział, że posiada naj
silniejszy i niepodważalny dowód swego autorstwa, każdy kolejny takt 
Zemsty 

Zemsta nietoperza, która tak opornie torowała sobie drogę w Wiedniu sta
ła się szybko światowym sukcesem. Grano ją w Paryżu, Anglii, Włoszech, 

Rosji i Ameryce. W 1894 r. młody Gustaw Mahler zachwycony Zemstą 
wprowadził ją w Hamburgu na scenę o per ową ! Oczyścił utwór z uświę
conych już tradycją naleciałości i dyrygował nim, tworząc nieśmiertelny 
wzór dla wszystkich przyszłych interpretatorów. 

Inny z jej wielkich interpretatorów Feliks von Weingartner powiedział: 

Zemsta nietoperzn nie jest operetką najlepszą. Jest ona w ł a ś n i e operetką, 

arcydziełem tego gatunku. 

Mimo wszystkich przykrości i niepowodzenia Zemsty w Wiedniu Strauss 
- jak i otaczający go życzliwi Jetty, Genee, Lewy - uznał, że należy iść dalej 
obraną już drogą i jak najszybciej dać Wiedniowi nowe operetki . Jednocześ
nie za namową Jetty, Strauss rozpoczął budowę godnej go rezydencji - pa
łacyku przy Igelgasse wg. projektu Jetty. 

Jetty pochłonięta nadzorem prac budowlanych po raz pierwszy nie poje
chała z Janem do Paryża. W karnawale 1877 r. od stycznia do marca Strauss 
prowadzić miał wielkie bale w nowo otwartej Operze. Pozostawiony sam 

sobie przeżywał ciężkie 
chwile. Grupy muzy
ków francuskich zbojko
towały jego występy. 

Muzycy z orkiestry Oli
vera Metry, dotychcza
sowego szefa bali, od
mówili z nim współpra
cy. Uważano, że Strauss 
niezrzeszony we Fran
cuskim Związku Muzy-

Theate1 an der W ien 

Ja11 Strauss, 1878 r. 

ków nie ma prawa dyrygować nimi. Nie po
mogło wysokie wpisowe do Związku uisz
czone przez Jana . Bojkot przerwała dopiero 
interwencja wysoko postawionych osobisto
ści, ale i tak Strauss mógł dyrygować tylko 
przez 2 godziny. 

Koncert pożegnalny jaki dał Strauss w foyer 
Opery i olbrzymi sukces jaki odniósł, wyna
grodziły mu paryskie przykrości i upokorze
nia. Po koncercie wydano na jego cześć galowy 
bankiet a Prezydent Republiki udekorował go 
orderem Legii Honorowej . 
Już w październiku powrócił do Paryża, tym 

razem z Jetty, by czuwać nad końcowymi pró-
bami Zt:msty nietopaza, wystawianej tu z nowym librettem pt. La Tzigane. 

Premierowe emocje bardzo odbiły się na zdrowiu Jetty. Różnica wieku, 
niegdyś prawie niewidoczna jak gdyby nagle się powiększyła. Jan bardzo 
dbający o siebie i swój wygląd, dyskretnie czerniący włosy i różowiący po
liczki, ściskający gorsetem talię, wyglądał niemal jak jej syn. Traktował ją 
także po trosze jak matkę i przyjaciela, doradcę, impresaria. Wszystkie te 
role grała Jetty idealnie. Przymykała oczy na jego błahe miłostki bo wie
działa i tak jak jest mu niezbędna . 

Jej nagła śmierć na atak serca, 8 kwietnia 1878 r., była dla Straussa zupeł
nie niespodziewanym ciosem. Atak ten był skutkiem wielkiego wzburzenia 
listem syna nękającego ją ciągle o pieniądze. 

Bezradny i załamany Jan poprosił Edwarda, by zajął się pogrzebem 
a sam następnego dnia po śmierci żony wyjechał do Włoch, by ukoić ner
wy. Za trumną Jetty podążał cały Wiedeń - zabrakło tylko Jana. 

Wrócił po kilku dniach ale nie do domu. Wynajął pokój w hotelu „ Vikto
ria". Wiedeńczycy szczerze współczuli „ ukocha nem u Schanniemu", który 
w hotelowych ścianach roz pamiętywał swoje nieszczęście. Toteż jak grom 
z jasnego nieba spadła na Wiedeń wiadomość podana przez „Fremdenb
latt" 25 maja, sześć tygodni po śmierci Jetty. Notatka informowała, że 
„mistrz Strauss poślubi niebawem p. Diettrich, aktorkę" . 

Angelika Diettrich, zwana Lily pochodziła z Wrocławia i była o 25 lat 
młodsza od Jana. Przed ślubem ze Straussem, który odbył się 28 maja 
1878 r., próbowała zostać śpiewaczką, ale oklaskiwano raczej jej blond wło
sy i piękny dekolt niz głos Wkrótce po ślubie Jan wprowadził piękną, mło
dą zonę do ukończonego wreszcie pałacyku przy Igelgasse, który z takim 
przepychem urządzała dla niego Jetty. 



Małże1'1stwo Straussa równie szybko okazało 
się pomyłką pk szybko zostało zawarte. Jetty 
przyzwyczaiła Jana do tego, iz w całym domu 
wszystko obracało się wokół niego. Bóg-Stra
uss musiał mieć zawsze wszystko i wszystkich 
do dyspozycji, potrzebował kogoś kto umiałby 
ocenić jego kompozycje, doradzić. 

Lily była młoda, nie chciała pozostavvać 

w cieniu, pragnęła ciągłej adoracji a nie rzad
kich objawów zainteresowania ze strony 
w~półmalżonka pochłoniętego pracą . Ceniła 

muzykę Straussa ale nie miała zamiaru pogo
dzić się z tym, by muzyka przysłoniła wszy
stko w jej zyciu. 

Juz po paru tygodniach ich związek stał się 
piekJem. Jej nieszkodliwe wzmianki na temat 

starości Straussa i jego „ us tawicznego brzdąkania '' stały się coraz ostrzejsze 
i szydercze, aż wreszcie jęła ujawniać publicznie, niczym juz nie hamowa
ny wstręt do męża. Praca nad Cliu steczkg K1 ólowe; i Wesołą wojn(,l stała się dla 
Straussa udręką, sukces zaś nieistotny . 

W czasie końcowych prób do Wesole; wo;ny s iostra Anna wyjawiła bratu 
to, o czym mówił juz od dawna cały Wiedeń - romansie Lily ze Steinerem, 
dyrektorem Theater an der Wien, gdzie odbywały się wszystkie premiery 
Straussa. Zakulisowi dowcipnisie gło sili publicznie, iz Strauss toczy jedno
cześnie dwie wojny- „wesołą" na scenie i „domową" z Lily. 

Lily odesz ła od męza. 9 grudnia 1882 r., sąd cywilny w Wiedniu rozwią
zał to nieudane małżeństwo. Lily wyszła za Steinera, zamieszkali w Berli
nie, gdzie prowadziła atelier fotograficzne. Zmarła w biedzie na Węgrzech 
w 1919 r. W kilk<l tygodni później Muzeum Straussa w Wiedniu podało do 
wiadomości, iz zmarła zapisala w spadku Muzeum swe zbiory lis tów, do
kumentów i pamiątek po Janie. 

I w ten sposób za kończył się ostatecznie ten smutny w życiu Straussa 
rozdział zatytułowany „ Lily". 

Jeszcze w czasie trwania „ wojny z Lily" u boku Jana pojawiła się nowa 
kobieta, Adela Strauss. Była wdową po synu Alberta Straussa, doradcy fi
nansowy m Jana. Mimo zbieżności nazwisk Albert nie był spokrewniony 
z muzyczną rodziną ale od lat serdecznie się z nią przyjaźnił. Już jako pod
lotek Adela darzyła Jana entuzjastycznym uwielbieniem, jak w szystkie zre
sztą wiedenki w jej wieku. Potem bywała z mężem w domu Jana i Jetty 
w Hietzing u i wizyty te stanowiły dla niej zawsze ogromne przeżycie . Pod-

kochiwała się nadal w Janie ale ten zapa trzony w Jetty nawet jej nie do
strzegał. Adela podziwiała rolę jak,1 Jetty gra ła w zyciu Straussa, oriento
wała się co jest mu potrzebne do pracy, zachowania wewnętrznego spokoju 
i szczęścia. Potem nastąpiła katastrofa, śmierć Jetty, nierozwazne małżeń
s two z Angeliką, które w rezułtaoe dało Adeli szansę p ozyskania Jana dla 
siebie. Wiedziała doskonale ja k z nim postę pować i była zdecydowana zo
s tać drugą Jetty; zgodzić si ę na mało efektowny los zony króla walców. 
Obok matki i Jetty, była kobie tą, która wywarła na1w1ększy wpływ na zycie 
kompozytora. Ambicja i mądruść matki ukształtowały go ja ko artystę, dzię
ki dalekowzrocznośc i Jetty zyskał światową sławę . Adela natomias t pod
niosła go do rangi prawdziwego „Króla " . 

Walka o zalegalizowanie tego związku trwała cztery la ta. Separacja z Li
ly nie dawała Straussowi prawa do zawarcia ponownego małżeństwa, jak 
długo zyła Angelika. Poza tym Strauss był katolikiem, Adela Zydówką, za
równo ich relig ie jak i austriacki e prawo cywilne wykluczyło ślub. Strauss 
wystąpił więc z kościoła katolickiego, z rezygnował z obywatelstwa au 
s triackiego, osiedlił się na pewien czas w Koburgu, przyjął wiarę ewange
licką i uzyskał obywatelstwo saskie. 

Wreszcie w lipcu 1887 dzię ki pomocy zycz liwego mu księcia Ernesta II 
von Sachsen-Coburg-Gotha mógł wziąć ślub cywilny z Adelą. 

Był to związek z kobietą młodszą o lat ponad trzyd zieśc i - tym razem 
trafił idealnie. Jeszcze następ nej po śmiero Straussa generacji wiedeńczy
ków jawiła się Adela jako idea lna żona artysty. Nazywano ją „Cosim,1 na 
trzy czwarte" - za tą lekką ironią 
krył się jednak wyraz szczerego 
i pełnego dumy podziwu . 

1 maja 1883 r. Wiedeń przezy ł 

szok - prasa podała informację, że 
premiera nowej operetki Straussa 
Noc w We11ec;1 odbędzie si~' w Ber
linie' Wszyscy w Wiedniu znali 
na turalnie powód takiej decyzji, 
wiedzieli że Ange lika mieszka ze 
Steinerem. 

Ale ich „S trau ss" musi być za 
grany w Wiedniu. Sam Strauss, 
zakochany te raz bez pamięci 

w Adeli, uważa ł już „epizod 
z Angeliką za nieistotny" - jednak 
nie mógł odstąpi ć od kontraktu 
podpisanego rok wcześniej. Zade-
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cydowal za niego Wiedeń - premiera w Theater an der Wien odbędzie się 
zaraz po berlińskiej, a dyrygować będzie sam Strauss! 

Mistrz godził się na wszystko. Jego prywatne życie uzyskało cudowną 
pogodę i stabilizację. Adela była aniołem. W pełnych uniesieni miłosnych 
listach nazywał ją „ boginią", bóstwem", „istotą co wrosła mu w serce". Je
go listy do Adeli są zadziwiające. Pisywał je przez długie lata, śląc z pokoju 
do pokoju, nieraz co kilka godzin. Pisywał w nocy, by znajdowała je gdy 
tylko rano otworzy oczy. 

Życzę ci dobrej nocy, kochana Adelo'. Śpij zdrowo i obudź s ię rano w jak najle

pszym humorze. Dobry humor wart jest więcej niż lekarstwa świata, bez niego 

życie traci połow ę wartości' Wesoło i ś ć przez życie - oto moja dewiza ... 

Twój najlepszy przyjaciel Jeany 

W swoich listach dziel.ił się z nią każdą radością, problemem a czasem 
także wiadomością jak bardzo jest z nią szczęśliwy. Darzył Adelę tak wiel
kim uczuciem iż nie zdawał sobie nawet sprawy jak bardzo zaczyna ulegać 
jej wpływowi, liczyć się tylko z jej zdaniem. Adela przejęła rolę Jetty mając 
jeszcze lepiej od niej wyrobiony smak i jeszcze większe co do Jana ambicje. 

Zdając sobie sprawę, że nie dorównuje Straussowi w wiedzy muzycznej, 
zaczęła studiować teorię i historię muzyki - rozwijając swoje muzyczne i li
terackie horyzonty tak znacznie że zaczęła korygować posunięcia Jana bar
dziej energicznie i śmiało niż Jetty. Zaraziła Straussa bakcylem opery. Do
szło do tego - pisał Ignacy Schnitzer - iż istotnie zasięgał jej rady, gdy takiej 
potrzebował uważając, że może polegać na jej guście i ocenie. Pierwszą 
jej poważniejszą interwencją w zawodowe sprawy Straussa było ... po
różnienie go z Genecm i Zellem, bez których dotychczas Jan nie wyobra
żał sobie pracy. Adela nie miała o obu panach zbyt wysokiego mniema
nia i zdecydowanie wygrała to starcie. Jan nie napisał już ani jednej ope
retki do ich tekstów. Jeśli tego żałował to nie od razu, bowiem pierwsza 
praca, którą skomponował „po wyzwoleniu się spod ich wpływów" od
niosła wspaniały sukces i przybliżyła go bardzo do celu, o którym, jak 
wszyscy kompozytorzy wiedeńscy, marzył- do Opery Dworskiej. Dziełem 
tym był Baron cygmiski. To właśnie Adela namówiła go na Węgrzech do 
spotkania z Maurycym Jókaiem, który zaproponował Straussowi swoją no
welkę Saffi na libretto. 

Dopiero w r. 1884 zajął się poważnie tą propozycją, ale nadal szereg 
spraw bieżących odrywało go od przygód Saffi i Barinkaya. Rok 1884 był 
rokiem 40 lecia jego debiutu u „Dommayera" . Wiedeń szykował swojemu 
„Królowi" Wielki Jubileusz. 

15 października burmistrz Wiednia wręczył mu, honorowe obywatel
stwo miasta a wieczorem w Theatre an der Wien odbyła się Wielka Gala, 

ju/Jilnt 

pod osobistą dyrekcją Jubilata. Gdy stanął przy 
pulpicie powitała go kilkuminutowa owacja. 
Strauss poprowadził uwerturę do Indyga, I akt 
Nocy w We11ecji, walc z Ciuciubabki i II akt Zemsty 
nietoperza ale ze wstawkami ze wszystkich swo
ich dotychczasowych operetek. 

Po galowym spektaklu nowy dyrektor teatru , 
w imieniu całego zespołu, wręczył Straussowi 
Złoty Medal Jubileuszowy. Wielką Galę zakoń
czył, wydany przez dyrekcję teatru, bankiet 
w Hotelu „Goldenes Lann" na ponad 200 osób. 
W trakcie kolacji Straussowska orkiestra pod dy
rekcją Edwarda grała najpopularniejsze walce 
Jana z całego czterdziestolecia. 

Rok 1885 upłynął mu na pracy nad Baronem. W sierpniu dzieło zostało 
ukończone a we wrześniu Jan wyjechał do Berlina gdzie zorganizowano 
prawdziwie straussowski festiwal. 15.09. - dyrygował trzechsetnym przed
stawieniem Wesołej wojny; 16.09. - 40. spektaklem Nacy w Wenfcji a 17.09. 
- 400. (!)Zemsty nietoperza. 

Premiera Barnna cyga1 iskiego, 24 października 1885 r. odbyła się w przed
dzień 60 urodzin Straussa, co wywołało wielką owację, gdy tylko stanął 
przy pulpicie. Właściwie już od pierwszych scen przedstawienia publicz
ność byłą rozentuzjazmowana, ale po ostatnim akcie, któremu nadano nie 
oglądany nigdy dotąd na scenie tego teatru rozmach - prawdziwe konie, 
setki statystów - owacja przeszła najśmielsze oczekiwania. Był to najwię
kszy triumf Straussa i chyba jeden z największych w historii operetki. 
Niezależnie od ogromnego powodzenia, Baron miał wielkie znaczenie 

dla rozwoju całego operetkowego gatunku. Tutaj jako pierwszy wprowa
dził Strauss cygańsko - węgierskie motywy, które potem zaowocowały 
tyloma doskonałymi osiągnięciami w tzw. „srebrnym" lub późnym okresie 
operetki - od Leharowskiej Cyga1isktej miłości po Kalmarowską Hrabin,e Ma
rią, by wymienić tylko te najważniejsze . 

Uregulowanie spraw rodzinnych (ślub z Adelą) zabrało Straussowi w la
tach 1886-87 wiele czasu i kosztowały sporo zdrowia, ale nie wypełniło je
go aktywnego życia bez reszty. Wiosną 1886 zgodził się, po 17 latach, przy
jąć znów zaproszenie do Petersburga. Pojechał z Adelą, gdzie oczekiwało 
ich iś cie królewskie przyjęcie Takie, jakiego Jan istotnie doznawał tylko 
w Rosji. Dał się jeszcze skusić na 3 koncerty w Moskwie za bajeczne hono
rarium i parę rosyjskich rumaków i wyjechał na jeden tzw. „pożegnalny" 
- tym razem już na zawsze - koncert do Pawłowska. Przybyło wielu daw
nych rosyjskich przyjaciół i bisy przedłużyły się do białego rana. 



Do Wiednia powrócili Straussowie w połowie maja i Jan natychmiast 
chciał zabrać się do nowej pracy. Całą Europę fascynował wówczas „temat 
z legend staroniemieckich". Obłędne sukcesy na wszystkich scenach świę
ciła, zapomniana już dzisiaj całkowicie, opera Nesslera Tr?bacz. Napisanie 
czegoś w tym stylu oznaczało w mniemaniu Straussa pewny sukces. Wy
bór dobrego libretta spędzał mu jednak sen z powiek. A przy tym ulegał 
podszeptom całej rzeszy niebezpiecznych doradców, którzy znali się na 
rzeczy jeszcze mniej niż on. Słynny jest jego lament „Gotów jestem na naj
większe ofiary, gdyby zdobyć doskonałe libretto". Gdyby miał odwagę 
wbrew woli Adeli, pracować dalej z Gem~em i Zellem, biorąc tylko na siebie 
ryzyko porażki mógłby może oszczędzić sobie sześciu rozczarowań, który
mi zakończyła się jego kariera. Jan jednak całkowicie polegał na sądach 
Adeli a od czasów Ba1011a uznał ją za wręcz nieomylną. 

Za mało miał też samodzielności i energii - pisał Max Kalbeck - by bronić 

wlasnego zdania; każdy miał u niego rację i zachmvywal ją, jeśli przypadkiem 

był ostatnim. 

Pracując nad Silllplicjuszem nie bardzo wiedział co właśnie ma pisać; ope
retkę w stylu Offenbacha czy operę w modnym stylu Nesslera. Jedno tylko 
nie przychodziło mu do głowy, by pisać po prostu w stylu Straussa. Adela 
podsycała jego ambicje w kierunku opery a początkujący Victor Leon (za
słynął dopiero za 20 lat librettem Wesołej wdówki) też nie ułatwiał mu zada
nia i nie pomagał tak jak Genee. 

Na premierę S1111plicjusza, Wiedeń czekał jak zwykle z niecierpliwością. 
17 grudnia 1887 r. Strauss poprowadził spektakl osobiście - była to już 
ostatni a z operetkowych premier jaką dyrygował: coraz większa nerwo
wość i coraz mniej siły nakazały mu w przyszłości powierzać swe dzieła in
nym. Chociaż operetka utrzymała się na afiszu przez 40 wieczorów, nie 
można jej było uznawać za sukces. Nie speszyło to jednak ani Jana ani Ade
li. Uznali, że Simplicjusz jest tylko nieważnym potknięciem na słusznej dro
dze jaką obrał teraz Strauss - wierności idei operze 1 ud owej. 

Nie dysponując tymczasem nowym librettem, podjął się opracowania, 
dla Wydawnictwa w Lipsku, zbiorowego wydania dzieł swego ojca. Ze 
wstępem i komentarzem o muzyce oraz wspomnienia o nim samym. 

2 grudnia 1888 r. Cesarz, a wraz z nim cały Wiedeń, uroczyście obchodził 
Jubileusz 40--lecia swego wstąpienia na tron. Strauss zadedykował Najjaś
niejszemu Panu okolicznościowego walca Kaiser -lubilaum. 

Nowy 1889 rok spełnił wreszcie wielkie marzenie Straussa i ambicje Ade-
li. Dyrektor Opery Dworskiej, od dawna zresztą naciskany przez wiedeń
skie środowisko muzyczne, bez większego entuzjazmu, zamówił u Straussa 
- operę! Był nią Rycerz Pazman. 

Strauss świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności, nie znajdował 
w pracy twórczej radości. Pisał tak, jak wydawało mu się, iż należy pisać 
dla Hoffoper - ciężko i pompatycznie, a nie tak jak czuje. Poza tym, jak 
zwykle ostatnio, libretto budziło jego coraz większe wątpliwości, mimo 
świetnego tematu. 
Chwilą wytchnienia w tej katorżniczej niemal pracy było dyrygowanie, 

10 maja 1891 r., swoim walcem Gross, Wien na wielkim Koncercie Orkiestr 
Wojskowych Garnizonu Wiedeńskiego. Ani Strauss ani zgromadzona pub
liczność nie zdawali sobie sprawy, że uczestniczą w historycznym wyda
rzeniu. Oto tego dnia - jeden jedyny raz - stanęli obok siebie, przy dyry
genckim pulpicie Johann Strauss i młody Franz Lehar, kapelmistrz 50 Regi
mentu piechoty. Król walca i klasycznej operetki oraz jego następca tronu. 

Rycerz Pazman zszedł w Hoffoper po 10 przedstawieniach. Wprawdzie 
wkrótce wystawiono go w Pradze, Berlinie i Hamburgu. to jednak nigdzie 
nie cieszył się powodzeniem. Nie zrażony Strauss, pisał do szwagra: „Naj
mniejszy su kc es opery wart jest w moich oczach więcej niż wszystkie inne". 

Chytrzy wiedeńczycy chcąc zrekompensować Straussowi „straty moral
ne" poniesione przy Pazmanie wymyślili mu w czerwcu nowy Jubileusz: 
25-lecia walca Nad pi?k11ym modrym 01111ajem. Fetę urządzono na skalę nie
malże bostońskiego Coliseum. 8 połączonych orkiestr wojskowego garnizo
nu pod dyrekcją kompozytora, w obecności ponad 15 tysięcy sh1chaczy 
wykonało „hymn Wiednia śpiewany przez cały naród". 

Po premierze do Hoffoper Strauss uznał, że osiągnąwszy szczyt może so
bie pozwolić na chwilę odpoczynku i „. skomponował „zwykłą operetkę 

w dawnym stylu" - Ksi?Żll(l Ni11ett?. Rangi jej premierze dodał fakt, iż po 
raz pierwszy na premierę Straussa przybył sam Cesarz. Po II akcie zaprosił 
go do swej loży i powiedział: 

Bawię się doskonale! rańska muzyka nic się nie starzeje, podobnie jak Pan, 

panie Strauss. Gratuluję Panu 

tej opery. 

Cesarz nie rozróżniał muzycz
nych gatunków i nie przykładał 
wagi do precyzyjnego ich określa
nia; dla Straussa słowo „opera" 
wypowiedziane przez cesarza 
równało się z autorytatywnym 
stwierdzeniem statusu jego dzieła. 
I po raz kolejny pomyślał o za
wróceniu z drogi lekkiej muzy by 
piąć się na operową górę. 

Rysllnek] Straussa ;: Int 
dw:więćd::ies ią tych 
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Portret z roku 1896 

Zachwycony muzyką Smetany do Sprze
danej 11a1zeczo11ej- „po prostu musiał" skom
ponować coś podobnego. 12 października 

1894 r. odbyła się premiera fabukż, inauguru
jąc niejako wielkie uroczystości jakie przy
gotowywał Wiedeń na SO-lecie pracy arty
stycznej Straussa. Operetkę przyjęto bardzo 
gorąco. Tym razem 70-letni kompozytor na
pisał partyturę równą późniejszym najle
pszym osiągnięciom „srebrnej" operetki Le
hara czy Kalmana, niejako prekursorską, 

bardzo melodyjną, przepojoną ciepłem i 
sentymentem do świata i ludzi. 

Było to udane preludium do kilkudnio
wych obchodów Jubileuszowych, pod pa
tronatem specjalnego Komitetu Jubileuszo
wego. Już nazajutrz do pałacyku przy Igel
gasse przybyły liczne delegacje z gratulacja
mi i upominkami. Rada Miejska nazwała 

fragment promenady po drugiej stronie mostu przy Ebensee - Promenadą 
im.]. Straussa. 

Z całego świata napływały depesze gratulacyjne. Wieczorem w Hofoper 
wystawiono nowy balet J. Bayera, włączając doń, piękrly układ taneczny do 
walca Nad pi,eknym modrym Dunajem. Przy jego ostatnich tonach z sufitu 
spłynął olbrzymi bukiet kwiatów, w którym z różnobarwnych róż wymo
delowano medabon z podobizną Straussa. Nazajutrz w wielkiej sali Towa
rzystwa Muzycznego odbył się uroczysty koncert utworów Mistrza a po 
południu w tej samej sali Edward dał promenadowy koncert Strausso
wskiej orkies try w całości złożony z utworów Jana. 

15 października - równo 50 lat od jego debiutu u „Dommayera" - wyda-
no uroczysty bankiet w Grand Hotelu, na którym Jubilat zabrał głos: 

Mówcą nie je~tem„. Sukce~y, jakie osiqgnąłem, zawdzięczam poprzednikom -
memu ojcu i Lannerowi. Oni wskazali drogę postępu: był o n możliwy tylko 
przez rozszerzenie formy„ . Je~tem bardzo szczęśliwy, czuję jednak, że wyróz
niony zo~tałem ponad miarę„ . Zbyt wielu doświadczam zaszczytów „ No, to 
do~ć tego „. Chyba s ię juz za wiele nagadałem„. skończyłem. 

Końcowym akcentem uroczystości jubileuszowych był pierwszy spe
ktakl Zemsty· n żetoperza na scenie Hofoper. 

Po jubileuszowym święcie Mistrz zaczął rozglądać się za nowymi libret
tami. Powstaje Marzanna i Boguu 1ozsądku. Po raz pierwszy w życiu Strauss 

nie był na premierze tej ostatniej . Telefonicznie informowano go o przebie
gu spektaklu i reakcji publiczności. Czuł się już zmęczony operetką. Cią
głym powtarzaniem tych samych schematów. Pragnął znowu powrócić do 
źródeł i pisać muzykę taneczną, swobodną, orkiestrową niezależną od te
kstu. Edward Hanslick, krytyk muzyczny i przyjaciel Straussa usilnie na
mawiał go do napisania baletu; wpadł przy tym na pomysł by Opera ogło
siła konkurs „na libretto o pogodnym i wesołym temacie„. Jury pod prze
wodnictwem Gustawa Mahlera wybrało, w 1898 r. Kopcii1szka. Była to 
wspó łczesna wersja dawnej bajki a akcja rozgrywała się w dużym domu to
warowym. Zachwycony Strauss przystąpił do pracy. 
Jednocześnie Carltheater zwrócił się do niego z propozycją napisania no

wej operetki ale 73 letni Jan nie miał już na to najmniejszej ochoty. Jed
nak przy gorącym poparciu Adeli za proponowanu mu inny układ. 
Niec h tylko wybierze trochę swoich starych melodii a librecista V. Leon 
ułoży do nich teksty. Całość zgodnie z życzeniem Straussa miał opracować 
kapelmistrz Adolf Muller. Mistrz postanowił obejrzeć efekt ich pracy do
piero na premierze. 

22 maja 1899 r. zgodził się dyrygować galowym przedstawieniem Zemsty 
nietoperza w Operze Wiedeńskiej z okazji 25-lecia jej powstania. Gdy doszło 
do spektaklu, Strauss stwierdził, że przekracza to jego możliwości i popro
wadził jedynie uwerturę. Był to pierwszy i ostatni występ Jana, jako dyry
genta w Operze. W czasie przerwy pojechał do domu. Czuł się bardzo źle. 
26 maja przyjął w domu swojego starego wielbiciela Marka Twaina, bawią
cego w Wiedniu a później pojechał do Prateru na ... rewię mody. Podpisy
wał wachlarze oblegających go pięknych 

dam. Czuł się coraz gorzej. 30 maja lekarze 
stwierdzili obustronne zapalenie płuc. 
Zmarł w niedzielę po południu 3 czerwca 

1899 r. W Volksgartenie odbywał się właśnie 

koncert poświęcony Straussom i Lannerowi. 
W trakcie jednego z utworów przekazano ka
pelmistrzowi wiadomość o śmierci Jana. Ten 
przerwa ł utwór, powtórzył zebranym tragicz
ną wiadomość i w absolutnej ciszy, skrzypco
wym pianissimo pozegnano Króla, walcem 
Nad p1fklll/ln mod1 ym D1111a;em. ały Wieder'i 
pogrązył się w załobie, domy pr1.ybrano czar
nymi flagami . 

Pochowano go na Cmentarzu Centralnym 
w Honorowej Alei Zasłuzonych, obok Schu
berta i Brahmsa. 

Rok 1898 



26 października we wspaniałej inscenizacji i z całą pieczołowitością należną 

nowemu dziełu Jana Straussa, wystawiono pośmiertnie Wiede1i skt;1 Krew. 
Adela troszczyła się nieus tannie o propagowanie twórczości zmarłego 

męża. Zabiegała usilnie o wprowadzenie operetek Jana do stałego repertu
aru Hofoper. Prawdopodobnie jej staraniom zawdzięcza Wiedeń pomnik 
Jana w parku miejskim, odsłonięty w 1921 r. Walczyła o przedłużenie praw 
autorskich męża, które obowiązywały w Wiedniu przez 30 lat po śmierci 
autora. Specjalną Uchwałą Parlamentu ustanowiono w 1929 r. tzw. Lex fo
ha11n Strauss przedłużając ochronę jego praw do ... 32 lat' Adela znowu roz
poczęła walkę, lecz nim uzys ka ła nowe koncesje zmarła 9 marca 1930 r. 
Przeżyła męża dokładnie o tyle o ile była od niego młodsza . 

Józef Strauss - „ by ł z nas wszystkich najzdolniejszy" powiedział o nim 
Jan . Jako jedyny z braci postąpi ł zgodnie z wolą ojca. Skończył Pohtechni
kę, został architektem a później zajmował się mechaniką. Wynalazł maszy
nę do za miatania uhc, której patent kupiły władze Wiednia. Chorowity, 
melancholik i mizantrop bez cienia zazdrości i z wielką radością przyjmo
wał wieści o sukcesach starszego brata. Nie chciał słyszeć o balach o kon
certowych trasach, grał na fortepianie dla własnej przyjemności, malował, 
miał pracę, którą lubił i ukochaną Lintschi, córkę hstonosza z Grinzingu. Zo
s ta ł niemal na siłę wciągnięty w krąg rodzinnej muzyki. Schanni zachorował z 
przepracowania, Edward był za młody - Józef więc musiał przejąć Strausso
wską Kapelę, by zachować d ziedzictwo - tak zdecydowała matka i Jan. 
Zadebiutował 23 lipca 1853 r. u „S perla " i z miejsca podbił pubhczność . 

Jego blada twarz, niezręczne ruchy, melancholijny uśmiech - wszystko to 
okaza ło s ię interesujące, nieprzeciętne, inne. W przeciwieństwie do ojca 

i brata dyrygował nie smyczkiem lecz batu
t ą . Nie umiał wtedy jeszcze grać na skrzy
pcach, dopiero trzy lata później wystąpił ja
ko skrzypek. 

Nie przedstawił też, łamiąc u tarte obycza
je, za dnej własnej kompozycji bo jeszcze 
zadnej nie miał i nie umiał komponować . 

Posiadał za to jedną wielką zaletę, jeś li coś 

robił musiał to robić so lidnie . Wciągnięty do 
rodzinnego „muzycznego kombinatu " za
brał się poważnie do studiowania muzyki 
i nauki gry na skrzypcach. I już pięć tygodni 
po debiucie przedstawił swą pierwszą kom
pozycję, walca Pierwsze i ostatnie. I jakby 
wbrew tej zapowiedzi w c i ągu krótkiej ka-

fóufStmuss 

riery, skomponował aż 283 utwory taneczne. Spokojniejsze i mniej błyskot
hwe niż starszego brata wnosiły na estradę melancholijny urok cechujący 
ich autora, miały raczej charakter hrycznych pieśni niż pełnych tempera
mentu tańców. Najpiękniej szy i najpopularniejszy jego walc to Moie życie, to 
111ilość i radość, z czego jego życie na pewno się składa.Io . Pędzone w nie
ustannym pośpiechu i ruchu, pełne cierpienia z powodu trapiącej go choro
by (guz mózgu). Po przedwczesnej śmierci szybko za pomniano o nim i jego 
muzyce, choć grana była stale przez orkiestrę Straussów. Żona i córka nie 
utrzymywały stosunków z rodziną męża. 

W 1903 r. Wiedeń przeżył swoistą sensację. W Praterze wystawiono ope
retkę Józefa Powiew wios11y. Dyrektor Centrum Rozrywkowego utrzymy
wał, że otrzymał ją od córki Józefa - Karohny, zaś ta dostała ją rzekomo od 
stryja Jana . Utwór był niedokończony . Ga.ber Steiner uzupeh1ił go melodia
mi z utworów Józefa . Rodzina zmarłego nie otrzymała z tego tytułu żad 

nych tantiem, bo wygasły ju ż do nich prawa autorskie. Jedyna córka Józefa 
zmarła w biedzie w 1919 r. 

Edward Strauss - najmłodszy, najprzystojniejszy i najweselszy z braci, 
nie dorówywał im muzycznym talentem. Jego kompozycje nie zyskały so
bie większego uznania. Był za to cenionym dyrygentem i skrzypkiem. Po
siadał przy tym ni eprzecię tne zdolności organizacyjne i doskonale prowa
dził przekazaną mu przez Jana Orkiestrę Straussów. Był znacznie bardziej 
popularny i lubiany niż Józef. Nazywano go „ Piękny" bądź „S1.ykowny 
Edi" i choć czasem żartowa no i kpiono z jego tea tra lnych gestów, min 
i póz, chętnie oglądano go na podium. 

Jan lansował swoich braci bez cienia zazdrości . Niejednokrotnie zarzuca
no mu, że na siłę i zbyt natrętnie foruje ich 
tam, gdzie w myśl kontraktu powinien poja
wić się sam. 

Edward przez całe życie zazdrosny był o sła
wę i sukcesy Jana. Wielokrotnie wywoływał 
publiczne afery protestując przeciw działaniom 
Jana lub zarzucając mu nieuczciwość jak w pa
miętnej kampanii po /emścit: Nietope1 za . 

W 1901 r. odbył Edward swoje drugie wiel
kie turnee amerykańskie i po jego 7.akończe
niu, jeszcze w Stanach - rozwi4zał Orkiestrę 

Straussowską. Legendarny zespół przestał 

istnieć po 76 latach sławy. Wszystkie instru
menty oddał do lombardu , nie chciał mieć 
juz nic wspólnego z muzyką. 

Edwmd S!lauss 



W październiku 1907 r. ogromne Archiwa Orkiestry Straussowskiej- kil
kaset kilogramów bezcennych aranżacji, oryginalnych partytur Jana, Józefa 
i własnych, szereg utworów nigdzie nie publikowanych - kazał spalić 

w Fabrykach Pieców Kaflowych. Osobiście pilnował by najdrobniejsza na
wet kartka zniknęła w płomieniach . 

Gdy pytano go o powód tego szalonego kroku twierdził, że wypełnił zo
bowiązanie podjęte niegdyś z Józefem. Ten, który będzie kończyć działal
ność orkiestry, zniszczy wszystkie materiały by uniemożliwić konkurencji 
naśladownictwo straussowskiego brzmienia. 

W zgorzkniałym złośliwym starcu, zapiekłym w niechęci do wszystkiego 
co młode i nowe, do nieprzemijającej sławy brata - trudno było rozpoznać 
bożyszcze Wiednia sprzed pół wieku. 

Jako jedyny ze Straussów miał Edward męskich potomków: Józefa II 
- nie związanego z muzyką i Jana III - dyrygenta. Ojciec surowo oceniając 
jego możliwości nie widział w nim godnego dziedzica muzycznego króle
twa Straussów. 

Muzyce poświęcił się także syn Józefa II - Edward II. Dyrygent i ceniony 
wykonawca dzieł swoich wielkich przodków. Także jego synowie Jan IV 
(ur. w 1954 r.) i Edward III (ur. w 1955 r.) są muzykami i kontynuują ro
dzinne tradycje. 

Tak to „Dynastia Królów Walca" trwa już nieprzerwanie prawie 200 lat, 
czekając na kolejnego wielkiego z Wielkich. 

TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 

DYREKCJA: 
ul. Marii Cu rie-Sklodow kiej 5, 
lei. 276-13 

SCENA: Dom Kultury KL>lejarza 
ul. Kunickiego 35 
tel. 237-70 

KA YTEATRU: 

przy ul. M. . Skłodow kiej 5 - Teatr w bu Jawie, I piętro, tel. 225-21 
czynna codziennie (opróu sobót i niedziel) w godz. 8.00-15.00 

przy ul. Kunickiego 35 - Dom Kultury Kolejarza, tel. 296-65 
czynna c dziennie (opró z poni •dziaJków) w godz. 15.00-19.00, 
oraz na 1 godzinę przed p ktakl mi porannymi 

KOSTIUMY I DEKORACJE WYKONAŁY 
PRACOWNIE TE HNICZNE TEATRU MUZYCZ EGO 

Kierownicy Pracowni: 

Krawi ck.iej dam kiej - KLF.M ENTYNA ROZTWOROWSKA-KOWALCZYK 

Krawieckiej męskiej - EDWARD KRYSA 

Plastyczn j - rwo A ŁUSZCZYŃSKA 

Ślu arsko-stolarskiej - KRZYSZTOF DUDA 

Tapicerska i upi~cie tkanin- MARIAN GĘBALA 

Peruki- EWA KRĘCISZ 

Światło - HE RYK STRZYZEWSKI 

Dźwięk - MARON NOGAS 

Pomocą przy realizacji spektaklu służą gard robian i montażyści sceny 

R daktja i opracowanie programu 
AN A NOWAK 

Skład i druk: 
Lubel ka Drukarnia ALF-GRAF, ul. Ko 'ciu zki 4 
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