
ALEX ROSS

SŁUCHAJĄC
DWUDZIESTEGO

WIEKU

PRZEŁOŻYŁ
ALEKSANDER LASKOWSKI

RE ZS TA
JH EST
AŁASEM

P A Ń S T W O W Y  I N S T Y T U T  W Y D A W N I C Z Y

RE ZS TA
JH EST
AŁASEM

Ross.indd   3 16-01-11   11:01



CZĘŚĆ PIERWSZA
1900−1933

Gotów bym w eterze
Nowymi tory krążyć w wiekuistej,

W czystej energii bezcielesnej sferze.

Johann Wolfgang Goethe, Faust, Część I, Noc
przeł. Adam Pomorski
Warszawa 2005, s. 33

Ross.indd   11 16-01-11   11:01



13  

R O Z D Z I A Ł  I

ZŁOTY WIEK
Strauss, Mahler i fin de siècle

Richard Strauss, 16 maja 1906 r., dyrygował w austriackim Grazu swoją 
operą Salome. Na widowni znajdowały się liczne koronowane głowy. Premie-
ra tego dzieła odbyła się kilka miesięcy wcześniej w Dreźnie. Wieść szybko 
się rozniosła. Tym razem Strauss przekroczył wszelkie granice. Opowiadająca 
biblijną historię opera miała ultradysonansowe brzmienie. Libretto zostało 
oparte na sztuce pewnego irlandzkiego degenerata, którego imienia nie wypa-
dało wymawiać w wytwornym towarzystwie. Odmalowana przez kompozyto-
ra nieokiełznana dziewczęca chuć przerażała do tego stopnia, że cesarsko-kró-
lewski cenzor zabronił pokazywać Salome	w Operze Dworskiej w Wiedniu.

Giacomo Puccini, autor Toski	i Cyganerii, udał się na północ specjalnie, 
aby usłyszeć ową „koszmarną kakofonię”, którą sprokurował jego niemiec-
ki rywal. Gustav Mahler, ówczesny dyrektor Opery Wiedeńskiej, oglądał 
Salome	w towarzystwie swej tyleż pięknej, co kontrowersyjnej żony Almy. 
Przedwcześnie wyłysiały młody kompozytor Arnold Schönberg przyje-
chał z Wiednia razem ze swoim szwagrem Alexandrem Zemlinskym oraz 
sześcioma oddanymi uczniami*. Jeden z nich, Alban Berg, zabrał ze sobą 
starszego kolegę, który wspominał później „pełne niepokoju oczekiwanie 
i trudne do opanowania podniecenie”, wszyscy je odczuwali tego wieczora. 
Ambasadorem starego Wiednia była wdowa po Johannie Straussie II, twór-
cy walca Nad	pięknym	modrym	Dunajem.

Salę wypełnili po brzegi miłośnicy muzyki, „młodzi wiedeńczycy, któ-
rzy za jedyny bagaż podręczny mieli partytury” – zapisał Richard Strauss. 
Jednym z nich mógł być siedemnastoletni Adolf Hitler. Nieco wcześniej 
oglądał on w Wiedniu Tristana	i Izoldę	Richarda Wagnera. Spektaklem dy-

* Byli to Alban Berg, Heinrich Jalowetz, Karl Horwitz, Erwin Stein, Viktor Krüger i Zdzisław Ja-
chimecki. (Wszystkie przypisy pochodzą od tłumacza; cytaty nieopatrzone nazwiskiem translatora 
także są w przekładach tłumacza książki).
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rygował Gustav Mahler. Hitler opowiadał później synowi Straussa, że pie-
niądze na  podróż do  Grazu musiał pożyczyć od  krewnych. Na  widowni 
była nawet obecna postać fikcyjna – Adrian Leverkühn, bohater Doktora 
Faustusa Thomasa Manna, powieści o kompozytorze, który zawarł pakt 
z diabłem.

Lokalne gazety pisały o  coraz większej aktywności działaczy serbsko-
chorwackich. Korespondenci z Rosji donosili o konflikcie cara z pierwszym 
w  historii tego kraju parlamentem. Były to  zapowiedzi przyszłych nie-
szczęść: zabójstwa arcyksięcia Ferdynanda w 1914 r. oraz wybuchu rewolu-
cji bolszewickiej w 1917 r. W owym czasie Europie wciąż udawało się nie 
dostrzegać dokonujących się zmian. Kryły się one za fasadą Wielkiej Kul-
tury. Brytyjski minister wojny Richard Haldane często powtarzał, że kocha 
niemiecką literaturę. Lubił recytować ustępy z Fausta Goethego.

Alma Mahler zapisała w swoim pamiętniku, że dwaj tytani muzyki ger-
mańskiej, Strauss i Mahler, spędzili owo popołudnie na wzgórzach otacza-
jących miasto. Nieznany fotograf zrobił im zdjęcie przed budynkiem opery. 
Najwyraźniej panowie szykują się do drogi – Strauss się uśmiecha, na gło-
wie ma słomkowy kapelusz, Mahler mruży oczy w słońcu. Nasi wędrow-
cy zatrzymali się przy wodospadzie, później posilili w wiejskiej gospodzie. 
Siedzieli przy prostym drewnianym stole. Musiała być to niezwykła para 
rozmówców: Strauss wysoki i bardzo szczupły, z wysuniętym czołem, małą 
szczęką i dużymi zapadniętymi oczyma; Mahler, o głowę niższy, przypo-
minał silnego, drapieżnego ptaka. Słońce zaczęło chylić się ku zachodowi. 
Mahler zrobił się niespokojny. Nalegał, żeby jak najszybciej wrócić do ho-
telu Elefant, w którym wszyscy się zatrzymali. Trzeba było przygotować się 
na wieczór. „Beze mnie nie zaczną – zażartował Strauss – niech czekają”. 
Gustav Mahler odpowiedział: „Ja pójdę, nawet jeśli pan nie zamierza. Mogę 
przecież zadyrygować za pana”.

Mahler miał czterdzieści pięć lat, Strauss czterdzieści jeden. Pod wie-
loma względami stanowili swoje przeciwieństwa. Mahler stale cierpiał 
na huśtawki nastrojów – bywał dziecinny, euforyczny, despotyczny, popadał 
w rozpacz. Kiedy w Wiedniu z mieszkania przy Schwarzenbergplatz szedł 
do opery na Ringstrasse, dorożkarze szeptali pasażerom: „Der	Mahler!”.

Strauss mocno stąpał po ziemi, był zadowolony z siebie, może nieco zbyt 
cyniczny, z  pewnością mało przystępny dla obcych. Śpiewaczka Gemma 
Bellincioni, która po przedstawieniu w Grazu siedziała koło niego na przy-
jęciu, opisała go jako „czystej rasy Niemca, bez zbędnych póz, długich prze-
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mówień, plotek błahych, człowieka wolnego od skłonności, która kazała-
by mu mówić o  sobie i  swoim dziele. Człowieka o  stalowym spojrzeniu 
i wyrazie twarzy, którego sensu nie sposób było dociec”. Strauss pochodził 
z Monachium, które dla rasowych wiedeńczyków, takich jak Gustav i Alma 
Mahlerowie, było miastem prowincjonalnym. Alma dała temu wyraz: za-
pisując rozmowę ze Straussem w swych pamiętnikach, przerysowała jego 
bawarski akcent.

Nic zatem dziwnego, że między oboma kompozytorami często docho-
dziło do nieporozumień. Mahler obrażał się za zniewagi, choć z pewnością 
niezamierzone. Strauss zaś nie mógł pojąć przyczyny jego nagłego milcze-
nia. Richard wciąż starał się zrozumieć starszego kolegę, kiedy czterdzieści 
lat później czytał pamiętniki Almy. Na marginesie strony, na której znalazł 
opis owego spotkania w Grazu, zanotował: „Wszystko to nieprawda”.

„Strauss i  ja zaczęliśmy kopać ten sam tunel, tyle że po przeciwnych 
stronach góry – powiedział Mahler. – Pewnego dnia się spotkamy”. Obaj 
widzieli w muzyce medium wyrażające konflikt, walkę przeciwieństw. Za-
chwycali się brzmieniem stuosobowej orkiestry, ale potrafili też uwolnić 
energię zawartą w małych częściach, w rozpadzie. Heroiczne wątki dzie-
więtnastowiecznego romantyzmu, od  symfonii Beethovena po  dramaty 
muzyczne Wagnera, niezmiennie kończyły się ogniem transcendencji i du-
chowym zmaganiem. Mahler i  Strauss w  swych opowieściach szli drogą 
coraz bardziej krętą, często tracąc nadzieję, że prawdziwie szczęśliwe za-
kończenie w ogóle jest możliwe.

Przysłużyli się sobie nawzajem. W 1901 r. Strauss został prezesem All- 
gemeiner Deutscher Musikverein, czyli Stowarzyszenia Muzyków Nie-
mieckich. Jedną z  pierwszych jego decyzji było włączenie III	 Symfonii	
Mahlera do programu festiwalu w kolejnym roku. Dzieła tego kompozytora 
na koncertach Stowarzyszenia grano tak często, że niektórzy krytycy zaczę-
li organizację tę nazywać Allgemeiner Deutscher Mahlerverein. Inni pisali 
o „dorocznym niemieckim święcie kakofonii”. Mahler zachwycał się Salo-
me. Rok wcześniej, w jednym ze strasburskich sklepów Strauss zagrał mu 
to dzieło na fortepianie, samemu odśpiewując partie wokalne. Przechodnie 
przykleili uszy do szyby, starając się coś usłyszeć. Salome	miała być jednym 
z filarów repertuaru Opery Wiedeńskiej za dyrekcji Mahlera, ale cenzorzy 
nie chcieli zgodzić się na wystawienie dzieła, w którym postacie biblijne 
dopuszczają się czynów lubieżnych. Mahler dostał szału. Dał do zrozumie-
nia, że może być to powód jego odejścia z Wiednia. W marcu 1906 r. pisał 
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do Straussa: „Nie uwierzy pan, ile nerwów kosztowała mnie ta sprawa oraz 
(to między nami) jakie może mieć dla mnie konsekwencje”.
Salome	 trafiła do Grazu, stolicy rolniczej prowincji Styrii, eleganckie-

go miasteczka, które miało około stu pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców. 
Tamtejszy Teatr Miejski zdecydował się wystawić operę Straussa, zachęco-
ny przez krytyka Ernsta Decseya, związanego z Mahlerem, który zapewniał 
dyrekcję, że premiera musi zakończyć się succès	de	scandale. „W mieście 
panował nastrój podniecenia” – pisze Decsey w autobiografii zatytułowanej 
Musik	war	sein	Leben. „Stronnictwa tworzyły się i rozpadały... Kawiarniani 
filozofowie rozprawiali o tym, co ma się wydarzyć. Pojawili się przybysze 
z innych stron kraju, z Wiednia zaś dziennikarze, reporterzy oraz miesz-
kający w stolicy obcokrajowcy... Trzy spektakle zostały wyprzedane. Portie-
rzy zrzędzili, właściciele hoteli sięgali po klucze do sejfów”. Krytycy pod-
grzewali atmosferę, w zapowiedziach premiery wychwalając „barwny świat 
dźwięków” Straussa, jego „polirytmię i  polifonię”, „zerwanie z  ciasnym 
i przestarzałym systemem tonalnym”, jego „fetysz ideał omnitonalności”.

Zapadał zmierzch, gdy Mahler i Strauss w końcu pojawili się w gmachu 
opery. Do  miasta wrócili samochodem prowadzonym przez szofera. Pu-
bliczność, która licznie zebrała się we foyer, była niezdrowo podekscytowa-
na. Wchodzącego na podium dyrygenckie Straussa orkiestra powitała fan-
farą, słuchacze burzą braw. Potem zapadła cisza. Klarnet cicho przemknął 
po pierwszych dźwiękach. Kurtyna poszła w górę.

W Ewangelii według św. Mateusza księżniczka Judei tańczy dla swego 
ojczyma Heroda. Jako nagrody żąda głowy Jana Chrzciciela. Postać ta kil-
kakrotnie pojawiała się w historii opery, zwykle jednak najpikantniejsze 
szczegóły były pomijane. Nader śmiałe, współczesne dzieło Straussa oparte 
jest na  sztuce Oscara Wilde’a  Salomé, z  1891  r. Rozerotyzowana księż-
niczka bezwstydnie traktuje ciało Jana Chrzciciela, składając nekrofilski 
pocałunek na  jego martwych ustach. Strauss, przeczytawszy niemieckie 
tłumaczenie sztuki Wilde’a pióra Hedwig Lachmann, która imię Salomé 
pisze bez akcentu, zdecydował się nie poddawać tekstu poetyckiej adapta-
cji. Po prostu napisał muzykę do słów Lachmann. Obok pierwszego wersu 
– „Jak pięknie księżniczka Salome wygląda tej nocy” – kompozytor zano-
tował, że trzeba w tym miejscu użyć tonacji cis-moll. Miało to jednak być 
cis-moll zupełnie innego rodzaju niż u Bacha czy Beethovena.

Strauss potrafił dobrze zaczynać. W 1896 r. napisał utwór, którego pierw-
sze dźwięki sławą ustępują chyba tylko V	Symfonii	Beethovena: to Wschód	
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słońca	w górach w poemacie symfonicznym Tako	rzecze	Zaratustra, który 
Stanley Kubrick z wielkim powodzeniem wykorzystał w filmie 2001:	Ody-
seja	kosmiczna. Fragment ten swoją kosmiczną siłę zawdzięcza prawom 
natury rządzącym światem dźwięku: pusta struna c	daje dźwięk c, skró-
cona o połowę także c, tyle że oktawę wyżej. Dalsze dzielenie struny daje 
kolejne interwały –  kwintę (c-g), kwartę (g-c górne) i  tercję wielką (c-e). 
Są to pierwsze tony składowe szeregu alikwotów, które niczym kolory tę-
czy dźwięcznie migoczą wokół rozwibrowanej struny. Właśnie te interwały 
pojawiają się w pierwszych taktach Zaratustry, by po chwili połączyć się 
w świetlisty akord C-dur.

Napisana dziewięć lat później Salome	zaczyna się zupełnie inaczej niż 
Zaratustra.	Początek jest ulotny, brak tu stabilności. Pierwsze dźwięki klar-
netu to po prostu skala grana z dołu do góry, ale złamana w połowie: naj-
pierw cztery dźwięki w Cis-dur, potem cztery w G-dur. Z kilku powodów 
to otwarcie nader niepokojące. Po pierwsze między dźwiękami cis i g jest 
interwał zwany trytonem, który jest o pół tonu mniejszy niż kwinta czysta 
(piosenka Maria w West	Side	Story	Leonarda Bernsteina zaczyna się tryto-
nem, który rozwiązuje się na kwintę). Ów interwał przez wieki niedobrze 
brzmiał w ludzkich uszach, a średniowieczni uczeni nazywali go diabolus	
in	musica, diabłem w muzyce.

W  skali, od której zaczyna się Salome, mamy nie tylko zderzenie dwóch 
dźwięków, ale także dwóch tonacji, dwóch różnych pól harmonicznych. 
Od samego początku znajdujemy się więc w środowisku, w którym ciała 
i myśli krążą swobodnie, w którym przeciwieństwa się stykają. Czuć tutaj 
powiew wielkiego miasta: śmiałe kroki klarnetu zdają się zapowiadać jaz-
zujące glissando	z Błękitnej	rapsodii	George’a Gershwina. Skala ta może też 
symbolizować spotkanie religii, których dogmatów pogodzić nie można: 
akcja Salome	rozgrywa się w świecie, w którym wyznawcy starych rzym-
skich bogów, żydzi oraz chrześcijanie żyją obok siebie. Tych kilka dźwięków 
odsłania przed nami tajemnice umysłu dziewczęcia, w  którym odnaleźć 
można wszystkie sprzeczności owego świata.

Pierwsza część opery opowiada o konfrontacji między Salome a proro-
kiem Jochanaanem (Janem Chrzcicielem); ona jest symbolem rozbucha-
nej zmysłowości, on uosabia ascezę. Ona stara się go uwieść, on odmawia 
i rzuca na nią klątwę. Tu orkiestra reaguje bardzo mocno, grając interlu-
dium w  tonacji cis-moll –  stentorowym głosem proroka Jochanaana, ale 
w tonacji księżniczki Salome.
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Na scenie pojawia się Herod. Tetrarcha Galilei to żywy obraz współcze-
snej neurozy, hedonista, który marzy o moralnym życiu. Towarzyszy mu 
muzyka. Mieszają się w niej style i nastroje. Herod wychodzi na taras, spo-
gląda na księżniczkę, następnie na księżyc, który „zatacza się wśród chmur 
niczym pijana kobieta”; zamawia wino. Potem, poślizgnąwszy się w kałuży 
krwi, potyka się o  ciało żołnierza, który przed chwilą popełnił samobój-
stwo. Herod czuje chłód, zimny powiew wiatru, jakby w powietrzu przed 
nim biły jakieś skrzydła. Znowu zapada cisza. Potem znów wiatr i kolejne 
wizje. Orkiestra gra fragmenty walców, dysonansowe zbitki akordów w du-
chu ekspresjonistów, dźwiękowe fale przywodzące na myśl impresjonistów. 
Dalej mamy gwałtowną scenę kłótni pięciu Żydów, którzy w pałacu Hero-
da spierają się o sens przepowiedni Baptysty. Dwóch Nazarejczyków broni 
chrześcijańskiego punktu widzenia.

Herodowi w końcu udaje się nakłonić Salome, by wykonała dla niego 
„taniec siedmiu zasłon”. Muzyka, która jej towarzyszy – słyszana po raz 
pierwszy – rozczarowuje. Równomiernie wybijany rytm i pseudooriental-
na kolorystyka brzmią wulgarnie. Mahler, słuchając Salome, uznał, że jego 
kolega zaprzepaścił to, co mogło być najbardziej efektownym fragmentem 
utworu. Jednak Strauss zapewne dobrze wiedział, co robi: to muzyka, któ-
ra podoba się Herodowi, doskonale kiczowate tło dla makabrycznej sceny, 
która rozegra się za chwilę.

Salome żąda obiecanej głowy proroka. Herod, ogarnięty nagłym napa-
dem paniki i pobożności, stara się ją nakłonić do zmiany zdania. Księżnicz-
ka odmawia. Kat przygotowuje się, by ściąć głowę Jana Chrzciciela. Wów-
czas muzyka dosłownie sięga dna. Głuche uderzenia bębna basowego oraz 
zduszone krzyki kontrabasów pokrywa ściana dźwięku całej orkiestry.

W kulminacji opery głowa świętego Jana Chrzciciela leży przed Salome 
na srebrnej tacy. Wcześniej Strauss drażnił słuchacza nieznanymi mu dyso-
nansami, teraz niepokoi prostymi akordami nekrofilskiej rozkoszy. Mimo 
swego perwersyjnego charakteru jest to  jednak historia miłosna, a kom-
pozytor szanuje uczucia głównej bohaterki. „Tajemnica miłości –  śpie-
wa Salome –  jest potężniejsza niż tajemnica śmierci”. Heroda przeraża 
owoc, który zrodził się z jego kazirodczych żądzy. „Niech zniknie księżyc, 
niech znikną gwiazdy! – krzyczy. – Stanie się rzecz straszna!”. Odwraca 
się i po schodach wchodzi do swego pałacu. Księżyc posłusznie kryje się 
za chmurami. I wówczas z dolnego rejestru instrumentów dętych wydoby-
wa się niezwykły dźwięk: początkowy motyw opery, zmieniony o pół tonu, 
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widziany z oddali jako jeden akord. Ponad nim flety i klarnety zatracają się 
w obsesyjnie przedłużonym trylu. Znowu pojawia się temat miłosny Salo-
me. Gdy dziewczyna całuje martwe usta, dwa akordy zachodzą na siebie. 
Przez chwilę słyszymy dysonans ośmiu dźwięków.

Księżyc wychyla się zza chmur. Herod odwraca się u szczytu schodów, 
wołając: „Zabijcie tę niewiastę!”. Orkiestra, starając się przywrócić porzą-
dek końcowym c-moll, powiększa jedynie zamieszanie: rogi grają szybkie 
przebiegi, przechodzące w wycie, perkusja wybija czterodźwiękowy motyw 
chromatyczny, a w górze krzyczą dęte drewniane. Opera kończy się ośmio-
ma taktami hałasu.

Publiczność przyjęła Salome	gorącą owacją... i właśnie to było najbar-
dziej szokujące. „Na niemieckiej scenie operowej nie widziano dzieła bar-
dziej satanicznego i  bardziej artystycznego” –  pisał zachwycony Decsey. 
Owej nocy Strauss przyjmował gości w hotelu Elefant. Do  tak niezwyk-
łego spotkania już nigdy więcej nie doszło – obecni byli Mahler, Puccini 
i Schönberg. Kiedy ktoś powiedział, że wolałby się zastrzelić, niż nauczyć 
na pamięć partii Salome, Strauss odparł, że on także, czym rozbawił całe 
towarzystwo. Następnego dnia kompozytor napisał do  swojej żony Pau-
liny, która została w domu w Berlinie: „Pada deszcz, a ja siedzę w hotelu 
na tarasie. Pragnę Cię poinformować, że Salome	odniosła ogromny sukces. 
Ludzie bili brawo przez dziesięć minut, kurtyna musiała iść w górę aż pięć 
razy. Itd.”.

Zaraz potem Salome	wystawiono w dwudziestu pięciu miastach. Opera 
cieszyła się takim powodzeniem, że Strauss mógł uśmieszkiem zbyć kryty-
kę, która padła z ust cesarza Wilhelma II. Kaiser miał powiedzieć: „Przykro 
mi, że Strauss skomponował Salome. Naprawdę go lubię, a to dzieło może 
bardzo mu zaszkodzić”. Opowiadając o tym, Strauss dodawał z dumą: „Sa-
lome	zaszkodziła mi tak bardzo, że mogłem zbudować sobie willę w Gar-
misch!”.

Mahler wracał do Wiednia pociągiem. Po drodze mówił o tym, jak bardzo 
jest zdumiony sukcesem swojego kolegi. Uważał bowiem Salome	za utwór 
ważny i śmiały – „jedno z arcydzieł naszych czasów”, jak je później określił 
– i dlatego nie mógł pojąć, jak to się stało, że publiczność od razu  je po-
lubiła. Najwyraźniej sądził, że geniusz i popularność nie mogą iść w pa-
rze. Tym samym wagonem jechał styryjski poeta i pisarz Peter Rosegger. 
Według Almy Rosegger na wątpliwości Mahlera miał odrzec, że głos ludu 
to głos Boga – vox	populi,	vox	Dei. Mahler zapytał wówczas, czy chodzi 
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o głos ludu w danej chwili, czy po upływie jakiegoś czasu. Nikt nie umiał 
mu odpowiedzieć.

Młodsi wiedeńscy muzycy zachwycali się nowatorskim charakterem 
partytury Straussa, jednak ich wątpliwości budziła jego skłonność do prze-
sadnego zabiegania o względy publiczności. Grupa, w której był Alban Berg, 
poszła do  restauracji, by podyskutować o Salome. Być może młodzieńcy 
mówili o  Straussie to  samo, co  Adrian Leverkühn na  stronach Doktora 
Faustusa: „Cóż to za utalentowany gracz w kręgle! Rewolucjonista w czep-
ku urodzony, zadziorny mediator. Awangardyzm i pewność sukcesu w po-
ufałym, jak nigdy, zbliżeniu. Afrontów i dysonansów aż nadto – a potem 
dobroduszny zwrot, żeby uspokoić mieszczucha i wykazać mu, że autor nie 
miał nic złego na myśli... Ależ rzut, rzut...”*. Nie ma pewności, czy Adolf 
Hitler rzeczywiście był na tym przedstawieniu. Być może z jakiegoś powo-
du mówił nieprawdę. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że coś z Salome	
zostało mu w głowie.

Austriacka premiera Salome	była tylko jednym z wielu wydarzeń owego 
sezonu. Mimo to niczym błyskawica niespodziewanie oświetliła ów mu-
zyczny świat, który miał niebawem doświadczyć bolesnej przemiany. Prze-
szłość zderzała się z teraźniejszością. Całe wieki odchodziły w mrok nocy. 
Mahler miał umrzeć w roku 1911. Wraz z nim zostanie pochowany mu-
zyczny romantyzm. Opera Turandot Pucciniego pozostała nieukończona 
z powodu śmierci kompozytora w 1924 r. Dzieło to w zasadzie zamykało 
wspaniałą historię opery włoskiej, rozpoczętą we Florencji w XVI wieku. 
W 1908 i 1909 r. Schönberg uwolnił piekielne dźwięki, które na zawsze 
poróżniły go z  głosem ludu, vox	 populi. Adolf Hitler doszedł do  władzy 
w 1933 r. i postanowił zgładzić pewien naród. Strauss dożył zaskakująco 
sędziwego wieku. „Przeżyłem sam siebie” – powiedział w 1948 r. W dniu 
jego narodzin Niemcy nie byli jeszcze jednym narodem, a Wagner nie ukoń-
czył jeszcze tetralogii Pierścień	Nibelunga. Kiedy umierał, Niemcy były po-
dzielone na państwo wschodnie i zachodnie. Na ulicach niemieckich miast 
amerykańscy żołnierze gwizdali melodię Some	Enchanted	Evening z musi-
calu South	Pacific	Rodgersa i Hammersteina.

* Thomas Mann, Doktor Faustus, dz. cyt., s. 202–203.
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