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„ZEMSTA NIETOPERZA" 
Rok 1844 zadecydował o świetnej karierz Jana Straussa. Wówczas to 

bowiem dwudziestoletni mlodz.leniec (skrycie przed ojc m I wbrew jego 
woll studiujący muzykę) wys ępuje na publicznym koncercie, odnosząc 
ogromny sukces. Popularność jego rośnie nn wiedcil kim gruncie z każ
dym rokiem. W roku 1848 miody zapaleniec rzuca cale nnn:czc aktual
nych kompozycji, jak ,,Pieśni studenckie", , Marsze Rewolucyjne", 
„Pieśni Wolności"'; „Dźwięki Równości": „Muzykalna Barykada". Słynna 
jego orkiestra zdobywa sobie I zagranJcą nkbyw:.i!y rozgłos. Podziwia 
Straussa i jego orkiestrę Hamburg, Praga, Drezno i Lipsk. Dyryguje 
z olbrzymim powodzeniem w Rosji, w parku Petropawłowskim w Peter
sburgu \" 1850. Zachwyca tłumy w roku 1867 na Wystawie Paryskiej. 
Dalsze sukcesy to Włochy, Londyn 1872, Boston, N w York. Za namową 
Jakuba Offenbacha pisze muzykę do pierwszego . wcgo dzi la teatralne
go „Indygo'", którego premiera odbyła się 10 lutego 1872 roku w Teatrze 
„An der Wien" w Wiedniu Trwale i gło ne powodzeni~ ,,Indygo" zachęca 
kompozytora do dalszej pracy twórczej w tej dziedzlni . Dnia 9 pa~dzicr
nika 1872 roku w Paryżu w Palais Royal ukazała ię nowa komedia w 3 
aktach Henryka Mcilhaca i Ludwika Halevycgo pod tytułem ,,La R veil
lon". Treść jej posłużyła za kanwę libretta nowej kompozycji Jana 
Straus a, zatytułowanej .. Der Flr.dcrmaus·· („Nietoperz"l, a grywane· na 
scenach poi kich pod tytułem , Zem ta Nietoperza". „D r Fledcrmau ", 
po raz pierwszy wystawiony w dniu 5 kwietnia 187-l roku na scenie wie
deńskiego teatru ,,An der Wien"' zdobywa sobie szybko wtt.dką i wszech
światow<i sławę i powodzenie. Pod tytułem „The Bath" wchodzi na re
pertuar New York Germania Theatre w dniu 28 grudnia 18i4. W P, ry
żu, wystawiony w roku 1877 pod tytułem „La Tziganc"' zachwycił dwór 
cesarski, prasę l publiczność a kompozytom obdan.yl w tęgq Legii Ho
norowej. „Zemsta Nietoperza" obiega wszystkie ceny Europy, wchod;r.i 
do stałego repertuaru wiedeilskiej Opery Nadwornej (Hofop r), a na
stępnie Opery Państwowej, a od roku 1905 Metropolitaln Opera Hou. 
w New Yorku, jako jedno z arcydzieł w dziedzinie opery komlc:znej. 

W rekordowo szybkim czasie, bo w ciągu sześciu tygodni . kompon -
wana, od prapremiery wej w Wiedniu z biegiem lat wciąż i coraz wię
cej nabiera mocy, wartości, smaku l aromatu, podobnie jak dobre win 
Oceniona i wysoko szacowana przez wybitnych znawców od 75 lat utrzy
muje swe dionizyjskie piękno, swą czarującą młodość. Artur Nilcisch, 



słynny dyrygent zapro zony na występy do Hamburga w roku 1909 w •
blera na swój popis „Trystana i Izoldę" l „Zemstę Nietoperza". Bo 
w ,,Zemście Nietoperza" kompozytor - czarodziej lekkq i jak szczodrą 
dłonią rozsnuwa girlandy uroczych, upojnych walców, odkrywa blaski 
bogactwa melodii, wiążących harmonijnie całość utworu w nieprzemija
jące arcydzieło. Mistrzowsko wyczuwa i podchwytuje charakter ówczes
nych wiedeńskich, beztroskich nastrojów, karnawałowej radości, królu
jącej :r.arówno w kole praczek, jak I w wykwintnym salonie. 

Festyn zycia i uśmiech szczęśliwych chwil rozkwita pod batutą geniusza 
tonów, który w walcach swoich zaklął czar współczesnego mu poczciwego 
1 płochego, sentymentalnego i rozbrykanego Wiednia„. 

Oto pląsają promienie księ7.yca na Calach Dunaju, szumią stare drze
wa w alejach Prateru, dzwonią przyjaźntq szklanki młodego wina w ogród
ku podmiejskim, koły zą się pary w zwiewnym tańcu, śpiewają wędru
jący nocii studenci, zgodnym rylrnem biją rozkochane serca, tonąc w zło
tym śnie. Walce, jak mocne wino, rozgrzew. j sercn, budzą pulsującą 
krew, otulają głowę omroklem radosnego szczi;:•cia. Czarodziejska wła
dz."! ,,króla walców" trwa l trwać będzie, 

W Warssawle. 

W Warszawie premiera „Zemsty Nietoperza" odbyła się w Teatrze 
Małym w niesprzyjających warunkach. Z repertuaru schodziły właśnie 
cieszące się dużym powodzeniem ,,Grube Ryby Michała Bałuckiego. 

Bywalców teatralnych (nietylko uesztą Warszawy) wystraszył wówczas 
pożar wiedeiiskicgo tC'atru na Schotlenringu (w dniu 8 grudnia 1881 roku). 
a liczne ofiary (spaleni i udu~zenil wywołały w całcj Europie poważną 
panikę. Po prawie bezgłośnej premil'rzc ,.Zemsty Nietoperza" w dniu 22 
grudnia 1881 roku, Warszawa okryła sic: żałobą z powodu wypadku w dniu 
25 grudnia tegoż roku w Kościele Swiętego Krzyża, gdzie wskutek !ał

sr.ywego alarmu IJ07.aru udu~zono I stratowano wiele osób."" 

Powoli ustaje przygnębienie, ale znów Warszawa Z\\Taca swe zain
teresowanie ku występom Sary Bernhard, rozpoczętym! dnia 5 stycznia 
1882 roku, a następnie gościnnymi występami Heleny Modrzejewskiej. 
która ta.wsze w Warszawie miała olbrzymie powodzenie. Narazie scho
dl:ącą cicho z aCi!lza „Z ·m tę Nietoperza" zastępują „Dzwony z Corne
vme·. Niedługo 1ednak rozpocz.yna ię nieprzerwanie lrwaj~1cy tryumf 
arcydzieła Jana Straussa. 

W tłumaczeniu Juliana Miłkowskiego, zarówno dla swoich wysokich 
walorów artystycznych, JBk i doskonałej zawsze obsadzie utrzymuje się 
,,r:emsta Nietoperzau, jako lina pozycja repertuarowa, z biegiem lat 
rmienla1ąc swych wykonawców. 

W premierowej obsadzie wybijali się: .Maria Wojakowska (Rozalinda), 
Adolfina Zimmajer (z.n.akomita Adela, przez szereg lat grywająca tę rolę 
na gościnnych występach), Hilary Dylińskl (Frank) i Rufin Morozow!cz 
(pn.ezabawny, niezastąpiony na warszawskiej ówczesnej scenic Frosz). 
Od roku 1889 rolę Rozalindy obejmuje Klementyna Czosnowska. W roku 
1896 wznowiono „Zemstę Nietoperza„ z Czosnowską, Michaliną Swięcką 
(Adela), Wallanowską (ksiąźcl, Dyllńskim, Ksawerym La kOW' im Wik
torem Misiewiczem, Lucjanem Rzecznikiem i Rufinem Morozowiczem. 
Od roku 1898 rolę Franka grywa Edmund Ga iński. jeden z najświetniej
szych aktorów komedii i forsy. W roku 1899 również w , Zemście Nle
loperza" rolą doktora Falke rozpoczyna swq karierę na scenie warszaw
skiej Józef Re:lo. W roku l!l02 pięknoglosa Wiktoria Kawecka, jako Ro
zalinda, Michalina Laska w roll księcia i Wincenty Rapacki (syn), jako 
Alfred slanowią nowe atrakcje wznowienia „Zemsty". 

I znów w roku 1905 ,,Zemsta Nietoperza , klórn stała i~ jednym z ulu
bionych utworów warszawskiej publiczno ci ukaz.uje ię w zmienionej 
obsadzie, którą tanowili; Józefina Bielska (Rozalinda>, Władysław Szcza
wiński (Eisenstein), Stanisław Bogucki (Frank, gra z nim naprzemiu 
Edmund Gasiński), Michalina Laska (Adela), Maria Jarkowska (Ksiątt!, 

a pó7.niej i Adela). W drobnym epizodzie Idy występuje Helena Bogorska. 
Podczas picrwsz~j wojny świato\\ ej z.dekompletowany zespól teatru 

„Nowości" w War zawle pozrkuje nowe siły, jak Stontsłnw Gruszczyń
ski (Eisenstein), Zofia Karlhiska (Rozalinda!, Józef Rrdo (Frank)„ Józ f 
Sendecki (Alfred). Władygław Walter (Dr Falkcl, Ju ian Krzcwiiiskl 
(Blind), Wanda Filochowl'lk<i (Adela) 1 Janina Smotrycka (ksiąie). 

W 1919 wśród poprzedniej obsady widzimy I nowych wykonawców: 
Kazimlerz.n Worcha (Eisenstein). Kazimierę HorboY.sk ! (Rowllnda) i Ml -
czysławę C w i k l i ń s k q (Adela). 

Dotychczasowy styl przedstawienia burzy nowa bardzo interesująca 
inscenizacja „Zemsty Nietoperza" nu scenie ·reatru Palsklcgo. gdzie uka
zała się po raz pierwszy dnia 16 listopada 1932 roku w opracowaniu Julia
na Tuwima wedle Ma.·a Reinhardta, w rcżys ·rll Al k andra Z lwerowl
cza, w dekoracjach Stanisława Sliwlń kiego i pod batutą Zdzisława Gó
rzyńskiego, wypełniając przez 67 wieczorów \':idownię. 
Obsadę stanowili Eugeniusz. Bodo (Eisenstein!, Maryla Karwow kn {Ro

zalinda), Ludwik Lawińskl - w późniejszych prredstawieniach Józef Re
do (Frank), Mariusz Maszyński (książe Gigi, rola la dotychcza grywana 
przez kobiety została bardzo zabawnie ujęta prz ·z niezapomniancgo ar
tystę, z którym dublował ją Wacław Pawłowski), Roman Nlewiarowłcz 
(doktór Falke), Maneta Radwanówna - w późniejszych przedstawie
niach Jadwiga Radwanówna (Adela), Aleksander Zelwerowicz (Frosz). 
W olbrzymim zespole baletowym udzinł brali Zizi Halama i Feliks Parnell. 

Stanisław DąbroWBllł 



ZEMST A NIETOPERZA 
Eisenstein 

Roznlindo, jego żona 

Frank, dywklor w! zienia 

Doktór Falke 

Blind, ·1dwokul 

Alfred 

Adela. pokojliwka 

Opera komiczna w 3 aktach. Muzyka JANA STRAUSSA 

FELIKS SZCZEPAflSKI 

KRYSTYNA SZNEHRÓWNA 

H~!ilN;~lł:A.~itOIWS!iA 

ANDRZEJ BOGUCKI 

TADEUSZ CYGLER 

ADOLF NOWOSIELSKI 

JANUSZ POPŁAWSKI 

HELENA BORTNOWSKA 

Mlzzi } 
tancerki 

Ida 

Książe Gigi 
Adiutant księcia 
Fro z, dozorca więzienia 
Primadonna 
Pani Grcllinger 
Bona 

Ogrodnik 
Kamerdyner 

Goście, lancerze, tancerki, lużba 

/Kuplety księcia w akcie drugim M. Szpalskiego) 

Tańce układu LEONA WOJCIKOWSKIEGO 

AKT DRUGI: WALC I GALOP: 

f HELENA MAKOWSKA 

lNINA MALIK.OWSKA 

{

NINA MALIKOWSKA 

JANINA SZULCÓWNA 

TADEUSZ FIJEWSKI 
JAROSŁAW SKULSKI 
ZYGMUNT CHMIELEWSKI 
LUCYNA MESSAL 
HANNA RUNOWIECKA 
HALINA FRlEDMANN 

rRANCTSZEK GOLĄB 

Primaballerina: Maria Krzy. zkowska. Soli tki: Freda Kleszczówna, Halina Baurska, soliści: Stanisław Cywiński, Stanisław Szymański, Zbigniew 
Slrzałkowski. zespól: Jadwiga Polakowska. Halin'.! Dziewięcka, Krystyna Gall, Barbara Leleniewska, Wiesław Meus, Franciszek Lewandowski, 

Bogdan Walczyński I inni. 

Chór: Rajmund Fleszar, Kazimier7. Labudź, Czesław Mroczek, Mieczysław Ziołowskl oraz uczniowie Państw. Konserwat. Muzycznego w Warszawie. 

Inscenizacja 1 reży!!eria:STANISLAWA PERZANOWSKA Kapelmistrz: MIECZYSLA W KRZYNSKI 
Korepetytorzy: Marek Andrzejewski, Jan Zimiń~ki A!!ysl nci r iy~era: Sławomir Llndner, Estera Wodnarowa 

Kierownik pracowni kostiumów domskich: 

światło: Stefan Woidyno, Wł. Barański 
Bry~adier: Stefan Nowacki 

Dekoracje i kostiumy: JAN MARCIN SZANCER 
Asystenci dekoratora: Rom ald Nowicki, Irena Nowicka 
Rzeźbiarz-modelator: Leon Kalmus 

J Stefania Mistewicz 

\Marla O. lrowska 

Kierownik pracowni kostiumów męskich: Marian Pawllckl 
CFraki męskie wykonane w pracowni T.W.P. Łóci7. pod kier. 

!=>. Moszkowicza) 

Charakteryzator: Antoni Oslrowski 

DYREKCJA TEATRU NOWEGO: 
JULI AN TUWIM MARIAN MELLER 



CZYTAJCIE KSIĄŻKI 

Spółdzielni Wydawniczej 

„KSIĄŻKA i WIEDZA" 

BOBIŃSKA D. - LlpnJacy. („Kl iążka"). Okładka Zb. Rychlickiego. Str. 196, 
cena zł 250. 

Autorka opisuje wspomnienia z własnego dzieciństw.i 
Gromadka dzieci na lt:!tnisku buduje pod wielkimi lipa
mi warowny gród - „Lipiny··. Z tego grodu tworzy się 
cała „Rzeczpospolita Lipińska", z własnym królem, 
królową I sejmem. W tej zabawie, niepozbawionej 
dram:1tycznych epizodów, obywatele lipińscy chcąc ni~ 
chcąc mu:zą si~ zetkną{: z zasadnlczymJ probkmaml 
życia społecznego. I na tym polega wartość wycho
wawc7.a książki, napisanej zywo i zajmująco. 
• 

COLLODI C. - Pinokio. („Wiedza"). Z włoskiego opracował J. Wittlh1. Ilu.tro
wał l. Witz. Str. 212, cena zł 350.-

Przygody drewnianej kukiełki. Jeden z klasycznych 
utworów llteratul"y dla dzieci. 

ORZESZKOWA E. - J~a. Płeśó pnerwana. („ Wiedza"). Str. 276, zł 300.-

• 

RUDNICKI A. - Niekochana. („Książka). Okładka St. Bemacińsklego. 
Str. 112, .zł 200.-

Przedwojenne opowiadanie Rudnickiego, które spotkało się z entuzja
styczną oceną między Innymi znakomitego krytyka Karola Irzykowskiego. 

RUDNICKI A. - Szekspir. („Książka"). Wyd, II, str. 248, zł 320.-

Nowe, przejrzane przez autora wydanie zbioru opo
wiadań, którego ukazanie się przed rokiem było jed
nym z najwi~kszych wydarzeń w powojennej lJten
turze polskiej. Książka Rudnickiego jest obecnie tlu
maczona na angielski, czeski i węgierski. 

SCOTI' W. - Rob Roy. („Książka"). Tłumaczył T $wid r ka. Przedmowa 
A. Tretiaka. OkJadka J. Rachwalskiego. Ilus racje A Gawlń kiego . 
Wyd. II, slr. 506, zl 600.-

Powieść historyczna z X\'TTI wieku, rcyllzi Io litera
tury angielskiej. Pr1edstawia przygody Franka Obal
dislone w S1.kocji. Cało ć powieści przepojona j t 
dvskrctnym, typowym dJa Walter Scotta humorem. 
Wyczerpująca przedmowa prnf. Tr ·tłok wpoznsje 
czytelnika zarówno z epoką jole l z Uem historycmym 
twórczości Walter Scotta . 

STENDHAL - Czerwone I czarne. („Ksiązka' ). Przelożył w tępcm opatrzył 
Tadeusz Żeleński (Boy). Wyd II, str. 522, zł 'iOO.-



WASILEWSKA W. - Tęcza. („Książ.ka''). Okładka Zb. Rychlickiego. Str: 228 
cena zł 300.-

Nowe wydanie znak:om1tej powieści, dającej pełen 

realizmu obraz walk 7. najeźdźcą faszystowskim na 
Ukralnle. 

)lr 382. pól<lz. Wytluwn . ..,K 'I,\ŻI\ ,\ i WIEDZA" Druk. Nr R. W-wa Piusa 15 
B-70083 
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