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* 

Dyrektor 

i kierownik artystyczny: 

ZYGMUNT SZCZEPAŃSKI 

* 

Kie~cwnik baletu i baletmistrz: 

RAJMUND SOBIESIAK 

* 

Kierownik chóru: 

ANTONI RYBKA 

* 

Dyrygenci: 

ZYGMUNT SZCZEPAŃSKI 
ZDZISŁAW WENDYŃSKI 

HENRYK ORLOWSKI 

NA MARGINESIE PREMIERY 
„ZEMST A NIETOPERZA" 
STRAUSSA - TUWIMA 

7(f)_ XIX wiek1t nad „pięknym, modrym Duna
;em" panowały dwie dynastie. Jedną z nich: 
Habsburgów, sięgającą swymi korzeniami kilka 
wieków wstecz, reprezentował cesarz Francis.zek 
Józef. DruJą: młodszą, bez tradycji, ale z wielką 
za to przyszłością - reprezentowali Straussowie. 

Z Habsburgów nie wiele pozostało ... poza kilku 
wzmiankami w podręcznikach historii. Straus
sów również próbowano zdetronizować. Poja
wiały się co pewien czas tańce, pretendujące do 
objęcia władzy w dziedzinie muzyki choreo
graficznej. Ale nic z tego nie wyszło. Strausso
wie i walc królują bezapelacyjnie do dziś dnia 
i nie zapowiada się, aby mieli w bliskim czasie 
swoje władztwo komukolwiek przekazać. 
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Protoplastą dynastii Straussowskiej byl Jan 
Baptysta Strauss. Syn oberżysty, u..·laści cieLa 

knajpki „Pod Dobrym Pasterzem", urodzil się 

i wychowal w sercu Wiednia, o kilka kroków 
od „pięknego, modrego Dunaju", który do końca 
jego życia, mimo artystycznych wędrówek po 
calej prawie Europie, pozostal niezmiennym 
źródlem jego natchnienia. I mimo że w rzece 
tej znalazl śmierć ojciec przyszlego kompozyto
ra,. szukając w ten sposób ucieczki przed finan
sowymi kłopotami, które go zagryzly, mlody Jan 
nie stracił optymi.zmu. Wraz ze starszym nieco 
Józefem Lannerem zorganizowali malą orkie
strę, która stopniowo, w miarę zyskiwania po
pularności, rozrastala się. 

1 wreszcie w 1825 roku mlody, bo zaledwie 
21 lat liczący, Jan Strauss jest już kierownikiem 
wlasnego zespołu muzycznego. W tym też czasie 
Strauss żeni się. Z roku na rok przybywa no
wych walców i nowych dzieci. W 1825 roku, już 
w trzy miesiące po ślubie, przychodzi na świat 
mlodszy Jan Strauss, co może służyć jako nie
zbity dowód, że Straussowie w każdej dziedzinie 
twórczej wykazywali niezwyklą żywotność. 

Slawa protoplasty dynastii Straussów rośnie 

stale i szybko przekracza granice Wicdnła. Kie
rownik glośnej orkiestry coraz częściej wystę

puje gościnnie ze swym zespolem w Niemczech, 
we Francji, w Anglii. Wraz z nim zdobywają 
w całej Europie zaslużoną popularność i walce. 
Nic ivięc dziwnego, że twórca ich zyskuje tytul 
„króla walców". 

Ale „królowi" już nie wystarcza dawne 
szczęście rodzinne. Rzuca swą żonę, z którą 

spłodził sześcioro dzieci, zaklada nowe ognisko. 
Między ojcem i synem powstają nieporozumie
ni a. Niesnaski familijne powiększa konkurencja 
zawodowa, gdyż ojciec rodu nie mógl przejść 

do porządku dziennego nad tym, że syn prze
wyższa go inwencją artystyczną. Rywalizacja ta 
trwa aż do roku 1849, kiedy to stary Strauss 
umiera. 

Tron obejmuje teraz bezapelacyjnie prawdzi
wy, nieko·ronowany król walca: Jan Strauss
-junior. 1 tego tytułu już mu chyba nikt nigdy 
nie odbierze. 

Ale mlody Strauss tworzyl nie tylko walce. 
Zaslynął również i słynie do dziś dnia jako 
znakomity kompozytor operetek. Gryw ane są 

one z niesłabnącym powodzeniem na wszystkich 
scenach muzycznych całego świata. „Barona cy
gańskiego" mieliśmy i mamy do dziś dnia oka
zję oglądać na deskach Teatru Muzycznego 
w Bydgoszczy. 

Poza „Baronem cygańskim" zasługują na wy
mienienie: „Tysiąc i jedna noc", „Noc w We
necji", „Wiedeńska krew ", a przede wszystkim 
nieśmiertelna „Zemsta N ietoperza". 

Ta ostatnia operetka jest nie tylko najczęś
ciej, ale i najrozmaiciej wystawianym dziełem 
Straussa. Czasem inscenizuje się ją szablonowo, 
według wypróbowanych ustalonych wzorów, 
czasem śmiało i nowocześnie. Wystawia się jq 
w trzech aktach, jak to zaproponowali libre
ciści, bywa jednak, że nowocześni adaptatorzy 
rczbudowują intrygę w wielu odsłonach. Grywa 
się „Nietoperza" na scenach operowych, operet
kowych, ale i nife mniej chętnie znajdują w nim 
pole do popisu aktorzy dramatyczni, a czasem 
nawet i estradowi. Pokazuje się tę operetkę tak 
;ak była napisana, ale często reżyserzy nie co
fają się przed wprowadzeniem wkładek i inter
mediów. 

Wśród wielu adaptatorów, którzy z większym 
lub mniejszym powodzeniem zajmowali się prze
róbkami libretta „Zemsty Nietoperza" na pewno 
na pierwszy plan, i to nie tylko w Polsce, wy
sunął się Julian Tuwim, poeta, który swój wiel
ki talent często i radośnie oddawał do dyspozy
cji lekkiej muzy. 

Tuwimowska adaptacja „Zemsty Nietoperza", 
mimo że dokonana dla Szyfmanowskiego Teatru 
Polskiego w Warszawie jeszcze w okresie mię
dzywojennego dwudziestolecia, do dziś dnia nic 
nie straciła ze swego wdzięku i dowcipu. Wciąż 
czaruje swoją poezją i scenicznością. 

Libretto Tuwima, który miał do dyspozycji 
najlepszych ówczesnych aktorów dramatycznych, 
mist rzów dialogu scenicznego, wyrasta ponad 
szablon operetkowy. Tak, że nawet dziś, kiedy 
„Zemsta Nietoperza" grywana jest tylko na sce
nach muzycznych, niepodobna zrezygnowal! 



z kunsztu poety. Byloby wielkim grzechem ar
tystycznym wy7laszać dziś banalny tekst daw
nych przekładów, śpiewać piosenki przyozdo
bione częstochowskimi rymami, posługując się 

wątpliwej klasy polszczyzną. 

Tak więc uzyskal na stale prawo obywatel
stwa na scenach szereg pomysłów Tuwima. 
Książę Orlowsky zostal uroczym księciem Gigi, 
pseudo-Argentyńczycy używają przezabawnego 
Esperanta, Eisenstein w trzecim akcie nie za
stępuje doktora Blinda, ale wkracza jako jego 
c,plikant itd. itd. Niepodobna wyliczyć wszyst
kich innowacji i pomysłów Tuwimowskich. 
W każdym razie jedno jest pewne, że można 

z czystym sumieniem dziś mówić o „Zemście 

Nietoperza" jako o lącznym dziele Jana Straus
sa i Juliana Tuwima. 

Tuwim pozmienia! więc wiele rzeczy. Dwie 
jednak zostały niezmienione i już się nie zmie
nią. To muzyka Straussa i powodzenie u pu
bliczności. 

Pracując nad „Zemstą . Nietoperza" i nasz 
teatr pozwolił sobie na pewne swobody. Przy
znajemy się, że nie zale~alo nam na ścisłym od
tworzeniu epoki Franciszka Józefa. Być może 

pedantyczni znawcy będą mieli o to do nas pre
tensję. Ale trudno. Naszemu mlodemu zespołowi 
zależało po prostu. na tym, aby na tle jednej 
z najpiękniejszych muzyk operetkowych świata, 
na tle iskrzącego się poezję i dowcipem tekstu, 
odtworzyć nastrój zabawy. Nastrój nocy Syl
westrowej, która - takie przynajmniej bylo na
sze zamierzenie - powinna trwać nie tylko 
przez jedną noc w roku, ale każdego wieczoru, 
gdy zabrzmi gong, gdy na znak dyrygenta roz
śpiewa się i roztańczy muzyka, a na scenie po
każą się lekkomyślny Eisenstein, jego urocza 
żona Rozalinda, prowadzący podwójne życie dy
rektor więzienia Frank, mściwy Falke, uroczo 
niedorozwinięty książę Gigi, pikantna pokojów
ka Adela, jąkający się adwokat Blind i (ostatni 
w tym spisie, ale nie mniej ważny) nieśmier
telny dozorca więzienia, Frosz. 

„ W esole więzionko, nie ma co mówić" - po
wiada tenże Frosz. I jeżeli tę wesołość uda 
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nam się choć w części wydobyć i przekazać pu
bliczności - niechże nam będą wybaczone na
sze grzechy przeciwko epoce i tradycji. 

J.W. 

LIBRETTO 
„z EMS TY N I ET O PER Z A" 

N iebylejakiego figla splatał Gabriel Eisenstein 
swemu przyjacielowi drowi Falke po balu ma
skowym. U charakteryzowanego na nietoperza 
i mocno zawianego Falkego wysadził z dorożki 
i złożył pod drzewem na ulicy. Ku radości ga
wiedzi Falke-nietoperz w biały dzień wędro

wał do domu ... 
To było jeszcze za kawalerskich czasów 

Eisensteina. W chwili rozpoczęcia akcji sztu
ki - rzecz dzieje się około roku 1875 w austria
ckiej miejsco\vości uzdrowiskowej - lekkoduch 
Gabriel, mąż Rozalindy, ma odsiedzieć karę kil
kudniowego aresztu za obrazę i pobicie urzęd
nika państwowego. Nic nie pomogła mu, a ra
czej tylko zaszkodziła obrona przed sądem ją
kającego się adwokata Blinda. Za namową 

Falkego Eisenstein, zawsze łasy na znajomości 
z kobietkami, przed aresztem udał się na bal 
do księcia Gigi, zblazowanego arystokraty, któ
remu przyjaciel Gabriela obiecał nielada roz
rywkę. Dr Falke, reżyser balu, pospraszał do 
apartamentów księcia różne osoby w ten spo
sób, aby z ich spotkania wynikło najzabaw
niejsze qui pro quo, a w szczególności, aby 
mógł się zemścić na Eisensteinie za wypłatanie 
mu ongiś figla. Na balu będzie więc i Adela, 
pokojówka Eisensteinów, która zjawiając I się 

w towarzystwie swej siostry baletnicy Idy, wy
stępuje jako artystka Olga, i <.lvrektor więzienia 
Frank, i Rozalinda Eisenstein. Uczestnicy za
bawy występują pod arystokratycznymi nazwi
skami i posługują się zabawnym cudzoziem
skim żargonem. Eisenstein flirtuje ze swoją po
kojówką Adelą i z własną żoną, która zjawiła 
się na balu w masce jako rzekoma węgierska 
hrabina. Widząc swego męża, który twierdzi że 
jest kawalerem, w słodkim tete a tete z Adelą, 
·wpada w gniew i przyswaja sobie jego zegarek. 
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GABRIEL VON E ISENSTEIN: 
Stanisław l żela 

Henryk Kosmowski 

ROZALINDA, jego żona: 
Barb;ira Nitecka 
Gizela Mączkowska 

FRANK, dyrektor włezłenła: 
Leonard Korsak 
Aleksander Gramzlńskl 

FALKE, notarłusz: 
Zenon Bester 
Henryk Herdzin 

BLIND, adwokat: 
Aleksander Gramzlński 
Jerzy Kuczma 

OSOBY: 

i . 

ALFRED, nauczycie! ~płewu: 
Paweł Leoniec 
Włodzimierz v:asylowskl 

KSIĄŻĘ GIGI: 
Janusz Barczyński 

ADELA, pokojówka: 
Barbara Zagórzanka 
Wanda Wolańska 

IDA, jej słostra: 

Barbara Paprocka 
Helena Rusiecka 

FROSZ, dozorca włęzłenła : 

Eugeniusz Wodzyński 
Witold Budzyński 

Goście, pokojówki, lokaje, kelnerzy, baletnice, listonosz, policjanci, adiutant I inni 

POLKA: 
Zuzanna Kalczyńska 
Jadwiga Mllczyńska 
Marla Henke 
Henryk Adamski 
Eugeniusz Kowalski 
Ryszard Polus 
Zbigniew Skrzeczko 

WALC: 
Krystyna Radajewska 
Marla Swlerkosz 
Alicja Turska 

BALET: 

CZARDASZ: 
Nina Górzyńska 
Nina Modzelewska 
Ludmiła Racklewicz 
Edward Szpotański 
Janusz Wolski 

Anna Adamczyk 
Henryk Kańclak 
Jan Kalczyński 
Zygfryd Timm 

oraz zespół baleto+ . chór i orkiestra 

Asystent reżysera : Su I er: 
Zenon Bester Lidla • le!lńska 

Inspłcjenct: 

Stan isław Babls 
B r un on Paluchowski 



za p~morą którego liczył uderzenia ser;:a uko
chanej. 

Ale i Rozalinda ma pewne grzeszki na su
mieniu. W nieobecności męża, który rzekomo 
udał się do więzienia na odsiadywanie aresztu, 
Rozalinda zgodziła się na wizytę swego adora
tora, nauczyciela śpiewu Alfreda. W chwili gdy 
dyrektor więzienia Frank zjawia się po aresz
tanta, Alfredowi, ucztującemu w najlepsze w to
warzystwie roznegliżowanej Rozalindy, nie po
zostaje nic innego, jak - celem uniknięcia 

kompromitacji pani domu - wystąpić w roll 
Eisensetina i pozwolić się odprowadzić do wię
zienia. 

W areszcie, dokąd po balu zakończonym wy
piciem ogólnego bruderszaftu przybył Eisenstein 
i gdzie zjawiają się również Adela i Ida, wresz
cie i Rozalinda zamierzająca ostrzec Alfreda 
przed mężem, ma miejsce nowa seria zabaw
r.ych nieporozumień. Eisenstein dowiaduje się, 

w jakich okolicznościach został odprowadzony 
do więzienia Alfred. Rozalinda wyciąga zega
rek jako dowód flirtów z „węgierską hrabiną". 
W atmosferze ogólnego pojednania i pieśnią na 
cześć szampana kończy się „Zemsta Nietope
rza". 

OPERA I OPERETKA W BYDGOSZCZY 

JOHANN STRAUSS 

ZEMSTA 
NIETOiJERZA 

OPERETKA W TRZECH AKTACH 
adaptacja libretta Juliana Tuwima 

* 
Kierownictwo muzyczne: 

ZDZISLA W WENDYŃSKI 

* 
Insceniazcja i reżyseria: 

JERZY WALDEN 

* 
Scenografia: 

ANTONI MUSZYŃSKI 

* 
Choreografia: 

STELLA POKRZYWIŃSKA 

* 
Kierow1J,ictwo chóru: 

ANTONI RYBKA 

* 
Przygotowanie wokalne: 

HALINA DUDICZ-LATOSZEWSKA 
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REALIZATORZY 
.PRZEDSTA WlENIA 

Jerzy Walden 
reżyser 

• 

A ntoni Muszyński 

scenograf 

Zdzisław W endyński 
kier. muzyczny 

Stella Pokrzywińska 
choreograf 

CHÓR 
Kierownik chóru: 

ANTONI RYBKA 

Asystent : 
CZESŁAW KACZMAREK 

Inspektor chóru żeńsktego: 
FELICJA KUCHAREK 

Soprany: 

Krystyna Błaszczak 
Krystyna Ciabaszewska 
Teresa Fidera 
Eugeniusz Fojut 
Maria Galant 
Krystyna Janikowska 
Helena Kobusińska 
Krystyna Kołodziejska 
Jadwiga Pietroń 
Urszula Plata 
Halina Rogala 
Barbara Synowicz 
Krystyna Taczkowska 

Alty: 

Henryka Błaszczak 
Czeslawa Ciupak 
Kazimera Kotowska 
Teresa Kosmala 
Maria Kwiecińska 
Felicja Kucharek 
Helena Ostrowska 
Grażyna Pająk 

Aleksandra Raczyńska 
Zofia Smigielska 
Gertruda Woźniak 
Wanda Zubka 

Inspektor chóru męskiego: 
HIERONIM STEFAN'SKI 

Tenory: 

Ryszard Barczewski 
Janusz Barczyński 
Bogdan Dymarkowski 
Czesław Kaczmarek 
Teodor Nyka 
Mieczysław Pantowski 
Ryszard Piekarski 
Bogumił Rogowski 
Antoni Siuchniński 
Hieronim Stefański 
Henryk Trybuś 
Zygmunt Witucki 
Stanisław Weremejko 

Basy: 

Witold Budzyński 
Józef Frankowski 
Zdzisław Jeżak 

Henryk Kiełpiński 
Aleks. Konradowski 
Janusz Kujawski 
Alojzy Kurek 
Jan Łangowski 

· Konrad Michałek 
Janusz Paszke 
Zenon Stańczyk 
Piotr Stępowski 
Ryszard Wojtaszewski 

Korepetytor chóru: 
IRENA LEHR-SZMIDT 
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ORKIESTRA 

I skrzypce: 
Wacław Splewiński 

Tadeusz Kozłowski 
Stanisław Majewski 
Renata Piotrowicz 
Seweryna Górna 
Zbigniew Rutkowski 
Bogdan Kramski 
Czesław Cholewa 

Il skrzypce: 
Stefan Turkowski 

Oboje: 
Andrzej Bednarczyk 
Alicja Brygoła 

Fagoty: 
Jan Seidel 
Kazimierz Hilla 

Klarnety: 
Stanisław Zubek 
Ryszard Brzeziński 

Bolesław Wasielewski Trąbki: 

Marian Mańkowski Stefan Siudziński 
Andrzej Rozmarynowski Dorota Luckner 
Leon Bociek Aleksander Nowak 
Włodzimierz Mirucki 

Altówki: 
Bolesław żurek 

Janusz Gątkiewicz 
Piotr Budny 
Ludwik Sieradzki 

Wiolonczele: 
Kazimierz Kretkowski 
Anna Zabrodzin 
Eugeniusz Sródkowski 
Edyta Licznerska 

Kontrabasy: 
Zbigniew Bednarek 
Kazimierz Andrzejczak 

Flety: 
Leon Tejkowski 
Ewa Makula 
Halina Lewińska 

Puzony: 
Edward Górski 
Marian Skorek 
Stanisław Dadej 

Waltornie: 
Jan Skroś 
Jan Kubiak 
Kazimierz Suchomski 
Jerzy Katafiasz 

Tuba: 
Wiesław Bieliński 

Perkusja: 
Józef Zalewski 
Sylwester Guzman 

Harfa: 
Tadeusz Spławiński 

l"'lJelcłor orldHtr11: 
KAZIMlERZ ANDRZEJCZAK 

BALET 
Kierownik baletu i choreograf: 

RAJMUND SOBIESIAK 

Soliści baletu: 

Nina Górzyńska 
Zuzanna Kalczyńska 
Nina Modzelewska 
Ludmiła Rackiewicz 
Eugeniusz Kowalski 
Janusz Wolski 

Leszek Panowicz 
Kazimierz Przybylski 
Zbigniew Skrzeczko 
Edward Szpotański 
Zygfryd Timm 

Koryfeje baletu: 

Jadwiga Milczyńska 
Krystyna Radajewska 
Maria Swierkosz 

Alicja Turska 
Jan Kalczyński 
Ryszard Polus 

Zespól baletowy: 

Anna Adamczyk 
Dangia Jankowska 
Elwira Jarzemska 
Maria Henke 
Erika Głuszek 
Zofia Kempińska 
Gabriela SmolińŚka 
Helena Tobolska 
Julia Ossowska 

Danuta Wolnikowska 
Henryk Kańciak 
Tadeusz Kolanowski 
Henryk Maćkowski 
Eugeniusz Szopik 
Mirosław Olczykowski 
Henryk Walentynowicz 
Zenon Woroniecki 

* 
Pedagodzy baletu: 

JAN KALCZYI'lSKI 
LESZEK PANOWICZ 

* 
Asystent baletmistrza: 

KAZIMIERZ PRZYBYLSKI 

* 
Inspektor baletu: 

TADEUSZ KOLANOWSKI 

* 
Korepetytor baletu: 

ZDZISLA W KRAMSKI 
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Brygadierzy sceny: 

Antoni Królik, Stanisław Szwarc 

* 
Peruki: 

Stefan J enszura 

* 

Kostiumy przygotowano we własnych pra

cowniach krawieckich pod kierownictwem 

Michała Wery i Benedykty Wery, 

przy współudziale 
Antoniego Jarczewskiego, Krzysztofa Ja

błońskiego, Pawla Lubińskiego, Ireny 

Skrabulskiej, Róży Przybylskiej t Zenony 

Jackowiak 

oraz 

w Bydg. Zakl. Kraw iecko-KuAnierskich 

Dom Mody „Etola" w Bydgoszczy 

* 
Obuwie wykonano 

we własnej pracowni szewskiej 
pod kierownictwem 
Stanisława Berki 

RSW „Prasa" Bydg. zam. 875/84, 3500 szt., C-2/424 
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