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13 października 1844 rozlepiono w Wiedniu afisze, których treść miała zapoczątko
wać nową epokę w dziejach walca i w dziejach operetki: 

Z.prosi.enłe 
na 

Soir~ damante 
który we wtorek 15 patdziemlka 1844 
nawet przy niespnyJIJ1tcej pogodDe 

odbędzie się 

w Kasynie Dommayera w Hletzingu 
Jan Strauss syn będzie miał uszczyt po raz pierwszy 
dyrygować własną orkiesłrlf I oprócz przeróżnych 

uwertur i fragmentów opermyych, taki.e kilka wlasny_ch 
kompozycji przedstawić. Zyczliwo.ści i laskawo ci 
prześwietnej publiczności poleca się i poddaje 

Jan Strauss jun. 

Jan Strau s ojciec nie przyszedł tego wieczora do Domrnayera. icchętnic odno:,ił 
się do kariery swojego syna; w tłumie zachwyconej publiczności znaleźli ię nato
miast dziennikarze, którzy do konale wiedzieli jak Straus oiciec tarał si torpe
dować ten debiut, Jak tara! się swymi wpływami - niemałymi przecież! - od
wieść Dommayera od udzielenia go cinności synowi. i już z gory cie!>zyli się jaką 
minę będzie. miał tary Strauss (Stary! Mial wówczas 40 lat!). kiedy w p rannych 
gazetach przeczyta 'ntuzjastyczne recenzje o synowskim koncercie. Na wtem 11ie 
można mieć monopolu! Zdarza sie, ie - 1ak właśnie w tym przypadku - obdarze
ni sq nimi ojciec i syn - pi ano w „O terreichischen Morgenblatt"; Dobra11oc, 
Lanner! Dobry wieczór, Straussie-ojcze!, Dzień dobry, Straussie-synu - wtóro
wał felietonista „Wandcrcra" ... Zaczęła się zatem nowa epoka. Roztańczona co
najmniej tak. jak ta poprzednia, która pamiętała je zcze złote czasy Kongresu 
Wiedeńskiego, ale i roz piewana - najpiękniejszymi melodiami tego szalonego. 
XIX-ego wiedeńskiego stulecia. Przez pierwsze pięć lat. ta epoka owocowała prze
de wszystkim ostrymi konfliktami między ojcem i synem, nieprzebierającymi w 
środkach muzycznej rywalizacji. gdy jednak we wrześniu 1849 Strauss ojciec 
zmarł, Strauss syn przejął tale muzyczne dziedzictwo 1 stal się niekoronowanym 
wiedeń kim królem: najpierw królem walca, później królem operetki ... 

Pozostawił 479 opu owych utworów tanecznych i 16 dzieł ·cenicznych . p ro . 
zwłaszcza jak na czlowieka prowadzącego życie niezmiernie aktywne, wiele podró
żującego, wiele koncertującego, a w dodatku posiadającego wcale bogate życic 



uczuciowe; był trzykrotnie żonaty (w tym raz porzucony), żył zaw ze pełnią życia, 
chociaż wydawał ię być jedynie zmuszonym do tego okoliczno ciami , w gruncie 
rzeczy przedkładając ponad wszystko partyjkę taroka w gronie przyjaciół - Brah
m a lub Han !icka - i ceniąc pokój domowego zacisza. 

Dwukrotnie go'cił w Warszawie, a ponieważ ten rozdział jego działalności jest -
paradoksalnie - bodaj najmniej w Pol ce znany, warto go pokrótce przypomnieć. 
Pierwszą podróż przedsięwziął u amych początków kariery, w październiku 1850. 
Był to okres, w którym inten ywnie starał sict uzyskać zaszczytną godność dyrekto
ra c.k. dworskich balów, toteż gdy doniesiono mu, iż w War zawie ma się odbyć 
spotkanie cesarza Franciszka Józefa z carem Rosji, Mikołajem I. uznał to za dos
konałą okazję do przedstawienia się swojemu władcy. Będą na pewno ':1roczyste 
bale, koncerty, car pozwoli mu zagrać w pałacu, a wtedy być może spoczrue na mm 
łaskawe oko jego pana .. . Jak pomyślał. tak zrobił i - choć nie bez trudności - to 
dobrnął przecież do Warszawy i zagrał przed cesarzem! 29 pafdziernika 1850 „Ku
rier Warszawski" relacjonował: 

Onegdaj na wieczorze u Najjaśniejszych Pańsrwa w Pałacu Łazienkowskim znajdo
wał się N. Cesarz Ausiriacki. XiQŻ(la zagraniczni obecnie bawiqcy w Warszawie, 
Osoby do ich dworów należqce, JJOO Xiestwo Warszawscy, jentrałowie, marszał
kowie szlachty wraz z małżonkami i inne znakomite osoby pici obiej. W czasie tego 
wieczoru wykonane zostały tańce przez artystów i artystki baletu, po ukończeniu 
których osoby zaproszone tańczyły. Przybyły do Warszawy kapelmistrz Jan Strauss 
miał szczęście grać na tym wieczorze z orkiestrQ swoją . .. 

Strauss zresztą „miał szczęście" grać nie tylko w Pałacu Łazienkowskim; występo
wał także na balach w resur ie kupieckiej, no i - zgodnie z ówczesnymi zwyczaja
mi - podczas antraktów w Teatrze Wielkim . 4 listopada , Kurier Warszawski" pi
sał: Między aktami p. Jan Strauss przybyły z Wiednia z Orkiestrq Ojca swego, nieg
dyś Dyrektora Cesarske>-Królewskiej Balowej Kapeli, wykonał dzieła muzyczne, 
tak swojej kompozycji, jak i ojca, miedzy innemi: Walc, Polka warszawska i Karna
wał wenecki nadzwyczajny efek1 sprawiły. Nie ubliżaj4c nikomu, musimy oddać 
sprawiedliwość kompozycji pana Straussa, tak pod wzgl(dem wykonania, jako i 
czucia, a dość na jej pochwalę powiedzieć, że gdy zagrał Walca, to całq publiczność 
w ruch wprawił. Po ukończeniu przywołano Pana Straussa 7-kroć, który jakby na 
podziękowanie zakończył to widowisko bardzo piękn4 Po/k4. 

Potem publikowano już tylko sprawozdawcze notatki, _np. Wczoraj w Teatrze Wiel
kim po komedii .,Jaki ojciec taki syn". przywołany p. Zólkowski, po balecie „Wese
le w Ojcowie" - pani Turczynowicz. Jak pierwszym razem, tak i wczoraj pan 
Strauss z swoją orkiestr4 był z zupełnym zadowoleniem przyjęty przez nasz4 publi
czność, a po ukończeniu przywołany, albo: Wczoraj w Teatrze Wielkim po komedii 
„Stronnica 24ta" przywołana panna Skrodzka. Pan Strauss wobec licznie zebranej 
publiczności z wielkim zadowoleniem grał ze swoj4 orkiestrQ i 8-krotnym przywo
kmiem zaszczycony został. albo: Wczoraj w Teatrze Wielkim, po komedii „Noga 
drewniana", przywołani wszyscy. Po części muzycznej, pan Jan Strauss 7-kroć ... 

Po raz drugi przybył Strau do Warszawy dwadzieścia lat później - już jako uz
nana i ceniona wielkość, a przybył zmuszony do tego przykrymi okolicznościami . 
Jego brat Józef, grał tego lata z własną orkiestrą w war zaw kiej Dolinie Szwajcar
skiej, przyjmowany zresztą przez krytykę i publiczno ć bardzo powściągliwie, by 

nie rzec - ozięble . Istotnie zre ztą nie panował zupełnie nad przypadkowo dobra
nym, nie znającym ani jego, ani siebie nawzajem niemieckim zespołem. a podde
nerwowany w najwyższym stopniu zaistniałą sytuacją, załamał się zupełnie pod
czas chaosu jaki zapanował w orkiestrze z winy koncertmistrza, w dniu 1 czerwca 
1870 i zemdlał na podium. Onegdaj pan Strauss tak silnie zachorował na estradzie 
w Doliflie Szwajcarskiej - odnotował „Kurier" - ii go ria rękach odniesiono do 
łóżka ... Okazało ię, że Józef dostał udaru mózgu, leżał częściowo sparaliżowany , 
nie mógł mówić, tracił przytomność. Z Wiednia dojechała jego żona, aby go za
brać do domu, na co zresztą zdecydowano · ię dopiero w połowie lipca; 5 dni póź
niej Józef zmarł. Natomiast, w trakcie jego choroby, przybył na kilka dni do War
szawy Jan Strauss, aby zastąpić chorego brata, póki nje zapewni orkiestrze innego 
dyrygenta. Oczarował wszystkich! Podobnie wypieszczonego, wyidealizowanego 
wykonania walców jeszcze Warszawa nigdy nie słyszała - pisał „Kurier Warszaws
ki" - Skoro ujmie laseczkę lub smyczek (bo sam często przygrywa i gra bardzo do
brze), natenczas cała jego fizjognomia, cala postać tchnie walcem: słowem sam jesl 
wtedy walcem wcielonym. Widać wtedy, że si( lubuje pieści się melodi4, wdzięczy 
sie do niej, rozpływa się w niej i prawie ręczyć można, fr nawet wtedy puls musi w 
takt walca uderzać ... 

Wielkość Straussa wynikala jednak nie z jego ztuki kapelmistrzowskiej, lecz z 
inwencji kompozytorskiej. Wake Lannera, Strau sa ojca, a także jeszcze pierw ze 
walce Straus a syna były po prostu muzyką taneczną, użytkową, natomiast w 
swych późniejszych kompozycjach Strauss syn wzniósl się o całą epokę wyżej: pi
sał muzykę nie tylko do tańczenia lecz przede wszystkim do słuchania - walce sy
mfoniczne, lub - jak chcą inni - symfonie wa lcowe, stanowiące nową, wspaniałą 
formę estradową. Ten nowy Straussawski walc nadal zresztą opierał się na formule 
wykształconej przez Pamera, Lannera i Straussa ojca, lecz rozszerza! ją znacznie i 
traktowa! mniej rygorystycznie. I jego kompozycje składaly się z Introdukcji -
swobodnej, nastrojowej, improwizacyjnej części wstępnej, z oznaczonych kolejny
mi numeramj pięciu walców i z Kody z reminiscencjami wykonanych tematów. 
Każda jednak z czę ci środkowych, zasadniczych, opierała się na dwu tematach łą
cznie - jedna duża kompozycja obejmowala . .. dziesięć tematów! Słynny pierwszy 
temat Opowieści Lasku Wiedeńskiego zamyka się w 44 taktach! czy można równać 
go z klasycznymi 8-taktowymi melodiami walców tanecznych? 

Wszystkie jego najsłynniejsze walce koncertowe - oprócz Walca cesarskiego i Od
glosow wiosny, powstaly w latach 1864-72, później inwencja twórcy Nad pięknym 
modrym Dunajem; Życia artysty, Wina, kobiety i śpiewu, czy Wiedeńskiej krwi, 
owocowała coraz piękniej. ale już w nieco innym świecie: w świecie operetki. Ope
retki zaczął zresztą pisać późno i niechętnie. Mając ustaloną sławę „króla walca" 
nie wierzył w swój talent liryczny, nie chciał by przymierzano go do Offenbacha. 
To jego pierwsza żona, rozsądna i ambitna (star za od męża o 10 lat) Jetty Treffz 
była tą, która mozolnie przełamywała mężowskie opory- dodawała wiary w jego 
twórcze możliwości, a wreszcie skontaktowała Straussa z dyrektorem Theater an 
der Wien i doprowadziła do postawienia go niejako wobec faktów dokonanych: 
zobowiązał się do napisania operetki, podpisał umowę - musiał jej dotrzymać. 
Pierwsza operetka jaką napi al dla Theater an der Wien (Wesołe kobietki wiede1ls
kie) nie została w ogóle wystawiona, jej partytura gdzieś zaginęła, dziś znamy ją 
tylko z tytułu . Druga - /ndigo, której premierą dyrygował 46-letni Strauss w roku 
1871, została wprawdzie przyjęta entuzjastycznie, ale dziś - z perspektywy lat -
nie bylibyśmy skłonni podzielać tego entuzjazmu, trzecia - Karnawał rzymski 
(1873) - również okazała ię raczej niewypałem, może jednak potrzeba było tych 



trzech prób, by rok później powstało wre zcie arcydzieło gatunku, jakim tata się 
czwarta operetka tram. a: Zemsta nietoperza. 

Nie tety , jej kła . y nic siągnęly jego kolejne dzieła ceniczne. Głównie z winy li
brett , do kt rych me miał na ogół zczęscia, pomyłkami okazały się: Cagliostro w 
Wiedniu ( 187 ) , K ·i11±ę ,\.latu za/em ( 1877). Ciuciubabka ( 1878), Koronkowa chu
steczka (1880) i - najlep ·za z nich - Wesoła wojna (1881). Na tępnym trwałym 
ukc sem, pozo tającym do dziś ~ repertuarze wszystkich teatrów muzycznych 
wiata tala ię dopiero oc w Wenecji(1883), a bodaj je zcze znaczniejszym: Ba

ron cygański (I 5). T już wła'ciwic opera czę to wznawiana na operowych sce
nach (p dobnie jak Zemsta nietoperza), która Jednak i dla gatunku operetkowego 
miała ogromne znaczenie: wła 'me Baronem cygańskim wprowadził Strauss na 
operetkową cenę to cygań ko-węgier kie milieu, które potem przyniosło szereg 

świetnych osiągnięć w okre ie późnej operetki wiedeńskiej -od Leharowskiej y 
gańskiej miłości, po Kalmanowską Księżniczkę czardasza i Hrabinę Maricę. Dla 
Straussa było już jednak ostatnie wielkie osiągnięcie, ostatni wzlot jego wielkiego 
talentu. Napisał wprawdzie je zcze pięć dalszych operetek: Symplicjusz (1887) , 
Księżna Nonetta (1893), Jabuka (1894), Marzanna(l895), Bogini rozsqdku (1897), 
nie zyskały one jednak - i słusznie - powodzenia, podobnie jak jedyna „praw
dziwa ·· opera Straussa: Rycerz Pazman (1892) pisana na zamówienie Hofoper . 
Sukcesem tała się tylko złożona z dawnych jego utworów , wskazanych przez scho
rowanego kompozytora, lecz opracowanych już przez Adolfa MiiJlera Wiedeńska 
krew (1899), wystawiona w nie pełna pięć miesięcy po śmierci Straus a . 

Zatem - wła 'ciwie zaledwie dwa prawdziwie wielkie dzieła : Zemsta nietoperza i 
Baron cygariski, ale te dwa zapewniły Straus owi miejsce nie tylko w ród mistrzów 
operetki. Oba utwory wzbudzają od dawna zaintere owanie najwybitniejszych wo
kaJistów i dyrygentów; miarą tych zainteresowań mogą być choćby słynne nagrania 
Zemsty dokonane przez Herberta von Karajana, czy Barona przez Clemen a 
Kra ussa, w gruncie rzeczy więc spełniły się skryte ambicje i nadzieje Jana Straussa 
yna, wielkiego arty ty wej epoki, jednego z niewielu kompozytorów, którego po

dobizny widnieją nawet na banknotach. Naturałaie na au triackich szylingach, bo 
choci aż - celem przeprowadzenia komplikowanych operacji matrymonialnych 
przy swym trzecim małżeństwie - przyjął niegdy obywatelstwo księstewka Kabu
r. ko-Gotaj kiego i (przez niedopatrzenie zapewne) nigdy się go nie zrzekł, to 
przecież - był chyba najbardziej austriackim z Au triaków i najbardziej wiedeńs
kim z Wiedeńczyków. 

Zmarł 3 czerwca 1899. Pochowany został obok Schuberta i Brahm a. 

Lucjan Kydryński. 

Johann traus 1 Johannes Brahms"' lsrhl 



Willa w Hietzingu była dla Strau sa przystanją , do której z ulgą powracał z męczą
cych podróży koncertowych , z wyczerpujących nerwy prób, ze spektaklów czy ba
lów. Jetty stworzyła mu w Hietzfogu spokojną atmosferę, dającą poczucie bezpie
czeństwa, ukojenia, zapewniaj11cą możliwość maksymalnego skupienia przy pracy. 
Teraz, gdy Starussowslie walce me były już tylko rozkołysanym muzycznym pod
kładem do tańca, lecz przemieniły się w małe poematy ymfoniczne w rytmie trzy 
czwarte, gdy Jan tworzył dzieła sceniczne, godne - kto wie - może i Opery Dwo
rskiej , minęły beztroskie cza y komponowania utworów wszędzie, gdzie tylko 
mógł na pięć minut przysi11ść- w kawiarni , w fiakrze, w gwarze sali balowej . Miał 
teraz większe poczucie odpowiedzialności za to , co pisze, tworzył wolniej - cza
sem pełen wątpliwości, wewnętrznych oporów, czasem w podniecającym uniesie
niu, które jednakże mogła nieopatrznie zniszczyć jakakolwiek przyziemna przesz
koda. Jetty troszczyła się , by takich przeszkód w chwilach twórczego uniesienia nie 
napotykał. 

Jeden z niemieckich dziennikarzy tak opisywał niegdyś, dla paryskiej gazety , pracę 
Straussa w Hietzingu: 

„Jego wrażliwy talent znajdował w willi w Hietzingu spokój, który Strauss cenił 
ponad wszystko. Był nie tylko panem - był bo~en:i w tym domu! Trzeba było_ wi
dzieć, jak przyjmował tu grono najbliższych przy1ac1ół przychodzących na codz1en
nia partyjkę wista - gry w karty będącej, obok muzyki naturalnie, jego jedyną ży
ciow11 pasjia ... Gdy jednak pracował, przyjaciele znikali bezgłośnie, odprowadzani 
przez Jetty. Strauss tworzył gorączkowo, z tą samą nerwowością. z jaką prowadził 
orkiestrę, jego pracowniia była ... cala willa; w miękkim aksamitnym garniturze i w 
sztybel.kach z włosami w nieładzie, krążył po wszy tkich pokojach. Jeśli nie mógł 
sobie znaleźć miejsca w salonie, zgarniał swoje papiery i przechodził do sypialni 
lub buduaru żony, a często walca rozpoczętego w gabinecie kończył pi ać w ku
chni ... Pani Strauss, która naturalnie dobrze znała ten niezwykły sposób pracy 
męża, dbała o to, by w każdym pomieszczeniu znajdował się pulpit z przyborami 
do pisania; óg-Strauss mógł ię wszędzie czuć niczym przy biurk~ . .. Mo~na by 
powiedzieć , że to insceillzacja , teatralna poza króla walców. Spróbujmy go jednak 
zrozumieć: Strauss to artysta od stóp do głów, jeden z tych namiętnych twórców, 
którzy w najdrobniejszy nawet utwór wkładają całe erce, całą duszę; czy pisze 
operetkę , czy tylko zwiewną polkę, popada w stan nieopisanego, podniecającego 
wzburzenia . Po dwóch, trzech godzinach komponowania jest zmęczony, wyczerpa
ny także i fizycznie, jak tragarz. To wzburzenie nie jest banajmniej sprawą pozy 
czy wyrachowama , jego p dstawową przyczyną je t. „ bojaźń . Strau należy do 

tych, którzy nie są pewni siebie i swoich dzieł , którzy stale mają wątpliwości, a 
proce twórczy u takich arty tów jest ciężki, trudniej zy, niż możemy to sobie wyo
brazić . .. " 

Jest to zapewne spostrzeżenie siu znc. Strauss , wbrew pozorom, był człowiekiem z 
kompleksami; nie zawsze wierzył we wła ne możliwości twórcze. Przypomnijmy, 
jak wielkie opory trzeba było pokonać , by skłonić go do pisania operetki ; przypo
mnijmy, jak łatwo godził się z porażkami swych dzieł (choćby w przypadku prawy
konania Nad piękriym modrym Du.najem), jak gdyby przyznając , że nie są warte 
sukcesu ; jak łatwo rezygnował z tego czy innego motywu, jeśli tylko ktoś wyraził 
się o nim na próbie krytycznie . .. Możliwe, że te kompleksy wytworzyły się dopiero 
później, gdy Strauss wyszedł już ze swą muzyką z tanecznych saJ wiedeńskich 
przedmieść, lecz z dręczącym go ustawicznie niepokojem, czy jednak... nie powi
nien tam pozostać , czy naprawdę tać go na więcej. Komponował swoje pierwsze 
operetki z trudem - Karnawał w Rzymie powstawał ponad rok (co prawda z 
przerwą na wyjazd do Ameryki), a i tak nie zd-.żył napisać doń finałowego baJetu. 
Ale - był przecież utwór. który narodził się błyskawicznie, jak gdyby w nagłym , 
gwałtownym przypływie cudownego natchnienia, a w dodatku ten właśnie okazał 
się jego najlepszym , najtrwalszym pomnikiem: Zemsta nietoperza - Die Fleder· 
maus. 

Napisał Nietoperza w ciągu czterdziestu dwóch dni , na przełomie lat 1873-74, lecz 
droga , jaką przebył sam temat , nim dotarł na jego biurko , trwała znacznie dłużej i 
bardzo była skomplikowana . Bezpo rednio w stronę Hietzingu, skierował ją przy
jaciel i i'.ołega Strau a jeszcze z gimnazjum Schotta, wydawca Gustaw Lewy. Miał 
on doskonałe rozeznanie europej kiego rynku muzycznego, niejednokrotnie po
drzucał dyrektorom teatrów, a nawet Opery, informacje o sukcesach na scenach 
Paryża czy Niemiec; jego rekomendacja dawała niejako gwarancję powodzenia. 
Toteż Lewy zwrócił uwagę Steinera i Marii Geistinger na nową komedię libreci
stów Offenbacha - Meilhaca i Halćvy'ego, Reveil/on. odnoszącą sukcesy w parys
kim Thćatre du Palai Royal , Steiner me wahał się ani chwili i w ciemno nabył -
za spore pieniądze - prawa do niemieckjego przekładu . Kiedy jednak otrzymał 
francuski egzemplarz, poczuł się podobno oszukany, stwierdził bowiem , iż rzeko
ma nowa francuska komedia to wierna adaptacja berlińskiej sztuki sprzed dwu
~ziestu lat. i - przestał się nią interesować. 

Jest to oczywista nieprawda. Przeróbka Meilhaca i Halevy'ego bardzo odbiega od 
komedii Rodericha Benedixa Das Gefiingnis (Więzienie) będącej jej bardzo dale
kim pierwowzorem. Wspólny był im właściwie tylko szkielet konfliktu: mężczyzna 
przyłapany w mieszkaniu zamężnej kobiety , nie chcąc jej kompromitować, przyj
muje rolę męża i ponosi wszelkie tego konsekwencje. Był to jednak temat, na któ
rym opierało się wiele różnych sztuk (jego najbardziej dramatyczna, późniejsza 
wersja to Uczeń diabła Shawa) , nie on zatem mógł być przyczyną rozczarowania 
Steinera . 

Tak czy inacze.i, chociaż powodów jego rezygnacji z wy tawienia utworu trudno 
dzi iaj dociec , wiadomo , iż Steiner, chcitc jato uratować zainwe towane w prawa 
autorskie pieniądze , chytrze podszepnął Lewy'emu , aby sztukę dy kretnie podsu
nął. „ konkurencji, czyli Franzowi Jaunerowi prowadzącemu wówcza Carłtheater . 
Jauner miał w teatrze etatowego tłumacza - blisko siedemdziesięcioletniego, za
biedzonego Karła Haffnera . dramaturga-wyrobnika z Królewca, który za głodową 
pensję 45 guldenów pi al komedie, przerabiał. tłumaczył . poprawiał, uzupełnjał . 



robił wszystko, czego życzył obie szef. Haffner przetłumaczył więc tekst Reveiflon 
(Kolacji wigilijnej) Jauner przejrzał jego przekład i.„ oddał sztukę Lewy'emu; on 
również uznał, że nie można oczekiwać po niej w Wiedniu sukcesu. Lewy j ednakże 
jeszcze nie zrezygnował; zapewne wierzył nadal w swój nos oraz w to, że sztuka 
musi się sprawdzić; jednocze nie czuł się trochę winny wobec Steinera i tara! się 
uratować jego pieniądze. On też wpadł na pomysł, aby Reveillon przerobić na li
bretto dJa Straussa. 

Sztuka zresztą miała już w Paryżu oprawę muzyczną. Spreparował j ą kapelmi trz 
Thćatre du Palais Royal, Barillet, opierając się częściowo na wła nej inwencji, 
częściowo czerpiąc z popularnych w owym czasie melodii, ale miała ona raczej cha
rakter wodewilowy, wymagania operetki zły natomia t znacznie dalej. Skołowany 
Steiner, godząc się w zasadzie na parny ł wydawcy (widział w nim bowiem o tat
nią, choć wątłą, deskę ratunku) . oddal więc z kolei tłumaczenie Haffnera do opra
cowania swojemu kapelmistrzowi. ale i autorowi tekstów, Richardowi Genće, któ
ry pomagał już Strau owi szlifować libretto Karnawału w Rzymie( ... ) 

Interesujące będzie prześledzenie rodowodu Straussowskiego arcydzieła, prześle
dzenie drogi Nietoperza d. amego źródła. Otóż źródłem, jak j uż wiemy, była ko
media Das Gefiingnis Rodericha Benedixa, wystawiona 1 l grudnia 1851 w Teatrze 
Królewskim w Berlinie. Benedix (1811-1 73), przed tawicieł berlińskiej komedii 
mieszczań kiej z polowy XIX wieku, am będąc aktorem, znał do kanale prawidła 
sceny miał ogromną łatwość pisania ( 5 ztuk!), a ponadto w ławił się u potom
nych jako przeciwnik ... Szek pira . W swym traktacie Szekspiromania starał się do
wieść, jak bardzo, jego zdaniem, przecenia świat znaczenie angielskiego dramatur
ga.( ... ) 

Ten materiał wzięli z kolei na warsztat Henri Meilhac (1831-1897) i Ludovic Ha
lćvy (1834-1908); od dziesięciu lat pracowali wspólnie, byli w półautorami sukce
sów Offenbacha (librecistami Pięknej Heleny, Życia paryskiego , Sinobrodego, 
Wielkiej księżny Gerolstein), dlaczego więc nie zaproponowali Reveillon Offenba
chowi? Trudno dziś na to odpowiedzieć. Być może proponowali lecz Offenbach te
mat odrzucił, być może uznali, iż Offenbach, który nie mógł jeszcze otrząsnąć ię z 
kłopotów po wojnie prusko-francuskiej i nie był teraz w Paryżu dobrze widziany. 
przestał być dla nich korzystnym partnerem, że raczej zaszkodzi niż pomoże sztu
ce?.„ Ich komedia znacznie odbiegała od dziełka Benedixa. ( ... ) 

Komedia Reveillon odnio ław Paryżu o załamiający sukce . Sukces jednak wyni 
kał głównie z zabiegów inscenizacyjnych, z nadania komedii stylu maksymalnie na
turalistycznego, nie znanego w Paryżu, pFZynajmniej nie w tym topniu, a zatem 
szokującego publiczno ć. Goście na kolacji w li akcie siedzieli tak, jak rzeczywiś
cie siedzi ię przy stole, czyli kilkoro z nich zwróconych było do publiczności pleca
mi, co zdarzyło się w Paryżu po raz pierw zy i było prawdziwym wyzwaniem rzuco
nym teatr lnym kanonom. Kelnerzy wnosili najprawdziwsze potrawy - ich ma
kowite zapachy drażniły nozdrza widzów, rzekome baletniczki towarzyszące pa
nom zachowywały się rzeczywiście tak, jak zachowują ię prymitywne dziewczątka 
wprowadzone po raz pierwszy w wielki świat (no, uwaiaj, nie bierz mi wszystkie
go! .. . - Coś ty, jak zabraknie to jeszcze przyniosą), prawdziwy był także szampan 
i aktorzy pod koniec aktu byli na autentycznym rauszu! Publiczno ć bawiła się zna
komicie. Czegoś takiego jeszcze Paryż nie widział. Reveil/011 stał ię ensacją! 

A przy tym am tekst sztuki wcale nie był zły . Libretto Nietoperza niewiele odbie-

ga od Meilhaca i Halevy'cgo, zmiany dotyczyły przede wszystkim II aktu, w któ
rym Genee rozpętał efektowną zabawę, a ponadto wprowadził w wir intrygi także 
żonę i pokojówkę Gaillardina-Eisensteina, co naturalnie spotęgowało komizm sy
tuacji, i te dwie role - w Reveillon uboczne - podniosło do rangi ról głównych, 
istotnych dla rozwoju akcji . Poszczególnym postaciom - może tylko z wyj ątkiem 
naczelnika więzienia - nadał nowe rysy, lecz w gruncie rzeczy były to postacie jak 
gdyby dobrze już znane publiczno ci; Genće nie był wielkim twórcą, natomiast ar
cy prawnym profesjonalistą - umiał w zy tko tak przykroić i ukształtować że wy-

Pierwsza wykonawczyni parti i Orlovskiego - Irma Ni tt inger 

glądało jak nowe, chociaż - jak pi ze Bernard Grun w Dziejach operetki - „Ei
senstein wprawdzie, mimo fraka i zapoklaka, wykazywał podejrzane podobień t
wo do Orfeu za, grandezza Rozalindy przypominała na poły tragiczne momenty 
roli Heleny, Blind wywodził się wpro t z commedia dell'arte, Adela - z jarmar
cznych wodewilów Favarta, Orlovsky, Frank i Falke - z komedii bulwarowej , a 
Frosch z błazeńskiej budy Stranitzky'ego. Lecz mimo to wszystkie postacie były 
istotami pełnymi życia, takimi, jakie spotkać było można na ulicach, w salonach i 
lokalach tanecznych." („ .) 



Partytura Nietoperza to dzisiaj już właściwie ... zbiór ławnych cytatów, tak dosko
nałe znane są jej wszystkje melodie . Są one już zre ztą dzjsiaj operetkową (i nie 
tylko operetkową) klasyką. Dowcipne, ale i w wielu wypadkach liryczne, oddycha
jące atmosferą Wiednia, jego salonów, choć miej ce akcji banyjmniej nie je t 
określone jako Wiedeń; akcja - w my ' ł informacji autorów libretta - rozgrywa 
się w luksusowej miejscowo ci kuracyjnej w pobliżu dużego miasta (to zresztą za
dziwiająca prawidłowo 'ć: właściwie ani jedna z wielkich kia ycznych operetek wie
deńskich nie rozgrywa ię we w ·półczesnym Wiedniu!). 

Pierwsza wykonaw yni partii Rozalindy - Maria Gc1~tingcr 

Strauss napisał partyturę bardzo zybko; Genee pomagał mu w pracy jako doradca 
przy ewentualnych drobnych. niezbędnych poprawkach libretta. Gdy tylko party
tura została ukończona, w Theater an der Wien natychmiast wzięto ię za próby . 
Wiadomo było z góry. że Rozalindę zagra Geistinger, zbyc zachłanna i zazdrosna o 
sukce y, by mogła taką rolę oddać komukolwiek innemu. Co więcej - Geistin~er 
tak niechętnym okiem patrzyła na inne kobiety w ze pole, że Strauss do ostatmej 
chwili ukrywał przed nią kuplety z III aktu, przeznaczone dla panny Charłes
Hirsch śpiewającej Adelę. Próbował je tylko wtedy , gdy pani Geistin&er wychodzi
ła na dłuż zą przymiarkę kostiumów, w obawie, by nie kazała ich skreiilić lub ... nie 
zagarnęła dla Rozalindy. 

Premiera odbyła się w niedzielę wielkanocną 5 kwietnia 1874 i zakończyła sukce-
em, choć bynajmniej nie tak wielkim, jak można by sobie to, znaj~c pó:i.niejsz4 
karierę dzieła, wyobrażać. Publiczno ć była zachwycona, lecz opinie recenzentów 
bardzo . ię między sobą różniły . Hansłick stwierdzał m. m„ że inwencja melodycz
na nie jest tutaj tak bogata jak w Indygo, Speidel ubolewał, że tak dobry kompo-

zytor, jak Strauss, nie może otrząsnąć się z kompleksu Offenbacha, Wittman 
wręcz określił talent Straussa jako ograniczony, a muzykę Nietoperza jako musi
kettę„. Oczywiście były i znacznie lepsze krytyki, natomiast sam teatr tym razem 
nie pomógł, a raczej zaszkodził operetce: po 11 dniach Steiner zdjął Nietoperza z 
afisza, zgodnie bowiem ze znacznie wcześniej podpisanym kontraktem, w Theater 
an der Wien rozpoczynał ię cykl gościnnych wy tępów Adeliny Patti w Ernanim 
Verdiego. 

Później wprawdzie operetka powróciła na scenę, ale i dyrekcja, i publiczność stra
ciły już dla niej to zainteresowanie, jakie cechowało okres premierowy. Dopiero 
po wielkim ukcesie premiery berlińskiej, o którym słuchy dotarły aż do Wiednia, 
Steiner, gorąco namawiany przez Jetty, Geneego, Lewy' ego i Geistinger (Strauss 
nie brał udziału w tej akcji), zdecydował się jesienią wznowić przedstawienja Nie
toperza z młodym, nowym aktorem Girardjm w roli Falkego. Alek ander Girardi, 
później za wielka sława, grywał w następnych latach także Eisensteina, a wreszcie 
Froscha. 

Tak czy inaczej Zemsta nietoperza dość opornie przyjmowała się w Wiedniu. Do
piero po dwóch latach o iągnęła liczbę tu przedstawień, po czternastu - dwu tu, 
po dwudziestu pięciu(!} - trzystu. Nie przyniósł też Straussowi początkowo radoś
ci, wręcz przeciwnie . Wkrótce po premierze rozpętano przeciw niemu oszczerczą 
kampanię, wywołaną informacją. że partyturę ukończył w czasie wyjątkowo szyb
kim jak na niego a sugerującą w związku z tym, że to nie Jan skomponował Zemstę 
nietoperza, że opracował ją tylko z nut znalezionych w szufladach Józefa po jego 
śmierci . Fakt, że wdowie po swym bracie przekazał pieniądze, które udało mu ię 
uzyskać z War zawy po owym feralnym dla Józefa sezonie w Dolinie Szwajcars
kiej . że także okoliczność może istotnie dziwna , że po tak wziętym kompozytorze, 
jak Józef, nie znalezjono nawet jednej nieopublikowanej nuty, komentowano je
dnoznacznie: Jan zabrał kompozytorską spu ciznę po zmarłym, a wdowie zatkał 
usta dużą urną pieniędzy . .. Kampania oszczerstw była tym bardziej przykra i ohy
dna, że publicznie i aktywnie uczestniczył w niej najmłodszy ze Straus ów, Ed
ward, co dla wiedeńczyków stanowiło autorytatywne potwierdzenie domysłów. 

Zem ta nietoperza , która w Wiedniu torowała sobie drogę dość opornie, stosunko
wo ·zybko zrobiła karierę europej ką , a nawet światową (w parę lat po premierze 
wystawiono ją także w Ameryce). W roku 1877 zagrano ją również w Paryżu , jed
nakże z powodu nic uregulowanych sporów o prawa autorskie z Meilhakiem i Ha
levym opatrzono nowym librettem (Delacoura i Wildera) i w związku z tym także 
nowym tytułem: La Tzigane (Cyganka) . Tym razem do muzyki Nietoperza dopi a
no hi toryjkę o księciu, który per procura poślubia nic znaną mu księżniczkę , by 
później - w noc po'lubną - wymknąć się z jej ypialni„ . W roli ksi żniczki wy
stąpiła Zulma Bouffar. pamiętna z paryskiej premiery La Reine Jndigo, do uwertu
ry w tawil Strauss temat cygań kiej pieśni ze swego Cagliostra, i tak przedziwnie 
przyrządzony spektakl odnió I jednak w Theatre de la Renaissance duży ukce . 

Inne kraje obiegł Nietoperz w wej oryginalne j , wiedeń iej wersji. W roku 1894 
nobilitował go wybitny dyrygent i kompozytor Gustaw Mahler, wprowadzając w 
Hamburgu na scenę operową . Dziś grywa się Zemstę nietoperza w teatrach opero
wych równie często, jak na scenach operetkowych„. 

Tekst ARCYDZIEŁO - „ZEMSTA NIETOPERZA" 
zaczerpnięto z monogram Jana Straussa 

pióra Lucjana Kydry4skie10; PWM 1979 r. 



a pod tawie PRZEWODNIKA OPERETKOWEGO 

pióra Lucjana Kydryńskiego oraz inscenizacji Giimera K611eman11t1 

Aktl 
W willi Gabriela t·on Eisensteina pokojówka Adela czyta list od sio try, tancerki 
Idy. Ida zaprasza iii na bal, którx tego Jłieczora wydaje ksiqżę Gigi Or/o~ ky. Jed
nocześnie z ulicy dobiega pie ń: to Alfred, były narzeczony Rozalindy, żony Eisen
steina, stara się skokieto„ać da„·nq ukochanq brzmieniem swego głosu i jednozna
cznym tek tem: 

Powróć do mnie, miła ma. 
błagam cię, pta zynko. 
erce me z tęsknoty łka, 

luba Ro zal inko .. . 
Rozalinda, przerażona niespodziewanym zjawieniem się Alfreda, pełna obaw, aby 
nie zetknql ię tutaj z jej mężem, przyrzeka mu spotkanie wieczorem; oboje wiedzq 
że Eisenstein ma jeszcze dziś iść na pięć dni do więzienia. kazany za uderzenie ~ 
borcy .podatkowego. Tymczasem pokojówka Adela, marz11c o balu u księcia, prosi 
Rozalmdę o zwolnienie na wieczór i noc: pragnie jakoby zajqć się ... chor11 ciociq. 
Rozalinda zrazu odmawia, potem jednak zwalnia Adelę - lepiej, aby nikt nie wie
d~i8! o wiecz~rnej 'l+izycie Alfreda. Powracajqcy z rozprawy s1.1dowej Eisenstein pie
m się ze złości na mecenasa Blinda. Wskutek fatalnej obrony adwokata i nerwów Ei
sen teina oskarżonemu dołożono jeszcze trzy dni aresztu za obrazę sqdu. Odsiady
wanie kary ma rozpoczfć się za kilka godzin! Z ponurego nastroju wybawia go 
przyjaciel, dr. Falke; przychodzi z korzystnq propozycjq. Radzi. aby Eisen tein po-
zedl do więzienia dopiero rano, natomiast noc spędził u księcia Gigi - naturalnie w 

tajemnicy przed żonf. Nie mu i przyjaciela przekonywać zbyt dlu o; uzgadniajq, że 
Falke przedstawi księciu Eusen teina jako francu kiel{o markiza. Rozalinda jest 
wprawdzie zdziwiona. że mqż idzie do więzienia we fraku, cylindrze i lakierkach, 
lecz Eisen tein uspokaja ił dewizq dżentelmena: chociaż Jo czarny, to gors biały. 
Wkrótce po Ei en teinie wychodzi również na bal Adela, przyby„·a natomiast Al
fred. Oboje z Rozalind11 zasiadaj1.1 do kolacji: Rozalinda w negliżu, Alfred w szlafro
ku jej męża. Dyrektor więzienia Frank pojawia się o obi ci . aby zaprowadzić Ei
sen teina do celi. Za koczona w dwuznacznej ;ytuacj i Rozalinda blaga Alfreda, aby 
jej nie kompromitował a grajqc rolę męża - po zedl odsiedzieć karę zamiast niego. 
Alfred, trochę pijanJ·, chociaż niechętnie, godzi się z losem i Frank zabiera go ze 
sobf. 
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J 
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Akt2 
Na balu u księcia Gigi Orlovsky 'ego, wielkiego melomana, zbiera się bardzo różno
rodne towarzystwo: obok wytwornych pań i panów także młodziutkie tancerki z 
Opery; wśród nich Ida ze swq siostr1.1 Adelą ubran1.1 w suknię jej pani. Dr. Falke ob
jaśnia księciu Gigi intrygę w jak1.1 wpl11taJ grono swoich znajomych, chcqc zem cić 
się za przykry ka„al, jaki Eisenstein zrobił mu w poprzednim karnawale. Po balu 
maskowym, nad ranem, zostawił on Falkego zupełnie pijanego, w kostiumie nieto
perza w samym środku miasta, i doktór musiał .„ tym przebraniu na piechotę wra
cać do domu, wśród 'miechu i docinków rozbawionej gawiedzi. Teraz „nietoperz" 
postanowi/ omotać przyjaciela. Zaprosi/ tutaj na bal Idę z Adel1.1, dyrektora więzie
nia, a także„. Rozalindę, która ma przybyć w masce jako węgierska hrabina. Falke 
obmyśli/ prec_tzyjnie calq intr1·gę •vtajemniczaj11c w niq innych go ci balu i księcia 
Orlovsky'ego, choć nie zdradzi/ mu wszystkich szczegółów. 
Zgodnie z przewidywaniami Falkego, Eisenstein zaczyna asy. tować na balu fertycz
nej, atrakcyjnej Adeli; pocz11tkowo wprawdzie utoi:samia jJ} z wlasnq pokojówk11, 
lecz Adela :zybko zbija go z tropu. Rozalinda, która już przybyła na bal, z oburze
niem patrzy na zaloty męża. Z kolei także urok i tajemniczość Rozalindy robili swo
je; Eisenstein )li teraz zaczyna adoroJłać, nie wiedZJlc, że pragnie zdobyć wlasn11 
żonę. Rozalinda „~ykorzystuje prz1jaj11c11 ;ytuację i zabiera mu piękny zegarek -
dumę Eisensteina. . 
Zabawa nabiera coraz większego rozmachu, dwie osoby musz11 iii jednak o świcie 
opuścić: dyrektor Frank i Eisenstein, którzy - obaj incognito - zdołali się już na 
balu zaprzyjaźnić. Obaj teraz, nie wiedzqc o tym, idq w to samo miejsce: jeden do 
pracy, drufi do celi. 

Akt3 
W więzieniu jest tylko jeden więzień: niezmiennie rozśpiewany Alfred, i jeden do
zorca, strofujqcy go, zupełnie pijany Frosch. Nadchodzi prosto z balu dyrektor 
Frank, a później także Ida i Adela, którym Frank obiecał protekcję w teatrze. Na 
razie jednak musi obie dz iewczyny ukryć w... celi, ponieważ nadchodzi kolejny 
gość: Eisenstein. Obaj panowie zadziwieni SJ/ spotkaniem w tak nieoczekiwanym 
miejscu; wyjaśniwszy sobie. kim właściwie sq, dziwi11 się jeszcze bardziej: dyrektor 
oświadcza bowiem Eisen teinowi, ie„. Ei ensteina sam zabral wczoraj do więzienia 
z jego domu, gdzie zastał go w szlafroku, w czułym sam na sam z żonq. 
Eisenstein chqc dociec, kto się kryje pod jego nazwiskiem, przebiera się za wezwa
nego do więzienia mecenasa Blinda i sam przesłuchuje AUreda i Rozalindę. Oczywi
ście _sz!bko orientuje się w czym rzecz: zarzuCJJ zdradę Rozalindzie, która przyszła 
w/a me by uzy. kać zwolnienie Alfreda. Z kolei Ro.zalinda oskarża teraz męża o fałsz 
i zdradę- na dowód pokazuje mu zabrany na balu zegarek. 
Zjawia ię wreszcie Falke i wyjaśnia intrygę zaaranżowanq z zemsty; Alfred spryt
nie podciqga i s·woje spotkanie z Rozalindq pod owq „zemstę nietoperza". Wszystko 
się kończy dobrze. oszołomiony Eisenstein przepra za Rozalindę i uzyskuje przeba
czenie; Adelq zaś obiecuj11 się zajqć i ksi1.1żę i Frank. 

Śpiewaliśmy, 101iczyliśmy , 
pijani melodiami, 
żegnamy się już z wami. 

lodkiego nwmy rausza , 
a w zy tko - z winy Straussa' 
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Afisz prawykonania wiedeńskiego w 1874 r . 

1874 5 kwietnia prawykonanie dzi la pod dyrekcją kompozytora w Wiedeńskim 
Tlleater an der Wien. Reży erował M. Steiner a scenografię przygotowali 
Moser i Schulze. Wykonawcy: Eisenstein - Szika. Rosałinda - M . Gei-
tinger. Alfred - Riidninger , Adela -Charłes-Hir eh, Orłovski-J . Nit -

tinger. 
Maksymilian Steiner i Maria Geistinger przejęli dyrekcję Thea
ter an der Wien od 1 stycznia 1869 r. Steiner był sekretarzem i 
doradcą poprzedniego dyrektora - F . Strampfera, który zrezyg
nował ze stanowi ka. kiedy po wojnie francusko-pru kiej teatr 
zaczął podupadać. 

Jeszcze w·tym samym roku pierwsze wykonania Zem ty nietoperza odbyły 
ię w Berlinie, Budape zcie a nawet w Nowym Jorku. 

1876 Londyn, Alhambra Tbeatre. Dyr M. G . Jacobi, wykonawcy: M . Rosental 
Cabełla, Shaw, Chambers, Loredan. 

1877 Paryż, Theatre de la Renaissance. 30daździernika pierw ze wykonanie 
Zemsty nietoperza, które odbyło ię po tytułem La Tzi$ane (Cyganka) ze 
zmienionym librettem przez Delacoura i Wildera; zmieniły 1ę również 
imiona i nazwiska postaci. Obsada tego przedstawienia była na tępują a: 
Mathias (Ei en tein)- Ismael, Lena (Ro ałinda) - L. d·Asco, Le Gouve
rneur (Alfred) - Całiste, księżniczka Arabella (Adela - Z . Bouffar , Or
lovsky - rbain , Trick (Fałke) - Piccolo, Zappoli (Frank) - Berthełier. 
~yrygowal De Montiiau, scenografia Cornil (Grcvin), reży eria V. Ko
nmg. 
POLSKA -(zob . osobne omówienie). 

1894 Hambur1. Gustav Mahler jako pierw zy przygotowuje wykonanie Zemsty 
nietoperza na scenie operowej nobilitując w ten sposób dzieło J. traussa . 

1904 

1905 

1926 

Paryż, Theatre des Varietes. Druga adaptacja francu ka ze zmienionym li
brettem oryginału przez R. Ferriera. Obsada oraz nowe imiona i nazwiska 
po taci byly następujące: Gailłardin (Eisenstein) - A. Bras~eur, Carołin 
(Rosalinda) - C. Thevenet , Alfred - Claudiu , Arlctte (Adela) - J . 
Saułier, Orlovsky- E . Lavałliere, Duparquet (Falke)- Piccaluga. Dyry
gował A . Bodansky, który w latach 1903-1904 zastąpił G . Mahlera w Ore· 
rze Wiedeńskiej i dyrygował także w Theater an der Wien . W Jatach 19 5-
18 przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie w Metropolitan Opera dyrygował 
niemieckimi operami . 

Nowy Jork. Pierwsz~ wykonanie. w Metropolitan Opera (w wer ji oryginal
nej). Obada: A . D1ppel, Ro ahnda - M EMBRICH-KOCHANSKA. 
A. Reis ·, B. Ałten, E. Walker. Dyrygował N. Franko. 

Salzburger Festspiele. Przenic~icnic spektaklu z Wiener taat ·oper. Dyry
gował tym przedstawieniem Bruno Walter a ob ada była następująca : R. 
Tauber, W. Ach eł, E . Wirl , F . Ma sary , R. Anday . W drugim akcie bale
towe diverti sement do muzyki lawnego walca J. Strau sa Wein, Weib und 
Gesang (Kobieta, wino i śpiew) . 

1919 Berlin. Inscenizacja słynnego Maxa Reinhardta w następującej obsadzie 
głównych ról: Hermann Thimig. Maria Rajdk , Karl JOken . Adele Kern. 

1930 Paryż, Theatre Pi1alle. Pierwsza francuska realizacja oryginalnej wer ji 
dzieła wg. libretta Haffnera i Genee . Dyrygował Bruno Walter(!) . Ob a
da: E. Wirki, R. Ader-Trigona , Ziegler, L. Schoene, R . Anday. Reżyseria 
F. L. Horth. 



Londyn, Covent Garden. Dyr. Bruno Walter, reż . i scen.?; Wyk: W. Wor
le, L. Lehmann, K. Jokcn, E. Schuman, M. Olczewska . Pierwsze wykony
anie dzieła w tym teatrze. 

Marcel ina Scmt">rich-Kochańska, pierw za Rozalinda w MET, 1903 r. 

1931 Buenos Aires, Teatro Colon. Dyr. G. Sebastian. Wykonawcy: E. Wir!, M. 
Rajd!, K. Joeken, H. Klee, A. Gaudin. 

1933 Paryż, Theatre Pigalle. Kolejna in cenizacja Maxa Reinhardta, która w za
sadniczy posób zmieniała kształt dzieła. Reinhardt podzielił przedstawie
nie na 20 obrazów nie respektując przy tym oryginalnego podziału na akty. 
W każdym obrazie następowała zmiana d koracji. podczas której wyko
rzystywano dodatkowo muzykę wybraną z bogatej twórczości J. Straussa. I 
tak np. podczas jednej z takich zmian Latte Schoene śpiewała walca Nad 
pięknym modrym Dunajem w specjalnej aranżacji Ericha W lfganga Kor
ngolda (znanego kompozytora 1 dyrygenta, autora opery Zamarłe miasto), 
który ponadto opracował i prowadził cały spektakl. Obsada: J . Berry, J. 
Novotna, Dorlim, L. Schoene, R. Treville . 

1936 Buenos Aires, Teatro Colon, dyr . Fritz Busch. Wykonawcy: M. Wittrisch, 
T. Lemnitz, H. Flei cher E. Flei cher, J. Pettina . 

1940 Buenos Aires, Teatro Colon, dyr. Erich Kleiber. Wykonawcy: R. Maison, 
J . Je ner, J . F. Wenning, J. Helwig, M. Farrel. 

1941 Paryż . Dwie wojenne (!) realizacje: w Theatre PigaUe inscenizacja M. 
Branqueta , która zastąpiła pracowanie Maxa Reinhardta; w Grande Ope
ra występy Opernhausu z Berlina zarezerwowane wyłącznie dla publiczno
ści niemieckiej . Wśród wykonawców E. Schwarzkopf w roli Adeli. 

Roy AL OPERA 
: : COVENT GARDEN 
i.-: C o....a o.,n.., Opera SJ'łlolbeał8. Ltd. 
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Powojenne realizacje 
w teatrach operowych 

19!0 Nowy Jork . Metropolitan Opera, dyr. E. Ormandy. reż . G. Kanin, scen . 
R. Gerard. Wykonawcy: Ch. Kullman , L. Wclitsch, R. Tucker, L. Pons , 
M. Lipton. Równacze nie ukazało się nagranie płytowe w tej amej obsa
dzie wydane przez firmę CBS. W następnym roku ( 1951) partię Rosalindy 
piewały na zmianę L. Welit eh i młoda Regina Resnik. 

1952 Nowy Jork, Metropolitan Opera , Nieco zmodyfikowana in cenizacja w no
wej ob adzie: S. Svanholm. M. Jcritza, B. Sullivan , P. Man el, J. Novotna 
(tym razem w roli księcia Orlovsky'ego). Dyrygował ponownie E . Orman· 
dy. 

Regina Resnik - Rozalinda, MET 1951 r . L1uba Wclit eh - Rozalinda, MET 1951 r. 

1953 Londyn , Sadler's Well Theatre. Dyr. Ch. Mackerra , reż. G. Gordon. 
Wykonawcy: T. Round, V. Elliott. G. Davies. M Shires, A. Pollak . 

1959 Londyn, Sadler' Well Theatre. Nowa inscenizacja W. Toyle'a ze ceno· 
grafią J. Bailey'a , dyr. V . Tan ky Wykonawcy: P. Grant, J Stuart, G. Da
vies, J. Bronhill, A. Pollak. 

1960 Wiedeń Staatsoper. Dyr. H. von Karajan, reż. L. Lindbcrg. scen. T. Otto . 
Wykonawqi : E. Wiichter , H . Gudeo. G. Zampień. R. Streich. G. Stolze. 
Pierwsza realizaCJa na tej scenie. 

Hildc Guden (Rozalinda) i Han~ Beirer (Alfred), li.lal 1pcr Hamburg. 1964 r. 

1965 San Francisco Opera. Dyr. Horst Stein, reż. Paul Hager. scen. O. Smith/ 
A. Roth . Wykonawcy: R. Lewis, M. Co ta. B. Sullivan. R. Gri t, S. Cer
vena. 

1966 Londyn, Sadler's Wells Theatre. Nowa in. enizacja G. B. Shawa, cen. J. 
King hill, dyr. J. Matheson. Wykom1wcy: E. Belcourt, A. June, J . An· 
drew, J. Eddy, S. Chapman. 

1969 Paryż, Opera-Comique. Francu ka wcr ja P. Fcrńera ze zmienionym li
brettem oraz imionami i nazwiskami postaci (z 1904 r.) Wykonawcy: Gail
lardin (Eisenstein) - R. Coraz.za. Caroline (Ro alinda) - A . Esposito, 
Alfred- B. Mum:icciola, Arlette (Adela)-A. M. Sanial, Orlofsky-M. 
Llado . Dyr. J . C. Casadc u • rei. J. P. Grenier, cen. A . Levasseur . 

1973 New York City Opera. Dyr. M. Bemardi. reż. G. Freedman, scen. B. 
Karp. Wykonawcy: A . Titu • C. Bayard, G. Glaze. R. Welting, R. Rae
Smith. 
San Fn •. ci co Opera. Dyr. R. Bonynge, reż. L. Mansouń, scen. O . Smith/ 
A. Roth - je t to najprawdopodobniej zachowana wersja cenografii z 
1965 r. W ·konawcy: N. van Way, J. utherland, R. lfung, J. Blegen, H. 
Tourangeau. 



Joan Sutherland (Rozalinda) i Ragnar Ulfung (Alfred) . San rancisco Opera. 197> r 

1977 Londyn. Covent Garden. Nowa reaJiza ja po raz pierwszy od 1930 r. Dyr. 
Z. Mehta, reż. L. Lindtberg. scen . J . Trevelyan Oman . Wykonawcy: 
H. Prey, K. Te Kanawa, R . KARCZYKOWSKI. H. Heichclc . R. Tcar. 

1979 Wiedeń, Staatsoper. Nowa realizacja w inscenizacji O. Schenka, . c n. G . 
Schneider- Siem ena, dyr . H . von Karajan. Wykonawcy: B. Weikl, L. 
Papp . J . Hopfcrwieser, E . Gruberowa , B. Fassbaender. 

1981 Londyn, English National Opera. Dyr. H. Prikopa, reż . G. B. Shaw, ce n. 
T . Hawkesff . Goodchild. Wykonawcy: G. Pog on, P . Mackay. A . Martin, 
M. Hillsmith, F. Kimm. 

1983 Paryż, Grand Opera. Dyr. E. Weikert , reż . R. Foreman, scen. S. Jacobs/ 
B. Dayde . ~.ersja z libretcem adaptowanym przez J . C. Carriere . ~ykona
wcy: G. Qu1hco, I. Cotruba , S. Jeru alem . N. Burrow , T . Schmidt. 

Wśród innych powojennych in cenizacji Zemsty nietoperza, które za tały zrealizo
wane poza teatrami operowymi trzeba przede w zy tkim wymienić p klaki przy
gotowany w Theater an der Wien z okazj i 150 rocznicy urodzin J. Strau a (1975). 
To uroczy te przed tawienie poprowadził Mści ław Roztropowicz, a w' ród soli
stów kreujących czołowe partie Alfreda ~piewal W!ESŁA W OCHMAN . 

Wie law Ochman jako Alfred w Thca1er an der Wien w 1\175 r. 



Kilka informacji 
o niektórych realizacjach w Polsce 

Pierw ze wykonanie Zemsty nietoperza odhylo ię 6 wrze ' nia 1877 roku w Warsza
wie (wg. Przewodnika Operetkowego L. Kydryńskiego). pod zmienionym tytułem 
- Ładne kobietki. Można zatem przypuszczać. że ta pierw za polska wer ja różni
ła się nieco od oryginału libretta Haffncra i Gcnec, choć zczegółowych informacji 
na ten temat nie ma w ogólnie.! do tępnych źr dłach . Jedną z wykonawczyń partii 
Adeli byta w tamtych latach Adolfina Zima jer ( 1881 ). słynna . .Zimajerka" znana 
skąd innąd ze wcgo wybuchowego temperamentu. wywołująca nieu tannie awa~
tury w teatrze i spneczki z kolegami. Mimo to b)la ona ulubienicą nie tylko publi
czności Warszawy. ale również Berlina i Wiednia. 

Mieczysława Ćwikliń ka jako Adela . 1909 r. 

Kolejna polska realizacja zo tala przygotowana we Lwowie (29 marca 1879 r.) In
formację tę podaje Anna/sof opera pod redakcją Alfreda Loewenberga (znakomi
ta i bardzo źródłowa praca) , me wymieniając jednocze ' nie war zawskiego przed
stawienia z 1877 r. 

Do historii polskich wykonań Zemsty nietoperza przeszły spektakle warszaw kiego 
teatru Nowości (z 1909 r.), ze względu na znakomitą obsadę (Zofia Wojnowska , 
Mieczysława Ćwikliń ka, Józef Redo. Wincenty Rapacki-syn. Leopold Morozo
wicz i inni.). Ćwiklińska grała Adelę 1 - jak pisała ówcze na pra a - była rewela
cyjna; kreowała zre ·ztą tę rolę jeszcze w roku 1919. o czym można ię przekonać 
czytając choćby fragment recenzji zamieszczonej przez Romana Jasiń kiego w jego 
pasjonuiącej książce Na przełomie epok- Muzyka w Warszawie (1919-1927) : 
Marnotrawna c6ra lekkiej muzy warszawskiej pani M. Ćwiklińska powr6ciła. Przy
puszczam, ie lepiej jej sit; działo niż owemu synowi z Biblii, chociaż zeszczuplała 
mocno, z czym jest jej bardzo dobrze. (. . .) Pani Ćwiklińska w roli Adeli wniosła na 
scent: sw6j dawny temperament, rozmach i szczerq wesołość, nic też nie straciła z 
właściwego sobie wdzięku i milej łob11::erii. Przyjmo wano JQ owac;.jnie. 

(L. K. „p:nt11 Warszawska", 28.IV.1919) 

Były to już ostatnie wy tępy znakom11i.:j al..torki "'operetce. którą wkrotce miał a 
raz na zaw ze porzucić. Nie zrezygnowała natomiast z operetki inna wielka gwiaz
da tamtych lat - Wiktoria Kawecka. Oto co pisał Piotr Rytel o jej występie w Ze
mście nietoperza: 

Nie ma dziecka w Warszawie , kt6re by nie słyszało o Kaweckiej, ale nie ma też 
mt;ia dojrzałego, który by słynnej artystki w latach młodości nie słyszał. (. . .)Jeżeli 
może być w optrze styl, to jego najlepszym wyrazem jest p. Wiktoria Kawecka. Do
piero wczoraj, śledząc każdy ruch i gest, każde słowo, mimikę twarzy, wytrawność i 
spokój gry artystki widzieliśmy. co możn~ zr~bi ' z p~rtii nie wygr)'. wa1ąc tak zaraz 
atut6w pit:knej budowy swych kształt6w 1 miłego oblicza. Jako śpiewaczka p. Ka
wecka imponowała szkolq znakomitą, istotnie wzorową. ( .. . ) Wielka aria w ak~i~ 
drugim była wykonana tak, iż niejedna z artystek operowych mogłaby p. Kaweck1e1 
słusznie zazdrościć. 

(„Gazelll Warszawsła'' 29.IV.1923) 

Wśród wykonawców Zemsty nietope~za z tamtych l~t odnajd~~my zre ztą ~ięcej 
znakomitych nazwisk, choć za tanaw1ać na dZJ mo2:e zadZJ.w1a1ąca ~rę~z miesza
nina temperamentów i talentów artystycznych, speCJalno c1 aktor kich 1 muzycz
nych. Bo choćby Stanisław Gru zczyński, który jeszcze w ~9~6 r. ~piewał Eisen te
ina debiutując niemal jednocze nie w Operze War zawsJc1e1 par~1ą ... R~9amesa! . 
by po wielu latach stać się legendarnym wy~onawcą bohaterskich partu tenor~
wych w dziełach Ryszarda Wagnera (Lohengnn , Parsifal , Zygfryd S1egmun~). Ei
sensteina wykonywał również Eugeniusz Bodo - popularny amant pri:cdwoienne
go kina , a w 1932 roku niewielką (ale niezwykle makowitą z akt<;mk1ego .punktu 
widzenia) rolę Froscha kreował am wielki Aleksander Zelwerowicz. Mu 1 w tym 
Straussowskim dziele tkwić jakaś autentyczna siła, i~ przyciąg~ do ieb!e najwybit
nieł·sze indywidualności . Nie oparł ii; Nietoperzowi nawet Julian Tuwim - ~spa
nia y poeta, a jednocześnie człowiek cudownym poczuciu humoru, autor najbar
dziej zabawnego i uroczego „pa zkwilu" n~ operetkę (!armark rymó.w). ~ego .błys
kotliwy przekład Zemsty nietoperza króluje na polskich cenach niezmiennie do 
dziś od 1932 roku . 

Pierwszym dziełem J. Strau sa, które powróciło do repertuaru ~o .zakończeniu 
drugiej wojny światowej była znowu Ze~.ta n_ietope~za . .. Wystawił Ją w 1949 . ~ · 
warszawski Teatr Nowy l'rzy ul. Puławskiej w mscemzac11 (lub raczej adapta~jl) 
Stanisławy Perzano,ws~ieJ . i w in~eresującej ob~.adzie : Krystyna .s~nerr (Rozalin
da), Feliks Szczepanski (E1 enstem). Tadeusz F1jewsk1 (K 1ąze G1g1), Helen~ Bor
tnowska (Adela), Janusz Popławski (Alfred) , Tad.eusz Cygler (Falke), a ~akie roz
tańczony naczelnik więzienia Frank w interpretacji Ludwika Sempolińskiego, któ-



remu zresztą zawdzięczam~ szczegółową dokumentację tego wydarzenia zamiesz
czoną w jego pamiętnikach . Dodajmy, że układ tańców i całą oprawę choreografi
czną tego przedstawienia opracował Leon Wójcicki, a primabaleriną była Maria 
Krzyszkowska. 

Przed tawienie - jak to się powiada - odbiło się szerokim echem i zebrało wiele 
ocen w prasie które są dla na dzisiaj niekiedy wielce zabawne, choć jednocześnie 
dość charaktery tyczne dla epoki w jakiej powstały: 

Jeżeli repertuar rozrywkowy („ .) dzielimy na szkodliwy, obojętny i pożyteczny, 
rrndno chyba „Nietoperza", mimo jego muzycznych wdzięków, uznać za spektakl 
wartościowy w społeczeństwie, które coraz dalsze jest od cynicznej i rozwiqzłej at
mosfery zabaw rozwydrzonej burżuazji. „ 

Jaszcz, „ Trybuna Ludu" 

„.dyrekcja teatru Nowego musiała sobie zdawać sprawę, że wystawia nie tylko mu
zykę Jana Straussa, ale i libretto nierozłącznie z tą muzyką związane. Prawda, tekst 
libretta został zn:cznie i błyskotliwie odświeżony, ożywiony humorem słownym. 
Ale - co z tego? Te pomysłowe i często bardzo zabawne wstawki, przeróbki i aktu
alizacyjki nie zagłuszyły - bo zagłuszyć nie mogły - dominaty „Zemsty nietope
rza", owego podstawowego smaczku moral110-ideologicznego. który tak mile łe
chtał podniebienie b!lrżuazyjnej klienteli. Tym smaczkiem i tą dominatą jest bezmy
ślne, syte, próżniacze zadowoleme. (.„) 

Bolesław Wójcicki 

Niewątpliwym ewenementem tego war zawskieg6 przed tawienia był udział w nim 
sławnej przedwojennej gwiazdy operetkowej Lucyny Messal, która · grała . .. Lucy
nę Mes al piewając (podobno przepięknie) najbardziej znane walce J. Straussa. 
dodając w ten ·posób więcej czysto muzycznego rozmachu całemu przedsięwzię
ciu. Co by my b wiem nie mówili o aktorskim kunszcie wykonawców, finezji i lek
ko ci z jaką żonglowali humorem słownym, trudno sobie jednocześnie wyobrazić 
np. kuplety księcia Orlovskiego z Il aktu (Chacw1 a Oli gout„.) odśpiewane przez 
Tadeusza Fijew kiego. Muzyka Jana Straussa jest wspaniała, ale stawia bardzo 
konkretne wymagania pod względem umiejętności muzycznych i wokalnych . Rac
ję miała właśnie Karolina B ylin , która w swojej r cenzji pi ata: 
. .. 75 lar później ta oper a komiczna, która może służyć za przykład wiecznej mło
dości, bo od czasu jej powstania nic nie straciła 11a swojej świeżości, uroku, rozma
clw i temperamentu. Złożyło się na ten fakt kilka przyczyn. Przede wszystkim lek
ka, mu ująca, entymentalna i urocza muzyka Jana Straussa, następnie libretto ta
kich mi trzów jak Halevy i Meilhac, ci sami, którzy stworzyli nieśmiertelne operetki 
z Offenbachem. („ .) 

A więc jednak przede w·zystkim muzyka! D dajmy, że wła'nie utwory ceoiczne 
Offenbacha bliż ze są zdecydowanie tylowi francu kiej opera-comique niż op. 
wodewilu, że nie mogą być „nucone" przez śpiewających aktorów, lecz muszą być 
wykonywane przez wokalistów z prawdziwego zdarzenia , inaczej autentycznie 
wielkie walory muzyczne tych dzieł znikną bezpowrotnie i nie zdoła ich uratować 
najbardziej uwspółcześnione libretto i wymyślna in cenizacja. to samo dotyczy kil
ku najwy 1tniejszych operetek J. Straussa , E. Kalmanna czy F. Lehara, które sta
nowią swoisty kanon gatunku operetkoweio. grupę dzieł o wybitnych walorach 
muzycznych . Zemsta nietoperza zajmuje wsród nich miejsce zczególne, urasta do 
rangi symbolu. Znakomity austriacki dyrygent, kompozytor i pisarz muzyczny Fe
liks von Weingartner, ten sam, który przeszedł do h1 torii jak autor słynnych re
tuszy instrumentacyjnych w symfoniach Beethovena powiedział: - „Zemsta nieto
perza" 11ie jest operetką najlepszą. Jest 011a w la ś n 1 e operetką, arcydziełem tego 
gatunku. 

Przyszłość operetki wydaje się prze ądzona. Okre jej niegdysiejszej świetności 
mamy już daleko za sobą. Z ·tata zdominowana najpierw przez kia yczny musical 

Lucyna Me al 

anglo aski a o tatnio nawet przez utwory w r dzaj':1 Pliantom i11 the Opera - czyli 
Upiór w operze Andrew Lloyda Webbera (prawdziwy horror z muzyką w zela~1e
go autoramentu - od klasycznego pastichc'u aż po rock i sekwencie elektronicz
ne) . Myśląc zatem o walorach muzycznych klasycznej operetki, o wy okich .wyma
ganiach profe jonalnych jakie niejednokrotnie stawiają przed wykonawcami party
tury Straus a, Kalmanna czy Lehara, spoglądamy w stronę teatrów opero.wyc~, 
gdyż współcześnie właściwie tylko one mo~ą zape"".nić tej muzy~e odpow1edmo 
wysoki poziom wykonawczy firmowany na1znakom1t zym1 nazw1skam1 dyrygen
tów piewaków, wirtuozerią najlep zych orkie tr. Zre ztą, właściwie było tak ~a
wsze o czym wiadczy niezbicie dokum~nta~ja _wykonań Zem.sty ~1iet~perz.a ~am~e
szczona powyżej. Również w Polsce na1wyb1tnie1 ze operetki pojawiały s1~ 1 poja
wiają na scenach operowych, ~hoć trakto~ane bywają niestety częst~ bardziej ja~o 
ratunek dla budżetu teatru mż wydarzenie arty tyczne. Je h chodzi o wykona~rn 
Zemsty nietoperza, to wśród J?Olskich. te~t~ów operow_ych .zdecydo~any prym wie
dzie Poznań, który ma na swoim koncie JUZ cztery reahzaqe tego ?ziela: 1923 (dyr. 
P. Stermicz-Valcrociata, reż. St. Czaplewski, scen. S. Tarnawski. chor. R. Mora
wski); 1946 (dyr. Z. Wojciechowski, reż. M. Janowska-Kopczyńska, scen. Z. 
Szpinger/S. Janasik, char. J. Kapliń ki); 1963 (dyr. ~· Satanowski, reż. D. Badu
szkowa, scen. J. Warpechow ki, char. K. Drzew1eck1); 1982 (dyr. M. Dond_aiews
ki, reż. J. Maciejewski, cen. b. Zawada-Maciejewska, c~ór. E._Wesolowsk1). Ro
zalindę śpiewała A. Koftunow, Adele;- K. Paku! ka, E1 enstema -Jan Czekay. 
W roku 1967 Zemstę nietoperza włączył również do wojego repertuaru Tea~r 
Wielki w Łodzi (dyr. J. Klimanek, reż. D. Banduszkowa, cen. St. Bąkow k1, 
chór. W. Borkowski). Główne role kreowali: D . Ambroziak, R. Spychalski , I. 
Nawe, St. Heimberger i R. Werliń ki. 



Agni zka Ko akowska jako Adela, Warszawa 195 r. 

W Warszawie kolejna realizacja arcydzieła traus a powstała znowu w Operetce 
przy ul. Puławskiej Premiera odbyła ię 30 grudnia 1958 r. Przed tawienie popro
wadził Jerzy Gaczek. reży crowal Ludwik Renć. sceno~rafię opracowali Jerzy Szl'-
ki i Jan Hawrylkicwicz a choreografię Jerzy Kapliń k1. W obsadzie ~wiazdy war

szawskiej operetki z tamtych lat: Mieczy ław Wojnicki jako Eisenstein, Beata Ar
temska (jedna z ostatnich śpiewaczek operetkowych wielkiego formatu) jako Ro
zalinda, Helena Bor1now ka jako Adela (dublowała j<1 młoda Agnieszka Kossako
w ka), dalej -Jan Precig (Alfred), Ryszard Fabiań ki (Frank), Zdzisław Zaczyk 
(Gigi). Stefan Wita ( rosch) i inni. 

Teatr Wielki w Warszawie nigdy przedtem nic miał w repertuarze Zemsty nietope
rza. eh ciaż wystawiał już inne dzieła J . Strnussa (1931, Noc w Wenecji, dyr. W. 
Bierdiajew. reż. A. Popławski. cen. J. Wodyński. char . P. Zajłich; 1935, Baron 
cygmlski. dyr. A . Dołżycki, reż. W. Zdzitowiecki. . cen. ?, chor. M. Pianowski). 
Niejednokrotnie natomia t pojawiały ię w repertuarze utwory Offenbacha i Leha
ra. Tak więc obecna premiera Zem ty nietoperza wprowadza po raz pierw.zy arcy
dzieło Straussa na cenę przy Teatralnym i już choćby tylko z tego powodu je t wy
darzeniem bardzo i1'.totnym. 

Wiktor, A. BreKJ 
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J. Patzak , H. Giidcn, A. Dcrmota. W. Lipp. S. Wagner; 
Wiener Philharmonikcr. dyr. C. Krauss 

Ch . Kullman, L. Wclitsch. R . Tucker, L. Pon~. M. Lipton; 
Orkiestra Metropolitan Opera, dyr. E. Ormandy. 
Premiera przedstawienia w tej samej obsadzie 
na scenie MET odbyla się 20 grudnia 1950. 

N. Gedda. E. Schwarzkopf. H. Krebs. R. Strcich. Chri t; 
Orkiestra Philharmonia , dyr . H. von Karajan 

H . Tcrkal, G . Schreyer , A. Dcrmota, W. Lipp. Ch Ludwig; 
Orkiestra Philharmonia, dyr. O. Ackermann 

W. Krnentt, H . Giiden, G. Zampicri. E Kóth, R. Re nik ; 
Wiener Philharmonikcr, Chór Opery Wiedeń kie1. 
dyr. H. von Karajan. 
Jest to bodaj najsłynniej ze nagranie. W drugim akcie 
zawiera dodatkowo Wielką Galę. w której śpiewaj~: 
J. Sutherland. L. Price , B. Nilsson , L. Welitsch . 
R . T baldi, T . Berganza, J . Bjórling, M del Monaco , 
E. Bastianini. F. Corena. 

E. Wachtcr. A. Leigh. S. Kónya . A. Rothcnbcrger, 
R . Stevens; 
Wiener Philharmoniker, dyr. O. Danon 

R. Schock . W. Lipp. C. Curzi, G. Holm, A. Steiner; 
Wiener Philharmoniker, dyr . R. Stolz 

N . Gedda, A . Rothcnhcrger. A. Dal':1pozza, G. Holm. 
B Fassbiinder; 
Wiener Philharmonikcr . Chór Opery Wiedeńskiej. 
dyr . W. Boskovsky 

E. Wachter. G. Janowitz. W . Kmcnll , G. Holm . W. Windgas en; 
Wiener Philharmoniker. dyr C. Bóhm 

H. Prey , J Varady. R. Kolio, L. Popp. I Rcbroff: 
Orkic tra i Chór Opery Monachijskiej . dyr. C Klciher 

Soliści wymieni1mi SQ wg. na~t~pujqeej kolejności kreowanych postaci: 
Eisen rem, Rozalinda, Alfred, Adela, Orloi•sky 
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