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Młodsza siostra naszej muzy - operetka, już w ubiegłym stuleciu 
zyskała sobie przyzwoite miejsce w szacownym repertuarze operowym. 
Klasyczną operetkę grafy i grają 1\1etropo!itan Opera , Covent Garden, 
Palais Garniers, Opery w Wiedniu, Berlinie, Rzymie i Hamburgu. 
Również polska tradycja operetkowego repertuaru w operze jesl długa 

i inleresująca . Przedwojenne sceny operowe Lwowa , Wilna i Poznania 
pełne byly Straussa, Lehara i Offenbacha. 

W naszym gmachu wesole śpiewogry wysławia/już Kurpi1iski, Elsner 
i Duniecki . a w czasach Il Rzeczpospolitej klasyczną ·operetką ratowala 
wielokrolnie pustą kasę Teatru Wielkiego, pierwsza w historii teatru 
lirycznego kobieta dyrektor - Janina Korolewicz-Waydowa. 

Często obserwuję jak melomani zgromadzeni na operowej widowni, 
powstrzymują swój śmiech uczestnicząc w komediowym spektaklu, bo 
uważają, że w operze to nie wypada ... 

Zapraszając dziś na „Zemstę nietoperza " daję dyspensę: wolno, 
a nawet należy .śmiać się do wofi! 

Życzę miłego wieczoru. 
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l3 października 1844 rozlepiono w Wiedniu afisze . których treść miała zapoczątko
wać nową epokę w dziejach walca i w dziejach operetki: 

Zaproszenie 
na 

Soiree dansante 
który we wtorek 15 października 1844 
nawet przy niesprzyjającej pogodzie 

odbędzie się 

w Kasynie Dommayera w Hietzingu 
Jan Strauss syn będzie miał zaszczyt po raz pierwszy 
dyrygować własną orkiestrą i oprócz przeróżnych 

uwertur i fragmentów operowych, także kilka własnych 
kompozycji przedstawić. Życzliwości i łaskawości 
prześwietnej publiczności poleca się i }Joddaje · 

Jan Strauss jun. 

Jan Strauss ojciec ni e przyszedł tego wieczora do Dommayera. Niechętnie odnosił 
się do kariery swojego syna; w tłumie zachwycon ej publiczności znaleźli się nato
miast dziennikarze, którzy doskonale wiedzieli jak Strauss ojciec starał się storpe
dować ten debiut , jak stara \ s ię swymi wpływami - niemałymi przecież' - od
wieść Dommayera .od udzie le ;1ia gościnności synowi, i JUŻ z góry cieszyli się jaką 
minę będzie mi a ł stary Strauss (Stary' Miał wówczas 40 lat 1) . kiedy w porannych 
gazetach przeczyta entuzjastyczne recenzje o synows kim koncercie. Na talent nie 
można mieć monopolu.1 Zdarza się, że - jak właśnie w tym przypadku - obdarze
ni są nimi ojciec i syn - pisano w ,.Osterreichischen Morgenblatt"; Dobranoc, 
Lanner' Dobry wieczór. Straussie-ojcze', Dzie/1 dobry, Straussie-synu - wtóro
wał felietonista ,.Wanderera" ... Zaczęła się zatem nowa epoka. Roztańczona co
n aj mniej tak. jak ta poprzednia, która pamięta ł a jeszcze złote czasy Kongresu 
Wiedeńskiego, ale i rozśpiewana - 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 całe muzyczne dziedzictwo i s tał się niekoronowanym 
wiedeńskim królem : najpierw królem walca, późni ej królem operetki. 

Pozostawił 479 opusowych utworów tanecznych i 16 dzieł scenicznych. Sporo , 
zwłaszcza jak na człowieka prowadzącego życie niezmiernie aktywne, wiele podró
żującego, wiele koncertującego, a w dodatku posiadającego wcale bogate życie 



u zuc10 ve: by trzykrotnie żonatv (w tyn ra7 porzucony). żył 7aws7e pełni <1 życ i a, 
c hoci a ż W\'Lh;wał s i ę być J edy111e- Zll1 USZO llym do tego OkolicznOSCiami. W gruncie 
rzeczy prz.cd !..l a daj ąc pon ad wszystku pai tyjk ę ta rok a w gron ie przyj ac i ół - B rah
msa lub Hanslicka - i ceni ą c spokój domowego zacisza. 

Dwukrotnie gośc i l w Warsza ie, a ponieważ ten rozdział jego d_ziałalności jest-:
paradok salni e - bod a· najmni ej Polsce znany . wa rto go pokrot~e ~rzypomrnec. 
Pierwszą podróż przedsi~wziął u s_am eh począ tków ~a nery, w pazd z1er_~1 k u 1850. 
B I to o kres .\ którym intensyw111e starał s i ę uzyskac zaszczytną godnosc dyrekto~ 
ra' c .k . dworskich balów, tot ż gdy donie ion mu . i ż w Warszawie ma s ię odbyc 
spotkanie ce arza Franciszka J zefa z care m Rosji , Mikołajem L uznał to za dos
konalą okazjG do przedstawie nia się swoj mu wł adcy . Będą na pewno uroczyste 
bale, koncerty, car pozwoli mu zagrać w pałacu , a wtedy by_ć może . pocznie_ na nim 
la ·kawe ok jeg pana ... Jak pomyślał , tak zr bil 1 - choc me bez trud nosc1 - to 
dobrnął przecież do Warszawy i zagra ! przed cesarzem! 29 października 1850 ,.Ku
rier W arszawski' rclacjonowal: 

Onegdaj na wieczorze u Najjafoiej~ zych Państwa w Pałacu L azienkow ·kim znajdo
wał się N. Cesarz A ustriacki, Xiqżęta z agraniczni obecnie bawiący w Warszawie , 
Osoby do ich dworów n a leżące, JJOO Xięstwo W arszawscy, jenemłowie , marszał
kowie szlachtr inaz z ma/żonkami i inne znakomite osoby płci obiej. W czasie tef!,o 
wieczoru wykonani! zostały tańce przez artystó w i artystki baletu, po uko1iczeniu 
k tór •eh osoby zaproszone tań czyły . Przybyły do Warszawy kapelmistrz Jan Strauss 
miał sz cz ście grać na tym wieczorze z ork ie. trą swoją ... 

Strau~s zre ztą „m i ał szczęś ie ·· grać nie tylko w Pałacu Łazienkowskim; występo
\ al t a kże na balach w resursie kupi ckiej . no i - zgodnie z ówczesnymi zwyczaja
mi - podczas an trak tów w T eatrze Wie lkim . 4 listopada „Kurier Wa rszawski"_ pi
sał: Między aktami p. Jan trauss przybyły z Wiednia z Orkiestrą Ojca swego, nieg
dy.~ Dyrek tora C .1ars ko- Królewskiej Balo wej Kapeli , wykonał dzieła muzyczne, 
tak swojej kompozy ji, jak i ojca, między innemi: Walc, Polka warszawska 1 Karna
wał wenecki nadzwyczajny ef ekt sprawiły. Nie ubliżając nikomu, musimy oddać 
sprawiedliwość k ompozycji pana Stra ussa, rak pod względem wykonania,jako, '. 
czucia, a dość na jej pochwałę powiedzieć, że gdy zagrał Walca , to całą publtcznosc 
w ruch wprawił. Po uk o1iczeni11 przywołano Pana Straussa 7-kroć, który jakby na 
podziękowanie ::akorlczył to wido wisko bardzo piękną Polką . 

Po tem publikowano już tyl ko sprawozdawcze notatki ,_np . Wczoraj w Teatrze Wiel
kim po komedii ,Jaki oj ·iec taki syn", przywołany p. Zńlkowski, po balecie ,.Wese
le w Ojcowie" - pani Turczynowicz. Jak pierwszym razem, tak 1 wczoraj pan 
Strauss z swo}Q ork iesrrą był z zupełnym zadowole111em przyjęty przez naszą pubb-_ 
czno ć, a po ukończeniu przywołany , albo: Wczoraj w Teatrze Wielkun po komedu 
„Srronnica 24ta" ! rzywołana panna Skrodzka. Pan Strauss wobec l! cz111e zebranej 
publiczno:fr:i z wielkim zadowoleniem grai ze swoją orkiestrą i 8-krotnym przywo
lanif'm zaszczvcony został. albo : Wczo raj w Teatrze Wielkim , po komedu „Noga 
drewniana" , p.rzy wolani wszyscy. Po części muzycznej, pan Jan Strauss 7-kroć .. 

p raz drugi przyby ł Strau ~~ Jo Warszawy dwadzie ' cia lat późni_ej - j uż ja_ko u~
nana i cenio na wi el ko~ć . a przybył zmuszony do tego p rzykrymi oko hcznosc1am1. 
Jego brat Józef, grai tego lata z wł asn ą orkiestrą w war~~aw kiej Dołi~ie Szwajcar
skiej, przyjmowany rresztą przez krytykę 1 pubhcznosc bardzo powsc1ąghw1e, by 

nie rzec - ozięble. Istotn ie zresztą nic panował zu peł n i nad przypadkowo dobra
nym. nit.: zn aj ącym ani jego. an i !!> ie bie nawzaj em niemieck im zes po łem . a podde
nerwowany w n ajwyższym sto pn iu za i stn i a łą sytuacją, załama ł się zupeł nie pod
czas chaosu jaki zapanowa ł w orkie. trze z winy koncertmist rza , dni u l cz r ca 
1870 i zemdlał na podium . Onegdaj pan Strauss tak silnie zachorował na esiradz ie 
w Dolinie Szwajcarski j - odnotował .. Ku rier" - iż go na rękach odn iesiono do 
łóżka ... k azało się, że Józef dostał udaru mózgu , leżał częściowo sparal iżowany, 
nie mógł mówić, tracił przytomność . Z Wiednia d jechał a jego żona , al y go za
brać do domu , na co zr sztą zdecydowano się dopiero w połowie lipca; 'i dni póź
niej Józef zmarł. atomiast. w trakcie jego cho roby. przybył na ki lka dni d W a r
szawy Jan Stra uss, aby zastą pić chorego brata, póki nie za ewn i orkiest rze innego 
dyrygenta. Oczarował wszystkich 1 Podobnie wypieszczonego, wyidealizowanego 
wykonania walców jeszcze Wa rszawa nigdy nie słyszała - pisal „Kurier W arszaws
ki" - Skoro ujmie laseczkę lub smyczek (bo sam często przygrywa i gra bardzo do 
brze) , natenczas cala jego fizjognomia, cala postać tchnie walcem , słowem sam jest 
wtedy walcem wcielonym. Widać wtedy, że ię lubuje pieści się melodią , wdzięczy 
się do niej, rozpływa się w niej i p rawie ręczyć można, że nawet wtedy puls musi w 
takt walca uderzać ... 

Wielkość Straussa wynik ała jednak nie z jego sztuki kapelmistrzowskiej. lecz z 
inwencji kompozytorskiej. Walce Lannera , Straus ·a ojca, a t a k.że jeszcze pierwsze 
walce Straussa syna był y po prostu muzyką taneczną , użytkową, nato miast w 
swych późniejszych kompozycjach trauss syn wzniósł sit; o całą epokc; w ·ż '.j: pi 
sa ł muzykę nic tylko do tańczenia lecz przede wszystki m do słuchan i a - walce sy
mfo niczne, lub - jak chcą inni - symfoni e walcowe, stanowiące nową, wspa ni ałą 
formę estradową. Ten nowy Straussowski walc nada l zresztą opierał się na form ule 
wykształconej przez Pamera, Lanne ra i Straussa jca, lecz rozszerzał j ą znacznie i 
traktował mniej rygorystycznie. I iego kompozycje składały się z I nt rod ukcj i -
swobodnej, nastrojowej, improwizacyjnej części wstępnej , z oznaczonych kolejny
mi numerami pięciu walców i z Kody z reminiscencjami wykonanych tematów. 
Każda jednak z części środkowych, zasadniczych, opiera ł a s ię na dwu tematach łą
cznie - jedna duża kompozycja obejmowała ... dziesięć tematów' Słynny pierw zy 
temat Opowieści Lasku Wiedeńskiego zamyka się w 44 taktach 1 czy można równać 
go z klasycznymi 8-taktowymi melodiami walców tanecznych? 

Wszystkie jego najsłynniejsze walce koncertowe - oprócz Walca cesarskiego i Od
głosów wiosny, powstały w latach 1864-72, później inwencja twórcy Nad pięknym 
modrym Dunajem; Życia artysty, Wina, kobiety i śpiewu, czy Wiede1iskiej krwi, 
owocowała coraz piękniej , ale już w nieco innym świecie: w świecie operetki. Ope
retki zaczął zresztą pisać pófoo i niechętnie . Mając u. t aloną sławę „króla walca" 
nie wierzył w swój talen t liryczny, nie chciał by p rzymierzano go do Offenbacha. 
To jego pierwsza żona, rozsądna i ambitna (st arsza od męża o 10 lat) Jetty Treffz 
była tą. która mozolnie przełamywała mężow kie opory - dodawała wiary w jego 
twórcze możliwości , a wreszcie skontaktowała Straussa z dyrektorem Thea ter an 
der Wien i doprowadziła Jo postawienia go niej ako wobec faktów dokonanych: 
zobowiązał się do napisania ope retki, podpisał umowę - musiał jej dotrzymać. 
Pierwsza operetka ja ką n api sał dla Theater an der Wien ( Wesołe ko bietk i wiederls
kie) nie została w ogóle wystawio na, jej partytura gdzi eś zaginęł a, dzi znamy ją 
tyl ko z tytuł u . D ruga - /111.1.igo. której premierą dyrygował 46-letni Strauss w roku 
1871, została wprawdzie przyj ęta entuzjastycznie, a le dziś- z perspek tywy la t -
nie byli byśmy ski· nni podz i e l ać tego entuzjazmu, trzecia - Karnawał rzymski 
(1873) - równi eż okazała ie; raczej niewypa ł em, m że jednak potrzeba yło tych 



trzech prób, by rok później powstało wreszcie arcydzieło gatunku, jakim stała się 
czwarta operetka Straussa: Z emsta nietoperza. 

Johann Strauss z żoną Jetty w 1867 r 

Niestety, jej klasy nie osiągnęły jego kolejne dzieła sceniczne. Głównie z winy li
brett, do których nie miał na ogół szczęścia, pomyłkami okazały się: Cagliostro w 
Wiedniu (187.Ś) , Książę Matuzalem (1877). Ciuciubabka (1878) , Koronkowa chu
steczka (1880) i - najlepsza z nich - Wesoła wojna (1881). Następnym trwatym 
sukcesem, pozostającym do dziś w repertuarze wszystkich teatrów muzycznych 
świata stała się dopiero Noc w Wen ecji(l 883), a bodaj jeszcze znaczniejszym: Ba
ron cygański (1885). To już właściwie ope ra często wznawiana na operowych sce
nach (podobnie jak Zemsta 11ie10perza), która jednak i dla gatunku operetkowego 
miała ogromne znaczenie: właśnie Baronem cygańskim wprowadził Strauss na 
operetkową scenę to cygańsko-węgierskie milieu , które potem przyniosło szereg 

świetnych osiągn ięć w ok.re ie późnej operet ki wicdd1sJ...iej -od Leharo\\~k i cj Cy
gańskiej milo.'ici. po , !ma nowską Księżn iczkę czarda 1u: i /Jrabinę Ma rici: . Dla 
Straussa było juz jednak osta tnie wi elki e osiągnięcie . oswtn i wz lot jego wdk ieg 
talentu. apisal wprawdzie jeszcze pi ęć dab zych 0pcrctek: Symp licj11:, ::. ( 18 7) . 
Księżna Noneua (1893) , Jahuka (1 894) , Marz anna(l 895) , Bogini rozsądku ( 1897) , 
nie zyskały one jednak - i sł usznie - powod enia , podo bni \.'. jak jedyna .,praw
dziwa" opera Straussa : Rycerz Paz111 m1 ( I 892) pisana na zamówienie H ofope r. 
Sukcesem stała się tylko złożona z dawn 'L·h jego utworów , wskazanych przez scho
rowanego kompozytora, lecz opraco wanych ju ż p rzez Aclolfa l'v!U łl cra Wiedeń.ska 

krew (1 899), wystawiona w n ie spełna pi ć miesięcy po śmierci StraU' sa . 

Z atem - właściwie zaledwie dwa pra wdziwie wielkie dz i eł a : Z emsta nie1 perza 1 

Baron cygański, ale re dwa zapewni ł y Strau. sowi mi ejscL· n ie tylko w~ ród mi trzuw 
operetki. O ba utwory wzbudzają od dawna za int e resowa nie najwyhitnie jszych wo
kalistów i dyrygentów~ miarą tych zain te resowari mogą być choćby ł ynn e nagrania 
Zemsty doko na ne prz z Ht:rb rt a von Ka rajana . czy Barona poez Clemensa 
Kraussa, w gruncie rzeczy więc spełniły się skryte ambicje i nadziej e Jana tra ussa 
syna, wielkiego artysty swej epoki, jednego z niewi el u kompozytorów, któ rcg') po
dobizny widnieją nawet na banknotach. Nat uralnie na austriackich szyli n,,.ach , bo 
chociaż - celem przeprowadze nia sko mpi ikowanych operacji matrymonial nych 
przy swym trzecim ma ł żeńst\ ie - przyjął n i egdyś obywatelstwo księstewka Kobu
rsko-Gotajskiego i (przez niedopatrzenie zape wne) n igd y si ę go nie zrzek ł, to 
przecież - był chyba najbardziej austriackim z A ustriakó w i najbardziej 1edeń. -
kim z Wiedeńczyków. 

Zmarł 3 czerwca 1899. Pochowany został obok Schuberta i Brahmsa. 

Lucjan Kydryński. 

Johann Strauss i Johanne: Brahms w lschl. 



sfFCyd~ 
Nhmdta mdo~/'%{Z 

Willa w H ict:z ingu była dla Straussa przystanią , do której z ulgą powracał z męczą
cych podróży koncertowych, z wyczerpujących nerwy prób, ze spektaklów czy ba
lów. Jetty stworzyła mu w Hietzingu spokojną atmosferę, dającą poczucie bezpie
czeństwa, ukojenia, zapewniającą możliwość maksymalnego skupienia przy pracy. 
Teraz, gdy Starussowskie walce nie były już tylko rozkołysanym muzycznym pod
kładem do tańca , lecz przemieniły się w małe poematy symfoniczne w rytmie trzy 
czwarte, gdy Jan tworzył dzieła sceniczne , godne - kto wie - może i Opery Dwo
rskiej, minęły beztroskie czasy komponowania utworów wszędzie, gdzie tylko 
mógł na pięć minut przysiąść - w kawiarni, w fiakrze, w gwarze sali balowej. Miał 
teraz większe poczucie odpowiedzialności za to, co pisze, tworzy! wolniej - cza
sem pełen wątpliwości, wewnętrznych oporów, czasem w podniecającym uniesie
niu, które jednakże mogła nieopatrznie zniszczyć jakakolwiek przyziemna prze:;z
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 Hi etzingu: 

„Jego wrażliwy talent znajdował w willi w Hietzingu spokój. który Strauss cenił 
ponad wszystko. Był nie tylko panem - był bogiem w tym domu' Trzeba bytowi
dzieć, jak przyjmował tu grono najbliższych przyjaciół przychod.zących na codzien
ną partyjkę wista - gry w karty będącej, obok muzyki naturalnie, jego jedyną ży
ciową pasją ... Gdy jednak pracował, przyjaciele znikali bezgłośnie, odprowadzani 
przez Jetty. Strauss tworzył gorączkowo, z tą samą nerwowością , z jaką prowadził 
orkiestrę , jego pracownią była„. cala willa; w miękkim aksamitnym garniturze i w 
sztybełkach z włosami w nieładzie, krążył po wszystkich 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 pisać 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; bóg-Strauss mógł się wszędzie czuć niczym przy biurku .. Można by 
powiedzieć, że to inscenizacja, 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 serce , 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 wyrachowania. jego podstawową przyczyną jest„. bojaźń. Strauss należy do 

tych, którzy nie są pewni siebie i swoich dzieł, którzy stale mają wątpliwości, a 
proces twórczy u takich artystów jest ciężki, trudniejszy, niż możemy to sobie wyo
brazić ... " 

Jest to zapewne spostrzeżenie s łuszne. Strauss, wbrew pozorom, był człowiekiem z 
kompleksami; nie zawsze wierzył we wtasne 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 pięknym modrym Duna;em), 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 sal wiedeńskich 
przedmieść, lecz z dręczącym go ustawicznie niepokojem, czy jednak„. nie powi
nien tam pozostać, czy naprawdę stać 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 zdążył napisać doń finałowego baletu. 
Ale - był przecież utwór , który narodził się błyskawicznie, jak gdyby w n ag ł ym . 
gwałtownym przypływie cudownego natchnienia, a w dodatku ten właśnie okazał 
się jego najl epszym, najtrwalszym pomnikiem: Zemsta nietoperza - Die Fleder
maus. 

Napisał Nietoperza w ciągu czterdziestu dwóch dni , na przełomie lat 1873-74. lecz 
droga, jaką przebyt sam temat , nim dotarł na jego biurko, trwała znacznie dłużej i 
bardzo była skomplikowana. Bezpośrednio w stronę Hietzingu, skierował ją przy
jaciel i kolega Straussa jeszcze z gimnazjum Schotta, wydawca Gustaw Lewy . Miał 
on doskonałe rozeznanie europejskiego rynku muzycznego , niejednokrotnie po
drzuca! dyrektorom teatrów, a nawet Opery , informacje o sukcesach na scenach 
Paryża czy Niemiec ; jego rekomendacja dawała niejako gwarancj'ę powodzenia. 
Toteż Lewy zwrócił uwagę Steinera i Marii Geistinger na nową komedię libreci
stów Offenbacha - Meilhaca i Halevy'ego, Reveillon, odnoszącą sukcesy w parys
kim Theatre du Pa lais Royal, Steiner nie wahał się ani chwili i w ciemno nabył -
za spore pieniądze - prawa do niemieckiego 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
dziestu lat, i - przestał się nią interesować . 

Jest to oczywista nieprawda. Przeróbka Meilhaca i Halevy'ego bardzo odbiega od 
komedii Roderich a Benedixa Das Gefangnis (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 wsze lkie 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 inaczej , chociaż powodów jego rezygnacji z wystawienia utworu trudno 
dzisiaj dociec , wiadomo, iż Steiner. chcąc jakoś uratować zainwestowane w prawa 
autorskie pieniądze, chytrze podszepnął Lewy'emu. aby sztukę dyskretnie podsu
nął. .. konkurencji , czyli Franzowi Jaunerowi prowadzącemu wówczas Carltheater. 
Jauner miał w teatrze etatowego tłumacza - blisko siedemdziesięcioletniego. za
biedzonego Karla Haffnera , dramaturga-wyrobnika z Królewca , który za głodową 
pensję 45 guldenów pisał komedie, przerabiał, tłumaczył, poprawiał, uzupełniał , 



robii wsz , tk.o. rzeg0 L.yczvł sobie zef. Ha fncr przetł umaczy ł więc tekst Reveil/on 
(K iacji wigi li jnej) Jauner p rze j rzał jego przekład i... ddal \Zt u k~ Lcwy'emu; on 
również uznał. i e !lie moż n..i •lcld iw at' p) niej w Wiedniu sukcesu. Lewy jednakże 
j !>Zcze nic u c1y •now..11 ; zapewne wicnyl nada l w swój nos oraz w to . że sztuka 
mu.-j i~ prawd z.i ć ; j ednoCLeśnie czuł się t10cht; wi nny wobec Steinera i starał się 
ura tować .1 ego p ie n i ądze . )n tez wpadł na pomysł . aby Rh eillon przerobić na li-
brett o dla traus a. · 

Sztuka zre~ztą miała j uż v Pa r_ ·żu opraw.; muzyczn:i . Spreparowa ł j ą kapelmi strz 
Thćatrc du Pa ;tj\ Royal. Ba ri ł lc t . opi erając si ę czę'c iowo na wł asnej inwencji , 
c7.t; ściowo czerpi ąc z popularn ych w owym czasi e melodii . ale miała ona raczej cha
rakter wodewilowy. wym aga nia operetki 7 ł y na t miast znacznie dalej Skołowany 
Sreiner, 1wdząc i>l ..; w za ad:z.ie na p0mysl wydawcy (widział w nim bowiem Oi>tar
ni :.i . choć wą t ą, J csk ę ratunku). ocJdał ięc z kole i t ł u macze nie Haffncra d0 opra
co van i a \ ojemu kapelmistrLow1 . ale i au torowi tekstów, Rich ardo i cnee . któ
ry pomaga ł jui Straussowi szli fować libre tto Karnawału w Rzymie ( ... ) 

Int resujące f.Gdt: ie prześ ledzeni e rndowudu Srraussowskiego arcydzida, prześle 
dzenie drogi Nietopc- rza od ~a mego źró dł a . Otóż źródłem, jak już wiemy , b 1 ł a ko
media Das Ge an>:nis Roderich a Benedixa. w stawion .i 11 grudn ia 185 I w Tcut rzc 
Kr ólewskim w Berlinie B nedi · ( J 811-1873 ), p1 z dst a· ·i ciel berli11skiej komedi i 
mi szczań sk i ej z pt)j owy, rx wicku, !>am bt;dąc aktorem, zn a ł do ka nale praw idla 
sceny . mia! ogr mną l atwo 'ć pisania (85 sz.tuk 1), a ponadto wsławił się u potc.m
n eh jako rzeciwnik ... ze kspira . W swym traktacie Szekspiromania starał s i ę do
wieść , jak hardzo , iego Ldaniem, przecenia ś viar znacz nie a11gie l kiego dramatur
ga . ( ... ) 

Te n mate r i ał wzi t; li z kolei na wnrszta L Henri Mcilh ac (1831-1897) i Ludovic Ha
k y (1 834-1908) ; od dzicsi<;ci u lat prac wali sp~lni c, byli współautorami sukcc 
sow Offenhacha (lihrccistam1 i, knej f-lelen_" Zycia p aryskiego, ir>ohrodego . 
Wielkie księżny Gero!. tein ) . dl aczego więc nie zaproponowali Rti l'eii/011 Offenba
chowi ? Trudno dzi ś na to odpowi edzieć. Być mozc proponowali lep Offen ach te
mat odrzucił . hyć może llZllali . iż Offcn bach , który ni mógł jesz.cze o trzą snąć się z 
kl potów po w jni, prusko-francu kie· i nie był teraz w Paryżu dohrze wid7iany. 
przest ał być dla nich korL.ystnym partnerem. że raczej zaszkodzi ni ż pomoże sztu
ce? .. Ich komedia zna 7nie dhiegała od dziełka Benedixa. ( ... ) 

Komedia Reveif!on odn io~ł· w Paryżu oszałamiaj ący su kces . Sukces jednak wyni
kał głównie z zahi gów inscenizacyjnych, z nadania k medi i stylu maksymalnie na
turafo lyczncgo . nie z.nan go w Paryżu , prz. najmniej nie w tym stopniu. a zatem 
sz kuj :icego puhli czność. Goś ie na kolacji w II akcie iedzieli tak . jak rze zywiś
cic siedzi SIG przy ~t o lc , czyli kilko ro z nich zwróconych było do publiczno 'ci pleca
mi, co zdarzy ło się w Pa ryżu po raz pierwszy i było prawdziwym wyzwaniem rzuco
nym k:-ttra ln m kanonom. Kelrn.::rz wnosi li najprawdziwsze potrawy - ich sma
kowiL z:1pachy drażn i ł y nozdrza widzów , rzek me baletniczki towarzyszące pa
nom zachowywały się rzeczyw i ście tak , jak zachowują się prymitywne dziewczątka 
wprm a zonc po raz pierw zy v..i wielki swia t (no, uważaj, nie bierz mi wszystkie
go' .. . --- 'u~' ty, jak zab raknie to jeszcze pr yniosq), prawdziwy był także szampan 
i aktorz) pod koniec akt u hyli na autentycznym rauszu I Publiczność bawiła się zna
komicie. CLegc ·takiego e!>Lczc Par 7 nie widział. Reveillon tal si se nsacją ! 

A przy tyn. sam ekst . z.tuki wcale nie by ł zły. Libretto Nietoperza niewiele odbie-

ga od Meilhaca i Halevy 'ego, 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 wyjątkiem 
naczelnika więzienia - nadał nowe rysy, lecz w gruncie rzeczy byty to postacie jak 
gdyby dobrze już znane publiczności; Genee nie był wielkim twórcą , natomiast ar
cysprawnym profesjonalistą - umiał wszystko tak przykroić i ukształtować , że wy-

Pierwsza wykonawczyni partii Orlovskiego - lrma Nittinger 

glądalo jak nowe , chociaż - jak pisze Bernard Grun w Dziejach operetki - „Ei
senstein wprawdzie, mimo frak a i szapoklaka , wykazywał podejrzane podobieńst
wo do Orfeusza , grandezza Rozalindy przypominała na poły tragiczne momenty 
roli Heleny, Blind wywodził się wprost 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 byty 
istotami pełnymi życia, takimi, jakie spotkać było można na ulicach, w salonach i 
lokalach tanecznych." ( .. . ) 



Partytura Nietoperza to dzisiaj już właściwie ... zbiór sławnych cytatów, tak dosko
nale znane są jej wszys t!-. ie melodie. Są one już zresztą dzisiaj operetkową (i nie 
tylko operetkową ) klasyk ą. Dowci pne, ale i w wielu wypadkach liryczne , oddycha
jące atmosferą Wiednia . jego salonów , choć miejsce akcji banyjmniej nie jest 
określone jako Wiedeń; akcj a - w myśl informacji autorów libretta - rozgrywa 
się w luksusowej miejscowo \;i k uracyjnej w pobliżu dużego miasta (to zresztą za
dziwi aj ąca prawidłowość: właściw ie ani jedna z wielkich kl asycznych operetek wie
deń ki ch nie rozgrywa ~ i we współczesnym Wiedniu'). 

Pierwsza wykonawczyni parti i Rozalindy - Mari a Gei sringcr 

trauss napisa l pa rtyturę bardzo szybko; Genće pomagał mu w pracy jako doradca 
przy ewentualnych drobnych , niezbędnych poprawkach libretta. Gdy tylko party
tura zostala ukończo na. w Theater an der Wien natychmiast wzięto się za próby. 
Wiadomo by ł o z góry , że Rozal i ndę zagra G e istinger, zbyt zachłanna i zazdrosna o 
sukcesy . by mogła t ak ą rolę oddać komukolwiek innemu. Co więcej - G eistinger 
tak niechę tnym okiem patrzyła na inne kobiety w zespole , że Strauss do ostatniej 
chwili uk rywał przed ni ą ku plety z III aktu , przeznaczone dla panny Cbarles-
1 l irsch .' p icwaj ącej Ad lę . Próbował je tylko wtedy, gdy pani Geistinger wychodzi
ł a na d ł uższą przymiarkę kostiumów , w obawie, by nie kazała ich skreślić lub . . me 
zagarnęł a dla R ozalindy. 

Premiera odbyła się w niedzielę wielkanocną S kwietnia 1874 i zakończyła sukce
se m , choć bynajmniej nic tak wielkim, jak można by sobie to, znając późniejszą 
karierę dzieł a , wyobrażać . Publiczność była zachwycona, lecz opinie recenzentów 
bardzo ię między sobą różniły . H anslick stwierdzał m. in ., że inwencja melodycz
na nie jest tutaj tak bogata jak w Indygo, Spe idei ubolewał , że tak dobry kom po-

• 

zy tor. jak Strauss. nie może otrząsn~}Ć się z komplek su Offenbacha, Wittman 
wręcz określił ta lent Straussa jako ograniczony . a muzyk ę Nietoperza jako musi
kettę ... Oczywiście były i znaczn ie lepsze krytyki , na tomia. t sa m teatr tym ra em 
nie pomógł , a raczej zaszkodził operetce: po 11 dniach Ste iner zdj ął 'ietoperza z 
afisza, zgodnie bowiem ze znacznie wcześniej podpisanym ko ntraktem , w T heater 
an der Wien rozpoczyna ł s i ę cyk l gościnnych występów Adeliny Patti w Ernanim 
Verdiego. 

Później wprawdzie operetka powróciła na scenę, ale i dyrekcja, i pub l icmość stra
ciły już dla niej to zainteresowanie, jakie cechowało okres premierowy. Dopiero 
po wielkim sukcesie premiery berlińskiej, o którym słuchy dotarły aż do Wiednia , 
Steiner, gorąco namawiany przez Jetty, Geneego, Lewy'ego i Geistinger (Strau. s 
nie brał udziału w tej akcji) , zdecydował się jesienią wznowić przedstawien ia Nie
roperza z młodym, nowym aktorem Girardim w roli Falkego. A leksander G irardi, 
późniejsza wielka sława, grywał w następnych latach także Eisen steina, a wreszcie 
Froscha. 

T ak czy inaczej , Zemsta nietoperza dość opornie przyjmowała się w Wiedniu. Do
piero po dwóch latach osiągnęła liczbę stu przedstawień, po czternastu - dwust u, 
po dwudziestu pięciu(')- trzys tu. Nie przyniósł też Straussowi początkowo radoś 
ci, wręcz przeciwnie. Wkrótce po premierze rozpętano przeciw niemu oszcze rczą 
kampanię, wywoł aną informacją , że partyturę ukor1czył w czasie wyjątkowo szyb
kim jak na niego a sugerującą w związku z tym, że to nie Jan skomponował Zemstę 
nietoperza, że opracował J'l tylko z nut znalezionych w szufladach Józefa po jego 
śmierci. Fakt , że wdowie po swym bracie przekazał pieniądze, które udało mu się 
uzyskać z Warszawy po owym feralnym dla Józefa sezonie w Dolinie Szwajcars
kiej , że także oko liczność może istotnie dziwna, że po tak wziętym kom poz, torze, 
jak Józef, nie znaleziono nawet jednej nieopublikowanej nuty , skomentowano je
dnoznacznie: Jan zabrał kompozytorską spuściznę po zmarłym , a wdowie zatkał 
usta dużą sumą pieniędzy ... Kampania oszczerstw była tym bardziej przykra i ohy
dna, że publicznie i aktywnie uczestniczy! w niej najmłodszy ze Straussów, Ed
ward, co dla wiedeńczyków stanowiło autorytatywne potwierdzenie domysłów. 

Zemsta nietoperza, która w Wiedniu torowa ł a sobie drogę dość opornie, stosunko
wo szybko zrobiła karierę europe j ską, a nawet światową (w pa rę la t po premie rze 
wystawiono ją t akże w Ameryce). W roku 1877 zagrano j<) również w Paryżu, jed
n a kże z powodu nie uregul owa nych sporów o prawa autorsk ie z Mcilhaki em i J-la
levym opatrzono nowym librette m (Delacoura i Wildera) i w z wiązku z tym także 
nowym tytułem: La Tzigane (Cyganka) Tym razem do muzyki Nietoperz a dopi sa
no historyjkę o księciu. który per procura poślubia nie znaną mu księżniczk ę, by 
później - w noc poślubną - wymknąć s i ę z jej sypialni ... W roli ksi ężniczk i wy
stą piła Zulm a Bouffar, pami ętna z paryskiej premiery La Reine lndigo, do u• crtu
ry wstawił Strauss temat cygańskiej pieśni ze swego Cagliostra , i tak przedziwnie 
przyrządzony spektakl odniós ł jednak w Thea trc de la Renaissance duży sukces. 

Inne kraje obiegł Nieroperz w swej oryginalnej, wiedeńsiej wersji. W roku 1894 
nobilitował go wybitny dyrygent i kompozy tor 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 monografii Jana Straussa 

pióra Lucjana Kydryńskiego; PWM 1979 r. 



Na podstawie PRZEWODNIKA OPERETKOWEGO 

pióra Lucjana Kydryńskiego oraz inscenizacji Guntera Konemanna 

Akt 1 
W willi Gabriela l'On Eisensteina pokojówka Adela czyta list od siostry, tancerki 
Idy. Ida zaprasza ją na bal, który tego wieczora wydaje książę Gigi OrloYsky. Jed
nocześnie z ulicy dobiega pieśń; to Alfred, byty narzeczony Rozalindy, żony Eisen
steina, stara się skokietować dawną ukochaną brzmieniem swego głosu i jednozna
cznym tekstem: 

Powróć do mnie, mila ma, 
błagam cię, ptaszynko, 
serce me z tęsknoty łka , 

luba Rozalinko .. . 
Rozalinda, przerażona niespodziewanym zjawieniem się Alfreda, pe/na obaw, aby 
nie zetkną/ się tutaj z jej mężem, przyrzeka mu spotkanie wieczorem; oboje wiedzą, 
że Eisenstein ma jeszcze dziś iść na pięć dni do więzienia, skazany za uderzenie po
borcy podatkowego. Tymczasem pokojówka Adela, marząc o balu u księcia, prosi 
Rozalindę o zwolnienie na wieczór i noc: pragnie jakoby zająć się ... chorą ciocią. 
Rozalinda zrazu odmawia, potem jednak zwalnia Adelę - lepiej, aby nikt nie wie
dział o wieczornej wizycie Alfreda. Powracający z rozprawy sądowej Eisenstein pie
ni się ze złości na mecenasa Blinda. Wskutek fatalnej obrony adwą/rnta i nerwów Ei
sensteina oskarżonemu dołożono jeszcze trzy dni aresztu za obrazę sądu. Odsiady
wanie kary ma rozpocząć się za kilka godzin! Z ponurego nastroju wybawia go 
przyjaciel, dr. Falke; przychodzi z korzystną propozycją. Radzi, aby Eisenstein po
szedł do więzienia dopiero rano, natomiast noc spędził u księcia Gigi - naturalnie w 
tajemnicy przed żoną. Nie musi przyjaciela przekonywać zbyt długo; uzgadniają, że 
Falke przedstawi księciu Eusensteina jako francuskiego markiza. Rozalinda jest 
wprawdzie zdziwiona, że mąż jdzie.do więzienia we fraku, cylindrze i lakierkach, 
lecz Eisenstein uspokaja ją dewizą dżentelmena: chociaż los czarny, to gors biały. 
Wkrótce po Eisensteinie wychodzi również na bal Adela, przybywa natomiast Al
fred. Oboje z Rozalindą zasiadają do kolacji: Rozalinda w negliżu, Alfred w szlafro
ku jej męża. Dyrektor więzienia Frank pojawia się osobiście, aby zaprowadzić Ei
sensteina do celi. Zaskoczona w dwuznacznej sytuacji Rozalinda blaga Alfreda, aby 
jej nie kompromitował a grając rolę męża - poszedł odsiedzieć karę zamiast niego. 
Alfred, trochę pijany, chociaż niechętnie, godzi się z losem i Frank zabiera go ze 
sobą. 

l 
J 

Akt2 
Na balu u księcia Gigi OrloYsky'ego, wielkiego melomana, zbiera się bardzo różno
rodne towarzystwo: obok wytwornych pań i panów także młodziutkie tancerki z 
Opery; wśród nich Ida ze swą siostrą Adelą ubraną w suknię jej pani. Dr. Falke ob
jaśnia księciu Gigi intrygę w jaką wplątał grono swoich znajomych, chcąc zemścić 
się za przykry kawal, jaki Eisenstein zrobi/ mu w poprzednim karnawale. Po balu 
maskowym, nad ranem, zostawi/ on Falkego zupełnie pijanego, w kostiumie nieto
perza w samym środku miasta, i doktór musiał w tym przebraniu na piechotę wra
cać do domu, wśród śmiechu i docinków rozbawionej gawiedzi. Teraz „nietoperz" 
postanowi/ omotać przyjaciela. Zaprosi/ tutaj na bal Idę z Adelą, dyrektora więzie
nia, a także ... Rozalindę, która ma przybyć w masce jako węgierska hrabina. Falke 
obmyśli/ precyzyjnie całą intrygę wtajemnic:zając w nią innych gości balu i księcia 
OrloYsky'ego, choć nie zdradzi/ mu wszystkich szczegółów. 
Zgodnie z przewidywaniami Falkego, Eisenstein zaczyna asystować na balu fertycz
nej, atrakcyjnej Adeli; początkowo wprawdzie utożsamia ją z własną pokojówką, 
lecz Adela szybko zbija go z tropu. Rozalinda, która już przybyła na bal, z oburze
niem patrzy na zaloty męża. Z kolei także urok i tajemniczość Rozalindy robią swo
je; Eisenstein ją teraz zaczyna adorować, nie wiedząc, że pragnie zdobyć własną 
żonę. Rozalinda wykorzystuje sprzyjaj:,cą sytuację i zabiera mu piękny zegarek -
dumę Eisensteina. 
Zabawa nabiera coraz większego rożmachu, dwie osoby muszą ją jednak o świcie 
opuścić: dyrektor Frank i Eisenstein, którzy - obaj incognito - zdołali się już na 
balu zaprzyjaźnić. Obaj teraz, nie wiedząc o tym, idą w to samo miejsce: jeden do 
pracy, drugi do celi. 

Akt3 
W więzieniu jest tylko jeden więzień: niezmiennie rozśpiewany Alfred, i jeden do
zorca, strofujący go, zupełnie pijany Frosch. Nadchodzi prosto z balu dyrektor 
Frank, a później także Ida i Adela, którym Frank obieca/ protekcję w teatrze. Na 
razie jednak musi obie dziewczyny ukryć w ... celi, ponieważ nadchodzi kolej11y 
gość: Eisenstein. Obaj panowie zadziwieni są spotkaniem w tak nieoczekiwanym 
miejscu; wyjaśniwszy sobie, kim właściwie są, dziwią się jeszcze bardziej: dyrektor 
oświadcza bowiem Eisensteinowi, że ... Eisensteina sam zabrał wczoraj do więzienia 
z jego domu, gdzie zastał go w szlafroku, w czutym sam na sam z żoną. 
Eisenstein chcąc dociec, kto się kryje pod jego nazwiskiem, przebiera się za wezwa
nego do więzienia mecenasa Blinda i sam przesłuchuje Alfreda i Rozalindę. Oczywi
ście szybko orientuje się w czym rzecz: zarzuca zdradę Rozalindzie, która przyszła 
właśnie by•uzyskać zwolnienie Alfreda. Z kolei Rozalinda oskarża teraz męża o fałsz 
i zdradę - na dowód pokazuje mu zabrany na balu zegarek. 
Zjawia się wreszcie Falke i wyjaśnia intrygę zaaranżowaną z zemsty; Alfred spryt
nie podci:,ga i swoje spotkanie z Rozalindą pod ową „zemstę nietoperza". Wszystko 
się kończy dobrze. oszołomiony Eisenstein przeprasza Rozalindę i uzyskuje przeba
czenie; Adelą zaś obiecuj:, się zająć i książę i Frank. 

Śpiewaliśmy, tańczyliśmy, 
pijani melodiami, 
żegnamy się już z wami. 
Słodkiego mamy rausza, 
a wszystko - z winy Straussa' 
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Afi sz prawykonania wiedeńskiego w 1874 r. 

1874 S kwietnia prawykonanie dzieła pod dyrekcją kompozytora w Wiedeńskim 
Theater an der Wien. Reżyserował M. Steiner a scenografa; przygotowali 
Moser 1 Schulze . Wykonawcy: Eisenstein - Szika, Rosalinda - M. Gei
stinger, Alfred - Rudninger , Adela - Charles-Hirsch , Orlovski - 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 stanowiska, kiedy po wojnie francusko-pruskiej teatr 
zaczął podupadać . 

Jeszcze w tym samym roku pierwsze wykonania Zemsty nietoperza odbyły 
się w Berlinie, Budapeszcie a nawet w Nowym Jorku. 

1876 Londyn, Alhambra Theatre. Dyr M. G. Jacobi, wykonawcy: M. Rosental 
Cabella, Shaw , Chambers, Loredan. 

1877 Paryż, Theatre de la Renaissance. 30 października pierwsze wykonanie 
Zemsty nietoperza, które odbyło się pod tytułem La Tzigane (Cyganka) ze 
zm.1erno:iym hbrettem przez Delacoura i Wildera; zmieniły się również 
1m1on.a 1 nazwiska postaci. Obsada tego przedstawienia była następująca: 
Math1as (Eisenstein) - Ismael, Lena (Rosalinda)-L. d 'Asco. Le Gouve
rneur (Alfred) - Caliste, ks 'ężniczka Arabella (Adela - Z. Bouffa r , Or
lovsky - Urbain, Trick (Falke) - Piccolo, Zappoli (Frank) - Berthe li cr. 
Dyrygował De Montaau , scenografia Cornil (Grevin), reżyseria V. Ko
nmg. 
POLSKA - (zob. osobne omówienie). 

1894 Hamburg. Gustav Mahler jako pierwszy przygotowuje wykonanie Zemsty 
nietoperza na scenie operowej nobilitując w ten sposób dzieło J. Straussa. 

1904 

1905 

1926 

Paryż, Theatre des Varietes. Druga adaptacja francuska ze zmienionym li
brettem oryginału przez R. Ferriera. Obsada oraz nowe imio na i nazwiska 
postaci byty następujące: Gaillardin (Eisenstein) - A. Brasse ur , Carol in 
(Rosalinda) - C. Theven et , Alfred - Claudius, Arlette (Adela) - J. 
Saulier , Orlovsky- E. Lavalliere, Duparquet (Falke)- Piccaluoa . Dyry
gował A . J?odansky , który w łatach 1903-1904 zastąpił G . Mahle~ w Ope
rze W1edensk1eJ 1 dyrygował t ::i kże w T heater an der Wien. W latach 1915-
18 pr.zeni.óst się do Nowego Jorku, gdzie w Metropolitan Opera dyrygował 
n1em1eck1m1 operami. 

Nowy Jork. Pierwsze wykonanie w Metropolitan Opera (w wersji oryginal
nej). Obsada: A. Dippel, Rosalinda - M. SE MBRI H-KOCHANSKA. 
A. Reiss . B. Alten , E. Walker. Dyrygował N. Franko. 

Salzburger Festspiele. Przeniesienie spektaklu z Wiener Staatsoper. Dyry
gował tym przedstawieniem Bruno Walter a obsada była nastc; puj ąca: R. 
Tauber, W. Achsel , E. Wir! , F. Massary , R. Anday. W drugim akcie bale
towe divertissement do muzyki sławnego walca J. Straussa W ei n, Weib und 
Gesang (Kobieta, wino i śpiew). 

1929 Be_rlin. Ins~enizacja słynne.go Maxa Reinhardta w następującej obsadzie 
głownych rol: Hermann Th1m1g, Mana Rajdk , Karl Jbken, Adele Kern. 

1930 Pa.ryż, Theatre Pigalle. Pi er.wsza francuska realizacja oryginalnej wersji 
dzieła WĘ. libretta Haffnern 1 Genee. Dyrygował Bruno Walter(') . Obsa
da: E. Wirki, R .Ader-Tngona, Ziegler, L. Schoene, R. Anday. Reżyseria 
F. L. Horth. 



1931 

1933 

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

Marcelina Semhrich-Koch~ńska , pierwsza Rozalinda w MET, 1903 r. 

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

Paryż, Theatre Pigalle. Kolejna inscenizacja Maxa Reinhard.ta , która w za
sadniczy sposób zmieniała kształt dzieła. Remhardt podz1ehł przedstawie
nie na 20 obrazów nie respektuiąc przy tym orygm~lnego podz1a!u na akty. 
W k ażdym obrazie następowa ł a zmiana dekoracji, podczas ktorei wyko
rzystywano dodatkowo muzykę wyb.raną z bogatej twó~czości J. Straussa. I 
tak np. podczas jednej z takich zmian Latte Sch?ene. sp1ewała walca Nad 
pięknym modrym Dunajem w speCJalneJ aranzac11 Encha Wolfganga Kor
ngolda (znanego kompozytora 1 dyry.genta, 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 Bosch. Wykonawcy : M. Wittrisch, 
T. Lemnitz, H. Fleischer , E. Flcischer, J. Pettina. 

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

1941 Paryż . D wie wojenne ( 1) rea lizacje: w T heatre Pigalle in ccnizacja M. 
Bra nquc ta , któ ra za stą pil:l opracowanie Maxa Rein hardta ; w Grande Ope
ra wy lGPY Opernhausu L Berlina zareze rwowane wylączn ie dla publiczno
ści niemieckiej. Wśród wykonawców . Schwarzkopf w roli A de li . 
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Powojenne realizacje 
w teatrach operowych 

1950 Nowy Jork , Metropolitan O pera, dyr. E. Ormandy , reż. . Kani n , scen. 
R. Gerard. Wykonawcy: Ch. Kullman , L. Welitsch , R. Tucker, L. Pons. 
M. Lipton . Równocześ nie ukazało się nagranie płytowe w tej samej obsa
dzie wydane przez fi rmr: BS . W następnym roku (1951) partię Rosalindy 
śpiew a ły na zmian c; L. Wditsch i młoda Regina Resriik. 

1952 Nowy J ork . Metropolitan Opera , . ieco zmodyfikowana inscenizacja w no
wej ohsauzie : S. van holm , M. Jeritza , B. Sullivan , P. Mansel. J. Novotna 
(tym razem w ro li k, i ę cia Orlovsky'ego). Dyrygował ponownie . Orman
dy. 

Regina Resnik - R u7alinda . M T 1951 r. Liuba Welitsch - Rozalinda, M - T 1951 r 

1953 Londyn, Sadłer's Wells Theatre. Dyr. h. Mackerras , reż. G. Gordon. 
Wykonawcy: T. Round, V. Elliott, G. Davies. M. Shires , A. Pollak. 

1959 Londyn , Sadler's Wells Theatre. Nowa insc ·nizacja W. Toyle'a ze sceno-
grafią J. Bailey'a, dyr. V. Tansky . ykonawcy: P. G rant, J. Stuart , G. Da-
vies , J. Bronhill, A. Pollak. 

1960 Wiedeń, Staatsoper. Dyr. H. von Karajan, reż. L. Lindberg, scen. T. Otto. 
Wykonawcy: E. Wachter, H. Giiden , G. Zampieri, R. Streich, G. Stolze. 
Pierwsza realizacja na tej scenie. 

Hilde Guden (Rozalinda) i H an:. Be irc r (Alfred), Staatsoper Hamburg. 1964 r. 

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

1966 Londyn , Sadler's Wells Theatre. Nowa inscenizacja G. B. Shawa, scen. J. 
Kingshill , dyr. J. Matheson . Wykonawcy: E. Be lcou rt, A. June . J. An
drew, J. Eddy , S. Chapman. 

1969 Paryż, Opera-Comique. Francuska wersja P. Fc rricra ze zmienionym li
brettem oraz imionami i nazwiskami postaci (z 1904 r.) Wykonawcy: Gail
lardin (Eisenstein) - R . Corazza. Caroline (Rosalinda) - A. Esposi to. 
Alfred - B. Murracciol a, Arlette (Adela) - A. M. Sanial. Orlofsky - M. 
Llado . Dyr. J. C. Casadesus, reż . J. P. Gren ie r. scen. A. Levasseur . 

1973 New York City Opera. Dyr. M. Be rn ardi , reż. G. Freedman, scen. B. 
Karp. Wykonawcy: A. T itus, C. Bayard, G . G laze , R. Welting, R. Rae
Smith. 
San Francisco Opera. Dyr. R . Bonynge , reż . L. M8nsour i, scen. O. Smith/ 
A. Roth - iest to najprawdopodobn iej zachowana wersja scenografii z 
1965 r. Wykonawcy: N. van Way, J. Sutherland, R . Ulfung, J. Blegen. H. 
Tourange au. 



Joan Su tl ierl and (Rozalinda) i Ragnar Ulfung ( Alfred ), Sa n Fra ncisco O pera . 1973 r. 

1977 Londyn, Covent Garden. ov. a re lizacj a po raz pierwszy od 1930 r. Dyr. 
Z . Mehta . reż. l. Lindtberg, . cen . J. Trevelyan O man. Wykonawcy: 
H. Prey, K. Tc Ka nawa . R. KARC?YKOW'KI. H . Hcichele . R . Te ar. 

1979 Wiedeń , Staatsoper. Nowa realizacja w inscenizacji O. Sche nka , scen. G. 
Sch neider-Siemssena , dyr. H. von Karajan . Wykonawcy : B. Weikl. L. 
Popp, J. Hopferwit scr, E G ru bc ro wa , B. Fassbacnder. 

1981 Londyn , English National Opera. Dyr. H . Prikopa , re ż . G . B. Shaw, scen. 
T . Ha kesrr. Go dchild. ykonawcy : G . Pog~on, P. Macka , A . Martin . 
M . Hillsmith, F. Kimm. 

1983 Par)' Ż, Grand Opera. Dyr . . Weikert, reż . R. Foreman , scen. S. Jacobs/ 
B. Dayde Wersja z librettem adaptowanym przez .I . C. Carriere. Wykona
wcy: G. Quilico , I. Cotruba , . Jerusal m. N . Burrows, T. Schmidt. 

Wśród innych powojennych inscenizacj i Zemsty nietopeu.a , które z stały z al izo
wane poza teatrami operowymi trz ba przede w. zystkim mien ić spektakl przy
gotowany w Theater an der Wien z kazji 150 rocznicy urodzin J. Straussa (1975). 
To uroczyste przedstawienie poprowadzi ł M 'cislaw Roztrop wicz . a wśród soli
stów kreujących czołowe partie Alfreda śpiewał WIE ŁAW O CHMAN . Wi esław O chman Jako Alf~ed w Th ca te r an de r Wi e n w 1975 r 



Kilka informacji 
o niektórych realizacjach w Polsce 

Pierwsze wykonanie Zemsty nietoperza odbyło siG h wrześn ia 1877 roku w Warsza
wie (wg. Przewodnika O peretkowego L. Kydryńskiego ), pod zmienionym tytułem 
- Ładne kobietki. Można zatem p rzypuszczać , że ta pierwsza polska wersja różni
ła się nieco od oryginału li brett a Haffnera i Genec, eh ć zczegółowych informacji 
na ten temat nie ma w ogól nie do. tGp nych źródl ach. Jedną z wykonawczyń partii 
Adeli była w tamtych Jatac h Adol fin a Zirnajer (1 881 ), słynna .,Zimajerka" znana 
skąd innąd ze swego wybuchowego temperame ntu, wywołuj ąca nieustannie awan
tury w teatrze i sprzeczki z kolegami . Mi mo to była ona u l ubien icą nie tylko publi
czności Warszawy, ale równie ż Berlina i Wiednia. 

Mieczy lawa \viklińska jako A dela, 1909 r. 

K olejna po lska real izacja zo tał a przygo towa na we Lwowie (29 marca 1879 r.) In
formacj t ę podaje Annals of opera pod redakcją Alfreda Loewenberga (znakomi
ta i bardzo zród!owa praca ), n ic wymien iaj ąc jednocześnie warszawskiego przed
stawienia z 1877 r . 

Do historii polskich wykonań Zem ty nietop erza przeszł y spekta kle warszawskiego 
teatru Nowości (z 1909 r. ), ze względu na znakomitą obsadę (Zofia Wojnowska, 
Mieczysława Ćwik lińsb , Józef R edo, Wi ncenty Rapacki-syn, Leopold Morozo
wicz i inn i.). wiklińska grał a Adelę i - jak pisal a ówczesna prasa - była rewela
cyjna; kreował a zresztą tę rolę jeszcze w ro ku 1919, o czym można się przekonać 
czytając choćby fragment recenzji zamieszczonej przez Romana Jasińskiego w jego 
pasjonującej książce N a przełomie epok - Muzyka w Warszawie (1919-1927): 
Marnotrawna córa lekkiej muzy warszawskiej pani M. Ćwiklińska powróciła. Przy
puszczam , że lepiej jej się działo niż owt>m u synowi z Biblii, chociaż zeszczuplała 
mocno, z czym jesr jej bardz o dobrze. (. .. ) Pani Ćwiklińska w roli Adeli wniosła na 
scenę s wój dawny temperam ent, ro zmach i szczerą wesołość, nic też nie straciła z 
właściwego sobie wdzięku i miłej łobuzerii. Przyjmowano ją owacyjnie. 

(L. K. „~azeta Warszawska'', 28.IV.1919) 

Były to już ostatnie w s tępy znakom ikj a ktorki w operetce, którą wkrótce miała 
raz na zawsze porzu cić . Nie zrezygnowa ł a natomiast z opere tki inna wielka gwiaz
d a tamtych lat - Wikto ria Kdwccka . Oto co pisa ł Pio tr Ryte l o jej występie w Ze
mfrie nietoperza: 

Nie ma dziecka w Warszawię, które hy nie słyszało o Kaweckiej, ale nie ma też 
męża dojrzałego, który by słynnej artystki w latach mfodości nie słyszał. (. .. )Jeżeli 
może być w operze styl, to jego najlepszym wyrazem 1est p. Wiktoria Kawecka. D,r;~ 
piero wczoraj, śledząc każdy ruch i gest, każde słowo, mimikę twarzy, wytrawnosc 1 

spokój gry artystki widzieliśmy, co m~żna z r,ob1ć z partu me wyg_rywa)QC tak zaraz 
atutów pięknej budowy swych kształtow 1 m1 ~ego oblicza. Jako sp1ewacz_ka p. Ka
wecka imponowała szkołą znakomuą , 1stot111e wzorową. (. .. ) Wielka ana w akcie 
drugim była wykonana tak, iż 11 iejedna z artystek operowych mogłaby p. Kaweck1e1 
słusznie zazdrościć . 

(„Gazeta Warsza wska" 29.IV.1923) 

Wśród wykonawców Zem.11y nietoperza z tamtych lat odnajdziemy zresztą więcej 
znakomitych nazwisk , choć zastanawiać nas dziś moż.e zad.z1wiająca wręcz miesza
nina temperament w 1 talentów artystycznych , speqalnosci aktorskich 1 muzycz
nych. Bo choćby Stanisł aw Gru zczyński , któr / jeszcze w 1916 r. śpiewał Eisenste
ina debiutując niemal jednocześnie w O perze Warszawskiej partią. .. Radamesa 1, 

by po wie lu latach sta<.: sic; legendarnym wykonawcą bohaterski ch partu tenoro
wych w dzieł ach Ryszarda Wagnera (Lohengri n, Pa rsifa l , Z ygfryd , S1egmund). Ei
sensteina wykonywał również E ugeniusz Bodo - popularny amant prz_edwojenne
go kina, a w 1932 roku n iewie l ką (ale ni ezw kle smakowitą z aktorskiego _punktu 
widzenia) ro l ~ Froscha kreował sam wie lki Alek andc r Zc_lwerowicz. Musi_ w ty_m 
Straussowskim dzie le tkwić jak aś au tentyczna si ła, 1ż przyciąga do s1eb!e na i wybit
niejsze indywidualno ści. Nie opar_! s i ę N ietoperzowi nawet Julian Tuwim - ~spa
niały poeta, a jednocześn i e człow ie k _ o ~udownym poczucrn humoru; autor naibar
dziej zabawnego i uro c;;zego „paszkwil u na opere tkę (Jarmark rymo_w). Jego _błys
kotliwy przek ł ad Z emsty nietoperza król uje na polskich scenach mezm1enme do 
dziś od 1932 roku. 

Pierwszym dziełem J . Straussa , które powrócił o do repertuaru po _zakończeniu 
drugiej woj ny światowej był a znowu Z en:ista nietoperza. __ Wystawił ją w 1949 _r. 
warszawski T eatr Nowy r r_zy ul. Puł awsk iej w mscemzaCJI (lub raczej adaptaCJI) 
Stanisławy Perzanowskiej 1 w mteresującei ob a c.I zie: Krystyna Sznerr (Rozalin
da), Feliks ' zczepańsk i (Ei ·cnstcin ) . Tadcu z Fijewski (Książe Gigi), Helen~ Bor
tnowska (Adela), Janu z Popławsk i (Al fred) , Tad_eusz Cy_gler (Falke)~ a takze ro~
tańczony naczelnik więzien ia Frank w interpretacj i Ludwika Sempohnsk1ego, kto-



remu zresztą zawdzięczamy ·zczegółową dokumentację .tego wyd arzenia zamiesz
czoną w jego pamiętnikach 1• Dodajmy , że ukł ad tańców 1 całą oprawę choreografi
czną tego przedstawienia opracowa ł Leon Wójcicki , a primabaleriną była Man<1 
Krzyszkowska. 

Przedstawienie - jak to się powiada - odbiło się szerokim echem i zebrało wiele 
ocen w prasie , które są dla nas dzisiaj niekiedy wielce zabawne, choć jednocześnie 
dość charakterystyczne dla epoki w jakiej powstały: 

Jeżeli repertuar rozrywkowy (. .. ) dzielimy na szkodliwy, obojętny i pożyteczny , 
trudno chyba „Nietoperza", mimo jego muzycznych wdziękó.w, uznać za spektakl 
wartościowy w społeczeńst wie, które coraz dalsze ;est od cymczne; 1 rozwiązłe; at
mosfery zabaw roz wydrzonej burżuazji .. 

Jaszcz, „ Trybuna Ludu" 

„. dyrekc;a tea/ru Nowego musiała sobie zdawać sprawę, że wys1awia nie rylko mu
zykę Jana Straussa, ale i libretto nierozłącznie z 1ą muzyką związane. Prawda, tekst 
/ibre11a zostal zręcznie i bl\'skotliwie odświeżony, ożywiony humorem słownym. 
Ale - co z tego? Te pomyslOwe i często hardzo zabawne wstawki, przeróbki i aktu
alizacyjki nie zagłuszyły - bo zagłuszyć me nwgly - dominaty „ ~emsty metope
rza", owego p odsta wowego smaczku moralno-1deolog1cznego, ktory tak mile łe
ch!ał podniebienie burżuazyjnej klienteli. Tym smaczkiem 1 tą dominatą ;est bezmy
ślne, syte, próżniacze zadowolenie. (. . .) 

Bolesław Wójcicki 

Niewątpliwym ewenementem tego warszawski ego przedstawienia_ byt udział w nim 
sławnej przedwojennej gwiazdy operetkowej Lucyny Messal, ktora grała„. Lucy
nę Messa l śpiewając (podobno przepięknie) najbardziej znane walce J . Straussa. 
dodając w ten sposób więcej czysto muzycznego rozmachu calem~ przeds1.ęwz1ę
ciu. Co byśmy bowiem _ni e mówili o aktorskim kunszcie wykonawco;v" fmeZjl 1 lek~ 
kości z jaką żonglowali humorem słownym , trudno sobie Jednocze~rne wyobraz1c 
np. kuplety księcia Orlovskiego z II aktu ( Chacun a son gout ... ) odspiewane przez 
Tadeusza Fijewskiego. l'vluzyka Jana Straussa Jest wspaniała, .a le stawia bardzo 
konkretne wymagania pod względem umiejętności muzycznych 1 wokalnych. Rac
ję miał a właśnie Karolin a Beylin , która w swojej recenzji pisała: 
.. . 75 lat później ta oper a komiczna, k1óra może służyć zq p_rzy~lad wiecznej mło
dości, bo od czasu jej powstania nic nie s1racila na swo;e; sw1ezosci, uroku, rozma
chu i temperamentu. Złożyło się na ten fakt kilka przyczyn. Przede wszystkim lek
ka, musująca, senrymentalna i urocza muzyka Jana Straussa, na_stępme lzbreuo ta-. 
kich mistrzów jak Halevy i Meilhac , ci sami, którzy stworzyli mesm1ertelne operetki 
z Offenbachem (. .. ) 

A więc jednak przede wszystkim muzyka! Dodajmy, że wtafoie utwmy sceniczne 
Offenbacha bliższe są zd cydowam e stylowi francuskiej opera-com1que rnz np. 
wodewilu. że nie mog<1 być „nucone" przez śpiewających aktorów, t_ecz muszą b~ć 
wykonywane przez wokalistów z prawdziwego zdarzerna, maczei _autentyczrn~ 
wielkie walory muzyczne tych dziel zrn kną bezpowrotn.1e 1 me zdoła ich uratowac 
najbardziej uwspółcześnion e libretto i wymyślna inscernzacja. to samo doty~zy kil
ku najwybitniej szych operetek J. Straussa , E. Kalmanna_ czy F. L~hara, ktore sta
nowią swoisty kanon gatun ·u operetkowego , grupę dziel o wybitnych walorach 
muzycznych. Z emsta nie1operza zajmuje wśród nich miejsce .szczególne, urasta do 
rangi symbolu. Znakomity austriacki dyrygent, kompozyt_or 1 pisarz muzyczny Fe
liks von Weingartner , ten sam, który przeszedł do historn i a ko autor stynnyc~ re
tuszy instrumentacyjnych w symfoniach Beethovena pow1edz1ał: - „Zemsw meto
perza " nie jest operetką najlepszą. Jest ona wf a ś 111 e opere1ką, arcydziełem tego 
gatunku. 

Przyszłość ope retki wydaje s ię pr7es<idzona. Okres jej niegdysiejsze j świetności 
mamy j uż daleko za sobą . Została zdominowana najpierw przez kl asyczny musical 

Lucyna Messa l 

anglosaski a os tatnio nawet przez utwory w rodzaju Ph antom in the Opera - czyli 
Up~iór w operze Andrew Lloyda Webbera (prawdziwy horror z muzyk ą wszelakie
go autoramentu - od klasycznego pastiche'u aż po rock i se kwencje elektronicz
ne) . Myśląc zatem o walorach muzycznych klasycznej operetki. o wysoki ch wyma
gani ach profesjo nalnych jakie ni ejednokrotni e stawiaj <) przed wykonawcami party
tury Straussa, Kalmann a czy Leha ra, spoglądamy w s tronę teatrów operowych , 
gdyż współcześnie właściwie tylko one mogą zapewnić tej muzyce odpow1edrno 
wysoki poziom wykon awczy firm owany naj znakom itszymi nazwiskami dyrygen
tów. śpiewaków. wirtuoze rią najl epszych orkiestr. Zreszq, wł aściwie było tak za
wsze o czym świadczy niezbicie dokumentacja wykon a ń Zemsty nietoperza zamie
szczona powyżej . Również w Polsce najwybitniCJsze operetki pojawiały się i poja
wiają na scen ach operowych, choć traktowane bywają niestety często bardziej jako 
ratunek dla budżetu teat ru niż wydarzenie artystyczne. Jeśli chodzi o wykonania 
Zemsry nieioperza . to wśród polskich teatrów operowych zdecydowany prym wie
dzie Poznań. który ma na swo im koncie już cztery realizacje tego dzieła: 1923 (dyr. 
P. Stermicz- Valcrociata. reż. St. Czaplewski. scen. S. Tarnawski , chor . R. Mora
wski); 1946 (dyr. Z. Woj ciechowski. reż. M. Janows ka-Kopczyńska , scen. Z . 
Szpinger/S. Janasik, chor. J. Kapli1iski); 1963 (dyr. R . Satanowski, reż. D. Badu
szkowa, scen. J . Warpechowski, chor. K. Drzewiecki); 1982 (dyr. M. Dondajews
ki , reż . J. Maciejewski . scen. b. Zawada-Maciejewska . chór. E. Wesołowski ). Ro
zalindę śpiewa ła A. Koftunow, Adeh; - K. Pakulska , Eisensteina - Jan Czekay. 
W roku 1967 Zemstę nietoperza włączył również do swojego repertuaru Teatr 
Wielki w Łod z i (dyr. J. Klimanek. reż. D . Banduszkowa , scen. St. Bąkowski , 
chór. W. Borkowski). Główne role kreowali: D . Ambroziak, R. Spychalski , I. 
Nawe. St. Heimberger i R. Werliń s ki. 



Agnieszka Kossakowska jako Adela, Warszawa 1958 r 

W Warszawie kolejna realizacja arcydzieła straussa powstała znowu w Operetce 
przy ul. Putawskiej . Premiera odbyt a s ię 30 grudnia 1958 r. Przedstawienie popro
wadził Jerzy Gaczek, reżyserował Ludwik Rene , scenografię opracowali Jerzy Sze
ski i Jan Hawryłkiewicz a choreogra fię Jerzy Kapliński. W obsadzie gwiazdy war
szawskiej operetki z tamtych lat: Mieczysław Wojnicki jako Eisenstein, Beata Ar
temska (jedna z ostatnich śpiewaczek operetkowych wielkiego formatu) jako Ro
zalinda, Helena Bortnowska jako Adela (dublowała ją młoda Agnieszka Kossako
wska), dalej - Jan Precigs (Alfred). Ryszard Fabiański (Frank), Zdzisław Zaczyk 
(Gigi), Stefan Witas (Frosch) i inni. 

Teatr Wielki w Warszawie nigdy przedtem nie miał w repe rtuarze Zemsty nietope
rza, chociaż wystawiał już inne dzieł a J. Straussa (1931, Noc w Wenecji, dyr . W. 
Bierdiajew, reż. A. Popławski , scen. J. Wodyński, chor. P. Zajlich; 1935, Baron 
cygański , dyr. A. Dolżycki , reż. W. Zdzitowiecki , scen. ?, chor. M. Pianowski). 
Niejednokrotnie natomiast pojawiały się w repertuarze utwory Offenbacha i Leha
ra. Tak więc obecna premiera Zemsty nietoperza wprowadza po raz pierwszy arcy
dzieło Straussa na scenę przy Teatralnym i już choćby tylko z tego powodu jest wy
darzeniem bardzo istotnym. 

Wiktor, A. Bregy 
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.„ 
J. Patzak, H. Guden. A. Dermota, W Lipp, S . W agner; 
Wiene r Philharmoniker. dyr C. Krauss 

Ch. Kullman , L. Welit~ch . R . Tucker. L. Pons, M . Lipton ; 
Orkiestra Metropolitan Opera, dyr E . Ormandy . 
Premiera przedstawienia w tej samej obsadzie 
na sce nie MET odbyła sit; 20 grudnia 1950. 

N. Gedda, E. Schwarzkopf. H Krebs. R. Streich, Christ; 
Orkiestra Philharmonia. dyr H. von Ka ra jan 

H. Terka! , G . Schreyer, A . De rmota. W . Lipp. Ch . Ludwig ; 
Orkiestra Phil harmonia, dyr O. Ackermann 

W Kme ntt. H . Guden. G. Zampieri . E . Kbth. R. Resnik; 
Wiener Philharmo niker , Chór Opery Wiedeński ej, 

dyr. H von Karaja n. 
Jest to bodaj najsłynniejsze nagranie. W drugim akcie 
zawiera dodatkowo Wielką Galt;, w której śpiewają: 
J. Sutherland. L Price, B . Nilsson , L. Welitsch, 
R. Tebaldi, T. Berganza. J . BJbrling , M . del Monaco, 
E. Bastianini, F . Corena. 

E. W achter, A. Leigh. S. Kó nya, A . Rothenberger, 
R. Stevens; 
Wiener Philharmonikcr. dyr O. Dan on 

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

N. Gedda . A . Rothenberger , A. Dallapozza, G Holm, 

B. Fassbander : 
Wiener Philharmoniker, Chór Opery Wiedeńskiej, 

dyr. W. Boskovsky 

E. Wachter, G Janowitz. W Kmentt. G Holm, W. Windgassen; 
Wiener Philharmoniker . dyr C. Bohm 

H. Prey,J. Varady, R . Kolio, L. Popp , I. Rebroff: 
Orkiestra i Chór Opery Monachijskiej. dyr C. Kleiber 

Soliści wymienieni są wg. następującej kolejności kreowanych postaci: 
Eisenstein, Rozalinda, Alfred, Adela. Orlovsky 
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