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Johann Strauss-syn. Rys. Leopolda Horowitza, 1896 

BURZLIWE ŻVCIE 

Dni:i Jl li pca 1825 roku młody skrzy
pek. komp ozytor i dyryge nl wi<::deń:-.kiej 
kape li Lannera, syn SL) nkar.t.:a z L.eopold
stadt, Johann Straus · '1. ' Z i ;) ł ~l ub z córką 
właścici e l a gospody ..Pod Czerwonym Ku 
rem ". Annt) Str ·im. i\lałż<:: r'l srwo to zostało 
za\Yarte zapewne w równej mierze 
z miłości co z konicczności . Panna młoda 
bow iem spodzie\\ a ła si<; dziecka , które 
narod L: i ło si ę w trzy m ie s i ą ·e późnie j, 

a dokładnie 2 5 październ ika. Przyszedł 
w tedy na świ a t pierw( rocl rn· syn p a11srwa 
Straussów, nazwany im ieniem ojca, cz, l i 
Johan n II. 

Senior rodu nieba\\'em zu peł ni · si<; usa
modzie l n ił Zr) vaj ;1c więzy zawodowe 
z La nnere111 i zctkładaj;)c własn ;1 orkiesrrc; . 
Zyskała ona takie powodzenie. że bywało , 
iż Johann ~trauss zatrudni ał ł ;1czn i c do 
200 muzyków , m 'orz<)C zespoły, które z re
perrnarcm zawieraj< ')'m jego \Valce , polki 
czy marsze koncerto -.vały nic Lylko w całej 
Austrii. ale i w Anglii, we francji . M imo to 
w ie del'tsk.i m uzyk nic życzył sobie, by któ
reś z jego dzieci W) brało L<; sa1m1 drogę 
za\Yodow;r NajsLarszego syna, Johanna 
musiała przeto m atka wy:-.) łać na lekcje 
gry na fo r tepianje potajem nie. Zabiegała 
też o to, by chłopiec uczył sit; kompozycj i 
i gry na skrzyp cach u Amona. członka or
kie st ry jego ojca. Późniejszy .,kró l walca" 
próbował j uż komi onować w sz(>stym ro
ku ż;cia. a gd_ podr(>sł. na uki z tej dzie
dzi ny pobierał u kapelmist rza katedr alne
go, czeskil'.go muzyka Josepha Dr ·chslcra. 
Miał wtedy Johann 18 lat, a ju7 w roku na
:-.Lt;'.pnym 1 8- ł· ł. w paździt:rniku. plaka ty na 
w icdc:r'l!'>kich słupach ogłoszeniowych ob
w i •ś ·iły w szem i wobec, ż · Strauss-s, n 
będzie po raz pierwszy dyrygować w ka:-.\ '
nic I omm ayera w Hietzingu swym „włas 

nym personelem orkiestrowym'' . Debiu t 
ten zako11czył si t; pełnym su kcesem. Po
twi erdz ił to felieton zamieszczony naza
jutrz w piśm i e „ \X':.inc.krcr" . 

Cdy w 1 8~~ 9 roku po zakażeniu si <; 
szk:irlal) 11 ;1 i po zapaleniu opon mózgo
wych zmarł Johann ~Lrauss I, junior połą
czył jego zespół L \\' łasn<) orkiestr;), która 
stała si t; ś 'i atm\' <) sensacj ą . KoncerLO\\ ała 
ona \\ szc:;d zic: od Peter :-.burga do Bosw n u 
W 186 ) roku Johann Str;1uss zapoznał ·i<; 
w \X' iedniu z Jakubem Offet hachcm . kcó
n::go operetki "'Y" 'a rłr wie lkie wra:lenie 

na :-.ynu An n) Strl'im. PO\'\ ieoył w i<;c kie
ro\Y tl ie: two S\\'Ojej orki c:-.cry \\ ' ręce braci 
Josepha i Eduarda. a sam poświ<; · ił sic; 
kompozycj i . ' l\YorLył Lreszt•) / nieL\\') kh1 
ła t\vości :J . gdLie sic; dało: na sC.T\\'Ctkach 
'" k;m ia rn i. \\' fi akrze wioz;~cym go z kon
certu na koncert, w garderob it: teatralnej, 
w I rzerwacb podcza:-. kon -crLÓ\Y. \X su
m ie nap i sał ok< ł o 500 u Lwon'>w tanecz
nych. przeważn ie walców Lak nidrnie::ne l
nych jak: „ ,\ad pięknym, 111odry111 D11no· 
jem ". „ Wino. k ohielo i fpieu•· czy „ lrle
rte1zslw kreu· ''. Ale wted'" po zetknięc i u 
si c,.· z twórcą „ŻJ'cia pm:i •skiego ''. postano
\\' ił zacz;~ć konkuro\Yać z nim na niwk 
operetki . .Je rry Tretfz. sta r:-.za od mc;ża o Hl 
lat picrn·:-.za żona Str aussa. d awn a aktorka 
Thcater an der W ien. poznała go z dyrek
torem tej sceny, Steinerem. który nosił sic; 
z 1.am iarem przdamania w swoi m teatrze 
monopol u Offenbacha. C:hc;u1ie przc.: to 
zgodził sit;'. na \\'spółpracę z ,loh:1nnem 
i podsun :1 ł mu libretto Josepha Brau na 
„Die !11stigen Frauel/ t'Oll \1"ic11". Cho(· 
Strauss nieomal błyska'11·icznic napisał mu
Z) kę. op retka ta nic była nigc.l) wy:-,la\\'iO
na. Kokj ną r>rólx1 było ,,Indyp,o" („l11di
go ") i ono zostało pokazan<:: publiczności 
Thcater an d ·r \X'icn 10 lutego 18 J roku 
i przyj<;Le wręcz entuzjastyczni<:: . \X ' dwa 
lata późn iej skomp< n Jwa ł .,król wa l ·a'' 
„ Kamau •t!I l'ZJ 'JJlski " - d/ieł< n iezbyt wy
sokiego lotu . Ju ż jednak '' następn) m ro
ku miał g< LOW:) „Z em si(( llielojJerza ''. .J ·j 
premiera 5 kwietn ia 187 i roku w \X'icd
niu zak< 11czyła sic; urn iarkmvanymi oklas
kami. nic stała sic; wydarzen iem. jakiego 
teat r oczekiwał. Tylko jeden re 'Cll i'ent 
z ,.:\lorgcnpost" napi sa ł m.in .. że : „Trud no 
orze ', kt6ry utwór tej bogatej pan~1ury 
zasługu j e na wyróżn ien ie , wszystk ie: bo
w iem s;i r (m·nie pi ękne" Po róż1 yc: h 
perypetiach. po dwóc h la tac h . doczekała 
si <; „Ze111sla 11ieloj>erza " setnego przed
SLa\\'icnia. 

\'X' kwietniu 18- 8 roku zmarła ukochana 
żona Stra ussa. Jetry. Nieutulony\\ ża l u po 
jcj :-.t racie kom pozyt or \\ :-.zc~ć l)gO lni 
po pogrzeb ie. .. oi.enił sii; p ' ra :t c.l rugi 
z młoc.hz;, od siebie o 2~ la t ngi e l k ;~ 
DiLLrich. Ta wybranka okaL:ała sic,.· jednak 
ko bict:i niew i ·rn :1 Odeszła od Johanna 
i Z\\' i :)L:a ła sic; z dyrek torem Thcater an 
c.kr \X"ien. St ei nc.:r<: rn . „ Król w alca „ u t op i ł 



wic;c swe smutki w pracy Wzi;1ł si~ 
z \:\'iclkim zapałem do tworzenia no-vvycb 
operetek, dzięki czemu powstały w ovvych 
latach takie dzieła jak: „Koronlwwa c/Jus
teczłla ''. „ Wesoła wojna·: „Noc 11 1 \'venecji' '. 
której premiera odbyła sic; w Berlinie 
Wówczas już 59-letni kompoZ)tor obcho
dził swoje 4 O-lecie pracy artystycznej 
i z tej okazji otrzymał od burmistrza 
Wiednia dyplom honorowego oby,vatela 
cesarskiej stolicy. 

W rok później jednak zrzekł się Strauss 
obpvatelstwa austriackiego, bowiem tylko 
dzięki ternu mógł się połączyć węzłem 
małżdiskim z ukochan<) Adelą Deutsch. 
nie mając roz-vvodu z Angielką. Dzięki 

sprzyjającemu mu władcy księstwa kobur
sko-gotajskiego, księciu Ernestowi II, za
mieszkał czasowo na tamtym terytorium 
i przeszedł na protestantyzm. 

W 1885 roku, po dwuletniej pracy, jesz
cze przed swoim trzecim ślubem napisał 
Strauss „Barona cyga(zskiego" i ta operet
ka była 'vłaściwie już ostatnią z najlep
SZ)'ch dzieł kompozytora. Kolejne takie 
jak: „Sżmplicjusz ': ,,]ahuka ", CZ)' opera 
„Ritter Pazman " nie liczą się już w litera
turze muzycznej. 

Po raz ostatni -vvystąpił Strauss 22 maja 
1899 roku dyrygując uwerrurą do „Zemsty 
nietoperza" u Hopfera. Był silnie przezię
biony. chory. Zmarł 3 czerwca tegoż roku. 

opracowanil' na roctsr „Dziejów Opererki" B. Gru
na . .. Przewodnika operetkowego" L. Kydryńskiego 
1 „Małej Encyklopedii 1\fo zyki " 

Zofia Frąckiewicz 

Słynni aktorzy z operetek Straussa. Sepia-akwarela L. Horowitza 

TAMTA, PIERWSZA „ZEMSTA NIETOPERZA" 

„Zemstę nietoperza", którą nie bez po
wodu nazywa się „jednym wielkim 
ta11cem, jednym wielkim walcem", ope
retkę , która posiada najlepsze libretto, ja
kie kiedykolwiek otrzymał Johann Strauss, 
wybrał zespół wrocławskich entuzjastów 
na pierwszą pozycję repertuarową tworzo
nej przez siebie nowej sceny. To był rok 
1955. Premiera pełnej przepięknych melo
dii, ta11.ców i różnych zabawnych v.ryda
rzet1 na balu maskowym muzycznej opo
wieści odbyła się 21 marca owego roku. 
Jak do niej doszło' Jak to się stało, że 
„Zem.sta nietoperza" dała początek życia 
Operetce Dolnośląskiej we Wrocławiu' 
Opowiadają o tym niejako jej tatusiowie: 

WINCENTY ZASTAWNIK, ówczesny dy
rektor ZAIKS, aktor. działacz 

„Pamiętam, że wtedy, w 1954 roku, 
przyjechała do naszego miasta nad Odrą 
jakaś gościnnie występująca operetka. Po
kazała swoje przedstawienie na estradzie 
kina „Śląsk" i my, miłośnicy tej formy teat
ru z zażenowaniem St\Vierdziliśmy, że jest 
to wręcz szmira. Po rym nieudanym spek
taklu wybraliśmy się na kawę do „Teatral
nej'', swojego czasu znakomitej kawiarni 
przy zbiegu ulic Świdnickiej i Teatralnej 
(teraz jest tam sklep z konfekcją), by po
gadać o ... operetce. Dlaczego nie mieli
byśmy stv.rorzyć we Wrocławiu własnej, 
takiej sceny' Oczywiście, że tak' Bierzmy 
się do roboty! Zdecydowaliśmy i na 
„pien:vszy ogiet1" postanowiliśmy dać 

właśnie „Zemstę nietoperza". Ponieważ 
znałem jeszcze sprzed wojny Irenę Tuwi
mową, więc pojechałem do niej, do War
szawy, żeby udostępniła nam libretto tego 
dzieła w świetnym tłumaczeniu jej męża, 
Juliana. Omówiliśmy potem całe to przed
sięwzięcie z ówczesnym dyrektorem 
Pat1stwowej Opery we Wrocławiu, Jerzym 
Sillichem, który zgodził się nam pomóc 
dając do dyspozycji chór, balet, orkiestrę 
i wszystkie pracownie swojego teatru. Na
tomiast opiekę, głównie finansową objęła 
Sekcja M UZ)'CZno-Estradowa Wojewódzkie
go Klubu TPPR dzięki remu , że dobrze 
znaliśmy się z Kazimierzem Giecewiczem, 
wtedy sekretarzem \VK SD i ró\vno
cześnie przewodniczącym WZ TPPR. Po
nieważ w naszym założycielskim zespole 

znalazł się i młody utalentowany reżyser 
z Teatru Dramatycznego Szymon Szurrniej, 
więc on podjął się realizacji tej „Zemsty 
nietoperza". A ja zagrałem Froscha, trochę 
przez przypadek. Najpierw Szymek wyzna
CZ)'ł do tej roli innego aktora, ale gdy ten 
nie przyszedł na próbę, podj;Jłem się go 
zastąpić i tak już zostało. Piłem przeto na 
każdym przedstawieniu imitację cienkiego 
winka, którym częstował mnie na balu 
Frank CZ)'li Bronisław Brot1ski. Któregoś 
razu jednak, gdy wychyliłem mój „służbo
wy" kielich , o mało nie zwaliłem się 
z nóg. Okazało się potem, że Bronek miał 
w tym dniu urodziny i wlał mi z tej okazji 
spirytusu„. Przedstawienie nasze bardzo 
się \vszędzie podobało, bo Szymek-reżyser 
miał dużo świetnych pomysłów insceniza
cyjnych. Zjeździliśmy z „Zemstą nietope
rza" całą Polskę, a jeden nasz spektakl 
kosztował wtedy 15.500 zł. W sumie za
graliśmy tę operetkę 210 razy". 

SZYMON SZURMIEJ, dyrektor Teatru 
Żydowskiego w Warszawie, reżyser 

„ Rzeczywiście myśl utworzenia we 
Wrocławiu teatru operetki zrodziła się 
przy kawiarnianym stoliku, w „Teatralnej" 
i było to przedsięwzięcie istotnie karko
łomne, bo w zasadzie nie mieliśmy nicze
go prócz entuzjazmu garstki zapaleńców 
z jednej strony i kłód rzucanych nam pod 
nogi przez tych, którzy sami nic nie robią, 
a mają zawsze za złe , gdy ktoś inny działa. 
Doszedł więc donos do ówczesnego mi
nistra kultury i sztuki, Włodzimierza So
korskiego. Po premierze powiedział on: 
,,Ja tego s ... na Szymona Szurmieja będę 
niszczyć gdzie się da, bo przez niego 
muszę teraz zaakceptować powstanie Dol
nośląskiej Operetki". A ja działałem 
właściwie tak, jak ten mały Chaimek, 
w anegdocie o wielkim brylancie. Gdy 
żaden ze słynnych amsterdamskich szlifie
rZ)' nie chciał się podjąć przecięcia wiel
kiego, bezcennego kamienia, uczynił to 
on bez trudu, ku zaskoczeniu wszystkich, 
bo nie miał niczego do stracenia ... 

My też nie licząc na żadne honoraria, 
a \vyłącznie na własny entuzjazm wzię
liśmy się do pracy nad „Zemstą nietope
rza ". Cieszyło nas to, że możemy tworzyć. 
W zespole solistów znaleźli się znakomici 
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artyści. Adelę grała (na zmianę pozn1e1 
z m.in. Marią Wałcerz) Mira Przybylska, 
Rozalindą była Wanda jakubowska, 
ówczesna gwiazda operowa, a jej kolega 
Władysław Szeptycki był Alfredem. Księ
ciem Gigi był młodziutki ·wtedy Juliusz 
Berger, który teraz pasuje idealnie do ro
li... Tewjego-mleczarza. A jaki mieliśmy 
świetny balet wg choreografii Zygmunta 
Patkowskiego' O ile dobrze pamiętam, 

jednym z gości balu maskowego był cu
downie tatl.czący Henryk Tomaszewski. To 
wszystko było wielką, wspaniałą zabawą, 

w którą ja się rzuciłem jako reżyser, nie li
cząc na żadne apanaże, bo tych nie było. 
Pracowaliśmy mrykle po swoich normal
nych, etatowych zajęciach zawodoV\rych, 
popołudniami, wieczorami i w wolne dni. 
Także kostiumy w tym przedstawieniu 
były wielką improwizacją. Część wy
pożyczyliśmy z opery, część, m1łaszcza 

męskich kreacji przynieśli sami artyści. 

Publiczności \VSZ)1Stko się podobało, bez 
względu na to CZ)' graliśmy we Wrocła
wiu, CZ)' w Olsztynie. My zaś mieliśmy 
wielką satysfakcję". 

\vspomnienia spisała: Zofia Frąckiewicz 



CO PISANO O „ZEMŚCIE NIETOPERZA'' 

WE WROCŁAWIU W 1955 ROKU? 

WŁADYSŁAW ZAGÓRSKI - „Słowo Pol
skie '' 27 Ill 1955 r. 

„Powiedzmy sobie od razu na wstępie: 
przedstawienie jest bardzo przyjemne, 
lekkie, zabawne, niewymuszone, kolorowe 
i efektowne. Bijmy więc brawo wszystkim 
wykonawcom i Wojewódzkiemu Klubowi 
TPPR. pod którego egid;1 odbywa się cała 
impreza. Brawo' Mamy nareszcie ope
retkę'" 

WOJCIECH DZIEDUSZYCKI - „Odra" 

„A więc nareszcie jest! I to nie jakiś 
montaż, czy naprędce sklejona namiastka , 
ale prawdziwa operetka z prawdziwymi 
śpiewakami, z prawdziwą orkiestrą , 
z prawdziwymi dekoracjami i kostiumami, 
z chórem i baletem ... co kto chce? ( ... ) 
Wypada tylko pogratulować Wojewódzkie-

mu Klubowi TPPR, że zdecydował si ę na 
zorganizowa nie wrocławskiej operetki 
i podziękować śpiewakom, aktorom, 
reżyserowi i scenografowi , że zaryzykowa
li i wkładając tyle ambicji i wysiłht, stwo
rzyli widowisko wesołe, pełne tempera
mentu, banvne i efektowne - co tu zresz
tą dużo gadać - operetk<;'. z prawdzi,vego 
zdarzeni a, jakiej do tychczas nie widzie
li śmy we Wrocławiu". 

LUCJAl'\/ SOCHA - „Gazeta Robo tnicza" 
26, 27 marca 1955 r. 

„Dnia 21 marca 1955 roku odbyła Si<;'. 
w sali Opery premiera „Zemsty nietope
rza"]. Straussa według libretta]. Tuwima 
z wielkim entuzjazmem przyjęta przez 
publiczność wrocławską. ( ... ) Niechże to 
wiosenne dziecko naszego miasta poczęte 
świadomie z potrzeb kulturalnych, rośnie, 
rozwija się , mężnieje i nabiera głosu". 

Okładka programu z 1955 r. 



CO BY BYLO, GDYBY NIE POWSTALA 

„ZEMSTA NIETOPERZA" 

Skomplikowane dzieje rodzi nv Straw.
SÓ\Y, jak i okoliczności towarzyŚz;.ice po
\\'stan i u „Zemsty 11ieloperza " po tv. ierc.lzają 
tczt,:. że arcydzieła ni<:koniccznic.: chodzą 
prostymi drogam i, a czasem niewiele bra
kuje, by zagu biły sic; na rozstajach ludz
kich życiorysów. A oro zakdwie kil ka fak
tów (.loty ';qcych i n tcrcsuj~1cego nas 
przedm iotu : 

t\lłody Jphann jr. pobi erał , dzic;k i zapo
bi ·gliwoś i niatk.L nau ki z dzicdLiny kom· 
pozycji u Josepha Drcchslcra - organisty 
z ka tedry Św. Stc.:fana. Stary pedagog 
pr<;dko pował sic; na njcprzccic;tnyrn ta
lencie młodzic!l ca i pragn~1 ł zaszczepić 
mu miłość do monumentalnej muzyki 
kości elnej . l lkocham uczet'l. upatf)wał 
jednak sw:1 przyszłość \\' całkiem ni c.: 
UŚ\Yi<;conych rytmach. „ ~o to idź pan" 
- rzekł w koócu Drc.:chsler do krn~1brne
go dziewic;tnastola tka - „i pisz te \valce. 
jak i twój ojciec! Ale ko ntrapunktu nie 
trzdx1 11\'ło do tego st u l iować!" . Gdyb) 
Joh ann złamał si<; przed autorytetem 
i przedłożył szacunek wobec sacr11111 nad 
miłość do jJH~fe1111 11 11, nic powstałaby „7e-
111sta nietoperza ". 

\'(' roku 18'"' 2 ,.., Paryżu odbyła sic; pre
miera i.a Re1 ·eil/011. Szni ka odniosła wi ·ll~i 
:-.ukccs i mało kto zdawał sobie sprawc; 
z Lego, że autorzy - znani li brec i ~ci 

Off ·nbacha. Mcilhac i l-l al fry - najzwy
czajniej '"' świ ·cie ukradli pomysł i fabułę 
ze znanej farsy niemi · ·l.;iej Roder icha Be
nedixa Das G'efii11gnis (\'\fic;zit:nic:) . Ich 
orygi nalnym pomysłem było usyrnowan ie 
akcj i w cza ·ie Nocy Wigilij nej Gdvhy nic 
dopuścili sic; owego jawnego „piractwa", 
n ie powstałaby .,Zemsta nietoperza ". 
Zachęcony przez „vydaw ' <,.'. Gm.ta wa Le

wy'L·go. dyre ktor Lej ~ccm· - \laksymilian 
Steiner - zakupił U t R{1 1ei1101t z chęcią 
"'''~tawicnia dzida 'v 'feat rzc an der ll"ien 
C,dy zorientował si<;, że padł ofi ar;~ „pi
ractwa". postanowił pod rzucić O\YO „ku
kułcze jajo'' dyn:ktorm,.;i zaprzyjaźnionego 

teatru. Jaune rowi . Gdyby ni c ten fa kt, nie 
powstałaby „Zemsta nielojJerza ". 

.Jauner n i · CZ)1aj;1c przek.1Za ł egzem
plarz S\Yern u e tatowem u dram aturgowi
_,vyrobni kowi . Karlowi flaffnerow i . Przcj
rz:iwszy cfr'.k l jego pracy .Jauner uznał . że 
rzecz ni · nadaje .s i ~ do niczego i odesła ł 
j:i z powrotem Stei nerow i. Gdyby Karl 
l la.Jfner dokonał gen ialnej, lub choćby po 
p raw ne j p rzeró bki. nic po-wstałaby „Ze
msta nietoperza ". 

Kiedy Steiner o L rzrmał z p owrotem La 
Re1•eil/on "raz z wypocinami Jl affnera, ca
łą swą złoś·ć obrócił ku wydawcy Gusta
v.„owi Lewy'emu. Ten przyciśnięty do mu
ru . wrn Ó\"\'ił wści ekłemu dyrekcorowi. że 

posiadan) p rzez niego obecnie materia ł 
daje ogrom ne możliwości muzycwe. Gdy
by Lewy bez szem rania przyjął odpowie
dzial n ość finan.-,ow;1 za nieporc zumienie. 
które przecież sam spowodował , nic po
wstałaby „Zernsta 11 ietoperza ". 

Steiner ug i ;1ł się jeszcz · ra7 i zleci ł osta
l ·cztic opracowanie t 'kstu Richardowi 
Genee - kapelm istrzowi i libreciście 
w jednej osob ie, który za cen(t'. stu gulde
nów 7a akt napisał całą rze ' Z od now :i . 
~owe librctlo zostało zaprezentowane Jo
hannowi Straussowi , klól)' początkowo 
wcale nic był n im za ' h"vyco ny. J ednakże 
Steiner poniósł w związku z t ra n sakcj ą 
zbyt wielkie koszt); by te raz sic; poddać. 
Razem z Genćem i Lewym postanowili 
wykorzystać ogromny wpł)~V, jakj miała 
na m<;ża Jc LLy, żona Straussa. To właśnie 
dzi~kj je j pomocy udało si<; ostatecznie 
nakłonić komp ozytora do zajc;cia si\ pra
cą . która ' lipcu pochłonc;ła go całkowi 
cie. Gdyby Strauss-syn p s i adał stanow 
czość post<;powa ni a L kobietami r(>wną 
Straussowi-ojcu. n ie powstałaby „Zemsta 
n ietoperza ". 

A co by b) ło , gdyby n ie powstała 
„Zemsta nietoperza"' O to , na szczc;ście , 
nic musimy si1; mart\vić. 

And rze j Ozga 

) 
J 
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Johann Strauss (syn) pozosta,vił w swo
jej spuściźnie kompozytorskiej ponad 500 
utworów. Nie wszystkie zachowały się 

w pamięci potomnych. Do najważniej
szych należą skomponowane w: 

1867 r. „Nad pięknym modiym Dzma
jem" („An der sc/Jonen blauen Donctu ") 
- walc op. 314 

1867 r. „Życie artyszv" („Kiinstlerlehen") 
- walc op. 316 

1868 r. „ Opowieści Lasku Wiede1iskiego" 
(„ Gesc/Jichten aus dem Wienerwald ") 
- walc op. 325 

1869 r. „ lVino, kobieta i śpiew" („ l\/ein, 
Weih und Gesang') - walc op. 333 

1871 r. „ Wiedefiska kreiu" („ lfliener 
Blut") - walc op. 354 

1871 r. ,,Indygo" (Jndigo ") - operetka 

1873 r. „Kanzawal rzymski" („Kameval 
in Rom") - operetka 

1874 r. „Zemsta nietoperza" („Die Fleder
maus ") - operetka 

1875 r. „ Cagliostro w Wiedniu" („ Caglio
stro in \Vien ") - singspiel 

1877 r. „Pri.nz Metbusalem" - operetka 

1878 r. „BlindekulJ" ( „.~lepu krowa") 
- operetka 

1880 r. „KoronkouJa chusteczka" („Das 
Spitzentuch der Konigin ") - operetka 

1881 r. „Róże południa" („Rosen aus dem 
Siiden ") - walc 

1881 r. „ Wesoła wojna" („Der lustige 
Krieg ") - operetka 

1882 r. „ OdglO!)J! wiosny" ( „Friihlings
stimrnen ") - walc 

1883 r. „Noc w lflen.ecji" („Eine Nacht in 
Venedig") - operetka 

1885 r. „Baron cygaiiski" („Der Z(ęeuner
baron ") - operetka 

1887 r. „Simplicjusz" 
- operetka 

(„Simplicius ") 

1888 r. „ Walc cesarski" („Kaiserwalzer") 
- walc op. 437 

1892 r. „Ritter Pazman" - opera 

189 3 r. „Księżna Ninetta" ( „Fiirstin Ninet
ta ") - operetka 

1894 r. ,Ja buka" (,,]a buka oder Das Ap
felfest") - operetka 

1895 r. ,,111arzanna '' 
- operetka 

(„ Waldmeister") 

1897 r. „Bogini rozsq.dku" („Die Gottin 
der Vernunp") - operetka 

Johann Strauss. Karykatura z „Kikeriki" 

„ZEMSTA NIETOPERZA" 
operetka w 3 aktach 

Ak"t I 
Pokojówka bankiera von Eisensteina. 

Adela czyta list od siostry Idy, tancerki, 
w którym nadawczyni zaprasza na bal do 
księcia Gigi Orlovsky'ego. Równocześnie 
z ulicy dobiega śpinv Alfreda, byłego na
rzeczonego jej pani, bankierowej Rozalin
dy. Żona Eisensteina. w obawie, by mąż 
nie zobaczył Alfreda, obiecuje mu spotka
nie wieczorem, wiedząc, że jej ślubny mu
si pójść do więzienia, by odpokutować za 
nieopłacone podatki. 

Powraca wreszcie z sali rozpraw Gab
riel Eisenstein ·w bardzo złym nastroju, bo 
za obrazę sądu dołożono mu jeszcze trzy 
dni aresztu. Z depresji wybawia go przyja
ciel dr Falke proponując, by rozpoczął od
siadkę rano, a noc spędził wesoło na balu 
u księcia Gigi. Rozalindę dziwi, że jej mąż 
\vybiera się do więzienia we fraku, lakier
kach i cylindrze, ale zostaje przekonana, 
że tak czynią dżentelmeni. Dom pustosze
je, bo i Adela wyprosiła wolny wieczór, by 
rzekomo pielęgnować chorą ciotkę. 

Gdy Rozalinda w raz z Alfredem zasiada
ją w niekompletnych ubiorach do kolacji, 
pojawia się nagle sam dyrektor więzienia, 
Frank, aby doprowadzić Eisensteina do ce
li. Bankierowa błaga Alfreda, by jej nie 
kompromitował i zgodził się pójść do 
więzienia zamiast Gabriela. Nadmiar wypi
tego alkoholu powoduje, że kochanek 
Rozalindy nie oponuje . 

Akt II 
Na balu u księcia Orlovsky'ego zebrało 

się liczne i różnorodne tmvarzystwo. 
Obok dam i dżentelmenów są i operowe 
tancerki, a wśród nich Ida ze swoją siostrą 
Adelą, ubraną w suknię swojej pani. Dr 
Falke usiłuje wytłumaczyć księciu na 
czym polega intryga, którą uknuł, by 
zemścić się na Eisensteinie, za to, że pod
czas poprzedniego karnawału zostawił go 
pijanego w kostiumie nietoperza w sa
mym środku Prateru. Teraz on, Falke, za
prosił na bal do Orlovsky'ego Idę z Adel;/, 
dyrektora \Vięzienia i Eisensteina, a także 
Rozalindę. 

Bankier oczarowany uroczą maseczką 
zaczyna emablować własn;1 pokojówkc;, 
Adelę. Równocześnie interesuje go druga, 
tajemnicza dama i adoruje ją nie wiedząc, 
że to \Vłasna żona. Eisenstein zaprzyjaźnia 

się też z pewnym nieznajomym dżentel
menem, którym, jak się później okaże, jest 
dyrektor więzienia. Rano bowiem obaj 
pod;1żają w to samo miejsce - jeden do 
pracy, drugi do celi. 

Akt III 
W więzieniu jest tylko jeden więz1en 

- rozśpiewany Alfred i strofujący go do
zorca, kompletnie pijany Frosch. Nadcho
dzi dyrektor Frank, a za nim Ida z Adelą, 
której obiecał pomóc zosta(: aktorką. Ko
lejną pojawiającą się postacią jest Eisen
stein. Spotkanie to wprowadza obu pa
nów w zdumienie. Dyrektor twierdzi bo
·wiem, że poprzedniego wieczora sam od
prowadził do więzienia bankiera siedzące
go w domowych pieleszach, w szlafroku. 
Tymczasem teraz ktoś inny podaje się za 
Eisensteina. Rzecz cała się "''Yjaśnia, gdy 
z celi na przesłuchanie zostaje doprowa
dzony Alfred, a mąż Rozalindy w przebra
niu sędziego śledczego prowadzi przesłu
chanie. Pojawia się też wkrótce bankiero
wa, by uwolnić kochanka. Wówczas mąż 
oskarża ją o zdradę, lecz ona odpłaca mu 
tym samym, pokazując cenny zegarek, za
brany na balu Gabrielowi, gdy ten zalecał 
się do niej jako do nieznajomej, czarującej 
kobietki. 

Jak to w operetkach bywa, wszystko 
kończy się dobrze. b.vaśnieni małżonko
wie godzą się, a Adela zysbje dwóch pro
tektorów: księcia i Franka. 

DIE FLEDERMAUS 
Eine Operette in drei Akten 

Erster Akt 
Adele, das Stubenmaedchen im Hause 

des Bankicrs von Eisenstein, ist dabei, ein 
Brief von ihrer Schwester, Ida, zu lesen. 
Aus dem Brief erfaehrt sie, dass Ida, die 
Taenzerin ist, sie zu einem Maskenball 
beim Fuersten Gigi Orlovsky einlaclen 
moechte. Beim Lesen vernimmt sie von 
draussen das Singen von Alfred und das 
ist - wie wir erfahren - ein gewesener 
Verlobte von Rosalinde, der jetztigen Frau 
Gemahlin des Herrn Bankiers. Darum be
sorgt, dass ihr Gemabl den Alfred nicht 
vor Augen bekommt, verspricht ihm Frau 
von Eisenstein fuer spaeter ein liebes 
Stelldichein. Abencls muss naemlich cler 
Herr Bankier wegen Steuerhinterziehung 
ins Gefaengniss. 



Und da ist e r auch. der Herr Gabriel 
von Eisenstein: eben zurrueck vom Ter
min im Gericht sine! sehr schlecht ge
launt. weil er '\vegen Beleidigung des Ho
hen Tr ibunals noch zusaetzlich clrei Tage 
Strak \\'ird absitzen muessen. Sein Freund, 
Herr Doktor Falke bringt ihn allerdings 
mit einer Idee in bessere Stimmung: 
er schlaegt ihm vor. erst in der Fruehe 
in den Bau zu gehen. Die :'\acht koennen 
beicle <.loc h froe hlich auf dem Bali bei Gi
gi Orlovsk'y verbringen' Ais sich Rosalincle 
sehr darueber '\\'Lmdert. class ihr Gatte 
sich anschickt, im Frak und Lackschuhen 
mit Zylincler den Bussgang anzutreten, er
faehrt sie von ihm, dass ein Gentleman 
irnmer zur Eleganz verpflicbtet ist. Es 
wird stili im Hause Eisenstein , Adele er
bittet einen freien Abend - nach der 
kranken Tante muss sie schauen. 

Und so kornmt es, class Rosalinde mit 
dem Alfred sich eine Weile gluecklich 
waehnen koennen - bei Sekt und Kaviar, 
doch ihr Schmaus und Schmus \vircl jaeh
lich unterbrochen: Vor der Tuer steht der 
Gefaengnissdirektor Frank, urn den Verur
tei lten. den Herrn Bankier, persoenlich 
ins Gefaengniss w beglciten. Rosalinde, 
urn der Schmach der Untreue zu entge
hen . flcht ihren Liebhaber an. den Herrn 
von Eisenstein auch in dieser peinlicben 
Lage zu vertreten: er soli ais Verurteilte 
hinter die Gitter. Ja , und der Geliebte 
laesst sich im Rausch dazu ueberreden. 

Zweiter Akt 
Auf dem Bali beirn Fuersten Orlovsky 

haben sich lamer feine Leute eingestellt. 
Anwesend sind darueber hinaus Damen 
aus dcm Operbalctt, auch Adele, im K.leid 
und Schmuck ihrer Arbeitgeberin, hat 
sich bier eingefonden 

Da hocren wir, wie der Doktor Falke 
dem Fuersten Gigi die eingefaedelte Kaba
le erlauetert: es geht bier urn Rache' Der 
von Eisenstein naemlich hat ibn waehrend 
des vorjaehrigen Karnevals mitten auf 
dem Prater im benebelten Zustand ais 
Fledermaus verkleiclet stehen lassen. Das 
darf nicht unbestraft blciben. Er, Falk, ha
be es so eingerichtet, class untn den 
Masken sich Ida und Adele, der Ge
facngnissclirektor und der Bankier, sowie 
seine Ehefrau befinden. 

Der Bankier ist geradezu entzueckt von 
einer jungen Dame und setzt ihr nach: 
unter der Maske ist das Zimmermaedchen 

nicht zu erkennen. Gleichzeitig zeigt er 
lnteresse fuer eine andere Dame. die sehr 
geheimnisvoll sich umwerben laesst: auch 
seine eigene Frau Rosalinde erkennt er 
nicht. Ja, und ausserdem freundet er sich 
mit einem unbekannten Gentleman an. 
mir dem er in der Fruehe einen gemeinsa
rnen Weg gehen wird: der eine zu seinen 
Pt1ichten, der andere - zur Busse. 

Dritter Akt 
Frueh rnorgens im Gefaengniss, wo es 

nur einen Haeftling. den singenden Alfred 
und seinen total besoffene n Bcwacher. 
Frosch. gibt, bcginnt ein kleines Geclracn
ge. Zuerst komrnt der Herr Direktor Frank 
an. In seinem Gefolge - Ida und Adele, 
der er versprochen hat , den Sprung auf 
die Buehne zu ermoeglicben. Dann stellt 
sich der Bankier e in und als die bcidcn 
Herren sich gegenseitig ins Visier bekorn
men, sine! sie sehr erstaunt. Der Herr von 
Eisenstein koenne unrnoeglich der Herr 
von Eisenstein scin, denn er, Frank, habe 
ja am vorigen Abencl hoechstpersoenlich 
den Bankier, den er vorn Schmaus und 
Scbmus mit der Bankiersfrau wegvcrhaf
ten musste. ins Gefaengniss begleitet. Ais 
der singende Alfred dem angeblichen Ver
nehmungsrichtcr, und ais solchcr gibt 
sich der Bankier von Eisenstein aus, vor
gefuehrt wird, platzt die Bombel Da fin
det sich auch Rosalinde ein und will ih
ren Geliebtcn zur Freiheit verhelfen. Und 
so ist's fuer den Bankier ein leichtes, Ro
salinde ais untreue Ehefrau anzuklagen. 

Doch wer ist eigentlich des Ehebruchs 
schuldig zu erklaeren' Die Bankiersfrau 
zeigt ihrem Gatten seine teure goldene 
Uhr, die sie ihm entwendet hatte, als der 
Herr Gemahl einer unbe kannten char
manten geheimnisvollen Dame dcn Hof 
mach te' 

Wie in jeder Operette - geht alles lu
stig zu Encle . Die Eisensteins vertragcn 
sich und das Stubenmaedchen sieht bes
sere Zeiten kommen. Gigi, der Fuerst, hat 
Gefallen an ihr gefunde n.„ 

DIE FLEDERMAUS 
An Operetta in Three Acts 

Act One 
Adela, a housemaid at banker Gabriel 

von Eisenstein's villa, reacls a letter from 
her sister Ida. Ida is a clancer and invites 

her to a bali given by Prince Gigi Or
lovsky. In the street sings Alfred. tbe for
rner flance of Rosalind, the banker's wife. 
Rosalincl, afraicl that her husband might 
sec Alfred, promiscs him a meeting in the 
evening, for she knows that at that time 
her spouse will have to go to prison for 
taxes. 

Gabriel Eisenstein returns enraged from 
court, because his sentence was pro
longed by three more days for offending 
the judges. Dr Falke, bis fricnd. raises his 
spirits suggesting first going to the ball at 
Prince Orlovsky's and to prison after
wards. Rosalincl, who is certain that her 
husband is leaving for prison, is struck by 
his chic looks - his taił coat, patent
leather shoes and top hat, but thinks that 
it is the gentleman's way. Therc is nobody 
at home but Rosalind and her lover. be
cause Adela has a day off to look after her 
iii a u n t. 

As Rosalind and Alfred , in a state of un
clress, begin their supper, sucldenly arrives 
clirector of prison, Frank, to take Eisen
stein to his cell. Rosalind bcgs Alfred not 
to bring disgrace on her and to go to 
prison instead of her husband. Although 
tipsy, Alfred reluctantly goes there. 

Act Two 
At the Prince's bali are many different 

guests , ladies and gentlemen and opera 
dancers as well, arnong them Ida and 
Adela. Adela is wearing her lady's dress. 
Dr Falke attempts to explain his intrigue 
to the Prince. It is a revenge on Eisenstein 
who last carnival left bim clrunk in a clis-

guise of a bat in the centre of Prater. 
Therefore he invited Ida and Adela, direc
tor of prison, Eisenstein and Rosalincl. 

The banker, being under the spell of 
a charming masque, starts to court his 
own housernaic! Adela. but not only her; 
another mysterious lady also lcindles his 
excitement yet he is unaware that it is his 
mn1 wife. 'Ar the bali he makes friends 
with a certain gentleman. clirector of 
prison, which fact he finds out in the 
morning, whcn both of them go to the 
same place - the forrner to h is cell, the 
latter to work. 

Act Three 
The re is only one convict in prison, 

singing Alfred and Frosch the jailor as 
drunk as a lord . Dircctor Frank comes fol
lmved by Ida and Adela. He promised 
Adela to help her to become an actrcss. 
The arrival of Eisenstein bcwilders both 
the gentlemen; director is certain he 
brought the banker (in a gown and night 
cap) to prison the other day, and no-w 
there is one rnore Eisenstein. The qui p ro 
quo is soon eluciclatecl duri ng the investi
gation of Alfred. Rosalind's hus ba nd , dis
guised as a judge, e ·amincs I.free.I . Soon 
comes the ba nker 's w ife to free her !over. 
He r husband blamcs her for unfa ithful
ness, but in return, be is show n hi s \ 'alu
able watch , w hi ch she gai ned from him 
vvhe n he ' as courting her, a charming 
stranger, at the bali. 

As usu al, in operettas <.>very thi ng ends 
wcll , the cou ple reco nciliates and / d c.: la 
wins two protectors. 
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TEATR MUZVCZNY 
OPERETKA WROCIAWSKA 

W SEZONIE 1992/93 
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Wszystkich chętnych do zamieszczenia ogłoszenia 
w programie teatralnym prosimy o kontakt: 

„Operetka Wrocławska" tel. 356-52 

Adres dyrekcji: 
ul. Piłsudskiego 72, 50-020 Wrocław, tel. 380-51. 44-49-16. 50-020 Wrocław 
Zamówienia i sprzedaż biletów zbiorowych: 
Biuro Obsługi Widzów, tel. 356-52, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław 
Kasa biletowa czynna: 
codziennie oprócz poniedziałków w godzinach 13-19, niedziela w godzinach 9-ll 
W dni powszednie początek przedstawień o godz. 19.00, w niedziele o godz. Il.OO 
„Skrzypek na dachu" w dni powszednie o godz. 1830 

W poniedziałki i wtorki Teatr nieczynny 

Pracownie: 44-38-18, warsztaty: 55-99-42, sale prób: 44-59-67, portiernia: 44 -68-00 
Informujemy, że przy Teatrze działa ognisko baletowe dla dzieci, chętnych 
zapraszamy, tel. 380-51 




