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Afisz do prapremiery Zemsty nietoperza 5 kwietnia 1874 roku 
w Theater an der Wien 

. \ 
)I 

Państwowy Teatr Muzyczny w Łodzi 
ul. Północna 4 7 /51 

Dyrektor naczelny: Wiesław Ostojski 
Dyrektor artystyczny: Kazimierz Kryza 

Johann 0Łrauss II 

--....emsta 
nieto erza 

(Die Fledermaus) 
Operetka w trzech aktach 

Libretto: Karl Haffner i Richard Genee 
(wg sztuki Rodericha Benedixa Das Gefangnis 
i wodewilu Meilhaca i Ha!evy'ego la Reveillon) 

Przekład: Julian Tuwim 
(w uzupełnieniach: Ziemowit Wojtczak) 

Premiera 15 października 1994 roku 



WIESŁAW OSTOJSKI 

Witając dziś Państwa dźwiękami najpiękniejszych Straus
sowskich szlagierów, odczuwamy coś więcej niż normalną 

premierową tremę. Z Zemstą nietoperza wi.ążemy bowiem 
większe niż zwykle nadzieje. Ożywia nas całkiem nowy duch, 
który zdążył już spowodować, że rozstali_śmy się ~ gotową 
wprawdzie, lecz gorszą wersją Zemsty metoperza 1 przygo
towaliśmy wszystko od początku. 

Oby ta nowa realizacja zdobyła Państwa uz~anie... , 
Chociaż ostatnio nie zawsze udawało się przekonac 

Państwa do naszych propozycji, Teatr Muzyczny wciąż po
siada swą wierną Publiczność. 

Postaramy się, aby Jej nie zawieść. 

Dyrektor Wiesław Ostojski wraz z Zespołem 

KAZIMIERZ KRYZA 
ukończył Akademię Muzyczną 

w Katowicach w klasie forte
pian u oraz dyrygenturę w Aka
dem11 Muzycznej w Krakowie. 
Studia kontynuował na kursach 
dyrygenckich w Salzburgu i w 
Sienie. Jest absolwentem Wy
dz iału Prawa Uniwersytetu Śląs
kiego w Katowicach. 
Prowadził o rkiestrę symfon icz ną 

Akademii Muzycznej w Krako
wie, był dyrygentem Państwowej 
Filharmonii w Opolu, Warszaw
skiej Opery Kameralnej i Teatru 
Wielkiego w l odzi oraz dyrekto
rem i kierownikiem artystycznym 
Pa ństwowej Orkiestry Kameral
nej w Toruniu. Założył własną 

orkiestrę kameral ną "Archi da 
Camera", która pod jego batutą 

i kierownictwem artystycznym odbyła wiele udanych tournees poza grani
cami kraju, a w 1991 roku nagrała swą pierwszą piytę. Od kwietnia 1994 
roku pełni funkcję dyrektora artystycznego Teatru Muzycznego w lodzi. 

Szanowni Państwo 
Teatr, który zaszczyciliście swoją obecnością, nie preten

duje do miana świątyni sztuki z jej koturnem i manierami. Jest 
to raczej miejsce, w którym można oderwać się od problemów 
dnia codziennego i niczym za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki przenieść się w świat wspaniałych, roztańczonych, 
roześmianych salonów, kolorowej tęczy kostiumów i urody 
pięknych dziewcząt. I jeżeli po wyjściu z_ naszego ~eat~u 
zachowacie Państwo uśmiech i radość, będzie to znak, ze nie 
był to czas stracony, a zasłyszane melodie przypominać będą 
miłe chwile, spędzone u nas. 

Kazimierz Kry.za 



WOJCIECH ADAMCZVK ukończył stud ia na Wydziale 
Aktorskim, a następnie na Wydziale Reżyserii PWST 
w Warszawie . W czasie studiów byt stypendystą Mi
nistra Kultury i Sztuki. W latach 1982-86 występował 
jako aktor w teatrach warszawskich . Od 1986 roku 
wyreżyserował ponad dwadzieś cia spektakli, współ
pracując z najlepszymi teatrami w Polsce (m in. Pow
szechnym. Ateneum i Współczesnym w Warszawie 
i Polskim we Wrocławiu) 1 za granicą (Theatre du 
Pelican w Clermont-Ferrand) oraz z Teatrem Telewizji. 
W 1993 roku otrzymał nagrodę 1m. Korzeniewskiego 
za os iągnięcia w dziedzinie reżyserii . Jest wykładowcą 
na Wydziale Reżyserii PWST w Warszawie. Członek 
stowarzyszenia MENSA. 

Szanowni Widzowie! 

Poproszony przez panią kierowniczkę literacką o napisanie kilku zdań do 
programu, czynię to z ociąganiem. Uważam, że reżyser powinien rozmawiać z widza
mi wyłącznie za pośrednictwem realizowanego przez siebie przedstawienia, ale może 
nie mam racji. Spektakl, na który zaprasza Państwa Teatr Muzyczny w Łodzi , jest 
pierwszym wyreżyserowanym przeze mnie widowiskiem muzycznym. Musiało do 
tego kiedyś dojść z uwagi na rodzinną tradycję - moi rodzice przez wiele lat wystę

powali na scenach operetkowych i zainteresowanie tym gatunkiem wyssałem niejako 
z mlekiem matki. Czy należało mnie raczej karmić mlekiem w proszku, zdecydują 
Państwo po obejrzeniu przedstawienia . 

Muzyka Johanna Straussa 11 w pełni usprawiedliwia chęć zrealizowania Zemsty 
nietoperza. Szukając libretta wybrałem przeróbkę Juliana Tuwima, wyróżniającą się 
niezwykle korzystnie na tle niejednokrotnie idiotycznych tekstów operetkowych. Do 
prawdziwych perełek humoru należą w wersji Tuwima postaci księcia Orłowskiego 
i dozorcy Froscha. Niestety, czas nie oszczędza nikogo i miejscami dowcip nieco 
zwietrzał , niektóre sceny rażą dłużyznami i dlatego wspomogłem się oryginalnym 
librettem austriackim, przełożonym przez Ziemowita Wojtczaka (muszę dodać , że 

ins piracją do dialogów Rozalindy i doktora Falkego w akcie pierwszym była angielska 
wersja libretta). Nie było moją intencją „poprawianie" wielkiego poety, wręcz 
odwrotnie - pragnąłem, aby dowcip i liryzm Tuwimowski zajaśniał pełnym blaskiem, 
uwolniony od balastu odchodzących w przeszłość konwencji. Sądzę, że wraz z 
pojawieniem się nowych, oryginalnych, współczesnym językiem pisanych librett 
renesans klasycznej operetki stanie się faktem - o ile znajdzie sobie operetka 
„możnego produktora" ... 

Mam nadzieję, że nie uznają Państwo tego wieczoru za stracony. 

Wojciech Adamczyk 

JANINA NIESOBSKA - solistka baletu i choreograf. Ukończyła Śląską 
Szkołę Baletową. Jako solistka Baletu Feliksa Parnella tańczyła na naj
lepszych scenach w kraju i za granicą, m. in. w Paryżu i w Londynie. Od 
wielu lat jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Współpracuje z filmem oraz z wieloma 
teatrami dramatycznymi i operami, m. in. z Teatrem Wielkim , Teatrem 
Jaracza, Nowym i Powszechnym w Łodzi, z Operą Śląską i Operą 
Krakowską. Była współtwórcą cyklu „Dobry wieczór, tu Łódź" . Otrzymała 
Złotą Maską i Specjalną Złotą Maską m. in . za Noc Walpurgii w Operze 
Śląskiej i w Teatrze Wielkim w Łodzi oraz za „Ubu króla" w Teatrze Wielkim 
w Łodzi . 

Niewiele widziałam operetek, ponieważ - prawdę mow1ąc - nie 
przepadam za tą formą widowiska muzycznego. Ale lubię muzykę Straussa, 
a szczególnie jego walce, dające tak ogromne pole do popisu tancerzom. 
Choreografię do pełnej wdzięku Zemsty nietoperza starałam się wykonać 
najlepiej, jak potrafię - lekko, łatwo i przyjemnie. 

Janina Niesobska 



otreszczenie libretta 
Qzecz dzieje si<;: w Wiednill pod konk>:c X.IX wieku. 

AKTi 
W willi bankiera Gabriela von Eisensteina służba zabawia się pod nieobecność 

państwa. Sielankę przerywa na chwilę dzwonek do drzwi - to posłaniec przyniósł list 
do pokojówki Adeli od jej siostry, tancerki Idy. Ida zaprasza ją na bal, który tego 
wieczoru wydaje książę Orłowski. Z ulicy dobiega pieśń - to Alfred, były adorator 
Rozalindy, obecnej pani von Eisenstein. Wraca Rozalinda, obładowana wykwintnymi 
zakupami. Nie chce słyszeć o tym, aby zwolnić Adelę na wieczór (rzekomo do chorej 
ciotki). Przecież nie zostanie sarna w domu - jeszcze dziś jej mąż idzie na pięć dni do 
więzienia, skazany za uderzenie poborcy podatkowego. W oknie balkonowym pojawia 
się śpiewający amant, Alfred. Chwila z ukochaną, bardzo zmieszaną Rozalindą i musi 

zniknąć. Nadchodzi bowiem pan 
domu wraz z adwokatem („Ach, ci 
nasi adwokaci"). Blind żle przysłużył 
się swojemu klientowi, któremu sąd 
dołożył jeszcze trzy dni odsiadki. 
Zjawia się przyjaciel domu, Falke. 
Dyskretnie radzi, aby Eisenstein udał 
się do więzienia rano, a noc spędził 
na balu u księcia. Rozalinda jest 
zdziwiona, widząc męża w stroju 
wieczorowym, ale nie zastanawia się 
nad tym długo, bo Falke wciska jej 
do ręki sekretny liścik (zaproszenie 
na bal, na który musi się pójść -
zgodnie z regułami zakładu) . Lepiej, 
żeby nie było świadków - zwalnia 
więc Adelę na dzisiejszą noc. 
Niestety, po wyjściu pokojówki 
zjawia się kochanek. Czułe sam na 
sam z Alfredem przerywa dyrektor 
więzienia Frank, który przyszedł 

aresztować pana domu. Cóż, aby nie 
kompromitować damy, kochanek 
udaje męża i zamiast niego idzie do 

, ' więzienia. 
Marie GE/STINGER 

(Rozalinda w wiedeńskiej prapremierze) 

AKT li 
Na balu u księcia Orłowskiego obok wytwornego towarzystwa znajdują się 

także tancereczki z opery - wśród nich Adela i Ida. Doktor Falke wyjaśnia niezbyt 
lotnemu księciu intrygę, w którą wplątał znajomych, aby się zemścić za przykry 
dowcip, jaki zrobił mu Eisenstein w ubiegłym karnawale . Po upojnej nocy pozostawił 
on doktora na środku Prateru w kostiumie nietoperza i Falke musiał wracać na 
piechotę, odprowadzany śmiechem i drwinami pospólstwa. Teraz nieszczęsny 

„nietoperz" spłatał figla przyjacielowi: zaprosił na bal Idę, Adelę, dyrektora więzienia, a 
także Rozalindę w przebraniu Eisenstein adoruje wszystkie panie ku oburzeniu 
własnej żony, do której też się zaleca, nie wiedząc, że to ona kryje się pod maską. 
Rozalinda wykorzystuje sytuację i zabiera mu zegarek - posłuży on jako dowód 
zdrady. Choć bal trwa w najlepsze, dwaj panowie muszą wyjść o świcie: dyrektor 
więzienia Frank i Eisenstein. Zdążyli się już poznać pod fałszywymi nazwiskami i za
przyjaźnić i nie mają pojęcia, że udają się w tym samym kierunku - do więzienia. 

AKT Ili 
W więzieniu pijany dozorca Frosch pilnuje rozbawionego towarzystwa 

Szczególnie rozśpiewany jest jeden więzień - Alfred. Nadchodzi dyrektor Frank, a za 
nim Ida i Adela. Frank powiedział im, kim jest, i nagabywany przez Adelę, która 
zapragnęła zostać aktorką, obiecał 

jej protekcję . Kiedy pojawia się 

Eisenstein, dziewczęta ukrywają się 
w celi. Panowie wyjaśniają sobie, 
kim są. Napięcie narasta, kiedy 
dyrektor oświadcza, że aresztował 
już Eisensteina, którego zastał w 
jego własnym domu w czułym 

sam na sam z żoną. Przybywa 
Rozalinda, która pragnie uzyskać 

zwolnienie Alfreda, a za nią adwo
kat Blind. Aby odkryć prawdę, 

Eisenstein przebiera się w strój 
Blinda i przesłuchuje parę kochan
ków. Kiedy zarzuca żonie wiaro
łomstwo , ona pokazuje dowód 
jego zdrady, zegarek. Wszystko się 
wyjaśnia Nietoperz dokonał 

zemsty i znowu będzie milo . 
Karl Adolf FRIESE (Frank) 

i Alfred SCHREIBER (Frosch) 
w wiedeńskiej prapremierze 



QEALIZATOQZY: 
WOJCIECH ADAMCZYK - adaptacja, inscenizacja i reżyseria 

KAZIMIERZ KRYZA - kierownictwo muzyczne 

JANINA NIESOBSKA - cr1oreografia 

WOJCIECH JANKOWIAK - scenografia 

MARTA HUBKA - kostiumy 

ROMAN PANIUTA - kierownik chóru 

Ziemowit Wojtczak - asystent reżysera 

Adam Jasiński - współpraca muzyczna 

Kazimierz Knol - asystent choreografa 

Anna Bobrowska-Ekiert - asystent scenografa 

Grażyna Pułaska - redaktor programu, kier. literacki 

W spektaklu wykorzystano następujące utwory J. Straussa li: 

Annen-Polka (op. 117) 
Unter Donnern und Blitzen (op. 324) 

Tritsch-Tratsch-Polka (op. 214) 
An der schonen blauen Donau (op. 314) 

' I 

1 

J 

058ADA: 
Gabriel von Eisenstein, 
zamożny wiedeńczyk FELIKS GAŁECKI 

ANDRZEJ KOSTRZEWSKI 

Rozalinda, jego żona SYLWIA MASZEWSKA 

ELŻBIET A PT AK 

BEATA ZYFFERT 

Adela, ich pokojówka MIECZYSŁAWA ANDRZEJAK 

MAŁGORZATA CZAJKOWSKA 

ANNA WALCZAK 

Ida, artystka, siostra Adeli IZABELA STEFAŃSKA 
WIESŁAWA WIELEMBOREK 

Alfred, śpiewak, 
były adorator Rozalindy KRZYSZTOF MARCINIAK 

WOJCIECH ZYFFERT 
dr Beniamin Falke, 

przyjaciel domu ANDRZEJ ORECHWO 

ZIEMOWIT WOJTCZAK 

Blind, adwokat JERZY NEJMAN 

MAREK NIZIOŁ 

Orłowski, rosyjskie książątko JACEK ŁUCZAK 

WIESŁAW PIETRZAK 

Frank, dyrektor więzienia PIOTR MICIŃSKI 

IRENEUSZ PIETRAS 

Frosch, dozorca więzienny ROMAN BARANOWICZ 

TADEUSZ LEWANDOWSKI 

Iwan, adiutant księcia WALDEMAR WÓJTOWICZ (artysta chóru) 

oraz 

CHÓR, BALET I ORKIESTRA TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI 

Dyrygent KAZIMIERZ KRYZA 

ADAM JASINSKI 



JOHANN 6TQAUoo II 
przyszedł na świat 25 paź

dziernika 1825 roku , trzy miesiące 
po weselu rodziców - Johanna 
Straussa, młodego skrzypka z wie
deńskiej kapeli Lannera, który w 
tymże właśnie roku zyskał wprost 
oszałamiającą sławę wraz z własną 
orkiestrą ogródkową , oraz Anny 
Streim, córki właściciela gospody 
„Pod Czerwonym Kurem" . 

Niełatwo było być synem 
wielkiego ojca, który nie życzył 

sobie, aby synowie kontynuowali 
jego muzyczne dzieło . Matka 
potajemnie posyłała swego pier
worodnego na lekcje muzyki. 
Ojciec nie tylko nie pomógł mu 

w karierze, ale wręcz namawiał, kogo się dało, do bojkotowania poczynar1 syna 
Mimo to, Wiedeń powitał entuzjastycznie debiut Johanna 11 , który poprowadził 

własny zespół 15 października 1844 roku w restauracji Dommayera. Prasa wiwa
towała : „Dobranoc, Lanner1 Dobry wieczór, Straussie! Dzień dobry, Straussie-synu!" 
I tak w krótkim czasie Johann Strauss li został „królem walca". Publiczność kochała 
go i z aplauzem witała każde jego dzieło. Wiernie sekundowała mu, kiedy pokusił się o 
rywalizację ze słynnym Offenbachem i wkroczył w zaczarowaną krainę operetki. 

Zemsta nietoperza na zawsze pozostanie jednym z niedoścignionych ideałów 
i wzorem maestrii tej sztuki. Jej prapremiera odbyła się 5 kwietnia 1874 roku 
w Theater an der Wien. 

Król walca wystąpił po raz ostatni 22 maja 1899 roku, dyryguiąc uwerturą na 
popołudniowym przedstawieniu Zemsty nietoperza w Hofoper. Był już wtedy bardzo 
chory. Nękało go silne przeziębienie . Zmarł 3 czerwca 1899 roku 

Zemsta nietoperza dotarła do Polski w 1877 roku. W lodzi wystawiono ją po 
raz pierwszy w 1884 roku za dyrekcji Józefa Teksla. Po drugiej wojnie światowej 

pokazano ją łódzkiej publiczności 28 lutego 1948 roku w teatrze „Lutnia" w reżyserii 
Witolda Zdzitowieckiego, następnie (również w „Lutni") w 1954 roku w reżyserii 
Tadeusza Cyglera i w Teatrze Wielkim w 1967 roku w rezyserii Danuty Baduszkowej. 

L\ria L\DELI (i\kt 11) 

I. Taki pan jak pan, 
zagraniczny pan, 
powinien wiedzieć sam, 
co i kto , i jak. 
A gdy klepki brak, 
niech nie pcha się do dam! 
Ta rączka tak biała, no co? Ach! 
Ta nóżka tak mała, a to? Ach! 
Rozmowa salonowa, 
w ogóle jest królowa, 
a pan mi z pokojówką tu wyjeżdżać śmie! 
Pozwoli pan , mój panie, że to śmieszy mnie. 
Złośliwość to czy prosty błąd , 

lecz śmiechu wart ten pański sąd! 
Więc się śmieję, cha, cha, cha! 
Co się dzieje, cha, cha, cha! 
Oszaleję, cha, cha, cha! 
Ja się śmieję, cha, cha, cha, cha, cha, cha! 
Ja się śmieję, cha, cha, cha! 
Oszaleję, cha, cha, cha, ach! 

li. A ten grecki nos i srebrzysty głos 
nie mówią panu nic? 
Więc zauważ strój, więc zauważ krój, 
gdy nic nie widzisz z lic. 
Ta suknia Paquina, quel chic, ach„ 
Czy widok mój uroczy 
zaślepił pańskie oczy, 
że pan wytworną damę poko1ówką zwie? 
Pozwoli pan, mój panie, że to śmieszy mnie. 
Czy miłość to, czy glupi błąd, 
lecz śmiechu wart ten pański sąd! 
Więc się śmieję, cha, cha, cha! 
Co się dzieje, cha, cha, chał 
Oszaleję, cha, cha, cha! 
Ja się ś m ieję, cha, cha, cha, cha, cha, cha! 
Ja się śmieję, cha, cha, cha' 
Oszaleję, cha, cha, cha, ach! 

W soczystym winnym 8ronie 
(i\kt li) 

W soczystym winnym gronie, 
tra la la la la la la , 
ogień boski plonie, 
tra la la la la la la. 
Cesarze i królowie 
chcą laur mieć na głowie , 

lecz ja prym daję winu , 
bo lepsze od wawrzyn u' 
I my, i my, gdy uczta się zaczyna, 
wypijmy zdrowie wina, 
wypijmy zdrowie wina1 
Wiwat, wiwat , wiwat! 
Niech zwie się ten złocisty płyn 
królem win, królem win! 
Szampaniuszem Pierwszym -
niech zwą cię tak od dziś! 
Niech zwie się ten złocisty płyn 
królem win , królem win 1 

Szampaniuszem Pierwszym -
niech zwą cię tak od dziś' 
Niech żyje szampański majestat! 

Dobranoc, moi mili ... (i\kl III) 

Dobranoc, moi mili, tra la la ... 
Śpiewaliśmy, tańczyliśmy, tra la la ... 
Pijani melodiami, żegnamy się już z wami. 
Słodkiego mamy rausza, 
a wszystko wina Straussa' 
I wy, i wy, 
na cześć wielkiego Jana 
napijcie się szampana, 
napijcie się szampana 
jak my, jak my, jak my! 
Mianuję ten złocisty płyn 
królem win, królem win! 
Szampaniusz Pierwszy 
imię twoje brzmi od dziś! 
Niech nam żyje Johann Strauss, 
Johann Strauss, Johann Strauss! 
Niech żyje nam szampański Strauss! 
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