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Streszczenie libretta 
Akt pierwszy 

W willi bankiera Gabriela von Eisenstein pokojówka Adel a czyta list od sio
stry, tancerki Idy. Ida zaprasza ją na bal, który tego wieczora wydaje książę 
Gigi Orlovsky. Jednocześnie z ulicy dobiega pieśń ; to Alfred, „przeszły przy
szły", czyli były narzeczony Rozalindy, żony Eisensteina, stara się skokietować 
dawną ukochaną brzmieniem swego głosu i pełnym uwielbienia tekstem pie
śni .. . Rozalinda, przerażona niespodziewanym zjawieniem się Alfreda, pełna 
obaw, aby nie zetknął się z jej mężem, przyrzeka mu spotkanie wieczorem, 
oboje wiedzą bowiem, że Eisenstein ma jeszcze dziś iść na pięć dni do więzienia, 
skazany za uderzenie poborcy podatkowego. Adela, marząc o balu u księcia, 
prosi Rozalindę o zwolnienie na wieczór i noc ; pragnie jakoby zająć się chorą 
ciocią. Rozalinda początkowo odmawia, potem jednak pozwala jej iść do chorej 
- lepiej, aby nikt nie widział wieczornej wizyty Alfreda. 

Tymczasem z rozprawy sądowej powraca Eisenstein z mecenasem Blindem 
na którego pieni się ze złości. Wskutek fatalnej obrony Blinda i nerwów Eisen
steina oskarżonemu dołożono jeszcze trzy dni aresztu za obrazę sądu . Odsiady
wanie kary ma rozpocząć za kilka godzin ... Z ponurego nastroju wybawia go 
przyjaciel, dr Falke; przychodzi on z kuszącą propozycją. Radzi, aby Eisenstein 
poszedł do więzienia rano, natomiast noc spędził na balu u księcia Gigi - natu
ralnie w tajemnicy przed żoną. Nie musi przyjaciela namawiać zbyt długo . .. 

Rozalinda jest wprawdzie zdziwiona, że mąż idzie do więzienia we fraku, 
cylindrze i lakierkach, lecz Eisenstein uspokaja ją dewizą dżentelmena: „cho
ciaż los czarny, to gors śnieżny" . Wychodzi, a wkrótce potem wychodzi i Adela, 
przybywa natomiastAlfred. Oboje z Rozalindą zasiadają do kolacji, Rozalinda 
w negliżu, Alfred w szlafroku jej męża. Nagle- nieoczekiwana wizyta : dyrektor 
więzienia, Frank, przychodzi osobiście doprowadzić Eisensteina do celi . Zasko
czona w dwuznacznej sytuacji Rozalinda błaga Alfreda, aby jej nie kompromi
tował i - grając rolę jej męża - poszedł odsiedzieć karę zamiast niego. Alfred, 
trochę pijany, chociaż niechętnie, to jednak godzi się z losem, i Frank zabiera go 
z sobą, pewny, że aresztował Eisensteina . .. 

Akt drugi 

Na balu u księcia zbiera się bardzo różnorodne towarzystwo; obok wytwor
nych dam i panów, także młodziutkie tancerki z Opery, wśród nich Ida ze swą 
siostrą Adelą, ubraną w suknię Rozalindy. Dr Falke objaśnia niezbyt lotnemu 
księciu Orlovsky'emu intrygę, w którą wplątał grono swych znajomych, chcąc 
zemścić się za przykry kawał,jaki Eisenstein zrobił mu w poprzednim karnawa
le. Po karnawałowej maskaradzie, nad ranem, zostawił Falkego pijanego, 



w kostiumie nietoperza, w samym środku Prateru, i doktor musiał na piechotę 
powracać -- w przebraniu nietoperza - do domu, wśród śmiechu i docinkó\v 
rozbawionej gawiedzi. Teraz- „nietoperz" postanowił omotać przyjaciela siecią 
skomplikowanej intrygi. Zaprosił tu na bal Idę z Adelą, dyn:ktora więzienia, 
a także ... Rozalindę, która ma przybyć w maseczce i udawać węgierską hrabinę. 

Intryga na razie przebiega zgodnie z planem. Eisenstein zaczyna asystować 
fertycznej, atrakcyjnej Adeli, nie wiedząc oczywiście, że flirtuje z własną poko
jówką, potem zaś - nie tai swego entuzjazmu dla tajemniczej maseczki, nie 
zdając sobie sprawy, że ukrywa się pod tą maskąjego własna żona. Rozalinda 
cierpliwie wysłuchuje zalotów męża, po czym wykorzystując sprzyjającą sytu
ację, zabiera mu piękny zegarek - dumę Eisensteina. 

Zabawa nabiera coraz większego rozmachu, dwie osoby musząjąjednak 
skoro świt opuścić: dyrektor Frank i Eisenstein, którzy- obaj incognito - zdą

żyli się na balu serdecznie zaprzyjaźnić. Obaj teraz, nie wiedząc o tym, zdążają 
w to samo miejsce: jeden do pracy, drugi do celi ... 

Akt trzeci 

W więzieniu jest tylko jeden więzień: niezmiennie rozśpiewany Alfred, i je
den strofujący go dozorca - zupełnie pijany Frosch. Nadchodzi, prosto z balu, 
dyrektor Frank, a później także Ida i Adela. Frank zdradził im bowiem swe 
incognito i obiecał protekcję w teatrze, że zaś Adela pragnie zostać aktorką, 
przyszła, by od razu „na gorąco" dopilnować sprawy. 

Frank przyjmuje je bardzo serdecznie, zaraz jednak musi dziewczęta ukryć 
w jakiejś wolnej celi, nadchodzi bowiem kolejny gość: Eisenstein. Obaj panowie 
zadziwieni są spotkaniem w tak nieoczekiwanym miejscu: wyjaśniwszy sobie, 
kim 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 czułym sam na sam z żoną. Nadchodzi mecenas Blind. Eisenste
in chcąc dociec, kto kryje się pod jego nazwiskiem, przebiera się za sądowego 
aplikanta i wraz z Blindem przesłuchuje Alfreda. Oboje ze śpiewakiem nie mogą 
już teraz ukryć swego wieczornego tete-a-tete, ale z kolei Rozalinda oskarża 
męża o fałsz i zdradę - na dowód pokazując mu zabrany na balu zegarek. 

Na koniec - zjawia się Falke i wyjaśnia intrygę zaaranżowaną z zemsty; 
Alfred sprytnie podciąga i swoje spotkanie z Rozalindą pod ową „zemstę nieto
perza", wszystko więc kończy się dobrze. Oszołomiony Eisenstein przeprasza 
Rozalindę i uzyskuje przebaczenie, Adelą zaś obiecują się zająć i książę i Frank ... 

Lucjan Kyd1y11ski 
Przewodnik operetkowy 

Kraków PWM. 1986. 



CUD NIE8b YCiiL\NY - „ZEMóTi\ NIETOPEQZL\" 

Wiosną 1872 pojawiła się w Theatre du Palais Royal w Paryżu kome
dia offenbachowskich librecistów, Meilhaca i Halevy'ego : La Reveillon. 
Trudno jest dziś ustalić , czy uprzednio zaproponowali oni napisanie 
muzyki do tego tekstu Offenbachowi lub innym kompozytorom, czy też 
uważali, że są dość silni, aby obyć się bez muzyki. Sztuka odniosła pło
mienny sukces.( ... ) 

Publiczność tłumnie pędziła do teatru, gdyż w Reveillon po raz pierw
szy podawano na scenie dymiące, świeże potrawy, ponadto, po raz pierw
szy przekroczono jedną z podstawowych zasad teatru : aktorzy rozmyślnie 
grali główne sceny odwróceni plecami do publiczności. 

Maksymilian Steiner, nabywając La Reveillon dla swego Theater an 
der Wien, nic o tym wszystkim nie wiedział. Wydawca Gustaw Lewy 
opowiadał mu o sukcesie sztuki, zakupił ją więc w dobrej wierze i z zaufa
niem do znanych nazwisk autorów. Krótki rzut oka na rękopis uświado
mił mu jednak, że został oszukany: praca Meilhaca i Halevy'ego była 
przeróbką starej, a dobrze znanej krotochwili niemieckiej Das Gefangnis 
Rodericha Benedixa. Wszystko, na co zdobyli się Francuzi, polegało na 
przeniesieniu akcji na wieczór wigilijny, a ten właśnie trik wykluczał moż-
1 i wość uzyskania sukcesu w kraju, gdzie wieczór wigilijny każdy spędzał 
u siebie w domu. Steiner zrobił więc to, co zwykli w takich sytuacjach 
czynić dyrektorzy teatrów: próbował wkręcić sztukę koledze, Jaunerowi 
z Carl-Theater. Jauner przekazał sztukę swojemu libreciście, Haffnerowi, 
zlecając mu jej przetłumaczenie i dostosowanie do wystawienia w Wiedniu. 

Haffner był siedemdziesięcioletnim już, przez pecha prześladowanym, 
z Królewca do Wiednia zagnanym człowiekiem teatru, któremu Carl
Theater płacił głodową pensję czterdziestu pięciu guldenów za pisanie 
co miesiąc trzyaktowej sztuki. Groteskowy zbieg okoliczności spowo
dował, że ów na poły zagłodzony, smutny człowiek stał się chrzestnym 
ojcemjednego z najweselszych dzieł literatury teatralnej( ... ) 

Gustaw Lewy, wydawca Straussa i zaufany jego przyjaciel, w mig zo
rientował się w muzycznych możliwościach libretta i podsunął myśl, by 
Steiner zaproponował je Straussowi. Zanim jednak do tego doszło, za-

sięgnięto jeszcze rady Ryszarda Genee. Genee był człowiekiem o podwój
nych, literackich i muzycznych zdolnościach , pochodził z Elbląga i był 
w Theater an der Wien kapelmistrzem. Oto zaczerpnięta z jego zapi
sków relacja tych wydarzeń od momentu, w którym otrzymał był ręko
pis Haffnera: „Przeczytałem, uznałem, że rzecz jest do niczego, 
poprosiłem nazajutrz o oryginał francuski, po czym napisałem libretto 
do Zemsty nietoperza. Z krotochwili Haffnera wziąłem jedynie nazwiska 
osób. W konstrukcji scen i charakterach postaci musiałem również znacz
nie oddalić się od oryginału. Dyrekcja zapłaciła mi za przeróbki ustalone 
w kontrakcie, po sto guldenów za akt, oddając libretto do swobodnej 
dyspozycji kompozytorowi. By nie urazić doświadczonego pisarza Haff
nera, podano za moją zgodą na afiszu teatralnym jego nazwisko jako 
współpracownika. Ja sam nigdy Haffnera nie widziałem". 

Przy aktywnej pomocy Jetty zdołali Steiner, Lewy i Genee przekonać 
wahającego się Jana o niezwykłej wartości 1ibrettaReveillon. Nie wystę
powały tam primadonny w barwnych kosti urnach, tenorzy i komicy, lecz 
zwyczajni ludzie, a tego od czasów Indygo kompozytor zawsze próżno 
poszukiwał. Eisenstein wprawdzie, mimo fraka i szapoklaka, wykazy
wał podejrzane podobieństwo do Orfeusza, grandezza Rozalindy przy
pomniała tragiczne momenty roli Heleny, Blind, wywodził się wprost 
z komedii dell'arte, Adela - z jarmarcznych wodewilów Favarta, 
Orlovsky, Frank i Falke - z farsy bulwarowej, a Frosch - z błazeńskiej 
budy Stranitzky'ego. Lecz mimo to wszystkie postacie były istotami peł
nymi życia, takimi, jakie spotkać było można na ulicach, w salonach 
i lokalach tanecznych. 

Dla kompozytora projekt zawierał trzy różne, odrębne elementy styli
styczne: pierwszy akt narzucał ton eleganckiej i pełnej wdzięku komedii 
konwersacyjnej z muzyką; akt balowy, którym Genee zastąpił nieszczęsne 
wigilijne przyjęcie, nakreślony był w duchu wielkiej operetki przyszłości -
szampańskie qui pro quo, przechodzące w nieoczekiwanie rozbudowany 
finał typowy dla opera comique; natomiast akcja w więzieniu wskrzeszała 
tradycje wiedeńskiej krotochwili. To, że trzy tak różne formy wyra
zu złożyły się na iście cudowny amalgamat styló~, jakim jest Zemsta 
nietoperza, sprawił przede wszystkim geniusz Straussa, w dużej mierze 
jednak również muzyczny zmysł teatralny jego współpracownika( . .. ) . 



Fabuła Zemsty .nietoperza oparta jest na efektownej sytuacji, którą 
często posługiwano się już przed Meilhakiem, Halevym, Haffnerem czy 
Geneem, a której tragiczne zabarwienie nadał później Bernard Shaw, 
w swym Uczniu diabła: kochanek przyłapany tete-a-tete, zostaje wzięty 
za męża i ma oto ponieść konsekwencje jego niecnych czynów. Genee 
uczynił z głównej kobiecej roli w Reveillon, kochanki księcia, drugopla
nową postać siostry Idy, z drugoplanowej roli Fanny - główną postać 

całej akcji, Rozalindę, z kapelmistrza Alfreda - tenora, a z wiejskiego 
popychadła, Pernette - pełną wdzięku pokojóweczkę, Adelę. Spoza te
kstu Reveillon zaczerpnął jeszcze postać dr Falkego, nadając tym cał
kiem nowy impuls akcji i wprowadzając motyw nietoperza. 

Dwaj przyjaciele, Falke i Eisenstein, 'Ny brali się pewnego razu na bal 
maskowy. Eisenstein przebrany za motyla, Falke·za nietoperza. (Heinrich 
Eduard Jakob, biograf Straussa, zdołał ustalić, że maskarada „nietope
rzowa", która tak promiennemu przedstawieniu nadała tak mroczną na
zwę, cieszyła się ogromnym powodzeniem z początkiem XIX wieku, od 
chwili wprowadzenia jej na dwór berliński w 1799 roku przez francu
skiego emigrantaAntoine Rivarola). Nazajutrz Falke budzi się pod drze
wem w parku - Eisenstein bowiem opuścił go tam pijanego - i musi na 
chwiejnych nogach, wędrować do domu przez całe miasto w swym stro
ju nietoperza. Z kolei mści się Falke, wtajemniozając we wszystko księ
cia; przywodzi na bal Rozalindę i Adelę i puszcza w ruch całą starannie 
obmyślona intrygę. Ze swoim brakiem jakiejkolwiek czułostkowości, bo
gactwem wewnętrznej muzyczności i mnóstwem drobnych czy więk
szych detali - jak madera Orlovsky'ego i śliwowica Froscha, węgierski 
kostium Rozalindy („.) - utwór Geneego jest wręcz ideałem: stanowi 
rozsądne libretto operetkowe ( „. ). 

W odróżnieniu od 01feusza, gdzie śmiech wybucha natychmiast po 
podniesieniu kurtyny, zabawa w Zemfrie nietoperza rozpoczyna się je
szcze o osiem minut wcześniej - przy pierwszych trzech nutach uwertu
ry, przy chromatycznym chichocie: E-Eis-Fis. Od tej chwili partytura aż 
po finał nie zawiera ani jednego złego czy pustego taktu. Ekstaza szczę
śliwych.pomysłów uzyskuje w finezji prawdziwie mistrzowskiego opra
cowania - faktura ansamblów, prowadzenie chóru, instrumentacja -
odpowiednie ramy. Muzyka porywa słuchaczy w ekstatyczny wir( ... ). 

Wiemy, że Strauss - mając wtedy prawie czterdzieści dziewięć lat-z 
młodzieńczym entuzjazmem rzucił się do pracy i zakończył ją w ciągu 
czterdziestu dwóch dni i nocy. Ów niebywale krótki termin - z chwilą, 
gdy się o nim dowiedziano- zrodził typowo wiedeńską oszczerczą plot
kę ( „. ). Warto ją tu, jako ciekawostkę, odnotować: Józef - nie Johann -
Strauss miał być, według pogłosek, autorem muzyki do Zemsty nietope
rza. Johann ponoć splądrował spuściznę po swoim bracie i zapłacił po
kaźną sumę wdowie po nim, by mógł z ową spuścizną robić, co zechce. 
Edward Strauss, trzeci z braci, brał udział w tych plotkach, publicznie 
zrzucając Janowi tę podłość. 

Józef Strauss zmarł nagle, cztery lata przed premierą Zemsty, w War
szawie. Jan pospieszył tam i w zastępstwie brata dotrzymał kontraktu na 
pozostałe koncerty. Oczywiście wręczono mu później ustalone honora
rium, które przekazał bratowej. Ponieważ był wykonawcą testamentu 
Józefa, musiał również otworzyć jego biurko. Nie znalazł w nimjednak 
żadnych gotowych rękopisów ani notatek, tylko kopie dawniejszych i 
dobrze już znanych. Szczególny to zbieg okoliczności: wielce komento
wana szybkość, z jaką Strauss ukończył komponowanie Zemsty nietope
rza; zdumiewający fakt pustych szuflad w biurku zmarłego, nader 
pracowitego i rozrywanego kompozytora; podejrzane i bezsporne wy
płacenie znacznej sumy wdowie po Józefie Straussie, i wreszcie wręcz 
bezczelne postępowanie brata Edwarda. 

Jan Strauss znalazł się w nader przykrej sytuacji; oto on, znany i słyn
ny na cały świat kompozytor, stał się podejrzany o to, że własnego brata 
ograbił z duchowego dorobku. Czy powinien był jakoś przeciw temu 
działać, bronić się, zmiażdżyć swych oszczerców? W Ryszardzie Genee, 
który podczas pracy nie odstępował go niemal na chwilę i współuczest
niczył w powstawaniu każdej strony nowej partytury, miał Johann świadka 
swej uczciwości, o którego rzetelności nikt by nawet nie śmiał wątpić. 
Mimo to milczał. Nie miał zamiaru udzielać żadnych wyjaśnień, ani bro
nić się przed napaściami. Wiedział iż posiada jedyny możliwy, najsilniej
szy i niepodważalny dowód swego autorstwa dla wszystkich tych, którzy 
mieli uszy: każdy kolejny takt swej Zemsty nietoperza. 

Premiera Zemsty nietoperza w Theater an der Wien w niedzielę wiel
kanocną, 5 kwietnia 1874, z Marią Geistinger w roli Rozalindy, zakoń-



czyła się zwykłymi owacjami dla Straussa, lecz (zdaniem Speidla) „nie 
stanowiła tak ogromnego sukcesu, jaki sobie teatr po tej nowości obiecy
wał". Nawet gdybyśmy nie chcieli w to uwierzyć, świadczy o tym fakt, iż 
dzieło, chłodno przyjęte przez prasę i publiczność, już po paru dniach 
zdjęto z afisza. Widzowie, którzy napatrzyli się już na kostiumy tureckie, 
hiszpańskie i greckie, na Hades, harem, Olimp i karnawał- odczuwali brak 
bogatej i świetnej oprawy. „Ojej, znów tylko zwykły pokój" -zawołał podob
no ktoś na galerii, zanim w pierwszym akcie padło pierwsze słowo. 

To, że muzyka nie została usłyszana, należy do odwiecznych tajemnic 
teatru muzycznego. Krytyka nic z tego utworu nie pojmowała. Hanslick 
zbył rzecz całą jako „potpourri walcowych i pałkowych motywów". 
Ubolewał nad „marnym gatunkiem" libretta i nad faktem, iż „melodycz
na inwencja nie tryska tu tak bogato jak w Indygo". Od drugiego krytyka 
musiał Strauss wysłuchać, że „piosenka szampańska bynajmniej nie perli 
się i nie musuje'', od trzeciego - że „nie zamierza wychwalać jego ope
retki pod niebiosa, by kompozytorowi nie przewróciło się w głowie". 
Honor recenzenckiej gildii uratował sprawozdawca „Morgenpost". Jego 
zdaniem „w łoży Theater an der Wien można teraz nabawić się najprzy
jemniejszej choroby morskiej, tak faluje parter pośród czarownych dźwię
ków, jakie Johann Strauss dobywa swą batutą z orkiestry" ( . .. ). 

Bardziej jednak od letargu publiczności i braku zrozumienia wśród 
krytyków, na losach Zemsty nietoperza zaważyła małoduszność Steine
ra: po jedenastu przedstawieniach przerwał ich serię gościnnym wystę
pem Adeliny Patti w Hernanim. Genee, Strauss, Lewy i pani Geistinger 
zdołali jednak wpłynąć na niego i doprowadzili do ponownego podjęcia 
przedstawień. Dreszcz przenika na myśl, że bez tych energicznych po
czynań Zemsta nietoperza nie pojawiłaby się już może w repertuarze. 
Strauss nie miał bojowej natury, niepewny też był w swych osądach( . . . ). 
Lecz „kamarylla" strausowsska nie ustępowała - Zemsta nietoperza po
wróciła więc i szła aż do początków czerwca. Potem pojawiła się skleco
na szybko, z pomocą Millockera, rewia Erinnerung an bessere Zeiten, 
która przez całe lato zapełniała widownię, znów przyprawiając Steinera 
o wahanie. Z początkiem lipca Zemsta nietoperza doczekała się burzli
wie oklaskiwanej premiery w Berlinie, zaś Jetty zadbała o to, by entuzja-

-
styczne wieści na ten temat dotarły również do dyrektorskiej kancelarii 
Theater an der Wien. Steiner zdecydował się tedy na wznowienie, obe
cnie z Girardim w roli Falkego, gdyż młody Ferdynand Lebrecht, który 
kreował tę rolę, uległ podczas wakacji tragicznemu wypadkowi. Powoli 
- znacznie wolniej od wszelkich innych epokowych sukcesów teatral
nych zaczynających się od klapy - Zemsta nietoperza zadomowiła się 
w repertuarze: dwa lata minęły nim doczekała się setnego przedstawie
nia, zaś do dwusetnego doszło dopiero po latach czternastu. Tymczasem 
„ Zemsta" osiągnęła sukces światowy. 30 października 1877 wystawio
no ją w Paryżu pod zmienionym tytułem La Tzigane, z racji sporu 
o prawa autorskie toczonego z Meilhakiem i Halevym. 

Niebawem doszłaAnglia, potem Włochy, Rosja, Skandynawia, Ame
ryka. W 1894 roku Gustaw Mahler, młody dyrygent miejskiego teatru 
w Hamburgu, odkrył w Zemście nietoperza walory opera comique. 
Z pietyzmem i starannóścią, jakimi dotychczas otaczał jedynie dzieła 
Mozarta, przygotował ów utwór, oczyścił z naleciałości i poprowadził 
tworząc nieśmiertelny wzór dla wszystkich przyszłych interpretacji( ... ). 

Fragment książki: Bernard Grun, 
Dzieje operetki, przekład Maria Kurecka, 

Kraków 1974. 

Bernard Grun, kompozytor, historyk muzyki oraz krytyk urodzony 
w l 90 l roku na Morawach. Muzykę studiował u Al bana Berga, 
Feliksa Weingartnera oraz Egona Wellesza. Wprowadzony przez 
Lehara w krąg operetki wiedeńskiej, cieszył się przyjaźniąjej czo
łowych przedstawicieli: Kalmana, Eyslera, Benatzky'ego, Nedba
la, Oscara Straussa. Oprócz „Dziejów operetki" napisał także 
monografię Oscara Straussa oraz książkę o Mozarcie. 



Za eo wlaśeiwie mśei się nietoperz? 
Nie ma drugiego kompozytora, któremu w takim stopniu udałoby się 

zbliżyć do offenbachowskiego modelu operetki, jak to uczynił Johann 
Strauss w swej Zemście nietoperza. To dzieło o niebywałym rozmachu, 
wyróżniające się znamiennie melancholijnym poczuciem humoru, traf
nością obserwacji społecznych oraz psychologiczną wnikliwością, 
w najmniejszym stopniu nie ustępuje swojemu francuskiemu pierwowzo
rowi. Libretto Zemsty opiera się na dwu głównych wątkach dramatur
gicznych Życia pmyskiego, potraktowanych tutaj w oryginalny i zmyślny 
sposób, co sprawiło, iż w rezultacie powstała całkiem nowa, zdumiewa
jąco spójna całość. Wprost z Offenbacha przejęta została dwojaka per
spektywa ukazywania zdarzeń scenicznych, z tego samego też źródła 
bierze się przezabawna komedia pomyłek, z tak typowymi dla niej ma
skaradami i przebierankami, Pomimo to - i właśnie na to należy zwrócić 
baczną uwagę - zarówno Strauss, jak i współpracujący z nim autorzy 
literackiego tekstu, wnieśli tutaj wiele nowego, nie tylko wskutek zmiany 
topografii, lecz także dlatego, że obraz lekkomyślnego społeczeństwa 
fin de siecłe'u zyskał u nich większą przejrzystość i ostrość. 

To, co się dzieje w Zemście nietoperza-w niebywale krótkim okresie 
pomiędzy wieczorem i rankiem dnia następnego - to burzliwe następ
stwo trzech zdarzeń poprzedzających właściwy czas akcji scenicznej. 
Pierwsze z nich - przykry figiel, jaki zamożny lekkoduch Gabriel von 
Eisenstein spłatał przyjacielowi, notariuszowi Falkemu, sięga okresu, gdy 
obaj wiedli jeszcze beztroskie życie kawalerów. Po jakiejś wspólnej ma
skaradzie Eisenstein zostawił wówczas kompletnie pijanego Falkego na 
ławce w parku, przez co naraził go na dokliwe kpiny spieszących do 
pracy przechodniów. Falke, rzecz jasna, upokorzenia tego nie wybaczył 
i nie zapomniał, przeciwnie, przez długi czas knuł intrygę, którą w nie 
mniej dotkliwy sposób mógłby się zrewanżowanć. Kolejne ważne wyda
rzenie, to ostry spór zakończony bójką, w jaki Eisenstein wdał się z pew
nym dostojnym urzędnikiem państwowym. Za ten eksces skazany został 
na osiem dni aresztu i właśnie na wieczor, w którym rozpoczyna się 
akcja Zemsty, przypada termin wyznaczonego początku kary. Do tych 



dwu okoliczności dochodzi trzecia, równie ważna, mianowicie namiętny 
romans, jaki małżonka Eisensteina, Rozalinda, przeżyła przed ślubem 
z atrakcyjnym tenorem Alfredem. Swojego lubego Rozalinda straciła 
z oczu dokładnie przed czterema laty, jednakże w chwili podniesienia 
kurtyny Alfred melduje się pod jej oknami, z serenadą na ustach i z na
tarczywą propozycją schadzki. Po części z obawy przed kompro
mitacją, po części dlatego, że pokusa nadal jest silna~ Rozalinda wyznacza 
Alfredowi randkę, na późny wieczór, kiedy jej mąż przebywać już będzie 
za kratkami. 

Te trzy odrębne na pozór zdarzenia łączą się z sobą i wzajemnie się 
zazębiają ujawniając swe skutki w toku kolejnych aktów operetki, w głów
nej mierze wskutek intrygi notariusza Falkego, który w ten oto sposób 
bierze odwet za niegdysiejszy despekt. Akcja Zemsty toczy się gdzieś 
pod koniec XIX wieku, w pewnym kurorcie „nie nazbyt odległym od 
wielkiej metropolii", najprawdopodobniej w Baden pod Wiedniem. Ta 
dość precyzyjna wskazówka topograficzna - niesłusznie często lekce
ważona przez inscenizatorów- ma tu swój sens i swoje głębokie uzasa
dnienie. Niewielkie miasteczko, to wymarzone wprost miejsce na skandal, 
który przed laty skompromitował Falkego, a który o_becnie, zgodnie 
z jego planem, pogrążyć ma Eisensteina. Z kolei bliskie sąsiedztwo wiel
kiego miasta znakomicie uzasadnia obecność całej galerii typów i typ
ków (hazardzistów, podrzędnych tancereczek, aktorek, drobnomieszczan) 
na balu u księcia Orlovsky'ego, też przecież podejrzanego co nieco ary
stokraty rosyjskiego. 

W akcie pierwszym, rozgrywającym się w domu Eisensteinów, danio-' 
słą rolę odg1ywają aż dwie pokusy, obydwie, by tak rzec, pochodzące i 
zewnątrz. Podczas gdy Alfred- z ulicy - kieruje do Rozalindy swą sere
nadę, jej pokojówka, Adela, odbiera i czyta list z zaproszeniem na przy
jęcie u księcia Orlovsky'ego. Nadawcą przesyłki, wbrew podpisowi, nie 
jest bynajmniej siostra Adeli, Ida, tylko sam doktor Falke, którego plan 
zemsty przewiduje współudział ambitnej i sprytnej służącej. Aby uzyskać 
wychodne, Adela mami swą panią naprędce zmyśloną blagą o chorej 
ciotce, zrazu zresztą zupełnie bez skutku, ponieważ Rozalinda łaskawość 
okazuje dopiero wów~zas, gdy Alfredowi udaje się wymóc upragnioną 

schadzkę. Tymczasem w pokoju pojawia się rozeźlony Eisenstein, a wraz 
z nim jego gamoniowaty adwokat- nomen omen doktor Blind (blind po 
niemiecku znaczy tyle, co ślepy) . Eisenstein wprost kipi z wściekłości, 
i nie bez racji, jako że wskutek chybionej apelacji Blinda miast pięciu 
dni teraz musi odsiedzieć w więzieniu aż osiem. Jego furię łagodzi do
piero notariusz Falk, który wkracza akurat z zaproszeniem do Orlo
vsky'ego. Perspektywa całonocnej hulanki, ma się rozumieć, bez wiedzy 
Rozalindy, winna zdaniem Falkego złagodzić Eisensteinowi przykrość 
aresztu, gdzie z powodzeniem, zgłosić się on może dopiero rankiem. Ar
gumenty Falkego trafiają do przekonania Eisensteina, który pospiesznie, 
choć uroczyście, żegna się z żoną i pokojówką. Pożegnanie to wszystkim 
przychodzi tym łatwiej, iż każda ze stron co rychlej zamierza urzeczywi
stnić swoje zamiary. Rozochocony Eisenstein opuszcza dom zapomina
jąc nawet o podanej już na stół kolacji. Przypada ona kochankowi 
Rozalindy, który w parę chwil później, zajmuje bez żenady miejsce pana 
domu. Alfred naprawdę nie marnuje czasu: delektuje się winem, jadłem 
i skradzionymi kochance pocałunkami, a w chwilę potem - i jest to 
z pewnością przygrywka do ostatecznego podboju - widzimy go już 
w szlafroku męża gospodyni. Na więcej jednak kochankowie nie mogą 
sobie pozwolić, bo oto do pokoju wkracza zniecierpliwiny dyrektor wię
zienia, przybyły właśnie po opornego, czy tylko opieszałego Eisenstei
na. Niechętnie, dopiero wskutek wyraźnych naciskow Rozalindy, Alfred 
godzi się na to, by do końca odegrać rolę małżonka, w którego odzieniu 
miast do sypialni udać się musi do aresztu ... 

We wspaniałym, otoczonym ogrodem pałacu Orlovsky'ego, który jest 
miejscem akcji drugiego aktu operetki, wre zabawa co się zowie: część 
gości oddaje się hazardowi, część tańczy, część wreszcie najzwyczajniej 
flirtuje - wszyscy, rzecz jasna, obficie raczą się szampanem. Młodemu, 
zblazowanemu gospodarzowi, któremu tego rodzaju atrakcje nie spra
wiajqjuż żadnej przyjemności, F alke przyrzeka wyborną zabawę- „ naj
prawdziwszą komedię", którą on sam rozegra na oczach nieświdomych 
podstępu gości. Na pytanie księcia o tytuł komedii Falke rzuca odpo
wiedź zwięzłą i enigmatyczną: „ Zemsta nietoperza"! 

W pałacu kolejno pojawiają się wszyscy wyczekiwani goście. Adela, 
w efektownej sukni zwędzonej swej pani, przedstawiona jest Orlovsky'emu 



jako znakomita aktorka. Eisenstein, mimo katastrofalnej francuszczy
zny, podaje się za markiza. Czyni to zresztą wobec innego birbanta, „ ka
walera Franconiego ", pod którym to nazwiskiem ukrywa się sam 
dyrektor więzienia. Na koniec przybywa Rozalinda, zapowiedziana przez 
Falkego jako węgierska hrabina. Starannie uknuty plan zemsty na 
Eisensteinie stopniowo zaczyna się urzeczywistniać. A oto i pietwszy etap: 
Eisenstein bierze Adelę za pokojówkę, wskutek czego naraża się na kpi
ny towarzystwa, w którego oczach uchodzi odtąd za prostaka i gbura. 
Etap drugi: zmylony pozorami spoufala się z kawalerem Franconim, 
w którym już wkrótce rozpozna swojego znienawidzonego Cerbera. Na 
koniec wreszcie, i to jest etap trzeci, choć nie ostatni, lubieżnie zaleca 
się do swojej ukrytej za maską małżonki, ta zaś, nie tracąc czasu, spryt
nie wykrada mu zegarek. Hulanka przybiera na sile aż do chwili, gdy 
podchmielone towarzystwo intonuje pijacką przyśpiewkę „ o powszech
nym zbrataniu" (Bruderlein, Bruderlein "... „ Wypijmy wszyscy Bru
derschaft "). W tym momencie zegar bije na szóstą rano. Dla Falkego 
jest to od dawna wyczekiwana godzina zemsty, chwila w której jego ofia
ra - brutalnie wytwana z rauszu zabawy - nagle musi się przenieść 
w odstręczającą więzienną rzeczywistość. 

Tymczasem po więzieniu, dokąd przenosi się akcja ostatniego aktu 
„ Zemsty" krząta się chwiejnym krokiem dozorca Frosch, bardziej zaab
sorbowany buteką śliwowicy, aniżeli więźniem, który swym śpiewem iry
tuje go zza krat. W więzieniu z trudem odnajduje się także jego dyrektor, 
zmęczony nocą, a co gorsza też mocno nietrzeźwy. Niebawem meldują 
mu się jednak dwie damy: Adela, którą uważał za aktorkę, szuka teraz, 
w towarzystwie swej siostry, protekcji kawalera Franconiego, chce 
bowiem podjąć studia aktorskie, którymi od dawna powinna się już le
gitymować. Po tej inwazji, zakończonej obustornnym zdemaskowaniem, 
nastepują kolejne, jedna za druga. Pojawia się pijaniusieńki Eisenstein, 
który nijak nie może pojąć, że Franconi to dyrektor więzienia, a on sam, 
to nie on, albowiem „prawdziwy" Eisenstein tkwi już w celi, do której 
Frank osobiście go doprowadził ... wprost z czułych objęć zrozpaczonej 
małżonki. Zaraz potem przybywa pośpiesznie i ona sama, aby uwolnić 
Alfreda, i aby zbesztać męża za karygodną rozwiązłość na balu. Każda 

ze stron dysponuje niezbitym dowodem rzczowym: Rozalinda potrząsa 
zegarkiem męża, on natomiast z oburzeniem wskazuje na swój szlafrok 
okrywający tors zupełnie nieznanego mu mężczyzny. W szczytowym punk
cie gwałtownej sceny małżeńskiej w więziennym biurze zjawiają się Falk 
i Orłovsky, a wraz z nimi całe rozochocone szampanem towarzystwo 
z balu. Wszechstronne wyjaśnienia, prawdę rzekłszy- nie nazbyt przeko
nywujące, przywracają Eisensteinowi spokój ducha, którym odtąd cieszyć 
się może przez osiem dni pobytu w areszcie. Nolens volens przyjmuje on 
do wiadomości, że wszystkie perturbacje, w tym również schadzka Alfreda 
z Rozalindą, to tylko skutki żartu Falkego, który w ten sposób odpłacił mu 
się za figla sprzed trzech lat. Eisenstein może się zatem łudzić, że nie wy
szedł na durnia, co przy szampanie, którego w więzieniu rzecz jasna nie 
brak, przychodzi mu łatwo, szybko i bez najmniejszych oporów. 

W przeciwieństwie do innych, wcześniejszych operetek, których 
libretta opowiadały zdarzenia historyczne względnie bajeczne, Strauss 
w Zemście wziął na swój warsztat temat współczesny, temat pozwalaja
cy na ukazanie społeczeństwa, z którego sam się wywodził i z którym w 
pełni się utożsamiał. Krótko mówiąc, kompozytor przedstawił tu sferę 
mieszczańską, której rozrywki, ograniczenia i troski z grubsza rzecz bio
rąc nie zmieniły się po dziś dzień. Muzyczna obróbka przedstawionego 
przez librecistów materiału, w najmniejszej mierze nie osłabiła jego 
eksplozywnego charakteru, Zemsta bowiem, już w założeniach, miała 
być sztuką stawiającą kilka istotnych i drażliwych problemów. Autorzy 
tekstu ukazali je poprzez wyraźnie zarysowane zdarzenia i sytuacje, 
natomiast muzyka Straussa spotęgowała jedynie ich wymowę. Z per
spektywy całości operetka Straussa przedstawia się zatem jako ciąg zna
czących obrazów i scen, których bezładny na pozór przebieg tworzy 
w efekcie wymowną całość. Trzy specyficzne sytuacje nadają utworowi 
właściwy mu charakter, z nich też wyłania się jego przesłanie. Po pierw
sze, obserwujemy tutaj niezmiernie ciekawy proceder zamiany społecz
nych ról, a równocześnie poznajemy metody (względnie sposoby), 
z pomocą których tę grę można skutecznie zdemaskować. Kolejne zja
wisko znajdujące odbicie w Zemście, to absurdalna izolacja tak poszcze
gólnych bohaterów, jak całych socjalnych grup tworzących mieszczańską 



społeczność. Trzeci aspekt, nie mniej frapujący, ma nieco inny charak
ter, ujawnia bowiem-w prześmiewczy sposób- szczególną rolę, jaką w 
mieszczańskiej mentalności odgrywa przesadnie pojęta punktualność. 
Wskazuje na to m.in. istotna dramturgicznie funkcja zegara i zegarka, 
wskazuje również pierwszorzędne znaczenie terminu, w którym Eisen
stein powinien się stawić w areszcie. 

Naszkicowane wyżej zjawiska znalazły odzew już w samej uwerturze. 
Uwertura do Zemsty nie jest bowiem zwykłym banalnym „potpourri", 
tylko starannie przemyślaną, zwartą formą muzyczną, kryjąca w sobie 
całkiem konkretny program. Nieprzypadkowo zatem już pierwszy jej 
temat, który słyszymy po 12 burzliwych taktach wstępnych, to cytat z II 
aktu operetki, a ściśle mówiąc - motyw gniewu Eisensteina: „Ja, ich 
bin 's" ... („Jestem Eisenstein"). W ten sposób manifestuje się pierwsza 
z wymienionych sytuacji - zdemaskowanie bohatera, który dotąd poda
wał się za kogoś innego. Swoisty muzyczny komentarz stanowi tutaj 
dyskretna fraza oboju, pobrzmiewająca w tym miejscu niczym kara za 
fałsz i łgarstwo. Sześciokrotne uderzenie dzwonów - statyczny element 
tylko na parę chwil wstrzymujący żywiołowy ruch muzyki - to jedno
znaczny sygnał tego, jak ważną rolę odgrywać tu będzie precyzyjnie 
odmierzany czas. Zaraz potem, już po raz wtóry, ale za pośrednictwem 
odmiennych środków, Strauss znów akcentuje to, co nazwaliśmy tema
tem „zmiany ról"; zwodnicza muzyka, która zaczyna pobrzmiewać 
w takcie 74, w pierwszej chwili, i owszem, sprawia wrażenie konkluzji, 
w rzeczywistości jednak odzwierciedla fałszywe sytuacje, w jakich nie
bawem ujrzymy niemal wszystkich bohaterów Zemsty. Na koniec dwa 
słowa o tym, co określiliśmy mianem „społecznej izolacji". Szyderczy 
odzew motyw ten znalazł w Uwerturze w trakcie dwukrotnie cytowane
go walca z II aktu. Dokładniej-w chwili, gdy jego tok przerywa andan
te z tercetu pożegnalnego z I aktu. Pierwszorzędne znaczenie ma tu fakt, 
iż Strauss wprowadził akurat w tym miejscu ustęp operetki, 
w którym Rozalinda przelewa „swe krokodyle łzy". 

Sytuacje zarysowane w Uwerturze unaocznią się w pełni wraz 
z chwilą, w której podniesiona kurtyna odsłoni scenę. Najszybciej zau
ważymy skłonność i upodobanie postaci do najprzeróżniejszych mistyfi-

kacji. Dzieje się tak dlatego, że bohaterowie Zemsty bardzo źle czują się 
w rolach, jakie w codziennym życiu narzuca im drobnomieszczański 
obyczaj. Dotyczy to tak pokojówki Adeli, jak i rentiera Eisensteina 
z małżonką, tak notariusza Falkego, jak groteskowego dyrektora wię
zienia, dotyczy to również, choć może w nieco mniejszym stopniu, nie 
nazbyt rozgarniętego tenora Alfreda. Drobnomieszczańskie normy 
akceptuje i uznaje za własne nawet sam książę Orlovsky. Postać to zre
sztą niezmiernie ciekawa, choćby ze względu na cechujące ją rozdwoje
nie i dwuznaczność. Z dramaturgicznego punktu widzenia mamy tu do 
czynienia z tzw. „Hosenrolle" (dosłownie: „rola w spodniach"), to zna
czy z bohaterem, którego partia skomponowana została na głos żeński; 
z psychologicznego - z mężczyzną ni to niewinnym, ni to bezwstydnym, 
z socjologicznego wreszcie- z opływającym w dostatki fanfaronem . . . 

W tej narzuconej przez społeczne warunki „grze" Adela - już od pierw
szego kupletu: „Ileż trzeba połknąć łez, gdy się pokojówkąjest" -przed
stawia się widzom jako postać pierwszoplanowa. Adela odgrywa 
najcudaczniejsze role nie tylko po to, by wywrzeć na otoczeniu odpo
wiednie wrażenie (i w ten sposób wyciągnąć dla siebie jakąś korzyść), 
lecz przede wszystkim dlatego, ażeby utwierdzić się w poczuciu własnej 
wartości . Dominująca pozycjaAdeli nie wynika wyłącznie z liczby i cha
rakteru numerów solowych, jakie twórcy Zemsty dla niej przewidzieli; 
równie istotny jest tu fakt, iż to ona właśnie inicjuje ciąg zdarzeń w ope
retce, narzucając tym samym znamienny dla jej postaci wzorzec zacho
wań. Treściowa zawartość kolejnych solówek Adeli wyraźnie sugeruje, 
jaki jest cel jej nieustannych mistyfikacji: Adela, oczywiście, chce się ode
rwać od rzeczywistości, zaś żeby ten cel osiągnąć, musi się wyzbyć naiw
nej prostolinijności. Pierwszy etap rozwoju tej postaci, to moment, 
w którym wyraża ona nieziszczalne pragnienie: „Wenn ich dieses Voglein 
war'" („gdybym ptaszkiem tym była") naiwnie jeszcze podejmując w tym 
miejscu słowa, rytm oraz melodię serenady Alfreda. Kolejny istotny mo
ment, to zuchwałe allegretto „Mein Herr Marquis" („taki pan, jak pan"). 
Teraz widzimy jąjuż w roli obytej ze światem komediantki, która swój 
występ - z rozmysłem - kieruje do dwu różnych odbiorców: osłupiałego 
ze zdumienia Eisensteina, i do szydzacego zeń tłumu balowych gości. 



Etap ostatni, to wielki kuplet z III aktu. Teraz już bez najmniejszej żena
dy, za to z pyszałkowatą dumą, Adela przyznaje się wprost do tego, że 
odgrywa komedię, po czym, by udowodnić swój niewątpliwy w tym 
względzie talent, w oka mgnieniu wciela się w trzy różne postacie 
(w skromne dziewczę, w królową i w zmysłowego wampa), po każdej 
z kreacji wystawiając sobie nader pochlebną cenzurkę ... 

Dyktatura zegara, inaczej mówiąc - rygorystycznie traktowana punk
tualność, stanowi, jak wspomnieliśmy, niezmiernie charakterystyczny rys 
świata przedstawionego w Zemście. Eisenstein musi odsiedzieć w kozie 
ni mniej ni więcej tylko pięć dni, a po zmianie wyroku - ściśle osiem! 
Dokładnie po trzech latach Falke decyduje się wziąć odwet za wyrzą
dzony mu despekt, dokładnie po czterech latach u Rozalindy melduje się 
jej kochanek. Kalendarz i zegar wyznaczają nie tylko rytm i bieg mie
szczańskiego życia, detenninują one także tok powszedniego dnia. Aspekt 
ten, z jadowitą ironią odzwierciedla pożegnalny tercet z I aktu, w którym 
to Rozalinda, w obłudnie podniosłym tonie, użala się na to, że całkowi
temu zburzeniu uległ porządek jej dnia. Strauss skomponował w tym 
miejscu swoiste lamento (nieodzowny i tradycyjny element opery seria), 
tylko że w Zemście powodem rozpaczy Rozalindy jest perspektywa sa
motnych posiłków. Tak jak Ariadna, tak jak złamany utratą Eurydyki 
Orfeusz, Rozalinda z przejęciem uskarża się na to, że przez tydzień 
z okładem - przy kawie, obiedzie i podczas kolacji („Zum Rindfleisch 
wie zur Suppe" -w przekładzie Tuwima jest to „schab z kapustą, sztuka 
mięsa i filet") zmuszona będzie patrzeć na puste nakrycie nieobecnego 
męża. Ma to dla niej tak doniosłe znaczenie, że pociecha, jaką w końcu 
dla siebie znajduje, brzmi niczym eschatologiczna konsolacja; przy wtórze 
rogów, puzonów i trąbek rodem jakby z Sądu Ostatecznego pod koniec 
sceny oznajmia ona triumfalnie: „Es gibtja ein Wie-der-se-hen!" (co zna
czy mniej więcej: „Kiedyś z pewnością się zobaczymy" (słowa, które 
w tłumaczeniu Tuwima: „Nadejdzie piękny dzień, słodki dzień przywi
tania" zupełnie zatraciły swój ironiczny i aluzyjny sens wynikający już 
choćby ze skojarzeń z tekstem „Niemieckiego Requiem" Brahmsa). Nie
bywałą ironię tej wypowiedzi potęguje fakt, iż Rozalindę istotnie czeka 
„ein Wiedersehen", ale nie z mężem, tylko z kochankiem niecierpliwie 
wyczekującym za progiem ... 

Dopiero teraz jasnym staje się to, co tak często umyka uwadze insce
nizatorów, mianowicie, dlaczego zupełnie błachy figiel wywołał u Fal
kego pragnienie druzgocącego odwetu. Otóż, w neurotycznej atmosferze 
mieszczańskiego życia, którego skrępowanie i rozpasanie Zemsta zdu
miewająco wiernie odbija, Eisenstein spowodował przykry incydent, na
rażając tym samym przyjaciela na śmieszność. Obydwaj, przed laty, udali 
się na kostiumowy bal: pierwszy przebrany za motyla, drugi - za nieto
perza, a są to przecież skrzydlate stworzenia, które kojarzą nam się ze 
wszystkim tylko nie z trudem pracowitego dnia (tak jak skojarzeń takich 
nie budzi ptak, którym naiwnie chciałaby stać się Adela, tak jak nie budzą 
ich także owe „niebieskie ptaszki'', trzymane pod kluczem przez dyrek
tora Franka). Pewni tego, że nikt ich nie rozpozna, Eisenstein 
i Falk zakosztowali wtedy rozkoszy nocnego życia, zaznali przyjemości, 
których nie mogli się spodziewać we własnych domach, dopuścili się 
tego, na co nie mogliby sobie pozwolić za dnia. Tymczasem jasny dzień 
nastał i zaskoczył pijaniutkiego Falkego na ławce w parku, gdzie stał się 
on pośmiewiskiem przechodniów, o tej porze spieszących już do 
pracy ... W swoim komicznym przebraniu Falk istotnie wyglądał jak nie
toperz, który za dnia traci wszelką zaradność, ba, nawet zwykły zmysł 
orientacji ... W mieszczańskiej rzeczywistości, opartej przecież na walce 
i konkurencji, rewanż za afront, jeżeli miał być skuteczny, oznaczał 
konieczność doprowadzenia przeciwnika do klęski - klęski zupełnej 

i jednoznacznej. To właśnie z tego względu „wystrychnięty niegdyś na 
dudka" Falke przemienia się w przewrotnego reżysera zdarzeń, w które
go ręku znajdują się teraz wszystkie nici intrygi. Jak wiadomo, Falke 
osiąga swój cel: doprowadziwszy Eisensteina na sam szczyt orgiastycz
nego upojenia, w stosownym momencie bezwzględnie ściąga go z obło
ków i z niekłamaną przyjemnością wtrąca w ponurą rzeczywistość aresztu. 
Jest to, rzecz jasna, upadek komiczny, nie tragiczny - dla wszystkich 
z wyjątkiem samego Eisensteina ... 

Efektowny finał operetki, na pozór pogodny i wesoły, w najmniej
szym stopniu nie łagodzi zawstydzającej, nieprzyzwoitej wprost satysfak
cji, jaką blamaż Eisensteina wzbudza u wszytkich uczestników zabawy. 
Oznacza to najwyraźniej, iż Johann Strauss wcale nie był aż tak prosto-



duszny , jak to mu często się przypisuje. W finale Zemsty powiada on 
przecież wprost i bez ogródek: w 1874 roku tylko ktoś nieskończenie 
naiwny może jeszcze liczyć na Happy - end! 

Volker Klotz, „Operette Portriit und Hlmdbuc/1 
einer unerhorten Kunst" (Operetka -· portret 

i podręcznik podkasanej muzy). 
Monachium -- Zurich 1995. 

tł. skróty i oprac. J.Baliński 

Volker Klotz -·- anglista, germanista i historyk kultury urodzony 
w Darmsztadzic w 1930 roku. Profesor literatury na Uniwcrs~1ecie 
w Stuttgarcie, krytyk muzyczny i teatralny oraz konsultant (kierO\mik 
literacki) kilku teatrów operowych w Niemczech.Autor szeroko dysku
towanych ksiąi..ck : „Bertold Brecht" 1959, „Teatr i public7Jlość" 1976, 
„Powieść przygodowa" 1979, „M ieszCl.ański tealr śmiechu" 1980. 

Ironia, humor i dowcip 
wywiad z Elisabeth Schwarzkopf 

Pani Schwarzkopf, powiedziała Pani kiedyś : wystawić dobrze operetkę jest chyba 
;eszcze trudniej, niż którąkolwiek z oper Mozarta. Co czyni tak trudnym to, co ucho
dzi za tak latwe? 

Operetka wymaga kunsztu improwizacji. Inaczej mówiąc, słuchacz powinien od
c zuć jako improwizację to, co improwizacją nie jest i w żadnym razie być nie może. 
Do tego potrzebny jest dobry dyrygent pozostawiający śpiewakowi należytą swobodę, 
dyrygent który świetnie wie, czym jest „rubato" . Jednym z takich dyrygentów był Otto 
Ackermann, z którym dokonaliśmy większości naszych nagrań operetkowych . My 
śpiewacy, mogliśmy sobie wtedy pozwolić na znaczną swobodę, zawsze jednak 
w ściśle zakreślonych ramach. To wielka sztuka, umieć zdać sobie sprawę , w jakim 
stopniu ze swobody tej wolno korzystać . .. 

Owe nagrania z lat 50-tych i 60-tych, któ1ych pomysłodawcą i producentem był 
Pani mąż. Walter Legge, do dziś uchodzą za wzór niedościgniony. Są to interpretacje 
tak subtelne. artystycznie tak zadziwiająco dojrzale, że można by tu mówić o swoi
stym udoskonaleniu samych dziel „. 

Nie, jakość tych operetek tkwi już w samym zapisie nutowym i trzeba tylko umieć 
ją z niego wydobyć. Dlatego, ma się rozumieć, śpiewaliśmy je wtedy z tą samą staran
nością i tą samą techniką, co opery Mozarta czy Ryszarda Straussa. Nasze partie za 
każdym razem staraliśmy się zrealizować z możliwie największą ekspresją, a dotyczy
ło to także ról „buffo" , w których nierzadko stosować trzeba „Sprechgesang" (śpiew 
mówiony). Na naszych płytach wykonywał je Erich Kunz, artysta o pięknym, zmysło
wym głosie. 

Czy zatem każda dobra śpiewaczka mozartowska może skutecz
nie uprawiać repertuar operetkowy, czy też potrzebne ;est tutaj owo „ coś". o któ1ym 
tyle się mówi, a które tak trudno sprecyzować· ? 

Naturalnie, ironia, dowcip, humor oraz wszystko to , co tkwi pomiędzy nutami, 
powinny być stale obecne, słyszalne i odczuwalne. Do tego właśnie dążyliśmy w na
szych nagraniach, w których staraliśmy się uwypuklić te aspekty, które na scenie 
\vyrazić można mimiką albo gestem. Naszym nadrzędnym celem była trafiająca do 
przekonania słuchaczy dramaturgia dźwiękowa . Ponieważ Walter Legge zmierzał do 
tego , by każdy głos na płycie brzmiał tak jak w teatrze o dobrej akustyce , ł atwo spo
strzec, że mój głos wcale nie był ogromny. 

Czy sądzi Pani, że również na scenie - na żywo - mogłoby Pani za.\piewal: Roza
lindę albo Lizę z „Krainy uśmiechu" Lehara? Czy miała Pani na to kiedykolwiek 
ochotę? 

I owszem, zawsze chciałam zaśpiewać Rozalindę w teatrze. Rzecz jasna z dyrygen
tem, który potrafiłby należycie ocenić właściwośc i mojego głosu , tak, żeby tam, gdzie 



trzeba, uczynić orkiestrę odpowiednio „przejrzystą". Polega to na tym, że dobry dyry
gent ma pełnąjasność, w którym miejscu partytury i w jakim rejestrze głosu pojawia 
się zagrożenie, że orkiestra śpiewaka „przykryje". 

Pienvszą odtwórczynią partii Lizy była Vera Schwarz - śpiewaczka, która śpiewa
ła między innymi Lady Mackbeth . 

Vera Schwarz mogła też śpiewać Mozarta. Był to jednak wielki wyjątek. Moim 
zdaniem rzecz nie polega wyłącznie na sile głosu; równie istotna jest tutaj rozpiętość 
skali. Proszę na przykład pomyśleć o czardaszu Rozalindy! Nic ma chyba śpiewaczki, 
która nie drżałaby przed tą arią, ponieważ oprócz „gór" jest tu potrzebna mocna „śre
dnica'', no i solidnie brzmiący „dół". 

Pani nagrania operetek cechuje przede wszystkim ironiczny dystans „ . 

. . . ten z lekka zarozumiały, wyrafinowany i drwiący ton, bez którego operetka nijak nie 
może się odbyć. Odnalazłam to wszystko na płytach Fritzi Massary i Yvette Guilbcrt. 

Poza umiejetnością improwizacji, jakie inne k1yteria należy spełnić, by przedsta
wienie operetkowe było udane? 

Terminem kluczowym jest tu na pewno słowo „smak", pojęcie, które, niestety, 
zupełnie wyszło z naszego słownictwa. 

Kłopot w tym, że w operetce, nie wszystko da się przed~tawi(: dys/..Tetnie i „przyzwo
icie ". Weźmy na przykład Jl akt „Zemsty nietoperza"! Czy reżyser nie musi być tu 
nieco zuchwalszy, nieco bardziej dosadny, jeżeli ma pokazać" co się naprawdę dzieje 
z tym towarzystwem zacnych mieszczan? 

Tak wiele znowu, to na tym balu się nie dzieje. Pod koniec, istotnie, dochodzi do 
niebywałego zbratania, ale akurat w tym miejscu przemawia przede wszystkim muzyka, 

a w tej nie znajduję niczego obscenicznego . . . 

Fragmenty wywiadu opublikowanego 
w czasopi.śmie„ Opernwelt" z marca 1995 r. 
ZE.Schwarzkopf rozmawial Thomas Voigt. 

tłJBaliński 

Elizabeth Schwarzkopf- niemiecka śpiewaczka urodzona w 1915 
roku w Jarocini~ pod Poznaniem. Zyskała rozglosjako niezrówna
na interpretorka w operach Mozana i Ryszarda Straussa oraz jako 
wykonawczyni repertuaru oratoryjnego i pieśni. Obok Marii Callas 
i Yiktorii de Los Angeles .:zołowa gwiazda wytwórni pl~1mvej EMI, 
dla której nagrała też szereg operetek J.Straussa i F.Lehara. 



Robert Musil 

Garden - party 
Tego samego wieczora Ulrich musiał być jeszcze na garden - party. Trudno było 

wręcz odmówić, ale na pewno by to zrobił, gdyby jego zły humor tam go właśnie nie 
zapędził. Przyszedł jednak późno . Większa część gości zdążyła już pozdejmować ma
ski. Wśród drzew starego parku płonęły pochodnie, wbite w murawę jak gorejące 
włócznie lub przymocowane klamrami do pni. Ustawiono ogromne stoły przykryte 
białymi obrusami. Migocąca łuna czerwieniła korę drzew, bezgłośnie falujący nad 
głowami baldachim z liści oraz twarze niezliczonych tłoczących się ludzi, które wi
dziane z pewnej odległości, wydawały się składać z czerwonych i czarnych palm. 
Panie widocznie umówiły się, że wystąpią w męskich strojach: pani Maja Sommer w 
mundurze żołnierza z czasów Marii-Teresy, malarka von Hartbach przebrana za ty
rolczyka z gołymi kolanami, a pani Klara Kahn, żona sławnego lekarza, naturalnie w 
kostiumie a la Beardsley. Ulrich stwierdził, że również wiele spośród młodych dam z 
najwyższej arystokracji, o ile mógł je z wyglądu rozpoznać, wybrało męskie lub chło
pięce przebrania. Byli więc dżokeje, windziarze, na wpół męskie Diany, żeńskie Ham
lety i brzuchaci Turcy. Dopiero niedawno lansowana moda jupe-culotte wydawała 
się, choć nikt jej nie stosował, wywierać pewien wpływ na wyobraźnię; dla tamtych 
czasów, gdy kobiety najwyżej od ziemi do pół łydki należały do całego świata, od tego 
miejsca zaś, aż do szyi włącznie do swych mężów i kochanków, stanowiło to na zaba
wie, na której można było oczekiwać przybycia kogoś z cesarskiej rodziny, istny ewe
nement, rewolucję, jeśli nawet była podyktowana jedynie kaprysem, oraz jakby 
zwiastuna wulgarnych obyczajów, które co starsze i korpulentne damy już wówczas 
chętnie przepowiadały, podczas gdy inne widziały w tym tylko pewną lekkomyślność . 

Ulrich myślał, że może sobie darować przywitanie się ze starym księciem, którego 
jako pana óomu, stale otaczało grono gości, tym bardziej, że go prawie nie znał; 
szukał Tuzziego, któremu miał coś przekazać, a gdy go nigdzie nie znalazł, sądził , że 
pracowity człowiek poszedł już do domu; oddalił się więc trochę od głównego ośrodka 
zabawy na skraj kępy drzew, skąd poprzez wielką przestrzeń trawnika roztraczał się 
piękny widok na pałac. Wspaniały stary pałac był iluminowany jak w teatrze długimi 
szeregami elektrycznych żarówek, ciągnącymi się pod gzymsami lub wspinającymi 
się wzwyż po pilastrach, jakby wytapiając z cienia kształty architektoniczne. Wyda
wało się, że surowy stary mistrz, który te kształty wyczarował, przebywa wśród gości 
lekko podchmielony, w białej czapce z bibuły . Można było obserwować, jak na parte
rze służba wbiega i wybiega przez ciemniejące w oddali otwory drzwi, a nad wszyst
kim zasklepiało się jak parasol brzydkie czerwono - szare nocne niebo wielkiego 
miasta, przechodząc na pierwszym planie w inne, ciemno- czyste niebo, które widać 
było wraz z jego gwiazdami, gdy tylko podniosło się oczy do góry. Ulrich podniósł je 

i poczuł się jakby odurzony mieszaniną odrazy i radości. Gdy znów spuścił wzrok, 

zauważył w pobliżu postać, której przedtem nie dostrzegł. 

Była to dama wysokiego wzrostu, przebrana za napoleońskiego pułkownika, i odzna

czała się tym, że nie zdjęła maski, co pozwoliło Ulrichowi od razu poznać, że to 
Deotyma. Udawała, że go nie widzi, wpatrzona z zadumą w oświetlony pałac. 

- Dobry wieczór, kuzynko! - zwrócił się do niej. - Proszę nie próbować się zapie
rać, poznałem panią nieomylnie po tym, że tylko pani jedna nie zdjęła jeszcze maski. 

- Co pan chce przez to powiedzieć? - padło spod maski pytanie. 
- Całkiem po prostu, że pani się wstydzi. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego tyle 

pań zjawiło się w spodniach? 
Deotyma wzruszyła gwałtownie ramionami. - Szeptano o tym już od dawna. Mój 

Boże, zrozumiałam, że dawne pomysły się zużyły. Ale muszę panu szczerze wyznać, 
że czuję się dość nieswojo; to był pomysł niewybredny, człowiekowi się \Nydaje, że 
zabłąkał się na publiczny bal maskowy. 

- Wszystko razem wzięte jest nie do zniesienia - rzekł Ulrich. - Tego rodzaju 
zabawy już się dziś nie udają, ponieważ ich epoka minęła. 

- Ach ! - westchnęła Deotyma z roztargnieniem. 

Robert Musil 
„Człowiek bez właściwości" 
Przekład: Krzysztof Radziwil, 

Kazimierz Truchanowski, 

Janina Zeltzer 



Tomasz Mann 

Luizka 
( ... ) Było już po jedenastej i zapanowała całkowita swoboda. Część towarzystwa 

wypłynęła do barwnie oświetlonego ogrodu, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, 
podczas gdy reszta pozostała na sali, w niewielkich grupkach, paląc, gawędząc, nale
wając sobie piwa i popijając na stojąco. I wówczas rozległ się donośny dźwięk trąbki, 
który wszystkich zwołał na salę. Przybyli muzykanci - instrumenty dęte i smyczki - i 
zasiedli przed kurtyną; ustawiono rzędy krzeseł , na których leżały czerwone progra
my, panie usiadły, panowie zaś stanęli za nimi albo po obu ich stronach. Zapadła 
pełna oczekiwana cisza. 

Mała orkiestra odegrała wówczas szumną uwerturę, kurtyna rozsunęła się - i pa
trzcież, na scenie stała gromadka szkaradnych Murzynów w krzyczacych kostiumach, 
Murzynów o krwawo czerwonych wargach , którzy jęli szczerzyć zęby i wybuchnęli 
barbarzyńskim wyciem. Występy te stanowiły istotnie kulminacyjny punkt zabawy 
urządzonej przezArmę . Wybuchły pełne zachwytu oklaski, a mądrze skomponowany 
program zaczął się rozwijać, numer po numerze: pani Hildebrandt ukazała się w pu
drowanej peruce, uderzając o podłogę długim kijem i śpiewając nazbyt głośno: That's 
Maria ! Pojawił się magik w pokrytym orderami fraku , dokonując najbardziej zdu
miewających sztuczek, pan Hildebrandt z przerażającym podobieństwem przedsta
wiał postacie Goethego, Bismarka i Napoleona, a redaktor, doktor Wiesensprung, 
podjął się w ostatniej chwili wygłoszenia humorystycznego referatu na temat: „Wio
senne piwo i jego znaczenie społeczne". Pod koniec jednak napięcie doszło do szczy
tu, ponieważ pozostał już tylko numer ostatni, ów tajemniczy numer, obramowany w 
programie laurowym wieńcem, a zapowiedziany w następujących słowach : „Luizka. 
Taniec i śpiew. Muzyka Alfreda Lautnera. " 

Poruszenie przebiegło salę, a spojrzenia jęły się spotykać w chwili, gdy muzykanci 
odstawili na bok instrumenty, a pan Lautner, który dotychczas w milczeniu i z papie
rosem w wydętych obojętnie ustach opierał się gdzieś o drzwi, zasiadł wraz z Amrą 
Jacoby przy pianinie stojącym pośrodku przed kurtyną. Twarz jego była zaczerwnie
niona, nerwowo przerzucał zapis nutowy. Amra natomiast, przeciwnie zbladła nieco i 
wsparta jedną ręka o poręcz krzesła przyczajonym wzrokiem ogarniała publiczność. 
Potem, gdy wszyscy zaczęli wyciągać szyję, rozległ się ostry sygnał dzwonka. Pan 
Lautner i Amra zagrali kilka taktów obojętnego wstępu, kurtyna uniosła się w górę i 
ukazała się Luizka ... 

Dreszcz zaskoczenia i osłupienia przebiegi tłum widzów w chwili, gdy wysilonym, 
niedźwiedzio tanecznym krokiem weszła na scenę owa żałosna i ohydnie przystrojona 
masa. Był to adwokat. Bezkształtne jego ciało otaczała szeroka i wszelkich fałd po
zbawiona suknia z krwistoczerwonego jedwabiu, spadająca aż do stóp, a suknia ta 
była wydekoltowana, tak iż umączona pudrem szyja została odsłonięta w obrzydliwy 

sposób. Rękawy u samych ramion były przybrane krótkimi bufkami, długie natomiast 
jasnożółte rekawiczki pokrywały grube, pozbawione muskułów ręce, na głowie umie
szczono wysokąjasnoblond koafiurę, a na jej szczycie chybotało zielone pióro. Spod 
owej peruki zaś wyzierało żółte, zapuchnięte, nieszczęśliwe i rozpaczliwe silące się na 
wesołość oblicze. Policzki adwokata w sposób wzbudzający współczucie, w nieustan
nych drgawkach to wznosiły się, to opadały, a małe oczka w czerwonych obwódkach, 
nic nie widząc, usilnie wpatrywały się w podłogę, podczas gdy grubas z trudem usiło
wał przestępować z nogi na nogę, przy czym albo przytrzymywał oburącz suknię, albo 
poruszając bezsilnymi ramionami unosił do góry oba palce wskazujące - żadnych 

innych ruchów nie znał - i zdławionym, zdyszanym głosem śpiewał przy akompania
mencie pianina głupią piosenkę. 

Czyż od żałosnej tej postaci nie wiało teraz bardziej niż kiedykolwiek zimne tchnienie 
cierpienia, zabijając wszelką wesołość i spadając na cale to towarzystwo nieuchron
nym ciężarem przykrego nastroju? Ten sam wyraz przerażenia malował się we wszy
stkich, niezliczonych oczach, które jak urzeczone patrzyły prosto na ów obraz, na ową 
parę przy pianinie i na owego męża, tam na górze . .. Cichy ten, niebywały skandal 
trwał chyba około pięciu długich minut. 

Potem jednak nastąpiła chwila, której nikt z obecnych przez całe swoje życie nic 
zapomni. Uprzytomnijmy sobie, co właściwie zaszło w owym krótkim, straszliwym a 

skomplikowanym okresie . 
Znamy wszyscy śmieszny kuplet zatytuowany Luizka i każdy niewątpliwie przy-

pomina sobie następujące jego słowa: 
Walczyka albo poleczkę 
Tańcuję tak jak żadna inna: 
Jestem Luizka, wiejskie dziewczę, 

Co w męskich sercach zamęt wszczyna .. . 
- owe brzydkie i frywolne rymy, tworzące refren trzech dość długich zwrotek. Otóż 

przy komponowaniu nowej muzyki do tych słów Alfred Lautner dokonał mistrzow
skiego wyczynu, doprowadzając do zenitu swoją manierę, która polegała na nagłym 
zaskoczeniu fragmentem prawdziwie wielkiej muzyki w wulgarnym i komicznym 
utworku. Melodia w tonacji Cis-dur była podczas pierwszych zwrotek dość ładna i na 
wskroś banalna. Lecz na początku zacytowanego przed chwilą refrenu metrum stawa
ło się żywsze i zaczynały pojawiać się dysonanse, które przez coraz żywiej pobrzmie
wające „h" kazały się spodziewać przejścia do tonacji Fis-dur. Dysharmonie te 
komplikowały się„aż do słowa „żadna inna", a po słowie ,jestem", gdzie komplikacje 
i napięcie dochodziły do szczytu, musiało nastąpić rozwiązanie w Fis-dur. Lecz nastę
powało coś zgoła nieoczekiwanego. Wskutek nagłego zwrotu bowiem, dzięki genial
nemu wprost pomysłowi, tonacja przekształcała się tu w F-dur i moment ów występując 
przy użyciu obu pedałów przy długo przeciąganej drugiej sylabie słowa „Luizka" spra

wiał nieopisane, wprost niesamowite wrażenie . Była to chwila zdumiewającego za-



skoczenia, nagle dotknięcie nerwów, przebiegające dreszczem po grzbiecie, był to po 
prostu cud, objawienie, w nagłości swej niemal okrutne zdemaskowanie, niespodzie
wanie rozdzierająca się zasłona. 

I przy tym F-durowym akordzie adwokat Jacoby nagle przestał tańczyć. Stał bez 
ruchu, stał pośrodku sceny jak przykuty, ciągle jeszcze podnosząc do góry oba palce 
wskazujące - jeden nieco niżej od drugiego - przeciągłe „i" w słowie „Luizka" zamar
ło mu na ustach, zamilkł, a gdy i akompaniiament fortepianowy niemal jednocześnie 
ostro się urwał, dziwaczna owa i ohydnie śmieszna postać tam, na scenie, jęła patrzeć 
prosto przed siebie zaognionymi oczami, z głową wysuniętą do przodu na podobień
stwo zwierząt. Gapił się na tę przystrojoną odświętnie, jasną i pełnąpubliczności salę, 
w której, jakby złożony z wyziewów wszystkich tych Judzi, unosił się skandal zagę
szczony już niemal w atmosferę. Wpatrywał się we wszystkie te podniesione, wykrzy
wione i jaskrawo oświetlone twarze, w te setki oczu, które bez wyjątku z tym samym 
wyrazem pełnej świadomości skierowane były na ową parę tam, na dole, i na niego 
samego. I podczas gdy straszliwa, żadnym dźwiękiem nie zmącona cisza panowała 
nad wszystkimi, przenosił z wolna, a niesamowicie swe coraz bardziej się rozszerzają
ce oczy od owej pary na publiczność i od publiczności na ową parę - zdawało się, że 

nagły błysk zrozumienia przemknął po jego twarzy, krew uderzyła do zapuchniętych 
policzków tak, iż poczerwieniały jak owa jedwabna suknia, a zaraz potem znowu 
pożółkły jak wosk - i grubas zwalił się na scenę, aż deski zatrzeszczały. 

Przez chwilę nadal panowała cisza; potem rozległy się krzyki, powstał tumult, 
kilku co wrażliwszych panów, wśród których był i pewien młody lekarz, skoczyło od 
orkiestry na scenę, opuszczono kurtynę . . . 

Amra Jacoby i Alfred Lautner, odwróceni od siebie, ciągle jeszcze siedzieli przy 
pianinie. On, z opuszczoną głową, zdawał się nasłuchiwać jeszcze swego przejścia do 
tonacji F-dur, ona zaś, nie mogąc swym ptasim móżdżkiem tak szybko pojąć, co się 
stało, rozglądała się wokół z twarzą całkowicie pozbawioną wyrazu. 

Zaraz potem młody lekarz ponownie zjawił się na sali: niski Żyd z poważną miną 
i czarną, spiczastą bródką. Kilku osobom, które otoczyły go przy drzwiach, odpowie
dział wzruszając ramionami: 

- Koniec. 

Tomasz Mann, Luizka, 

tł. Witold Wirpsza 



Nietoperze w mitach, legendach 

Polskie nazwy, z których większości od dawna już się nie używa, są następujące: 
„Niedoperz, Niedopyrz, Gacek, Gacoperz, Latonka, Metopyrz, (Niecopyrz, Gacopierz, 
Gacopyrz, Kretopyrz, Kacoperz, Latoperz, Latopyrz, Mętoperz, Mentopirz, Mynto
pyrz, Szetopierz)". Miętopyrz był nazwą staropolską, gacopierz - jeszcze spotykaną u 
górali. Gacek przeszedł do słownictwa naukowego, jako nazwa jednego rodzaju. 

Aleksander Bri.ickner w „Słowniku etymologicznym języka polskiego" pisze: „Nie 
ma u Słowian drugiej nazwy złożonej, co by na tyle zniekształceń się naraziła( . . . ) 
Postać pierwotna u nas ta sama, co w cerk., znaczy: „to nie ptak (więc »niby ptak«"). 
„Pyrz" w staro- cerkiewno - słowiańskim znaczy „ptactwo". Skąd wziął się „gacek", 
tego nie wiemy na pewno, a domysły na ten temat nie są przekonujące" . 

Cytowany słownik języka polskiego podaje inne przenośne znaczenia wyrazu „nie
toperz": a) człowiek szukający przygód po nocach, nocny ptaszek, kruk nocny, 
b) człowiek dwulicowy, na dwóch stołkach siedzący, c) człowiek bojący się światła (w 
znaczeniu moralnym)". W żeglarstwie nietoperzem nazywa się ręczną lampę naftową 
świecącą we wszystkich kierunkach, używaną na jachtach i małych statkach ( ... ). 

Podłożem zabobonnych obaw przed nietoperzami, widocznych u wielu ludów 
i wyrażanych w rozmaitych kulturach zarówno dawnych, jak i całkiem współcze
snych, jest podwójna niejako natura tego zwierzęcia i jego nocny tryb życia . Noc 
kojarzy się z niepewnością, bezradnością, lękiem, toteż u prymitywnych ludów stwo
rzenia, których żywiołem jest noc, wzbudzają nieufność i podejrzliwość ; jeśli mimo 
braku światła „widzą", to zapewne dzięki konszachtom z nieczystymi siłami. 

W cywilizacji europejskiej nietoperz znaczy zwykle coś złowieszczego - już dawny 
rzymski pisarz Divus Basi I ius twierdził, że natury diabła i nietoperza są do siebie podobne. 

Istnieje starogreckie podanie, że gdy trzy córki Mynasa - Alkitoe, Leukippe i Ar
sippe - rozgniewały Dionizosa odmową udziału w igrach na jego cześć, ukazał on się 
im kolejno jako lew, byk oraz pantera, i spowodował ich obłęd. Dla przebłagania boga 
złożyły w ofierze syna jednej z nich, rozszarpały go i zjadły, a potem w szaleństwie 
biegały po górach. Wreszcie zostały zamienione w nietoperza, sowę i puchacza. 

Wrogie nastawinie do tych stworzeń w czasach średniowiecza wyraziło się w pro
cesie pewnej kobiety nazwiskiem Jacaume, spalonej publicznie na stosie w Bayonne 
(Francja) w 1332 r. z powodu oskarżeń sąsiadów, że chmary nietoperzy przebywają 
koło jej domu i w otoczonym murem ogrodzie. 

Dawni południowi Słowianie widzieli w nietoperzu uosobienie zarazy. fak wiadomo, 
w Europie diabła obdarzano skrzydłami nietoperza. W średniowieczu nazywano nieto
perze „pokojowymi pieskami diabłów". Pozostałością tego dawnego ujemnego stosun
ku do nietoperzy może być fakt, że w psychoanalizie ssak ten jest, na równi ze szczurem, 
symbolem złej matki, pożerającej nawet swe dzieci. Nietoperz był traktowany od wie
ków jako i ptak, i ssak. Ową „niesamowitością" podniecał wyobraźnię ludzką 

Chyba najbardziej rozpowszechniło się przekonanie o tym, że wkręca się we włosy 
kobiet. Jednakże nie jest ono tak zupełnie pozbawione podstaw, gdyż wybitny znwca 
nietoperzy G. M. Allen opisał taki wypadek. Zdarza się to jednak niezmiernie rzadko. 
Można by owo wkręcenie się tłumaczyć tym, że miękkie, puszyste włosy kobiece zbyt 
słabo odbijają echolokacyjne ultradźwięki wysyłane przez nietoperze, wskutek czego 
zwierzęta te, nie „widząc" przeszkody, wpadają w nią. Takie wpadanie łatwo zinter
pretować jako celowe wkręcanie się we włosy, bo strach ma wielkie oczy. Można też 
szukać wyjaśnienia na podstawie obserwacji, że nietoperze kryją się czasem w stogach 
siana, a więc i włosy mogą być dla nich kryjówką( .. . ). 

W dawnych czasach rysunek przedstawiający skrzydło tego ssaka i mrówkę znaczy 

mężczyznę spędzającego noce poza domem (mrówka symbolizowała tu aktywność) . 

Podobieństwo niektórych cech nietoperzy do cech ludzkich spostrzeżono już daw
no temu. Przyrodnicy siedemnastowieczni podkreślali, że wśród ssaków tylko nieto
perze, słonie, małpy człekokształtne (szympans, goryl, orangutan) i ludzie karmią 
swe młode mlekiem powstającym w parze piersiowych gruczołów mlecznych; z tego 
powodu Linneusz ( 1758) umieścił w swej klasyfikacji nietoperza blisko człowieka: 
Vespertilio był tam jednym z czterech rodzajów naczelnych (Primates). Innymi cech
mi nadającymi nietoperzom podobieństwo do ludzi są: jasna(?) twarz, wystające uszy 

i zwisłe prącie. 
W legendach i zabobonach starożytności ssaki te zajmowały poczesne miejsce. 

Stare źródła łacińskie mówią, że istnieje wielka nienawiść między bocianami a nieto
perzami. Pobite w walce przez bociany, nietoperze umierając zaprzysięgły im zemstę 
i od tej pory samo dotknięcie jaj bociana przez nietoperza wystarcza, aby stało się ono 
jałowe. Dlatego to bociany opuszczając gniazdo nakrywająje liśćmi platana. (Nawia
sem mówiąc, brak w tym podaniu logiki, gdyż bociany opuszczają gniazdo tylko w 
dzień, kiedy nietoperze śpią). Według Pliniusza, nietoperz jest wrogiem mrówek, dla
tego serce jego leczy rany po ukąszeniach przez te owady. Z tej przyczyny sowy, chcąc 
uchronić swe piskleta przed mrówkami, umieszczają w gnieździe serce nietoperza. 
Według Demokryta, w razie plagi szarańczy wystarczy zawiesić martwego nietoperza 

wysoko w gałęziach drzew, by nie pojawiła się ona na okolicznych polach. 
Starożytni Rzymianie posługiwali się nietoperzem do odpędzania nieszczęścia , w 

obrzędach zaś związanych z kultem zmarłych używali lamp z nasadkami przedsta
wiającymi nietoperze. 

W mitologii starożytnej nietoperz z powodu nocnych obyczajów poświęcony był 

Prozerpinie - małżonce Plutona, władcy świata podziemi. 
W dwu bajkach Ezopa znajduje się aluzja do podwójenej natury nietoperza. W 

pierwszej przydarzyło mu się wpaść w pazury łasicy. Gdy błagają o życie, ta odpowia
da, że z natury jest zaprzysięgłym wrogiem ptaków. Nietoperzowi udaje się jednak 
przekonać łasicę, że jest on myszą, i tak żywcem uchodzi z opresji. Lecz wkrótce 
potem staje się łupem innej łasicy . Gdy prosi ją o darowanie mu życia, ta z kolei 



odpowiada, że szczególnym jej przysmakiem są myszy. Wtedy spryciarz, zapewniw
szy łasicę, że jest ptakiem, zostaje wypuszczony na wolność. W drugiej bajce toczy się 
wojna między ptakami i ssakami. Przewaga przechyla się to na jedną, to na drugą 
stronę, a nietoperz za każdym razem przechodzi na stronę silniejszą. Lecz gdy wał
czace strony zawarły pokój, obie wyrzekły się zdrajcy, zabroniły mu pokazywać się w 
dzień i zmusiły go do ukrywania się w ciemnych miejscach. 

Ciekawe, że bardzo podobna bajka krąży wśród plemion murzyńskich w południo
wej Nigerii. 

Chajrefont, filozof ze szkoły Sokratesa, został nazwany nietoperzem, bo nietope
rze, podobnie jak filozofowie, w dzień nie pokazują się, lecz w ukryciu filozofują. Z 
kolei jeden z nietoperzy otrzymał łacińską nazwę od imienia tegoż filozofa. Starożyt
ni nietoperzami zwali też dłużników, którzy nie wychodzili z domu w dzień, by nie 
spotkać swych wierzycieli. Z tym wiąże się starożytne podanie, ze kiedyś nietoperz, 
ptak nur i krzak jeżyny zawiązały spółkę handlową. Nietoperzowi zlecono przyjmo
wać pieniądze, zadaniem nura była sprzedaż towarów, jeżyna zaś dysponowała ubra
niem (zapewne na sprzedaż, czego podanie bliżej nie precyzuje). Gdy ta trójka płynęła 
okrętem, doszło do katastrofy, z której ledwo uszła z życiem. Odtąd nietoperz ukrywa 
się w dzień, by uniknąć spotkania z wierzycielami, nur pływa wzdłuż brzegów, często 
wkładając głowę pod wodę w poszukiwaniu zaginionych towarow, ajeżyna stoi przy 
drodze zaczepiając kolcami przechodniów, by zapytać, czy nie widzieli jej ubrania ! 

W starych przepowiedniach pogody nietoperz odgrywał małą rolę. Zdaniem Ary
stotelesa, liczne pojawienie się nietoperzy wieczorem wróży upalną, bezwietrzną po

godę następnego dnia, natomiast ich brak zapowiada burzę łub dzień pochmurny ... 
Pojawienie się niektórych gatunków nietoperzy akurat o zachodzie słońca legło u pod

staw muzułmańskiej legendy o stworzeniu nietoperza przez Jezusa. Podczas postu w mie
siącu ramadan, kiedy to nie wolno jeść między wschodem a zachodem słońca, Jezus udał 
się w odludne miejsce koło Jerozolimy, położone wśród gór zasłaniających widok zacho
dzącego słońca. Dlatego za zgodą Boga ulepił Jezus z gliny zwierzątko ze skrzydłami, 
pomodlił się i tchnął na nie. Natychmiast rozwinęło ono skrzydła i zniknęło w jednej z 
górskich jaskiń. Potem stale już wylatywało dokładnie o zachodzie słońca, i trzepocząc się 

wokół Jezusa, zawiadamiało go w ten sposób o końcu dnia i porze na posiłek. 
Wśród Żydow jednak nietoperz uchodzi za coś haniebnego. Tradycja judaistyczna 

zabrania Żydom spożywać niektóre ptaki, do których zalicza się także nietoperza 
(Mojżesz, III księga). Starożytni Babilończycy, Arabowie i Perso:"'ie również sądzili, 

że są to ptaki. 
Wotiacy (zamieszkała nad Kamą gałąź fińska ludów uralskich) wierzą, że podczas 

snu dusza opuszcza ciało i często przybiera wtedy postać nietoperza. Tym tłumaczą, 

dlaczego nietoperzy nie widzi się w dzień, tylko nocą, gdy ludzie śpią. Wieśniacy na 
Syberii wierzą, że osoba zmarła nagłą śmiercią musi przybrać na pewien czas z woli 
Boga postać nietoperza lub jaszczurki (albo innego gada)( ... ). 

Zdolność widzenia w ciemności była cechą bardzo pożądaną przez ludzi. Albert 
Wielki, nauczyciel św. Tomasza z Akwinu i słynny autorytet w XIII wieku, tak radzi 
w dziele Cuda świata: „Posmarować twarz krwią nietoperza, a będzie się widziało 
przedmioty pod wodą i w zupełnych ciemnościach będzie można czytać". 

Cyganie tyrolscy wierzą, ze noszenie przy sobie lewego oka nietoperza czyni czło
wieka niewidzialnym. W Hesji natomiast sądzono, że serce nietoperza przywiązane 
czerwoną nicią do ramienia przynosi zawsze szczęście w grze w karty. 

Środek przeciwko demonowi, który męczy konie jeżdżąc na nich nocą, składa się z 
mieszaniny końskich włosów, odrobiny soli, krwi nietoperza i mąki upieczonej na 
mały placek. Trzeba tym wszystkim posmarować kopyta końskie, puste zaś naczynie 
po placku umieścić wewnątrz pnia wysokiego drzewa, wymawiając przy tym zaklęcie, 
które kończy się słowami: „Zostań tu tak długo, aż ono się napełni!" 

Pliniusz podaje, że jeśli zachoruje na pewną chorobę wół, to ozdrowi go przymoco
wanie do niego nietoperza. 

Czarownice w Makbecie przygotowują w jaskini potężną miksturę zawierającą oko 
traszki, palec żaby, włosy nietoperza i język psa. 

W średniowieczu czarownicy rysowali znaki tajemne krwią nietoperza. Według 
Pliniusza, skrzep jego krwi umieszczony ukradkiem pod poduszką śpiącej kobiety 
wzbudza w niej pożądanie. Papirus grecko - egipski podaje niezawodną recepturę na 
zdobycie przez kobietę pożądanego mężczyzny: w skład ingrediencji wchodzą oczy 
wydłubane żywemu nietoperzowi itd. W pewnym greckim papirusie słów „Na krew 
czarnego nietoperza" używa się jako zaklęcia. 

Najstarsza wzmianka o użytku nietoperzy w lecznictwie znajduje się w papirusie 
Ebersa około 1550 r. p.n.e., nazwanego tak od jego odkrywcy, a znalezionego w Te
bach w XIX w. Chodzi w niej o leczenie jaglicy - częstej na Wschodzie choroby oczu. 

Arabski lekarz Ibn Baj tar poświęca obszerny rozdział jednego ze swych dzieł licz
nym medycznym zaletom nietoperzy. Nietoperzem ugotowanym w oleju sezamowym 
dobrze jest nacierać przeciw ischiasowi. Wywar z niego dobry jest na paraliż i go
ściec. U gotowny w oleju jaśminowym i wymacerowany w metalowym naczyniu jest 
świetny na astmę, zaś jego żółć ułatwia poród. Według tegoż lekarza mózg nietoperza 
zmielony i ugotowny leczy bielmo, zaś zmieszny z sokiem cebuli - usuwa kataraktę. 

E. Majewski w swej pracy przytacza wiele zabobonów, legend i przepisów związa
nych z tym zwierzęciem. Większość z nich należy zapewne do przeszłości. A oto 

niektóre: 
Lepił raz Chrystus ptaki z gliny. Stary Żyd zgorszył się tym, gdyż był to szabat, i 

chciał zniszczyć ulepione ptaki, a wtedy Chrystus klasnął w ręce, ptaki zaś uleciały 
jako nietoperze. 

Nietoperz powstaje z ciała ludzkiego pochowanego w podziemiach kościoła; dusza 
złego zmarłego człowieka pokutuje w nim 300 łat. Potem wciela się znowu w któregoś 
z potomków nieboszczyka, ale tym razem jest to już człowiek prawego charakteru. 
Stąd praprawnuki są zawsze daleko lepsze od S\vych prapradziadków. 



Szatan, chcac zrobić wiernym na złość, zaniósł kilka myszy do grobu Chrystusa i 
kazał im poprzegryzać i zniszczyć świece na ołtarzu. Poszło im to łatwo ze zwykłymi 
świecami, ale gdy się zabrały do poświęconego paschału, ten runął, a na łoskot nadbiegli 
czuwający dniem i nocą u grobu Chrystusa księża. Byliby niezawodnie zabili myszy, 
ale szatan dał tym zwierzętom skrzydła do ucieczki . Za karę Pan Bóg zostawił owym 
myszom szkrzydła szatańskie i przezwał gackami; za to też ludzie ich nie lubią. 

Nietoperz powstaje z myszy, która zjadła świeczkę w kościele albo odrobinę ze 
święconego wielkanocnego. Mysz, która przez siedem lat uniknie pazurów kota, za
mienia się w nietoperza ( ... ). 

Przysłowia polskie mówią: „Nietoperz w słońce patrzy'', „Aleć to w słońce patrzeć 
nietoperzowi!", „Gdzie nietoperz padnie, tam panna za mąż pójdzie", „Nietoperz w 
pustą głowę nigdy się nie wkręci", „Gdyby gacek śpiewać umiał, toby i słowika zdu
miał", „Z pustej kleci (spichlerza) nietoperz leci''. Znane jest też powiedzenie : „Miło
snego nietoperza ledwo chwilka snem uśmierza", w którym nietoperz oznacza człowieka 
szukajacego nocnych przygód, nocnego ptaszka. 

W Polsce jest I O miejscowości o nazwie Gacki, Gack - 2, Gacko - 2, Gackie - 1, 
Gacek - 1, Gackowo - 1, Nietoperek - I . 

Adam Krzynowski, Nietoperze, Warszawa 1980. 

Adam Krzynowski, biolog, autor kilkudziesięciu prac naukowych 
i popularnonaukowych. Członek licznych międzynarodowych to
warzystw naukowych (m.i.American Society ofMammalogists, czy 
Europaische Gesselschaft flir Saugetierschutz). 



( ... ) Całe grono z posępną i cichą postawą 
?ogląda w niebo, które zdawało się zniżać, 
Ścieśniać, i coraz bardziej ku ziemi przybliżać, 
Aż oboje, skrywszy się pod zasłonę ciemną 
Jak kochankowie, wszczęli rozmowę tajemną, 
Tłumacząc swe uczucia w westchnieniach tłumionych, 
Szeptach, szmerach i słowach na wpół wymówionych, 
Z których składa się dziwna muzyka wieczoru. 

Zaczął ją puszczyk, jęcząc na poddaszu dworu; 
Szepnęły wiotkim skrzydłem nietoperze, lecą 
Pod dom, gdzie szyby okien, twarze ludzi świecą; 
Niżej zaś, niedoperzów siostrzyczki, ćmy, rojem 
Wiją się, przywabione białym kobiet strojem( ... ) 

Adam Mickiewicz 
Pan Tadeusz, Księga VIII 

Maria Pawlikowska Jasnorzewska 

„NIETOPERZ" 

CUD NIETOPERZA 
„Ja byłem ssakiem, 
A chciałem latać ; 

Pisnąłem, czując bezsiłę -
I stając blisko 
Tajemnic świata, 
Pragnieniem się modliłem . 

I niespodziewanie, 
Tkanką błon 

Porosły mnie żądze, 
Niosąc mnie 
W mroczny niebios skłon, 
W chmury 
Fioletem wrzące. 
Ach, skrzydłem stała się tęsknota, 
Spoistem, miękkiem, czamem ... 
Gdy beznadziejność 
Was ogamie -
Myślicie o moich lotach !" 

„Gdy już zmierzch wonne olejki w tęczowe niebo wetrze, 
nietoperz wylatuje ze strychu 
i zaczyna mierzyć po cichu 
wielkie koła tęsknoty rozlane na wietrze .. . 
Traci ślad i zaczyna na nowo. 
Cicho trzepie skrzydłem błoniastem 
i mierzy, i mierzy do świtu 
kola wieczornych tęsknot wiszących nad miastem" . 

NIETOPERZ 
„W rozstępach lipy i na szczeblach sosny 
zasiadły gwiazdki jak złote kanarki -
Więc i nietoperz, geometra nocy, 
kreśli kolo nad pobladłym parkiem. 
Wraca, by sprawdzić, jak wielkie jest kolo -
(pluszcząc łagodnie skrzydła z aksamitu). 
Traci kierunek. Zaczyna na nowo. 
Jeszcze. I jeszcze. I tak aż do świtu". 
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