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JOHANN STRAUSS 

„ZEMSTA NIETOPERZA' 
OPERE W 3 AKT CD 

wg niemieckiego tekstu C. Roesslera i M. Sch Ucra opracował : 

Gabr iel von Eisenstein, kapitalista 
Rozalinda, jego żona • 

Frank, dyrektor wię~ienia 

Książe Gigi . 

JULIAN TUWIM 

O OBY: 

Sl· nislaw 

B 'Onisl w 
Stnnislaw KIJTlbcr 1·1 

Alfred, tenor Wlody_łnw Aclolr Cwłrc owski 

Doktór Falke Eugeniusz 
Adela, pokoJ ówka u Eisensteinów 
Froch, dozorca ~vięzienny 

Ida I 
Mizzi I baletnice • Dimu ta crzowa 

Listonosz 
Dr. Blind, adwokat • 

. llrc J c„opck 
i.nton i zczurowsk 

Shliba u Eisensteina , shll.ba u panie, panowie. 
Rzecz dzieje się w malym uzdrowlliku, obok wlclkl :;io m!AsUl 

BALET: 

Lid~• Ckhoek 8 , M ?1 11 Mr070W a , K~ ·na D ' TOW"'" 

Iza Rak6 ,,.no, M -t Popecka, H 1r)k 5aw!ckt, Ja 
KolodZie;czyk, Janwz sewa.i.tJn.no·. · c:.:.. Rom!ln R aw 

Reżyseria : SZYMON SZURl'vrI 
K iero nictwo muzyczne: EDWIN KOWALS CT 
Dyryg nt · TADEU~Z SERED ~KI 
As·•stent reżys. : 'WŁADYSŁ W E'ZrPTYCKI 

!\la "gier 

Scenografia: KAZIMIERZ GAC 
Choreoifa!ia: ZYGMUNT PATKOWSKI 

Prr·~ olistów i chóru: ADA I LENCZOWSKI 
[05plcjen t · ALFRED CZOPEK 
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:S 1ie olrz ma
lnlu u księcia 

znalazła by :l~ jakaś od
n c dniż a.„ A moze by 

~ chora. 
Rozważania p1;:er··w I c'1odzący z ulicy gł . śpiewaka . Adela nie 

ma aru <'ieni wqlpl'•vości: to.z to były narzc .ony pani - Alfred. 
Rozpoznaje równici. ten głos i Rozalindo E1senstcm. t·t· ra ojawia się 
' łaśnle. Niespodzianka. A tu Adela pro~i żeby jq zwolnić. J akzesz 
zostać na wieczór samej skoro mą7„ za zn'cważeni urzędn ika poda t
kowego, dostał kilka dni aresztu, i to wła 'nle od dziś„ . A tam na 
dole Al fred. 

Ale otóż i on.„ Pojawia się po prostu przez okno. Przypomina się 
eks ubóstwianej, ale musi czynić to ltrótk , bo właśn ie słychać głos 
męża. Brr ... Uciekam, tą samą drog'l . ale przecież on idzie do areszt u 
- więc wrócę„ . 

Eisenstein jest trochę poiry towany 
zuje Adeli by prz niosła mu obfiL.1 
Falke, który zaprasza go na bal „ do 

Areszt? Ależ to świetni . P O\\< ie. z 
a do odsiadki zgłosisz się r ano 

wyrokiem, wab c tego rozka
kolację. Pojawia się przy3aciel 
sięci Gi i 

żonie, ż~ i zies1 właśnie tam, 

Wraca Rozalinda, ale juŁ za póino Spisel< zos lal uknuty. Falke 
wychodzi. 

Eisenstein, zapomi nając o kolacji, z.iczyna przygotowania do balu ... 
przepraszam, do więzi nia. Tłumaczy zdziwionej Rozalindzie, że dla 
„demonstracji" trzeba by do a resztu ubrał się we frak. 
Cóż ma robić Rozalinda jeśli mąż ją opuszcz ? .„ trzeba zwolnić 

Adelę na ieczór „. skoro ta ciocia chora. No i pan i domu zostaje 
sama. Odszedł już mąż czu c ją pożeli(Tlawszy , odeszła Adela.„ Biedna, 
osamotniona, nudzi sif) kręcąc · endzelki. uroczego szlafroczka. Koniec 
samotności - wraca Alfred. Pobyt u słomi annej wdowy rozpoczyna 
od„. kolacji zapomnianej przez Eisensteina. Deser?„. Nic z t ego bo na 
scenę wkracza naczelnik więzienia Frank. Ktory przybył tu po ska
zanego. 

Co robić? Powiedzieć, że rnęż nie ma? A któż j st w takim razie 
ten pan zajadaj ący smakow icie, ubrany w szlafrok Eisensteina. Trze
ba ratować cześć kobiety. Tak. ten pan to właśnie mój mąż. Alfred. 
rad nie rad, posłusznie idzie do więzienia„. 

AKT II 

(Na balu u księcia Gigi 

W ŁASNIE schodzą się pierwsi goście. Między nimi Adela ( w sukni 
Rozalindy) z siostrą Ida. Falke odgrvwa wobec przebywających 

rolę gospodarza balu. On wlaśnie prezentuje przybyłych księciu Gigi. 
Ale otóż 1 Eisenstein . Falke prz stawi.a go k sięciu jako markiza 

1'errosti z Argentyny. 
Po chwili spięcie: Eisenstein spotvka się z: Adelą Nie, panie mar-

k1z1e, gCJ i 01 ksl~cia G i 1 nw wolno oskarzac n podob1en~ two do słu • 
żącej . 

... owy gość Znany j uż nam naczt:lnik więzienia Frank, tutaj, z woli 
Fałke~o występujący j ako caballero r ancom. Trochę kłopotów wy
ni1' r -Y teJ okazjl ze: z!la,iomośc: ą jęz k'l arl".er t. rukiego, w którym 

•i> porozumiec markiz , c<1ballero, ale cz(; •oz nie ułatwi kieliszek 
ana 
iodziatika . Nowy gosc. l.iroc:.:u k:>i~żna w 6 ierska. Nie tety -

:ce. Nie miej wątpliwo c1 '~ idw - tak, to Rozalindt1. I ją za
l t u Fa lke. Cóż ,yło rnb !'."' - n 111ż \ w h zi niu. '\lfred w wi(!ZiP-

n ~. Ad :l..i u chor cioci.. . 
T1 .e u mieć silr.c nerv.y b znieść le nie podzianki. Mąż'! -

P· ckaj, j a ci za płacę! . b· mieć, na \l.~zt I ·i w paa k, dowód rz~
c ·o y - Rozulind 1 od tt:Pem po ywa Ei t.:n> lL inO\\ i 1~1:0 ze~ rek. Ade
la " . czekaj „e t. c~-.ekaj „. 
Goście in tere ;uJd ię ż.vw1 o."obq wi;g er, lCJ k i1.;żneJ . Domai;ai<t 

i.i" zdjc;ci ma. h. · • .'.. le · op1·L Jl ra · uJe Rozalindę książc G1g1. 
Rozba\\-ieni 6 sci domag:ą1 si • o mnrklza powiesci o t. m jak 

lu i edyś w poi -ywtód~ F l.kt:' . Eb c1 tein prz · omina jak to po 
pewn J ma„karadzi na kl "rt. 1 F.llke wys• pował w s troju nietoperza. 
wywiódł go (dla uc;echy pr-~chodniow) w tl• m właśnie stroju na spa
cer do Prateru. Opowiadanie trwa zbyt długo więc trzeba je przerwać 
nowym pomysłem: książe Gigi Ob\voluje szampan królem win. 

A zegar bije godzinę szóstą .„ Dźwięk ze<>ar a działa na Franka 
i Eisensteina jak trąbka alarmowa. Na obu (z różnych powodów) cze
ka więzienie. Odchodzą w ięc że~nani przez resztę uczestników zabawy. 

» 
Akt 

W więz1eni 

N IEPEWNY swych krokó\'Y (ach, a m wowica) stiażnik Froch. z celi 
dobiega śpiew Alfreda. · 

Wracającego Franka ita J.użbowy me1duo1;;k Procha. 
Ale oto i pierwsi goście: . d '-1 i Id„1, l ~tóra pro~ i aballero o zapro

tegowanie, gdzie trzeba, de li w charaktei ze aktorki. 
Dzwonek u wejścia. Frank poi ca Fr chowi ukryć przemiłe panie 

w celi nr 13. 
Wchodzi Eisenstein. Cóż„. qui pro quo: m rkiz - caballero musi 

się wyjaśnić. Ale przecież to nie wszystko. Eisenstein chce zostać 
w więzieniu, a tam w celi je.st inny Eisenstein osobiście przez Franka 
doprowadzony. Sobowtór? Znowu dzwonek. Tym razem Frank chce 
<;>so~iści~ zobaczyć kogo znowu licho sprowadza, więc wychodzi. Po
Jawia się adwokat. Eisenstein szybko wciąga go do zaplanowanego 
spisku. On, prawdziwy Eisenstein, przebierze się za aplikanta, by to
warzyszyć adwokatowi w badaniu tamtego Eisensteina. 

Na to właśnie badanie przybywa także i Rozalinda. Froch wypro
wadza z celi Alfreda. Jesteśmy wszyscy w komplecie. Wszystko musi 
się WYjaśnić. 

Eisenstein ma w ręku ·wystarczaj ący dowód zdrady Rozalindy. 
A ona? - ona ma w ręku zegnrek - osoba właściciela nie budzi 
wątpliwości. 

Sprawa dojrzała do finału. To Falke demaskuje się jako aranżer 
wszystkich nieporozumień. To jego nieszkodliwa zemsta. Zemsta nie
toperza. 
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