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JERZY Mł~ ODZ EJOW S K 

„NIEKORO,NOWANY KRÓL WALCA'" 

Była zapewne niedziela owego dnia letniego, gdy do willi Jana Straussa 
w Ischl dzwonił w roku 1893 tęgi, niezbyt wysoki, siwo-brodaty pan. 
Odziany w długi tużurek , jaki dziś tylko w starych ilustracjach znajdzie
cie - pan ów składał wizytę autorowi czterech setek walców, niezliczo
nej ilości polek, kadrylów i różnych (perskich, egipskich) marszów. Pan 
był ważną osobistością w Wiedniu i sam napisał szereg walców, może 
nie takich „balowych", ale w każdym razie nieśmiertelnych do dnia dzi
s1e3szegQ. Ostatecznie czas wyjaśnić nazwisko brodatego, poważnego 

pana - był nim Johannes Brahms! Wizyta była czymś bardzo oficjal
nym, ale zarazem serdeczną, koleżeńską pogawędką, bo Jan Strauss 
Młodszy (Starszym był ojciec, również „walcopis") słusznie wchodził 

w grono najbar'lziej znanych i w swej kategorii cenionych kompozyto
rów. Brahms znakomicie oceniał w tej masie walców takąż masę talentu. 
Wysunięty niepotrzebnie przeciw muzyce Wagnera przez jego wrogów -
zapewne pochwalał znane a ostro ironiczne zdanie: „Co pan sądzisz 

o Ryszardzie Straussie?" - „Jeśli Ryszard, to już chyba lepiej Wagner, 
a jeśli Strauss - to oczywiście J an!". Zwykła gra słów, dotkliwa, choć 
niezasłużona dla autora „Sowizdrzała". W każdym razie wszyscy kom
pozytorzy, którzy jęli się napisania jakiegokolwiek walca musieli uchy
lić czoła przed tym Janem Wielkim. Uczynił tak Maurycy Ravel , de
dykując swój poemat taneczny „La Valse" pamięci Jana Straussa; czynią 
to i czynili liczni .inni. Co też tkwi w nieporównywalnym talencie tego 
wiedeńskiego, wąsatego i bardzo eleganckiego do ostatniej chwili życia 
muzyka? 

Stary pan Jan Strauss urodził się we Wiedniu tuż w pierwszej pięcio
latce 19 stulecia. Był synem restauratora i piwiarza. Umarł on nim stu
lecie osiągnęło kulminację, ale zostawił dziedzictwo muzykalności swemu 
synkowi Janowi; miał jeszcze dwóch innych synów: Józefa i Edwarda 
- „prawdziwych" Straussów, bowiem było wielu ludzi tego nazwiska, 
ale nie z „tej" rodziny, choćby wymienić Oskara, wcale nie krewnego. 
Ojciec rodu walców sam grał w małym zespoliku Lannera, powiększył 
sobie później już sam orkiestrę i jeździł z nią po Europie . Komponował 
wprawdzie zgrabne tańce, ale musiał ustąpić berła najzdolniejszemu 
w rzędzie trzech Budrysów. Najzdolniejszy nie zapomniał o twórczości 
ojca i zajął się jej zbiorowym drukiem w siedmiu tomach u sławnego 
Breitkopfa i Haertla. Musiał się jednak wpierw ... urodzić. Co też uczy
nił w dniu 25 października 1825 roku, w domku jednego z przedmieść 
Wiednia. Dziś to niemal środek miasta. Naturalnie na ścianie istnieje 
pamiątkowa tablica, że to właśnie tu! Ale chłopczyk przeprowadził się 
razem z rodzicami, gdy miał cztery lata w inną stronę Wiednia, do Sal
mannsdorfu, gdzie dziadzio-restaurator miał mały domek parterowy 
o bielonych ścianach i gontowym daszku - taki sam, jakich pełno we 
wioskach koło Wiednia. Tu się malec wychował, wzrósł, stąd codziennie 
wychodził do szkółki, później do gimnazjum - tu wreszcie skomponował 
swego pierwszego walca w roku 1844. Ojciec partyturę przejrzał, może 
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w niej coś poprawił, zretuszował, ale w swej orkiestrze publicznie za
grał i tak zaczęła się całożyciowa wędrówka „Jana Syna'' w rytmie 
trzech-czwartych. 
Wędrówka była dość łatwa, gdyż drogę utorował ojciec. Po prostu po 

śmierci ojca syn ujął skrzypce i stanął przed coraz lepiej grającym ze
społem. Dyrygował od czasu do czasu smyczkiem lub dyskretnym ski
nieniem głowy, bardzo zresztą pięknej i powszechnie szanowanej, a przez 
młode i niemłode damy bardzo lubianej. Jan Strauss Syn utrzymał linię 
ojca i nadal podróżował ze swoją kapelą. Wielokrotnie zajeżdżał, zaw
sze serdecznie witany do Petersburga, Berlina, Londynu, Paryża; na
wet Atlantyk tej „dżwięczącej gromadki" nie przeraził, skoro w Ame
ryce zbierała sute brawa i dolary. Lata biegły, faworyty starannie do
koła pięknych ust pielęgnowane poczęły mieć tendencję do zmiany barwy 
z kruczo-czarnej na srebrzystą. Było już Janowi lat 38 - serce zabiło 
„tricz-tracz" (Jak w znanej polce!) do pewnej fertycznej Jetti, wiedeń
skiej śpiewaczki. Zaloty, konkury, serenaay (łatwo je zagrać gdy się 

jest szefem całej orKiestry !), wreszcie „Marsz weselny" Mendelssohna 
i koniec z dyrygowaniem. „Ad maiora natus est" - oddał batutę swym 
braciom a sam całkowicie przeszedł do kompozycji. Druki rosły w oka
załą stertę, nowe wydania przywalały dawniejsze, publiczność ciągle 

chciała nowości, jak porannej gazetki z lokalną kroniKą (walc „Wiado
mości poranne"!) i oto nastąpił ważny dzieó a może i noc (Strauss lubił 
nocą komponowac); na kartce papieru nutowego napisał Jan wspaniały 
walc „Nad modrym pięknym Dunajem" Opus :n 7. Był rok 1867. U nas 
w Polsce Moniuszko od dwóch lat święcił triumfy „Strasznego Dworu"; 
Wiedeń natychmia~t całym sercem przyjął napisany dlal1 hymn o Dunaju 
a raczej o mieście, ktore się w jego wcale nie modrych o rzadko pię
knych falach przegląda. 

Walce walcami, polki polkami, ale słowa Offenbacha i Lecoqua nie 
dały spokojnie spać Straussowi. Jeśli nad Sekwaną mogą mieć swoją 
operetkę - niechże i tu zabrzmi jej wesoły nastrój po „dunajsku". Jan 
Strauss zakupił większą ilośc nutowego papieru - w owych czasach uży
wanego w podłużnym formacie i począł pisać operetki. Pierwszą była 

„Indygo" z 1871 roku, ostatnią i szesnastą z rzędu - „Bogini" z roku 
1897. Dziesiąte chronologiczne miejsce zajął „Baron cygański" (1885), 
zaś nasza dzisiejsza „Zemsta nietoperza" - trzecie. Był to rok 1874; to 
trzecie sceniczne dziecię jest jeszcze dziś tak samo wdzięczne i młode jak 
niegdyś. To właśnie miara talentu: wieczna wiosna„. 

Może miał Jan Strauss jakichś wrogów. Nieważne! Kołysanie się tłu

mów na sali koncertowej, gdy orkiestra gra jego walca, uroczyste nowo
roczne przedstawienia „Nietoperza" w operze wiedel1skiej do dnia dzi
siejszego, grób wykopany w roku 1899, a więc 60 lat temu na wiedeń
skim cmentarzu w pobliżu grobów Brahmsa i Schuberta (obaj pisali 
walce - jakże piękne, jakże wiedeńskie), wreszcie powszechna miłość 
i doprawdy uniwersalny zasięg jego muzyki to laurowe i wiecznie zielo
ne wieńce dokoła walcowej sławy. To już nie cztery setki walców - to 
mnóstwo wspaniałej i bogom olimpijskim miłej muzyki. Nam także! 

I naszym następcom„. 

KAZIMIERZ ANTKOWIAK 
Kierownik chóru 

ROMAN JANKOWIAK 
Dyrygent 

JERZY KERSTEN 
Asystent choreografa 
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JAN STRAUSS 

ZEMSTA NIETOPERZA 
Operetka w trzech aktach. Tekst polski Juliana Tuwima. 

OSOBY: 

GABRIEL von EISENSTEIN JERZY GOLFER ADELA, pokojówka Rozalindy ADA JARYSZ 
ANDRZEJ WIZA ZOFIA GŁOWIŃSKA 

ROZALINDA, jego żona WANDA JAKUBOWSKA IDA, jej siotra - tancerka JADWIGA KURZEWSKA 
IRENA SZULC-KRUK MARIA TOMASZEWSKA 
LUCYNA SKAŁBANIA URSZULA ZIEMSKA 
JADWIGA KURZEWSKA MIZZI, koleżanka Idy - tancerka URSZULA ZIEMSKA 

FRANK, dyr. więzienia ADAM RACZKOWSKI MARIA TOMASZEWSKA 
MARIAN POKRZYC!ft FROSZ, dozorca więzienny ALEKSANDER GAJDECKI 

Dr. F ALKE, notariusz JANUSZ GOL KAZIMIERZ TOMSZA 
ZYGMUNT MARIAŃSKI GRELLINGER, wdowa JÓZEF A OLEŃSKA 

JAN ROWIŃSKI 

1 
IRENA CHRZĄSZCZEWSKA 

ADAM GRUSZCZYŃSKl OGRODNIK WACŁAW KĘDZIORA 

WACŁAW KĘDZIORA ADIUTANT I HENRYK FILIPOWSKI 

WŁODZIMIERZ KUBASIK'. ADIUTANT II TADEUSZ DOBROWOLSKI 
ZDZISŁAW KACZKOWSKI KUCHARKA IRENA CHRZĄSZCZEWSKA 

Dr. BLIND, adwokat 

ALFRED, tenor operowy 

KSIĄŻĘ GIGI JERZY ŁODZrnSKI LISTONOSZ JERZY BANDEL 

BALET W II AKCIE 

Muzyka oparta na tematach Jana Straussa w ovracowaniu i instrumentacji STANISŁAWA RENZA. 

I POLKA: ST. NOWAK, Z. DZIURLA, J. KERSTEN, L. Stachowiak, R. Folbrycht, H. Torzewski, J. Piechaczyk. 
II CZARDASZ: ST. NOW AK, J. KERSTEN oraz B. Gruszka, L. Stachowiak, A. Mrugasiewicz. H. Torzewski, F. Zurkiewicz, J. Brzeziński. 

III WALC: L. URYZAJ, J. KERSTEN - B. GRUSZKA, H. TORZEWSKI oraz L. Stachowiak, A. Mrugasiewicz, U. Folbrycht, E. Woźniak, 
St. Nowak. 

IV GALOP-CANCAN: ST. NOW AK, Z. DZIURLA - H. Torzewski oraz cały zespół baletowy. 

Scenografia: 
ZBIGNIEW KAJA 

Dyrygenci: 
STANISŁAW RENZ 

ROMAN JANKOWIAK 

Kierownik chóru: 
KAZIMIERZ ANTKOWIAK 

Kierownictwo muzyczne: 
STANISŁAW RENZ 

Reżyseria: 

KAZIMIERZ DEMBOWSKI 

Asystent reżysera: 

JERZY GOLFERT 

Korepetytorzy: 
KAZIMIERZ ANTKOWIAK 

KAZIMIERZ PLUT A 
ILDEFONS GW-IZDAŁA 

Choreografia: 
STANISŁAW A STANISŁAWSKA 

Asystent choreografa: 
JERZY KERSTEN 

Korepetytor baletu: 
BERT GLOKSYN 

Inspicjent: 
LUDWIK TROJANOWSKI 



ZEMSTA N I E T O P E R Z A 
es T H .E s z c z E N E) 

Akt I. W salonie Eisensteinów odbywa się czuła scena pożegnania. 
Gabriel Eisenstein, znany powszechnie bon-vivant został skazany za 
jakieś głupstwa na karę więzienia. Jutro rozpoczyna się czas odsiady
wania kary. Pożegnanie z żoną Rosalindą przerywa wizyta notariusza 
Falkego, przyjaciela pana domu. Gość zaprasza go, naturalnie w taje
mnicy przed żoną Rosalindą, na bal do księcia Gigi, gdzie przed przymu
sowym odosobnieniem, będzie się mógł zabawić w gronie pięknych pań . 

Kandydatowi na więźnia bardzo ta propozycja się podoba. Nie wie, że 
te zaprosiny to pierwszy akt zemsty Falkego, którego kiedyś po maska
radzie zostawił na ulicy w kostiumie nietoperza na pośmiewisko prze
chodniów. 

Eisenstein rozpoczyna Rosalindę ~ .czarować", że już dziś musi rozpocząć 
odsiadywanie kary. Biedak nie wie, jak należy się do więzienia ubrać . 

Chyba we frak?! Ostatni uścisk, O!>tatni pocałunek i : „Spieszę się. Two
je łzy zalewają mi serce i obawiam się o górę frakowej koszuli. Nie 
płacz iżby nie zmiękła".-

Adela, urocza pokojówka Rosałindy , ma okazję przy pomocy swej sio
stry Idy, baletnicy miejscowego teatru, również wkręcić się na bal 
u księcia. Prosi swoją panią o „wychodne" . Rosalindzie to odpowiada . 
Adela zabiera pokryjomu suknię swojej pani i odchodzi. Rosalinda zo
staje sama. Niezupełnie sama! Odwiedził ją jej dawny adorator i nau

czyciel śpiewu - Alfred. Wie spryciarz, że Eisenstein idzie do więzienia, 
dalej więc w zaloty do Rosalindy. Tak się jakoś sytuacja układa, że 

Alfred czuje się tutaj jak w domu i wkłada nawet szlafrok Eisensteina. 
Niestety miłe „sam na sam" psuje dyrektor Frank, który przychodzi 

zabrać Eisensteina do więzienia. Sytuacja bardzo dwuznaczna. Nie mo
żna pozwolić na kompromitację Rosalindy. Alfred musi pójść z Frankiem 
jako Eisenstein . 

Akt II .. Jesteśmy na sali balowej u księcia Gigi. Bogato, wystawnie 
i wesoło. Zidiociałemu księciu przedstawia Falke przybyłych gości. Jest 
Adela w roli początkującej artystki, jest i Eisenstein. Przedstawiono 
go jako markiza Ferrosti, Argentyńczyka. Chwila konsternacji, bo Eisen
stein rozpoznał Adelę . Dochodzi jednak do porozumienia. Mało! Eisen
stein flirtuje z Adelą na umór. Nagle zjawia się Rosalinda w masce, 
jako węgierska hrabina. Skąd się tu wzięła? Zaprosił ją również Falke. 
To drugi akt zemsty Falkego-Nietoperza. 

Rosalinda podbija z miejsca serca wszystkich obecnych. Eisenstein 
przerywa flirt z Adelą i rozpoczyna adorować własną żonę. Nie udaje 
mu się zdjąć maseczki, ale zalo Rosalinda zdobywa od niego oryginalny 

SOLIŚCI BIORĄCY UDZIAŁ W „ZEMŚCIŁ NIETOPERZA" 

Wanda Jakubowska Jerzy Gol!e~t 

Janusz Golc Włodzui11erz Ku'iłtsik 

Jan Rowiński Aaam RaczKowąld 



S O L Ś C I B O R Ą C Y U D Z A Ł w „Z E M Ś C E E T O P E R Z A" 

Aleksander Gajdecki Kazimierz Tomsza Irena Szulc-Kruk Andrzej Wiza 

·.Ada Jarysz Jadwiga Kurzewska Lucyna Skalbania Zdzisław Kaczkowski 

Jerzy LUUZUlSKl Zygmunt Mariański Adam Gruszczyński Marian Pokrzyckl 



SOLIŚCI BIORĄCY UDZIAt W „ZEMŚCIE NIETOPERZA" 

.Tt'l?e-r.1 OJeń~k.1 Waclnw Kędz!orn 

zon.1 Głowl1iskn 

Stefania Nowak Zenon Dziurla 

zegarek „z wodotryskiem". W ten sposób ma już w ręku dowód rzeczo
. wy przeciwko swojemu mężowi. 

Liczba gości stale wzrasta . Przychodzi też incognito dyrektor więzienia. 
Nazywa się teraz Franconi. Jest tak jak Eisenstein Argentyńczykiem. 
W związku z tym kilka komicznych dialogów. Zabawa rozwija się w naj
lepsze. Szampan płynie strumieniami. W pewnej chwili, równo z ude
żeniem godziny szóstej Frank opuszcza salę . Jest służbistą i musi pójść 
do więzienia wypełnić swoje obowiązki urzędowe. Ta sam godzina przy
pomina także Eisensteinowi, o obowiązku zgłoszenia się do odsiadywania 
kary. Obydwaj odchodzą w tym samym kierunku. 

Akt III. Więzienie. Dozorca więzienny Frosch też sobie urządził bal. 
Bliższa znajomość zawarta z butelką wprawiła go w nadzwyczajny hu
mor. Przeszkadza mu od czasu do czasu śpiew więżnia siedzącego pod 
„dwunastką". Więżniem tym jest , jak się domyślamy, Alfred vel Eisen
stein. Nadchodzi Frank. Jest w takim samym nastroju jak jego strażnik. 
Spokój obydwu „zagazowynych" panów co chwilę ktoś przerywa. Przy
chodzi Adela ze swoją siostrą przyznać się mniemanemu Argentyńczy
kowi Franconi, że nie jest artystką, ale prosi o poparcie w umieszczeniu 
jej w jakimś teatrze. Przychodzi jąkający się stale adwokat Blind, wzy
wany przez siedzącego w więzieniu „Eisensteina". Przychodzi prawdzi
wy Eisenstein, który chce odsiedzieć swoją karę. Przychodzi wreszcie 
Rosalinda, żeby się rozmówić krótko i węzłowato ze swoim mężem . 

Wyprowadzają w końcu z celi Alfreda ubranego w szlafrok Eisensteina. 
Jego widok osłabia argumenty Rosalindy przeciw mężowi, a dopełnia 

ostatniego aktu zemsty Falkego-Nietoperza. Biedny Frank i Frosch 
zmęczeni alkoholem nie mogą się rozeznać w skomplikowanej sytuacji. 
Ale operetka umie wszystko wyjaśnić. I tutaj wszystko się szczęśliwie 

kończy. 

„Dobranoc moi mili, śpiewaliśmy, tańczyliśmy. 
Pijani melodiami, żegnamy się już z wami. 
Słodkiego mamy rausza , a wszystko z winy Straussa. 
Po tym wesołym szumie śpiewajcie jak kto umie, 
a nawet gdy nie umie, jak my, jak my. 
Mianuję ten złocisty płyn królem win! 
Niech radość dziś przyniesie wam wiosenny wiew. 
Witajmy wiosnę, wiwat śpiew, 
Wiwat walc, .wiwat śmiech." (Tuwim) 

L. S . 
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CHOR 

·Irena Adamska 
Weronika Gambowska 
Janina Lisiecka 
Maria To maszewska 
Halina Trzcionka 
Aleksandra Zagrodzka 
Irena Chrząszcźewska 
Wiesła\va Janko\vska 
Teresa Mikołajczak 
Maria Rybacka 
Sława Skowron 
Urszula Ziemska 
Tadeusz Dobrowolski 

Eugeniusz Drozdowski 
Jerzy Kubiak 
Błażej L iczmański 
Bernard Rogaliński 
Jan Walcza k 
Marian Wojc iechows k i 
Henryk Dycha 
Henryk Filipowski 
Kazimierz Sibilski 
Ryszard Schmu l 
Henryk Wolnik 
Henryk Trybuś 
Ewa Berna t 

B A LET 

Jerzy Kersten - solista 
Zenon Dziurla - solista 
Stefa nia Nowak - koryfeik" 
Doro ta Czyż 
Róża Folbrycht 
Urszula Folbrycht 
Bożena Gruszka 
Aleksandra Mrugasiewicz 
Krystyna Radowicz 
Lidia Stachowiak 

Lidia Uryzaj 
Ilanna Wolniewicz 
Elżbieta Wożniak 
Janusz Brzezi risk i 
Józef Piechaczyk 
Henryk Torzewski 
Feliks żurkiewicz 

Ped a go g bal et u: 
STELLA POKRZYWIŃSKA 

ORKIESTRA 

I Skrzypce 
Alfons Ziomek (koncertmistrz) 
Paweł Lewicki 
Mieczys ław Machura 
.Józef P ie tz 
Janina Boro\vińska 
Czesław Salwa 
Czesław Zimny 

II Skrzypce 
Edmund Le\vandov . ..rski 
Henryk Brzeziriski 
Cecylia Tądrowska 

Altówki 
Tadeusz Renz 
Henryk Majewski 
Roman Gomułka 

Wiolonczele 
.Ryszard Kucharski 
Danuta W alendowska 
Roman Migasze w ski 

Kontrabasy 
Mari a n Hoszyk 
Jerzy Gołąbek 

Fortepian 
Ildefons Gwizdała 

Flety 
J ózef S ompolilisk i 
Marian Ra tajczak 

Obojt> 
Witold Jeliliski 
Stefan Pelczynski 

Klarnety 
Alo jzy Przewoźny 
Paweł Andrzejczak 

Fagoty 
Benedykt Radula 
.Jerzy Kaźmierczak 

Waltornie 
Ron1an ZdanO\vicz 
Czesław Siedziliski 
Antoni Na jdek 
Alfred Jakubowski 

Trąbki 

Wiktor Karasiewicz 
Jerz y Myszkowsk i 

Puzony 
Ma r ia n Frankowski 
Leon R e i.man 
l\rla rian Stroiński 

Perkusja 
Zbig ni e w Ru d zki 

Insp e ktor or kies try : A loj zy P rzewoźn y . 



TADEUSZ RATA.JCZAK 

Kierownik Techniczny 

Dział techniczn y : 

Kierownik techniczny Tadeusz R a tajczak, model'1lor - Marian Lutkowski, bry

gadier sceny - - K<izimierz Witasiak , pracowni a krawiecka męska - Konstanty 

Bresiński , pracownia krawiecka damska - Cecylia Adamczak, światło - Stanisław 

Sabiniewicz, perukarnia - Ludwik Dudziak, obuwnik - Jan Błaszczak 

Prace dekoracyjno-tapicerskie wykonał Matuszak Adam 

Pozn. Zakł. Gra f. 2 - 977 - .59 - F-.1 10 ooo - piśm . 
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