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Dzieje wystawień „Zemsty nietoperza" w XIX w. 

„Zemsta nietoperza"nie cieszyła si ę początkowo powodzeniem, którym cieszy 
si ę dzisiaj , Po dokładnym rozpatrzeniu sytuacji trzeba zrelatyw i zować stawiany 
po cichu zarzut ówczesnej publiczności , jakoby nie rozpoznała ona rzeczywistych 
wartości zawartych w tym utworze. 

Prapremierowe przedstawienie , Zemsty nietoperza" zostało pierwotnie zapla
nowane przez dyrekcję Theater an der Wien na późną jesień 1874 roku. Ze wzg l ędu 

jednak na złą sytuację finansową, która była skutkiem krachu giełdowego w roku 
1873, zakończonego ogólnym kryzysem gospodarczym, już w lutym następnego roku 
szukano pozycji która pozwo li łaby napełnić kasy teatru, mogącej ukazać się jeszcze 
w bieżącym sezonie teatralnym. Nowa operetka Straussa, jego trzecia z kolei, 
wydawała się do tego celu najbardziej odpowiednia. Dzieło było w tym czasie j uż 
ukończone. Według wszelkich faktów Strauss napisał partyturę przy wydajnej pomocy 
Richarda Genee w „42 dni i noce". 

Premiera „Zemsty nietoperza" została zaplanowana na ni edzielę w i e lkanocną 

5. kwietnia 1874 roku, co nie było dobrym posunięciem . Na dodatek liczba moż liwych 

powtórzeń spektaklu została już z góry znacznie ograniczona przez zarezerwowanie 
terminów dla włoski ego stagione z gości nnym występem gwiazdy Adeliny Patti. 
Obsada też nie była najszczęśliwsza. Wprawdzie kierownictwo muzyczne powierzono 
współdyrektorow i teatru, a n i ekoronowaną królową operetki, Marie Geistinger, 
obsadzono w roli Rozalindy, to pozostałe partie wokalne zostały powierzone 
pośledn i ejszym artystom. 

Premierowe przedstawienie "Zemsty nietoperza", które z powodu ważnego święta 
kośc i el nego zagrano jako przedstawienie dobroczynne, zyskało . jak i poprzednie 
dwie operetki Straussa, pełne i ni epodważa l ne uznanie pu blicz ności , ale opinie 
recenzentów były podzielone. Krytyka piętnowała wówczas przede wszystkim -
sławione dzisiaj jako najlepsze tego rodzaju - libretto, któremu zarzucano z jednej 
strony banalność. z drugiej zaś zbyt daleko idący podtekst seksualny, mimo że cenzura 
wykreśliła najbardziej pikantne sceny. Na marginesie należy wspomnieć, że jesien i ą 

1876 roku w znajdujących się w tym czasie pod kontrolą rosyj ską Helsinkach 
przedstawienie „Zemsty nietoperza" zostało zdjęte z afisza po tym, jak studenci (!) 
wzniecili zamieszki ze względu na, ich zdaniem, ni eprzyzwoitą treść operetki. 

W Wiedniu w tym samym czasie odbywało s i ę już setne przedstawienie "Zemsty 
nietoperza". Od czasu wznowienia j esienią 187 4 roku s tała się ona dziełem pierwszej 
rangi . Przyczyniły s ię do tego zmiany w obsadzie. Nowo zaangażowany Alexander 
Girardi najpierw próbował swych sił jako dr Falke i Eisenstein. a jesienią 1878 wprawił 

w zachwyt pu bliczność rolą Froscha. 
W Berlinie zagrano jeszcze więcej przedstawie ń „Zemsty nietoperza·· n i ż 

w Wiedniu . Strauss osobiście d yrygował 8. lipca 1874 roku przedstawieniem 
premierowym w Friedrich-Wilhelm Theater. J u ż w styczniu 1875 r. odbyło s i ę setne 
przedstawienie, dwusetne (również pod kierownictwem kompozytora) -w maju 1876, 
trzechsetne zagrano w listopadzie 1878 r. Duży sukces odn i ós ł wiedeński aktor Albin 
Swoboda w roli Eisensteina. Na leży żałować, że nie wystąpił w premierowym 
przedstawieniu w Theater an der Wien. 

Ten sam Albin Swoboda, jako dyrektor Deutsches Theater w Peszcie, przyczynił 
się do sukcesu "Zemsty nietoperza" w tym mieście . Premierowe przedstawienie odbyło 
się 14. listopada 1874 roku, przy czym Swoboda obsadz ił siebie jako Eisensteina. 
W grudniu Strauss dyrygował osob i ś ci e dwudziestym przedstawieniem, a w nas
tępnym roku w tym samym teatrze obchodził swoje pięćdz ies i ąte urodziny dyrygując 
„Zemstą" . 

Jeszcze w tym samym roku, w którym odbyła się prapremiera, „Zemsta nie
toperza" podbiła nowy kontynent: dokładnie w tydzień po przedstawieniu premierowym 
w Peszcie, 21 . listopada 187 4. została zaprezentowana w wersji oryginalnej w Nowym 
Jorku. 



STRESZCZENIE LIBRETTA 

Rzecz dzieje się w Badenie koło Wiednia. 

AKTi 
W domu Gabriela von Eisensteina pokojówka Adela czyta list od siostry, tancerki 

Idy. Siostra zaprasza ją do ksi ęci a Orlovsky'ego na bal wydany na cześć Johanna 
Straussa. Z oddali słychać śpiew. To Alfred, dawny narzeczony Rozalindy, obecnie 
żony Eisensteina. Rozalinda obawiając się spotkania byłego narzeczonego i męża, 
przyrzeka Alfredowi wieczorne spotkanie pod warunkiem, że ten natychmiast odejdzie. 
Za chwilę bowiem ma przyjść Eisenstein, który dostawszy pięć dni aresztu za znie
ważenie policjanta, chce przed pójściem do wi ęzie nia pożegnać się z żoną. 

Adela, aby m ieć wolny wieczór i iść na bal, opowiada swej pani zmyśloną historię 
o chorej cioci . Rozalinda nie chce jej dać wychodnego. 

Tymczasem z rozprawy sądowej powraca zdenerwowany Eisenstein ze swym 
mecenasem dr. Blindem. Wskutek z ł ej obrony Eisenstein dostał jeszcze trzy dni 
aresztu za ob razę sądu. W dodatku do wi ęz ienia musi udać się natychmiast. 
Przychodz i dr Falke , p rzynosząc Eisensteinowi zaproszen ie na bal do księcia 
Orlovsky'ego. W tajem nicy przed Roza li ndą radzi on swojemu przyjacielowi, aby 
do więzi enia udał się rano, a najb li ższą noc spędził wraz z nim na balu. Rozradowany 
Eisenstein przebiera się we frak i wychodzi. Wychodzi także Adela, której Rozalinda, 
mając w perspektywie spotkanie z Alfredem, pozwala w końcu odwiedzić „chorą ciocię" . 

Wkrótce potem zjawia się Alfred mający nadz i ej ę na upoj ną noc z Rozalindą. Przebiera 
s i ę nawet w szlafrok jej męża. Cz ułe tete-a-tete przerywa wizyta dyrektora więzienia, 
Franka, który osob i ście pragnie doprowadz i ć Eisensteina do celi. Widząc ubranego 
w szlafrok Alfreda bierze go za swego więźnia i zabiera ze sobą. 

przerwa 20 minut 

AKT li 
Na balu u ks i ęcia Orlovsky'ego Adela spotyka swoją siostrę - tancerkę Idę, która 

zaprzecza, jakoby przysłała jej zaproszenie na bal. 
Ida wpada na pomysł , aby Adelę przedstaw ić jako początkującą artystkę. 
Dr Falke obiecuje znudzonemu księciu Orlovsky 'emu, że na dzisiejszym balu 

będzie się wreszcie śmiał . Falke zawiązał bowiem i ntrygę, w którą wplątał grono 
swych przyj aci ół . Ma to być zemsta za przykry dowcip, jaki w ostatnim karnawale 
zrobił mu Eisenstein . 

Zjawia s i ę i sam Eisenstein . Dr Falke przedstawia go Orlovsky'emu jako markiza 
Renard. W trakcie przyj ęc i a Eisenstein rozpoznaje swoją pokojówkę Adelę, lecz ta 
nie zd radza s ię i kokietuje swojego chlebodawcę. 

Do pałacu Orlovsky'ego przybywa także dyrektor Frank, przedstawiany przez 
dr. Falkego jako chevalier Chagri n. 

Jako ostatnia zjawia się węg ierska markiza. To oczywiście zamaskowana 
Rozalinda, która znalazła się na balu również na prośbę dr. Falkego. Eisenstein jest 
nią oczarowany. Uwodzi taj emn iczą Węg ierkę , kusząc ją eleganckim zegarkiem. 
Rozalindzie udaje się zab rać ów ndowód rzeczowy" i schować go za dekoltem. 

Książę Orlovsky prosi Falkego, aby zebranym gościom opowiedział o pewnym 
zdarzeniu z poprzedniego karnawału. Doktora ubiega rozweselony Eisenstein, który 

opowiada, że wracając z jednej z maskarad zostawił w parku miejskim pijanego 
Falkego, przebranego w kostium nietoperza. Rano Falke musiał wracać w tym 
przebraniu do domu wśród docinków i śmiechu przechodniów. Gości Orlovsky'ego 
opowieść Eisensteina wyraźnie rozśmieszyła, lecz Falke ostrzega swego przyjaciela, 
że „ten się śmie.ie, kto się śmieje ostatni". 

Rozbawiony sytuacją Orlovsky zaprasza wszystkich na występy tancerzy oraz 
na szampana. W trakcie wspaniałej zabawy rezydencję Orlovsky'ego opuszczają: 
dyrektor więzienia Frank i Eisenstein. Idą w to samo miejsce; jeden do pracy, drugi 
do celi. ·.-.. ·----- ,.__ „ __ 

AKT Ili 
Dozorca więzie nia Frosch stara się uciszyć rozśpiewanego Alfreda. 
Prosto z balu nadchodzi pijany Frank, a wkrótce potem przysłane przez Falkego 

- Ida i Adela. Okazuje się, że Frank uwodził je na balu. Teraz domagają się one 
finansowego zadośćuczynienia. Adela przyznaje się, że co prawda jest pokojówką, 
ale bardzo chce zostać prawdziwą artystką. Potrzebne jej są więc pieniądze na naukę 
i utrzymanie. 

Do więzienia przybywa w końcu sam Eisenstein, aby odsiedzieć swój wyrok. 
Przestraszona Adela chowa się wraz z Idą w celi. Frank poznaje swojego przyjaciela 
z balu. Obaj panowie zdziwieni są spotkaniem w tak nieoczekiwanym miejscu. 
Wyjaśniwszy sobie, kim właściwie są, dziwią się jeszcze bardziej, gdy Frank mówi 
Eisensteinowi, że„. Eisensteina sam wczoraj aresztował, zastawszy go w domu 
z żoną. Domyśl iwszy si ę , że żona niewątpliwie przyjmowała kochanka, zdenerwowany 
Eisenstein zabiera togę wchodzącemu właśnie adwokatowi - Blindowi. Przebrawszy 
się w nią pragnie zdemaskować nie tylko domniemanego rywala, lecz także Rozalindę, 
która właśnie pojawiła się w więzieniu. Eisenstein zarzuca jej zdradę, lecz ta pokazuje 
mu zabrany podczas balu zegarek. Eisenstein przegrał. W towarzystwie wszystkich 
gości balu u Orlovsky'ego pojawia się na szczęście dr Falke i cała intryga z „zemstą 
nietoperza" wyjaśnia się. Wszystko dobrze się kończy. 

PSz. 
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Afisz paryskiej wersji „Zemsty nietoperza" Afisz prapremierowy „Zemsty nietoperza" 



W Paryżu, miejscu narodzin operetki jako gatunku, starał się Strauss 
przeforsować wystawienie „Zemsty". Ponieważ libretto opierało się na wodewilu Henri 
Meilhaca i Ludovica Halevy'ego, który był w Paryżu wystawiany, obaj autorzy 
sprzeciwili się wystawieniu operetki Straussa, gdyż obawiali się, z dużą racją, że 
przez to ich utwór, który przynosił im duże zyski, zejdzie na plan dalszy. 

Straussowi nie pozostało nic innego, jak dać swojej operetce nową treść. Tym 
zadaniem zajęło się dwóch francuskich autorów Viktor van Wilder i Alfred Delacour. 
Musiała także zostać przerobiona warstwa muzyczna. Strauss wprowadził do partytury 
fragmenty „Karnawału rzymskiego" oraz „Cagliostro w Wiedniu". Powstałe w ten 
sposób dz ieło zatytułowane ,,La Tzigane" („Cyganka") miało 30. października 1877 
roku w Theatre de la Renaissance swoją premierę, która stała się wspólnym sukcesem 
kompozytora i wiedeński ej operetki. W roli Rozalindy zachwyciła Belgijka Zulma 
Bouffar, która odnosiła wielkie sukcesy w innej operetce Straussa „lndigo" i którą 
Strauss bardzo cenił. 

Do roku 1880 „Zemsta nietoperza" została wystawiona tylko w niemieckim 
obszarze językowym w 171 teatrach. Nie było w tej liczbie teatrów operowych. Po 
raz pierwszy na scenie operowej wystawiono dzieło Straussa w roku 1890 w Hottheater 
w Stuttgarcie, trochę później wystawił je w Staatsoper w Hamburgu nie kto inny, 
jak Gustav Mahler. 

Sam Strauss podchodził do tych prób sceptycznie, przynajmniej na początku. 
Gdy kierownictwo Pensions-lnstitut (Instytutu Emerytalnego) przy Wiener Hofoper 
zaproponowało mu wystawienie „Zemsty" jesienią 1894 roku, w liście do brata 
Edwarda kompozytor zwierzył się ze swoich obaw, że ta operetka, jako jedyna 
ze wszystkich jego dz i eł , najmniej nadaje się do wystawienia na scenie operowej. 
Bał s i ę, że obsadzenie ról c i ężkim i g łosami operowymi pozbawi operetkę lekkości 
i nosił się z zamiarem przerobienia całości. 

Nigdy jednak do tego nie doszło. Po południu 28. października 1894 r. „Zemsta 
nietoperza" została wystawiona w wersji oryginalnej na rzecz Instytutu Emerytalnego 
przy Wiener Hofoper przez tamtejszych wykonawców, odnosząc ogromny sukces. 
Sam Strauss zrezygnował z powierzonego mu kierownictwa muzycznego i nie pojawił 
się za pulpitem równ i eż podczas następnych przedstawień, odbywających się w celach 
charytatywnych. 

Pierwszy raz wieczorem na scenie Hofoper operetka Straussa została 
zaprezentowana 31. paźd ziernika 1897 roku. Dyrygentem był nowy dyrektor teatru 
Gustav Mahler, któremu zarzucano jednak zbyt wolne tempa. Kierownictwo 
następ nych przedstawień przejął Joseph Hel!mesberger junior, a w roli Froscha 
wystąpił gości nn ie ulubieniec publiczności Alexander Girardi. 

Podczas spektaklu przygotowanego w 25. rocznicę prapremiery „Zemsty 
nietoperza" w dniu 22. maja 1899 roku w Hofoper Strauss dał się namówić wreszcie 
do tego, aby dyrygować przynajmniej uwerturą. Najprawdopodobniej wówczas 
przeziębił się i wkrótce zachorował na zapalenie płuc, co doprowadziło do jego śmierci 
3. czerwca 1899 roku. 

Popularność „Zemsty nietoperza" nie zmniejszyła się po śmierci kompozytora; 
jest ona najczęściej wystawianą na świecie operetką. 
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