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Julian Tuwim 

„Zemsta Nietoperza" 

Libretto ,,Zemsty Nietoperza" (w oryginale po prostu „Fleder
maus" czyli „Nietoperz") wyw:>dzi się z komedii p.t. „Gefan3niss" 
(więzienie) pióra Benedixa, dość msmego pisarza niemieckiego. 
Sduka ta .została wykorzystana przez p::iryską spółkę autorską 
Meilhac i Halevy, słynnych librecist6w Offenbach!!, przy pisaniu 
wode.vilu p.t. „Reveillon", kl6ry cieszył się w Paryiu wielkim 
powodzeniem. Prawo wystawienia tego wodewilu nabył pohop
nie wiedeński „Theater an der Wien", ale dyrekcja odkładała 
z miesi~ca na miesi~c wzięcie go na warsztat sceniczny, uw3żając, 
ii: „Reveillon" jest sztuk~ zbyt mocno zabarwian~ paryskim kolo
rytem lokalnym - jak na gust i możliwoki \l,iedeńczyków lał 
siedemdziesiątych zeszłego stulecia. Wreszcie ktoś zaproponował 
zam6wienie przeróbki tekstu Meilhaca Halevy'ego na libretto 
dla Jana Straussa. Prac~ tę powierzono drugiej z kolei sp6łce 

autorskiej - wiedeńskim librecistom Genee i Haffner, zaś adap
tacja tekslu „Nietoperza", która się obec:nie przyjęła w naszych 
teatrach muzycznych - to dz'eło Juliana Tuwima. Historia tego 
libretta jest więc cz~słką historii łwórczo~ci wielkiego poety, 
lctóry m. in. opanował rzemiosło librecisty, jak nikł w Polsce. 

W przypadku adaptacji tekslu „Nietoperza" miał Julian Tuwim 
do czynienia z gotową konstrukcjf operetkową, nienaruszaln~ 
ze względu na Jana Straussa, geniusza lekkiej muzyki. lsłołne 

zmiany - czy to w fabule czy też charakterów postaci lub 
sposobu ich wypowiedzi wkroczyłyby również w sferę muzycznt. 

Operetka wiedeńska stanowi swoisłł jedność tekstu i muzyki, 
gdyż przy zachowaniu prymatu muzyki, opiera się ona na byle 
1akim te!Ucie. Nie mamy na to wpływu, jest to bowiem stan 
przez nas odziedziczony. Dlatego też, gdy chcemy się udać do 
,,raju diwięków", jak kto~ nazwał ,,Niełoperzll", musimy z ko
niecznoki przebywać w obcym i obojętnym nam towarzystwie 
Haffnera i Genee. Ale dzięki tuwimowskiej adaptacji ich tekstu -
towarzystwo ło nas bawi. 
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Dynastię muzyczną Straussów z pocz4tkował Jan Strauss (18D4-

18ł9), ~wiatowej sławy bmpnyłor m.ilyki tanecznej. On to 
zaloj:yl w 1825 r. orkiestrę, która jako rodzinne przedsiębiorstwo 
przgtrwala sie:hm:łziesi4ł osiem lał. Ale Strauss-ojcie:: nie chciał 
nawet slyszeć o muzy.:znej karierze swe30 syn Jana i .zabronił 
mu pobierania n3uki gry na skrzypcach. Wbrew woli wie kie30 
ojca -Jan Strauss-syn (1825-1899) stal si~ mnykiem i przeciwk 
ojcu zor3;inizowal wh1sn~ orkiestr łane:::zn~. ÓNczesny Wie eń 
p:njon„w3ł si wiel:e w:Jlk Str.tuss contra Strauss, IV lk, d Nóch 
orkiestr, dN6::n zn korn' ych dyrygenłóN i bm:>nytoróN muzyki 
tanecznej. Ojciec był u szczytu slawy ~wi3towej, kie::ły syn 
sławal się sławny, .!I gdy J n Stra ss-senior uin:Jrf, W1 .::ł ń mi.~t 
już nowe bożyszcze, naslęi)cę tronu króla walców. Ojciec byl 
wielkim mistrzem, J n Strauss-syn - ge iu>z n lekkiej m zyki. 

Jan Sirauss s ~je na zelę rze:hiębiorsłwa r.::>dzinne3'.), s! nnej 
orkiestry, kl6rca praw li r zem z bra:mi E:łwardern i HzBfe'TI, 
utalenłowanyl'l'li dyry enłami i kompozylorami. (A pr0p'.)S prze~się-
biorsłwa: J n StrauJs olr t z czternaście koncertów w Am ryce 
s o łysięc do1ar6 "' - P, zym zapr ZIJJ cy ponosili koszty 
podróży 1 ułrz mani ). 

Nie ma chy częścif!.ł rywan J muzyki lekkiej niż walce, 
kadryle, p:>lki Jana Straus -syn:! - wymieńmy choćby „N d 
pięknym modrym Du ' ub „O powieki lasku wiedeński go''. 
479 utworów łanecz yc bejmuje spis dziel J na Straussa-syna. 
Z 16 jego operetek Nie erz" i , Cygański Baron• należ do 
stalego repertuaru ż:d go łe hu muzycznego n ~wiecie. 
„Zemsta nietoperza" zła również do r p rłu ru t f rów ope-
rowych, np. Opery wied ńskiej. 

Jan Strauss napisał ,,Ze nsłę nietoperza" rz gu cz er-
dziesłu dwóch nocy w końcu roku 1873. 5 kwietnia 1874 r. 
odbyła się w Theałer an d r Wi n prapremiera iego dzieła, 
o którym jeszcze dzi w osi mdziesięł lał p6tni j, powtórzyć 
można za jednym z muzykologów: „Czar Nietoperza jest wcięi: 
jeszcze niespożyty jak w pierwszym dniu, mimo, .ie ilo~ć przed
stawień przekroczyła 1uż dawno liczbę 20,000 .. " 
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Inspektor chóru: Paweł Wo1tczak 
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Kierownik te,.chnicz1 y: Mieczy low Ciesielski 
Brygadier se ny: y u t Wengelev.ski 
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Prace malarskie: 
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Proce perukarskie: 
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c ys c / B zejczyk 
Jerzy Masłowski 
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Antoni Siuto 
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