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CHRISTOPH WILLIBALD GLuCK 

Christoph Willibald Gluck (1714-1787) 

110RFE.USZ I EURYDYKA" 

Christoph Willibald Gluck, jeden z największych w historii sztuki operowej re
formatorów, urodził się 2 lipca 1714 r. w Erasbach n a pograniczu Czech i Bawarii. 
Kształcił się w Pradze i Wiedniu, potem w Mediolanie, gdzie mistrzem jego by ł G.B. 
Sammartini. Za sprawą swego profesora Gluck dostaje się w orbitę wpływów Szkoły 
Neapolitańskiej, co zadecyduje o stylistycznym profilu dwudziestu z górą jego dzieł 
operowych, napisanych do 1760 roku. W międzyczasie kompozytor piastuje stano
wisko dyrygenta tea tru królewski•·go w Londynie. Arys tokracj a angielska stara się 
wykorzystać go przeciw Haendlowi, ale Gluck nie daj e się pozyskać dla ty ch knowań 
zwłaszcza że sam pozostaje pod urokiem geniuszu swego wielkiego rodaka. Nieba
wem zresztą przenosi się do Wiednia i do 1764 będzie nadwornym kapelmistrzem ce
sarskim. Do jego uczennic należy w tym okresie księżniczka Maria Antonina, która 
po mariażu z królem Francji pozyskuje go na swój dwór w Wersalu. Gluck zwalczo
ny początkowo przez tutej sze środowisko muzyczrie, aklimatyzuje się z czasem tak 
dalece, iż zostaje ostateczni.e uznany za przeds tawiCie1a narodowej francuskiej „tra
gedii lirycznej". Zwolennicy tradycyjnej opery włoskiej wysuwają przeciw niemu 
Niccola Picciniego, w związku z czyrn dochodzi do ostrych antagonizmów między 
dwoma obozami. „gluckistów" i „piccinistów". Poparcie królowej zapewnia jednak 
Gluckowi swobodę działania i możność wprowadzenia w czyn reformy operowej, 
która będzie miała decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju tej dziedziny mu
zycznej. Swoje założenia ideowe sprecyzował Gluck w manifeście, ogłoszonym z oka
zji premiery opery ALCESTE: 
„Postanowiłem wyplenić te wszystkie nadużycia, które zakorzeniły się w operze 

włoskiej czy to na skutek nadmiernej próżnośc i śpiewaków, czy to przez zby tnią 
uległość kompozytorów. Nadużycia te nie tylko szpecą oper ę, ale z tej najpiękniej
szej i najwznioślejszej formy poetyckiej czynią coś niezmiernie śmiesznego i nud
nego. Celem moim jes t nadanie operze właścivvego znaczenia: aby muzyka służyła 
w niej poez ji, podkreślając wyra z uczuć i potęgując urok sytuacji scenicznych bez 
osłabienia wrażeń niepotrzebnymi dodatkami i ozdobami. Sądzę, iż muzyka musi być 
dla ,pGJezji tym, czym żywy koloryt barw i szczęśliwa gra świateł czy cieni dla po
prawnego obrazu, w którym - dzięki tym czy nnikom - pos tacie nabierają życia, 
a ich kontury nie zacierają się. Słowem; zamierzałem usunąć te wszystkie wady 
opery, z jakimi dawno już , lecz bezskutecznie walczył dobry smak i zdrowy rozsą
d 2k. Starałem się osiągnąć jak największą prostotę i szlachetność stylu„." 

Pierwszym dziełem Glucka, napisany m według tych reformatorskich założeń, była 
Orfeo ed Euridice. Libretta dostarczył ko:npozytorowi Włoch Ranieri da Calzabigi, 
tajny radc a holenderskiej izby skarbowej w Wiedniu, po trosze krytyk i poeta, po tro
sze awanturnik, w sumie jednak wybitnie utalentowany i wszechstronnie wykształ-
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eony dyletant (w najlepszym, dawnym tego słowa znaczeniu). Współpraca obu twór
ców datowała się od wcześniejszych jeszcze czasów: mieli już na wspólnym autor
skim koncie dramat baletowy Don Juan, wystawiony w 1750 roku. W ukształtowa
niu poglądów Glucka na sprawy dramatu muzycznego Calzabigi odegrał rolę bar
dzo ważną, pozyskał mianowicie kompozytora dla ideałów francuskiego Oświecenia . 
Także i tekstowi Orfeusza, klasycznie prostemu, pełnemu umiaru i wolnemu od 
wszelkiej retoryki, patronują duchy Diderota i Rousseau. 
Pomysł libretta zaczerpnięty został z Metamorfoz Owidiusza . Mówi się tam o Or

feuszu z Tracji, niezrównanym mistrzu sztuki poetyckiej i muzycznej, który czarem 
swej pieśni ujarzmił dzikie zwierzęta, uciszał drzewa i poruszał skały. Humanistycz
nym wydźwiękiem legendy jest zwycięstwo piękna nad potwornościami piekła, 
triumf ludzkiej miłości nad nieubłaganą śmiercią. 

Nie ma chyba w literaturze drugiego mitu, który tak silnie zachęcałby do wyra
żenia go językiem muzyki. Wystarczy powiedzieć, że w oparciu o ten temat powsta
ło prawie 50 oper. Od najwcześniejszej Euaidice, która w 1600 roku zysk :;i ła dwa 
wcielenia muzyczne za sprawą Periegoi Cacciniego, czy Orfeo Monteverdiego z 1607, 
temat podejmowali kolejno Schutz, Lully, Jan Christian Bach, Tozzi i Haydn, a we 
współczesnych czasach Krenek, Malipiero, Milhaud czy Casella. Strawiński wypowie
dział tę samą myśl w formie baletu. Dodajmy, że Orfeusz doczekał się nawet parodii 
za sprawą klasyka operetki francuskiej Jakuba Offenbacha . 

Orfeusz Glucka przyćmiewa swą sławą wszystkie te dzieła, choć sam z trudem 
torował sobie z początku drogę do serc publiczności. Prawykonanie odbyło się 
5 października 1762 w wiedeńskim Burgtheater pod osobistym kierownictwem obu 
autorów oraz baletmistrza Angioliniego, z którym współpracowali przed dwunastu 
laty przy wystawieniu Don Juana. Partię tytułową śpiewał kastrat-alcista Gua
dagni. Orfeusz nie odniósł sukcesu i zszedł z afisza dokładnie tak samo szybko jak, 
wkrótce potem w Monachium opera Tozziego pod tym samym tytułem . Nie lepiej 
wiodło się utworowi w Italii. P.remiera w Bolonii skończyła się generalnym fiaskiem, 
w Neapolu próbowano też bez powodzenia zresztą, przyprawić muzykę Glucka do
datkami z opery Orfeusz Jana Christiana Bacha. Po kolejnym niepowodzeniu pre
miery utworu Glucka w Berlinie, zlecono kompozytorowi Bertoniemu napisanie no
we j muzyki do tekstu Calzabigia. 

Jednoznaczny sukces stał się udziałem Glucka dopiero z okazji wystawienia 
Orfeusza w Paryżu 2 sierpnia 1774, z udziałem sławnego tenora De Grosa. Gluck 
przeniósł się był właśnie na dwór Marii Antoniny i poparcie byłej uczennicy przy
czynić się miało ponoć do triumfu profesora. W partyturze zaszły zresztą tymcza
sem liczne zmiany, których kompozytor dokonał przy współpracy tłumacza, dru
gorzędnego francuskiego libretta Pierre Luisa Molinea. Francuska wersja zawiera 
liczne odstępstwa od oryginału: doszło kilkanaście nowo skomponowanych nume
rów, na miejsce dawnego finałowego chóru - pogodne baletowe divertissement, 
także i partia tytułowa nie powierzona została, jak uprzednio, kastratowi, lecz teno
rowi. 
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Później czyniono starania, aby przywró c i ć Orfeuszowi pierwotny plan dźwiękowy, 
zwłaszcza zaś, aby skorzystać z bardziej sublimowanego, szlachetniejszego głosu 
altowego w obsadzie partii tytułowej. W 1859 powstało opracowanie Hektora Ber
lioza i Alfreda Dorffela na alt żeński . W 1914 Hermann Albert zaprezentował r e
dakcję na głos barytonowy, ale ta ostatnia propozyc ja nie przyj ęła się na scenie 
i jedyną jej współczesną pamiątką jest świetne nagranie płytowe DGG z barytonem 
Dietrichem Fischer-Diskauem. Przy scenicznych realizac jach opery prawie zawsze 
obsadza się obecnie partię Orfeusza żeńskim głosem altowym. A skoro już mowa 
o teraźniejszych tradycjach wykonawczych, warto wspomnieć, że idą one zazwycza j 
w kierunku łączenia obu wersji opery: włoskiej i fr ancuskiej. 

Herbert von Karajan np. na fes tiwalu w Salzburgu (1959) łączył oryginał włoski 
z finałowym baletem divertissement z redakcji fran cuskie j. 

Jednych - jak ongi Jana Jakuba Roussea u - zachwycała w Orfeuszu pogoda 
i spokój Pól Elizejskich, po których błąk ają się cienie umarłych. Innych - jak 
Grimma - melody jna pieśń, którą Orfeusz rozczula duchy, zabraniające mu wstępu 
do piekieł . Jeszcze innych - jak panią Le spinase - słynna aria z trzeciego aktu 
„Utraciłem mą Eurydykę" ... 

Nas również wzrusza dziś ta muzyka zarówno wtedy, gdy jest emfatyczna (jak 
na swoje czasy), jak i wtedy gdy nas wciąga w nastrój pogody czy melancholii. Bije 
od niej jakiś powiew szlachetności, przenikający wrażliwego słuchacza do głębi. 
Romain Rolland nazwał Glucka „człowiekiem o czystym sercu". To czys te serc·e 
bij e w muzyce „Orfeusza i Eurydyki". Jej prawda wyrazu, a co za tym idzie czystość 
stylu i wielkość formy, należą do wszystkichch czasów - pisał kiedyś Berlioz. Pięk
ne karty Glucka pozostaną pięknymi na zawsze. Victor Hugo m a rację że serce 
nie ma zmarszczek. .. " 

Janusz Cegiełla 
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Bro ni sław H o r o wicz 

TEA TR OPEROWY (F RAGMEN T Y ) 

Wyk orzystu ,iąc zdobv cze swych poprz~ d ników i w półcze.mych , Gluck realizuj e 
po r az p i n ·szy, dz i ęk i p otędze '\'-'' go talen tu, ich pełn ą y nte z ę , s tając się ow ym 
wyc zek iwa ny m i wzywany lT' przl'Z Diderota ,.gl'n iuszem, k tóry Viprowadzi praw 
d ziwą tr aged i ę („. ) do teat ru m uz cznego '' . 

Za m an if s t es te tyczny Glucka uważa si ę słu szn :e je o p r zcdmowq do „Alcesty" . 
Oto główne je j u s tępy : 

,.pr zedsi wz iąwszy napisan ie mu zyki do „Al est " p::is tawiłem sobiu za cel u n ikn:~
C:.e tych wszystk ich nad u ży ć, k tór ' ź l zrozum ia na d u ma śp;cwaków i pr zesadn a 
u stępliwość kompozy torów \\'prowad zi ły do opery '\do ki e j , czyni <JC z m.jbardzi c j 
uroczyst·ego i na jpi .. ·n i·e jsze,'.10 z widowi sk - najn ud ni j . ze i naj śm i sznic jszc. St:t
ra łem sję ograniczy ć muzykq do je.i i. totn o;_•j fllnkc .ii, k tórą jes t :ł u że n i e poezji , przez 
wzmożen ie 'ksprcsj i u czu ć i nap iqc in sytuacji , b1 ·z przerywania akc.li i oz . ęb iania 
.i0.i zbędn ymi ornam cn a mi . Sądzikm, i ż pow·nna onn (mu zyka) lJ. ć dla p . -~matu 
tym , czy m ·- dla prawdz : w 1.~go i dobrz <:; skomp ::> nowa nc'go rysunku - sq żywe 
barwy i dobr ze obrane s tosun ki Ś\ ·i nt ' l i cien i, które s ł u żą oży wiC'niu postac i, a n ic 
n.'.l1 · u s za.ią ich k n tur ów . N i1~ c ciak :i1 zatem przerywać akt0rowi \V na j większym 
0gn 'u d ia logu i k ::iz ri ć mu czekać na nudną przygrywkę ani dz i elić siowa p rzy 
j a k ~cś wygodne j samogłccc (', by pOz\\'ol! ć m u nn i; opis w anie s:ę , w długim pa:a żu 
b:egłośc ią gło: u „." 

„Wyo 1.:-raża ł e rn sob ie, ż e u vert ura (sinfon 'a) winna uprzedzać· \\·id za o akc ji ma jqc ~ j 
rczcgrnć s ię i stan o\vić p2wnegu rodza ju ·t r esz ' zen ie ora z, Ż·2 par tia ork iest rowa 
winna by ć uzależ niona od nap i ę c ' a dra matyrzn go i wyraża n eh namiętn ośc i" . 

W „P ar si ' i llelcnil'" u cic•ka s ic~ 'l ul'k aż do szukania odm: 2nn ·eh kolorów d la 
odmalowa;1ia różn '· i cy c: h s : ę charakterów d \\·u narodów , pr z · c · \vsta~v i a .i <i c s zur tkoś ć 
i d zi kość jednego dcl ik' tności i mi c;kkoŚ'~i drng icg lJ , i pos uwa si ę w tym po zuk i
w aniu, juk sam wyzna j ', aż d u tr . v i a lno~ci . „Na j ważn '. ·2 j: zc p iękno melodii i har 
monii staj e się w adq i nicdJskonało ' ci<-1, skoro jl'. t ni l' na m:e js u" . 

Me hul , przy. Zl.!d łszy kiedy'· d Glucka , zastał go po '-ród i ozsta wi ny ·h po caly m 
pokoj u k rzu " ~ ł maj <icych wyobrażać po. ta_il! ,,If i -(' nii '. Gluck prze taw ia ł L~ k rze
s ł a , chodz i ł pośród nich i t ańczy ł , po cz _11 podbiega ł do klaw ·'. ynu, zna jd ując bez 
trudu naj-odpow i-ed nie jszy dla sy t uacji wyraz uzy czny . Dowodzi to jak da lece 
Glu ck myśl a ł dr amatyczn ie i t ea tr;.i ln ·e . Coran c-.: z zarzuca ł mu pe\ -nego dn ia zbyt 
dłu gą nu tę w jedne.i z ari i „Tfigl'ni i w Au-idzi e" . któ1 q słyszał u s i b ie w domu. 

zy nu ta ta nil' podobała s: q panu rówr. i·c:ż \ V t.wtrzl! ? - odpa rł Gluck. 
l ie . 

- Dosko nalt " to m i wystarczy . Skoro uda~: 1 m i s 'q on :1 w t l' a t rzc, os iqg nąłl 'm t o , 
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b C{) mi chodziło. („.) Mało mi zależy, by uważa no mnie za przyjemnego w sal onie 
czy na koncercie". 

W partyturach Glucka nie ma nic - poza może ilością baletów, będącą ustęp
stwem na rz€cz smaku epoki - co nie wynikałoby z potrzeb dramatu. Wszystko 
tam jest celowe, przewidziane, niezbędne. Gluck potrafi usprawiedliwić każdy chwy t 
muzyczny i kiedy na zarzut, jaki mu czyniono, że żo~nierze w p:~rw~zym .akc~ e 
„Ifigenii w Aulidzie" powtarzają bez zm;any t en sam .spiew, odpowie, .z~ „w1t:lk 1c 
namiętności mają tylko jeden akcent", n:c ,::i odobna odmov ić mu słusznosc1 czyta .p-~ c 
i zdając sob:.e sprawę, jaki efekt może z tej sc·eny wyciągnąć reżyser. Przypomrn.1-
my sob:·e również słynne „nie!" powtarzane przez chór mieszkańców Hadesu w dru
gim akcie „Orfeusza", które Rousseau nazywa „jedną z najpiękniej szych inwencji" 
Przeczytajmy w związku z tym, co sam Gluck pisał w liśc:e do Coranzesa na temat 
wyobraźni istot fantastycznych w muzyce , a będziemy mieli i:;elny prawie obraz este
tyki gluckowskiej. Możemy uznać ją za wyraz dążności Montev€rdiego. 

W całej prawie twórczości Gluck, za wyjątkiem kilku oper kom '.cznych, operuje 
tematyką grecką . Lulli i Rameau obracali się również w tym świecie, widzieli go 
jednak poprzez pryzmat tragedii klasycznej XVII wieku . Gluck wydaje się bliższy 
pierwowzoru. Można by odnieść do jego twórczości to, c o Taine mówi o geniuszu 
greckim: „Potrzeba jasności, poczucie umiaru, n: enawiść d o wszystbego,. co nieokre
ślone i abstrakcyjne, pogarda dla tego, co monstrualne i ogromne, zam1lowarne do 
konturów ustalonych i dokładnych". Przeczytajmy pierw szy chór „Orf.eusza". Czyż 
nic ogarnia nas to samo poczucie wielkości i monumentalności, jakie budzi w nas sofo
kles·owski chór starców tebańskich lub kolumny Partenon u ? Czyż niektóre akcenty 
Ifigenii n:e przywodzą nam na myśl skarg Antygony? Cz:vż n ie gr·ecka je.:>t patety~a 
chórów „Alcesty"? Czyż nie są one - by uży ć określenia jednego z monografow 
Glucka - „żywym sumieniem dramatu"? 

„Prostota, prawda i naturalność są wielkimi prav idłami piękna we wszystkich 
tworach artystycznych" . Na zasadzie tych praw tworz Gluck swe tragedie muzy_cz
ne. Są one proste jak tragedie greckie, jak one prawdziw . Natura '' Owsz·em, potęz 1_1y 
oddech natury przenika je od początku do końca, jak przenika on tragedi e grecki e . 
Nie mieszajmy tylko pojęcia natury z pojęc iem natura! izmu. Nie znajdz'.emy go 
u Glucka . Trzeba naprawdę złośliwości i uprzedzenia La Harpe a, aby w „Armidzi-e" 
dosłuchać się „wrzasków rozpaczy i konwulsy jnych j ~ków". I choć n apis n a biuście 
Glucka, dłuta Houdona, głosi, że Mus as p r a e po s u i t sir ·en is, choć muzyk 
podporządkował poezji, choć przystępując do komponowan ia opery s tarał s ~ę zapom
nieć, że jest muzykiem, jest nim - i jest poetą 1 - w stopniu wystarcza,J ącym by 
nie popaść w werystyczne efekciki. 

Zsumujmy w kilku zdaniach sens ewolucji, jaką oznaczała s7tuka Glu~ka. ~owie
dzi·eliśmy wyżej, że wykorzystał on pewne zdobycze poprzedzających go i wspołczes
nych muzyków, i dlatego zastępujemy terminem „ewo! cja" termin „rewolucj a", 
stosowany zazwyczaj, a który nabierze pełnego sensu raczej w cdnies:eniu do 
r~formy przeprowadzonej przez Glucka na planie wykona nia. 
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Od Włochów prz ejął Gluck melodię, al€ w jej postaci szlachetnej, bez pustych, 
formalnych wokaliz; od Francuzów umiejętność deklamacji muzycznej. Dla wyra
żenia swe j myśli muzycz:-io-dramatycznej posługuj e się wszystkimi istniejącymi 
formami: recytatywem secco, recytatywem accompagnato i arią. Już opera przed
gluckowska operowała tymi trzema środkami, z których p:-erwszy służył ekspono
waniu sytuacji dramatycznej i akcji, a d rugi stanow i ł , przy pomocy orkiestry, 
okazję do rozwin:ęcia, nasycenia u czucia, które pełny upust znajdowało w arii. Gluck 
pierwszy umiał stopić te formy w całoś ć, w której ni e widać nitek, a c ałość tętniącą 
życiem. Tam gdzie dramat wymaga tego, ni e t rzyma się on scholastycznego podzia
łu i nie waha się wprowadzać do recy taty wu k ilku taktów arioso ani, cdwrotni-e, 
wtopić w arię kilka fraz recytowanych. Ar:-e Glucka są indywidualnymi wypowie
dziami postaci dramatu, nie zaś liryczną manifestacją kompozytora. Stąd ich różno
rodność. Orfeusz śpiewa inaczej niż Amor i Eurydyka, Alcesta inaczej niż Adn:·2t. 
Śmiałe harmon:e, modulacj e i kadencje służą za wsze i tylko ekspres ji. Podobnie 
orkiestra. 



Owidiusz 

ORFEUSZ I EURYDYKA 

Hymen, _bóg zaślubin, _okryty pla.szczem szr1.franou;ym ulata w wyniosle przestworza. 
Daremnie wola qo Orj ell sz. Prz ybywa wreszcie, ale '"Co sęv ni; rni lczac·u co nie 1·est 

dobrą i~ ' · ' · "' 

wróżbą. Nawet pochocZ,tia 1cese/ na, lc t óra w ręku trz yma, dymi ±a lo.~nie, nie chce się 
rozpalić: 

pełnym płomieniem. Zła wru:i.ba, ale los straszniejsz y. Gdy młoda żona Orfeusza 
w gronie 

najad pląsała po łące, nagle wqż w stopę ją 11kqsil-11marła. Pieśni arz rodopskich 
gór dlvgo 

żalił się bogom, dlugo ophk. v;a ł ul o~·hcrn a v; re. ·zcie oś·mielił ::; ię przekroczyć taj-
narską „ 

jaskinię, by zejść w kraj StyksoiL y między c'e nie mnarlych. Skroś lekk:e tłumy 
duchów, 

skroś zjawy grobotve przyb y ł do królestwa posęp11 eqo, do podzi.em11Ego władztwa 
Prozerpiny. Uderzył w st ru ny, La k mówiąc do w tóru: 

- O bóstwa potl z iemncc10 .~ w ia • n, któr y m u leu2 ws_ystlw, co .~m 'er telnet 
Pozwólcie, 

jeśli łaska, że rzuc: wszy kłamstwa brzegi, pow iem wam prawdę: nie przybyłem tv 
z ciekawości, aby zwiedzać krainy po.~miertne, ani po to, aby pokonać trójgłou:ego 

potwora, 
Cerbera. Przybyłem z pou;odu żony. Stąpnęla na żmiję i od jej jadv zmarła w w:ofo'e 

zycw. 
Starałem się przeb oleć, lec z daremn'e. Silniejsza rnilo.~ć. Siła jej zn:.rna jest tJkże 

niebianom. 
Nie wiem, jak byv.;a Lntaj, lec z są dzę, że i w docieru ·n 1iio.~c i poU:gci. A je.~ li dau:ne 

nie 
kłamie podanie, was przecie : ta ki e rnil o .~ć zlqc_yla. W ięc na te miejsca pełne 9ruzy, 

na 
obszar Chaosu, na 11ieoLJes: le l ·f'll i.u!J rnilc ::: <! 11ia bluu11111, l" O nijt·ie ·11u zby1 .~pie s::11 ~ 

losy, 
wróćcie mi Eurydy kr.; 1 W sz ystko do w us 11ale ::: u. I tal -pó ;'.: u i~ j, li 'c : e.~11iej-pokpie

szy1ny 
zarówno do tych samych brzegów . Wszyscy tutaj dążyniy, tu nasz dorn ostatni. Wam 
najdłuższe ludzkiego rodu panowanie . I ona także , gdy swoje przez naturę nazna

czmie lata 
przebędzie, podlegnie waszym pra wom. Błagani ty lko o dar 1wtury. Lecz jeś·Zi wzbrci

niajq 
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los·y, je.~li. ła k a życia dl a :::ony 11iepowrol na - -:ostanę tvta:i . Cieszcie s?ę .śmiercią 
obojga. 

Tak przemawiał rJeusz ud erza.?ąc w struny . Płakały cienie. Tantal przestał 
si ęgać po 

ucieka j . cą wodę, zatrzymał s ię w s u; ym k ole Iksjon , sępy powstrzymały dzi oby 
nad u:ątrobą 

T y tiosa, Danaidy porzucił y dzbany i t y nawet Syz yfie , si adaie .~ na swym głazie. 

I po raz 
pierwszy t-umen id y ~vzrn szone :·:>" eśn i q !zam i z ru.~il y policzki. Już P rozer pi11a pro.śb om 
odmótoić n ie możiz ani sam 1t.:ladca podz:e n ia . 

Wzywają Eu rydyk r:; . .Przebyirala w gro nie du chów m lodych i z bii:::ala się z wol
na ze zranio ną stopq. 

Lecz jest u:a n rnek: by w powro l 1ie j d roJ. ::e Orfeusz crni raz u 11 ie od1crt! cic 
oczu , póki . 

nie przejdzie przez bram y A ven w , bo w te:ly Eurydyk ę uiraci. aa ·,n ieki. 
Przez obszary 1 i ikz en ia stroma wie:l zie .~cieika, spadz ista, mroczna, gęs tą mylą 

owi ta. 
Niedaleko ju:? b y lo do 
a spragn ion y 1 :cloku, 

częsn y, 

jn snu .~ ci ziem i. G !J 1w9le zd jęt y lękiem, by jej n:e v trac ić . 
brót..:il u; .~lecz oczy. O na zni ka. Orfe usz ręc e wycią ga, niesz-

powietrze obe jmu je . Eurydyka n m iern po raz d ru gi„ lecz bez ;·Io wa skczrgi, na có.?: 
miałaby 

:żalić się , czy na to, :'.: e j e ·t nazb yt prze:: męża k 1chana? T ylko osta tnie s ł owa po
żegnania 

szepce, cie/ie jak we ste li 11.ienie, i ·w raca VJ kra in ę ci eni. 
Darem nie blayal i prosil OrfcH. z, n :e chc ia ł go Clw ro n raz :jeszt..:ze przeprawić 

na 
drugą sr,ronę. Przez siedem d ni r1 gł odz ie s ie d zia ł nad brzeyarn i. :. a/obnej rz e]. i. Łzami 

się t11lko 
karmił, troską i cierp ie niem . 

Aż w reszcie nn rzeka ·ją c na Erebu okru ci eristwo, wru cił w Roclopy u:yn iosle, na 
Ha emus 1ci«hrcm cli.lostan y. 



,Jan Parandowski 

Z MITOLOGII 

„.Or fou z był k ró l em-śp i e\ akicm Tr acj i, jak król W nedów u Słowackiego . Tyle, 
że nic był ·tary. Był młody i bard zo pięk ny . Śpi<~wał i g rał na lutni tak pięknie , że 
\',szystko co żyło zbierało s i ę d ko ła n iego, aby słu cha <~ jcg·o pieśn i i gra nia . Drzewa 
nachy l a ł · n :1d n im ga łę zie, r z ki zatrzymywały się w biegu, dz'k ie zwi erzę ta 
kladły s ię u jego stóp -- i wśród powszechnego m ilczcni on gra ł. By ł po prostu 
cz3rodzi j-em i za takiego uważały go nsstępnc p k ol nia , przyp i suj ąc mu widc 
r ozmaitych dzieł , w których wykład a ł za~a dy sztuki czarnoks ięskie j . 

Ż oną .i ego by la Eu rydyka, nimfa drzew na, hamadriada. K och ali się bezpr z. rkład
n ie. Ale je.i piękność bu dził a miłość ni e ty lko w OrfeuEzu. Kto j ą uj rz a ł, musi ał jq 
pokochać. Tak właśni e stało s '.ę z Ar is taj osem . 

Był t · n Apollona i nimfy Kyr eny , co lwy j.edną rędą du s i ł a - bar t nik zawoła
n , n przy t m dobry lekarz i właśc iciel rozległych wi nnic . Zobaczy ł raz Eurydykę 

1.J dol i ni(~ Tem pe. Cudowniej:,ze j doliny n~·2 ma na c ałym świec ie , a Eurydyka wśród 
ł ~ k zielon ych, haftowanych kwieciem rozma itym , wydawa ła się jeszcze bardziej 
u rocz::i . Aristaj os n:e wiedz i ał, że ona jest 7 oną Orfeusza. Inacze j byłby , o c zywiśc i e , 
zostc1ł w dom u i stara ł się z ::ipomnic ć o p:c; lrnej n imfi . T. mczasem zaczą ł j<J gonić. 
Eurydyka u ciekła . S tało s ię nieszczęśc i e : ukqsi ła ją żmij a i n imfa umarła . 

B:.::dny by ł wów czas Orfeusz, bardzo biedny . Nie grał, ni e śpiewał, chodził po 
łqkach i gaj a h i wołał : ,Euryd. ko! Eurydyk o 1" Al odpowiad ało mu ty lk o ech o. 
Wt dy \vażył s '. ę na r zecz, na któ rą nie ka żdy by się waży ł : postanowił pój ść do 
pcdzi emia. Wziął ze sobą ty lko S\v oj ą lutnię cz rod zi·e jską. ie wiedział czy to wy
starczy , ak~ nie miał żadne j innej broni. Jak o ż wystarczy ło . Charon t ak s ię zasłu-

·h 11 ł w ''łodk i e tony jego muzyki, Ż·e przewiózł go za darmo i b z ·oporu na drugi 
brzl~r> Styksu ; Cerber , nawet Cerb2r n ic sz czek ał ' A ki edy s ta nął Orfeusz przed 
władcą podziemia, nie przestał grać , l·ecz potrzqsa j ą c z lekka str u ny harfy , skarżyć 
s ię zacz11ł, a skargi uk ł adały się w pieśń.Zdawało si , ż-c w króles twie m ilczen ia za

legła ci sza wi~k .-z a i gł ęb. za n i ż żwyk le. I . ta ł siq dziw nad dzi\\'y : eryn ie, nieubła
gane, okrutne, bezlitosn eryn ie pł akały! 

Hades oddał Orfou.- zowi Eurydyk i kaza ł ją Hermesowi w . prowa dz ić: na świat 
z powro m. I jedno jeszcze powied z ia ł : Eurydyka iść będz ; ,e za Orfeuszem, za n i'! 
niech kroczy Hermes, a Orfeusz niech pamięta , że n~e w oli o oglądać s ię za s iebi e. 
Poszli. Droga wiodła przez długie, ciem ne śc i eżki . Już byli prawie na górze, gdy 
Orfeusza zd j ęło nieprzezwyciężone pragn i·enk:-: spojrze ć: na żonę , bodaj raz jeden . 
I w te j chw ili utracił j ą na zawsze. Hermes Zatrzymał E urydykę w podziemiu, Or
feusz sam wyszedł n a św iat. 
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Próżno się wszędzie rozglą dał : nigdzie jej nie było . Nadaremnie dobijał się do 
pieki eł: ni·e wpuszczono go po rnz wtóry. Orfeusz wróc ił do Tracji . Skargami swymi 
napełnił góry i doliny. Pewnej nocy trafił na dziki, rozszalały orszak bakchiczny 
i obłąkan2 menady rozerwały j€go ciało na sztuki. Głowa spadła do rzeki i mimo , 
że była już zimna i bez życia , jeszcze zmartwiałymi ustami powtarzała imię Eury
dyki. Popłynęła aż do morza i zatrzymała s ię na wyspie Lesbos. Tu ją pochowano 
i na je j grobi e powstała wyrocznia. Mu zy, którym Orfeusz wiernie służył przez całe 
ży c i c , pozbierały rozrzucone jego członki i pogrzebały je u stóp Olimpu„. 



... 
F'r<ln l'OiS Bo ac łlc r - T OA l. S T,\ DIANY 

ŚWIAT ROZWIĄZLOŚCI UMVSLOW 
I OBVCZA00W 

„Rozwwzlo.~ć czasów Regenc.ii przekształciła gcdanterię dworu Lud wika XIV w 
rozpasany libertynizm. W początkach panowania L11dwika XV mężczyźni zajęci 
byli tyl ko powiększaniem list:LJ swoich, ko ::hanek, kobiety zaś zdobywaniem aman
tów z .?ak największym, rozgłosem.„. Mężowi skazani na znoszenie tego wszystkiego, 
czemu nie mogli zapobiec bez okrycia się najwiębzą śmiesznością, decydowali się 
najrozsądniej nie żyć po prostu ze swyniiżonanii. Małżonkowie razem mieszkają c, 
nigdy prawie nawzajem się nie widywali; nigdy nie spotykano ich w tyni samym 
powozie, w tym samym domu czy w jakimś miejscu publicznym. Jednym sło
wem, mał.że?i::;lwo pozostał.o ak tem użyte ::zn ym dla fortu ny, ale jednocześnie stal o 
się niewygodą, od której nie można było się inuolnić inaczej, jak przez odrzucenie 
w szystkich wynikających stąd obowiązków. Obyczaje wielce na tym trnciły, ale ży
cie towarzyskie nieslw ric zenie zyskiwalo. Swob oda dam, uwolnionych od żenującej 
i mrożącej obecności mężów, przekraczała wszelkie granice; wzajemna kokieteria 
mężczyzn i kobiet utrzymyw1la stale tow1rzyskie ożywienie i co dzieri dostarczała 
okazji do pikantnycli przygód. Powab rozkoszy, który leżał u podstaw tych ob ycza
jów, odpędzał precz w::;zelki przesyt i znużenie; ciągle nowe przykłady niesłychanej 
rozwi~złości o.~mielaly do .lekcewa.żeni2 za ;ad i porzucenia powściągliwo.~ci. 

Wiedząc to, łatwo uwierzyć, że wzajemne skłonnofri nie rodziły się bynajmniej 
w oparciu o miłość, a jeszcze rzadziej o sz 1cunek. Dla mężczyzny po si q ś ć dla 
kobiety uwieść - oto były prawdziwe motywy, które skłaniał y jednych do ata
ku a drugie do kapitulacji. W rzeczy samej oddawano się z taką łatwością z jaką 
i odważano się na atak. Często szlo tylko o przygodę na przeciąg jednego dnia czy 
dni kil ku („.) w intencjach mt;żczyzny po to tylko, by móc następnie się przechwalać, 
w intencjach kobiety - by zyskać okazję do chwili rozkoszy i zabawy. Czasami (ale 
rzadko) rozko ;,;z kojarzyła sit; z głębszym upodobaniem; decydowano się wówczas 
na dlu i:8zy wspólny związek, przy zachowaniu pewnych wzajemnych obowiązków. 
Tll kie uc -z ucia 11ważano za qodne szacunku, ole w towarzystwie obawiano się kh bar
rl2u , jaku że dwi e osoby zajęte wyłącznie wzajemnymi sentymentami nie mo9ly w 
k u 1icu u11ikHqć zrrnclz e nia i pupndaly nieuchronnie w pucz11ci,e przymusu „." 

P ::i iqtn ik i barona de Bc.' cnval - fragment 

W ramach potocznych pojęć XVIII stulecia libertyn to rozpustnik szczególnego 
rodzaju: sceptyczny niedowiarek, który bez żenady zaspakaja swoje wyrafinowane 
namiętności seksualne, nie mając żadnych moralnych hamulców wskutek utraty 
wiary w Boga, wskut~k odrzucenia nak az6w chrześcijańskiej moralności, i dla spe-
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cyficznego celu: zademonstrowania swoj-ej przekory wobec naka·zów Kościoła i oka
zania pogardy dla „czystości", wstrzemięźliwości i ascezy; co więcej wzmacniający 
swoje przeżycia wła.śni·e wskutek perswazyjnego połączenia praktyk seksualnych 
z jednoczesnym obrażeniem moralności chrześcijańskiej i drwiną z nauki Kościoła. 

U podstaw libertyńskiej rozwiązłości obyczajów leżało więc (w pojęciu współ
czesnych) wyzwolenie umysłu od wszelkich ograniczeń narzuconych przez doktry
nę chrześcijańską. Ponieważ zaś - jak głosili chrześcijańscy moraliści - tylko 
wiara w życie pozagrobowe i ostateczny wymiar sprawiedliwośoi w postaci zbawie
nia lub potępi-enia wiecznego mogła powstrzymać ludzi od występku, więc liber
tyńscy sceptycy, czy wręcz bezbożnicy, z natury rzeczy nie mający żadnych powo
dów do powściągania swych niecnych skłonności, gotowi byli na wszystko, byle tylko 
osiągnąć maksymalne natężenie rozkoszy zmysłowej. 

Na liberty11.ską postawę światopoglądo-,vo-obyczajową składało się oczywiście 
wiele elementów. Fundamentem był tu racjonalistyczny sceptycyzm nakazujący 
cdrzucenie zasad, których rozumowe udowodnienie było niemożliwe. W miejsce 
„objawionych" norm konwencjonalnej moralności libertyn stawiał prawo N a tury, 
nakazujące dążenie za wewnętrznym głosem wrodzonych upodobań. Natura nie może 
działać przeciwko samej sobie, jeżeli więc obdarzyła człowieka potrzebami i skłon
nościami choćby nawet najdziwniejszymi to realizacja tych potrzeb i skłonności jest 
jej nakazem. Zakazy moralne stojące na przeszkodzie pełnemu zaspokojeniu wszel
kich upodobań człowieka są - zdaniem libertynów - tylko przesądami wynikłymi 
z ludzkiej niewiedzy, które należy obalić i unicestwić. Celem i sensem istnienia jest 
maksymalne i najwszechstronniejsze przeżycie rozkoszy zmysłowych (la jouissance), 
a zasada ta określa podstawowe obowiązki człowieka wobec samego siebie. Poszu
kiwanie rozkoszy było w świec:e libertynów głównym motywem działania, a dąże
nie do jej różnorodności i wszechstronności wyzwalało inwencję i mobilizowało 
do czynów czasami zgoła heroicznych. 

„Rozkosz - powiadał Casanova - jest aktualnym radosnym przeżyciem zmy
słów; jest to całkowi te zaspokojenie, które zmysły nasze znajdują we wszystkim, 
co je pociąga. Gdy zaś zmysły nasze, wyczerpane lub przesycone, pragną chwili 
odpoczynku dla wytchnienia lub odrodzenia swej wrażliwości, rozkosz nasza prze
nosi się w sferę imaginacji; wystarcza dla jej przywołania wyobrażenie szczęścia, 
które ta chwila spokoju właśnie przygotowuje. Albowiem prawdziwym filozofem 
jest ten, kto nie odmawia sobie żadnej rozkoszy, nie powodującej oczywiście nie
współmiernie wielkich przykrości, i kto umie jednocześnie rozkosz tę dla siebie 
przygotowywać". 

Epikureizm i hedonizm był najistotniejszą cechą libertyńskiego światopoglądu. 
Poza indywidualnym przeżyciem rozkoszy zmysłowej i pogłębieniem dzięki wyrafi
nowaniu zmysłów kontemplowaniem piękna nie znajdował libertyn wartości, które 
uznałby za godne większego zainteresowania i jakiegokolwiek poświęcenia. 
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Libertynizm akcentował silnie prawa jednostki: był postawą zdecydowanie indy
wi dualistyczną i elitarystyczną; w skrajnej postaci był programowym egoizmem 
postulującym całkowite lekceważenie doznań i przeżyć innych jednostek ludzkich, 
jeżeli tylko nie szkodziło to wrażeniom vzeżywającego podmiotu. Libertyn był 
moralnym relatywistą, stosującym zupełn~e różne wartościowanie tych samych zja
wisk, postaw i czynów w zależności od tego, kogo one dotyczyły; najbliższe były 
mu konc epcje etyczne utylitaryzmu, cenił więc przede wszystkim skutek ludzkiego 
działania, a nie najlepszą nawet intencję. Pogarda dla obiegowej normy moralnej 
i rnsad etycznych „dobrych dla gminu" skłaniała libertyna do przyznawania nielicz
nym tylko, sobie podobnym jednostkom lL:dzkim pełnych praw i do traktowania 
ich jako partnerów; istoty, które nie do:osły umysłowo i moralnie do wyzwolenia 
się przesądów i wzniesienia się ponad obyczajowe konwencje, mogły być dlań tylko 
przedmiotem lub narzędziem działania. U czucia erotyczne były w ramach tej kon
wencji czymś bardzo nieużytecznym i niepotrzebnym; jeżeli jednak udawało się 
wzbudzić je w przedmiocie, który posłużyć miał dla zaspokojenia potrzeby zmysłów 
do podporządkowania wybranej ofiary swej bezwzględnej władzy .. 

W praktyce życia codziennego postawa litertyńska przejawiała się najczęściej 
w braku wszelkich skrupułów etycznych i stosowania zasady: „nic świętego". 

W tym właśnie punkcie spotykała się drwina z dogmatów i zasad moralnych 
religii z pogardą dla wszelkich konwencji obyczajowych uniemożliwających pełn e 
Z8spokojc nie zmysłów namiętności. 

Jerzy Laj.0k - Wiek markiza de Sade - fragment 



Adolf Abel 

KIEROWNICTWO 
ARTYSTYCZNE 

DYRYG ENC I 

MIECZYSLA W DONDA.TE\VSKI 

AGNIESZKA DUCZMAL 

EDWIN KOWALSKI 

JAN KULASZEWICZ - współpraca 

KONSULTA ! 1T P ROG RAMOWY 

DR JVII CHAL BRISTIGER 

REŻYSER 

JANUSZ NY CZAK 

SCENOGRAF 

Wł"ADYSŁAW WIGU RA 

KIEROWNIK BALETU 

HE JRYK K . rwr KI 

KIEROWNIK CH(>RU 

IlENRYK GÓRSKI 

KIEROW NIK WOKA LNY 

ANTO I GREF 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

DYRYGENCI ASYSTENCI 

LILI N>JA K\Vl i\T KOWSKA 
/\ 1 TO NI GREF 

ASYSTENCI REŻYSER :\ 

AN DTI ZEJ KIZEWETTER 
n GDA N R ATAJCZAK 

ZASTĘP:CA KIERO W1 1IKA BALETU 

WŁADYSŁJ\ W MILON 

ASYSTENT CHOR EOGRAFA 

LIDIA MIZGA L SK.\ 

PEDAGODZY BALETU 
RUSŁAN CURUJEW 
ALICJA SKRZYPCZAK-CURUJEW 

DYRYG!::NT CIIORU 

J(JLA l\TA DOT1\-KOMOROWSKA 

KOREPETYTORZY I PEDAGODZY 
WOKALISTÓW 

LW A ĆWIECZKOWSKA 
W A D A ECHA UST 
LUCY NA KLOCKI EWICZ 
KRYS T YNA K UJ AW A 
IW O A RENZ 
A . 1 i SICZY ·i sKA 
WIKT OR ł3 C HW 1\ L D 
R AJM U D NOWICKI 

KOREPETYTORZY BALETU 

IWONA GERTIG 
W A>iDA SZYPERKO 

KOREPETYTOR CHÓRU 

HALI A URBAŃSKA 
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SOLIŚCI 

SOPRANY 

BOŻENA KARŁOWSKA 

ANTONINA KA W E CKA 

DANUTA KAŻMIERSKA 

STEFANIA KON D ELLA 

ANTONINA KOWTUNOW 

KRYSTYNA KUJA WINSKA 

MARIA ŁUKAS!K 

BARBARA MADRA 

KRYSTYNA PAKULSKA 

BOŻENA PORZYNSKA 

KRYSTYNA TYBUROWSKA 

BARBARA ZAGÓRZANKA 

MEZZOSOPRANY 

ZOFIA BARANOWICZ 

EWA BERNAT 

ALEKSA N D RA !MALSKA 

MARIA OLK!SZ 

EWA WERKA 

TENORY 

MAREK BIENIASZEWSKI 

EDWIN BORKOWSKI 

ALEKSANDER BURA NO T 

JÓZEF KATIN 

JÓZEF KOLESINSKI 

MARIAN KOUBA 

STANISŁAW ROMANSKI - w spólp raca 

JERZY WALCZAK 

ADAM wrśNIEWSK! 
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fiARYTONY 

JERZY FECHNER 

MIŁKO KASABOV 

MARIAN KONDELLA 

LECH KOPERNY 

KAZIMIERZ PRZYŁUBSKI 

JANUSZ TEMNICKI 

WŁADYSŁAW WDOWICK! 

BASY 

WIESŁAW BE DNAREK 

STE~' AN DOBIASZ 

MAREK GASZTECKI 

!\<!ARIAN KĘPCZYNSKI 

ANDRZEJ KIZEWETTEn 

EDWAR D KMICIEWTCZ 

JERZY KULCZYCKI 

PIOTR LISZKOWSKI 

HENRYK ŁUKASZEK 

BOGDAN RATAJCZAK 

HO M AN WASILEWSKI 

ADEPCI 

DOROTA SALOMONCZYK 

TAJ E U SZ LEŚNICZAK 

KRZ Y S Z TOF SZANIECKI 

BA LET 
PIERWSI TANCERZE 

ALEKSANDRA KOZIMALA 
MAŁGORZATA POŁYNCZUK 
EDMUND KOPRUCK! 
W!ESŁA W KOŚCIELAK 
WŁADYSŁAW MILON 
JULIUSZ STANDA 

SOI.ISC! 
KORNELIA MATECKA 
LIDIA MIZGALSKA 
LUCYNA SOSNOWSKA 
RUSŁAN CURUJEW 
JERZY JAS!NSKI 
JANUSZ KOŁODZIEJCZAK 
ANDRZEJ ŁĄCZKA 
PIOTR PIOTROWSKI 
EDWARD PIOTROWSKI 
STANISŁAW WOJT 

KORYFEJE 
TERESA CHODZIAK 
ELEONORA DONDAJEWSKA 
DANUTA FAJFERóWNA 
BARBARA GOLASKA 
NINA GRZEGORZEWSKA 
:\!ARIA KONIECZNA 
BLANDYNA MAKOWIECKA 

CHÓR 
SOPRANY 
BOŻENA BOCH 
TERESA DUSZYŃSKA 
KRYSTYNA KOLASIŃSKA 
WIESŁAWA KOPERNA 
KRYSTYNA KOZŁOWSKA 
KRYSTYNA LEJMAN 
LEOPOLDA CZARNECKA 
JADWIGA NOWAK 
DANUTA SMYŁA 
DANUTA SZAWELSKA 
BEATA SZCZERBAL 
LUDOMIRA URBANSKA 
JÓZEFA ZĄBCZYNSKA 
SYLWIA ZWIERZYŃSKA 
JADWIGA WLEKL!NSKA 
KRYSTYNA ZAKRZEWSKA 

ALTY 
JANINA BANACH 
ELŻBIETA CWAL!NSKA 
JANINA JANKOWSKA 
WIKTORIA JAROSZ 
IZABELA KOPIEC 
BRONISŁAWA KOSMALA 
OLGA FURMANOWJCZ 
ELEONORA MAJEWSKA 
IRENA MASIEL 
HANNA PRZYBYLSKA 
ALICJA SZERSZNIEWSKA 
MARIA WIETHAN 
MARIA WLEKLIŃSKA 
WERONIKA ZIÓŁKOWSKA 
LILIANA KASABOVA 

JADWIGA MILCZYNSKA 
BOGUMIŁA POC!OREK 
ALEKSANDRA PIETEREK 
BOŻENA TOMIAK 
ANDRZEJ GÓRNY 
JÓZEF ZIELINSKI 

Z ES POL 
MARIA CZYŻAK 
MARIOLA DŁUŻNIEWSKA 
MAŁGORZATA GRABUS 
HANNA GRAJETA 
GRAŻYNA KOBZDA 
URSZULA KOM!RSKA 
ELŻBIETA KRASNOWSKA 
DANUTA ŁODYGA 
WIESŁAWA MALICKA 
BARBARA MATUSZYŃSKA 
BEATA MILON 
ELŻBIETA NOWACZYK 
MAŁGORZATAPŁATKOWSKA 
BARBARA ŚM!EŁOWSKA 
JOLANTA WEBER 
RYSZARD DŁUŻEWICZ 
LESZEK NUCKOWSKI 

INSPEKTOR BALETU 

NINA GRZEGORZEWSKA 

INSPEKTOR 
LUDOMIRA URBAŃSKA 

TENORY 
KRZYSZTOF ANTKOWIAK 
ADAM JÓZEFCZYK 
PIOTR KOZICKI 
BOGUMIŁ KRZYŻANIAK 
JÓZEF KUBIAK 
ADAM MACKOWIAK 
STANJSŁA W MŁODOŻENIEC 
FRANCISZEK NOWICKI 
BERNARD ROGALIŃSKI 
JANUSZ RYCHLEWSKI 
TOMASZ SOBKIEWICZ 
HENRYK WALKOWIAK 
TOLI SŁ A W WIŚNIEWSKI 
ANDRZEJ ZAKRZEWSKI 
JAN WOWER 

BASY 
JANUSZ BABIAŃSKI 
JERZY GRYKA 
JANUSZ KACZMARSKI 
BOGDAN KLENSPORF 
STANISŁAW OLENDEREK 
WŁADYSŁAW PRUSS 
ROMAN ROHDE 
ROBERT TOMCZAK 
JERZY SZALATY 
KAZIMIERZ ZMARZ 

INSPEKTOR 
BOGUMIŁ KRZYŻANIAK 
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ORKIESTRA 

I SKRZYPCE 

.Jan Mirucki - koncertmi strz 
Tadeusz Adam - koncertmistrz 
Krzysztof Dastych 
Józef Majchrowicz 
Wacław S zma i1da 
Jerzy Stasik 
Romuald Hejnov.ricz 
Teresa Zielatkiewicz-Ciesicl s k.:1 
Ryszard Kwiatkows ki 
Dezydery Grzesiak 
Maria Ba wo lska 
Małgorzata Hodyr'isk:i 
Zbigniew Broniews ki 
Maria Olszewska 

Il SKRZYPCE 

Boles ł aw H y pki 
Józef Muraws ki 
Tadeusz Jarz yr.iski 
Stanisław Twa rd ecki 
Bożena Dusz y1·1 ska 
Ryszard Chmi e lewsk i 
Maria Matu szewsk;.1 
Olga Hala 
Danuta Gogolcwsk u 
Krz ysztof Ma s!yk 

ALTÓWKI 

Aleksander Rybk o w ski 
Modest Lipczyi\ski 
Andrzej Grzeskowi;,ik 
Mariusz Ma tu:::;zev.; s k i 
Bogumiła Drazdzy1·1s ka 
Bogumiła Sołtysik 

WIOLONCZELE 

Bożena Zimowska - kon cer tmi s trz 
Arkadiusz Bro niewski - koncert m is trz 
Kazimierz Trzecicik 
Jl.ntonina Górska 
Marian Remi 
Janusz Kłopowski 
Ewn Koźmirl sk<i 

KONTRARASY 

Ryszard K a czanowski 
Jerzy Szpringer 
Franciszek Radziszewski 
Stanisław Binek 
Grzegorz Kmita 
Józef Pszczółka 

FLETY 

Franciszek Langner 
Idzi Hankiewicz 
Jerzy P Eil c 
Krystyna Buda 
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O BO.JE 

Witold Je!i1'is ki 
Ireneusz Ko citlsk i 
Jaro sław Mrowi1;1ski 
Andrzej Penc 

KLARNETY 

Edward Janko wski 
Marian Walczak 
Michał Ho!as 
Lucj an Wiza 

FAGOTY 

Jan J ;rnns 
Stan is!nw Sta si1\ ski 
Andrze j Józefo\Vicz 
Karo! Bilecki 

WALTORNIE 

Władysław Puw!ows ki 
.Jan Konieczn y 
K<izimierz KostyrJ 
Zenon Kujawi1·1S ki 
\Vłodzimierz Kuzik 
:'.ntoni K o r El lew .s ki 
Witold Hobd ;1s 

TRA,RKI 

St.Jnisł:lw K w npisz 
Ma ri a n Maslanka 
Vv la dysław Jędrzejczek 
MiC' czysł<tw l .e Snicz:1 k 

Pl':ł'ONY 

Miro s l.1 w Miłkowski 
Edw<ird Chmiel 
Frandsz e k Sik or;i 
rv1ari:in Stroiri ski 
Jerzy Cznjk;r 

TURA 

Czes l~nv Piecho c ki 

PERKUS.IA 

Henryk Dy ch a 
Luc y na Sobie ska 
A leksa ndra Sz v ma 1·1ska 
Miro sław StreC ker 

INSPEKTOR ORKIESTRY 

Tadeu sz Jarzy i1ski 

BIBLIOTEKARZ 

Stanisl'1W TW.lrdecki 

DZIAŁ TECHNICZNY 

KIEROWNIK T ECHNICZ NY - .Jerzy Górny 

MALARNIA - Adam R ymarczuk 

PRACOWNIA KRAWIECKA - Feliks Ławn i czak, Bronisława Kc;dziora 

MODYSTKA - Eugenia Jędraszczyk 

MAGAZYN KO STIUMÓW - I3ogumila Kliks 

STOLARNIA - Jan Dolata 

OŚWIETLENIE - Bro nisław Min tura 

AKUSTYK - Tadeusz Jędrzejczak 

PERUK ARNIA - St,anislaw Sk arbiccki 

MODELARNIA - L::ch Murawski 

SCEN/\ - Mieczyslaw Guzikowski 

DEKORATORNIA - Konrad Nowick i 

WARSZTAT OBUWNICZY - Jan Boguszy liskl 

ŚLUSARNIA - Romuald De rucki 

REKWIZITORNIA - Eugenia Wi~niewska 



W PRZYGOTOWANIU: 

Wieczór baletowy : 

Fryderyk Chopin - SYLFIDY 

Maurice Ravel - BOLER O 

George Gershwin - AMERYKAN IN W PARYŻU 

Richard Wagner - LOHENG RIN 

Gactano Donizetti - CÓRKA PUŁKU 

Sergiusz Prokofiew - ROMEO I J ULIA 

Arthur Honneger - JOAN A D' ARC N A STOSIE 

Giaccomo Puccini - Try pty k 

- PŁASZCZ 

- SIOSTRA ANGELICA 
- GIANNI SCCHICCHI 

Frank Iartin - L E VIN HERBE 

REDAKCJA PROGRAMU: 

IRENA LUBO . SKA, PIOTR NĘDZY . SKI, 

ANDRZEJ GŁADYSZEWSKI 

PROJEKT OKŁADKI : GRZEGORZ MARSZAŁEK 

' ,/ ~ 

PZGK 9a36/1/73 - 5.000 - J-17, 2612 

Cena 15 zł. 





PAŃSTWOWA OPERA 
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI 

MUZEUM NARODOWE 
W POZNANIU 

Inauguracyjna Premiera z cyklu 

POLIHYMNIA W GALERII 

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK 

ORFEUSZ I EURYDYKA 
(Orfeo ed Euridice) 
Opera w 3 aktach 

Libretto: Raniero da Calzabigi 

Przekład: M. Modrakowska 

Kierownictwo muzyczne 
MIECZYSŁAW DONDAJEWSKI 

Reżyseria i inscenizacja 
JANUSZ NYCZAK 

Scenografia 
EWA STAROWIEYSKA 

Choreografia 
HENRYK KONWIŃSKI 

Przygotowanie chóru 
JOLANT A KOMOROWSKA 

HENRYK GÓRSKI 

Sobota, 30 września 1978 - MUZEUM NARODOWE W POZNANIU 



Christoph Willibald Gluck 

ORFEUSZ I EURYDYKA 
Opera w 3 aktach 

Osoby 

ORFEUSZ - Ewa Werka 

EURYDYKA - Barbara Zagórzanka 

AMOR - Danuta Kaźmierska 

TANATOS - Edmund Koprucki 

Chór, Bal~t, Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława fvloniu:-zk i 

w Poznaniu 

Dyrygent MIECZYSŁAW DONDAJEWSSKI 

Dyrygenci asystenci 

LILIANNA KWIATKOWSKA 
ANTONI GREF 

Inspicjent 

ELŻBIET A CZAJKA 

Asystent reżysera 

BOGDAN RATAJCZAK 

Asystent choreografa 

WŁADYSŁAW MILO N 




