


Jacques Offenbach 

Operetka jako gatunek teatralny pow;tała za czasów francuskiego 
Drugiego Cesarstwa (p rzyjmuje się Lu datę otwarcia paryskiego teatr u 
Bou.ffe> - !'arisien > 5 lipca 1855 roku; którego dyrekLorem by! Jakub 

Offenba h). Fenomenalnie dowcipny kompozytor, którego zjadliwe 
pastiches włoskiej i „wielkiej" op ry przy jednane nym opieraniu 
dziel na poli tyczn ie-satyrycznych tekstach, wywoływały salwy śmiechu 
na scenach całego świata. 

Ten twórca i „król operetki" nazywany „Mozartem pól elizejskich" 
urodzil się 20 cze rwca w Kolonii, jako siódme dzi c:ko niemiecki go 
kantora Izaaka Offenbacha (właściwe jego nazwisko brzm iało Ebersr). 



Po ojcu odziedziczył zdolności muzyczne. Mając sześć lat z~czyna ię 

uczyć gry na skrzypcach - mając lat osiem próbuje komponować. Od 
dziesiątego roku życia gra na wiolonczeli, w wieku dwunastu lat 
koncertuje j u ż publicznie. Jego wyjątkowe zdolno ·ci spraw iają. że 

Izaak Offenbach postanawia kształcić go dalej. Na dalsze studia 
wybiera Paryż. 

Niezwykły talem młodego Offenbacha sprawił, że Luigi Cherubini 
przyjąJ g do Konserwatorium Paryskiego, mimo i ż regulamin kon
serwatorium zabraniał przyjmowania cudzoziemców. 

Po ukończeniu nauki Offenbach pracuje, jako wi lonczelista w 
Opera Comique. Po trzech latach rozstaje się z ope14 i próbuje zarobić 
na życie jako kompozytor. Debiutuje walcem Fteun d' hiver. Walc ten, 
mimo krótkotrwałego powodzenia nie przynosi mu spodziewanego 
sukcesu. Aby zarobić pieniądze kopiuje nuty, śpiewa w chórach syna
gogalnych i podejmuje się innych pomocniczych prac muzycmych. Na 
szczęście pomaje Fryderyka von Flotov muzyka i kompozytora ope· 
rowego. Zakładają due t, który z dużym powodzeniem koncertuje w 
paryskich salonach. W styczniu 1839 r. Offenbach ma swój pierwszy 
publiczny koncert do wodewilu Prucal et Chambord Premiera nie przy
nosi mu sukcesu. Offenbach wyjeżdża do Kolonii do dornu rodzinne· 
go. Nie z.alamuje się jednak i wraca po kilku miesiącach. Komponuje 
skecz muzyczny na wiolonczelę Le Moin boumi.. Le Moin bourru - to 
historia dwóch zacnych mieszczan wracających pod dobrą datą do 
domu. Przy czym jeden drugiego uważa za upiora. Aby dodać sobie 
odwagi zaczynają śp iewać i krzyczeć itd. Była to pierwsza ze wszystkich 
bouffoneries, a zawierała zadziwiająco wiele składników przyszłej „of
fenbachiady": wyszydzano w niej romantyzm z jego duchami, paro
diowano operowy patos i demaskowano pozorną m ieszczańską przy· 
zwoitość. Sukces był olbrzymi. W latach następnych powstały dalsze 
musiquettes (Le Tresor, a Mathurin, Mali.eństwo pn_y latam i, Pepito i inne). 
Tzw. „musiquettes" - były tO dzieła scenicz.ne o tekstach ironicznie 
frywolnych. ozdobione lekką żartobliwą muzyką. 

Offenbach taje się manym kom pozytorem i muzykiem estrad · 
wym. W maju 1844 debiutuje w Londynie i odnosi ogrom ny sukces. 
Zostaje zaproszony do Windsoru i koncertuje wobec królowej, księcia 

małżonka, rosyjskiego cara i króla bawarskiego. W tym rokupffen
bach ieni się z Henninią Mitchel. 

Sukcesy na estradach spraw iają, że Opera Comique prosi go o 
napisanie muzyki jednoaktowego libremt L' Alcove, a Theatre Lyrique 
za.mawia u niego operę komiczną. Lecz rewolucja lutowa k.Jadzie kres 
obu tym projektom. 

W 1850 - powołano Offenbacha na kapelmistrza Comedie Frail 
Ca.ise. Do komedii A. Musseta pisze wówczas swoj ą pierwszą n ieśmier

telną melodię La Charison de Fortunio. 

' W 1855 otwiera własny teatr pod no.zwą Boujfes Parisi:en:s Offenbach, 

który stanowi jaskrawe zaprzeczenie przepychu Opery Paryskiej. Tu w 
Lym małym wąziutkim pomieszczeniu nazywanym przez publiczność 

„bombo.nierk<\" narodz.i.la się sława Offenbacha. Na otwarci teatru 
wśród innych utworów muzycznych pokazano musiquette „Dwaj ślep -

cy" - ta miniaturowa operetka grana była ponad 4000 razy. Zaczynał 
Offenbach skromnie od musiquettes i jednoaktowych operos bouffe -
wywodzących się w prostej linii z wodewilu. W ciągu najbliższych la t 
napisał około sześćdziesięciu bouffoneries. 

Wkrótce Offe nbach przekonał się, że te drobne formy muzyczne 
stanowią zbyt ciasne ramy dla jego talentu. Stale spragniony nowości 
chcia.l więcej ni ż dać mu mogla bouffonerie ze swymi trzema lub 
czterema osobami, jednym aktorem i miniaturową orkiestrą. Marzy o 
wielkiej pełnospektaklowej muzycznie i dramatycznie bogatszej ope· 
retce. Tak właśnie operetce. Offenbach użył tego słowa po raz pier· 
wszy w 1856 nazywając mu iquette La Ross de St - Flour „operetką", 

czyli małą opeą 

Stopniowe zmniejszanie ię atrakcyjności bouffoneries i wynikające 
stąd trudności finansowe sprawiaj ą.. że Offenbach postanavvia skom
ponowa · n.ecz nową i tak atrakcyjną, aby stała się sukcesem. 

W 1858 odbywa s i ę prapremiera Orfeusz.a w piekle. Nowy rodzaj 
widowiska tearralnego spotkał s ię z chłodnym przyjęciem widzów, 
którzy oczekiwali wesołej musiquette, a otrzymali cyniczną burleskę. 
Dopiero w sześć tygodni po premierze ar tykulJulesaJanina, w którym 
krytyk z oburzeniem stwierdzał, ie Orfeu z w piekle to nic innego jak 
zawoalowany pamflet na francuską rzeczywi to ' że w Olimpie gre
ckich bog ·w, Paryżanie bez o-udu rozpoznają własnych „bogów" i swe 
własne paryskie życie robi nie podz.iewaną rek.lamę sztuce. Paryżanie 
tłumn ie ruszyli do teatru. Następna sztuka Genowefa burleskowa we1 ~a 
starej sagi brabanckiej nie przynosi Offenbachowi spodziewaneg 
sukcesu. Nawiązuje wi ęc znowu współpracę z Halevy'em i Melihakiem 
autorami libretta do Pięknej Heleny. Szczególnie cenna jest dla nieg 
współpraca z Halevy'em, który zdawał sobie sprawę, ie offenbachiada 
może wyj ść poza swoje rozrywkowe cel i stać się artystycznym wyra
zem nowej epoki. Ze współpracy Offenbach, Melihaca i Ha l vy'ego 
powstało dziesięć dzieł, niektóre z nich - jak Piękn a Helena, Orfeusz w 

piekle, La PerichoLe, Ks~i.na Ge rolstein, Księi.n icUi.a. Trebizondy, Bandyci do 
dz.iś cieszą się nie łabnącym powodzeniem. Po sukce ie Pięknej H leny 
zyskuje Offenbach sławę światową. Dyrektorzy teatrów prześcigają-się 
w ponętnych propozycjach i obietnicach, dziennikarze dobijają się o 

wywiady. 

W ciągu najbliższych pię iu lal komponuje przeszło siedemdzie iąt 

operetek. W 1868 skomponował muzykę d o jed nej ze swych naj 
wybitniejszych operetek do La Perichole. Akcja zaczerpnięta zjed
noaktówki Merime'ego La Carosse du Sain t - Sacrement, ukazuje dzieje 
wędrownej śpiewaczki Perichołe, która wraz ze swym przyjacielem 
Piquillo, przemierza ulice Limy i zakochuje się w wicekrólu Peru, 
Don Andres'ie. Pon ieważ stare prawo zabrania potężn!'!mu władcy 
przyjmowania w swoim pałacu niezamężnych dziewcząt, Peri
chole musi wyjść za mąż, oczywiście za Piqu illa. Wszystkie wyn i
kaj ące z tej sytuacj i komplikacje zostają pod koniec szczęś l iwie 

rozwiązane, a Perichole i Piquillo, opatrzeni błogosławieństwem 
wicekróla, ruszają w dalszą wędrówkę. 



T k~cO\„o i mun znie ozna za Per ichołc wy aźny odwrót od 

d OL ychczasowcj ffcn bach i ad . Melihac i Halevy barn nym wspa

niałym lihreuem stworzyli Offenbachow i poetycki i dramatyczn 

kli m at, klórego tak p agnąl. Lek ki i tkliwy ton muzyki Mozarta, 

przenikają y całą parcyturę, to serdeczny h ołd złożony przez 

Jakuba Offenbacha j ego mll7ycznemu bożyszczu. 

W I 70 Offenba h n. mó\\'i ł i t0ra Sard u d napisa nia lib r tla 

operetki Rui Carolle 1Król .Harchl'wka). któr~·.i prem iera miała ię odbyć 

l 5 X , a 4- wrze 'nia ngt()szono w Paryżu republikę. Po upadku drugiego 

cesa1 st wa zaczęły się trudnt: d ni d la ulub i ·ń a pary kiej publicmoś i. 

Przeminęła wojna i w jna domo\„ .. \\ ' Pa1}ŻU ro11 o zął . i\ pr es 

czy L zan ia, króry miał zapt O\\ adzić ład \\' k.1 aju. Gn ie\' ludu zwrócił 

·i.; prze iwk tym. któ t ') ki ·d ,' byli 11a górze - m. in. pn ·ci w ko 

Offi nbach owi. azywano go „s1pie11;it·m Bismarcka", <..1ska1 i.ano, że 

na_is1czymiejsLe instytucje Francji rn1ic~zal / b!OL m, zyniąc je przed

miarem kpin. O~ nba(h na w q rkie te absurda lne zarzuty odpowie

dział milcz n iem. Do w zystki h tych przykrości dolą 1yla sic;- choroba 

goś · owa. Na zez<;' ie w tej trudnej sytuacji Sar łou przet obił łib1 PllO 

Króla Marchewki a Thćatr de la Gaiere wyst.awilo go. Operetka ciC'szyla 

i<; I w d1enicm i Offenbach znów wró il do teatru. 

W l 873 kupuje Offenbach Theatrt: d la Gaiete, gdzie \ nowej 

oprawie scen iczne j pokazał Orfn.1 z.a w piekle 1 Pażchote. Jt'"zcze raz 

ta len t Offenbacha zwycięża . Mi js a w teatrze wypnedane były m ic 

siącami . Również dwie n we operetki, kt ·re skomponował cieszą się 

p wodze niem. ie rety jesienią I 74 r. wpadł Offenbach na fata lny 

p mysi ab y wy tawić \\'Ga i te średniowie ną sztukę rycerską swego 

przy_1acie la a rdou, któi-ej wystawienie ko ztowalo go 360000 fran

ków. Pr m iera okazała ~ i ę klęską. Offenba h zbankrutował. Rozwiązał 

ze p ·1. 1 opłacił długi i zamknął teatr. 21 kwietnia wyjechał do owego 

Jorku„ Przy j ty tam z stał jak udzielny książę . Co wieczór i nkasował 

h norarium wysok ś i l OOO do larów. Po powro ie do Francji kom· 

pa n uje kilka o p retek, Ładna z n i h ni przyno i mu jednak dawnych 

5ukc s ·w. R a lizuj n t m iast m arzen ie swojego życia, k mp nujc 

operę. Offen bach ależ cie pragną ł gorąco wzru zać lu haczy, a nie 

ty lko i h bawić. Marz n ie t s el n ił komp nując w l 80 r. Opowieści 

liojfmana - pi kną ope rę li:·yaną, jedną z naj bardziej barwnych i 

pełny h ur ku dz i eł w li reraLU rze opei- wej XIX wieku. ie rl oży l 

j dnak wielkieg suk e u swoj 'j uk ha nej OJ>Cry. Zmarł 5 paźdz ie r

n ika 188 1 r. 

(wg Bernarda Grnn, DLiejc Opere Lki, PWM, ~raków 1974 r. ) 

TEATR 
MUZVCZNY 
W GDYNI 

kierownik artystyczny J e rzy Gruza 

p. o . dyrektora Lucjan Huszczyński 

z-ca dyrektora Hubert Dol wski 

~erfchol~ 
(La Perichole) 

operetka w trzech aktach 

libretto 

Henry Meilhac i Ludovic Halevy 

przekład 

Krystyna Chudowolska i Andrzej Bentowski 

muzyka . 

Jakub OFFENBACH 
rezysena 

Jerzy GRUZA 
asy tent reżysera J an Wodzyński 

kierownictwo muzyczne Zbigniew Pawelec 

scenografia 

Liliana J ankowska i Anna Zaporska-Zawadko 

choreografia 

Krystyna Gruszkówna 

przygotowanie zespołu wokalnego 

Stanisław Królikowski 



SOLIŚCI 
~ 

Sezon artystyczny 1983/ 84 

Ewa 
Anna 
Wanda 
Lu yna 
An na 
Ter a 
Ewa 
Lid ia 
Urs w la 
J a dwiga 
Bożena 

Zdz i sława 

Maria 
Krys t na 
Bożena 

Krzyszto f 
Czesław 

Woj ciec11 
Ma ciej 
Andrzej 
J ózef 
Kn yszt f 
Leszek 
Zdzisław 

Zygm unt 
Edward 
Andrzej 
Daniel 
Krzy ztof 
Andrzej 
An drzej 
Zdz isław 

Józef 
J an 

Gi r l iń s ka 

Dauksia -Śledzianow k 
Dembek 
Drywa 
Fryrn-Baj or 
Gada-Chyża 

Kamiri ka 
Mi ułuszek 

P Ian wska 
Sadlik 
Saulska 

pecl1r 
Trz ińska 
Wodzyńska 

Zawiślak 

Ar en o wicz 
Baran wski 
Cygan 
DunaJ 
Kijewsk i 
K z nio ski 
Ko lba 
Kowalski 
Lato ·z wski 
Lebi ·a 
Malin w ki 
Pieczyński 

Sau lski 
tas ierow k.i 

Śl dź 
Sulima-Popie l 
Tygie lski 
Wa re ki 
W odzyr'tski 

Perichola 

Piquillo 

Don Andrea 

Don Pedro 

Hr. Panatelas 

Notariusz I 

Notariusz Il 

Kuzynki: 

Guadalena 

Berginella 

Mastrilla 

Damy Dworu: 

Manueli ta 

Prasquinella 

Brambilła 

Minetta 

Więzień 

Tarapota 

Dworzanin 

Dworzanie, Strażnicy 

Wojsko, Dworzanie 

Dworki 

In picjent: Anna Sapiego 

Grażyna Brodziń ka (go'cinmeJ, Gra:zyna 
Drejska, Bożena Zawiślak 

Daniel Saulski, Maciej Dunal 

Andrzej Kijew ki, Zdzi ław Tygiel ki 

Krzysztof Kolba 

Krzysztof Arsenowicz 

Maciej DunaJ, Daniel Saulski 

Jan Wodzyński 

Anna Fryza-Bajor 

Lucyna Drywa, Urszula Polanowska 

Jadwiga Sadlik 

Anna Dauksza-Śledzianowska 

Ewa Kamińska, Bożena Saulska 

Teresa Gada-Chyża, Ewa Gierlińska 

Wanda Dembek, Krystyna Wodzyńska 

Wojciech Cygan 

Józef Korzeniowski 

Józef Warecki 

Zdzisław Latoszewski, Andrzej Popiel, 
KrzysztofStasierowski , Leszek Kowalski, 
Zygmunt Lebica, Edward Malinowski , 
Andrzej Śledź, Czesław Baranow ki 

Chór męski 

Chór żeński , Balet 

Sufler: Michat Czajewski 



pierw zy lyrygcm: Wit>s b w u ho ple< 
Jy1 n; nt: Stefan Rud ko 

11 sp<'l..to1: .f< 't'4y 1 · rnl' , 
, .ca insl' ekto1a: Wlodz imien Ktnitiski 

I sknrp e: 

ud11.ej Peise1 t - ko11n·11 m · trz 
Pio rr Orkwia - konce r11nis1.n 

Da.nu ta Kuczyńsh - L·Ca ko 11 c11 mistna 
Ma lgo r-Lula Stola r;b 
Joan na Mo hnowska 

wa Kwiatk wska zarzasty 
fa n Grusmio. 
J eny lodkowsk.i 

li sknypc 

Teres::i. Kas icwi 

Eli.bi ta M alino\\'ska 

J et iy zt: r I'" 
An na PieLkiewio. 

Piotr Skowr ń k.i 

faria n Knna.Sz<: w ki 

M~u·i an Stasza k 

altówki: 

K1·ysty 11 ~ Gieron 

Leszek 13olib k 

LUC)'l1a Was1.k.i w1 z 

wioloncze le: 

jJJ'l t tSl Sw iłlu - konccru11istrz 

;>.farek Tob iś - kv ncc 1 rmi srn 

Mirosbw zochó r - t ·Ca konLC t u·ni ,t1 za 

Dorota .Jani s1ek 

Andrzej Dl icrgowski 

k intrab;1sy: 

St a ni sb " Zul el 
Adam J\1;w 1r 

Fdwanl Zabo1 nw,ki 

Les7.ck Kaufrna 11 11 

net y: 

[ wa Knn' 1 1 uk·S 1 y 1 n ~1nsk,1 

Alin" S<>l1oci1.1\l..a 

Ldgorrn tet 51)< lia 

n bo .c: 

1, 1 11i sła" Rryb 
Alic j . .1 linianowic1. 
Mit>cz -, l;iw \Vasiłt>1\' ki 

kbrn ty: 

M;uel.. Schill<-1 

1'1n il Ko l\ dbl..i 

KatJ rz) 11 .1 1\11owwsb But ow<ka 

,„shw Kun.yo ki 

fagorv: 

Wlod1irn icn ' I '" gJ 1i~ki 
1a r y 1a1erck 

Romu.dda Wandtke 

trąb k i : 

G11c1-;u1 L Pio lll k 
Wlod1imier< Kubii'iski 

Feli ks Bi 'e '"~k i 

Zliig11i '" Kia _zyński 

Doro rJ L11 ck11cr 

wa lLor11 ic: 

owakowski 

J\ lck.s;mder 'uchnpl f's 

Bc ned kL Ta l.Il 

pu zon y: 

J an Su hccki 
'Lilian StefanrH„·io 

Lubs7. Mir hal.ski 

w , IJ cn"" s,cn·p;rnik 

ha rfa : 

]<1 n ina I lo n ik Siras o:-wska 

g- it a ra: 

Jn 1v Lct buC 

g i cara b;isO\ł1 ', 1 : 

t\d:irn t\d .11 11 ,ki 

p t·r k u ~ i :i : 

R )'~u1 d Duwi.11 

.f•·• / ll ~1 ka 

1\ d .111 1 · , t·1 \\ in'k.i 
1\ l i1 n~ l. l \\d C\ (i,, 11 ·1 ~ka 

f 11r l l'J l j ;]. I l: 

R V>Cll cl L.1d,1 



BALET 
Ewa Aleksandrowicz 
Elżbieta Cieplińska 

Barbara Denkiewicz 
Stefania Derkowska 
Helena Dębowska 
Genowefa Gajewska 
Halina Hudzik 
Kazimiera Kłodnicka 
Joanna Kolo-Krawczyńska 

Liliana Kowalska 

Wi s ła wa Ela 111owska 

Wioletta Łosowska 
Renata Machola-Najs 
Hanna Martyńska 
Grażyna Pokrywko 
Marzena Myszko 
Maria Szalajda 
Wanda Tillen 
Milosz Dąbrowski 
Jacek Drozdowski 
Stefan Gajewski 
Waldemar Gajewski 
Jacek Górczyński 

Piotr Hurnik 
Marek Pałucki 

• ZESPÓŁ WOKA LNY > 
Zespół wokalny: 

Joanna Antoniak 
Krystyna Akseńczuk 

B'! . ta Bi\ ojno 
Lucyna Brusikiewicz 
Iwona Budner 
Beata Bychowska 
Katarzyna Chałasińska 

Katarzyna Cygan 
Renata Dąbrowska 

Grażyna Drejska 
Grażyna Dunal 
Wioletta Fir wicz 
Barbara Furman 
Beata J anisz 

Iwona Kisielewska 
Ma łgorzata Kurmin 
Beata Kosieńska 
Ewa Kuculis 
Adriana Miętka 
Miro. ława Malicka 
Krystyna Marchlewska 
Elżbie ta Panas 
Dorota Panek 
Małgorzata Pastarczyk 
Hanna Pryba 
Monika Runowska 
Urszula Skolek 
Sabina Studzińska 
Ewa Szewczyk 
Elżbie ta Tomczak 
Stanisława Urban 
Renata Walaszkowska 
Zofia Wiaderek 
Irena Wizner 
Beata Witek 
Magdalena Woźniak 

Jacek Banasik.owski 
Mirosław Biłyj 

Mirosław Bednarek 
Zdzisław Dębowski 

J an Doroszko 
Michał Janicki 
Piotr Gulbierz 
Stefan Każuro 
Paweł Lipnicki 
Janusz Lis 
Tadeusz Lempkowski 
Dari z Majewski 
Marek Nowowiejski 
Józef Orzechowski 
Józef Okoń 
J acek Piotrowski 
Cezary Poks 
Jacek Pok,s 
Piotr Siciń ki 
Cezary Szewczyk 
Mariu z W oj tas 
Tadeusz Woszczyński 

Włodzimierz Zach 
Jarosław Ziętek 



kier. te hnicmy Bogusław Ka zmarek 
kier. warsztatów J anusz Mielczarek 
kier. pracowni krawieckiej męskiej Krystyna Jasińska 
kier. pracowni krawi ck.iej damskiej Krystyna Papro ka 
kier. pracowni szewskiej Józ f Lewań zyk 
kier. pracowni malarskiej Sergiusz Kiszycki 
kier. pracowni tapicerski j H nryk Olbromski 
kier. pracowni stolarskiej Klemens Klein a 
kier. pracowni perukarskiej Hanna Dolewska 
kier. pracowni modelatorskiej Halina Kani wska 
mjstrz sceny Zbigniew Kwiatkowski 
gł. spetjalista _do spraw oświetlenia Andrzej Mamor ki 
kier. sekcji akustycznej Marek Kraszewski 
brygadzista sceny Fran iszek Turzyński 
starsza garderobiana Gizela Buraczyńska 

* * • 

Główny reżyser Ryszard Ronczew ki 

I Kierownik literacki Kazimierz Łastawiecki I 
Kierownik plastyczny Ali Bunsch 

TEATR 
MUZVCZNY 
W GDYNI 

RODOWÓD OPERETKI 

Bardzo mj przykro, ale muszę Państwa rozczarować: Ojczyzną ope· 
retki nie jest Wiedeń. Jan Srrauss - Junior, nazwany przez współcze -
no -ć i potomność „9jcem operetki" j t tylko w najlep zym razie 
„wychowawcą' tej lek.komy'lnej iostry opery. 

Ojczyzną operetki jest Paryż. Tak, tak. Paryż zawsze rozbawiony a 
równacze 'nie zawsze kpiący ze wszystkich świętości tego łez padołu . Za 

datę ur dzin uważa się dzień premiery pierwszego spektaklu w o!Ten
bachowskim teatrze „Bombonniere'': 5 lipiec 1855 roku. Sąj dnak i tacy, 
którzy z uśmiechem wyrozumiałaś i przyjmują tę datę, uważając, ie 
operetka jak każda piękna kobieta, chce się po prosru odmłodzić, a w 
rzeczywi rości urodzila ię macznie, znacznie wcześniej. Bardzo po
ważny profesor dr Erich Eckert w jednym ze swoich wykładów na 
Uniwer ytecie Wiedeńskim powiedział : 

,Jes1i chcielibyfmy z.definiować co toj~st operetka, lo najlrafi1iejr14 definicj4 
W)'dola by mi sir ta: Operetka w jej klasyci.ne_jfarmie JeSl u.cieczltą od si.lywnych 
norm życia. od powagi si.luki w dziedzinie persyflaż.u, wesotości i kpiny. Lucian 
pi.sal operetki taroż.ytności, Arenilo epoki Odrodzenia, Opera - Buffo była 
'fmetką XVIII wieku, a Offenbach jedynie stworz.yl parodir Wagnera i współ

cze nego sobie świata „ " 

A więc i biednego Offenbacha pozbawiają ojcowstwa. I to ni tylk 
prof. dr Eckert. Prof. E. Urban twierdzi, ie dziadkiem ope.retk.i był 
Auber (ten sam, którego „Fra Diavolo" podziwiamy na scenic Opery 
Wrodawskiej) ojcem Herve, a Offenbach tylko wykońci.yl dzieło roz
poczęte przez swoich poprzedników. Aby do poważnych nazwisk pro 
fesor kich dodać jeszcze jedno, wspomnę o sławnym powiedzeniu dr 
Paula Marsona: Auber doprowadzz111as do samJch drzwi o-perellti Hevre je 
otworzył, ale do kroju operetki wprowadi.ił nas dopiero wielki Offenbach" 

Wojciech Dzieduszycki 

* * * 
(przedruk. z programu leatralnego, Lalki Edmonda Audrana, Ope

retka D lnośląska we Wrocławiu marzec 1959). 

Operelko, o z tobą, óż więc mam robić, jakie sposoby wyrnyśbć, 

żeby twoje worki przemówiły glo em Historii? ... Bełkot Historii w 
workach, tak to widzę w tej hwili .. . Niespodziewane, ironiczne, zjad
bwe, wichry - gromy i nagle urywające się śpiewy - tańc .Teatr m 
rzecz zdradbwa, kusi zwięzłością, o ileż łatwiej zdawałoby ię dobrnąć 

do końca ze sztuką, n iż z wielostronicową powieścią! Ale, gdy raz dasz 
się wciągnąć we wszystkie zasadzki tej formy obmierzłej - nieporęcz

nej, sztywnej, przestarzałej - gdy wyobraźnia poczuje się przywalona 
· ężarem ludzi na scenie, tą niezgrabnością „prawdziwego" człow ieka, 

od której trzeszczą deski podłogi„ . gdy p ~miesz, ie trzeba ci ten ciężar 

uskrzydlić, zamieni ' w znak, w bajkę, w sztukę.„ ba, wLedy jedna za 
drugą wersja idzie do ko za i ten lrobiazg kilkuaktowy zaczyna nabrz· 
m1 wać miesiącam i [Wojego iy ·a. 

W. Gombrowicz, „Dzienniki 1961 - 63" 



Kazimien Głaz 
Gombrowicz w Vence 
(wspomnienia anegdotyczne) 

• • • 
WiLOld pracował nad Operetką. W domu ratle alo się nieustające 

śpiewanie. To G mbrowicz w swoim gabinecie śpiewał na ły głos -
ee cher monsieur, et chere madame ee tralala„. J am j SL Szram, 
zdobywca dam„. paam, paam, pam„. Z kuchni niekied dochodzil głos 
Rity cienki i jakby pnedrzeźniający - et cher monsieur - ee chcre 
madame„. 

Od czasu jak zbliżał się ku końcowi Lej nowej sztuki, śpiewan ie 
rozlegało się coraz częściej. 

Rozmowy o Op retce coczyły się teraz .zęsLo i wszędzie. Któregoś 
dnia, siedząc w kawiarni, powiedział na wstępie - I wprowadzilem tam 
dwóch facetów z siatkami na motyle. 

- Jak to na motyle? A co będą robić - pyLałem zdziwiony. 
- Nie wiem na pewno jeszcze, ale przyszedł mi raki pomysł i nie 
moglem się temu oprzeć. 

- A Sartre rzyga przez cały czas - mówil po chwili. 
- Jak to Sartre? 

- No bt> trzeba, żeby to było panu wiadome, że wprowadziłem Sar· 
tre 'a. 

- Czy ta Operetka to aby naprawdę, czy tylko żartem, tak operetko
wo. 

- Ha! ha! Będzie to perelka oczywiście, ale i historia ludzkości! 
Rewolucja i urze dziejowe - powiedział patetycznie. 

- .r dwóch facetów z siatkami na motyle! - dodał szczerze tym uba
wiony. 

Zamówił kawę i ciągną] dalej - będą się oni przechadzać po s enie w 

najbardziej uroczystym momencie, kiedy Sartre będzie wygłaszał 
swoje ważne mowy. A ksiądz - pan wie - będzie udawał lampę. Ksiądz 
lampa! ha! ha! - et cher monsieur, et cher madame, et tralalala -
zaśpiewał na cały głos . Ginette, kelnerka z „La Regence" popatrzyła na 
nas za koczona. Nieczęsto się widywało Gombrowicza śpiewającego 
prawie na cały głos w kawiarni. 

(Twórczość nr 7, 1983 r. ) 

TEATR 
MIJZYCZNY 
W GDYNI 

Czym je t dla ciebil" op retka i zy ją lubisz. 

Tak się z.łożyło, że pr gram t n trzeba by ło robi· galopem, nie mie
li ·my zatem czasu na zamawiani „u 1.onych" anykul 'wi r zpraw u 
znawców i k n serów, więc wybrałem się na gdyńską uli ę popytać 
ludzi, co też sądzą o operetce: i czym ona dla ni h je t? Mówią, że nie 
ma t go złego, o by na dobre nie wyszło. Ten pośpi h, L ominię ie 
(Ly m razem) znaw ów i koneserów ma swoją dobrą stronę. ied1 
m · wią widz wi „zwyczajni", tacy, kl· rzy eh dz do tego teatru i tacy, 
którzy je zcze w nim nie byli, ale j uż o nim słyszel i . Na przykJad od 
mamy. 
Chłopiec spotkany przed „Delikat ami" na ul . Władysława IV odp 
wiedzi ał m i tak na pytania zawarte w tytule: 
- Ja tam, pr szę pana, nigdy nie bylem. 
- A ltcialby' tam pójść? 
- Jak mnie mamusia zabierze, to pójdę . 

- Mamusia chodzi? 
- Nie wiem. 
Pani sprzedająca w tych „Dełikate ach" ery, masło jaja oraz śm ietanę 

wyznała, że była na tym„ . no jak? 
Zaraz! Zapomniałam . No o te j praczce!.„ 
- Madame Sans-Gene. 
- Tak! 

o i o? 
- Ładne było . Śpiewal i , Lańayli „. 
- Pójdzie pani na ino przed'tawienia. 
- Jak dostanę bilety, to czemu nie?„ . 
Pracownik CPN: A jest u nas operetka? 
O f'i er marynan: Bardzo lubi muzykę Strau a. Mam ją na płytach. 
Ostarnio widziałem „Barona cyga ńskiego". 
Ale, wie pan, młodzi nie lubią tego teatru. Była akurat jakaś wycieczka i 
cały za.s biegała po widowni. 
- Ale „Barona cy ńskiego" grają przecież w Operze Bałtyckiej. 
- No LO co, pan przecież pyta!, zy l ubię operetkę? 

Pani w apLece: K i ężne, baronowe, hrabiny i lokaj , Kasie- zwaczusie i 
Antkowie·$Lajenni, szumy, perfumy, ·o już pneszłość . ie ma teraz 
pluszowych kan ap, sukni z ogo nami, par olek z jedwabiu i łomko

wych kapeluszy. 
- A muzyka? 

uzyka tak: „P iękna Helena", „Księżn icLka zardasza", „Kraina 
u'miechu", „Pan na Nitouche", „Bajadera", „OstaLni wal ", „Wesoła 

wdówka"„. 
- Chciałaby pan i LO og ląda ' . 

- Pew1 ! Zawsze d 1 e s ię tego, o ię lubi. 
Aktorka dramaLyczna: Grałam g ·anni · w operetce. ie pamięLam 
już jak to się nazywało. Ale pam iętal\1,. że były wiklinowe mebelki . 
P r tner chodził w pumpach, se p! nił ·r.'m i ał farbowan<1 br cl ę . „ 
- I to by ł pani jedyny kontakt z Lym teatrem? 

l eż ni ! ie, nawet l ubię tam czasem i „, żeby si wzrnszyć t.ą 

milo · cią od pierwszego wejnenia. Popatrzeć s bie jak falszywy ksiąi:ę 
zaleca się d równ i Oaszyweg kopciuszka. Na kankana i na huzarów z 



u~te zk.ami po m alowanym i w se rduszka. O peretka jest jeszcz • tea
rrem, może i 1and e tnym w treści , al j esL I t hyba dobrze. Wszys tko 
tam j est na swoim m ie j u, kulisy i kurtyna. Krzes ł jest krzes łem , a 
drzwi drzwiami. T , co m a s ię odbywać na ~ enie, t6 się odbywa. Bo 

my byśmy na j( hę tni j grali na żyrando l u, a l ublicmoś ' posad zi li w 

k.abinte clektr; ka ... 
Kiero wca ·1utobu u na placu Kaszubskim : J o, panie, byle m n a „Fa· 
howeach". e n gr uby co to sch ł o! tyle Ila zek piwa, to m us i być niez ły 

m iglanc Uśm io lym się z n iego po pa hy! 
- A czy 10 j es t op re tka:> 
- Panie, śm ie rne by ło. Teatr! A t n dyrektor, to jak nas1, in o bardzie j 
de?;ancki i n ;u;L n imo ku f" ·rk.a. 
Studentka poi n istyki zapytan czy lubi operetkę : Tak, Gombr wiCLa. 
Widziałam u Dejm ka w Ł dzi dwa raq! 
- W Gdyn i pa n i nic widziała? 

czy w cl 1ni grają „operetkę"? Owszem, by łam tam na „Bialych 
nocach" i na „Kolędzie nocce". 
- .J a pytam o perelkt; rodem z cesarski ego Wiedn ia . 
Zrobiła minę, zwrot na wy okiej ptc;rie (by ła w szpilkach) i poszł a 

kolysząr wypukłościam i , marząc o Combi- wiczu, bo n ie o Leharze czy 
Kalmanie . 
. tary emer yt (zaznaoam. 110 od niedawna :ą u nas młodz i emeryci): 
Ten teau· umarł. pro · zę pana. razem / Messal ką, ZimińsL1. Ćw i kli.tiską, 
Gisred i Sempo l ińskim . Ludzie już rak nie szaleji\. ie bawią s ię . C tam 
tc1az w Tea trach pokazują r' - LiLcrarun;, golimę i pol itykę 

- Wtedy golizny n ie było:' 
- Była. a le lyskretnie 11 kryta w fiszbinach, sta niczkach, cekinach, hal· 
kach i r-;dbanka h .. . 
- Ch ia lby pa n 1;i. kicgo 1 ·a1 u dL1sia1" 
- Ja hodzi; do teatru \\ myś lach Elnę Gistcd to ja \\· idzę \\ „Bajade· 
rze". W jednc1 n:ce waL hlarz. \\' d rngie j ogon ·u kni nabi1 any cekinam i. 
I t<:> nagie ramiona. I te oczy wyg-h1da j4ct· spod turbana n ia l ara· 

diy .. . 
Milicj am : Lubu;: opere t kę , Lio tam je t wszystko w po1L4dk u. Tam 
wiedzą j ak 7y(. 
Danusia, osobista m ajoma, in tel igen tna i z łoś liwa. j ak cy~an ka C1. ipra 7 

pere tki Su a ussa . Dan usia o lpowiedziala mi czte rowiersze 111 : 

O pe1 elka? . . ' - łe rnj c:! 

(Rzew nie kwili, p l1 s~1, br l ł ąka) 

Dziecka tei: sic; nie s1ro fi.0e. 
Kied z wdzi(,' kie m puśc i bąk.a. 

·ie u la ł m i s it;: ze brać „uwag" na re m at, Lym jes t pn tka i zy j ą 

lu bisz:' Al ll)' wyn ib z nirl czym o na jest;' it', tn n ie \\'y11ik . Wy nik.a 

za to, ie jak J t l d 1<tj teatru w Gdyni 1 a cz.e j n ie istnieje. Mo.le j ed na k 
wa rto do llicj wró · i ć, bo d<l si ę w n i j pnep h~t · u ic j edną rzeCt , która 
w drant i!Cic n ie ucho dzi, a kLór a lndzio rn (mimo ii. tciry te ra z nowo 
Geśn i , zm d ern izowani i program w a nrym iesz za ńs y. kb ~O \\'O 

czy'ci, n ie j ak w l'cr> tka c:h) jc \ t potrzebna. 

J a k.a larze z być może , oprócz m uzyki la t1 l'rzyklcj aj <1cej sic; d nch J} 
- zukaj cie jej w Pericholi. 

K . Ła. 
Drul La l...łud~ (iruli · 1 11~ \\ ( 1J.o.uhlu / .rn1 . 715 lJ . I 
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W spr•wi• z•kupu biletów n• pruchtawimnm nazego uetna, protimy poroau 
miewać "' z Biu'8m Obsługi Widzów 
Kierownik - Elli Ziemmn tel. 21 -78-16, 20-96-21-ttrzn•221 , 222 

cena 35 zł 


