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JAKUB OFFENBACH 

JAKUB OFFENBACH - KRZYWE ZWIERCIADŁO EPOKI 

„ O rfeusz w piekle" miał być ostatnią deską ratunku! 
Offenbach tonął w długach! Przeprowadzka ze starej. 

drewnianej budy Lacaze'a, - zaadaptowanej przez Offen
bacha na teatrzyk muzyczny „Bouffes Parisiens" na okres 
Wystawy Światowej w Paryżu, - do Theatre des Jeunes 
Eleves w pobliże Opery Komicznej przy rue Choisseul, 
odnowienie tego zaniedbanego budynku, unoi,Ą,ocześnie

nie sceny, ozdobienie widowni kosztowało ponad 80 OOO 
franków. Suma zawrotna! Ale Offenbach, oszczędny a 
nawet skąpy w życiu osobistym, nie umiał oszczędzać gdy 
chodziło o teatr, o wystawę sztuki, wygodę publiczności. 
Wprawdzie zabawne jednoaktówki, prześm ieszne „bouffo
neries", „musiquettki", pisane przez Offenbacha w tempie 
błyskawicznym i prezentowane co kilka dni \Ą, „Nouvelles 
Bouffes Parisiens", stale zciągały do teatru przy ulicy 
Choisseul złaknioną rozrywki publiczność paryską, ale in
westycje, wysokie gaże artystów, koszty wystawy tak często 
zmienianych pozycji repertuarowych znacznie przekracza
ły dochody z przedstawień i jesienią 1858 roku teatr Offen
bacha stanął na progu bankructwa a sam dyrektor, właści
ciel teatru, kompozytor i dyrygent w jednej osobie niejed
nokrotnie ukrywał się przed komornikami coraz częściej 
trafiających nie tylko do teatru, ale i do prywatnego miesz
kania Offenbacha. 

Powstał wówczas pomysł wystawienia pełnospektaklo
wej operetki„. Tak „operetki", gdyż już w 1856 roku jedną 
ze swych „bouffeneries" „Róża z Saint Flour" sam Offen
bach nazwał małą operą - „operette" i nazwa ta szybko 
przyjęła się w Paryżu . Jako temat do libretta podsunął 
Offenbach młodemu poecie, z zawodu urzędnikowi mini
sterstwa dla spraw Algerii, Ludwikowi Halevy (bratankowi 
słynnego Jacquesa Fromentala Halevyego, twórcy opery 

„Żydówka" ) , historię Orfeusza, mitologicznego śpiewaka z 
Tracji, który swym śpiewem wzruszał nie tylko ludzi, zwie
rzęta, rośliny i skały, ale potrafił nawet oczarować bogów 
podziemia, którzy pozwolili mu na wyprowadzenie ze świa 

ta umarłych ukochanej małżonki , Eurydyki. .. 
Grecki mit o Orfeuszu i Eurydyce był już niejednokrot

nie wykorzystywany przez autorów dramatycznych i opero
wych„ .. grywany był nawet na placach targowych i w bu
dach teatrzyków zapustnych w całej Europie. Offenbach 
dostrzegł w nim jednak nową wartość - świetny materiał na 
sztukę satyryczną, na polityczną satyrę, stanowiącą oskar
żenie rządu , - przestrogę dla dworu cesarskiego. Ten inte
resujący ale i niebezpieczny aspekt napisania satyrycznego 

„Bouffes Parisiens" przy n.ie Monsigny 
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libretta podchv..iycił w lot Ludwik Halevy i dobrawszy sobie 
do pomocy kolegę z ministerstwa, piszącego równie zgrab
ne utwory wierszowane, Hectora Cremieux, zabrał się na
tychmiast do pracy. Ale w czasie pisania, okazało się , że 

temat jest niebezpieczniejszy niż przypuszczał Halevy ... 
zcierpła na nim skóra urzędnika ministerialnego i po pro
stu stchórzył , pozostawiając na placu samego Cremieux, 
który o dziwo - napisał libretto znakomite, dające v..iyśmie

nite pole popisu Offenbachowi. Powstało mistrzowskie 
dzieło wesołości , arcydzieło dowcipnej muzyki. .. 

Niestety publiczność paryska, przyzwyczajona do za
śmiewania się w „Bouffes Parisiens" z prosto v..iyłożonych i 
niewybrednych dowcipów, nie rozumiała satyrycznego 
wątku „Orfeusza". Na prapremierze 21października1858 
roku oklaskiwano melodie Offenbacha, pyszne dekoracje 
Gustawa Dore, lecz spodziewany przez autorów wybuch 
wesołości na widok ośmieszonych najv..iyżej postawionych 
osobistości w mieście, w rządzie, ba... na dworze - nie 
nastąpił„. Zawiedzona publiczność przestała chodzić do 

„Nouvelles Bo uff es Parisiens", z dnia na dzień co raz 
mniejsza ilość widzów zasiadała na widowni przy rue 
Choisseuł i zapewne teatr Offenbacha poszedłby pod mło
tek licytatora, gdyby nie najmniej spodziewany ratunek ze 
strony spostrzegawczego i jakże srogiego recenzenta. Nie
jaki Jules Janin, „książę krytyków Paryża" , recenzent arcy
poważnego ,,Journel des Debats", odkrył przed publi

cznością zakamuflowane w „Orfeuszu" ostrze satyry - „Co 
za profanacja starożytności - pisał oburzony krytyk - Jakie 
bezcenne kpiny z najzacniejszych postaci i urzędów! Co za 
szarganie świętości!!" - grzmiał groźny recenzent, żądając 
zdjęcia sztuki, ukarania autorów i dyrektora teatru. Jan ino
wi natychmiast odpowiedział niezv..iykle ciętym artykułem 
w tygodniku „Figaro" właściciel tego pisma i równocześnie 
współwłaściciel ,,Nouvelles Bouffes Parisiens", Henri Ville
messant, v..iykazując przy sposobności, że w jednej z najko
miczniejszych scen w „Orfeuszu w Piekle", Pluton przema
wia do Jupitera cytatami z krytycznych felietonów recen

zenta ,,Journal des Debats" .. . 
Tego było potrzeba publiczności paryskiej, która nagle 

zrozumiała sens operetki Offenbacha i runęła na kasę 
„Nouvelles Bouffes Parisiens; v..iykupując bilety na kilka 
miesięcy naprzód. Powodzenie osiągnęło szczytów - gdy 
na „Orfeusza w piekle" przybył sam cesarz, Napoleon III, 
śmiał się do rozpuku ze złośliv..iych dowcipów jakimi go 
obdarzyli Cremieux i Offenbach w postaci Jupitera a na 

drugi dzień , obdarował Offenbacha cenną rzeźbą w brązie i 
odręcznym pismem gratulacyjnym. „Orfeusz w piekle" stal 
się największą sensacją Paryża, zjeżdżali na przedstawienia 
w „Nouvelles Bouffes de Paris" widzowie z całej Francji, 
aby pośmiać się z intryg „mitologicznych dworaków", z 
trafnie ukazanych słabości i łajdactw panoszących się na 
Olimpie, z chytrych prób oszukiwania opinii publicznej 
przez najłagodniej v..iyglądających bogów a nawet przez 
samego Jupitera. - „Nie udawaj niewiniątka, Jupciu! Zna-

LJSE TAl.mN jako EURYDYKA 
NA PREMIERZE „ORFEUSZA W PIEKLE" 



my twoje kawały!" , rozbrzmiewało w całym Paryżu a jeśliby 
ktoś jeszcze się znalazł nie rozumiejący operetki, wyjaśniał 
mu to chór bogów: „Obalim wreszcie nudną władzę, tej 
tyranii mamy już dość!" - melodią kontrapunktującą z 

Marsylianką. 

Pieniądze płynęły do kasy „Bouffes Parisiens" szeroką 
falci i w ten sposób „Orfeusz w piekle" uratował Jakuba 
Offenbacha przed bankructwem a jego teatr przed likwida
cją. Od sukcesu do klęski i znów od klęski do sukcesu -
huśtawka losu powtarzala się w życiu twórcy operetki wie
lokrotnie. Któżby się bowiem spodziewał , że syn ubogiego 
kantora z Offenbach stanie się najpopularniejszą postacią 
stolicy nadsekwańskiej? 

Ojciec kompozytora „Orfeusza w piekle", czeladnik in
troligatorski i kantor synagogalny, Izaak Eberst, przeniósl 
się w 1802 roku z rodzinnego miasta Offenbach nad 
Menem do Deutz na prawym brzegu Renu - naprzeciw 
Kolonii - gdzie zarabiał na kawałek chleba śpiewając w 
synagodze i grając w karczmach. Nazywano go w Deutz -
„skrzypek z Offenbach" - „Offenbacher", albo poprostu 
„Offenbach" ... i tak już zostało! Młody kantor ożenił się z 
nieubogą córką przedsiębiorcy loteryjnego, Marianną 

Rindskopf i przeniósł się do Kolonii, gdzie 20 czerwca 
1819 roku urodziło im się siódme dziecko - syn, Jakub. 

Jakub odziedziczył po ojcu zamiłowanie do muzyki -
gdy miał 6 lat grał już na małych skrzypeczkach, mając 8 lat 
próbował komponować a jako 10-letni chłopak obrał so
bie wiolonczelę, na której wkrótce koncertował jako cu
downe dziecko. Ale stary Izaak chciał otworzyć przed syn
kiem prawdziwy świat muzyki i zawiózł go do ówczesnej 
stolicy muzycznej Europy, do Paryża, gdzie przedstawił 
małego wiolonczelistę wielkiemu kompozytorowi, Luigi 
Cherubiniemu, który prowadził wtedy Conservatoire de 
Musique et Declamation. Niestety - przepisy konserwato
rium nie pozwalały przyjmować do szkoły cudzoziemców-

gdy jednak mały Jakub zagrał na swej wiolonczeli, zachW).· 
eony Cherubini zdecydował się załamać przepisy i mło 
dziutki wiolonczelista z Kolonii został uczniem paryskiego 
konserwatorium. I tak zaczęły się toczyć koleje życia muzy
ka Offenbacha, w którym raz po raz szczęśliwe wydarzenia 
splatały się z niepowodzeniami. 

Pod panowaniem starego, grubego ,,Króla z paraso
lem", „Ludwika Filipa", Paryż bawił się i szalał. Aby nie 
przymierać głodem w tym mieście zabaw, sal tańca, kawiar
ni, restauracji, teatrów - młodziutki wiolonczelista śpiewał 
w chórach synagogalnych, kopiował nuty i. .. komponował. 
Jego walc ,,Kwiaty zimy" dostąpi! nawet zaszczytu wykona
nia przez słynną orkiestrę Juliena w Jardin Turc i podobał 
się publiczności - nie przyniósł jednak młodemu kompozy· 
torowi ani jednego sou. Ale znów szczęście uśmiechnęło 
się do Offenbacha - poznał równie młodego i równie 
ubogiego pianistę i kompozytora, Fryderyka von Flotowa 
(późniejszego twórcę opery „Marta") i rozpoczął z nim 
wędrówkę po paryskich salonach, gdzie obaj młodzieńcy 

„ORFEUSZ W PIEKLE" - Karykatura praedstawiajqca bogów na Olimpie 

inscenizowali komiczne duety muzyczne, graniczące z bła 

zeństwami, kończące się imitowaniem na wiolonczeli 
brzmienia różnych instrumentów, głosu dzwonów, zwierząt 
ptaków a nawet brzęczenia much. Dwaj przystojni mło

dzieńcy parodiujący powszechnie wówczas znane utwory 
wielkich mistrzów i strojący zabawne sztuczki na swych 
instrumentach, zdobywali coraz większą popularność w 
salonach paryskiej finansjery. Wtedy to Offenbach otrzy
mał pierwsze zamówienie muzyki na scenę. Dyrektor „Pa
lais Royal" zaproponował mu napisanie muzyki do wode
wilu „Pascal et Champord". Zupełne fiasko tej sztuki i 
złośliwe recenzje z muzyki Offenbacha doprowadziła mło
dego kompozytora do rozpaczy. Uciekł do rodzinnego 
domu w Kolonii i pokazał się w Paryżu dopiero po kilku 
miesiącach, aby znów odbywać z Flotowem wędrówkę po 
salonach. Tym razemjednak dwaj muzycy nie prezentowa
li bezsensownych gagów i imitacji, ale wystąpili ze skeczem 
Offenbacha - „Le Moine Bourru". Była to historia dwóch 
podchmielonych typków, którzy wracając z bibki do domu. 
zaczęli się nawzajem straszyć udając pokutujące duchy. 
Była to pierwsza z „bouffeneries", zalążek przyszłych „off e
bachiad", muzycznych miniatur, wyszydzających otaczają

cy świat. „Le Moine Bourru" kpiła z romantycznych poe· 
tów szpikujących swoje wiersze opowieściami o duchach i 
miała ogromne powodzenie w salonaeh. Chociaż utalen· 
towany młodzieniec nie mógł jeszcze wtedy znaleźć drogi 
do teatru, znalazł jednak już drogę do spektaklu muzy
cznego, który przyniósł mu wkrótce sukcesy i slawę. 

Dzięki protegującej go hrabinie de Vaux, znalazl się 

Offenbach w salonie hiszpańskiej damy, Madame Mitchell. 
zakocha! się w jej córce - z wzajemnością i - spełniając 

warunki postawione przez przyszłą teściową: przyjęcie wia· 
ry katolickiej i odbycie tournee artystycznego po Anglii -
otrzymał rękę piękne] Henr.inii, która odtąd była wierną 
towarzyszką jego życia, dała mu pięcioro dzieci i stworzyła 

„ORFEUSZ W PIEKLE" - Karykatura praedstawiajqca boginie, które 
proszą Jowisza, by je zabrał do piekła 

dom rodzinny, w którego zacisze uciekał utrudzony wy
czerpującą pracą. 

Pracował jak w kieracie - od rana do późnej nocy i oto 
wreszcie Opera Komiczna i Theatre Lirique zamówiły u 
Offenbacha pełnospektaklowe opery. Zdawało się, że speł
nilo się marzenie ambitnego kompozytora, ale wypadki 
polityczne pokrzyżowaly wszystkie plany: Wybuchła rewo
lucja 1848 roku - Jowialny król Ludwik Filip udeki do 
Anglii, utworzono republikę, której prezydentem obrano 
księcia Ludwika Napoleona, bratanka wielkiego cesarza 

I znów Offenbach zmuszony był do schrorn~ rna ::-. I\ 1· 

rodzinnym domu w Kolonii a gdy powróci! do Paryża 
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zaczął wędrować ze swą wiolonczelą po salonach nowej 
arystokracji, rosnącej w Paryżu jak grzyby po deszczu. Ale i 
tym razem los okazał się dlań łaskav.y, gdyż już niezadługo 

został zaangażowany na kapelmistrza a wkrótce został kie
rownkiem muzycznym Comedie Francaise. Nareszcie 
mógł pisać na scenę! Pierwszym jego utworem była muzy
ka do „Świecznika" Musseta, z której „Pieśń Fortunia" 
śpiewano wkrótce w całym Paryżu. 

A tymczasem republikański prezydent Ludwik Napo
leon ogłosił się cesarzem i jego Napoleon III koronował 
swoją żonę, Eugenię de Montijo, żądając od Zgromadze
nia Narodowego 25 milionów franków na prywatne v.y
datki. Lubił paradę, zabawę, teatry, muzykę- ogłosił począ

tek epoki obfitości i porozumienia międzynarodowego , 

otwierając 15 maja 1855 roku w nowo v.ybudowanym 
Pałacu Przemysłu gigantyczną Wystawę Światową, która 
rychło zciągnęła do Paryża z całego świata koronowane 
głov.y, przemysłowców i niebieskie ptaki. Business is busi
ness - Przybysze załatwiali na Wystawie Światowej swoje 
interesy ale przy sposobności chcieli w Paryżu znaleźć 
rozrywkę i zabawę. Nie można było takiej okazji zaprzepaś

cić . Offenbach znalazł w pobliżu Pałacu Przemysłu na 
Polach Elizejskich ukrytą wśród drzew drewnianą budę 
magika Lacase'a, zawiązał spółkę z energicznym, wpływo
v.ym, wzbogacającym się nie zawsze uczciv.ymi drogami 
właścicielem tygodnika „Le Figaro" Henri de Villemessant 
i przerobiwszy budę Lacase'a na lśniący blichtrem teatrzyk, 
5 lipca 1855 roku otworzył „Bouffes Parisiens", co poprze
dziła szumna reklama w „Le Figaro". Do napisania tekstu 
prologu zwerbował Offenbach znanego już nam Ludwika 
Hałevy'ego. Po prologu, przywitanym gromkimi brawami i 
śmiechem klakierów, nastąpiły pantomimy do muzyki 
maestro Rossinego, sentymentalny wodewil „Biała noc" i 
wreszcie „bouffonerie" - „Dwaj ślepcy" , zuchwała jednoak
tówka, historia dwóch muzyków-żebraków, walczących o 

intratne miejsce na moście nad Sekwaną. 
Na premierę - zwabiony reklamą „Le Figaro" zjawił się 

cały Paryż. „Dwaj ślepcy" wywołali taką wesołość v.ytwor
nej publiczności, że wspomniany już ,,Książę krytyków", 
Jul es Janin napisał w swej recenzji w ,,Journal des Debats": 
„Ludzie śmieją się, klaszczą i krzyczą, zupełnie jakby jakiś 
cud się dokonał..." 

Dla nowego teatrzyku Offenbach co kilka dni pisał nową 
musiquettkę, wszystkie przyjęte były przez zachv.yconą 
publiczność z niezv.ykłym aplauzem. .. Ale nadeszła jesień, 

„ORFEUSZ W PIEKLE" - Karykaturo przedstawiająca piekielne bacha 
nalie 

I 
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Światowa Wystawa została zamknięta, w drewnianej bu
dzie Offenbacha zrobiło się zimno i - jak już pisałem na 
wstępie - przedsiębiorczy kompozytor zmuszony był prze
nieść swój teatrzyk do sali przy ul. Choisseul, gdzie urato
wał go „Orfeusz w piekle" ... 

I na tym właściwie mógłbym zakończyć swoje opowiada
nie o narodzinach operetki. Warto jednak jeszcze przypo
mnieć, że spod pióra Jakuba Offenbacha v.yszło ponad 
100 bouffoneries, musiquettes, operetek, że w swej genial
nej „Pięknej Helenie" ugodził ostrzem satyry samego cesa
rza i jego małżonkę, piękną Eugenię, że w operetce „Sino
brody" v.ykpił arystokrację, której wady tak dobrze poznał 
w czasie sv.ych występów z Flotowem, w ,,Księżnej Gerol
stein" zaatakował panoszących się w II cesarstwie wojsko
v.ych, w ,,Księżniczce z Trebizondy" ośmieszył samą insty
tucję państwa, w „Les Brigands" porównał nieuczciv.ych 
polityków z prostolinijnymi bandytami itd . itd - jak w krzy
v.ym zwierciadle odbijały się w dziełach Offenbacha błędy, 

wady i przywary możnych ówczesnego świata . W okresie 
największych triumfów artystycznych, gdy operetki Offen
bacha grane byly na wszystkich nieomal scenach muzy
cznych świata, i ich twórca swoją nierozważną polityką 
finansową, dosłownym v.yrzuceniem zawrotnych sum na 
arcybogate dekoracje, kosztowne kostiumy, niesłychanie 
wysokie gaże artystów, doprowadził do katastrofy finanso
wej swego teatru. I znów dźwigną! się dzięki niespodziewa
nemu przypadkowi: Na światową Wystawę Filadelfii, za
proszono Offenbacha ofiarowując mu za dyrygowanie 

sv.ymi operetkami w Nov.ym Jorku i Filadelfii tak v.ysokie 
honorarium, że po powrocie do Europy twórca „Orfeusza 
w piekle" popłacił wszystkie dlugi i v.ykupił od komornika 
zastawione rękopisy operetek. Z podróży do Ameryki, w 
czasie której przyjmowano Offenbacha jak udzielnego 
księcia , sędziv.y kompozytor napisał pamiętniki : „Offen
bach w Ameryce, zapiski muzyka z podróży" - niezv.ykle 
interesujący dokument rodzenia się w Nov.ym Świecie 
kultury masowej . 

Ostatnim dziełem Offenbacha była v.ymarzona od wielu 
lat opera - „Opowieści Hoffmanna". Niestety nie doży! już 

prapremiery tego dzieła . Pracując do ostatniej godziny 
swego życia , umęczony gośćcem i dusznicą, zmarl 5 paź

dziernika 1880 roku. Premiera „Opowieści Hoffmanna" 
odbyła się w 4 miesiące później . Pięknie pisze o tym Ber
nard Grun w swojej książce „Dzieje operetki" (tłumaczenie 
Marii Kureckiej, PWM - Kraków 1974) na podstawie pier
wszej biografii Offenbacha, spisanej przez Zygfryda Kra
cauera: 

„10 lutego 1881 roku zabrzmiały w Opera Comique po 
raz pierwszy - zorkiestrowane przez Ernesta Girauda -
potężne akordy F-mołl początku „Opowieści Hoffmanna". 
Herminia zbyt byla przejęta, by pojechać do teatru. Popro
siła dzieci i przyjaciół , by po każdej scenie przekazywali jej 
relacje z przebiegu przedstawienia. Gdy dotarła do niej 
wiadomość o owacji, jaką przyjęty został akt Olimpii, wie
działa już, że gorące pragnienie jej ukochanego Jakuba 
spełniło się ... " 

WOJCIECH DZIEDLJSzyCKI 



EURYDYKA 
Magdalena Krzyńska 
Monika O/kisz-Chabros 

OPINIA PUBLICZNA 

Teresa Sobotka-Anasta~utt 

Maria Wiek/ińska 

Joanna Zakrzewska 

DIANA 

Czesława Parysek 
Aleksandra Żminkowska 

JUNONA 

Maria Wiek/ińska 

Joanna Zakrzewska 

CUP IDO 

Aleksandra Żminkowska 
Witold Bronicki 

VENUS 

Adriana Motylewicz 

MINERWA 

Alicja Górska 
Mirosława Karasińska 

Sufler 

IRENA BANCER 

WYKONAWCY 

Dyryguje 

ZDZISŁAW WENDYŃSK! 
Asystent dyrygenta 

HENRYK NAWOTKA 

JOWISZ 
Jerzy Gruszczyński 
Bogdan Kurowski 
Janusz Wojciechowski 

PWTON 

Marek Moździerz 
Edward Stasiński 

ORFEUSZ 

STYX 

Aleksander Burandt 
Henryk Herdzin 
Fiotr Trel/a 

Piotr Stępowski 
Ryszard Smęda 

IERKURY 

Janusz Barczyński 
Jerzy Lodziński 

Ferdynand Kotowski 
Janusz Furol 

Inspicjent 

ROMUALD RAJEWSKI 



OBSADA BAIEfU 

SEN 
Jolanta Nawrotek 
Anna Rutkowska 

Henryk Kańciak 
Regina Borowska, Jolanta Dutkiewicz, Hanna Michańczyk, Ewa 
Michożewska, Elżbieta Korybalska, Krystyna Kwapiszewska, 

Hanna Otta, Beata Sobieraj-Kotowska, Jolanta Rzeczycka-Henke 

BUNT BOGÓW 
Helena T abo/ska, Zofia Kempińska, Ewa Michożewska, Jolanta 
Dutkiewicz, Beata Sobieroj-Kotowska, Elwiro Derdzińska, Ga

briela Baumgart, Elżbieta Korybalska, Regina Borowska, Hanna 

Michańczyk, Jolanta Rzeczycka-Henke, Mieczys/awa Cader, Kry

styna Helman, Hanna Otta, Krystyna Kwapiszewska 

POLICJA OLIMPIJSKA 
Henryk Kańciak, Henryk Adamski, Roman Bossy, Ewa Micho
żewska, Beata Sabieroj-Kotowska, Jolanta Dutkiewicz, Helena 

Tobolska, Elwira Derdzińska, Gabriela Baumgart, Elżbieta Ko· 
ryba/ska, Regina Borowska, Hanna Michańczyk, Jolanta 
Rzeczycka-Henke, Mieczyslawa Cader, Krystyna Helman, Krysty

na Kwapiszewska, Hanna Otta. 

PIEKIELNI SPRZĄTACZE 
Tadeusz Kolanowski. Ryszard Polus. Włodzimierz Tarasow. 
Eugeniusz Szopik, Adam Klafczyński, Przemyslaw Grządziela. 

Piotr Malkowski, Piotr Stankiewicz 

TANIEC DIABELSKI 
Jolanta Nawrotek, Anna Rutkowska, Henryk Kańciak 
Jolanta Dutkiewicz, Helena Tobolska, Henryk Adamski 

Ewa Michożewska, Beata Sobieraj-Kotowska, Roman Bossy 

Elwira Derdzińska , Gabriela Baumgart, Elżbieta Korybalska, Re
gina Borowska, Zofia Kempińska, Hanna Michańczyk, Jolanta 
Rzeczycka-Henke, Mieczyslawa Cader, Krystyna Helman , Krysty· 

na Kwapiszewska, Hanna Otta 

CAN-CAN 
Jolanta Nawrotek, Anna Rutkowska, Henryk Kańciak 

Jolanta Dutkiewicz, Helena Tobolska, Henryk Adamski 
Ewa Michożewska, Beata Sobieraj-Kotowska, Roman Bossy 

Elwiro Derdzińska, Gabriela Baumgart, Elżbieta Korybalska, Re
gina Borowska, Zofia Kempińska, Hanna Michańczyk, Jolanta 

Rzeczycka-Henke, Mieczys/awa Cader, Krystyna Helman, Krysty· 

na Kwapiszewska, Hanna Otta. 

STRESZCZENIE LIBRETTA 

Zespół aktorów teatru „Bouffe Parisienne" prezentuje swoją najnowszą prapremierę operetki pt. „Orfeusz w Piekle''. 
skomponowaną przez dyrektora teatru, znanego i cenionego kompozytora pana Jakuba Offenbacha. 
Jest rok 1858. Na scenę, przed kurtynę - afisz - plakat „Bouffe Parisienne", wchodzi prezenter, aktor tego paryskiego 
zespołu. On to Z\Mjczajem widowisk francuskich, potrójnym uderzeniem laski w podłogę sceniczną, daje znak do rozpoczę
cia spektaklu. 

AKT PIERWSZV 

OBRAZ I. TEBY 

Na peryferiach miasteczka, pośród zieleni wijących się 
krzewów i pachnących kwiatów, usadowiły się letnie do
mostwa co zamożniejszych Greków, mieszkańców Teb. 
Mieszka tu również popularny muzyk, profesor muzyki 
Orfeusz wraz z piękną i kapryśną żoną Eurydyką i o zgrozo 
matką jego żony, teściową, zatrudnioną na pól etatu w 
MSW, w charakterze inspektora społecznego. Ma ona za 
zadanie czuwać nad stadłem Orfeusz- Eurydyka, aby zgod
nie z postanowieniami mitologicznych ksiąg wieczystych, 

miłość ich prawidłowo rozkwita/a, dotrwała aż poza grób, 
na wzór wszelkim małżeństwom całego Świata. O tym 
wszystkim informuje teściowa wierszowaną prozą na po

czątku aktu. Wejście Eurydyki płoszy ją, i teściowa znika za 
kulisami prosząc publiczność aby nie zdradzi/a miejsca jej 
ukrycia. 

Eurydyka rozmarzona wbiega na scenę, układając bu
kiety z własnego ogródka. Eurydyka jest zakochana, tym 
razem w najbliŻszym sąsiedzie Arysteuszu. Boi się wpraw
dzie matki i Orfeusza ale jak sama twierdzi, ,Jeszcze się nie 

zdarzyło, żeby zakochana kobieta nie znalazła sposobu na 
połączenie się ze swoim kochankiem". Tymczasem zjawia 
się Orfeusz śpiesząc do pracy. Będąc krótkowzroczny, z 
dala patrząc bierze Eurydykę za swoją umiłowaną, Pompo
nię (Orfeusz, jak każdy muzyk jest bardzo kochliwy). Tylko 

z uwagi na spokój w domu, na pozory oraz opinię publi
czną, nie dopuszcza do rozwodu. Eurydyka też początko 

wo myli swego męża ze swym ukochanym Arysteuszem. 
Oboje zbyt późno dostrzegają swoją pomyłkę. Eurydyka 
stawia wszystko na jedną kartę, jest zdecydowana, od· 
ważna i bezczelna. Żąda rozwodu. Przyznaje się, że popeł
ni/a omyłkę wychodząc za Orfeusza, ale skoro i on ją 
zdradza, nie widzi żadnych przeszkód w rozwiązaniu mał
żeństwa. Niestety, wprawdzie Orfeusz nie miałby nic 
przeciwko temu, ale mitologia i wierna jej strażniczka -
mamusia - kontrolerka, stoi na przeszkodzie. Daje więc 
Eurydyce „carte blanche", lecz o rozwodzie nie ma co 
marzyć. Orfeusz się Śpieszy, już jest spóźniony na lekcje, 
wychodzi. Eurydyka nie daje za wygraną. V\.ychodzi rów
nież, żeby sama ze sobą się naradzić. A tymczasem na scenę 

wkracza ukochany Eurydyki, piękny i zabójczo uwo
dzicielski pszczelarz Arysteusz. Interes jaki prowadzi Ary
steusz, zwabia do niego tłumy kobiet chcących zachować 
swoją młodość. Arysteusz, prawdopodobnie, jako pierwszy 
na świecie, odkrył zalety pszczelego mleczka. 

Eurydyka, widząc ukochanego, chcąc jak najlepiej wy
korzystać nieobecność męża, podsuwa Arysteuszowi myśl 
porwania jej, na coArysteusz reaguje natychmiast, uderza

jąc ją kopystką od miodu w głowę. Eurydyka pada, a 
Arysteusz przywoławszy swoją służbę piekielną, na oczach 

widza przeistacza się w Boga piekieł Plutona. Była to jedy
na droga do porwania Eurydyki, pozorna śmierć. Nie mo
gla widzieć przejścia ze świata żywych do świata mitologi-



cznych bogów. Eurydyka zostawiwszy wiadomość Orfeu
szowi, że Pluton ją porwał, znika w ciemnościach piekiel

nych. Orfeusz wraca z lekcji lekko zawiany, zastaje napis 

żony i radość jego jest wielka. Chciałby natychmiast paść w 

ramiona swojej Pomponii a tymczasem wpada w ramiona 

teściowej. Mowy nie ma o żadnej kochance. Ma notych
m'wst razem z nią udać się na Olimp z zażaleniem na 

Plutona. Jowisz musi ich wysłuchać i rozkazać, jako Bóg 
świata zwrócić Plutonowi Eurydykę. 

OBRAZ II OLIMP 

Na Olimpie blady Świt. Cało boska ekipa wraz z przy

wódcami pogrążona jest we śnie. Ale nie wszyscy kimali no 
olimpijskim plenerze Jowisza - oto Cupido i Venus cicha

czem wracają z nocnej ziemskiej hulanki. A oto i Diana. 

Jest wściekła z nieudanej randki. Głośnym wejściem budzi 
swego tatę Jowisza oraz resztę bogów. Tata jest wyrozu

miały, to jego ukochana córka, lecz nie może pozwolić, ze 
względu na opinię publiczną oraz Ministerstwo Spraw 
Wiecznych aby po ziemi zaczęły krążyć plotki o jego rodzi 

nie, zmienił więc amanta córki w jelenia i dlatego ten nie 

stawił się na spotkanie. 

Jowisz najbardziej boi się swej żony Junony, jest ona o 
niego wściekle zazdrosna i o byle co robi mu straszliwe 
awantury. Diana, rozgniewana na ojca, nie rozumie jakim 

prawem zabrania jej uciech ziemskich, skoro sam nie jest 
bez grzechu, o czym wszyscy dobrze wiedzą. Do tego ro 

dzinnego dialogu wtrąca się Junona. Ona też coś słyszała o 

ostatnim ziemskim skandalu Jowisza , mimo że wiadomoś

ci z ziemi są starannie zagłuszane. Robi scenę zazdrości 

Jowiszowi o piękną ziemiankę Eurydykę uprowadzoną 
przez niezidentyfikowanego jeszcze boga. Jowisz protestu 
je, ale Junona nie wierzy. I nagle zjawia się wezwany wcześ

niej przez niego Bóg piekła Pluton. Jowisz pyta go czy 

znane mu jest nazwisko Orfeusza. Pluton zapiera się, nigdy 
nie słyszał. 

- Zaskakująca nieznajomość mitologii i muzykologii -

dziwi się Jowisz. Pluton wypiera się jednak nadal, a zauwa
żywszy, że koledzy bogowie zanudzeni niebiańskimi ucie

chami złaknieni prawdziwej i godziwej rozrywki zaczynają 

się buntować, staje na czele rewolucji olimpijskiej. I oto 
nagle pojawia się Merkury anonsując zjawienie się Orfeu

sza i kontroli społecznej. Jowisz zadowolony i jednocześnie 
przerażony, proponuje zawieszenie broni, prosi o zacho
wanie pozorów. Pluton nalega, żeby go odprawić. Jowisz 

jednak i reszta bogów łaknących sensacji, aranżuje cere
monia/ przesłuchania. Orfeusz popychany i przynaglany 

wbrew swoim chęciom, publicznie oskarża Plutona o por

wanie do piekła jego żony Eurydyki. Jowisz rozkazuje Plu 
tonowi zwrócić Eurydykę, i żeby wszystko odbyło się zgod

nie z prawem, postanawia sam udać się do podziemnego 
królestwa Plutona. Pluton jednak nadal nie przyznaje się 

do porwania. Jowisz nadal trwa w zamiarze a bogowie z 
entuzjazmem przyjmują ten projekt błagając Jowisza, żeby 

ich też wys/o/ na delegację do piekła. Dobro

tliwy Jowisz, chcąc jak najprędzej zobaczyć Eurydykę, po

stanawia colą olimpijską ekipę zabrać ze sobą. 

AKT DRUGI 

OBRAZ III PODZIEMIE 

Wytworny pokój kąpielowy diabelskiej sauny Plutona. 
Znudzona Eurydyka pluszcze się w wannie, narzekając na 
los i swoją bezgraniczną głupotę. Dozorcą jej jest Charon 

Styxflus, były ajent jakiegoś cesarstwa naziemnego. Cha 

ron jest zakochany w Eurydyce i w niej szuka powiernicy do 
swoich zwierzeń o jego dawnych życiowych sukcesach. 

Nagle wbiega Pluton i każe pijanemu Styxowi natychmiast 

ukryć Eurydykę. Ledwo Charon zdążył wykonać rozkaz. 

zjawia się Jowisz. Wszystko wydaje mu się dziwnie podej

rzane, a Eurydyki ani śladu. Zaczyna dyskretnie szukać i 
raptem odkrywa zamaskowane drzwi. Postanawia uśpić 

czujność Plutona i wrócić tu w przebraniu muchy. Jowisz 
zdobywając kobiety przeważnie przybiera/ różne postacie. 

Eurydyka znajduje wciśnięty pod drzwi jej kryjówki, bile

cik od Jowisza. Zaczyna w niej tlić nadzieja, że może zdoła 
przy pomocy wyrwać się z tego obrzydliwego podziemia. 

Wpada Jowisz w przebraniu muchy. Eurydyka zachwycona, 
zgadza się przebrać też w jakiś komediowy strój i pod 
opieką Jowisza uciec z piekła. Charon coraz bardziej zalany 

nie zauważa nawet, że Eurydyka uciekła na ucztę, że na

około niego tańczą diabły, i że Pluton przejrzał cały plan 
Jowisza. 

OBRAZ N 

Chór, który cały czas podtrzymuje konstrukcję sztuki i 
jako greckie kolumny stwarza złudzenie klasycznej organi

zacji przedstawienia- czyli jedności miejsca i czasu, dorwał 

się do solówki. Żali się więc głośno publiczności, że chóru w 

teatrze nikt nie rozumie, i wszystko jedno co śpiewają 
zawsze publiczność słyszy ple, ple, ple. 

Znajdujemy się na sali balowej piekielnego królestwa. 
Jowisz denerwuje się, chciałby jak najprędzej uciec z Eury

dyką, która mu się coraz bardziej podoba. Eurydyka prze-

brana za bachantkę, myśląc że nikt jej nie poznaje, uwodzi 
Jowisza ku wściekłości Junony. Zabawa trwa, Śpiew, hulan 
ki, piekielny can-can, i oto Jowisz uciekając z Eurydyką 

wpada prosto w ramiona Plutona. Pluton swoim zachowa
niem potwierdza Jowiszowi, że to on jednak uprowadzi/ 
Eurydykę lecz dodaje - .. . nie zdołasz jej stąd wyprowadzić! 

Jowisz - ciekawe, kto mi w tym przeszkodzi?! 
Pluton - ty sam i mąż tej pani, któremu dałeś obietnicę. 

Jowisz- psiakość, zupełnie o tej obietnicy zapomniałem. 
I tak Orfeusz z teściową znaleźli się w piekle. Jowisz 

używa paru sztuczek, żeby przeszkodzić w wyjściu na ziemię 

Eurydyce. Nic nie skutkuje, więc Jowisz powoduje krótkie 
spięcie i piekło pogrąża się w ciemnościach. Orfeusz korzy 

sta z zamieszania i wieje. Teściowa wściekła, robi piekielną 
awanturę i w tym momencie Jowisz widząc duże podobień

stwo Eurydyki do mamusi, odkochuje się i zaczyna się 

bardzo Śpieszyć na Olimp. Pluton też zdradza ochotę do 
natychmiastowej pracy. A co będzie ze mną?- pyta Eury

dyka. - Kochasz mężczyzn, wracaj na ziemię, zamieszkasz 
w Koryncie, a stamtąd napewno trafisz do historii!- mówi 

Jowisz i ciesząc się że wykiwał i mitologię i encyklopedię, 

żegna publiczność. 

Do pożegnań dołącza się cały zespól aktorów „Bouff e 

Parisienne". Balet żegna publiczność wspaniałym can

-eonem, sławnym can-eonem z „Orfeusza w piekle" z roku 
1858. 

BEATA ARTEMSKA 



SOLIŚCI ŚPIEWACY 

SOPRANY 

liona Kraśna-Żołądź, Magdalena Krzyńska, Monika 
O/kisz-Chabros, Czesława Parysek, Bożena Porzyń
ska, Katarzyna Rymarczyk, Aleksandra Żminkow· 
ska, 

MEZZOSOPRANY 

Waclawa Górny-Ran n, Alicja Górska, Mirosława 

Karasińska, Adriana Motylewicz, Teresa Sobotka

-Anastasow, Maria Wiek/ińska, Joanna Zakrzewska , 

lENORY 

Janusz Barczyński, Witold Bronicki, Aleksander Bu

randt, Krzysztof Dyttus, Henryk Herdzin , Jerzy Lo

dziński, Józef Stępień, Piotr Trel/a, Marek Kalisz 
(gościnnie - Opera Bałtycka w Gdańsku). 

BARYTONY 

BASY 

Marek Moździerz, Edward Stasiński, Piotr Stępow

ski, Janusz Wojciechowski 

Jerzy Gruszczyńsi, Ferdynand Kotowski, Bogdan 

Kurowski, Bronisław Pekowski, Janusz Purol, Jerzy 
Sobczyński, Ryszard Smęda 

PRZYGOTOWANIE MUZVCZNE SOLISTÓW 

Elżbieta Gackowska, Andrzej Gwozdecki, Irena 

Lehr-Szmidt, Lidia Rosenthal 

CHÓR 
KIEROWNIK CHÓRU 

Czesław Kaczmarek 

CHÓRMISTRZ 

Antoni Rybka 

INSPEKTORZY CHÓRU 

Kazimiera Pawłowska, Zdzisław Jeżak 

KOREPETYTOR CHÓRU 

Eugeniusz Gątkiewicz 

SOPRANY 

Krystyna Błaszczak, Krystyna Ciabaszewska, Mie
czysława Chruszczyńska, Hanna Grot, Krystyna 

Taczkowska-Kaczmarek, Zofia Korybalska, Joanna 
Kramska, Stefania Leszczyńska, Barbara Nobis, Ga
briela Poźniak, Renata Ratkowska, Barbara Syno

wicz, Janina Szymańska, Krystyna Węgrzyn, Anna 

Wiśniewska 

ALTY 
Ewa Azjan, Małgorzata Azjan, Hanna Bogiel, Hen
ryka Fabijanowska, Maria Herdzin, Anna Kopyciń 

ska, Gabriela Kurszewska, Renata Lipska, Wiesława 
Myśliwiec, Kazimiera Pawłowska, Urszula Plata, Ada 

Płaczek, Danuta Słowińska, Grażyna Wiśniewska, 

Maria Gurbowicz 

lENORY 
Kazimierz Bojakowski, Jerzy Doliński, Józef Guź
dzioł, Roman Kaniewski, Jerzy Kokosiński, Zbigniew 

Klęczewski, Ryszard Kurszewski, Jacek Paluszkie

wicz, Ryszard Piekarski, Stanisław Po/lun, Wiktor 

BASY 

Raczyński, Hieronim Stefański, Jacek Zieliński 

Józef Frankowski, Krzysztof Harmaciński, Zdzisław 

Jeżak, Janusz Kujawski, Alojzy Kurek, Andrzej Woj 

talewicz, Krzysztof Oskwarek 

BARYTONY 

Adam Augustyn, Jerzy Azjan, Józef Czapiewski, 

Bogdan Dymarkowski, Henryk Kiełpiński, Józef 

Wollschlager, Zygmunt Zająkała 

BALET 
KIEROWNIK BALETU, CHOREOGRAF I PEDAGOG 

Przemysław $/iwa 

ASYSTENT CHOREOGRAFA 

Henryk Adamski 

KOREPETYTORZY BALETU 

Hanna Skórska, Andrzej Gwozdecki 

INSPEKTOR BALETU 

Henryk Kańciak 

PRIMABALERINA 

Anna Rutkowska 

I TANCERZ 

Henryk Adamski, Przemysław $/iwa 

SOLIŚCI 
Jolanta Nawrotek, Barbara Pituch, Zofia Kempiń

ska, Henryk Kańciak, Tadeusz Kolanowski, Ryszard 
Polus, Włodzimierz T arasow 

ZESPÓŁ BAI.ETOWY 

Gabriela Baumgart, Regina Borowska, Mieczysława 
Cader, Krystyna Helman, Elżbieta Korybalska, Kry
styna Kwapiszewska, Ewa Michożewska, Hanna 

Otto, Jolanta Rzeczycka-Henke, Beata Sobieraj
-Kotowska, Adam Klafczyński 

KORYFEJE 

Elwira Derdzińska, Jolanta Dutkiewicz, Hanna Mi
chańczyk, Helena Tobolska, Roman Bossy, Euge 
niusz Szopik 

ADEPCI BALETU 

Przemysław Grządziela, Piotr Małkowski, Piotr Stan -

kiewicz 



ORKIESTRA 

DYRYGENCI 

Andrzej Knap, Józef Klimanek, Zdzisław Wendyński 

ASYSTENT DYRYGENTA 

Henryk Nowotka 

INSPEKTOR ORKIESlRY 

Roman Gomułka 

I SKRZVPCE 
Seweryna Górna - koncertmistrz, Marek Lipski -
koncertmistrz, Bogdan Kramski, Elżbieta Malek, 
Wojciech Nawrotek, Irena Kamińska, Jan Skwar

czyński, Urszula Sieńko, Renata Damska 

li SKRZVPCE 
Barbara Lotyszojc, Bolesław Wasielewski, Piotr Kie/-

bich, Róża Woźniak, Helena Zielińska, Piotr Bu

czyński, Jolanta Rybka, Izabela Rastyńska 

ALTÓWKI 

Roman Gomułka, Franciszek Rumiński, Adam Or
lowski, Roman Kamiński, Krystyna Siudzińska 

WIOLONCZELE 

Zenon Pawłowski - koncertmistrz, Andrzej Lęcki, 

Bożena Cerkaska, Katarzyna Wojciechowska 

KONTRABASY 

FlETY 

Kazimierz Andrzejczak, Tadeusz Sieradzki, Stanis -

ław Oleksiak, Jerzy Rosiak, 

Ewa Maku/a, Roman Mielcarek, Halina Olszewska, 

Wojciech Dolny. 

OBOJE 

Anna Krukiewicz, Kazimierz Lisiński, Mirosław Rat

kowski, Wiesław Gmura, Konrad Kortas 

KIARNElY 
Ryszard Brzeziński, Jerzy Wojciechowski, Józef 

Damski, Mirosław Wojtaś, 

FAGOTY 

Henryk Wruck, Czesław Cieślak, Marek Jakubiec, 
Sławomir Bogdaszewski 

TRĄBKI 

Zbigniew Ge is/er, Roman Kwiatkowski, Adam Trze

meski, Julian Pacuła, Henryk Drążek, Bolesław 

Chróściński 

WALTORNIE 

Jerzy Katafiasz, Henryk Talaśka, Lech Heba, Zyg

fryd Poreski, Lech Głowicki, Jan Krawczak 

TIJBA 

Kazimierz Nurkiewicz 

PUZONY 
Wiesław Helman, Andrzej Owsik, Benard Pietrasiń-
ski, Benedykt Marszałek, Stanisław Błażejak 

HARFA 

Barbara Markiewicz, Barbara Teodorowicz 

PERKUSJA 
Wojciech Rybka, Violetta Dobrzyńska, Krzysztof 

· Pilarki, Andrzej Kamiński 

ASYSTENT REiYSERA 

Stefan Kosiński 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Jerzy Kuczma 

KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI WIDZÓW 

Stanisława Ziółkowska 

SPECJALISTA D/ S REKIAMY 

Elżbieta Krzymin 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

Jerzy Pie/at 

KIEROWNIK SCENY 

Henryk Galiński 

INSPICJENT 

Romuald Rajewski 

KIEROWNIK KOSTIUMERNI 

Cecylia Jażdżewska 

MISlRZ OŚWIETLENIA 

Jan T ejkowski 

REKWIZVTORZY 

Ryszard Lewicki 

Zbigniew Dołżyński 

CHARAKTERVZATOR 

Halina Szulc 

KIEROWNICY PRACOWNI 

KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ 

Sabina Kryszak 

KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ 

Krzysztof Jabłoński 

MALARSKIEJ 

Władysław Gacki 

METALOPIASTYCZNEJ 

Józef Kropie/nicki 

SfOIARSKIEJ 

Jan Żmijewski 

PERUKARSKIEJ 

Jadwiga Szwejk 

SZEWSKIEJ 

Alfons T essner 

TAPICERSKIEJ 

Jan Dubiel 

FARBIARSKIEJ 

Zygmunt Wioch 

SUFLER 

Irena Bancer 



W PROGRAMIE ZAMIESZCZONO: 

HENRI DE TOULOUSE-lAlITREC - MARCELL 
lANDER 

1 strona okladki 

HENRI DE TOULOUSE-lAlITREC - W MOULIN 
ROUGE 

4 strona okladki 

HENRI DE TOULOUSE-lAlITREC - JANE AVRIL 
TAŃCZV MELINITA W MOULIN ROUGE 

strona 1 

EDGAR DEGAS - NIEBIESKIE TANCERKI 

strona 14 

fot. Zdzisław Krakowiak 

REDAKCJA PROGRAMU 
ElŻBIITA KRZVMIN 

PROJEKT GRAFICZNY OKl:ADKI 
ANDRZEJ NOWACKI 

WYDAWCA 
PAŃSTWOWA OPERA BYDGOSZCZ 

SKŁAD 

WYDAWNICTWA SZKOLNE 
I PEDAGOGICZNE BYDGOSZCZ 

DRUK 
PRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE 
BYDGOSZCZ K-9 
Zam . 3298/83 

CENA45,-




