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Teatr 
Offenbacha 

1 Błąd wszystkich historyków, którzy zajmują się poszuki
waniem źródeł jakiejś dziedziny sztuki polega na wierze, 

że mogła ona wyłonić się, utworzona całkowicie, z głów 
kilku wynalazców. A przecież gotowe wynalazki należą 

w historii do rzadkości. 

Jednak pokusa uczynienia takiego błędu, kiedy myśli się 
o Jakubie Offenbachu jest ogromna. Cóż się dziwić? Jeśli 
bowiem można długo zastanawiać się skąd się wzięła ope
ra, czy stworzyła ją grupa muzyków, poetów, światowców 
florenckich XVI w„ czy też monodia florencka 1600 roku 
nie była wynalazkiem, a jedynie nawrotem do muzycznej 
tradycji szkoły florenckiej początku XIV wieku; to kiedy 
s;:>ytamy skąd wzięła się operetka czy opera-bouffe -
bez kłopotu znajdziemy jej źródło w romantyzmie. Ope
retkę z operą romantyczną łączą więzy nierozerwalne, tak 
jak satyrę z dramatem greckim. Głównym mistrzem opery 
buffo jest zaś nie kto inny jak Offenbach. 
Sama nazwa „operetka" nie jest nowa. W wieku XVIII 
nazywano tak „mnie jsze" opery, a zwłaszcza północno

niemiecki singspiel z jego skromnymi wkładkami muzycz
nymi w toku dialogu mówionego. Jednak dopiero w XIX 
wieku, gdy szerzyć się rozpoczęły gusty dramatyczne, gdy 
sentymentalizm był w ataku, gdy pojawiły się wielkie dzie
ła z przeszłości historycznej bądź mitycznej, a opera
comique i singspiel coraz bardziej zbliżały się do opery 
poważnej, gdzieś musiały znaleźć ujście tendencje do kry
tyki politycznej i społecznej, parodii w wielkim stylu. 
I tak powstała operetka - owa słynna „offenbachiada". 

2 Jakub_ Offenbach przyszedł na świat w niedzielę, 20 
czerwca 1819 roku jako syn żydowskiego kantora Izaaka 

Ebersta, który pochodząc z małego heskiego miasteczka 
Offenbach nad Menem (z rodziny Judy Ebersta - nauczy:
ciela muzyki) przyjął nazwę rodzinnego miasta za własne 
nazwisko. Około roku 1802 Izaak osiedlił się w Deutz koło 
Kolonii i ożenił się z młodziutką Marianną Rindskopf, cór
ką przedsiębiorcy loteryjnego. Rodzina Offenbachów za
mieszkała w Kolonii. Tam właśnie, w domu przy Grosser 
Griechenmarkt 1, jako siódmy z dziesięciorga dzieci, przy
szedł na świat „najbardziej paryski" z muzyków. Mając 

sześć lat rozpoczął naukę gry na skrzypcach, mając dzie
sięć - na wiolonczeli. Zaczynał tak jak wielu w tym 
czasie muzyków, jako „cudowne dziecko''. Dziesięciolatek 
grywał, razem z bratem Juliuszem i siostrą Izabelą, w ro
dzinnym trio w kolońskich ogródkach i gospodach. 
Miał znakomitych nauczycieli - Josepha Alexandra i Bern
harda Breuera; Kolonia nie posiadała niestety konserwa
torium, dalsza nauka Jakuba stanęła więc pod znakiem 
zapytania. Ojciec po!;tanowił zawieść Jakuba do Paryża, 

muzycznej stolicy Europy, gdzie działali Auber i Boieldieu, 
gdzie niedawno entuzjastycznie przyjęto Chopina i gdzie 
Cherubini prowadził Conservatoire National de Musique et 
Declamation. I on właśnie, kiedy usłuszał Jakuba, zdecydo
wał się złamać statut uczelni zabraniający przyjmowania 
cudzoziemców i wpisał Offenbacha w poczet uczniów. Ka
rierę kompozytorską rozpoczął Jakub od nauki u Halevego, 



I 

którego „Żydówka" ~dnosiła właśnie fenomenalne sukcesy. 
Pierwszą pracę znalazł w orkiestrze Opera Comique, szybko 
go jednak znudziła. Offenbach nie chciał być wioloncze
listą , chciał komponować .. ,. 
Biegał więc z plikiem rękopisów pod pachą do wydawców, 
dyrektorów teatrów - na próżno; by nie głodować łapał 
się najprzeróżniejszych pomocniczych prac muzycznych. 
Przy takiej okazji poznał Fryderyka von Flotowa. I tak 
zrodziła się jedna z najdziwniejszych przyjaźni , braterski 
niemal związek między potomkiem meklemburskich arysto
kratów, znanym już operowym kompozytorem, eleganckim 
i rozpieszczonym światowcem i ubogim synem kantora 
z żydowskiego getta. Wkrótce dwaj młodzi muzycy stali 
się atrakcją salonów. 
Offenbach marzył jednak o scenie. Skwapliwie więc sko
rzystał ze zlecenia Palais Royal na napisanie muzyki do 
wodewilu „Pascal et Chambord". Marzył o sukcesie, spot
kało go niepowodzenie - uciekł więc do Kolonii. Wrócił 
po paru miesiącach i do Paryża i do salonów, ale miast imi
tacji na wiolonczeli zaprezentował swój skecz muzyczny 
„Le Moine bourru". Następne lata przyniosły kolejne offen
bachowskie musignetki. Te wczesne jednoaktówki okreś
lono jako „coś pośredniego między operą komiczną, a ope
retką", a wiele tu już przecież było elementów przyszłej 
„offenbachiady" : wyszydzały romantyzm, paradiowały ope
rowy patos i demaskowały pozorną mieszczańską przyzwoi
tość. 

14 sierpnia 1844 roku Jakub ożenił się z Herminią Mitchell, 
młodszą o lat siedem córką hiszpańskiej miłośniczki sztu
ki. By móc się związać z Herminią musiał przyjąć wiarę 

swej narzeczonej, ale nigdy nie wypierał się swego ży
dostwa, ani nie próbował czerpać korzyści ze swego przej
ścia na katolicyzm. Traktował ten krok jako swą najbar
dziej prywatną sprawę. Aż do śmierci Offenbacha, Herminia 
i Jakub stanowili szczęśliwe stadło, mieli pięcioro dzieci, 
wnuki i dom, w którym kompozytor znajdował zawsze 
radość i spokój. 
Pojawiły się równie:! pomyślne widoki na teatralny sukces. 
Opera Comique zleciła mu napisanie muzyki do jednoakto· 
wego libretta operowego „L'Alcove", a Adolphe Adam, 
kt6ry przyjął właśnie The~tre Lyrique, zamówił operę ko• 
tniczn. Nie~tety wybuchła rewolucja. Luty 1848 rolrn przy· 
niósł abdykację Ludwika Filipa i ogłos?.enie republiki, kt6• 
rej prezydentem został książę Ludwik Napoleon, bratanek 
wielkiego cesarza. Oi.f'enbach dowiadywał się o tym wszyst• 
kim w Kolonii, gdzie schronił się wraz ze swą rodziną. 

Parisiens 
przy 
rue 
Monsigny 

.Kiedy wrócił do Paryża musiał znowu wyciągnąć z fute
rału swą wiolonczelę. Dopiero w maju 1850 roku dyrek
tore~ .comedie Francaise został Arsene Houssaye, bliski 
p rzyJac1el Offenbacha i powierzył Jakubowi kierownictwo 
muzyczne teatru. 
T_ymczasem na ulicach Paryża rozpoczynała się epoka dru
g1eg~ _cesars:"':a '. Napoleon III, były prezydent byłej re
pubh~1, obw1esc1ł początek ery radości i zabawy. 
Go~zma Offe~bac_ha jeszcze nie wybiła. Pi sa ł: „Sytuacja 
moJa w cale s~ę me poprawiła, a złota przyszłość, o której 
marzyłem, am r usz nie chce nadejść". 

Wreszcie w roku 1855, za przykładem Florimonda Ron
gera, «lias Herve10. Offenbac\1 otworzył własny teat r: Bouf
fcs Parisiens, w starej drewnianej b udzie na Polach Eli
zejskich przez wiele lat służącej za laborator ium magikowi 
Lacaze. Założone zostało towarzystwo finansowe, którego 

Jft~ jyrektorem był Offenbach, ad
'"., .. '1~ ministrację zaś przyjął J . H . 

·~. ~łi de Villemessant, właściciel „Le 
-%~ Figaro", znany, bogaty i po-
•~ tężny wydawca, mecenas bul-
~>~ . .(. · warowych imprez, giełdowy 

kombinator, typowy przedsta
wiciel swego czasu . 
W dniu otwarcia Bouffes Pa
risiens, 5 lipca 1855 roku na
rodziła się operetka. Sukces 
tego wieczoru został zapew
niony już z p ierwszymi sło

wami prologu: „Entrez mes
sieurs, mesdames", prologu 

Jean Hippolyte Villemessani pióra Ludwika Halevego, bra· 



tanka wielkiego kompozytora:, 
debiutanta, piszącego wiersze 
urzędnika ministerstwa, współ
twórcy „offenbachiady". 
Ogłaszając w roku 1856 kon
kurs na operetkę Offenbach 
rozesłał manifest. Pisał, że 

francuska opera-comique ze
szła na manowce pod wpły
wem swych dramatycznych 
i muzycznych ambicji i tęs

knych, spojrzeń ku grand ope
ra. Ratunkiem dla niej mo
że być powrót do „genre'u 

Ludovtc Ha.lev1 prymitywnego i wesołego", ja
ki stworzyli mistrzowie osiemnastowieczni: Monsigny, Da
layrac, Gretry. Offenbach pragnął odnowić lekki i wdzięczny 
rodzaj opera-comique z jej wczesnego okresu, „snuć dalej 
niewyczerpany wątek starego francuskiego humoru" i pod
sycać ambicje „zwięzłego wyrażania się", co nie było w 
owym czasie skromną ambicją. Nie chciał librett, które 
„zamiast pozostać wesołe i wdzięczne, nadają się prędzej 

dla oper, gdyż kolory są w nich przyciemnione, ramy wy
łamane i akcja dramatyczna zagmatwana". Offenbach wy
magał od kompozytora trzech rzeczy: wprawy, wiedzy i po
mysłowości. Tylko! (?) 

I posypały się bouffoneries. W międzyczasie Bouffes Pa
risiens przeniosły się do nowej siedziby przy rue de Mon
signy i zaczęły przekształcać się w instytucję, podobne do 
innych bulwarowych teatrów, tyle że zuchwalsze, zaba
wniejsze i bardziej ekscytujące. 

Offenbach jednak dusił się, nie mógł pomieścić się wśród 
rozlicznych, zarówno dramatycznych, jak i scenicznych 
ograniczeń. Stale spragniony nowości chciał znacznie więcej 
niż dać mu mogła bouffonerie ze swymi trzema lub czte
rema osobami, jednym aktem i miniaturową orkiestrą. 
Coraz natarczywiej nawiedzała go myśl o utworze pełno

spektaklowym, muzycznie i dramatycznie bogatszym. 

A sytuacja Offenbacha wyglądała niedobrze, mimo coraz to 

nowych bouffoneries na scenie BouHes Parisiens, kompo

zytor znajdował się na progu bankructwa. Wydawał po 

prostu więcej niż zarabiał. W życiu prywatnym był czło

wiekiem skromnym i mało wymagającym, jako dyrektor 

tniał nieopanowaną skłonność do luksusu. Komornik stał 

tię stałym bywalcem Bouffes, a Offenbach musiał uciekać 

przed nim i ukrywać się, skradać się do domu i do tea

tru. Ratunek przed całkowitą ruiną mógł przynieść tylko 

wielki sukce1. 

3 .Jeszcze Jako dyrygent antraktów muzycmych w TMA-
tre Francais, kiedy wysłuchiwać musiał niekończących się 

tyrad francuskiej tragedii klasycznej, Offenbach poprzy
siągł sobie odwet na starożytności. I już w rok po otwarciu 
Bouffes, podsunął Halevy'emu pomysł napisania operetki 
o Orfeuszu. Pomysł skąd inąd nie nowy. Komiczno-paro
dystyczne transformacje mitu o Orfeuszu. który swoim 
śpiewem oczarowywał ludzi i zwierzęta pojawiały się od 
początku XVIII wieku, zarówno na weneckich estradach, 
jak i w teatrach Wiednia. W paryskim Thełtre de la Ci~ 
„Le petit Orphee", parodia opery Glucka, cieszył się wiel
kim powodzeniem w 1793 roku, a sam Offenbach mógł 
oglądać taką „karykaturę mitologiczną" w kolońskich kroto
chwilach zapustnych albo w Tbełtre Vaudeville, w cieszą

cej się znacznymi sukcesami sztuce „Le Dieux d'Ol~p 
a Paris" w 1846 roku. 

Halevy, teraz Już doświadczony znawca teatru, natych
miast dostrzegł wielkie możliwości, ale i wielkie niebez

Becłor Cremłeux 

pieczeństwa tego projektu. za
pewnił sobie współpracę Hec
tora Cremieux, swego kolegi 
z ministerstwa i zabrał się do 
pracy. 
Offenbach rozpoczął starania 
o rozszerzenie licencji swego 
teatru. Udało mu się, a „Or
feusz" stawał się z dnia na 
dzień sztuką coraz bardziej 
zuchwałą i ... niebezpieczną. 

Podczas pracy nad drugim ak
tem, Halevy wycofał się pod 
pretekstem świeżo uzyskanej 
nominacji na sekretarza gene
ralnego w ·ministerstwie do 
spraw Algieru. 

Cremieux sam dokończył pracę i również afisz wymieniał go 
jako jedynego autora. „Orfeusz" pomyślany początkowo jako 
zwykła burleska stał się otwartym oskarżeniem rządu, prze

strogą dla cesarza i jego dworu. 
Offenb.lch okazał się dramaturgiem i melodystą pierwszej 
klasy. Do ulubionych środków, z których korzystał, należą 
oczywiście przesada i kontrast, polegające na nieoczekiwa
nym wpadaniu patetycznego recitativu w najbardziej roz
pasany rytm taneczny, albo na zastępowaniu finału apoteoq 
kankana. 

A jednak „Orfeusz" pozostał niezrozumiały. Prapremiera 21 
października 1858 roku nie stała się sensacją. Krytyka była 
uprzejma, ale chłodna i obojętna. Po kilka tygodniach teatr 
świecił pustkami, Offenbach i Villemesaant stanęli przed 



Bouffes Parisiens - wnętrze (plan miejsc) 

koniecznością zamknięcia teatru ... Teraz pomóc mógł tylko 
cud. I cud nastąpił; 5 grudnia „Journal des Debats" opu
blikował recenzję najbardziej wpływowego paryskiego kry
tyka, Julesa Janina. Książę krytyków grzmiał. Od razu po
jął prawdziwy sens parodii i doniosłość jej działania . „Cóż 
to za profanacja wspaniałej starożytności ten „Orfeusz" -
otwierał oczy publiczności , piętnując szarganie świętości 

i żądając przykładnego ukarania sprawcy tej wielkiej zbrod
ni. Paryżanie zrozumieli wreszcie offenbachowski zamysł, 

pędzili do teatru, by posłuchać pełnej frazesów przemowy 
Plutona do Jowisza zaw ier:ihcej dosłowne cyta ty z pew
nego artykułu Janina. O tym poinformował publiczność 
„Le Figaro" w swej odpowiedzi na krytkę „Journal des 
Debats". Nareszcie gruchnął zdrowy śmiech, legła w gru
zach czcza nuda i bombastyczny klasycyzm. 
A potem przyszła „Piękna Helena", „Genevieve de Bra
bant", „Sinobordy"; „Zycie paryskie", „Wielka księżna Ge
rolstein", „Perichola", tournee po USA i ukoronowanie 
twórczości: „Opowieści Hoffmanna". 
Nietzsche w 1888 roku pisał w jednym ze swych listów „. 

„wysłuchałem „. trzech sztuk Offenbacha „., i byłem za
chwycony. Cztero- czy pięciokrotnie w każdej z nich do
chodzi do stanu najbardziej rozhukanego błazeństwa, ale 
w sposób zgodny z klasycznym smakiem, absolutnie lo
giczny „ . i zarazem cudownie paryski... A przy tym, temu 
dziecku szczęścia udało się pozyskać najzręczniejszych li
brecistów.„ Teksty Offenbacha mają w sobie jakiś urok 
i prawdopodobnie są czymś jedynym dotąd , co operze po
wiodło się obrócić na korzyść poezji.". 

Cremieux i Halevy we współczesnej karykaturze 

OBRAZ 1 
-TEBY-

i 
Gdzieś na peryferiach miasta, pośród zieleni wijących się 
krze~ów i pachnących kwiatów, rozsiadły się letnie rezy
dencJe co zamożniejszych mieszkańców Teb. Mieszka tu 
~ównież . sła":ny profesor muzyki - Orfeusz ze swą piękną 
i kaprysną zoną Eurydyką i Teściową, o zgrozo, inspekto
rem społecznym w Ministerstwie Spraw Wiecznych. Głów
nym zadaniem Teściowej jest dyskretne kontrolowanie 
stadła Orfeusz-Eurydyka, aby zgodnie z postanowieniem 
mitologicznych ksiąg wieczystych, miłość ich kwitła aż 
poza grób, by stała się wzorem dla wszystkich małżeństw 
świata. 

Na. scenę wbiega rozmarzona Eurydyka. Układa w bukiety 
kwiaty z własnego ogródka. Eurydyka jest zakochana -
tym razem w najbliższym sąsiedzie, Arysteuszu. Boi się 

wpra~dzi~ matki i Orfeusza, ale jak sama twierdzi „jesz
cze się me zdarzyło, by zakochana kobieta nie znalazła 

sposobu na połączenie się ze swoim kochankiem". Tym
czasem zjawia się spieszący do pracy Orfeusz. Jest krót
kowzroczny, toteż zdaje mu się , że Eurydyka to jego umi
łowana Pomponia. (Orfeusz, jak każdy muzyk jest bardzo 
kochliwy) . Eurydyka też w pierwszej chwili myli męża 
ze swym ukochanym - Arysteuszem. Oboje zbyt późno 

dostrzegają swoją pomyłkę. Eurydyka stawia wszystko na 
jedną kartę - żąda rozwodu - jest zdecydowana od
ważna i bezczelna, Orfeusz nie miałby nic przeciwk~ te
mu - ale mitologia i jej wierna strażniczka - Teścio
wa - do rozwodu nie dopuszczą; spieszy się poza tym na 
lekcje, jest już spóźniony „. Eurydyka nie chce dać za 
wygraną, postanawia przemyśleć sytuację .„ 

Tymczasem na scenę wkracza ukochany Eurydyki - pięk
n~ i uwodzicielski pszczelarz Arysteusz. On właśnie jako 
pierwszy odkrył zalety mleczka pszczelego, więc nieustan
nie jest oblegany przez roje kobiet prainących zachować 



„ . 1 
wieczną młodość. Eurydyka podsuwa Arysteuszowi m;:ś 

0 porwaniu, Arysteusz też myślał już o tym - uderza więc 
bez wahania Eurydykę kopystką od miodu w głowę. Eury
dyka pada, a Arysteusz przyzywa swą piekie_ln~ świtę i na 
oczach widzów przekształca się w boga piekieł - Plu-

tona. 
, 

Wyrusza więc Eurydyka w piekielne ciemności, ale zosta
wia Orfeuszowi wiadomość, że porwał ją Pluton ... 
Lekko wstawiony wraca z lekcji Orfeusz - wiadomość ~d 
żony wprawia go w ogromną radość. Już chciałby W9B~ć 
w ramiona pięknej Pomponii, ale wpada ... w szpony. Te:
ciowej. Natychmiast należy złożyć zażalenie na Olimpie 
i domagać się zwrotu żony ... 

OBRAZ 2 

-OLIMP-

Na Olimpie blady świt. Cała boska ekipa wraz z ~rzy

wódcami pogrążona jest we śnie. Ale to tylko zł_ud~eme .-: 
t Kupido i Venus cichaczem wracają z nocneJ ziemskieJ o o . . . 

hulanki. Jest i Diana - wściekła, bo nie udała się. JeJ 
randka. Głośnym wejściem budzi swego tatę - Jowisza, 
a za nim innych bogów. Tata jest wyrozumiały wob~c 
wybryków swej ukochanej córki, musiał jednak, by ~i~ 
dopuścić do rodzenia się coraz nowych plo_tek ~ boskieJ 
rodzinie - zamienić amanta Diany w jelenia. Diana . r~z~ 
gniewana na ojca nie rozumie jakim prav.:em brom JeJ 
ziemskich uciech, gdy sam nie jest bez wmy ... Do :ego 
rodzinnego dialogu dołącza Junona, wściekle :azdro.sna zona 
władcy Olimpu. Ona też ostatnio słyszała o zi~mskim skan
dalu mimo że wiadomości z Ziemi są starannie zagłuszane. 
Rob; Jowiszowi scenę zazdrości o piękną ziemiankę Eury
dykę uprowadzoną przez niezidentyfikowanego jeszcze boga. 
Jowisz zaprzecza, ale Junona nie wierzy ··· . 
I nagle zjawia się wezwany wcześniej prz~z ~iego bóg 
piekieł, Pluton. Jowisz pyta go czy słysza~ kiedys o Orfe
uszu. Pluton zapiera się, sły~zy po raz pierwszy. „_za.sk~
kująca nieznajomość mitologii i muzykol~gii" - dz_iwi się 
Jowisz. Pluton wypiera się jednak daleJ, a zauwa:ywszy, 
że koledzy bogowie znudzeni niebiańskimi uciec~am_i, złak
nieni prawdziwej i godziwej rozrywki zaczynaJą się bun
tować staje na czele rewolucji olimpijskiej ... Ale _oto po
jawia' się Merkury anonsując przybycie Orfeusza i ~r~ed
stawicielki Kontroli Społecznej. Jowisz zadowolony. i Jed~ 
nocześnie przerażony, proponuje zawieszenie brom, prosi 

o zachowanie pozorów. . . 
Pluton nalega by odprawić Orfeusza. Jednak Jowisz i rei;z-

ta łaknących sensacji bogów aranzuJą przesłuchanie. Po
pychany i przynaglany Orfeusz, wbrew swoim chęciom, _ 
publicznie oskarża Plutona o porwanie żony. Jowisz roz
kazuje Plutonowi zwrócić Eurydykę i aby wszystko od
było się zgodnie z prawem postanawia sam udać się do 
podziemnego świata. Pluton uparcie zaprzecza oskarżeniu 
Orfeusza, a Jowisz popierany przez innych bogów, którzy 
też chcą wreszcie zobaczyć piekło, tkwi w zamiarze lustra
cji królestwa ciemności. Zabiera ze sobą całą olimpijską 
ekipę. 

OBRAZ 3 

- PODZIEMIE -

Wytworny pokój kąpielowy w diabelskiej saunie Plutona. 
Znudzona Eurydyka pluszcze się w wannie, utyskując na 
los i swoją bezgraniczną głupotę. Pilnuje jej piekielny 
odźwierny Charon, były ajent jakiegoś naziemnego cesar
stwa. Charon jest zakochany w Eurydyce i w niej szuka 
powiernicy dla swoich zwierzeń o dawnych życiowych su
kcesach. 
Nagle wbiega Pluton z rozkazem natychmiastowego ukry
cia Eurydyki. Ledwo pijany Charon zdołał wykonać roz
kaz nadchodzi Jowisz. Wszystko wydaje mu się dziwnie 
podejrzane, choć Eurydyki ani śladu. Zaczyna dyskretnie 
szukać i w końcu odkrywa zamaskowane drzwi. Postana
wia uśpić czujność Plutona i wrócić tu pod postacią mu
chy. Przecież zmiana postaci to wielokrotnie przez niego 
sprawdzona metoda zdobywania kobiet. 
Eurydyka znajduje wciśnięty pod drzwi jej kryjówki bi
lecik od Jowisza. Zaczyna w nlej tlić się nadzieja, że może 
przy jego pomocy zdoła wyrwać się z tego obrzydliwego 
podziemia. Wpada Jowisz w przebraniu muchy. Eurydyka 
zachwycona, zgadza się też przebrać w jakiś komediowy 
strój i pod opieką Jowisza uciec z piekła. Coraz bardziej 
zalany Charon nie zauważa nawet, że Eurydyka wymk
nęła się na ucztę, że wokół niego tańczą diabły i że Plu
ton już przejrzał plan Jowisza. 

OBRAZ 4 

Sala balowa piekielnego królestwa. Chór, który dorwał się 
do solówki żali się głosno publiczności, że nikt go w teatrze 
nie szanuje, że wszystko jedno co śpiewa chór - publicz
ność słyszy zawsze ple - ple - ple. 
Jowisz niepokoi się, chciałby jak najprędzej uciec z Eury
dyką. A ona przebrana za bachantkę, przekonana o swym 



incognito, uwodzi Jowisza, czym rozwściecza Junonę. 
Zabawa trwa, śpiew, hulanki, piekielny can-can i oto Jo
wisz, uciekając z Eurydyką, wpada prosto w ramiona Plu
tona. Pluton nie ukrywa już, że to on uprowadził Eury
dykę lecz dodaje - „nie zdołasz jej stąd wyprowadzić!" 
Jowisz: „ciekawe kto mi w tym przeszkodzi?" 
Pluton: „ty sam i mąż tej pani, któremu dałeś obietnicę". 

I tak Orfeusz z Teściową znaleźli się w piekle. 
Jowisz używa paru sztuczek, żeby przeszkodzić w wypro
wadzeniu Eurydyki na Ziemię. Nic nie skutkuje, więc Jo
wisz powoduje krótkie spięcie i piekło ogarniają ciemności. 
Orfeusz korzysta z zamieszania i ulatnia się. Teściowa 
wściekła robi piekielną awanturę i w tym momencie Jowisz 
dostrzega duże podobieństwo Eurydyki do mamusi. Czar 
prysnął i Jowisz zaczyna bardzo spieszyć się na Olimp. 
Pluton też zdradza ochotę natychmiastowego powrotu do 
pracy. „A co będzie ze mną?" - pyta Eurydyka. „Kochasz 
mężczyzn, wracaj na Ziemię, zamieszkasz w Koryncie, 
a stamtąd na pewno trafisz do historii!" - mówi Jowisz 
zadowolony, że wykiwał mitologię. 
I oto .słynny can-can, jeden z najsłynniejszych can-canów 
świata. 

BEATA ARTEMSKA 

Beata Artemska w „Zemście Nietoperza" 
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BEATA 
ART EMSKA 

JAK SIĘ TO 
WSZYSTKO 
ZACZĘŁO? ... 
JUBILEUSZ. .. 
... LECIA ... PRACY 
ARTYSTYCZNEJ 

Jak się to wszystko zaczęło?.„ 
Ano bardzo zwyczajnie, a może nie bardzo zwyczajnie? 
A więc było to tak: 
W roku 1938 po zdanej maturze w humanistycznym gimna
zjum S.S. Urszulanek w Lublinie zostałam przyjęta do 
WSD, czyli Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie, 
ul. Rozbrat 44. 
Z miejsca zaczęłam się zapowiadać jako bardzo obiecująca, 
obdarzona niezwykłym darem spostrzegawczości, o lekkim 
raczej swawolnym piórze; jednym słowem jako bezsprzecz
nie przyszła sława dziennikarska. Wróżono mi znakomitą 

karierę. 

Studia i egzaminy przepływały niby dobra, spokojna rzeka. 
żadnych potknięć, żadnych specjalnych problemów, za to 
dużo radości życia, radości młodości i wolności pierwszych 
pomaturalnych miesięcy. Wspaniali koledzy, cudowna, przed
wojenna, studiująca młodzież. Ciało pedagogiczne godne acz 
wyrozumiałe (profesorzy Wasowski, Biegeleisen, Giełżyński, 
Turman ... ) pozwalało się kochać i szanować, co nie znaczy, 
że egzaminy semestralne zapisały się w mojej pamięci jak 
jakaś rozkoszna zabawa z okazji spotkania sam na sam 
z uwielbiapym profesorem. Nic z tych rzeczy. Egzaminy były 
surowo egzekwowane i trema jaka nas ogarniała przed 
drzwiami klasy niczym nie różniła się od dzisiejszej trwogi, 
jaką przeżywam przy każdej premierze, czy to aktorskiej, 
czy reżyserskiej. 1 

Jednocześnie z nauką wszyscy studenci obowiązani byli od
bywać praktykę w jednej z codziennych gazet warszaw
skich. To było pasjonujące. Prawdziwa gazeta, zawodowi 
dziennikarze, drukarze; namacalne poznawanie życia gazety 
od wewnątrz! 
Zaczynało się nasze niemowlęce życie dziennikarskie od 
dyktowania bezpośrednio na linotyp wygranych loterii pań
stwowej. Trzeba było bardzo się skupić, żeby nie popełnić 
omyłki, gdyż fałszywe cyfry mogły doprowadzić co ponie
których graczy nawet do samobójstwa. A trudno było za
spanymi oczami odczytać maleńkie cyferki - praca, w dru
karni rozpoczynała się o piątej rano. Brr! 
Po loterii następne wcielenie to korekta. To też była bar
dzo odpowiedzialna praca. Za każdy puszczony błąd po
trącano parę złotych z bardzo i tak skromnego wynagrodze
nia. Starał się więc biedny student jak mógł, nie dosypiał, 
nie dojadał .. ,. Nie tyle już chod:dło o pieniążki, ile o ocenę 
roboty, która miała duży wpływ na wykaz stopni w in
deksie. 
Pewnego pogodnego, letniego dnia (pamiętam ten dzień, 
ponieważ pierwszy raz włożyłam na nogi śliczne: białe pan
tofelki), naczelny redaktor „Wieczoru Warszawskiego", w 
której to gazecie odbywałam praktykę, wezwał mnie do 
siebie i powiedział: - Moja miła panienko, jesteśmy za-
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dowaleni z pani pracy, moi koledzy redaktorzy Stefan 
Czajkowski, Modest Dobrzy1iski i Miciukiewicz, proszą że
bym dał pani szansę i jeszcze w czasie trwania pani stu
diów umożliwił podjęcie stałej pracy reporterskiej w dziale 
miejskim naszej gazety. Co pani na to? - Zaniemówiłam. 
My'lałam, że zemdleję! To przechodziło najomielsze moje 
marzenia. Po dwóch latach studiów miałam się wyzwolić 
na prawdziwą dziennikarkę! Nim zdążyłam wyjąkać jakąś 
sensowną odpowiedź, a raczej podziękowanie, redaktor 
Strzetelski dorzucił jakby od niechcenia: 
- Ale jeden warunek, musi pani sama znaleźć sobie te
mat, przerobić go i opisać. N<:jlepiej z ilustracjami. za
mie.>cimy Jlęportaż, jeżeli się nada do druku, w „Kronice 
niedzielnej". To będzie pani egzamin zawodowy, egzamin 
którego wynik, o ile okaże się bardzo dobry, zadecyduje 
o przedstawieniu pani do ubiegania się o stypendium ame
rykańskiego koncernu gazetowego Hersta. 
Oszołomiona, nieprzytomna z wrażenia, wpadłam w ra
miona moich starszych kolegów redakcyjnych. Posypały 
się pomysły: 

- A może coś ze Służewca - radził kolega koniarz Stefan 
Czajkowski: 
- A może coś z kanalizacji miejskiej - radził Modest 
Dobrzyński, który aktualnie parał się tym tematem. 
- A może o warunkach więziennych dla nieletnich -
podsuwał redaktor Miciukiewicz zakopany po uszy w spra
wach penitencjarnych. 
- Nie wiem, nic nie wiem, wiem tylko, że albo teraz albo 
nigdy - wyjąkałam przez ściśniętą krtań i pognałam do 
domu. 
Mieszkałam na Piusa 16 (tego domu nie ma, jest tylko 
skwerek między Kruczą a Mokotowską). Usiadłam na bal
konie mojej oficyny, zawieszonym nad dużym betonowym 
pdwórzem. Popatrzyłam w ciemniejące letnie niebo, west
chnęłam głęboko i stwierdziłam, że poza granatowo-nie
biesko-gwiezdną pustką nic się pod moją blond czaszką 
nie kołacze. Absolutnie nic, dno, rozpacz, próżnia... gdy 
nagle„. 

Dużą, wylotową bramą od ulicy wbiegło na podwórze paru 
młodych ludzi. Podwórzowa orkiestra! 
Stary, sympatyczny cieć, pan Michał, albo odsypiał ranne 
poczęstunki albo wyjechał na krótki rekonesans do świdra, 
gdzie zamieszkiwała z nieślubnym dzieckiem jego córka, 
dość że nie przeszkodził w zaimprowizowanym koncercie po
dwórkowych artystów. 
Zaczęli grać. Popłynęły znane melodie. Stare tanga, foxtroty, 
polki i różne popularne , kawałki" muzyczne. Pootwierały 
się okna, posypały zawinięte w papierki grosiki, rozległy 
się brawa i nim koncert dobiegł końca znalazłam się na 
dole, pośród nich, na podwórzu. Przełamując moją strasz 

I 
liwą meśmiałośc (to zostało mi do dziś) zagadałam: 
- Panowie, nie macie śpiewaczki, weźcie mnie ze sobą. 

Znam prawie cały repertuar tych melodii, które zagraliście 
tutaj. Potrzebuję pieniędzy (nieprawda), matka moja jest 
śpiewaczką (prawda), może rnoglibysmy zdziałać coś do
brego razem. 
Zgodzili się! Zaczęła się tygodniowa wędrówka od po..! vórka 
do podwórka. Okazało się, że mam dość silny głos (bez 
mikrofonu pod niebo), że znam całą masę szlagierów (ze 
~lizgawki) i że podobam się podwórkowej publiczności. z~
robki o które mi specjalnie nie chodziło, zaskoczyły mme 
niepo~iernie: dwadzieścia - trzydzieści złotych d~i~nn~e; 
w niedziele na basenach i w Lasku Bielańskim do p1ęcdz1e
sięciu złotych! 

Kto pamięta czasy przedwojenne przyzna, że były to sum~ 
pokaźne. Zespół okazał się całkiem profesjonalny, bo byli 
to absolwenci szkół muzycznych. Jeden z nich, na stałe 
osiadły w Argentynie, Seweryn Ignatowicz, prowadzi włas
ny hotel i do dziś przysyła mi swoje kompozycje. 
Moje przygody podwórkowe to osobny temat. A teraz cho
dzi o to jak się zaczęło? 
Po moich podwórkowych „sukcesach", które w naszych 
kołach stuoenckich nabrały sporego rozgłosu, grupa stu
eientów WSD stworzyła kabaret pod nazwą Chór Piór, na 
którego czele stanął znany arty~ta malarz Sławomir Szpa
kowski, a muzykę komponował brat znanego dyrygenta 
Andrzeja Markowskiego, Jan. 
Reportaż pt. „Z piosenką po podwórkach Warszawy" z?stał 
wydrukowany. Ilustrował mój ojciec, inżynier architekt 
Fohdan Kelles-Krauze; stypedium otrzymałam i ... wy
buchła wojna. 

Pozostał bakcyl ... śpiew? ... brawa? 
w czasie okupacji nikt nie pisał, studiowałam więc teatr 
pod kierunkiem cudownych profesorów: mojej mat i ~a
niny Kelles-Krauze (śpiew), a po wojnie u ~r~fesor.ow: 
Wandy Wermińskiej, (śpiew), Tacjanny Wysock1eJ (tam~c), 
Henryka Szelestowskiego (step), W. Fabisiaka, . S. Daml?
wic„a (dramat, dykcja), J. Łosakiewicza (fortepian, solfez). 
Wprowadzenie do teatru zawodowego zawdzięczam Barba
rze Kostrzewskiej. 
w 1946 roku zdałam egzamin weryfikacyjny do ZASP-u 
w Krakowie u profesora Józefa Karbowskie o, a w 1949 
paiistwowy egzamin muzyczny przed komisją, której prze
wodniczył profesor Henryk Swolkień. 
Od moich podwórek minęły 44 lata, od sceny zawodowej, 
profesjonalnej 38, a więc średnio można obchodzić czter
dziestolecie pracy na muzycznych scenach Polski i trochę 

za granicami i za oceanami. 
I tak to się wszystko zacz~ło.„ I 

I 

I 

I 

I 



soliści : 

Anna Bartoszyńska, Danuta Bernolak, Anna Dębińska, Gi
zela Gałkowska, Elżbieta Gałuszyńska, Aleksandra Gustow
ska, Alicja Górska, Elżbieta Kostrzewska, Mariola Kraw
czyk, Bożena Mądroszkiewicz, Zofia Paluchowska, Maria 
Irena Pawlik, Marzena Prochacka-Szczepaniak, Barbara 
Sanejko, Bożena Saulska, Krystyna Szkwarkowska, Bożena 
Szmyt-Piontek, Stanisław Baron, Zbigniew Borkowski, Ta
deusz Cimaszewski, Henryk Czujkowski, Marek Kalisz, 
Andrzej Kijewski, Andrzej Kosecki, Wojciech Lewandow
ski, Andrzej Prusek, Franciszek Przestrzelski, Kazimierz 
Sergiel, Florian Skulski, Marian Szkwarkowski, Andrzej 
Szwarckopf, Antoni Tempski, Andrzej Tymczuk, Maciej 
Wójcicki, Antoni Tempski. 
współpracują: Józef Figas, Franciszek Kokot 
korepetytorzy solistów: Urszula Kulkowa, Maria Lewan
dowska, Anna Litońska, Hanna żytowiecka. 

chór: 

kierownik chóru 
korepetytor 
inspektor chóru . 

. JANUSZ ŁAPOT 
JANINA MATUSEWICZ 
. RYSZARD RATÓSZNY 

soprany: Elżbieta Borsuk, Stanisława Dajczer, Małgorzata 

Dawid, Beata Darkowicz, Elżbieta Frankiewicz, Jadwiga 
Gawdzik, Danuta Glegoła-Brzostowska, Maria Gurzyńska, • 
Joanna Hermann, Urszula Kamińska, Anna Kociszewska, 
Jadwiga Korzeniowska, Urszula Krasnowska, Wiesława 
Krasnowska, Krystyna Lupińska, Janina Matusewicz, Re
nata Orzechowska, Danuta Pobłocka, Danuta Pronczew-Pa
cek, Ewa Sarwińska, Regina Szwed, Maria Wilczyńska, 
Lilia Wołek 

alty: Czesława Andersz, Rozwita Deptulska, Ewa Dorawa, 
Urszula Glasenapp, Gabriela Iwor, Maria Juchniewicz, 
Zdzisława Jungowska, Ewa Kulawianka, Wiesława Kleba
-Kalczuk, Krystyna Koprowska, Renata Ładniak, Anna 
Majczak, Jolanta Michalska, Irena Snarska, Anna żagiell

•Klimek 

tenory: Jan Dobrzyi1ski, Mieczysław Dubrawski, Krzysztof 
Konowalski, Janusz Łapot, Wiesław Majczuk, Erwin Misz
ker, Waldemar Myśliński, Ryszard Ratószny, Mariusz Sko
wronek, Michał Sywec, Romuald Szyszko, Zygmunt Ża

biński 

basy: Stanisław Adamczyk, Jerzy Budnik, Jerzy Dunajski, 
Stanisław Kamiński, Leszek Kułakowski, Bogdan Łuka

szewski, Ryszard Nowosielski, Kazimierz Oroń, Krzysztof 
Rzeszutek, Waldemar Sadowski, Kazimierz Staniucha, Jan 
Szenk, Zdzisław Szlawski 

balet: 

kierownik baletu 
asystent.cho~ografa 
pedagog - repetytor 

pedagog 
inspektor baletu 

. GUSTA W KLA UZNER 
DAGMARA KALINOWSKA 

. GALINA STUPNIKOWA 
(ZSRR) 

BOGUSŁAW CHOJNACKI 
. KRZYSZTOF RZESZOT 

pierwsi' soliści: Izabela Kwiecień, Mariola Lebida, Izabela 
Zub, Andrzej Bujak, Jan Jakubowski, Marek Stasiewicz 

soliści: Dagmara Kalinowska, Irena Tarasiewicz, Barb:,ira 
Wybierała, Krzysztof Brodek, Gustaw Klauzner, Roman 
Komassa, Sławomir Lisiak, Leonard Rybicki, Krzysztof Rze
szot, Jerzy Sidorowicz, Edward Sledzianowski, Mirosław 

żukowski 

koryfeje: Elżbieta Gronek, Danuta Guzińska, Barbara Ja
kubowska, Leandra Jasińska, Zofia Kłosowska, Zdzisława 

Lisiak, Iwona Piotrowska-Pecko, Stanisława Połom-Rudy, 
Ewa Sidorowicz, Teresa Szalenga, Waldemar Bartczak, An
drzej Cendrowski, Krzys~tof Leszczyński 

zespół: Zdzisława Elert, Beata Grzonka, Małgorzata Insa
dowska, E!ożena Kita, Anna Kowalska, Maria Niklewska, 
Ewa Niedbała, Anna Parafiniuk, Mariola Piechocka, Ewa 
Pomacha-Cabaj, Zofia Szmyd, Beata Tytuła-Borow~ka, 
Aleksandra Tuszyńska, Lidia Wójcik-Drożyńska, Arkadiusz 

-Andraszewicz, Jan Łukasiewicz, Arkadiusz Ryduchowski, 
Bogdan Szymaniuk, Krzysztof Szymaniuk 



orkie1tra: 

kierownik artystyczny 
I dyrygent. . . 
kierownik muzyczny 
dyrygent . . . 
dyrygent \ . 
inspeJdor orkiestry . 

JANUSZ PRZYBYLSKI 

. ZBIGNIEW BRUNA 
ZYGMUNT RYCHERT 

. BRONISŁAW BROCHOCKI 

I skrzypee: Wojciech Szmaj (koncertmistrz), Maria Lan
gowska (koncertmistrz), Halina Jastrzębska (solista), Jerzy 
Kucal (solista), Jolanta Fuławka, Jan Grusznis, Barbara 
Jakubowska, Katarzyna Januszajtis, Wiesław Jeziorny, 
Maria Krzemińska, Anna Leniec, Michał Mieńko, Henryk 
Niemiro, Jerzy Słodkowski, Katarzyna Zawadzka 
I. ' • 

Il skrzypce: Jerzy Małecki (solista), Ewa Raatz . (solista), 
Irena Banaszek, Bronisław Brochocki, Mariola Frąckowiak, 
Iwona Reuchleią-Morawiecka, Bożena Reszel, Jadwiga Se
kuła, Marzena Sikała, Izabela Strzelecka-Majczuk 

altówki: Krystyna Lejman (solista), Jerzy Wojtkowski (so
lista), Piotr Budny, Renata Felczak, Danuta Kowalczuk, 
Kazimierz Mańkowski, Andrzej Murowaniecki, Lila Szmy
szlajew 

wiolonczele: Andrzej Filar (solista), Jan Firlej (solista), Bo
gumiła Bednarczuk, Teresa Skowrońska, Aleksandra Su
chocka, Ewa Wojciulan 

kontrabasy: Wanda Ludwiszewska (solista), Roman Sku
rzyński (solista), Krzysztof Cisowski, Maciej Langa, Niko
dem Leniak, Alicja Zielińska 

fiety: Ryszard Klaman (solista), Adam Łazarewicz (soli
sta), Jarosław Kaziński, Mieczysław Kwiecień, Maria Wilska 

klarnety: Janusz Haller (solista), Ryszard Swiercz (solista), 
Marek Hajnowski, Władysław Swiercz, Karol Szymański 

taroty: Benedykt Raduła (solista), Eugenia Sakowicz (soli
sta), Krzysztof Łukaszewicz, Marek żgaj 

waltornia: Hubert Szczypiorski (solista), Tomasz Tylewski 
(solista), Andrzej Czulak, Edward Daniecki, Leopold Ga
jewski, Roman Jakubiec, Brygida Makoś, Irena Moraw
ska-Sliwa 

t rąbki: Tadeusz Milewski (solista), Józef Stachnik (solista), 
Alicja Artwińska, Franciszek Tabaszewski, Zygmunt Zię

tek, 

puzony: Marian Stefanowicz (solista), Jan Konkel, Jan Su
checki, Adam Wiśniewski 

oboje: Jerzy Czapor (solista), Tomasz Łaniewski (solista), 
Józef Raatz (solista), Romuald Buczkowski, Henryk Chra
pkowski 

tuba: Jerzy Ulatowski 

perkusja: Bernard Jastrzębski (solista), Zenon Elert (so
lista), Tomasz Siedlik, Aleksander Szmydt, Marian Wandtke 

harfa: Anna Bachleda, Ludmiła Sirowajska 

fortepian: Urszula Kulk0wa 

or,•my: Bogusław Grabow:.ki 

korektor fortepianów: Władysław Oglęcki 

zespół techniczny: 

Krzysztof Bumbul (kierownik techniczny), Tadeusz Sta
chowski (kierownik pracowni dekoracji i kostiumów), An
drzej Szuszwedyk (kierownik sceny), Jan Ławiński (świa

tło), Czesław Dzierbicki (kierownik sekcji akustycznej), Jó
zef Żuchowski (kierownik pracowni stolarskiej), Mariusz 
Turbiu::z (kierownik pracowni modelatorskiej), Janusz Mania 
(kierownik pracowni malarskiej), Krystyna Wasiewicz (kie
rownik pracowni krawieckiej damskiej), Jerzy Buczkowski 
(kierownik pracownik krawieckiej męskiej), Halina Sadow
ska (kierownik pracowni obuwniczej), Halina Wasilewska 
(kierownik pracowni perukarskiej), Alina Stefanek (kie
rownik pracowni farbiarskiej), Genowefa Czarnojan (mod
niarka), Mirosława Adamska, Jerzy Pokuciński (rekwizy
torzy) 



OFERUJE: 

Państwowe Przedsiębiorstwo 

ORBIS 
Polskie Biuro Podróży 

Oddział Okręgowy 
80-765 GDAŃSK, ul. Elbląska 4 

tel. 31-10-61 tlx 051-24-69 

• wycieczki, wczasy, weekendy zagraniczne 
• wczasy wypoczynkowe i specjalistyczne w kraju 
• całą gramę wycieczek turystycznych 
• różne formy wypoczynku świątecznego 

ORGANIZUJE: 

• zjazdy, giełdy, narady, szkolenia 
• imprezy okazjonalne, choinki, wesela, uroczystości 

jubileuszowe 

PROWADZI: 

• sprzedaż biletów komunikacyjnych 
• rezerwację biletów na przejazdy krajowe 

i zagraniczne 
• obsługę wizową 
• przedsprzedaż biletów na imprezy, spektakle 

teatralne i koncerty 

i POSIADA: 

• tabor - autokary turystyczne i samochody osobowe 
• wysokiej klasy hotele i pensjonaty 
• gęstą sieć placówek usługowych 

ODDZIAŁY EKSPLOATACYJNE: 

O O/Ol' GDAŃSK, ul. Heweliusza 22 
tel. 31-45-44 tlx 051-23-12 

e O/OP GDAŃSK, ul. Pl. Gorkiego 1 
tel. 31-14-66 tlx 051-27-50 

e O/GDYNIA, ul. Swiętojańska 36 
tel. 20-18-59 tlx 054-436 

• O/SOPOT, ul. Boh. Monte Cassino 33 
tel. 51-26-15 tlx 051-24-92 

• O/ELBLĄG, ul. Hetmańska 24 
tel. 23-64 tlx 057-442 

EKSPOZYTURY: 

e E/TCZEW, Pl. Wolności 22 
tel. 27-80 tlx 051-22-97 

e E/STAROGARD, Al. Wojska Polskiego 30 
tel. 237-40 tlx 051-20-57 ' 

e E/GDAŃSK-WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka 85 ~ 
tel. 41-25-60 tlx 051-29-02 ~ 

I 

Suplement 
aktualności 

operowe 



-
Premiery sezonu 1983/84 

- w polskich teatrach operowych: 

OPERA BAŁTYCKA: „Doktor Oj Boli" balet dla dzieci 
(chor. Klauzner, Scen. Gabor, Bocekowa, 3. 12.- 83); „Orfe
usz w piekle"; „Spartakus"; „Nabucco". 

TEATR WIELKI W WARSZAWIE: „Borys Godunow"; 
„Straszny Dwór"; „Sylfida"; „La ventana"; 
„Ludus danielis"; balety „Goya" i „Yerma" 
pańska); „Poławiacze pereł" oraz na scenie 
„Sonata Belzebuba"; „Trojanki" (Bruzdowicz) 
królowej Marysieńki". 

„Wozzeck"; 
(muz. hisz

Kameralnej: 
i „Paziowie 

TEATR WIELKI W ŁODZI: „Łucja z Lamermooru"; balet 
„Stanisław i Anna Oświęcimowie" (insc. Hanuszkiewicza, 
chor. Wycichowska); „Walkiria" (reż. W. Weit); „Próba" 
(balet rockowy z muz. Bacha i Presera); „Mefistofeles" 
Boito; „Halo Dolly (Debich, reż. Remberg); SCENA KAME
RALNA: „Odprawa posłów greckich" + „Il maestro di ca
pella" oraz „Sonata Belzebuba". 

TEATR WIELKI W POZNANIU: „Skrzypek na dachu" (reż. 
J. Maciejewski); „Ariadna na Naxos"; „Traviata"; „Fon
tanna Bachczysaraju" (chor. Kujawa); „Czarodziejski flet" 
(reż. R. Peryt). Poza planem: „Straszny dwór" i „Królewna 
śnieżka". 

OPERA BYDGOSKA: „Tosca"; Orfeusz w piekle"; „Dzwon
nik z Notre Dame" (balet). 

OPERA ŚLĄSKA: „Eugeniusz Oniegin", „Pan Twardow
ski"; „Dziecko i czary"; Ravela. 

OPERA WROCŁAWSKA: „Noc w Wenecji"; „Orlando finta 
pazzo"; Vivaldiego; „Promień i róża" W. Rudzińskiego (pra
premiera) „Carmen"; „Romeo i Julia" Prokofiewa. 

- na scenach świata: 

BERLIN (NRD) (Komische Oper): „Rigoletto"; „Borys Go
dunow"; „Cosi fan tutte"; „Jolanta" (Sukivan) oraz „Ro
meo i Julia"; Prokofiewa. 

BERLIN ZACHODNI: „Żołnierze" Zimmermanna; „Orfeusz 
w piekle"; dyr. Jesus Lopez Cobos z Astrid Varnay; „~i

delio" (dyr. Daniel Barenboim, reż. Ponnelle z Catermą 

Ligenzą); „Peleas i Melizanda" (Cobos); „Ophelia"; Rudo~fa 
Kabterborna (prapremiera); „Simon Boccanegra" (dyr. Giu
seppe Sinopolis); balet „Riccardo W" (reminiscencje Cosimy 
Wagner z nocy zapustnej) z muzyką m. in. Wagnera, Liszta. 

BUENOS AIRES (Teatro Colon): „Napój miłosny'"; „Mefi
stofeles"; „Hrabia Ory" Rossiniego; ;,Salome" (z Krystyną 

Radkową); „Zygfryd"; „Czarodziejski flet". 

BUDAPESZT (Opera im. Erkela): „Madame Butterfly"; 
„Kopciuszek"; (Strawińskiego); „Werter" Masseneta i kon
certowe „Reguiem" Verdiego. 

BUKARESZT: m. in. „Łucja z Lamermooru"; „Wesele Fi
gara"; „Orfeusz" Dumitrescu; „Peer Gynt" Griega. 

HAMBURG: „Turandot" (z Ewą Marton); „Peleas i Meli
zanda"· śpiewacy norymberscy"; „Ormindo" Francesca 
Cavalli (~m. 1676). Ponadto „Dni Alexandra Zemlińskie
go"; „Tragedia florencka"; „Urodziny infanta"; „Kredowe 
koło; „Dni Schonberga" (sceniczna wersja „Ocalałego z War
szawy") i oratorium „Drabina Jakuba". 

LONDYN (Covent Garden): na otwarcie sezonu „Otello" 
z Ricciarelli i Placido Domingo oraz „Esclarmonde" Mas
seneta z Sutherland. 

MEDIOLAN (La Scala): „Turandot" z Placido Domingo 
i Ewą Marton oraz „Rinaldo" Haendla i „Francesca da 
Rimini". 

NOWY YORK (Metropolitan Opera): na otwarcie sezonu 
„Trojanie"; „Billy Budd" Brittena. 

NOWY YORK (City Opera): „Tragedia Carmen"; „Cyru
lik Sewilski"; „Aklinaten" Glena; „Żywot rozpustnika". 

MONACHIUM: m. in. „Rigoletto"w reż. Romana Polań

skiego. 

MOSKWA (Bolszoj): „Opowieść o niewidzialnym grodzie 
Kiteżu ... " Rimskiego-Korsakowa; „Gajane" Chaczaturiana; 
„Lohengrin" Wagnera; „Rajmonda" Głazunowa. 



• 

PARYŻ: „Swięty Franciszek z Asyżu" Oliviera Messiaena 
(prapremiera); „Mojżesz" Rossiniego; „Jerusalem" („Lom
bardczycy") Verdiego; „Ifigenia w Taurydzie" Glucka; 
„Tanhauser". 

PARMA: m. in. na otwarcie sezonu (w Teatro Farnese) 
odnaleziona opera Rossiniego „Powrót do Reims". 

PRAGA (Narodne Divadlo i Smetanove Divadlo): „Libu
sza" Smetany; „Greckie pasje" Martinu; „Kopernik" J. Fi
schera (prapremiera); „Brandenburczycy w Czechach" Sme
tany; balety „Klocek" Martinu i „Bukiet" Falenicka. 

WIEDEŃ: „Lulu" Berga, (dyr. Maazel z Theo Adamem 
i .Ryszardem Karczykowskim); „Manon" w reż. Ponnelle'a 
z Gruberovą); balet „Wieszczka lalek" Bayera; „Obraz sta
rego Wiednia" do muzyki Straussa; „Carmen" (dyr. Maazel, 
reż. Zeffirelli z Agnes Baltsa, Placido Domingo i Ruggiera 
Raimondi); „Borys Godunow" (z Giaurowem); „Simon Boc
canegra" (w reż. Giorgio Strehlera z Jose Carrer.!ls); „Aida" 
(z Pavarottim) i wieczór baletowy po muzyki Albana Berga. 

ZURYCH: „West Side Story"; Dyrektor teatru" Mozarta 
i „Prima la musica e poi le parole'' Salieriego; „Krćl Edyp" 
Strawińskiego „Borys Godunow". 

Polscy śpiewacy na scenach świata. 

Między innymi: 

Ehbieta Ardam w Operze Brukselskiej (Senta w „Holen
drze Tułaczu") e Wanda Bargiełowska - stała współpraca 

z teatrem operowym w Monachium • Zdzisława Donat -
m. in. w Teatro Colon w Buenos Aires i w Monachium 
(jako Królowa Nocy w „Czarodziejskim flecie") • Ryszard 
Karczykowski - w londyńskiej Covent Garden i wiedeń
skiej Staatsoper (w „Lulu" Berga) e Hanna Lisowska -
stała współpraca z operami w Berlinie (NRD), Lipsku, 
Dilsseldorfie i Wiesbaden, wystąpi na Festiwalu w Nea
polu w „Tanhauserze" Opery Lipskiej • Barbara Mądra -
w Burgas (Desdemona w „Otellu") w Brukseli (Mimi w 
„Cyganerii" i Fiordiligi w „Cosi..." • Leonard Mróz - w 
berlińskiej Komische Oper (Pimen w „Borysie Goduno
wie") e Wiesław Ochman - stała współpraca z operami 
w Berlinie Zachodnim, Huston, Lille, Zurychu i San Fran
cisco, gdzie rozpoczął sezon partią Dymitra w „Borysie 
Godunowie" e Krystyna Szostek-Radkowa w Buenos Aires 
(Herodiada w „Salome"), w Lyonie (Łarina w „Onieginie") 

i w Lille (Hr::ibina w „Damie pikowej") • Stefania To
czyska - po let:.ich sukcesach na festiwalach w Londy
nie i San Francisco (jako Carmen) śpiewa w Monachium, 
w Genewie („Włoszkę w Algierze"), w londyńskiej Covent 
Garden (jako Amneris w „Aidzie" i Carmen) • Teresa 
Zylis'-Gara - solistka Metropolitan Opera, wystąpiła w le
tnim tournee Met. po USA (Mimi, Adriana Lecouvreur, 
Leonora w „Trubadurze" transmitowanym przez radio i te
lewizję), jest obsadzona w Met. w kilku operach • Ewa 
Podleś i Teresa Kubiak t;.~kże figurują na liście solistów 
Metropolitan Opera e Krystyna Zaręba - stał:l współ

praca z teatrem operowym w Monachium. 

Ciekawostki operowe. 

Francuska wytwórnia Editions Stil nagrała „Carmen" po 
chińsku • Zygmunt Krauze na zamówienie opery w Men
nheim skomponował do libretta Helmuta Kaizara „Gwiaz
dy" operę pt. „Suknie" • Theodorakis, na zamówienie Ope
ry Drezdeńskiej, komponuje „Sąd nad Che Guevarą", pre
miera w 1984 roku O Niejednoznacznie przyjęto pra
premierę opery Lonarda Bernsteina „Spokojne miejsce" 
(„Quiet Place " w Huston), premiera europejska ma się 

odbyć w La Scali w 1984 r. • Za najlepszą premierę 

sezonu 1982/83 w Europie uważa się „Luizę Miller" Ver
diego w Operze Paryskiej, przede wszystkim z uwagi 
na poziom wokalny (Katia Ricciarelli, Luciano Pavarotti 
i Pierro Capucille) • Opera Budapesztańska obchodzi 
100-lecie, ale z powodu remontu głównej siedziby wypad
nie ono skromnie, a podany przez nas wyżej repertuar 
jednej z jej scen (im. Erkela) nie ma charakteru jubile
uszowego • Wielkie teatry operowe świata szczególną 
wagę przywiązują do oprawy przedstawienia inaugurują

cego sezon. Na te galowe spektakle angażują najdroższe 

gwiazdy wokalistyki, najwybitniejszych realizatorów. I tak 
np. w San Francisco „Otello" reżyserował Ponnelle, a śpie

wali Price i Milnes, w Chicago „Aidę" śpiewali Tomowa
-Sintow, Cossotto i Pavarotti, w Metropolitan w „Troja
nach" - Troyanos, Norman i Placido Domingo. 

100-lecie Metropolitan Opera. 

22 października 1983 roku, nowojorska Metropolitan Opera 
uczciła swoje 100-lecie dwoma koncertami, które stały się 

wydarzeniem muzycznym, z jakim mało co może się rów
nać. Na koncertach tych wystąpiło osiemdziesięciu śpie

waków najwyższej światowej klasy oraz wielkie talenty, 
nie znane jeszcze w Polsce, ale zbliżające się wielkimi 



krokami do światowej czołówki. 
Pierwszy koncert rozpoczął się uwerturą do „Sprzedane j 
narzeczonej" pod batutą dyrektora muzycznego Met., Jame
sa Levine'a (on też prowadził większość numerów pro
gramu), a śpiewali między innymi: Ewa Marton (aria Tu
randot), Jessy Norman i Jess Thomas (duet Zyglindy 
i Zygmunta), Kiri Te Kanawa (aria Zuzanny), James Mac 
Cracken (aria Otella), Regina Crespin (Habanera), Ruggiero 
Raimondi (aria o plotce), James Morris {pieśń Człowieka 

z La Manchy), Joan Sutherland (aria Semiramidy), Fry
deryka von Stade i Judith Blegen (duet z „Kawalera 
srebrnej róży"), Alfredo Kraus i Catherine Malifanto (duet 
Romea i Julii), Mikołaj Gedda (aria z „Napoju miłosnego"), 
Anna Tomowa-Sintow (aria Elwiry i': „Ernaniego") Mi
rella Freni i Placido Domingo (duet z „Otella"). 
Na koncercie wieczornym, który otworzyła uwertura „Leo
nora III" pod batutą owacyjnie witanego Leonarda Bern
steina, śpiewali: Monserat Cabaale z Jose Carrerasem (duet 
z „Andrea Chenier"), Ileana Cotrubas (aria Debussego), 
Grace Bumbry i Renato Brruson (aria z „Nabucca"), Katia 
Ricciarelli i Nicolai Giaurow (duet z „Fausta"), Anna Moffo 
(„Sweetheart"), Marylin Horne (aria Dalidy), gorąco witana 
Birgit Nilsson (aria Izoldy i na bis (jedyny!) szwedzka 
pieśń ludowa ku czci Krystyny Nillsson, która wystąpiła 
przed stu laty na otwarciu Met.). 
Wieczór zamknął duet z „Balu maskowego'.' w wykonaniu 
Leontyny Price i Luciana Pavarottiego. A na scenie si~

działy wtedy dawne wielkie gwiazdy Met., między innymi 
Zinka Milanow, Jarmila Novotna, Eleanor Steber, Roman 
Vinay, Dorothy Kirsten, Rise Stevens, John Pitchard. 
Spotkania tak wielu gwiazd wokalistyki i dyrygentury nie 
zna historia muzyki. 
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REPERTUAR: 

A. Adam - GISELLE 

G. Bizet I R. Szczedrin - CARMEN SUITA 

A. Chaczaturian - GAJANE 

P. Czajkowski - EUGENIUSZ ONIEGIN 

C. Debussy I M. Ravel - FRAGMENTY Z ŻYCIA 
ARTYSTY 

G. Donizetti - FAWORYTA 

L. J. F. Herold - CÓRKA ŻLE STRZEŻONA 

S. Moniuszko - HALKA 
- STRASZNY DWÓR 

- VIVAT PAN MONIUSZKO 

I. Morozow - DOKTOR OJ BOLI 

G. Puccini - MADAME BUTTERFLY 
-TOSCA 

G. Rossini - CYRULIK SEWILSKI 

L. Różycki - PAN TWARDOWSKI 

B. Smetana - SPRZEDANA NARZECZONA 

J. Strauss - BARON CYGAŃSKI 
- ZEMSTA NIETOPERZA 

R. Szczedrin - ANNA KARENINA 

K. Szymanowski - MANDRAGORA 
-MITY 

Najblisza premiera: 

G. Verdi - TRAVIATA 
- RIGOLETTO 
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