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Jacques Offenbach 

urodził sic; 20 czerwca ł X ł 9 roku w Kolonii jako syn 

niemieckiego kantora synagogi. Od I X33 roku miesz

"ał w Paryżu. Pocz<1t"owo hył wiolonczelistą w teatrze. 

pliiniej dyrygentem. aż wrevcie zacz<]ł komponować 

operetki (napisał ich o"oło 90). W ł X)) roku otwo

r1ył własny teatr Bouffes Parisiens. Najwic;"-szą sławc; 

o ... iągnął d1ic;"i Or/1·11.1:011·i 11 !'iekle (I X)X) i Pirknei 

/frle11ie (I X64 ). Dui<] popularność 1.dohyły również: 

/.111'/11/Ji11r f'Od /11111mi11 (I X57 ). Si1111hmdr ( ł X66). Żrcie 
/>an skie ( 1866). \Vie/ka bir::1111 (/eml.11ei11 (I X6 7) 

i U1111drci (I X69 ). Stworzył też kilka oper. Of'mt'ie.fri 

/lolfi1111111111 (prapremiera w I XX I ) wystawiane S<] do 

dziś. Zmarł w Paryżu 5 października I XXO ro" u. 

Cjrecki filozof KSENOFANES z Kolofonu 
(ok.570-470 p.n.e.) ostro przeciwstawił się 

Homerowi i Hezjodowi, którzy według niego 
byli głównymi sprawcami ugruntowania opinii, 

iż bogowie są bezwstydni i nikczemni: 

Śmiertelni przypuszczają, że bogowie rodzą 
się tak jak oni, że noszą ludzkie odzienie, 

mają ludzki głos i ludzką postać. Gdyby 

woły, konie lub lwy miały ręce i umiały ma

lować i tworzyć posągi jak ludzie, malowa

łyby swoich bogów z ciałami podobnymi do 

własnych. Etiopowie twierdzą, że ich bogo

wie są czarni i mają nosy perkate. Trakowie 

zaś, że mają oczy niebieskie i rude włosy. 

(Jan Parandowski, Mitologia. Wienenia i podania 

Greków i Rzymian, Wydawnictwo Puls, 19')2, s. 16) 
I I 

.Orfeusz w piekle"· karykatura przedstawiająca boginie, 
które proszą Jowisza, by je zabrał do piekła 



Orfeusz 
urodził się bardzo dawno temu (nikt nie pamięta dokładnie kiedy, gdyż 
może w ogóle się nie urodził - ale takie rozważania pozostawmy filozo
fom-gdybaczom) . 

Był bardzo przystojnym młodym królem zimnej, górzystej Tracji. Po
dobno pięknie śpiewał i grał na lirze (niestety żadne nagrania jego wystę
pów nie zachowały się na płytach analogowych, a tym bardziej - cyfro
wych). Słuchało go wszystko na ziemi : drzewa kłaniały mu się w pas, dzi
kie zwierzęta łasiły mu się u stóp, rzeki robiły sobie przystanek i zupełnie 
zapominały o tym, że są stworzone do wiecznego biegu. Nawet kamienie 
ożywały na dźwięk jego lutni i układały się w chodnik dla niego. 

Jednym słowem Orfeusz czynił cuda. Nazywano go czarodziejem. Jego 
ojcem był APOLLO, najpiękniejszy z bogów (spłodzony przez samego 
króla niebios, ZEUSA i Latonę): wysoki, szczupły blondyn, wiecznie mło
dy bóg wieszczów, poetów i śpiewaków, grający cudownie na cytrze (albo 
lirze, jak podają inne źródła - oba instrumenty są szarpane, ale pierwszy 
posiadał oryginalnie około 40 strun naciągniętych na płaskie pudło 
rezonansowe, a drugi - do 1 O strun naprężonych na skorupie żółwia). 
Matką Orfeusza była KALLIOPE czyli Pięknolica, muza pieśni bohater
skiej. Nie wiadomo, ile miał lat, gdy się ożenił. 

My poznajemy go wówczas, kiedy jest już mężem ślicznej nimfy drzew
nej (hamadriady), której na imię EURYDYKA. Kochali się tak, jak 
Romeo i Julia, ale ponieważ w mitologii wszystko musi się ciągle kompli
kować (bo inaczej byłaby strasznie nudna), Eurydykę pokochał również 
pszczelarz ARISTAJOS (syn Apollina i nimfy Kyreny) . Pewnego razu 
ujrzał ją na ukwieconej i pachnącej łące, w dolinie Tempe, najpiękniejszej 
w całej Grecji . Legenda mówi, że nie wiedział, iż Eurydyka jest zamężna 
(widocznie nie miała na palcu obrączki). Akurat bawiła się z nimfami, 
ponieważ była wyjątkowo dziecinna. Bartnik zaczął ją gonić. Pech chciał, 
że akurat na ścieżce wygrzewała się wstrętna jadowita żmija i biedna 
Eurydyka postawiła stopę na jej ogonie. Żmija oczywiście , nie zastana
wiając się ani przez chwilę, zwinęła się w kłębek i ukąsiła nimfę w stopę. 
Śmierć nadeszła błyskawicznie . 

Orfeusz załamał się zupełnie. Przestał grać i śpiewać. Wędrował tylko 
po lasach i łąkach, wołając rozpaczliwie: Eurydyko, Eurydyko! I nagle 
zjawiła się nimfa, która opowiedziała mu o tragedii . Wówczas król Tracji 
postanowił uczynić coś nieprawdopodobnego: wyruszył do Hadesu na 

poszukiwanie zmarłej żony. Postanowił przebłagać władców państwa cie
ni, aby oddali mu żonę. Zabrał ze sobą lirę i wyruszył tam, gdzie rozpo
czyna swój bieg podziemna rzeka Styks. Wszedł do olbrzymiej pieczary, 
która niewysłowionym lękiem napawa każdego śmiertelnika. Złote stru
ny liry świeciły jak latarki w piekielnych ciemnościach . 

Nagle Orfeusz zobaczył u wrót do królestwa Hadesu obrzydliwego 
potwora, przy którym Smok Wawelski jest maskotką dla dzieci. Był to 
sam CERBER, trzygłowy pies-mutant, który tak zasłuchał się w c:z;aro
dziejskie dźwięki liry, że nie szczeknął ani razu, nawet nie warknął, co 
wydawało sięjuż zupełnie niemożliwe. Natomiast stary i chytry CHARON 
za darmo przewiózł go na drugi brzeg Styksu i puścił go wolno (pewnie 
został zahipnotyzowany) . Orfeusz grał tak cudownie, że nawet wstrętne 
ERYNIE (czyli Furie - boginki kary za zbrodnie) - nie myjące się nigdy, 
rozszarpujące ludzi żywcem i pijące ich ciepłą krew - teraz płakały jak 
bobry (nigdy jeszcze nie widziałem płaczącego bobra, ale chyba tak się 
mówi?). Wreszcie dostał się przed oblicze władców podziemi: nieprzebła
ganego boga HADESA (rodzonego brata Zeusa) oraz PERSEFONY (córki 
Demeter i Zeusa, bladej bogini z wieńcem maków i narcyzów na głowie) . 



Anna Świrszczyńska: 

Orfeusz 
PERSEFONA: Z początku litowałam się nad każdą dusz.ą. Jakże przerażały 

mnie plugawe nieszczęścia, wyszukane grzechy. I kory jeszcze bardziej 
plugawe, które trzeba było wymierzać. Ale to minęło. Piekło nauczyło mnie 
najbardziej posępnej roz)wszy- rozkoszy okrucieństwa. Dusze drżą przede 
mną. I ty pewnie słyszałeś o gniewie Persefony, co nie zaznała miłości. (. . .) 

ORFEUSZ: Oddaj mi moją żonę, Eurydykę.(. .. ) 
PERSEFONA (wstaje z tronu): Czy wiesz, gdzie jesteś? To jest ostateczne 

dno. Korzeń świata. Stąd wyrasta drzewo trzech potęg: piekielnej, ziem
skiej i niebieskiej. (. .. ) Eurydyka ... Powiedz mi o niej. Musi być bardza 
piękna, piękniejsza niż bogini, skoro umiłowano ją bardziej niż miłuje 

się boginie. 
ORFEUSZ: Bardziej? 
PERSEFONA: Bo ponad śmierć. I skoro dla niej mąż ziemski przeszedł wro

ta piekieł. 
ORFEUSZ: Cóż ci powiem - była jak dziecko. Codziennie usypiałem ją pio

senką, którą się śpiewa dzieciom. Nie dosłuchiwała jej nigdy do końca. 
'Zasypiała. (. .. )Mylisz się, nie była piękna. Była tylko słaba. Miała skro
nie jak żółtawy motyl i malutkie, jasne piegi koło brwi. 'Zawsze bałem 
się, że umrze. To był jej czar - ta bezradność. (. . .) 

PERSEFONA: Tam na ziemi mówią, że w sercu pani piekieł mieszka wście
kłość bardziej śmiertelna niż wściekłość rozjuszanego słonia. Mimo to 

przyszedłeś. 

ORFEUSZ: Tak. 
PERSEFONA: Przyszedłeś bez trwogi. 
ORFEUSZ: Kto ci rzekł, że przyszedłem bez trwogi? Kto nie ma w piersiach 

trwogi, nie może jej ujarzmić. I nie może się śmiać przed bramą Hadesu. 
PERSEFONA: Ujarzmiłeś własną trwogę. I Cerbera, stróża piekieł. I przysze

dłeś tu, by ujarzmić Persefonę. Bo myślałeś, że ona jest jak zwierzę. 
'Że oczy jej goreją przez wieki nieugaszanym pożarem gniewu. 'Że podej
dziesz i spojrzysz w te oczy, i sprawisz. że staną się wzruszane i miłosierne. 

ORFEUSZ: Tak. 
PERSEFONA: Zbliż się i popatrz. człowiecze. Oto moje oczy-są wzruszane i 

miłosierne. I oto powiem ci słowa, które chciałabym powiedzieć. Królowa 
piekieł, zwyciężona twą wielką miłością, oddaje ci małżonkę Eurydykę ... 

[w:] Teatr poetycki, Wydawnictwo Literackie Kraków-Wrocław 1984, s. 41-45 

Droga ku sławie 
Ojciec JACQUESA OFFENBACHA, Izaak Eberst, był czeladnikiem 

introligatorskim. Pochodził z niemieckiego miasta portowego Offenbach, 
położonego nad Menem, naprzeciw Frankfurtu. Wędrował po Niemczech 
za chlebem, oprawiając książki, śpiewając w szabas w domach modlitwy 
lub grając do tańca w wiejskich karczmach. W 1802 roku zamieszkał w 
Deutz, niedaleko Kolonii. Zmienił swoje nazwisko na Offenbacher, a nie
co później - na Offenbach. Pojął za żonę Mariannę Rindskopf, córkę lote
ryjnego przedsiębiorcy, po czym przeniósł się do Kolonii. Został kanto
rem w synagodze. 

Jakub przyszedł na świat w domu przy Grosser Griechenrnarkt 1, w dniu 
20 czerwca 1819 roku jako siódme dziecko Izaaka. Ojciec zadbał o jego 
wychowanie muzyczne. Sześcioletniemu chłopcu kupił skrzypce. W dwa 
lata później Kuba tworzył już pierwsze kompozycje. Gdy miał I O lat, po· 
rzucił skrzypce dla wiolonczeli. Po kolejnych dwóch latach zaczął już grać 
przed publicznością. Izaak był bardzo szczęśliwy. Starał się rozwijać talent 
syna i pojechał z nim do Paryża, który był sto licą muzyczną świata. Słynne 
Narodowe Konserwatorium Muzyczne prowadził tam Luigi Cherubini. Miał 
wówczas ponad 70 lat i nie wyraził szczególnego entuzjazmu na widok 



Jakuba. Stwierdził bez ogródek, że chłopiec nie ma tu czego szukać, ponie
waż obcokrajowców nie wolno przyjmować do konserwatorium. Izaak nie 
dał za wygraną: kazał synowi zagrać na wiolonczeli. Piękne dźwięki kanty
leny wpadły prosto do uszu Cherubiniego i szybko złamały opór mistrza -
Kuba został przyjęty! Radość chłopca nie trwała jednak długo, ponieważ 
codziennie musiał wykonywać nudne ćwiczenia gam i etiud. 

Jakub rozpoczął pracę w orkiestrze paryskiej Opery Komicznej. Bar
dzo skromna pensja pozwalała mu tylko na wynajęcie pokoju na podda
szu i jeden ciepły posiłek. Miał jednak wielkie ambicje i dużo młodzień
czego entuzjazmu. Wierzył w swoje duże możliwości, ale równocześnie 
wiedział dobrze, że ktoś musi wtłoczyć w niego jeszcze gruntowną teorię 
kompozycji . Pewnego razu natknął się na ulicy koło Opery Komicznej na 
bardzo popularnego wówczas kompozytora, Halevy'ego i poprosił go o 
lekcje. Artysta zgodził się zostać nauczycielem Kuby i bardzo go polubił, 
wierząc w jego talent. 

Kiedy Offenbach poczuł, że nie może tracić czasu jako grajek, odszedł 
z orkiestry i postanowił utrzymywać się z kompozycji. Zamiar był rze
czywiście wspaniały, ale skutki - opłakane. Poza jednym wyjątkiem (wy
konaniem jego walca Zimowe kwiaty w Tureckim Ogrodzie) nikt nie chciał 
grać, ani - tym bardziej - drukować jego utworów. Aby zarobić na chleb, 
śpiewał w chórach synagogalnych i kopiował nuty. Wtedy właśnie, gdy 
nie miał już żadnej nadziei na poprawę swego losu, nagle pojawił się jak 
książę z bajki Fryderyk von Flotow, potomek feudalnych arystokratów z 
Meklemburgii , który przybył z Niemiec do Paryża , by zrobić światową 
karierę. Gdy Jakub go poznał, Fryderyk był już znanym kompozytorem 
operowym. Panował wówczas taki zwyczaj, że paryscy bogacze wynaj
mowali słynnych muzyków, by grą umilali im życie salonowe. W rezy
dencjach możnowładców grali więc wieczorami: Liszt, Chopin, Meyer
beer i Rossini. Wynagradzani byli bardzo sowicie. Mniej znani artyści 
musieli zadowalać się występami w nieco skromniejszych domach - i wła
śnie tam grywał Offenbach w duecie z von Flotowem. W ciągu kilku mie
sięcy dali około stu koncertów. W styczniu 1839 roku Jakub otrzymał z 
Palais Royal zamówienie na muzykę do wodewilu Pascal i Shambord o 
prościutkiej historii miłosnej z okresu wojen napoleońskich . Niestety pre
miera okazała się całkowitą klęską. Offenbach tak się załamał, że uciekł 
aż do Kolonii . 

Powrócił do Paryża dopiero po kilku miesiącach. Zaczął komponować 
skecze muzyczne, które wykonywał z ogromnym powodzeniem. Pewne
go razu znalazł się w salonie pani Mitchell , wdowy po generale d ' Alcain, 
a obecnej żony wpływowego agenta teatralnego i koncertowego, Johna 
Mitchella. Jakub nabrał już do tego czasu więcej śmiałości i towarzyskiej 
ogłady, więc gdy zakochał się w córce pani Mitchell, Hermini, nie omiesz-

kał o tym poinformować panią domu. 
Bez zbytnich ceregieli oznajmił, że 
chciałby ożenić się z Herminą. Warun
kiem zgody miało być udane toumee 
młodego artysty po Anglii. W maju 
1844 roku 25-letni Jakub zadebiutował 
z wielkim powodzeniem w Londynie. 
Po koncercie zaproszony został do 
Windsoru, gdzie grał między innymi 
przed królową Anglii oraz carem Rosji. 
Drugim warunkiem było jego przejście 
na katolicyzm, co uczynił niezwłocznie 
po powrocie z Anglii . 14 sierpnia 1844 
roku odbył się jego ślub z ukochaną 
Herminą. 

Kiedy wybuchła rewolucja lutowa 
w 1848 roku, król Ludwik Filip uciekł 
do Anglii, a Jakub z rodziną wyjechał 
do Kolonii. Po powrocie, w maju 1850 

roku powołano go na kierownika muzycznego słynnego teatru paryskiego 
Comedie Frarn;;aise. Jego radość nie trwała długo, ponieważ złośliwi i 
zawistni pracownicy teatru zatruwali mu życie do tego stopnia, że posta
nowił emigrować do Ameryki. Gdy był już na to zdecydowany, dowie
dział się, że Herve chce otworzyć prywatny teatr w małej sali koncertowej 
przy Boulevard du Temple. Główny problem polegał jednak na tym, że 
koncesja pozwalała Hervemu tylko na występy dwóch aktorów. Ekscen
tryczny artysta powiększał więc zespół o głuchoniemych czy kukiełki. 
Za każdym razem wymyślał niespodzianki dla widzów. Zawsze było w 
teatrze bardzo dowcipnie, więc publiczność chętnie spędzała tam wolny 
czas. Offenbach przyszedł do Hervego z własną kompozycją wodewilu 
Oyayaie ou la reine des iles ( Ojajaj czyli królowa wysp). Bohaterem utworu 
jest paryski kontrabasista, w którym zakochuje się królowa ludożerców. 
Muzyk ratuje się płynąc przez ocean na swoim instrumencie. Herve 
z radością wystawił tę farsę, ale Jakub miał większe ambicje. 

15 maja 1855 roku cesarz Napoleon III otworzył w Pałacu Przemysłu 
wielką wystawę światową. Dla Offenbacha była to znakomita okazja do 
zaprezentowania swoich możliwości przed międzynarodową publiczno
ścią. Wynajął drewnianą budę znajdującą się w pobliżu wspomnianego 
Pałacu i uzyskał koncesję na prowadzenie teatru. Dzięki pomocy teścia 
został dyrektorem towarzystwa finansowego, a sprawami administracyj
nymi zajął się Henryk de Villemessant, założyciel tygodnika Le Figaro 
i domów mody, bardzo wpływowy i bogaty przedsiębiorca . 



Operetka narodziła się 
5 lipca 1855 roku 

- w d11iu otwarciu 
Bouffes Parisiens O.ffe11baclw. 

\li/lemessant 11ie nu próż.110 uderzv/ 
w wielki J;:;won. Niek011czący sir 

s;:;1111r fiakrów ;:;aje~d~a/ przed mały 
teatr;:yk. przywo:ąc bulwarowych 

bywalców i dandysów pod rrkę 
;:; c:olowvmi przedstawicielami 

<lemi-monde'u;po/ityków 
i ba11kierów z wy11ioslymi małf.011-

kami: kl)'tyków pod wodzą lu/es 
Janina: wielką Rachel;:; Comedie 

Frw1raise; doktora \·'<'rmw, 
niezapomnianego dyrektora 

Opery. obecnie ;:;a.< traktowanego 
;:; bojaf./iwym s;;acunkiem wla.l'ciciela 
Hpłyu:owegu pisma Constitutionnel: 

sig11ora Rossiniego. który ;:ezwolil 
Bouffes na wykor;:;yst1111ie kilku 

utworów jako muzycznego tła 
w panwmimie - cały Pary±! Foyer 

11ie istniało, ponieważ brakowulo 
na nie miejsca: lee;: moi.na by/o 
pr<.ecliad:ać się po tarasie pud 

dr:ewami. podrwiwając 
z lilipucich rozmiarów teatrzyku 

porównywanego do kiosku 
;:; gazetami. bombo11ierki lub nawet 

łupiny orzecha. Nu miejscu 
sied;:;ące wspią<' się mo±na było 
jedynie po stromych schodach. 

lu:e za.\ tak były ciasne. i± pr;:;ed 
wej.lciem do nich ko11iecz11ie 

tr;:;eba było :djql' paleto!. Lec.:. 
sukces owego wiec;:;oru i tysiąca 

innych. które po nim n11s1ąpily, 
zapewnio11y wswł jui w mome11cie. 

gdy ;:;abr,J11i11ły piem·s::.e słowa 
prologu: Entrez messieurs, mesdames! 

I Wejdźcie panowie. panie! I 

Po dowcipnym prologu zagra
no kompozycje Gioacchino Rossi
niego połączone z pantomimą. 
Później publiczność oklaskiwała 

sentymentalny wodewi 1 Biała noc, 
a na koniec - bufonadę Dwaj ślep
cy. Temat tej małej operetki był 
zaskakujący: oto dwaj żebracy -
muzykanci, głusi i ślepi, siedząc 
sobie z puzonem i gitarą na pary
skim moście, dogadują sobie i po
stanawiają wreszcie rozstrzygnąć 
przy pomocy kart, kto ma stamtąd 
odejść, po czym biją się o grosz 
rzucony przez przechodnia. Utwór 
zdobył ogromne powodzenie: gra
no go ponad 400 razy. 

Gdy zamknięta została wysta
wa światowa, późnąjesienią 1855 
roku, nie dało sięjuż występować 
w nie opalanej budzie. Offenbach 
znalazł lepsze dla siebie miejsce: 
Teatr Młodych Uczniów przy uli
cy Choiseul, nieopodal Opery Ko
micznej . Przebudowa była bardzo 
kosztowna. Jakub tak uwierzył w 
swe nowe możliwości , że zrezy
gnował z posady dyrygenta w 
Komedii Francuskiej , by poświę
cić się całkowicie nowemu przed
s i ęw zięciu. Tuż po świętach 
Bożego Narodzenia zainauguro
wał działalność nowego teatru Bo
uffes Parisiens muzyczną sztuką 
Ba-ta-elan z tekstem Ludwika 
Halevy'ego, młodego urzędnika 
ministerialnego, bystrego i dow
cipnego bratanka znanego kompo
zytora. Akcja toczyła się rzekomo 
na chińskim dworze, ale łatwo 
było odczytać aluzje do aktualnej 
sytuacji we Francji . 

Offenbach skomponował kilkadziesiąt takich bouffoneries, musi
quettes czyli dowcipnych, kąśliwych jednoaktówek, ale nie dawała mu 
spokoju myśl o pełnospektaklowej operetce. Sam użył tego słowa po 
raz pierwszy w 1856 roku. Nazwał tak jedną ze swych musiquettes. 
Operette znaczyło tyle, co mała opera. 

W bufonadach (zwanych teżoffenbachiadami) występowało 3 lub 4 ak
torów a towarzyszył im kameralny zespół muzyczny. Jakub zaczął marzyć 
o dużym spektaklu. I wkrótce jego sny miały się spełnić. Pozaartystyczny 
powód był równie ważny: atrakcyjność bouffoneries spadała, w kasie za
czynało brakować pieniędzy, a teatr był ciągle ulepszany. Pewnego dnia 
pojawił się komornik. Zapukał także do mieszkania Jakuba. Offenbach po
trzebował dużego i szybkiego sukcesu. 

Utwory o Orfeuszu i Eurydyce były dość popularne w Wenecji (m.in. 
opera Orfeusz Claudia Monteverdiego) i Wiedniu. Także w paryskim 
Teatrze Miejskim grano w 1793 roku Małego Orfeusza (parodię opery 
Christopha Glucka Orfeusz i Eurydyka), a za życia Offenbacha dużym 
powodzeniem w Teatrze Vaudeville cieszyła się sztuka Bogowie Olim
pu w Paryżu. Jakubowi temat wydał się bardzo ciekawy i poprosił Ha
levy' ego o napisanie libretta. Przyjacielowi spodobał się pomysł. Wziął 

do współpracy Hektora Cremieux, kolegę z ministerstwa. Szybko jed
nak przerwali pracę, ponieważ w Bouffes Parisiens mogło występo
wać każdego wieczoru tylko 4 aktorów (taka była licencja) . Offenbach 
rozpoczął starania o zgodę na większą obsadę, ale Halevy podczas pi
sania drugiego aktu nagle zmuszony był się wycofać: został miano
wany w ministerstwie sekretarzem generalnym do spraw Algieru i za
czął obawiać s ię o swoje dobre imię lojalnego urzędnika cesarza. 



Orfeusz stawał się na jego oczach utworem krytykującym rząd 
i wyśmiewającym się ze stosunków panujących na cesarskim dworze. 
Cremieux dokończył libretto i nazwisko Halevy' ego nie pojawiło się 
już na afiszu. 

Śmiech zaczyna się w Orfeuszu od momentu, gdy kurtyna na po
czątku pierwszego aktu idzie w górę, odsłaniając sielski widok łąk i 
pól, pośród których widzimy chatę, a na niej napis: Orfeusz - Dyrek
tor Konserwatorium w Tebach. Kończy się wraz z kaskadą D-duro
wych akordów, zamykających orgiastyczny, piekielny galop, a wraz z 
nim ostatni akt. Lecz wszystko, co odbywa się pomiędzy obu tymi fila
rami wesołości, jest czymś więcej niż tylko karnawałem humoru, dow
cipu i melodii. W tym najbardziej okrutnym z czarodziejskich zwier
ciadeł, jakie od czasów Arystofanesa podsuwano ze sceny ustrojowi 
czy epoce, mieszkańcy Paryża ujrzeli nie tylko słabości i łajdactwa 
królujących nad nimi bogów, lecz także podejmowane przez nich spryt
ne próby oszukiwania opinii publicznej. Nie udawaj niewiniątka, Jup
ciu, znają twe kawały rozbrzmiewa/o z wszystkich stron w rozochoco
nych szesnastkach; jeśli by zaś znalazł się jeszcze ktoś nie rozumieją
cy prawdziwego sensu tej muzyki, chór bogów: Obalim wreszcie nud
ną władzę, tej tyranii już mamy dość! , z kontrapunktującą Marsylian
ką, usilował mu go ostatecznie i dobitnie uświadomić. 

Prapremiera Orfeusza w piekle od
była się w Bouffes Parisiens 21 paź
dziernika 1858 roku. Widzowie przy
zwyczajeni do dowcipnych, trochę zło
śliwych musiquettes nagle otrzymali 
cyniczną sztukę o meandrach władzy. 
Recenzenci przyjęli utwór chłodno, 
a widzów co wieczór było mniej. 
Dla egzystencji teatru najgorsza była 
obojętność. Dopiero 5 grudnia rozpę
tał prasową burzę Jules Janin, oskar
żając autorów Orfeusza o profanację 
starożytności. W ciągu roku zagrano 
spektakl ponad 200 razy, a widzowie 
wręcz walczyli o bilety. Po półrocznej 
przerwie wznowiono sztukę i wówczas 
obejrzał ją sarn cesarz Francji, obda
rowując kompozytora rzeźbą z brązu, 

z pisemną pochwałą czarującego 
przedstawienia. 

W listopadzie 1859 roku Offenbach wystawił swą nową operetkę 
Genowefa z Brabantu (autorami libretta byli: Trefeu i Jaime), parodią 
średniowiecza nie wytrzymującą porównania z Orfeuszem. W rok później 
Jakub znowu zaproponował współpracę Halevy' emu, który ochoczo pod
jął nowe wyzwanie, biorąc sobie do pomocy Henryka Meilhaka, dawnego 
kolegę szkolnego, autora rewiowych skeczów. Wspólnie z Offenbachem 
stworzyli 10 operetek, między innymi słynną Piękną Helenę opartą na 
greckiej mitologii oraz Iliadzie Homera. Prapremiera tego utworu odbyła 
się w Teatrze Varietes 17 grudnia 1864 roku. Podobnie jak w przypadku 
Orfeusza, początkowo przyjęcie operetki było chłodne, ale z czasem co
raz więcej osób chciało ten spektakl zobaczyć. 

Offenbach podbił również Wiedeń. W ciągu 20 lat wystawiono tam około 
65 jego jednoaktowych bufonad i pełnospektaklowych operetek! W 1860 roku 
pojawił się w stolicy Austrii witany prawie jak król, obsypywany kwiatami. 
Dyrygował Orfeuszem w nowym Theater am Franz-Josefs-Kai. Pół roku póź
niej przyjechał do Wiednia razem z zespołem Bouffes Parisiens. Wkrótce 
cesarska opera dworska zamówiła u niego pełnospektaklową operę roman
tyczną, której niestety Jakub nie potrafił napisać. Jego Syreny Renu po ośmiu 
prezentacjach zeszły z afisza, ale wówczas juź Offenbach zgodził się na dłu
goletni kontrakt w Theater an der Wien. Trzy wiedeńskie sceny wystawiały 
równocześnie jego operetki. Gdziekolwiek się pojawiał, wszędzie witany był 
z entuzjazmem. Operetka podbiła Europę. 

Na podstawie książki Bernarda Gruna: 
Dzieje operetki, PWM, Kraków 1974 

opracował Krzysztof Piotrowski 



Jeden był tylko warunek, że Eurydyka wróci do świata żywych: 
Orfeusz miał iść z powrotem pierwszy, za nim - żona, a za nią z kolei -

bóg HERMES, znany jako spryciarz i figlarz. Do momentu wyjścia z piekła 
nie wolno się było Orfeuszowi odwrócić do tyłu, gdyż wtedy na zawsze 
utraci ukochaną. Poszli zatem w długą drogę, prowadzącą ciemnymi, kręty
mi korytarzami. Gdy byli już prawie u wylotu pieczary, nagle Orfeusz zapra
gnął ogromnie spojrzeć na swą żonę. Nie zważając na zakaz, odwrócił się
i w tej chwili utracił Eurydykę na zawsze. Padł zemdlony, a gdy się ocknął, 
właśnie zatrzaskiwane były bramy piekła. Na próżno dobijał się nieborak do 
wrót królestwa ciemności. Po raz drugi już go tam nie wpuszczono. Od tego 
czasu wpadł w obłęd z powodu nieprzezwyciężonego smutku, jaki zżerał 
jego wnętrzności. Wędrował z błędnym wzrokiem po górach i dolinach 
Tracji. Pewnego razu chodził po lesie podczas pełni księżyca i usłyszał dziki 
śpiew z towarzyszeniem bębnów. Nagle otoczyły go rozszalałe MENADY 
(czyli bachantki), tancerki boga wina, DIONIZOSA (Bachusa). Rzuciły się 
na Orfeusza i w jednej chwili rozszarpały żywcem jego ciało. Głowę i lirę 
wrzuciły do rzeki Hebros, która poniosła je aż do morza. Gdy dopłynęły do 
wyspy Lesbos, martwe usta nadal powtarzały imię Eurydyki, a lira im wtó
rowała. Bóg APOLLO rozkazał muzom zebrać porozrzucane szczątki Orfe
usza i pochować je u stóp Olimpu. Natomiast słynną lirę wziął ze sobą sam 
Zeus i można ją do dziś podziwiać wśród gwiezdnych konstelacji. 

Na podstawie Mitów Greków i R."Ymian Wandy Markowskiej, wyd. w Warszawie 
w 1987 r. oraz Mitologii Jana Parandowskiego, wyd. w Londynie w 1992 r. 
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Macie· NIESIOŁOWSKI 

Studiował w klasie wiolonczeli w 
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu w 
1969 roku rozpoczął pracę jako wiolon
czelista w Filharmonii Narodowej. Grał 
w zespole kameralnym „Con moto ma 
cantabile" i w Kwartecie Wilanowskim. 
Jest także absolwentem Wydziału Dyry
gentury Akademii Muzycznej w Warsza
wie w klasie prof. Bohdana Wodiczki. 

W 1974 roku rozpoczął pracę na 
stanowisku dyrygenta Warszawskiej 
Opery Kameralnej. Dyrygował 
Centralnym Zespołem Wojska Polskiego, 
Orkiestrą Teatru Wielkiego w Warszawie. 
Kierował warszawską Orkiestrą 

Akademii Muzycznej , a w latach 
1995-96 był dyrektorem artystycznym 
Teatru Muzycznego w Łodzi . 

Brał udział w kursach mistrzowskich 
w Bartok - Seminarum w Budapeszcie 
jako wiolonczelista i w Accademii 
Chigiana w Sienie jako dyrygent. 
Ukończył również studium menadżerów 
sztuki w warszawskiej Szkole Głównej 
Handlowej . 

Jako dyrygent koncertuje gościnnie 
ze znaczącymi orkiestrami polskimi i 
zagranicznymi na terenie kraju i całej 
Europy. Ma w swoim dorobku mnóstwo 
nagrań płytowych, radiowych i telewizyj
nych. Prowadził w Telewizji Polskiej 
stałą audycję muzyczną pt. „Z batutą 
i humorem'', co przyczyniło się do jego 
ogromnej popularności. Jest laureatem 
Nagrody Radiokomitetu w 1989 roku. 
Zdobył także prestiżową Nagrodę 

Publiczności „Wiktor" (1990). 

Marcel KOCHAŃCZVK 

W latach 1966-73 studiował na Wydziale Pro
jektowania Przestrzennego w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Ukończył 
Wydział Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. 
Pracował w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Grudzią
dzu jako asystent dis promocji i reklamy, tam też 
zadebiutował jako scenograf. Swoje pierwsze 
przedstawienie wyreżyserował na scenie Miniatura 
Teatru im. J.Słowackiego w Krakowie. Współpra
cował z gdańskim Teatrem Wybrzeża i Teatrem 
im. J. Kochanowskiego w Opolu. Od 1984 roku 
jest etatowym reżyserem Teatru Rozrywki 
w Chorzowie. Dla Teatru Telewizji zrealizował 
m.in. Upiory H.Ibsena, Zieloną kakadu A.Schnitzle
ra (prapremiera polska), Szewców St.I.Witkiewicza 
i Głosy umarłych I.Iredyńskiego. Artysta podej
mował współpracę z teatrami za granicą, przede 
wszystkim w Niemczech. 

Laureat wielu wyróżnień i nagród, m.in. za 
Wroga ludu H.Ibsena, Czarny romans W. Terlec
kiego, Świętoszka J.B.Moliera. Jego spektakl 
Kraina 105 Tajemnicy Z.Żakiewicza został przez 
czasopismo „Teatr" uznany za Przedstawienie 
Roku 1979. Kochańczyk otrzymał Złotą Maskę 
za najlepsze przedstawienie i reżyserię w sezonie 
1992/93 za Cabaret J.Kandera. Jest również 
laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Chorzowa 
za dorobek artystyczny w Teatrze Rozrywki 
( 1995). Reżyserował zarówno przedstawienia 
dramatyczne z kręgu klasyki (W.Szekspira, 
J.B.Moliera, H.Ibsena), jak i sztuki współczesne 
(S .Mrożka, G.Taboriego, Y.Mishimy). 
Często sięga po musicale i operetki. Był współ
autorem (z Ł. i B.Sobczakami) Wielkiej Parady 
Ulicznej i widowiska plenerowego ,,Ave Gedanum" 
na 1000-lecie Gdańska w 1997 roku. 
Marcel Kochańczyk zrealizował ogółem około 
70 przedstawień , z czego do ponad czterdziestu 
był również autorem scenografii. 



Barbara PTAK 

Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych 
najpieiw w Krakowie, potem w Warszawie, 
gdzie w 1963 roku uzyskała dyplom na 
Wydziale Grafiki Artystycznej w pracowni 
prof. Józefa Mroszczaka. Współpracuje z 
wszystkimi teatrami na Śląsku oraz z wieloma 
instytucjami kulturalnymi w Polsce i za granicą. 
W sumie w teatrach dramatycznych, muzycz
nych, operach, operetkach i w telewizji zrealizo
wała ponad 70 widowisk z repertuaru dramatur
gii klasycznej (Romeo i Julia, Cyd, Intryga i 
miłość, Mazepa, Wujaszek Wania) oraz teatru 
muzycznego (Kram z piosenkami, Ocean 
Niespokojny, Skrzypek na dachu, Gizelle). 
Już w czasie studiów związała się z zespołami 
filmowymi w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu, 
gdzie współpracowała z wybitnymi reżysera
mi: Jerzym Antczakiem (Noce i dnie), Jerzym 
Kawalerowiczem (Faraon), Kazimierzem 
Kutzem (Perła w koronie), Januszem Majewskim 
(Królowa Bona), Romanem Polańskim (Nóż 
w wodzie), Andrzejem Wajdą (Ziemia obiecana). 
Jej kostiumy świadczą o wnikliwej wiedzy 
i profesjonalizmie. Prowadzi zajęcia na 
Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Często współpracuje 
z Teatrem Telewizji. Ściśle związana z Teatrem 
Rozrywki w Chorzowie. Jest laureatką Złotych 
Masek i innych wyróżnień artystycznych. 

Teresa KUJAWA 

Tancerka, pedagog, scenograf, wybitny choreo
graf i reżyser. Studiowała na Wydziale Pedagogicz
nym Szkoły Baletowej w Warszawie. W Paryżu 
zgłębiała tajniki tańca hiszpańskiego i modem. 
Pracowała jako pedagog, ucząc tańca charaktery
stycznego i gry aktorskiej w Państwowej Szkole 
Baletowej w Poznaniu i Warszawie oraz w Mo
skiewskiej Akademii Tańca (gdzie prowadziła 
seminarium polskich tańców narodowych i wykłady 
z techniki tańca hiszpańskiego) . Współpracowała 

z licznymi teatrami, tworząc interesujące realizacje 
baletowe, m.in. Rzeźby mistrza Piotra R.Twardow
skiego, Coppelię Leo Delibesa i Medeę J.Łuciaka, 

Kopciuszka S.Prokofiewa, Jezioro łabędzie P.Czaj
kowskiego. Była autorką uznanych układów chore
ograficznych w Teatrze Wielkim w Łodzi, Poznaniu, 
Warszawie, w Operze i Operetce we Wrocławiu i 
Szczecinie oraz w Polskim Teatrze Tańca w Pozna
niu. Pracowała również przy realizacjach telewizyj
nych. Jako choreograf współpracowała z teatrami 
zagranicznymi, realizując w Paryżu Małą suitę 
W.Lutosławskiego ( 1966) i Halkę St.Moniuszki w 
Meksyku (1974). Uważana za mistrzynię w układaniu 
tańca charakterystycznego, bogatego w elementy dra
maturgiczne, wychowała grono wybitnych uczniów 
- czołowych tancerzy scen polskich. Sama, jak przy
znaje, najwięcej zawdzięcza Stanisławowi Miszczykowi, 
Feliksowi Pameli i Leonowi Wójcikowskiemu. 
Niedawno obchodziła 50-lecie pracy artystycznej . 

Henryk WICHEREK 

Dyrygent, chórmistrz. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Od ponad czterdziestu lat związany z Operetką Śląską, a obecnie z Teatrem 
Muzycznym w Gliwicach - jako instrumentalista, dyrygent orkiestry i kierow
nik chóru. Uczestniczył w realizacji około 90 operetek i musicali na gliwic
kiej scenie. W latach 1989-91 był dyrektorem Studium Wokalno-Baletowego 
w Gliwicach. Od 1953 roku nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej 
I i II stopnia w Gliwicach. Laureat honorowej odznaki Towarzystwa 
Przyjaciół Gliwic w dziedzinie pedagogiki muzycznej w 1996 roku. 



Primadonna Teatru Muzycznego „Roma" w Warszawie. 
Ukończyła Szkołę Baletową i Studio Wokalno-Aktorskie legen
darnej Danuty Baduszkowej w Gdyni. Tam też zadebiutowała 
na scenie rolą księżniczki Mi w Krainie uśmiechu F.Lehara. Jest 
córką śpiewaczki I reny Brodzińskiej - gwiazdy gliwickiej Ope
retki Śląskiej (stąd doskonale zna naszą scenę) i Edmunda Way
dy - tenora, reżysera i dyrektora teatrów muzycznych. Aktorka, 
stepująca tancerka - śpiewa repertuar operowy, operetkowy, 
musicalowy i piosenki charakterystyczne. Odbyła niezliczoną 
ilość koncertów w kraju i za granicą. W wiedeńskiej Kammero
per śpiewała partię Eurydyki w Oifeuszu w piekle J.Offenbacha 
oraz partię Zerliny w operze W.A.Mozarta Don Giovanni, a w 
Teatrze Narodowym w Warszawie partię Adeli w Zemście nie
toperza J.Straussa i Kasi w Nędzy uszczęśliwionej B.Kamień
skiego. Stworzyła wiele malowniczych głównych ról w czoło
wych przedstawieniach muzycznych. 

Roma JAl<VBOWSKA-HANDl<E 
Solistka poznańskiego Teatru Wielkiego. Ukończyła z wy

różnieniem studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu w kla
sie prof.Stanisława Romańskiego. Laureatka Konkursu im.Ja
na Kiepury w Krynicy, uhonorowana Nagrodą Ministra Kul
tury i Sztuki. Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Publiczności 
„Bursztynowy Pierścień" za rolę Bess w operze G.Gershwi
naPorgyand Bess i za rolę Mimi w CyganeriiG.Pucciniego. 
Współpracuje z wieloma teatrami i filharmoniami w Polsce, 
występowała na wielu scenach Europy. Nagrała dwie płyty z 
polskimi kolędami dla szwedzkiej wytwórni „Verbum" i pły
tę Symfonia czterech snów Janusza Stalmierskiego. Wystę
puje z powodzeniem w repertuarze operowym, operetkowym, 
ma w swoim dorobku pieśni , oratoria i muzykę współczesną. 

'4łJiltłfUHSMiiili!i1ktr • 
Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zadebiu

towała w 1993 roku na scenie wrocławskiego Teatru Muzyczne
go, potem zaangażowana do Teatru Muzycznego „Roma" w 
Warszawie. Współpracowała z Teatrem Muzycznym w Łodzi 
i Filharmonią Wrocławską. Zrealizowała dla Telewizji Polskiej 
spektakl La serva padrona G.B.Pergolesiego, w którym wystą
piła w roli Serpiny. Bardzo często koncertuje, także za granicą. 
W Niemczech zdobyła sobie popularność jako Saffi w Baronie 
cygańskim i Rozalinda w Zemście nietoperza J.Straussa. Stale 
współpracuje z Teatrem Muzycznym w Gliwicach. Jej repertuar 
zawiera obok największych partii operetkowych także partie 
operowe, pieśni i utwory oratoryjno-kantatowe. 

Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Współ
pracował z krakowskim Teatrem Muzycznym, Operą 
Wrocławską, Bydgoską, Operetką Śląską i austriackim 
Landestheater Linz. Ma w swoim dorobku artystycznym 
występy zagraniczne, nagrania radiowe i telewizyjne . 
Od 1976 roku jest solistą Opery Śląskiej w Bytomiu. 
Gościnnie inscenizował Nabucco G.Verdiego w St.Marga
rethen w Austrii. W swoim repertuarze posiada partie 
operowe, operetkowe, oratoria, kantaty, muzykę sakralną 
i pieśni . Jest adiunktem na Wydziale Wokalno-Aktorskim 
Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach. 

Witołd WRONA 
Ukończył Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycz

nej w Krakowie . Będąc jeszcze na studiach śpiewał partie 
tenorowe, m.in.Mszę C-dur L.van Beethovena,S-dur F.Schu
berta, IX Symfonię L.van Beethovena. Zwiedził całą Europę 
występując z chórem na rozmaitych festiwalach i konkur
sach. W roku 1996 rozpoczął karierę solistyczną w Teatrze 
Muzycznym w Gliwicach, sezon póżniej pracował w Operze 
w Krakowie, skąd wrócił na gliwicką scenę. Grał wiele głów
nych ról, m.in. Armanda (Frasquita F.Lehara), Księcia (Noc 
w Wenecji J.Straussa), Boccaccio (Boccaccio F.Suppego), 
Noela (Król wloczęgów R.Frimla). 

Śpiewa od dziecka. Po studiach w Akademii Muzycznej w 
Warszawie w 1990 roku zadebiutował w warszawskim Teatrze 
Wielkim. Współpraca z Operą Kameralną w Warszawie za
owocowała udziałem w Festiwalach Mozartowskich. Odniósł 
już wiele sukcesów na rozmaitych festiwalach i przeglądach 
m.in w Festiwalu Mozartowskim w Zielonej Górze ( 1991 ), 
Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju ( 1991 ),jubileuszowym 
Międzynarodowym „Wratislavia Cantans" we Wrocławiu 
( 1995), Operowym w Bydgoszczy ( 1994, 1996) i w Krakowie. 
Poza działalnością operową w warszawskich teatrach muzycz
nych na stałe współpracuje z Opera Nova w Bydgoszczy i Operą 
Krakowską, a także operami w Poznaniu, Wrocławiu, Byto
miu i Szczecinie. W 1996 roku odbył toumee po Japonii z Ham
burską Staatsoper. Jest laureatem konkursów sztuki wokalnej 
i finalistą Międzynarodowego Konkursu Operowego „Belve
dere" w Wiedniu. 



•st1aat11Mtłl1SL4Y9' s 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Po

znaniu - Wydział Wokalny - w klasie prof.Albina Technera. Od 
1961 roku związany z Państwową Operą im St.Moniuszki i z 
Operetką w Poznaniu. Pracę w Operetce Śląskiej w Gliwicach 
podjął w 1968 roku. Zagrał około 150 ról i wystąpił w ponad 
9000 przedstawień. Za rolę barona Loepsa w Ptaszniku z Tyrolu 
K.Zellera otrzymał Złotą Maskę. Jak sam mówi - gra wszystko 
nie grymasząc, choć preferuje role charakterystyczne. Wystę
puje w różnorodnym repertuarze - od operetki poprzez musi
cal po komedię muzyczną. 

Mieczysław BŁASZCZVI< 
Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Mu

zycznej we Wrocławiu . Obecnie solista-aktor Teatru Muzycz
nego w Gliwicach. Współpracuje z teatrami muzycznymi w 
Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. 
Występował na scenach Niemiec, Holandii , Belgii , Szwajcarii 
i Anglii. Finalista Konkursów Wokalnych im. Jana Kiepury w 
Krynicy ( 1988) i im. Roberta Stoi za w Hamburgu ( 1997). Lau
reat Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie kultury 
w 1995 roku. Kreował wiele czołowych postaci w klasycznych 
operetkach F.Lehara (m. in. Daniłło w Wesołej wdówce), 
J. Straussa (Książę Urbino w Nocy w Wenecji) i musicalach 
(West side story L. Bernsteina, My Fair lady F. Loewe, Zorba 
J. Kandera i Król włóczęgów R. Frimla). 

Ukończyła studia na Wydziale Aktorskim PWST w Kra
kowie. Występowała w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, 
a także w teatrach w Częstochowie, Kaliszu, Bielsku-Bia
łej. W 1971 roku najeden sezon związała swe losy z gliwic
ką Operetką. Była dyrektorem naczelnym i artystycznym 
Teatru Nowego w Zabrzu. Od 1992 roku stale gra na scenie 
chorzowskiego Teatru Rozrywki . Jej dorobek artystyczny jest 
ogromny (grałam.in.: w Antygonie Sofoklesa, Gwałtu, co się 
dzieje A.Fredry, Moralności pani Dulskiej G.Zapolskiej). Za 
rolę tytułową w Matce Witkacego w Teatrze Nowym w Za
brzu otrzymała Zlotą Maskę. Jej największe role muzyczne 
powstały w musicalach: Skrzypek na dachuJ.Steina i J.Boc
ka, Niech-no tylko zakwitnąjablonie A.Osieckiej, Królew
skie Iowy W.Bogusławskiego , Pocałunek kobiety pająka 
J.Kandera i T.McNally'ego. 

Żywa - zwłaszcza na Śląsku - legenda sceny muzycznej. 
Aktor i śpiewak operetkowy, musicalowy i estradowy. 
W 1953 roku otrzymał dyplom eksternistyczny PWST w 
Krakowie. Debiutował już w 1949 roku w Teatrze Miej
skim w Gnieźnie, przez parę lat pracował w teatrach po
znańskich, gdzie zetknął się z Wilamem Horzycą. Współ
tworzył Jata świetności Operetki Śląskiej w Gliwicach, na 
scenie której rozwinął swój talent w operetkach klasycznych, 
musicalach i komediach muzycznych. Brał udział w powsta
niu Teatru Muzycznego w Gdyni i Operetki Szczecińskiej. 
W swoim dorobku posiada około 60 partii wokalnych m.in. 
w Królu włoczęgów R.Frimła,Księżniczce czardasza E.Kal
mana, Baronie cygańskim J .Straussa, Człowieku z la Man
chy M.Leigha, Skrzypku na dachu J.Bocka i J.Steina, Ope
rze za trzy grosze B.Brechta. Wielokrotnie występował za 
granicą. Jest wielokrotnym zdobywcą Złotych Masek. 
W 1987 roku rozpoczął współpracę z Teatrem Rozrywki 
w Chorzowie, do którego przeniósł się na stałe w 1990. 

Aleksander ŻVRAWIECl<I 
Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach. Związa

ny z Operetką Śląską, a obecnie z Teatrem Muzycznym w 
Gliwicach - początkowo jako chórzysta (od 1982 roku), od 
1987 jako solista. Występował na gliwickiej scenie m.in. w 
Manewrach jesiennych i Hrabinie Marica E.Kalmana,Sko
wronku, Hrabim Luksemburg i Krainie uśmiechu F.Lehara, 
Wiedeńskiej krwi J.Straussa. Jako znany żartowniś tak wspo
mina początki swej pracy: ,,Praca w chórze, balangi, impre
zy, lumpowanie się, a przy okazji jakieś egzaminy w Akade
mii Muzycznej. Potem nieopatrznie prof Zbigniew Kalemba 
zrobił ze mnie solistę - no i tak się zaczął ten cyrk. " 

Ukończyła poznańską Państwową Wyższą Szkołę Muzycz
ną. Zadebiutowała na scenie Operetki Śląskiej w Gliwicach i tu 
zagrała wiele czołowych ról w operetkach klasycznych i musi
calach. Za jedno z najważniejszych swoich osiągnięć artystycz
nych uważa rolę Aldonzy- Dulcynei w musicalu Człowiek z la 
Manchy M.Leigha (prapremiera polska) w gliwickiej Operetce. 
Grala na scenach teatrów muzycznych w Gdyni, Poznaniu, Łodzi 
i Szczecinie. W Jatach 1995-97 dyrektor artystyczny Teatru 
Muzycznego w Gliwicach. Laureatka wielu nagród i odznaczeń. 
Reżyserka koncertów i widowisk teatralno-muzycznych. 



Orfeusz w piekle 
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OBRAZ PIERWSZV 

. Na początku pojawia się teściowa Orfeusza, Opinia Publiczna. Zapo
wtada, że będzie pilnować zięcia oraz swej córeczki Eurydyki , aby postę
powali zgodnie z regulaminem. Wygląda na wszędobylską plotkarę, któ
~a. chce być zawsze najlepiej o wszystkim poinformowana - i zazwyczaj 
JeJ się to udaje. 

Pojawia się na scenie Eurydyka i żali się, biedaczka, że co noc fasze
ruje się wstrętnymi tabletkami , ale za nic nie może zasnąć . Powodem tego 
stanu jest miłość do pszczelarza Arysteusza. Ale oto przychodzi mąż, nie
stety„. A już myślała, że to ukochany, dla którego zresztą przygotowała 
piękny bukiet. Orfeusz również nie może wyj ść z osłupienia, ponieważ 
zdawało mu się przez moment, i ż to jego ukochana Pomponia. W takiej 
sytu.acji najlepiej byłoby się rozwieść. Ale nie jest to takie proste, mimo iż 
oboje pragną wolności. Mam absolutnie dosyć nudnych artystów. Wolę 
prostego wieśniaka - mówi Eurydyka do męża . Orfeusz postanawia za
gr.ać jej .Ci Państwu) coś na skrzypcach, ale dla żony (i dla Was, drodzy 
w1dzow1e) to istna katorga. W końcu biedaczka zatyka sobie uszy, ale 
nawet to nie pomaga: okropne dźwięki wchodzą jej prosto do głowy i 
~wid':1ją w mózgu jak wiertarka. Wreszcie król Tracji przerywa tę mękę 
t stwierdza, że j edyne, co nas j eszcze łączy, to wzajemna niechęć. 

Największy problem polega na tym, iż w Ministerstwie Wieczności przez 
czyjeś niedbalstwo pomieszały się kiedyś nasze papiery i przypadła nam 
rola najwierniejszych kochanków. Ciekawe, jak teraz taką sytuację od
wrócić? Tam, na górze, nikt nie będzie przecież miał ochoty przyznać się 
do pomyłki , gdyż mógłby wybuchnąć niezły skandal. A przed tym broni 
naszą parę Opinia Publiczna. Teściowa przymknie oko na ciche zdrady, 
ale absolutnie nie zgodzi się na rozwód. Według niej najważniejsze jest 
zachowanie pozorów. 

Eurydyka pozostaje sama z dręczącymi ją myślami, lecz po chwili zja
wia się jej gach Arysteusz. Oboje równocześnie wpadają na świetny po
mysł: kochanek musi ją po prostu porwać - i to będzie najprostsze wyj
ście z tej okropnej sytuacji. Pszczelarz niespodziewanie częstuje ją zatru
tym winem. Gdy Eurydyka je wypija, natychmiast umiera. Arysteusz tłu
maczy Państwu, że nie stało się nic strasznego, po czym przy grzmotach i 
piorunach przeistacza się w Plutona: 

Jam jest Pluton. Bóg Piekieł zakochany w Eurydyce. 
Najpierw musiałem ją zwodzić pod postacią zwykłego pszczelarza, 
a potem uśmiercić, aby żywą stała się dla mnie. 
Zabiera ukochaną do piekła (czyli teatralnej zapadni). 
Orfeusz, wróciwszy z lekcji muzyki, czyta na drzwiach swojej chaty 

czterowiersz napisany ręką Eurydyki i informujący go o tym, że żona por
wana została przez Plutona. Król Tracji odetchnął więc z ulgą, gdyż bę
dzie wreszcie mógł związać się z ukochaną Pomponią. Niestety nagle -
niczym Deus ex machina - wchodzi na scenę Opinia Publiczna i czyta 
zięciowi paragraf 8 jakiegoś dokumentu: Ich miłość, zgodnie z paragra
fem 8 punkt d, ma sięgać aż po grób. Każe mu iść na Olimp i żądać 
zwrotu Eurydyki. Orfeusz buntuje się, ale Opinia jest nieubłagana . Idą 

razem do Jowisza. 

Akcja przenosi się do nieba. Scena przedstawia łaźnię w stylu rzym
skim na Olimpie. Możemy przeczytać napisy: Gabinet odnowy biologicz
nej, Sauna , Pij soki warzywne, Fitness Studio . Bogowie ćwiczą na roz
maitych przyrządach. Usługują im efeby i piękne dziewczyny. Wszyscy 
są okropnie znudzeni . Widzimy Kupidyna, który właśnie powrócił z noc
nych podbojów miłosnych. Podobnie spędziła ostatnie godziny urocza 
Wenus. Bożek miłości częstuje ją piersióweczką. Dostrzegamy też Dianę, 



która jest zupełnie nie w sosie, ponieważ nie przyszedł na randkę w krza
kach(!) jej kochanek (kolejny Akteon). Jowisz jest oburzony. Stwierdza, 
iż to w najwyższym stopniu gorszące, aby córka boga na stanowisku za
dawała się z mężczyznami - w krzakach . Z tego powodu bóg bogów za
mienił jej Akteona w ... jelenia czyli jeleniowatego prawdziwca z jelenimi 
rogami na głowie. W ogóle Jowisz jest zbulwersowany, ponieważ wszy
scy (no ... prawie wszyscy) zachowują się nieprzyzwoicie (zwłaszcza on 
sam! -nikt nie potrafiłby zliczyć jego kochanek i nieślubnych dzieci). O! 
Właśnie Kupido podszczypuje boginię młodości Hebe, roznoszącą w nie
bie pokarm nieśmiertelnych - czyli ambrozję (która podobno jest w ogóle 
bez smaku albo po prostu już się wszystkim bogom znudziła). 

Mieszkańcy nieba mają już dosyć stetryczałego Jowisza, który zanu
dza ich wykładami na temat pożytku soków jarzynowych itd. Zaczynają 
myśleć o zamachu stanu. Wykrzykują hasła: Precz z ambrozją i nekta
rem! Precz z tyranią! Niech żyje wolna miłość! 

Junona podejrzewa męża o to, że uwiódł Eurydykę. W tym momencie 
Merkury powraca prosto z piekła. Informuje Jowisza, że Pluton porwał 
Eurydykę do swojego królestwa. O wilku mowa! Właśnie wchodzi Pluton 
w towarzystwie dwóch ochroniarzy w prochowcach. Po chwili okazuje 
się jednak, że te ponure typy są skąpo ubranymi dziewczynami. Rozkła
dają przenośny stolik i w mig przygotowują piknik. 

PLUTON: Oto, proszę, butelka starego wina z Cypru, ognista starka 
prosto z piekielnej beczki, ikra z łososia ze Styksu, czyli kawior. 

JOWISZ: Wino z Cypru! ... Kawior! ... A my tu jesteśmy wiecznie ska
zani na nektar i ambrozję. 

Nagle wbiegają bogowie z krzykiem: Mamy zamiar zrobić pucz, zdobę
dziemy władzy klucz. Za broń! Za broń! Za broń! (..) Mamy już tej tyranii 
dość! Upijają się winem przyniesionym przez Plutona. Krzyczą: Precz z 
nektarem i ambrozją, precz z piernikami z obłoków, precz z niebieskimi 
migdałami, precz z zupą z lazuru. Jowisz ostatkami władzy stara się bronić 
dobrego imienia Olimpu (które i tak już zostało całkowicie zszargane). 
W odpowiedzi mieszkańcy nieba przypominają mu jego własne wybryki: 
porwał królewnę Europę (córkę Agenora, władcy fenickiego miasta Sydo
nu), przybierając postać byka; na śliczną Danae (córkę Akrizjosa, władcy 
Argos) spadł jako złoty deszcz; zamienił się w łabędzia, by pobaraszkować 
z Ledą (żoną Tyndareosa, króla Sparty). Junona jest oburzona. Nazywa męża 
starym świntuchem i grozi mu, że wystąpi o rozwód. 

Podczas tego zamieszania wchodzi Merkury, anonsując przybycie Orfe
usza wraz z jego teściową. Pluton od razu stracił dobry humor. Jowisz prosi 
zebranych o zachowanie pozorów, że wszystko w niebie jest w porządku 
(sam gra tę komedię znakomicie). Po wysłuchaniu Opinii Publicznej (gdyż 
Orfeusz nie potrafił wydukać nawet jednego zdania) władca nieba skazuje 
Plutona na zwrot Eurydyki. Oczywiście Orfeusz jest z tej decyzji bardzo 
niezadowolony. Bóg bogów postanawia nagle, że sam zstąpi do piekła, aby 
naocznie przekonać się, czy jego wyrok zostanie wykonany. Wszyscy bo
gowie pragną iść tam razem z nim. Tak długo proszą go, aż wreszcie się 
zgadza. Któż nie byłby ciekawy, jak naprawdę wygląda piekło? 
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Scena ukazuje więzienie. Widzimy Eurydykę zrzędzącą, że nie ma w 
piekle żadnych atrakcji. Próbuje ją zabawić rozmową służący Styks, wspo
minający co chwilę, jak to kiedyś był królem Beocji, dopóki nie wypadł z 
bożej łaski. Codziennie upija się wodą zapomnienia z rzeki Lety. Twier
dzi, że się w Eurydyce zakochał. Dobre sobie! Wciąga ją w głąb sceny, 
gdy usłyszał kroki. Wchodzi Pluton i Jowisz. Bóg bogów chce zobaczyć 
Eurydykę. Chodzi po scenie, opukuje ściany. Wreszcie dostrzega ukryte 
drzwi i przez dziurkę od klucza wkłada swą wizytówkę. Eurydyka prze
chwytuje ją z ulgą, że sam najwyższy nie zapomniał o niej. Postanawia 
przy okazji przestrzec wszystkie panny, żony, wdowy i rozwódki siedzące 



na widowni: Nie wierzcie nigdy pszczelarzom, bo mogą się okazać prze
branymi bogami i nie wierzcie nigdy bogom, bo mogą się okazać prze
branymi pszczelarzami. A na wszelki wypadek w ogóle nie wierzcie męż
czyznom. Przebranym czy nie. 

Ten Jowisz naprawdę ma niesamowite pomysły! Właśnie zjawił się w 
celi pod postacią muchy. Eurydyka czuje, że coś łazi jej po nosie. Do
strzega owada i jest nim zachwycona: Nie opuszczaj mnie śliczna mucho! 
Zostań ze mną! Pokocham cię! 

Moim zdaniem Eurydyka zwariowała, żeby zachwycać się tak obrzy
dliwym stworzeniem (nawet jeśli ma złote skrzydełka, to co?). Prosi mu
chę, żeby przestała latać. Wreszcie łapie ją w swój welon. Po chwili owad 
zaczyna gadać ludzkim (a może boskim?) głosem: Jestem twój, jeśli tylko 
zechcesz, o piękna! Obmyślają sposób ucieczki. Gdy Jowisz odlatuje, zja
wia się Pluton i zaczyna już coś podejrzewać ... 

I 
OBRAZ 

Bogowie wystroili się jak na bal. Schodzą do podziemi i ze zdziwie
niem widzą tu pełno śmieci oraz odpadków. Pluton prosi o chwilę cierpli
wości. Na chwilę zapada ciemność, po czym unosi się zasłona i widzimy 
przy zastawionych stołach władców piekieł, z wieńcami kwiatów na gło
wach, bawiących się i pijących wino. Dołączają do nich bogowie Olimpu. 
Są zachwyceni. Na naszych oczach odbywają się bachanalia czyli roz
pustne uroczystości na cześć boga wina, Bachusa (greckiego Dionizosa). 
Eurydyka przebrana jest za bachantkę. Jowisz chce tańczyć menueta. 
Bogowie rozpoczynają galop i tańczą kankana. Śpiewają w zachwycie: 
To bal! Bal oryginalny! Galop infernalny niech rozpocznie bal! Niech 
żyje galop, galop nam! 

Podczas zamieszania Eurydyka chce wymknąć się razem z Jowiszem. 
W tym momencie psuje im szyki Pluton, który już wcześniej podejrze
wał spisek. Tłumaczy bogowi bogów, że i tak nie uda mu się zabrać do 
nieba Eurydyki, ponieważ sam publicznie zawyrokował, że ma być zwró
cona mężowi . O wilku mowa! Oto zbliża się Orfeusz, rzępolący na 
skrzypcach. Jowisz więc wymyśla bardzo oryginalny podstęp: Odzyska 
pan Eurydykę dopiero wtedy, jeżeli dojdzie pan do rzeki Styks, poprze
dzając swoją żonę i nie obejrzy się pan ~a nią ... W przeciwnym razie 
stracisz ją na zawsze. 

Pluton buntuje się przeciw takim matactwom, ale nie ma już prawa 
głosu. Rozpoczyna się finałowa scena: Opinia Publiczna idzie pierw
sza, za nią Orfeusz, a za nim Eurydyka, okryta welonem i prowadzona 
przez Styksa. Orfeusz nie obejrzał się ani razu! Już wsiada na łódż! Trzeba 
więc wykorzystać inne środki. Służba wtacza armatę i Jowisz daje znak. 
Po chwili armata strzela w Państwa stronę kolorowym konfetti . 

To podziałało natychmiast. Oczywiście Orfeusz nie mógł wytrzymać 
i obejrzał się. Eurydyka znikła. Najbardziej rozgoryczona jest Opinia 
Publiczna, a najmniej - sam Orfeusz, który uwolnił się od żony na za
wsze. Co zrobić teraz z Eurydyką? Jowisz postanawia zostawić ją w 
piekle, ale Pluton nagle wcale jej już nie chce. W takim razie bóg nieba 
decyduje, że córa Teb będzie reprezentować go w Parlamencie Europej
skim. Zostanie wieczną bachantką. Na tronie, w głębi sceny pojawia się 
sam Bachus. Eurydyka idzie w jego stronę i wstępuje na tron. 

Teraz zobaczą Państwo jeszcze baletowe wygibasy i końcowego kan
kana, po czym kurtyna opadnie w dół i wszyscy artyści otrzymają gorące 
brawa! Podobało się, prawda? Nic dziwnego, skoro ta słynna operetka 
grana jest z powodzeniem w całej Europie od 140 lat. 

KRZYSZTOF PIOTROWSKI 

Powodzenie ,Orfeusza w piekle" przypisywano temu, że widzów do teatru napędza/ sam szatan 
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Zastępca dyrektora dis finansowo-księgowych : 
Lucyna Lenkiewicz 

Zastępca dyrektora dis administracyjno-technicznych: 
Joanna Puk 

Dyrygenci : 
Jan Jazownik, Jerzy Matula, Włodzimierz Romanowski, 

Andrzej Rosół, Henryk Wicherek, Andrzej Zubek 

Chórmistrz: 
Henryk Wicherek 

Kierownik baletu: 
Jacek Nowosielski 

Korepetytorzy: 
Grażyna Griner, Barbara Owsiak, Jerzy Matula, Adam Mazoń 

Inspicjent i rekwizytor: 
Jacek Tomaszewski 

..... Sufler: 
o Danuta Franczewska 

Kierownik koordynacji pracy artystycznej: 
Wanda Nowosielska 
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s Kierownik Impresariatu: 
::s Jolanta Szymura 
~ 
0 Organizacja widowni : 
~ Izabela Warmuz 
.;:, - Promocja: 
o Iwona Podczaszy 

Reklama: 
Małgorzata Czech 

Kierownik techniczny: 
Adam Prażuch 

Dekoracje i kostiumy wykonały pracownie Teatru Muzycznego w Gliwicach 

Brygadier sceny: Władysław Kmita 
Realizacja oświetlenia : Jerzy Juraszek 

Realizacja dźwięku : Jerzy Puk 
Brygadierzy pracowni: krawiecka damska: Irena Sławińska, krawiecka męska: 
Piotr Blukacz, zdobnicza: Barbara Stania, fryzjerska: Julia Kotowicz, farbiarska: 

Zofia Małujlo, plastyczna: Barbara Ciszek, tapicerska: Józef Balcerzyk 

Redakcja programu: Krzysztof Piotrowski 
Noty o realizatorach i wykonawcach: A.B. 

Opracowanie graficzne: Jerzy Grycz 
Skład : Studio DTP Działu Wydawnictw Teatru Muzycznego w Gliwicach 

Ze zbiorow 
.,,iału Dokumentac1. 

Dziękujemy za współpracę 
następującym firmom: 

studio 
KWADRAT 
IMPRESARIAT 
PROMOCJA 

REKLAMA 
ul . Jagiellońska 6 (li p.) 

41-500 CHORZÓW 
tel/fax (0-32) 2414-563 

PIEKARNIA 
BARBARY TATARSKIEJ 
w Chorzowie, ul. Jagi e llońska 6 

proponuje 

GORĄCE PIECZYWO 
dwa razy dziennie 

także w niedzielę i święta 
dowóz GRATIS 

telefon kontaktowy: 2412-843 

Patronat prasowy: Patronat radiowy: 
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