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JAKUB OFFENBACH 

ORFEUSZ W Pl EKLE 
Libretto: Hector Cremieux i Ludovic Halevy Przekład: Jerzy Merunowicz i Andrzej Ozga 

Opracowanie tekstu reżyseria i choreografia: 
Wojciech Kępczyński 

Kierownictwo muzyczne: 
Tadeusz Karolak 

Scenografia i kostiumy: 
Małgorzata T reu~er 

Współpraca choreograficzna: Reżyseria światła: 
Jolanto Rybarska, Sebastian Gonciarz Mieczysław Kozioł 

Asystent dyrygenta: Asystent scenografa: 
Łukasz Wojakowski Krystian Drywa 

Przygotowanie chóru: 
Maciej Pawłowski 

Asystenci reżysera: 
Sebastian Gonciarz, Jerzy Woźniak 

Asystent: Konsultacja wokalna: 
Magdalena Maria Kotarska Romana Krebsówna 

Produkcja: 
Marek Szyjko 

4g ~ 2000 

Dyrekcja Teatru Muzycznego ROMA pragnie serdecznie podziękować Zarządowi Miasta Stołecznego Warszawy 
za pomoc finansową, która umożliwiła nam realizacje premiery 110rfeusza w piekle" 

oraz Jego Ekscelencji Panu Benoit d' Aboville · Ambasadorowi Francji w Polsce za objęcie patronatem niniejszego 
przedsięwzięcia . 



W~iod z Wojciechem Kępczyńskim 
Dyrektorem Teatru Muzycznego ROMA 

Gdy obejmował pan stanowisko Dyrektora ROMY wiele szep
tano o pańskiej nieskrywanej nienawiści do operetki. Czy bar· 
dzo pan cierpi teraz, osobiście reżyserując „Orteusza w pie· 
kle"? 

Nie boję się cierpienia, bo w nim ma swoje źródło wrażliwość 
również artystyczna. Zaś co do 110rfeusza w piekle", to uwa
żany jest on za pierwszą operetkę z prawdziwego zdarzenia. 
U podstaw tego dzieła znalazła się pasja Offenbacha i niewqt
pliwy bunt przeciw napuszonej, przestylizowanej i przez to 
martwej formie operowej tamtych czasów. W 110rfeuszu" 
roi się od prześmiewczych muzycznych cytatów 
ze znanych oper, a w libretcie od pasti
szowych kwestii, nawiązujących do 
wypowiedzi ówczesnych 

11
eksper

tów" w dziedzinie sztuki. Sq to 
żarty z natury rzeczy dostęp
ne dziś dla nielicznych. Jed
nak 11struna rewolucyjna" 
utworu nadal jest napię
ta . Na niej staramy się 
grać realizując tę pre
mierę. 

Wobec źle pojmowanej 
konwencjonalności. Kon-
wencja nie musi być kojarzo-
na z krępowaniem artystycznej 
wyobraźni. Na cóż komu wspo-
mniana wcześniej wrażliwość, skoro 

Styce podczas tworzenia obrazu przedstawiajqcego samego 
Zbawiciela, którego artysta ów, pełen religijnego zapału malo
wał na klęczkach, objawił się Chrystus i rzekł: Jy mnie nie 
maluj na klęczkach. Ty mnie maluj dobrze!" 

Zatem, czas uciąć wszelkie dyskusje o podziałach i tworzyć 
nowoczesny teatr muzyczny. 

Zdecydowanie tak. Jak dzisiaj musical, czy idqc dalej, wywo
dzqca się z niego pop-opera w rodzaju 11Miss Saigon", tak 
i operetka była synonimem muzyki popularnej swoich cza
sów. Jednak z ponad setki dzieł takiego mistrza jakim był Of
fenbach grywanych jest do dzisiaj zaledwie kilka. To świad-

czy o tym, że prawdopodobnie w przypadku pozostałych 
. kanwenc[a tworzyła ramy zbyt sztywne 

· :>: ;;. - i zbyt wqskie, by wypełnić je mogła 
~··•.-··~ ~ .... ~ ......... - inwencja dzisiejszych twórców. 
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o nic nie można nabić sobie guza? Nie u[ę- _ 
ta w żadne ramy kreacja zwykle prowadzi da ni- -----
kąd. Sztuka, albo lepiej byłoby powiedzieć: cała sztuka pole- Czy d~brze rozumiem, ie "!' intencji twórc~w spektaklu, 
go tu na twórczym wypełnieniu i rozwijaniu formy. Dlatego re- nowa prem1~ra .Orteusza w piekle* to fontazia na tematy 
alizując 

11
0rfeusza" staram się wykorzystać tak konwencję obycza1owe 1 erotyczne. 

utworu, jak i doświadczenia nowoczesnego teatru muzyczne-
go, również musicalu. Po premierze "Wesołej Wdówki" w reżyseri Tadeusza Wi

śniewskiego pojawiły się zarzuty, że spektakl nie dorósł do 
zaprojektowanego przez panią Annę Wacowską bardzo pi
kantnego plakatu. Jego autorkę ponownie zaprosiłem do 
współpracy, sam realizując premierę i tym razem mam zamiar 
11 dorosnąć". 

No tak, to słowo musiało paść w naszej rozmowie, choć nie 
mało wciąi głosów wołających, ie musical od klasycznej ope
retki, jaką jest „Orteusz w piekle", dzieli przepaść. 

Zacznijmy od tego, że 11operetka klasyczna" to w pewnym 
sensie pomieszanie pojęć. Operetek nie zalicza się do muzyki 
klasycznej, ani tzw. poważnej. Określenia 11 klasyczny" używa 
się, a raczej nadużywa chcąc tym samym zasugerować, że do 
danego utworu podchodzić należy z nabożną czcią. Tymcza
sem istnieje bliska mi anegdota, jak to malarzowi, Janowi 

Ostatnie pytanie: Jakie sq pańskie wizje na przyszłość? 

Patrząc na scenę ROMY widzę już lądujący helikopter z kulmi
nacyjnej sceny 11Miss Saigon". 

Jakub Off en bach 
Do Paryża w roku 1833, w towarzy

stwie ojca przyjechał z Kolonii, 14 letni chło
piec, który nazywał się Jakub Eberst. Od dzieciń
stwo przejawiał nie tylko wielkie zdolności mu
zyczne, ole także ogromną pasję do muzyki i to 
stało się przyczyną, że mądrzy rodzice urodzili 
kształcić Jakuba w samym europejskim centrum 

~~=-rłr15Jf i 11,;,frJ~ . /J 
artystycznym, czyli włośnie w Paryżu. __ 

Najpierw chłopcu udało się to, czego · -
przed nim nie dokazał młody Franciszek Liszt, 
mianowicie - dostanie się do zamkniętego dla 
obcokrajowców paryskiego Konserwatorium. 
A gdy je ukończył, czy może wcześniej, Jakub 
Eberst postanowił zmienić nazwisko no dźwięcz
niejsze: Jakub Offenbach, od miasteczko nie
mieckiego Offenbach nad Menem, gdzie urodził 
się 20 czerwca 1819 roku. 

Nie od razu wszakże zdolnemu Jaku
bowi los wyznaczył rolę kompozytora. Najpierw 
młodzieniec ukończył klasę wiolonczeli i nawet 
przez pewien czas błyszczał jako wirtuoz tego 
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instrumentu, występując także za granicą.(. .. ) Zbyt poważna kariero wiolonczelisty nie cieszyło jednak Offenbacha, 
który myślał o życiu bardziej błyskotliwym, o realizować postanowił je według mało budującej zasady, że „ziarno spry
tu więcej waży od korca wiedzy". (. .. ) 

Tymczasem nie pewny jeszcze, co z tego będzie, przyjął engagement no dyrygenta orkiestry, która grało 
w przerwach spektaklów w czcigodnej Komedii Francuskiej.(. .. ) Przez kilkanaście lot Offenbach podpatrywał grane no 
pierwszej scenie Francji klasyczne tragedie Corneille' o, Rocino i innych, co nasunęło mu koncept parodiowania sztuk 
opartych o antyk we własnych , jak najbardziej współczesnych operetkach. No właściwą drogę przeznaczeń Jakub Of
fenbach wszedł dopiero wtedy, gdy w roku 1855 odnajął jeden z niewielkich paryskich teatrzyków, nazwał go Les 
Bouffe - Parisiens i sam wziął się za komponowanie.(...) 

Nieszczęsny kompozytor - przedsiębiorco teatralny, będąc ciągle w pogoni za pieniędzmi, musiał tworzyć 
coraz to nowe rzeczy bez przerwy. W rezultacie napisał różnych utworów s.cenicznych oż 109 z czego wybredny czas 
zostawił przy życiu tylko cztery: „Orfeusza w piekle", 11 Piękną Helenę", „Zycie paryskie" i operę „Opowieści Hoffma
na", która było najwyższą ambicją Offenbacha, o której premiery nie doczekał, zmarłszy o kilko miesięcy wcześniej, 
4 października 1880 roku.(. .. ) 

Prapremiero „Orfeusza w piekle", z librettem Hectoro Cremieux i Ludoviko Holevy odbyło się w Les Bouffe 
- Parisiens 21 października 1858 roku w wersji dwuaktowej, dojąc swym twórcom olbrzymi sukces. 

W roku 187 4 - rozbudowaną do czterech aktów - wznowiono operetkę w Teatrze de Io Goite z niebywa
łym przepychem: 1 OO- osobowo orkiestro, 120- osobowy chór, 70-osobowy balet. Wznowienie to przyniosło Offenba
chowi, po setnym przedstawieniu milion dwieście franków czystego dochodu! 

Jerzy Waldorf 
(Program - Operetko Warszawsko - l 960r.) 



Patroni medialni i sponsorzy „Orfeusza w piekle11 
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ORFEUSZ 

Kiedy pomysł wystawienia arcydzieła Offenbacha w Te
atrze Muzycznym ROMA zaczął się powoli krystalizować 
pojawiły się dwa poważne kłopoty. Po pierwsze, wśród 
znanych nam, popularnych wersji libretta nie sposób było 
znaleźć jednej, która nie sprowadzałaby całej zabawy do 
mieszczańskiego kabaretu z myszką, gdzie dowcip pole
gał na akcentowaniu treści doraźnie aktualnych, dziś już 
całkowicie przebrzmiałych. Dotyczyło to zwłaszcza wersji 
stworzonych przez K.I. Gałczyńskiego oraz najczęściej gry
wanej po li wojnie, Janusza Minkiewicza i .Stanisława Dy
gata w opracowaniu Beaty Artembskiej. Zarty na temat 
biurokracji i niedoboru kawy na rynku, tudzież punktowa
nie czułych miejsc socjalistycznej ojczyzny w rodzaju PKO, 
PZU, etc. nie wydały nam się zbyt obiecujące na rok 
2000. 

Drugim problemem była odziedziczona po wcześniej
szych krajowych realizacjach partytura, pełna luk w po
równaniu z dostępnymi nam zagranicznymi wydawnictwa
mi płytowymi. Podążając tym śladem odkryliśmy niezna
ny szerszej publiczności fakt istnienia dwóch 110rfe
uszów". A więc, prapremierowego, będącego w istocie 
operą buffo, wystawioną w 1858 roku na niewielkiej 
scence teatru Bouffes-Parisien i wznowionego 15 lat póź
niej z wielką pompą i równym powodzeniem w Teatrze 
Gaite - gigantycznej rewii poszerzonej o wiele nowych 
partii, scen, baletów i kupletów. 

Ze swej strony, na wstępie zgodziliśmy się co do kwe
stii zasadniczej, że chcemy wystawić Orfeusza w wersji 
11 najbardziej oryginalnej", prapremierowej. A więc, 
w pierwszym rzędzie rezygnując z lokalnych - polskich 
i anachronicznych dowcipów na rzecz ponadczasowej pi
kanterii libretta Hectora Cremieux. Tu najbliższe ideału, bo 
wolne od ciężaru doraźnej aluzji wydało nam się rluma
czenie Jerzego Merunowicza z 1951 roku. Z kolei rozczy
tując sprowadzoną z Francji partyturę pełnej wersji A.D. 
187 4 zebraliśmy całkiem spory zbiorek scen i kuplefów 
nie istniejących w wersji prapremierowej, które jak )ale 
Eurydyki", 11 Rondo Merkurego", czy Juplety z pocałun
kami - Cupida" należą do największych orfeuszowych hi
tów, pozostając prawdopodobnie nieobecnymi w dotych
czasowych polskich wystawieniach. Odczuwając miły 
dreszcz, towarzyszący wszystkim pionierom, ruszyliśmy 

do pracy nad 11 ostateczną polską wersją" - pełną, ale za
chowującą muzyczny urok oryginału . Pragnęliśmy dać pu
bliczności prawdziwą i dosadną 11sztukę teatralno - mu
zyczną", klarowną i precyzyjnie operującą ostrzem żartu, 
w odróżnieniu od ognistej, acz nieco przesłodzonej i prze
ładowanej późniejszej rewii. Z drugiej strony poczytywali
śmy sobie za zaszczyt odkrywanie dla polskich meloma
nów 11nowych" offenbachowskich przebojów. Trzeba było 
dokonać drobnych retuszy w instrumentacji dla zachowa
nia jednorodności stylistycznej i dopisać, prawdopodobnie 
nieistniejące dotąd w mowie trzech wieszczów, teksty. Na 
koniec pozostało dodać smakowitemu literacko - mu
zycznemu daniu sprzed niemal półtora wieku nieco - nie 
bójmy się tego słowa - postmodernistycznego pieprzu 
w postaci scenicznej oprawy, kpiącej na równi z siebie sa
mej, jak i dzisiejszej kultury. Staraliśmy się więc wspomóc 
nieco już muzealne przedrzeźnianie mitologii, żonglerką 
elementami 11mitologii" końca XX wieku, rodem z pop-kul
tury. Podeszliśmy natomiast z należnym szacunkiem do 
pikantnego, ale niezwykle smacznego libretta prapremie
rowej wersji, zbudowanego według najlepszych i do dziś 
niezawodnie wywołujących salwy śmiechu wzorców farsy. 

Podsumowując, wyszliśmy z założenia, że nie to jest 
naprawdę współczesne, co doraźnie aktualne, ale to co 
wspólne dla wszystkich pokoleń i dające się przeżyć oraz 
przedstawić w sposób dzisiejszy. I dlatego pragniemy za
proponować państwu starego - dobrego, całkiem nowego 
11
0rfeusza w piekle". 

Realizatorzy 



Wojciech Kępczyński (reżyser i choreogmf) 
Absolwent warszawskiej PWST. W lotach 1991 - 98 dyrektor Teatru im. Kochanowskiego w Radomiu. Twórco i dyrek
tor trzech edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego i reżyser m. in. musicali: Józef i cudowny 
płaszcz snów w technikolorze-A.L.Webbero i Fame- Davida de Silvy oraz w teatrze ROMA Crazy For You- Gersh
wina, uznanych za sukces nie tylko artystyczny, ole i komercyjny. Stypendysto United Stotes lnformotion Agency i The 
British Council - Zarządzanie teatrem w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Od 1998 Dyrektor Naczelny i Artystycz
ny Teatru Muzycznego ROMA. 

Tadeusz Karolak (kierownik muzyczny) 
Ukonczył studia dyrygenckie pod kierunkiem prof. Bogusława Madeya w warszawskiej Akademii Muzycznej, której dy
plom uzyskał w 1982., pozostając na uczelni jako asystent i dyrygując szeregiem koncertów. W latach 1980 - 81 
prowadził założoną przez siebie Orkiestrę Kameralną Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Od 1984 roku jest 
dyrygentem w Warszawskiej Operze Kameralnej. Współpracował niemal ze wszystkimi polskimi orkiestrami filharmo
nicznymi. Dokonał licznych nagrań muzyki filmowej. Jest ponadto absolwentem Instytutu Muzykologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Małgorzato T reutłer (scenograf i kostiumolog) 
Ukończyło ASP w Krokowie. Ma w swoim doro!r 
ku realizację scenografii do blisko 300 
premier. Współpracuje z niemal 
wszystkimi teatrami w kroju. 
Z teatrem ROMA związana 
jest od dawno. Orfeusz 
jest jej 11 realizacją na 
tej scenie (wcześniej 

stworzyło scenografię 
między innymi do 
spektakli: Błękitnl 
Maska, Błękitny za· 
mek, Czerwony Kap
turek, Królewna 
Śnieżka) i jednocze
śnie efektem kolejnej 
współpracy z Wojciechem 
Kępczyńskim jako reżyse
rem, po między innymi, okrzyk
niętymi „wydarzeniami" wystowie
nieami musicali: Józef i cudowny płaszcz 
w technikolorze na scenie teatru w Radomiu. oraz 
Crazy For You w ROMIE 

Sebastian Gonciarz (asystent reiysem i choreografa) 
Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku, obecnie kształci się w Akademii Muzycznej w Warszawie. Dro
gę artystyczną rozpoczął udziałem w legendarnym musicalu Metro. Występował też w programach Olgi Lipińskiej 
oraz przez dwa lato współpracował ze znanym, niemieckim teatrem „Salome". Dziś jest aktorem i tancerzem w 
warszawskim Teatrze Buffo, a także pełniąc funkcję asystenta, współtworzy kolejne realizacje w Teatrze Muzycznym 
ROMA. 

Maciej Pawłowski (kierownik chóru) 
Kompozytor, dyrygent, aranżer i producent. Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie prof. Henryka Blachy. 
W latach 1991 - 1998 kierownik muzyczny w Teatrze Powszechnym w Łodzi. 
W tym czasie, skomponował lub opracował muzykę do ponad 30. przedstawień. Zrealizował takie spektakle muzycz
ne jak Karmaniola, Ciotka Karola i Kity, Czarodziei z Oz. Wraz z Wojciechem Kępczyńskim zrealizował (i ponad 350 
razy poprowadził) musicale: Józef i cudowny płaszcz w technikolorze, Fame i Crazy for You. W 1999 roku rozpoczął 
też współpracę z Opero Nova w Bydgoszczy realizując musical Promises, Promises. Ponadto piastuje funkcję Kierow
nika Muzycznego Teatru Muzycznego ROMA. 

Jerzy Woźniak (asystent reiysem) 
Jest aktorem, który swą drogę artystyczną rozpoczynał w legendarnym Krokowskim Teatrze Rapsodycznym. Do dziś 
jest przekonany, że właśnie tej scenie zawdzięcza to, kim jest 
jako artysta i człowiek. Z Teatru Rapsodycznego 
wywiódł niegasnące zamiłowanie do form 
poetyckich. Był aktorem Teatru im. 
Słowackiego w Krokowie, gdzie 
zagrał wiele ról z repertuaru ro
mantycznego. Po przeniesie
niu się do Warszawy rozpo
czął współpracę z Teatrem 
Komedia, o następnie 
z Operetką Warszawską. 
Od pierwszych ról w stoli
cy, jego specjalnością sta
ły się musicale i komedie 
muzyczne. W Teatrze Mu
zycznym ROMA występuje 

jako aktor oraz pełni funkcję 
asystenta reżysera . 



Romano Krebsówna (konsultant wokalny) 
Wieloletni kierownik wokalny warszawskiego Teatru Komedia i wykładowca P.W.S.T w Warszawie. Współpracuje z teatrami dra
matycznymi i operowymi na terenie całego kraju. Opracowała stronę wokalną do ponad dwustu realizacji teatralnych, filmowych 
i telewizyjnych. Współpracowała, przygotowując wokalnie aktorów, przy przedstawieniach reżyserowanych m.in. przez Kazimie
rza Dejmka, Aleksandra Bardiniego, Tadeusza Łomnickiego, Kazimierza Kutza, Macieja Prusa, Krystynę Meissner, Krystynę Jandę, 
Wojciecha Adamczyka, Jana Szurmieja, Marcela Kochańczyka, Jana Skotnickiego i Wojciecha Kępczyńskiego, z którym przy obec
nej premierze współpracuje jui po raz dziewiąty. 

Łukosz Wo~kowski (asystent dyrygenta) 
W 1996 roku ukończył studia dyrygenckie w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W czasie studiów zaangażował się 
w pracę przy nowo powstającym chórze przy Tatrze Wielkim i wraz z nim brał udział w 11 wielkich inscenizacjach, takich jak Aida, 
Nabucco, Tosca, Parsifal, Cyrulik Sewilski, Norma, Quo vadis. Z zespołem tym, przekształconym później w samodzielną instytucję 
pod nazwą Sacri Concentus, uczestniczył w wielu nagraniach płytowych i TV. Piastuje funkcję Szefa Orkiestry Miejskiej w Wołominie, 
prowadzi Orkiestrę Symfoników Warszawskich NOVA oraz jest założycielem i dyrygentem własnej orkiestry rozrywkowej. Z Teatrem 
Muzycznym ROMA współpracuje od drugiej połowy lat 90. 

Andrzej Ozga (autor przekładów) 
Absolwent PWST w Warszawie. Aktor, piosenkarz, autor, tłumacz i satyryk specjalizujący się w piosence literackiej oraz małych 
formach kabaretowych, teatralnych i radiowych. Ma na swym koncie ponad 40 realizacji teatralnych i telewizyjnych powstałych 
w oparciu o jego piosenki, bądź tłumaczenia jego autorstwa. Między 
innymi jest autorem tłumaczeń musicali: Evita, Nunsense, --·•~•r""lliciiiiii..~- · 
Pocałunek kobiety Pajqka oraz Dziś wieczorem: Lola 
Blau, Annie, komedii wierszem Celimena i Kardy
nał, a takie pakietów tekstów z repertuaru 
Edith Piaf, autorstwa Charlesa Trenet' a, 
a takie lry i George' a Gershwinów. 
Z Teatrem Muzycznym ROMA współ
pracuje jako konsultant ds. literac
kich. 

Jolanto Rybarska (asystent chore
ografa) 
Ukonczyła Państwową Szkołę Bale
tową im. R. Turczynowicza w War
szawie oraz Akademie Muzyczną im. 
F. Chopina w Warszawie. Następnie by
ła Pierwszą Solistką Baletu Teatru Wielkie
go w Warszawie, tańcząc główne i solowe ro
le w baletach: Jezioro łabędzie, Don Kichot, Cw 
pelia, Giselle, Śpiqca Królewna, Sylfidy i w innych. 
W latach 1984 - 1995 była Solistką Baletu, pedagogiem 
i asystentem Kierownika Baletu oraz choreografa w Landestheater w Linz, 
w Austrii. Po powrocie do kraju została pedagogiem i repetytorem, a nastepnie Kierownikiem Baletu Teatru Muzycznego ROMA. 
Jest ponadto pedagógiem w Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie. 

„Niesłychany, Wspaniały, Niewiarygodny, Urokliwy, 
Czarowny, Natchniony, Zabawny, Udany, Doskonały, Melo
dyjny ! " pisał Jules Noriac w Le Figaro nazajutrz po pre
mierze „Orfeusza w piekle", dnia 21 października 
1858r., w Bouffes-Parisiens, zaś Paul Smith wtórował mu 
w Revue et Gazette musicale de Paris: „Jeżeli mimo 
wszystko Orfeusz was nie porwał, pretensje możecie mieć 
tylko do samych siebie, winę bowiem ponosi jedynie 
wasz ... szczególny gust." 

Rzecz działa się za panowania Napoleona 111 (bratan
ka tego prawdziwego), który w 1848. wybrany na pre
zydenta nowiutkiej Republiki, już w 1851 dokonał zama
chu stanu, powołujqc w rok później do życia li Cesarstwo. 
Zgodnie ze znanq nam z historii najnowszej dziwacznq 
prawidłowościq, we Francji zapanował dziesięcioletni 
okres drastycznego ograniczenia swobód obywatelskich, 
rozpasania i samouwielbienia elit oraz, co idzie z powyż
szymi samotrzeć, wszechobecnego panoszenia się biuro
kracji wszelkiej maści. Nastał czas, gdy działalność te
atrów, wśród których władze ustaliły pewnq hierarchię, 
podlegała ścisłym uregulowaniom. Rozporzqdzenie Pre
fektury policji z dnia 4 czerwca 1855r. dokładnie określi
ło zakres repertuaru Bouffes-Parisiens: dozwolone były 
mianowicie przedstawienia pantomimy dla pięciu postaci, 
sceny komiczne i muzyczne z dialogami dla dwóch lub 
trzech postaci oraz sztuki baletowe dla najwyżej pięciu 
tancerzy. Przepisy zakazywały „pod jakimkolwiek pozo
rem wprowadzania do pantomimy słów, kupletów i piose
nek", a także wzbraniały Offenbachowi w jego teatrze 
wykonania „jakiegokolwiek chóru" bez ministerialnego 
zezwolenia. Nowe rozporzqdzenie z dnia 22. październi
ka rozszerzało zezwolenie na „sztuki komiczne i muzycz
ne w jednym akcie dla najwyżej czterech postaci". 

Rok 1858 - choć wiele z przytoczonych wyżej absur
dalnych zarzqdzeń udało się już częściowo obejść wcze
śniej - był i bez tego trudnym okresem dla dyrektora Bo
uffes-Parisiens, nękanego nieustannymi kłopotami finanso
wymi. Nachodzony przez komorników, Offenbach szukał 
zapomnienia - czy też raczej chciał sam zostać zapo
mniany - w licznych podróżach, nie przestajqc zarazem 
komponować nowej sztuki, która, jak wierzył, miała przy
nieść sukces jemu i napełnić kasę teatru. 

Wieczorem 21 października 1858r. wydarzył się cud: 
Przedstawienie opery buffo w 2 aktach i 4 odsłonach, 
z siedmioma śpiewakami i siedmioma śpiewaczkami, nie 
liczqc chórzystów - 110rfeusz w piekle" - stało się dla jed-

nych rzuconym w twarz wyzwaniem, dla drugich zaś 
prawdziwym olśnieniem . 

Kierujqc się wskazówkami kompozytora, libreciści Cre
mieux i Halevy stworzyli jedno z najlepszych librett, jakie 
powstały w dziejach muzyki, zabawne i zgrabnie skonstru
owane, które z elegancjq parodiowało wielkq operę oraz 
owq prześwietnq Starożytność, a wszystko wczasach gdy 
wychowanie klasyczne było jednym z filarów europejsko
ści. Autorzy potraktowali słynny mit o Orfeuszu z brakiem 
szacunku przyprawiajqcym o dreszcze Jules'a Janina, Gu
stawa Flauberta i kilkH jeszcze melancholików, wedle któ
rych profanacja starożytnych legend i karykatura wielkiej 
opery uwłaczały najbardziej uświęconym tradycjom. Of
fenbachowska desakralizacja mitologii odkupywała jednak 
nudę tragedii antycznych , coraz bardziej beznamiętnie 
„tłuczonych" w gimnazjalnych ławkach. Nadchodzqca 
epoka oczekiwała, wynagrodzenia publiczności owych 
edukacyjnych mqk wesołymi sztukami. 

Satyra zawarta w dziele piętnowała, w bardziej lub 
mniej zawoalowany sposób, obłudę i zakłamanie społe
czeństwa okresu li Cesarstwa, uwięzionego w sztywnych 
ramach pseudo-moralności. Dlatego kluczowq postaciq 
sztuki uczyniono Opinię Publicznq, stróża ładu i konwe
nansu. Offenbach nie szczędził też kqśliwości gnuśnemu, 
otoczonemu sztucznym blaskiem dworowi, przeniesione
mu za sprawq satyrycznego zwierciadła sceny na szczyty 
Olimpu. Mimo tego, królowie i ksiqżęta sami przychodzili 
do teatru oklaskiwać swojq własnq dekadencję: W grudniu 
1858r., Ksiqże Hieronim Bonaparte zaszczycił swq obec
nościq 52. przedstawienie 110rfeusza", później zaś sam 
Napoleon Ili ofiarował Włochom przedstawienie owej 
uciesznej epopei mitologicznej, jako że podzielał po
wszechne uwielbienie dla Offenbacha. 

„Jeżeli jest we Francji człowiek zdolny podnieść z upad
ku prawdziwy gatunek buffo, odnowić ducha muzyki, 
przywrócić radości jej miejsce i odesłać do lamusa melo
dramatyczne poszlochiwania, które zbyt długo już sq nam 
serwowane jako opera buffo, to jest nim pan Offenbach" 
można było przeczytać w 1859 r. w L'lndependance bel
ge, w artykule, którego autor być może jeszcze nie 
w pełni zdawał sobie sprawę z faktu, że był świadkiem 
narodzin nowego gatunku teatru muzycznego - operetki. 

Bogumił Ochandach 
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ORFEUSZ W PIEKLE - streszczenie / summary 
Pierwsza odsłono - Okolice Teb 

Opinio Publiczno - niewiasta z zasadami, wyjaśnia, jaka 
jest jej rola w sztuce: niczym antyczny chór, czuwać bę
dzie nad poszanowaniem dobrych obyczajów, piętnując 
wszelkie przejawy zepsucia. Stać będzie zwłaszcza, na 
straży świętych więzów małżeńskich . W chwilę po poja
wieniu się Eurydyki rozumiemy w czym rzecz. Sposobem 
tej Damy na małżeńską nudę jest romans z Arysteuszem. 
Właśnie oczekuje go we własnej sypialni, folgując swojej 
nieposkromionej wyobraźni. A Orreusz? ... napawa ją nu
dą. Poza tym jego skrzypce doprowadzają ją do szewskiej 
pasji, świdrując na wskroś uszy!. .. Nie ma zamiaru dłużej 
znosić humorów swego męża. Gdyby przynajmniej każda 
małżeńska scena nie kończyła się popisem wirtuozerii!. .. 
Niestety! Eurydyka z radością uciekła by od małżonka. 
Ów po prawdzie, również lokuje swoje uczucia z dala od 
domowego ogniska, pozostając pod urokiem Maquilli -
nimfy, która stała się jego natchnieniem. 
Pieczętując jak zawsze, małżeńską kłótnię skrzypcowym 
solo, Orreusz czym prędzej uchodzi, by udzielić kolejnej 
lekcji muzyki zapatrzonym w niego, młodocianym uczen
nicom, Eurydyka zaś, wybiega kochankowi na przeciw. 
Nie wie jednak, że jej Arysteusz to przebrany Pluton. Gdy 
go spostrzega, dzieli ich łąka . Podrzucony wśród traw 
przez boga piekieł wąż kąsa ją i uśmierca swym jadem. 
Jeszcze tylko krótki liścik „aleksandrynem" do męża i Eu
rydyka pogodzona z losem i szczęśliwa zstępuje w ramio
nach Plutona na dno Hadesu. 
Powracając do domu, Orreusz odnajduje list Żony i... 
wreszcie wolny, cieszy się ponad miarę z nieoczekiwane
go wdowieństwa. Tego jednak za wiele. Do akcji wkracza 
chór oburzonych i „osobiście" urażonych w swych moral
nych zasadach ludzi, na czele których stoi Opinia Publicz
na. Przerażony skrzypek otrzymuje ultimatum: Jeśli nie 
pójdzie upomnieć się o swoją żonę u gromowładnego Ju
pitera, koniec z sukcesami, reputacją, możliwością prowa
dzenia lekcji, koniec z pieniędzmi. Koniec końców, Orre
usz ugina się pod presją i wjeżdża windą na Olimp. 

Druga odsłono - Olimp 

Pośród chmur, znudzeni wiecznością, ociężali od nadmia
ru nektaru i ambrozji, śpią bogowie, kołysani słodką arią . 
Wtem fanfara wyrywa wszystkich z odrętwienia: oto przy
bywa Diana, by opowiedzieć o tragicznej stracie ukocha
nego - Akteona, przemienionego w jelenia. Jupiter przy
znaje: to jego sprawka, ale zrobił to w trosce o reputację 
najdroższej córki. Rozgniewana Diana wylicza przed żoną 
Jupitera - Junoną, liczne przypadki niewierności gromo
władnego. Do rozmowy włączają się inni bogowie wście
kli, że nie mogą cieszyć się takim samym zakresem swo
bód - nie tylko erotycznych - jak ich władca . Awantura 
wisi w powietrzu, Junona mdleje. Jupitera w ostatniej 
chwili ratuje z opresji przybycie Merkurego, który powra
cając ze zwiadu w piekle, opowiada o uprowadzeniu Eu
rydyki oraz oznajmia rychłe przybycie sprawcy tej zbrodni 
- Plutona na Olimp. Pojawienie się brata pozwala Jupite
rowi na chwilę skierować na niego uwagę rozgniewanej 
żony i pozostałych bogów. Nie na wiele się to zdaje. 
Wkrótce rozdrażnieni na dobre mieszkańcy Olimpu otwar
cie występują przeciw prawowitej władzy. W takt melodii, 
jako żywo przypominającej słynną Marsyliankę, dochodzi 
niemal do boskiej rewolucji z trudem opanowanej przez si
ły specjalne Olimpu. Tymczasem jakiś człowiek przybywa 
do boskiego siedliska prosząc o posłuchanie. Jupiter decy
duje się go przyjąć, zalecając całej olimpijskiej rodzince 
godne i dostojne zachowanie - Broń Boże! - nie pranie 
boskich brudów w obecności śmiertelnych . 
Wchodzi Orreusz poganiany przez Opinię Publiczną. Cyta
tem słynnej arii z opery Glucka, nieszczęśnik wbrew sobie 
zmuszony jest domagać się powrotu z dna Hadesu swej 
niekochanej połowicy. Jupiter zaciekawiony mityczną uro
dą Eurydyki, postanawia udać się do piekła wraz z Pluto
nem by tam, osobiście zbadać sytuację. Od dawna marzą
cy o wrażeniach mocniejszych niż te, wywoływane nad
używaniem nektaru, bogowie proszą by zabrał ich ze so
bą. Jupiter zgadza się i ruszają. 



Odsłona trzecia - Buduar Plutona 

Eurydyka jest zawiedziona: wyobrażała sobie uroki życia 
pośród nieustających piekielnych orgii, tymczasem teraz 
cierpi nudę zamknięta w czterech ścianach buduaru swe
go kochanka. Ponadto umizgujący się do niej John Styks 
- służący i strażnik - budzi w niej odrazę, ale i zacieka
wienie. Niegdyś król Beocji, dziś topi smutek w wodach 
Lety, upijając się nimi do ... zapomnienia. Zaniepokojony 
hałasem Styks zamyka Eurydykę w kryjówce. Gdy poja
wia się Pluton ze wścibskim Jupiterem wszystko wydaje 
się być w należytym porządku, jednak Bóg bogów orien
tuje się co i jak, choć nic po sobie nie daje poznać. Odda
la się ze swym piekielnym bratem, poczym niepostrzeże
nie wraca i przemieniony przez Kupidyna w muchę, wkra
da się przez dziurkę od klucza do celi pięknej branki. Na
stępuje namiętny, erotyczny duet, poczym Jupiter odsłania 
zauroczonej i oczarowanej Eurydyce swą prawdziwą - bo
ską twarz. Planują potajemną ucieczkę na Olimp, udarem
nioną na razie przez nadejście Plutona. 

Czwarta odsłona - Salon piekielny 

Trwa w najlepsze wielka zabawo zorganizowano przez 
Plutona no cześć boskiej braci. Przebrana za bachantkę 
Eurydyko bawi się w najlepsze. Jednak plon ucieczki wraz 
z Jupiterem nie może, w dalszym_ ciągu dojść do skutku, 
ze względu no czujność Plutona. Ow zirytowany próbami 
przechytrzenia go, przypomina Jupiterowi o złożonym 
przezeń przyrzeczeniu zwróceni Eurydyki Orfeuszowi. Ju
piter musi tego dokonać w obawie przed potępieniem 
przez Opinię Publiczną i jej drużynę. Jemu także groziła
by utrato reputacji, o zwłaszcza utrato wiary śmiertelni
ków w jego nieomylność i - być może - odmowo skła
dania dotychczasowych, hojnych ofiar. Zanim jednak do
chodzi do wyprowadzenia Eurydyki z Hadesu, król bogów 
stawia Orfeuszowi warunek: nie wolno mu odwrócić się 
póki nie dotrze z żoną do Styksu. Pora śmiertelników zbli
ża się ku brzegom rzeki umartych jak no ścięcie. Orfeusz 
kroczy przodem, jednak skwapliwie wykorzystuje huk pio
runa ciśniętego przez zniecierpliwionego i nie lubiącego 
przegrywać Jupitera. Wobec tego faktu Eurydyko musi ku 
swej radości powrócić no piekielną ucztę, zaś Orfeusz no 
ziemię w ramiona swojej muzy - nimfy Mquilli. 
Opinio Publiczno musi zaś uznać swą porażkę, o zatem 
wszystko kończy się szczęśliwie . 

Scene One - The surroundings of Thebes 

Public opinion- o womon with principles exploins what her 
role in art is. She will look after the good treatment of de
corum stigmotising ony signs of demoralisotion like an an
cient chorus. She will porticularly sofeguard the holy mar
rioge bonds. Soon ofter Euridica oppears, we understond 
whot it is all obout. The lody's solution to her maritol bo
redom is on offoir with Aristeus. She is just expecting him 
in her own bedroom, indulging her uncontrolloble imogina
tion. And Orpheus?. he fills her with boredom. Aport from 
thot, his violin drives her wild, piercing her ears right thro
ugh ! She is not going to stand her husbond's whims ony 
longer. lf ot least every marriage row did not end in 
o spectocle of virtuosity ! Unfortunotely ! Euridica would 
hove obondoned her husbond with joy. To be honest he 
too locates his feelings for from home, stoying under the 
charm of Moquillo, o nymph, who has become his inspira
tion. 
Finishing their marrioge row with onother violin solo, Or
pheus, with all hoste mokes his escape to give onother 
music lesson to some adolescent schoolgirls who hove the
ir eyes fixed on him. Euridica, on the other hond, hostens 
to meet her !over. She is unoware, however, of the foct 
thot her Aristeus is o disguised Pluto. When she spots him, 
there is o meodow between them. A snoke, put there ste
olthily by the god of heli, bites her and kills her with its ve
nom. After writing o short letter in on Alexondrine verse to 
her husbond, Euridica reconciled with her fote and happy, 
descends to the bottom of heli in Pluto's arms. On his way 
home Orpheus finds the letter, and. free at lost, is immen
sely happy obout his unexpected widowhood. This is too 
much, however. A chorus, led by the Public Opinion, of 
outraged and personolly hurt in their morale people tokes 
action. A horrified violinist receives an ultimatum: if he do
es not go to cloim his wife from the thundering Jupiter, 
thot' s the end of his success, reputotion, the possibility of 
running closses and eorning money. Finolly, Orpheus bent 
by the pressure tokes o lift to get to Olymp. 

Scene Two - Olymp 

There, omong the clouds, bored with eternity, heavy with 
the overabundonce of nectar and ombrosio, sleep the gods 
rocked with o sweet ario. Suddenly o flourish of trumpets 
shokes them out of stupor: here comes Diano to tell obo
ut the trogic loss of her beloved Akteon, chonged into o de
er. Jupiter odmits thot he has done this with his dough
ter' s reputotion in mind. An gry Diano enumerates in front 
of Jupiter's wife Junona numerous instonces of his infide
lity. Other gods join the dispute expressing their onger over 
not being oble to rejoice ot the same range of freedom -
not just erotic- os their master. A row hongs overheod, Ju
nono foints. Jupiter is soved from his plight with the orri
vol of Mercury, who returning from reconnoitring in heli, 
tells obout Euridica' s obduction and soon ofter onnounces 
the arrivol of the perpetrator of this crime -Pluto ot Olymp. 
His brother's oppeorance allows Jupiter to direct his ongry 
wife's and other gods' ottention ot him. lt's to no ovoil, 
however. Soon, the truly irritoted inhobitonts of Olymp 
openly declare themselves ogoinst the lego! outhority. In 
time with the tune, immensely resembling the fomous 
Merseilloise, o divine revolution olmost breoks out hardly 
controlled by the Speciol Forces ot Olymp. In the meanti
me, o mon arrives ot the divine obode and osks to be li
stened to. Jupiter ogrees to receive him giving instructions 
to all his Olympion fomily to behove properly and eminen
tly and not - God Forbid ! - wosh the heovenly linen in 
the presence of the mortol. Orpheus, driven forward by the 
Public Opinion, comes in. The wretch is 
forced, ogoinst his own will, to demond, with the quote of 
the fomous ario from Gluck' s opera, his unloved better 
half' s return home from the o byss of Hades. Jupiter intri
gued by Euridica mythical looks decides to proceed to heli 
together with Pluto to personolly exomine the situotion 
there. The gods, who for so long hove dreomed obout sa
me stronger emotions thon just those provoked by the ove
rabundonce of nectar, osk to be token with him. Jupiter 
ogrees and they set off. 

Scene Three - Pluto's baudoir 

Euridica is disoppointed: she has imogined the glomour of 
life os continuous inferno! orgies and yet she suffers bore
dom closed in the four wolls of her lover's boudoir. More
over, she obhors John Styx, the servont and guard, who is 
courting her. On the other hand, however, he intrigues her. 
The farmer king of Beocio is now trying to drown his sor
rows in the woters of Leto, boozing till he folls into obli
vion. Disturbed by the noise, he closes Euridica in o hide
out. When Pluto arrives with the inquisitive Jupiter, every
thing seems to be in proper shope, olthough the God of 
gods realises what is wrong but does not let it be notice
oble. He wolks owoy with his inferno! brother only to re
turn unseen soon ofter. Chonged into o fly by Cupid, he 
slips through o keyhole into the chomber of the captive 
womon. After o possionote and erotic encounter, Jupiter re
veals his true divine foce to the enchonted and entranced 
Euridica. They plon to elope to Olymp together. However, 
Pluto 's arrivol thworts their plons for o while. 

Scene Four - The inferna! parlour 

A greot porty orgonised by Pluto to honour his divine fomi
ly is in progress. Disguised os Bocchonte, Euridica has 
o greot time. However, the plon of her elopement with Ju· 
piter cannot be put into practise due to Pluto's vigilance. 
The lotter, fed up with the ottempts to outwit him, reminds 
Jupiter obout his pledge to return Euridica to Orpheus. Ju
piter is forced to do so for fear of being condemned by the 
Public Opinion and their team. He would olso be threote
ned with the loss of 
reputotion, especiolly the loss of the belief of the mortol 
into his infollibility and - perhops - their refusol to bring 
the so for generous gifts. Before Euridica is token out of 
Hades, the king of gods imposes o condition on Orpheus: 
he must not tum his head back till he and his wife get to 
Styx. The mortol couple opprooches the bonks of the River 
of the Deod with greot feor. Orpheus proceeds first. Howe
ver, he reodily uses the ciap of o thunderbolt stormed by 
the vexed Jupiter who hotes to lose. Thus, rejoiced Euridi
ca must return to the inferno! party whereos Orpheus to 
the Eorth into the arms of his Muse - nymph Mquillo. 
The Public Opinion, on the other hond, must occept their 
foilure. Thus everything ends up hoppily. 
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Libretto 
Muzyko 
Reżyserio i choreografio 

Jeremi Przybora 
Janusz Stokłosa 
Janusz Józefowicz 

Gr am y k o n c e r t o w o 

Orkiestra TM ROMA pod dyrekcją Tadeusza Karolaka 

Musical dla całej rodziny. Zapierająca dech w piersiach muzyczno Pragnąc zaprezentować Państwu i promować orkiestrę Teatru 
przygodo dla dzieci, o pouczająca lekcjo szlachetnych zasad dla Muzycznego ROMA stworzyliśmy cykl koncertów niedzielnych. W 
dorosłych. Niezwykła historio chłopca, który nie chciał dorosnąć. programie min. muzyko filmowo i koncerty symfoniczne. 

Cr a z y 

Muzyko 
Libretto 
Reżyserio 

Choreografio 

For yo u 

George Gershwin 
Ken Ludwig 
Wojciech Kępczyński 
Janusz Józefowicz 

Gwiazdy teatru muzycznego, ruchomo dekoracjo, setki piór, taniec 
i step. Ten musical to wielkie, kolorowe show, które służy przede 
wszystkim wspaniałej rozrywce. 
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Wyjątkowo urodo melodii tej operetki sprawiło, że wiele z nich 
stało się przebojami, jak słynny wole Usta milczq, duszo śpiewa . 
Lehar jako pierwszy zrezygnował ze ścisłego podziału zespołu no 
balet, chór i solistów. Pozo tym połączył typowo paryską, salonową 
muzykę ze słowiańską muzyką etniczną. 

Świat według Bzdawki 

Opieko artystyczno 
Kępczyński 
Aranżacjo i kierownictwo muzyczne 

Wojciech 

Piotr Rubik 

Recital gwiazdy takich musicali, jak Józef i cudowny płoszcz snów 
w technikolorze, Farne czy (razy for You. Podczas tego wieczoru śmiech 
i łzy mieszają się ze sobą. Piosenki do słów między innymi Andrzeja 
Ozgi, Ernesto Brylla, Juliana Mere, Joanny Wojciechowskiej i Krzysztofa 

Romans 

Reżyserio Robert Gliński 
Aranżacjo i kierownictwo muzyczne Mariusz Dubrawski 

Spektakl poetycko-muzyczny w wykonaniu Justyny Sieńczyłło 
i Emiliano Kamińskiego. 
Inscenizacjo historii tragicznej miłości polskiej aktorki i rosyjskiego 
huzara wzbogacono romansami Aleksandro Wertyńskiego z tekstami 
Jonasza Kofty. 
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"OBUDZIŁABY ZMARŁYCH TA MUZYKA, 
JAKO ŻE RYTMY TE, TO SKOCZNE, TO 

GWAŁTOWNE , ZDAWAŁY SIĘ 

STWORZONE BY PRZEKAZAĆ SWOJE 
WIBRACJE , TAK DUCHOWE JAK I 

FIZYCZNE, CAŁEJ TEJ ROZSTROJONEJ 
PUB LICZNOŚCI , DLA KTÓREJ ŻYCIE 
BYŁO TYLKO RODZAJEM DANCE 

MACABRE. OD Pl ERWSZEGO 
POCIĄGNIĘCIA SMYCZKA, 

WPRAWIAJĄCEGO W DRŻENIE 
BOGÓW OLIMPU I PIEKIEŁ , 
ZDAWAŁO SIĘ , ŻE TŁUMEM 
WSTRZĄSNĘŁO JAKBY MOCNE 
UDERZENIE I ŻE ŚWIAT CAŁY, 

RZĄD , INSTYTUCJE, 
OBYCZAJE I PRAWA 
OBRÓCIŁY SIĘ W 
CUDOWNĄ I 
UNIWERSALNĄ 

SARABANDĘ. 

FRANCISQUE 
SARCEY 


