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HEUBERGER I JEGO „BAL W OPERZE-

Chociaż od śmierci Ryszarda Heubergera w r. 
1914 upłynęło już ponad pół wieku, kompozytora'.. 
tego i jego najznakomitsze dzieło „Bal w operze" 
publiczność lubelska będzie mfała okazję poznać 
dopiero teraz jako pierwszą operetkę wystawio
ną w sezonie 1967/68. Fakt ten możnaby uznać
za przypadek (scena lubelska prezentowała prze
cież całą plejadę znakomitych nazwisk opretko7 
wych od Straussa i Offenbacha po Lehara i Kal
mana), gdyby nie to ... że nie jest to przypadek. 
Muzyka „Balu w operze" chociaż wywodzi się
z klimatu .o·peretkowego Wiednia jest jednakże 
zupełnie inna niż ta do której przyzwyczaili 
swoich słuchaczy Straussowie czy ojciec operetki 
Offenbach, i od czasów swojeJ wiedeńskiej pra
premiery wydawała się wykonawcom - śpie
wakom bardzo trudna, a nawet wręcz niemoż
liwa do wykonania. Poza tym „Bal", aby zabłys
nąć w c<lłej swojej krasie na deskach scenicz
nych, wymaga bogatej wystawy, a więc takichże 
strojów, takichże deIDoracji. Teatr lubelski pod
jął trud wystawienia „Balu w Operze" mając 
nadzieję, że po kilkunastu już latach swego ir.!t
nienia stać go na podjęcie tego nie łatwego za
dania i zaprązentowania „Balu" w takiej opra
wie na jaką w pełni zsługuje. 

Ryszard Heuberger urodził się w Austrii, 
w Grazu, 18 czerwca 1850 r. Z początku nic nie 
zapowiadało, . że zainteresowanie młodego RY:
szarda wywodzącego się z rzemieślniczej r·odziny 
pójdą w kierunku muzycznym. Po ukończeniu 
szkół podstawowych, Heuberger, zapisał się na 
Politechnikę Wiedeńską, którą po kilku latach 
studiów opuścfł z dyplomem inżyniera w kie
szeni. Dyplom t® nie zaprowadził Heubergera 
ani do pracowni konstrukcyjnych, ani na plac 
budowy. Po ukończeniu uczelni Heuberger za.s
taje kier•ownikiem Akademickiego Stowarzysze
nia Śpiewaczego w Wiedniu a wkrótce po tym 
dyrygentem Wiedeńskiej Akademii Śpiewaczej. 
Od tej chwili wszystkie zajęcia naszego inży
niera mają charakter już wyłącznie muzycżny. 
W r. 1896 zaczyna pracować w gazeicie wiedeń- -
skiej „Neue Freie Presse" jako krytyk muzyczny 
a w r. 1902 zostaje mianowany profesorem Kon
serwatorium Wiedeńskiego . 

W ciągu tych wszystkich lat, Heuberger, oczy
wiście komponuje. Nie od razu była to muzyka 
operetkowa. Początkowo kompozytor będący pod 
wielkim wpływem Jana Brahmsa tworzy wy
łącznie dzieła z zakresu muzyki poważnej -
pieśni i chorały, rapsod symfoniczn y „Wiosna 
miłości", suity orkiestrowe, opery. Dopier o mając: 



już lat prawie pięćdziesiąt, pisze Heuberger swo
ją pierwszą operetkę - właśnie „Bal w Operze". 
Może wpływ mistrza - Brahmsa, może blask 
nazwisk dotychczasowych twórców operetko
wych - Straussa i innych sprawił, że Heuber
ger tak późno zaczął tworzyć dla potrzeb teatru 
operetkowego - trudno dzisiaj dociec. W każ
dym razie wiemy na pewno że debiut, „Bal 
w Operze", okazał się debiutem znakomitym 
i od czasu prapremiery w r. 1898 na deskach 
„Theater an der Wien" grywa:iy jest do dzisiaj 
na wszystkich scenach operetkowych świata. 

Krytycy współcześni nazwali „Bal w Operze" 
,,najbardzied uroczym zjawiskiem" motywując 
ten sąd świetnością całcści kompozycji, nowością 
zawartych w niej rymów, tak bardzo różnych 
od dotychczas słyszanych na wiedeńskiej scenie 
<>peretkowej, wreszcie wewnętrzną logikę spaja
jącą tekst libretta z muzyką. Najwięcej pochwał 
zebrały tercet i duet z I-go aktu, arietka o Pa
ryżu, no i oczywiście lmakomicie melodyjny 
walc z II-go aktu „Czeka na nas chambre 
separee". 

Libretto do „Balu w Operze" napisali popu
larni wówczas w Wiedniu libreciści Victor Leon 
i Hugo Waldberg dokonując przeróbki znanej 
komedii francuskich autorów Hennequina i De
lacoura „Różowe domino". Libretto to, będąc 
tworem wiedeńsko-francuskim okazało się teks
tem dowcipnym i odpowiadającym wymaganiom 
sceny muzycznej, której chyba głównym zada
niem jest bawienie swoich widzów. Streszczi:nie 
libretta podajemy w innym miejscu programu, 
tutaj natomiast pozwolę sobie zacytować kilka 
zdań, które z powodzeniem, wydaje mi się, 
mógłby również zacytować nasz znakomity ty
godnik „Przekrój" w swojej równie znakomicie 
i przedowcipnie redagowanej rubryce „M:vśli 
ludzi wielkich, średnich oraz psa Fafika". Oto 
myśli, które wypowiadają na sc<nie uczestnicy 
„Balu w Operze": „Przymykać od czasu do cza
su oczy - to najlepsza recepta na szczęście 
w małżeństwie". „Mężczyźni powinni jak naj
więcej pracować, to odwraca złe myśli i tempe
ruje złe skłonności". „Straszni są dzisiaj ludzie 
- nic nie załatwią, a łapy wyciągają". „Męż
czvźni dzielą się na dwie kategorie - na tych, 
których przyłapać ławo i na tych, których 
przyłapać trudno". 

I to byłoby wszystko. A więc zapraszamy na 
bal... 
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Osoby dramatu (jeśli oczywiście rzecz nazwier 
my dramatem) są następujące: Teofil Beaubis
son, starszy pan i takaż pani, jego żona - Pal
mira, Paweł Aubier i jego żona Aniela oraz 
trzecie małżeństwo Małgorzata i Jerzy Dume
nilowie. Na scenie występuje jeszcze jedna para, 
tym razem już nie małżeńska, a mianowicie 
fertyczna pokojówka Hortensja i młody a nie
doświadczony kadet marynarki, Henryk. Pikan
terii całemu temu towarzystwu dodaje tancerka 
Teodora, ale ona występuje dopiero w akcie dru
gim. W akcie pierwszym natomiast wszystkie 
wymienione przed chwilą osoby spotykają się 
w salonie państwa Dumenil prowadząc ożywione 
rozmowy towarzyskie, które jeśli chodzi o pa
nów za temat główny mają znalezienie sposobu 
na jaknajbardziej wesołe spędzenie czasu w sto
łecznym i grzesznym Paryżu, a jeśli chodzi 
o panie - sprawdzenie (o, nieszczęsne!) wierności 
ich małżonków. Za tę wierność młoda Aniela 
ręczy prawie głową, zaś bardziej doświadczona 
Małgorzata nie ręczy wcale. Zawiązuje się in
tryga w której macza swoje paluszki również 
i urocza pokojówka Hortensja i wszyscy cze
kają z różnymi i bardzo pomieszanymi uczu
ciami na wielki maskowy bal, który ma się 
odbyć właśnie w Operze. 

Zaczyna się akt drugi i zaczyna się wielki 
bal. Wspaniałe toalety pań, wytworne sylwetki 
panów, powłóczyste spojrzenia pań, powłóczy
sty krok tańczących par, powłóczyste ruchy 
kelnerów pobierających pourboir'y za swoje 
usługi. Ach, ten bal, ach ten bal! Odnajdujemy 
tu oczywiście wszystkich naszych znajomych -
panie w maseczkach na twarzach otulone w je
dnakowe kaszmirowe szale, panowie również 
w maskach i w... akcji. W akcji nie tylko na 
parkiecie w takt dźwięków walca, mazurka czy 
kankana, ale także w osobnych gabinecikach 
w lożach teatru zwanych z francuska chambre
separee. Tak oto o tychże gabinecikach śpiewają 
w duecie Hortensja i Henryk. 

Czeka na nas Chambre separee, 
Cień, abażury, półmrok, comprenez? 
Gdzie z dala szumi bal, 
Gdzie z dala gwarzy bal, 
Walc porwie nas w ramiona swe. 
Czeka na nas Chambre separee, 
Cień, abażury. półmrok, comprenez7 



Gdzie z dala szumi bal, 
Gdzie z dala gwarzy bal, 
Walc porwie nas w ramiona swe. 
W tym chambre separee. 

Trzeba im zapewne wierzyć, gdyż wierzą w to 
oni sami, wierzą inni nasi bohaterowie, wierzą 
zapewne i nasi widzowie. A tymczasem bile
ciki z zaproszeniami na bal wysłane jeszczEt 
~ pierwszym akcie (gwoli sprawdzenia mał
l'leńskiej wierności) robią swoje: w chambre
geparee znajduje się Paweł z zamaskowaną 
Małgorzatą i Jerzy z Anielą. Upragnionej samo
tności we dwoje szuka również usilnie i naj
starszy wiekiem z całego towarzystwa, pan Bea
bisson, który nadmiar swoich własnych lat pra
gnie zrekompensować zabawą z najmbdszą 
jej uczestniczką, tancerką, Teodorą . Na balu. 
jak to na balu jednak,(a także i w życiu) nie 
wszystko odbywa się według pragnień i przed
tem zamierzonych planów: pan Beaubisson spę
dza czas tylko w towarzystwie suto zastawio
nego stołu, Małgorzata dostrzega własnego męża 
zalecającego się do zamaskowanej damy, Aniela 
- niestąty, ach - widzi to samo w wykonaniu 
tym razem jej męża. A więc łzy i zmartwie:iia, 
panie chcą natychmiast wracać do domów i mu
sieliby się martwić razem z nimi, gdyby nie to. 
że porwał je tłum tańczący kotyliona a zaraz 
po tym zapada kurtyna kończąca akt drugi. 

Akt trzeci prezęntuje nam bohaterów naszege> 
balu znów w czterech ścianach salonu państwa 
Dumenil. Wszystkie urokliwe wspomnienia pry
skają jak sen jaki złoty, na scenie twarda do
mowa rzeczywis t ość, a z nią nieuniknione wy
jaśnienia. Wyjaśnienia te właściwie nic do końca 
:nie wyjaśniają więc i w tym krótkim ~tresz
czeniu nie postawimy kropki nad i... Operetka 
przecież tego nie wymaga, operetka nie rozwill
zuj e problemów. - Operetka chce Was bawić 
drodzy widzowie, dać Wam tę t'lk zwaną go
dziwą rozrywkę tak bardzo potrzebnlł każdemu 
z nas p.:i dniu pracy. Mamy nadzieję, że nasz. 
Bal tej właśnie rozrywki Wam dostarczył. 
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TADEUSZ BURSZTYNOWICZ 

Scenografia: 
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Jerzy Ambroziak 
Tadeusz Molski 

Zofia Bronikowska-Krajewska 

Alicja Hortyńska 
Aura Szymanowska 

Irena Artycz-Zbawińska 
Ewa Kobylarz 

Tadeusz Sosnowski 
Pawel Wojtczak 

Janusz Krzysiak 

Dariusz Smigielski 
Aleksander Sozański 

Kierownictwo muzyczne: Choreografia: 
BENEDYKT KONOWALSKI 

Dyrnencl: 
WŁADYSŁAW KABALEWSKI 

JÓZEF TALARCZYK 

JERZY KAPLIŃSKI 

Przygotowanie chóru: 
TADEUSZ CHYLA 

WALC KOTYLIONOWY, MAZURKA Z KURANTEM I KANKAN - MUZYKA BENEDYKT KONOWALSKI 
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SOLIŚCI BALETU 

DANUTA 
ABRAMOWICZ 

ZBIGNIBW 
DOBKIEWICZ 

ANNA 
MIKLAS IN SKA 

JACEK ZELENT 

ZESPÓŁ BALETOWY 

KRYSTYNA DAJNOWICZ 
KRYSTYNA DEPUTAT 
TERESA JURASZEK "' 
KRYSTYNA KUCHARCZYK 
IRENA MACIEJEWSKA 
HALINA PLESKOT 
EULALIA PRZYBOROWSli 
MARIA RAFALSKA 
ZOFIA SOSZYŃSKA 
JANUSZ BROCIEK 
ANDRZEJ MANIA 
ZDZISŁAW NIEWIADOMSJO 
TADEUSZ POLAK 

CHÓR 

Kierownik - TADEUSZ CHYŁA 

Zespół : 

IRENA CHODZIAKIEWICZ 

ADRIANA KRZYSIAK 

STANISŁAW A MAKSYMOWICZ 

MARIA NOWACZYŃSKA 

JADWIGA NOWISZEWSKA 

ELŻBIETA OBARZANEK 

MARTA TABACZEWSKA 

GRAŻYNA TOKARCZYK 

GENOWEFA ZALEWSKA 

J ÓZEF DOBROWOLSKI 

JERZY G;A WEŁ 

LESZEK KARSKI 

ZENOBIUSZ KWASEK 

RYSZARD NOWISZEWSK.I 

LESZEK RADZKI 

MAREK SERAFIN 

STANISŁAW SMYK 

ZDZISŁAW SZABAT 

Inspektor chóru 
RYSZARD NOWISZEWSKI 
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ZESPÓŁ ORKIESTRALNY 

I skrzypce: 
RYSZARD KOMOROWSKI 
(koncertmistrz) 

JAN ŁOKAJ 
STANISŁAW SZYMCZYK 
HENRYK WYŻYCKI 
JERZY WOŻNIAK 
JERZY ZAPRAW A 

II skrzypce: 
JÓZEF A BLACHA 
ADAM BISKUPSKI 
CZESŁAW KSIĄŻEK 
ANDRZEJ WILK 

Altówki: 
TERESA ' URBAN 
ROMAN TRZCIONKOWSKI 

Wiolonczela: 
ANTONI OCZKOWSKI 

Kontrabas: 
WITOLD DZIĘGIELEWSKI 
WŁODZIMIERZ TELUK 

Flet i pikolina: 
ZYGMUNT KULIKOWSKI 

Oboje: 
JÓZEF KOLEK 
FRANCISZEK LESZCZYNSKI 

Klarnety: 
KONSTANTY GIEDRYS 
ZBIGNIEW ZASTAWNY 

Fagot: 
BOLESŁAW STRAW A 

Waltornie: 
HENRYK KRÓL 
STANISŁAW TARACHA 

Trąbki: 

EDWARD DRZAZGA 
MIKOŁAJ LIPKO 

Puzon: 
TADEUSZ DRABINSKI 

Perkusja: 
ERWIN SZARY 

Gitara i banjo: 
STĄNISŁA W CHROMCEWICZ 

Inspektor orkiestry: 
TADEUSZ DRABINSKI 
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ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik technicmy: 
JERZY CHABINSKI 

Kierownicy pracowni: 

- \uawieckiej 
KLEMENTYNA 
ROZTWOROWSKA 

- stolarskie.i 
ANTONI BOGUSZ 

- perukarskiej 
SABINA WÓJCIK 

- malarskiej 
JAN ANDRYCHIEWICZ 

Swiatło: 
STANISŁAW WÓJCIK 

Rekwizytor: 
JADWIGA TA:RACHA 

Brygadier sceny: 
FRANCISZEK STRZYŻEWSKI 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

FRED KOSMALA 
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I ORS 

KAŻDEMU POMAGA 

ORS 
UŁATWIA ŻYCIE 

ORS 
ZASPAKAJA POTRZEBY 

ADRESY PLACÓWEK ORS 
W LUBLINIE 

ul. HANKI SAWICKIEJ 16 tel. 254-?2 
ul. BIERNACKIEGO 1 tel. 247-11 
ul. LUBOMELSKA 8c tel. 260-02,261-08 

PRZEZORNY ZAWSZE 
UBEZPIECZONY 

PZU 
PROWADZI MIĘDZY INNYMI UBEZPIECZENIA 

MIESZKAŃ 

ZAKRES TEGO UBEZPIECZENIA 

OBEJMUJE SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK: 

- kradslejy a włamanle1n I rabunku 

- połaru, powodsl I hura9anu 
- a.skód wocloclqgowych I kanalbacyjnych 

o ras 

- oclpowledslalnołcl cywllnel domowników 

NISKA SKŁADKA 

- 2 zł rocznie od 1 OOO sumy ubexpleczenio 

- ueroki zokrea odpowledziolnołci PZU 

- łotwy sposób zowieronio ubezpieczenia 
zapewniony spokój o posiadane mienie 

INFORMACJI UDZIELA INSPEKTORAT 

POWIATOWY PZU W LUBLINIE ULICA 

NADSTAWNA NR 22 TEL. 250-61 ORAZ INSPE

KTORATY W POZOSTAŁYCH POWIAT ACH 

WOJEWÓDZTWA LUlłELSKIEGO 
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