


TEATR MUZYCZNY 

W lODZI 

ul. Północna 47 / 51 



Dyrektor i Kierownik artystyczny 

RAJMUND AMBROZIAK 

Zastępca Dyrektora 

WŁODZIMIERZ MICHALSKI 

Kierownik literacki 

HALINA DOLATA 

JACQlTES OFFENBACH 

PERI COLA 
(La Pfrichole) 
operetka w trzech aktach 

Libretto: 
,... 

LUDOVIC HALEVY 
HENRI MEILHAC 

Przekład libretta: Krystyna Chudowolska 

Andrzej Bentkowski 

premiera 18 kwietnia 1980 



OBSADA 

Per:cola 
HANNA MATYSKIE\VICZ 
ZOFIA MEC 

P iqu illo 
EDM ND KAMIKSKI 
MIECZYSŁAW LABA 

Don And r es de Ribeir a, w icekr ól F eru 
ZBI G NIEW BOBO WSKI 
JAN P ADKOWSK I 

Hrabia P an atella:; , szambela n dwor-_1 
HENRYK TRYBUŚ 
ZBIG NIEW \ ALO CH 

Don Pedr o de H inoyosa , guber nator L imy 
ADAM KOZIOŁEK 
J E RZY NEJMAN 
IRENEUS Z A. PIETRAS 

M a rkiz de Tarapote 
CZESŁAW JAROSIEWICZ 

Notariusz 1 
JERZY CZAPLIŃSKI 

Notari usz Il 
CZESŁAW GRĄCKI 

Stary więzień 
STANISŁAW MARIAN KAMIŃSKI 

Trzy k uzynki: 

Guadalena 
MAŁGORZATA WILK 

Berginella 
TERESA MULA W A 

Mastrril la 
ANNA GAJEWSKA 
ARLETTA WŁODARCZYK 

Damy dworu: 

Man ueli ta 
RESATA R ENTOWSKA 

Frasquin ella 
URSZULA KUBICA-SEBZDA 

Bram bill a 
ANNA RYBIŃSKA (art. chóru) 

'i netta 
HE.LEN A BARA (art. chóru) 

Dwa j pijacy 
KAROL DOBRASZCZYK (art. chóru) 
ANDRZEJ SIKORA (art. chóru) 

Strażnicy 

ZDZISŁAW JUREK (art. chóru) 
ANDRZEJ SOŁTYS (art. chóru) 

Sol is ci b aletu: 
B ARBARA FIGURSKA, IWONA MODELSKA, 
ELŻBIETA SZCZYPA-PIEKARSKA, 
ANDR ZEJ JAŁOSZYŃSKI, JANUSZ 
MATUS ZEW SKI, HENRYK STEUER 

ORK IEST RA 
C HOR 
B ALET 
TEAT RU MUZY ZNEGO W ŁODZI 

Dyrygu je -
ZBIG~IEW P AWELE 
TADEUSZ BŁASZCZYK 



Projekt kostiumu Don Andresa 

TREŚĆ LIBRE1yfA 
Akt I 

W Limie, w peruwiańskiej winiarni 
.U Trzech Kuzynek" panuje radosna 

<. tmosfera. Dziś są imieniny wicekróla, 
a tego dnia wszyscy mogą bawić się na 
jego koszt. 
Gubernator Limy, Don Pedro de Hinoyosa 
wyszedł właśnie w przebraniu na mias to, 
by sprawdzić osobiście czy lud jest zado
wolony i czy wszyscy dobrze się bawią. 
Także hrabia Panatellas, szambelan dworu 
pojawił się dzi ś w przebraniu by obser
wować tłum. P rzypadkiem ci dwaj spo
tykają się „U Trzech Kuzynek", a z ich 
rozmowy wynika, że i wicekról Don An
dres de Ribeira również wymknął się 
z pałacu w przebraniu. Mówią też, że wi
cekról po fajerwerkach imieninowych za
prowadzi do prz. 1tulnego domku jakąś. 
ślicznotkę. 
Nadchodzi wicekról , jest wyraźnie zado
wolony, że widzi swój lud z wesołymi 
minami i z pełnymi szklankami w rękach 
- nieomylny to znak, że jest dobrze. 
Gromkie okrzyki ,niech ż je wicekról!" 
utwierdzają go w ty m przekonaniu . Pana
tellas i Don Pedro udając, że go nie rozpo
znają , proponują wicekrólowi obejrzeni 
innych dzieln ic miasta. 
Tymczas m do gospody przychodzą Peri
cola i Piquillo. dwoje wędrown eh śpie
waków, którzy za przyzwoleniem jednej 
z kuzynek przygotowują się do w:vstępu . 
Jednakże nie uda je im się nic zarobić. Gło
dni lecz zakochani marzą o ślubie , na 
który ich ciągle nie stać. Zmęczona Peri
cola pragnie odpocząć i zdrzemnąć się, 
proponuje więc P iquillowi, by sam poszedł 
śpiewać i zarobił na dzisiejszą kolację . 
Nadchodzi rozgoryczony Don Andres, gdyż 
w swych towarzyszach rozpoznał guber
natora i szambelana. Jest zły , że nie może 
dowiedzieć się prawdy o swym ludzie. 
Nagle słyszy czyjeś półsenne wymyślania 
na przeklęte czasy. Zachwycony Don An
dres spostrzega Pericolę. Chce usłyszeć 
o jej troskach. Oczarowany nią pragnie 
natychmiast zabrać Pericolę do swego pa
łacu i uczynić damą dworu. Przypadkiem 
podczas tej rozmowy Don Andres zdradza 
się kim jest w istocie, jednakże dziewczyna 
nie chce uwierzyć, iż jest on wicekrólem. 
Gdy wspólnie zaczynają krzyczeć „precz 
z wicekrólem!", wpadają Don Pedro i Pa
natellas, by schwytać śmiałków, którzy 
pozwalają sobie wznosić podobne okrzyki. 
Rozpoznany przez nich wicekról udowad
nia tym samym Pericoli swą tożsamość. 
Pericola obiecuje udać się razem z nim do 
pałacu, przedtem jednak chce napisać list 
do Piquilla. 



Projekt kostiumu Piqui lla 

Don Andres m a jednak pewien problem. 
E tykieta dworska nie pozwala mu na 
wprowadzanie do palacu n iezamężnych 
pań, bowiem w icekról jest wdowcem. Prosi 
zatem szambelana by znala zł jakiegoś bie
daka, któr y poślubiłby Pericolę, oczywiście 
za odpovviednim wynagro ::l zeniem. 
P er icola dołącza do lis tu sakiewkę po::la 
rowaną jej przez Don Andresa i zostawia 
u trzech kuzynek z prośbą o przekazanie 
P iquillow i, sama zaś udaje się z w icekrólem 
na ucztę . 

Do gospody ·wraCJ. Piquillo. Kuzynki po
dają mu list oJ Pericoli. Zupełnie załamany 
p ragnie się powiesić, lecz w ty m momenci e 
wpa da P anatellas i nakazu je doprowadzić 
P iquilla d o takiego stanu, by on mógł do
prowadzić g do oltarza ... 
Pericola początkowo nie chce wyjść za 
mąż, gd y jednak wybrankiem okazuje się 
k ompletn ie pi jany Piquillo, dziewczyna 
zmienia zdanie i sta je się posłuszna w oli 
w icekróla. 
Odbywa się ślub Per icoli i Piqu illa. 

Akt II 

W pałacu w icekróla dam y dworu zajmu ją 
się omdlałym mark izem de Tarap ote, który 
p oczuwsz się lepie j w yzna je, iż popadł 
w omdlenie z powodu w prowadzenia się 
ulicznej śpiewaczki do apa rtamentów księ
żnej Acapulco, zmarłej żony wicekróla . 
Nadchodzi Piquillo, który w reszcie do\. ia
duje s ię, że w czora j wstąpił w związek 
małżeński , dwor zanie zaś i ntonuj ą sparc
c!iow any m otyw muzyczny z oper y Doni
zettiego „Fawor yt a" wyśmiewaj ąc się ty m 
sam ym z n ic nie rozumiejącego Piq uilla . 
Z kole i od P anate11asa i Don Pedra dowia
duje się, że posiadł tytuł hrabiego Monca
narez y Tabago. Dowiaduje się też, że ty
kieta nakazuje by przedstawił u dw oru 
kobietę, którą poślubił. P iquill0 rad jest 
z okazji do je j poznania. Chciałby też, by 
stało si ę to jak najszyb ciej. 
Przychodzi Don Andres, a za chwilę u ro
czyście wprowadzaj ą Pericol ę . Piquillo od 
razu poznaje jej głos i zd ruzgotany myślą, 
że stała s ię ona kochanką w icekróla, w spo
sób n aganny przedstawia ją Don Andre-
sowi, n a dodatek niegrzecznie popychając 
na stopnie tronu. 
Fakt ten kończy się nakazem wtrącenia 
P iquilla do więzienia. 



Projekt kostiumu Pericoli 

Akt III 

Obraz pierwszy 

Więzienie dla Narowistych Mężów. 
Do tego lochu Panatellas, Don P edro i stra
żnik przyprowadzają Piquilla. Niepocieszo
ny tkwi dalej w bezsilnej zazdrości. 
Niespodziewanie przychodzi do niego Peri
cola ze strażnikiem. Piquillo uważa jednak, 
że przyszła tutaj by dalej kpić z niego. 
P ericola w y znaje mu swą miłość i po chvvili 
oboj szczęśliwi mają już tylko jeden pro
blem - jak wydostać się z więzienia. 
Gdy Pericola przywołuj e strażnika, aby ze
chciał im pomóc - strażnikiem okazuje 
się sam Don Andres. Nie ma więc mowy 
o żadnej ucieczce, zostają skuci łańcu
chami. 
Wychodząc z lochu Don Andr es cichutko 
proponu je Pericoli by, gdyby zmieniła zda
nie na jego temat, zanuciła znaną mu pio
senkę - on będzie czekał w pobliżu by ją 
usł szeć. 
Zazdrosny Piquillo pragnie wiedzieć co 
wicekról szeptał Pericoli do ucha, gdy na
gle wychodzi stary więzień (od 12 lat drą
żąc :scyzorykiem tajemne wyjście z lochu) 
i pomaga im uwolnić się z łańcuchów. 
P er icola obmyśla plan uwolnienia i uc ie
czki. Zaśpiewa piosenkę by zv abić Don 
Andresa , a Piquillo i stary więzień rzucą 
si ę na nieo·o i skują łańcuchem. 

O braz drugi 

W gospodzie „ U Trzech K uzynek" 
Wszyscy rozmawiają o ucieczce z więzienia 
trójki v ięźniów i o tym, iż całe miasto 
z o t alo postawion na nogi . 

agle do gospody wpadają P ericola, Pi
ąuillo i stary więzień, a po chwili Don 
P edro z żołnie rzami. 
P r zybywa też Don Andres z orszakiem 
i przesłuchuje trzy kuzynki. N gle lychać 
głosy, że idą Pericola i Piquillo. Wchodzą 
ubrani w swo je dawne odzien ie . Pragną 
wystąpić przed publicznośc ią i cz kają na 
łaskawe przyzw olenie wicekróla. P rzycho
d zi też stary i~zie !l z klarnetem w rę
kach - okazuje si ę, że to hrabia de San
tarem, który już nawet nie pamięta za co 
został skaza ny . 
Wzruszony tą sceną Don Andres de Ribei
ra w ybacza im, zwłaszcza, że Pericola chce 
oddać wszystkie klejnoty prosząc tylko 
o jedno, o darow anie im życia . 



PIOSENKA PERICOLI I PIQUILLA 

Zwycięski Hiszpan rzecze do Indianki: 

należysz do mnie, na nic zda się gniew! 

Lecz praw y rycerz czci cnotę swe j branki, 

choć na jej widok wrze młodz i eńcza krew! 

Wróć do wigwamu czysta, ni sk alana, 

folgując zmysłom - w zgardy byłbym wart, 

bo cnota św ięta dla Hiszpnna, 

choć temperament m a jak czar t! 

Ach, to nie żart, 

on temperament ma jak istny czart! 

Na tę przem wę - córka dzik ie j prerii 

ku rycerzowi wdzięczny w zn osi wzrok, 

a, że nie było w nie j cien ia pruderii 

ślicznego synka powiła za rok„. 

Dzieciątko śpi spokojnie pod platanem, 

rodzice zaś do siebie mówią tak: 

on w ykapanym jest H iszpanem, 

więc szczęśc i a mu nie będzie brak! 

Rośnij nam wzwyż, 

rośnij nam wzwyż -

i jako Hiszpan 

dzielnie nam s i ę spisz! 

Rośnij nam wzwyż, 

rośnij nam wzwyż -

i jako Hiszpan 

dzielnie nam się spisz! 

1 
J 

I 
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JACQl1ES OFFENBACH 
(20.06.1819-4.10.1880) 

Urodz i ł si ę w Ko lo nii jako sy n Izaaka Ebersta, 
żydowsk i ego ka ntora, który pochodząc z małego 

heskiego miasteczka Offenbach nad Me.nem 
(z rodziny Judy Ebersta - nauczyc iela muzyki; 
m uzykowanie przechodzi ło tu z pokolenia na 
pokolenie) , przyj ą ł późni ej n azwę rod zin neg o 
miasta za wła sne nazwisko. Izaak Eberst-Offen
bach grywał i śpiewał w mie jscowych syna go
gach w Deutz nad R en em i w Kol onii . Jacob 
byl siódmym z d ziesięciorga jego d zi eoi . Mając 
sześć lat Jacob rozpoczął naukę gry na skrzy
pcach , mając dz iesięć - przerzucił s ię na w io
lonczelę, przy której zostal ju ż na d ł ugo . M i ał 

do skonały ch n auczycieli (J oseph Al exander i 
Bernh ard Breuer). Jako 10-letni chł opak grywał 

ra zem z bratem Juliuszem i sio strą Izabelą, 

w rod zi nnym trio w ko loń skich ogródkach i go
spodach; w Kolon ii było ich wiele, n ie było na
tom iast ... konserwatori um. Star y Offenbach zde
cyd owa ł więc w roku 1833 wysłać Juliusza i Ja
coba na naukę do Paryża. Dyrektorem Konserwa
to rii um Paryskiego był w ówczas Luigi Cherubini. 
On też , łamiąc statut uczelni zabrania j ący przyj
mo wania cudzoz iemców, wpi sał Jacoba do klasy 
wiolon czeli (statut t en złamano poprzednio dla 
L iszta ). 
Offenbach szybko jednak uzna l, że znacznie w y
r asta po nad poz iom swej klasy. Wziął po 10 mi e
siąca ch lekcje prywatne u pierwszego wi oloncze
lis t y Opery, Lou is a " or blina, i sam też zaczął roz
gląd ać się za pracą w orkiestrze: znalazł ją 

w zespole Opera Com ique. W 1839 roku (miał 

w ówczas lat 20), d zięki poparciu F nied richa Flo
towa , wystąpił z pierwszym koncertem w pary
skich salonach. Odtąd stał się wziętym , lubianym 
i w yso ko cenionym wirt uozem: słuchano z zapar
t ym tchem jego arpedż i o wania i flażoletów, nazy
wa no Lisztem lub Paga n i.nim wiol onczeli, Wystę
pował także w rodzin nej Kolonii, tam zresztą 

spotkał się i gra ł wspólnie wlaśnie z Lisztem, 
a w 1844 wyjechał na tournee do Angl ii gdzie 
dal ro.in. koncert przed królową Wiktorią, księ-

· em Albertem. carem r osy jskim, królem Bawa
r ii itd ., itd. 
Koncerty w Anglii or gan izował impresario John 
Mitchell , ożenio ny z Hiszpan ką. Z jej córką 

z pierws zego małżeństwa , młodszą o siedem lat 
Herminią, ożen ił się Offen bach w 1844. Małżeń
stwo dało mu wiele dzieci i wiele szczęścia , wy
nagradzając - chociaż pr zez jak i ś czas - ni edo
syt, jaki odczuvval w sprawach artystycznych. 
Gr a na wiolonczeli przestawała go i nteresować; 

gra ł , aby zarabiać pieniądze, lecz myślał już 

w!a~ ciwie wyłączni e o komponowa niu . Do pro
gramów swych koncertów wprowad za ł własne 

d robne kom pozycje, bezsku tecznie wy s i adywał 



„ 

Jacqu es Offen bach w k ary ka.t·u.rze 

w gabinecie dyrektora Opera Comique, pragnąc 
uzyskać zamówienie na utwór sceniczny, wre
szcie - wszedł w porozumienie z Adolphem 
Adamem, kompozytorem, który po sukcesie, jaki 
dziesięć lat wcześn iej odniósł jego „Pocztylion 
z Longjumeau". sam zakupił salę i chciał pro
wadzić teatr. Otworzył go w listopadzie 1847, 
zapewn i ając Offenbacha, że tutaj będzie mógł 

wystawiać swe utwory: niestety, plany te przer
wała r ewolucja. 25 lutego 1848 proklamowano 
Republikę; Paryż chwilowo przestał się intere
sować Offenbachem ci teatrem. Bied ny Jacques, 
obarczony rodziną, a wyzwolony z pieniędzy, 

pojechał szukać zarobku tam, gdzie pozostał stale 
jeszcze Jacobem: do rodzinnej Kolonii. 

Ten pierwszy okres życia Offenbacha jest dzisiaj 
prawie całkowicie zapomniany, przesłonięty jego 
późnjejszą twórczoś cią operetkową. Tak się przy 
t ym składa, że te dwie różne kariery Offen bacha 
n iemal dokładnie cdpowiadają dwu różnym okre
som politycznym w e Francji: okres m onarchii ·
to kariera Offenbacha wiolonczelis t y, okres dru
giego Cesarstwa - kariera Offenbacha kompo
zytora„. 

Powrócił do Paryża wiosną 1849. Został kapel
mi strzem Theatre Francais i chociaż nadal jesz
cze koncertował na wi olonczeli, to jednak głó

wnie poświ ęca ł się dyr:vgenturze i kompozycji. 
Do wystawionej w T heatre Francais nowej sztu
ki Musseta „Swiecznik" napisał „Piosenkę For
tunia" (1 850), która stała s i ę - jakbyśmy dziś 

określi li - - wielkim przebojem i któr ą (po latach) 
uczynił przewodnim tematem sw ej, n ap isanej wg 
.,świecznika", operetki. W tym czas ie był to zre
sztą jego jedyny sukces kompozytorsk!i : operetka 
„Le Tresor a Mathurin" (1853) zrobiła klapę 

przy wy kon a ni u koncertowym, operetka .,Pepito" 
(1853) n ie s p odoba ł a się n a p remierze w Theatre 
des Var ietes (oba utwory miały dopiero później 

o dnieś ć sukces: „Le Tresor i1 Mathur in" przerobił 

Offenbach na „Małżeń stwo przy latarniach" , 
„P ep ita" - na „Oberżys tkę z Elizond y"). Gdy 
w 1855, już w półtoramilionowym Paryżu, za
c zęły powstawać coraz liczniejsze teatrzyki, wy
starał się i Offen bach o licencję na organizo
wanie imprez w drewnianej budzie, pozostałej 

po kuglarskich produkcjach ma'gika Lacaze. Gdy 
zezwolono mu użytkować barak, demonstrować 
- jak to wtedy było w Paryżu w zwyczaju: 
„sztuki magiczne, akrobację, a także scenki ko
miczne n a dwie lub trzy osoby z towarzyszeniem 
muzyki'', Offenbach otrzymał tym samym swój 
pierwszy własny, wymarzony „teatr". Nazwał g'J 
„Bouffes Parisiens", a datę pierwszej premiery: 
5 lipca 1855, uważa się dziś za datę narodzin 
nowego gatunku muzycznego, za pierwszą datę 
w historii nowoczesnej operetki. Bo wprawdzie 
już wcześniej pojawiały się opery komiczr,e, śpie
wogry i wodewile, z których rodowód nowej 
sztuki wywieść można najprościej, ale klasyczną 
jej formę ukształtował dopiero OffeLbach. Jego 
utwory wpr·owadzają na pół piosen::arskie arie, 
rozbudowane komiczne, satyryczne :;ceny mówio-



n e, a pozostawiają dowcip m u zy czny, nieobcy 
już przec i eż Rossiniemu i innym, pikantną ry
tmikę, balet. 

P ierwsza premiera w „Bouffe Parisiens·' to 
„Dwóch ślepy ch„ („Les d eu x ave ugles"J - isto
t n ie, zgod nie z regulam inem wład z, n a dwie 
osoby ... Już w paźd zierniku 1855 udało się Offe n
bacho w i przenie~ć t eatr zyk do nowego , m uro 
w a nego budy nku na 700 m ie jsc. w świetnym 

punkcie Paryża. I teraz rozpoczął się jego zł oty 

okres. Sukcesy „Małżeńs twa przy la ta r n ia ch'' 
(„Le Mariage aux lanternes", 1857), ,,Orfeu za 
w pi ekle" („Orphee aux enfers" , 1858), „Piosenki 
pa n a Fortu nata" (,,Ch a nson de Fortunio" , 186 1). 
„Pięk nej H eleny" („La be lle Helene", 1864), „ ży

cia paryski ego"' („ La Vie par isie nne'", 1866). 
„Wielkiej księżnej Gerol ste in" („La Gran de Du
chesse cle Gerolstein", 1867) , „P ericoli'" („La 
Perichole", 1868)„. (Po lska pr a prem iera „Peri coli ' ' 
odbyła sic; 18 li t opa da 1874 w T eat rze W ielkim 
w Warsza wie, ko lejną insce nizację przygotował 

Teatr Mały w Wa rsza wie 4 lutego 1895. w której 
part i ę Wicekróla kreował Rufin Morozow icz, na
tom iast słynna Adolfi na Zima jer w pa rti i Peri
coli występowała w w arsza wski m Tea trze Ba ga
tela - prem iera 31 s ierpni a 1902. I od tej daty 
kroni k i t eat ra lne milczą na tema t d a lszych wy
stawień tej po zy cji w Pols ce. Pierwszą p ei w ci jn ie 
i ns c eni;r,ację „P eri coli" przygotował obecnie 
łódzki T eatr M uzy czny - p rzyp. r ed .). 

Druga kar iera Offenbacha, przebi ega jąca rado
śn ie w r y tm ie la ns owa nego przez niego „rozpa
sanego'" ka n ka na, r ówni eż zmącona zost ała wy
darzeniami polity cznym i. 19 lipca 1870 wybu chła 

woj na pr usk o-fr ancus k a i k om po zytor zna l azł 

s i ę w po ło ż e:1iu tr udnym: w Paryżu uzna no go 
za Prusaka , p r zy pom ni ano j a kąs piosenkę napi
saną w 184'l w Koloni i, r zekom o a ntyfra nc uską, 

żądano, a l'Y opuścił miast o. W Prusa ch - uwa
żano go ;: ::i zd rajcę osi edlonego w niepr zyj aciel 
skim k n iju, fa woryta fran cusk!ich możnowła d

ców ... W r~zult ::i 2ie ro dzina Offenba chów wyje
cha ła dJ neu t ~alnej H is zpa nii, do S a n Sebast ian, 
stamtąd cd \ iedzaj ą c t akże W iochy i Austr ię . 

Powr~c1l do Paryża latem 1871, a le - nie był 
to już ten sam Paryż i ni e był to j uż t en sam 
Offe n bach. 

Par yż - nie tak beztroski i rozba wiony jak 
przed klęską pod Seda nem , Offenb ach schoro
w a ny i zgorzkn i a ł y . Nie bylo już między nimi 
p orozum ienia, n ie było mowy o daw nym powo
dzeni u ; męczony pod agrą i re umatyzmem. przed
sięwz iął Offenbach w 1876 tournee po U SA , aby 
mó c spl a c'.ć we par yski e długi. Dl ugi spła cił, 

lecz suk cesu a rtysty cznego za Oceanem nie od 
niósł , a po powr cie za ta l jeszcze większe kło 

poty . Nowe operetki s chodz" ły z a fisza po paru 
spek ta k lach ; t y lko „Pani F avarr · ( ,Madam e Fa
vart", 1878) cieszyła się jakim t a kim powodze
ni em. Wznowioną „Wielką księżnę Gerołstei n'' 

zdjęto n akazem policyj nym, uważając, że znie
waża francusk ą armię . P rywatnie rów!li eż nie 
wiodło się Offenba chowi naj lepiej : on sa m, scho-

„ 

I 
! 

rowa ny, sta\ a l się coraz bardziej bezradny, sy n 
zapadł na gruż l i cę, brat Juliusz zn alazł się w 
domu dla obłąkanych„. 

Ale Offenb ach nie dał za wygraną: pracował. 

Od 1877 kompo nov,rnl dzieło , które miało stać się 
ukor onow aniem jego twórczości: „Opowieści 

Hoffmanna " („Les Contes d 'Hoffma n n"). Wyciąg 
fortepian owy miał już prawie gotowy, przy jacio
łom przegr ywał „Opowieś ci" n iej ednokrot n.ie , lecz 
na zabranie się do partytur y nie straczało mu sil. 
W grudni u 1879 p rzeżył ostatni radośni ej szy 

moment: prem iera „Córki tambur ma jora" (, ,La 
Filie c!e tambo urma jo r'') przynios ła w reszcie od 
da w na upragni cny sukces , Off enbach jednak n ie 
mógł już s i ę ni m c ies zyć: l ekarze wysłali go nad 
morze, potem r:od Paryż; p::>wróci l dopier:i we 
wrześn iu 1880 - już tyl ko po to, aby spotkać 
śmie :- ć . 3 paźd zier ni ka zaczę ła się ago n ia , czwar
tego. wkrótce p o trzecie j nad ranem, zmarł. 

K ilka t ygod n i później wystawiono jeszcze j edną, 

osta tnią już - st o drugą' - or;eretkę Offe n ba
cha, przej r zaną i dokończoną pr zez Leo Delibesa 
„Piękną Lurettę" („La belle Lurett e" . 30.10.1880), 
a 10 lutego 1881 , w parysk iej Ope rze Komicznej, 
w któ re j niegdyś 15-letn i Offe nb ach znalazł swo
ją pie rwszą w Pa ryżu pracę , odbyła się premiera 
„Opowie~ci Hoffmanna". 
Brak uj ące recita t ivy dopisał, a także zi nstru
mentowa ł operę z pozostawionego wyc i ągu fo r te 
p ia nowego, E r nest G uira ucl ; słynną „Barkaro lę" 

doda no z oper o-ba let u Offen bacha „Die Rhenni
xen", na pis a nego w 1864 i wystaw ionego jecly n te 
w Wiedniu (1872) . 

Lucjan Kydryń sk i „Przew odni k operetkowy", 

P WM 1977 



MEILHAC I HALEVY 

Henri Meilhac (1831-1897) 

Ludovic Halevy (1834-1908) 

Przypadek zetknął Halevy'ego z Henri Meilha
ki em, dawnym kolegą szkolnym, wałęsającym 
się po bulwarach, rzucającym przy kawiarnia
nych s tolikach sw e ironiczno-gorzkie blyskotliwe 
myśli i zarabiającym od czasu do czasu po pnrę
set franków jako karykaturzysta lub autor ske
czów rewiowych. 
Pogląd Ha:evy'ego, że offenbachiada stać si ę 
musi odzw ierciedlen iem nowej epoki i jej spo 
łecze ństwa, znala zł ge n ialne i t wórcze u zupeł
nienie w skrajn ie przeciwn ym przeko nan iu Meil
haca, iż epoka i społeczeństwo kształtować się 
będą na wzór nowej offenbach iad y. Obaj byli 
satyrykami i wiedzieli , że saty ra tylko wtedy 
zd o ł a podziałać ze sceny na publiczno 'ć, gdy 
autor doprowadzi widzów do 'm iechu, przeko
nu jąc ich o dziwactwach i n ied orzecznościach 
a ktua lne j rzeczywistości. Wyr us zyli więc \ ·spól
n ie - bul warowv Don Ki chot i Sa ncho P a nsa 
- na pod bó j wi.a traków drugiego cesar tw a z 
pomocą głównej swej br oni: slowa i muzyki. 

Henri. Meil.hac i Ludovic Ha.levy w karykaturze 

ze współpracy Offenbacha, Meilhaca i Hale
v y'ego powstało dz iesięć dziel , sześć z nich .sta
nowi po dzień dzis iej szy szczytowe o si ągmęc1e 

swego gatunku. Są to m .in.: „Piękna Helena", 
Wielka ks i ężna Gerolste-in" , „Zycie paryskie", 

"sinobrody" Pericola". I niezależnie od tego, 
~zy jes t to 't e'~at mitologiczny, legendarny czy 
w~półczesny . czy na plan pierwszy wys uwa s ię 
moment romantyczny, parodystyczny, czy kry
tyczn o-społeczny - wszystko zawsze łączy , wszy
stko też opromienia twórcza s iła Offenbacha, 
bogactwo melod y jnych jego inwencji i znako
mic ie wypunktowana precyzja jego muzy cznego 
d::nvcipu. 
Wg relacji Edwarda Hanslicka, historiDgrafa ope
r y, który uczestniczy! w jednym z „posied.zeń" 
tej trójki , ich praca wyglądała następuJąco: 
„O ffenbach si.edz i ał przy fortepianie :ś piewając 
swvm librecistom to , co poprzedniego dnia skom
por;ował. Na jpierw uz n ał, że brakuje mu czterech 
wierszy tekstu , i Meilhac zaraz je dlań napi sa ł; 
póż 11 ie j chciał d wa w iersze skreś lić, lecz MeJhac 
u piera ł s i ę , iż są one absolutn ie konieczne. Gd y 
ieden n:c chc i a ł pos wię cić muzyki, drugi zaś 
t ekstu, dochodz i ł o do n i esłychanie ożywionej 
dys ku sji - w końcu jednak zawsze s ię po
god zili ''. 
Rozwaga i dobry humor Offenbacha stv..'arzały 
atmo ferę , w której oi trzej ludzie o podobnych 
temperamentach inspirowali s ię wzajemnie. L ecz 
gd y i ie wszyst k::i szlo tak, jak on chciał. -; potra
fi! także dwóch pozostałych zwymyslac, choć 
za raz p:item ich przeprasza ł. "Wybaczcie mi -
pisał po pev.•nym n iep::irozumieni u przy prac.y 
nad , ,Wielką ks i ężną·· - w ybaczcie, że tak WOJ 
skow ym tonem do was mówiłem . Ale tak być 
musiało. W końcu przeci eż n awzajem odp:i w ie
dzialni je teśmy za nasze dzi elo. a ja chętnie 
pozwalam na to, aby ' cie w każdej chwili kryty
kowali mo j ą muzykę !'" 

W jaki sposób powstawała offenbachiada? Po
mys ł lub jego sugest ie pochodz iły niekied y od 
samego Offen bacha. Później improwizatorskie 
talenty kompozytora zostawały szczęśliwie uzu
pełn ione porządkującym zmysłem Meilhaca i. ja
sną myślą Halevy' ego. Lecz częs to bywało i na 
odwrót: Ha levy pod ejmował jaką ś myśl Meil
haca , rozszerzał j ą i odmieniał , aż znajdowała 
swój kszta łt ostateczny dzięki sugest ii Offen
bacha. 
J ednvm z naj w yb itn iejszych produktów spółki 
j t , ·powstała w 1868 roku, operetka „Pericola" 
„La P erichole" ' ), której akcja i pomys ł zaczer-
p nięte zostały z jednoaktówk i Prospera Meri
m eego ,.Karoca Swiętych Sakramentów" („La 
Car o se du Saint-Sacrement"). 
Tekstowo i mu zyczn ie oznacza „Pericola" w yra
żny od wrót od wczesn iejszej offenbachiady. Meil
hac i H alevy bar w nym , wspania łym librettem 
stworzvli Moza rtowi z Pól Elizejsk ich poetycki 
i dramatyczny k limat, którego t ak pragnął. Lekki 
i tkli wy ton mu zy ki Mozarta , przen ikający całą 
partyturę , a znajd uj ący najwdzięczniej szy w yra z 
w pożegnalnym liśc ie Pericoli, to ser d eczny hold 
złożony przez Jacquesa Offenbacha jego muzy
cznemu bożys zczu. 

wg „Dziejów operetk.i" Bernarda Gruna, 
PWM 1974 



REALIZATORZY 

ALEKSANDER DŁUGOSZ 
inscenizac ja i reżyseria 

ZBIGNIEW PAWELEC 
kierownictwo muzyczne 

WOJCIECH ZIELEZIŃSKI 
scen grafia 

WŁODZIMIERZ TRACZEWSKJ 
choreografia 

ROMAN PANIUTA 
kierownictw o chóru 

ADAM KOZIOŁEK 
asystent reżysera 

BARBARA MICHIEWICZ-S ZRAJBER 
asystent scenografa 

JANUSZ MATUSZEWSKI 
asystent choreografa 

Pianiści-korepety torz : Jadwiga Hertel, 

Ewa P rusz zyńska, Ewa Werner, Waldemar 
Synder 

Pedagog baletu : Maria Parnell 

Inspicj ent: J ózef Goszczyński 

Kontrola tekst u: Lidia Wiśniewska 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 
TEATRU MUZYCZNEGO 
W ŁODZI 
KAZIMIERZ CYBULSKI 

- koordynator pracy artystycznej 
SOLIŚCI 

ANNA GAJEWSKA, DANUTA 
GAURA-DEMBEK, ANNA GĘBICKA, 
IRENA HARASIM, ILONA HERYK, 
KRYSTYNA KOŃCZAK, URSZULA 
KUBICA-SEBZDA, HANN A 
MA TYSKIEWICZ, ZOFIA MEC, 
TERESA MULAWA, ELŻBIETA 
PTAK-ARASZKIEWICZ, RENATA 
RENTO WSKA, MAŁGORZAT A WILK, 
ARLETT A WŁODARCZYK, 
ZBIGNIEW BOBOWSKI, J ERZY 
CZAPLIŃSKI, JANUSZ DUŃSKI, 
CZESŁAW GRĄCKI, CZESŁAW 
JAROSIEWICZ, EDWARD KAMIŃSKI, 
STANISŁAW MARIAN KAMIŃSKI, 
ADAM KOZIOŁEK, MIECZYSŁAW 
LABA, MARIAN MIŚKIEWICZ, JERZY 
NEJMAN, JAN PADKOWSKI, 
IRENEUSZ A. PIETRAS, HENRYK 
TRYBUŚ, ZBIGNIEW WALOCH 

Pianiści-korepetytorzy 

JADWIGA HERTEL, EWA 
PRUSZCZYŃSKA, EWA WERNER 

CHOR 

ROMAN PANIUT A - kierownik chóru 
Soprany 
GRAŻYNA BRAKOWSKA, ELŻBIETA 
KOSECKA, JANINA KRAWCZYK, 
GRAŻYNA LINKE, LUDMIŁA 
MANSFELD, ANNA RYBIŃSKA, 
ELLI SOJKA, MAŁGORZATA 
WITRYLAK, ALICJA ZIELIŃSKA 

Alty 
HELENA BARA. IWONA 
GANOWSKA-LASOTA, EWA KALiś, 
BOŻENA KRASNOPOLSKA, BOŻENA 
PIONKA, BARBARA SA WICKA, 
KRYSTYNA TOSIEK, ZOFIA WASIAK, 
MAŁGORZAT A ZŁOCH 

Tenory 
KAROL DOBRASZCZYK, ZDZISLA W 
J UREK, JERZY KOWALSKI, ANDRZEJ 
SOŁTYS, JERZY SZOSTAKOWSKI, 
GRZEGORZ TWARDO WSKI 

Bas 
CEZARY KACZ IOWSKI, CEZARY 
KA YZER. SLA WO MIR MAĆKOWIAK, 
SYLWESTER SEMOTIUK (inspektor 
chórn) , ANDRZEJ SIKORA, BOGDAN 
SOKOŁOWSKI, MARIAN TOMANEK, 
JAN ZWOLIŃSKI 



BALET 

JANUSZ MATUSZEWSKI 
- kierownik baletu 

Soliści 

BARBARA FIGURSKA, IWONA 
MODELSKA, ELŻBIET A 
SZCZYPA-PIEKARSKA, ANDRZEJ 
JAŁOSZYŃSKI, JANUSZ 
MATUSZEWSKI. HENRYK STEUER 

Koryfeje 

KRYSTYNA JANOWSKA, 
MONIKA KANTOR-WARZECHA 

Zespól baletowy 

BEATA KOWAL, HALINA SZWAJCER 
BOGUSŁAW A ZALEWSKA-BR UT ANEK, 
MARZENA ZIELIŃSKA (inspektor 
baletu) , TOMASZ BOJER, JAN ŚLIZIEŃ 

Adepci 

MARIA DEREWENDA, BARBARA 
SOBUTKA, ANNA SZEWCZYK, 
MAREK CHORĄŻKA, MIROSŁAW 
DYLIK, ADAM ŻUREK 

Pedagog baletu - MARIA P ARNELL 

Akompaniator baletu - WALDEMAR 
SYNDER 

ORKIESTRA 

Dyrygenci 

ZBIGNIEW PAWELEC I dyrygent 
TADEUSZ BŁASZCZYK 
CEZARY KŁOS 

I skrzypce 

l\IIIECZYSŁA W CUKRZY - SKI 
- za stępca koncer tmis t rza 

STANISŁAWA GROSBART 
- zastępca koncertmistrza 

KAZIMIERZ PAWLICKI 
- zastępca koncertmistrza 

JULI U Z ZIENTEK 
DOROTA CŁAPIŃSKA 
ANNA BINKOWSKA 
ALINA KLUKOWSKA 
A. NA KU NAT 
BOŻENA P ELLOWSKA-POLIPOWSKA 

II skrzypce 

ROMAN ZIÓŁKOWSKI 
- inspektor orkiestry 

JÓZEF CZAJKOWSKI 
DANIELA SIKORSKA 
MARIAN FAJ KO WSKI 
JANUSZ KARPIŃSKI 

Altówki 
TADEUSZ LUDWIKOWSKI 
EDWARD BROŻEK 

Wiolonczele 
ANDRZEJ KWIECIEŃ 
STEF AN ŚLĘCZKOWSKI 
JANINA IWANOWSKA 

Kontrabasy 
WŁODZIMIERZ KOWALSKI 
CZESŁAW GRACZYK 
HIPOLIT SIENKIEWICZ 

Flety 
STANISŁAW MOŻDŻEŃ 
TADEUSZ NIŹNIK 
WIESŁAW WROŃSKI 

Oboje 
KAZIMIERZ BRUSZEWSKI 
KRYSTYNA MARCINKOWSKA 

Klarnety 
BOGDAN GOŁĘBIOWSKI 
JERZY ŚLĘZAK 
GRZEGORZ WITWICKI 

Fagoty 
STANISŁAW BIJAK 
ARKADIUSZ JÓŹWIAK 

Saksofon 
KONSTANTY WANDER'' 
GRZEGORZ WITWICKI ':' 
KRZYS ZTOF OLESIŃSKI * 

Rogi 
KRZYSZTOF DURCZEWSKI 
JÓZEF KORPY Z 
ZYGMUNT MYDLIKOWSKI 
ROMAN GRZANEK 

Trąbki 

KAZIMIERZ OSIŃSKI 
ANDRZEJ HERTEL 
WIESŁAW BILIŃSKI 
NAPOLEON PODMAJSTRZY 
EDWARD Ł UCZ K 

Puzony 
RYSZARD BIELECKI 
KAROL SZPIKO\\ SKI 
HENRYK LASOŃ 
KRZYSZTOF SCHULZ 



Perkusja 
JERZY MACIEJCZYK 
ANDRZEJ SOWIŃSKI 
MAŁGORZATA BARANOWSKA-ZA TKE 
SYLWESTER SKARBEK ' 

Harfa 
HELENA STIKSOV A-PADKOWSKA 

Fortepian-organy 
WALDEMAR SYNDER *' 
ROMAN PANIUT A * 

Fortepian 
CECYLIA HANZELEWICZ * 
EWA PRUSZCZYŃSKA * 

Akordeon 
JERZY TURAŁA ' 

Gi ia ra 
JERZY ULICKI * 
KRZYSZTOF ZA W AD Z KI ' 

S t roic.el i l:onser w ator forlepia n:':lw 
JERZY WICHLIŃSKI 

• w spcltpracujq 

R dakcja programu - Halina Dolata 

P ro j k t okładki - Anna Wątorowska 

Wydawca - Teatr Muzyczny w Ł dzi 

Nakład - 10.000 egz. 

Cena programu zł 10,-
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