
TEATR MUZYCZNY W LUBLINiE 
Dyrektor ANTONI NIEMCZYNOWSKI 

PROGRAM . 

O R F E U S Z W P I E· K L E 

• 

:-x ,,. 
' ' 

Nr 11 LUTY 1952 Cena 3 zł. 



OD MITU DO „ORFEUSZA W PIEKLE" 

Postać Orfeusza, ·poety i muzyka, przekazana nam przez 

mitologię grecką, powstała około 6-go wieku st. e. i, pojęta jako 

uosobienie natchnień poetyckich, wyraziła znamienny dla sta

rożytnych Greków kult pieśni. Głoszą podania, że Orfeusz 

umiał sztuką swą poskramiać zwierzęta , wzruszać głazy i pa-

nować nad żywiołami. 

pfawda o potędze sztuki 

świadomości ludzkiej . 

Z przenośni tej wynika oczywiście 

jej wpływie na kształtowanie się 

Z czarem sztuki Orfeusza skojarzyło się w podaniach tra

giczne jego życie. Oto przykłady : aby odzyskać swoją zmarłą 

żonę Eurydykę, udaje się mistrz do krainy śmierci i tam śpie

wem swym skłania surowego Plutona1) do oddania mu ukocha

nej. Otrzymuje ją pod warunkiem, że wychodząc z królestwa 

cieni, nie odwróci się ku niej. Za zrządzeniem tragicznego losu 

mistrz odwraca się i traci Eurydykę na zawsze. Po tej stracie 

Orfeusz załamuje się, i jak mówi podanie, milknie jego pieśń. 

W sposób tragiczny upoetyzowano też zgon pieśniarza. Rozszar·· 

pują go bachantki za to, że będąc wyznawcą surowej a nawet 

ascetycznej etyki, śmiał zwalczać dzikie dionizyjskie orgie. 

Według innej wersji pada Orfeusz rażony piorunem przez 

Zeusa2) za odsłonięcie śmiertelnym tajemnic władzy olim-
• 

pijskiej . 

Przynoszą więc podania o Orfeuszu dwie wartości: po

chwałę sztuki i pięknego człowieczeństwa. Dzięki tym wartoś

ciom mit o Orfeuszu nie stracił swojego znaczenia do dnia dzi·· 

siejszego. W ciągu dziejów interpretowano go różnorodnie 

w zależności od zmieniających się poglądów. W dobie feudaliz

mu był nawet wci.ągany w służbę panegiryku. („Wesołą lutnią 

Orfeusza" uświetnia np. anonimowy autor wjazd do Gorlic dy

gnitarza Łukasza Olszewskiego w r. 1734). 

1 ) Hades po grecku, mitologiczny bożek śmierci, surowy lecz spra

wiedliwy sędzia, dobry doradca (Eu bul os) . U Offenbacha nazwany jest 

z łacińska· Plutonem ( jak grecki Zeus Jowiszem, Hera Junoną itp .) 

Wynikło to stąd, że rozpowszechnienie mitologii greckiej w Europie na

stąpiło po przez kulturę rzymską . 

2) Mitologiczny „ojciec bogów", gromowładny ale płochy, czego 

przykładem podania o jego przygodach miłosnych. 

""" 

• 

W swoisty sposób zajęli się Orfeuszem J . Offenbach3) 

i jego librecista H. Cremieux, tworząc w roku 1858 wartościo

wą szczególnie pod względem muzycznym operę buffo (ko

miczną) pod tytułem „Orfeusz w piekle". Przeistaczają oni le

gendę o pieśniarzu starożytnym w satyrę na cesarstwo Napo

leona III-go4). Satyra ta ma swoją wymowę w śmiałych i cel

nych anachronizmach, mieszających pojęcia antyczne z współ

czesnością . Uwypuklają one całą nieudolność, śmieszność 

i szkodliwość samowładztwa, inaczej mówiąc: cezaryzmu, 

jaki roił się Napoleonowi III-mu. Gromowładny Jowisz, 

który z szczególną troskliwością dba o swoje insygnia i fotel 

tronowy, przypomina nam wyraźnie Napoleona III, para

dującego w legendarnym kapeluszu Napoleona I~go. Ale za

znaczyć tu wypada, że o ile satyra ta miała swoją celowość 

w obnażaniu karykaturalnej struktury „olimpijskiego" reżimu 

„bohatera" spod Sedanu, o tyle zatarła w swoim zapędzie kry

tycznym wartości mitu orfickiego. Naszym celem jest zacho

wać satyryczny charakter widowiska przez ukazanie bankruc

twa samowładnego i płochego Jowisza. Równocześnie stara

my się zgodnie z mitem przedstawić walory postaci Orfeusza. 

E. G. 

s) Znakomity kompozytor francuski ( 1819-1880) . Ukończywszy 

konserwatorium paryskie, pracuje jako wiolonczelista w paryskim tea

trze opery komicznej, potem zostaje kapelmistrzem Teatru Francuskiego . 

Pierwszą. swoją. operetkę pt. „Piosenka Fortuna" wystawia z wielkim 

powodzeniem w teatrze Bouffes Parisiens w r. 1855. Nie mniejszym po

wodzeniem cieszą. się na;tępne jego operetki i opery komiczne: „Orfeusz 

w piekle", „Piękna Helena", „Sinobrody", „Opowieści Hoffmana" i in. 

Offenbach umiał w sposób artystyczny połączyć wartości opery z ele

mentami komizmu. 

4) Prezydent, potem cesarz Francji (lata cesarstwa 1852-1871), 

próbuje kroczyć śladami Napoleona I-go i narzucić Francji kult ceza

ryzmu. W walce z parlamentem używa przemocy, tłumi rozruchy robot

nicze na przedmieściach Paryża (1852), wdaje się w awanturnicze i im

perialistyczne .wojny z Ros~ą.. Austrią., Meksykiem i Prusami. Wojnę 

z Prusami przegryw!L sromotnie i dostaje się wraz z wojskiem do nie

woli pod Sedanem (1870) . Francję, doprowadzoną. przez niego do upad

ku, próbuje ratować Komuna Paryska. 
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Bf\RBF\Rf\ Sf\WICKf\ (Eurydyka) 

XENI~ GREY (Eurydyka) 

'" 

Jf\N BOROWIECKI (Orfeusz) CZESŁ.RW PRĘGOWSKI (Orfeusz} 

JERZY GOLFERT (Orfeusz) HENRYK RUCKI (Pluton) 
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ZOFII\ BRONIKOW$Kł\ (Flor1:1) IZF\6ELLł\ FERENCY (Kupido) 

WF\N)F\ Pf\WUKOWSKF\ (Eurydyka) 

FELIKS/\ Jf\QODZIŃSKł\ (Diana) IWONł\ NF\RSKł\ (Wenus) ftNTONl KF\CZOROWSKI (Styx) ł\LEKSł\NDER SOU\ŃSKJ (Bachus) 
• 
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ORFEUSZ W PIEKLE 

Jowisz I - . 

Orfeusz ~ 
-1 

l 

Eurydyka -ł 
\ 
( 

ł\rysten ' -1 
l 

f Pluton -l 
f Styx . . .. -1 
l 

Kupido --
Wenus -

• Junona -
Diana -
Flora -

opera komiczna w 3-ch aktach ]. OFFENBACHA 
libretto: H. CREMIEUX - w adaptacji E. GOŁĘBIOWSKIEGO 

OS O BY: 

Fabian Jan Kaliope - Zdzieszyńska Nela 

JJembowski Kazimierz Irys - Szuster Marlena 
' 

Kaczorowski Antoni Minerwa - Rqchlak Irena 
Gol/erl Jerzy Hebe ?rłow\ka Maria -
Pręgowski Czesław ( 

Xenia ·Greg M:us J 
-1 

Litwiński Sławomir 
Pawlikowska Wanda 

l 

Bourdo Tadeusz Merkury J Rowiński Jan 
-1 

Litwiński Sł 
Wojtkowski Ryszard l 

Rucki Henryk Neptun - Markowski Tadeusz 

S„snowski Tadeusz f\pollo - S:Jsnowski Tadeusz 

Kaczorowski Antoni Morfeusz - l:Jourdo Tadeusz 

~A~er 1 Satyr Drozdowski Marian tl -

Ferency Izabella li Satyr - Woroniecki Ryszard „ 

· Narska lwona B_achus - * * * 
Łaszczyk Janina Sędzia I - Jabłoński Adam 

Jagodzińska Feliksa Sędz.ia li .- * -
/ * * 

Bronikowska Zofia " Sędzia Ili * - * * 
bachantki, satyry, demony, zjawy piekielne 

T ł\ N I E C. P.kt I „Zjawy piekielne'', akt Ili „Bachanalie" - wykona solistka baletu HALJNA KORD/AU i zespół baletowy: Jach Barbara, 
· Kowalik Alicja, Rowiń$ka Regina, Wierzbicka Zofia, Zelwielr Halina, Dobkiewicz Zbigniew, Karwat Stanisław, Rzeszowski Bogdan 

oraz adepci. 

ł\kcja w akcie I: domek P.rystena w okolicy arkadyjskiej, li: Olimp, Ili: piekło 

Reżyseria, inscenizacja i choreografia: 

Jł\N Fł\Blł\N 

ł\systent reżysera: 

XENIE\ GREY 

Brygadier sceny: 

ł\NTONI BOGUSZ 

Kierownik literacki: 

EUGENIUSZ GOŁĘBIOWSKI 

Dekoracje: 

STEFł\N SP.RNECKI 

Kostiumy: 

EW/\ Ff\Blł\N 

Kierownik muzyczny: 

ł\DP.M CICHOŃ 

Dyrygenci: 

ł\DP.M CICHOŃ, P.DP.M LENCZOWSKI 
ł\NTONI POPlf\ŁKIEWICZ 

Światło: 

ROMf\N SKIBIŃSKI 

• 

.. 
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Jf\NINf\ lf\SZCZVK (Junona) NEl_f\ ZOZIESZYŃSKf\ (Kaliope) 
JERZY JUNOSZf\ (Mars) SŁ.f\ WOMIR LITWlr':SKI {Mars) 

• 

• 
ł 

• 

Jf\N ROWIŃSKI (Merkury) Tf\DESZ SOSNOWSKI (f\pollo ) Jf\N f f\Blf\N (Jowisz) f\Df\M CICHOŃ (kierownik muzyczny) 
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STRESZCZENIE LIBRETTA 

Akt I. 

Eurydyka, małżonka mistrza Orfeusza, kocha się w paste
rzu Arystenie. Mąż czyni jej zarzuty niewierności, na co ona 
otwarcie mu oświadcza, że nuży ją jego sztuka i że oboje 
muszą się rozejść. Zbolały Orfeusz udaje się do muzy Kaliope 
po radę, a lekkomyślna Eurydyka w najwyższym rozdrażnie
niu wzywa Plutona, aby ją wyrwał z ramion męża. Pluton 
prz:1bywa i spełniając jej życzenie , zabiera ją do „piekła". Tam 
ma ona przebywać tak aługo, póki nie zatęskni za swoim mę
żem . 

Akt Il. 

Olimp. Ranek. Bogowie wracają z nocnych wycieczek i Sł 
pod wrażeniem ziemskich przeżyć. Karci ich za te ziemskie za
interesowania „ojciec bogów' i na tym tle powstaje wśród 

olimpijczyków zatarg. Bogowie zarzucają Jowiszowi amoral
ność i wyrażają niezadowolenie z atmosfery przesytu na Olim
pie, z nektaru, ambrozji i nudy wśród złota i pajęczyn . Do za
ostrzenia konfliktu przyczynia się przybycie Plutona, który czy
ni Jowisza odpowiedzialnym za nieszczęścia ludzkie. Następuje 
rewolta bogów. Jowisz napróżno stara się ją uśmierzyć przy 
pomocy Marsa. W końcu musi on złożyć przyrzeczenie popra
wy. Wtedy zjawia się Kaliope z Orfeuszem i oboje proszą bo
gów o zwrot Eurydyki. Po dłuższej debacie bogowie zgadzają 
się na wydanie jej mężowi i w tym celu postanawiają udać się 
do krainy śmierci. W tej wycieczce Jowisz ma osobisty cel, in
teresuje go bowiem osoba pięknej Eurydyki. 

Akt III. 

W samotności „piekielnej" Eurydyka zaczyna tęsknić za 
mężem. Wtedy to zjawiają się w „piekle" bogowie i Pluton 
oprowadza ich po wszystkich kręgach swojego królestwa. 
Jowisz tymczasem w postaci muchy przedostaje się do gro
ty, w której przebywa Eurydyka. Zachwycony jej pięknoś

cią próbuje ją zdobyć. Korzysta więc ze swojej boskiej wła
dzy i wyczarowuje przed nią wizję upojeń dionizyjs~ich. Eu
rydyka popada w zachwyt. Teraz trzeba jak najprędzej uciec, 
aby uniknąć spotkania z Plutonem. Wtem rozsuwa się ściana 

„piekła" i na tle płomieni ukazuje się postać Plutona . 
Zjawiają się również bogowie i przybywa Kaliope z Or
feuszem. Jowisz musi zwrócić mężowi żonę, lecz stawia waru
nek, że Orfeusz będzie mógł odzyskać Eurydykę, jeśli, wypro
wadzając ją z „piekieł" , nie ·odwróci się ku niej . Mistrz stara 
się spełnić ten warunek, lecz w ostatniej chwili, tuż przed wyj
ściem „piekła", razi go błyskawica z ręki Jowisza. Orfeusz od-
wraca się, Eurydyka zaś chce biec do Jowisza, ale na znak Plu
tona rozwiewa się jej postać. Bogowie śpiewają pieśń o klęsce 
Kronidy i o przyszłej sławie Orfeusza. Kończą zaś słowami: 

Niechaj przejdą bogi 

Do swej mitologii. 
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