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Kiedy do L ondynu przeprowadzono p ierwszą linię ko
lejową, po której pociągi jeździly z szybkością 30 kil-O · 
metrów na godzinę, rada miejska zażądała, aby tory 
osłonić wysokimi plotami, bowiem widok rozpędzonych 
parowozów ln~dzie przyprawiał londyńczyków o zawroty 
glowy i udary se rca. - ówczesne eleganckie paryżanki 
wyruszaly na miasto konnymi pojazdami, a listy miłosne 
ekspediowały przez umyśLnych posłańców. Pisaly je przy 
świecach, kochaly się tkliwie i romantycznie, często 
mdlaly, za to bardzo rzadko się kąpały. Nie używano 
wtedy jeszcze ani telefonu, ani telegrafu, ani maszyn 
do pisania, a przecież ludzie mieli na wszystko o wiele 
więcej czasu od nas. 

Do takiego to Paryża, w roku 1833, w towarzystwie 
ojca przyjechal z Koloni i czternastoLetni chłopiec, który 
nazywał się Jakub Eberst. Od dzieciństwa przejawiał 
nie tylko w ielkie zdolności muzyczne, ale także ogrom
ną pasję do muzyki i to stalo się przyczyną, że mądrzy 
rodzice uradzili kształc ić Jakuba w samym europejskim 
centrum artystycznym, czyli właśnie w Paryżu. 

Najpierw chlopcu udało się to, czego przed nim n ie 
dokazał mlody Franciszek Liszt, mianowicie - dostanie 
się do zamkniętego dla obcokrajowców paryskiego Kon
serwatorium. A gdy je ukończyl, czy może wcześniej, 
Jakub Eberst postanowil zmienić nazwisko na dźw ięcz-

. n ie jsze : Jakub Offenbach, od miasteczka niemieckiego 
Offenbach nad Menem, gdzie urodzi ł się 20 czerwca 
1819 roku . 

Nie od razu wszakże zdolnemu Jakubowi los wyzna
czyl karierę kompozytora. Najpierw młodzieniec ukoń 
czyl klasę w iolonczeli i nawet przez pewien czas blysz
czal jako wirtuoz tego instrumentu, występując także 
za granićą . Kiedy byl w Londynie, dostąpił nie byle ja-
kiego zaszczytu: gral na przyjęciu uświetnionym obec
nością trzech glów koronowanych - królowej Wiktorii 
angielskiej, cara rosyjskiego i króla Bawarii. Z owego 
to wiolonczelowego okresu datuje s i ę skomponowana 
przez Offenbacha na.. . 7 wioionczel Fantazja na tematy 
z opery „Robert diabeł" Meyerbeera. 

Zbyt poważna kariera wiolonczelisty nie cieszyła jed
nak Offenbacha, który myślal o życiu bardziej błyskotli · 
wym, a realizować postanowił je według malo budującej 
zasady, że „ziarno sprytu więcej znaczy od korca wiedzy". 

T11mczasem, niepewny jeszcze co z tego będzie, przy
jął engagement na dyrygenta orkiestry, która grała 
w przerwach spektaklów w czcigodnej Komedii Fran
cuskiej. Z poczynań Jakuba na tym stanowisku historia 
odnotowała jedną tylko udaną i nadal poważną kom
pozycję - pieś1i Fortunia z komedii Alfreda de Musset 
„Swiecznik". Później dopiero praca w Komedii Fran
cuskiej miala przynieść jej dyrygentowi zgola nieocze
kiwane zyski. Przez kilkanaście lat mianowicie Offen
bach podpatrywał grane na pierwszej scenie Francji 
klasyczne tragedie Corneille'a, Racine'a i innych, co 
nasunęło mu koncept parodiowania sztuk opartych 
o antyk we własnych, jak najbardziej współczesnych 
operetkach. Jednym słowem zaryzykować można twier
dzenie, że Sofokles, Eurypides, Rasyn i Kornel stali się 
ojcami „Pięknej Heleny" i „Orfeusza w piekle". 

Na właściwą drogę przeznaczeń Jakub Offenbach 
wszedł dopiero ·wtedy, gdy w roku 1855 odnająl jeden 
z niew!elkich paryskich teatrzyków, nazwal go „Les 
Bouffes - Parisiens" i sam wziąl się do komponowani11 
dla te.1 sceny najpierw krótkich skeczów muzycznych 
z udzialem trzech osób, jak „Biała noc" , później ope
retek jednoaktowych, jak „ Ba-ta-elan" i wreszcie calo
spektalowych arcydziel operetkowych, jak parodiujące 
antyk „Orfeusz w piekle" i „Piękna Helena'', a potem 
„Życie paryskie" i „Wielka Księżna .Gerolstein". 

Za czasów Offenbacha, trudno powiedzieć - na nie
szczęście, czy na szcz.ęście, dość że n i e istnialo we Fran
cji żadne Ministerstwo Sztuki, ani inne urzędy, które 
zajmują się dzisiaj tym, co mamy komponować !_pisać. 
Dlatego Jakub Offenbach mógl robić, co sam chcial, 
ale wyłącznie na swój rachunek, ryzykując sukces i pel
ną kasę, lub klęskę zarazem artystyczną i finansową. 
że zaś jedne i drugie wymijaly się regularnie, przeto F . 
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nieszczęsn11 kompoz11tor - przedsiębiorca teatralny, be · 
dqc ciągle w pogoni za pieniędzmi, musial tworzyć coraz 
to nowe rzeczy bez przerwy. W rezultacie napisal róż
nych utworów scenicznych aż 109, z czego wybredny 
czas zostawil prz11 ż'!lciu tylko cztery: „Orfeusza'', „He
lenę", „Z11cie paryskie" i operę „Opowieści Hoffmana", 
która b11la najwyższą ambicją Offenbacha, a której pre
miery nie doczekal, zmarłszy o kilka miesięcy wcześniej, 
4 października 1880 roku. 

Zatem z ponad stu, ocalały dzieła t11lko cztery ... 
Cz11 to malo? 

W „Pięknej Helenie", parodiując także muz11kę Wag
nera, Offenba-ch narazli się boż11szczu z Ba11reuth. Ry · 
szard Wagner, który nie przeb!eral w słowach, zemścił 
s :ę takim passusem w kryt11ce umieszczonej w „Allge
meine Musik Zeitung": „Offenbach ma ciepło brakujące 
Auberowi. Ale to jest ciepło gnoju, w którym mogłyby 
się wytarzać wsz11stkie świnie Europy". Gwałtowny Ry
szard b11l pewien, że taką oceną zmiażdż11 Jakuba 
w opinii świata raz na zawsze. T11mczasem minęło lat 
sto i wielkie opery Wagnera w naszej dobie o krótkim 
oddechu w11stawiane są coraz rzadziej. Zaś czerstwy, 
upart11 staruszek Offenbach nadal króluje na dziesiąt
kach scen, tak jak królował za życia, nie mniej zabaw
ny, śwież11 i porywający. 

Prapremiera „Orfeusza w piekle", z tibrettem Hektora 
Cremieux i Ludwika Halevy, odbyla się w „Les Bouffes 
Parisiens" 21 października 1858 roku, w wersji dwu · 
aktowej, dając sw11m twórcom olbrzymi sukces. W roku 
1874 - rozbudowaną do czterech aktów - wznow :ono 
operetkę w „Theiitre de la Gaite" z nieb11walym prze
P11Chem: 100-osobowa orkiestra, 120-osobowy chór, 

70-osoboiv11 balet. Wznowienie to prz11niosło Offenbacha · 
wi, po setn11m przedstaw ieniu, milion dw ieście tysięcy 

franków czystego dochodu! 
W Polsce tekst „Orfeusza" przełoż11l świetny l ibreci

sta „Str(Jsznego dworu" Jan Chęciński, który takimi spo-

sobami dorabiał na ·życie . Co jednak ciekawe: o ile 
„Piękna Helena", wszedłszy na sceny nasze, stała się 
bezzwłocznie i na długo ich gwoździem repertuarowym, 
o tyle „ Orfeusz w piekle" nie mógl sobie jakoś zdobyć 
uznania polskich aud11toriów, choć b11ł w najświetniej 
szych obsadach. Tuż przed pierwszą wojną światową 
szedł w Warszawie bez większego powodzenia w starych 
„Nowościach", mimo że Eurydyką była Lucyna Messal, 
Zeusem Władysław Walter, a przekomicznym St11ksem 
Rufin Morozowicz. Wznowiony przez Munclingera w tea
trze przy ulicy Bielańskiej, około roku 1925, też n i ezb11t 
dlugo widniał na afiszu. 

Polski renesans pięknej operetki datuje się dopiero 
od drugiej wojny światowej . Wystawiony najpierw, w ro
ku 1951 , w Operetce Lódzkiej, z l i brettem przerobionym 
przez Jerzego Merunowicza, ludowy „Orfeusz" szedl 
dwieście razy z rzędu, dając pierwsz11 wielki sukces 
Beacie Artemskiej w roli Eurydyki. Później offenba
chowskie arcydzieło graly jeszcze, też z dużym powo
dzeniem, Operetki w Gliwicach, w Lublinie i na Wy · 
brzeżu. 
Najwyższej miary artystycznym, ewenementem była 

~remiera „ Orfeusza . w piekle" z now11m librettem 
K . I . Galczyńskiego, dana w grudniu 1956 roku przez teatr 

lalek „ Groteska" w Krakowie. Spektakl ten reż11serowała 
Zofia Jaremowa, scenografię opracowali Lidia Minticz, 
Jerzy Skarżyński i Kazimierz Mikulski, zaś muzykę 
Offenbacha adaptował Lucjan Kaszycki. Niestet11 satyra 
ma to do siebie, że z czasem, nieuniknioną koleją prze
mian, dezaktualizuje się . Taki też los spotkał częściowo 
i śliczne, poetyckie libretto Gałcz11ńskiego. Jednak zo
stały w nim strofy, które dużo jeszcze ludzi cz11tać bę
dzie z zachw11tem i wzruszeniem. 

Teraz, do nowego ż11cia, powalali starą operetkę Ja
kuba Offenbacha - Stanisław Dygat i Janusz Minkie · 
wicz . Oby jej i im dobrze się dzial.J na warszawskiej 
•cenie! 

~ ~ 

Mer'lcury 
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Eurydyka BEATA ARTEMSKA 

Diana AGNIESZKA KOSSAKOWSKA 

Junona ALINA WIECZORKÓWNA 

Wenus ELŻBIET A RYL-GÓRSKA 

Kupido KRYSTYNA ZBOROWSKA 

Minerwa ALINA KANIEWSKA 

Choreografia 

STANISŁAW MISZCZYK 

Kierownik chóru 

STEFAN ŻUŁAWA 

Jakub Offenbach 

ORFEUSZ w PIERLE 
OPERETKA W 2 AKTACH (4 OBRAZACH) 

Libretto: 

STANISŁAW DYGAT i JANUSZ MINKIEWICZ 

' Z E S P ó Ł S T U D I A, C H Ó R I B A L E T 

Sota skrzypcowe wykonają : TADEUSZ ZACZYŃSKI , ZYGMUNT KOLASIŃSKI 

Inscenizacja i reżyseria 

J AN KULCZYŃSKI 

Kierownik Literacki 

JÓZEF SŁOTWIŃSKI 

Kierownictwo muzyczne 

JERZY GACZEK 

Pluton 

.Jowisz 

Orfeusz 

Charon . 

Merkury 

Los 

Mars 

WŁODZI!lifJ'" 
- MIECZ-Y:SŁA-~WQJNlCKI 

- STEFAN WITAS 

ZDZISŁAW ZACZYK 

FELIKS SZCZEP AŃ SKI 

JERZY DUKAY 

ZDZISŁAW DRABICKI 

TADEUSZ WALCZAK 

Dekoracje LECH ZAHORSKI 

Ko stiumy MICHELLE ZAHORSKA 

Asystent reżysera 

MIECZYSŁAW WOJNICKI 

Inspicjent 

KRYSTYN PIWKOWSKI 

Przygotowanie soListó~ 

JANUSZ KAHL i PIOTR WOLLNY 

Sufler 

JOANNA GUZICKA 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny TADEUSZ BURSZTYNOWICZ 
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Któż z nas nie 2lna .pięknego podania o najsłynniej

szym z mitycmiych 1piewców starożytnej Grecji 
Orfeuszu i o jego pięklnej żonie, Ewrydyce, k.tóra ucie
kając przed zalotami Aristeusa, została uikąszona pnez 
żmiję i musiała zejść do krainy umarłych. Genialny 
mąż, Móry wdziękiem swego śpiewu czarował dzikie 
zwierzęta, drzewa i skały (był pono synem samego Apo
llina!) oczarował również królestwo boga Podziemi -
Plutona i wyprowadził z piekieł ukochaną żonę. 

Na tle tej romaip1tyC"7Jilej historii os.nuto szereg teksto-

wych wariantów do 2maik.om:Ltej · operetki OffenJbacha, 
pozwalając sobie na szereg powarżmych „odchyleń" od 
ofiojaJ:nej tre.5oi legendy jako że - jalk Wliadomo -
i muzyka „Orfeusza" !była niemałą satyrą na powai:ne 
ówczesne :imprezy operowe. .. „Orfeusz" - tPodobrlle jak 
„P.ięklna Helena" daje szerokie 1pole do popisu 1pokole
niom „ad.aiptatorów" literackich, :którzy mogą bez skru
pułów aktualizować olimpijskie iprzy,gody swawollflych 
staroeytmych bożków. 

Ostaitmde libretto „Orfeusza" przynosi również nowe 
pomysły i sy<tt1acje a satyra króluje w nim -niepodziel
nde. I ·tak w obrazie !Pierwszym poznajemy zupebruie inną 
niż zwyikle Eurydykę. Wbrew lege1I1d:z;ie n.le !kocha ona 
zupełnie swego znaik.omitego męża, Orfeusza - nato
mias.t tęsklni do swego przyjaciela Arysteusza - z za
wodu tPSZCZelarza... Orfeusz też rnie jest ideaJ:nym mał

żonkiem z greckiej legendy, skoro główne jego zainte
resowania skupiają się nie na ż.ornie aile ma bliżej ~am 

nie7Jnanej Pomponii . 
Wobec tak jawnej obustronnej 2lgodnej rorady oboje 

malżankowtie postanawiają rozejść się. Na przesikodzie 
jednak staje im Los, funikcjona.rausz Minisiterstwa Spraw 
Wiecmiych, który oświadcza, że nic z rozwodu nie 
będzie, bo w kartotece wStPOmnli.anego miiflristerstwa 
i w księdze przeznaczeń małżonkowie Orfeusz i Eury
dyka mają być ideallflymi ·kochankami a miłość ich .1ma 
sięgać poza grób". Jako tacy mają przejść do 1potom
ności. Los przy tym jest nieubłagany i na scenie mamy 
gotowy konflik.t pomiędzy praeznaczeniem a sercem. 
O Wliele mocniej przerżywa go Eurydyika - tym bar
d7Jiej, że jej przyjaciel, Airys•teusz, postanawia ją por-

L a -] 

Los · 
Z . DRABICKI 
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wać. Zanim jednaik pszczelarz uprowadzi clidzą żonę 
przypadkiiem zabija ją. Eurydyka umiera - ale tyliko 
po to, by jako ukochama Plutona, boga piekieł (ukry
tego pod postacią Arysteusza), zejść znim do Podziemia. 
Aby „być w porządku". pozostawia do męża - muzyka 
rymowany list. 

Kiedy Orfeusz odczytał list zmarłej żony, }ł!st nie
zmiernie uradowany, bo daje mu to poważne szanse 
na połączenie się z Pomponią . Ndc jednak z tego, bo 
Mowu zastępu,je mu drogę obywatel Los i p<>leca co 
prędzej udać &ię ze skargą na Olimp, obwill1ić boga 
śmierci, Plutona - i zażądać natychmiastowego zwrotu 
żony . Losowi - jak wtiadomo - sprzeciwiać się nie 
moilna - tym bardziej , że tPOStanawia on osobiście do
prowadzić nieszczęsnego śpiewaka na Olri1111p. Jest bar
dzo uparty. 

W obrazie drugim jesteśmy na Olrimpie. Wbrew usta
IO'!lej opini i - jest tu bardzo niewesoło . Spiące i nudne 
towarzystwo bogów, wśród których jedynie JU1I1ona -
zgodnie z tradycją - czyni Jowtiszowi wymówki na te
mat ponownego uprowadzenia przez „1kitóregoś z bogów" 
pięknej :zllemian1k!i, Eurydyiki. Jow1sz - jak wdemy z mi
tologi1i, nie, należał do najwiemiejsa;ych mężów. 

Tym jednak razem Junona mylJi się . Zamiepokojony 
i poważnie zazdrosny o 1miloS1ną przygodę władca Olimpu 
posyła na zwiady Merkurego, ~tóry przyinosi z piekieł 

rewelacyj,ne wiadomości. Winien jest Plutem, pod2liemny 
braciszek Jowisza! 

Jowisz nie żartuje i wzywa Plutona na Oltlimp celem 
udzieleniia wyjaśnień. 01impijskie badanie przerywa jed
nak bunt bogów. Nie chcą oni roiikoszować się nekta-

„ 

rem i ambrozją , nie chcą olimpijskiej nud / I nde 
wiadomo do czego by dosz.lo, gdyby nie mała .,;E nsacja : 
oto na Olimpie rz.jawia się poozkodowany Orfeusi w to
warzystwie Losa, wobec czego sam Jowisz w asyście 
delegató·;; Oli~pu postanawia udać się do Pie kriel i tam 
osobiście dokonać rewizji w poszukriwaniu za ukradzio
ną żoną śpiewaka . 

Obrazy <trzeci i czwarty przenoszą nas do P iekieł, 
gd1lie praebywa małżonka Orfeusza - strzeżon a przez 
starego !Pijak.a. Charona. Nagła dnsipekcja Jowisza zrazu 
nie przynosi rezultatów, ale szef orientuje się gdzie 
Eurydyka zo,;tała ukryta. Przemieniwszy Śię tym razem 
w muchę, Jowisz szybko poTozumiewa się z niewierną 

żoną Orfeusza d IPO uczcie z kolei on postanawia ją upro
wadzić . Spryt Rlutona i wejście prawowitego męża ni
weczy plany Jowisza. Jowisz musi oddać żonę mężowi. 
Pozostaje tylko jeszcze jedna przeszkoda zapisana rów
nież w księdze przeznaczeń M.S.W. Oto gdy Orfeusz 
będzie wy;prowadzal żonę z Piekieł, nde wolno mu się 

pod żadnym pozorem odwrócić i sipojrzeć na krocząc'\ 

za nim żonę . Jest to warunek szczęśliwego wyprowa
dzenia jej na ziemię . I Orfeusz spełnił i ten warunek 
i fl!ie obejrzał się za żoną ale obejrzał się za podstawio· 
nym.„ „kociakiem". Eurydyka musi zostać w podziemiu. 
Obecnie jednak nie jest to na rękę ani Jowiszowi ani 
Plutonowi, bo „kociak" zdążył podbić serca swawolnych 

bogów „. 
w ,tedy wzburzona Eurydyka zr~uca z s iebie „strój 

antyczny" j przemienia s ię w „przekrojowego kociaka" . 
aby utrzyimać się nadal w roli „porywanej Eurydyki" 

w dalszych wcieleniach operetki Jakuba Offenbacha. 
\I 11 rs 
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BALET 

Kierownik baletu : 

STANISŁAW MISZCZYK 

RENATA BIAŁOBRZESKA , HALINA BOGDAŃSKA . WISŁAWA 

KULESZA. KRYSTYNA ŁAPIN'SKA. BOŻENA PIĄTKOWSKĄ , 

DANUTA OLAKOWSKA. MARIETTA RIBĄCOV , LILIANA 

RZEWNICKA . LIDIA SKRZYPKOWNA , BIANKA SKORZEW

SKA, HANNA TYCOWNA, ELŻBIETA WIKTOREK. BOŻENA 

WILCZYiltSKA , BARBARA WOŁOCHOWICZ, JERZY CZAJ

KOWSKI, STANISŁAW MAJCHRZAK , LESZEK MICHALSKI. 

JORDAN STĘPNIEWICZ . RYSZARD SZADKOWSKI. ZDZISŁAW 

WLEKLIŃSKI , TADEUSZ ZLAMAL, MARTA KIZLER . 

CHOR 

Chórmistrz : 

STEFAN ŻUŁAWA 

DANUTA BASIŃSKA, DANUTĄ JUSZCZAK, KRYSTYNA KO

STROŻYŃSKA, CELINA KOTOWICZ, JADWIGA KOWALSKA, 

MARIA NOWAKOWSKA, DANUTA SKURZYŃSKA , ŁUCJA 

WOLEJSZO, KAZIMIERZ DŁUCHA, STANISLAW GRAWIRSKI, 

EDWARD MARCZAK, JERZY PIASECKI, WLODZIMIERZ RZE

CZYCKI , WILHELM SIENKIEWICZ, CZESLA W TURLEJSKI. 

STUDIO 

MAGDALENA BOJANOWSKA, STEFANIA KUBICKA, WIESŁA

WA LEWICKA, BARBARA REDERMOZER, MARIA SUTKOW

SKA . BOŻENA WILCZYŃSKA, CZESŁAW GOSZCZYŃSKI , 

STEFAN LEWICKI, STEFAN SZLAUZYS, TADEUS'Z WALCZAK . 

KIEROWNICY PRACOWNI 

Krawi ec k ie j damskiej : MARTA OSTROWSKA , krawieck iej mę

skiej : FRANCISZEK WOŁOSZYiltSKI, stolarskie) : ZYGMUNT 

PIECHURA , modelatorskiej : KAZIMIERZ WOJCIECHOWSKI, 

char.aikteryz.a1torsklej : ANTONI OSTROWSKI, m• la.-sklej : JAN 

KONDRACKI, tapicerskiej : EDWARD GULA. szewskiej: MIE

CZYSŁAW KRASNOPOLSKI I STANISŁAW PIELASZEK . o\lus~r

ski1J: ANTONI CIECHANOWICZ , główny elektryk : WŁADY

SŁAW BARAŃSKI . główny rekwizyto.r : JAN POMORSKI, bry

gadier sceny : JOZEF ROGUSKI , kierown ictwo techniczne : sce

nograf JAN HAWRYŁKIEWICZ . 
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ORKIESTRA 

Skrzypce 

Tadeusz ZACZYŃSKI 

(koncertmistrz) 

Zygmunt KOLASIŃSKI 

(koncertmistrz) 

Stenia NINOWSKA 

S.arbaora IWANOWSKA 

Edward DOLEŻYCZEK 

Bernard RA WlCZ 

Barbara NAWROCKA 

B e rnard KARAWACKl 

II Skrzypce 

J an KRUSZEWSKI 

Leon KOWALSKI 

Ernest LIPOK 

Bogdan CICHOŃ 

Ludwik KOWALSKI 

Altówk i 

Tade~sz JASTRZĘBSKI 

Jerzy IWANOWSKI 

Józef SZYSZKO 

Bronisław MISZTAL 

Wi o lonczele 
Jan SZEWCZYK 

Ada LEBIEDZIŃSKA 

Francisze k TOULA 

Kontrabasy 

Władysław WOPALEŃSKI 

Andrzej KĘDZIORA 

Lucjan JELICZ 

Flety 

Marian GRECKI 

Wacław LESICKI 

Liliana URBAŃSKA 

Oboje 

Kle mens BANAT 

Mirosław KA.JDA 

Wincenty GRUBA 

Klarnety 

Francisze k WYBRAŃCZYK 

Kazimierz ANDRUSZANIEC 

Zygmunt JĘDRZEJCZYK 

Fagoty 

Bogumił CIUPIŃSKI 

Bogumił SARNOWSKI 

Bronjslaw WITKOWSKI 

Waltornie 
Konrad DUBICZYŃSKI 

A ugustyh ASKA 

Józef SZYPORT 

Jan KAMIŃSKI 

Edward DOKUDOWIEC 

Trąbki 

Tadeusz SZOSTAK 

Stefan MOLĘDA 

Eugeniusz ANIELAK 

Puzony 
Bolesław GRUSZKA 

Wladyslaw WYSOCKI 

Marian NOWICKI 

Mi eczysław GRZESIAK 

Perkusje 

Mikołaj GODLEWSKI 

Wojciech SOMMER 

Stanisława WŁODARCZYK 

Fortepian 
Jan ZIMIŃSKI 

Harf a 

I za :>ALA WIŁA 

Inspektor orkiestry 

WŁADYSŁAW WOPALENSKI 
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