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Opinia publiczna: 

.. . W ANTYKU JA BYŁABYM CHÓREM 
ALBO OPINIĄ - TĄ PUBLICZNĄ 
CO ZA St.USZNOSCIA. STOI MUREM 
Z KTÓRĄ SIĘ WSZYSCY LUDZIE LICZĄ. 

WIĘC CHCE BYĆ BLIZEJ WAS KOCHANI 
BO DZIŚ JEST PRZECIEZ DEMOKRACJA 
- SŁUZYć WAM PLOTKĄ I RADAMI 
TO JEST. NAJMILSI, MOJA PRACA. 
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Jakub Eberst - bo tak brzmiało prawdziwe 
naZ'Nisko Jakuba Offenbacha - urodził s i ę 
w Kolonii, jako syn kantora miejscowej syna
gogi. Wysłany na studia do Paryża , bardzo 
wcześnie objawia swój talent. Nauka gry na 
wiolonczeli w tamtejszym konserwatorium 
szła mu łatwo i bardzo szybko zostaje zna
nym wirtuozem. 

Praca w orkiestrach i jednocześnie studia 
kompozytorskie sprawiają, że Offenbach 
kieruje swe zainteresowania w stronę parodii 
poważnego dramatu muzycznego: przez 
wiele lat obserwuje on - grając w teatrze 
"Comedie Francaise" - scenę z jej wydarze
niami. Bierze nawet w tych widowiskach 
udział przez pisanie tzw. "wstawek muzycz
nych" do wielkich dramatów, co zwraca 
uwagę na niego i jego kompozytorskie 
możliwości. Równocześnie rodzą się w nim 
pierwsze zamysły napisania utworów idące 
niejako na przekór pozie i sztuczności tego 
teatru , który co wieczór oglądał z nizin orkie
strowej fosy . 

Offenbach, pojawiając się ze swymi pierwszy
mi operetkami - trafia bezbłędn i e w istniejące 
zapotrzebowanie. Paryż drugiego Cesarstwa 
jest bogaty, wesoły i chce się bawić. Nic więc 
dziwnego, że "Orfeusz w piekle" (1858), 
"Piękna Helena" (1864), "Sinobrody" (1866), 
"Zycie paryskie" (1866) i inne operetki zdoby
wają mu powszechne uznanie i sławę . Pisze 
szybko a jego efektowna muzyka zapewnia 
sobie natychmiastową popularność . 

Sytuację ułatwia fakt posiadania własnego 
teatru, doskonałych librecistów i realizatorów 
oraz wykonawców. Niesłabnące powodzenie 
trwa aż do wojny francusko - pruskiej , ale po 
niej coś się załamuje w dotychczasowych 
sukcesach: po upadku Napoleona Ili 
Offenbach pisze wprawdzie nadal swe ope
retki, ale ani ich wartości nie są bliskie swoim 
poprzedniczkom, ani atmosfera Paryża nie 
sprzyja ich powodzeniu. 

Jednocześnie w okresie ostatnich lat życia 
Jakub Offebach pisze swoje największe 
dzieło "Opowieści Hoffmanna", które chce 
zobaczyć wystawione na scenie sławnej pa
ryskiej "Opera Comique' . Śmierć przerywa 
jednak próby; pozostawiony przez kompozy
tora wyciąg i niedokończoną partyturę instru
mentuje Ernest Guiraud i dopiero w kilka 
miesięcy po pogrzebie twórcy " Opowieści" 
pojawiają się na scenie operowej. Powodze
nie ich nie dorównuje jednak operetkom , 
przyjęcie u publiczności jest dość chłodne . 
Kolejna próba wystawienia w Wiedniu kończy 
się tragicznym pożarem Ringtheater, który 
ulega całkowitemu zniszczeniu i ten pech 
prześladujący 'Opowieści Hoffmanna" spra
wia, że inscenizatorzy boją się wystawienia tej 
opery w swoich instytucjach muzycznych. 

Sprawiedliwości jednak, po czasie , stało się 
zadość i dzisiaj "Opowieści Hoffmanna" znaj
dują się w repertuarze wielu teatrów na świe
cie, zdobywając sobie zawsze wielkie uznanie 
publiczności. 

Zdzisław Sierpiński 
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Paryż lat sześćdziesiątych XIX wieku! 
Francja przeżywa swoje drugie cesarstwo, 
Napoleon Ili - cesarz bankierów, wielkich 
przemysłowców, karierowiczów i kombina
torów - otwiera 15 maja 1855 roku w Pałacu 
Przemysłu przy Champ Elysees "Wielką 
Wystawę Paryską" . Przemysłowcy , turyści , 
milionerzy, niebieskie ptaszki , finansiści , 
kosztowne kokoty zjeżdzająz całego świata 
do Paryża - dla interesu, z ciekawości , dla 

'zabawy. 

5 lipca 1855 roku w za ciem ni onej drzewami 
Champ Elysees drewnianej budzie, dzienni
karz, wydawca żurnali mody i popularnego 
tygodnika "Le Figaro", Henri de Villemessant 
i ruchliwy kompozytor muzycznych skeczów, 
wiolonczelista , dyrygent Jacques Offenbach 
otworzyli miniaturowy teatrzyk muzyczny 
"Bouffes Parisiens''. Od dnia otwarcia Wiel
kiej Wystawy Pola Elizejskie stały się najele
gantszym "corsem" świata - i cała ta wybry
lantynowana, wystrojona publiczność, cały 
"elegancki Paryż" , zasiadł owego lipcowego 
wieczoru na niewygodnych krzesłach wtło
czonych w strome schody widowni "Bouffes 
Parisiens", gn i eździł się w lożach tak małych , 
że wchodząc do nich trzeba było koniecznie 
zdjąć płaszcze i peleryny. 

Bo przedsiębiorczy Villemessant zadbał o 
reklamę nowego teatrzyku, obiecując pub
liczności zabawę , jakiej jeszcze Paryż nie 
widział . Offenbach przygotował zblazowa
nym widzom spektakl , jakiego się nie spo
dziewali : po tradycyjnej pantomimie i senty
mentalnym skeczu muzycznym w stylu 
"pasterskim" - gwóźdź wieczoru: musiquett 
pt. "Dwaj ślepcy". Dwaj żebracy , udający 
ślepców, gruby puzonista i chudy jak 
szczapa gitarzysta , walczyl i przy dźwiękach 
bolera o miejsce na uczęszczanym paryskim 
moście . Idiotyczna bójka, przeplatana 
wygłupami i muzycznymi popisami toczyła 
się w tak oszałamiającym tempie, że pękają
ca ze śmiechu publiczność nie mogła złapać 
oddechu. Jules Janin , książę krytyków 
paryskich pisał o spektaklu w "Bouffes 
Parisiens": " Paryż zrozumiał, że oto pojawił 
się nowy gatunek sceniczny„. Ludzie śmiali 
się i bili brawo i krzyczeli , jakby wydarzył się 
jakiś cud!„." 

Mały teatrzyk przy Champs Elysees pękał w 
szwach . Publiczność tłoczyła się , biła o 
bilety, Offenbach szokował Paryż coraz to 
nowymi pomysłami , sypał musiquetki jak z 
rękawa, dostarczając Paryżanom coraz to 
nowej, coraz to bardziej zwariowanej rozryw
ki . Ale zbliżała się zima .Drewniana buda, bez 
ogrzewania i nawet bez foeyr nie nadawała 
się na przyjęcie gości w chłodne wieczory. 
Offenbach i Villemessant znależli więc nowe, 
większe pomieszczenie dla swego przesię
biorstwa: "Theatre des Jeunes Eleves· na 
Rue Choiseul tuż przy Operze Komicznej. 
Stare teatrzysko przebudowano ,wydatkując 
zawrotną sumę 80.000 franków; dywany, 
lustra, żyrandole , nowoczesne urządzenie 
sceny - nie żałowano grosza, aby olśnić 
przyzwyczajoną do zbytku publiczność. 
Offenbach nie mógł już nadążyć z zapotrze
bowaniem nowej sceny. Co tydzień premie
ra, co kilka dni nowa bomba sceniczna. 
Rozpisano więc konkurs na jednoaktową 
musiquettę . Triumfatorami konkursu byli : 



Lecocq, (późniejszy konkurent Offenbacha, 
kompozytor muzyki do słynnej "Córki Madame 
Angor) i.„ Georges Bizet. Niestety, nagrodzo

ne sztuki nie przyniosły sukcesu i Offenbach 
nadal musiał pisać jedną po drugiej musiquet
tkę, aby utrzymać kosztowny teatr. I wtedy po 

raz pierwszy na afiszu nowych "Bouffes 
Parisiens" ukazało się słowo : operette. To 

Offenbach , który ciągle marzył o sławie 
kompozytora operowego nazwał tak swoją 
nową musiquettkę "La Rose de St.Flour": 

"operette" - "mała opera". Offenbach nie umiał 
gospodarować pieniędzmi. Szastał nimi na 

prawo i lewo i nagle, w okresie największego 
powodzenia "Bouffes", w momencie gdy pub
liczność paryska tak już przywykła do teatru 
Offenbacha, że przychodzono do "Bouffes" 

jak do starych znajomych , po kilkanaście razy 
na jedną sztukę - kasa teatru okazała się 

pusta, a komornik coraz częściej zaglądał do 
mieszkania państwa Offenbachów. Trzeba 

było coś zrobi ć , znów zaszokować Pa ryż 
spektaklem, który by pozwolił na podniesienie 

ceny biletów i ściągnął do teatru przy Rue 
Choiseul nowych widzów. Wtedy to powstał 
pomysł wystawienia wielkiej offenbachiady 

jakiej jeszcze świat nie widział. Tematem 
nowej operetki miał być mit o Orfeuszu. 

Offenbach postanowił dramatyczny mit o 
genialnym śpiewaku , który za przyzwoleniem 

bogów udaje się do Hadesu, aby 
wyprowadzić stamtąd swoją ukochaną żonę 
Eurydykę, nie tylko zamienić na muzyczną 

groteskę , lecz również uwspółcześnić i 
uaktualnić . Libretto zaczęło pisać dwóch 
stałych współpracowników Offenbacha: 

Ludwik Halevy (bratanek wielkiego Jacques'a) 
i Hector Cremieux. Wkrótce jednak na placu 

pozostał sam Cremieux. Halevy, który był 
urzędnikiem ministerialnym i został właśnie 

mianowany generalnym sekretarzem w 
Ministerstwie dla Spraw Algierii, przestra

szony ostrością satyry politycznej, wolał 
zrezygnować z współautorstwa libretta i nie 
ryzykować swojej urzędniczej kariery. Bo też 

Offenbach i Cremieux użyli sobie w "Orfeuszu 
w piekle" na wszystkich możnych paryskiego 
świata . Nie darowano nikomu; cały Olimp z 
Jowiszem na czele, był nietrudną do odczy
tania satyrą na dwór cesarski Napoleona Ili. 

Przekupni , głupi bogowie, kochliwy Jowisz, 
kłótliwa Junona, łatwe do odcyfrowania 

"wycieczki" pod adresem cesarskich urzędów 
i urzędników, rozwiązłej society, wszech

władnej finansjery; obraz Paryża był tak jasny 
i wyraźny, że nikt chyba nie potrzebował 
tłumacza do rozwikłania tej satyrycznej 

łamigłówki. 

A jednak ... A jednak publiczność premierowa 
nie zrozumiała na czym polega przewrotność 

"Orfeusza w piekle". Oklaskiwano muzykę 
Offenbacha , śmiano się z sytuacyjnych 

dowcipów, podziwiano piękne kostiumy i 
dekoracje słynnego Gustawa Dore, ale żądło 

satyry politycznej nie zostało przez Paryżan 
odkryte. 

"Orfeusza" przyjęto życzliwie, lecz bez 
entuzjazmu. Nadzieje Offenbacha i Villemes

santa na szał powodzenia, na potoki złota 
nie spełniły się . Koszty wystawienia "Orfeu
sza" pogłębiły jeszcze finansową katastrofę 

teatru i wydawało się , że tylko cud może 
uratować "Bouffes Parisiens" od zupełnego 

bankructwa . 

I wtedy właśnie stał się cud. Bo któż mógłby 
się spodziewać pomocy od krytyki i to od kry

tyki ostrej i bardzo nieprzychylnej. Ten sam 
Jules Janin, który ongiś okrzyknął stare 

"Bouffes" - jeszcze za czasów Cha mp Ely
sees - za rewelację , teraz, znów w " Journal 



des Debats" wystąpił z płomiennym oskarże
niem "Orfeusza w piekle", zarzucając Offen
bachowi i Cremieux szarganie świętości, 
kalanie instytucji cesarswa, bezczeszczenie 
dworu Napoleona Ili, ba: imputował nawet 
wesołkom z "Bouffes", że zagrażają po
rządkowi społecznemu i podżegają do 
rozruchów przeciw władzy . I jak to często 
bywa - miażdżąca krytyka, zwłaszcza tego 
rodzaju krytyka - zwróciła uwagę na niedo
strzegalne dotychczas przez publiczność 
satyryczne wycieczki w "Orfeuszu". Radość w 
Paryżu była ogromna, widzowie walili do 
"Bouffes" jak w dym, mimo iż ceny za bilety 
podniesiono prawie trzykrotnie, widownia co 
wieczór była przepełniona po ostatnie miejsce 
stojące. 

228 spektakli w jednym sezonie - to był 
rekord rekordów! Na jeden z późniejszych 
spektakli przyszedł sam Napoleon Ili z 
cesarzową i całym dworem. Cesarz udawał, 
że nie dostrzega żądeł skierowanych w jego 
stronę, zaśmiewał się, kiedy ostrze satyry 
godziło w jego ministrów i dworaków. 
Nazajutrz Offenbach otrzymał z dworu cesar
skiego przez umyślnego posłańca kosztowną 
statuetkę z brązu z odręcznym pismem 
Napoleona Ili , w którym cesarz dziękował "za 
urocze widowisko" ... 

Offenbach stał się sławny - nie tylko we 
Francji; wszystkie teatry w Europie, Ame
ryce ubiegały się o prawo wystawienia jego 
operetek. Do dnia dzisiejszego nieustającym 
powodzeniem na scenach operowych i ope
retkowych całego świata, obok "Orfeusza w 
piekle", cieszy się kilkanaście offenbachiad z 
"Piękną Heleną", "Zyciem Paryskim" i "Ban
dytami" na czele ... 

Offenbach stał się sławny, bogaty, ale .. . 
ciągle niezadowolony ze swej operetkowej 
kariery. Marzył o napisaniu wielkiej opery. O 
wystawieniu tej opery w wielkim teatrze opery 
paryskiej. Marzenie to nie spełniło się za jego 
życia . Prapremiera jedynej opery Jacquesa 
Offenbacha - "Opowieści Hoffmana· odbyła 
się w Operze Paryskiej w cztery miesiące po 
śmierci kompozytora. 

Wojciech Dzieduszycki 

• 



(Orphee aux enfers) 
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W Tebach, wraz ze swoją piękną 

żoną, Eurydyką, mieszka sławny mu
zyk, Ońeusz. Oboje nie są już sobą 
zainteresowani: ona kocha się w pro
stym, lecz za to przystojnym, pszcze
larzu Arysteuszu, on zaś korzysta 
z uroków życia - między innymi, ze 
śliczną Pomponią. Ońeusz jest 
niezwykle dumny ze swojej sztuki, 
Eurydyka jednak uważa, że sława je
go jest przesadzona, a on sam przede 
wszystkim niewymownie nudny. 
"Jedyne co nas jeszcze łączy to wza
jemna niechęć" podsumowuje ich 
wzajemny stosunek Ońeusz. Niestety 
- o rozwodzie nie może być mowy. 
Ońeusz dowiedział się bowiem, że w 
MSW (Ministerstwo Spraw Wiecz
nych) przez pomyłkę przeznaczono im 
rolę najczulszych kochanków, a w 
dodatku, aby sprawić żeby przezna
czenie się spełniło, do pilnowania ich 
zatrudniono, na etacie Opinii Pub
licznej, matkę Eurydyki. 

Ońeusz odchodzi do swoich obowiąz
ków, Eurydyka natomiast rozmyśla 

nad tym jakby tu wyprowadzić Opinię 
Publiczną w pole. Dochodzi do 
wniosku, że najprostszym rozwią

zaniem będzie, jeśli Arysteusz ją por
wie: wtedy w powszechnym mniema
niu będą mogli z Ońeuszem pozo
stać najczulszymi, a jedynie bez ich 
winy rozdzielonymi, kochankami. 

Arysteusz właśnie nadchodzi; on tak
że uznał, że jedynie porwanie zape
wni mu wyłączność miłości Eurydyki. 
Przygotowuje wino, do kieliszka Eury
dyki, w zamieszaniu, niepostrzeże

nie dosypuje tajemniczy proszek. 
Eurydyka pije„. i martwa pada na so
fę. Arysteusz objawia się w nowej 
postaci. Tak naprawdę jest zakocha
nym w Eurydyce Bogiem Piekieł -
Plutonem, który tylko udaje przed nią 
pszczelarza. Teraz natomiast uśmier
cając ją - budzi jednocześnie w innej 
rzeczywistości. Jej śmierć to właśnie 
porwanie jej do piekieł. 

Ońeusz niezmiernie uradowany tak 
nieoczekiwanym wyzwoleniem z mał
żeńskich kłopotów natychmiast zamie
rza pobiec do Pomponii. Drogę 

zastępuje mu jednak teściowa, która 
jako bezwzględna Opinia Publiczna, 
przypomina mu, że w księdze przezna
czeń zapisano, że miłość Ońeusza i 
Eurydyki ma sięgać poza grób. Wyma
ga zatem, aby Ońeusz udał się na 
Olimp i tam, u Jowisza, domagał się 
oddania mu porwanej małżonki. I 
Ońeusz - choć bardzo niechętnie - do 
końca musi spełnić nałożone na niego 
obowiązki. 

Olimp. Bogowie zajęci są rozwijaniem 
swojej fizycznej tężyzny: ćwiczą na 
przyrządach gimnastycznych, piją 

wody mineralne, biorą masaże. 

Jedynie Wenus i Kupido, bogowie 
miłości, po upojnej nocy wracają nad 
ranem na Olimp przemycając zakaza
ne używki. Tymczasem Diana z daleka 
ożywia wszystkich grą na rogu. 
Okazuje się, że Akteon nie przyszedł 
na umow1one spotkanie. Jowisz 
uświadamia wszystkich o koniecznoś
ci zachowywania pozorów, dla których 
poświęcił Akteona, zamieniając go w 
jelenia. Diana jest zrozpaczona. 

Jowisz rozpoczyna urzędowanie. 

Junona usłyszała plotkę o porwaniu 
Eurydyki przez któregoś z bogów i 
znając swego męża, posądza o to 
Jowisza. Z wizytacji piekła przybywa 
Merkury i wyjaśnia, że porwanie jest 
winą Plutona; wezwał go już zresztą 
przed oblicze Jowisza. Pluton 
niezręcznie wypiera się swojej winy; 
początkowo los mu nawet sprzyja, 
gdyż jego rozmowa z Jowiszem za
kłócona zostaje przez bogów zbunto-
wanych przeciw otępiającemu zdrowe
mu stylowi życia na Olimpie, bę

dącym Gabinetem Odnowy Biolo
gicznej. Bogowie domagają się zmian. 
Wkrótce jednak wszystko na Olimpie 
powraca do pozornej zgody i można w 
spokoju zająć się sprawą Plutona, 
zwłaszcza że wraz z Opinią Publiczną 
przybywa Ońeusz, by upomnieć się o 
zwrot Eurydyki. 

Jowisz w zasadzie nakazuje zwrócić 
Eurydykę Ońeuszowi, postanawia 
jednak - zaintrygowany opowieściami 
o jej urodzie - dopilnować tego oso
biście i w tym celu zamierza udać się 
z wizytą do piekła. Wraz z nim mają 
tam zawędrować wszyscy bogowie 
z Olimpu, którzy są niezwykle szczęś
liwi, że wreszcie wydarza się coś, co 



rozwieje 
życia". 

AKTll 

monotonię "zdrowego 

Hades.Eurydyka potwornie się nudzi. 
Jedynym jej towarzyszem jest straż
nik Styks, który oszołomiony wodą 
z Lety, niezręcznie próbuje ją uwo-
dzić.Pragnąc zrobić na niej wrażenie 
opowiada jej, że za życia był boga
tym i sławnym królem Beocji - nawia
sem mówiąc, była to przysłowiowa 
w starożytności, Kraina Głupców. Wi
dząc nadchodzącego Jowisza i Plu-
tona, Styks ukrywa Eurydykę. Jowisz 
domyśla się jednak, gdzie przebywa 
porwana; dyskretnie wsuwa w dziur
kę od klucza swoją wizytówkę, po 
czym z Plutonem odchodzi na ucztę 
bogów. Szybko jednak wraca i - pod 
postacią muchy - wślizguje się do 
Eurydyki. Nawet w tak niebanalnym 
przebraniu Jowisz szybko dochodzi 
do porozumienia z Eurydyką; wykrada 
ją Plutonowi, bierze - w przebraniu -
na ucztę, postanawiając zaraz po tań
cach, w zamieszaniu umknąć na 
Olimp. Pluton przejrzał jednak plany 
Jowisza. Przeczekuje piekielny galop 
i„. przypomina Jowiszowi, że ten 
przyrzekł zwrócić Eurydykę Ońeu

szowi. Wszyscy są z tego niezado
woleni - zarówno Jowisz, jak i 
Ońeusz, i Eurydyka. Na szczęście 

Jowisz znajduje kruczek wpisany w 
księgę przeznaczeń: Ońeusz odzyska 
swoją małżonkę dopiero wtedy, jeśli 
dojdzie - wyprzedzając ją - do rzeki 
Styks i nie obejrzy się na nią. Jowisz 
w trakcie tej próby przemyślnie rzuca 
piorun i Ońeusz, naturalnie, odwraca 
się pragnąc sprawdzić, co się stało„. 
Ostatecznie, nieodwołalnym wyro
kiem Jowisza, Eurydyka zostaje jedną 
z bachantek boga wina, Bachusa, a jej 

· mąż sam powraca na ziemię. I wcale 
nie jest tym zasmucony, czekają na 
niego przecież bezkrytycznie zako
chane w nim uczennice„. i śliczna 

Pomponia. 

Henryk Banasiewicz 

„ 

Orfeusz: 

... WIESZ PRZE Cl Et, 2E JE2ELI 
POMYŁKĘ POPEŁNI DYGNITARZ, 
TO ZWYKLE NIE ZMIENIA SWEJ 
DECYZJI, ALE STARA SIĘ RACZEJ 
ODPOWIEDNIO ZMIENIĆ 
RZECZYWISTOŚĆ. 



~~PH·~lA$ 
IN t>tR 

IANT~RW~LT 
IAKT 
Der berOhmte Musiker Orpheus wohnt 

mit seiner wunderschonen Frau Euridice, 
in Theben. Beide sind nicht mehr einan
der interessiert: sie liebt einen einfa
chen, aber hObschen BienenzOchter 
Aristeus, er genieBt den Lebensreiz -
unter anderen mit der reizenden 
Pomponia. Orpheus ist auf seine Kunst 
sehr stolz. Euridice ist aber der Meinung, 
sein Ruhm sei Obertrieben , und er selbst 
ausgesprochen langweilig. "Das einzige, 
was uns noch verbindet ist die 
gegenseitige Abneigung" - auBert sich 
Orpheus zu ihrem Verhaltnis. Von 
Scheidung kann jedoch keine Rede sein. 
Orpheus hat namlich erfahren, daB das 
MEA (Ministerium tur Ewigliche Angele
genheiten) sie beide, versehentlich, tur 
die Rolle des zartlichen Liebespaares 
vorgesehen hatte. Urn dieses Verhang
nis in ErfOllung zu bringen , stellt man 
Euridices Mutter ais Óffentliche Mei
nung, zu ihrer Bewachung, ein. Orpheus 
geht seinen Pflichten nach, Euridice 
Oberlegt, wie man die Óffentliche Mei
nung hinters Licht tuhren konnte. Sie 
kommt zu der Oberzeugung, Aristeus 
solle sie entfUhren ; man wird allgemein 
der Ansicht sein, Orpheus und sie seien 
das zartlichste Liebespaar, das ohne 
eigene Schuld getrennt wurde. Aristeus 
erscheint und erklart, er habe 
eingesehen, nur eine EntfOhrung konne 
ihm die AusschlieBlichkeit von Euridices 
Liebe garantieren, Er bereitet Wein vor. 
In Euridices Glas schOttet er unauffallig 
ein geheimnisvolles Pulver. Sie trinkt „ . 
und tallt tot aufs Sofa. Aristeus erscheint 
nun in neuer Gestallt. Er war namlich 
Gott der Unterwelt Pluto der, in Euridice 
verliebt, nur einen BienenzOchter 
vortauschte. Jetzt totet er sie, aber 
gleichzeitig weckt er sie in anderer 
Wirklichkeit auf. lhr Tod bedeutet eben 
ihre Enttuhrung in die Unterwelt. 
Orpheus tuhlt sich von seiner Ehelast 
befreit und will gleich zu Pomponia eilen . 
Den Weg verstellt ihm jedoch seine 
Schwiegermutter. Ais rOcksichtslose 
Óffentliche Meinung erinnert sie ihn an 
das Buch des Schicksals mit den 
Worten: "die Liebe von Orpheus und 
Euridice solle bis Ober das Grab 
reichen". Orpheus soli also auf 
den Olymp steigen und von Jupiter die 

ROckgabe seiner Ehefrau fordem. Und 
Orpheus - obwohl sehr ungem - muB sei
ne Verpflichtungen bis zu Ende tuhren. 

Auf dem Olymp vertreiben die Gotte 
ihre Zeit mit Entfaltung ihrer 
Lebenskratte: sie Oben auf Sport
geraten, trinken Mineralwasser, lassen 
sich mit Massagen behandeln. Nur 
Venus und Cupido, die Liebesgotter, 
kehren beim Morgengrauen, nach einer 
berauschenden Nacht mit verbotenen 
GenuBmitteln, auf den Olymp zurOck. 
Unterdessen erfreut Diana alle mit einem 
Hornspiel. Akteon ist zu einen Treffen mit 
ihr nicht gekommen. Jupiter erklart, man 
mOsse den Schein wahren und deshalb 
opferte er Akteon , indem er ihn in einen 
Hirsch verwandelte. Diana ist verzweifelt. 
Jupiter beginnt zu regieren . Seine Gema
lin Juno hat Ober Euridices EntfOhrung 
durch einen der Gotter gehort, und da sie 
ihren Mann gut kennt, verdachtigt sie ihn 
dieser Tat. Von einer Visitation der Unter
welt kommt Merkur zurOck und erklart, 
daB tur die Entuhrung Pluto verantwort
lich sei. Er hat ihn auch vor Jupiters 
Angesicht befohlen. Unbeholfen probiert 
Pluto seine Schuld zu leugnen. Anfangs 
gelingt es ihm, denn sein Gesprach mit 
Jupiter wird durch eine Revolte der 
Gotter unterbrochen. Die Gotter revoltie
ren gegen den verblOdenden, gesunden 
Lebensstil auf dem Olymp, der ein 
"Biologisches Regenerationskabinett" ist. 
Sie stellen Anderungsforderungen. Doch 
der Aufstand fallt in sich zusammen und 
man kann sich nun in Ruhe dem Skandal 
urn Pluto und Euridice annehmen. 
Orpheus kommt mit der Óffentlichen 
Meinung urn Euridice zuruckzuerlangen. 
Darauf ordnet Jupiter an, Pluto habe die 
Geraubte ihrem Mann zurOckzugeben . 
Aber die Erzahlungen von Euridices 
SchOnheit wecken Jupiters lnteresse. Er 
beschlieBt die ROckgabe personlich zu 
Oberwachen und macht sich mit der 
ganzen Gotterschar auf den Weg zur 
Unterwelt. Die Gotter sind sehr glOcklich -
endlich geschieht etwas, was die 
Monotonie des "gesunden Lebens" 
vertreiben wird. 

li AKT 
Hades.Euridice langweilt sich entsetzlich . 
lhre emz1ge Gesellschaft ist der 
Bewacher Styx. Er befindet sich in einem 
Betaubungszustand durch das Wasser 
aus Leta und probiert ungeschickt 
Euridice zu verfOhren. Urn sie zu 
beeindrucken , erzahlt er ihr, er ware 
einst der reiche und berOhmte Konig von 
Beotien; nebenbei gesagt, war es 
das im Altertum sprichwortliche -



Narrenland. Ais Jupiter und Pluto er
scheinen, versteckt Styx Euridice. 
Jupiter vennutet wo sich die Geraubte 
befindet; diskret steckt er ins Schlussel
loch seine Visitenkarte, dann geht er mit 
Pluto zum Gottermahl. Bald kommt er 
aber zuruck und dringt ais Fliege in 
Euridices Gemach.Trotz seiner Verklei
dung gelangen beide zu vollem Ein
verstandnis : er entfuhrt Euridice und 
nimmt sie - in Verkleidung - zum 
Gottennahl. Nach den Tanzen hat er vor, 
mit ihr auf den Olymp zu fliehen . Pluto 
durchschaut aber Jupiters Piane. Er 
wartet das Unterweltgalopp ab und ... 
erinnert Jupiter an sein Versprechen, 
Euridice dem Gatten zuruckzugeben . 
Alle sind unzufrieden - Jupiter, Orpheus 
und Euridice. Zum Gluck findet Jupiter 
einen Kniff in dem Buch des Schicksals: 
Orpheus konne seine Gattin nur dann 
erhalten wenn er sie auf dem Weg zum 
Styx uberhole und sich nicht nach ihr 
umsehe. Wahrend der Probe schleudert 
Jupiter einen Blitz, und Orpheus schaut 
sich urn, urn sich zu vergewissem , was 
geschehen sei.. . La ut unwiderruflichem 
Urteil von Jupiter wird schlieBlich Euri
dice eine der Bacchantinnen des Wein
gottes Bacchus. lhr Mann kehrt allein auf 
die Erde zuruck. Er ist uberhaupt nicht 
betrubt; auf ihn warten dach ver1iebte 
SchUlerinnen und... die wunderschone 
Pomponia 

Henryk Banasiewicz 



ORFEUSZ 

EURYDYKA 

OPINIA PUBLICZNA 

STYKS 

ARYSTEUSZ, PLUTON 

JOWISZ 

JUNONA 

DIANA 

\/VENUS 

KUPIDO 

MINERWA 

HEBE 

MERKURY 

MARS 

Stanisław Baron 
~ Wojciech Leśniak 
" 

Iwona Faj 
Romana Jakubowska-Handke 

Elżbieta Mach 
Małgorzata Obłój 

Jacek Gawryś 
Wiesław Łągiewka 

Wiesław Orłowski 
Andrzej Oryl 

Mirosław Kosiński 
Bogumił Majchrzak 

Aleksandra Ciecholewska 
Elwira Naguszewska 

Elżbieta Sawicka 

Adriana Miętka 

Jerzy Pniewski 

Ewa Filipowicz 
Jolanta Łoś 

Urszula Czekalska 
Monika Gałczyk-Lewicka 

Jerzy Haczek 
' Zbigniew Sawicki 

Ireneusz Naguszewski 
i Stefan Worożbicki 

CHÓR, BALET, ORKIESTRA 
OPERY I OPERETKI W SZCZECINIE 

oraz uczennice Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie 

dyryguje WARCISŁAW KUNC 

Inspicjent, sufler Anna Franaszek, 
Iwona Kępińska-Szostak 



MY J>~l>:Zffl!llf MY 7l~ 
~~~AMl1 
AL~ 

7AK ~NI E>'°t>ZC~l!IJ 71~ 
NAMI~ 

WAR.<l~Ł4W 
KV1N< 

Dyrygent, pedagog, dyrektor teatru, 
absolwent Akademii Muzycznej w 
Warszawie, rodowity szczecinianin. 
W Gdańskiej AM studiował teorię 
muzyki i kompozycję u prof. E. Głow
skiego, zaś w AM w Warszawie dyry
genturę pod kierunkiem prof. B. Ma
deya i prof. H. Czyża. Umiejętności 
swe doskonalił także m. in. na kursie 
dyrygenckim u Kurta Sanderlinga 
w Weimarze. Po ukończeniu studiów 
pracował pod opieką Jana Szyrockie
go jako dyrygent Chóru Politechniki 
Szczecińskiej, przygotowując m. in. 
"Requiem" Mozarta, IX Symfonię 
Beethovena, "Mesjasza" Haendla. 
Jako dyrygent współpracował m. in. 
z Operą Wrocławską i Bydgoską, 
Filharmoniami w Szczecinie i Omsku, 
dokonał nagrań archiwalnych z 
Orkiestrą Polskiego Radia w Krako
wie oraz WOSPRiTV w Katowicach. 
W latach 1990-92 pracował w 
Szczecińskiej Filii Akademii Muzycz
nej w Poznaniu, od 1991 roku pracuje 
w Akademii Muzycznej w Bydgosz
czy, gdzie prowadzi orkiestrę 
studencką. 
Z pasją oddaje się też pracy organi
zatorskiej. Już w czasie studiów pro
wadził Chór i Orkiestrę Kameralną 
im. Carissim, wykonując z nim m. in. 
Oratorium Jephte. W latach 1990-93 
był dyrektorem Toruńskiej Opery Ka
meralnej, od 1992 roku kieruje 
szczecińską Operą i Operetką. Pod 
jego kierownictwem muzycznym 
przygotowano ~u m. in. "Carmen", 
"Trubadura", "Zołnierza Królowej 
Madagaskaru", "Skrzypka na dachu". 



MA~<~L 
KO<HAN<ZYK 

Reżyser, scenograf, absolwent Pań
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plas
tycznych w Gdańsku i Wydziału Re
żyserii dramatu PWST w Krakowie. 
W 1973 roku zadebiutował sceno
grafią do "Słowa o Jakubie Szeli" Ja
sińskiego w Grudziądzu, a 3 lata póź
niej kończąc studia wyreżyserował 
polską prapremierę "ljona" Eurypide
sa w Teatrze Słowackiego w Krako
wie. 
Jako reżyser i scenograf pracował 
przez 1 O lat w Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku za dyrekcji S. Hebano
wskiego i M. Prusa. Zrealizował kil
kadziesiąt dzieł światowej i polskiej 
klasyki, a także sztuk współczesnych , 
w tym wiele dla Teatru Telewizji. 
Nie stroni od repertuaru muzycznego, 
głównie musicalowego. W chorzow
skim Teatrze Rozrywki zrealizował 
m. in. "Skrzypka na dachu" i "Caba
ret". Ostatnio jako reżyser jest współ
autorem polskiej prapremiery broad
wayowskiego przeboju "Evita". 
Reżyserował i projektował scenogra
fię dla czołowych scen dramatycz
nych w kraju, w tym m. in. Teatru 
Powszechnego i Teatru Współczes
nego w Warszawie, Teatru Nowego 
w Poznaniu , Teatru im . Jaracza w 
Łodzi, a także za granicą w Londynie, 
Giessen i Wiesbaden. Laureat Festi
wali w Toruniu, Wrocławiu i Kaliszu. 
Publiczności Szczecina znany z 
reżyserii "Iwony Księżniczki Burgun
da" (1989), a także musicali dla dzie
ci "Za siedmioma strunami" i "Dawno, 
dawno, sto nut temu" T. Klimowskie
go i B. Gościniaka na scenie Teatru 
Polskiego. 

~YSZARl> KA7A 

Malarz, scenograf, absolwent Pań
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plas
tycznych w Poznaniu (1985 r.) . Stu
diował malarstwo pod kierunkiem 
Norberta Skupniewicza, pozostawał 
też pod wpływem twórczości rodzi
ców, ojca - grafika i matki -uprawiają
cej ceramikę artystyczną. 
Jako scenograf zadebiutował w 
Polskim Teatrze Tańca. Zrealizował 
dziesiątki scenografii w teatrach 
muzycznych i dramatycznych, zdobył 
wiele nagród i wyróżnień . Współpra
cuje z Teatrem Wielkim w Warsza
wie (m. in. "Skrzypek na dachu", 
"Krakowiacy i Górale"), Operą Wroc
ławską ("Tosca", "Rigoletto"),Polskim 
Teatrem Tańca - Baletem Poznań
skim ("Święto wiosny" , "Michał 
Anioł"), Teatrem Wielkim w Poznaniu 
("Jezioro Łabędzie"), Teatrem Wiel
kim w Łodzi ("Bal maskowy", "Mak
bet", "Romeo i Julia"), Teatrem im. 
Jaracza w Łodzi ("Zbrodnia i kara", 
"Droga do Mekki") i innymi teatrami 
muzycznymi i dramatycznymi. 
Realizował dekoracje w Izraelu.Hisz
panii Argentynie i Brazylii. Zajmuje 
się także plakatem i grafiką użytko
wą, ma za sobą kilka wystaw malar
skich w kraju i za granicą. Od 1994 r. 
jest etatowym scenografem Opery i 
Operetki w Szczecinie. Tu zrealizo
wał m. in . scenografie do "Skrzypka 
na dachu" , "Żołnierza królowej 
Madagaskaru" i "Ani z Zielonego 
Wzgórza". 



T~R~A K\la7/JcWA 
Tancerka, pedagog, choreograf i re
żyser, absolwentka Miejskiej Szkoły 
Baletowej prof. Pflanz-Dróbeckiej 
w Toruniu i Wydziału Pedagogiczne
go Państwowej Szkoły Baletowej w 
Warszawie. Jako tancerka, a następ
nie solistka, współpracowała z teatra
mi operowymi Wrocławia , Poznania 
oraz Theatre d'Art de Ballet w 
Paryżu , z którego zespołem podró
żowała po krajach Europy oraz Blis
kiego i Dalekiego Wschodu. W latach 
1960-1971 była pierwszą solistką 
Opery w Poznaniu, by następnie poś
więcić się choreografii i pedagogice. 
Organizowała zespoły baletowe i 
tworzyła spektakle w Operze Wroc
ławskiej , Polskim Teatrze Tańca 
w Poznaniu, Teatrze Wielkim w 
Łodzi , Teatrze Wielkim w Warszawie. 
Była pedagogiem w szkołach baleto
wych w Poznaniu i Moskwie. Ma w 
swym dorobku wiele interesujących 
ról baletowych, kilkadziesiąt choreo
grafii , w tym kilka prapremier (m .in. 
"Rzeźby Mistrza Piotra" we Wrocła
wiu, "Medea" w Polskim Teatrze Tań
ca, "Concerto Grosso" w Łodzi, 
"Goya" w Warszawie) . Reżyserowała 
m.in. "Halkę" w Łodzi (1985), "Carmi
na Burana" w Poznaniu (1987) , "Car
men" w Szczecinie (1993). 



~YSZARI> HANt>K~ 

Ukończył Akademię Muzyczną w 
Poznaniu na Wydziale Dyrygentury, 
Kompozycji i Teorii Muzyki w klasie 
prof. S. Stuligrosza. Od piętnastu lat 
prowadzi Chór Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie. W latach 
1983-1986 był kierownikiem muzycz
nym w Teatrze Współczesnym . Od 
1986 roku jest kierownikiem chóru 
szczecińskiej Opery i Operetki. Pracę 
w teatrze łączy z pracą naukową w 
szczecińskiej Filii Akademii Muzycz
nej w Poznaniu . 

. „ 



Orfeusz: 

... OTót TO. CHCIAŁEM 
POWIEDZIEĆ, tE OWSZEM 
MOtNA SOBIE POSWAWOLIĆ 
w ZBOtU, MOtNA SOBIE 
POHASAĆ NA LEŚNEJ POLANIE 
I OPINIA PRZYMKNIE NA TO OKO, 
ALE SPRÓBUJ TYLKO PODWA
tYĆ FUNDAMENT PRZEZNACZEŃ 
A ZOBACZYSZ JAKIEGO WRZAS
KU NAROBI TA GORLIWA 
STARUSZKA. 

ZESPÓŁ OPERY I OPERETKI 
W SZCZECINIE 

DYRYGENCI 
Warcisław Kunc 

Ryszard Handke - współpraca 
Paweł Kluczko - współpraca 

SCENOGRAF 
Ryszard Kaja 

SOLIŚCI 
Soprany 

Romana Jakubowska-Handke 
Wielisława Lutomska 

Elżbieta Sawicka 
Urszula Czekalska (adept) 

Mezzosoprany 
Ludmiła Dudnik 
Ewa Filipowicz 

Jolanta Łoś 
Elwira Naguszewska 

Tenory 
Jerzy Haczek 
Adam Jeleń 

Wojciech Leśniak 
Władimir Masło 
Jerzy Pniewski 

Barytony 
Mirosław Kosiński 
Wiesław Łągiewka 

Ireneusz Naguszewski 
Zbigniew Sawicki 

Basy 
Jacek Gawryś 

Bogumił Majchrzak 
Wiesław Orłowski 
Stefan Worożbicki 

ARTYŚCI STALE WSPÓŁPRACUJĄCY 
Z OPERĄ I OPERETKĄ W SZCZECINIE 

Stanisław Baron 
Jolanta Bibel 

Krzysztof Bednarek 
Jadwiga Bigoszewska 

Marcin Bronikowski 
Aleksandra Ciecholewska 

Bolesława Fafińska 
Iwona Faj 

Sylwia Feherpataky 
Bożena Furczyk 
Barbara Kubiak 

Bogdan Kurowski 
Elżbieta Mach 

Michał Marszałek 
Adriana Miętka 

Monika Myszkowska 
Małgorzata Obłój 

Andrzej Oryl 
Konrad Pawicki 

Józef Przestrzelski 
Włodzimierz Skalski 
Lech Smereczyński 
Jacek Szymański 

Adam Zdunikowski 
Bernard Zgorzelski 

Piotr Zgorzelski 
Władysław Żydlik 

Konsultant wokalny 
Barbara Zagórzanka 

Korepetytorzy i akompaniatorzy 
Mirosława Białas (kierownik) 

Paweł Kluczko 
Irena Paliwoda 



ORKIESTRA 

I skrzypce 
Bogdan Krysa (koncertmistrz) 

Alicja Betz 
Nina Minko 
Ewa Pukos 

Tomasz Rutkowski 
Paweł Tarała 

li skrzypce 
Michał Cebryj 

Romuald Kazimierczak 
Stanisław Parobczy 

Tatiana Polkowodcewa 
Agnieszka Trędowska 

Altówki 
Izabela Joniec 

Bogdan Krochmal 
Jerzy Waliński 

Wiolonczele 
Bogumiła Wójcik (muz. sol.) 

Urszula Baranowska 
Olga Molibożko 
Lubow Nikitina 

Kontrabasy 
Krystyna Bosiacka 
Zygmunt Osmański 

Flety 
Bartosz Głowacki 

Janusz Witkiewicz (inspektor) 

Klarnety 
Zenon Borkowski (bibliotekarz) 

· Bogusław Kraszewski 
Maciej Marcinkowski 

Oboje 
Dorota Jakóbska 
Jerzy Kowalski 

Fagoty 
Wiaczesław Piankowski 

Andrzej Szrajber 

Waltornie 
Władimir Gałas 

Krzysztof Kowalczyk 
Jan Wiśniewski 

Trąbki 
Wiktor Hreshchenyuk 
Witalij Hreshchenyuk 

Ryszard Mąkolski 

Puzony 
Lucjana Abel 

Igor Ponomarienko 

Tuba 
Tomasz Zienkowicz 

Perkusja 
Dominik Augustowski 

Ryszard Dziubak 

CHÓR 

Soprany 
Małgorzata Górna 

Łarysa Hreshchenyuk 
Małgorzata Kiec 

Maria Marciniak-Jankowska 
Krystyna Maziuk 

Iwona Morus 
Danuta Sowa 
Teresa Syrwid 
Anna Wochna 

Alty 
Danuta Dziubak 

Monika Gałczyk-Lewicka (instruktor) 

Małgorzata Kotek 
Sylwia Olejniczak 
Wiesława Roszak 

Tenory 
Jerzy Bartz 

Stanisław Czyżyk 
Paweł Faust 
Paweł Frączek 

Andrzej Gibalski 
Romuald Maziuk 

Zdzisław Przybylski 
Kazimierz Sowa 

Piotr Urban 

Basy 
Waldemar Dudziński 
Jerzy Gomol (instruktor) 

Winicjusz Jankowski 
Władysław Syrwid (inspektor) 

Marek Tobiasz 

Kierownik chóru 
Ryszard Handke 

BALET 

Ałła Abesadze 
Maja Abesadze 

Natalia Babajewa 
Iwona Grzegorczyk 

Maria Malinowska-Przybyłowicz 
Magdalena Sobczyńska 
Anna Stawniak (inspektor) 

Givi Abesadze 
Janusz Grzegorczyk 

Andrzej Kieć 
Grzegorz Kotek 
Rafał Romaszko 
Artur Żymełka 

Kierownik baletu 
Artur Żymełka 

Pedagog baletu 
Givi Abesadze 

Inspicjent - sufler 
Anna Franaszek 

Iwona Kępińska-Szostak 



ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczrJY 
ZBIGNIEW MIEDZINSKI 

Kierownik produkcji 
ANNA URBANOWICZ 

Kierownicy pracowni 

Krawieckiej damskiej 
TERESA PŁYWACZYK 

Krawieckiej męskiej 
MIECZYSŁAW FLAGA 

Perukarsko-fryzjers~iej 
TERESA KRUSZCZYNSKA 

Plastycznej 
ROBERT WITKOWSKI 

Stolarskiej 
KRZVSZTOF WOJDYŁA 

Szewskiej 
RADOMIL ROKICKI 

Ślusarskiej 
ANDRZEJ KORDEK 

Tapicerskiej 
ANDRZEJ BRZESKOT 

Główny brygądier sceny 
WIESŁAW PIORKOWSKI 
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... CISZEJ MÓW, CISZEJ, BO 
USŁYSZY JESZCZE KTOŚ 
Z MINISTERSTWA WIECZNOŚCI. 
A MINISTERSTWO POZWALA NA 
UPADEK OBYCZAJÓW 
I MORALNOŚCI, TYLKO POD 
WARUNKIEM, ŻE GŁOŚNO SIĘ O 
TYM NIE MÓWI. 
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Opinia publiczna: 

ALEŻ TEGO NIE MA 
W MITOLOGII! 

Jowisz: 

TO SIĘ POPRA Wf MITOLOGIĘ!!! 




