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zaaka z Offenbach ... ~t-
rako syn Izaaka Ebersta, żydowskiego kantora, który pochodził z 

hls"kiego Offenbach nad M~nem /z rodziny Judy Ebersta - nauczyciela 
v!fiie przechodziło tu z pokólenia na pokolenie/, przyjął później nazwę 

asta za własne nazwisko. Izaak Eberst-Offenbach grywał i śpiewał w 
~ . 

chfiynagogach w Deutz nad Renem i w Kolonii. Jacob był siódmym z 
iprgljego dzieci. Mając sześć lat Jacob rozpoczął naukę gry na skrzypcach, mając 

sił- prze;z~cił się na wioloncielę, przy której został już na długo. Miał doskonałych 
nau~cieli/:f oseph Alexander i Bernhard Breuer/. Jako i O-letni chłopak grywał, razem z 
bratemJuJłuszem i siostrą Izabelą, w rodzinnym trio w kolońskich ogródkach i gospodach; 
w Kolonii było ich wieltY, nie było natomiast ... konserwatorium. Stary Offenbach 
zdecydował więc w 1Jf3 wysłać Juliusza i Jacoba na naukę do Paryża. Dyrektorem 
Konserwatorium Pai;yskiego był wówczas Luigi Cherubini, on też, łamiąc statut uczelni 
zab'raniający przyjmowania cudzoziemców, wpisał Jacoba do klasy wiolonczeli /statut ten 
złamano uprzednio także dla Liszta/. Offenbach szybko jednak uznał, że znacznie wyrasta 

. ponad pozi9m swej klasy. Wziął_, po 10 miesiącach, lekcje prywatne u pierwszego 
wiolonczelisty Opery, Louisa Norblina, i sam też zaczął rozglądać się za pracą w orkiestrze; 
znalazł ją w zespole Opera Comique. W 1839 /miał wówczas lat dwadzieścia/, dzięki 
poparciu.Friedricha Flotowa, wystąpił z pierwszym koncertem w paryskich salonach, a 
wkrótce potem stał się wziętym, lubianym, wysoko cenionym wirtuozem: słuchano z 
zapartym tchem jego arpedżiowania i flażoletów, nazywano Lisztem lub Paganinim 
wiolonczeli. Występował także w rodzinnej Kolonii; tam zresztą spotkał się i grał wspólnie , 
z Lisztem, a w 1844 wyjechał na tournee do Anglii. 

' Koncerty w Anglii organizował impresario John Mitchell, ożeniony z Hiszpanką. 
Związek z jej córką z pierwszego małżeństwa, dał mu wiele dzieci i wiele szczęścia, 
I 

;'Wynagradzając niedosyt, jaki - przez pewien czas - odczuwał w sprawach artystycznych. 
' Gra na wiolonczeli przestawała go interesować; grał aby zarabiać pieniądze, lecz myślał 

1 już właściwie wyłącznie o komponowaniu. Do programów swych koncertów wprowadzał 
własne drobne kompozycje, bezskutecznie wysiadywał w gabinecie dyrektora Opera 
Comique, pragnąc uzyskać zamówienie na utwór sceniczny, wreszcie - wszedł w 
porozumienie z Adolphem Adamem, kompozytorem, który po sukcesie, jaki dziesięć lat 
wcześniej odniósł jego Pocztylion z Longjumeau, zakupił salę i postanowił prowadzić 
teatr. Otwarł go w listopadzie 184 7, zapewniając Offenbacha, że tutaj będzie mógł 
wystawiać swe dzieła; niestety, plany te przerwała rewolucja. 25 lutego 1848 
proklamowano Republikę, Paryż chwilowo przestał interesować się Offenbachem i 
teatrem, Jacques, obarczony rodziną, a odczuwający brak pieniędzy, pojechał szukać 
zarobku do rodzinnej Kolonii. Ten pierwszy okres życia Offenbacha jest dzisiaj prawie 
zapomniany, przesłonięty jego poźniejszą twórczością operetkową. Tak się przy tym składa, 
że te dwie różne kariery Offenbachajlliemal dokładnie odpowiadają dwu różnym okresom 
politycznym we Francji. Okres monarchii - to kariera Offenbacha wiolonczelisty, okres 
drugiego Cesarstwa - kariera Offenbacha kompozytora ... Do Paryża powrócił wiosną 
1849. Został kapelmistrzem Theatre Francais i chociaż nadal jeszcze koncertował na 
wiolonczeli, to jednak głównie już poświęcił się dyrygenturze i kompozycji. Do wystawionej 
w Theatre Francais nowej sztuki Musseta Świecznik napisał Piosenkę 
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~ię jaki' takim powodzeniem. Wznowioną Wielką księżnę Gerolstein 
( 

zdjęt6 nakazem policyjnym, uważając, że znieważa francuską armię. 
Pr~atnie również nie wioało się Offenbachowi dobrze: on sam 
scłl>rowany, stawał się coraz bardziej bezradny, syn zapadł na 
grflźlicę, brat Juliusz znalazł się w domu dla obłąkanych ... 
. Ale Offenbach nie dał za wygraną: pracował. Od 1877 
~omponował dzieło, które miało stać się ukoronowaniem jego 
twórczości: Opowieśct Hoffmanna /Les Contes d'Hoffmann( Wyciąg 
fortepianowy miał już prawie gotowy, przyjaciołom przegrywał 
Opowieści niejednokrotnie, lecz na zabranie się do partytury nie 

f ~ :l starczało mu siły. W grudniu 1879 przeżył ostatni radośniejszy 
•1:.:<.:{. ·moment: premiera Córki tamburmajora /La Filie de tamburmajor/ 

{~:1·- , · p~zyni~sł~ ~u. wr~szci~ od ~awna wyczeki~any sukces. Offenbach 
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· ł)le mogł JUZ się mm c1eszyc: lekarze wysłali go nad morze, potem 
na wieś; do Paryża powrócił dopiero we wrześniu 1880 - już tylko 
po to, aby spotkać śmierć. Kilka tygodni później wystawiono jeszcze 
jedną, ostatnią już - sto drugą! - operetkę Offenbacha, przejrzaną i 
dokończoną przez Leo Delibes'a Piękną Lurettę /La belle Lurette; 
30.X.1880/, a 10.II.1881, w paryskiej Operze Komicznej, w której 
niegdyś 15-letni Offenbach znalazł swoją pierwszą w Paryżu 
pracę,odbyła się premiera Opowieści Hoffmanna. 

Brakujące recytatywy dopisał, a także zinstrumentował operę z 
pozostawionego przez kompozytora wyciągu fortepianowego Ernest Guiraud; 
słynną Barkarolę dodano z opero-baletu OffenbachaDie.Rheinnixen napisanego 
w 1864 i wystawionego jedynie w Wiedniu /187'2). 
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PWM,1994 
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... i Paryż jego czasów 
Paryż wieku XIX jest widownią szeregu wydarzeń społecznych, politycznych i artystycz
nych o pierwszorzędnym znaczeniu i w istocie jedynym miastem, którego historia stano
wi historię Europy./-/ W obliczu współczesnych nam wydarzeń nikt nie zaprzeczy, że 
właśnie fantasmagoria Drugiego Cesarstwa zachowuje nadal aktualność. 

Z Drugim Cesarstwem Offenbach związany jest nierozłącznie. Ledwie Napoleon III 
zostaje dyktatorem, Offenbach rozwija swój gatunek-operetkę;operetki, które kompo
nuje w okresie między obiema wystawami światowymi, między rokiem 1855 a 1867, są 
nie tylko najbardziej reprezentatywnym ~ra1em ery cesarskiej; ingerują one zarazem w 
reżim i mają moc przeobrażania go. Odzwiercłedlają swo(i ~o ę i pomagają ją rozsadzić . \ .i.. , 
- dwuznaczne wytwory artysty, kt(>ry row11eż. swoją ~sob ?ś porllsza fantazję współ-
czesnych. Książę de Morny pisze .~la niego libretta.ćperet e,

1 
a ~publikanieo-żywią do 

~ffenbacha/ ni~nawii~ bo j~ to w ich mnie~aniu_ un n c~;tuptey.(wielki szkod-
nik/. Kto mow1 o Jacqueslu Offenbachu, t ist~1e pr yw u1e n~am1ę5Pbraz całego 
Drugieg'o Cesarstwa: · łówny a ~ ów ych akt~, uroczystości i 
jego rozpad.Umies enba 4ff oby usp; awiedliwione choć-
by z tego poWodu, ią J • •• ~ niez"'fkłą wraż-
liwość na zmia~y r. 1j1Wa, ~ A'laAJ ego kariera 
zaczyna się-odo 
ni~ operetki. 
nansowego, LA1.lt-K"9 
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, ie Offenbach żyje wyóbrażeniem ludzkiej koegzystencji, przepojonej wolności i 
ucirową jasnością, pozbawionej wszelkich kosz~arów. Przed oczami ma raj. W jego 

9p~retkach ciągle pr~~~ijają się I?elodie odznacżające się rajską wesołością; znamienne 
je-dnak, że z wesołością tą chętnie idzie w parze łagodny, wyczekujący sceptycyzm, jakim 
naznacza swoj / teksty Ludovic Halevy, główny librecista Offenbacha. 

Jeśli na operetki Offenbacha patrzy się z lotu ptaka-kpiarza, to zwykły obraz świata 
przeinacza pę. To, co wydaje się być na dole, znajduje się na górze; co zazwyczaj uważane 
jest za ~elkie, nierzadko okazuje . się małe. Jestem przekonany - oświadczył żyjący w 
Paryżlfkrytyk-kulturoznawca Max Nordau pod wrażeniem śmierci Offenbacha - że nie 
będ,zie można w przyszłości napisać historii kultury wieku XIX, jeśli się nie wspomni o 

. Offenbachu i jego· sukcesach, jako o jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk 

epoki. 

.JACQUES OFFE•BACH „. ••u 

• 

wg Siegfried Kracauer 

]. Offenbach i Paryż jego czasów 

PIW 1992 tłum. Andrzej Sępoli"-ki 
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ORFEUSZ Mozarta z Pól Elizejskich~t-
utwory nowatorskie potrzebują pewnego czasu, by wywołać owe nieporozumienia, 
wskutek których mogą działać elektryzująco. Premiera Orfeusza w piekle odbyła się 
21października1858 roku i przyniosła Offenbachowi rozczarowanie. Przedstawienie 
to nie miało wprawdzie znamion klęski, nie odniosło jednakże sukcesu, jakiego 
·Offenbach łaknął . Widzowie oklaskiwali grę Bache'a , pełną komizmu podszytego 
smutkiem, oraz jego kuplet „Gdybym ja w Beocji mieszkał kraju ... ", zachwycali się 
pięknem złotowłosej Wenus i podziwiali na koniec wizję piekła, z babilońskim przepychem 
odtworzoną na scenie. Fascynowano się więc samymi szczegółami /w tym ogromnym 
przepychem kostiumów, z których wiele zaprojektował Gustave Dore/; to natomiast, że 
przedstawienie stanowi pewną wielką całość, nie docierało w ogóle do świadomości 
widowni premierowej. A do panów krytyków? Byli oni, z małymi wyjątkami, zdziwieni, 
a niektórzy - ci, co nie potrafili tej operetki zrozumieć - wręcz ją odrzucali. 

I oto w półtora miesiąca po premierze w operetkę Orfeusz w piekle uderzył grom. 
Jules Janin, Jowisz krytyki, cisnął nim ze swego Olimpu - z łamów „Le Journal des 
Debats". Znów zniżył się do tego, by odwiedzić Bouffes Parisiens; co w tym piekle 
napotkał, nie dało się opisać. Nie panowała tam już owa atmosfera uprzejmości, którą 
mógłby pochwalić, tak jak to robił dawniej; panoszył się natomiast duch występku, 
dochodzącego aż do bluźnierstwa. Ludzie bez czci i wiary zmieszali z błotem postacie 
Orfeusza i Eurydyki, drogie ludzkości, i porwali się na bogów. Ten Orfeusz był 
bezprzykładną profanacją „_świętej i chwalebnej starożytności", karygodnym 
występkiem, który należało pomścić. 

W tym, że antyk stał się wdzięcznym obiektem persyflażu, nie było nic szczególnego; 
do tego rodzaju środka· uciekano się chętnie, bo tak kazał zwyczaj. Oburzenie Janina nie 
da się jednak wytłumaczyć tylko tym, że dzięki Orfeuszowi do istniejących już parodii 
doszła jeszcze jedna. Janin miał z konieczności inne powody; otóż operetka Offenbacha 
jakby dla zabawy odsłaniała fundamenty ówczesnego społeczeństwa i w ten sposób mogła 
skłonić burżuazję do wejrzenia w naturę własnego ja. To właśnie przejmowało Janina 
paniczną trwogą. Wyparł więc ze swej świadomości to, że istnieje tu prawdziwa przyczyna 
strachu, i zamiast ·postawić Orfeuszowi zarzut świętokradztwa popełnionego przeciw 
istniejącemu społeczeństwu, obwinił go o zbeszczeszczenie antyku. 

W Orfeuszu rozbudowane zostały motywy, obecne już w Ba-ta-elan, tak więc 
rozjaśniło się tło na jakim rozgrywa się całe to widowisko spod znaku dyktatury. Jowisz, 
ojciec bogów, nie przepuszcza ani jednej ładnej buzi; jego małżonka Junona zadręcza 
się zazdrością; dworska klika bogów bierze przykład ze swego władcy - nietrudno 
było znaleźć w tym pewne bliskie analogie: Równie drastyczne okazują, się metody, 
stosowane po to, by zapewnić dalsze funkcjonowanie aparatu władzy. Pluton podżega 
bogów przeciwko Jowiszowi, by uniknąć kary za uprowadzenie Eurydyki, a Jowisz nie 
waha się użyć niecnego podstępu, gdy trzeba ugruntować swoje panowanie lub 
osiągnąć cel. Rządy te korumpują Olimp, tak, jak reżim - swoiste zwierciadło 
Olimpu- korumpuje burżuazję. Ledwie Jowisz oznajmia bogom, że chce zabrać 
ich ze sobą do piekła, oni, opętani pragnieniem zabawy, wnet zapominają o swej 
urazie do niego i głoszą jego chwałę. Podłość, która udziela się mieszkańcom 
ziemi. Również Orfeusz i .Eurydyka szukają szczęścia poza małżeństwem i nie są 
zbyt uczuleni na punkcie zasad moralnych. Krótko mówiąc operetka kpi z 

• 



paplaniny obliczonej jedynie na efekt, demaskuje wioski 
· potiomkino<vskie i zdziera zasłony, które stwarzają pozory 
wielkości. /A zbytkowy przepych panujący w cesarstwie 
jeszcze bardziej wzmaga pęd do zaspokajania zmy&łów. 

W p'ewnym jednak miejscu ci rozłajdaczeni 
olimP,ijczycy czynią jednakże starania by przerwać grę 
pozorów. Mają dość lazuru wiecznie błękitnego i nie chcą 

r 
już dłużej popijać naktaru i ambrozji. Wydaje się więc 
jakby w tym miejscu wezwano współczesnych do 
przebudzenia się. Żyjecie w lazurach materialnego 
dobro}?ytu - daje im do zrozumienia operetka - i bez 
przerwy wyprawiacie święta, podczas których nektar i 
ambrozja leją się strumieniami. Przyznajcie otwarcie, że 
nudzicie się przy tym jak bogowie i bierzecie z nich 
przykład, jaki wam dają. Cóż jednak robią bogowie? Otóż 
sposobią. się do rewolty. . 

Zrzućmy tę tyranię, 

Ta władza jest nudna. 
- śpiewają w chórze, grożąc Jowiszowi. By można było 

odebrać ich oburzenie wyłącznie jako aluzję do 
współczesności, rozbrzmiewa Marsylianka, pieśń 
narodowa, która w okresie panowania cesarza uchodziła 
za świadectwo buntu. Wezwanie do tańca jest dość 
wyraźne. A można zdobyć się na nie dlatego, że jest ono 
czymś w rodzaju mirażu, który natychmiast pierzcha. • 
Jowisz bez trudu uspokaja przekupnych bogów. W ogóle 
Orfeusz staje się jedną wielką apoteozą radości. Jest tu 
afirmacja rozwiązłego życia, a życia używa się na rauszu. 
Rewolucja byłaby wyjściem; rausz okazuje się wybiegiem, 
do jakiego uciekają się ci, co bronią się przed naporem 
rzeczywistości. Czy tylko wybiegiem? W wielkiej, 
końcowej scenie, przedstawiającej piekło, ów jakby 
spokojny rausz przeobraża się w gwałtowną, dionizyjską 
żądzę, której pierwszym zwiastunem jest hymn na cześć 
Bachusa, śpiewany przez Eurydykę: 

Szał serce bierze! Znikł wszelki ból, 
W Bachusa wierzę! Bachus mój kiól! 

Według relacji ówczesnego komentatora nie jest to 
kuplet śpiewany w piwnicznych knajpach, lecz melodia 
związana z kultem. Rozpętane żywioły, okiełznane na 
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chwilę dzięki menuetowi z epoki dziadków, wyładowują się naglę 
ze zdwojoną siłą w piekielnym galopie tańczonym przez wszystkich 
bogów i boginie. I nie może on zataić swego pochodzenia. 

\ 

Wyzwalając rausz, służy celom cesarskiej polityki i zaspokaja \ 
życzenia społeczeństwa; zarazem wzbogaca ów rausz o pierwiastki, \ 
które rodzą niebezpieczne skutki; potęguje go do granic 
dionizyjskiego szaleństwa i tak oto prowokuje orgie, które muszą 
zakończyć się samozniszczeniem. Marsylianka w Orfeuszu atakuje 
dyktaturę wprost, piekielny galop robi to pośrednio. 

Wciągając masy, głęboko przejęte dewizą: „Radujcie się", w wir 
bachanaliów, odbiera im resztkę rozumu i w demoniczny sposób 
prowadzi do katastrofy. Dzięki muzyce wszystkie te motywy 
nabierają pełnego znaczenia. 

Tak oto Orfeusz stworzył gatunek zwany offenbachiadą. Z niej 
to właśnie wywodzą się wszystkie późniejsze wielkie operetki 
Offenbacha. Mogły one powstać tylko w Paryżu, a dokładniej: w 
Paryżu epoki Drugiego Cesarstwa. Operetki te stały się swoistym 
zwierciadłem, w którym Drugie Cesarstwo się przeglądało, i 
zarazem czynnikiem przyśpieszającym jego upadek. Między 
zwolennikami a prneciwnikami tych operetek ciągle na nowo 
wybuchał spór, wszczęty po premierze Orfeusza. Jedni sławili je jako 
jedyny w swoim rodzaju obraz epoki; drudzy piętnowali je, w ślad 
za Janinem, jako narzędzie demoralizacji. W roku 1863 pewien 
niemiecki autor piszący o muzyce poczuł się określić muzykę z 
Orfeusza mianem „muzyki burdelów"; Nitzsche natomiast znalazł 
w buffoneriach Offenbacha „najwyższą formę duchowości". 
Gioącchin~ini,_:które~u-Offep.~ach 'YYdarł młodzieńcze dzieło, 
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Operetka narodziła się 5 lipca 1855 roku - w dniu otwarcia BOUFFES 
PARISIENS Offenbacha. Villemessant /krytyk muzyczny - przyp.red./ nie 
na próżno uderzył w wielki dzwon. Niekończący się sznur fiakrów za
jeżdżał przed mały teatrzyk, przywożąc bulwarowych bywalców i dandy-

. sów pod rękę z czołowymi przedstawicielkami demi-monde'u; polityków 
i bankierów z wyniosłymi małżonkami; krytyków pod wodzą Julesa Jani
na; wielką Rachel z Comedie Francaise; doktora Verona, niezapomniane
go dyrektora Opery, obecnie zaś traktowanego z bojaźliwym szacunkiem 
właściciela wpływowego pisma „Constitutionel" ; signora Rossiniego, 
który zezwolił Bouffes na wykorzystanie kilku swoich utworów jako tła 
w pantomimie - cały Paryż! Foyer nie istniało, ponieważ brakowało na 
nie miejsca ; lecz można było przechadzać się po tarasie pod drzewami, 
podrwiwając z lilipucich rozmiarów teatrzyku porównywanego do kio
sku z gazetami, bombonierki lub nawet łupiny orzecha. Na miejsca sie
dzące wspiąć się można było jedynie po stromych schodach, loże zaś tak 
były ciasne, iż przed wejściem do nich koniecznie trzeba było zdjąć pale
tot. Lecz sukces owego wieczoru i tysiąca innych, które po nim nastąpiły, 
zapewniony został już w momencie , gdy zabrzmiały pierwsze słowa pro
logu: 

Entrez messieurs, mesdames! /Wejdźcie panowie, panie !/ 

• 
Po obdarzonym salwami śmiechu i sucymi oklaskami prologu zabrzmiały 

w orkiestrze melodie Rossiniego i rozpoczęła się pantomima. Z kolei -
bowiem duch Wróżbity wiejskiego Rousseau żył ciągle jeszcze - nastąpił 

sentymentalno sielski wodewil Une nuit blanche, wreszcie 9'ś clou wie
czoru - inusiquette Le deux aveugles /Dwaj ślepcy/ Offenbacha. 

Ta miniaturowa opereteka grana była ponad czterysta razy i stała się 
fundamentem sławy Offenbacha, Bouffes Parisiens i operetki jako gatµ · . 
ku teatralnego. 

wg Bernard Grun 

Dzieje operetki 

PWM 1974 
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Mitologia grecka nie była baśnią, chociaż posiadała niewątpliwie pewne 
rysy baśniowe. Tymczasem autorzy współczesnych książek o mitologii - z 
bardzo nielicznymi wyjątk~i - zrobili niemal wszystko, aby wmówić nam, 
że mity 9reków są pięknymi baśniami przeznaczonymi dla nieco starszych 
dzieci. Gdy czyta się te urocze opowiastki o ludziach, bogach i bohaterach, 
często zaopatrzone w różne umoralniające sentencje, nie można nawet za
rzucać kłamstwa ich twórcom: W poczciwości serc starali się jedynie na
prawić, jak umieli, ów świat mitu, ukazać w nim to, co piękne, dobre i 
szlachetne, wzbudzić w nas podziw ·i tęsknotę za tym odległym czasem, 
kiedy bogowie obcowali z ludźmi, a nieulękli bohaterowie dokonywali 
wspaniałych czynów. W tym cudownym świecie mitu zdarzały się wpraw
dzie morderstwa, kradzieże, zdra-dy, gwałty i uwiedzenia, ale były czymś 
niezwykle rzadkim i jakby nie należały do właściwego porządku owej mi
tologicznej rzeczywistości. 

Ukazać mitologię grecką w jej prawdziwym, bliskim przekazowi antycz
nemu wymiarze i na przekór owym cukierkowym, wyidealizowanym opo
wiastkom - oto zadanie; mity greckie bowiem wciąż zachowują w całej 
pełni aktualność, a ich przesłanie jest równie czytelne w naszych czasach, 
jak przed tysiącami lat.„ 

• 
wg Stanisław Stabryła 

Mitologia dla dorosłych 

PWN Kraków 1995 
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MARCEL KOCHAŃCZYK 
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mscemzaqa 1 rezysena 

ANDRZEJ KNAP 
kierownictwo muzyczne 

RYSZARD KAJA 
ANNA BOBROWSKA-EKIERT 
dekoracje 

RYSZARD KAJA 
kostiumy 

JANINA NIESOBSKA 
choreografia i ruch scenicy:i.y 

ROMAN PANIUTA 

BOGDAN OLĘDZKI 
współpraca muzyczna 

MAREK JASIŃSKI 
WALDEMAR DROZD 
asystenci Teżysera 

MARZENA MARJAŃSKA 
asystentka choreografa 

ALEKSANDRA JĘDRASZCZY.K 
EWA PRUSZCZ)'ŃSKA 
pianistki korepetytorki solistów 

Józef Goszczyński 
inspicjent 
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suflerka 
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Świta Plutona 
Małgorzata Kulińska 
Aleksandra Okrasa 
Patrycja Poluchowicz 
Aleksandra Sokoło 



' 
\' , •. 

t 
l 

' • • \ 
-~ 
~ 
t 

Miłość silniejsza, niż śmierć ~:-
Wśród milczenia głuchego szli na świat daleki 
Drogą ciemną i mgłami zaległą gęstymi. 
I już się mieli wydostać z podziemi, 
Gdy trwożny, czy za nim idzie Eurydyka, 
Oglądnie się Orfeusz - a wtem żona znika. 

Owidiusz - Przemiany 

Orfeusz był synem Kalliope /lub Polihymnii/ i boga rzeki, Ojagrosa /albo samego 
Apollina/. Ojczyzną Órfeusza była Tracja, kraina położona na północ od Grecji. Urodzony 
przez muzę, był niezrównanym pieśniarzem i muzykiem. Wtórował on swej pieśni grą na 
lirze lub na kitarze, którą ulepszył, powiększając liczbę jej strun z siedmiu do dziewięciu. 

Muzyka Orfeusza oddziaływała nie tylko na ludzi: mogła ona uśmierzać huczące fale 
morza i sprawiała, że ku śpiewakowi pochylały się drzewa, dzikie bestie szły za nim jak 
łagodne baranki, a nawet ryby gromadziły się, aby słuchać jego śpiewu. Orfeusz był również 
czarodziejem i kapłanem, wtajemniczonym w mistyczne kulty prastarych bogów, Kabirów, 
którym oddawano cześć na wyspie Samotrake. 

Najsławnieszy jest mit o Orfeuszu i Eurydyce, o miłości, która silniejsza jest niż ś~ 
o wielkim uczuciu, które rzuca wyzwanie woli nieśmiertelnych bogów i wyr 
przeznaczema. 

;.. 

• 
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Eurydyka, ukochana żona Orfeusza, była nimfą leśną/driadą/. Pewnego dnia spotkał ją 
słynny pasterz Aristajos i, zachwycony urodą młodej kobiety, zaczął ją ścigać. W czasie 
ucieczki Eurydyka nadepnęła na jadowitego węża, który ukąsił ją śmiertelnie. Oszalały 
z bólu Orfeusz zdecydował się zstąpić w mroczne odchłanie Hadesu i zmusić władców 
świata podziemnego do oddania Eurydyki. Nielicznym udało się rzucić wyzwanie władcom 
świata zmarłych i wyjść z tego bez szwanku: Niepowodzeniem skończyła się zuchwała 
wyprawa Tezeusza, w pełni powiodło się tylko najsilniejszemu i najdzielniejszemu z 
herosów greckich - Heraklesowi. Wiotki i wątły Orfeusz nie dysponował siłą Heraklesa, 
miał on jednak swą lirę, na którą zawsze mógł liczyć. Gdy tylko uderzył w struny i zaczął 
swą pieśń, piekielny pies, Cerber, dziwnie złagodniał, straszliwe Erynie wzruszyły się do 
łez; ustały na chwilę wieczne cierpienia strasznych grzeszników zatrzymało się ogniste 
koło Iksjona, przestał się toczyć kamień Syzyfa, Tantal zapomniał na chwilę o głodzie i 
pragnieniu, a Danaidy o swej beznadziejnej pracy. Królujący w podziemiu Hades i Persefona 
nie byli w stanie odmówić błaganiom Orfeusza i postanowili zwrócić mu żonę, pod jednym 
wszakże warunkiem: w drodze do świata ludzi Eurydyka będzie szła za Orfeuszem, 
któremu nie będzie wolno ani na chwilę obejrzeć się wstecz. 

Oglądnie się Orfeusz - a wtem żona znika. 
Próżno ją objąć, próżno zatrzymać się stara: 
Pierzcha Eurydyka, jak dech, jak czcza mara; 

Owidiusz Przemiany 

Ponowne prośby Orfeusza nie zostały wysłuchane przez Hadesa; tak ·wielką łaskę 
władców zmarłych można było otrzymać tylko raz. Zrozpaczony pieśniarz musiał więc 
samotnie powrócić na ziemię, był jednak całkiem załamany i pozbawiony wszelkiej chęci 
do życia. Jedynym wybawieniem byia dla nieszczęsnego Orfeusza tylko śmierć, która 
rychło zresztą nadeszła. 

Wymienia się różne przyczyny śmierci Orfeusza. Jedni przypisują zgon trackiego 
śpiewaka zemście Dionizosa /Orfeusz nie uznawał misteriów dionizyjskich, natomiast 
wielką czcią otaczał Apollina/, inni za inspiratorkę morderstwa dokonanego na Orfeuszu 
uznają Afrodytę. Odmienna wersja czyni przyczyną tragedii urażoną dumę kobiecą: 
Orfeusz zginął, ·ponieważ po śmierci Eurydyki nie chciał zbliżyć się do żadnej innej kobiety. 
Niezależnie jednak od tego, jaka była prawdziwa przyczyna, mity zgadzają się na ogół co 

• 

do rodzaju śmierci. Orfeusz został zamordowany i rozdarty na strzępy przez dotknięte ' 
szaleństwem kobiety trackie, które wrzuciły szczątki jego ciała do rzeki. Nurt rzeki, a / 
następnie prądy morskie zaniosły lirę Orfeusza i jego głowę, której usta wciąż jeszcz! 
śpiewały, aż na wyspę Lesbos, ojczyznę poezji lirycznej. / 

Grób boskiego śpiewaka umiejscowiano w Tesalii, lub na wybrzeżach Azji Mniej~ej, • 
· zaś jego dusza znalazła schronienie wśród innych herosów na Polach Elizejskich. Jego . 
cudowna lirę przeniesiono na firmament niebieski, gdzie stała się konstelacją gwiezdną; • 

-~,Jpitu„ ~ b~e~sionym na sklepienie niebies~ie 

• 
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Kto 
.. ·, jest kto.~. 

}OWISZ /Dzeus/ 
ojciec bogów i ludzi 

Imię najwyższego boga Grecji spokrewnione jest z indyj~ 
skim Dyaus, staroniemieckim Ziu i łacińskim Jupiter. Dzeus 
jest przede wszystkll;n panem błyskawic i piorunów. Zmien
ny jak niebo, nad którym panuje, co chwila daje poznać 
inne oblicze. On zsyła deszcz, on ziemię okrywa w grono
staje śniegu. Wśród gromów i burzy objawia się potęga tego 
władcy. Na szczytach gór zapala ognie grzywiaste. Dzień i 
noc na dnie dymiących wulkanów cyklopi kują pioruny 
dla Dzeusa. 

JUNONA /Hera/ 
żona Jowisza 

"\ 

Mało dzieje się wedle jej woli. Dzeus ulega jej często, ale 
nie zawsze, raczej aby uniknąć kłótni, do której Hera jest 
skora. Była bardzo wrażliwa na wszystko, co mówiono o 
jej urodzie. Nie znosiła żadnych porównań, w mniema
niu, że królowa nieba powinna być najpiękniejsza na świe
cie. Była patronką niewiast. Do niej modliły się panny w 
dniu ślubu, ona opiekowała się macierzyństwem i niosła 
pociechę wdowom . 

• 
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PLUTON /Hades/ 
bóg podziemia 

Tajemniczy bóg, rzadko poja 
lqdziom, ani bogom. Czcił 

. vfyrrrawiać jego imienia. D 
· Szlachetniała. Zaczęto mu da 
~ bóstw urodzaju, które spr 

· . . • 

DIANA /Artemis/ 
1 córka Jowisza 

I' 

WENUS I Afrodyta/ 
bogini miłości 

Nie miała ani ojca, ani matki.Pewnego bardzo pięknego poranka wyłoniła się po prostu z piany 
morskiej. Powitały ją W dzięki, Uśmiechy, Igraszki, wesołe i miłe bóstewka, które odtąd pozo
stały w jej orszaku. Za jej zjawieniem się na Olimpie o spiżowe ściany Dzeusowego pałacu obiło 
się wielkie aaa! wszystkich bogów, aż zazdrość ukąsiła w samo serce Herę, panią nieba, Atenę, 
wyniosła królową mądrości i inne boginie. Lecz nic jej nie uczyniły, albowiem wszystkich pod
biła swym wdziękiem. Została boginią miłości; lecz wpierw sama się zakochała i poznała tego 

' uczucia wszystkie słodycze i wszystkie cierpienia. 

r KUPIDO /Eros, Amor/ 
bożek miłości 

Od niepamiętnych czasów nie znany lud w beockich Tespiach czcił go, jako syna boga uro
<llzajów, Hermesa i podziemnej bogini Artemis. Poźniej górowało inne podanie. Oto Eros stał 
się synem i nieodłącznym towarzyszem Afrodyty. Uważano go odtąd za najmłodszego z bo
gÓw, który nigdy nie miał czasu wyrosnąć i dojrzeć: pozostał na zawsze małym chłopcem i 

\ I 

ps~tnym łobuzem. / 
\ 

\ \ 
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MARS /Ares/ 
bóg wojny 

I 

' 

Był synem Dzeusa i Hery. Jako dziecko został oddany na wychowanie jednemu z tytanów. 
. Ten wyrobił rriu silne muskuły i wpoił przekonanie, że najpiękniejszym zajęciem jest wojna. 

Ares zamówił u Hefajstosa cały arsenał mieczów, tarcz i włóczni i zszedł na ziemię. Ludzi 
nauczył bezinteresownego bohaterstwa i stali się okrutni. Odtąd wojna nabrała właściwego 
znaczenia. Zorganizowane okrucieństwo było zajęciem pięknym, zaszczytnym i korzystnym. 

MERKURY /Hermes/ 
posłaniec bogów 

Syn Dzeusa i Mai. Szelmostwa Hermesa uczyniły go bogiem złodziei. Ledwo bowiem wszedł 
na Olimp, już nazajutrz Ares chodził bez 'miecza, Posejdonowi gdzieś przepadł trójząb. Dzeu
sowi mało piorunu nie ukradł, ale się poparzył i narobił hałasu. Wtedy ojciec wypędził go z 
Olimpu. Wszyscy bogowie lubili Hermesa i Olimp bez niego wydawał się pusty i ponury. 
Dzeus więc odwołał go z wygnania i mianował swoim ambasadorem, posłem i gońcem. 
Powoli i inni bogowie i boginie zaczęli korzystać z jego usług i Hermes musiał sobie sprawić 
małe skrzydełka u nóg, aby się wywiązać z zadań. 

MINERWA I Atena/ · 

• 
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Streśzczenie libretta 
Obraz pierwszy 
Na ~~czątku pojawia się ,{eściowa Orfeusza, Opinia Publiczna. Zapowiada, że postanowiła 
p~ować zięcia oraz swJefcóreczki, Eurydyki, aby postępowali zgodnie z regulaminem. Wygląda 
~!i wszęd?byls~ą ~~~I<:arkę, któr~ .eh.ce ?yć zaws~e najlepiej poi~or~owana - i ~azwyczaj j~j 
'się to udaje. Pojawa się Eurydyka i żali, biedaczka, ze co noc faszeruje się wstrętnynu tabletkanu, 

, zupełnie zresz~ą'fla próżno, bo i tak za nic nie może zasnąć. Powodem owego stanu bezsenności, 
a co za tym idzie i ogólnego znudzenia Eurydyki jest jej miłość do pszczelarza Arysteusza. Ale 
oto przyc;lfudzi małżonek„ niestety ... tylko małżonek. Już miała nadzieję, że to ukochany 
przybył by rozgrzać jej uczucie ... , niestety to znowu mąż. Orfeusz również nie może ukryć 
swojrgo osłupienia, myślał bowiem przez chwilę, że spotyka właśnie swoją umiłowaną 
Po;nponię. I co w takiej sytuacji począć? Chyba najlepszym wyjściem będzie rozwód! Nie jest 
to jednak takie proste, mimo iż obojgu marzy się wolność. Mam absolutnie dosyć nudnych 
artystów. Wolę prostego wieśniaka ... - mówi do męża Eurydyka. 
. , Orfeusz, jako wybitny instrumentalista, postanawia wykonać żonie /i Państwu/ jakiś 
atrakcyjny kawałek na skrzypcach, ale dla żony /i niestety dla Was, drodzy widzowie/ może to 

/ być istna katorga dla uszu. W końcu biedaczka zatyka sobie uszy /jest na to przygotowana/, 
ale nawet to nie pomaga: „upojne" dźwięki wdzierają się prosto do jej głowy i świdrują w 
mózgu jak wiertarka. Wreszcie król Tracji /czyli Orfeusż/ lituje się i przerywa tę mękę 
stwierdzając, że jedyne, co nas jeszcze łączy, to wzajemna niechęć. Największy problem polega 
jednak na tym, że w Ministerstwie Wieczności przez czyjeś niedbalstwo pomieszały się kiedyś 
nasze papiery i przypadła nam rola najwierniejszych kochanków. Ciekawe, jak w tej sytuacji 
wszystko to odwrócić? Tam, na górze, nikt nie będzie przecież miał ochoty przyznać się do 
brakoróbstwa, bo niezły skandal murowany! Zresztą nad naszą parą czuwa wszechobecna 
Opinia Publiczna. Teściowa - owszem -może przymknąć oko ri.a ciche zdrady, ale o rozwodzie 
nie może być mowy, bo co na to opinia publiczna?! Według teściowej najważniejsze jest 
zachowanie pozorów. Eurydyka pozostaje sama miotana swymi myślami, lecz po chwili zjawia 
się ów wieśniak, co mniej nudny jest niż artysta - Arysteusz. Póstanawia uprowadzić swoją 
ukochaną, co wydaje się być najprostszym wyjściem z tej bolesnej sytuacji. Częstuje więc 
Eurydykę winem /które jest oczywiście zatrute/, ta ochoczo wypija „lampę" i, ku swojemu 
zdziwieniu, umiera. 

Arysteusz tłumaczy - co mniej zorientowanym - że właściwie nic się nie stało, po czym 
przy grzmotach i błyskawicach /prawie jak w operze/ przeistacza się w ... Plutona i zabiera 
ukochaną do swojego królestwa, czyli piekła. Orfeusz, wróciwszy z lekcji muzyki /dobry 
artysta cały czas szkoli swoje umiejętności/, czyta liścik napisany przez Eurydykę, z którego 
dowiaduje się, że żona została porwana przez Plutona. Odetchnął więc z ulgą, gdyż będzie 
wreszcie mógł związać się z ukochaną Pomponią. Niestety nagle - niczym Deux ex machina -
wkracza Opinia Publiczna i przypomina zięciowi paragraf 8 sobie znanego dokumentu: Ich 
miłość, zgodnie z paragrafem 8 punkt d, ma sięgać aż po grób. Wysyła Orfeusza na Olimp z 
żądaniem zwrotu Eurydyki. Orfeusz nie jest zachwycony tym pomysłem, jednak pod naciskiem 
Opinii /która oczywiście jest nieubłagana/ wraz z 'nią udaje się do Jowisza. 
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Obraz drugi 
Akcja przenosi się do nieba. Scena przedstawia łaźnię w stylu „eklektycznym" na Olimpie, w 
której bogowie - w ramach utrzymywania boskiej kondycji fizycznej i psychicznej- ćwiczą na 
rozmaitych przyrządach. Usługują im efeby i piękne dziewczyny. Mimo tak atrakcyjnych 
warunków wszyscy - chociaż w niebie - są piekielnie znudzeni. Jest Kupido, który właśnie 
dotarł po nocnych podbojach miłosnych; jest także Wenus, która - sądząc po kondycji - ma 
także za sobą zarwaną noc; dla podniesienia animuszu bożek miłości proponuje jej łyczek z 
piersióweczki! Także Diana jest zupełnie nie w sosie, ponieważ jej kochanek /kolejny Akteon/ 
nie był uprzejmy pojawić się na randce w ... krzakach. Jowisz jest oburzony: to w najwyższym 
stopniu jest gorszące, aby córka boga na .stanowisku zadawała się z mężczyznami - w krzakach. 
W ogóle Jowisz jest zbulwersowany, ponieważ wszyscy /no, może prawie wszyscy/ zachowują 
się nieprzyzwoicie /zwłaszcza on sam!- nikt nie potrafiłby zliczyć jego kochanek i nieślubnych 
dzieci/ . 

O! Właśnie Kupido podszczypuje boginię młodości Hebe, roznoszącą w niebie pokarm 
nieśmiertelnych - czyli ambrozję !która podobno jest w ogóle bez smaku albo po prostu już 
się wszystkim bogom znudziła/. Mieszkańcy nieba mają już dosyć stetryczałego Jowisza, który 
bez końca zanudza wszystkich wykładami na temat pożytku soków jarzynowych itd. Zaczynają 
myśleć o zamachu stanu: Precz z ambrozją i nektarem! Precz z tyranią! Niech żyje wolna 
miłość! 

Tymczasem Junona podejrzewa męża o romans z Eurydyką. W tym momencie Merkury 
powraca prosto z piekła. Informuje Jowisza, że Pluton był uprzejmy porwać Eurydykę do 
swojego królestwa. O wilku mowa! Przybywa Pluton ze swą świtą, serwuje wino i inne napoje 
wyskokowe; atmosfera staje się iście piknikowa. Nagle wbiegają bogowie z okrzykiem: Mamy 
zamiar zrobić pucz ... i upiwszy się winem przyniesionym przez Plutona zmieniają płytę na: 
precz z nektarem i ambrozją. Jowisz resztkami autorytetu stara się bronić dobrego imienia 
Olimpu, które i tak już zostało całkowicie zszargane. Mieszkańcy nieba przypominają mu 
więc jego własne wybryki. Junona jest wstrząśnięta tym, co usłyszała i nazywając męża starym 
świntuchem grozi wystąpieniem o rozwód! Podczas tego zamieszania wchodzi Merkury, 
anonsując przybycie Orfeusza wraz z teśc.iową. Pluton natychmiast traci sielankowy humor, a 
Jowisz prosi całe niebiańskie towarzystwo o zachowanie pozorów: w niebie wszystko jest 
w porządku /sam gra tę komedię znakomicie/. Po wysłuchaniu Opinii Publicznej /Orfeusz z 
wr~enia nie potrafił wydukać ani jednego zdania/ władca nieba rozkazuje Plutonowi zwrócić 
Eurydykę. Orfeusz oczywiście wcale nie wpada w zachwyt . Bóg bogów postanawia 
nieoczekiwanie, że sam pofatyguje się do piekła, aby osobiście nadzorować wykonanie 
polecenia. Wszyscy bogowie węsząc atrakcje takiej wycieczki zapragnęli udać się wraz z nim. 
Jowisz, jako władca z dobrym sercem, wysłuchuje błagań poddanych. Wycieczka zapowiada 
się niezwykle interesująco! · 

Obraz trzeci 
Na scenie - więzienie. Eurydyka wkurzona piekielną nudą, zrzędzi, że nie ma w piekle 
żadnych atrakcji, na które bardzo liczyła. Próbuje zabawić ją rozmową służący Styks, 
wspominający bez przerwy, jak to niegdyś królem Beocji był, dopóki oczywiście nie wypadł 
z królewskiej karuzeli. Upija się więc z żalu wodą zapomnienia z rzeki Lety i w pijanym 
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widzie wyznaje Eurydyce miłość. Dobre sobie! Wiadomo, o co 
mu chodzi ... Wchodzi Pluton i Jowisz. Bóg bogów koniecznie 
chce zobaczyć Eurydykę; dostrzega ukryte drzwi i przez dziurkę 
od klucza wkłada wizytówkę. Eurydyka przechwytuje ją z ulgą, 
że sam najwyższy nie zapomniał o niej. Przy okazji, tak na wszelki 
wypadek, przestrzega: Nie wierzcie nigdy pszczelarzom, bo mogq 
okazać ~ię przebranymi bogami. A na wszelki wypadek w ogóle 
nie wierzcie mężczyznom. Przebranym czy nie. AJowisz -mimo 
podeszłego wieku - na prawdę ma zwariowane pomysły! Oto 
zjawia się u Eurydyki jako wielkiej urody i wdzięku ... mucha! 
Eurydyka czuje, że łazi jej coś po nosie. Dostrzega owada i ... I 
chyba zwariowała! /j~t~nim zachwycona! Może z braku innych 
doznań prosi muchę by przestała latać i została. Łapie ją w swój 
welon, a po chwili owad zaczyna gadać ludzkim /a może 
boskim?!/. głosem: jestem twój /czy może twoja/ jeśli tylko 
zechcesz, o piękna! Obmyślają/w bzyczącym duecie/sposób 
ucieczki. Gdy Jowisz odlatuje, zjawia się Pluton /bez przebrania/ 
i zaczyna rozgryzać, o co chodzi„. 

Obraz czwarty (i ostatni niestety) 
Bogowie wystroili się jak na bal lub pokaz awangardowej mody. 
Dostojnie kroczą do podziemi i ze zdziwieniem odnotowują 
pod nogami śmieci i różnego rodzaju surowce wtórne. Pluton 
p~osi o wybaczenie i chwilę cierpliwości. Na chwilę zapada 
ciemność, po czym, jak z piekielnych czeluści, wyłaniają się 
imponująco zastawione stoły, a przy nich władcy piekieł - z 
wieńcami kwiatów na głowach, bawiący się i wcafe nie ż 
umiarem raczący się winem /tym razem nie zatrutym/. Bogowie 
Olimpu, zachwyceni taką „scenografią", bez fałszywej 
skromności szybko i ochoczo dołączają do tego rozrywkowego 
towarzystwa. Na naszych oczach odbywają się bachat?-alia, czyli 
nic innego jak rozpustne i rozwiązłe uroczystości ku Ćzci boga 
wina, Bachusa /a greckiego Dionizosa/. Wprawdzie Jowisz, jako 
przedstawiciel starszej generacji, zachęca do wykonania 
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.':majestatycznego /jak bogom przystało 
.-i:jednak wszyscy wpadają w piekielny g~ -~e 

. _:;::-k a n k a n! Podczas tego zamieszania Eu 
_ ~.,..: próbuje wymknąć się razem z Jowiszen~\ ni~t)~ 
~'"!ł~ · - czujny Pluton, który już wcześniej podejrzewhl spi~, 

skutecznie temu zapobiega. Uświadamia hogo 
bogów, że nic z tego, ponieważ sam pubt~znie· 
zawyrokował, że Eurydyka ma być zwróC\>na 
mężowi. A oto i sam małżonek, oczywiście jak zwy~e, 
rzępolący na skrzypcach. Jowisz wymyśla więc bar~ 
oryginalny podstęp: Odzyska pan Eurydykę dopiero 
wtedy, jeżeli dojdzie pan do rzeki Styks, poprzedzajqc\ 
swojq żonę i nie obejrzy się pan na niq.„ W przeciwnym ·' 
razie stracisz jq na zawsze .. 

Pluton nie jest zachwycony takim rozwiązaniem, 
ale nie ma już prawa głosu i musi zaakceptować 
zbliżający się nieuchronnie, wcześniej przez autorów 
zaplanowany, finał: Opinia Publiczna idzie pierwsza, 
za nią Odeusz, a za nim, okryta welonem i prowadzona 
przez Styksa, Eurydyka. Orfeusz nie obejrzał się ani 
razu! Już wsiada na łódź ! Trzeba więc wykorzystać 
środki nadzwyczajne. Służba wtacza armatę, która -
jak to w teatrze musi wystrzelić! Efekt - jest 

atychmiastowy; oczywiście Orfeusz nie mógł nie 
ejrzeć się! Eurydyka, zgodnie z mitem, znika. 
'bardziej z tego powodu wściekła jest Opinia 

·· ~ll:Wiczna, a najbardziej zadowolony Orfeusz, bo 
lnił się przecież od żony na zawsze. Ale, co zrobić z 
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?.urydyką!? Jowisz postanawia zostawić ją w piekle, ale 
' ·uronowi już przeszło i wcale jej nie chce. W tej sytuacji 

nieba decyduje, że córka Teb zostanie wieczną 
antką. W związku z tym, w głębi sceny pojawia się 

M""'łl-(wym okazałym tronie - osobiście sam Bachus. 
Ury-Vka idzie w jego stronę i majestatycznie wstępuje 

rµ tl'Oll! 
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w repertuarze 

Paul Abraham 

Bal w Savoyu 

Paul Abraham 

Wiktoria j jej huzar 

Johann Strauss 

Zemsta nietoperza 

Johann Strauss 

Baron Cygański 

Gala Strauss 

Julian Tuwim 

Porwanie Sabinek 
~ 

.. 

Dan Goggin 

Siostrunie (Nunsense) 

'\ 

Mitch Leigh, Dale Wasserman 

Człowiek z La Manchy 

"'\ 

Jerry Bock 

Skrzypek na dachu 
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Rada Patronacka 
Teatru Muzycznego w Łodzi 

ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA 
kontakt: orgoff@organika.com. pl 

SPEDIMEX 
kontakt: spedimex@spedimex.com. pl 

POLONIA 
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe i Transportowe 
Zdzisław Marchwiński. 

l 

Zakład Pracy Chronionej 
90-553 Łódź, ul. Kopernika 60, tel. 636-65-13 

BANK HANDLOWY w W-wie, oddz. w Łodzi 
www.handlo~.com. pl 

AMCOR POLSKA 
kontakt: EWAW@rentsch.com.pl 

FABRYKA KOSMETYKÓW 
POLLENA EWA S.A. 
www.pollenaewa.com. pl 

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 
POLFA ŁÓDŹ S.A. 
kontakt: info@POLFA-Lodz.com.pl 

TELEWIZJA POLSKA S.A. 
Oddział Terenowy w Łodzi 
kontakt: sekretariat@LDA.TVP.com.pl 

ORBIS S.A. Hotel Grand w Łodzi 
www.orbis.pl 

ZAKŁADFY WYTWÓRCZE 
„POLSKI TYTOŃ" Sp. z o.o. 

ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO 
OLIMPIA S.A. 

I 

ZAKŁADY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO 
KASTOR S.A. 
www.kastor.pl 

Dyrekcja Teatru Muzycznego dziękuje Pani 
MAŁGORZACIE BADOWSKIEJ 

za pomoc przy realizacji spektaklu . 

• 

~ID 

~ 
CERAMIKA PARADYt s.c. jedyny w Polsce producent płytek 
ceramicznych posiadający certyfikat ISO 9001 
Zdobywca Złotego Medalu MTB BUDMA 2000, 
Złotej Kielni BUDMA 2000. 
Oferta produktów „Ceraniki Paradyż" obejl'Jllje: 
płytki ścienne, podłogowe w różnych formatach 
i kolorystyce oraz gres porcellanato 
całości dopełniają listwy i dekoracje. 

Ceramika Paradyt s.c. 
ul. Piotrkowska 61, 26-300 OPOCZNO 
tel/lax +48 /44/ 755 57 24-26 I 754 24 46 
e-mail: info@caramika-paradyz.com.pl 
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