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OPERETKA 
OFFENBACH 
„O R F E U S Z W PI E K L E" 

MIEJSCE W REPERTUARZE 

K
IEDY w repertuarze operowego teatru pojawia się pozycja operetko
wa, niektórzy się gorszą! A czy to naprawdę artystyczny grzech? Jakież 
to kryteria dzielą, czy dzielić powinny, jeden rodzaj teatralnego wido
wiske muzycznego, określanego mianem opery, od drugiego, również 
muzycznego widowiska teatralnego, zalic;:anego do gatunku operetki. 

Był czas, za dyrektorstwa Elsnera, Krupińskiego, a nawet Moniuszki - mu
zyków przecież znakomitych, wykształconych, bywałych w świecie, że w gma
chu Opery Warszawskiej, istniała opera seria, obok opery buffa, ta obok 
wodewilu, „komedioopery", melodramu i operetki. Gościła operetka na scenie 
Teatru Wielkiego w Warszawie I w późniejszych latach. Znajdowały tam J. O F F E N B A C H 



miejsce I inne gotunkl teatralno-muzyczne, aż ostatnio po „Białowłosą" 
łi. Czyża I „Mahogonny", antyoperę Weilla-Brechta. Oczywiście, Offenbach 
~l•wał zawsze dostęp do wielkich scen operowych u nas I za granicą, oczy
wiście Jan Strauss, ale I Inni - Milloecker, Heuberger, Lehar. Istnieje I dziś 
~a granicą w mniejszych ośrodkach, dobry, ekonomicznie uzasadniony zwyczaj 
~ączenia w jednym gmachu, pod jedną naczelną d\jrekcją, teatrów opery, dra

M(lłu I operetki. 
A Jednak dzieli coś operę od operetki. Co? Temat, obsada, rodzaj aktor

stwa, rodzaj śpiewania? Czy trudniej jest być artystą opery czy operetki? 
Operetka, mimo różnorodności tematyki, bliższa jest zawsze komedii. 

Opera sięga częściej po tematy z dramatu, ba, po tragedie. Opera może 
bawić, ale nie musi. Operetka natomiast powinna służyć kulturalnej rozrywce; 
Jej fabuła ma być lekka, nie obciążona trudną problematyką, choć nie wyklucza 
satyry I subtelnej Inteligentnej gry. Dowcip, humor, oto jej dziedzina. 

Mniej już jest różnic, jeśli byśmy chcieli porównywać liczebność obsad. 
Operetka nawet, żeby zrekompensować błahość swojej tematyki, wymaga 
większej wystawności. Offenbach, gdy wznawiał „Orfeusza w piekle", usadowił 
w fosie orkiestralnej 100 muzyków, na scenę, oprócz solistów, wprowadził 120 
osób w postaciach chórzystek I chórzystów, nadto 70-osobowy balet. Ile dziś 
scen operowych może dysponować takimi kompletami? 

Wiele natomiast różni solistę operowego od solisty operetki, przynajmniej 
w dotychczasowym jeszcze, tradycyjnym spojrzeniu na sprawę aktorstwa. Ste
reotyp, szablon, manierę zamiast żywego aktorstwa, przyjęło się jeszcze w ope
rze brać za dobrą monetę, usprawiedliwiając Io wszystko rzekomą umow
nością, „konwencją artystyczną". W operetce od dawna to już nie uchodzi. 
Tu śpiewak musi być I dobrym aktorem jednocześnie, a najczęściej także 
tancerzem. Prawda, że aby śpiewać w operetce, nie trzeba koniecznie potęgi 
głosu, jak do oper Wagnera, ale obowiązuje tu, na równi z operą, posiadanie 
głosu pięknego w barwie, wyszkolonego. 

Lekka muza, jak widać przy wnikliwszym Jej poznaniu, okazuje się wcale 
nie tak lekka, jeżeli się pamięta, że solista w operetce to nie tylko śpiewak, PORTRET OFFENBACHA W MŁODOSCI 



ale i aktor mówiący dużo prozy i tancerz, od którego wymaga się nie tylko 
prostych ewolucji, ale i udziału w skomplikowanych nieraz kompozycjach 
tanecznych. 

SIĘGNIJMY DO RODOWODU 

O CZYWISCIE do rodowodu operetki. W rodowodach wymienia się zawsze 
przodków. Ma ich naturalnie gatunek sceniczny nazywany operetką. Nie 
zawsze z autorstwem określonym nazwiskiem twórcy, często anonimowych. 

Gdy już jesteśmy no gruncie francuskim, Io jako jednego z najwcześniejszych 
przodków lekkiego widowiska muzycznego, można by wymienić zachowane 
w całości „Le Jeu de Robin el de Morion" z roku 1284, których autorem 
był truwer francuski pochodzenia mieszczańskiego, Adam de Io Halle. Poprzed
nikami operetki można nazywać z colą pewnością średniowieczne krotochwile 
zapustne I Intermedia, potem komedie dell'orte, a potem już wesołe i kpiar
skie opery buffo, które w historii muzyki francuskiej zostawiły pamiętny ślad 

w postaci długotrwałego sporu buffonistów (zwolenników importowanej włoskiej 
opery komicznej) z antybuffonistami (obrońcami tradycji rodzimej opery Iran-· 
cusklej), sporu uwieńczonego jednak zwycięstwem nowego no terenie Francji 
rodzaju operowego w postaci - opero comique. Elementy operetki można 
by odnaleźć w niejednym wodewilu i forsie, mających we Francji tak stare 
i bogate tradycje. 

Ale operetkę, jaką już my znamy, uformował dopiero i stworzył w Paryżu 
Jakub Offenbach. No jego paryskiej operetece, z kankanem, galopem, wolcem, 
polką, wzorowali się potem inni, z Jonem Straussem w Wiedniu - nakłon io

nym nota bene do twórczości operetkowej przez J. Offenbacha - na czele. 

WIRTUOZ, DYRYGENT, KOMPOZYTOR 

N IE od razu zrodził się „Orfeusz w piekle'', „Piękno Helena" i „ W ielka 
księżno Gerolstein". Wiodło do nich długo drogo dojrzewania muz!.jka 
i artysty urodzonego w roku 1819 w Niemczech, w Kolonii. 

Niezwykle uzdolniony muzycznie, przybywa 14-letni Joco!:J Eberscht, syn 
kantora Synagogi, do Paryża i zapisuje się do konserwatorium no naukę gry 
na wiolonczeli, o następnie i na kompozycję. Jako pseudonim artystyczny, 

przyjmuje nazwę miasteczko z którego pochodził 01c1ec - Offenbach, uzu
pełniając go po francusku brzmiącym imieniem - Jacques. z tym nazwiskiem 
tworzy operetkę francuską, z tym nazwiskiem, jako kompozytor słownej do 
dziś opery „Opowieści Hoffmanna", wchodzi do historii muzyki francuskiej 
i światowej. 

Najpierw doje się poznać jako utalentowany wiolonczelisto, który bez 
dyplomu zdobywa sławę europejską i przydomek „Paganiniego wiolonczeli". 
Pisuje już wtedy dla siebie drobne kompozycje wiolonczelowe, opracowuje 
fantazje z oper. 

Wkrótce kompozycjo i dyrygowanie pochłoną go w takim stopniu, że 

porzuci karierę wirtuoza no zawsze. W roku 1849 podejmuje procę jako dyry
~ent niewielkiej orkies.lry teatru „Comedie Froncoise", która w czasie ontrok 
tów przygrywało publiczności. Kiedy orkiestro mllczoło, wtedy ze sceny płynęly 
słowo sztuk z wielkiego repertuaru klasycznego. Słuchał ich Offenbach, o jego 
umysł skłonny do satyry i parodii, z ostrością notował wszelkie śmiesznostki 
i fałsze, podpatrywał życie i mechanizm sceny. Przydały się one polem 
w twórczości własnej. 

Twórczość tę rozpoczął w 1855 roku, w zorganizowanym przez siebie tea
trzyku „Les Boulle Parisiens". Malutko scenka wynajętego „Teatru Uczniow
skiego", nad którego wejściem pozostało dawne wezwanie: 

„Do nas, skąd czysta cnota świeci 
prowadźcie motki, swoje dzieci" I 

- zaczęła dostarczać publiczności paryskiej licznych żartobliwych jedno
aktówek, do których teksty pisywali tak świetni libreciści, jak Ludwik Halevy, 
H. Meilhac, H. Cremieux, a muzykę - Offenbach. Pokazywały one w krzy
wym zwierciadle satyry wydarzenia z życia codziennego, z polityki, z kultury. 
Swobodny śmiech, atmosfera niezależności sądów, śmiałość kpiny, ściągały do 
teatrzyku co wieczór takie ilości widzów, że nie mógł ich pomieścić. Cnotliwy 
napis na frontonie dodawał jeszcze pikanterii frywolnym tekstom wygłaszanym 
w jego wnętrzu. 

W „Bouffes Parisiens" powstają dziesiątkami jednoaktowe operetki, takie 
m. in. jak „Małżeństwo przy latarniach", 1857 (wystawione już w 1859 w Tea
trze Wielkim w Warszawie), ole również i pierwsza wielka, słowno operetka 
Offenbacha - „Orfeusz w piekle", 1859 r., wznowiono potem z największą 



wystawnością I przepychem w r. 1874 w „Teatre de la Gaite", ktćrej to 
sceny Offenbach był dyrektorem od 1861 roku. Rok 1864 przynosi drugie 
arcydzieło Offenbacha - „Piękną Helenę", rok 1866 - „Zycie paryskie" 
I „Sinobrodego", 1867 - „Wielką księżnę Gerolsteln" i „Pericholę". 

U SZCZYTU POWODZENIA 

O 
FFENBACH staje się sławą, znakomitością, dla którego podwoje królew
skie stają otworem. Jego operetki grane są nie tylko w Paryżu, ale 
w całej Europie, w Ameryce. Kiedy w roku 1867 Napoleon Ili otworzył 

w Paryżu wielką wystawę światowych osiągnięć cywilizacyjnych, odwiedzał ją 
korowód cesarzów, królów I sułtanów. Odwiedzał, ale nie tak od razu, naj
pierw bowiem, wkrótce po wizycie u Napoleona, wypadało obejrzeć jeszcze 
większą atrakcję Paryża: operetki Jakuba Offenbacha. Jako anegdotę przy
tacza się foki, że zapowiedział w tym czasie swoją obecność I car Rosji 
Aleksander Il, zamawiając sobie telegraficznie bllety no „Zycie paryskie", 
„Orfeusza", „Sinobrodego". Primadonno offenbachowskich operetek, panna 
Hortensja Schneider zbierało również hołdy koronowanych głów, składających 
wizyty w jej garderobie I prywatnych apartamentach. 

Satyro I aktualność, parodia I humor, wesołość I sex kankanów - oto 
znamiona offenbachowskiej operetki. A przy tym niewypowiedziany czar swo
iście wykwintnych melodii, łatwych zarazem I prostych, porywających szam
pańskim temperamentem, ujmujących zmysłową liryką, pikanterią rytmiki. 

Muzyka Offenbacha jest jak wino - starzejąc się nabiera mocy i smaku. 
Możemy to wszyscy stwierdzić dziś, w stuletnią z górą rocznicę narodzin „Or
feusza w piekle". 

Ten błyskotliwy I utalentowany muzyk przez cole życie pragnął Innej sła
wy - słowy poważnego kompozytora oper. W wirze pracy I niepowodzeń 
ostatnich lat znajdował przecież margines dla owej wymarzonej twórczości. 
Pisał wielką romantyczną operę „Opowieści Hoffmanna". Premiery jednak nie 
doczekał. Zmarł w czasie prób 4. X. 1880 r. 

„ORFEUSZ" WCZORAJ I DZIŚ 

J AK za czasów Offenbacha, w okresie drugiego Cesarstwo (1852-1870), 
tak I dziś „Orfeusz w piekle" swoją Intrygującą I czarującą świeżość za
wdzięcza w równej mierze znakomitemu librettu Hektora Cremleux, Jak 

I przepięknej muzyce „Mozarta Pól Elizejskich" - takim' bowiem przydom
kiem określił twórczość Jakuba Offenbacha Inny wielki Jakub: Rossini. 

Cremleux z mitu o Orfeuszu sławiącego wielką miłość, sięgającą o~ w ży
cie pozagrobowe, zrobił lekką, wesołą opowieść, której mityczni bohaterowie 

w 
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i bogowie z Olimpu ukazani są w postaciach ludzkich, z ludzkimi przywarami 
I śmiesznostkami, z chęcią użycia, z obludą i zakłamaniem towarzyszącym 

ich czynom. Eurydyka I Orfeusz - owe symbole wierności małżeńskiej, przed
stawieni są jako znudzeni wieloletnim pożyciem małżonkowie, szukający każdy 
na swoją rękę uciech pozamałżeńskich. Nie inaczej zachowują się i bogowie, 
ci zajmujący najwyższe szczeble w hierarchii - Jowisz i Junona, Pluton, 
Diona, Wenus, Mars ..• Opowieść to to satyro no moralne, obyczajowe i poli
tyczne stosunki panujące we Francji drugiego Cesarstwo. Czy tylko wtedy? ... 

Okazuje się, że nie tylko. Bogowie olimpijscy żyją we wszystkich epokach, 
ustrojach, we wszystkich społeczeństwach. Zaktualizowany tekst Stanisławo 
Dygato i Janusza Minkiewicza pokazuje w krzywym zwierciadle satyry nosze 
dzisiejsze czasy. To co w omawianych dziedzinach czyniono za Napoleona Ili 
we Francji, robią z niegorszym rezultatem również obywatele PRL! Dlatego 
bawi nos i dzisiaj „Orfeu~z w piekle". A że czyni to no tle przepięknej 
muzyki Offenbacha, podnosi urok owej zabawy do niebywałej potęgi. 

E.W. 



UWAGI REŻYSERA 
NA MARGINESIE INSCENIZACJI 

P 
RZY inscenizacji „Orfeusza" Offenbacha w operze; nasuwa się zasadni
czy problem, który ma głębsze znaczenie, niż by się na pozór zdawało. 
Po co wystawiać operetkę w teatrze operowym? Czy jest to tylko spra
wa uatrakcyjnienia repertuaru dla zdobycia publiczności? Na pewno 
tak, ole czy to jest jedyny powód? 

Rozglądnijmy się we współczesnym świecie teatralnym: przekonamy się, 
że udział repertuaru operetkowego w teatrach operowych stole wzrasta. Inte
resującego dowodu I przykładu dostarcza zachodnioniemieckie czasopismo 
„Der Splelplan" (repertuar), które Informuje nie tylko o premierach, ale przede 
wszystkim o tym, co się w danym miesiącu wystawia. Ukazuje nam więc ową 
„pra'dyczną dramaturgię", która nie zawsze idzie w parze z ambitnym premie
rowym repertuarem, jako że liczne reprezentatywne I ambitne tytuły znikają 
często z afiszy po kliku przedstawieniach. 

Wspomniane czasopismo Informuje nie tylko o repertuarze teatrów ope
rowych na terenie Niemiec Zachodnich, ale także Belgii, Anglii, Finlandii, 
Norwegii, Szwecji, Austrii, oraz dwu państw socjalistycznych: Niemieckiej Re
publiki Demokratycznej I Czechosłowacji. Dostateczny to materiał, oby na 
jego podstawie móc zorientować się, na jaki repertuar jest współcze!nie naj
większe zapotrzebowanie. 



Cierpliwy czytelnik - bo na przestudiowanie miesięcznych planów reper
tuarowych tylu teatrów trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości - łatwo prze
kona się, że np. „Orfeusz" Offenbacha miał w grudniu ub. r. premiery w Diis
seldorfie, Gelsenkirchen i w Getyndze, że grano tę operetkę w operze w Kai
serslautern I Norymberdze, o więc w operach pierwszorzędnej rangi. Prawie 
trzecią część miesięcznego plonu repertuarowego zajmują operetki w operach 
Moguncji, Karlstruhe, Wiesbaden, Norymbergi!, a nawet w operze hambur
skiej, znanej z poważnego I ambitnego programu. Operetki występują w re
pertuarach oper w Antwerpii I Berno, trafiają się w królewskiej operze 
w Sztokholmie. Wiedeńska opero ludowa (Volksoper) ma obecnie w reper
tuarze więcej operetek niż oper, jakkolwiek liczba premier mogłaby świadczyć 
o czymś przeciwnym. 

Jest prawdą, że niemieckie teatry operowe zawsze zdradzały tendencje 
do symbiozy z operetką, która swym charakterem jest zbliżona do popular
nych w Niemczech śpiewogier (Singspiel). 

Zasygnalizowany stan programów oper nie wynika jedynie z chęci pozy
skania publiczności, owszem I ten problem istnieje, ale w dalszym planie. 

Czołowe czasopisma na całym świecie zamieszczają ostatnio bardzo wie
le artykułów na temat sytuacji I struktury współczesnego teatru operowego. 
Punktem wyjścia łych rozważań jest fakt, którego sobie no ogół nie uświa
damiamy lub nie chcemy go przyjąć do wiadomości, że wśród wszystkich ist
niejących form teatralnych jedynie opera zachowała po dziś tradycyjny spo
sób wyrażania treści, jedynie opera nie potrafiło zdobyć widza dla nowoczes
nej twórczości operowej. 

Jeśli współczesny dramat potrafi porwać widza I tym samym zapełnia sale 
teatralne na całym świecie (Ile np. fermentu wywołał „Namiestnik" Hochhutha !), 
jeśli operetka w dziedzinie musicalu stworzyła jedną z najbardzej atrakcyj
nych teatralnych form współczesnych (światowy rozgłos „My fair Lady" nie 
posiada w ostatnich lalach sobie równego), między współczesną twórczością 
operową a szerokimi rzeszami odbiorców zleje ogromna przepaść. 

Nowoczesne utwory operowe zdejmuje się z afiszy po kliku przedstawie
niach, nowel jeśli są tak dobre, jak dzieła Janecka, jeszcze nie całkiem kom
pozytorsko okrzepłe. Ale problem nie tkwi jedynie w twórczości operowej; 

} 

') 

J 



wielkie broki wykazuje Jeszcze wychowanie estetyczne współczesnego czło

wieka. Nie dostrzeganie tych zjawisk znaczy tyle, co oszukiwanie samego 
siebie. 

Prostym następstwem tego zjawisko Jest kształt obecnego repertuaru tea
trów operowych, gdzie na co dzień ~rywa się w znaczne) mierze opery roman
tyczne I klasyczne, które ciągle jeszcze przyciągają widzów. Ale )ok długo? No 
pewno stan ten nie może trwać wiecznie. 

Ktoś o sceptycznym usposobieniu, gdyby złożył le dwa zjawiska w całość: 
nieatrakcyjną współczesną twórczość operową z przemijalnością upodobania 
no opery romantyczne I klasyczne, snadnie mógłby dojść do wniosku, że ope
ra )oko utwór teatralny skłania się ku schyłkowi, że się przeżyło. Rozumowa
nie to potwierdzają sposoby interpretacji, stosowane no większości świato

wych scen operowych. W założeniu tym opera jest koncertem kostiumowym, 
zorganizowanym przy znacznym nakładzie środków. Zakłada się istnienie okre
ślonej konwencji pomiędzy sceną a widownią: widz oczekuje przede wszyst
kim doskonałego śpiewu, ewentualnie wartościowe) śpiewane) opowieści oraz 
efektów całej oprawy. 

Czy koncepcja ta zdoła utrzymać się w przyszłości, należy wątpić, szcze
gólnie gdy uderzą w nią takie potęgi, )ok Walter Felsenstein lub z drugiej 
strony - Wieland Wagner. 

Wypowiadają się tedy przede wszystkim cl, którzy wątpią w przyszłość 

opery w jej obecnym kształcie. Ale nie wypowiedział się dotąd ani jeden 
głos, który by wątpił w przyszłość teatru muzycznego. 

Istotnym sensem teatru muzycznego musi stać się świadome zespalanie 
wszystkich środków wyrazu, jakimi teatr dysponuje, dla osiągnięcia najpełniej
szego efektu scenicznego. Pojawia się więc pojęcie teatru totalnego, który 
powinien porwać widza mnogością swoich możliwości, takich, których nie da 
mu żadne techniczne cudo, łącznie z barwną telewizją. 

Czy dzisiejsza opera może stać się takim właśnie teatrem, albo przynaj
mniej ogniwem przejściowym do takle) koncepcji teatru? Może pod Jednym 
warunkiem: że definitywnie I świadomie skończy z przekonaniem, iż muzyka, 
respectiwe śpiew, stanowią podstawową część składową teatru, że te elemen-

1y mogą zastąpić I zasłonić niedostatki samego przedstawienia I sposobu gry, 
niedostatki tego, co się w treści przekazuje. 

Człowieka siedzącego no widowni interesuje na scenie przede wszystkim 
drugi człowiek, nie zaś jedynie odśpiewanie roll. Widz oczekuje przedsta
wień pełnych i wszechstronnych, interesujących i dramatycznych. A który 
teatr mo:że w tym względzie bardziej spełnić pragnienia współczesnego widza, 
niż teatr posiadający w swoich środkach wyrazu tok emocjonalny czynnik, ja
kim jest muzyka? 

Tymczasem jesteśmy świadkami zubożania w teatrach operowych scenicznej 
sztuki, na skutek błędnego przekonania, :że muzyczna część składowa przed
stawienia jest nojwo:żniejszą. Czas nojwy:ższy, by precyzyjnie określić rolę tego 
czynnika w przedstawieniu, trzeba sobie bowiem uświadomić, że nie Jest on 
celem, lecz środkiem. 

Prawdę mówiąc, potrzebę odnowy opery uświadamia sobie coraz więcej 

ludzi, którzy się z nią stykają, o więc realizatorzy oraz teoretycy i krytycy ope
rowi. Te tendencje określa się obecnie mionem „nowej foli" (np. w Czecho
słowacji), idzie jednak p;zede wszystkim o uteatrolnlenie opery. Tendencje te 
dostrzec można w stosunku do dramaturgii oraz w próbach interpretacji. 
W dramaturgii o tyle, że poszukuje się utworów nowych, wyszukuje się zapom
niane, lub znane poddaje się przeróbkom. Przeróbki utworów opery komicznej 
i operetek (czy istnieje między nimi wyrofno granico?) są no pewno dobrą 

szkołą Interpretacji teatru muzycznego, w każdym razie pomocną praktyką 

w procesie jego o:żywlonia. W rozwoju teatru muzycznego granica między 

uświęconą operą o proskrybowaną, napiętnowaną operetką, najprawdopodob
niej będzie się zacierać. 

Za krótkowzroczne i dogmatyczne należy uznać próby utrzymania za wszel
ką cenę opery w jej tradycyjnym kształcie. Należy raczej zrobić wszystko, by 
pomóc wyjść operze no drogę ku nowoczesnemu wyrazowi teatralnemu. Aby 
nie było wątpliwości: operetko opery nie zdoła obronić. Ale mo:że odświeżyć 
i o:żywić jej - często skostniałe środki wyrazu artystycznego. A to wcale nie 
jest tak mało. „ 

VLADISLA V HAMSIK 

Z czeskiego przeło:żył: STANISŁAW WILCZEK 



ZE „SŁÓWEK" TADEUSZA BOYA ŻELEŃSKIEGO 

Kilka słów w obronie 
świętości małżeństwa 

(FRAGMENTY) 

Dziwny jakiś w pojęciach 
szerzy się zamęt, 

Czy małżeństwo to kpiny, 
czy też sakrament? 

Jakaś zaraza padla 
Na wszystkie nasze stadla; 
Zamiast siedzieć spokojnie, 
Wszystko dziś w wojnie. 

Dawniej, kto się raz zlączyl 
w bożym przybytku, 

Wiedział, że ma do śmierci 
trwać w swym korytku, 

Rozumiał, że ten związek, 
To twardy obowiązek, 
Dwie dusze w jednym ciek, 
Flaki w niedzielę. 

Jakież dziś spoleczeństwa 
przyszlość ma szanse, 

Skoro ludzie z małżeństwa 
czynią romanse. 

Dziś, czy prosty, czy krzywy, 
Każdy chce być - szczęśliwy! 
A to czysta wariacja 
Ta demokracja! 

Wszędzie dziś do narzekań 
widać tende11cję, 

Wszędzie skargi na mężów 
imp ... ertynencję; 

Trud110, mój mily Boże! 
Każdy robi, co może: 
Wszakże nie jest nikt z panów 
Pułkiem ułanów ... 

Wszystko dziś rozwodami 
sobie urąga, 

Separacją od stołu, 
no i ... szezlo11ga: 

lączą się parki lube 
Z sobą niby na próbę, 
Nim n ie znajdzie się czego 
Przyzwoitszego ... 

B A C H A N A L I E 

SCE N A Z FIN AŁ U 



OFFENBACH W ANEGDOCIE 

Jedno z ówczesnych pism froncusklch, „Journal Amusont", opisuje co działo 
się dzień przed premierą „Orfeusza" za kulisami. Podczas gdy Offenbach robił 

ostatnie retusze w partyturze dla partii piccolo, zakomunikowano mu, że od

twórczyni roll Eurydyki nie może zmieścić się w kostiumie z prawdziwej skóry, 

zaś o Jakimkolwiek tańcu w tym stroju nawet mowy nie ma. Za chwi lę portier 

zawiadomił, że muzyk grający na piccolu dostał ataku gorączki i nie będzie 

mógł wystąpić. W liście anonimowym donoszono kompozytorowi, że premiera 

zostanie wygwizdana. Cenzura dokonała wielu skreśleń w tekście. Pękł prze

wód gazowy i awaria ta spowodowała sporo zamieszania. Lista kataklizmów 

była jeszcze dłuższa. Jednak mimo początkowyc~ niepowodzeń, „Orfeusz" 

miał przeszło 200 przedstawień, a kompozytor za kapitał, który mu przyniosła 

ta pozycja wybudował sabie willę w Ellenne. 

r 

OFFENBACH W ANEGDOCIE 
Znamy z historii muzyki wielu kompozytorów, których sztuka dyrygowania 

pozostawiała wiele do życzenia. Przykładem tego był również Offenbach, który 
mimo to chętnie stawał za pulpitem, ku wielkiemu przerażeniu wykonawców. 
Jeden ze śpiewaków opowiada następujące wydarzenie: Offenbach dyrygował 
na próbie finałem 1 aktu swojej operetki. Za pierwszą kulisą stał w pogoto
wiu kapelmistrz Lang, zresztą wielbiciel kompozytora. No i stało się, że ja nie 
wszedłem. Offenbach zauważył to natychmiast i zawołał: - Ależ panie, pan 
nie wszedł! - Ttttak - zająknąłem się - ole pan, panie dyrektorze, nie dał 
mi znaku wejścia. - Dobrze - odpowiedział Offenbach - wieczorem na 
przedstawieniu dostanie pan wyraźny znak. Byłem uspokojony. Wieczorem 
Offenbach zjawił się z metrową batutą. Entuzjastycznie witany przez publicz
ność, stanął za pulpitem dyrygenta. Przedstawienie zaczęło się. Nadszedł finał 
1 aktu. Z napięciem oczekiwałem znaku wejścia patrząc w połowie na Offen
bacha, w połowie na Langa, i któż opisze moje przerażenie, kiedy w moim 
kierunku - stałem wysoko na stopniach świątyni - Offenbach wskazując dłu
gą batutą zawołał: Teraz!. Publiczność, orkiestra i reszta aktorów na scenie 
wybuchnęli gromkim śmiechem, a ja w tej sytuacji oczywiście nie wszedłem. 



ZABAWA W OLIMP 

MIT o Orfeuszu i Eurydyce, należy do najpiękniejszych spośród opo
wi.eści mitol~gii ~reckiej i ~~ ~ajbardziej poetyckich. Stoi się też 
symbolem m1łośc1 przezwyc1ęza1ącej prawo śmierci I osnową wielu 
lematów artystycznych. Przypomnijmy więc no wstępie treść tej hi
storii. 

Orfeusz, syn muzy poezji epickiej Kaliope, śpiewak i muzyk, król Tracji, 
wzruszał swą sztuką nawet zwierzęta, skały i drzewo. Jego żonę, nimfę Eury
dykę, spostrzegł kiedyś w pięknej dolinie Tempe myśliwy Aristojos i zaczął ści
gać. I stolo się nieszczęście - uciekającą ukąsiło śmiertelnie jadowita żmijo. 
No wieść o jej śmierci, zrozpaczony Orfeusz postanowił udać się w podziemia 
Hadesu, gdzie według wierzeń starogreckich przebywali zmarli, by wyzwolić 

ukochaną żonę. Pięk no jego śpiewu i muzyki pozwcliło mu przekroczyć grani
ce tego świata i wszystkie prze~wycię:!:yć przeszkody: ustąpił mu z drogi stróż 

podziemi, trz!Jgłowy pies Cerber, przewożnik Charon przeprawił go przez 
Styks, zaś Persefono, żona Hadesa (nazywanego także Plutonem), bo~o pod
ziemi, uprosiło u męża wolność dla obojga, Niestety, śpiewak nie wupełnił wa
runku i wbrew zakazowi cdvaócił się w drodze powrotnej by spojrzeć no idącą 
za nim żonę. Utracił ją i sam wrócił do Tracji, gdzie stoi się ofiarą oszalałych 

Menad, tancerek Dionizosa. 
Toki jest kształt mitu, który stal się kanwą przewrotnego librel!o Hektora 

Cremieux do operE;tki Offenbacha. Dziś mity ontyczne parodiuje się, nie napo
tykając na sprzeciw opinii, ole w r. 1858 był to akt odwagi. Nawet we Francji, 
o może włośnie tom, gdyż świat wyobrażeń ontycznych podniosło no wyżyny 
narodowe tragedio francusko. Nim też zdobyło powodzenie, operetko to wpierw 
oburzyło znaczną część kryty!<i z tych włośnie względów - mitologio była bo
wiem nietykalna i obwarowano normami. Co innego znaczyło korzystać z jej 
bogactw - co innego żartować. Chodziło zaś nie tylko o Orfeusza i Eurydykę, 
l:o o cały prawie Olimp. 

Galerio postaci stamtąd przejętych jest tu bowiem wcale obfita: Jowisz, pon 
Olimpu i surowo Junono, Pluton i Charon, Kupido i Wenus - fachowcy od 
spraw miłości, Diano ,opiekunko łowów i wojowniczy Mars, Merkury, posłaniec 
Jowisza i Minerwa, bogini mądrości. Wymienia się ponadto Akteona, myśliwe
go, którego upodobało sobie Diona, o także: Alkmenę - żonę Amfitriona, któ
rą uwiódł Jowisz pod postacią jej męża, Europę - królową fenicką, którą pan 
Olimpu porwał pod postacią byka i Ledę - żonę króla Sparl!J, którą bóg bo
gów zdobył pod postacią łabędzia. Tutaj Jowisz W!Jkorzysto tamte doświadcze
nia i w odpowiednim momencie przeobrazi się.„ w muchę. 

Bogowie starożytni byli w namiętnościach i upodobaniach podobni do ludzi, 
ich życie dzieliło się też podobnie - no oficjalne i prywatne, w ktćrym spra
wy alkowy odgrywały ważną rolę, o skandaliki z tym związane dochodziły do 
ich wyznawcćw, hm - jak w życiu. W tym miejscu dodajmy, że wysoko sy
tuowani i nieśmiertelni nie gardzili kontaktami ze śmiertelnikami, szczególnie 
męsko czę!ć Olimpu objawiało znaczne skłonności do ziemianek, Zaiste, spoj
rzenie no Olimp od prywatnej strony życia jego mieszkańców może być kuszą
ce. I to zainteresowało Hektora Cremieux: Olimp - jako model dworu Nopo
lecno Ili, czy też odwrotnie - cesarski pałac, jako góro bogów. 

Ten zabieg wynikał z nakazów cenzury, ole kusił nie tylko jako możliwość 
aluzyjnego przemycenia pewnych spostrzeżeń odnoszących się do Wersalu -
nęcił również jako prowokacjo kulluralno. Eurydyko i Orfeusz toć przecież 

symbole miłości niedościgłej, przezwyciężającej granice zaświatów; Cremieux 
powiedział - załóżmy, że było inaczej, może tak, o tamto jest wym~slem 
poetów.„ 

Orfeusz w wersji operetkowej jest mężem dokumentnie zdradzonym przez 
pożądającą Arysteusza Eurydykę, który pói niej okaże się Plutonem, przez co 



w rydwan inlrygi wprzęgnięty zostanie cały Olimp. Na lej szacowne) górze nu
dzą się zresztą wszyscy sromolnie, nasłuchują plotek i nie stronią od roman
sów. Także Orfeusz ma swoje prywatne tajemnice związane z pewną Pomponią 
i na Eurydykę chciałby machnąć ręką, ole nie pozwala no Io opinio, którą re
prezentuje w wersji nowego opracowania Franciszek Los. Ostatecznie wszystko 
potoczy się według życzeń znudzonej sobą pory: Orieusz uzyska wolność, zaś 
Eurydyko ułoży sobie życie z bogami. Cóż, przekroczyło raz pewien krąg, sioło 
się damą z towarzystwo. Paryżowi Napoleona Ili !akie rozwiązanie przypomi
nało różne romansowe perypetie cesarza, o Io chodziło leż autorowi librella. 

Teks! Hektora Cremieux doczekał się przed kilku loty polskiej uwspółcześ
nionej wersji. Oczywiście, nadoi zabawne jest dla współczesnego widza spoj
rzenie z przymrużeniem oko no mitologię, w operetce chodzi w końcu o zaba
wę. Ale czy aluzje z roku 1858 są jasne, klo dziś skojarzy sobie Jowisza z Na
poleonem Ili, o Olimp z jego dworem, o jeśli nowel, Io kogo Io rozbawi? Au
torzy polskiej wersji, Dygat I Minkiewicz ,pozostając przy schemacie fabularnym 
tekslu pierwowzoru I przy charakterystyce postaci oryginału, podbudowali tekst 
aluzjami odnoszącymi się do polskiego życia, wyostrzyli również satyryczne 
spojrzenie o komentarz bliski doświadczeniom człowieka współczesnego, który 
mądrzejszy jest o hislorlę ostatnich siu lol I wie, że niezmienne pozostają tylko 
słabości ludzkie. 
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Pola Bukielyńska 
Wiera Grobowsko 
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Anna Kościelniak 
Janina Kuszy6ska 
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Ginter Szkrobol 
Józef Witkowski 
Józef Borowiecki 
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J. O F F E N B A C H W ZBIORACH BIBLIOTEKI 

PA~STWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ 

J. OFFENBACH: Orpheus in der Unterwelt. Libretto. 3 Aufl. 
Leipzig 1945. 

S. KRACAUER: Offenbach and the Paris of his time. London 1937. 
MINKIEWICZ: Piękna Helena. Libretto. Wyd. 1 Warszawa 1957. 
WOSSIDLO: J. Offenbach. Hoffmans Erziihlungen. Popularer 

Fiihrer durch Poesie und Musik. Leipzig b. r. w. 

Dalsze wiadomości o Offenbachu zawierają posiadane przez 
Bibliotekę encyklopedie, podręczniki i czasopisma polskie i obco

języczne. 

Biblioteka PWSM. Katowice, ul. 27 Stycznia 33. 
Czytelnia czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki, 

piątki od 9-16, w środy od 9-19, w soboty 9-
15. Służba informacyjna czynna codziennie od 
9-15. 
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PANSTWOWA OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU 

J. OFFENBACH 

Orfeusz w Piekle 
Operetka w 4 obrazach 
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F 
Eurydyka 

Orfeusz 

Pluton 

Franciszek 

Kupido . • . . 

Jowisz . 

Diana 

O S O B Y: 

Anna Kościelniak 

Natalia Stokowacka 

Henryk Grychnik 

Henryk Kosmowski 

Zbigniew Platt 

Józef Pawlik 

Kazimierz Wolan 

Tadeusz Świechowicz 
Ryszard Żaba 

Wiera Grabowska 

Marina Hristova - Klimek 
Alicja Słowakiewicz 

Mira Czarnecka 

Alicja Marczak - Faberowa 

Wacława Rann 

Zenon Bester 

Włodzimierz Hiolski

Lwowicz 

Janina Kuszyńska 

Helena Łazarska 

Junona 

Mars . 

Merkury 

Minerwa 

Charon . 

Morfeusz 

Cybele . . . 

Hebe . 

Solistki balelu: Czesława Doliń, Stefania Nowak - oraz Zespół Baletowy 

Halina Korner 

Zofia Wojciechowska 

Eugeniusz Kuszyk 

Jan Łukowski 

Stanisław Bursztyński 

Stanisław Kliczkowski 

Pola Bukietyńska 

Krystyna Szeja-Szostakowa 

Edmund Wiśniewski 

Ryszard Żaba 

Włodzimierz Wałcerz 

Władysław Woźniak 

Alina Pilarek 

Maria Wenzel 

Grażyna Foniok 

Krystyna Nowińska 



Solistów przygotowali: 

Jadwiga Fonłanówna, Stefan Hachuła, Józef Jagła, Maria Szłapak 

Inspicjenci: 

Asyst. reż.: Mieczysław Czepulonis i Halina Kowcewicz 

Kierownictwo techniczne: 

Mieczysław Raba, Lidia Przybyłowa 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem: 

Zofii Liszkowicz i Adama Gierczyckiego 

Kierownictwo pracowni : 

malarskiej: stolarskiej: 

Eustachy Janicki To masz Zwolski 

modelatorskiej: tapicerskiej: 

Stanisław Grzela Józef Krawiec 

szewskiej: perukarskiej: 

Stanisław Tarkowski Stanisław Stępniowski 

ślusarskiej: 

Konstanty Łoś 

Kierownik oświetlenia 

Tadeusz Stankiewicz 

Kier nik sceny: 

Bronisław Sozeński 

zdobniczej: 

Elżbieta Zolman 


