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powszechnej !wiadomo!ci 
Jakub O"enbach jest przed-

stawicielem muzyki „mniej 
powa#nej”; twórc$ operetek, a ope-
retkowo!% to synonim kiczu, infanty-
lizmu i obciachu. Sporo w tym racji, ale 
arcydzie&a gatunku to po prostu !wietne 
kompozycje, stawiaj$ce wykonawcom 
najwy#sze wymagania, a O"enbach jest 
niekwestionowanym twórc$ arcydzie& 
– klasykiem operetki. W dziedzinie ope-
ry te# okaza& si' mistrzem – jako autor 
„Opowie!ci Ho"manna”. Ma i inne osi$g-
ni'cia.
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Kim w&a!ciwie by& Jakob (bardziej zna-
ny jako Jacques) O"enbach? Urodzi& si' 
jako niemiecki (yd; zmar& jako Francuz. 
Po drodze, przy okazji !lubu z katoliczk$, 
zmieni& wyznanie. W 40. roku #ycia otrzy-
ma& obywatelstwo francuskie, a zaraz po-
tem – order Legii Honorowej. Dla szerokiej 
publiczno!ci sta& si' piewc$ weso&ego #ycia 
paryskiego (jak zreszt$ zatytu&owa& jedn$ 
z operetek) i satyrycznym komentatorem 
obyczajowo!ci Francuzów; kompozytorem 
szale)czych kankanów i melodyjnych arii. 
Kiedy wybuch&a wojna francusko-pruska, 
Francuzi znów zobaczyli w nim Niemca, 
natomiast dla Niemców by& ju# Francu-
zem. Na wszelki wypadek wyjecha& wi'c  
z #on$ i pi$tk$ dzieci do Hiszpanii, jako #e 
jego #ona by&a Hiszpank$.

Jakob urodzi& si' w 1819 roku w Kolonii, 
jako siódme dziecko spo!ród jedena!cior-
ga potomstwa Izaaka Ebersta, zwanego 
O"enbachem (od nazwy miejscowo!ci,  
z której pochodzi&). Izaak by& multiinstru-
mentalist$, nauczycielem muzyki, kantorem  

w synagogach, a z wykszta&cenia – intro-
ligatorem. Wcze!nie dostrzeg& uzdolnienia 
muzyczne cz'!ci swoich dzieci, zapewnia& 
im lekcje u najlepszych lokalnych peda-
gogów, organizowa& wyst'py. Jakub (po-
s&u#my si' jego spolszczonym imieniem) 
zacz$& od skrzypiec, lecz wkrótce wybra& 
wiolonczel'. Kiedy ojciec stwierdzi&, #e 
14-letni Jakub i 18-letni Juliusz niczego 
wi'cej si' w Kolonii nie naucz$, postano-
wi& doszlifowa% ich talent w s&awnym kon-
serwatorium w Pary#u. Co prawda statut 
uczelni nie przewidywa& przyjmowania 
cudzoziemców, ale by&y przypadki nagi-
nania przepisów. Us&yszawszy gr' Jakuba, 

rektor Cherubini zapomnia& o regula-
minie. Jednak w szkolnym rygorze Jakub 
wytrzyma& tylko rok, a potem sam u&o#y& 
plan dalszej edukacji – prywatne lekcje 
wiolonczeli u wirtuoza Louisa Norblina, 
lekcje kompozycji u Fromentala Halé- 
vy’ego, a #eby si' utrzyma% – praca w or-
kiestrze teatru Opéra Comique. Nie do!%, 
#e niewiele tam zarabia&, to jeszcze wci$# 
musia& p&aci% kary pieni'#ne za psoty, któ-
re wyczynia&, na przyk&ad wi$#$c sznur-
kiem krzes&a i pulpity.

Trudno przeceni% do!wiadczenie, jakie 
zyska& nastoletni muzyk w kanale orkie-
strowym du#ego, dobrego teatru. Nauczy& 
si' niebagatelnej rzeczy – wspó&pracy  
z innymi. Muzyka to sfera dzia&alno!ci ze-
spo&owej, ale ka#dy muzyk to artystyczna 
indywidualno!%. O"enbach mia& wybitnie 
rozwini'te poczucie indywidualno!ci. Na 
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fotogra*i stoj$cej na biurku, a przedsta-
wiaj$cej w&asny wizerunek, napisa& dedy-
kacj': „Swojemu najlepszemu przyjacielo-
wi – Jacques O"enbach”.
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Wi'kszy dochód, a i start do kariery, 
mog&y da% wyst'py solowe w salonach 
paryskiej arystokracji. Najpierw jednak 
trzeba by&o „wkr'ci% si'” do pierwszego 
salonu, ol!ni% publiczno!% i nawi$za% 
znajomo!ci. Ten szlak przetar& ju# m&ody 
pianista i kompozytor, Friedrich Flotow, 
pó+niejszy autor popularnej opery „Mar-
ta”. Wraz z O"enbachem utworzyli duet. 
Opracowali te# efektowny repertuar. Ja-
kub móg& si' popisywa% 

wirtuozeri$, na przyk&ad na!laduj$c na 
wiolonczeli odg&osy zwierz$t. Pewien 
krytyk napisa& o nim: „Jest wysoki, chu-
dy i niewiarygodnie blady. Gdy dotyka 
smyczkiem strun, wydobywaj$c z nich 
d+wi'ki, wydaje si', i# mi'dzy artyst$  
a instrumentem nawi$zuje si' jakie! ta-
jemnicze porozumienie […]”. 

Doceni&a to publiczno!% salonów,  
a wkrótce te# sal koncertowych Pary-
#a, Kolonii i Londynu. Jako kameralista 
wspó&pracowa& z takimi s&awnymi instru-
mentalistami, jak pianista Antoni Rubin-
stein, skrzypek Josef Joachim czy kompo-
zytor i pianista Franciszek Liszt. Ale Jakub 
pragn$&, #eby inni grali jego muzyk'.

Ju# jako kilkuletni ch&opiec, opano-
wawszy podstawy gry na skrzypcach, pi-
sa& drobne utwory. Jego profesjonalnym 
debiutem kompozytorskim by&o „Diver-
timento na temat pie!ni szwajcarskiej” na 
wiolonczel' solo, dwoje skrzypiec, altów-
k' i kontrabas – wydany w Kolonii utwór 
14-letniego twórcy. Ale za prawdziwy 
chrzest kompozytorski O"enbacha nale-
#y uzna% walc „Zimowe kwiaty”, wyko-
nany przez orkiestr' na estradzie modnej 

paryskiej restauracji Jardin Turc w roku 
1836. O 15-letnim autorze zgrabnej melo-
dii napisano wówczas w prasie fachowej: 
„Mieszka w Pary#u m&oda, lecz ju# wybit-
na osobisto!%, o której jednak#e nasz !wiat 
muzyczny nie ma zielonego poj'cia. Jest 
to mianowicie Jacques O"enbach, kom-
pozytor walców, jakimi zapewne wkrótce 
zdetronizuje i Straussa, i Lannera. O"en- 
bach komponuje zazwyczaj trzy walce 
przed !niadaniem, Mazurk' po obiedzie 

i cztery galopy pomi'dzy tymi dwoma 
posi&kami. Ten m&ody cudotwórca prosi& 
nas o og&oszenie, i# zagubi& gdzie! bia&$ 
chusteczk' do nosa, na której naszkicowa& 
temat nowego walca; znalazcy obiecuje 
wysok$ nagrod'”. 

Prorocze s&owa – z czasem O"enbach 
zdetronizowa& Straussa ojca i co najmniej 
dorówna& Straussowi synowi, za! kom-
ponowanie przychodzi&o mu zaiste bez 
trudno!ci. Potra*& wybornie na!ladowa%, 
a tak#e z upodobaniem parodiowa% sty-
le muzyczne poprzednich epok i modne 
trendy wspó&czesno!ci. Ka#da zas&yszana 
gdzie! piosnka ludowa, pie!) religijna czy 
nawet, ku zgrozie pobo#nych wspó&braci 
w wierze, #ydowska muzyka liturgiczna, 
mog&a si' sta% tematem do dalszej kom-
pozytorskiej obróbki. Rytm, #ywio& ta)ca 
zyskiwa& na scenie znaczenie nie mniejsze 
ni# urok melodii.
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„Zawsze marzy&em o tym, #eby za&o#y% 
towarzystwo ubezpiecze) wzajemnych 
od nudy” – mawia& O"enbach i, zdaniem 
socjologa kultury Siegfrieda Kracauera, 

w&a!nie id$c za marzeniami, zacz$& pisa% 
operetki. Kracauer wyja!nia: „Spo&ecze)-
stwo mieszcza)skie, dr'czone panuj$c$ 
wówczas nud$, pragn'&o !lizga% si' na 
powierzchni pogodnie rozfalowanej, wy-
dawa&o si' wi'c, #e operetka mo#e sta% si' 
dla niego towarem wr'cz po#$danym”. 

Uwielbiaj$cy klimat teatrów ogródko-
wych, szale)stwa karnawa&u w Kolonii 
czy w Pary#u Jakub O"enbach chcia& si' 
bawi%. Chcia& bawi% innych, ale jednocze-
!nie chcia& dostarcza% rozrywki na naj-
wy#szym poziomie artystycznym i uru-
chamiaj$cej inteligencj' widzów. Zaczyna& 
od komponowania piosenek i ta)ców do 

produkcji scenicznych uznanych ju# 
autorów. Potem pi-

sa& jednoaktówki (w&adze Pary#a udziela-
&y koncesji danym teatrom na wystawia-
nie konkretnego repertuaru), a w ko)cu, 
pocz$wszy od dwuaktowego „Orfeusza  
w piekle”, utwory pe&nospektaklowe. 
Oprócz talentu kompozytorskiego mia& 
wrodzone zdolno!ci organizacyjne. Oczy-
wi!cie, nie wszystko si' udawa&o i nieraz 
traci& spore pieni$dze, a i szarpa& nerwy, 
ale summa summarum – wychodzi& na 
plus. Dorobi& si' w&asnego teatru – Bouf-
fes-Parisiens. 

Gatunek tworzonych przez siebie dzie& 
okre!la& rozmaicie: jako antropofagia mu-
zyczna, muzyczna chi)szczyzna, b&azena-
da, feeria, opéra-bou"e, opéra-comique. 
Wspó&cze!ni mówili o „o"enbachiadach”. 
Dzi! mówi si' po prostu o oko&o 90 (!) 
operetkach. Pope&ni& te# oper' roman-
tyczn$ „Re)skie rusa&ki” – ale w tej po-
wa#nej konwencji poniós& kl'sk' (najbar-
dziej udane fragmenty przeniós& jednak 
pó+niej do swego opus vitae – „Opowie!ci 
Ho"manna”).

Ponadczasowa popularno!% takich ope-
retek jak „Pi'kna Helena”, „(ycie pary-
skie”, „Orfeusz w piekle”, „Rycerz Sinobro-
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dy” i „Wielka Ksi'#na Gerolstein” bierze 
si' nie tylko z ich warto!ci muzycznej, 
lecz tak#e z walorów literackich, a Of-
fenbach wspó&pracowa& z najlepszymi – 
m.in. spó&k$ Henry Meilhac i Ludovic 
Halévy oraz Victorienem Sardou. Libret-
ta, skonstruowane wed&ug sprawdzonych 
kanonów dramaturgii, b&yskotliwe kwe-
stie mówione, krwiste postaci charakte- 
rystyczne czy zr'czny zabieg osnucia 
fabu&y wokó& w$tków mitologicznych  
i humor nieschodz$cy poni#ej pewnego 
poziomu – wszystkie te cechy sprawiaj$, 
#e operetki O"enbacha mo#na ogl$da% 
zapominaj$c, jak ten gatunek wy!miewali 
Tuwim i Gombrowicz. Wy!miewali oni 
tzw. operetkowo!%; nota bene, pierwszy 
jest autorem kongenialnego przek&adu 
operetki „Zemsta nietoperza” Straussa 
syna, a drugi – autorem dramatu „Ope-
retka”.

Publiczno!% wspó&czesna O"enba-
chowi znajdowa&a w jego dzie&ach sce-
nicznych odbicie rzeczywisto!ci francu-
skiej Drugiego Cesarstwa w krzywym 
zwierciadle, komentarz do aktualnych 
wydarze) politycznych, galeri' typów 
ludzkich i ci'te komentarze w formie 
przebojowych kupletów. Publiczno!% 
innych epok, innych krajów twórczo!% 
O"enbacha równie# inspirowa&a do re-
,eksji. Warto chocia#by wspomnie%, 
#e kiedy w czasie odwil#y po roku 1956 
wystawiono w Warszawie „Pi'kn$ He- 
len'”, Antoni Marianowicz, autor nowego 
polskiego przek&adu libretta (pierwszym 
t&umaczem by& Jan Ch'ci)ski, librecis- 
ta „Strasznego dworu”), wplót& w tekst 
aluzje do W&adys&awa Gomu&ki i atmos-
fery popa+dziernikowej.

Jak wspania&$ zabaw' z O"enbachem 
mog$ mie% i widzowie, i wykonawcy, 
dowodz$ inscenizacje jego operetek pod  
batut$ renomowanych dyrygentów, np. 
Harnoncourta czy Minkowskiego.
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-ab'dzim !piewem O"enbacha by&y 
„Opowie!ci Ho"manna”, opera fantastycz- 
na w pi'ciu aktach (trzech aktach z pro-
logiem i epilogiem). Kompozytor mia& 

!wiadomo!%, #e tworzy co! wyj$tkowego. 
Niestety, nie zd$#y& przed !mierci$ (1880, 
Pary#) zorkiestrowa% ca&o!ci ani uporz$d-
kowa% materia&u, w zwi$zku z czym do dzi! 
wykonuje si' kilka wersji utworu, z ró#n$ 
kolejno!ci$ scen i z ró#nymi wariantami 
obsadowymi. Jules Barbier i Michel Car-
ré napisali libretto na podstawie w&asnego 
dramatu, który z kolei by& teatraln$ adapta-
cj$ kilku opowiada) niemieckiego mistrza 
literatury fantastycznej, E.T.A. Ho"manna, 
pisarza bardzo we Francji popularnego.  
O tym, jak ceni& jego twórczo!% O"enbach, 
!wiadczy fakt, #e swego ulubionego psa, 
charta rosyjskiego, nazwa& Zacheuszkiem, 

od imienia jednego z tytu&owych 
bohaterów literackich.

Fragmenty opery wykonano 
w ko!ciele .wi'tej Magdaleny 
na uroczysto!ciach pogrze-
bowych, natomiast premiera 
odby&a si' w cztery miesi$ce 
po !mierci O"enbacha, z wiel-
kim sukcesem. W Wiedniu, na 
drugim przedstawieniu po pre-
mierze „Opowie!ci Ho"man-
na”, wybuch& po#ar i poch&on$& 
czterysta o*ar na widowni.  
W przes$dnym !rodowisku te-
atralnym uznano, #e nad dzie-

&em O"enbacha ci$#y kl$twa. Na szcz'!cie 
po kilku latach utwór triumfalnie wróci& 
na sceny, a muzykolodzy, rekonstruuj$cy 
wersj' najwierniejsz$ zamierzeniom kom-
pozytora, maj$ co robi%. Jak powiedzia& 
Kracauer, O"enbach by& „po!rednikiem 
mi'dzy swoj$ epok$ a rajem”.
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