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OFFENBACH JAKO ORFEUSZ 
w karykaturze H. Kaubischa 

GALOP INFERNAL 

Teatrzyk dyrektora i kompozy
tora w jednej osobie, Jakuba Of
fenbacha, znany pod nazwą Bouf
fes-Parisiennes, drewniany budy
nek wśród Lasklu Bulońskiego, 
była to budka tak mała i ciasna, 
że na foyer czy'li na miejsce od
poczynku zarówno dla publicznoś
ci jak i dla aktorów nie starczyło 
już rpomieszczenia. Toteż podczas 
antraktów publiczność wychodziła 
w aleje przed Teatrem, gdy zaś 
padał deszcz, przechadzka odby
wała się pod parasofami. Scena 
i widownia były tak maleńkie, 
ciasne i zbliżone do siebie wzajem, 

' 

że aktorkom, jeśli nie były ładne, 
nie wiele pomagały szminki, gor
sety i światła teatralne. Ale aktor
ki były ładne, dobierano bowiem 
takie, które wytrzymywały próbę 
oględzin na dystans najbliższy. 
Nic dziwnego, że nie tylko cudzo
ziemcy i przygodni goście z pro
wincji, lecz nawet starzy wyjada
cze bulwarowi chętnie odwiedzali 
ciasne Bouffes. Zwłaszcza owa 
z góry rozreklamowana i zapowia
dana na dzień 21 października 
premiera zgromadziła najpiękniej
sze aktorki offenbachowskie -
boginie, boginki, bachantki, któ
rych jedynym a mitologicznym 
rze~omo strojem był frywolny 
trykot. Chciwy wrażeń ludek pa
ryski siedział stłoczony na ciasnej 
widowni, słuchając i nie przejmu
jąc się zgoła, gdy za pulpitem sta
nął sam wielki mistrz w szkłach 
na okazałym nosie i zabierał się 
do wywracania świata do góry 
nogami, łącząc w jedną całość 
sprawy najsprzeczniejsze, rzeczy 
nieprzyzwoite, przetwarzając na 
przyzwoite i mieszając niebo 
z piekłem pod batem swego jedy
nego pod słońcem wyczucia ryt
mu. Bo nie tylko Orfeusz, ale i ca
ły Olimp żnalazł się na dnie pie
kieł. Szaleństwo tańca, pląsów in.
feralnych ogarniało nie tylko bo
gów, ale i widzów, którzy wśród 
wybuchów śmiechu widzieli teraz, 
dokąd zmierzają ich rzekomo 
szczęśliwe czasy. 

(II Cesarstwo - Alfred Neumann) 
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K. Stromenger 

„ORFEUSZ W PIEKLE" 
KLASYCZNA OPERETKA 

Kiedy w tPOłowie wieku XVII, 
za Ludwika XIV, przybywały do 
Francji zespoły włoskie, które 
wykonywały pierwsze opery -
Francuwm wydał się ten włoski 
wynalazek - śpiewanego dfama
tu, dziwaczny i nudny. Mówill: 
w starogreckim teatrze, wiadomo 
coś śpiewano, i to podobało• się 
wszystkim - a teraz w operze 
śpiewa się wszystko i to nie po
doba się nikomu. Z czasem jednak 
i Francuzom podobała się opera. 
Oni to przecie, pierwsi poza Italią, 
stworzyli sobie poważną operę 
własną, francuską. Ale i włoska 
opera dość szybko opuściła swój 
pierwotny styl - monotonnych 
recytacji, aby przechodzić do uro
ków bardziej atrakcyjnych, jak: 
śpiew koloraturowy, pełniejsza 
orkiestra, efektowne dekoracje, 
akcja żywsza i sceniczniejsza. Zni
kała coraz bardziej chłodna po
waga dramatu, a urozmaiceniem 
widowisk stał się śpiew kastratów, 
wystawny obraz sceniczny, prze-

r pych strojów, taneczne wkładki. 
W tym bardzo rokokowym stylu 
nikomu ze słuchaczy - widzów 
nie przeszkadzały drobne nielo
giczności inscenizacyjne, jak np. 
że greccy bogowie występowali 
w pióropuszach i krynolinach, że 
mężczyźni śpiewali role amantek. 
To były konwencje, kwestie przy
zwyczajenia, moda, z której wy
nikała wreszcie rutyna i sztyw
ność, ale - okupione powabami. 
Zabrnęła opera w formalizm 
a równocześnie wzmacniała falę 
swej zalotności. Grała urokami, 
nawet dość S"Ztucznymi - bo prze
cie nie chodziło nikomu o jakąś 
„prawdę dramatyczną", tylko 
o serię arli, śpiewanych na tle ja
kiegoś wydarzenia sensacyjnego, 
odgrywającego się w „wyższych 
sferach towarzyskich" starożyt
ności greckiej, rzymskiej, egip
skiej. Nie chodziło też o szczegól
nie piękną muzykę, bo śpiewak 
był figurą o wiele ważniejszą 
w teatrze niż kompozytor, zwykły 
„dostawca muzyki". Łatwy, zalot
ny styl operowy wchodzi równiez 
do oratoriów i do kościelnej mu
zyki. Mówiono, że opera psuje 
muzyczne obyczaje, że jest „lek
komyślną córką muzyki". Przeciw 

Jupiter - A. Wasiel Pluton - St. Ptak 



zarzutowi lekkomyślności z cza
sem protestowała sama opera. 
Raczej własna jej córka - włoska 
opera buffa. 

Ojcem tej, powiedzmy, lekko
myślnej wnuczki, był włoski teatr 
ludowy. A ulubionym tematem 
buffy było prześmiewanie poważ
nej opery (opera seria). Opera 
buffa, już oznaczała przypływ we
sołości i naturalności. Jakoś łat
wiej można było przyjąć pierwo
rodną sztuczność i zasadniczą nie
naturalność opery z chwilą, kiedy 
opera buffa niczego serio nie bra
ła, nie wyłączając siebie samej. 
Poważna opera włoska zwrac~
~a się ~o elity wykształconych 
1 znawcow, podczas gdy buffa 
przemawiała do szerszych warstw, 
i pobudzała inne poza Włochami 
naro?y do podobnych płodów już 
na ich własnej grzędzie wyro
słych. We Francji, za przykładem 
włoskim, powstaje w XVIII wie
ku ~rancuska opera comique, któ
ra Jeszcze zdrowo kwitnie w na
stępnym stuleciu, nawet zasila 
zbiornik obcych oper narodowych. 
Styl fran~uskiej opery komicznej, 
tak _ładnie spolonizowany przez 
Moniuszkę, pozostawił ślady nie
mal we wszystkich krajach Euro
py. Ale, wracając do sprawy „lek
komyślnoś.ci", czy wesołe opery 
przedstawiały stopniowy zanik 
moralności? Czy postępująca ,fry
wolność'' o·znaczać by miała ~raz 
to gorsze obyczaje śpiewanego 
te atm? 
Wesoły teatr zaiwsze na swa 

obronę miał okoliczności nie tylk~ 
~agodzące, ale wr~cz silne atuty 
Jak: humor, wdzi~k, smak, a nade 
wszystko: dobrą sceniczność, „do
bry teatr". Kiedy wreszcie w ło-

nie francuskiej opery komicznej 
wylęgła się operetka, sprawa 
przystojności mieszczańskiej wy
toczona przeciw teatrowi doszła 
do rozgrywki. Wśród sporów i pu
blicznych kontrowersji, zwyciężyła 
pierwsza prawdziwa operetka -
„Orfeusz" - Offenbacha. A trze
ba wiedzieć, jaką dla Francuzów 
powagą otoczona była klasyczna 
kultura. Starożytność, wraz z mi
tologią i „rzymskimi cnotami", to 
był wzniosły świat pojęć i tra
dycji, które literatura francuska 
wyniosła do rzędu narodowych 
niemal świętości. Przedstawić 
Olimp tańczący kankana, pokazać 
Jowisza wyśmianego przez roz
warcholone bóstwa, to wydało się 
profanacją tych ideałów, które 
t()atr, sztuka, szkoła stawiały jako 
symbole i przykłady. Prawda, że 
te ideały były dalekie od nurtu 
współczesnego życia i od gleby 
rodzinnej. I nieraz antyczne tema
ty zużywały się - w kwiecistej 
mowie, w rutynie teatrów, w aka
demiach pla~tyki, bywały mart
wym gipsem i „pomocą szkolną". 
Jednak mimo to antyk wchodził 
w skład francuskich tradycji 
umysłowych, zażywał czci oficjal
nej w stylu „pompier" - z urzc;:
du napuszystym a z natury kon
wencjonalnym. Przecie i wielka 
Rewolucja niejednokrotnie powo
ływała się na rzymskie cnoty re
publikańskie, a pierwszemu Napo
l()Qnowi, jako znak wielkiego 
uznania, przyipisywano „le geste 
a l'antiąue" - gest - postawę
styl na modłę starożytną, klasycz
ną. Oczywiście kpiarstwo francus
kie już na sto lat przed Offenba
chem brało nieraz mitologię grec
ką od strony wesołej. 



Już. J. Fik. Rameau napisał 
operę-balet z dyskretną karyka
turą bóstw greckich. Jednak „Or
feusz" Offenbacha miał się zna-
leźć niemal na ławie oskarżonych 
za grzech już zbyt daleko posu
niętej frywolności. Chodzili Pa
ryżanie aby zobaczy to, rzekomo 
gorszące, widowisko. A z teatru 
wychodzili rozbawieni, oczarowa
ni muzyką, moralnie uspokojeni. 
Wielu zrozumiało, że ta operetka 
prześmiewa mitologię bo ją stać 
na własne życia, że „Orfeusz" 
powstał z nadwyżki żyda i aktu
alności. 

Offenbach wchodzi na paryską 
arenę w roku 1858, kiedy koniun
ktura polityczna cesarstwa Napo
leona III wydawała się korzystna, 
a rozrastający się Paryż przedsta
wiał teren szczególnego ożywie
nia. 
,„ce~arstwo - to pokój" zapo

wiedział Napoleon III przy obję
~iu rządów, które były serią wo
Jen. Obiecywał wiele wszvstkim 
s~anom i partiom, aby obietnic 
me dotrzymać. Snuł rozległe pla
ny polityczne, a właściwie praco
wał „bezwiednie i wytrwale" nad 
"':'zrostem Prus, z którymi wresz
cie wojna zakończyć miała jego 
panowanie. Kroił na stanowisko 
„arbitr~ Europy", z niejakim po
wod.zem.~m zrazu. Po zwycięskiej 
kamp~m1 przeciw Austrii, roze
grane.i we Włoszech, Napoleon III 
zaży~ał .miru, który udzielał się 
~a:yzow1 „stolicy świata'', miastu 
sw1atła - „ville - lumiere" -
miastu sławnych wystaw świato
wych. Z Paryża wychodziła moda 
sła"."'y literac~e, teatralne repu~ 
tac.Je, elegancJe, legendy o bajecz
nych fortunach robionych w do-

mach gry. Wiemy, jaką nędzą by
ła· podszyta legenda o Paryżu. 
Ale autor „Nędzników", Wjktor 
Hugo, już osiadł na wygnaniu, 
skąd odzywał się jego głos jere
miaszowy. Tymczasem w Paryżu 
panowała gorączka pieniądza, spe
kulacja, karkołomne interesy, lo
kata kapitałów akcji kopalni zło
ta „. na księżycu. Przycichła po
ważniejsza część Francuzów, wol
ność słowa dłaiwiła cesarska cen
zura - Paryż zdawał się prze
chodzić okres szczególnej lekko
myślności. W tej atmosferze 
kwitnie operetka. Drugie cesar
stiwo - to „epoka Offenbacha'', 
epoka dziś już zupełnie historycz
na. Ale „Orfeusz", w wieku stu 
lat pozostaje i dla dzisiejszych 
czasów stałą pozycją teatru mu
zycznego - klasyczną operetką. 

Urodzony w Kolonii, syn kan
tora synagogi, jeszcze dzieckiem 
przybywa Offenbach do Paryża, 
gdzie w konserwatorium kształci 
się na wiolonczelistę. Grywa w or
kiestrze Komedii Francuskiej, te
atrze prowadzonym wówczas 
przez literata-światowca Arsene 
Houssy'a. Dla Komedii pisze 
Offenbach wkładki muzyczne. 
Niespełna 30-letni, już ma sławę 
przynajmniej w kołach teattal
nych. Udało mu się napisać zgrab
n'.l „Pieśń Fortunia", wkładkę do 
„Swiecznika" Musseta. Ambicje 
kompozytorskie rosną, a zbliża się 
rok koniunktury, 1855 - rok pa
ryskiej wystawy światowej. 
Offenbach prowadzi na Polach 
Elizejskich teatrzyk „Bouffes Pa
risiennes", dla tego „pudełka" pi
szę operetki. Operetką nazywano 
wtedy drobiazg operowy, jedno
aktową operę komiczną - pisywał 
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przecie takie operetki Moniuszko, 
w Jatach młodości. Offenbach ma 
w swym teatrzyku minimalną or
kiestrę, nie ma chóru, a śpiewa
ków wolno mu zatrudniać tylko 
czterech, bo koncesja teatralna 
wyrazme zabrania liczniejszegc 
personelu. Mimo konieczności po
zostawania w najmniejszym tylko 
formacie, Offenbach, radzi sobie 
wcale nieźle. Ma łatwość melodyj
ną, zna scenę, umie sobie dobrać 
teksty - teatrzyk kwitnie, dzie
siątki tysięcy Paryżan i obcych 
.zwiedzających Paryż szerzy roz
głos teatrzyku. Zebrawszy nieco 
pieniędzy, waży się OffeR-bach na 





wynajęcie prawdziwego, norunalnego teatru, dJa 
którego pisze operetkę dwuaktową, w czterech od
słonach, do tekstu Hektora Crernieux, Qperetkę 

Orfeusz w Piekle". Premiera „Orfeusza" Offenba
~ha rozpętała burzę. Zwłas:ocza Jules Janin - kry
tyk, felietonista, powieśdqpisiarz - gromił „Orfe
usza ' za „podrywanie podstaw wychowania", za 
saty.rę działającą rozkładowo. Teatr odpowiedział 
w prasie, że przecie sam Janin jest ... współautorem 
„Orfeus:oa". Bo rzeczywiście kilka zdań nastrojo
wej prozy Janin'a znalazło się w tekście „Orfeusza". 
Kiedy słowa kwiecistej poezji wygłasza w drugim 
akcie Pluto, cyniczny uwodziciel Eurydyki, Jowisz 
odpowiada: „czy wnet skończysz z tą perfumerią"? 
- był to !Przytyk do salonowej poezji. A bóstwa 

Offenbacha mówiły językiem niewyszukanym. Za 
to śpiewały kuplety na melodie pełne wdzięku 
i zgrabnej formy. Melodie miały świeżość i prosto
tę, _ol.imp pozbył się patosu i tonu uroczystego aby 
stac się zywym teatrem, a płynna, lekka i wdzięcz
na melodia - to zawsze najlepsza strona muzy 
Offenbacha i najskuteczniejszy czynnik sceny mu
zycznej. Nie długo trwał spór o „Orfeusza". Roz
strzygnęła go publiczność, która po brzegi wypeł
niała teatr Offen?acha. Na teatr spadł złoty deszcz, 
Offnbach stał się wesołym Orfeuszem drugiego 
cesarstwa, autorem operetek „Piękna Helena" Si-

b od " ż. '" no r y , „ ycie Paryskie", „W. Ks. Gerolstein", 
„Bandyci", „Perichole". Po upadku cesarstwa Offen
bach żyje jeszcze 10 lat. Pisze jeszcze operetki ale 
ni.e mają one ju~, oddź~ięku jaki za czasów daw~ych 
miały „Orfeusz , ,,Piękna Helena" Życie Pary-
k . ,, ' " s ie . 

A galop. i kankan, tańce, które w „Orfeuszu" były 
symbolami. zuch~ałe.j .wes~łości - z czasem prze
szły do m1eszczanskieJ saJi balowej, stały się nie
mal syi;nbolem kołtu~skiej uciechy. Minęły dawne 
elegancJ~; nad Paryzem pr~eciągały . chmury, ale 
„Orfeu~z błysz~zy zawsze Jeszcze, Jako gwiazdo;; 
wesołeJ sceny, Jako pierwsza i klasyczna operetka. 
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