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Operete	 ir	 Parīzes	 bērns,	 kurš,	 kā	 savulaik	 izteicies	 Romēns	 Rolāns,	

„analizē	dzīvi	ar	smalku	ironiju	un	bauda	dzīvi	ar	neapturamu	jautrību”.	

	 Tā	ir	Parīzes	dzīve	ar	savu	izklaides	industriju,	kas	aizvien	alkst	kā	jauna	

un	nebijuša,	alkst	pārsteigt	sevi	un	pilsētas	viesus.	Tāpēc	nav	nejaušība,	ka	tieši	

šeit	 radās	 operete	 –	 žanrs,	 kura	 galvenais	 uzdevums	 ir	 patīkami	 izklaidēt.	

1854.gadā	Elizejas	laukos	tiek	atvērts	pirmais	operetes	teātris.	

	

	
Žaks	Ofenbahs	(Jacques	Offenbach)	

(1819.g.20.jūnijs,	Ķelne	–	1880.g.4.oktobris,	Parīze)	

	
Žaks	Ofenbahs	bija	viens	no	talantīgākajiem	19.gs.komponistiem	un	līdzās	

Floriānam	Ervē	–	 franču	operetes	pamatlicējs.	Viņa	vienkāršā,	viegli	 saprotamā	

mūzika	bez	īpaši	rafinētiem	paņēmieniem	izceļas	ar	vieglumu,	izsmalcinātību	un	

melodisku	 bagātību.	 Tā	 vienmēr	 ir	 svaiga	 un	 asprātīgi	 instrumentēta.	 Svarīga	

loma	ir	tolaik	moderno	žanru	–	valša,	marša,	galopa	un	kankāna	ritmiem.	

Komponists	 Žaks	 Ofenbahs	 dzimis	 Ķelnē	 sinagoga	 kantora	 ģimenē.	

Bērnībā	 viņš	 apguva	 vijoles	 un	 čella	 spēli,	 bet	 no	 1833.gada	 studēja	 Parīzes	

konservatorijā.	Vēlāk	Ofenbahs	 ļuva	par	Franču	komēdijas	 teātra	diriģentu,	bet	

1855.gadā	dibināja	pats	savu	nelielu	teātri,	kur	uzveda	viencēliena	operetes.	

1858.gadā	 tiek	 uzvesta	 pirmā	 nozīmīgā	 Ofenbaha	 operete	 „Orfejs	 ellē”.	

1860-tie	 gadi	 izvērtās	 par	 komponista	 daiļrades	 uzplaukumu.	 Viena	 pēc	 otras	

sekoja	 operetes	 –	 „Skaistā	 Helēna”,	 „Parīzes	 dzīve”,	 „Perikola”,	 „Laupītāji”.	

Ofenbahs	kļuva	par	Parīzes	publikas	mīluli,	kuru	Dž.Rosīni	nosauca	par	„Elizejas	

lauku	Mocartu”	 un	kurš	drīz	 aizēnoja	 visus	pārējos	 franču	 teātra	 komponistus.	

Ofenbaha	 melodijas	 zibenīgi	 kļuva	 populāras,	 bet	 operete	 „Parīzes	 dzīve”	 ar	

triumfu	tika	 izrādīta	Pasaules	 izstādes	atklāšanas	svinībās	1867.gadā.	Ofenbahs	

bija	 daudzpusīga	 personība,	 ne	 tikai	 komponists	 un	 diriģents,	 bet	 arī	 libretu	

autors	un	režisors.	Diemžēl	1875.gadā	viņa	teātris	bankrotēja.	Komponists	devās	



uz	ASV,	 kur	 darbojās	 kā	 diriģents.	 Pēdējais	 lielais,	 nozīmīgais	 opuss	 bija	 opera	

„Hofmaņa	stāsti”,	kuru	pēc	komponista	nāves	pabeidza	Ernests	Giro.	

Bagātajā	 Ofenbaha	 daiļrades	 pūrā	 ir	 vairāk	 kā	 simts	 skatuves	 darbu	 –	

operetes,	 farsi	 un	 muzikālās	 intermēdijas.	 To	 mūzikas	 valoda	 izceļas	 ar	

dzīvesprieku	un	asiem,	pikantiem	ritmiem.	

Operete	„Orfejs	ellē”	(1858.)	ir	parodija,	kur	komponists	asprātīgi	sakausē	

nopietnās	Gluka	un	Mocarta	intonācijas	ar	kankānu	un	bufonādi.	Tas	izsauca	asu	

diskusiju	presē	starp	operetes	entuziastiem	un	pretiniekiem.	Taču	neapšaubāma	

bija	 publikas	 atsaucība.	 Vēl	 šodien	 īpaši	 populāra	 ir	 operetes	 uvertīra	 un	

efektīgais,	velnišķīgais	galops	–	kankāns	2.cēlienā,	kas	savā	ziņā	kļuvis	par	franču	

operetes	simbolu.	

	
Floriāns	Ervē	(Hervé)		

(1825.gada	30.jūnijs,	Ūdena	–	1892.gada	3.novembris,	Parīze)	
	

Līdzās	Ofenbaham	Ervē	ir	franču	operetes	pamatlicējs.	Pastāv	uzskats,	ka	

„Obērs	ir	stāvējis	pie	franču	operetes	durvīm,	Ervē	tās	plaši	atvēris,	bet	Ofenbahs	

pa	 tām	 iegājis”.	 Ervē	 daiļradē	 nostiprinās	 parodijas	 izrādes	 tips.	 Asprātīgie	

libreti,	 kurus	 visbiežāk	 rakstīja	 pats	 komponists,	 kļuva	 par	 materiālu	 jautrai,	

negaidītu	 notikumu	 pilnai	 izrādei.	 Ervē	mūzika	 izceļas	 ar	 Parīzē	 dominējošām	

sadzīves	intonācijām	un	ritmiem.	

Floriāns Ervē dzimis 1825.gada 30.jūnijā Ūdenas miestiņā, netālu no Araksas, 

policista ģimenē. 1835.gadā pēc tēva nāves Floriāns dodas uz Parīzi, kur 17 gadu 

vecumā sākas viņa mūziķa karjera. Pēc studijām pie Daniēla Obēra Ervē kļūst par 

ērģelnieku Svētā Eistahija baznīcā. No 1847.gada viņš ir diriģents Vodeviļas teātrī, 

kur arī debitē ar muzikālo intermēdiju „Dons Kihots un Sančo Pansa”. 1852.gadā 

Ervē dibina muzikālo estrādes teātri, kur ir gan komponists, gan diriģents un 

inscenētājs. Viņš komponē sarkastiskas un frivolas burleskas, kas Parīzē guva 



milzīgus panākumus. Kad vēlāk Ofenbahs aizēnoja visus teātra komponistus, Ervē 

devās uz provinci – Marseļu un Monpeljē. Komponists ar savām operetēm viesojās 

pat Kairā, bet ar izklaidējoša tipa koncertiem uzstājās Londonas Covent Garden teātrī. 

Tur panākumi bija tik lieli, ka kādu laiku kļuva par diriģentu Empīra teātrī. Taču 

komponists atgriezās Parīzē , kur turpināja rakstīt operetes. To skaits sasniedz astoņus 

desmitus, bez tām komponista pūrā ir arī pieci baleti un daudz garīgās mūzikas – 

mesas un motetes. 

Labākā Ervē operete „Mademoiselle Nituša” komponēta ar domām par 

dziedošiem aktieriem un nevis profesionāliem dziedātājiem. Vokālās partijas nav 

sarežģītas (izņemot galveno lomu), un viss ir vairāk balstīts situāciju un pārpratumu 

aktieriskā meistarībā. Galvenās – Denīzes lomu sniedz plašas iespējas atklāt bagātu 

un daudzveidīgu tēlu – no bērnišķīgas kautrības līdz dzīvesprieka temperamentam. 

1954.gadā uzņemtajā filmā Čelestīna – mūzikas skolotāja lomā izcilais komiķis 

Fernandels ar savām kuplejām ir īpaši spilgts. 

 

 
Šarls Lekoks (Charles Lecocq)  

(1832.gada 3.jūnijs, Parīze – 1918.gada 24.oktobris, Parīze) 

 

Šarls Lekoks ir franču operetes jaunā virziena pārstāvis. Viņa daiļradei piemīt 

romantisma un maigas lirikas raksturs. Lekoka operetes turpina franču komiskās 

operas tradīcijas, kur apvienojas jūtīgums ar spilgtiem, sadzīviskiem tipāžiem. 

Šarls Lekoks dzimis Parīzē, kur studējis konservatorijā pie Benuā un Halevī. 

Studiju gados viņš piedalās konkursā ar viencēliena opereti „Doktors Mirakls”. 

Interesanti, ka Lekoks dala pirmo prēmiju ar Žoržu Bizē, kurš arī tobrīd studē 

konservatorijā. Taču, pretēji Bizē, kurš velta sevi operai, Lekoks turpina komponēt 

tikai operetes. 1874.gadā komponētā „”Žiroflē – Žiroflā” apstiprina viņa meistarību 

šajā žanrā. Populārākā Lekoka operete ir „Anžū kundzes meita”. Pateicoties ansambļa 



skatiem, tā atgādina komisko operu. Komponista stils šeit ir viegls un krāsains, īstā 

franču operešu garā. 

 

 
Robērs Plankets (Robert Planquette)  

(1848.gada 31.jūlijs, Parīze – 1903.gada 28.janvāris, Parīze) 

 

Robērs Plankets franču operetes žanrā turpina to virzienu, kuru aizsāka Šarls 

Lekoks. Komponista labākie opusi izceļas ar romantisku kolorītu, emocionālu 

tiešumu un izsmalcinātību. Robērs Plankets ir franču operetes pēdējais klasiķis, jo pēc 

viņa tā iegūst jaunu izpausmi muzikāla farsa izrādēs. 

Robērs Plankets dzimis Parīzē, kur arī muzikāli izglītojies konservatorijā. 

Sākumā viņš pievēršas romancei, bet tad uzmanību piesaista skatuves māksla – 

komiskā opera un operete. Sākot ar 1873.gadu Plankets komponē tikai operetes, kuru 

virsotne ir „Korneviļas zvani”. Komponists to nosaucis par komisko operu ar solo 

numuriem, duetiem, kora skatiem, taču ar runātiem dialogiem, nevis rečitatīviem. 

„Korneviļas zvanu” mūziku raksturo melodisks vieglums, smalkums un nepārslogota 

instrumentācija. Ar lieliem panākumiem šī operete uzvesta daudzās valstīs , arī 

Krievijā, kur galvenajā Žermēnas lomā debitēja dziedātāja un kinodīva Ļubova 

Orlova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jautājumi un uzdevumi: 
 

1. Tavs priekšstats par Parīzi. Kas pirmkārt nāk prātā, pieminot šo pilsētu. 

2. Nosaukt Žaka Ofenbaha un Robēra Planketa operetes. 

3. Kādas franču komponistu operetes savulaik uzvestas Rīgā un Liepājā? 

4. Kāda tipiska Parīzes kabarē „Moulin Rouge” deja skan Ofenbaha operetē 

„Orfejs ellē”? 

5. Dziedāt barkarollu no Ž.Ofenbaha operas „Hofmaņa stāsti” un sagatavot 

vairākas dueta versijas. 

 

Klausīties un skatīties: 
 

Komponists Operete 

 

Žaks Ofenbahs 

1) „Orfejs ellē” – uvertīra, kankāns no 2.cēliena 
 
2) „Hofmaņa stāsti” – Barkarolla 

Elīna Garanča un Anna Ņetrebko 
 

3) „Perikola” – Perikolas ārija (smieklu ārija) 
 

Floriāns Ervē 

 
„Mademoiselle Nituša” 

 
Fragmenti no 1954.gada filmas ar Fernandelu un 

Pēri Andželi 
 

Šarls Lekoks 

 
„Ango kundzes meita” 

 
Amarantas lomā – Karla Rutili 

 

Robērs Plankets 

 
„Korneviļas zvani” 

 
1) Henrika rondo –  

Hermanis Prejs; Nikolajs Gedda 
2) Žermēnas lomā – Karla Rutili 

	


