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SZKOŁA PARYSKA 
OPERETKI 

CHARLES LECOCQ 

Nazwisko „ojca operetki", Jakuba 
Offenbacha, a i jego twórczość, zna
ją miłośnicy operetki wcale dobrze. 
Fakt ten zawdzięczają realizowanej 
~d dawna słusznej linii repertuaro
wej Sceny Gliwickiej. Przecież 

sławny „Orfeusz w piekle" Offen
bacha grany był już w drugim peł
nym sezonie Operetki Sląskiej . Na 
dziesięciolecie działalności wysta
wiono „Perfumy paryskie". Potem 
kolejno bawiły i cieszyły nas: „Pięk
na Helena", „Wielka księżna Gerol
stein'', a niedawno „Zycie paryskie". 
Sąsiedzka Opera Sląska w Bytomiu 
zaprasza chętnych na budzącego 

dreszcze niesamowitych emocji „Ry
cerza Sinobrodego", wystawionego 
według wzorów sławnego reżysera 

niemieckiego Waltera Felsteina. 

Czy to już wszystko? I - chociaż 

nie jest to mało - czy Offenbach to 
jedyny przedstawiciel operetki fran
cuskiej na naszej scenie? 

Odpowiedź znajdziemy, jeśli do
brze sięgniemy pamięcią wstecz. 
Przypomnimy wówczas, że przed sie 
demnastoma laty (22.10.1960), na sce
nie niedawno wtedy otwartego Te
atru Komedii Muzycznej w Chorzo
wie (filii Operetki Sląskiej), wysta
wiono bardzo wesołą sztukę scenicz
ną noszącą tytuł „Mamzelle Nitou
che", z muzyką kompozytora fran
cuskiego występującego pod pseudo
nimem Herve (prawdziwe nazwisko 
Florimond Ronger). 

Kompozytora tego, kiedy mówi s ię 
o historii operetki jako odrębnego 

gatunku scenicznego, wylicza się w 
takim oto zaszczytnym, kolejnym 
zestawie trzech nazwisk: „Auber 
stanął u drzwi operetki francuskiej, 

Herve otworzył je na oś:: ież , Offen
bach przez nie wszedł" . 

Tłumacząc i rozwijając to aforys
tyczne zdanie, trzeba przypomnieć, 

że Daniel Auber (1782-1871) był ce
nionym kompozytorem 42 oper po
ważnych i komicznych, przy czym 
poważna „Niema z Portici" i ko
miczna „Fra Diavolo" zdobyły naj
większy rozgłos i utrzymały się w 
repertuarach operowych do naszych 
czasów. Przy historii operetki fran
cuskiej wymienia się Daniela Aube
ra, gdyż on w swoich operach ko
micznych posługiwał się często, za
miast arii , prostymi melodiami, na 
wzór popularnych piosenek - po
dobnie łatwymi i chwytliwymi, ja
kie starali s ię powierzać bohaterom 
swoich początkowo jednoaktowych 
satyrycznych i frywolnych komedii, 
burlesek i operetek Herve, Offen
bach i ich naśladowcy i kontynuato
r zy. 

Oprócz Aubera można uważać za 
poprzedników Hervego i Offenba
cha - oraz całej plejady francus
kich kompozytorów operetkowych, 
pi szących w drugie j połowie XIX w. 
- takich wcześniejszych twórców 
oper komicznych we Francji, jak 
Adolf Adam, Nicolas Dalayrac, An
dre Gretry i inni. Ze jeszcze wcześ
m eJszymi poprzednikami operetki 
były popularne we Francji wodewi
le i farsy, w których, jak w operach 
komicznych (i operetkach) słowo 

mówione przeplatało się z wyśpie

wywanymi kupletami i piosenkami, 
wreszcie z tańcami. Sięgając głębiej 
można by wskazać na bardzo roz
powszechnione w średniowieczu 

i później, krotochwile zapustne, in
termedia i komedie dell arte. Jed
nym z zachowanych w całości takich 
poprzedników opery komicznej jest 
utwór sceniczny „Jeu de Robin et 
de Marion", którego autorem był 

sławny truwer francuski Adam de 
la Halle w roku 1284. 

Ale wracają,:: do roli Hervego w 
latach powstawania pierwszych pa-



ryskich operetek przypommJmy, że 

tenże Florimond Ronger-Herve (1825 
-1892), muzyk wykształcony w Kon
serwatorium Paryskim za dyrekcji 
Daniela Aubera, najpierw organista, 
potem śpiewak, dyrygent i kompo
zytor, napisał i wystawił w roku 
1848, a więc na pięć lat przed pierw
szą podobną próbą Jakuba Offen
bacha własną parodię muzyczną pt. 
„Don Quichotte et Sancho Pansa", 
że następnie, również wyprzedzając 

Offenbacha o półtora roku, zorgani
zow;;ił w lutym 1854 roku własny te
atrzyk Folies-Concertantes, dla któ
rego zaczął komponować burleski 
i musiquetty cieszące się wielkim 
powodzeniem. (Offenbach swój tea
trzyk Bouffes Parisiens otworzył w 
lipcu 1855 roku). 

Był więc Herve w istocie tym, 
który zrealizował pierwszy model 
spektaklu literacko-muzycznego, sa
tyrycznego, parodystycznego, ko
micznego, służącego lekkiej rozryw
ce. Sam najc zęściej pisywał libretta 
tych miniatur, komponował muzykę, 
sam reżyserował i występował w 
nich jako aktor i śpiewak. Zdobył 

ogromną popularność, a nawet sła

wę, nim - po latach - nie znalazł 
si ę w cieniu tak wielkiego talentu, 
jakim zabłysnął w Paryżu Jacques 
Offenbach. 

I 
Ogółem Herve napisał ponad sie-

dem dziesiątków operetek, z któ
rych największą popularność zdoby
ła wspomniana „Mamzelle Nitouche" 
grywana do dziś w teatrach muzy
cznych wielu krajów. 

Historycznie rzecz biorąc, narodzi
ny i rozkwit operetki przypadają w 
epoce Drugiego Cesarstwa we Fran
cji, w Jatach od 1852, kiedy to Napo
leon III (syn Ludwika Bonaparte, 
brata pierwszego cesarza Francu
zów) ogłosił się cesarzem. Cesarstwo 
jego trwało do roku 1870, roku 
wrześniowej klęski Francuzów pod 
Sedanem i wzięcia Napoleona III do 
niewoli pruskiej. Za jego panowania 
Paryż bawił s ię beztrosko, szumnie, 

do upojenia. Kwitło życie towarzys
kie w salonach, kawiarniach, ogro
dach. Do obowiązków mody należało 
bywanie na wernisażach, premie
rach teatralnych, operowych i oczy
w1sc1e operetkowych. Operetka 
przyciągała lekkimi, łatwo przyswa
jalnymi melodiami, fascynującymi 

rytmami, pikantnymi tańcami z roz
pustnym can-canem włącznie. 

Gwiazdy Offenbacha nie zdołał 

już przysłonić żaden ze współczes

nych jemu i późniejszych kompozy
torów francuskich piszących operet
ki, a było ich sporo. I tytuł „ojca 
operetki" pozostał przy Offenbachu 
dzięki jego niezrównanym, o swois
tym paryskim wdzięku, arcydziełom, 
wystawianym i wykonywanym z 
wielkim staraniem. Należy dodać, że 
do ich powodzenia przyczynili się 

i znakomici libreciści Offenbacha 
i wykonawcy, czy raczej wykonaw
czynie, jak sławna talentem i pięk
nością Hortensja Schneider, odbie
rająca hołdy nawet głów koronowa
nY.ch w swojej garderobie i w boga
to urządzonych apartamentach pry
watnych. 

Spośród kontynuatorów Hervego 
i Offenbacha wymienimy bodaj ta
kie nazwiska, jak Edmond Audran, 
Pierre Varney, a zwłaszcza jego syn 
Louis Varney, autor 39 operetek, jak 
kompozytor licznych oper Victor 
Masse, który pisał również operetki, 
jak Gaston Serpette autor 31 opere
tek. Później, w ostatnim ćwierćwie
czu ubiegłego stulecia, pisywał obok 
oper i baletów także operetki Andre 
Messager, wreszcie w pie!wszym 
dziesięcioleciu XX wieku znaczny 
rozgłos kompozytora operetek, zys
kał Claude Terrasse. 

W najbliższych latach jednak naj
znaczmeJszymi twórcami operetki 
francuskiej stali się Charles Lecocq 
i Robert Plauquette, których najlep
sze dzieła, wystawiane, obok opere
tek Hervego i Offenbacha, nawet 
konkurowały z nimi o kręgi publicz
ności. 
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Twórca dzisiejszej operetki Char
les Aleksandre Lecocq (1832-1918), 
młodszy o 7 lat od Hervego i o 13 od 
Offenbacha, zaczynał komponować 

dla lekkiej muzy z niewielkim tylko 
odstępem czasowym od nich, choć 

był wówczas jeszcze studentem 
Konserwatorium Paryskiego, gdzie 
kolegował z tak wybitnymi wkrótce 
kompozytorami jak Jules Massenet 
czy Camille Saint-Seans, a najbliż

szym przyjacielem Lecocqa był 

przyszły twórca opery „Carmen", 
Georges Bizet. 

Pierwszą okazję do tego stworzył 
konkurs ogłoszony w roku 1857 
przez Offenbacha na muzykę do li
bretta jednoaktówki dla jego tea
trzyku Bouffes Parisiens. Operetka 
nosiła tytuł „Le docteur Miracle". 
Zdobytą nagrodą ex aequo podzielili 
się zgodnie dwaj przyjaciele - Le
cocq i Bizet. Mimo że operetka nie 
była ani poważniejszym sukcesem 
finansowym ani żadnym wydarze
niem muzycznym, Lecocq zaintere
sował się tym genrem i sam zaczął 
pisywać operetki. W latach od 1859 
do 1867 napisał 5 operetek i nawet 
jedną operę komiczną „L'amour et 
son carquois", osiągając jednak nie
wielkie powodzenie. 

Znacznym sukcesem Lecocqa była 
dopiero operetka „Fleur de the", 
która, od premiery w kwietniu 1868 
roku, wystawiona została w krótkim 
czasie 100 razy, trafiła również na 
sceny zagraniczne. 

Pisząc szybko i wiele osiągnął 

wkrótce Lecocq sławę jednego z naj
popularniejszych i najulubieńszych 

kompozytorów szerokich kręgów pu
bliczności paryskiej. Tworzył na ogól 
w pośpiechu, nie zaniedbywał jednak 
starań o artystyczne wyko1'lczenie 
swoich operetek. Zawsze znajdujemy 
w nich pełną dobrego smaku instru
mentację i melodie odznaczające się 

francuską gracją . 

Napisał mnóstwo, około setki ope
retek i wodewilów, a większość z 
nich cieszyła się powodzeniem nie 

tylko we Francji. Polskie sceny mu
zyczne bardzo szybko przyswajały 

sobie nowości zagraniczne, w tym 
większość operetek Lec:ocqa z „Cór
ką pani Angot" na czele, w której 
główną rolę Klaretki odtwarzały tak 
znakomite polskie diwy operetkowe 
jak Kazimiera Niewiarowska o: zy 
Lur yna Mesa!. 
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Nie będziemy tu wymieniać licz
nych tytułów operetek Lecocqa, 
zresztą ogromna większość poszła 

już w zapomnienie. Co najmniej 
dwie jednak zostały i utrzymują się 
w repertuarach bieżących. Są to 
„Córka pani Angot" - napisana w 
roku 1872, która dziś wchodzi na 
scenę Operetki Sląskiej oraz „Girof
le-Girofla", skomponowana w dwa 
lata później. Dalsze, liczne jeszcze 
operetki, choć wykazują wysokie 
wartości warsztatowe autora, zatra
cają stopniowo świeżość skrzącej się 
niegdyś inwencji. 

Znakomity francuski muzykolog, 
pisarz i krytyk muzyczny Andre 
Coeuroy określa pozycję Lecocqa 
wysoko, pisząc, źe obok Offenbacha 
uważany jest on za najpłodniejszego 
i najzręczniejszego przedstawiciela 
francuskiej operetki. 

M. Józef Michałowski 

Z „Córki pani Angot": 

Clairette: 

Ojcowie moi złożyli się, 
By mnie wychować na skrom
nisię, 

Panienkę grzeczną z buzią 

w ciup, 
Uosobienie wszystkich cnót. 
Skromnisię grałam pośród was, 
Spuszczałam wzrok, 
gdy chłopcy szli, 
Lecz czułam w sobie przez cały 
ten czas, 
Ze matki mej krew 
w mojej kipi krwi. 
Po madame Angot 
Mam fantazję i urodę, 
Po madame Angot 
Cenię wolność i przygodę, 
I to już wszystko, co 
Mam po madame Angot. 
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„Córka Pani Angol" 

Rzecz dzieje się w Paryżu w roku 
1797, w cztery lata po Rewolucji 
Francuskiej, za czasów Dyrektoriatu. 

AKT 

Scena 1. Paryskie Hale. Straganiarki i prze
kupnie śpiewają o przyszłym ślubie 

Klaretki i Pomponneta, młodego fry
zjera. Klaretka ma poślubić Pompo
nneta z ich woli, bowiem ludzie z 
Hal są jej opiekunami. 

Scena 2. Wbiega straganiarka Amaranta i mó
wi o trudnościach, które wystąpią 

przy ślubie . Przy okazji dowiaduje
my się, że matka Klaretki, pani An
got wyleciała z Paryża balonem, zo
stała żoną sułtana i ślad po niej za
giną!. 

Scena 3. Słychać jakieś hałasy. Wypuszczono 
z więzienia poetę i kpiarza parys
kiego Ange Pitou, który właściwie 

często tam siedzi za śpiewanie złośli
wych piosenek. Pitou zawsze uwo
dził Klaretkę i Pomponnet jest o nią 
zazdrosny. 

Scena 4. Pitou nie jest za bardzo zmartwiony 
ślubem Klaretki. Ma bilecik, który 
otrzymał od jakiejś damy. Jutro o 
jedenastej ma z nią rendez-vous. 

Scena 5. Wchodzi Klaretka ze swoją przyja
ciółką Babette. Spostrzega Pitou. 
Okazuje się, że to nie Pomponnet, 
ale poeta Ange Pitou jest jej wy
brańcem serca. Niestety wie, że „oj
cowie i matki z Hal" nigdy nie zgo
dzą się na ich ślub. Poeta jest bez 
grosza przy duszy i stale siedzi w 
więzieniu. 

Scena 6. Wchodzi szef policji Larivaudier ze 
swoim pomocnikiem Louchardem. 
Spostrzegają Pitou, który całuje Kla
retkę. Chcąc zniszczyć swego wroga 
Lovojana, szef policji zamawia u po
ety piosenkę na temat romansu Lo
vojana z panną Lange, „pierwszą 

damą Paryża". -Pitou mówi, że już 



napisał piosenkę, ale o romansie„. 
Lari vaudiera z panną Lange. Szef 
policji proponuje mu wielką sumę 

za zmianę „bohaterów" piosenki. Pi
tou zgadza się. 

Scena 7. Wracają przekupnie. Pitou pokazuje 
im pieniądze otrzymane za piosenkę 
i prosi o rękę Klaretki. Ale 11.'._dzie 
interesu nie wierzą, że z pisania 
można wyżyć i nie zgadzają się. 

Tłum żąda, aby poeta zaśpiewał no
wą piosenkę o Barrasie i szefie poli
cji. Pitou już jej nie może zaśpiewać. 
Sprzedał się. Ale tę piosenkę zna 
Klaretka. Spiewa ją ku uciesze ga
wiedzi. Wchodzi Louchard, podwład
ny Larivaudiera i aresztuje Klaret
kę. Wszyscy są oburzeni. 

AKT II 

Scena 1. Salon w pałacu panny Lange. Odby
wa się przyjęcie z udziałem dam z 
arystokracji. Jest też Larivaudier, 
szef policji. Rozmawiają o niedaw
nym zdarzeniu w Hali. Okazuje się 

także, że goście panny Lange i ona 
sama spiskują przeciwko republice 

Barrasowi. Skomplikowane, bo 
Lange jest kochanką Barrasa, a do 
spisku należy sam szef policji. 

Scena 2. Do salonu wchodzi Pomponnet, któ
ry jest osobistym fryzjerem panny 
Lange i prosi ją, aby ratowała Kla
retkę. Lange zgadza się, ale prosi 
Pomponneta o przyniesienie tekstu 
piosenki. Gospodyni żegna gości, 

umawiając się z nimi o północy na 
„konspiracyjne" zebranie. 

Scena 3. Dziwnie ubrany agent policji przy
prowadza Klaretkę do domu panny 
Lange. Zostają same. Okazuje się, że 
Klaretka i Lange znają się ze szko
ły. Klaretka zwierza się ze swoich 
kłopotów. 

Scena 4. Wchodzi zniecierpliwiony agent po
licji, chcąc zabrać Klaretkę. Panna 
Lange poznaje w nim Barrasa, przy
wódcę Dyrektoriatu. Barras i Lange 
wypominają sobie liczne zdrady. Ba
rras chce się umówić z panną Lange, 

• ale ona ma inne plany. Wychodzi, 
zostawiając Klaretkę. 

s~ena 5. Służąca anonsuje młodego człowie

ka. To Ange Pitou. Panna · Lange ko
kietuje poetę. Okazuje się, że to ona 
uwalniała go z więzienia. Pitou obie
cuje, że nigdy nie będzie pisał pio
senek przeciwko niej. 

Scena 6. Zazdrosny Larivaudier wie o wizy
cie poety w pałacu. Wejś~ia są ob
stawione żandarmami. Klaretka wy
chodzi z buduaru i spostrzega swego 
ukochanego. Panna Lange każe im 
siedzieć cicho i przytakiwać . Wpada 
rozwścieczony Larivaudier ze swoim 
pomocnikiem. Panna Lange przed
stawia mu młodych jako zakocha
nych . Nie wie, że tak jest naprawdę. 

Scena 7. Słychać głos Pomponneta. Panna 
Lange i Larivaudier każą schować 

się Klaretce i Pitou. Wchodzi Pom
ponnet. Lange zdradza szefowi poli
cji, że w kieszeni Pomponneta jest 
tekst piosenki-paszkwil na Barrasa 
i na niego. Fryzjer zostaje areszto
wany. 

Scena 8. Tajnym wejściem wchodzą „spis
kowcy". Panna Lange wciąga do 
spisku poetę Pitou. Wpada Klaretka 
z ostrzeżeniem, że dom otoczony jest 
żandarmami. Panika. Pannie Lange 
przychodzi pomysł, aby udawać 

przyjęcie weselne. Panną młodą ma 
być Klaretka, panem młodym Pitou . 
Spiskowcy pozbywają się fałszy

wych włosów i bródek. Wkraczają 
żandarmi, aby zaaresztować zebra
nych, ale ... w sali odbywa się bal 
weselny. Dopiero w tym momencie 
panna Lange spostrzega, że Klaretka 
i Pitou są naprawdę zakochani . 

AKT III 

Scena 1. Ogród Belleville, plac przed oberżą. 
Odbywa się świąteczna zabawa. Uka
zuje się Klaretka, opiekunowie cie
szą się z jej uwolnienia. Opowiada o 
zdarzeniach, które niedawno przeży
ła. Straganiarki nie mogą tego wszy
stkiego pojąć. Klaretka wie już, że 



panna Lange uwodzi poetę, ,jl poeta 
pannę Lange i zastawia na nich pu
łapkę . Wysłała trzy li sty: jeden do 
panny Lange, niby od Pitou, drugi 
do niego niby od Lange, a trzeci do 
szefa policji Larivaudiera, aby przy
łapał ich na gorącym uczynku. 

Scena 2. Klaretka i jej opiekunowie chowają 
się. Zjawia się Larivaudier przebra
ny za straganiarza. Po chwili ukazu
je się Pomponnet w stro ju tragarza. 
Zderza się z Larivaudierem. Okazu
je się, że szef policji kazał go wypu
ścić z więzienia. Słyszą jakiś hałas 

i chowają się. 

Scena 3. Klaretka, wiedząc, że Larivaudier 
i Pomponnet ją słyszą, opowiada o 
zdradach panny Lange i poety. Szef 
policji, żądny zemsty, wychodzi z 
ukrycia . . Z daleka ukazuje się Ange 
Pitou. Wszyscy się chowają. 

Scena 4. Wchodzi Pitou, po chwili zjawia się 

dama z woalką. To panna Lange. 
Wyjaśnia się sprawa ze sfałszowa

nymi listami. Nic wiedzą jednak, kto 
ich ze sobą umówił. Nagle zostają 

zdemaskowani przez Klaretkę i La
rivaudiera. Klaretka nie chce już 

poety, a Larivaudier myśli tylko o 
zemście. A ponieważ „u ludzi z Hali 
krótki jest gniew i krótka złość", 

Klaretka zawiera pokój z panną 

Lange. Panna Lange zaprasza wszy
stkich na bal do swego pałacu. Kla
retka prosi Pomponneta o przeba
czenie. Oczywiście on przebacza . 
Więc postanowione, po balu uroczys
ty ślub Klaretki z fryzjerem. Poeta 
Pitou oddaje pieniądze szefowi poli
cji. Szamocą się . Na to wchodzi Lou
chard, podwładny Larivaudiera, nie 
poznając go, daje z powrotem ban
knoty poecie i aresztuje swego sze
fa. Nagle na plac wkracza turecki 
orszak. Na czele niosą kobietę z za
słoniętą twarzą, za nią idzie dostoj
ny mężczyzna w fezie. Okazuje się. 

że to matka Klaretki i jej nowy, po
wiedzmy, znajomy. Madame Angot 
przywiozła liczne prezenty dla córki 
i przyjaciół . I to jakie! Wszyscy są 

teraz bogaci ... i szczęśliwi . 


