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J EAN GILBERT 

„TRAKTAT" O G ILBERTACH 

A ngi.elskie imię Gil.bert bylo ojcem tego na-
. zw1ska. Noszący Je ludzie stanowili wcale 

liczny zastęp i należeli do wybitnych umy
słów wie~u epok. Oczywiście, najczęściej spo
tykamy Je wśród Anglików. Do d1.iś jeszcze 
~ praszczura wszystkich Gilbertów uważają 
oni swego świętego Gilberta z Sem.prin,gham, 
który w 1135 roku założy ł zakon Gilbertynów . 
Ale święci mieli z operetką dotychczas łącz
ność raczej luźną, więc pozos tawmy ich spo
kojnie na boku. 
Sredniowiecze wydało jeszcze dwóch innych 
sławnych Gilbertów. Pierwszy, Gilbert de l a 
Porre, zasłynął jako teolog i filozof schola 
styczny, ale nie gardząc c epłą posadą zamie
nił katedrę profesorską na uniwersytecie 
w Paryżu i Chartres na t rc.n biskupi w Poi
tiers. Drugi średniowieC"ll!1 ik , Gilbert de Mon 
t.reuil, autor słynnego ut ·oru „Roman d e l 
Violette", jest już :zmacz n ie b lii..'>zy operetce, 
bo trudnił się opiewaniem miłości. 
W XVI w ieku żył w Londynie glośny przy
rodnik i leka rz W iliam Gilbert. Około półtora 
wieku później zasłynął poeta fran u ski Nico
las Laurent Gilb rt, many ze swoich ciętych 
sa tyr. 
W w ieku XIX naz.wisku t emu d od ł nowych 
blask ów angielski malarz Sir J ohn Gilbert, 
iwórca słynnych ilust.r acji d d· iel Shake
~peare'a, Scotta, . !Ii1ton , Cerva;n;t ·a. Jeszc."Z 
szer -zy rozgłos zdobył Alfred Gilbert, twór
ca m o umentalnych i do dziś podziwi nych 
eżb w Londynie. H umorysta i dramaturg 

w· iam S chwenk Gilb ert stworzył. między 



innymi, świetne libretta do ope.r A. Sulli
vana, jak „1\1ikado", „Pfil"aci z Penza'1'.lce·' 
i inne. W dz.iedzinlc historii zajął poważną 
pozycj ę irlandzki u czony Sir .John Thoma 
Gilbert. a w p olityce i f inansach Amery;knr~ill 
Seymour Par,k cr Gilbert. 
HJstoria muzyh wpisała dotychczas cz.terecil 
kompozy lorów o t ym nazwisk.u. Najstarszy 
z nich był Walter Bond Gilbert, urodzonv 
w 1829 roku w Oxfordzie, znakomity \Vi rtuo7. 
organowy, kompozytor utworów religijn ych . 
Na przełomie XIX i XX wieku działał w Ame
ryce Henry Frnrnklin Gilbert, kompozytor, 
znanej uwertury opartej na motywach mu
rzyńskich, oraz tańców i baletu symfonicz
nego. Twórczości operetkowej dobrze przy- ' 
ełn7ył s;ę n iemiecki kompozytor Mox Vlin te1·
fe1d, znany pod pseudonimem Jean Gilbert, 
w którego ślady poszedł także jego syiil Ro
bert. Dlaczego Winterfeld przybrał tak po
pularne na zachodzie nazwisko, t rudno zgad
nąć. Kapryśna jest nie tylko operetka, ale 
i samo życie. 
.Jean Gilbert urodził się 11 lutego 1879 roku 
w Hamburgu. W arkana kompozycji Vl'Pro
wadził go Ksawery Scharwenka, znany kom
pozytor i zna komity pianista. Początkowo· 
Jean Gilbert działał jako dyrygent w Bremer
haven, Hamburgu i Berlinie. Od 1910 roku 
poświęcił się wyłącz-nie kom;;YOzycji. Z wielu 
j ego dziel sceni cznych - o typie operetkj 
i farsy - szczególnym powodzeniem cieszy 
się .,Cnotliwa Zuzunna" (1910), „Laleczka" 
(1912), „Dama w gronos t.a .iach" (1918), „Tan
cerka Katia" (1922), „Kobieta w p.ur,purze" 
(1923). W k ompozycji jes.t J ean Gilbert epi
gonem najlep szej twórczości Oskara Straussa 
i Franciszka Lehara. Muzy,ka gilbertowsk a 
odzna cza się chwytliwą melodyj.n.ością , pikan
terią r ytmu, świeżośdą i barwnością haruno
nii. NalE:i:y do twórczości operet kowej w do
brym stylu. (ad) 

W NOW E; J SZACIE 

L i brct.lo opere t..ld .. Cno liv:a Zuzanna". tó-
rej ak cj a toczy się w pier wszych latach 

bieżącego stulecia, opa r te j est na farsi e Marsa 
i Desvellier esa. 

Nowa a daptacja starała si<; wydobyć istotne 
m omenty satyryczne tkwiące potencj aln.Ie 
w librekie, a demask~jqce zakłamanie mo
ralne i obłudę burżua.u.i i. 

Pozo1,nie moralna i wz orowa rodzina czlortka 
Akademii F.rancuskiej, barona d'Aubrais -
to g niazdo hulaków i „ban vivant ów", odzna 
cz.ona „nagrodą cnoty" Zuzanna P oma;rel -
to poszull'iwaczka przygód, tego samego po

kroj u są i inni bohatero\viie - z tym, że 

jedn i już weszli i są odpowiednio zaaw a o
wanJ., a drudzy dopiero wchodzą na dro"ę 

podwójnej moralności . Moraln;i hipokryci zo
"'fali dobitnie wykpienj, a n awet potępieni, 

C'le"o przykładem może być ukazanie kon
trastu między pseudouczonością i napuszonym 
d.ostojeństwem barona d' Aubrais (alm 1) 

a jego istotną naturą i t rybem życia 

akt II). Nowością jest motyw komentowania 
wydal'Zeń, zrealizowany przez v,'YPowiedzi 
t arszego kelnera, Aleksego. 

Rzecz jasna, że teorii d21iedzJcmości, z którą 
wiąże się akcja operetki, nie będziemy w da
n:ym wypadku calk;iem serio traktować, bo 
przecież istota rzeczy leży nie w zagadnie
niu: „jacy rodzice - takie dzieci", ale w pod
s tawowej prawdzie: „jaki ustrój - taka mo
ralność". 

* 
„Cnot1iwą Zuzannę" przedstawiam y w n owym 
przekładzie, który - jak sądzimy - podkre
ślił humor i wdzięk tej op eretki. 



R igolboche, sla na w sw otm czasie mi-
strzyni kankana, wypowiedziala się o nim 

tak: 
„ K ankan to taniec. w którym trzeba wyTazłć 
melancholię, obojęti ość i smutek, a za chwi
lę - n ie wiadomo d laczego - Tadość i sza 
leństwo. Na stTofe tańczącego muszą być TÓW
nie fantast11czne, zmi enne i nieoczekiwane -
j a.k jego ewolucje. Prawa. noga nie powinna 
wiedzieć, co c:yni t ·wa. Bo kankan to szal 
uczucia i. nóg. 

Slowa te sq. dow odem, jak baTdzo k ankan stał 
ię wyTazem epoki: odbiciem r ozk ladu mo

Talnego burźuazf francuskiej, :Jej bezideo
wości i zagubien ia w mgle haot11czn11ch 
nastr ojów. 

l 
' I 

W salonie baronostwa d'Aubrais panuje 
radosny nastrój. Licznie zebrani goście 

składają panu domu, baronowi Konradowi 
d'Aubrais, autorowi dzieła „Dziedz.ic1..no~ć od 
zarania dziejów do ch"wtlli obecnej" - gratu
lacje z powodu przyjęcia go w poczet człon
ków Akademii Francuskiej. 
Nie ma humoru tylko syn uczon ego, 20-letnl 
Hubert, gdyż sformułowana przez jego ojca 
teoria dziedziczności wyraźnie głosi: „jacy 
rodzice - takie dzieci". A ojciec - to nie 
tylko „chluba i as nauk.i", ale równocześn.ie-
wzór cnoty. On zaś, Hubert, wbrew tym hi
potezom oraz mimo czułej opieki i nak azów 
ze strony matki, tak bardzo chciałby być ... 
niemoralny. Kupił sobie wprawdzie podręcz
nik pt. „Donżuan w :formacie k ieszonkowym", 
ale to, oczywiście, n:ie rozwiązuje zagadnieruia 
od strony praktycznej, tym bardziej, gdy się IR 
ma do dyspozycji tylko 60 franków mie-
ięcznie. 

P odobne myśli snują się po głowie siostry 
Huberta, niewinnej jak lilia Żakliny, która · Co. 
marzy o tym, aby zakosztować nocnego życia 
Paryża. 

Szczęśliwym trafem zjawia się kuzynek Rene, 
donżuan i bon vivant. On ułat\vJ Żaklinie 
i Hubertow[ realizację ich marzeń, snutych 
w tajemnicy przed rodzicami. 
Wśród gości znajduje się Zuzanna Pomarel, 
JT'Joda żona fabrykanta perfum z Corbell, 
l aureatka „premii cnoty". 
Zaszczytne to wyróżnienie spotkało ją na 
wniosek barona d'Aubrais na po stawie 
wzmianki w prasie o założeniu przez nią to
warzy zenia opieki nad u_padl ymi dz!ęwczę
tami. 
Rene poznał Zuzanne przed rokiem w uzdro
wisku R oyal i tam przeżył z n ią mHą przy
godę. Obecnie poleca Hub10<rtowi umówi się 
z Zuzanną na spotkanie w nocnym lokalu ... 
w swoim zastępstwie, a sam pójdzie na za
bawę z Żakliną. 
Kiedy w domu baronowstwa d'Aubrai zapa
nowała nocna cisza, z pok ojów swoich wy
mknęli się skrycie: Rene z Żakliną, potem 
Hubert, a WT zcie i... ojciec - na hulankę. 



Gdy gwiazdy zaświecą na niebie i ścichnie 

wielkomiejski gwar Paryża, na Montmar
tre budzi się życie. Tutaj płomieniem czerwo
nych świateł, gorejących na skrzydła.eh wiia
t raka. ściąga do siebie gwarny tłum żądnych 
użycia i przygód - wielki nocny lokal -
„Moulin Rouge". 

Wśród rozbawionych, zajętych sobą par zna
leźli się w „Moulin Rouge": Rene z Żakliną 
.i Hubert z Zuzanną. Jest tu i baron Konrad 
d'Aubrais, zna n y w tym światku „motyli" 
i „nietoperzy" paryskich jako Boboche. 
Na dcl odzi moment spotkania rodzinki ze so
bq. Ch ~·Io\ - konsternacja. Wkrótce jed
n ak zaparr je ogólna radość, bo przecież syn 
poszedł ladami ojca, można więc wznieść 

toas na cześ · ... teorii dzieclzii.czno ci. 

Ty 

A że Reue złapał barona d 'Au brais na hu
lance, więc zgodnie z układem rodzinnym 
nie będzie miał już 1przeszkód w poślubie;iiu 

jego córki. Tymczasem szampan i taniec ucZici 
zaręczyny Żakliny i Rene - '"' „Moulin 
Rouge". 
Wesoły nastrój zaklóoiła policja, kitóra przy
była na interwencję Pomarela. Fabrykant 
perfum zaczął rnuć podejrzenia, iż jego żona 
:Ouzanna zabawia się z kii::nś w tym lokalu. 
Zamiast Zuzanny zdemaskowana została 

przygodna towarzyszka Konrada d'Aubrai3. 
Przyjaciel barona, uczony Charencey, który 
7Xeszt.ą sam namówił Pomarela do wezwania 
poli cji, odkrył \V nie.i ... swoją wła.sną żonę. 

Ojciec i syn , podejrzani o uwodzicielstwo, po
wędruj ą 

='Łlrawy. 



przy śniadaniu następnego dnia spotkała 

uczestników nocnej eskapady denerwująca 
niespodzianka: nowopr..i:yjętym przez barono
wą kamerdynerem okazał się„. starszy kelner 
z „Moulin Rouge·•. Aleksy. żeby tylko ich ni 
skompromitował! 

Aleksy miał już dość ob-lugiwania przez 
20 lat hulaków i dam z półświatka w ,,Moulin 
Rouge" i - w poszukiwaniu miejsca w pry-

atnym solidnym domu - trafił ... do baro
no wa d'Aubrais. Jakież jest jego zdumiende, 
gdy wśród członków rodziny barona i przy
b:vwaj ą c 'Ch do jego domu osób rozpoz.na jp 
swoich gości z nocnego lokalu. Czyżby dom 
baronostwa d'Aubrai~ był fil ią - „1\itou lin 
Rouge"? 

Nie! Tego Aleks nie z.m esie. Z dwojga złego 
woli już w dalszym ciągu obsługiwać w knaj
pie amatorów szampana i przygód, niż tych 
samych hulaków, udających porządnych lu
dzi - " 'zorow ·eh mężów i uczciwe kobiety. 
Na zczęście - nic się przed baronową n ie 
wydało, a panowie Charencey i Pomarel 
uwierzyli, że ich żon były w „Moulin Rou
ge". b ... nawracać na drogę cnoty zbłąkane 
dzie\ •cz ta. Aleksy wraca do swojego po
przedn ieg zawodu, gdyż lubi wyraźne sy
tuacje. Przed odejściem prz jmuje dyskretnie 
od H u er ta i jego ojca zam ówienie na od
dzielny ga in t na najbliższą noc - w ,Mou
liD. Ro ge" . 
Papcio i syn mrugnęli do siC'bie filut ·nie 
l porozumiewawczo. 

No bo wprawdzie ... 
„ś iat filistrów się oburza, 
lecz cóż wart jest ten świa 
gdy teor ia dz.iedzicwości trium:tuj e akurat·-. 

(z 

na.~z Ttl'fJtl1fu.a.r: 

I. Dunajewski: 
„Swobodny wiatr·• 

J. Gilbert: 
„Cnotliwa. Zuzanna" 

E. Kalman: 
,,Księżniczka czardasza" 

ł'. Lehar: 
„Kraina uŃmiechu" 
„Wesoła. wdówka" 

.J. Milutin: 

„Trembita" 
J. Offenbach: 

„Orfeusz w piekle„ 

F. Schubert - H. Berte: 
„Domek trzech dziew czqt. 

.J. Strauss: 
„Zemsta Nietoperza'· 

Hl p.rz'ł'ł"towa.niu.: 
R. himml: 

„Krół wlocz~góu.: " 
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