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O NIECNOTLIWEJ ZUZANNIE 

Ze wszystkich stron kraju dochodzą nas 
groźne wieści o szalonym popycie na 
t . zw. operetkowe imprezy. Koresp:m

denci donoszą, że w każdym niemal sza
nującym się wofewódzkim mieście poja
wił się, lub na miejscu objawił, znakomity 
spec. lub czarodziej, który w cudowny spo
sób ·i w rekordowym czasie kompletuje 
per suncl tpiewający, grający, tańczący i 
ur:.:ędnic:.:o-techniczny , wywiesza afisze i 
rozpoczyna t . zw. artystyczną działalność 
operetkową pod hasłem walki.. . ze stali
nizmem w sztuce. Najbardziej jednak w 
tym jest godne podziwu, że zamknięte na 
kilka dobry\:h spustów miejskie kasy, 
ukryte dotąd dobrze za plecami czcigod
nych ojców miasta, którzy nie od dziś są 
znani raczej z malej ofiarności na rzecz 
kulturalnych potrzeb - teraz, jak za dot
knięciem czarodziejskiej różdżki otwiera
ją swoje zamczyste wierzeje i dają zalicz
ki, akonta i płacą, płacą... Rozrzewniają
cy to widok, gdyby nie nosił w sobie 
wszelkich cech lekkomyślnie napisanego 
operetkowego libretta. 

W czym tkwi lekkomyślność? W prostym 
i na cyfrach opartym fakcie, że w obec
nym stanie rzeczy stać nas najwyżej na 
trzy do czterech scen operetkowych na ja
kim takim artystycznym poziomie. Brak 
bowiem reżyserów, dyrygentów, muzyków, 
śpiewaków i tych wszystkich elementów, 
o których była mowa powyżej. Brak w 
kraju wszelkich elementów i danych na to, 
aby powoływać do życia a nawet jakiej 
takiej wegetacji tak skomplikowaną im
prezę jak operetka o rozsądnym repertu
arze i twórczym poziomie artystycznym. 
Groźne wieści noszą posmak powołania do 
życia i rehabilitacji szczęśliwie uśmierco
nej szmiry, która zginęła i zniknęła z ope
retkowych scen stałych, a obecnie ma 
szanse odegrania się. Ojcowie wojewódz
kich miast - uwaga. 

Szlachetne te skądinąd ostrzeżenie nie 
rozwiązuje bardzo ważnego zagadnienia, 
jakim jest niewątpliwy popyt na operetkę 
w terenie. Ludzie chcą dobrej lekkiej mu
zyki, dobrego śpiewu, dobrego baletu, do
brego humoru. Fakt ten został wykorzy
stany przez przygadne zespoły objazdowe 
jeszcze przed wspomnianą wojewódzką 
operetkomanią . Dziesiątki „impresariów·• 
żerujt- w terenie, ogłaszając się szumnie 
pod firmą zespołów stołecznych, warszaw
skich, łódzkich czy śląskich. Na tych im
prezach dzieją się rzeczy okrutne, przypo-

E 

, 

y 

E 

----V'lr' 

minające żywo stare gawędy i facecje na 
temat objazdowych teatrów. gdzie dyrek
tor trupy był bohaterem, bileterem i . na 
bębnie grywał w antrakcie. Takie im~rezy 
są groźne . Widownia zaczyna zgrzytac z_ę
bami i wzdychać do ... schematyzmu. MaJą 
rację - pozytywny bohater nie mógł grać 
na bębnie ... 

Jak więc i temu zaradzić, aby rzuca)ą~ 
klątwę na obja:z.d.owe szmiry, nie uprosc1c 
~prawv i nie wylać dziecka razem z ką
pielą.· Dziecko bowiem jest nieustępliwe 
i krzyczy coraz głośniej . Jedyna rada : trze
ba dać dziecku dobrą operetkę. 

No i jesteśmy w sednie rzeczy. Zespół 
raczej część zespołu Państwowej Operetki 
w Warszawie (druga część zespołu przygo
tuje następną operetkę) postanowił włą
czyć się do tej akcji, połączyć pożvteczn2 
z przyjemnym i zaproponował kierownic
twu samodzielne opracowanie t. zn. poza 
„godzinami służbowymi" - operet~i Gil
berta „Cnotliwa Zu7.anna". I to z glownym 
nastawieniem na objazd. 
Pożyteczne - to pokaza!'lie w tE'.renie 

dobrego zespołu oryginalne] operetki sto
łecznej, zaś przyjemne - to praca zespołu 
na własne konto i.. . ryzyko, co przy obec
nej tendencji do szerokiego u~amodziel
ńiania teatrów ma w podobne] 1mprez1e 
swój słuszny wyraz. Jest także - . o cz_ym 
należy wspomnieć - publiczną taJ~mmc~, 
że t. zw. „dorabianie" przez aktorow me 
zawsze idzie po linii ich artystycznych aspi
racji i często aktor bierze udział w dobrze 
płatnych imprezach, które mu nie odpo
wiadają. Naszemu zespołowi natom~ast 
chodzi o uczciwą pracę artystyczną 1 o 
stworzenie przedstawienia, które mogłoby 
w ramach możliwości inscenizacyjnych i 
reżyserskich wypełnić kilkadziesiąt "".ie
czorów w terenie - a także i w stolicy. 
Jest to chyba najlepsza forma dodatkowe
go zarobku na własnym terenie. . 

A teraz co oznaczają wspomniane „mo
żliwości inscenizacyjne"? Sprawa jest pro
sta. Impreza aktorska „ma za małą prze
pustowość" organizacyjno-finansową dla 
pełnoobrotowej produkcji imprezy operet
kowej" . Mówiąc po polsku - grupa akto
tów nie może sobie pozwolić ze względu 
na objazd na taką wystawę, jaką miało np. 
,.Zycie Paryskie" na naszej scenie. Musia
no zmniejszyć zespół orkiestralny, bal t, 
chóry - czyli poprostu umożliwi~ pracę 
w terenie przez skameralizowanie mscem
zacji. „Cnotliwa Zuzanna" nie stracił_a nic 
ze swej treści, tylko błyszczą~ą cekman:1 
suknię balową zmieniła na azurową, m1-
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sternie i delikatnie wykonaną suknię wie
czorową. Z dużym dekoltem i rękawami. 
Taka jest podobno ostatnia moda i strój 
ten bardziej odpowiada komedii muzycz
nej, opartej na solowym śpiewie i solowej 
kreacji aktora. 

Wielki trud realizacji scenicznej spoczął 
na wątłych, ale doświadczonych barkach 
Beaty Artemskiej, która była główną ini- . 
cjatorką przypomnienia widzom muzycznej 
opowieści o niecnotliwej paryskiej Zuzan
nie - oraz na świetnej i kulturalnej in
wencji baletmistrza Jerzego Kaplińskiego 

kierownika muzycznego Jerzego Gaczka. 

WYCIĄG Z METRYKI „CNOTLIWEJ 
ZUZANNY" 

Libretto operetki oparte jest na francus
lcie.i fatrsie Marsa Dessv.alieresa. Opr.1cawał 
je Eugeniusz Żytomirski. Muzykę napisał 
kompozytor niemiecki, Maks Winterfe!d, 
który przybrał ·pseudonim Jean Gilbert. 

Jean Gilbert urodził się 11 lutego 1879 
roku w Hamburgu. Był uczniem znakomi
tego pianisty i kompozytora Ksawerego 
Szarwenki. Początkowa działalność Win
terfelda to dyrygentura w Bremerhaven, 
Hamburgu i Berlinie. Potem Gilbert prze
rzuca się na kompozycje. Od roku 1910 
tworzy szereg melodyjnych i popularnych 
operetek jak: „Laleczka", „Dama w Gro
nostajach", „Tancerka Katia", „Kobieta 
w purpurze". · 

,.Cnotliwa Zuzanna" należy do najlep
szych dziel Gilberta. Napisał ją w roku 
1910. 

Józef Słotwiński 
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