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KAZIMIERZ NOWOWIEJSKI 

KARIERA GILBERTA I „ZUZANNY'' 

Premiowana za cnotę Zuzanna, zona fabrykanta perfum Pomarela, 

ujrzała światła sceny w Magdeburgu - 26 lutego 1910 roku. I od 

razu zawróciła ludziom w głowie. Muzykę lekką, niefrasobliwą, łatwo 

pnyswajalną zaprezentował Max Wintcrfeld, który przybrał francuski 

pseudonim J ean Gilberta. Był rodem z Hamburga (1879). Od 18 roku 

życia kapelmistrzował po różnych teatrach. ?ilnie podpatrywał efekty 

w cudzych operetkach, zanim zaczął pisać własne. Libretto dla „Cnot

liwej Zuzanny" wykroił niejaki G. Okonkowsky ze sztufri A Marsa 

i JVI . Desrnulieres'a. Pozwoliło ono szerszej publiczności zerknąć n<i 

fasadG świata baronów i rekinów przemysłu, a kogo nic stać było na 

bilet do Paryża -- wiodło i t<ik w krainę iluzji - do seperatck w Moulin 

Rougc·u na Montmartrze. 

„Cnotliwq" sprowadzono w te pędy do Berlina, gdzie znowu wywo

łała entuzjazm. Gilbert został ogłoszoi~y „Napoleonem operetki" i za

wojował swiat z pomocą całej armii wydawców i dyrektorów teatral

nych. Ale już taki los Napoleonów, że nie zawsze tylko odnoszą zwy

cięstwa - pomimo, że Gilbert nie ustawaJ w obfitej produkcji (dla 

sceny). Czego tu nic ma! „Autoflirt" - „Blondynka" - „Dama w gro

nostajach" - „,Dorina" - „Hotel mil·jski we Lwowie" - „Katia tan·· 

cerka" - „Księżniczka Olala" - „Mężowie na urlopie" - „Narze

czona Lukullusa" - „Noc Vl Kilirze" - „Paryżanka" - „Stiln oblężc-

nia" - .,Sufrażystki"' „Szczęscic Mary" - że \Vylic::ymy same tylko 

Gilbertiana grane w \Varszawie. \·V sumie aż 15 pozycji. Wszystku to 

;, biegiem czasu jakoś wykruszyło się z repertuaru z wyj ątkiem oczywiś

cie „Zuzanny" i jeszcze „Hotelu miejskiego w e Lwowie", które to 

pozycje zapewniły autorowi trwalszy rozgłos i poczesne miejsce \V historii 

nperetki. Gilbert uchodzi tu bowiem za twórcę jej odmiany „berlil'iskiej" 
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- razem z Linckem („Lizystrata") Walterem Koilo (recte Kołodziej-

skim - l\Iazur z Nidzicy) . 

Gilbert, który rozsławił lekką muzę znad Szprewy, musiał \\" r. 1933 

opuścić Niemcy i wyemigrował na drugą półkulę. Zmarł w Bucno:, 

Aires w r . 1942. 

„Cnotliwa" stanowiła zawsze wdzięczne tło dla różnych indywidual

ności odtwórczych. Tryumfowała w roli tytułowej Lucyna Messal 

w warszawskich „Nowościach" (1911), następnie także w „V1·-odcwilu '" 

(1926) . „Pamiętam, na występach Cnotliwej Zuzanny dokazywaliśmy 

na scenie tak, że musiałam odwracać głowę od publiczności, by nie do

s trzegła, że płaczę ze smiechu czarnymi od tuszu Izami. Moi pa rtncr z) 

wypra wiali mi różne psikusy, improwizowali je na scenie. Każde przed

stawienie było inne, ale tryskało życiem" - wspomina sama J\·I c ~salka. 

Konkurowały z nią póżniej w tejże ro li Elna Gistedt i Ma ry Gabr i ~ ili 

na scenach stołecznych. 

W Poznaniu śpiewała Zuzannę w latach międzywojennych Jadzi a 

Fontanówna w teatrzyku „Uśmiech" (na miejscu obecnego kina Baltyki. 

Partnerem popularnej Fon tanki by ł Józef Sendecki, ulubiony 1 gwiazdor 

operetki warszawskiej, następnie już Poznaniak - na amen . Jak 

zawsze i wszędzie towarzyszył dziełu Gilbe r ta przebojow:' sukces u pub

liczności. 

Miejmy nadzieję, że powtórzy s ię i teraz - gdy zobaczycie „Cnotliwą 

Zuzannę" w blaskach jej urody, podkreślonej współczesnym ujęciem 

przez Państwową Operetkę Pozna l'l ską . 
KAZIMIERZ NOWOWIEJSKI 
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O POZNAŃSKIE.J OPERETCE PRZYCZYNEK DO HOZPHA\VY 

z caią pewnością zjawiliśmy sic; tu, aby :o:tudiowat historię Jc;~kiej 

muzyki. Jednakże czytając komentarz do „Zuzanny" Kaz.1micrz.a Nowo

wiejskiego wróciłem myślą ku odległym latom. gdy szanowany rcc::-nzent 

„Głosu \Viclkopolskicgo" był jeszcze małym, cznrnowlosym szkr:ibcm, 

którego się jeszcze do teatru nie zabierało a już tym bardziej do opr

J ctki, która przez jakieś dwa-trzy lata bawlla poznańską publicznośi: 

w ... Tea trze Polskim' Tak! Właśnie w „ogrodzie Potockiego·· z,, dy

rekcji Bolesława Szczurkicwicza, który miał dobre wyczucie i art;·zmu 

i pełnej klasy. 

Oto w latach 20-tych, obok normalnych przedslawict'l dramatycznych 

postanowili Szczurkiewiczowie zainstalować w gmachu „Polsk iego Te

atru" prawdziwą operetkę. Pomieszczenie dla orkiestry istnialv -

przeważnie dotąd niewidoczne dla widzów. O skład orkiestry nic było 

trudno. Kape lmistrzem został uzdolniony muzyk Feliks Kochansid, 

członek znanego „rodu wiolinowo-basowcgo". Skomplctcfwano zc,spó1 

solistów, chóralny i baletowy (Faliszewscy). Z zapamiętanych przeze 

:nnie śpiewaków działali na poznai1ski0j scenic operetkowej: Stroi:'!ska 

(wspaniała heroina o majestatycznej post<:wiC' i takiej urodzie), subrdka 

,Jaworska, Szczawil'lski, Horski, Kopczyński, Piekarski (zarówno ::iktor 

dramatyczny jak i operetkowy śpiewak). W chórze śpicwaia Kostrzcńslrn, 

powędrowawszy później do opery , nadto jeszcze jedna piękne; dam:.1 

u urodzie sławnej Mistinguetty i podobnie cudownych pi!;knych :1ogach. 

Cczywiścic było w chórze wic;ccj pal'l, lecz moje wspomnienia podsta

rzałego gimnazjasty (czwarta klasa') biegną ku dwom wymic11io11ym. 

Jakiż by ł repertuar tej dobrcj1 imprezy? 

i\.'lniejsza już w te j chwili o autorów. Kazimierz Nowowiejski :~ łat

wości<\ wynajdzie ich nazwiska w obfitej bibliotece, z której zwy kl U) i 

zawsze korzy stać. Przypomnę tylko tytuły: „Gri-gri", „Zuzanna'', „Pol~ 

ska krew", „Księżniczka Czardasza", .,Targ na dziewczęta'', „Gejsza" 

i ta wlaśnic „Cnotliwa Zuzanna"' A więc miała już ona swą poprzed

niczkę przed .Jadwigą Pięknonogą Fontanówną w Poznauiu' Oczywiście 

pnmiętalo się dwie melodie z tej operetki; - jedna: „Kiedy papa ze 

~wym synkiem na hulankę mknie", druga zaś była bardzo wesołym 

kuple tem „Zuzanno! ach! ja kocham cię a:~ strach!" 

Szczurkiewiczowic nic szczędzili starań, by poziom operetek był na j

wyższy z możliwych. Już nic pamiętam kto dopisywał aktualne kuplety 

- może Roman Wilkanowicz, który z Bolesławem Szczurkiewicz.ern 

pozostawał w zażyłej przyjaźni - wszdako •.vie m, że trafiały one saiy

ryczną strzałą w samo sedno już wtedy szalejącego w urzędach biuro-· 

kratyzmu. Oto Antoni Piekarski , grając i śpiewając rolę „Won-Chaj a" 

w sławnej„ Gejszy" przejeżdżał się sumiennie po przerostach biuro

kracji , w kuplecie „Chinczyk goli łeb" Zaś dobrze nam z późniejszych 

czasów znany Bolesław Borski, kreuj<je postać murzyńskiego króla 

w „Gri-gri", miał znowu okazję do ostrej przejażdżki po „bolącz lrnc~1 

miejskicn". Publiczność śmiała się na cały głos, a winni „przest~pstw" 

rnmienili się ze wstydu, że ich nawet w teatrze aż tak dobrze znają 

i tak surowo oceniają . 

Oskar Nedbal, niegdyś altowiolista w sławnym „Czesk im Kwartecie" 

pisywał wicie dobrej i lekkostrawnej muzyki. ·właśnie jego „Wino

branie" wystawiono po roku 1947 na Sf e nie Opery Poznaiiskiej, lecz 

sławną „Polską Krew" poznaliśmy w Poznaniu właśnie: w owym okrC's ic 

lat 20-tych. Dziś treściowo wiele zwietrzało z tych „wie:iniaczo-d v>or

skich problemów" ale gorąca sympatia :'.'l"cdbala do polskich narodowych 

C'lerąentów dala się wyraźnie poznać w uroczej jeszcze i dziś muzyce. 

Warto dodać, że niedawno Czesi w swoich bezkonkurencyjnych z do

\.,roci i wspaniałego dźwięku płytach wolnoobrotowych „Supraphonu" 

nagrali obszerny przekrój muzyczny z tej milej operetki i to w w:,·ko

naniu najlepszych artystów „Narodniho Divadla" ... Tam się prz.1 zrn;j 

właściwą proporcję dobrej muzyce! 

.Jerzy iVIłodzicjowski 



"CNOTLIWA ZUZANN A'' 

(streszczenie libretta) 

Akt I. 

W domu barona Aubrais, uczonego genetyka, odbywa się przyJęcie, 
poświęcone wyborowi pana domu na członka Akademii Francuskiej 
Delfina żona profesora, daje wyraz przekonaniom o nienaruszalnych 
zasadach cnoty, jakie zdobią rodzinę Aubrais. Zaklina, córka, podkreśla 
surową atmosferę, w której się wychowała. 

Charenccy, kolega genetyka, jest pierwszym zwiastunem wieści o prze
biegu uroczystości wyborczych. 
Zjawiaj ą się członkowie Akademii, studenci, przychodzi sam Aubrais. 

Uczony dumny jest z wyróżnienia, czemu przyświadczają zebrani w .>alo
nie, szczególnie Żaklina. Jeden Charencey nie może ukryć zawodowej 
zazdrości. 

Hubert, syn profesorostwa, to młody , niedoświadczony chłopiec, pra
gnący rozpocząć wesołe życie - ale cóż, brak „przewodnictwa" i pie
niędzy staje temu na przeszkodzie. Rozmowę młodzienca z matką prw
rywa list, zawiadamiający, iż Pomarel, fabrykant z Corbeil , z żoną Zu
zanną pragnie odwiedzie państwa Aubrais, by złożyć podziękowanie 
l:.a nagrodzenie Zuzanny premią cnoty przez profesora. 

Rene, krewny profesora, oficer, doświadczony w sprawach serca, stac 
się może świetnym nauczycielem „kobiecej kwestii" dla młodego Hu
berta. Przy powitaniu nieopatrznie wyiawia, i ż z córką profesora, Żakli
ną, ł ą czy go odwza jemniana miłość. Konsternacja. Stary Aubrais zna 
niecne sprawki oficera-krewniaka i oponuje żywo. Dochołlzi do ukłc1 du: 
ieśli Rene przychwyci profesora - ów przykład stateczności i powagi -
na nieobyczajowości , uczony odda mu swoją córkę. 

W śpiewnym dialogu Żaklina prosi kuzyna o odkrycie przed nią 
tajemnic kochania; Rene godzi się na pokazanie swej damie „Moulin 
Rouge". 

Edukacja Huberta przez Rene przebiega sprawnie. Oficer opowiada 
o zabawnej przygodzie przeżyte i ostatniego lata w kurorcie Royal. 
Rzecz dotyczyła pikantnei mężatki... 
Państwo P omarel. F abrykant perfum i piękna Zuzanna. Ich duet 

i rozmowa obrazują tkliwą harmonię między mał żonkami 1 całkowite 
zaufanie - chyba, iż u powabnej Zuzanny zi awi się ktoś .. . 

Krótkie spięcie : Zuzanna-Rene. Oto mężateczka, znaioma oficera 
z Royal, oto - Charencey. gorliwy, lecz nieporz<J dny v.1yb 'l.wca Zu 7 anny 
z kurortow~·ch opałów miłosnych. Dla tego gderliwce:o śledziennika są 
pafo:twem Pomarel. F ene w~zak nie w swak to spotkanie z przyczyny 
Żakliny. Proponuje więc niedoświadc;oncmu kuzynkowi Hubertowi za
jęcie sweP"o miej sca w za.biee:ach wokół Zuzanny. 

I wreszcie uroczyste powitanie przez profosora Aubrais pani Zucanny 
Pomarel, zdobywczyni n l'lgrody cnoty i dobrvch obycza iów. Chwal;i 
kobiecie, która winna byc przykładem dla żeńskic e:o rod:o:a iu ludzldf'go' 
Kończy się dzień pełen wrażeń, tylko młody Hubert gorliwie zabiega 

o pieniądze na nocną hulankę. 

Akt Il. 

Hubert po raz pierwszy w życiu odwiedza „Moulin Rouge". Aleksy. 
stary kelner. poznaje w nim nowicjusza. Przyjście Zuzanny komplikuje' 
sytuację: pi.Glrna kobieta oczekiwała spotkania z Rene. Młodzi dochodzą 
jednak do prozumienia i zamawiają ko ację. Zuz ::i nna będzie miała 
w Hubercie pojętnego ucznia w nauce arkanów miłości. 

Wanda Jakubowska Jadwiga Kurzewska Irena Szulc-Kruk 
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Okazuje się, iż ten nocny lokal Paryża jest punktem zbornym nawet 
dla ludzi, uchodzących potocznie za najprzyzwoitszych. Bo oto Charencey 
w stroju myśliwskim . Zapowiedziane w I-szym akcie polowanie, wy
gląda na łowienie nocnych przygód w nocnym lokalu. Gabinet obok -
jest gabinetem samego ... Aubrais, występującego przed Różą, żoną 
Charencey'a pod przybranym nazwiskiem Boboche. Wreszcie miejsce 
dla Żakliny i Renć. Porucznik jest powściągliwy i opiekuńczy, swc 
za miary wobec panny traktuje serio, Żaklina żąda mocnych wrażeń. 
Naprawdę przypadkowym gościem jes t tylko poczciwy Pomarel. Do 
wojska jeszcze nie dojechał. W swej naiwności „Moulin Rouge" rozumie 
jako miejsce , gdzie można wypocząć przed podróżą. Zapoznaje Hubnta, 
w warunkach ogólnego nieporozumienia nie poznaje żony Zuzanny. 
Kiedy odchodzi - młodzi oddychają z ulgą. 

Serii krótkich spięć nic widać końca. Profesor Aubrais zderza się 
z synem, następnie z Zuzanną, ową clamą pełną cnoty. \Vrcszcie: Zciklina 
i Rene. Nie do wiary - ca (a rod z i n a! Oczywiście kuzyn profesora 
pamięta o obietnicy: przyłapany na hulctnce członek Akademii Francus
kiej , musi oddać mu rękę córki. 

Kolejna scena wyjaśnia Pomarelowi straszliwą prawdę. Otóż 
Charencey, n.ie znający powikłanej sytuacji Zuzanny i Rene, wyjawia 
mu . iż żona jego - Zuzanna bawi się w salach lokalu z ... nim samym. 
Postanawiają zawiadomić policję. 

Zaba>va trwa w najlepsze kiedy przychodzą stróże porządku. W ogól
nym zamicFzaniu nowa seria nieporozumień, zakończona śpiewem -
i aresztowaniem Aubrais i Huberta. 

Akt III. 

Ponownie jesteśmy w ~partameniach profesora Aubrais. Ojciec i nie
odrodny syn, po nocy „bohatersko" spędzonej w komisariacie, spóź.niają 
się na śniadanie. Po przyjściu Rene wspólnie wspominają nocne lJ'"ZY
gody, pachnące perfumami „cnotliwej" damy z Corbeil. Następuje ofi
cjalne oświadczenie się Renć o rękę Żakliny, uroczystości zaręczynowe 
postanawiają urządzić na wsi. 

Podczas porannego posiłku zjawia się Aleksy, zaufany kelner z „lVIou
lin Rouge", który prgnie poświęcić się pracy w „uczciwym" dorr.u 
uczonego. Ze zdziwieniem rozpoznaj e starych bywalców lokalu. Nowe 
nieporozumienia: mężczyżni za wszelką cenę pragną uniknąć kompro· 
mitacji przed Delfiną. 

Zajeżdża samochód. Przed wyjazdem przychodzi reszta towarzystwa. 
Zuzanna jest pełna obaw; nocna przygoda wydała ją na łup n~jgorszych 
podejrzeń ze strony męża, przebranego w mundur. W podobnej sytu
acj i jest para: Aubrais-Róża w stosunku do Charencey. 

Tymczasem przybycie groźnego męża Zuzanny nie wywołuje burzy. 
Zrezygnował z ćwiczeń wojskowych, a w cywilu pokorny jest jak bara 
nek. Na dodatek prosi żonę o ... przebaczenie za nieuzasadnione podej
rzenia z poprzedniej nocy. 

Zamówiono drugi samochód - wkrótce nastąpi odjazd. Jeden Aleksy 
nie może znieść zakłamania, które panuje w tym „szacownym" domo-· 
stwie. Postanawia wrócić do „Moulin Rouge". Doskonale się składa. 
ponieważ i Aubrais i nieodrodny syn ojca - „wprowadzony" w żvcic 
Hubert, proszą go o zarezerwowanie ,gabinetów na dzisiejszą noc: by 
postąpić zgodnie ze słowami piosenki: „Gdy się ojciec na hulance 
spotka z synem swym ... " 

Przemysław Bystrzycki 

Zdzisław Kac7,kowski .Tan Adamczyk Jerzy Łodzi ński 

Marla Didur-Załuska Jan Rowiński Lucyna Skalbania 

Janusz Golc Adam Raczkowski Zygmunt Mariański 



A lcl< sa ncier Konclrnt1ew 

iVIar ia Tomaszewska Jerzy Dzianysz 

Arl am Gruszczyński 

Marim1 Pokrzycki 

Zofia Głowińska 

Władysław Mielcarek 

„ 
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Irena Adamska 
Zdzisława Gipka 
Maria Hcrczyńska 
Wielisława Kamińska 

Krystyna Lejman 
Aleksandra Rybacka 
Weronika Ziółkowska 
Wiktoria Jarosz 
Maria Kamińska 
rvralgorzata Rulewska 
Krystyna Siuchnińska 
Sabina Wiankowska 
Tadeusz Dobrowolski 

CHÓR 

Wacław Kędziora 

Witold Kubiak 
Błażej Liczmański 

Władysław lVIielcarc:i-t 
Bernard Rogaliński 
Piotr Trella 
.Jerzy Walczak 
;vrarian Wojciechowski 
.Jerzy Kubiak 
Sylwester Pucek 
Ryszard Schmuhl 
Kazimierz Sibilski 
Leon Szłapczyński 

Inspektor chóru: Tadeusz Dobrowolski 

BALET 

Wanda Bajer 
Róża Folbrycht 
Bożena Gruszka 
Bogumiła Illalak 
Aleksandra Mrugasicwicz 
Jadwiga Milczyńska 
Stefania Nowak 
Krystyna Radowicz 
Lidia Stachowiak 
Mirosława Stachowiak 
Waleria Strykowska 
Wanda Swiergiel 
Irena Szłapczyńska 

• 

Teresa Tyrała 
Lidia Uryzaj 
Hanna \Volniewicz 
Elżbieta Woźniak 

Bogumiła Ziętkiewicz 

Bogdan Biegailski 
Zdzisław Borkiewicz 
.Janusz Brzezit'Jski 
Mieczysław Kulczewski 
Marian Paszkiewicz 
.Józef Piechaczyk 
Feliks Zurkiewlcz 

Korepetytor baletu: Bert Gloksin 

Inspektor baletu: Felikli żurkiewicz 
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ORKIESTRA 

I skrzypce 

Paweł Lewicki 
(koncertmistrz) 

Borowil"1ski Benon 
(koncertmistrz) 

Bolesław Hypki 

Edmund Rudzki 

Cecylia Tądrowsku 

Stanisław Gostyński 

Tadeusz Ziółkowski 

II skrzypce 

Edmund Lewandowski 

Henryk Brzeziński 

Mirosław Zalewski 

Czesław Zimny 

Altówki 

.Józef Pietz 

Roman Gomułka 

Wiolonczele 

Stanisław Sadłowski 

Roman Migaszewski 

K o n t r a b a s ~ 

Mario n Roszyk 

.Józef Stolarz 

Fortepian 

Henryk Gwizdała 

F 1 ety 

.Józef Sompolióski 

Marian Ratajczak 

ObOJC 

Witold .Jeli11ski 

Wojciech Urbai1sk1 

Klarnety 

Alojzy Przewoźny 

.Te rzy Werbióski 

Fag ot 

.Jerzy Kaźmierczak 

Waltornie 

Czesław Siedziński 

Alfred Jakubowski 

Trąbki 

\Viktor Karasiewicz 

.Je rzy Myszkowski 

Zdzisław Heidrich 

Puzony 

Edward Gabryelski 

i\1larian Frankowski 

Mieczysław Jankiewicz 

Saksofony 

Andrzej Cwojdziński 

Tadeusz Smigielski 

Perkusja 

Zbigniew Rudzki 

Inspektor orkiestry: Alojzy Przewoźny 



TADEUSZ RATAJCZAK 
Kiero\vnik techniczny 

l>ZIAL Ti,;CHNICZNY : 

Brygadier i;ceny - Kazlrnierz Witasiak, modelator - lVlarian Lutkówslu, pracown1•1 
krawiecka męska - Konstanty Bresiilski, pracownia kr;iwiecka damska - Cecylin 
Adamczak i Szczepaiiska Maria, świa\ło - Ryszard Lu\omski i Zbigniew Wybieral 
ski, perukarnia - Ludwik Dudziak, obuwnik - Jan Błaszczak, prace dekoracyjno
-tapicerskie - Adam Matuszak, krawcowa modystka - Jasicka Władysława . 

Kostiumy wykonano w pr<J('owniach operetk i 



' 

D:itolu 
ZA P 

Pozn. Zakł. Gret . ~ - ~41) - 2 fi~ - M-12.871 - 102:~1 

Cena zł 5,-



Ze zbiorów 

Działu Dokumentacji 
ZG ZASP 

Cena zł 5,-
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