JEAN GILBERT
- I JEGO „CNOTLIWA ZUZANNA „
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Od razu musimy go zdemaskować: on wcale się nie nazywa
Jean Gilbert! I nie jest też Francuzem - tylko rodowitym
hamburczykiem. Pozostawmy jednak pedantycznym his torykom biedzenie się nad tym, dlaczego to przed kilkudziesięciu
laty młody niemiecki muzyk, pan Max Winterfeld, przybrał
sobie wła ' nie z francuska brzmiący pseudcnim artystyczny:
„Jean Gilbert" - i zainteresujmy się nie tyle samym jego
nazwiskiem, He osobą. A dość ciekawa to postać.
\Vywodzący się z wielce w sztuce rozmiłowanej rodziny
hamburskiej Winterfeldów (gdzie niemal każdy dorosły przedstawiciel rodu wybierał sobie zawód aktora, muzyka czy śpie
waka) sam pan Max Winterfeld próbował chleba z niejednego
pieca muzycznego. Zapowiadał się wcale obiecująco, jako
pianista-wirtuoz, próbował trochę swoich sił jako śpiewak,
sporo uwagi poświęcał dyrygenturze - i rzetelne studia po3więcił nauce kompozycji pod kierunkiem tak wytrawnego
mistrza-pedagoga,
jak X. Scharwenka w Berlinie.
,
Odnalazł siebie jednak Max Winterfeld czy też, jak kto
woli Jean Gilbert - dopiero w op e re t ce. Lekka muza
okazała się łaskawa dla młodego twórcy szczodrze i dość
wcześnie udzieliła mu swych natchnień. Pierwsze dziełko
operetkowe pisze 22-letni Gilbert w roku 19'.ll, wprędce zabiera się też do następnych. Ale dopiero rok 191 O przynosi
pierwszą prawdziwą operetkową bombę! W dniu 26 lutego
tegoż roku ujrzała w Magdeburgu światło scenicznych kinkietów „Die keusche Susann e" alias „Cnotliwa Zuzanna" nowa operetka Gilberta, napisana do libretta G. Okonkowskiego wg farsy dwóch komediopisarzy francuskich nazwiskiem Antony Mars i Maurice Desvallieres.
Sukces od razu był kolosalny - publiczność porywał entuzjazm. Tempo, werwa, me]odyjność, zabawna tarsowa intryga - wszystko to otworzyło przed Gilbertem i jego „Zuzanną" szerokie bramy powodzenia na niezliczonych scenach
operetkowych w rodzinnym kraju kompozytora - i za granicą.
I powodzenie rosło. „Gilbert - to król nowoczesnej operetki!", „Wszechwładny mistrz berlińskiej far-syf", Napoleon
płyt gramofonowych!" (nagrywanie czyichś utworów na płyty
gramofonmve - jako ówczesny ostatni krzyk technicznej
mody w muzyce uchodziło wtedy za miarę najwyższej popularności...) wołały o twórcy „Zuzanny" tytuły recenzji
prasowych.

sukcesami „Cnotliwej Zuzanny" z tym większym
Gilbert do dalszej twórczości operetkowej . Z jego warsztatu kompozytorskiego schodziły teraz
coraz to nowe operetki -- jedna za drugą, niekiedy po parę
sztuk rocznie. Rok 1911 przynosi „Nowoczesnq Ewę", rok
1912 - „Auloflirt", „Laleczkę", rok 1913 - „Królowq kinematografu", „W 40 dni naokoło świata", „Księżniczkę Langa",
„Pannę Tralala'' i„. kto by je wszystkie zapamiętał! Niektóre
strzelały, jak rakiety, wesołością, temperamentem, melodią inne zapalały się i szybko gasły, mając żywot krótki i efemeryczny. Ale ekspansja operetek. gilbertowskich niepohamowan ą falą parła poza granice rodzinnego kraju kompozytora. Również i polskiej publiczności osoba Gilberta wprędce
stała się dobrze znana. Zwłaszcza dwudzieste Jata bieżącego
stulecia były w Warszawie pasmem dużej popularności operetek Jeana Gilberta. Do 1939 roku wystawiono w teatrach
naszej stolicy ogółem 17 różnych operetek tegoż autora spośród których większe zainteresowanie otaczało „Królową
kinematografu", „Dorinę" - a z późniejszych: „Hotel miejski
we Lwowie" i „Damę w gronostajach". Prymat jednak niczym
niezachwiany dzierżyła zawsze „Cnotliwa Zuzanna", wielokrotnie wystawiana, wznawiana i na nowo realizowana;
w niej zaś triumfy świ ęciły niezapomniane gwiazdy operetki
polskiej - Lucyna Messal i Elna Gistedt.
Spośród
kilkudzi s ięciu dziełek operetkowych Gilberta
tylko też jedna właściwie, „Cnotliwa Zuzanna", wytrzymała
próbę czasu i mimo swoich już 54 lat żywota nic, a nic
się nie zestarzała. Sarn Gilbert zresztą który w r. 1933
z nastaniem reżimu hitlerowskiego opuścił Niemcy i po kolejnych pobytach w Wiedniu, Paryżu, Londynie i Madrycie
osiadł w Buenos Aires (gdzie też umarł w 1942 r.) uważał „Zuzannę" za swą córę pierworodną, która rozsławiła nazwisko swego twórcy w teatrach operetkowych całego niemal świata.
Nie stw orzył Jean Gilbert żadnej „epoki" w dziejach operetki, nie stworzył fundamentów dla żadnego własnego stylu
operetkowego (choć niektórzy teoretycy twierdzą, że Gilbert - wraz ze swymi współczesnymi: Paulem Lincke z jego
„Lizystratą" i Walterem Kallo-Kołodziejskim, twórcą „Kobiety bez pocaiunku" - przynależał do odrębnego genre'u
operetki ber 1 ińskiej, spokrewnionej potrosze z wiedeń
ską, a potrosze z francuską i zaprawionej hałaśliwą nieco
orkiestracją i marszowymi rytmami, zamiast walca czy kankana), był raczej zręcznym eklektykiem, aniżeli oryginalnym
talentem. Ale pozostawił nam w spuściźnie po sobie dziełko
o niekłamanych wartościach operetkowego humoru, które
darzy melodyjną muzyką, bawi i rozwesela każdego widza pozostawił po sobie „Cnotliwą Zuzannę".
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eleganckim salonie bogatego barona D'Aubrais widzim y jego
oraz zgromadzone „towar7ystwo". Przedmiotem zazdroś c i
„towarzystwa" jest Delfina, mogąca się uw aża ć. za sz częś liwą dlatego,
że baron cieszy się opinią równi e genialnego co cn otliweg o małżonka .
Również syn Hubert i córka Żaklina uosabiaj ą wiel e z let mogący ch
budzić szczery podziw. Serdecz nie witany przez wsz ys tkich w hodzi
baron. \Vraca właśnie z Akademii, do które j z o stał ś wiezo p owołany
w uznaniu swoich zasług n aukowy ch , a zwł aszcza osiągnięć przy opracowaniu teorii dziedziczenia. Baronowi to w c1 rzyszą ucz uci11 zaz dro śc i jego
kolegi, Charencey'a. A w ogóle ten '.harencey jes t trochę dziwaczn .
Bo mimo że jest już od pół roku żonaty , dot y chcza s nie prz e d s t a wił jeszcze „towarzystwu" swojej 7on y , Róży. Ba rdz f i ne;: v jn ą t 1 yka w oe''T."
do „cnotliwej" rodziny Rene, krewniak barona. Lecz stać go także n a
akty odwagi cywilnej. Toteż decydując > ię na uro czysty gest formalny,
oświadcza się baronowi o rękę jego có rki, Żakliny, z k tó r ą , jdk się
okazało, łączy go już od dawna z a żyła zn a jom oś ć. Oburzony tym „ta ·
jemnym związkiem" baron odma wia Renemu, gł wnie z p owo du jego
wcześniejszych przygód z kobie t mi. Te n jednak niezr aż on y opozycją
barona proponuje mu zawarcie dżentelme{1skiego kontrak tu: baron oddił
Renemu rękę Żakliny, gdy mu się ud a pr z yłapał je j oj a n<l podob ny ch
romansika.ch. Ponieważ baronowi wyda je się to c a łkie m n ie możliwe, be..:
namysłu wyraża zgodę na propozyc ję Reneg o.
Hubert, syn rodziny, zapytu je doświc1 dczo nego Re nego o szczę~cic
u kobiet. Rene opowiada mu o s2a lonej przygodzie z Zu z nną, mułżonka
fabrykanta perfum nazwiskiem Pomarel, przy której zo s ta ł za skoczony
przez pewnego nieznajomego pana i przedsla\ iony mu przez przytomną
Zuzannę jako jej małżonek. Ale ów Ponrnrel pojawia się teraz ze swoją
żoną. Jednakżfl Pomarel robi wrażenie za fe rowa neg o swoimi interes a m i
i C?dchodząc, może jedynie pozdrowić D e lfinę.
Zuzanna, która przed pewnym cza sem z d o bvł a w swojej rodz innej
miejscowości nagrodę cnoty, udaje s ię wrnz z Dell mą do Renego. Re n e
dowiaduje się dopiero teraz, że owym n iem jomy tn µa ne m z ta mleg
zdarzenia był Monsieur Cha rence ' · Z ted\ .ie Re ne zdą ży ł sobie to uśw i a 
domić, a już wpada sam C lrnren ce , p oz drawia j ąc Ich oboje ja ko parę
malżeriską Pomarel. Wkrót ce jednak odda la s ię , a „pa.rc1 m lżeń.s ka Pomarel" może całkiem swobo dn ie umówi · się z najnowszym w ielbicie lem
Zuzanny, Hubertem, synem barona, n a noc ną e ska pad ę do „Mou lin
Rouge".
Podziwiana przez wszystkich goś ci z p owodu prz 'Znanid jej nagrody
cnoty, Zuzanna żegna się i urn ka do G r<1 nd-Ho telu, w którym osta tnio
zatrzymała się. Także pozostali g oście odchodzą , a czł o nkowie rodz iny
zamykają się w swoich pokojnch. Bogatv w prz yg ocl • dzie ń z m ę czył iC'11
wszystkich.
Zaledwie zapanował ~pokój w domu , Rene podk rada się pod drz wi
Żakliny i cicho puka. Ona nie wydaje się tym zas k oczona , olula się
płaszczem i oboje znikają . Poj awia się Hubert, zdejm uje. z nad fortepi ~ nu
kosztowny obraz, aby go zastawić: w lombard zie (bu las1czy wi eczór
w Moulin Rouge wymaga przecież pieni ę d z y) i \ y chodz i w 1 d za
nimi. Jako ostatni pojawia się „znak cno ty "
ubrai sa , który również
znika, aby pocwałować na nocną „l umpk ę " .
\V Moulin Rouge panuje s za lony ruch. Wśród gości tego z giełkliwego
przybytku najbardziej żywiołową werw ą odznacza się pe wien stary „rozrabiacz", od dawna znany tutaj pod przezwiskie.m Beboche . Ale„. ale„.
w pewnym momencie pomyka przed siebie znajoma sy lwe tka barona.
\Vłaśnie 7.łowił był na ulicy nieznaną mu di!mę, ,
ter az 7nikct z nic1
w Separee.
żonę,

Delfinę,
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Ten Cd!y kabdretowy rw etes napełn ia obnydzeniem starego obe rk e l·
nera, Aleksego. Od dwudzies tu już la t każdej nocy pod a je do stołu raki
A la bordelaise i tęgo „chrzczony" szampan, a przy tym ma zawsze oczy
otwarte na wszystko. Bo kogóż się tu ciągle widzi i spotyka? Mężów,
którzy oszukują swoje żony, żony, które oszukują swoich mężów, a poz<1
tym nieletnich, przeżytych starców, wyfiokowa ne damulki, bankierów
i hochsztaplerów. Aleksy ma tego wszystkiego serdecznie dość i chce
się za wszelką cenę zbliżyć do prawdziwie przyzwoitych ludzi. Jutro
właśnie obchodzi mały jubi.leusz dziesięciu tysięcy dni oracy, a jednocześnie inauguruje nowy staż zawodowy u pewnej familii, do kturej został skierowany przez biuro pośrednictwa pracy.
Pojawia się Zuzanna Pomare l i jest ca łkiem zarlow olo na , że oczekiwany przez nią Rene zamienił się najniespodziewaniej w Huberta, któr v
przybył w jego zastępstwie . Po czym oboje obszernie pertraktują z Aleksym w sprawie pik a ntnej kola cy jki, którą powinien im poda do Separee.
Niechcacy jedn ~ k Huber t nadziewa się na swarliweoo i walęsai aceg o się
tutaj Charencey'a. Ale nie wdaje się z nim w żadne impulsywne rozhowory i nie zważając na jego zdziwiona minę, śoieszy za Zuzanną. Lec?'.
nagle wchod zi mu w drogę baron. Ten aliści szybko cofa się do Separee,
do swojej przygodnej znajomej. Jednocześnie daje swym kolegom różne
umowne znaki, by za chowali dyskretne milczenie.
Gdy Charencey zobaczył poj a wiających się jeszcze Reneqo z Żakliną,
owładnęła nim prawdziwa żądza sensacji i intrygi. I oto spieszy właśnie,
by donieść pewnej ga.7 ecie o podwójnym życiu członka Akademii,
Aubrais'a.
•
Rene pokazuje ciekawej 2'akłin ie Moulin Rouqe, lecz chciatby się
stąd jak najszybciej wynieść . Zaklina pragnie jednak zaznać głębszych
wrażeń i dl a tego rzu ca się w wir tańca . Rene nie może porlaży<'.: w jej
ślady, ponieważ za trzymuje go grupa znajomych kokot. Ponieważ do
niedawna był ich najlepszym klientem, przeto wszystkie one zachowują
go we wdzięcznej pamięci.
Pomarel, mąż Zuzanny, pr zeoczył swój pociąg, daje się ponosić przygodzie, i ażeby odpoczą ć do n as tępnego poci ąg u, k aże się zaprowadzić
do Separee. Ale to iest właśnie to Separće, w którym chca spędzić sam
na sam Zuzanna i Hubert. Zanim Pomarel ogarnie sytuację, Zuzanna zdąży
się ukryć, ale Hubert zostaje zmuszony spożywać kolację razem z jej
mężem (który, na szczęście, niczego nie zauw ażył). \~T końcu Pomarel
odchodzi. Aleksy, któremu w ostatnią noc jego służby jest najzupełniej
wszystko jedno, posyła Beboche (który nagle odczuł wzmożoną potrzebr:;
kontaktów towarzyskich) wspólnie z jego znajomym do Huberta i Zuzanny. Hubert czuje się teraz nieswojo, został bowiem wprawiony w bardzo kłopotliwą sytuację - natomiast ojciec promienieje: jego teoria dziedziczenia zgadza się. Aliści wpadają mu nagle w ramiona Zaklina i Rene.
Aubrais nie ma wyjścia, i stosownie do swego przyrzeczenia, widzi ~ię
zmuszony oddać Renemu rękę Żakliny.
Wsryscy sześcioro śpieszą teraz do tańca. Charencey wraca z powrotem, a wkrótce po nim Pomarel. Pomarel usłyszał właśnie od kogoś, ze
jego żona jest tutaj z pewnym młodym człowiekiem. Obydwaj wychodzą, by sprowadzić policję. Gdy policja obsadziła salę, Pomarel poszukuje swojej Zuzanny - jednakże bez żadnego rezultatu.
W tym samym momencie Charencey ze swoim nieznajomym zderzają
się z profesorem. I oto Charencey doznaje prawdziwego szoku: partnerką
profesora okazała się bowiem jego własn a żona. Gdy Charencey ulegaj~c załamaniu jest bliski omdlenia, policja ro z toczyła już urz~do~ą opi~· ·
kę nad ojcem i synem, których właśnie odprowadza do kom1sanatu. Nic
im jednak specjalnego nie grozi, obydwaj zostaną o właściwej porze
zwolnieni, tak, że nad ranem będą już we własnym mieszkaniu, zanim
jeszcze wstanie z łóżka niczego nie domyślająca się pani Delfina .
Rozpoczynaj~c nowy dzień porannymi czyn!lościa~i pani Delfina_ sły·
szy od służącej, że nowy kamerdyner podiął JUZ swoje obow1ązk1.

Z wolna ukazują się wszyscy członkowie rodziny, którzy dopiero co wrócili do domu . Wtem przybywa Zuzanna i podnosi alarm: wnet zjawi się
jej mąż, który był wcześnie rano w Grand-Hotelu. Zadzwoniono po no·
wego słu żąc ego - ten wchodzi. Kto to jest? Naturalnie .„ Aleksy. Na jego
widok wszyscy pierzchają z przerażeniem (z Del!iną włączn ' e). Ale zmysł
wzroku Aleksa jest nieza wodny - wszystki ch ich, naturalnie, z punktu
rozpoznał.

Baron chcialby Aleksego na ty ·hmias t wyprawić, a le w końcu rozmyi przyznaje mu z powodu Delfiny dodatek za dyskrecję. A Alek·
sy - co ma robić, „towarzystwo" jest wszędzie takie samo, zatem przyj·
muje go. Dyskrecj a to przecież nieodłączny 5kładnik jego za wodu.
Teraz poj awia się Pomarel, któremu wreszcie otwierają się oczy na
rzeczywistość. Konstatuje nie bez wzburzenia , że Charencey wywiódł go
w pole, ponieważ jego małżonka była jednocze nie w Moulin Rouge .
Ogólna sytuacja, w której ucze5tniczą oszukujący i oszukiwani, ukła
da się w kształt wymownej sentencji: panie z towarzystwa chciałyby mieć
cnotę upadłych dziewcząt. Pomarel wierzy znowu w swoją cnotliwą mal·
żonkę. A inni? Oni pozostaną nadal takimi, jakimi · ą i bę dą nadal szukać: wymówki, jak „cnotliwa Zuzanna".
{Z „Operettenbuch" , Henschelverlag, Berlin, 1962 tłumaczył Z. R.J
śla się
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