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Cnotliwa Zuzanna to pierwsza operetka wyprodukowana przez nasz Teatr, jeszcze w dawnej 
siedzibie przy ulicy Potulickiej. Premiera sylwestrowa z l 957r. stała się swoistym symbolem 
wielkiego artystycznego i frekwencyjnego sukcesu szczecińskiej sceny. Wtedy to właśnie 
publiczność na zawsze zakochała się w Irenie Brodzińskiej - tytułowej Zuzannie, nie 
mówiąc o występie wieloletnich ikon szczecińskiej operetki, że wspomnę: Edmunda Waydę, 
Zofię Krzywicką-Tokarzewską, Wandę Paderewską, Tadeusza Hanuska, Edwarda Newadę, 
Eugeniusza Nowowiejskiego, Jacka Nieżychowskiego, Michała Łuczaka czy Lucynę Łako
mównę. 

Ciekawostką może być fakt, iż wtedy solistom, baletowi i chórowi towarzyszyła Mała 
Państwowa Filharmonia Szczecińska, której konce1tmistrzem był Wacław Zakrzewski, pod 
batutą Mariana Lewandowskiego, Waleriana Pawłowskiego i Antoniego Kunickiego. Miał 
rację Jerzy Borowski, pisząc o pierwszej operetce Jeana Gilberta: „zachwyca nas beztroskim 
humorem, ciętym a czasem nawet pieprznym dowcipem podanym z filuternym przymru
żeniem oka". Dzisiaj - I OO lat po magdeburskiej prapremierze Cnotliwej Zuzanny i ponad 
50 letniej nieobecności w Szczecinie, chcemy Państwu przypomnieć tę operetkę w warstwie 
muzycznej. 
Rówieśnica Cnotliwej Zuzany - Cygańska miłość Franza Lehara, miała swoją prapremierę 
w Wiedniu. To typowa wiedeńska operetka z tak lubianymi węgierskimi rytmami, 
a szczególnie gorącego czardasza. Na szczecińskiej scenie miała premierę dwukrotnie: 
w maju 1977 oraz w czerwcu 1989. W pierwszej produkcji wystąpiły ówczesne gwiazdy 
szczecińskiej sceny: Jadwiga Bigoszewska, Barbara Podczaska, Aleksandra Ciecholewska, 
Monika Myszkowska, Lech Smereczyński, Bogdan Rzeszowski, Bernard Zgorzelski oraz 
uwielbiana Irena Brodzińska. W produkcji późniejszej wystąpili: Romana Jakubowska -
Handke, Elżbieta Sawicka, Ewa Rosa-Gowor, Mirosław Kosiński, Zbigniew Sawicki, 
Wiesław Łągiewka, Ireneusz i Elwira Naguszewscy, Jerzy Gurzyński i Wielisława 
Lutomska. 
Czy poza wiekiem coś łączy te dwie operetki? Oczywiście! - libretta, których treść jest 
bardzo do siebie podobna. W I akcie nie wiadomo do końca, kto się w kim kocha, w II osiąga
my apogeum nieporozumień, by w akcie III wszyscy już wiedzieli, kogo kochają i dlaczego. 
Oczywiście zakochani młodzi mają problemy z seniorem rodu, lecz . .. miłość i przezna
czenie zwycięża. Nasze operetki różnią się jedynie tym, iż : akcja Cnotliwej Zuzanny 
rozgrywa się w Paryżu (nawet w Moulin Rouge) i jest swoistą krytyką ówczesnego upadku 
„cnoty wszelkiej", zaś historia Cygańskiej miłości zdarzyła się na Węgrzech, gdzieś 
w Siedmiogrodzie, i jest typowym operetkowym romansem. Dzieło Lehara muzycznie 
z pełną orkiestrą symfoniczną jest niewątpliwie większym wyzwaniem dla wykonawców, 
choć wodewilowa lekkość, jakiej wymaga Gilbert, i pewna kameralność utworu, nie należy 
do łatwych zadań wykonawczych. Każdy z twórców zadbał w swojej partyturze o praw
dziwe szlagiery będące źródłem stałego sukcesu. Teraz, kiedy minęło już I OO lat od narodzin 
Zuzanny, Zoriki, Ilony, Jaquelin, Rene i Jonela pozostaje nam z przyjemnością obserwo
wać, czy prawdą jest, iż: „Dziś prawdziwych cyganów już nie ma'', nie wspominając 
o cnotach wszelakich, a że możliwąjest „Cygańska miłość cnotliwej Zuzanny" to nikt w to 
przecież nie wątpi. 
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