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PA·NSTWOWA OPERETKA vv LODZI 
Piotrkowska 243 - tel . kosy i1 ref. widowni 407-25 

Dyr. A BACHLIŃSKI Kier. Art. J. KENDA 

Muzyka: JEAN GILBERT Libretto: GEORG OKONOWSKI Przekład i adaptacja: E. ŻYTO MIRSKI 

operetka w 3-ch aktach 

JANUSZ DuNSKI 
Baron Konrad d'Aubrais MICHAŁ LASOWY 

EDMUND WA YDA 

Pomarel, fabrykant 
perfum .... 

JAN PADKOWSKI 
.JERZY SIDOROWICZ 

Delfina, jego żona . 

Zaklina . . . . 

ich dzieci 

Hubert . .. .. 

Rene Boislurette, 
porucznik .. 

JADWIGA KENDA 
W ANDA SZCZA WIŃSKA 

JANINA GUTTNERÓWNA 
JANINA HAMERNIK (gośc. występy) 
GENOWEFA PRONIEWICZ 

EDWARD KAMIŃSKI 
TADEUSZ WOŻNIAKOWSKI 

JANUSZ DUŃSKI 
JERZY NEJMAN 
ZBIGNIEW WALOCH 

Zuzanna, jego żona 

Charencey, uczony . 

Róża, jego żona . . 

Aleksy, starszy kelner 
w „Moulin Rouge" 

Emil, kelner . .. 

Marie tta, pokojówka 

IREN BRODZINSKA 
KRYSTYNA NYC-WRONKO 

CZESŁAW PRĘGOWSKI 
JAN WODZYNSKI 

MARIA BĄBIŃSKA 

KAROL KOSZELA 
EDMUND SZAFRAŃSKI 

WŁODZIMIEZ PAWŁOWSKI 

Dziewczęta, panowie - bywalcy w „Moulin Rouge", policja, studenci 

BALET: 

Halina Grochowska, Danuta Kierul, Krystyna Kowalczyk, Ewa Krupczyńska, Ewa Lasocińska, Przemysława Piotrowska, 
Irena Spiewakowska, Jadwiga Terlecka, Tadeusz Bogucki, Bernard Gbyl, Lucjan Lipartowski, .Jerzy Magus, 

Włodzimierz Pawłowski (oraz adepci) 

Kierownictwo muzyczne: 
BOHDAN WODICZKO 
Asystenci dyrygenta: 
TOMASZ SZYMAŃSKI 
KAZIMIERZ URBAŃSKI 

Rzecz dzieje się w Paryżu, w pierwszych Jatach bieżącego stulecia 

Akt I i III w apartamentach barona d'Aubrais 

Akt II w „Moulin Rouge" 

Reżyseria: 

DANUTA DOSTALIK
BADUSZKOWA 

Asystent reżysera: 

MARTA .JANIC 

Choreografia: 
FELIKS P ARNELL 
Scenografia: 
.JERZY KONDRACKI 
Kierownik baletu: 
MARIA ŁAPINSKA-PARNELL 
Asystent scenografa: 
BARBARA MICHIEWlCZ 

Korepetytorzy: KAZIMIERZ CIESIOŁKIEWICZ, WALDEMAR SYNDER 
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/ Nie~1cnotliwa, ale zawsze młoda ... 

Umowa, zawarta dobrowolnie i radośnie, między pu
blicznością a teatrem operetkowym, wykonującym 
dzieła typu „Cnotliwa Zuzanna", ma mniej więcej 
następującą treść: my, czyli kompozytor i autor tekstu, 
reżyser, dyrygent i orkiestra, aktorzy, plastyk, choreo
graf i balet - zabawimy was, widownię, przez dwie, 
trzy go<lziny pod warunkiem, że nie będziecie od nas 
więcej żądać niż przyjemnej muzyki w dobrym wy
konaniu, zabawnej , wartkiej fabuły przy dowcipnym 
tekście, ładnej oprawy przedstawienia, no i kultury 
aktorskiej, śpiewaczej i tanecznej. 
Wszystko to może Operetka przez duże „O" obiecać 
i wszystkiego dotrzymać o ile sztuka, którą wystawia, 
daje możliwość rozwinięcia kunsztu wykonawczego. 
„Cnotliwa Zuzanna" Jeana Bilberta należy właśnie 
do tej kategorii utworów. Przecież tytuł ten znajduje 
się stale na afiszu operetki europejskiej. „Cnotliwa 
Zuzanna" była od urodzenia, to znaczy od prapremiery 
w Magdeburgu w lutym 1910 roku, i dziś jeszcze jest, 
jednym z operetkowych „bestselerów". Cnotliwa? 
Otóż to„ . bo właściwie wcale nie! 
Owszem, pani Zuzanna Pomarel otrzymała nawet 
tytuł królowej cnoty, ale ... 
Kogo to przyłapał pan Pomarei z pewnym młodzień
cem, w jakiej delikatnej sytuacji? I gdzie? Prawdę 
mówiąc, w Moulin Rouge, nocnym lokalu, uchodzą
cym w sferze pani Pomarel za coś w rodzaju jaskini 
rozpusty, no i... 

Przepraszam, że przerywam, ale rzecz dzieje się do
piero w drugim akcie ... 
Autorzy tekstu „Cnotliwej Zuzanny'' mieli niewątpli
wie ambicję sprowadzić operetkę z powrotem na drogę 
satyry społecznej i „popełnili" satyrę na stosunki 
w wielkomiejskich sferach towarzyskich, przeciwsta
wiając pozory moralne ukrytej rzeczywistości oby
czajowej. Nie obeszło się przy tym bez pewnej sproś
ności. Wiadomo przecież, że chodzi o podkasaną Muzę 
a nie o wielką Swiętą . 
.Jean Gilbert nie był ani Jeanem ani Gilbertem, lecz 
najprawdziwszym MaJ>.e,n Winterfeldtem (1879-1942), 
urodzonym w Hamburgu. Jako muzyk był on spe
cjalistą od przebojów, czyli, mówiąc po polsku, „szla
gierów". 
Niektóre jego piosenki są jeszcze dziś znane i śpie
wane, inne znów, o dziwo, poznajemy - mimo prze
róbek i deformacji - w pomysłach pewnych współ
czesnych autorów lekkiej muzyczki... „Szlagiery" Jeana 
Gilberta obiegły ongiś conajmniej całe Niemcy a naj
celniejsze cały świat. 
.Jest to chyba - prócz faktu, iż pani Zuzanna i jej 
gromada nie starzeją się od pięćdziesięciu lat -
charakterystyczne dla talentu autora „Cnotliwej Zu
zanny" i „Kobiety w gronostajach", króla berlińskiego 
przeboju i twórcy „folkloru" muzycznego wilhelmo
wskiej stolicy. 

LEOPOLD BECK 
Cena 2.- zL 

Type Nr zam. 646-V-60 r. - 10.000 egz. R-10/2512 


