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K. STROMENGER 

OPERETKA - KALMAN 
„ KSIĘŻNICZKA CZARDASZA" 

STULECIE OPERETKI 

J eszcze sto lat temu nie istniała operetka w znaczeniu 
dzis iej szym. Słowo „operetka" oznaczało po prostu - małłł 

operę, drobiazg operowy. Co prawda zadatków na prawdziwą 
operetkę, jak ją dziś znamu, było mnóstwo. Szukać ich można 
w teatrze starożytnym, średniowiecznym, we włoskiej komedii 
ludowej i w operach buffo, we francuskiej opera comique. 
Ale jeszcze były to tylko elementy, dopływy, składniki... Ow
szem, w Paryżu już dawno prześmiewano wszelkie sztuczności 
i nałogi , przesady i śmiesznostki ludzkie, ale to była; diiedzina 
komedii, in telektualnej rozgrywki pojęć określonych, obser
wacji wyraźnych i niezawsze wołających o muzykę. Istniała 

piosenka sargryczna. I była pomostem do klasycznej operetki, 
prawdziuiej operetki, która uagle pojawia się w swej postaci 
klasycznej w reku 1858 - a więc i.bliża się jej s tulecie! -
w roku paryskiej premiery „Orfeusza w piekle" Offenbacha. 
Od tej daty rozpoczyna się nieprzerwany ciąg operetek, mniej 
lub więcej udanych, mniej lub więcej klasycznych. 
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DLACZEGO „KLASYCZNA" OPERETHA? 

Prawdziwą dziedziną operetki, jak ją dziś pojmujemg, jak 
do niej dziś tęsknimg, jest śpiewana satgra sceniczna. To, co 
robią nasze doskonałe teatrg sat9r9ków - to program z po
szczególngmi „numerami". Nadać taki~j wiązance jedność, dać 
jej akcję sceniczną z podniecającą ! komiczną aktualnością -
to droga operetki dzisiejszej. Zresztą nie przesądzajmg inngch 
możliwości, inngch dróg otwartgch dla operetki. Setgra, nawet 
parodia - to dziedzina sławnych operetek Offenbacha. „Or
feusz" tglko pozwalał sobie na prześmiewanie Olimpu i jego 
wesoło branej, mitologicznej czeredy bogów. Już „Piękna He
lena" bgła czgniś więcej niż ośmieszaniem szkolngch, ofi cjal
nych i akademickich, a sfatggowangch retoryką ideałów antgc.z
ngch. „Piękna Helena" pod maską mitu była sat11rą na towa
rzystwo pargskie z czasów Napoleona III-go, na złotą młod zież , 

domg grg, rozwiązłe obgczaje... Wreszcie satgra Offenbncha 
(raczej jego świctngch librecistów) postępomała coraz dalej, 
tknęła wreszcie sprawg dla cesarza już dość drażliwej : jego 
d11Ietantyzmu wojskowego i politycznego. „Księżna Gerols tein" 
ośmieszała wojsko ku uciesze pargskiej publiczności, która 
nie miarkowała, że sprama wła~ciwie ... wcale nie jest uci sznn. 
Nastąpiła tt:ojna z Prusami - francuska operetka straciła swe 
podłoże „klasgczne", Offenbach już nie może odnaleźć daw
nego oddźwięku u paryskiej publicznoś ci i - _jakby symbo · ' 
licznie-ucieka wreszcie w świat fanrastgki, pisze „O powidci 
Hoffmana·' ... Odnosi tą operą sme wielkie, nies tetg pośmierme, 
zwycięstwo. „Opowieści" wchodzą nd scenę paryskiej O pery 
Komicznej . I znów zatriumfowała melodia, jedgng i pra w<lz1-
W!J cz9nnik operomego i operetkowego wrażenia , Melodią żgć 

mogła równi e ż operetka inne~o rodwju - operetka Wiedeń ka. 

„ NIETOPERZ" 

Offenbach, już słaumg, odwiedził pewnego razu Wiedef1 . 
Poznał Jana StrRussa, wyraził zdziwienie, że Strauss nie pisze 
operetek. „Król walca" sprórował. Z powodzeniem zrazu n ie
wielkim. Ale już jedna z pierwszych jego operetek - „Zemsta 
nietoperza" była arcydziełem sceny muzycznej. Na pozór mu-
2yka jest tu tylko ser ią tańców śpiewanych, ale każda melodia 
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u1yrasta, z nieszablonowej jeszcze sytuacji... Szabfonowość miała 
operetce wiedeńskiej zagrozić dopiero później. 

Jednak mimo całej swej „klasyczności" operetka „Zemsta 
nietoperza" już n~i e j e s t sat J.1 r ą. Swietna nkcja komediowa 
odgrywa się w środowisku nijakim, nie umiejscowiongm nig
dzie, ani w miejscu wyraźuym, ani w <:zasie określonym. I :u 
rozpoczgna się operetkowa ut o pi a, nierzeczgwistość - ale 
okupiona znów urokiem scenicznej melodii. Jedyną rzeczą 
„z teRO świata·• bgł w „Ńietoperzu" wiedei'i.ski walc, jeszcze 
pełen zaczynów zd1 owej ludowości, krzepki i porywający, 
jeszcze wesoły swą młodością taneczną i pasją życiową ... Taki 
walc odezwał się jeszcze - po latach niepowodzeń operetko
u ych Straussa - w „Boronie cygańskim". 

S1ruuss umiera p0d sam koniec wieku XIX. Z nim zamie
rać zaczyna klasyczng walc wiedeński. Jeszcze w operetkach 
Lehara melodyjność walców i śpiewów żgje, ale coś się już 
psuje w państwie operetki. 

. WIELKI PRZHIYSŁ OPERETKI 

Olbrzymie sukcesg operetek Lehara, Oskara Strausa (przez 
jedno s!), Falla - stwarzają atmosferę szablonu. Operetka 
staje się wielkim przemysłem. Opuściła świat satyry, żgje 
w świecie utopijngch lekkoduchów, wchodzi w sgstem akcji 
scenicznych wgpróbowanych, przestaje być „dobrgm teatrem"; 
mechanicznie powtarzają się sytuacje: salonowa romantyka, 
sentgmentalng duet głównej pary, sztampowe przeboje pary 
groteskowej, niby tragiczne zakończenie drugiego aktu ... Wresz
cie pojawia si~ pytanie : czy operetka jest sztuką? 

W dawnej farsie Nestroy'a policjant aresztującg włóczęgę 
pyta go o zawód. Pada odpowiedź: „Artysta". „Jaki artysta, 
czym się !rudni?" - „Robię parasole" - odpowiada areszto
wany. „To nie jest sztuka" - mówi policjant. Na co tamten: 
„Nie jest sztuką robić parasole? Proszę! Niech pan policjant 
zrobi parasol." - Podobna sytuttcja jest z operetką. Operetka 
oczywiście wymaga znajomości rzemiosła muzgcznego i tea
tralnego, Nie każdy potrafi napisać operetkę, jednak znamiona 
sztuki są w niej raczej rzadkie. 

Kiedy operetka wiedeńska już okazuje skłonność do skle
rozy, tuystępujc Węgier, Emeryk Kalman z „Manewrami jesien-
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nymi". Premiera w wiedeńskim Teatrze nad Vv"iedenką (Theater 
an der Wien, Wien - rzeczka, przepływająca przez środek 

miasta), w roku 1908 jest czymś szczególnym. Węgierska nuta 
ludowa, satgra na wojsko austriackie, melodgjna zgrabność 

i temperament, to wszgstko podane przez świetny zespół, 

z subretką Luizą Kartousz i komikiem Maksem Pallenbergiem, 
słaumgm wkrótce z wgstępów w teatrze Reinhardta - składa 

się na operetkuwg debiut kompozgtora, debiut niezwykłe obie
cujący. 

MAKSYM GORKI O PIOSENCE -
KALMAN O OPERETCE 

W srtgkule „Dusza ludu" Gorki wska?,uje na znamiona 
ostrej walki społecznej, jakie r.oszą niektóre piosenki o na
stroju wolnościowym, rewolucyjnym, patriotycznym. Pisze on: 
„Wyraźue ślady tych nastrojów znajdziemy w wielu ~awnych 
operetkach francuskich, których kompozytorowie nierzadko 
sięgali- świadomie lub nieświadomie - do skarbca motywów 
ludowych ... Piosenka taka jest cząstką prawdziwej duszy ludu, 
jest z nim związana o miele mocniej niż puste, napuszone, 
a tchnące wyraźną zdradą przemówienia i deklaracje oficjal
nych reprezentantów Francji..." 

Kalman wyraził swe poglądy o muzycn operetkowej w wy
wiadzie prasowym: „Wydaje mi się, - mówił, że nie łatwo 
jest pisaś muzykę. wchodzącą ludziom w uszy. W symfonii 
można udawać mażność, której się nie posiada, można symu
lować or!Jginalność i indywidualizm-ale już najprostsza pio
s enka, najmniej9z!J walc muszą przejawić pomysł, melodię, 

„ dryg" taneczny ... " 

Jeżeli rzemiosło, to musi ono być uczciwe - operetka 
musi wykazać oryginalność melodyjną. Kalmon swój styl me
lod!Jjny czerpał z węgierskiej muzyki ludowej. To była }e~o 
dziedzina właściwa - walc odgrywn w jego operelkach mniej
szą rolę. Węgierskim charakterem przewyższ9ł swego rodaka 
Lehlłra. I największe powodzenie zyskały mu jego dwie naj
bardziej węgierskie operetki „Księżniczka czardasza" i „Hra
bina Marica". Kiedg Kalman opuszcza teren narodowy i wstę

_puje w szablony tematów kosmopolitycznych, okazuje znacznie 
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m niej fluidów melodyjnych i słabnie jego werwa sceniczna. 
Rompozytor staje się banalnym dostawcą dla „wielkiego prze
mysłu operetkowego„. Jego muzgka jest s~tuką, jeżeli jest 
muzyką narodową„. 

KOMPOZYTOR „CZARDASZKI" 

Nie trzeba jednak sądzić, że talent Kalmana jest tylko in
tuicyjny i samorodny. Ten kompozytor „lekkiej muzyki" od
bywał gruntowne studia w budapeszteńskiej Akademii Muzycz
nej . Kolegował w klasie· kompozycji z Bartokiem i Kodalgim. 
Zdobywał nagrody kompozytorskie. Zachował zawsze wielkie 
uwielbienie dla wszelkiego mistrzoslma w dziedzinie poważnej 
muz)Jki. Studiował partyturę „Zemsty nietoperza", bo J11na 
Straussa uważał za największego mistrza wesołej sceny mu
zgcznej. 

„Księżniczka czardasza" była największym s Lkcesem Kal
mana. Od premiery w roku 1915 miała nieustannie powodze-
nie. liczba wykonań już w roku l 931 dobiegała siedmiu ty
•SięclJ . I dopiero „Hrabina Marica" zaczęła robić „Czardaszce" 
silną konkurencję. W \iVarszawie teatr „Nowości" wystawiJ 
„Księżniczkę czardasza" pod koniec pienuszej wojny świa

towej (za czasów dyrekcji Slimiil.skiego) z Olgą Orl~ń<;iką 
m roli tytułowej. Dopiero normalniejsze czasy i powrót daw
nych gwiazd „Nowości" - Kazimiery Niewiarowskiej, Władg
słama Szczawińskiego - pozwoliły na wgstawienie z wielkim 
sukcesem szeregu ::iperetek Kalmana. Największe powodzenie 
miała „Hrabina Marica". Jednak„Księżniczce czardasza" przy
pisujemy większe szanse trwałości powodzenia w przyszłości. 

Każdy ustęp muzyczny tej partytury jest naładowany scenicz
nością, każdg chwyta nas swoją melodią i mdodyjną węgier

'kością. 

Karol Stromenger. 
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Tadeusz Gr;ygleushi : projekt;y hostiumów ludorosch 
do „Księżniczki czardasza" 

Tadeusz Gryglewski: .projekt hostiumu 
Stazji w ahcie II 

„ KSIĘŻNICZKA CZARDASZA" 
TRESC LIBRETTA 

„Księ'i.n i czka czardasza" jest rlomcipną , ale m ffl'Uncie rzecz11 dość 

pobłażliw<1 i nieszkodli111ą sal!,Jrą na szcz9cącą się swoj ą! „błęki t n<) krwią" 

ur!Jstokrację i na jej rodowe fum9 . Zale 11J _tej satyq.J to le kki i bar111m1 do-
111rip, to pełne farsow er,o komizmu s9tm1cje łqcznie z tq osliltnii1. kicd!J to 
o<lkr!JciC mezaliansu daje ope re tce- t . zm. szczęśliwe zaka1·1czcnie . TC'n sat9-
ri1czn)I charakter pozwa la widzi eć w nie j pewnego rodzaju kont9nuacji;- do
bnich trad11cj i ope re tki klas9cznej. Ocz9wi c ie o cii;-żarze 11a1unkorn)lm 
i osrrzu tej a 19ry mus iało tu zadecydować to, że pode jmournnu aua by ła 

z pozy ji mit>szczaiis tUJa . Mi cszcza(1 two nic koch a ło hłękit nok rwist)Jcb . a le 
w skr!Jtości ducha l ubiło ich podziwia ć - za el enancj~ i sz9k, zn bez troski 
i hulaszcz1J tmb Ż!Jc ia, za szeroki fl <' ·t, z juki m tumci tracil i fo rtuny . Pról>o-
11 • ;1ło ic h na la rl oll'm'. , p,dtJ po rnstulo w piórka, za c:.iy nało małpować a rysto
kr<ll!J zne ma nicr9 i ob9ci;aj e, a s11 nalkowie skrzę tn11ch kupc ów i prn coll'i
t11ch lnbruka ntów mt1kaz1 wa li zadziwiaj ącą poj ·tność UJ prz!Js ll'aja niu ~obie 

ztuki rujnou.:anid zdob!)t)Jch przez o jczu lkóm fo rum. 
„K ięźni zka czardasza" po l-.azu je nam sain!Jch mislrzum tej sztuki 

i 10 bezpośrednio (Hl!J ro bocie. · Boni, Feri , Edwi11 spędz.Jją • 11 ię k sz<1 czi; ć 
Ż!f1 ' i, 11· knbarecic na hul ankach i p ijaty kach, p rzepl a ta n!Jt: h miłostkami, 

k1Mi1cb prze lotn!Jmi boha te rka mi s.1 tancerki. 
'\le wbrew zuwarl!Jm tu sądom o art)Js tach z Vilri e te - w ope r<'tce 

tej gMwną spr~tL'i! s taj e si ę wi elka i wierna miło sć tance rki Svln•9 do 
do mlouego ksii;cia Edll'ina, którlJ - o dzirnol -- od wza jemnia jej uczucie 

stałość: 

ED\Vi:\ : .Także mam ci UJ!)tłumaczpć 
to, co t!Jl ko ser c wi · -

jak to j<'s t i co to znaczy, 
!~d !J c i 111 6 t11 i ę - kocham c i ę ... 
Jakich trzeba UŻ)JĆ słów m pioscucf', 
UJ jakie je przystroić r9m, 
żebyś zro1.um iała 1 hoć mn iej 1d ·ccj , 
co l:>ię dzie je w sercu m~1m? 

YL WA : Lecz j k to jest, jak stało się , 

że m11brałcś 111łasnie nrnie '? 
ED\Vl'.'I : W iesz ty co - sam nie ll'iern jak, 

t o ~już się sn mo dzieje tak, 
że choć na wi cie dziewczą t mnóstwo .. . 
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'YL\VA : Us1a lgną ku jednym us lom .. . 

C:D\\ IN : Oczy rn jednych 1ylko oczach ~idzą śmi111. 
Cóż, że innych są miliony 

SYLWA : T!J nią jedną urzeczon!J. 

RAZEM : Obraz jej jak cień 
idzie za wbą i w noc, i w dzie1i . 

Edwin podejrzewa przyjaciela i lourar:i.ysza hulanek, Bonicgo, .że 

chciałb!J mu sprząlnąć ulwę sprzed nosa i korzus1a jąc z 1ej zomierzo11cgo 
myjazdu, 10 111arzyszyć jej w 111yprawie za ocean. fB onirgon1cor zaprzecz11.: 1rn 
clowód rego próbuje nowe t zaclekla rować poprawę, ule przyrzeczenie„ro 
ko1'1czu wnios kiem, króry nic p roll!odzi daleko : 

Lecz cóż, kiedy bez dzicwczą1ck na nic śUJiar , 

bez słońcu nie zakwilU żaden kmiot, 
więc lrzeba czasem bądź co bądt 
całusa dać - cał usa wziąć. 

·Cóż kiedy bez dziewcząre k na nic świur, 
a zrobisz rnz początek - j u i;eś wpadł. 

Srąd mniosck, że - do licha ! 
mam mało szans na mnicho 
i luby sme cofam rad. 

Tymczasem Edwinowi grozi niebezpieczei1 two . Ojciec he poloi.yć 

J..res jego hulaszczem u życiu, a zamiena ro osiągnąć przez rnalicustwo 
z J.. się żniczką Stazją . Edwin, po tawiony w sytuacj i przymu owej, posiana 
wia ratować się przed papą i Stazją metodą faktów dokonanych. Przy po
mocy sprowadzonego na prędce nolari usza uznaje Sylwę Sll'oją ton.i i io
bowiązuje się w [określon11m terminie za iu rzeć z. nią ślu b . Przujacicle ~<I 

zaskoczeni , Feri próbuj Edw inowi Ul!Jpersuiadować ten szałc1iczu zamiar, 
ale zakochani za pewniaj11 wsz11s1k1 h o swoje-j norąccj i wiernej miłości. 

Tak zala tmiw zy sprmnę i przeszkodz iwszy m myjei.clzi<' Sulmy - .Ecl
min udnje się do \'\ iednia . Tumczasem w rę k u Bonie{IO znaiduje sir za
proszenie nu uroczu to t zaręczy nową Edwina z St azj ą. Zaproszenia te ta

ry książę karni rrn ur ·zelki wypadek 1U!Jdrukol11ać bez wiedzy sunn, przed 
jego przyjazdem do domu. 

Zrozpa zona i rozgniewana Sylwa posui null' ia myjechać. Mimo bo
lesnego zawodu wznosi po.i:egnaln!J loast na cześć miłośc i . 

\V akcie drugim przenosimlJ się do palucu rodziców Edu1ina p,dlie 
odbywa się bal, na którym ogłoszone mają bt1ć za ręczyny Edwina z razją. 

Edwin nic nic wie o niedyskrecj i Boniego ani o lfJm, że w11jcc.hał on 
z ylui ią . Chce się j akoś z zuręczyn ll'ykręci , co nie przeszkadza mu jed
nak w od ' pie waniu z Stazją następującego duetu : 

ST AZJA: Z<ibawnie mus i btJć po ślubie, tra lu lu, 
tak razem dzień noc. 

EDWIN: Malief1stwo wnet człowieka zgubi, lra la, la, 
bo tu nim kłopotów- moc. 
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STAZJA : Żoneczka rano butki da ci, lra la IR, 
i zdrow!J obiad zjesz. 

EDWI Te rzeczy chwalą na m żonaci, lra la la, 
chcą, byśmy tupadJi też. 

STAZJA: :\ietuiel ką, widzę, masz ochotę, lra la la, 
więc cię zwalniam, chce z, to sobie idź. 

EDWIN : 1 ie! Kiedy my weźmiem!J ślub, tra la la, 
inaczej musi być . 

RAZEM : Niczym gołąbeczki dwa 
żyć ma z żonką mąż. 
przy mnie t!), przy tobie ja, 
dzióbek w dzióbek wciąż. 
Płyną noce, płyną dni , 
a sielanka trwa -
Ja przy lobie, przy mnie 1y 
jak gołąbki dwa. 

Podczas balu zjawia się w pałacu Sylwa wraz z Bonim. Podają si~ 
()ni za malżt> ń two. Podstęp ten wymyśliła Sylwa. by mó spotka(; ię z Ed 
winem i przekonać się ostatecznie o jego zdradzie. Edwin jes1 zaskoczong• 
u• ciekły i bliski rozpaczy, natomiast staremu k s i ęciu „hrabina" Sylwa bar
dLO s i ę podoba. ż by wszystko moi;iło skm'tcz!J · się szczęśliw ie - Boni za
kochuje się od pierwszego wejrze nia w Stazji i Io ze wzajemnością. 

Edwin zacz!Jna nastawa(: na Boniego, żeby rozwiódł się z Sylwą. Ja
ko '.i.ona Boniego jest ona już hrabiną i rodzice Edwina nic nie mogą mieć 

1eraz przeciw jego małżerlstwu z nią . Qoni godzi się bez trudu, gdyż che 
' ko1icz!JĆ t ę r!Jzykowną grę . Edmin i Sylurn wobec możliwości małżeństwa 

">il ·zczę łiwi bez p,ranic, o czum przekonujemy się z ich due1u : 

EDWIN : Co si ę dzieje, oszaleję, 
nie bo w sercu mam. 
J11k mam uwierzyć w to szczę cie, 
nie wiem sam. 

SYL \\"A : \V uścisk weź mnie, w tali u meś mni " 
mów o~ albo nie, 
tylko bądi przu mnie i 1ylko kochaj mnie. 

RAZEM: W rytm wtt lczyka serce śpiewa 
kor.ha j mnie , 
bez miłośc i świat nic nie wari , 

kochaj mnie ! 
Rażdą knut kropelką pragnę, pragnę ci ę, 

więc wei mą miłość i wzajemnie kochaj mnie : 

.SYLWA: Jak p rzyj emnie szumi tue mnie 
krew i walczyk len. 

hyba to tu zystko nieprawda, 
piękny sen„. 
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EDW I1\ : Chcialb)J m skakać, chcialbum płakać, 

szaleć bum dzi mógł ! 
ulwa jest moją. s ly ZUCie ? 

Co za cud ! 
Ale cud nie trwał długo. Sylwa do zła do prz<'ko"nan ia, że nie może

budować szczęścia na kłamstwie. VVujaiuia więc wobec wsz~istk i ch, że nic 
jest i.oną Bonieno. lecz tulko zwykłą tancerką - i z dumą opu ·zeza ksią

żęce salon!J . 
Akt. III. Sglwa przybuwa z Bonim do hotelu, gdzie zainstalował si~ 

Fert z zespołem tancerek, znanych nam z „Orfcum", jako ich impresario. 
Feri próbuje namówić Sylwę do powrotu na estradę. 

W pogoni za Sylwą przybiega wściekły na Boniego Edwin. \V blad 
za nim zjawia się książę przerażony o los jedynaka, a za nim Stazja, k16ra 
szuka Boniego. Boni korzgstając ze sposobności oświadcza się z miej~ca 
o Stazję i w ten sposób pier wszy dobija do portu. Pertra ktacji w sprawie 
Edwina podejmuje się Feri. Tłumaczy księciu, że małżeńs two z 1ancerk<1 to 
nic straszneco, że on sa m byłby się tak ożenił, gdyby mu nie :spri,11nię10 

przed latg sprzed nosa „szampa11skiej kobie ty Hildy z kabaretu w Miskolcz" . 
Gdy wymienia kolejnych dwóch mężów Hi ldy, ksią żę przekonuje le z od
powiednim przerażeniem, że jako małżonek wdowy po baron ie Zen tler je t 

mężem dawnej tancerki kabaretowej. Księżna, która zjawia się tu do komp let u 
potwierdza tę ponurą dla rodu \.Yeylersheimów prawdę. Teraz oczgtui ście nic 
już nie może przeszkodzić małże11stwu Edwina z Sylwą, cho(: książę ·ttuicr
dza z bólem, że jego drzewo p,enealogiczne rozpada się na deski ceniczne. 
Nie pozostaje więc nic inneco, jak zakof1czyć wszystko piosenką: 

\IV r!Jtrn walczyka serce śpiewa, 
kochaj mnie, 

bez miłości świat nic nie wart, 
kochaj nmie. 

Redaktor programu : Zdzisłam Hierow ki 
Okładkę projektował Tadeusz Gryglc w I.i 
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KSIĘŻNICZKA CZARDASZA 

MUZYKA: 

E. KALMAN 

OPERETKA w 3-ch AKTACH 

LIBRETTO: 

L. HEIN i B. JENSAC H 

TEKST POLSKI : 

JERZY JURANDOT 

* 
INSCENIZACJA i REŻYSERIA: 

ROMAN NIEWIAROWICZ 

* 
DYRYGENCI: 

ZBIGNIEW LIPCZYŃSKI 
ANTONI POPIAŁKIEWICZ 

* 
DEKORACJE i KOSTIUMY: 

TADEUSZ GRYGLEWSKI 

* 
CHOREOGRAPIA : 

EDMUND NOWAK 

* 
CHÓRMISTRZ : 

STANISŁAW TOKARSKI 

* 
ASYSTENCI REŹYSERA: 

JANUSZ RZESZEWSKI 

STANISŁAW PT AK 

PREMIERA 23 STYCZNIA 1954 r. 
' 



Sylwa. 

Edwin . 

Boni 

Feri 

Ksiątę, ojciec Edwina . 

Księżna, matka Edwina 

Stazja 

' 

o s o B y 

Maria Artykiewicz Rohnsdorf 

Witold Jawis Endrey 
Ludwik Koprzywa .. Edmund Wayda 

Aleksander Sawin 
Billing. 

Jawis Witold 
Antoni Kaczorowski Kisz 

Stanisław Ptak Lokaj . 

Maria Gabrielli Juliszka 

Irena Brodzińska Pokojówka 
Hanna Dobrowolska 
Ludmiła Szwabowiczówna Mikszo 

Goście, tanc erki 

W akcie 111-cim „Czardasz" - wykona . cały zespół baletowy Państw. Operetki 

Miajsce akcji: 

akt 1-szy 

akt 11-gi 

akt Ili-ci 

w kabarecie „Orfeum•·, 

w willi księcia lippert-Weylersheim, 

w hotelu 

Tadeusz Jarczyński 

Józef Orawiec 

Henryk Trojanowski 
Józef Orawiec 
Antoni Wolny 

Adam Kopciuszewski 

Walerian Eichhorn 

Genowefa Mleczak 
I 

Olga T abacznik 

Askenazy Samuel 



KOREPETYTORZY : 

HENRYK BA REN BLA TT, KRYSTYNA DEM.AŃCZUK, 
ALFRED GOLA, STEFANIA PIONIECKA 

* - INSPICJENT: SUFLER: 

HALINA SZEMLEY ADAM KOPCIUSZEWSKI 

* KIEROWNICTWO TECHNICZNE: 

KAZIMIERZ KOWALCZUK 

* DEKORACJE i KOSTIUMY WYKONANO w PRACOWNIACH 
PAŃSTWOWEJ OPERY ŚLĄSKIEJ w BYTOMIU 

* KIEROWNICY PRACOWNI 

KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ TADEUSZ GRYGLEWSKI 
TEODOR PROKOPOWICZ MODELARSKIEJ 

* * KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ 

ZOFIA LISZKOWICZ 

* STOLARSKIEJ 

MICHAŁ BASIUK 

* · MALARSKIEJ 

EUSTACHY JANICKI 

* 

ZDOBNICZEJ 

MARIA OCHOWICZ 

* SZEWSKIEJ 

FRANCISZEK SAWICZ 

* TAPICERSKIEJ 

JÓZEF KRA WIEC 

KIEROWNIK PRACOWNI PERUKARSKIEJ 

EDWARD TERECKI 

* KIEROWNIK OŚWIETLENIA 

ROMAN DAWIDÓW 

* KIEROWNIK SCENY 

WŁADYSŁAW BERNADIUK 
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