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cza Boni i zgadza się. Edwin i Sylwa dochodzą 
ze sobą do porozumienia w ryrtm ach s ławnega 

w alca („Co się dzieje, oszaleję, n iebo w sercu 
mam") . Roz:wiedzionej hrabinie łat'v\'i ej uzyskać 

zgodę księsbwa na małżeństwo z ich synem . Tak 
sądzi Edwri•n, wyrażając radość, że Sylwa nie 
jest już „na szczęście" artystką z variete. Słowa 
<te urażają miłość własną śpiewaczki. Gdy księ

s two chcą ogłosić zaręczyny syna ze Stasią i gdy 
ten zasłania się swą miłością do.'. . !1rabiny, Syl
wa ogłasza: nie jestem hrabi n ą, lecz„. księżną 

Weylersheim. Zdumionym zebranym ukazu je no
tarialnie poświadczone zobowiązan·i e Edwin :1. 
Przyzna je się , ż e była i je ·L Sylwą WJ.r esc:u, · 
znaną poci m ianem „Księżn iczki c· rdasza". 

Edwin n-otów jęst honorowo dotrzym :ii'· dane"o 
słowa, z którego jed nak uwal nia go snm ,1 Sylwa 
drąc dokum en t w kawałk i. Ze ·t wa ·: „.J ste · 
wolny!" wychodzi w towarzystwie Bon iego. 

AKT III 

Wiedeń. Ha ll luksusowego hotelu. Boni wy
rzuca Sylwie niewłaśoi we zacho wan ie. Po ich 
odejściu zjawia się w hotelu Edwin każąc 

przywołać Boniego. Czyni mu gorzkie \. yrzuty. 
Zj awia się i stary ksią~;ę. Oświadcza Boniem u, 
że przez jego - jak mówi - „idiotyczn' dow
cip" S tasia zer •a l: zaręczyny. Tego 1tylko trz~ba 
Boniemu - naciągnąwszy białe rękawi cz:· i prosi 
księcia o rękę Stasi. Za chwilę ·i ona się pojawia 
wHaj ąc przyszłego n arzeczonego wiele obi. ują

cym slowem: Bonuś ! 

Z rozmowy księcia z FerDim wynika, że księż

n a była w młodoś ci „. szansonistką. „Dwi s n
so nistki w rod 2li nie! - ubolewa książę, i nie 
widzi już sensu przeciwstawiania się zamiarom 
syna. 

Ale sprawa Edwina nie przedstawia się naj
lepiej - nie zdolal odzyskać zaufania Sylwy. 
Blady ,i roztrzęsiony, nie kry je sam obójczych 
zamiarów. Sylwa nie próbuje już skrywać swe
go uczucia. 

I tak - jak na operetkę przystało - zakoń

czenie przynosi skojarzenie się dwóch szczęśli

wych par. 



STRESZCZENIE AKCJI 

AKT I 

Książę Edw,in Lippei,t-Weylersheim, zajęty ca
łymi dniami, a głównie nocami upłynnianiem 

fortuny swego ojca, jest niepocieszony: szanso
nistka - a wii.ęc śpiewaczka kabaretowa - Syl
wa Ware.scu, której wyznał dozgonną miłość, 

pragnie go opuścić. Zdecydowała się przyjąć 

ofertę amerykańskiego impresaria i daje itego 
właśnie wieczoru swój pożegnalny występ w ka
barecie Orfeum w Buda peszcie. 

Jej bezintere.sowny protektor, hrabia Boni, 
.i jego druh Ferri sławią zalety Sylwy, która jest 
„inna niż wszystkie". Przewidują, że s-tary ksią
żę zrobi wszystko, by synalek, dla którego upa
trzył już stosowną małżeńską partię, przestał... 

„bałamucić się ze śpiewaczką". Na 1szczęście: 

„artystki z variete nie biorą miłości zbyt tra
gicznie". 

Jeden za drugim płyną telegramy, przy pomo
cy 1Mórych, prośbą i groźbą, Edwin nakłaniany 
jest do powrotu. Młody człowiek ma jednak wo
bez Sylwy na}po.ważn:iejsze zamiary. Cóż, że 

„innych są miliony" - czuje się urzeczony tylko 
nią jedną. 

Po prz;edstawieniu, po 7 bisach Sylwy, ma się 
rozpocząć pożegn3!ny bankiet. Zjawia się ·wy
słany przez starego księcia bavon Rohnsdorf, by 
doręczyć Edwinowi wezwanie do stawii.enia się 

w komendzie ko 11pusu - Edwdn jest oczywiście 
oficerem - i wyraża gotowość natychmiastowe
go dowiezienia go na miejsce aubomobilem. Do
nosi mu ·też, że vodzice nalegają na jak •najszyb
sze małżeństwo Edwina z kuzynką Stasią. Uma
wia się więc z Edwinem za pół godziny. Sprawa 
jest już tak <lalek posunięta, że Rohnsdorf 
może wręczyć Bon iemu drukowan ofic jalne 
zav:iaclo mienie o za ęcz ·n ach dwina ze S tc si ą. 
Boni wie j :ik . ·ę ni m posł u żyć„ . 

1 i lr cąc c su Ed\,· in zdobywa się na sta
teczny kro~ d la zatrzyma nia przy sobie Sylw ' : 
w obecności w zwane o naprędce n otariusza 
-0gl, sza ."pi \Vaczkę praw w it, woją małżonką , 

przysięgając wobec świadków w ciągu ośmiu 

tygodni wstąpić z nią w oficjalny związek. 

Edwi·n d Sylwa wyznają sobie miłość, Iecz nie
ubłagany Rohnsdorf czeka ze swym automobilem, 
bardzo w1tedy ryzykownym środkiem lokomocji. 
Edwin musi jechać, obiecując ·rychły powrót. 

Boni na wieść o tym, co się wydarzyło, nie 
cofa się przed intrygą: pokazując Sylwie zawda
domienie o zaręczynach Edwina z hrabianką 

Stasią upewnia ją, że oświadczyny Edwina nie 
zasługują na wzięcie 1ich na serio. Sylwa daje 
się przekonać.„" nie biorąc miłości - a raczej 
doznanego zawodu - zbyt tragicznie". 

AKT II 

W pałacu rod2liców Edwina, księstwa Lippert
Weylersheim, zebrani goście oczekują przybycia 
narzeczonego d o:Ncjalnego ogłoszeni1a zaręczyn. 

Stasia, poinformowana o flircie swego narze
czonego z Sy;lwą, ocenia jego do siebie uczucia 
dość sceptycznie. Informuje Edwina, że śpie

waczka „puściła go w trąbę" i tego samego wie
czoru wyjechała do Ameryki. Edwin pragnie 
jedna]{ odwlec ogłoszenie zaręczyn. 
Najzupełniej niespodziewanie przyby1wa hra

b"ia Boni w 'towarzystwie Sylwy, którą przed
stawii.a wszystkim jako świeżo poślubioną mał
żonkę - jest to oczywiście uplanowana mistyfi
kacja. Starzy księstwo są zachwyceni świeżo 

upii.eczoną hratbiną, a jej mniemany małżonek 

zaczyna nie na żarty asys·tować Stasi. Część go
ści uderza podobieństwo hrabl1ny do.. . szanso
nistki Sylwy. 

Dochodzi do krótkiej wymiany słów pomiędzy 
Edwinem i Sylwą. Artystka chwal1i go za„. 
pyszny żart, jakim było ogłoszenie obietnicy za
warcia z nią małżeństwa. Utrzymuje nadal, że 

została żoną Boniego. Edw in jest zrozp.aczony 
i ze złości chcial y teraz p zyspieszyć ogłoszenie 

wych zaręczyn ze Sta ią. Ale ona coraz więk
szą uwagę zwraca na umiz i Boniego. Jak na 
operetkę przy talo, Edv•in o ' wiadcza niemu, 
że n ie moż ż '. .. b z iego żony i prosi g, 
o n::i tychmiastowy z nią roZ\'.'ód. „Ty nie możesz 

ż.vć bez n ie .i, ja nie mogę żyć z nią" - oświad-
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