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PRZEDSTAWIENIE PRZYGOTOWANE
DLA UCZCZENIA 35 ROCZNICY
DZIALALNOSCI
SCENY OPERETKOWEJ W LODZI

3 listopada bieżącego rnku upłynęło 35 lat
od wystawienia w Łodzi, pierwszego po
wojnie, przedstawienia przygotowanego
przez artystów dawnej wileńskiej „Lutni",
przedstawienia zatytułowanego „Podwójna
buchalteria", a które wystawione zostało
przy ul. Nawrot 27 (obecny Dom Kultury
Milicjanta). Następne przedstawienie, którym był „Król włóczęgów" Frimla, dzięki
staraniom pierwszego dyrektora i kierownika artystycznego Operetki, człowieka o
niespożytej energii, wspaniałego organizatora - Władysława Szczawińskiego - odbyło się w dniu 23 marca 1946 roku już
w sali przy ul. Piotrkowskiej 243. W sali
tej gościła łódzka Operetka wiele lat, aż
wreszcie 17 lipca 1964 roku premiera „Ulanów księcia Józefa" Wiehlera zainaugurowała działalność naszej sceny w obecnym
gmachu przy ul. Północnej 47/51.
Te trzy premiery stanowią trzy ważne
etapy w historii naszego Teatru, ważne nie
tylko ze względów artystycznych, ale przede wszystkim praca w nowych warunkach,
w nowych siedzibach dawała zespołowi za
każdym razem nadzieję na roz\viązanie
różnorodnych problemów. W tych trudnych warunkach udało się jednak zrealizować obok pozycji operetkowych tych
najbardziej znanych i lubianych - utwory
współczesne, które dopiero przez naszą
scenę torowały sobie drogę do światowego
repertuaru.
Przedstawiliśmy Państwu m.in. „Piękm1
Helenę", „Orfeusza w piekle", „Zycie paryskie" i „Pericolę" Offenbacha, „Barona
cygańskiego" i „Wiedeńską krew" Johanna
Straussa, „Wesołq wdówkę" i „Kmin ę
uśmiechu" Lehara, „Cnotliwą Zuzann ę "
Gilberta, „Krysię Leśniczankę" Ja m o,
„Wiktorię i jej huzara" Abrahama, „Boccaccia" Suppego, „ Hrabinę Maricę" i "Księ
żniczkę czardasza" Kalmana obok takich
pozycji jak „Dtiękuję ci Ewo" Stanisława
Renza, „Panna wodna" Jerzego Lawiny-Swiętochow.skiego, „Bal samotnych" Tomasza Kiesewettera, „Turniej w Rio de
l\faracasso" Piotra Hertla, „Miłość szejka"
i „Najpiękniejsza" Mariana Lidy, „Kaper
królewski ' Jana Tomaszewskiego i wiele
wiele innych, których łącznie w okresie
35-lecia wystawiliśmy sto trzydzieśc i . T<:\
sto trzydz ies tą premierą jest „królowa opere ::k" - „K si ę żniczka czardasza" , którą
dz1s z cał ą przyjemnoś.ci ą i radościa Państwu prezent ujem y.
·
P ra gniemy po dkr eślić, że ci ąży na na s
o~owi ązek kontynua cji na jlep szych t ra dyCJI d wnej „Lutn i", k tórej przedstawienia
w la tach pow oj ennych cies zyły się n iespotykan ą wr ęcz popularnoś c ią . P rzez scen
naszego Teatru p r z e wi n ęło się tak wiele
nazwi sk z krain y operetk i, ż e n ie sposób

ich w tym nueJscu wymienić. Ci, którzy
pozostali w nim do dziś, tworzą tea · r tak
potrzebny ludziom, teatr rozrywkowy i pogodny, gdyż dobra muzyka, relaks, piosenka, a przede wszystkim uśmiech w życiu
każdego z nas odgrywają niebagatel ną rolę. Myślimy w związku z tym, że Teatr
nasz jest lubiany. Świadczy o tym irekwencja na przedstawieniach która jednocześnie zobowiązuje do tego, by Teatr
nasz stawał się lepszy, bardziej nowoczesny w swym kształcie scenicznym, po prostu coraz ciekawszy - atrakcyjny.
W dniu naszego skromnego Jubileu szu
oglądamy się wprawdzie wstecz, ale jest
on naprawdę tylko jednym, może nieco
bardziej uroczystym wieczorem, \ ·eczorem z tak ogromnej ich liczby, które przygotowują dla Państwa nie tylko soliści,
c~?~· balet i orkiestra, lecz także ma.szymsc1 sceny, garderobiani, krawcy, fryzj erzy, szewcy, stolarze, elektrycy i wiele
jeszcze innych pracowników Teatru.
Jesteśmy, pracujemy, występujemy. Robimy to wszystko z myślą o Was i dla Was
Drodzy Widzowie, którzy swoją życzliwoś
cią i wiernością utwierdzacie nas w przekonaniu, że nasza praca jest Wam po trzebna, spotykamy się bowiem na co dzień z
licznymi dowodami uznania i sym patii
z Waszej strony. Nadal będziemy starać
się, by nie zawieść oczekiwań naszej publiczności, dla której przecież w ogóle istniejemy.
Dyrekcja i

Zespół

Teatru

Fotograficzna niemal wie r ność postaci libretta,
napisanego przez S teina i Jenbacha, oto co odróżn iało „K si ęż ni czkę czanl.asza " od tak w ielu
operetek i ob dar zał o n iezwykł ą siłą wyrazu.
Na aute ltycznych pr z eży ci a ch opa rty był obraz
środowisk a b uda p es z teń skiego „Orfeum", a m ą
d ry star y „roue" Feri i jego uczeń Boni, w
róv.me j mierze byli a uten,yczni, co ota c za ją cy
ich k ln r zy, hrabiny, kawalerowie i kokoty.
G d zie indziej na świeci e, w Ardenach, na ziemiach p olskich i nad Ison zo, szalała wojna, lecz
na Favoritenstrasse tł o czyli się ludzie przy k a sach Johann-Str auss-Th eater, żeby posły szeć
motyw przewodni „osta t n ich dni lu dz k ości", r a dos1ią pieśń miło sną Sylvii i Edwina „Choć by
ca y świat j uż prze pa d ł: ciebie m am!" Sukce s
„Księżni czki czar dasza" zaciążył nad jej tr zyd ziestotrzyl tni m kom pozytorem. Ogarnął go
bowiem paniczny lęk, iż nigdy nie zdoła już
stworzyć czegoś podobnego, a nawet że utr a ci
sł awę, wskut ek czego zaczął odtąd kopiować
nieprzer wanie samego siebie. Libretta oce niał
już tylko przez porówn ywanie ich z „Księżni cz 
ką czardasza", postaci i sytuacje dopasowywa ł
do za c zerpnię tych z nie j wzorów. Taki sam rodzaj numerów muzycznych, śpi e wany przez takie same postaci, m u siał s i ę pojawiać w takich samych partiach każdego dzieła, czę sto
nawet w takiej samej szacie orkiestralnej. A mimo to melodyczna inwencja K almana nadal
jeszcze była tak silna, iż wariacje traktowano
jak oryginał i przyjmowan o z. entuzjazmem."
Bernard Grun „ D:zteje

operetkł",

PWM 1974

EMMERICH l{ALMAN 1882-1953
,Swia towa sława Emmericha K almana od z
pól w iek u opiera siG na wyjątkowym bogactwie melod ii jego ,,K s iężniczk i czardasz "
(1915). „Artystki, artystk i, a rtyst ki z variete",
„Tak ca ł k iem bez dziewczątek na n ic ś wiat",
,.K obiet ka, sprytny czart" , „Bo t o jest , miłość ,
ta g łupia mił ość ", „Ch c i a łbym śp iewać, ch ciał 
bym płakać", „J aj mama n, życie k rótkie, żal
młody ch la t" to zaledw ie jedna trzecia t e j peł 
ne j inwencji, roz ' piewa nej i roztańcz o nej muzy ki. Wszystko t o jednak nie wystar c .yłob y, aby
u c zy nić z „ K siężniczk i czard asza" najbardziej
l ubian ą w 'wiecie operetk ę , gd yby nie by ła on a
je dnocześnie równ ież p odobnie jak „Helena",
,,Zemsta n ie toper za" i „C za r walca" - odbiciem
e poki i jej społ e czeń s twa : całe j przedwojennej
er y, pustego Ś \ iat ka n ocnych lokali, lowelasów
i sza nsonis tek, światk a , w k t órym kocha nków
i m etresy zm ieniano wraz z k ażdy m progra m em ,
z nocy rob iono dzie ń, w zywano n ota riusza do
cafe chan ta nt, b y ur zę dowo p oś wia dczył przy rzeczenie m a łżeń st wa , a mi m o to wczes ny
rankiem m eldowano s ię na służbę w swoim
g órą

pułku.

(Przypominamy, że Kalma n jest twór cą tak popularn ych operetek, na pisa nych po „K siężnicz 
ce" jak: „Hrabina Marica" 1924, , ,K si ężniczka
cyr k ówka " 1926 , „\Vieszczka karnawału" 1917,
„B ajader a " 1921, „Księżna Chicago" 1928, „Dzie" c zę z Holandii" 1920 i „Fiołek z Montmartre 'u" 1930. - Przyp.red.)
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„K s i ężnic zka

widzów (a co
samych artystów) tytuł czardasza" zapi sał się wyra-

ziście ...

wybuchła Polsce niepodległość,
do Warszawy prawdziwe gwiazdy.
Dnia 9 kwietnia 1920 roku śpiewała w
„No wościach" partię pięknej Sylvii sama
Lucy na Messal.

A po te
To bodaj najbardziej operetkowa z operetek! Arie aż się proszą o fermaty, akcja
wzoruje się na fajerwerkowym kontredansie pozorów, której to żonglerki uczyli się
wie deńscy libreciści od paryskich farsopisarzy. A co najważniejsze , ta akcj'a buduje
aktorom role. Dlatego tak kusiła zawsze
'. ,K s~ężniczka
czardasza"
primadonny
1: p ierwszych amantów. Sylvię Varescu
spiewały: Lucyna Messal, Kazimiera Niewiarowska, Elna Gistedt, Olga Orleńska
po wojnie - Beata Artemska i Wand~
Polań ska (choć powojenną listę
Czarda~zek" otwi~rała diseusa tak ni~typowa,
Jak„ . Stefama Górska), w roli Edwina bry~ow~li: Józef Redo, Bolesław Mierzejewski
i Mieczysław Wojnicki. Arcymagowie librettowych zawiłości, Leo Stein i Bela
Jenbach umieli sprawić, że ta piękna bajeczka o miłości w sferach niższych i afera~h w_ ~fe~ach wyższych smakowała pubhcznosc1 mczym mocne, węgierskie wino.
które tak lubił degustować kochany Feri:
Bajeczka_ miała też piękną muzykę. Czegóż
trzeba więcej? ... przy bliższym rozeznaniu
okazuje się przecież, iż nieledwie klasyczne w swej stylowości dzieło Kalmana
stawało się na polskich scenach operetkowych zaskakująco płodnym pretekstem
dla rozmaitych kontestacji estetycznych.
Skłócone z sobą primadonny próbowały
na tym właśnie materiale przekonać znawców i masy, że one i tylko one są w stanie
wyśpiewać tu sobie patent na doskonałość.
Przyj r zyjmy się tym dawnym sporom
gwiazd. Mimo upływu lat zachowały swój
dawny ogień, kolor i rytm„.
Zaczęło

wrócił y

„To głę boko odczuta i w szechstronnie obmyśla na kreacja, porywająca szczerością
i wdziękiem ~ pisano w „Kurierze Porannym" - taką „Czarda s zką" nie może się
dziś pochwalić żadna scena, gdyż żadna
scena nie posiada siły tak wszechstronnie utalentowanej". Wtórował „Kurier
Warszawski": „Ilekroć afisz „Nowości" zapowiada melodyjną, o podkładzie muzyki
pucciniowskiej operetkę Kalmana z pani<-1
Messalówną, sala jest zawsze przepełnio
na, a niezrównana primadonna staje się
przedm iotem gorących owacji". Takich
opisów można by jeszcze przytoczyć ze
dwadzieścia, a wszystkie zgodne w zachwytach nad elegancją widowiska. Ten właś
nie epitet zdaje się tu szczególnie pasować:
elegancja. Czardaszka w ujęciu Messalki
to była rzecz comme il faut.
Nie dzh vi zatem kolejny zapis z ówczesnej
prasy: „O historycznych zasługach Konstytuc ji przemówił do publiczności adwokat Bychowiec, apelując o nabywanie pożyczk i państwowej, bo im więcej pieniędzy
państwu pożyczymy, tym silniejsi będzie
my państwowo, gdyż podniesiemy walutę. "

I gdzież te owe apele? W operetce. Przed
czym? Przed spektaklem „Czardaszki" .
Widać atmosfera obu spraw jakoś stroiła.
W tym strojeniu cała magia Messalki„.
ujawniała sama artystka:
„Operetkę polską trzeba podnieść, zaczynaj ąc do subretki. Na scenie zbytnio za-

Podteksty magii

się zresztą niewinnie. Był rok
1917, wydarzenia wojenne przepłoszyły z
warszawskich „Nowości" pierwszy garnitur wykonawców. Recenzent „Przeglądu
Porannego" pisał, że ostały się zaledwie
„talenty tymczasowe, wojenne, a w najlepszym razie przedpokojowe". Pi sał tak
właśnie z okazji prawykonania „Księż
niczki czardasza". Bronił się jedynie balet
z Aleksandrem Sobiszewskim i Waleria
Gnatowską, liryzm jej ruchów to jakby
„zefir pocałował krzak bzu". Zachwyty
nad liryzmem baleriny w operetce, która
aż krzyczy czardaszowym forte trochę dziwią. N ' e musiała to być uczta artystyczna,
tamta prapremiera z kwietnia 1917.

daje deficyty. („.)
ją z błota
kabaretu ,
aby czarem muzyki
napawać się mogły wszystkie sfery, a
zwłaszcza te umuzykalnione, czułe na pięk
no, spragnione nie podkasania, lecz pięknej
melodii, którą można wynieść z teatru
i umilać nią sobie życie . " Cały ten wywód
daleki był od chęci teoretyzowania. To
gwiazda przygadywała gwieździe, to Messal bi ła się na programy z Niewiarowską ...

przecież Kalman
zwyciężył.
o siągnął ponad 50 wykonań, co w
wojennym było w „Nowościach"

Bo tymczasem przestała egzystować „stara
buda" „Nowości", na ulicy Bielańskiej,
gdzie od 21 lat trwało warszawskie kró-

A

Utwór
okresie
wyżej

triumfowała nagość, pornografia, trywialność. A to w gruncie rzeczy nie pociąga

do teatru, przeciwnie Uzdrowić

operetkę,
pozwolić,

podnieść

lest wo operetki, a której eh I ący ~i ę k u
ruinie gmach za1n kni ę o dnia 15 sierpnia
1921 roku właśnie spek takl m ,,Czardaszki" .
Al to wydarzenie stanowiło jedynie bl ade
tło dla wielkiej r ywa lizacji primadonn.
Symbolowi „dawnych , dobrych czasów "
czyli boskie j Lucynie zagra żała bowiem
przybyła aktualnie z Moskwy, gdzie w latach woj enny ch stu diowała sztuk aktor ską u sam ego Niemirowicza-Dan czenki,
krwista, temper a mentna, p ewna siły swych
wdzięków kobiecych Kazimier a Niewia rowsk a . I właśnie ko biecością walczyła o
prymat. Kobiecość rozu miej ąc jako wyzwanie rzucon e m ieszcza ńskiej pruderii. I wyzywa j ą va banque c łą sobą, Niewiar owska występowa ła na scenie n iemal nago.
Ekscytowała s i ę „War sza wka" , dekorator
teatr alny spr owa d z ił na kostium y dla ca łego cor ps de ballet... 2 m et r y wstążki! !!
Niewiarowskiej i tej o ·ło nki było n a dto;
znany malarz, K azim ierz Lasocki portretował skandalizującą g wiaz dę au n at urel.
„Lasocki - malar z od krów!" - sycza ła
złośliwa część „War::izawki", co prawdą
było o t yle, iż broda temu mistrzowi istotniie krov.ry wycho d ziły spod pę d zla najbar dzi ej twarzowo.
I to właśnie Niewiarow ska, jakby niesy ta
triumfów w krzykliwych dziełka b Granisch studtena, K olla i Hirscha, gdzie
tekst prowokował aktorkę jedynie do dynamizmu ruchów, na plan dalszy spychaj ąc finezyjn ą gracj ę, za pra gnęła zm ierzyć
się z Lucyną Messal na planie dzieła o
przysło wiO\vej doskonałości słów i dźwię
k ów : na planie „Księżn iczki czardasza".

Dnia 5 września 1922 roku zabrzmiał gong,
Niewiarowska wcieliła się w powabną
Sylvię i ... kiedy po roku wznowion o znów
„Czardaszkę", grała ro lę tytu łową ,Elna
Gistedt, która właśnie przybyła n ad Wisłę
ze Sztokholmu („Mój mąż okazał się szowinistą gło siła wziął odwet za Potop."). Gistedt interpretowała rolę z wyraźną filuternością, wydobywając z muzyki przede wszystkim jej swoistą ka baretowość. Ale bez akcentowania r zekomej
siły erotyzmu . To Gistedt. A staromodny
czytelnik „Kuriera Czerwonego" ogłosił
właśnie wtedy list otwarty do Messalki:
„Niekoniecznie trzeba rozbierać się do listka figowego, by być primadonn ą „ ."
Istotnie, przesadnie eksponowany seks nie
wydaje się być motoryczną siłą operetki
Kalmana. I nie te wartości akcentowały
kolejne primadonny. Ich bronią stawała
się zawsze finezja, był też nią wdzięk. Nie
pastelowy, bo taki przeczyłby z kolei ogni-

stości

madzia r skich czardaszy. Ale wdzięk
typo wy dla eleganckiego świat ka operetkowej arystokracji i operetkowych szansonistek. Nie jesi też przypadkiem, że ki~
dy w skompli kowanych latach, co omyl~
n ie u znały op eretkę za symbol kanapowe]
stęchlizny, animatorzy tego urzekaj c:cego
gatunku scenicznego próbowali go bronić,
to bronili właśnie perypetiami „Czarda zki ".

..Sprawa o Czardaszkę" - brzmiał tyluł
z jakim w stołeczn ej „Syrenie" ·wyJerzy J urandot i Stefania Grodzień
ska.

dzieła,
stąpili

Pr emiera - gr udzień 1949, w rolach głów
n ych: Stefcia Górska, Irena Malkiewicz- Dom ańska, Igor Smiałowski , Stefan Witas. Oni - a może czas? - \vybronili nam
„Księżniczkę cza r dasza" . Możemy znów
cieszyć się jej po wa be .„
przedruk z programu Operetki
War.~zawskiej, „Kstętn!r:zka c?ardasza",
premiera w czerwcu !980
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Boles l aw l\Hena)c• ·ski
czardasza" ·w 1920 r ole

ł

J adwiga K en<J.a i Micllal Sl.a&k!
clasza", Łó d.ż 1951

Wspomina LUDWIK SEMPOLIŃSKI

Ludwik Semp oliris1ci „W ielcy

„Księ '.niczce

c~c1"

Wspomina BEATA ARTEMSKA

(... ) I t ak szła operetka za o pe retk ą . Przewa żnie
wznowienia. A więc 9 kwietnia (1920 roku przyp. red.) wznowiono „Czardaszkę" z Messal
i Mierzejewskim, grającym! po r az pierwszy
razem głó\vne role. Poziom operetki i atmosfera
varlete p odniosły się o parę k las wy żej . Messal
w odróż nieniu od Orleński e j była d i s eusą n a
miarę świa tową , a nie tylko lokal ą szansonistką w iedeń s ką . No i Mierzejewsk i w roli
Edwina zaprezento w a ł a ma nta wysok iej klasy.
Dali oboje tyle prawd y w scenach m iłosny ch, że
mimo w oli obawialiśmy się o całość małżeństwa
Messal, która przecież z Rosji przyjech ała z mę
żem, eks -oficerem Kobielcwem. Oboje wprowadzili nowe chwyty. W p ierwszym akcie np. w
kwartecie „Choć na świec i e dzie,wcz ą t r oje" Messal siedziała na podw i.szeniu (boda j na stole)
twar zą do publiczn ości, a Mierzejewski na krzesełku t ) lem do \.Vidowni, co w owym czasie było
nie prakty kownne. Zwłaszcza w operetce było
przełam a niem utartego szablon u. (... )
malych scen", czyt elni · wn

w

rty~cł

(... ) W maju 1951 roku nastąpiła „Czard aszka "
w pięknym przekł adz ie Jurandota. Próbowałyśmy razem z K end ą rolę „księżniczki czardasza". Cała Ł ó dź pod zie liła się na dwa obozy.
Ba, były nawet pikietowane kasy - na moich
przedstawie niach stali przy kasi e nvolennicy
Kendy gło no rozprawiając o zaletach jej roli,
a na spektaklach z udziałem Jadwigi, moi wielbiciele harcowali pod kasami odstraszając oubliczność. Na nic to się nie zdało. Zarówno· n a
jej jak i na moje przedstawienia public zność
waliła tłumnie.

Pamiętam

jak po finale drugiego aktu przy szli
do mnie do garderoby „repy" ironii i hu m oru
Gozdawa i Stępień płacząc najprawdziwszymi łzam i . Pierwszy raz mianowano mnie
wtenczas na aktorkę, bo jest to jakaś dziwna
sprawa, w tea trze lekkiej podkasanej muzy w
otoczeniu śmiechu, zabawy, strusich piór, 'gołych nóg wywołać chwile zadumy, skupienia,
a nawet Izy. Chwała za to Kalmanowi i Jurandotowi. (...)
fragmenty wspomnień z okaz)t 35-lecia
Teatru Muzycznego w Łodzi

,-freść libretta
Część

pierwsza

Akt I

W budapeszteńskim -variete „Orfeum" pożegnalny występ pięknej gwiazdy czardasza, Sylvii Varescu, która jeszcze tej nocy
wyjeżdża na tournee do Stanów Zjednoczonych. Gorąco oklaskiwana, śpiewa już
bodaj siódmy bis :

najszyb~·ze małżeństwo z hrabianką. Edwin prosi Rohnsdorffa o pół godziny zwło
ki w wyjeździe do Wiednia i zdobywa się
na desperacki gest: chcąc zatrzymać Sylvię przy sobie, prosi ją o rękę, po czym
notari •sz spisuje jego oświadczenie. „Ja,
Edwin, książę von Lippe.rt-Weylersheim,
ogłaszam pannę Sylvię Varescu swoją
prawowitą małżonką i przysięgam wobec
świ ad ków w ciągu ośmiu tygodni wstąpić
z nią w oficjalny zwi ą zek ... " Zobowiązanie
to wr ęcza oszołomionej Sylvii. Radzi:

Mocne , bracie, \Vino nasz e ,
\\'Zmaga serca rytm,
ale upić się czardaszem to dopie ro szczyt!

Przyjaciel i opiekun Sylvii, hrabia Boni,
wydaje na jej część pożegnalną kolację.
Wraz z drugim entuzjastą popularnej artystki, hrabią Ferim, zastanawiają się jakie
wrażenie wywrze wyj azd Sylvii na mło
dym księciu Edwinie. Oni dwaj, życie
spędzając na przesiadywaniu po knajpach,
nie traktują kabaretowych gwiazdek zbyt
serio, bo przecież:
1

Artystki , artystki. ra rtystki z va rie te
nie bior ą miłoś ci zbyt tragicznie!
Dlatego, kolego, tak uwielbiamy je,
dlatego nas cią g ną tak magn e tycznie„ .

Natomiast Edwin kocha się w Sylvii do
I chociaż ojciec, książę Lippert-W eylersheim, wiedząc już o jego romansie, śle codziennie po kilka telegramów nakazujących Edwinowi powrót do
Wiednia, to młody książę nadal przesiaduje w „Orfeum". Chce zatrzymać Sylvię, nie zgadza się na jej wyjazd, nie wiedząc, iż Sylvia wyjeżdża dlatego, by uciec
przed nim i przed jego miłością; jak najbardziej ją odwzajemnia, lecz wie, że ta
miłość nie ma przecież żadnej przyszłości.
Rodzice Edwina nigdy nie zgodzą się n a
ich małżeństwo ... Dlaczego musiała pokochać Edwina? Dlaczego on musiał spotkać
właśnie ją? Dlaczego szaleństwa.

Cho ć n a świecie dziewcząt mnós two,
usta l gną ku jednym ustom,
oczy w jednych tylko oczach widzą świat ...

rację; opory ojcowskie niełatwo
Do Edwina przybywa z Wiednia
porucznik Rohnsdorff z rozkazem : nazajutrz książę ma zameldować się w Wiedniu w komendzie swego korpusu . Rozkaz
jest wprawdzie inspirowany przez ojca,
ale pozostaje rozkazem i Edwin, jako oficer, musi go wypełnić . Przy okazji Rohnsdorff przypomina Edwinowi, że w Wiedniu
czeka na niego.„ narzeczona, hrabianka
Stazi, z którą zaręczył się przed pięciu
laty, jeszcze jako sztubak. Nikt przedtem
nie traktował tych zaręczyn poważnie, teraz jednak rodzice Edwina nalegaj ą na jak

Sylvia ma
zwalczyć.

Nie szukaj szczęścia, za gó rami, za la sa mi,
bo szczęści e, je ś li jest, to mieszka razem z nami!

I odjeżdża do Wiednia, do korpusu. Przychodzi natomiast Boni; pilnował w hotelu
pakowania kufrów Sylvii i teraz dopiero
dowiaduje się o całej ceremonii zaślubin,
po czym wybucha śmiechem i tłumaczy
Sylvii, iż Edwin nie miał prawa podpisywać podobnych oświadczeń, bo przecież
ogłoszono już jego związek z inną„. Pokazuje jej zawiadomienie o oficjalnych
zaręczynach Edwina z hrabianką Stazi,
które otrzymał (w tajemnicy przed Edwinem) od Rohnsdorffa.
Sylvia czuje się zawiedziona i oszukana.
Boni pociesza ją: „Po co ci ten Edwin i cała
jego nadęta rodzinka? Tuziny takich Edwinów będą błagały cię o jeden uśmiech" „Masz rację, Boni. Jedźmy. Po oklaski, po
karierę„."

Część

druga

Akt II

W pałacu księstwa Lippert-Weylersheim
w Wiedniu wielki bal, na którym książę
zamierza oficjalnie ogło si ć zaręczyny s•vego syna z hrabianką Stazi. Edwin jednak
nadal próbuje odwlec uro-czystość zarę
czyn. Przekonany, że Sylvia rzuciła go
i pojechała do Ameryki lekceważąc jego
miłość i oświadczyny, te]egrafował do niej
ze sto razy, nie uzyskując słowa odpowiedzi. Jest rozgoryczony, niemniej chce jeszcze czekać, liczy iż odmieni serce Sylvii.
Stazi, domyślając się prawdziwych uczuć
Edwina, nie nalega na ogłoszenie zarę
czyn.
Na bal przychodzi hrabia Boni... z żoną.
„Zoną" jest Sylvia; wróciła już ze Stanów
i namówiła przerażonego tą sytuacją Boniego, aby przez jeden wieczór zgodził się
udawać jej męża. Zakochana niezmiennie
w Edwinie, przyszła tutaj, chcąc ostatecznie rozwikłać ich wzajemne stosunki. Jako
hrabina Kancsianu robi furorę w salonie,
oczarowuje bez reszty także i starego księ
cia, aczkolwiek niektórzy z obecnych zwracają uwagę na jej uderzające podobień-

Akt III

stwo do pewnej aktorki, co to „była na
Węgrzech zaręczona z jakimś księciem.
lecz natu~a~ni~ porzucił ją. Nazywają j ą
?dtąd . ks1ęzmczk ą ... czardasza."' Sylvia
i Edwm zo ' tają sami; nie mogą począ tko
wo porozumieć się, u dają m iłość ona do
B<;>ruego, on do Stazi, cho ć w głębi serca
wiedzą, że ~ochają i
jak d wniej , jak
w tamten wieczór w „Orfeum", kiedy to

Sylvia zdecydowana jest wyjść za mąż za
Boniego postan awia także zerwać ze
sc~n ą , n:-imo iż hrabia F eri, który niespodziewame z d ziewczętami przybył do Wiednia, gorąco namaw ia j . na powrót do „Orfeum" i - do czardasza ! Sylvia wychodzi
z F erim; wbiega Edwin. Chce rozprawić
się z Bonim teraz już wie, że to Boni
powiedział niegdyś S ylvii o jego za r ęczy
nach i spowo dował jej w jazd do Ameryki. Lecz Ed win m usi szybko u kryć się ,
gdyż Miks
a non suje wła śnie ·ego o jca.
Stary książę ~zuka Edwina w obawie, aby
syn nie zrobil sobie czegoś złego. Korzvstając z okazji, Boni prosi księcia o rękę
hrabian k~ Stazi k tóra zresz tą za chwilę
a rna przych odzi i iemal domaga si ę tych
oś wia dczyn, zanim zdum iony ksi ążę zdąży
powiedzieć choć słowo . Powraca Feri n amawia księcia , by nie sprz eciwi ał się dłu że j
-ynowskim uczu ciom . „Sam - powiada byłbym najszcz śliwszy , gdyby udało mi
3ię kiedy' poślubić zampańską Hildę z variete w l\·ti -·zkolcu. Nie:;tetv zd umchnał mi
ją sp rzed nosa żupan on"' Palonay, a · gdy
o wdowiała .
żenił się z nią baron Geza
Zen tle "'... I książę wniosku je z tego, że
mowa tu o je o małżon e, ksi ż nej ! On ją
z kolei poślubił po baro nie!
K iężn a, macoch a Edw in a, po ja wia i'ó'
właśnie · przyzna je, a cz niech "tnie, iż śpi~~
wała kiedy' i tańczył w var iete ; a \Nięc
to prawda! „Wziąłem za ż o nę . zan so-

Tyle szc zęścia w i dcn wieczór
!'IBJ 'mielSZ:V eh marzeń ta k a moĆ i któż by odgadł, któż by przeczuł,
Ile łez przynte ć ma noc ...

• to_mia _t Boni zup ln ie tracił głowę dla
Sta_z1 ! ~el zre~ztą ta kże podob· ::ię przystojny i dowcipny h r abia. Co prawda dzi~ się nieco, iż hrabia, maj ąc tak piękną
~n. , w parę dni po śl ubie zaleca ię do
rueJ, ale osta te znie
Bo to jest miłość, ta glupi:i mi!o5e
o której ni w iesz, ktedy p rzyszla ' kl\d 1 ;ta k
a chciej ją związać, :ta.trzymać
z rąk ci się wymknie tak jak z klatkl wolny pt.ak !

Sili\ -

'

\Yydaje się, że Ędw in z Syl ią też wreszcie porozumieli ię . Boni oznajmia Edwinowi, że zgadza się na rozwód i m łod
ksią~ę z m ier za nat~ chmiast ozn~jmić ojcu
zanuar poślubienia h rabiny Kancsianu.
„ Swoj ~ ct.:ogą to szc z ęści e, że Boni
ę z
tobą ozemł . Dał ci nazwisko i t
ił· rozwiedziona hrabina Kan csianu może ~ostać
księżną Weyler sheim ."

ni stkę!"

Sylvia ~e _zdradza je zcze swego k łam
,t ~a .. Widzi z t ych słów, iż nic się n i
zrmemło; jako Sylvia Varescu nad 1 nie
ma szans w k siążęcej r odzinie. Edwin zapewnia wprawdzie, że on by się jej ni e
wyrz:k.ł, lee~. „to by nie było prawdziwym
s zcz ęsc1em ...

Pozostaje je szcze tylko pogodzić Syl vię z
Edwinem. P odejmuj e się tego Boni. S ugeruje Sylvii, że Edwin zam ierza z rozpaczy
popełnić samobójstwo. T o jest j uż ponad
je j siły : „ - Kocham cię , dla ciebie tu
przyjechałam, bez ciebie żyć nie mog ę!" r zyczy Sylvia do telefonu, myśląc, że r ozmawia ze strzelającym do siebie Edwinem .
A Edwin stoi tuż tuż, bierze j q w ra miona
i... następu je, Drodzy Państwo, szcz śliwy
finał!. ..

~astępuje. ?głoszenie za r ęczyn Edwina
St~zi. ~s1ązę przerywa: jego serce ależy
do mneJ, chce ożenić się z hra bin a Kan-

i

c~ianu. „- Nie jestem hrabiną i nigdy nią
me byłam - mówi wtedy Sylvia. - Jestem ... księż_l'_lą Weyl~r heim!" I ku ogólnej
konsternaCJI pokazuJe staremu księciu zob~wiązanie _małżeńskie jego syna. Tego
w1ec~ora mija właśnie ośmiotygodniowy
termin dopełnienia małżeńskich formalności.
D ziś, a więc zanim ta noc upłynie ,
mogę dotrz;'m a ć słowa w terminie

-

?1ówi zask~czon:y Edwin, ale Sylvia drze
Jego zobow1ązame na kawałki i rzuca mu
pod nogi:
To słowo więcej clę n ie wiąźe
ja zwracam cl je dziś I
'
Mn~e duszno byłoby tu, ksiąźę ·
ty załow.albyś.
'

wg „ Przewodni ka operetkowego"
Lucjana. Kydr y~kiego, PWM 1m

„
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Basy

ZESPOI.. ARTYSTYCZNY
TEATRU MUZYCZNEGO W

ŁODZI

KAZIMIERZ CYBULSKI - koordyna tor
pracy artystycznej
SOLISCI

BALET

JOLANTA BIBEL, BOŻENA CZUCHRAJ ,
ANNA GĘBICKA, IRENA HARASIM,
ILONA HERYK, URSZULA
KUBICA-SEBZDA, HANNA
MATYSKIEWICZ, TERESA MULAWA,
ELŻBIETA PTAK, RENATA
RENTOWSKA, MAŁGORZATA WILK ,
ZBIGNIEW BOBOWSKI, JERZY
CZAPLIŃSKI, CZESŁAW GRĄCKI ,
CZESŁAW

JAROSIEWICZ, EDWARD

KAMIŃSKI, STANISŁAW MARIAN
KAMIŃSKI, ADAM KOZIOŁEK,

MARIAN MIŚKIEWICZ, JERZY
NEJMAN, ANDRZEJ ORECHWO, J AN
PADKOWSKI, IRENEUSZ PIETRAS,
HENRYK TRYBUŚ, DARIUSZ
WALENDOWSKI, ZBIGNIEW WALOCH
Pianiści-korepetytorzy

JADWIGA HERTEL, EW A
PRUSZCZYŃSKA, EWA SZPAKOWSKA,
EWA WERNER

CHOR
ROMAN PANIUTA -

CZESŁAW DRECHSLE.R, CEZARY
KACZANOWSKI, CEZARY KA YZER,
SŁAWO MIR MAĆKOWIAK, ANDRZEJ
SIKORA, BOGDAN SOKOŁOWSKI,
ANDRZEJ SOŁTYS, MARIAN
TOlVIANEK, PIOTR WALCZAK

kierownik chóru

Soprany
GRAŻYNA BRAKOWSKA, ELŻBIETA
KOSECKA, GRAŻYNA LINKE,
MAŁGORZATA MAJDA, LUDMIŁ A
MANSFELD, ANNA RYBIŃSKA, •
ELLISOJKA,MAŁGORZATA

TAŃCZAK, TERESA WIŚNIEWSKA ,
ALICJA ZIELIŃSKA

Alty
ANNA ANACIK, HELENA BARA,
DOROTA KOSMALSKA, BOŻEN A
KRASNOPOLSKA, BOŻENA PIONKA ,
BARBARA SAWICKA, KRYSTYNA
TOSIEK, BEATA WÓJCIK, ANNA
ZAJĄC, MAŁGORZATA ZŁOCH

Tenory
KAROL DOBRASZCZYK, ZDZISŁ AW
JUREK (inspektor chóru), JERZY
KOWALSKI, KRZYSZTOF POŁOŃSKI ,
JANUSZ SZUBERT, GRZEGORZ
TWARDOWSKI

WŁODZIMIERZ

TRACZEWSKI
- kierownik baletu

JANINA NIESOBSKA -

choreograf

Soliści

KRYSTYNA JANOWSKA, ELŻBIETA
SZCZYPA-PIEKARSKA, ANDRZEJ
JAŁOSZYŃSKI, ALEKSANDER MA.TOS,
HENRYK STEUER
Koryfeje
MONIKA KANTOR-WARZECHA,
BOGUSŁAW A ZALEWSKA-BRUT ANEK
(inspektor baletu), GRZEGORZ ŁUCZAK,
MIROSŁAW TOMCZAK, JAN
ŚLIZIEŃ
Zespół

baletowy

WIESŁAWA JASIŃSKA,

BEATA
KOWAL, EW A PROKOPCZUK,
JOLANTA RZECZYCKA, ANNA
SZEWCZYK, MARZENA ZIELIŃSKA,
TOMASZ BOJER, MIROSŁAW DYLIK,
ADAM ŻUREK
WALDEMAR SYN DER
- akompaniator baletu
ORKIESTRA
Dyrygenci
M IECZYSŁAW

WOJCIECHOWSKI
- I dyrygent
BEAT A AMBROS
TADEUSZ BŁASZCZYK
I skrzypce
M IECZYSŁAW CUKRZY ŃSK I
zastępca koncertm istrza
GROSBART
- z astę pca koncer tm istrza

STA

! SŁAWA

DOROTA CŁ API Ń SKA
ANNA BINK OWSK A
BOŻENA PEL LOWSKA-POLI POWSK A
AL INA BEDNAR EK
MAREK ROS E
STEF AN GOŁ ĘBIEWSK I
MAŁGORZAT A GRUSZK

II skrzypce
ROMAN ZIÓŁKOWSKI
_
- in. pe ·tor or kies ry
.JOZEF CZAJKOWSKI
DANIELA SIKORSKA
MARIAN F AJKOWSKi
JANUSZ KARPIŃSK [

Har fa
HELENA STIKSOV \-PADKOWSKA

Altówki
TADEUSZ LUDWIKOWSKI
EDWARD BROŻEK

Fortepian-organy
WALDEMAR SYNDER
ROMAN PANI UT A ,.

Wiolonczele
ANDRZEJ KWIECIEŃ
EWA ŻENO
BARBARA PETRYNIAK-SIDOWSKA
STEFAN ŚLĘCZKOWSK I
JANINA IWANOWSKA

F or tepian
EW A PRGSZCZYŃSKA *

Perkusja
JERZY MACIEJCZYK
ANDRZEJ SOWIŃSKI
MAŁGORZAT A BARANOWSKA-Z.ATK E

*

Gitara
JERZY U LICKI *.
Stroiciel i k o ns c rwa t 0 :· for e p ia nów
JERZY WICHLIŃ S K I

Kontrabasy
WŁODZIMIERZ KOWALSKI
CZESŁAW GRACZYK

HIPOLIT SIENKIEWICZ

ZESPÓL TECHNICZNY
Kie rownik techniczny

Flety
TADEUSZ NIŻNIK
JOLANTA PODGÓRSKA

BRONISŁAW JóżWIAK

Kierownicy

WIESŁAW WROŃSKI

Oboje
KAZI.MIERZ BRUSZE\VSK
DARIUSZ CIEPŁ UCHA

pracowni

krawieckiej dam ::;kiej
ADELA lVIELAŃCZ U K
krawieckiej mę ski ej
JAN DUCZEK

Klarnety
BOGDAN GOŁĘBIOWSK I
JERZY ŚLĘZAK
GRZEGORZ WITWICK I

fryzjersko-perukar skie ·
STANISŁAW GRUSZKA

Fagoty

szewskiej
ALEKSANDER

STANISŁAW

BIJAK

ARKADIUSZ

JÓŻWIAK

Saksofon
KRZYSZTOF

OLESIŃSKI

stolars kiej
CZESŁAW WRÓBLEWSKI

·

Rogi
KRZYSZTOF DURCZEWSK l
JÓZEF KORPYSZ
ZYGMUNT MYDLIKOWSK [
ROMAN GRZANEK

ślu sarz
MIECZYSŁAW

Tapicer
PIOTR

WIESŁAW BILIŃSKI

NAPOLEON PODMAJSTRZY

PASTUSIAK

ŁAMEK

Rekwizytor
RYSZARD KIJEWSKI

Tr ą bki

KAZIMIERZ OS I ŃSKI
ANDRZEJ IIERTEL

Puzony
RYSZARD BIELECKI
HENRYK LASOŃ
KRZYSZTOF SCHULZ
WALDEMAR SZUBSKI

S.-\GAŁA

Brygadier

zespołu

STANISŁAW

Brygadier

garderobianych
JULKOWSKI

zespołu

elektryczno-akustycznego
.JAN KOWALCZYK
Brygadier

zespołu montażu

dekoracji

BOGUSŁAW STRATYŃSKI
• ws p ó l p ra cu j ą

Zamówienia zbiorowe przy jmuje
Biuro Organizacji Widowni
Teatru Muzycznego w Łod z i
codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt
w godz. 8-16, tel. 819-68.

Redakcja program u - Halina Dolat a
Proj ek t okład ki - Anna W ąt o ro wska
Wydawca N a kł ad
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