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KOCIIA.JMY OPERETKĘ! 

Nikt nie ma obowiązku kochać operetki. W wielu 
kręgach towarzyskich nawet nie wypada jej kochać 
ani ,pochlebnie się o niej wyrażać. No i dobrze, bo 
co komu po wymuszonej miłości? Tymczasem mimo 
braku racjonalnych uzasadnień, tej bodajże n~jprzy
zwoi tszej damie dworu „Muzy Podkasanej" amantów 
nie brakuje. Walą do niej jak ćmy do świeczki. Wa
lil_i tlur~rnie do świeżo narodzonej, walili do dojrza
łe] choc na całym świecie wojna, walą i dziś, choć 
z racji wieku z jednej strony a mnogością atrakcyjnie 
nowatorskich wynalazków w sferze scenicznej z dru
giej, powinny się już z poczciwej operetki sypać tyl-
ko nikomu nie potrzebne trociny. · 

Zatem operetka - jak na to wskazują nieubłagane 
fakty - żyje i jak przed wiekiem kokietuje dzisiej
szego odbiorcę, mającego przecież taki wybór rozryw
kowych dań, o jakim nie śniło się bywalcom XIX
-wiecznych przybytków muzycznej rozrywki. Może nic 
jest to już triumfalny .pochód, ale na pewno nie jest 
to jeszcze postój w społecznej próżni. Gdyby nawet do 
tego doszło, to owa próżnia z pewnością nie pochłonie 
operetki jako całości: ogromne szanse przetrwania bę
dzie przecież miała plejada operetkowych szlagierów 
śpiewanych, jeśli nie na recitalach wokalnych, to bez 
wątpienia na licznych akademiach uroczystych „ku 
czci'', jak się to zresztą od dawna dzieje. 

Tutaj trzeba szukać dużej części źródeł trwałości 
powodzenia operetki: szlagiery. To te liczne arie, 
duety itp. świadectwa bogatej inwencji melodycznej 
mistrzów tego gatunku: Abrahama, Straussa, Offen
bacha, Lehara, Kalmana; to te pieśni i piosenki ser
cem malowane i w serce zapadające; te melodie pro
ściutkie i do pamięci przylepiające s ię tak, że ongiś 
muzykalna publiczność wyśpiewywała je na ulicy 
wracając z teatru do domu (między nami mówiąc -
kiedyś to się z operetki tak bezpośrednio do domu 
nie wracało ... ). 

Zdarza się i dziś, że słuchamy nic jednego takiego 
„numeru" jak starego znajomego także wtedy, kiedy 
na daną operetkę wybraliśmy się pierwszy raz w ży
ciu. Swiadczy to tylko o dużej żywotności tej otacza
jącej naszą codzienność operetkowej materii. 

Wszystkie, albo dokładniej - prawie wszystkie arie, 
ansamble, popularne partie chóralne i orkiestrowe 
z muzy.ką baletową na czele są napisane w postad 
tzw. „numerów", czyli tak że każdy z nich może być 
wykonany samodzielnie nie tracąc swych artystycz
nych walorów i z muzycznego ,punktu widzenia nic 
nabierając śladów wyrwania z kontekstu macierzy
stej sztuki scenicznej. Spróbujmy natomiast pozbawić 
jakąkolwiek operetkę tych wszystkich „numerów" 
i ocenić to co po takiej operacji zostanie ... 

Zostanie więc akcja sceniczna - prawie nie uszczu
plona, bo ani arie ani balety wydarze11 scenicznych 
specjalnie do przodu nie posuwają. Zostanie jeszcze 
trochę muzyki stanowiącej tło i „łączniki", w których 
daremnie by szukać przebłysku talentu lub choćb} 
szczególnej staranności kompozytora (zdarzające się 
wyjątki potwierdzają tylko regułę). Oceńmy zatem 

wartość samej falJuly operetkowej na przykładzie 
„Księżniczki Czardasza", które 'to dzieło Imre Kalma
na niniejszy program zapowiada. Otóż cała ta intryga 
rozgrywa się na styku dwóch zupełnie obcych i w za
sadzie obojętnych nam środowisk: Są to: typowy „tin
gel-tangel" i arystokracja. Obcość tego światka po
tęguje jego program życiowy: z jednej strony zaba
wić się wesoło, do czego najlepiej służą... „artystki, 
artystki, artystki z variete" z drugiej zaś - znaleźć 
nowego ,protektora, otrzeć się o nimbem wielkości 
opromienioną atmosferę a czasem niedorzecznie po
marzyć (trawestując słowa współczesnej piosenki): 
... „ach, księżniczką być nareszcie!". A jakie na to 
były szanse'? Zapewne inne w życiu, irme w sytuacji 
wydumanej przez operetkowego librecistę. Podobno 
ówczesne szansonistki, przynajmniej niektóre, miały 
w sobie coś a r ystokratycznego. Pewnie i miały - od 
czasu do czasu - ale tak naprawdę z reguły hrabi
nami i księżnymi zostawały tylko w operetce ... 

Tak się dzieje i w naszej „Czardaszce". Sylva po
ślubi Edwina w wyniku gorącej obustronnej miłości, 
któ1:a przetrwała wszystkie mniej lub więcej wymy
ślne przeciwności. Przeciwności zrodzone przez utytu
łowane towarzystwo : on jest bowiem synem księcia, 
ona zaś szansonistką, znaną zresztą i sławną, noszącą 
nawet nadany jej przez publiczność arystokratyczny 
tytuł księżniczki czardasza, ale zawszeć to „niziny spo
łeczne", więc wydawało by się, że droga do ołtarza 
z księciem pod pachą zamknięta na amen. Aż tu 
książę - tatuś nJ stąd ni z owąd dowiaduje się, że 
kiedyś nieświadomie poślubił nierasową, bo ze sfał
szowanym rodowodem, obecną księżnę panią, więc 
zbity z pantałyku na mezalians syna się zgadza. Peł
nia łzawego szczęścia. Dodajmy jeszcze, że choć jest 
to jedno z lepszyc h librett operetkowych, jego tekstu 
nie można zaliczyć w poczet wysokiego lotu ·poezji. 

Jakiż z tego wszystkiego nasuwa się wniosek? Ze 
współcześni nam bywalcy teatrów, także muzycznych, 
po zachowaniu przy życiu estradowym wartościowych 
elementów klasycznych (i postklasycznych) operetek 
zechcą całą tę pozostałą brednię wyrzucić na śmiet
n ik historii sztuki scenicznej. Wniosek jakby logiczny, 
w praktyce natomiast - no proszę spojrzeć dokoła: 
wszędzie pe1no. Każdy chce „Księżniczkę Czardasza" 
otrzymać w całości! Dlaczego? W czym tkwi magicz
na siła operetki jeszcze dziś"? 

Zastanówmy się: może właśnie w tym, że to co na 
scenie się dzieje jest tak odległe od tzw. prawdy ży
ciowej, od której też lubimy od czasu do czasu od
począć'? Może także ten obcy i tak nierealnie przed
stawiony światek budzi w nas sentyment, mami sta
niolowym blaskiem? Budzi sentymentalny stosunek do 
świata, który zginął, który już ani nie zagraża ani 
nie śmieszy, a który ibywa pokazywany w operetce 
w sposób poruszający w nas, pewne i nie uświado
mione tęsknoty za uczestniczeniem w życiu bałamut
nym, nieużytecznym a przecież owianym niezaprze
czalnym splendorem? Przyznajmy się: czy w choćby 
najmniejszym zakamarku duszy nie zachowało się 
z dawnych czasów takie ledwo dostrzegalne marzenie 
za spełnieniem takiego właśnie walkońskiego ideału: 



„i.y{: _jak k si ;'}ż c;. ot co!" mieć „von" albo „cl e" przy 
nazwisku'! 

Opt're tk<;>\\'.a a rystokracja ży je inaczej niż np. w opar
tych „na zrodl~ch hi:·t~r~cznych filmach „kostiumo
wych . Wszędzi e, ró wnie.: w „Ks iężniczce czardasza" 
młodsza generacja kombinuje tylko jak tu jakąś uro
c:zą damu~k~ poderw ć i się zabawić, starsza zaś -
Ja_k młodzi Y. zabawę popsuć przez malżeós two oczy-
w1sc1e odpowiednie. ' 

. Proszę si~ jednak ni c bać, bo jak już wiemy w ope
re tce obow1ą~u1.e happy end. Nie w każdej jednak 
operetc ~ .znaidz1emy takie boga two piękne j muzvki 
co. ~ła.sme w „Ks i.ężn iczce czardasza". Można po\~ie
dz1ec, ze tu nas tąp1J a kulminacja erupcji talentu Kal
mana. Muz~ka ~ ohjawiona pod zas prapremiery 
w roku 1910 odn10sla osza łam iający sukces a liczne 
„~umery" z „Cza rcia .<ki" czarują nas jeszcze dziś. 
c.oz za.tern legł.~ u podstaw długowieczności powodze
nia teJ muz?' ki ? Moze fakt, że dysponując rzetelnym 
wykształceniem kompozy torskim i tak nieprzeciętnym 
talentem Kalman nie s tarał się być nowatorem? Bo 
nowat?rem - '.'1oim. zd~n icm - n~e był. Przejął 
wszakz~ po s:vo1ch w1elk1 h poprzednikach z p olowy 
XIX. wieku nienaruszoną konwencję, nie tylko w za
kres ie warsz tatu kompozytorski go lecz także sposobu 
konstruowania o.i;ieretkowej dramaturgii. Nie różni sii:; 
to zatem zasad mczo od np. ,J. Stra ussa czy współ
cze~nego w~orc~t _dl!ł Kalmana, sławnego już Lehara. 
Mozna pow1edz1ec, ze Ka lman zrobił swoją „Czardasz
~ę" na ~en wzór najwyższy i w rezultacie powstało 
Jeszcze Jed~o szczy t?wc osiąg nięcie w dziedzinie ga
tunku okreslancgo Ja ko klasyczna operetka wiedeń
ska. Ale Kalman, choć się dość wcze, nie do Wiednia 
z Budapesztu przeniósł, poz stał w swej t wórczości 
~ krwi i ko śc i Węgrem. S lychać to wyraźnie. Gdzie 
Je~zcze .tak szcze.rze ja k v „Czardaszce" pulsują te ma
dz1arsk1e melodie i rytmy bijące jak serce stęsknio
nej Cyganki'?! 

Kalman ~vzbog~cił zasta ną opere tkę s iłą swego ta
lentu, ale, Ja ko się rz klo, starej konwenc ji nie roz
sadził. Wyszło to operetce na zdrowie - pozostala 
tym .czym była . A jest to materia krucha, rozpadają
ca się pod wpływem no watorskich zabiegów; zarów
no w zakresie twórczości (np. nowocześn ie j sza muzy
ka) jak i odl\ órczości (np. uwspółcześnienie, poprzez 
zast<:>sowanie nie z lej parafii reżyserii, scenografii 
kostiumów). Nowocześ nie to ta k naprawdę znacz/ 
lepiej i w takim se nsie jedynie nowoczesność powin
na wkraczać do wy tawianych obecnie operetek. Tak 
wydaje :ni się , pod szedł do sprawy Kalman komponu~ 
Jąc swoJe nailepsze dzieło. I tak powinni podchodzić 
współcześni r e.aliza torzy: jak najlepiej śpiewać, grać , 
lanczy , mówic a wszy tko co oko bawi powinno być 
J~k najgustowniej piękne. Nie odmladzaj my opere tki 
siłą, bo powod ze nie jakim się nadal cieszy (pełne wi
d_own.ie) świadczy o jej rzecz wiste j młodości. jeśli 
się kiedyś naprawdę zesta rzeje, wt d żadne reanima
cje nie pomogą . 

Więc póki co - kochajm y operetkę taką jaka jest! 

Andrzej Saturna 

• 

Moja przygoda z „Czardaszką" 

Ludwik Sempolióski, znakomity aktor opere tkowy, 
komediowy, estradowy i filmowy w swojej książce 
„Wielcy artyśc i małych scen" tak pisze o polskiej pra
premierze „Księżniczk i czar dasza": pr apremierze, któ
ra odbyła s ię v roku Hll 7 w T c t rze Nowośc i w War
szawie: 

,,'Wreszc ie 4 kwietn · odbyła się premiera at rak
cyjnej operetki „Księżn iczk i czardasza" Kalmana . 
W tej pelne j inwenc ji, boga te j w melodie operetce 
Kalman osiągnął szczyty swojej twórczości i s tanął 
obok Lehara w rzędzie ncij \. iększych kompozytorów 
operetkowych XX wicku. Nigdy przedtem ani potem 
nie zdobył się Ha coś równ ie znakom itego. Nawet 
w następnych jego kompozyc jach przewijał y s ię re
miniscenc je z „Czardaszki". Porówna jmy choćby po
czątek uwertury Hra biny Maricy" i Czarci a zki" do 
której libretto piÓra Steina i J nbach~ stanowiło tak
że jaki ś nowy zwrot w dziedzi nie twórczości literac
kiej. Wszystkie r ole, nawe t epi zody, były bogatym 
tworzywem dla utalentow anych wyk-Onawców. Toteż 
duża część publiczności ni e tylko przychod z iła kilka
krotni f' na ten spektakl, ale byli i ta cy jego w ielbi
ciele, którzy wpadali na n iek lóre ulubione przez sie
bie sceny czy ak ty. Znałem pewne małżeństwo, któr e 
miodowy miesiąc rozpoczęło od spędzenia wieczoru na 
„Czardaszce" i wyszło tak oczarowane, że postan owili 
pierwszej córce dać i mię bohaterki t j. „Sylwa" 

„Księżniczka czardasza" w mojej w ielole tniej karie
rze na scenach teatrów muzycimych w Polsce odegr a
ła rolę niezwykłą. Odpowiadała mi muzyka, odpowia
dało libretto, wyczuwałem w niej możliwości aktor 
skie i wokalne, które umożliwią mi wykorzys tanie 
własnych zdolności. 

Po raz pierwszy zetknąłem · ię z tą piękną opere tką 
Kalmana w roku 1947, kiedy t.a dyrek ja Warszaw
skiej Operetki Objazdowej zaproponowała mi wystę
py w roli Edwina . Przez dwa la l.a wys t ępowałem 
w całej Polsce mając za partnerów tak ich ar tystów 
operetkowych jak Xen ia Grey, F elicj a Daniszewska. 
}~eliks Szczepar'lski, Kazimierz Dembowski, Kaz imiera 
Horbowska. Pracowałem ze znakomitymi dyrygen ta
mi: Stanisławem Nawrotem, Olgierdem Straszyńskim, 
Wacławem Geige em„. 

Od 1949-1954 bylem aktor m Oper tki Lubelskiej, 
a potem znowu spotkałem się z War zawską Operet
ka Objazdawą i znow u z.„ „Czarda. z~ą", ~tóreJ po
wierzono m i role Boniego. Jest tD na1wdz1ęczmeJsza 
i za razem jedna z najtrudniej ·zych ról ' odewilowo
-charakteryst.ycznych. Poza tym rola ta. do które j 
notrzebnv jest wdzięk. t mperament, utaneczn ienie! 
i humor· sp.rawia, że publicznaść zawsze gorąco przyj
muje jej wykonawcę. 

W swojej wędrówce po całej Polsce Op retk~ Ob
jazdowa zawitała również do Poznania. Przyznac mu
szę, że wiedząc i słysząc o tym, jak har dzo wymag;~
j~\ a jc's t po 1. nai1ska publie ai o~. ć odczuwal('m przed n1 ~ 
szczC'gólnq tr eirn;. Był ro '.;: 185:i. Publiczm>ść poznań-



ska przyjęła mn ie niesłychanie życzliwie zaś obecny 
na jednym z przedstawień oznany dyrek tor poznai1skich 
teatrów Zbigniew Szczerbowski, który właśnie zajęty 
był tworzeniem Operetki Poznańskiej zaproponował mi 
wstąpienie do zespołu tego Teatr u. Oczarowany przy
~ęciem i serdecznością pomańskicj .publiczności przy
Jąłem propozycję, zostałem aktorem Operetki Poznail.
skicj. „Cza r daszka" z atem zadecydowała o moim osie
dleniu się w Poznaniu. 

W roku 1960 powróciłem do „Czar daszki". Tym ra
zem jako samodzielny reżyser i wykonawca roli Bo
niego. Ws,pólrealizatorami przedstawienia byli wów
czas: kompozy tor Stan i sław Renz, inscenizacja i cho
reografi a spoczywały w rc;kach Stanisławy Stanisław
sk iej, twórcą dekoracji był znakomity plastyk poznań
ski Zbigniew Kaja, kostiumy zaś projektowała Kry
styna Wolińska. Operetka odniosła sukces u publicz
ności, krytycy zaś pisali o niej: 

Kazimierz Nowowiejski w „Głosie Wielkopolsk im": 
„Dzięki nowoczesnej inscenizacji Stanisławskie j i śmia
łym pomysłom Jerzego Golferta „Sylwę" Ipod takim 
bowiem ty tułem wy tawiana była w Poznan iu „Cza r
daszka") gruntownie odmłodzono". 

„Eks,press Poznański" : Na scenę Operetki Po.znań
skiej weszła , .Księżn i c zka czardasza" Kalmana . Pu
bliczność przyjęła przedstawienie bardzo gorąco okla
skując serdecznie wykonawców. Podwójne brawa na
leżały się Jerzemu Golfertowi za udaną reżyserię spek
taklu ... " 

Feliks Maria Nowowiejski „Ilustrowany Kurier Pol
ski": „W ty tułowej roli Sylwy - piosenkarki węgier
skiej - podziwialiśmy primadonnę Wandę Jakubow
ską. Znajduje się 0na w znakomitej formie wokal
nej. Walory aktorskie - no i aparycja (chyba nic 
obojętna w operetkach) czynią z Jakubowskie.i ozdobę 
każdego spektaklu. Obok gwiazdy jest również gwiaz
dor - Jerzy Golfert, jak gdyby urodzony na wesołe
go lamparta Boni w dziele Kalmana ... W dodatku ta
lenty swoje potrafił przerzucić na cały zespół reżyse
rując przedstawienie w t mpie i z życiem". , 

Publiczność przyjęła „Czardaszkę" życzliwie. Sztu 
ka cieszyła się powodzeniem. Ja tymczast?m wstąpiłem 
w związki małżeńskie z młodą piosenknrka Urszulą 
Ziemską, w rok zaś po ślubie urodziła ię nam cór
ka , której na pamiątkę mojej pierw szej reżyserii i sen
tymentu do „Czardaszki" dałem imię tytułowej boha
terki tej operetki - Sylwia. 

Sądziłem, że to już koniec mojej przyg.ody z .,Czar
daszką". Tymczasem obecny dyrektor Teatru Muzycz 
nego, Andrzej Wiza, zaproponował mi znów reżyse
rię tej sztuki Kalmana, którego l OO-le~ urodzin 
i 30-lecie śmierci obchodzimy w tvm roku. , 

Z poprzednich realizatorów odszedł od nas na zaw
sze nieodżałowany Zbyszek Kaja, Stanisław Renz, po 
latach dyrektorowania w Bydgoszczy przeszedł na 
emeryturę, Krystyna Wolińska projektu je kostiumy 
w Paryżu. Została za\.vsze młoda. p ełna artystycz
nej inwencji Stanisława Stanisławska, która po spra-

wowaniu 10-letniej dyrekcji Operetki Warszawskiej 
zgodziła się na współpracę ze mną w realizacji nowej 
„Czardaszki". 

Jaka będzie ta moja nowa przygoda z „Czardaszką"·? 
.Jak przyjmie ją poznańska publiczność? Czy udadzą 
się moje reżyserskie zamierzenia zrealizowania spek
taklu operetkowego „z przymrużeniem oka"? Nie wiem. 
Wiem tylko jedno: jak wówczas, dwadzieścia kilka 
lat temu, znów odczuwam tremę przed poznańską .pu
blicznością, która w końcu zadecyduje o tym, czy 
wysiłek calego zespołu i moje reżyserskie zamierze
u ia się powiodły. 

JERZY GOLFEltT 



IMRE KALMAN 

l\.SIĘŻNICZRA CZARDASZA 
operetka w 3 aktach 

Libretto wg r:. Steina i B. Jenbacha napisał Jerzy Jurandot 

Muzykę baletową na motywach I. Kalmana opracował Stefan IłL:dk o 

OSOBY : 

Sylva Varescu - Anna Bajerska-Witczak 
Teresa Bogdanowicz 
Janina Guttnerówna 

Uohnsdorf 

Edwin 

Boni 

Feri 

- Marek Czajka 
Jerzy Dzianysz 
Adam Halicz 
Michał Kuleczka 
Stanisław Mens 

- Jerzy Dzianysz 
Jerzy Golfert 

- Jerzy Golfert 
Marian Pokrzycki 
Andrzej Wiza 

} 

. } 
(gościnnie) 

Kiss - rejent 

Ambasador Billing 

Ambasadorowa 

Endrey 

Vihai 

Miksa 

A ranka 

Ilonka 

Książę Leopold - Jan Rowiński 
Antoni Urban 

(gościnnie) .Juliska 

Zorika 

Pokojówka 

Speaker 

Cygan I 

Cygan Il 

Barman I 

Barman II 

Lokaj 

Zoltan 

Księżna Anhilda - jego 
tona 

Stasia, kuzynka księcia 

Reżyseria: 

- Jadwiga Kurzewska 
Irena Szulc-Kruk (gościnnie) 

Maria Tomaszewska 

- Katarzyna Góralczyk 
Roma Jakubowska 
Krystyna Kaczanowska 
Wiesława Kuźnicka 

Maria Pawłowska 
Czesława Urban 

Inscenizacja i choreografia: 
JERZY GOLFERT STANISŁAWA STANISŁAWSKA 

Asystenci choreografa: 
JERZY WOJTKOWIAK 
BOGDAN BIEGAŃSKI 

Kierownik chóru: 
JOLANTA STAWOWY 

Kierownictwo muzyczne: 
STEFAN RUDKO 

Asystent reżysera: 
JADWIGA KURZEWSKA 

Dyrygują: 
LUDWIK ROK 
STEFAN RUDKO 

- Krzysztof Osmęda 
Antoni Urban 

- Bogdan Kamiński 

- Mieczysław Józefiak 

- Irena Tomaszewska 

- Krzysztof Osmęda 
Jacek Sikorowski 

- Stanisław Meus 
Janusz Peda 

- ,Jerzy Bandel 

- Mirosława Swięcicka 

Krystyna Stawczyk 

- Roma Jakubowska 
Wiesława Kuźnicka 

- Barbara Ciernioch 

- Krystyna Konopacka 

- Maria Hoffmann 

- Tadeusz Dobrowolski 

- Władysław Smoczyk 

- Stanisław Gostyński 

- Sylwester Pucek 

- Marian Wojciechowski 

- Błażej Liczmański 

- Jerzy Kubiak 

Scenografia: 
STEFAN JANASIK 

Inspicjent: 
BŁAŻEJ LICZMAŃSKI 

Kontrola tekstu: 
BARBARA BŁASZYK 
STANISŁAW ŁAKOMSKI 



OBSADA SCEN BALETOWYCH 

Akt I 

I. F oxtancerki i tancerze z „Orl'cum": 

D. Gąsiorowska 

L. Kaczmarek 

T. Kot, B. Liczmańska 

Z. Matecka 

F. Mierzyńska 

D. Skolasińska 

M. Starczewska 

2. Tango 

zazdrosny amant 

piękna Lulu 

3. Charleston 

M. Stę:lycka 

D. Wo jak 

B. Biegański 

J. Kanarski 

J. Maćkowiak 

Z. Stróżniak 

- J. Wojtkowiak 

- T. Kot 

kokietki: I. Musiał, L. Torzewska, M. Śróda 

amant: J . Wojtkowiak 

oraz tancerki z „Orfeum" 

4. Czardasz 

B. Biegański 

J. Kanarski 

Cz. Maciaszyk 

5. Czardasz weselny 

L. Kaczmarek 

J. Wojtkowiak 

oraz: 

D. Gąsiorowska 

T. Kot 

B. Liczmańska 

Z. Matecka 

F . Mierzyńska 

D. Skolasińska 

M. Starczewska 

M. Stężycka 

M. Śróda 

.J. Maćkowiak 

Z. Stróżniak 

F. Zurkiewicz 

J . Maćkowiak 

D. Wojak 

B. Biegański 

J . Kanarski 

Cz. Maola~yk 

J. Maćkowiak 

E. Pokross 

Z. Stróżniak 

F. Zur.kiewicz 

Akt II 

1. Walc - boston 

D. Gąsior.owska 

B. Liczmańska 

F. lVlicrzyilska 

I. Musiał 

L. Torzewska 

M. Stężycka 

M. S róda 

2. Shimmy 

L. Kaczmarek 

T. Kot 

D. Skolasińska 

M. Starczewska 

D. Wojak 

Z. Matecka 

Akt III - Finał 

1. Tancerki z „Orfcum" 

D. Gąsiorowska 

Z. Matecka 

!VI. Śróda 

D. Wojak 

2. Tercet 

B. Biegański 

.J. Kanarski 

Cz. Maciaszyk 

.J. Maćkowiak 

Z. Stróż11ia k 

F. Zurk•iew icz 

B. Biegański 

Cz. Maciaszyk 

J. Maćkowi3.t~ 

J. Kanarski 

Z. Stróżniak 

M . Żurki2wicz 

M. Starczewska 

D. Skolasińska 

M. Stężycka 

F. Mierzyńska 

I. Musiał, L. Torzewska, .J. W o jtk::iwiak 

J. Charleston 

L. Kaczmarek, T . Kot, B. Liczmańska 

D. Gąsiorows ka, Z. Matecka, M. Śróda, D. Wojak, 

J. Kana rski, J . Maćkowiak, Z. Stróżniak 

4. Tango 

F. Mierzyńska, D. Skolasińska, M. Starczewska, 

M. Stężycka, B. Biegański, Cz. Maciaszyk, F. Zur

kiewicz 

5. Blues 

L. Kaczmarek, B. Biegański 



Streszczenie 

Akt I 

W budapeszteńskim variete „Orfeum' pożegnalny 
występ pięknej gwiazdy czardasza , Sylvy Va
rescu, !która jeszcze tej nocy wyjeżdża do Stanów 
Zjednoczonych. Gorąco oklaskiwana śpiewa już bodaj 
siódmy bis: 

Mocne, bracie, wino nasze, 
wzmaga serca ry tm, 
ale upić się czardaszem -
to dopiero szczyt! 

Przvjaciel i opiekun Sylvy, h rabia Boni, w ydaje na 
jej ' cześć pożegnalną kolację. Wraz z drugim entuzja
stą popularne j artystki, hrabią Ferim, zastanawiają się, 
jakie wrażenie vvywrze wyjazd Sylvy na młodym księ
ciu Edwinie. Oni dwaj, życie spędzając na przesiady
waniu po 'kabaretach, nie traktują gwiazdek zbyt se
rio, bo pr.zecież: 

Artystki, artystki, artystki z variete 
nie biorą miłości zbyt tragicznie! 
Dlatego, kolego, tak uwielbiamy je,_ 
dlatego ,nas ciągną_ tak magnetyczme ... 

Natomiast Edwin kocha się w Sylvie do szaleństwa. 
I chociaż ojciec, książę Li.ppert-Weylersheim, wiedząc 
już o jego romansie, śle codziennie po kil_ka '.elegra
mów nakazujących Edwinowi powrót do W1edma, mło
dy książę nadal przesiaduj~ w '!O_rfeui:n"· C~ce 7:a
trzymać Sylvę, nie zgadza się na JeJ wyJazd, me w:e
dząc, iż Sylva wyjeżdża właśnie po to,_ aby . u~1:c 
przed nim i przed j e o miło ścią; _iak _naJbardz1eJ _ J~ 
odwzajemnia, lecz wie, że ta m~losć i:1e ma_ przec1ez 
żadnej przyszłości. Rodzice Edwina mg~y me zgodzą 
się na ich małżeństwo ... Dlaczego musiała pokochac 
Edwina? Dlaczego on musiał spotkać ją? Dlaczego 

Choć na świecie dziewcząt mnóstwo, 
usta lgną ku jednym ustom, . 
oczy w jednych tylko oczach widzą świat... 

Sylva ma rację; opory ojco:vski_e niełatwo. zwalczyć. 
Do Edwina przybywa z W1edma porucznik Ro?n~
dorf z rozkazem: nazajutrz książę ma zameldowac. się 
w Wiedniu w komendzie swego korpusu. Rozk~z Jest 
wprawdzie inspirowany przez ojc~, ale pozost~!e roz
kazem i Edwin jako oficer musi go ~yi;iełrnć. J'.rzy 
okazji Rohnsdorf przypomina Edwinowi,_ ze w W1e?
niu czeka na niego ... narzeczona, hrab1ai:-ka St~sia, 
z którą zaręczył się przed dziesięcioma laty, J~zcze Jako 
sztubak. Nikt przedtem nie traktowa.I tych zar~czyn 
;poważnie, teraz jednak rodzice E?wma nale~aJą n~ 
jak najszybsze małżeństwo z hrabianką. E~wm. prosi 
Rohnsdorfa o pół godziny zwłoki w wyJeźdz1e do 
Wiednia i zdobywa się na desperacki gest: chcąc za
trzymać Sylvę przy sobi?, _prosi i~I o rc;kc:, PO. czym 
notariusz spisuje jego oswiadczcrne: „Ja, ks1ązc: von 

Li1)pert-Weylersheim, ogłaszam pann~ Sylvc; Varescu 
swoj<l prawowitą maEonką i przysięgam wobec świad
ków w ciągu ośmiu tygodni wstąpić z nią w oficjalny 
związek". Zobowiązanie to wręcza oszolomionej Sylvie. 
Radzi: 

Nie szukaj szczęścia za górami, za lasami, 
bo szczęście, jeśli jest, to mieszka 
razem z nami ... ! 

I odjeżdża do Wiednia do korpusu. Przychodzi na to
miast Boni; pilnował w hotelu kufrów Sylvy, teraz 
dopiero dowiaduje się, że Sylva zostaje w Budapesz
cie jako„. żona Edwina. Dowiaduje się o calej cere
monii zaślubin, po czym wybucha śmiechem. Bon
-vivant, przysięgły stary kawaler, którego dewizą jest: 
kochaj się często, a nigdy się nie żeń, tłumaczy Syl
vie, iż Edwin nie miał prawa poc::Lpisywać podobnych 
oświadczeń, bo przec ież ogłoszono już jego związek 
z inną ... Pokazuje jej zawiadomienie o oficjalnych za
ręczynach Edwina z hrabianką Stasią, które otrzymał 
(w tajemnicy przed Edwinem) od Rohnsdorfa. 

Sylva czuje się zawiedziona i oszukana. Boni po
ciesza ją; „Gwiżdż sobie na nich' Po co ci ten Edwin 
i cała jego nadęta rodzinka? Tuziny takich Edwinów 
będą cię błagały o jeden uśmiech!" - „Masz rację, 
Boni. Jedżmy . Po oklaski, po karierę„." 

Akt II 

W pałacu księstwa Lippert-Weylersheim w Wiedniu 
wielki bal, na który m książę zamierza oficjalnie ogło
sić zaręczyny swego syna z hrabianką Stasią. Edwin 
jednak nadal próbuje odwlec uroczystość zaręczyn. 
Przekonany, że Sylva rzuciła go i pojechah do Ame
rycki lekceważąc jego miłość i oświadczy .1)', telegra
fował do niej ze sto razy, nie uzyskując słowa odpo
wiedzi. Jest rozgoryczony, niemniej chce jeszcze cze
kać, liczy iż odmieni serce Sylvy. Stasia znając praw
dziwe uczucia Edwina, nie nalega na ogłoszenie zarę
czyn. Na bal przychodzi hrabia Boni„. z żoną. „Zoną" 
jest Sylva; wróciła już ze Stanów i namówiła prze
rażonego tą sytuacją hrabiego, aby przez jeden wie
czór zgodził się udawać jej męża. Zakochana niezmien
nie w Edwinie, przyszła tutaj, chcąc ostatecznie roz
wikłać ich wzajemne stosunki. Jako hrabina Kancsia
nu robi furorę w salonie, oczarowuje bez reszty także 
i starego księcia, aczkolwiek niektórzy z obecnych 
zwracając uwagę na jej uderzające podobieństwo do 
pewnej aktorki, co to „była na Węgrzech zaręczona 
z jakimś księciem, lecz naturalnie porzucił ją. Nazy
wają ją odtąd księżniczką„. czardasza". Sylva i Ed
win zostają sami; nie mogą początkowo porozumieć 
się, udają miłość - ona do Boniego, on do Stasi, choć 
\ głębi serca wiedzą, że kochają się jak dawniej, ja k 

tamten wieczór w „Orfeum", kiedy to 

Tyle szczęścia w jeden wieczór, 
najśmielszych marzeń taka moc -
i któż by odgadł, któż by przeczuł, 
ile łez przynieść ma noc.„ 



Natomi<ist Boni straci! zupelnic glowP, dla Sia: i! 
.Jej zresztą także spodoba! się przystojny i dowcipny 
hrabia. Co prawda dziwi się, iż hral>ia majqc tak pięk
ną żonę, w parę dni po ślubie zaleca sic; do innej, ale 
ostatecznie 

Bo to jes t miłość, ta glupia miłość, 
o której nie wiesz, kiedy przyszla, skąd i jak, 
a chciej ją związać, zatrzymać siłą -
z rąk ci się wymkn ie tak jak z klatki wolny ptak! 

Wydaje się, że Edwin z Sylvą też wreszcie porozu
mieli się. Boni oznajmia Edwinowi, ż zgadza sic; na 
rozwód i młody książę zamierza natychmiast oznaj
mić ojcu zamia:r poślubienia hrabiny Kancsianu. „Swo
ją drogą to szczęście, że Boni się z tobą ożenił. Dal 
ci .nazwisko i tytuł ; rozwiedziona hrabina Kancsianu 
może zostać księżną Weylersheim!". 

Sylva nie zdradza jeszcze swego kłamstwa. Widzi 
z tych stów, iż nic się nie zmieni1o; jako Sylva Varcs
cu nadal nie ma szans w książęcej rodzinie. Edwin 
zapewnia w prawdzie, że on by się jej ni wyrzekł, 
lecz „to by nie bylo prawdziwe szczęście„." Następu
je ogłoszenie zaręczyn Edwina i Stasi. Książę prze
rywa: jego serce należy do innej, chce ożenić się 
z hrabiną Kancsianu. „- Nie jestem hrabiną i nigdy 
nią nie byłam - mówi wtedy Sylva - Je~tem„. 
księżną Weylersheim!" I ku ogólnej konsternacii po
kazuje staremu księciu zobowiązanie małżeńskie jego 
syna. Tego wieczoru mija wlaśnie o śmiotygodniowy 
termin dopełnienia małżeńskich formalności. 

Dziś, a więc zanim ta noc upłyn i e, 
mogę dotrzymać słowa w terminie -

mówi zaskoczony Edwin, ale Sylva drze jego zobowi~1-
zanic na kawałki i rzuca mu pod nogi: 

Akt III 

To słowo więcej cię nie wiąże, 
ja zwracam ci je dziś! 
Mnie - duszno byłoby tu, książę: 
ty żałowałbyś. 
Po co hańbić masz naz\visko 
mezaliansem z sza nsonis tką„. 

Sylva z Bonim wracają do hotelu. Zapłakana, zala
ma1~a - postanowiła zerwać także ze sceną, mi mo iż 
spotkany tu hrabia Feri gorąco na ma via i<l na po~ 
wrót do Orfcum" i do - czardasza! Sylva wychodzi 
z Ferim: '~biega Edwin. Chce ro21praw.ić się z Bonim -
teraz już wie, to Boni powiedział Sylvie 1k iedy ś o je
go zaręczynach i spowodował jej wyjazd. do USA. 
Lecz Edwin musi szybko ukryć się w pokOJU, bo por
tier anonsuje przybycie ... jego ojca. tary książę przy
chodzi szukać tutaj Edwina w obawie, aby syn nic 
zrobił sobie czegoś złego. Przybywa również Stasia, któ
ra z kolei szuka Boniego i oznajmia, że stanowczo pra
gnie go poślubić . Zaskoczony perspektywą małżeństwa 

mówi Boni: Żenić si~'? Ja starszy pan, wróg malżeń
stwa? Wtedy St-asia oświadcza, że lubi właśnie sta r
szych panów a wrogów małżeństwa załatwia tak - i tu
taj całuje Boniego prosto w usta ten zaś, wywiesza na 
znak kapitulacji białą chusteczkę. „Poddaję się wobec 
przemocy!" Powraca Feri, namawia księcia, aby nie 
sprzeciwiał się dłużej synowskim uczuciom. „Sam -
powiada - byłbym najszczęśliwszy, .gdyby udało mi 
się kiedyś poślubić szampańską Hildę z variete w 
Miszkolcu. Niestety zdmuchnął mi ją sprzed nosa żu
pan von Palonay, a gdy owdowiała ożenił się z nią 
baron Geza Zentler" ... I książę wnioskuje z tego, że 
mowa tu o jego małżonce, księżnej! On ją z kolei 
przejął po baronie! 
Księżna zjawia się właśnie w hotelu i przyznaje, 

acz niechętnie, iż śpiewała kiedyś i tańczyła w variete; 
a w1ięc to prawda! „Wziąlem za żonę szansonistkę! Czy
li Edw.in jest po prostu dziedzicznie obciążony ... " Po
zostaje jeszcze tylko pogodzić Sylvę z Edwinem. Po
dejmuje się tego Boni; sugeruje Sylvie, że Edwin za
mierza z rozpaczy popełnić samobójstwo. To jest już 
ponad jej siły: „- Kocham cię, dla ciebie tu przy
jechałam - krzyczy Sylva do telefonu, myśląc, że 
rozmawia ze strzelającym do siebie Edwinem". A Ed
win stoi tuż, tuż, bierze ją w ramiona i mówi do Bo
niego: „Ona już wszystko wie". 

I tak szczęśliwym finałem kończy się operetka, 
a w ostatniej już scenie br·zmi piosenka, która prze
wija się przez całą sztukę: „Artystki, artystki, artystki 
z Variete.„" 



W REPERTUARZE 

R. Friml 

,,KRÓL WŁÓCZĘGÓW" 
operetka w :1 aktach 

P. Abraham 

„WIKTORIA I JEJ HUZAR" 
operetka w 3 aktach 

,J. Lawina-Świętochowski 

„PANNA WODNA" 
operetka w 3 aktach (4 obrazach) 

Fr. Lehar 

„FRASQUITA" 
operetka w 3 aktach 

„MAGICZNY CYLINDER" 
widowisko dla d?.ieci 

wg scenariusza Jerzego Wojtkowiaka 

Fr. Schubert 

„DOMEK TRZECH DZIEWCZĄT" 
operetka w 3 aktach 

J. Szczygiel 

„MYSZKA" 
musical w 3 częściach (23 obrazach) 
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ORKIF.STRA 

I skrzypce: 

S tanisław Gostyńsk i 
(Konccrtmistr1.) 

Maria Hara jcla
-Wojciechowska 
Irena Kasprzak 
Adam Gierak 
Cecylia Biernacka 
Zdzisław Wa wrzyno\ i z 
Witold Odon 
Sławomir Sadkowski 

II skrzypce: 

Han!'la Stefaniak 
Zygmunt Kurek 
Jolanta Heh ig 
Włod zimierz Gacki 
Marian Szyr ner 

Altówki: 

Władysław Smoczyk 
Mariola Kowalczyk 

Wiolonczele : 

Antoni Penc 
Kazimierz Ja niga 
Piotr Czerniak 

Kont r abasy: 

J erzy Budzińsk i 

J ózef Stolarz 
Waldemar Koz k 

F lety: 

Janina Kamasa 
Grażyna Lewińska 

Oboje: 

Roman Wichłacz 

J ózef Rochow iak 

Klarne ty: 

J erzy Werbińsk i 

H nryk C ieślak 

Marek Pawłowicz 

Fagoty: 
Aleksander Szofer 
Mariusz Rogalińsk i 

Waltorni : 

Rajmun d Grono wski 
Alfred Jak ubowski 
K rzysztof Kowalczyk 

Trąbki : 

Eugeniusz P ie trowsk i 
J erzy Wojciechowski 

P uzony: 

Kazim ier z Zielniew icz 
S tanisł aw Grnszka 
Tomasz Dyl w icz 

Perkus j a : 

Aleksander My. zkows. i 
Mar i Anders 

Harfa : 

Mi rosława Eednarz 

Gitary: 

J nusz Musiela k 
Józef Sbłar z 

Fort pian i or1tan y: 

Nina Stas z 
Zenon Biała,; • 

Inspektor orkiestry 

Rajmund Gronowski 

Zenon Bi las 

Nina S sz 

Zbign iew Prętki 

B łażej L iczmański 

Ba rbara Błaszyk 

Malgorz ta N iedzielko 

Stan isław Łakomsk i 

korepe tyto r 

ko repe tyto 

ko r epe ty tor 

inspic jent 

s ne.r 
- sufler 

- sufl er 

ZESP ÓL TECHNI ZNY 

Przemysław Budzyńsk i 

Henryk Brukwicki 
Witold N as rzewski 
l\!ar ek K ub iak 
l\Ia łgorza ta Zaręba 

Jan Furszpa niak 

Genowefa Niedziela 
Józ f F w-szpaniak 
Krystyna Rabecka 

Roma n Wrzesiński 

Stanisław Bigos 

M gdalena Paluszak 

Al ksan dra Kli n ik 

I rena Dudziak 

* 

- k ierownik techn icmy 
- główny elektryk 
- z-ca gł. elektryk. 
- brygadzista sceny 
- kier. pracowni 

krawiec kie j dams iej 
- kier. pracown i 

krawieckie j męskiej 
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