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Karl Millocker 

K iedy 29 kwietnia 1842 rodził się Karl Millocker, Offenbach 
był już ulubieńcem paryskich salonów, Suppe właśnie się 

ożenił i dyrygował w prowincjonalnych teatrach, Strauss zaś 
komponował fugi na lekcje kontrapunktu u Drechslera. A ponie
waż dumny ze swego fachu złotnik Millocker z wiedeńskiego 
przedmieścia Mariahilf uważał za rzecz całkowicie zrozumiałą, iż 
syn wejdzie kiedyś do ojcowskiego przedsiębiorstwa, zaczął go 
uczyć rzemiosła, gdy ten miał lat czternaście . „Siedziałem w oj
cowskim warsztacie - opowiadał kompozytor w latach później
szych - a gdy mi się który z owych złotych łańcuszków nie od 
razu udawał, wyrzucałem go migiem na ulicę. Takiej metody ob
rabiania metali szlachetnych nigdy dotąd nie stosowano w całym 



szlachetnym cechu wiedeńskich złotników. A ponieważ ojciec 
mój jął żywić uzasadnione wątpliwości, czy dzięki tej metodzie 
warsztat jego rozkwitnie, wyrządził zarówno sobie, jak i sztuce 
złotniczej nieocenioną przysługę i zrobił ze mnie muzyka, cze
gom zawsze z całego serca pragnął. " 

Był też - co stwierdzić można bez uszczerbku dla jego mu
zyczno-twórczych wartości - jako muzyk taki właśnie, jakim i ja
ko złotnik być był powinien: pracowity, rzetelny, sumienny, do
kładny - i zawsze odrobinę małomieszczański . Jego współpra
cownik, Hugo Wittmann, nazywał go cyzelatorem, szlifierzem, fi
ligranistą. 

Chłopiec uczył się gry na flecie, w Konserwatorium wiedeń
skim gry fortepianowej, a u jednego z wiedeńskich oryginałów, 
dyrektora archiwum sądu krajowego, Josefa Laineggera, teorii 
muzyki. Mając lat szesnaście ubiegał się o zwolnione właśnie 
miejsce flecisty w Josefstadzkim Teatrze i tak niezwykle spodobał 
się kapelmistrzowi Franciszkowi von Suppe, iż ten stał się mu się 
odtąd mecenasem, przyjacielem i nauczycielem. Cztery lata póź
niej, za poradą Suppego, udał się Millocker jako kapelmistrz do 
Grazu, gdzie w 1865 roku oglądał premierę pierwszej swojej sztu
ki, singspielu „Der tote Gast". Jesienią roku następnego powołał 
go Strampfer do Theater an der Wien - jedynie po to, by go czym 
prędzej „z powodu nieprzydatności" zwolnić. Okazało się to dla 
Millockera szczęściem, bowiem wkrótce już znalazł w Harmo
nie-Theater przy Wasagasse stanowisko umożliwiając mu szero
kie rozwinięcie swoich talentów, a popierany przez dyrektorkę, 
baronową Pasqualati, jął wraz ze swym kolegą-aktorem, Ludwi
kiem Anzengruberem, pisać na codzienny użytek krotochwile, 
burleski, operetki i wodewile. W 1868 roku wykonano w Buda
peszcie jego operetkę „Die Fraueninsel", napisaną pod silnym 
jeszcze wpływem Offenbacha, a w rok później okazało się, że 
Theater an der Wien zmienił nagle swe przekonania co do przy
datności Millockera: powołał go na dyrygenta i na tym stanowi
sku działa kompozytor przez całe dziesięciolecie jako jeden z naj
lepszych kapelmistrzów operetkowych, jakich kiedykolwiek miał 

Feliks Schw eighofer (Ollendorf) w prapremierowym spektaklu 
w Theater an der Wien 

Wiedeń. „Wspaniały to był facet - stwierdził oszczędny zazwy
czaj w pochwałach Girardi - a jako akompaniator wręcz niezrów
nany. Znał każdy odcień, każdy dźwięk ... " 

Był to okres wielkich sukcesów krotochwil Berli, Costy, Berga 
i Helda, a Millockerowi przypadło w udziale zilustrować mu
zycznie najlepsze z nich. Rozpoczął od „Drei Paar Schu
he"(l 871), „żywego obrazu z tańcami i śpiewem", którego pier
wotny tekst, pióra Karola Gorlitza, zaadaptował dla Wiednia Alo
is Berla. Była to wdzięczna historyjka o niezadowolonej szewco
wej, która zagląda na moment za kulisy wielkiego świata, przeży
wa rozczarowanie i powraca skruszona do ukochanego męża. 
Z Geistinger i Girardim w rolach głównych stały się „Drei Paar 
Schuhe" największym i najtrwalszym sukcesem tego gatunku. 
Kuplety Millockera rozbrzmiewały wszędzie i zapoczątkowały 
długi szereg jego popularnych melodii.( ... ) 



Aleksander Girardi w tytułowej 
roli podczas prapremiery 

fani Szika jako Jan Janicki podczas 
prapremiery 

Millocker jeszcze na długo przed swymi sukcesami w kroto
chwili zaczął się interesować operetką; miał nawet całkiem okre
ślone dramatyczne i muzyczne wyobrażenie tego, ku czemu 
zmierzał - wyobrażenie dość różne od Offenbachowskiego czy 
Straussowskiego. Ideałem jego bowiem - nie na próżno przez ty
le lat przyjaźnił się blisko z Anzengruberem - była operetka lu
dowa: krzepki, wiejski temat, obramowany zdrową, folklory
styczną muzyką. Lecz choć przekonany był całkowicie, iż do
kładna znajomość muzycznego rzemiosła i efektów scenicznych 
predystynują go do wielkiej formy - czasy były przeciwko nie
mu. Offenbach panował nad repertuarem, a Strauss dopiero wła
śnie pojawił się na widowni. Dyrektor Steiner nie widział powo
dów, by powierzać swemu kapelmistrzowi coś więcej, niż trady
cyin~, rutyniarskie prace, słusznie obawiając się, że kompozytor
ska sława i dobrobyt Millockera mogą pozbawić cennej podpory 

cały zespół. A później, - jak zawsze, gdy chodziło o twórczość 
operetkową - pojawiła się utrapiona kwestia libretta; Millocker 
sam nie mógł znaleźć czegoś odpowiedniego ani natrafić na odpo
wiednich współpracowników. Parę razy odwiedzali go autorzy 
krotochwil z nowymi pomysłami, lecz z czymkolwiek się poja
wiali, nie przekraczało to dotychczasowego poziomu ich produk
cji, a tego właśnie pragnął Millocker uniknąć. Ale pewnego dnia 
poczciwy Alois Berla opowiedział mu historię hrabowskiego 
zamku, który chłopi mieszkający na dole, na wsi, uważali za za
czarowany ... 

Ideą opery ludowej wyprzedził Millocker całą swoją epokę 
o dziesięć, dwadzieścia lat. I chociaż tekst Berii do „Zaklętego za
mczyska" w nikłej jedynie części spełniał nadzieje kompozytora, 
umożliwiał w każdym razie zrobienie pierwszych kroków w raz 
już obranym kierunku. 

Sukces premiery w dniu 23 marca 1878 był umiarkowany i je
dynie dzięki staraniom Girardiego i pani Gallmeyer, którzy po
trafili ożywić swoje szablonowe role, udało się utrzymać „Zaklęte 
zamczysko" w repertuarze przez siedemnaście wieczorów. Ope
retka ta pojawiła się powtórnie w Theater an der Wien dopiero po 
piętnastu latach nieustannych wędrówek po niemieckiej i austriac
kiej prowincji. 
Również i następne dzieło Millockera, „Hrabina Dubarry", mi

mo „wrodzonej werwy" Girardiego, doczekało ledwo siedemna
stu przedstawień, a na uzyskanie sukcesu - i to w formie, w któ
rej niewiele pozostało z pierwotnej wersji - czekać musiało całe 

pół wieku. 
W „Apajune, der Wassermann", następnej operetce Millocke

ra-Zella-Geneego, łączą się elementy raimundowskie i offenba
chowskie z ludowymi, rumuńskimi. 

Skłonność Millockera do opery ludowej sprawiła tym razem, 
że świadomie unikał wszystkiego, co w jakikolwiek sposób mo
głoby stać się popularne. Spekulacja ta okazała się niesłuszna, 
gdyż publiczność - mimo przyjemnego walca „Natalitza", ład
nych scen zespołowych i żywo urytmizowanych partii tanecz-



nych - odczuła brak jakiejś jednej wielkiej melodii, którą zdołała
by zapamiętać. Operetka doczekała się więc tylko czterdziestu 
pięciu przedstawień, aż po dwudziestu latach po raz trzeci doko
nał się cud w twórczości Milłockera: „Apajune", wspaniale wysta
wiony z Mizzi Giinther i Louis Treumannem w Carl-Theater, 
wynurzył się znowu z głębin Dunaju, osiągając wreszcie sukces. 

Stopniowo, lecz nieustannie rosły sukcesy Millockera. Pragnąc 
nadrobić błąd, jaki popełnił w „Apajune", zasypał wręcz następną 
swoją partyturę, „Die Jungfrau von Belłeville" („Niewiniątko 
z Belleville") - libretto jej, sporządzone przez Zella i Geneego, 
oparte zostało na zabawnie śmiałej powieści Paul de Kocka -
mnóstwem melodii. Muzyka ta ma paryski wiew, ton swawolny, 
znajdujący oryginalny wyraz w chórze pompierów, pieśni kirasje
rów i „tercecie programowym". 

Tak tedy Millocker, nie mając jeszcze lat czterdziestu, znalazł 
się w przededniu swego światowego sukcesu - „Bettelstudent" 
(„Student żebrak"). Temat, na tle którego osnuto tę operetkę, za
czerpnięty został z dramatu „The Lady of Lyons" lorda Bul
wer-Lyttona, autora „Ostatnich dni Pompei", „Rienziego" i kil
kudziesięciu innych bestsellerów z pierwszej połowy XIX wieku 
( ... ). 

Zell i Genee nadali efektownej sytuacji jej ostateczną a mi
strzowską postać. Przenieśli przede wszystkim wydarzenia do 
Polski, w czasy Augusta Mocnego, dając im przez to bogate hi
storycznie i żywe muzycznie tło. Ponadto stworzyli w postaci 
pułkownika-samochwały Ollendorfa niezwykle wyrazisty cha
rakter, a w akcję dramatyczną wnieśli tyle naturalnego humoru, iż 
chciałoby się uznać to libretto za chyba najlepsze w całej literatu
rze operetkowej. 

Idee fixe opery ludowej, przez wiele lat wyśmiewana i pogar
dzana, stała się dla Millockera wspaniałą i dźwięczącą rzeczywi
stością . Cóż, że Flotow i Lortzing, Offenbach i Suppe patrono
wali pracy tego wielkiego cyzelatora - partytura jego jest mimo to 
tak oryginalna, pełna życia i melodii, że zaliczyć ją można do naj
lepszych w swoim rodzaju. Triumfalny pochód dzieła rozpoczął 

„Student żebrak" w Berlinie w 1930 r. Karljoken (Szymon), Citta Alpar 
(Laura), Leo Schutzendorf (Ollendorf) 

się już od premiery, wieczorem 6 grudnia 1882. Pierwsze 57 wy
przedanych przedstawień natychmiast przyniosło Theater an der 
Wien wpływy w wysokości okrągłych 130 OOO guldenów, kom
pozytorowi z tytułu tantiem 6500 guldenów plus pokaźne hono
raria benefisowe z każdego co dwudziestego przedstawienia. 
W drugie święto Bożego Narodzenia osiągnął Theater an der 
Wien najwyższy w dziejach swoich dochód - 2366 guldenów i 80 
grajcarów. Dwa lata po premierze odbyło się sto pięćdziesiąte 
przedstawienie. Niebawem dołączyła się prowincja austriacka, 
Niemcy, Anglia i Ameryka - „Student żebrak" pozostał wraz 
z „Zemstą nietoperza" i „Wesołą wdówką" najpopularniejszą do 
dziś operetką wiedeńską. 

Bernard Grun „Dzieje operetki'', PWM 1974 



„Student żebrak" na polskich scenach 

Prapremiera „Studenta żebraka" odbyła się w Theater an der 
Wien 6 grudnia 1882 r. z Alexandrem Girardim w roli tytułowej, 
Josephine Gallmeyer jako Laurą, Marie Geistinger - Bronisławą, 

Jani Sziką - Janem i Feliksem Schweighoferem jako pułkowni
kiem Ollendorfem. 

W ciągu ponad stu lat od prapremiery „Student żebrak" zyskał 
tak wielką liczbę realizacji, że należy w tej chwili do grupy opere
tek najczęściej wystawianych na świecie. „Wyprzedzają" go tyl
ko: „Zemsta nietoperza" i „Wesoła wdówka". 

W Polsce „Der Bettelstudent" początkowo był wystawiany ja
ko „Palestrant" albo „Wesoła dwójka". Po raz pierwszy utwór 
Millockera przedstawił zespół Wincentego Szatkowskiego 
15 czerwca 1884 r. w Teatrzyku 
Ogródkowym „Nowy Świat" 
w Warszawie. Wśród członków tru
py znaleźć można nazwiska m.in. 24-
letniego wówczas Aleksandra Ban
drowskiego, słynnego później tenora 
bohaterskiego i tłumacza librett Wa
gnera, Łucji Micińskiej i Teresy Za
polskiej . 

7 lutego 1893 r. wystawił „Studen
ta" warszawski Teatr Rządowy „Ma
ły" z Michaliną Święcką jako Laurą. 
Tydzień później w roli Bronisławy 
debiutowała legendarna Wiktoria Ka
wecka. 

Teatr „Bagatela" w Warszawie, 
1901 r. Jan Zakrzewski (Szymon), 
Władysław Szczawiński Uan) 

W 1897 r. Julian Myszkowski zrealizował „Studenta" w Teatrze 
we Lwowie pod dyrekcją Ludwika Hellera. W roli tytułowej wy
stąpił ponownie Aleksander Bandrowski, a sam Myszkowski wy
stąpił w roli pułkownika Ollendorfa. 

Cztery lata później, 28 maja 1901 r. ten sam Myszkowski wy
stawił „Studenta" z własną trupą teatralną w Teatrze Ogród-

Operetka Warszawska, 1961 r. 

Opera i Operetka w Bydgoszczy, 1963 r. 

wym „Bagatela" z Janem Zakrzewskim jako Szymonem Rymano
wiczem, Władysławem Szczawińskim jako Janem Janickim, Kazi
mierą Bronikowską jako Laurą i sobą samym w roli pułkownika 
Ollendorfa. 

W Łodzi „Student żebrak" po raz pierwszy został zaprezento
wany przez zespół Józefa Texela w sezonie 1885/86. W postać 



Opera Wrocławska 1980 r. Mariusz Majewski (Szymon), 
Tadeusz Galczuk Uan) 

studenta Szymona kolejny raz wcielił się Aleksander Bandrowski, 
jako Laura wystąpiła Łucja Micińska. Przez następne trzy sezony 
artystyczne „Student" trzykrotnie gościł na łódzkich scenach, 
wystawiany przez trupę Juliana Grabińskiego, Towarzystwo Lu
cjana Kościeleckiego i ponownie przez zespół Józefa Texela. 

Z okresu dwudziestolecia międzywojennego warto przypo
mnieć inscenizację Bolesława Fotygo-Folańskiego w Operze Po
znańskiej (21 października 1933 r.) z nim samym w roli pułkow
nika Ollendorfa, z Adamem Raczkowskim - Szymonem, Marią 
Nochowicz -Laurą, Jadwigą Fotanówną - Bronisławą i Ignacym 
Wiśniewskim - Janem. 

Począwszy od roku 1961 nowa inscenizacja „Studenta żebra
ka" pojawiała się na polskich scenach co kilka łat. I tak: 30 grud
nia 1961 r. Operetka Warszawska wystawiła ten utwór w reżyserii 
Danuty Baduszkowej, pod kierownictwem muzycznym Jerzego 
Procnera, w dekoracjach Jana Kosińskiego i kostiumach Jana 
Marcina Szancera ze Zdzisławem Zaczykiem, Zdzisławem Dra
bickim i Ryszardem Tarasewiczem w roli Szymona, Agnieszką 
Kossakowską i Elżbietą Zakrzewską jako Laurą, Lesławem Paw
lukiem i Janem Precigsem jako Janem, Marylą Karwowską - wiel
ką gwiazdą przedwojennej opery i operetki w Warszawie - jako 
Palmatyką i Mieczysławem Wojnickim jako Ollendorfem. 

8 sierpnia 1963 r. Opera i Operetka w Bydgoszczy wystawiła 

Teatr Muzyczny w Szczecinie, 1968 r. Ryszard Karczykowski (Szymon), 
Włodzimierz Wasylowski Uan) 

utwór Millockera z Barbarą Zagórzanką i Pawłem Leońcem 
w głównych rolach. 21 grudnia 1968 r. Teatr Muzyczny w Szcze
cinie wprowadził na afisz „Studenta" z Ryszardem Karczykow
skim w tytułowej roli. Kolejne inscenizacje to: w Operetce w Lu
blinie (22 grudnia 1970 r.) i w Operze Bałtyckiej w Gdańsku (26 
maja 1973 r.). 31 maja 1980 r. wystawiła „Studenta" Opera Wro
cławska pod kierownictwem muzycznym Roberta Satanowskiego 
w reżyserii Franka de Qell, w kostiumach Ireny Biegańskiej 
z Mariuszem Majewskim jako Szymonem, Tadeuszem Galczu
kiem jako Janem, Danutą Paziukówną jako Laurą i Krystyną Ty
burowską jako Bronisławą. Spektakl ten został sfilmowany 
w zamku w Książu i w Krakowie przez ZDF z Moguncji i poka
zywany był w RFN. 

Ostatnie trzy inscenizacje to: 30 czerwca 1987 r. w Operze 
Krakowskiej pod kierownictwem Ewy Michnik z Janem Za
krzewskim jako Szymonem i Krystyną Tyburowską jako Laurą, . 
15 grudnia 1989 r. w Operetce Warszawskiej z Grażyną Brodziń
ską jako Laurą i 22 stycznia 1994 r. w Teatrze Muzycznym w Po
znaniu pod kierownictwem muzycznym Jana Ślęka w reżyserii 
Daniela Kustosika z Jarosławem Patyckim - Szymonem i Anną 
Bajerską - Laurą. 

Na podstawie tekstu Andrzeja Koperwasa 
opracowała A.S. 



Leszek Świdziński - Szymon, Krzysztof Marciniak - Jan 

KAZIMIERZ WIENCEK kierownictwo muzyczne 

MARIUSZ SKOWRONEK reżyseria 

ANNA BOBROWSKA-EKIERT scenografia 

MAREK JASZCZAK kierownictwo chóru 

WŁODZIMIERZ TRACZEWSKI choreografia 

JERZY STACHOWIAK światło 

asystent reżysera: Waldemar Stańczuk 

inspicjent: Zbigniew Pawełczyk 

pianiści-korepetytorzy: Ewa Szpakowska, 

Maria Czerkawska, Nadieżda Pawlak 

dyrygenci chóru: Elżbieta Kwiecień, Marek Jaszczak 

!) 6. X I. I ćł46 

Piotr Miciński - Ollendorf, Leszek Świdziński - Szymon 

• • 

Palmatyka .„. Maria Szczucka 
hrabina Nowa/ska Teresa May-Czyżowska 

Laura .... Anna Jeremus, 
jej córki Dorota Wójcik 

Bronisława .... Danuta Dudzińska - Wieczorek 
Alicja Panek 

Ollendorf, .... Piotr Miciński 
pułkownik armii saskiej, 

komendant Krakowa 

Szymon Rymanowicz .... Andrzej M. Jurkiewicz 
student krakowski Leszek Swidziński 

Jan Janicki .... Krzysztof Marciniak 
student krakowski Leszek Świdziński 

Enterich .... Andrzej Niemierowicz 
komendant więzienia Jerzy Wolniak 

Wangenheim „ .. Andrzej Kraciński 
major armii saskiej 

von Henrici .„. Józef Mituta 
rotmistrz saski 

von Schweinitz .... Stefan Paska, Andrzej Staniewski 
porucznik saski 

von Richtoff en .... Marcin Ciechowicz, 
chorqży Maciej Markowski 

klucznicy więzienni 
Puffke .... Henryk Rzepa 
Piffke .. .. Zdzisław Cnudecki 

CHÓR • BALET • ORKIESTRA 
Dyrygent - Kazimierz Wiencek 



i przedstawić Laurze jako księcia, a potem - gdy Laura zakocha 
się i poślubi go, zdemaskować całą mistyfikację. Jego wybór pada 
na Szymona Rymanowicza, studenta krakowskiej Akademii, od
siadującego wyrok za kłusownictwo. Przedstawia mu swój plan, 
sowicie go opłaca, a jednocześnie jego towarzysza z więzienia Ja
na Janickiego, dodaje mu jako „sekretarza księcia". 

W parę dni później podczas wielkiego jarmarku na krakow
skim rynku Ollendorf przedstawia hrabinie Nowalskiej i jej cór
kom, Laurze i Bronisławie, rzekomo świeżo przybyłego do Kra
kowa księcia Wybickiego - jednego, jak twierdzi, z najbogatszych 
arystokratów w Polsce. Jest to naturalnie wykwintnie wyekwipo
wany Szymon, a towarzyszy mu jego „sekretarz" Jan. Szymon 
oczarowuje panie swym wyglądem, legendą o majątku (zubożała 
Nowalska marzy, aby córki bogato wyszły za mąż) i opisem rze
komo licznych podróży po świecie, z których młody książę przy
wiózł cenną prawdę: najpiękniejsze są polskie dziewczęta. 

Szymonowi ogromnie spodobała się Laura i - częściowo z wła
snego, najgłębszego przekonania, a częściowo chcąc dopełnić zo
bowiązania wobec Ollendorfa, natychmiast wyznaje jej miłość. 
Oświadcza się i - zostaje przyjęty. 

Aktl/ 
Laura przygotowuje się do ceremonii ślubnej; pokojówki koń

czą już stroić ją i upinać jej włosy. Podniecenie siostry obserwuje 
mniej szczęśliwa Bronisława. Zakochała się w Janie, sekretarzu 
księcia, czeka ją więc gorszy los od siostrzanego, nawet jeśli Jan 
pokocha ją również ... Pokocha! Właśnie wchodzi, by zaanonso
wać wizytę księcia Wybickiego, ale przedtem, spotykając Broni
sławę, wyznaje jej swoje uczucie. 

Euforii zakochanego Jana przeciwstawia swój kiepski humor 
Szymon. Wydał już wszystkie pieniądze przekazane mu przez 
Ollendorfa, a poza tym ciąży mu okłamywanie Laury. Kocha ją, 



chce być wobec niej uczciwy, pragnie jej natychmiast wszystko 
wyznać. Jan - ujęty jego szczerością - zwierza mu własną tajem
nicę: nie jest wcale studentem, lecz żołnierzem króla Stanisława 
Leszczyńskiego, przygotowującym w Krakowie zbrojną akcję, 
wraz z kuzynem króla księciem Adamem Kazimierzem. W naj
bliższych dniach Stanisław Leszczyński ma przesłać im 200 tysię
cy talarów potrzebnych na przekupienie komendanta cytadeli. Po 
otrzymaniu pieniędzy żołnierze Leszczyńskiego opanują miasto, 
wyzwalając je z władzy Sasów. 

Szymon przyrzeka mu pomoc w politycznej działalności, na 
razie jednak czeka go szczera rozmowa z Laurą: „Powiedzmy, że 
nie jestem z rodu ksiq,żęcego. Powiedzmy, że szelq.ga nie mam zła
manego ... " Laura nie bierze jego aluzji poważnie, a Szymon nie 
może zdobyć się na odważniejsze wyznanie. Decyduje się napisać 
jej o wszystkim; to pójdzie łatwiej. 

Ale Ollendorf dowiedział się już, iż Szymon pragnie wycofać 
się z umowy. Proponuje mu nowe pieniądze, namawia, grozi -
wszystko bezskutecznie. Szymon oddaje matce Laury list z wy
znaniem prawdy i prosi o natychmiastowe przekazanie go córce. 
Wychodzi na chwilę, a wtedy Ollendorf sprytnie przekonuje hra
binę, że list powinna oddać Laurze dopiero po ślubie, aby nie mą
cić „poetycznej chwili". Hrabina, nie orientując się w treści pisma, 
przyznaje mu rację; zatrzymuje list, mówiąc Szymonowi, iż od
dała go córce. Gdy zatem Laura nadchodzi w ślubnej sukni, goto
wa do ceremonii, Szymon jest przekonany, że wie już o wszyst
kim, że mu wybaczyła i chce go takim, jakim jest naprawdę. 

Ollendorf zemścił się. Ma jednak znacznie poważniejsze spra
wy do rozwikłania. Oto otrzymał meldunek z ministerstwa woj
ny: Jan jest w rzeczywistości pułkownikiem Opalińskim, podob
no wie, gdzie i pod jakim nazwiskiem ukrywa się książę Adam 
Kazimierz, trzeba więc za wszelką cenę wydobyć zeń tę wiado
mość. Jan - zdemaskowany - chce wywieść Ollendorfa w pole, 



a jednocześnie zyskać środki na czyn zbrojny: oświadcza, że go
tów jest wydać księcia za 200 tysięcy talarów. Po zakończeniu ce
remonii ślubnej mają z Ollendorfem dokonać transakcji. 

Po ślubie, gdy zebrani goście spijają węgrzyna z pantofelków 
dam, do salonu wpada banda włóczęgów - „koledzy zięcia" przy
szli składać mu gratulacje. Ollendorf osobiście to zaaranżował, by 
uzyskać wreszcie pełną satysfakcję; przerażonej hrabinie i jej cór
kom wyjaśnia krótko: „ W tym cały dowcip tkwi, że to jest student 
żebrak, nie żaden ksiqżę krwi!" 

Akt III 
Goście rozchodzą się już z nieszczęsnej uroczystości weselnej. 

Wychodzą także Szymon i Jan. Jan wtajemnicza przyjaciela 
w swój plan: Ollendorfowi wskaże Szymona jako„. księcia Ada
ma, weźmie pieniądze i zanim omyłka się wyjaśni, wraz ze swymi 
ludźmi opanuje miasto. Szymon zrezygnowany, nieszczęśliwy, 
godzi się bez zastrzeżeń. Ollendorf opuszcza tymczasem dom 
w niemiłym przeświadczeniu, że Laura nadal kocha Szymona, 
choć wie, iż nie jest księciem. A może? Jego elegancja, aparycja, 
gust, inteligencja„. Wręczając pieniądze Janowi, Ollendorf łatwo 
ulega sugestii, że to właśnie Szymon jest poszukiwanym księciem 
Adamem. Aresztuje go, lecz w tej samej chwili wbiega zrozpaczo
na Laura, prosząc o łaskę dla męża: „ Czy ksiqżę on, czy biedny 
żak - ja kocham go i tak, i taki". 

Ollendorf, choćby chciał, nie może już wyrządzić Szymonowi 
żadnej krzywdy. Słychać strzał armatni: znak, że cytadela przeszła 
w ręce Polaków, a w chwilę później wchodzi Jan z ludźmi Lesz
czyńskiego i aresztuje saskich oficerów. Ollendorf musi się pod
dać, poddają się również Laura i Bronisława; ta druga pułkowni
kowi Opalińskiemu, ta pierwsza - Szymonowi, który za poświę
cenie dla sprawy otrzymuje od króla Leszczyńskiego tytuł hra
biowski ... 

Przewodnik operetkowy 
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TELEWIZJA POLSKA S.A. 
ODDZIAŁ w ŁODZI 

BIURO REKLAMY 
90-117 Łódź, ul.Narutowicza 13 

tel: 32-79-03, 32-53-40 w.266, 295 
tel./fax: 32-48-77 

SERTAL 

TWOJE SKLEPY: 
D.H. „ TEOFIL" 

ul. Franciszkańska 99 
ul. Lelewela 3/7 

ZAPRASZAMY ! 
ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW 



ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW 
ROKICINY 104, tel: 174, ul.ŁÓDZKA 8, tel: 55 



POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
to 

TRADYCJA i NOWOCZESNOŚĆ 

Zapraszamy: 

Al.Kościuszki nr S7 
ul. Piotrkowska 192 
ul. Próchnika 23 
ul. Sienkiewicza 31 
ul. A. Struga 19/21 

'2l' 37 23 46 
'2l' 3S 48 SS 
'2l' 33 24 SS 
'2l' 33 7187 
'2l' 37 0198 

Łącząc dwa wieki doświadczeń 
z nowoczesnością oferujemy 
-1 OO- różnego rodzaju 
ubezpieczeń: 

- komunikacyjnych 

- odpowiedzialności cywilnej 

- wypadkowych 

- zdrowotnych 

- majątkowych 

- finansowych 

Teatr Wielki ubezpieczony 
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. w Łodzi 



DOMY TOWAROWE 
CENTRUM S.A. 

Oddział w Łodzi 

DOM TOWAROWY 
UNIWERSAL 

To zakupy 
w dobrym stylu! 

Zapraszamy 

Łódź, Pl.Niepodległości 4 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO

HANDLOWE 
REVEKO" 

" 

81-854 SOPOT 
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 675 

TEL: (0-58) 50-46-06 
FAX: (0-58) 51-11-07 

90-441 ŁÓDŹ 
AL. KOŚCIUSZKI 123 

TEL:/FAX: (0-42) 36-32-12 

OKNA, DRZWI, 
ROLETY 

PCV - system VEKA 

ALUMINIUM - system REY~AERS 
SCHUCO 

POMIARY, PRODUKCJA, 
MONTAŻ 
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Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 
Tel. 36-56-00 w. 341, 418, 458 
Tellfax 36-81-40 
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