


PODSTAWOWYM 

WARUNKIEM 

TWEGO 

ŁADNEGO 

WYGLĄDU 

DOBRZE DOBRANY W KOLORZE 



Di1rektor i Kierownik 11rtyst11czny · 

T~ :z 

Kkrownik muzyc7.n11: 

JERZY GACZEl~ 

Glówng reżgscr: 

ZBIGNIEW SA WAN 

Kieroum ik literacki: 

JÓZEF Sł.OTWI ;\; SJ\ł 

Cho rcogruf: 

JERZY KAPLI;\.Sm 

Dttrygrnci: 

JERZY GACZEK 

\\'ACLAW GEIGER 

AD.Hl CICHON 

Wlced!Jrektor: 

JOZEF HIALKOWSJ\l 

Do nasx,e; Publiczności! 

Jest rzeczą nieraz nader trudną napisać list sensowny do 
jednej osoby a cóż dopiero do wielu setek tysięcy naszych 
prze,milych codziennych gości... 

Jest też rzeczą rzadko praktykowaną zwracanie się kierow
nictwa teatru do publiczności w .formie prywatnego l.istu, któ
ry ... wszyscy mogą przeczytać. 

Jest też rzeczą dość ryzykowną pisać w liście o tym, 
o czym jedni doskonale wiedzą a niektórzy nie chcą wiedzieć ... 

A więc: 
Droga Publićzności! 
Kierownictwo teatru na ulicy Pulawskiej, który nosi bar

dzo nieciekawy i ryzykowny tytul „Państwowa Operetka" -
pozwala sobie tą drogą przeprosić Was za kilka usteTek, któ
re w mniejszym lub większym stopniu utrudniają idealne od
bieranie wrażeń dostarczonych przez naszą cenną artystycz
ną placówkę. 

Wy - o Publiczności - jesteście doprawdy znakomitym 
zespolem, który dotąd nie zrobil użytku i nie wpisal się do 
książki zażaleń! 

Prosimy Was o dalszą wyrozumiałość, niemnie1 musimy 
Was powiadomić o pewnych sprawach i przeprosić za pewne 
sprawy, które doslownie wiszą nad Wami w powietrzi.L. Otóż 
jest rzeczą ogólnie wiadomą (nie wszystkim), że na pier ..;sze 
rzędy w naszym teatrze (po lewej stronie) w chwilach więk
szej ulewy po prostu bardzo kapie z sufitu na glowy siedzą
dzących melomanów ... To niebezpieczeństwo wiszące w po
wietrzu ma co prawda. swoje piękne tradycje i precedensy 
w historii starego teatru, kiedy to w czasie przedstawień Imć 
Pana Kamińskiego kapal wosk z świecowych żyrandoli na ly
siny bywalców, ale po pierwsze bylo to dość dawno, po drugie 
nie bylo elektryczności, po trzecie można bylo nawet siedzieć 
w czapce, co obecnie jest raczej niechętnie widziane. W każ
dym razie lepszy już gorący wosk przypominający grzeczne
mu widzowi sentencje o znikomościach świata tego niż zimna 
woda na ministerial.ną czuprynę w czasie baletowego interme
dium - jak to mialo miejsce u nas pewnego jesiennego dnia. 

A więc po pierwsze przepraszamy za dach. 
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Po drugie mus i eliście zwrócić uwagę 1Ul nasze krzesła. 
O pPretka wymaga peumego sknpienia ducha, a duch skupion!.t 
powinien mie,·· takq przestrzeft życiową, aby - zmieniajqc 
Mgle pozycję -··· nie wywolywal ~zoku w sektorze siedzenio
wym (móu.•iąc )ęzy/,;iem biurokratycznym) - jaśniej mówiąc, 
aby nie budził ze snu cz y marzeń w.<;zystkich obywateli w pro
mieni11 b.lk1rnastll metróu:. Nasze krzesla bowiem skrzypią 1ak 
1{rabiniasty u:óz diabelski mcożący potępioną duszę do piekła 
i peszą udhtorf'Óll: uniesionych pięknem wystawianych pro
dukcji baletowych„. 

A więc po drngie przeprnszamy Was za krzesla. 
Po trzecie -- to nasza wentylacja . 
. W?/ u·iemy, że sztuka lnbi cieplo. Najlepszym tego prz~1-

J;lmlem jest Grecja. Rzym, Egipt, Babilon (widać wyksztalce
nie w zespole kierowniczym), gdzie jak wiadomo ze szkolnych 
"zytanek i ostatnich maso w ych wyjazdów za granicę - kli
mat :iest cieply, !agodnv. można powiedzieć - starożytny 
i 9dzie wla.foie dlatego se. tuka teatralna stała na niezłym po
: iomie. Nie wiemy jednak, c::.11 w Babil.onie była już operetka, 
ole wiemy 1w pewno, że gdyb,11 temperaturę nasze.i widowni 
przcnie.siono lC tamte strony -- s2tuka tego st~rego kraju ucie
klabi1 Je rejony chlodniejs:;:e i lepiej wentylowane. Dopraw
dy _:_ Wy Szanowna i jakż;~ Kochana Publicz1~ości - zn_osicie 
1wszq „kl. imatyzację'' u· sposób godny podzncu. Tropikal1W 
i podzu:rotnikmva temperatura dżungl.i _jest wobec nasz4ch 
rem.peratur łagodnym :e.firkiem na Morzu Joński_m . .Je:Hi n~e 
"znjecie tych sprau: - jest widoczne, że pro_d1:'-kCJe n~ scenie 
przyćmiewają Was.::q „samokontrolę" d_uszno.~ciow~ .. Ciesz:!Jmy 
t ie; niepomiernie tq potęgą naszej szt11.k1 - memmeJ przepra-
szamy i w tę drobną niedomogę. . . 

Po cncarte - -- nie sądźcie. że te sprawy wynzka}ą z na-
s211ch niedopatrzeń . 

Wręcz przeciwnie! 
Tylko, .?e czynniki decydujące lciwajq głowami, wspólczują 

uważają, że Operetka .<;arna sobie może'dać radę. 
I mają rację. . 
.Jak jed1Ulk pomóc, jak zaradzi<' temn. abyście byli pewni 

dachu nad głową, spokojnego i bezsz:elestneqo siedzenia oraz po-
1L'ietrznej przestrzeni życio1re.J . 

Jak zaradzić? 

Otóż sprawa przedstawia się w ten sposób, że gdyby znalaet 
się w naszym kraju jakiś potężniejszy bank, który chcialby 
zaryżykować pożyczkę na remont sali operetki, to po latach 
czterech cala inwestycja wrócilaby się i wklad zacząlby po
ważnie procentować! To nie są żarty, bo operetka jest jednym 
1i kto wie, czy czasami nie jedynym „interesem" teatralnym 
w stolicy, który ma tak powai.rie wplywy, że przy powiększe-
11żu sali o kilkaset miejsc (jest na to miejsce!!) Teatr ten staje 
się calk.owicie samowystarczalny. Przebudowa zaś zalatwilaby 
te wszystkie nieszczęścia, za które tak pięknie pozwoliliśmy so
bie naszych wieloletnich przyjaciól przeprosić. 

Oczekując więc na ofertę odważnego dyrektora banku -
łączymy wyrazy prawdziwej czci i podziwu. 

Kierownictwo Państwowej Operetki 

' • I 
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Sztuha heroiczna 

Prapremiera „Księżniczki Czardasza" odbyła się w Wiedniu , w ro
ku 1915, a już w dwa lata później operetkę poznała Warszawa. Rok 
! 915 i 191.7 .. . - Pierwsza wojna światowa. Rosjanie opuścili Warszawę, 
po pełnym kurtuazji wysadzeniu mostów na Wiśle : Ludność proszono 
w gazetach o otwieranie okien, by skutkiem eksplozji nie wyleciały 
szyby. Jeszcze wcześniej, chyba na wiosnę tego roku 1915, odbył się 
pierwszy ·nalot na miasto. 

Dlatego miało to miejsce chyba wiosną, że ranka owego bawiłem s ii;: 
wraz z siostrą, pod opieką bony, w parku Ujazdowskim. O tym, że sa
molot niemiecki krąży nad Warszawą, matka dostała wiadomość przez 
telefon. Posiadaliśmy już ten nowoczesny aparat, choć należał jeszcze do 
rzadkości. Wisiał na ścianie: duże, mahoniowe pudło, z wystającą od 
przodu tubą ebonitową i korbą u boku, którą się kręciło, by wywołać 
pannę z centrali i prosić o połączenie. 

Matka, odebrawszy alarmującą nowinę, przyśpieszyła kończenie toa
lety. Zwołała do pomocy nie tylko pokojćwkę, lecz nawet i kucharkę, 
zesznurowała gorset, włożyła halkę, a na to ranną suknię z angielskiej 
pepity, szeroką w biodrach, lecz niezmiernie wąską w kostkach, co 
utrudniało chodzenie. Dekolt pokrywała siatka napięta na szyi za po
mocą fiszbinów. Głowę zdobił kapelusz o niezbyt dużym rondzie, ale 
za to ·wysoki i z przodu ubrany dwiema wypchanymi mewami. Trzeba 
jeszcze było narzucić nań ·woalkę, po czym uporać się z ciasnymi rę
kawiczkami, sięgającymi łokci . Chwyt za długą parasolkę o rączce 
w kształcie żaby i, zdenerwowana, matka drobnym kroczkiem mogła 
pomknąć do ogrodu .po dzieci. 

Samolot ,krążył tymczasem nad Warszawą. 
W parku było już sporo matek i ojców, także mój. Sami znajomi, 

więc gdy każdy odszukał swe pociechy, zaczęto się spiesznie witać, wy
mieniać komplementy i opinie na temat pogody, po c;,.ym otwarto nara
dę, gdzie najbezpieczniej będzie schronić się przed bombami. 

Samolot dalej krążył nad miastem. 
Analizując gruntownie topogra!ę okolic, zebrani w parku przyszli 

wreszcie do wniosku, że najbliżej i najpewniej ·będzie uciec do kawiar
ni „Ritz" w Alejach Ujazdowskich . Lokal miał ten plus dodatkowy, że 
posiadał oszklony taras. gdzie usadowiono dzieci przy lodach, a starsi 
wychylali się tymczasem, by obserwować niebo. Matka · trzymała przy 
oczach wykładane macicą perłową „face-a-main" na długiej rączce, zaś 
ojciec - jak przystalo na nieznającego trwogi mężczyznę - przekrzy
wił na bakier melonik i pogwizdywal. 

A samolot nadal krążył nad tamtą dziwną Warszawą i dopiero, gdy 
wszyscy napatrzyli mu się do syta, zrzucił bombę i odleciał. Bomba 
spadła na podwórze domu w okolicach rogu Kruczej i Wspólnej , wybi
jając dziurę prawie metrowej głębokości oraz szyby do ·wysokości 
pierwszego piętra. 

Tak wyglądała prapremiera nalotu na miasto, które w ćwierć wieku 
później miało zostać bombami zmiażdżone. 

Jednak już owa pierws7.a wojna światowa była trudna dla cywil
nej ludności, którą - w miarę upływu czasu - gnębiły coraz bardziej 
choroby i głód. Spośród żywych coraz to kogoś zabierała odmiana 
epidemicznej grypy, zwanej wówczas „hiszpanką" a nawet w zamoż
nych domach jadano chleb z kasztanów i fasolę , będącą fundamentem 
odżywienia. 

Z nielicznych miejsc odprężenia i rozrywki, s7.czególną popularnoś
cią cieszyła się wierna warszawiakom Operetka, a w niej w najtrud
niejszym, finalnym okresie wojny i już powojennym - „Księżniczka 
Czai;dasza", jeśli zważyć, 7..e na przestrzeni dwóch lat, od 1917 do 1919, 
miała blisko 300 pr7.edstawień ! 

, 

Dwie sławne , rywalizujące ze sobą primadonny owego 1eatru „No
wości" znajdowały się w Rosji , mimo to jednak premierowy afisz „Czar
daszki" błyszczał nie byle jakimi najzwiskami : Olga Orler'lska, Wanda 
Manowska, Juliusz Krzewiński. Józef Sendecki, Józef Redo, Władysław 
'..Valter i w epizodycznej rol i notariusza - starzejący się, lecz jeszczl' 
ciągle wielki komik, Rufin Morozowicz. 

Twórcy .,Księżniczki Czardasza", Emericha Kalmana, trudnb zali
czyć do kompozytorów opere tkowych pierwszej wielkości . Nie mógł się 
mi~rzyć ani ze Straussem, ani z Offenbachem, ani nawet z Leharem, 
ktorego był konkurentem do względów publiczności przez cale życic, 
skutkiem czego nienawidzili się serdecznie. Dziwne przy tym, że Kal
man miał powa7.ne, reformatorskie ambicje. Chciał \t,q>rowadzić sztukę 
operetkową na bliżej niesprecyzowane, lecz „wyższe" drogi, w rezul
tacie zaś pozostawił spadek tradycyjny, nie odznaczający się żadnym 
nowatorstwem. 

Skąd zatem trwające do dz i ś , światowe powodzenie operetek Kal
mana?„. - Był ostatnim (zmarł dopiero w roku 1953, w p"aryżu) z gene
racji lekkich kompozytorów, obdarzonych .fantastyczną, wprost niepo
jętą dziś dla nas inwencją melodyczną . Podobnie jak u Straussa, Of
fenbacha, Lehara, tak i u Kalmana przelewa .się od coraz to nowych 
melodii , ładnych, łatwych dla ucha , -nie nudzących słuchacza. Gdy tym
czasem święciło krótkie triumfy i poszło w zapomnienie tyle szlagie
rów - walce, czardasze i fokstroty z .,Bajadery", „Manewrów jesien
nych'', „Czardaszki" i „Maricy" nadal przyciągają tłumy operetkowej 
publiczności we wszystkich krajach obu półkul. 

Operetka„. - Badając jej dzieje, nie można dość nadziwić się· sile 
witalnej owego gatunku widowi.ska muzycznego. Na naszym terenie na
leżaloby zaryzykować paradoksalne twierdzenie, :i..e ta podkasana 
sztuka miała szczególną moc opierania się polityczl'l:emu uciskowi. Gd)· 
cenzura carska w Warszawie starała się ograniczyć dramatyczną scenę 
,.Rozmaitości" do salonowych komedii , operetkowe „Nowości" mogły 
w kompletach i prozie odgryzać się jadowitą nieraz satyrą. $wieżo. 
kiedy stalinizm zniszczył nasze teatry dramatyczne, pierwsza ocknęl:i 
się i najszybciej rozwinęła Operetka Warszawska. 

Obserwując jej renesans, od „Domku trzech dziewcząt" poprzez „Noc 
w Wenecji", do świetnych przedstawień „Życia Paryskiego" i „Pięknej 
Heleny", widzi się te milowe skoki, jakim nie było równych w innych 
teatrach kraju. 

Ocenę „Księżniczki Czardasza" 7..0stawiam Tobie, mój Widzu, który 
czytasz program. Sam chciałbym po rozwa7.aniach rzewno-historyc7.
nych - zakończyć wstęp niniejszy wspomnieniem zabawnym. 

W antrakcie „życia Paryskiego" .podsłuchałem w kuluarach Operetki 
Warszawskiej rozmowę dwóch teatralnych gości. Starszy, wąsaty si
'Wosz był jawnie zadowolony, młodszy nie. Z kwaśną miną wydziwiał: 

- Ci dzisiejszy aktorzy operetkowi nie potrafią się nawet ruszać. 
Jak oni no.szą fraki? 

Siwosz 7.aprotestował. 
- Czego ty od nich wymagasz. Dawniej, gdy aktor chciał się nau

czyć manier z beau -monde'u, szedł .po prostu na obiad do „Europy" 
i podpatrywał, jak się zachowuje .sławny hrabia Gucio Potocki. A kogo 
mo7.e dzisiaj podpatrywać? Ważyka?„ . 

Co do mnie, sądzę, że obaj dyskutanci nie mieli racji. że jedynym 
miejscem, gdzie mo:i:na jeszc;;.e zobaczyć u nas ludzi dobrze wychowa
nych, jest przecież scena operetki. 

Jerzy Waldorf( 



Dawne sukces» Czardasz.ki 

Prapremiera Czardaszki odbyła się we Wiedniu w Theater an der 
Wien 22.Xl.1915 r. Znakomita ta operetka nie tylko dzięki fascynującej 
muzyce. ale dramatycznej treści komediowej pozwalającej a nawet na
kazującej aktorce dać sumę przeżyć - wracała bardzo często na afisz 
najlepszych scen, a jej rola tytułowa kreowana była przez szereg zna
komitych gwiazd operetkowych. Niewątpliwie najlepszą Sylvą na na
.szych scenach była Olga Orleńska, posiadająca poważny talent drama
tyczny,. który pozwolił jej dać żywą sylwetkę ognistej Węgierki. Ina
czej - a równie pięknie - przeżywała losy dziewczyny z variete 
Elna Gistedt. która dawała swej kreacji niepoślednią kulturę sceni::zną. 
Jl>ajłepszą z Czardaszek „zagranicznych" była słynna Sari Fedak z Bu
dapesztu. 

W Warszawie - premiera Czardaszki odbyła się w roku 1917 w No
wosciach w tekstem L. Steina i B. Jenbacha, w przekładzie Adolfa 
Kitschmana i Ludwika Sliwińskiego, który operetkę reżyserował. 

Obsadę stanowili : Olga Orleńska, Julian Krzewiński, Wanda Ma
nowska, Józef Sendecki, Wanda Filochowska, Józef Redo, Władysław 
Walter, Szeller, Edmund Jagielski, Rufin Morozowicz, Feliks Makowiec
ki. Leopold Dobrowolski, Czesław Nowakowski, Maria Skutrowicz. Jad
wiga Kotkowska, Leokadia Dąbrowska, Zofia Tomaszewska, Janina 
Kozłowska, Maria Dąbrowska. 

Premiera zdecydowała trwałe i długie powodzenie operetki, która 
należała do nowego typu utworów tzw. „Tanz-operette" ... Nowoczesność 
polegała na numerach tanecznych połączonych ze śpiewem, gdy daw
niej wystarczały śpiewy solowe czy duetowe. 

W roku 1919 dano w „Nowościach" przegląd najlepszych operetek 
w pierwotnej obsadzie. „KsiężniczkR ~zardasza" otrzymała miano kró
lowej operetek i osiągnęła zawrotną liczbę przedstawień (ponad 230). 

W roku 1920 w jesieni Sylvę gra Lucyna Messal mając za partnera 
Boleslawa Mierzej(!Wskiegn. W roku 1921 w Teatrze Letnim śpiewa Syl
Hi p1<;kno-glosa Loga Rogińska, a w 1922 w „Nowościach" po powrocie 
z Rosji, występuje Kazimiera Niewiarowska i Władysław Szczawiński 
!Bonifacy). W tymże roku w „Nowościach" gra Sylvę Elna Gistedt. 
a obok niej występują Manowska, Zelska, Sendecki, Minowicz. Zucz
kowski. Szebeko, Makowiecki i Nowakowski. Dyryguje S. Nawrot. 
W roku 1923 w tychże .. Nowościach" gra Sylvę Janina Szymulska. 

Z chwilą wejścia na sceny „Hrabiny Maricy" przycichło powodze
nie, „Czard<1szki". Doszedł do głosu kolorowy folklor w muzyce , i wy
:;tawie. 

Prowincja pneżyła okres kalmanowski równie żywo i wdzięcznie: 
W Krakowie premiera odbyła się już we wrześniu 1916 r. w Teatrze 
Ludowym. Sylvę grała Br. Kra1ewska a Edwina H. Miiller. Reżysero
wał T. Pilarski, wzorując się na prapremierze wiedeńskiej. 

W roku 1920 debiutowała w Krakowie Maria Korabianka. W roku 
1925 występowała tu gościnnie Elna Gistedt. 

We Lwowie grano Czardaszkę z olbrzymim powodzeniem w jesieni 
1920 r. z Heleną Miłowską, Filipem Kuligowskim, Amelią Kasprowi
czową. Załęską, B. Folańskim, K. Justianem, S. Ordonem i innymi. Re
:i:yserowal Filip Kuligowski. 

9 
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W Katowicach wystawiono Czardaszkę w roku 1921. Grał ją również 
w r . 1927 ze;;pól H .' Czarneckiego. W Lublinie występowali w r . 1921 
Lucyna Messal i Bolesław Mierzejewski. 

W Wilnie gran'> Czardaszkę w Teatrze Letnim w roku 1923. 
w Bydgos~:czy - w roku 1923 i 1924. W To~uniu wyst_awił Cza1:

daszkr; w roku 1924. W. Zdzitowiecki z Olgą Or~enską w. roh tyt~łowe1_. 
Nasze primadonny odnosiły w c.;zardaszce mei:nałe tr_1umf~ ro'ymez 

ile• granicą. Wiktoria Kawecka, ktora podczas p1erwsze1 wo1ny sw1_a
towej występowała w Rosji, odnosiła sukcesy w roku 1918 w Moskwie. 
Charkowie, Saratowie i Kijowie. 

• • 
Pu drugiej wo1me u nas nieśmiałym krokiem, jakby z za7.enuwaniem 

wróciła „Czm·daszka" na scenę. 
W sezonie 1949/50 Teatr Syrena w W-wie dal spreparowaną spec

jalnie (bo takie były obostrzenia!) nie „Czardaszkę" a „Sprawę 
~ Czardaszkę" pióra Jerzego Jurandota ze Stefanią Górską, T. Olsz'\ , 
I. Smiałowskim, St. Witasem. . 

Teatr Muzyczny w Lodzi dawniej Lutnia, dał w sezome 1951 .. Czar
daszkę" w opracowaniu Jurandota z Be;.t,, Artemską, J. Ke_ndą, M. Sla
!'kim, Ed. Wajdą. J. Sdwiarskim, T. W~ilowskim. O. Orlenską, D. Lu-
bańską. E. Wasil)ską, A. Sawinem. W. Zwulińs~im . . . 

Po 8 latach wr:ica znowu na scenę Operetki Wars7.awsk1e1 w nowym 
opracowaniu literackim Jerzego Jurandota. 

Stanisław Dqbrou:ski, 

Dekoracja I aktu · 

Treść „Czardaszhi" 

Kabaret „Orfcurn" w Budapeszcie żegna swoją gwiazdę - SyJ ·Ję 
Varescu, która udaje się na gościnne występy za ocean. Pożegnalną 
1,cztę organizuje miody lowelas, bezinteresowny protektol' Sylvy - hra
bia Boni przy pomocy starego lowelasa Feriego oraz młodego oficera, 
księca Edwina LLppert Weylersheim, który ma tę przewagę nad wspom
nianymi, że jest zakochany z wzajemnością w pięknej śpiewaczce. 

Miłość ta jednak natrafia na potężne sprzeciwy starego wiedeńskie
go księca Weylersheima, który wysyła do syna, zakochanego w ,,szan
sonistce", telegram za telegramem, a w końcu poleca · baronowi Rohns 
dorf sprowadzić w ciągu dwudziestu czterech godzin niesfornego aman
ta do komendy korpusu we Wiedniu. Nie trzeba dodawać, że Edwin jest 
oficerem i rozkaz musi wykonać. 

Zanim jednak się to stanie, Rohnsdorf poinformuje nas i Boniego 
n tym, że Edwin ma pewne zobowiązania z dawnych lat i właściwie 
jest zaręcwny z hrabianką Anastazją Eggenberg, a jako dowód rzeczo
wy pokazuje Boniemu oficjalne zaproszenie na zaręczynowy bal ... Stary 
Leopold Maria Weylersheim w ten prosty i stary sposób pragnie syna 
odsunąć od gwiazdeczki z „Orfeum". Synek jednak godny jest ojca 
i książę Edwin oświadcza gotowość wyjazdu wraz z Rohnsdorfem do 
taty . ale prosi o pól godziny zwłoki na załatwienie pewnych formalności. 
Rohnsdorf wyraża zgodę, a Edwin zwołuje cale towarzystwo i wobet' 
Sylvy Varescu oośpiewuje .przy notariuszu piękną przysięgę ma-łżeńską . 
7.obowiązując się poślubić Sylvę legalnie w ciągu ośmiu tygodnL 

Edwin wyjeżdza do Wiednia. Syłva jest szczęśliwa - gdy wtem 
1 ieslorny i roztrzepany Boni pokazuje jej zaproszenie na zaręczynowy 
wieczór Edwina i Stazi, które zabrał Rohnsdorfowi... Nieszczęśliwa Sylvn 
postanawia zaraz wyjechać do Ameryki. Pojedzie z nią Boni. 
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i\Iinęlo kilka miesięcy . Jesteśmy we Wiedniu w pałacu Weylersąei
m ów . Stary zramolały Leopold Maria i jego małżonka, k.sięż.na Anhilda, 
nie z ... sypiaj~ gruszek w popiele i dowiadujemy się, że „Edwin uśmiecha 
się już" do przeznaczonej mu kiedyś hrabianki Anasta zji. Zresztą jest 
już najwyisz:v czas (bodaj na uśmiechy), skoro za chwilę mają zejść się 
goś<:i e na ów zaręczynowy (odłożony) ba l. Anastazja to miła dziewczyna , 
k tóra jednak przeczu·wa, że coś tu nie jest w porządku. Przy sposob
nosci podsluchi wania na rzeczeńskich rozmówek dowiadujemy się, że 
Edwin nie tak łatwo 7.rezygnowal z Sylvy, bo w śl ad za ukochaną szły 
listy i telegramy. Nie otrzymywał jednak żadnej odpowjedzi , więc ... za
łamał się . 

Nagle jak grom z jasnego nieba ,pojawia się na balu Sylva, która 
zdążyła już powrócić z Ameryki i pn -;edstawia Boniego jako swego 
męża. Oczywiste - sprawa jest ukartowana. bo Boniemu ani się śni 
żenić z Svlvą. a natomi&.st zakochuje się z wzajemnością i od pierwsze
.in wejrzenia w ... narzt:czonej Edwina - hrabiance Stazi. Historia na
rzeczeńskiego czworoboku doprowadza do logicznego rozwiązania kon
fliktu , w którym szczęśliwy Boni odstępuje swoją „żonę" - Sylvę 
szczęśEwemu Edwinowi. zaś Stazi i Boni zaręczą się w akcie trzecim . 
W tym szczęśliwvm chórze jest jednak jeden bardzo fałszywy głos: 
Edwin. jest pr7.ekonany, że Sylva jest naprawdę żoną Boniego i, że 
w ten sposób o wiele latwiej będzie mu wprowadzić do rodziny hrabi
nę-rozwódkę niż szansonistkę-pannę! Kiedy więc papa Weylersheim 
ogłasza zaręcz\·ny syna z Anastazją a „szlachetny" Edwin odrzuca pro-

Dekrir:\<:.i<t Il aktu 

J 

Dekorac.ia III aktu 

pozycję taty 1 przedstawia hrabinę-rozwódkę jako swą małżonkę -
S:vlva nie wytrzymuje przyznając się, że nie jest żadną hrabiną, ale zwy
kłą Sylvą Varescu a właściwie to ... księżną Weylersheim, bo ma na to 
nawet odpowiedni dokument!! Osiem tygodni mija dziś i mogłaby po
ciągnąć mhde książątko do ołtarza, ale ... i tu drze dramatycznie owe zo
oowią?.anie małżeńskie. Uczyniwsi:y ten piękny gest - Sylva opuszcza 
towarzystwo. 

Ili akt 

Jesteśmy w hMelowym . hallu. Sylva po balowym skandalu czuje się 
111enajlepiej_ P1·óbuje ją rozruszać przypadkowo przybyły do Wiednia 
Feri, który pragnie zachować talent Sylvy dla sceny. Zjawia się również 
Edwin a za Edwinem· stary Maria Leopold, któremu Anhilda poleciła 
odszukać oszalałego z miłości synka. Od tych to bohaterów dowiaduje
my się, że zaręczyny zostały zerwane i że Anastazja też dokądś uciekła 
i kogoś goni. Boni wykorzystuje sytuację i oświadcza się o rękę Stazi -
ze skutkiem. Stary książę jest o wiele mniej twardy a za chwilę jesteś
my świadkami szalonego zachwiania się jego książęcego genealogicznego 
drzewa ... Oto w rozmowie ze starym lowelosem, Ferim, Książę Lipert 
Weylersheim dowiaduje się, że jego żona Anhilda, to nikt inny. jak tylko 
„Hilda de variete", która przed laty wyszła za żupana Polonyi. a po jego 
śmierci dostała się w spadku ... księciu Leopoldowi Marii!! Skandal!! 1 na 
1o wszystko przychodzi księżna .pani. Tak. Syn jest dziedzicz.nie obcią
;.nny ... A książęce drzewo genealogic•me rozpada się na sceniczne deski. 
Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, aby Sylva Varescu została żoną 
Edwina. 
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