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BOJE Z CZARDASZKĄ 
Witold Filler 
To bodaj najbardziej operetkowa z operetek! Arie aż 
się proszą o fermaty , akcja wzoruje się na fajerwer
kowym kontredansie pozorów, której to żong l erki 

uczyli się wiedeńscy l ibrec i ści od paryskich farsopi
sarzy. A co najważniejsze , ta akcja buduje aktorom 
ro le. Dlatego tak kus iła zawsze „Ks iężniczka czarda
sza" primadonny i pierwszych amantów. Sylwię Va
recki śpiewały Lucyna Messal, Kazimiera Niewiaro
wska, Elna Gistedt, Olga Orlańska , po wojnie -
Beata Artem ska i Wanda Po l ańska (choć powojenną 

listę „Czardaszek" otwierała diseusa tak nietypowa, 
jak ... Stefcia Górska), w roli Boniego brylowali Józef 
Redo, Bolesław Mierzejews~ i i Mieczysław Wojn ick i. 
Arcymagowie librettowych zawiłości, Leo Stein i Be
la Jenbach umieli sprawić, że ta piękna bajeczka 
o miłości w sferach niższych i aferach w sferach 
wyższych smakowała publiczności niczym mocne, 
węgierskie wino, które tak l ubił degustować kocha
ny Feri. Bajeczka miała też piękną muzykę. Czegóż 
trzeba więcej? .. . przy b liższym rozeznan iu okazuje 
się przecież, iż nieledwie klasyczne w swej stylowoś
ci dzieło Kślmśna stawało się na polskich scenach 
operetkowych zaskakująco płodnym pretekstem dla 
rozmaitych kontestacj i estetycznych. Skłócone z so
bą primadonny próbowały na tym właśnie materiale 
przekonać znawców i masy, że one i ty lko one są 
w stanie wyśpiewać tu sobie patent na doskonałość . 
Przyjrzyjmy się tym dawnym sporom gwiazd. Mimo 
upływu lat zachowały Jwój dawny ogień, ko lor 
i rytm ... 

Zaczęło się zresztą niewinnie . Był rok 1917, wyda
rzenia wojenne przepłoszyły z warszawskich „No
wośc i " pierwszy garnitur wykonawców. Recenzent 
„Przeglądu Porannego" pisał, że ostały się zaledwie 
„talenty tymczasowe, wojenne, a w najlepszym razie 
przedpokojowe". Pisał tak właśnie z okazji prawyko
nania „Księżniczki czardasza". Bronił się jedynie 
balet z Aleksandrem Sobiszewskim i Walerią Gnato
wską, li ryzm jej ruchów to jakby „zefir pocałował 

krzak bzu" . Zachwyty nad liryzmem baleriny w ope- · 
retce, która aż krzyczy czardaszowym forte t rochę 
dziw i ą. Nie musiała to być uczta artystyczna, tamta 
prapremiera z kwietnia 1917. A przecież Kślmśn 
zwyciężył. Utwór osiągnął ponad 50 wykonań, co 
w okresie wojennym było w „ Nowościach" wyżej 

normy. I w podświadomośc i widzów (a co ważniej 
sze - samych artystów) tytuł- „Księżniczka czarda
sza" zapisał się wyraziście ... 
A potem wybuchła Polsce niepodległość, wróciły do 
Warszawy prawdziwe gwiazdy. Dnia 4 kwietnia 
1920 r. śpiewała w „Nowościach" part ię pięknej 
Sylwii sama Lucyna Messal. „ To głęboko odczuta 
i wszechstronnie obmyślana kreacja, porywająca 
szczerością i wdziękiem - pisano w „Kurierze Po
rannym" - taką „Czardaszką" nie może się dz i ś 

pochwa l ić żadna scena, gdyż żadna scena nie po
siada siły tak wszechstronnie utalentowąnej" . Wtó
rował „Kurier Warszawski": „ Il ekroć afisz „Nowoś
ci" zapowiada melodyj ną, o podkładzie muzyki puc
ciniowskiej operetkę Kślmśna z panią Messalówną, 
sa la jest zawsze przepełniona , a niezrównana pri
madonna staje się przedmiotem gorących owacji " 
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Takich opisów można by jeszcze przytoczyć ze dwa
dzieścia, a wszystkie zgodne w zachwytach nad 
elegancją widowiska. Ten właśnie epitet zdaje się tu 
szczególnie pasować: elegancja . 

Czardaszka w ujęciu Messalki to była rzecz com me il 
faut. Nie dziwi zatem kolejny zapis z ówczesnej 
prasy: „O historycznych zasługach Konstytucji 
przemówił do publiczności adwokat Bychowiec, 
apelując o nabywanie pożyczki państwowej, bo im 
więcej pieniędzy państwu pożyczymy, tym silniejsi 
będziemy 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 ... 

Podteksty magii ujawniała sama artystka: „Operetkę 
polską trzeba podnieść, zaczynając od subretki. Na 
scenie zbytnio zatriumfowała nagość , pornografia, 
trywialność. A to w gruncie rzeczy nie pociąga do 
teatru, przeciwnie - daje deficyty( ... ) Uzdrowić ope
retkę, podnieść ją z błota kabaretu, pozwolić, aby 
czarem muzyki napawać się mogły wszystkie sfery, 
a zwłaszcza te umuzykalnione, czułe na piękno, 

spragnione nie podkasania, lecz pięknej melodii, 
którą można wynieść z teatru i umilać nią sobie 
życie". Cały ten wywód daleki był od chęci teorety
zowania. To gwiazda przygadywała gwieżdzie, to 
Messal biła się na programy z Niewiarowską ... 
Bo tymczasem przestała egzystować „stara buda" 
Nowości, na ulicy Bielańskiej, gdzie od 21 lat trwało 
warszawskie królestwo operetki , a której chylący się 
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ku ruinie gmach zamknięto dnia 15 sierpnia 1921 
roku właśnie spektaklem „Czardaszki". 
Ale to wydarzenie stanowiło jedynie blade tło dla 
wielkiej rywalizacji primadonn. Symbolowi „daw
nych, dobrych czasów" czyli boskiej Lucynie zagra
żała bowiem przybyła aktualnie z Moskwy, gdzie 
w latach wojennych studiowała sztukę aktorską 
u samego Niemirowicza-Danczenki, krwista, tempe
ramentna, pewna siły swoich wdzięków kobiecych 
Kazimiera Niewiarowska . I właśnie kobiecością wal
czyła o prymat. Kobiecość rozumiejąc jako wyzwa
nie rzucone mieszczańskiej pruderii. I wyzywając va 
banque, całą sobą, Niewiarowska występowała na 
scenie niemal nago. Ekscytowała się „Warszawka", 
dekorator teatralny sprowadził na kostiumy dla całe
go corps de balet... 2 metry wstążki!'! Niewiarow
skiej i tej osłonki było nadto; znany malarz, Kazi
mierz Lasocki portretował skandalizującą gwiazdę 
au naturel. 
„Lasocki - malarz od krów! " - syczała złośliwa 
część „Warszawki", co prawdą było o tyle, iż broda
temu mistrzowi istotnie krowy wychodziły spod pę
dzla najbardziej twarzowo. 
I to właśnie Niewiarowska, jakby niesyta triumfów 
w krzykliwych dziełkach Granischstudtena, Kolio 
i H irscha, gdzie tekst prowokował aktorkę jedynie 
do dynamizmu ruchów, na plan dalszy spychając 
finezyjną grację , zapragnęła zmierzyć się z Lucyną 
Messal na planie dzieła o przysłowiowej doskona
łości słów i dżwięków: na planie „Księżniczki czar
dasza". Dnia 5 września 1922 roku zabrzmiał gong, 
Niewiarowska wcieliła się w powabną Sylwię i ... Lucyna Messal 

kiedy po roku wznowiono znów „ Czardaszkę", 
grała rolę tytułową Elna Gistedt , która właśnie przy
była nad Wisłę ze Sztokholmu („ Mój mąż okazał się 
szowinistą - głosiła - wziął odwet za Potop") . Gis
tedt interpretowała rolę z wyrażną filuternością, 
wydobywając z muzyki przede wszystkim jej swoistą 
kabaretowość. Ale bez akcentowania rzekomej siły 
erotyzmu. 
To Gistedt . A staromodny czytelnik „ Kuriera Czer
wonego" ogłosił właśnie wtedy list otwarty do Mes
salki: „Niekoniecznie trzeba rozbierać się do listka 
figowego , by być primadonną. .. " 
Istotnie, przesadnie eksponowany seks nie wydaje 
się być motoryczną siłą operetki Kalmana. I nie te 
wartości akcentowały kolejne primadonny. Ich bro
nią stawała się zawsze finezja, był też nią wdzięk . Nie 
pastelowy, bo taki przeczyłby z kolei ognistości 
madziarskich czardaszy. Ale wdzięk typowy dla ele
ganckiego światka operetkowej arystokracji i ope
retkowych szansonistek . Nie jest też przypadkiem , 
że kiedy w skomplikowanych latach , co omylnie 
uznały operetkę za symbol kanapowej stęchlizny, 
animatorzy tego urzekającego gatunku sceniczne
go próbowali go bronić, to bronili właśnie perypetia
mi „Czardaszki". „ Sprawa o Czardaszkę" - brzmiał 

tytuł dzieła, z jakim w stołecznej „ Syrenie" wystąpili 
Jerzy Jurandot i Stefania Grodzieńska. Premiera -
grudzień 1949, w rolach głównych: Stefcia Górska, 
Irena Malkiewicz-Do'llańska , Igor Śmiałowski , Ste
fan Witas. Oni - a może czas? - wybronili nam 
„Księżniczkę czardasza". Możemy znów cieszyć się 
jej powabem .. 

Moja „CZARDASZKA" 
Wojciech Dzieduszycki 

„ Księżniczka czardasza " w Budapeszcie! 
Spotkałem się z nią oko w oko w prawdziwym 
„ Orfeum" przed.. przed czterdziestu kilku laty, 
w czasie mojej pierwszej wyprawy do Budapesztu : 
naturalnie wędrówki po wybrzeżu Dunaju pospina
nym sześcioma mostami. El Greco i Goya w prze
świetlonych salach Muzeum Sztuk Pięknych , koron- . 
kowe wieżyczki kościoła Św . Matyasa i krużganki 
Rybackiej Baszty, kwiatki pod pomnikiem Bem Apó 
- Ojczulka Bema, relaks w gorących źródłach Palati
nus na wyspie Małgorzaty , wieczorny spacer po 
wzgórzu Gellerta, z najpiękniejszym w Europie wi
dokiem na migający milionem świateł Budapeszt , 
zawiesista halaszle z cebulą .. . a zatem z ryb złowio
nych w Cisie - z cierpkim Csopaki Olaszrizling 
w Matyas Pinze i wreszcie - po wyczerpaniu cało
dziennego planu zwiedzania Budy i Pesztu - wypra
wa na Nagy mezo utca do słynnej Budapeszteńskiej 
Operetki, gdzie dawano wówczas „Księżniczkę 

czardasza" ... i skąd oświetlonym gazowymi lampa
mi pasażem do „Ońeum" ... „O rf e u,m" zacza
rowanym przez Kalmana w „Czardaszce". 
„Orfeum", w którym Sylwia śpiewała ... nie! wciąż 
jeszcze śpiewa - na scenach całego świata i w ser
cach wszystkich miłośników najlepszej operetkowej 
muzyki: 
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... Mocne, bracie, wino nasze, 
wzmacnia serca rytm ... 

Jakże by inaczej: toasty wznoszone najzacniejszym 
z zacnych Badacsony szurke barat- „Szarym braci
szkiem z Badacso ny" - winem nad winam i! Nic 
dz iwnego, że młodemu człowie kowi, zachłyśn i ęte

mu p ierwszą samodzie lną podróżą zagraniczną -
czardasz, wino, secesyjne brokaty, dyskretnie 
oświetlone purpurowym półmrokiem, owin i ęte 
w czerwone aksamity kul isy małej scenki 
w „Orfeum" - tak zaszu mi ały w głowie, i ż wydało mu 
s i ę , że Sisy Vercsey, śp iewając:\ tego wieczoru: 

... Mocne, bracie, wino nasze ... 
to prawdziwa Sy lwia Varecki, niefałszowana Ks ięż

niczka czardasza, zaklęta przez Ka lmana w najp ięk
niejszej z operetek ... Nie umiałem jeszcze wtedy po 
węgiersku, ale zrozu miałem każde słowo i w tym 
czardaszu, ś piewanym w historyczno-operetkowym 
„Orfeum " i przedtem - w wykładanej purpurą i zło
tem budapeszteńsk iej Operetce. Znałem „Czardasz
kę" na pamięć: jako gimnazjali sta wykradałem się 
w tajemnicy przed rodzicami i belframi do lwowskiej 
operetki. .. Na „Księżniczce czardasza" byłem ki lka
naśc i e razy, pamiętałem każdy takt, każdy dowcip 
mówiony przez przezabawnego Lel i wę i Tat rzań
skiego ... a były to jeszcze czasy, kiedy na scenie -
zgodnie z dawnym librettem - generał Rohnsdorf 
był porucznikiem. 
Cecylia zaś Anhi l dą ... lub po prostu H ildą i nie 
demaskowała swej kabaretowej proweniencji już 
w I akc ie, chowając tę n iespodziankę aż do Il i aktu, 
który nb. rozgrywał s i ę w pokoju hote lowym, co, 
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prawdę mów iąc, finałowej scenie nie dodawało nie
zbędnego blasku. 
Il eż to razy widziałem póżni ej „ Księżniczkę czarda
sza" na najróżniejszych scenach - od prowincjona l
nych teatrzyków, grających między seansami filmo
wymi , do Johann Strauss Theater przy Florentiners
trasse z samym Hubertem Marisch ką w ro li Edwi na, 
ale tamten wieczór w budapeszteń skiej operetce 
i „Orfeu m" utkwił z dziwną wyrazistością w mojej 
pamięc i. .. Zabawne - jak to pewne wydarzenia, 
spotkania z nie najważniejszym i przecież ewene
mentam i artystycznym i, na sku tek zderzenia z nie
zwykłymi okolicznościami, w specjalnym nastroju, 
specyficznym otoczen iu - tworzą w pam ięc i klisze, 
które nie tylko się nie zacierają , ale we wspomnie
niach z upływem czasu piękn ieją i szlachetnieją ... 
A może to ów szczególny smak autentycznego prze
życ i a : 

Czardasz Sylwii śpiewany w autentycznym 
„Orfeum"? To nie sentymenta lizm! Przeciwnie -
znak czasu: cywilizacja dzisiejszego dnia zb li ża nas 
krok za krokiem do autentycznych przeżyć, do ob
serwacji autentycznych zdarzeń: literatura faktu , 
teatr faktu, reportaż , tygodnik fi lmowy, dziennik te
lewizyjny, reportaż fil mowy, radiowy, TV - stają się 

głównym motorem wprawiaj ącym w drgnienie na
sze serca, wywołującym nasze wzruszenia. 
Ostrożn ie jednak z wszechobecnością faktu! 
Wszakże operetka z jej nieomal bajkowymi konf lik
tami, z dziwnym kong lomeratem dramatu z g ro teską 

- wydaje się zaprzeczeniem literatury faktu - czy też 
teatru -faktu, to jakby odmiana współczesnej baśni, 

) 

' 

opow i eśc i o sprawach min ionych, prawdz iwych 
i nieprawdziwych. Popatrzmy zatem na operetkę 
choćby przez pryzmat tak wydawałoby się fantasty
cznego libretta „Księżniczk i czardasza": Świat ary
stokratycznych nierobów i szlachetnych szanso
nistek, tragedia serca rozwiązywana przy pomocy 
notarialnego ośw i adczenia , życ i e zatopione w kon 
wenansach i towarzyid<ich formach , gdzie n ajwię
kszym wstrząsem jest małżeństwo arystokraty z ar
tystką kabaretową ... A wokoło przecież wa li ł się 

świat! Szalała zawierucha I wojny światowej, a w Jo
hann Strauss Theater w stolicy rozpadającego się 
imperium Habsburgów, publiczność oklaskiwała 

happy end - małżeństwo arystokratycznego oficera 
huzarów z królową szansonistek, która śpiewała 
pełną szczęścia arię : 

Choćby cały świat już przepadł: 

Ciebie mam! 
Ale ten świat operetkowy był w arystokratycznych 
i mieszczańskich kołach Wiednia, Berl ina, Budape
sztu - prawdziwym światem: młodzi oficerowie spę
dzali noc w szantanach, żegnając się z ukochaną 
podpisywali notarialne zobowiązania małżeńskie , 

świte"TI meldowal i się w koszarach , aby za kilka 
godzin wymaszerować na front w Ardenach , nad 
P i avą, w Karpatach ... 
Cóż dla nich znaczył mezalians? Tylko w operetko
wym św iatku arystokratycznym był tak wstrząsają

cym ewenementem. Przytrafiał się w najznamienit
szych rodach coraz częściej - nie ty lko książę von 
und zu Lippert Waylershe im oddal swe serce szan-

Wiktoria Kawecka sonistc~ , nie ty lko młodziutki carewicz zakochał się 

w tancerce , nie tylko Wiktor ia ubiegała się o m iłość 

huzara - jakiś skrupu latny statystyk obli czył, że 

w pierwszym dzies ięciolec i u naszego stulecia 
w wielkich rodach Europy przytrafiło się ponad 2000 
mezaliansów .. Przypomnijmy sob ie dzieje naszego 
teatru : szczęś liwe małżeństwo Modrzejewskiej z hr . 
Chłapowskim, j uż za naszych czasów - małżeństwo 
wielkiej artystki kabaretowej Hanki Ordonówny, z hr. 
Tyszk iewiczem ... i wreszcie jakże sensacyjne i ro
mantyczne małżeństwo księcia Wali i z panią Simp
son: „Nad brzegiem morza stał Edward .. itd." 
A zatem owe operetkowe baśnie nie są aż tak „ope
retkowe" - zabawa, sentyment, humor mieszaj ą się 

w librettach z prawdą obserwowaną przez operetko
wych widzów w otaczającym ich świecie i zapewne 
ta homogenizowana mieszanka prawdy z baśn i ą, 

sentymentu z humorem, dramatu z błazeństwem, 
wzruszających melodii i nieomal symfonicznych 
„ melodramatów" z tanecznymi wstawkami, nie ma
j ącymi często nic wspólnego z akcj ą - spraw ia, że 
operetka - dziwna mieszanka wyższej kultury i kul 
tury masowej - od półtora wieku utrzymuje s i ę 

w czołowym oddziale rozrywki. Jest to bez wątpienia 
jeden z najpopularn iejszych gatunków re laksu 
współczesnego człowieka . Nawet w okresie zalewu 
rytmicznej piosenki w stylu rock , disco, kafar-sound 
- melodie klasycznej operetki nadal msj ą swoich 
wielbiciel i, interesują słuchaczy, pozostają w ich 
pamięc i , wabią do sal teatralnych, przed telewizory 
i do sal kinowych , gdzie wyśw ietlane są filmowe 
wersje najce lniejszych dzieł operetkowych. 
„Księżn iczka czardasza " gościła na wielk im i małym 
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ekranie wielokrotnie w rozmaitych obsadach; pa
miętam realizację filmową sprzed czterdziestu kilku 
laty z uroczym Paulem Horbigerem w roli Edwina 
i już w latach pięćdziesiątych f ilm z szampańską 

Mariką Rock i wreszcie świetny film telewizyjny 
z jedn ą z najznakomitszych śpiewaczek naszych 
czasów, Anną Moffo ... 
Z rozwojem filmu i telewizji operetka staje s ię włas

nością całego świata , gości w małych miasteczkach, 
we wsiach oddalonych od ośrod ków kulturalnych, 
jest co raz popularniejsza, staje się częścią ku ltury 
masowej .. . Różni się jednak od większości gatun
ków masowej rozrywki artystycz ną ko nwencj ą , 
owym balansowaniem na pograniczu baśn iowej 

groteski, dramatycznej prawdy i spełniającego się 
jak we śnie szczęśliwego zakończen ia , wyróżn i a się 
subtel n ośc ią uczuć i melodii, które jednak najcelniej 
trafi ają do naszych serc i pamięc i w bezpośrednim 
kontakcie w sali teatralnej w zet k nięciu z uśmie
chem działającego na scenie a·ktora. B yć może dla
tego teatry operetkowe wypełniają się nową publicz
nością , która zasmakowawszy w te lewizyjnej czy też 
film owej operetce, chce poznać jej prawdzi wy smak 
w teatralnej sal i, w prawdziwym kontakcie z aktora
mi. Zapewne dlatego tak wyrażn ie pamiętam ów 
wieczór, w któ rym spotkałem się z „ Księżniczką 

cza rdasza" w prawdziwym „Orfe um" i kiedy odczu
łem działanie jej prawdziwego uro ku , bo - jak to 
powiedział Cam ille Saint-Saens? 
„Operetka jest zbłąka ną na manowce córką opery, 
cho ć nie oznacza to bynajmniej, że córki, które 
zbłądz iły na manowce, są mniej urocze .. " 
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Pamiątkowe zdjęcie z „ Księżniczki 
czardasza" wystawionej w Operet
ce Warszawskiej w 1957 roku . Od 
prawej Beata Artemska (Sylwia), 
Elżbieta Ryl-Górska (Stazi) i reżyser 
Sławomir Lindner. 

„ 

„ 

Laszló Vamos -
zasłużony artysta Węgierskiej Re
publiki Ludowej, laureat nagrody 
im . Kossutha 

Słowo od reżysera ... 

Uro dziłem się w 1928 roku w Budapeszcie. W 1950 roku 
ot rzymałem dyplom reżyse ra Wyższ ej Sz koły Aktorskiej . 
W minionyc h 30 latach wyreżyse rowałem 170 pr zedstawień, 
najpierw w Debreczynie, potem chyba we wszystkich tea
trach Budapesztu. 
Reżyserowałem dramaty, opery, operetki, musicale, spekta
kle telewizyjne i widowiska muzyczne . Gościnn ie wystawia
łe m spektakle w Stanach Zjednoczonych, RFN, w Państwo
wej Operze w Berlin ie . 
Od 1951 roku wykładam w Wyższej Szko le Aktorskej. u czę 
gry aktorskiej oraz reżyserii 
W uznaniu z asłu g przyznano mi nagrodę Kossutha i tytuł 
„Zasłużo nego Artysty Węg i e rskiej Republiki Lud owej". 
„Księżniczka czardasza' ' - którą re a lizuj ę w Warszaw ie -
jest operetką zapewniającą sa le we wszys tkich tea trach 
muzycznych Europy. Uważam , że nie tylko na Węg rzech, ale 
na całym kontynencie jest to „ operetka stulecia" , najbar
dziej znana, w któ rej k ażd a melodia stanowi przebój , łączą
ca w atmosferze zabawy widzów i aktorów. 
W porównaniu ze starą we rsj ą 2 nowe opracowania libretta 
z 1954 i z 1969 roku ekspo n u j ą postaci Cecyl ii i Miszki. 
M i a łem przyjemność reżyserować we rsję z 1969 roku, na 
podstawie której powstało właśnie nowe, polsk ie tł um acze 

nie. Pragnąłbym odtwo rzyć w swej warszawskiej premierze 
„ Or feum" z początku naszego stulecia z ową intym ną , 

rodzinną atmosferą oraz z i mną elegancją arystokratycz
nych salonów księcia w Wiedn iu . Chci ałbym od naleźć w ła ś

ciwą p roporcję iron ii tak ważnej w momencie,' gdy daw ne 
czasy oce niamy oczym a współczesności . 
W jak iej mierze zam ierzenia moje odn iosły efekt, pozosta
wiam życzliwe j ocen ie Widzów .. 

Laszló Vamos 
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Mówi Lśsz/ó Hegediis ... Mówi Frlgyes Hldśs ... 

Moja z najomość z Laszló Vamosem zaczęła się w 1957 roku. U rodziłem się w Budapeszcie w 1928 roku. Nauk~ muzyki 

Byłem wtedy asystentem w teatrze w Debreczynie i zajmo

wałem się przede wszystki m przygotowywan iem oper. Na

stęp ni e pracowałem w kilku teatrach w kraj u zarówno jako 

reżyser , aktor a także scenograf. Reżyserowałem w tym 

czasie wiele komed ii muzycznych, operetek, dramatów 

i równ i eż, ku swemu wie lkiemu zadowoleniu , dużo grałem . 

W 1976 roku zacząłem pracować w Operze w Budapeszcie, 

gdzie spotkałem się zl)ów z Laszló Vamosem. 

Moje stosunki z teatrem polskim s ięgają roku 1957. 

To wtedy właś ni e po raz pierwszy byłem w Polsce i Warsza

wie. W dotychczasowych ko ntaktach z Po l ską obecne za

proszenie do Operetki Warszawskiej wydaje się być szcze

gó lnie i nteres ujące . Pobyt w Warszaw ie i możliwość współ

pracy z tak renomowanym teatrem muzycznym jak stołecz

na Operetka stanowi dla mn ie jeszcze jedną fascynującą 

przygodę artystyczną, z której - jestem pewien - wie le 

sko rzystam . 
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pobierałem w Konserwatorium w Budapeszcie im. Ferenca 

Liszta , kompozycji - u Janasa Visk i, dyrygentury zaś na 

wydziale kierowanym przez Laszló Samogyi. 

W latach 1951- 1966 objąłem kierownictwo muzyczne w Bu

dapeszteńsk i m Teatrze Narodowym, a od roku 1974 do 1979 
\ 

byłem dyrektorem muzycznym Operetki w Budapeszcie. 

Przygotowałem wtedy m.in. tak popularne przedstawien ia 

jak : „ Zemsta nietoperza" , „Orfeusz w piekle" , „West Side · 

Story", „My Fair Lady" , „Kabaret" 

Jako kompozytor zaj muję się różnym i stylami muzycznymi. 

Moje dz i eła symfoniczne, jak i kameralne grane są w salach 

koncertowych wielu krajów świata odnosząc duże sukcesy. 

Komponuję muzykę f i l mową, teatralną i muzykę do spekta

kl i telewizyjnych . Z moją muzyką Opera Budapeszteńska 

wystawił a w Warszawie balet „Cedr" 

Lśszló Hegedi.is 

Frigyes Hidas 

• 
Aniela Woiciechowska 

Emil Wesołowski 

Mówi Anie/a Wojciechowska .. . 

Po odbyciu studiów w Akadem ii Sztuk Pięknych w Warsza

wie pod . kie ru nkiem prof. W. Daszewskiego otrzymałam 

dyplom scenografa w 1957 r. 

P roj ektowałam dekoracje i kost iumy dl a teatrów: Dramaty

cznego w Warszawie (m .in. kostiumy do „ Ks iędza Marka" J. 

Słowack i ego, „D i abła i Pana Boga" J. P. Sartre'a, „Wizji 

Simony Machard" B. Brechta ); Teatru Narodowego w ·war

szawie {kostiumy do „Kordiana" J. Słowack i ego na 200-

lecie Teatru Narodowego); Teatru Ziemi Mazowieckiej, Tea

t ru Starego i Teatru im. Słowackiego w Krakowie . Współ

p racowałam jako sce nograf z Operą we Wrocław i u (m.in . 

„Teodor Gentleman" T. Szeligowskiego - prapremiera, 

„Zaręczyny w klasztorze" i „Kopciuszek" S. Prokofiewa, 

„Pinokio" J. Szajna-Lewandowskiej - prapremiera); z Ope

rą w Poznaniu, Ope rą Bałtycką, Teatrem Wie lkim w Łodz i , 

Teatrem Wie lkim Opery i Baletu w Wa rszaw ie, Teatrem 

Muzycznym w Gdyni. 

Współp racowałam m.in. z następującymi reżyseram i i sce

nografami: M. Wyrzykowskim, J. Świderskim , J. Kreczma

rem, L. Rene, A. Hanuszkiew iczem, K. Dejmkiem , (w tea

trach dramatycznych) oraz L. Rotbaumówną , J Horow i

czem , J. Gogółem, W. Bo rkowsk im {w teatrach operowych) . 

Mówi Emi/ Wesołowski ... 

Oczywiśc i e, z baletem jestem zw i ązan y od najmłodszych 

lat. Znam i e n ną datę stanowi rok 1966, gdy u ko ń czyłem 

szkołę średnią ba letową w Poznan iu i już od czerwca tego 

roku rozpocząłe m pracę w balecie Opery Pozn a ń ski ej jako 

solista. Aż do roku 1973 teatr ten był mym drugim domem. 

Gdy powstał Polsk i Teatr Tań ca zostałem w nim pierwszym 

so l is tą i asystentem choreografa . Poznań pożegn ałem 

w 1979 roku przenosząc s i ę równ i eż jako pierwszy sol ista 

i asystent choreografa do Opery Wrocławskiej, która pod 

dyrekcją Roberta Satanowskiego p rzeżywa burz li wy okres 

rozkwitu . 

Od maja br. zostałem t eż w tym teatrze kierownikiem baletu . 

Moje koncepcje choreograf iczne przedstaw i ałem dotych

czas widowni teatrów poznańsk i ch m. in. Operetk i Poznań

skiej, jak równ ież w TV. 

Warszawska „Ks ięż n iczka czardasza" jest moim pierwszym 

spotkaniem z p ubli cznośc i ą stolicy. 
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Jacquesa Offenbacha 

Kierownictwo muzyczne 
Reżyseria 

Scenografia 
Choreografia 

Andrzej Straszyński 
Ryszard Pietruski 
Liliana Jankowska 
Witold Gruca 

Sprzedaż biletów w kasie Operetki w dniach przedstawień w god2inach 10- 14 i 16- 19. Telefon kasy 28-03-60. 
Przedsprzedaż biletów na 2 tygodnie przed datą przedstawienia: w kasie Operetki w godz. 10- 14 i 16- 19, 
w kasach SPATiF-u Al. Jerozolimskie 25 w godz. 10.30--18, w kasie WPT „Syrena" ul. Krucza 16/22 (róg Wilczej) 
w godz. 10- 18, w soboty 10- 16. Telefon 25-72-01 w. 21. Zamówienia zbiorowe przyjmuje Organizacja Widowni 
Operetki codziennie z wyjątkiem niedziel i św iąt w godz. 10- 15, te lefon 21-43-13. 
Dyrekcja zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany repertuaru . 
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EMMERICH KALM.AN 

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA 
( Cs:irdaskiral yno) 

opcrc tb \\ 11 aktach 

1 ibre t10 : f_eo Stein. Bd:i .fe nhad1 • O prJL'O \\ ;inie : /q1 ·a11 llckct'ii. Dcz<o Kdlcre Prtc
klact i opraco 11 ~rn ic" A"'b:111dc'r N:nrrocki • TL'I'''' " ·ok:tln c: .Jer/\ J11randPt • Du et 
„Ach. serce morni,'i bije"'. ll'rcl'I „ HOJm:·1,7i Peter" - Alck,amla Nmrrod:i 
RcJli w 1<,r1,„ Ki c ro\\ nic1"·0 111 u11 L'!nc : Frig.1 ·c,; llicl:li • (; 1(11111\· r.: i. \';;c r· I :i.'7 /1 i I ':im o< -
nslui1)11y arl\'ia \\\;gicr-;kic·j Republiki I .ud1111·c·j - l:1urca 1 11agrod1 im. Kos,u1h:1 
• Ró\'Sc'r: l.:isz/c) 1-kgl'dii ., • St.:enografi:1: J\nic/;i w„Jciccho11,;b • w'l""lpr:ica: 
Agnieszka KaJrcr • ,\ w,1c111 'cc nografa : Anna Zapor; J.;a 
Chorco1:rafia: Emi/ \\'c o/Pw'ki • i\"sll'111 d10rcot:rJfa: .loa1111a (;:rnin-l\'ic<io/011 -s k:i 
• Dyrvgc nci: S1:1nis/a 11: i\'m1·ick i . .ltirc i 7:1l:irC?_1· • Kic·rownik ch<>rn: /-fr n n k S/.c 11 cz11k 
e Ki.:rownik baletu: lll'nl'l'k U11tko11" ki 

In spic je nt: Ro/c<l:i11 ( i111vk:i e S11tkr: Clo;cn:i [Jn zcl:ik . ./:id11ig:i Węgh1 11 '1rn:i 

OilSAD 1\: 

Cecylia 
Michał 

fcri 
S\'łwia 

Ldwin 

St:vi 

Boni 

Ksi;!i~ 

Arcvksi;!7.:; 

( •L'llCrał 

No tarith i'. 

.a1:m>wio. 

B:1r1111 
11 r:1hi:i 

;\r;111ka 

KL·l11LT 

l\1cro 

J ·:ndrci 

!'an 
Krvst\·n:i 

Mac Gra \·c 

l--/;11111.1 Do/Jr()lrnbb. A-lina Kanit wska. A li11a Wieczorkv w11:i 
Z enon Hester. Stcfa11 Witas 
Micczys /;rn Wojnicki. h1mv Żc/o/Jo11 ski 
LcokaJia Brud/iii_..; ka. E l/hic ta R \'/-G1'ir.ska 
Piotr Bcdnnr.~ki . .l:ic,.·ck 1Hik11...;ck 
Gra/vna /Jro1//i1i . ..;ka. !\1111a Pikicrska 

Ja11 S~bihki R_1..;;;,;1n/ W11jtkm1·..;ki 

A.111011i Kłopocki. 7:Jdc11.~z Walczak 
I /cnry k Guzek. A ntoni Kłopocki 
Mims/all' Ochocki. Je.czy G0/cmhim1·ski 
L.c..ch Czcrkil..; .„l\'f iros/;111 \Vójciuk 
/~0111:111 K.11...;il·rkic11'icz 

lL1:sz;in/ h1/•i1iski Marek Hall 
K~Lim ii.:rz Li/lud/ Duiaaz Śmioiel1ki 



\V;ilc: Lll'a floJ'l'/nk. I /;i1111;1 /~u.~011 • ,J,,:;i. \Vłod/i111iL'f7 1\1akow.;ki, J\Ji..:

czy slaw S7ymwhki oraz zespól baletowy 
C1ardasz: Lc.<;7c k Adamoyk. Ja1111sz Dąbmw<;ki. Jerzy Guzik. H'lodzi
mil'rz !vlakow-;ki . .lna1111a Ga11·i11-Nic-;iolowsk:i. I !:11111:1 flcrmano11ska . 

.lonnnn J;inkowskn. Hanna J>ic rzc/1/cwska. f:l.ahc //;1 \·Vojn:now5ka oraz 
1csp<'>ł halcłcl\\ \ '. 

SO L.I ŚCI Ś PlF\\'i\ CY 

Jlarl>ara /Je/a- li ·, ' " cb. ( ira /_rn:i llrodzi1isb. LL·okadia /3riiil / i1 i ,b. f_::J//,icta Ćh·n1 i1 i 
·'ka. H anna Ooflrc111·0 /ska . E l/ hiL'lil F11glt'l1io :. E wa G awrn1i .,k;i. A lebandra H ofman. 
1\li11a Ka11ic 11 s b . /:J;hie1.1 Ko/;1 si1i .<b. L id i:i K/o /mcka. f\ta r ia :\lik o l.1jL' ll iC7. Harb:ira 
Mino/ , .\ic /;i O h:11sk :1. i\11n ;1 l'ikicr.,k :1. ll:11hnra Podczaska. D :11111ta Ucn/ ó11·11a . .lo /Jnt:J 
lfos\ck. E li hic ta Jfr/ -G , ir.,b. /l;ir/1ara Sko11Tonc k. Kr_1 ·styna Sz_1szko. \iinl<'tt:'I Wa niek . 

;\ lin;i \ \!icoork6 1n1 :1 . Bc>żcn:i Z horowsk a 

Pio tr /Jcdn arski. Zenon /Jc-; tcr. i\lari11v ( 'dlari. L ech Czerkas, l~yszard Fa/Jiihki , C;cs/a11 
Coszcz_niski. f-/c11r_1·k < ;uzck . A ntoni Kłopocki. Roman K osicrkic wiez. Jacek Mikusek. 
M ielin/ l\forto11. 1\/iros/:111 Ochocki, R_1·s1ard Spyt . .!:in Sybilski, Józef Śpic11 ak. T udcusz 
\\!a /C7a k . Juliusz \\ 'idie 11·ia, Ffrsza rd Wojtkcrn·ski, A!iro5/;J11 · W ój ciuk. Janusz Żdobo -

11 s ki. 

BALET 

Kicru11 nik bak tu I k111T k lfotk1m ski • Ped;1gng ba le tu Margerita G riszkic wicz ( ZSRR) 

• A' ys tent chorc,1gr:i L1 i pcd:igog:i Joa1111a Ca 11 in -Niesiołowska • Korepetytor Jerzy 
S11 ch11alko 

Soli ,ci h;1lctu F 11 ·a Floro:ik. J:' l//Jic1.1 K'o1:iko 11 sb . L udmiła f'a/ :1 111ik . llannn R ogo 11 ska . 
l\/:i rt:1 Ro"l ko 11 ·sb. / .c, 7.c k :'\d;w1 c7._1 k , ./:11111., 1 D:i/Jrm1 'ki. 111/od / imicrL i\lako11 ski. 
/\ ·ficcz_1 s la ll' Sn 111:1 fi ,ki. ,· \11dr1c'j Wi1;"ck o 11 ski 

Knryfe je E leonora : \da111cxd: , i\ licp D a111m.<1 . .lo .111n a ./:111ko ll'ska. 1\ gnic ,7.k :i .Tasiono11·· 
ska . .10:1 11 11:1 G:111 in-N icsi1>ło 11 .,k:1. ' V :11111ta ( i r7cgo ro 11· . .;k a, 1-la nnn Picr7cl1/c 11 ·sk.1, Irena 
Tokarcz1·k. l z:il>c l/;i \h!jna rrrn 'k n. I lcln1111 J3fa,1kc. i\l icezys l.111 · Fa/li,i:ik. Jcrz_I' G uzik , 
\\ 'ics/:111 K o1rn l<'c. ;\/:irc k ll'i/dt'. i \h·k .;:wda 7 omcr 

zc, p<i l b;t\c1<1w,· Anna Rr707.0 1"'b. Wand:i C 1)r., k:1, I l.111n.1 //crmnno 11 ·sk.1 , .lacfo ·iga 
.landa. \.\landa J.:o/Jic/119 , lł a r/1 :i ra K opeć-. G:i /Jric /:1 M :Jj chrzak. lren.1 /\ f.1km1·sk,1, Krys1_1 ·-

11:1 lbtni .ska. lło/,·1w S1:111'(>11 a , R:H·f>ara Szc7.C/J:lf l.;ka . E milia Sztramsk:i , Elż/Jic ta Urba
ni:ik . .lo:rn11 :i ll·'_lccd1 , 1r,· 11 c 11 v Ccni:ik. a.1 ·,;z:lfd C huj ccki . .l:J1111sz l\l:ilcsa . Riljnwnd 

Snczko wski . M.1 rc k St:11? 1·1l .;b . .lwuv \\'o /v lcgc r. Bogdan C ram17idi 

111 , pc l.. to r Zdzi, l;in ll jro;\ 'b<ki 



Kin01rnik chóru Hc11nk S/e11·c111k 

011i,·ka 11 okalna l'vl:Jgdalcna D al. Kr.1 ·s1,v11a 
Grzegorze11ska. Alicj:i .lablońska. fa1a 

~ Ko"11k 

U tanecznie nie Danul:i Cholcll'ianku 

Sopr:t l\\ 
Afari:1 1\l>ra111 czyk. l .11d111ib !\postoi. 

hdwic:1 Hnrowicz. Gra;i rna Buc/n.i . .lnlanr:i 
Dąl;roll'ska , TcreS[I K~.-<cijmisb. /ll'ona 

Ku/3ga. Izabela Mnrcl. Bofr11.1 
'm\'akO\:'., kii. l-l:1/i11:1 Pilcll'icz. J;ulll'igJ 
1.11/Jicz. Kn"· t\'n:1 Sz\'c//011sk:J. i\n11:i 
Szczęp~ iiskn. ~'\licj.1 ·Ta/arek. Bożena 

\\!ifoic1rska 

Alii· 

n.i~umil.1 Rę1ko11sb. D:Jnut:i Galu'. 
T..:·rc'S:~ < ia 11n,;, A lic·j:i G<irccb. K;it.1 rz_111:1 
/\:le jne. Iren;; Koza"ka. Kn•styna Szlau7.L'. 

Anna l\':1so11 icz. fJ :1rl>ara Z.1C/JJria sz. 
./:Jd11 ig.1 Z u/1 r 

T,' no r1· 
W:i ldc·mar Hla.vo\'k . Tadc119 L1/l-m1 .;ki, 

St;m1,/:111· J\lih";'ki. Andrh'.i .Sla ak. 
\\1:1/denur W/nd:.1r1. Ed111u11d Szczcp:uiski 

B:1w 
\\'lnd1i1nico Biernacki. Wojcic·c/1 Bcrn:it . 

Pall'cl Grh·gnrc?1·k . .fa111isz Jrlź11'i.1k. 

Ka1imicr? Liso1i , Ed11·;1rd Marczak, .lc1'7.1· 
,'vl1101·1i,ki, .lcrz1· Piasecki. Kr?1'.'7.tof 

Prusik : Witnie/ R~·miszcwski. St~11ish111 
Żcrom'ki. i\11cltzcj Bator. l\lhld1•s/a11 

Smnh-1iski 

rn,pd!01'7y Ed1L1rd Maroak, Jerz_1· 
Piasecki 

O RJ..:l[STRA 
I ' kr21pcc 

T.1dcusz ZaC?y1/ski - konccrrmi , t11 , AdJm 
Rajczak - ko ncertmis trz 

ladwiga .l:rn o rsb . Tnc'a I buscni1J:i,, 
llarbara l'all'lonb. Wics la11· Sierormk i. 

Tncsa Woźniak , .lulitta R1·zow, Kr1stvna 
\\ 'nźniak, /\farta KaJu<;ka . ~'I aria R vl1i1i-, b 

Amoni .\licl!alak , Zrn1;u1111 Kola.siń ski . 

ze; DSP zom _1:;~:; .\ L n:il.1. i :'OOO (I I.' 

Il skr11·11,·c 
hn Kru.v cw.,ki. A n11:mi /lnnd1<111·, ki. 
A lina J:111ko 11sk.1. E rnest / .ipnk. Irena 

Scll'cr.1 ·ń>k.1. Irena G, iin·k:J . ./:11111.;z 'fo rz. 
D:inut:i Kcmp:i. l_i,/i :; Szcz,panrnr<;k;; 

Alr <1" ki 
Wie;;/:; 11· l/anJ.. in1 ·i,·/. /\ I iri "''"' :1 N:i/!on!!. 
J,:rzy /11 ·1111ow ki. J an Duk. l .itfi:1 Di;l>ska. 

Afar1:1 .\ 1iclccka 

\\'i, \ll•t11.„·11.„· lc 
P:rn c/ R11k - J..,>11c,·r1111i\/r/. h11 \\ 'apic·r. 
Kiril Dimitn>11 . .l:id11·ig:i St_q >ulkml'sk:I . 

El.żbicta l'u ec/1ack.1. lrcne11'7. Przec1c1hki. 
.lcr7\' P.111asi11k 

K,1ntr:1ba.;1· 
1-esze!- Frcy. hn Soł1_1 s. llnf!u.</:rn · 50/1.1 " 

51.1ni,;/;rn Plaza. hnu.;/ .~li11 ·czak 

Flc·1y 
.\f1rinn Cr <J..i . Al011ik;i 11 ·,1icicc/J.:nn/;;1. 

2 11i:!-ni1.:H J\ lajJ.. ,nl.·r. /)or,) 1:1 l 'i ,/,,j,,J... :j 

Ohnjc: 
L eszek T.1m•11·;ki . .'\ 1111:1Lt11kic111c.1., H an11 :i 

K n1nns:i 

Kl:t rn,·11 
./:111 ./1;Jr:i/.: . Std:l/l Sh'/JICI 

l·ago11 
P:111'd Jl,1/i/.: . .1\d:i111 0:1lnn11·<b .. \f:i r,·!

,\/nr:m "/.: i 

\\' :li lllrni ,· 
Stani;;/:rn · \\ 'o/ny. lrcncu.11 P:i lC?c 11ski. 
Grzegorz l.11ka'i/ 11k . ./erl.\ ll:irto;;le 11·ic/ 

Tr:!in· 
A ndrze j A/;i711ro\\'io, 1'\ndrzc:i Ruda, 
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