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KSIĘŻNICZKA CZARDASZA 
I 

KSIĄŻĘ OPERETKI 

Tego jeszcze nie było! Aby z Wiednia wybierali się miłośnicy 
operetki do Budapesztu? A jednak dzień w dzień słynna Buda
peszteńska Operetka wypełniała się gośćmi, zjeżdżającymi się . do 
tego teatru z wszystkich miast k. und k. monarchii Habsburskiej, 
odkąd wystawiono tu w dniu 22 lutego 1908 roku operetkę mło
dego kompozytora węgierskiego Emericha Kalmana „Tatarjaras" 
- „Klęska Tatarów". Nikt nie znal tego młodzieńca, który stu
diował w Budapeszcie prawo i miał już zostać adwokatem, kiedy 
przyjaciele namówili go na naukę muzyki: wkrótce zabłysnął w 
Budapeszcie jako krytyk muzyczny i twórca niezwykle efektow
nych utworów symfonicznych a także ... ale to już pod pseudo
nimem Koloman lmrey „. niesłychanie modnych w owym czasie, 
piosenek kabaretowych. Za komedię muzyczną „Dziedzic Pereszle
ny" otrzymał nagrodę miasta Budapesztu i natychmiast przeniósł 
się .„ do Wiednia! 

„Tatarjaras" napisał ,jeszcze w czasie pobytu w Budapeszcie, 
ale dyrektor najsłynniejszego teatru operetkowega Europy, „The
ater an der \Vien" „Teatru nad Wieną", gdzie odbywały się pra
premiery operetek Johanna Straussa, Franza von Suppe, Karla 
Milliickera, Oskara Nedbala ,a później wielkich neoklasyków ope
retki wiedeńskiej - Franza Lehara, Leo Falla i Oskara Strau
ssa, - zaproponawał młodziutkiemu debiutantowi wystawienie 
„Klęski 1Tatarów" pod nazwą „M a n ew r y j e s i en n e". Sukces 
był niebywały! Wprawdzie niektórzy krytycy - jak to zwykle 
krytycy - kręcili nosami, nie chcąc się przyznać do tego, źe im 
się podoba operetka debiutanta - ale publiczność szalała. a me
lodie Kalmana w krótkim czasie stały się równie modne w sto
licy naddunajskiej jak mełodie Straussa czy Lehara. 

W kilka lat po premierze wiedeńskiej, która odbyła się 21 
stycznia 1909 roku, „Manewry jesienne" grane już były na wszy
stkich wielkich scenach operetkowych świata, co zadecydowało 

o tym, że młod~· kompozytor zrezygnował z kariery kompozytora 
symfonii i poświęcił się muzyce operetkowej. Wspomnienia mu
zyki węgierskiej wyniesione z młodzieńczych wypraw do puszty 
i tokajskich winnic, zamiłowanie do wiedeńskiego walca, wynie
sione z wędrówek po Grinzingu i Lobau, węgierski temperament 
i niebywała fantazja sprawiły, źe Immre Kalman tworzył melodie 
porywające sentymentem, humorem, szerokim rozmachem. - Pię

kne arie, duety, ansamble można było zapamiętać po jednym wy-



Edwin - Janusz Nowicki 
Sylwa - Barbara Pyrkosz 

słuchaniu i podśpiewywać wychodząc z teatru po premierze, wiel
kie finały przypominały opery komiczne, w których słynni sp1e
wacy, ulubieńcy publiczności, mogli popisać się walorami g-łosu, 

sprawnością taneczną, zdolnościami aktorskimi. 
Pisał z niezwykłą szybkością - jedną operetkę za drugą, ale 

prawdziwą sławę przyniosła mu dopiero „Csardasfiirstin" -
„K się ż n i czka Cz ar dasz a", napisana już po wybuchu I 
wojny światowej i nawiązująca w librecie do wydarzeń z pierw
szych miesięcy wojennych, kiedy to młodzi oficerowie austriaccy, 
węgierscy zawierali pośpiesznie małżeństwa przed udaniem się 

do pułku i na front. Kiedy na premierze „Księżniczki Czardasza" 
17 listopada 1915 roku w „Johann Strauss Theater" przy Favori
ten-Strasse Fritzi Massary śpiewała jako Sylva Varescu 

„Choćby cały świat ,już przepadł -
Ciebie mam!" 

świat się naprawdę walił, a k. und k. monarchia habsburska, któ
rą opiewano w setkach eperetek, rozpadała się już bezpowrotnie „. 

Korony spadały z cesarskich i królewskich głów, ale „Księż
niczka Czardasza" jaśniała na swoim tronie operetkowym, wznie
sionym na scenach obu półkul! „Choćby cały świat już przepadł..." 
ludzie nawet w dniach smutku i dramatycznych przejść muszą 

znaleźć chwilę wytchnienia i rozrywki. A gdzie można znaleźć 

bardziej radosne i beztroskie przeżycia, jak nie w teatrze operet
kowym, w którym grają szampańską „Księżniczkę Czardasza"? 

Ileż lo melodii pozostaje w pamięci po wysłuchaniu td operet
ki ~ Naliczyłem 18 wielkich szlagierów, znanych i powtarzanych 
przez ca'.:; ~\viat - 18 przebojów w jednym operetkowym wie
czorze ... Policzcie tylk ' : co 8 minut zachwycająca melodia z uro
czymi s!owami, melc •'.'. '.I , którą zapamiętamy po jednorazowym wy
słuchaniu .„ 

Nic dzi\';ncr;o, że Kalman - po niebywałym sukcesie „Księ:i:

nic::ki Czardasza" - przeląkł się własnego triumfu: „Nigdy ,już 

nic podobr.ego „. nawet przybliżonego do „Księżniczki Czardasza" 
nic napiszę - skarżył się w liście do przyjaciela - wolę zatem 
zamilknąć .„" 

Depresja spowodowana własnym sukcesem nie trwała jednak 
długo. Wkrótce znów posypały się operetka za operetką i teatry 
operetkowe na cabm świecie zaledwie nadążyły wystawiać naj
modniejsze operetki Kalmana, o które upominali się melomani. 
Znamy przecież większość z tych operetek i śpiewaliśmy nie.jedno
krotnie melodie z „Il rab i ny l\l ar i cy", „K się ż n i cz ki 
CY r k ów ki", „\V ie s z cz ki ka r n a w a lu'', Baj ad er~"', 
„Księżny Chicago", „Dziewczęcia z Holandii", 
„Fiołka z·lUontmartre'u" ... 

Kalman wybudował sobie we Wiedniu pałacyk nazwanv Czar
daszką - i zapewne byłby w nim mieszkał da końca ży~i;: gdy
by nie hitlerowski „Anschluss", który zmusił znakomitego kom
pozytora do wyjazdu: - wędrował przez Zurych i Paryż (otrzy
mał przccie:i: od Francji Legię honorową) do USA, gdzie w 1947 r. 
przyjął obywatelstwo amerykańskie a powróciwszy do Europy, 
nie mieszkał już w ukochanym \Vicdniu, lecz osiedlił się w Pa
ryżu, gdzie furorę robiły już "ówczas amerykańskie musicale ... 

Ale „Księżniczka Czardasza" nadal utrzymywała się na swym 
książęcym tronie w świecie operetki, przenoszona na film, na ma
łe ekrany telewizorów, do wspaniałych nowo wybudowanych i je
szcze wspanialszych zabytkowych teatrów operetkowych ... zaś 

Emmerich Kalman pozostał już na zawsze w panteonie twórców 
wiedeńskiej operetki obok króla walców Johanna Straussa i księ
cia wiedeńskich przebojów Franza Lehara. 

Wojciech Dzieduszycki 



PRZECZYTAJCIE ZANIM PODNIESIE SIĘ KURTYNA 

Kto podróżował przez Węgry i zwiedzał Budapeszt, ten za
pewne gościł w słynnej Operetce Budapesztefoki~j. jednym z naj
lepszych i najwytworniejszych teatrów operetkowych Europy. Po 
przedstawieniu operetkowym bywalcy teatru przy Nagy mez6 
utca, i poinformowani o nocnych urokach naddunaj skiej stolicy 
turyści , przechodzą prosto z teatralnego foyer, krytym przejściem, 
oświetlonym stylowymi, gazowy;mi latarniami, do „O r fe u m" naj
elegantszego lokalu nocnego Budapesztu, variete o ś wiatowej s ła

wie. W tym pięknym, urządzonym z secesyjnym przepychem noc
nym kabarecie Emerich Kalman rozpoczyna swoją najlepszą 

najpopularniejszą operetkę: „K się ż n i c z kę Cz ar da sz a": 

Czardasz! Czardasz 
Strugą ognia wlewa się do żył. 
Czardasz! Czardasz! 
Hej, poniesie czardasz do kresu sił. 
Żyje w nim szum węgierskich drzew, 
Oddech gór i wodospadów śpiew! 
Czardasz! Czardasz, 
Dziarska w nim madziarska krew ... 

Mocne, bracie, wino nasze 
wzmaga serca rytm, 
ale upić się czardaszem 
to dopiero szczyt „. 

Gwiazda „Orfeum", piękna Sylva Varescu śpiewa ten upoj
ny czardasz już po raz siódmy! Bis! Bis! wołają rozentuzjaz
mowani słuchacze! Sylwa śpiewa na pożegnanie! O świcie eks
press poniesie ją do Triestu a stąmtąd „Gwiazda AUantyku" do 
Ameryki po nowe artystyczne sukcesy ... A może nie tylko dla 
sukcesów i artystycznych triumfów? ... Nie przyznaje się do tego 
ani przed swymi przyjaciółmi, których tak liczna gramadka ze 
brała się na pożegnalnym wiecwrze w „Orfeum", ani nawet ... 
przed sobą. Pragnie uciec przed wielką miłością. Zakochała się 

w młodym i jakże przystojnym księciu Edwinie Wa ylersheim. Ta 
miłość nie ma sensu - mimo iż Edwin odzwajemnia jej uczucie, 
ale mowy przecież o tym nie ma, aby książę Lippert von und zu 
Weylersheim mógł pojąć za żonę sza n son is t kę z variete 
„Orfeum", a przede wszystkim : wykluczone, aby utytułowana ro
dzina księcia von Weylersheim, spokrewniona z rodziną cesarską, 

zgodziła się na taki mezalians! 
A Sylwa jest urocza, pełna wdzięku, temperamentu - kocha 

się w niej nie tylko książę Edwin! Dziś w „Orfeum zgromadził 

się cały bukiet jej wielbicieli, ze starym znawcą kobiet, wina i ka
baretów, hrabią Ferim van Kerekes i zapamiętałym miło śnikiem 

wszystkich dziewcząt, posiadających piękne buzie i nóżki, hrabią 

Bonim Kanscianu, na czele. Obaj „bon-vivanci" śpiewają duecik, 
którego refren wszyscy dobrze pamiętamy ; 
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Sylwa - Barbara Pyrkosz 
Edwin - Ma rian Ogorzelec 

f r i - Stanisław Stelmaszek 

Księżna - Krystyna Wawrzyniak-Kubiak 
KsJątę - Henryk Telchert 

Ferl - Leon Langer 
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BONI: 
Jeśli mam być szczery, 
wiedziesz drogi Feri, 
paskudnie niemoralny życia tryb ... 

FERI: 
Trudno, drogi Boni. 
z nas przecież dwóch nicponi, 
to w naszej sferze popularny typ ... 

i w refrenie śpiewają już obaj: 

Artystki, artystki, artystki z variete, 
nie biorą miłości zbyt tragicznie, 
Dlatego kolego, tak uwielbiamy je, 
dlatego na~ cią.1~nie tak magnetycznie ... 
Art~·stki, artystki, artystki z variete, 
i nich każda z wierności długo nic schnie. 
dlatego też co pewien czas, 
ma prawo zmienić każdy z nas 
w programie swoim przedmiot 
czułych westchnień ... 

Niestety recepty tej nie może stosować książę Edwin - Jest 
naprawdę szczerze i głęboko zakochany, pragnie nie dopuścić do 
wyjazdu Sylwy ... mało tego: pragnie j ą poj ąć za żonę! 

... Choć na świecie dziewcząt mnóstwo 
Usta lgną ku jednym usto m, 
Oczy w jednych tylko oczach widzą świat „ . 
Jam jest tą jedną urzeczony 
Obraz jej jak cień 

Idzie za tobą w noc i w dzień ... 

Edwin decyduje się nawet na zerwanie z rodziną, która już 

domyśla się, że jego flirt z szansonistką z „Orfeum" przybiera 
niebezpieczną dla książącego rodu formę ... 

Tymczasem Boni, który funduje pożegnalne przyjęcie, otoczo
ny fordanserkami z „Orfeum" śpiewa 

... Tak całkiem bez dziewczątek na nic świat 
a zrobisz ra.z początek - jużeś wpadł... 
stąd wniosek, że - do licha -
mam mało szans na mnicha 
i śluby swe cofam rad ... 

Rzeczywiście Boni nie nadaje się na pustelnika - Do Sylwy 
jednak czuje poważniejsze uczucie postanawia nawet pojechać 

z nią za ocean ... 
Sylwa - w ciągłej rozterce 

„. siebie, że powinna wyjechać: 
stara się przekonać 

Nie szukam szczęścia na szerokim oceanie 
bo szczęście zawsze samo przyjdzie na spotkanie, 
w swym własnym sercu szukaj, 
tam na pewno będzie 
i znajdziesz szczęście swe, 
bo miłość mieszka wszędzie ... 

Edwina 

Stazi - Janina Garbińska 
Boni - Krzysztof Pajączkowski 

Księżna - Irena Gałuszko 
Książę - Zdzisław Skorek 

W rytmach czardasza roztapia się tęskny nastrój pożegnania 
Sylwa prag nie obrócić sentymentalną atmosferę wieczoru w żart : 

Kobietka sprytny czart, 
kochać ją to nie żart, 
spokojne życie twe 
odmieni tak jak chce ... 
Wciąż do niej coś cię g·na 
wśród nocy i wśród dnia, 
bo każda kobietka 
za skórą diabła ma ... 

Nagle w „Orfeum' zjawia się porucznik Rohnsdorf, kuzyn Ed-
wina z niespodziewaną wiadomością , iż książę Edwin ma się jutro 
o godzinie 12 w południe zameldować w komendzie korpusu ... 
Edwin jest oficerem cesarskiej armii, a w Ardenach, nad Piavą, 
w Karpatach wrą już bitwy I wojny światowej! To nie żarty! 

Edwin musi wykonać rozkaz, choć wie, że spowodował go jego 
ojcie c, książę Leopold Maria Lippert von und zu Weylersheim, 
aby uniemożliwić synowi dalsze „kompromitowanie się" z szan
sonistką z „Orfeum". W dodatku Rohnsdorf przypomina Edwino
wi, że ten jest zaręczony ze swoją kuzynką, hrabianką Anastazją 
von Eggenberg. - „Stazją" ... Edwin buntuje się, nie chce ani 
słyszeć o małżeństwie ze Stazją,, musi jednak wykonać rozkaz 
i natychmiast wyjechać samochodem do Wiednia. Prosi Rohn
sdorfa o pół godziny -

Na pożegnanie z Sylwą? 
Skądże znowu: 
„na ślub z ukochaną."! 
Do „Orfeum" sprowadzają czym prędzej drzemiącego w sąsied

niej kawiarni notariusz, który spisuje następujące oświadczenie: 



„Ja, Edwin Ronald Maria Książę Lippcrt Wcylcrshcim oświad
czam uroczyście, że pannę Sylwę Varescu uzna.ję za prawowitą 
małżonkę moją i przysięgam wobec świadków w ciągu 8 tygodni 
w oficjalny wstąpić z nią związek!" 

Tego jeszcze nie było! Slub w „Orfeum"! Co rna ta powie uty
tułowana rodzina księcia Edwina'1 Ale młodzi małżonkowie są 

szczęśliwi - choć Edwin musi natychmiast wyjechać do Wiednia. 
Boni ,nie wiedząc nic o kontrakcie ślubnym Sylwy i Edwina, 

przybiega, oświadczając, że kufry już spakowane i pora jechać 

na dworzec kolejowy. Kiedy dowiaduje się o ślubie - woła: „Je
mu się nie wolno zaręczać - On już ma narzeczoną! .„ i dzień 

ślubu jest naznaczony!" i pokazuje zaproszenie na oficjalną uro
czystość zaręczyn Edwina z hrabianką Anastazją von Eggenberg, 
które otrzymał od Rohnsdorfa! 

A więc mnie oszukał! - myśli Sylwa - Chciał mi tylko zaim
ponować, zmusić do odwołania wyjazdu „. 

Hej! wypijmy aż do dna 
za ten wymysł czarta 
każda miłość, nawet zła 
też kielicha warta. 

Zła CZJ' dobra, gdy już raz 
serca nam urzekła, 
na szczyt niebios wznosi nas, 
strąca na dno piekła ... 

I Sylwa postanawia natychmiast wyjechać w świat z Bonim .„ 

W osiem tygodni póżniej w pałacu książąt von Weylersheim 
we Wiedniu odbywa się wielki bal, na którym książę Leopold Ma
ria zamierza oficjalnie ogłosić zaręczyny swego syna Edwina 
z hrabianką Anastazją von Eggenberg i naznaczyć datę ich ślubu. 

Edwin i Stazja - lubią się od dzieciństwa, tańczą, rozmawia
jąc wesoło i wyśmiewając się z ich „dziecinnego narzeczeństwa" -

Zabawne musi być po ślubie, tra lala, 
Tak razem dzień i noc .„ 
Małżeństwo wnet człowieka zgubi, tra lała, 
bo w nim kłopotów moc .„ 

i jakże budujący i pouczający dla wszystkich widzów refren: 

Niczym g·ołąbcczki dwa, 
żyć ma z żonką mąż, 
przy mnie ty, przy tobie ja, 
dzióbek w dzióbek wciąż „. 
Płyną noce, płyną dni, 
a sielanka trwa -
.ia przy tobie, przy mnie ty, 
jak gołąbki dwa „. 

Rozmowę Edwina ze Stazją podsłuchuje księżna Anhilda, mat
ka młodega księcia „. zrozumiała, że Edwin nie chce się zgodzić 

na ślub z Anastazją, nie wie jednak z jakiego powodu. A może 
ma z tą szansonistką z „Orfeum" dziecko? Wnuka księcia Leo
polda Marii Lippert von und zu Weylersheim „. niestety z kaba
retową domieszką! 

Nagle na balu zjawia się niespodziewana para: Hrabia Boni 
Koncsianu z małżonką „. jest nią ni mniej ni więcej tylko „. Syl
wa. Varescu. Zrozumiałe, że to „małżei1stwo" jest nieprawdziwe, 
udane, to podstęp, przy pomocy którego, Sylwa dostaje się jako 
hrabina Koncsianu na bal zaręczynowy Edwina „. którego jednak 
nie może zapomnieć. 

.Jeden z gości poznaje w „hrabinie Konscianu" szansonistkę 

z „Orfeum" - ale Sylwa ze spokojem wyjaśnia, że już kilkakrot
nie brano ją za panią Varescu, widocznie tak jest do niej po
dobna „. ów gość opowiada, iż ta szansonistka zaręczyła się z ja
kimś księciem, który ją porzucił i odtąd wszyscy ją nazywają 
„Księżniczką Czardasza"! „. 

Ale oto zjawia się Edwin „. „Sylwa!! ... " Ale Sylwa z zimną 
krwią powtarza: „oto znów ten pan bierze mnie za ową szanso
nistkę!" 

Edwin chce dowiedzieć się od Boniego prawdy, całej prawdy, 
ale Boni, związany słowem honoru przez Sylwę, daje niejasne 
odpowiedzi „. A poza tym - Boni też stracił głowę, gdyż zako
chał się od pierwszego wejrzenia i to z wzajemnością w .„ hra
biance Stazji! 

Edwin i Sylwa znajdują sposobność do porozmawiania bez 
świadków - Edwin przypomina tamten wieczór w „Orfeum": 

Był uścisk rąk 

i oczu blask - czy pamiętasz? 
rozmowa serc 
o sprawach wielkich jak świat „. 

Był taki czas 
cudowny czas, 
czy pamiętasz? 
gdy szczęścia blask 
na serca padł .. 

Sylwa jednak nie może wierzyć Edwinowi - wieczór zarę

czynowy ze Stazją jest najlepszym dowodem, że Edwin nie brał 

poważnie owego oświadczenia notarialnego „. 

Ale „narzeczona" Edwina - Stazja, jest już po uszy zako
chana w Bonim .„ jak jednak rozwikłać te zawikłane sprawy 
przecież Boni oficjalnie ma żonę, a Stazja oficjalnie ma się za 
chwilę zaręczyć z Edwinem. 



Tańczą tak w czwórkę, dobrani parami według skłonności 

serc: Edwin z Sylwą, Boni ze Stazją 

Jak bał to bal 
na moment ten krótki 
przez żale i smutki 
niech walc unosi nas ... 

Unoszeni walcem Stazja i Boni śpiewają o miłości: 

Bo to jest miłość, ta głupia miłość, 
O której nie wiem kiedy przyszła, skąd i jak, 
O chciej .ią związać, zatrzymać siłą -
Z rąk się wymknie, tak jak z klatki wolny ptak ... 

Dochodzi do poważnej rozmowy między Edwinem i Bonim, w 
której Edwin dowiaduje się, że Sylwa jest wolna. Oboje zaledwie 
mogą uwierzyć swemu szczęściu: 

Co się dzie,je, osza!c.ię 
niebo w sercu mam, 
jak mam uwierzyć w to szczęście 
Nie wiem sam .. 

I ten walc, słynny walc, który po dziś rozbrzmiewa na salach 
balowych: 

\V rytm walczyka serce śpiewa: 
Kocha.i mnie! 
Bez miłości świat nic nie wart: 
Kochaj nmie! 
Każdą krwi kropelką pragm:, 
pragnę cię 

więc 
weź mą miłość i wzajemnie 
kochaj mnie! 

„A teraz idę do ojca - mówi Edwin -- i powiem mu, że za~ 

kochałem się w hrabinie Koncsianu i żyć bez niej nie mogę „." 
.„ Bo z rozwiedzioną hrabiną Koncsianu może ożenić się ks ią

żę Weylersheim, a le z szansoniotką ... 

I nagle Sylwa zrozumiała, że nigdy nie zostanie przyjęta do 
tego utytulowanega klanu! - Pragnie wic;c natychmiast odej ść 

z balu, pragnie si ę rozstać z Edwinem .„ Ale stary książę zapra
sza wszystkich na uroczysto~ć zaręczyn swego syna Edwina z ... 

„.Z hrabiną Koncsianu!
oświadcza niespodziewanie Edwin! 

„. Tylko, że ja nie jestem hrabiną Koncsianu - odpowiada 
Sylwa - jestem księżną Weyler hcim! 

I pokazuje oświadczenie z podpisem Edwina. Dziś właśnie mi
ja owe osiem tygodni, w ciągu których ks iążę Weylersheim miał 
pod słowem honoru pojąć za żonę pannę Sylwę Varescu „. 

„Księżniczkę Czardasza" - wola przerażony książę ... 

Ale Sylwa drze oświadczenie Edwina zwraca mu słowa dane 
w ów pamiętny wieczór w „Orfeum" -

Bo to jest miłość, ta głupia miłość, 
O której nie wiesz kiedy przyszła skąd i jak ... 
A chciej .ią związać, zatrzymać siłą 
Z rąk ci się wymknie, tak jak z klatki wolny ptak ... 

I tak się kończ~· II akt „Księżniczki Czardasza". 

W każdej szanującej się operetce w trzecim .akcie następuje 
rozwiązanie konfliktów i happy end a więc i u nas wszystko się 

rozwiąże pomyślnie dla obu zakochanych par. We Wiedniu zja
wia się Feri, który przybył tu z gromadą dziewczątek z Buda
peszteilskich k abaret1'.iw ... jako impresario, opieki.in ... „pan do to
warzys twa" - i namawia Sylwę a by wróciła do „Orfeum". Każe 
grać cyganom, aby w sercu artystki zatli.! sic; plomieil miłości do 
węgierskiej muzyki: 

Graj cyganie, gra.i dla gości 
W skrzypki duszę włóż ... 
Tylko nie graj o miłości (odpowiada Sylwa) 

Nie chcę słuchać już ... 
Niechaj struny pękną w pół, 
Byleś graniem zgłuszył ból, 
żeby zapomniało choć na krótki czas 
biedne serce, jak to boli p ierwszy raz ... 
Jaj mamam, życie krótkie, żal młodych lat, 
Jaj mamam, precz ze smutkiem, piękny jest świat, 
jaj mamam, co .ia mam się truć i gryźć, 
kiedy mogę w czardasza iść ... 

Ale Sylwa Varescu nie „pójdzie już w czardasza" w „Orfeum"! 

Stazi - la rla Cielewicz 
Boni - Jerzy Krobicki 



Książę Leopold Maria zgadza się na ślub syna z szansonistką, 
obawiając się, że ten z rozpaczy popełni samobójstwo ... a przy 
sposobności stary arystokrata dowiaduje się od Feriego, że An
hilda, księżna Lippert von und zu Weylersheim, matka Edwi
na, była w dziewczęcych latach „. ni mniej ni więcej tylko „ . 
szansonistką z variete w Miskolcz, zwaną „szampańska Hilda". 
Podkochiwał się w niej Feri i byłby - nie zważając na meza
lianse - pojął ją za żonę, gdyby nie porwał mu jej sprzed nosa 
do ołtarza żupan von Palenay, a gdy owdowiała, ożenił się z nią 
baron Geza Zentler „. a po nim - książę Weylersheim! 

Cóż więc mia! do powiedzenia stary książę? „ . chyba tyle, że 

książęta Lippert von und zu Weylersheim są dziedzicznie obcią

żeni skłonnością ku szansonistkom „. 
A kiedy już zapadła decyzja, że niezadługo odbędą się dwa 

wesela : Edwina z Sylwą i Boniego ze Stazją, zaśpiewamy wraz 
z nimi w finale „Księżniczki Czardasza" 

W rytm walczyka serce śpiewa -
Kochaj mnie! 
Bez miłości świat nic nie wart -
Kochaj mnie! „. 
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