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EMMERICH KALMAN 
24 X 1882, Siófek nad Balatonem; 30 X 1953, Paryż 

Najwybitniejszy, obok Lehóro, twórco 1postklosycznej operetki wiedeńskiej, kształcił się w Budapeszcie (studiował 
kompozycję i teorię muzyki oraz prawo), tam pisał pierwsze krytyki muzyczne, pierwsze utwory symfoniczne (Sa

turnalia, wykonane przez Filharmonię Budapesztańską w 1904), pierwsze piosenki kabaretowe pod pseudonimem 

Kelmon lmery) i pierws7.ą komedię muzyczną (Dziedzic Pereszfeny; 1906), tam też otrzymał zo swe kompozycje 

Nagrodę miasto Budapesztu, (1907), co umożliwiło mu przeniesienie się ... do Wiednia . 
Napisaną jeszcze w Budapeszcie pierwszą operetkę Totó rjarós (Klęska Tolorów) wysłowił w Wiedniu w niemie

ckiej wersji pod tytułem Herbstmanover (Manewry j41sienne; 1909), szybki zaś sukces tego dzieła w całej Europie, 

a nawet w USA, zadecydował o tym, że Kólmón całkowicie poświęcił się operetce. Pisał wiele, 1-2 utwory ro

cznie, na ogół z powodzeniem, lecz dopiero sukces KSIĘŻNICZKI CZARDASZA (Die Csórdósliirstin; 1915) zapewnił 
mu miejsce - tuż obok Lehóro - w panteonie kompozytorów operetkowych XX w. 

Do 1938 Kólmón mieszkał w Wiedniu. Odbywol tournees koncertowe w 1934 otrzymał francuską Legię Honoro

wą i wybudował sobie pałacyk w Wiedniu, gdzie zamierzał pozostać do końca życia. „Anschluss" Austrii w 1928 

zmusił go do wyjazdu: najpierw do Zurychu i Paryża, w końcu do USA, gdzie w 1947 przyjął obywatelstwo ame

rykańskie. W 1948 powrócił, do Europy, w 1951 osiedlił się w Paryżu i tam dwa lata póżniej zmarł. 
Swoją muzykę opierał, szczególnie w pierwszym okresie, na folklorze węgierskim, cygańskim, potem uczynił ją 

bardziej kosmopolityczną, wprowadzał nawet rytmy jazzu, ale - nie czuł się w tym dobrze. Pozostał na zawsze Wę
grem i jego najlepsze utwory to włośnie te z czardaszami, z Cyganami, z Budapesztem ... Miał świetny nerw sceni

czny, wyczucie efektu, ogromny temperament Pisał z rozmachem przypominającym chwilami opery komiczne 

(szczególnie w jego ukochanych „wielkich finałach") . 
W Polsce poznaliśmy wszystkie znaczniejsze operetki Kólmóna. Były Io obok Manewrów jesiennych i Księżni

czki czardasza: Hrabino Marica (Grolin Mariza; 1924), Księżniczko cyrkówka (Die Zirkusprinzessin; 1926). Wieszcz

ka Karnawału (Die Faschingslee; 1917), Bajadera (Die Ba jadere; 1921), Księżna Chicago (Herzogin von Chicago; 

1928), Dziewczę z Holandii (Dos Hollandsweibchen; 1920), Fiołek z Monlmartre'u (Dos Veilchon von Montmartre; 

1930). 



KSIĘŻNICZKA CZARDASZA 

Operelko w 3 akiach; librello: Leo Slein i Belo Jenboch. 

A K 'f I. W budopeszleńskim variele „Orleum" pożegnalny wyslęp piękne j gwiazdy czardasza , Sylvii Vorescu, kló

ro jeszcze tej nocy wyjeżdża na lournee do Stanów Z jednoczonych. Gorąco oklaskiwano, śpiewa już bodaj sió
dmy bis: 

Mocne, bracie, wino nasze, 

wzmaga serca rytm, 

ole upić się czardaszem -

Io dopiero uczył! 

Przyjaciel i opiekun Sylvii, hrabia Boni, wydaje no jej cześć pożegnalną kolację. Wraz z drugim enluzjastq popu

larnej orlysłki, hrabią Ferl, zastanaw iają się, jakie wrażenie wywrze wyjazd Sylvii na młodym księciu Edwinie. Oni 

dwaj, życie spędzają na przesiadywaniu pa knajpach, nie traktują kaborelowych gwiazdek zbyl serio, bo przecież: 

Arlyslk i, artystki, artystk i z variete 

nie biorą miłości zbyt tragicznie! 

Dlatego, kolego, lak uwielbiamy je, 

dlatego nos ciągną lok magnelycznie ... 

Nolomlosl Edwin kocha się w Sylvii do szalerislwa. I chociaż ojciec, książę Lippert-Weylersheim, w iedząc już o je

go romansie, śle codziennie po kilka lelegramów nakazujących Edwinowi powrót do Wiednia, młody książę na

dał przesiaduje w „Orleum". Chce zatrzymać Sylvię nie zgadza się no jej wyjazd, nie wiedząc, iż Sylvia wyjeż
dża właśnie po la, oby uciec przed nim i przed jego miłością; jak najbardziej ją odwzajemnia, lecz wie, że ta mi

łość nie ma przecież żadnej przyszłości . Rodzice Edwina nigdy nie zgodzą się na ich mołżerislwo ... Dlaczego mu
siała pokochać Edwina? Dlaczego on musiał spolkać ją? Dlaczego -

Cnoć na świecie dziewcząt mnoslwo, 

usla lgną ku jednym uslam, 

oczy w jednych lylko oczach widzą świat 

Sylvio ma rację; opory ojcowskie nielalwo zwalczyć. Do Edwina przybywa z Wiednia porucznik Rohnsdorf z roz

kazem: nazajutrz książę ma zameldować się w W iedniu w komendzie swego korpusu . Rozkaz jesl wprawdzie in-

r 

spiro wony p rzez o jca, ole pozosta je rozkazem, Edwin, ja ko o ficer, musi go wypełn ić . Przy okazji Rohnsdorf przy

pomina Edwinowi, że w W iedniu czek a no niego ... narze czono, hra biank o Sta si, z którą za ręczył się przed pięciu 

lo ty, jeszcze jak o sztubak. Nikt przed tem nie trok lowot tych za ręc z yn poważnie, teraz jednak rodzice Edwina na

lega ją no jak najszybsze mołżeristwo z hrabianką . Edwin prosi Rohnsdorfa o pół godziny zwłoki w wyjeździe do 

Wiednia i zdobywa s ię rio desperacki gest: c hcą c zatrzymać Sylvię przy sobie, prosi j ą o rękę , po czym notariusz 

spisuje iego oświadczeni e: „ Ja Edwin, ksiązę von Lippe rł- Weyle rsheim, ogłaszam pannę Sylvię Varescu swoją pra

wowilą małżonk Q i p1 zy s i ęgom wobec św iadków że w c iągu ośmiu tygodn i wstą p i c': z niq w oliqolny związek ... " 

Zobow iązan ie Io wręcza oszołom ione j Sylv ii . 

Radz i : 

Nie szukaj szczęścia za goromi, za lo sam i, 

bo szczęsc i e , je ś li 1est, to mieszka razem z nami ' 

I odjeżdża do W tcdnio, do ko1pusu. Pr zychodzi notom iast Boni ; p ilnowa ł w hotelu p akowania k utrów Sylvii i teraz 

dopiero dowiodu1e s i ę, że Sy lv io zastaje w Buda peszcie jako ... żona Edwina . Dow iaduje s ię o całej ceremonii za

śl ubin , po czym wybucha śmiechem i tłu maczy Sylvii, iż Edwin n ie mia ł prawa podpis ywac podobnych ośw iad

czeń, bo p rzecież ogloszono 1u ż 1ego związek z inn ą ... Pokazuje 1e1 za wiadomienie o ofic jal nych zaręczynach Ed

wina z hrabian ką Stasi, klore otrzymał (w taiemnicy przed Ed winem ) od Rohnsdorfa. 

Sylvia czu je się zawiedz iona 1 oszukana. Boni pociesza ją: „ Gwiżdż sobie na n ich ! Po co ci ten Edwin i ca ło jego 

nad ęta rodzinko? Tuziny takich Edwrnow będą c i ę bła ga ły o jeden uśm iec h ! " . - „ Masz rac j ę , Bon i. Jedżmy. Po 

oklask i, po k arte r ę .•. " 

A K T l i. W pałac u księstwo Lippert -Weylersheim w Wiedniu wielki bal, no k l orym k s iążę zam ierza of icjalnie ogło

sić zaręczyny swego syna z hrabianką Slasi . Ed w in jednak nadal próbuje od wlec uroczysto ść zaręczyn . Przekona

ny, że Sylvio rzuc iło go i pojech ało do Ameryki lekceważąc jego m iłoś c': i ośw iadczyny , telegrafował do n iej ze sio 

razy, nie uzysk ując słowo odpowiedzi. Jest rozgoryczony, niemniej chce jeszcze czekać , l iczy, iż odmieni serce 

Sylvii . Stasi, znając prawdziwe uczuc ia Edwina, nie nalega no ogłoszenie zarę czyn . Na bo i przychodzi hrab ia Bo

ni .. . z żoną . „Zoną" 1est Sylvia; wróciło już ze Słonów i namów i ła przera żonego łą sy tuacją, hrabiego, oby przez 

jeden wieczór zgodzi! się udawać je1 męża . Zakochana niezmiennie w Edw inie, prz yszła l ula j, chcąc ostatecznie 

rozwiklac ich wzajemne sto sunki. Jako hrabino Kancs iónu robi furorę w sa lonie, oczaro wu je b z resz ty takie i sta

rego księcia , aczkolwiek niektórzy z obecnych zwracają uwagę na jej uderza jące podobieństwo do pewnej ak torki, 

ca Io „by ła na Węgrzech zaręczona z j a k imś księc iem , lecz naturaln ie porzucił ją . Nazywają ją odlqd księżnicz

ką . „ czardasza" . Sylvia i Edwin zosta ją sa mi ; nie mogą początkowo porozumieć się , uda ją miłość - ona do 

Boniego, on do Slosi, choć w głębi serca wiedzQ, że kocha 1ą się jak dawn iej, jak w lamlen w ieczór w „ Orleum'', 
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Tyle szczęścia w jeden wieczór, 

najśmielszych marzeń tako moc -

i k tóż by odgadł, któż by przeczuł, 

ile łez przynieść ma noc ... 

Natomiast Boni zupełnie stracił głowę dla Stasi! Je j zresztą także spodobał się przys tojny i dowcipny hrabio. Co 

prawdo, dziwi się nieco, iż hrabio, mając tok pięk ną żonę, w parę dni po ś l ubie zaleca się da innej, ale ostate
cznie 

Bo to jest miłość, to głupia m iłość, 

o której nie wiesz, kiedy przyszło , skąd i jak, 

a chciej ją związać, zatrzymać silą -

z rąk ci się wymknie tak jak z k latk i wolny p tak ! 

Wydoje się, iż Edwin z Sylvią t eż wreszcie porozumieli się. Boni oznajmia Edwinowi, że zgadza s ię na rozwód, i mło

dy książę zamierza natychm iast ozna1mic ojcu zamiar poślubienia hrabiny Kóncsiónu. „Swoją drogą to szczęście, że 

Boni się z tobą ożenił. Dał ci nazwisko i t ytuł; rozwiedziona hrabina Kóncsiónu może zostać księżną Weyler
sheim !" 

Sylvia nie zdradza jeszcze swego kłamstw a. Widz i z tych słów, iż nic się nie zmieniło ; jako Sylvia Vorescu nc

dal nie ma szans w ks iążęcej rodzinie . Edw in zapewnia wprawdzie, że on by się jej nie wy rzekł, lecz „to by nie 

było prawdziwe szczęście ... " . Następuje ogłoszenie zaręczyn Edwina i Stasi, Książę przerywa: jego serce należy 

do innej, chce ożenić: się z hrabiną Kóncsiónu. " - Nie jestem hrabiną i nigdy nią nie byłam - mówi wtedy 

Sylvia. - Jestem ..• księżną Weylersheim !" I ku ogólnej konsternacji pokazuje staremu księciu zobowiązanie mał

żenskie jego syna . Tego wieczora mija właśnie ośm iotygodniowy termin dopełnienia małżeńskich formalności. 

Dziś, a więc zanim ta noc upłynie, 

mogę dotrzymać: słowo w terminie -

mówi zaskoczony Edwin, ale Sylv ia drze jego zobowiąza nie na kawałki i rzuca mu pod nogi: 

To słowo więcej c ię nie wiąże, 

ja zwracam ci je dziś! 

Mnie - duszno by łoby tu, książę; 

ty żałowalbys. 

Po co hańbić masz nazwisko 

mezal iansem z szansonistką .. . 
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A K T 111. Sylvia z Bonim wracają do hotelu . Za płakano, załamana - postanowiła zerwać także ze sceną, mi-

mo iż spotkany tu hrabio Feri gorąco namawia 1ą na pa wral da „Orleum" 1 - do czardasza! Sylvia wychodzi 

z Ferim; wbiega Edwin. Chce rozprawić si ę z Bonim - teraz już wie, że to Boni powiedział niegdyś Sylvii o je

go zaręczynach i spowodował jeJ wy jazd do US A. Lecz Ed w in mu si szybko ukryć się w pokoju, bo portier anon

suje przybycie ... jego ojca . Stary książę prz ychodz i szukać tutaj Edwina w obawie, aby syn nie zrobił sobie cze

goś złego. 

Korzystając z okaz j i, Boni prosi k si ę cia o rę kę hrab ianki Stasi, która zresztą sama przyszła także i niemal do

maga się łych oświadczyn zanim zdumiony książ ę zdążył powiedzieć choć słowo . Powraca Feri, namawia ks ię 

cia, by nie sprzeciwiał się dłu ż e j synow sk im uczuciom. „Sam - p owiada - byłbym najszczęśliwszy, gdyby uda

ło mi się kiedyś poślubić szampańską Hildę z vor iele w Miszkolcu . Niestety, zdmuchnął mi ją sprzed noso żu

pan von Polonoy, o gdy owdowiało , ożen i! się z n ią bo ran Geza Zentler''. .. I książę wnioskuje z lego, że mowa 

lu o jego małżonce, k s i ęż nej . On ją z kolei przejął po baronie! 

Księżna zjawia' się właśnie w hotelu i przyzna je, acz n iechętnie, iż śpiewała k iedyś i tańczyła w variete; o więc 

Io prawda! „ Wziąłem zo żonę szansonistkę ! Czyl i Edw in 1est po prostu dziedzicznie obciążony ... " 

Pozostaje jeszcze tylko pogodzić Sylvię z Edwinem. Po dejm uje si ę lego Boni; sugeruje Sylvii, że Edwin zamie

rza z rozpaczy popełnić samobó1stwo. To jest już ponad jej siły : 

„- Kochom c ię, dla cieb ie lu przyjechałam, bez cie b ie żyć nie mogę!" - krzyczy Sylvio do telefonu, my

śląc, że rozmawia ze strzelającym do siebie Edw inem. A Edwin stoi tuż tuż, b ierze ją 

W rytm wa lczyka serce śpiewa -

kochaj m nie, 

Bez m iłośc i świa t nic nie wari -

kochaj m nie! 

Pracę nad Księżniczką czarda sza przerwał Kólmónowi w y~uch wo jny św iatowej (pierwotnie tytuł operetk i miał 

brzmieć Niech żyje miłość! Po jakimś czasie powrocił je dnak do partytury i ukończył 1ą - juz jako KSIĘŻNICZKĘ 

CZARDASZA - w 1915. Stała się jego na jwięk szym, nie pob itym póż nie 1 sukcesem, a jednocześnie jednym z naj

lepszych, najpiękniejszych - obok Wesołej wdówk i - przykładów nowszej operetki wiedeńskiej. Kólmón potra

fił świetnie odtwarzać atmosferę sa lon ów austro-węgierskich i rytmy czardasza, których spora w partyturze Księż

niczki. Inwencję melodyczną miał ogromną: cała K siężniczka czardasza to włośnie jeden wielki zbiór operetkowych 

przebojów, znanych, pamiętanych przez każdego . W ystarczy wspomnieć duet Edwina i Sylvii : Choć na świecie 

dziewc ząl mnóstwo, czy duet Boniego i Fe riego - Arty stk i, a rtystk i, a rtystki z variele; ten „szlagwcrt" 5tał się 

już n iemal przysłowiowy„ . 
Prze ocJntk opere tko wy 

Luq on Ky dr yr\s I 



Swiotowo słowo Emmericha Kalma na od z góry pa ł wieku opiera się no wyjątkowym bogocłw 1e melodii 1ego 

KSIĘZNICZKI CZARDASZA (1915). Artystk i, artystk i, artystki z voriete , Tok całk iem bez dziewczątek na nic świol, 

Kobietka, sprylny cza rt, Bo to jest miłość, Io głup io miłość, Chciałbym spiewoc, chciałbym płakać , Jo, mam, zy

cie krótkie, żal młodych lol - Io zaledwie jedno trzecia tej pełne1 inwenCJi, rozśpiewone 1 i rozlonczone1 muzyki. 

Wszystko Io j dnok nie wystarczyłoby , oby uczynić z Księżn icz ki czardasza no1bordzie1 lub ioną w swiecie operetkę, 

gdyby nie była ono jednocześn ie również - podobnie JOk HELENA, ZEMSTA NIETOPERZA i CZAR WALC A - od

biciem epoki i jej społeczeństwo: coł e1 przedwo1enne j ery, puslego światka nocnych lokali, lowelasów i szansoni

stek, światka, w którym kochonkow i metresy zmieniano wraz z każdym programem, z nocy robiono dzień , wzy

wano notariusza do cole chontont, by urzędowo poświadczył przyrze zenie małżeńs t wa, o m imo to wc zesnym ra n

kiem meldowano się no służbę w swoim pułku . Fotograficzna niemal wierność postac i libretto , napisanego p rzez 

Steina i Jenbocho, oto co odróżnia ło KSI ĘZNICZKĘ CZARDASZA ad lak wielu innych operetek i obdarzała niezwy

kłą siłą wyrazu. No oulentycznych przeżyc iach aporty był obraz środowisko budopeszl ensk1ego „Orleum" , a mądry 

story „roue" Feri i jego uczeń Boni w równej mierze byli autentyczni, co oloczo1ący ich kelnerzy, hrabiny, kawale

rowie i kokoty. 
Gdzie indziej no świecie, w Ardenach, no ziemiach polskich i nad lsonzo, szalało wojno, lecz no Fovorilen

slrosse tłoczyli się ludzie przy kasach Johana-Strauss-Theater, żeby posłyszeć motyw przewodni „ostatnich dni 

ludzkości", radosną pieśń miłosną Sylwii i Edwina: Choćby cały świat j uż przepadł: ciebie mam 

Bunord Grun 
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Bożeno Lewandowska 
Danuto Masior 
Jadwigo Wierzbicka 
Barbara Zalejska 

Tenory 

Andrzej Całko 
Józef Gorlak 
Igor Górniak 
Jarosław Hemzaczek 
Rafał Kazanowski 
Wojciech Radoń 
Bogusław Wojnowski 
Władysław Wożniak 

Alty 

Anna Bartnik 
Krystyno Dobrzańska 
Anna Korczyńska 
Renata Sejdor 
Barbara Struzik 
Brygido Zaborowskr 

Basy 

Emil [)żwigori 

Jan Firek 
Kazimierz Jędrolczyk 
Krzysztof K iełbiński 
Alek sander Kwaśny 
Stanisław Mokohon 
Andrzej Wojnarowski 

Kierownik chóru 
Zbignie w Toffc l 

Inspektor chóru 
Rafał Kazanowski 

Korepetytor chóru 
Małgorzofo Westrych 

Ba Ie t 

Akt I 
Małgorzata Makowska 
Iwona Łachan 
Renata Bogusch 
Irena Grodzka 
Lidio Toma szewska 
Jadwiga Pytel 
liona Dworska 
B ogusław Wilk 
Jacek Suliga 
Lech Druch 
Jon Starowicz 
Marek F1mo 
Janusz Urbanik 

Akt li 
Krystyna Ungetieuer 
Małgorzata Makowska 
Jadwigo Pyte l 
Iwona Łachan 
Anna Bil 
Ewa Nowak 
liona Dworsko 
Jolanta Bachaczek 
Lidio Tomasze wska 
Jace k Hcc:k o 
Marek F1ma 
Lech Druch 
Janu sz Urbanik 
Jon Starow icz 

Ml Ili 
CYGAN - Jacek Sul iga 

Edward Szpotański 
Kierownik boletu 
Edward Szp otań s ki 

Inspektor baletu 
Krystyno Ungeheuer 
Korepetytor baletu 
Tadeus z Morkow ski 

Organizacjo Pracy Artystycznej 
GRAŻYNA BYTOWSKA 

Orgonizocio Widowni 
JRENA VALENTA 

Redokc10 Programu 

ANNA SLEDZłŃSKA 

Opracowanie graficzne 

MSCIWOJ OLEWICZ 

WA. 0/Kooków 19071 . DW. 8290/81. F-18/940 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczny 
MIECZYSŁAW STANO 

Kierownicy pracowni: 

scenotechnicznej 

PIOTR KURPAN 

krawieckiej damskiej 

ALICJA TEKIELA 

ZOFIA ZIEMBIŃSKA 

krawieckiej męskiej 

TADEUSZ DROZDA 

FRANCISZEK MUSIAŁ 

perukorsk o-fryzjerskiej 

CZESŁAWA GWIZDAŁA 

JADWIGA BĄK 

modelarskiej 

WOJCIECH STĘPNIOWSKI 
MARIAN PASŁAWSKI 

Swiotło 

JÓZEF RYBARCZYK 

Akustyko 

TADEUSZ KAMIONKA 

Obuwie 

SPÓŁDZIELNIA GROMADA 

Ceno zł 25 
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