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EMMERICH KALMAN 

Urodzony 24.X. l 882r. na Węgrzech zm. w ! 953r. Pochodził ze zubożałej rodziny 
fabrykanckiej. Warunki finansowe zmuszały go do samodzielnego zarabiania na lekcje 
gry na fortepianie. Początkowo marzył o karierze pianisty - wirtuoza, ale poważna 
kontuzja ręki uniemożliwiła mu dalsze kształcenie się w tym kierunku. Pod wpływem 
przyjaciół - kompozytorów - Alberta Szirmai i Wiktora Jakobi, kontynuował naukę 
harmonii , kontrapunktu i kompozycji w Akademii Muzycznej w Budapeszcie pod 
kienmkiem prof. Hansa Kosslera. Pierwszymi poważnymi kompozycjami Kalmana 
były: cykl pieśni, scherzo orkiestrowe „Saturnalia" i poemat symfoniczny „Endre und 
Joanna". Objął także posadę krytyka muzycznego w budapesztańskim piśmie „Pesti 
Naplo". Zafascynowany wspaniałą karierą Franza Lehara, zainteresował się teatrem 
operetkowym. Początkowo pisywał kuplety i szlagiery kabaretowe, ale rozkwit jego 
twórczości operetkowej rozpoczął się od momentu nawiązania współpracy z Karolem 

~o~ Bakonyi - czołowym librecistą Budapesztu. Już pierwsze dzieło tej autorskiej spółki - operetka „Manewry 
Jes1enne"odniosła sukces - w Theater an der Wien zagrano 265 przedstawień. Do dziś we wszystkich teatrach 
operetkowych świata święcą triumfy późniejsze dzieła Kalmana, takie jak: „Bajadera", „Hrabina Mariza", 
„Księżna Cyrkówka'', czy wreszcie „KSIĘŻNICZKA CZARDASZA" ( 1915). 

SŁOWO O KSIĘŻNICZCE ... 

Zaczynając moją pracę nad „Księżniczką czardasza", intuicyjnie wyobraźnią moją pognałam do kabaretów. 
Nie były to jednak kabarety mojej młodośc i , przepełnione zabawnymi dowcipami politycznymi, czy też skeczami 
o naszej szarej wówczas rzeczywistości, lecz myśli moje biegły do kabaretu paryskiego. 
Moje poszukiwania nie były łatwe do zrealizowania, bo kabaretem mojej wyobraźn i nie był ten dzisiejszy, 
zaadresowany do publiczności amerykańsko - japońskiej , lecz ten, który prawdopodobnie jeszcze mógł bawić 
Emmericha Kalmana podczas jego stałego pobytu w Paryżu. 
Pierwszy kabaret na świecie powstał w Paryżu za czasów Ludwika XV pod nazwą „Caveau' ', czyli „Piwnica". 
To także w Paryżu w 1856 roku Jacques Offenbach wprowadza do swojej operetki pt. „Orfeusz w piekle", 
zabawny taniec Can-Can, który zyskując olbrzymi aplauz publicznośc i staje się narodowo paryskim symbolem. 
French Can-Can, to pierwszy nieśmiały publiczny strip-tease, który z operetki przenosi się do kabaretu. 
„Bóg stworzył świat, Napoleon Legię Honorową, a ja Montmartre - mózg świata"- powiedział o sobie z dużą dozą 
skromnośc i Rodolph Salis, otwierając na Montmartrze słynny kabaret „Chat Noir"(„Czarny Kot"). W kabaretach 
można było spotkać wysoką sosjetę finansową, arystokrację, artystów, polityków, literatów, intelektualistów, jak 
rów.nież_ ludzi 1:iarginesu. ~ączyła ich wspólna potrzeba ucieczki od codzienności, przeciętności, burżuazyjnego 
myslema. Mit kabaretow pobudzał wyobraźnię wielu twórców XIX i początków XX wieku. 
W tej atmosferze mającej coś z „zakazanego owocu", znajdywal i wiele romantyzmu, liryzmu, a równocześnie 
oddawali się młodzieńczej niekontrolowanej zabawie. Nie zapominajmy, że z kabaretów również wyszły 



SŁOWO O KSIĘŻNICZCE ... 

wielkie gwiazdy piosenki, teatru, czy filmu. Wspomnijmy choćby nasze rodzime artystki, takie jak Lucyna 
Messal, Kazimiera Niewiarowska, czy Mieczysława Ćwiklińska . Z kabaretu również wywodzi się bohaterka 
naszego dzisiejszego wieczoru Sylwia Varescu. 
Emmerich Kalman urodził się nad balatońskim jeziorem, ale wielką popularność j ako kompozytor operetek, 
zdobył w Wiedniu. Swoje życie związał z Wiedniem, Paryżem i Ameryką. Jego twórczość oparta na tradycjach 
operetki wiedeńskiej, wzbogacona jest licznymi motywami muzyki węgierskiej , żydowskiej i jazzu 
amerykańskiego. Aby sprowokować świadomą ucieczkę od węgierskiego folkloru w sensie kostiumowo
scenicznym, miejscem inspiracji naszego dzisiejszego przedstawienia, stał się kabaret paryski. Gestem tym 
pragnęłabym równocześnie oddać hołd historii kabaretu. Zmiana ta nie oddala nas od muzyki czy libretta, tylko 
pomaga nam uzyskać bardziej uniwersalne środki wyrazu. Umożliwia zmiany tekstowo - sytuacyjne, a tym 
samym pozwala nam uaktualnić to urocze dzieło. 
W imieniu własnym jak i realizatorów, zapraszam Państwa na ponadczasową zabawę, nie pozbawioną wzruszeń. 

Maria Sartowa 
Reżyser spektaklu 

REALIZATORZY 
Kierownictwo muzyczne - Warc i sław Kunc 

Reżyseria - Maria Sartowa 
Scenografia i kostiumy - Anna Bobrowska-Ekiert 

Choreografia - Władysław Janicki 
Przygotowanie Chóru - Paweł Osuchowski 
Współpraca muzyczna - Paweł Kluczko 

Asystent reżysera - Jakub Gwit 
Asystent choreografa - Maria Mal inowska-Przybyłowicz 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE 
WARCISŁAW K UNC 

Studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na wydziale dyrygentury pod kierunkiem prof. 
Bogusława Madeya i pro f. Henryka Czyża . W sezonie w 1989/90 dyrygent Opery Wrocławskiej. W latach 1990-93 
dyrektor naczelny i artystyczny Toruński ej Orkiestry Kameralnej, równocześnie w sezonie 1991/92 dyrygent 
Filharmonii Szczeciń ski ej . Od sezonu 1992/93 do chwi li obecnej dyrektor naczelny i artystyczny Opery na Zamku. 
Sprawował kierownictwo muzyczne w ponad 50 operach, operetkach, musicalach. Jako dyrygent gościł w Austrii, 
Niemczech, Rosj i, Hiszpani i, Litwie, Szwajcarii oraz wielu miastach Polski. Z jego inicjatywy powstały Letnie Sezony 
Operowe organizowane od 1993 r. na dziedzi1icu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W latach 1993-99 adiunkt 
Bydgoskiej Akademii Muzycznej . Dokonał licznych nagrań płytowych jak i archiwalnych. Uhonorowany 
odznaczeniami państwowymi i resortowymi. 



REALIZATORZY 
REŻYSERJA 
MARIA SARTOWA 

Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie, kontynuowała studia wokalne w Mediolanie i Paryżu. Solistka Opery 
Wrocławskiej a następnie Teatru Wielkiego w Warszawie, od wielu lat mieszka i działa w Paryżu. Jej domeną był szeroki 
repe11uar operowy i pieśniarski, nieustannie wzbogacany o kompozycje wielkiego repertuaru klasycznego, jak i dziela 
kompozytorów współczesnych. Solistka Radia France, dokonała wielu nagrań z największymi francuskimi orkiestrami 
symfonicznymi. Współpracowała z licznymi teatrami operowymi we Francji: Opera w Strasburgu, Tours, Nantes. Nancy, 
Marseille, itd., jak również z Teatrem Champs Elysee i Teatrem Chatelet w Paryżu . Zainteresowanie reżyserią operową 
nastąpiło po spotkaniu i współpracy ze słynnym polskim reżyserem na stałe mieszkającym w Paryżu - Bronisławem 

Horowiczem. Od tego momentu ( 1996) zreal izowała do własnych scenariuszy pięć filmów dla TV Polskiej i francuskiej. 
Od 2001 roku artystka zajęła się także reżyserią operową. Reżyserowany przez nią w Operze na Zamku „Bal Maskowy" 
(sezon 2001/02) zostal nominowany do nagrody „Burszynowego Pierścienia" . 

SCENOGRAFIA I KOSTIUMY 
ANNA BOBROWSKA-EKIERT 

Uko1iczyła z wyróżnieniem studia na wydziale Ubioru w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w lodzi 
w pracowni malarstwa prof. Stefana Wegnera i Lecha Kunki, oraz projektowania ubioru prof. Wandy Borowskiej). 
Od 1968 r. pracuje jako asystent scenografa w teatrze im. S. Jaracza w Łodzi. Od 1975 r. pracuje już samodzielnie, tworząc 
scenografie do takich spektakli , jak: „Carewicz". „Najpiękniejsza", „Kraina uśmiechu", „Nitouche", „Błękitna maska", 
.,Baron cygański", oraz do bajek: „Jaś i Małgosia", „Pinokio", „Kopciuszek". Spektakle z jej scenografią były 
prezentowane podczas toumee w Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Francji , Hiszpanii, Belgii i Luksemburgu. Artystka 
współpracuje stale z teatrami w całej Polsce, tworząc scenografie do licznych przedstawień dramatycznych. Szczecińska 
publiczność miała okazję podziwiać jej kostiumy w spektaklu „Amadeusz"P. Shaffera. 

CHOREOGRAFIA 
WŁADYSŁAW JANICKI 

REALIZATORZY 

Ukończył w 1972 r. Państwową Szkołę Baletową w Poznan iu. Pracował jako tancerz i aktor-mim kolejno: w Operze 
Poznańskiej , Polskim Teatrze Tańca, Wrocławskim Teatrze Pantomimy, Operze Wrocławskiej i powtórnie w Polskim 
Teatrze Tańca a także w Teatrze Animacji w Poznaniu. Jest autorem blisko 150 choreografi i w teatrach muzycznych, 
dramatycznych i lalkowych w całej Polsce i za granicą (Filadelfia). Współpracuje z poznańskim ośrodkiem TV. Do 
najważniejszych Jego osiągnięć artystycznych na leżą choreografie do takich spektakli, jak: „Hello, Dolly''. „Bal 
w Savoju"(Teatr Muzyczny w Poznaniu), „Rycerz niezłomny", „Pietruszka"(Teatr Animacj i w Poznaniu), „Nasza jest 
noc" i „Historia dziewczynki z zapałkami"( obydwa spektakle zreal izował także dla TVP). 

PRZYGOTOWANIE CHÓRU 
PAWEŁ OSUCHOWSKI 

Dyrygent młodego pokolen ia, ur. w Poznan iu w 1967 roku. Wykształcenie zdobył na Akademii Muzycznej w Krakowie. 
kmicząc dyrygenturę chóralną oraz symfoniczną w klasie prof. Jerzego Katlewicza. Rozwinięciem jego wiedzy 
i umiejętności był kontakt z prof. Helmutem Rill ingiem, pod kierunkiem którego uczestniczył w wielu kursach i projektach 
koncertowych lntemationale Bachakademie Stuttgart. Pracował dotąd jako śp iewak, chórmistrz, asystent i dyrygent 
z Chórem i Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie, Chórem Filhannonii Narodowej w Warszawie, Orkiestrą Filhannonii 
Opolskiej, Orkiestrą Filharmonii w Rzeszowie. Od 1992 roku prowadzi Chór Klerycki Wyższego Seminarium 
Duchownego OO. Paul inów na Skałce w Krakowie. Jest współzałożycielem , dyrygentem i kierownikiem artystycznym 
Uniwersyteckiej Orkiestry Barokowej Consortium lagellonicum działającej przy Instytucie Teorii i Historii Muzyki UJ 
w Krakowie. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika chóru Opery na Zamku w Szczecinie. 



Księżniczka czardasza - LIBRETTO 

Aktl 
Kabaret „Czardasz"- oglądamy właśnie ostatni numer programu, którego gwiazdą jest Sylwia Varescu. Jest to jej wieczór 
pożegnalny - bowiem jeszcze tej nocy artystka ma zamiar wyjechać do Ameryki na wielkie toumee. Hrabia Boni Kanscianu 
i jego starszy przyjaciel - hrabia Feri von Kerekes są stałymi bywalcami kabaretu i wielbicielami jego gwiazdek („Artystki , 
artystki. artystk i z variete nie biorą miłości zbyt tragicznie .. .'').Wspólnie zastanawiają się jednak, jak na wyjazd Sylwii 
zareaguje młody książę Edwin. Niczego nie świadomy arystokrata jest bowiem śmiertelnie zakochany w Sylwii Varescu. 
Ojciec Edwina - stary książę Lippert - Weylersheim stanowczo sprzeciwia się romansowi syna z „szansonistką" i za 
pośrednictwem porucznika swego pułku Rohnsdorfa , wzywa go do natychmiastowego powrotu do Wiednia 
i do ... narzeczonej - hrabianki Stazi. Edwin nie traktuje wystarczająco poważnie owych zaręczyn i uparcie przesiaduje 
w Kabarecie .,Czardasz", chcąc pozostać jak najbliżej ukochanej i nie dopuścić do jej wyjazdu. 
Zdesperowany Edwin nie mogąc pogodzić się z wyjazdem ukochanej prosi Sylwię o rękę i podpisuje w obecności notariusza 
zobowiązanie, iż ożeni się z nią w ciągu najbliższych tygodni. Oszołomiona Sylwia odwołuje amerykańskie toumee, a Edwin 
wyjeżdża do Wiednia. 
Zjawia się hrabia Boni - ze zdurnieniem dowiaduje się o zaręczynach i odwołanym wyjeździe Sylwii. Ma dla niej niemiłą 
wiadomość: jej ukochany jest już zaręczony z inną. Pociesza jednak Sylwię, przypominając jej, że jest ulubienicą 
publiczności i że ma tłumy wielbicieli. Sylwia czuje się oszukana i zawiedziona. Wyjeżdża do Ame1yki w poszukiwaniu 
sławy. 

Księżniczka czardasza - LIBRETTO 

Akt II 
Ogrody letniej siedziby księcia Lippert - Weylersheim. Rodzice Edwina urządzają przyjęcie, na którym zamierzają ogłosić 
zaręczyny swojego syna z hrabianką Anastazją, nazywaną przez przyjaciół Stazi. Jest ona również właścicielką wielu fabryk 
makaronu, co zapewnia jej dostatnie życie. Edwin pozbawiony wszelkich wiadomości o Sylwii, usiłuje za wszelką cenę 
odwlec moment tej uroczystości. Nieoczekiwanym sprzymierzeńcem młodego księcia okazuje się ... Stazi. Wie ona 
o prawdziwych uczuciach Edwina i nie nalega na małżeństwo z nim. 
Wśród gości pojawia się nagle hrabia Boni Kanscianu z ... żoną. Jest nią Sylwia Varescu, która po amerykańskich sukcesach 
wróciła do kraju i namówiła hrabiego, aby najeden wieczór zgodził się wziąć udział w pewnej mistyfikacji . Wszystko po to, 
aby móc po raz ostatni spotkać si ę z ukochanym Edwinem. Zakochana para spotyka się wreszcie, ale trudno im zachować 
pozory. Tymczasem Boni i Stazi doskonale bawią się w swoim towarzystwie i przypadają sobie do gustu („Bo to jest miłość, 
ta głupia miłość") . 

Z tej skomplikowanej sytuacji jest tylko jedno wyjście: Boni zgadza się na „rozwód" z Sylwią, będzie ona teraz rozwiedzioną 
hrabiną - nie ma więc mowy o mezaliansie. Edwin postanawia powiedzieć o wszystkim rodzicom. Jednak Sylwia dochodzi 
do wniosku, że jako była gwiazda Kabaretu, nie ma szans w książęcej rodzinie, i że gdyby nie jej hrabiowski tytu ł (przybrany 
przecież na ten jeden wieczór)-Edwin nigdy nie odważyłby się przedstawić ją rodzicom jako swoją narzeczoną. Następuje 
moment uroczystego ogłoszenia zaręczyn Edwina ze Stazi. Ku zdumieniu zebranych gości - Edwin wyznaje, że jego serce 
należy do innej, i że pragnie ożenić się z hrabiną Kanscianu. Wówczas Sylwia publicznie przyznaje się do całej mistyfikacji. 
Oświadcza. że jej arystokratyczny tytuł jest fałszywy i pokazuje zebranym dokument ze zobowiązaniem małżeństwa 
podpisany przez Edwina. Zwalnia jednak księcia z danego słowa. 



Księżniczka czardasza - LIBRETTO 

Akt III 
Zrozpaczona Sylwia wraca z Bonim do swojego Kabaretu „Czardasz". Po utracie ukochanego, zamierza także porzucić 
scenę. Pojawia się hrabia Feri, który koniecznie chce odwieźć ją od tego zamiaru. Zjawia się także stary książę z małżonką 
Anhildą w poszukiwaniu syna. Przybyła również Stazi, która gorliwie popiera prośby Boniego o swoją rękę. Feri chcąc 
pocieszyć starego księcia , opowiada mu, że i on przed laty omal nie ożenił się z pewną kabaretową artystką, ale „sprzątnął mu 
ją sprzed nosa" ... baron Geza Zantler. Książę ze zdumieniem odkrywa, że mowa tu o jego własnej żonie . Poślubił bowiem 
owdowiałą baronową Zantler. Słowa Feriego potwierdza Księżna Anhilda, która wspominając swoje młode lata śpiewa 
gorącego czardasza. Książę jest wniebowzięty występem żony. 
Tymczasem nadchodzi notariusz Kiss, prowadząc skutego kajdankami Edwina. Wszyscy obecni ze zdumieniem dowiadują 
się, że w myśl najnowszej ustav.'Y, Edwinowi grozi kara kilkuletniego więzienia za złamanie obietnicy małżeństwa, danej 
Sylwii Varcscu. Sylwia - ku ogólnej aprobacie - znajduje rozwiązanie tej sytuacji i obie zakochane pary padają sobie 
w ramiona. 

SYLWIA VARESCU 
GWIAZDA KABARETU 

Renata 
Drozd 

TAZI 
HR.\BIA:\ KA 

Agnieszka 
Maciejewska 

Ewa Agata 
Filipowicz Rozumek 

OBSADA 
KSIĄŻĘ LEOPOLD MARIA ANHILDA 
VO'.'I LIPPERT-WEYLERSHEli\I JEGO ŻONA 

Mirosław Ireneusz 
Kosiński Naguszewski 

EDWIN 
ICH SYN 

Barbara 
Żarnowiecka 

Mieczysław Grzegorz 
Błaszczyk Pazik 

BONI KANCSIANU 
HRABIA 

Szymon 
Jędruch 

Piotr 
Zgorzelski 

FERI VON KEREKE 
HRABIA 

Grzegorz 
Hołówko-Sawin 



ROHNSDORF 
PORUCZNIK 

Jakub 
Gwit 

Adam 
Jele11. 

OBSADA 
KISS 
NOTARIUSZ 

Janusz 
Lewandowski 

PANNA 
MISS 

Iwona 
Faj-Falkowska 

ORKIESTRA, CHÓR I BALET 
Opery na Zamku 

Dyrygent - Paweł Kluczko, Warcisław Kunc 

LOKAJ VON BILLING 
Michał Marszałek 

Marek Szemiel 

Inspicjent - Maria Malinowska-Przybyłowicz, Władysław Syrwid, 
Sufler - Anna Popiołek 

Zgranie i aranżacja efektów audio - Łukasz Górewicz 

ORKIESTRA Opery na Zamku 

Kierownik muzyczny - Tomasz Tokarczyk 



CHÓR I BALET Opery na Zamku 

CHÓR BALET 

Kierownik Chóru - Paweł Osuchowski Kierownik Baletu - Marek Zajączkowski 

Korepetytorzy - Irena Paliwoda, Paweł Kluczko 
Koordynacja pracy artystycznej - Dorota Krupska 

Kierownik techniczny - Anna Urbanowicz 
Referent ds.Technicznych - Dorota Kowalczyk 

Pracownia elektryczna 
Kierownik - Ryszard Zduniak 
Henryk Gilas, Andrzej Kryt'lski 

Akustyk - Paweł Stoma 

Obsługa sceny 
Kierownik - Piotr Pudło 
Mariusz Dykta-Lieder, Adam Juszczyk 
Sebastian Koral, Sylwester Skotnicki, Stanisław Uroda 

Rekwizytorzy - Grażyna Bischof, Danuta Kowalska 

Pracownie krawieckie 
damska -Agata Tyszko, Zofia Stafin 
męska - Maria Juszczak 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Pracownia perukarsko - fryzjerska 
Teresa Kruszczyńska, Maria Szyszkowska 

Garderobiane: 
Wiesława Łaskarzewska, Danuta Merkel, 
Bożena Sobera 

Pracownia plastyczna - Robert Lucjan Witkowski 

Pracownia stolarska - Krzysztof Wojdyła 

Pracownia tapicerska - Andrzej Brzeskot 

Kierowca - Sławomir Lubkowski 

Stroiciel - Franciszek Zuska 

Woźny orkiest rowy - Konrad Woźniak 
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/+48 91/ 48-88-333 
e-rnail: jgrudzinska@opera.szczecin.pl 

Redakcja programu 
Miranda Gołębiowska-Exner 

Opracownie graficzne i skład 
Ireneusz Grynfelder 




