


. 
TEATR MUZYCZNY 
W ~ODZI 

. ul. Pófnocna 47 /51 

111111 

= 



Dyrektor i Kierownik artystyczny 

RAJMUND AMBROZIAK 

Zastępca Dyrektora 
• 

WŁODZIMIERZ MICHALSKI 

Kierownik literacki 

HALINA DOLATA 
EMMERICH KALMAN 

HRABINA 
MARICA 
(Grafin Mariza) 

operetka w trzech aktach z prologiem 

libretto: 

JULIUS BRAMMER 
ALFRED GRUNWALD 

przekład libretta: 

AGNIESZKA FEILL 

WŁADYSŁAW KRZEMINSKI 
ARTUR TUR 

Pięćdziesiąta 

inscenizacja i reżyseria 

ANTONIEGO MAJAKA 

w roku 

pięćdziesiątej piątej 

rocznicy 

pracy artystycznej 

/ 

premiera 5 listopada 1983 



EMMERICH KALMAN 
ur. 24 X 1882, Siófok nad Balatonem· . ' 
zm. 30 X 1953, Paryż 
Najwybitniejszy, obok Lehara, twórca 
postklasycznej operetki wiedeńskiej, kształ
cił się w Budapeszcie (studiował kompo
zycję i teorię muzyki oraz prawo), tam 
pisał pierwsze krytyki muzyczne, pierwsze 
utwory symfoniczne (Saturnalia, wy;konane 
przez Filharmonię Budapeszteńską w 1904), 
pierwsze piosenki kabaretowe (pod pseu
donimem Koloman Imrey) i pierwszą ko
medię muzyczną (Dziedzic Pereszleny; 
1906), tam też otrzymał za swe kompozy
cje Nagrodę Miasta Budapesztu · (1907), co 
umożliwiło mu przeniesienie się ... do Wied
nia. 
Napisaną jeszcze w Budapeszcie pierwszą 
operetkę Tatarj<iras (Klęska Tatarów) wy
stawił w Wiedniu w niemieckiej wersji 
pod tytułem Herbstmanover (Manewry ·je
sienne; 1909), szybki zaś sukces tego dzieła 
w całej Europie, a nawet w USA, zadecy
dował o tym, że Kalman całkowicie po
święcił się operetce. Pisał wiele, 1-2 utwo
ry rocznie, na ogół z powodzniem, lecz do
piero sukces Księżniczki czardasza (Die 

Csardasfurstin; 1915) zapewnił mu miejsce 
- tuż obok Lehara - w panteonie kom
pozytorów operetkowych XX w. 
Do 1938 Kalman mieszkał w Wiedniu. 
Odbywał tournees koncertowe, w 1934 
otrzymał francuską Legię Honorową i wy
budował sobie pałacyk w Wiedniu, gdzie 
zamierzał pozostać do końca życia . „An
schluss" Austrii w 1938 zmusił go do wy
jazdu: najpierw do Zurychu i Paryża, w 
końcu do USA, gdzie w 1947 przyjął oby
watelstwo amerykańskie. W 1948 powrócił 
do Europy, w 1951 osiedlił się w Paryżu 
i tam dwa lata później zmarł. 
Swoją muzykę opierał, szczególnie w pier
wszym okresie, na folklorze węgierskim, 

cygańskim, potem uczynił ją bardziej kos
mopolityczną, wprowadzał nawet rytmy 
jazzu, ale - nie czuł się w tym dobr~e. 
Pozostał na zawsze Węgrem i jego najlepsze 
µtwory to właśnie te z czardaszami, z Cy
ganami, z Budapesztem„. Miał świetny 

nerw sceniczny, wyczucie efektu, ogromny 
temperament. Pisał z rozmachem przypo
minającym chwilami opery komiczne 
(szczególnie w jego ukochanych „wielkich 
finałach"). 

W Polsce poznaliśmy wszystkie znaczniej
sze operetki Kalmana. Były to (obok Ma
newrów jesiennych i Księżniczki czarda
sza): Hrabina Marica (Grafin Mariza; 1924), 
Księżniczka cyrkówka (Die Zirk>usprinze
ssin; 1926), Wieszczka karnawału (Die Fa
schingsfee; 1917), Bajadera (Die Bajadere; 
1921), Księżna Chicago (Herzogin von Chi
cago; 1928), Dziewczę z Holandii (Das Hol
landsweibchen; 1920), Fiołek z Montmar
tre'u (Das Veilchen vom Montmartre; 
1930). 
W ostatnim okresie Kalman powielał już 
własne pomysły i melodie, jego muzyka 
zatraciła świeżość i atrakcyjność. Podczas 
pobytu w USA napisał i wystawił jedną 
tylko operetkę: Marinka (1945), osnutą na 
tle tragicznego romansu arcyksięcia Ru
dolfa i baronówny Marii Vetsery; operetka 
·ta nie dotarła w ogóle do Europy, nato
miast ostatni jego utwór Arizona Lady wy
stawiono w Bernie· już po śmierci kompo
zytora, w 1954 roku - bez większego po
wodzenia. 

Lucjan Kydryński „Przewodnik 
operetkowy", PWM 1917 



LUDWIK SEMPOLIŃSKI 
·wspomina polską . 
prapremierę 

"HRABINY MARICY" 
( ... ) „Sezon otwartd 6 września wznowie
niem „Marietty", 12 września dano „Hin
duskę" Granichstaedtena z Gistedt i Soko
łowską. Była to dopiero uwertura do właś
ciwego uderzenia. Nastąpiło ono 16 paź

dziernika 1924 roku operetką Kalmana 
„Marica'', wystawioną ponad możliwości 

frekwencji Warszawy. Samo cło za białe 

strusie pióra wynosiło ponoć przeszło pięć 
tysięcy zł czyli blisko tysiąc dolarów. Spro
wadzenie z Wiednia i zainstalowanie dwóch 
olbrzymich reflektorów na widowni (pierw
szy zresztą raz w Warszawie) kosztowało 
też nielichą sumę. A dekoracje, a kostiumy 

KAZIMIERA NIEWIAROWSKA 

z najdroższych materiałów (sam żupan 

Szczawińskiego z drogiego brokatu, prze
tykany zlotem, wart był ładną sumkę), a 
oryginalna kapela cygańska, sprow1;ldzona 
z Budapesztu, grająca tylko na scenie, bo 
orkiestra pod dyrekcją Kochanowskiego 
i tak była powiększona. Słowem, koszta nie 
grały żadnej roli, żeby olśnić Warszawę, 

i wyniosły, jak podawała stugębna fama, 
pół miliona zł, co było zresztą przesadą, po
trzebną dla reklamy. 
W roli głównej wystąpiła Niewiarowska, 
co chwilę zmieniając przepiękne i bogate 
kostiumy. A w końcu drugiego aktu wlokła 
za sobą tren ze strusich piór i na głowie 
miała kapelusz wielkości balii również ze 
strusich piór. Wszystkie role były obsadzo
ne przez najlepszych wykonawców, na ja
kich było stać· zespół: w roli Lizy - Soko
łowska, Kolomana żupana - Szczawiński, 
Populescu - Krzewiński, Porcelanowa cio
cia - Manowska, Peniżek - Rufin Moro
zowicz. Do tego balet, chór, wszyscy w 
olśniewających toaletach. I na koniec w 
głównej roli męskiej rządcy Tassila - Re
do. ·Wszystkie role były grane bardzo dob
rze, ale rola Tassila w wykonaniu Redo 
osiągnęła szczyty kunsztu aktorskiego w 
operetce. Nigdy potem nie widziałem go 
tak grającego. Młodzieńczy wygląd mimo 
przekroczonej pięćdziesiątki, pięknie 

brzmiący głos, którym władał p-o mistrzow
sku, lekki w tańcu i znakomity w scenach 
dramatycznych. Walc w pierwszym akcie 
„Pozdrów ode mnie Wiedeń i Dunaj" pełen 
uczucia i łezki. Końcowa aria pierwszego 
aktu „Ja także byłem panem" wzruszyła 
widownię. A zakończenie drugiego aktu 
było piękną klamrą, zamykającą ten melo
dramat. 
W scenach lekkich i wesołych był bez kon
kurencji, zwłaszcza w drugim akcie z Ma
ricą, której pokazuje w karykaturze typy 
jej wielbicieli, lowelasów i zblazowanych 
arystokratów, należały do majstersztyku 
groteski. Niewiarowska w ramach swoich 
możliwości dotrzymywała mu kroku, ale 
różnica między Redo i resztą zespołu była 
tak widoczna, że tytuł operetki powinien 

- brzmieć „Tassilo", a nie „Marica". ( ... ) 

Ludwik Sempoliński „Wielcy artyści 
małych scen", Czytelnik 1977 



Witold Filler 
RENDEZ- VOUS 

- Z W ARSZA WSK-Ą 

OPERETKĄ 
(fragment) 

( ... ) „wybrała Niewiarowska na swój wjazd 
do „Nowości" Kalmanowską „Hrabinę Ma
ricę". 

Trafiła w sedno, trafiła w „szczere instynk
ty". Wszystkim podobały się zwiewne me
lodyjki, może niezbyt oryginalne, lecz łatwe 
dla ucha: . Ach jedź do Varażdin, Gdzie 
mieszka miłość, Tańcuj, tańcuj, dziewczę z 
puszty. Podobało się zgrabne libretto, wy
sławiające triumf prawdziwej miłości nad 
potęgą pieniądza. Podobała się dekoracja 
Gronowskiego: „Fasada pałacyku była w 
linii szlachetna . i spokojna, nareszcie nie 
przeładowana malowidłami a la „czort zna-

JOZEF REDO 

• 

jesz"; wnętrze było prześliczne, zarówno 
w architekturze, jak i w barwach; było w 
nim kolorowo, a jednak przytulnie". A tak
że gra Manowskiej, Sokołowskiej, Redy, 
Szczawińskiego, Krzewińskiego i samej 
primadonny, „ślicznie śpiewającej i ślicznie 
ubranej, co chwila zresztą inaczej". 
Jeżeli i operetki mają prawo do przeżywa
nia swoich rewolucji, to dla „Nowości" 

taką rewolucję stanowiła właśnie „Marica". 
Wszystko było ładne, a wszystko było ina
czej. Wspomniano tu o dekoracjach. Stary . 
Morozowicz, kiedy zobaczył je po raz 
pierwszy, splunął i wyszedł z sali. Tak się 
zdenerwował, że na premierze (a grał rolę 
Peniżka) za wolał w pewnym momencie: 
„J ezus, Marica!" Po raz pierwszy od wielu 
lat - braw nie zarobił. 
Publiczność klaskała Maricy. Klaskali „lu
dzie o szczerych instynktach". Klaskali 
miejscy oficjele, którzy zasiedli in gremio 
w pierwszych rzędach parteru. Pierwsza 
bitwa była wygrana. Wśród trofeów: foto
portret Kalmana z odręczną dedykacją: 

„Swojej wspaniałej Maricy w hołdzie"; 

zaszczytne porównania z Phyllis Monkman, 
Eveline Laye i Vivian Gibson, która rolę 
kapryśnej .Hrabiny kreowała w filmie; 
zwrot kosztów p9czynionych inwestycji (a 
liczba ich była pokaźna: specjalne reflek
tory, kilka tysięcy strusich piór, kostiumy 
od Paquina, sprowadzenie autentycznej ka
peli cygańskiej, nawet przeróbka „akus
tyczna" widowni). 
Wreszcie zdobycz najcenniejsza, zawarta w 
beznamiętnej notatce: „Na niedzielnej po
południówce „Hrabiny Maricy" teatr był 
zapełniony, wśród widzów dużo dzieci, ba
wiących się doskonale. Operetka jest tak 
miła, barwna i tak pozbawiona wszelkich 
momentów drastycznych, że i taka mało
letnia publiczność może na niej śmiało 

bywać." 

Dzięki sukcesowi „Maricy", która osiągnęła 
rekordową ilość 87 spektakli, mogła Nie-

. wiarowska przystąpić do systematycznej 
pracy nad ukształtowaniem własnego mo
delu widowiska operetkowego. Działalność 
ta nie ~oczekała się do dziś dnia rzeczo
wego komentarza, choć nie skąpiono usz
czypliwości, ukłuć i inwektyw." ( ... ) 

Witold Filler „Rendez-vous z war
szawską operetką", PIW 1977 
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Irena i Wacław Pankowie 

RELAKS Z MUZYKĄ 
(fragment) 

„Niewątpliwa popularność operetki - od 
chwili jej powstania, czyli od polowy XIX 
wieku, po dzień dzisiejszy - dla wielu 
obserwatorów stanowi nie rozwiązaną do 
końca zagadkę. 
w· zeszłym stuleciu i na początku naszego 
„wieku ciągłych przyspieszeń" tłumaczono 
sukcesy operetki określonymi potrzebami 
rozrywki muzycznej bogacącego się miesz
czaństwa, które interesowało się zarówno 

· kłopotami sercowymi niewydarzonych hra
biów, grafów i innych postaci z tzw. wyż
szych sfer, ukazywanych na scenie operet
kowej często w groteskowym świetle, jak 
i modnymi wówczas tańcami, a zwłaszcza 
walcem, nierozerwalnie związanym z mu
zyką wielu klasycznych już dziś operetek. 
A zatem szacowni mieszczanie mogli do 
woli pośmiać się z ludzi, którym zazdrościli 
szlacheckich tytułów i przywilejów, pooglą
dać ładne kobiety, coraz śmielej odkrywa
jące swoje wdzięki w tańcu (i nie tylko), 
nacieszyć ucho przyjemnymi melodyjkami, 
a wzrok napaść bogactwem i przepychem 
scenicznych salonów operetkowej deko
racji. Mijały lata. Swiat coraz bardziej i co
raz szybciej zaczął się zmieniać. Odkrywa
ne w kankanie nogi przestały już być jed
ną w tym względzie atrakcją, walc ustę
pował miejsca tangom i charlestonom, hra
biowie przeszli do biur i urzędów, wynaj
mując swoje zamki w celach turystycz
nych, chłop wespół z mieszczuchem targuje 
cenę na warszawskiej giełdzie samocho-
dowej ... · 

.„ 

-Pozostała ta sama co i przed wiekiem cią
gle niezaspokojona potrzeba uśmiechu, po
trzeba rozrywki. Pozostała też operetka. 
Co prawda przybył jej groźny początkowo 
konkurent, czyli musical, ale okazało się, 
że mimo swojej „nowoczesnej formy" nie 
jest on w stanie wyprzeć ze scen teatrów 
muzycznych „starej, dobrej operety". Dla
czego? 
Nie tylko badacze dziejów kultury i socjo
logowie współczesności zastanawiają się 
nad niesłabnącą popularnością operetki, 
tej - zdawałoby się - przebrzmiałejri zde
zaktualizowanej już dawno formy (i for
muły) teatru muzycznego. Zastanawiają 
się nad tym także dyrektorzy tych teatrów, 
publiczność, bowiem - rozumując logicz
nie - przy tak wielkich, czasami wręcz 
rewolucyjnych zmianach, jakie zaszły w 
naszych postawach odbiorczych, w mental
ności, potrzebach estetycznych, modach 

i gustach - świat rozrywki, proponowany 
przez operetkę, dawno już powinien zginąć 
śmiercią naturalną przez zapomnienie . 
A tak się nie .stało. 
Próbowano tłumaczyć popularność operetki 
tym, że doceniają ją tylko starsi widzowie, 
których gusty, ukształtowane dosyć dawno, 
są zachowawcze i dlatego akceptują oni 
operetkę. Tłumaczenie takie wydaje się 
mocno naciągnięte i - oględnie mówiąc 
- nieco rozmijające się z prawdą. Cieka
wa jest uwaga Pawła Beylina, który kilka 
lat temu napisał: „Operetka jest ulubioną 
formą ludzi starszego i średniego pokole
nia. Przez młodzież darzona jest znacznie 
większą obojętmJścią. Tylko że młodzież, 
szybciej niż zresztą jei to samej wydaje się , 
przeistacza się w pGkolenie średnie, a póź
niej starsze. A operetka trwa." Jeżdżąc czę
sto do różnych teatrów muzycznych w ca
łym kraju, zauważamy, że na przedstawie
niach operetkowych, jakże „niemodnych" 
i niezgodnych z młodzieżowym duchem 
rock and rollowym oraz rockowo-jazzują
cym - zawsze można spotkać mniejszą 
lub większą grupę widzów młodych. Czyż
by i oni już tak szybko przysposobili się do 
roli średniego i starszego pokolenia? A mo
że po prostu nie wszyscy młodzi ludzie ·od
czuwają po,trzebę ostrej pulsacji muzyki 
rockowej, przedkładając nad to melodyjne 
przeboje operetkowe oraz widowiskową 
stronę tych spektakli? 
Klasyka operetkowa po dzień dzisiejszy ob
roniła się p.rzede wszystkim swoją muzyką. 
Błahe i często bzdurne libretta szybko ula
tują z pamięci widzów (przy czym dodaj
my, że nierzadko libretta owe były kon
struowane li tylko jako pretekst dla wy
powiedzi muzycznej kompozytora) - nato
miast po wyjściu z teatru pozostają z nami 
niektóre melodie o charakterze przebojo
wym, właśnie te, które można zanucić przy 
różnych okazjach, a których notorycznie 
brakuje np. na festiwalu· opolskim." 

Irena i Wacław Pankowie „Relaks 
z muzyką", IWZZ W-wa 1983 



TRESC LIBRETTA 
PROLOG 

W małym paryskim bistro dwoje wytw9rnych 
starszych łudzi oczekując Qa kelnera w spomina 
dni minionej burzliwej młodości. W pewnym mo
mencie pani przypomina mężowi, iż dziś właśnie 

mija któraś z kolei rocznica jego urodzin, a jed
nocześnie rocznica ich poznania. Wznoszą toast. 
Wspomnienia zaś są tak interesujące, że pragną 
„przeżyć to jeszcze raz!''. .. 

AKT I 

Placyk .przed węgierską gospodą. Cygańska mło
dzież zabawia nowego rządcę, który nieda\"1mo 
objął posadę w majątku hrabiny Maricy. Jedna 
z Cyganek wróży mu z kart wielką miłość, a 
stary loka j Czeko wychwala przed nim piękność 
Maricy, która od pięciu lat nic odwiedziła swojej 
posiadłośc i. 

A oto pojawia się baron Karol Liebenberg, rot
mistrz huzarów i przyjaciel hrabiego Tassila 
Endrody-Wittemburga, w imieniu którego sprze
dał resztki majątku, spłacił wierzycieli, a tu 
przybył z wieścią, iż Tassilo nie ma już długów, 
ale i nie ma pieniędzy. 
Hrabia Tassilo zwierza się przyjacielowi, iż obec
nie przybrał nazwisko Bela Torek. Musiał to 

Projekt Anny Bobrowskiej-Ekiert - kostium 
Maricy 

uczynić w związku z objęciem posady rządcy, 

gdyż w ten sposób chce uzbierać pieniądze na 
posag dla ukochanej siostry Lizy. Prosi też Ka
rola o dochowanie tajemnicy. 
Nagle z dziką awanturą wpada pułkownik dra
gonów z sąsiedztwa - Dragomir Populescu. Ka
że on szykować powitalne przyjęcie dla powra
cającej hrabiny Maricy, a ponadto mówi, iż prze
czytał w gazecie o zaręczynach hrabiny z baro
nem Kolomanem Żupanem, a przecież to on -
Popułescu - kocha Maricę! Ale przyjęcie ma 
być okazałe! 

Przed pałacem Maricy lokaj Czeko gromadzi 
wreszcie zwołany lud, a po chwili przybywa sa
ma hrabina. Wzruszona, serdecznie wszystkim 
dziękuje za owacyjne powitanie. 
Bela Torek, nowy rządca przedstawia się chle
bodawczyni i dowiaduje się, że wraz z hrabiną 
przyjechała, zaproszona na zaręczyny, jego sios
tra. Tego się zupełnie nie spodziewał! 
Wszystko się gmatwa. Liza nie wierzy bratu, 
że jest rządcą w dobrach hrabiny podejrzewając 
go o jakąś romantyczną historię. Przyrzeka jed
nak nie demaskować go. 
Rozmowę rodzeństwa przerywa pojawienie się 

Maricy w towarzystwie jej przyjaciółki Ilki, któ
rej wyjaśnia, iż wymyśliła sobie całą tę historię 
z zaręczynami, aby pozbyć się wreszcie natręt
nych wielbicieli polujących przede wszystkim na 
jej majątek. 
Chce mieć spokój, spokoju jednak nie daje puł
kownik Populescu, który dowiedziawszy się od 
hrabiny, że narzeczony nie przyjedzie, oznajmia, 
że zaręczyny bez narzeczonego odbędą się w Bu
dapeszcie '"'" „Tabarin" lub „Moulii:t Rouge", gdzie 
zamierza wraz z oficerami porwać Maricę. 
Aż tu nagle wpada jak bomba„. baron Kolo
man Żupan, który przeczytawszy. w gazecie o 
swoich zaręczynach z hrabiną Maricą, postanowił 
natychmiast przy jechać osobiście. 
Przyjechał, zobaczył i o'szalał z miło ' ci!.„ Takie
go obrotu sprawy nikt się nie spodziewał, wobec 
czego Marica postanawia powiedzieć baronowi 
całą prawdę: „zaręczyny zostały zmyślone, nie 
będzie z nikim zaręczona". 
Marica jednak zwróciła uwagę na młodego i przy
stojnego rządcę. 
Tassilo (,,,rządca") również zainteresowany jest 
hrabiną i chocia~ żadna ze stron tego nie okazuje 
będziemy świadkami budzącej się miłości„. 

i\KT II 

Pałac hrabiny Maricy. 
Pułkownik Populescu wciąż usiłuje zdobyć sztur
mem serce Maricy, n atomias t baron Żupan coraz 
chętniej spogląda na Lizę„. 
Zresztą tak się składa, że dziadek barona zosta
wił dość oryginalny testament - zapisuje mu 
cały majątek pod warunkiem, że przyszła żona 
nie będzie miała żadnego posagu. Słowem Liza 
jest jak gdyby stworzona dla barona, a że hra
bina Marica coraz serdeczniej myśli o swoim 
młodym rządcy wszystko zdaje się zmierzać ku 



szczęśliwemu zakończeniu. Niestety Marica znaj
duje list Tassila do Karola, w którym pisze o za
pewnieniu lepszej przyszłości„. Oczywiście ma on . 
na myśli posag dla swej siostry Lizy, ale hrabina 
o tym nie wie - jest oburzona, podejrzewa, 

• iż Tassilo polował tylko na jej wielki majątek.„ 

AKT III 

Minęła szalona noc. Marica zabiera się do gos
podarowania, zachęcając do pomocy Żupana i Po
pulescu. Tassiło szykuje s i ę do wyjazdu, ale hra
bina zdąży jeszcze zaaranżować scenę miłosną 

z baronem Żup:mem, po to tylko, aby wzbudzić 
zazdrość w swoim rządcy - ten jednak niczego 
się nie domyśla. 
Oczywiście, zupełnie nieoczekiwanie zjawia s ię ... 
jego ciotka, ks iężna Bożena Cuddenslein, która 
dowiedziawszy się od Karola, gdzie je ·t i co robi 
jej siostrzeniec, przyjechała do majątku Maricy, 
chcąc poinformować Tassila, że odkupiła rodzin
ne dobra, spro\vadzila do pałacu dawną służbę, 

słowem - Liza i Tassilo mogą natychmiast wra
cać do rodzinnego domu. 
W rezultacie księżna może pobłogosławić od 
razu dwu parom. 
Baron Żupan zabiera Lizę do Varażdin (tylko 
prosi, aby bez posagu!), Tassilo równy już teraz 
Maricy stanem i majątkiem - śmiało i poważnie 
wyznaje jej wreszcie miłość, a ona - wyznaje 
swoje uczucie jemu ... 
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