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EMMERICH KALMAN 

ur. 24 X 1882, Siófok nad Balato1~em; 
zm. 30 X 1953, Poryz 

.:: jwybitniejszy, obok . Lehóro, twórco 
posłklasycznej operetki wiedeńskiej, kształ

cił się w Budapeszcie (studiował kcmpo
z.ycję i teorię muzyki oraz prawo), tam 
pisał pierwsze krytyki muzyczne, pierwsze 
utwory symfoniczne (Saturnalia, wykonane 
przez Filharmonię Budapeszteńską w 1904), 
pierwsze piosenki kabareto 'le (pod p~eu

donimem Koloman lmrey) i pierw~zą ko
medię muzyczną (Dziadzie Pereszl~ny; 

1906), tam też otrzymał za swe kompozy
cje Nagrodę miasta Budapesztu (1907), co 
umożliwiło mu przenie!:ienie się ... do .Wid
nia. 
Napisaną jeszcze w Budapeszcie pierwszą 

operetkę Tatórjarós (Klęska Tatarów) wy
s!a vił w Wiedniu w niemieckiej wersji 
pod tytułem Herbslmar.over (Manewry je
sienne; 1909), szybki zaś sukces tego dzieła 
w całej Europ

1

ie, o r.awet w USA, zadecy
dował o tym, że Kólmón całkowicie po
święcił się operetce. Pisał wiele, 1-2 utwo
ry rocznie, na ogół z powodzeni€m, Iz-cz do
piero sukces Księżniczki czardasza (Die 
Csardasfilrslin; 1915) zapewnił mu miej_ce 
- tuż obok Lehóra - w panteonia kom
pozytorów operetkowych XX w. 
Do 1938 Kólmón mieszkał w Wiedniu. 
Odbywał tournees koncertowe, w 1934 
otrzyma: francuską Legię 1-'onorc·wą 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 powróci ł 

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 dobrze. 
Pozostał na zawsze Węgrem i jego najlepsze 
utwory 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 Kólmóna. Były to (obok Ma
newrów jesiennych i Księżniczki czarda
sza): Hrabina Marica (Grafin Mariza; 1924), 
Ks"ężniczka cyrkówka (Die Zrikusprinze
ssin; 1926), Wieszczka karnawału (Di~ Fa
schingsfoe; 1917), Bajadera (Die BajadJre; 
1921 ), Księżna Chicago (H-z Z" ·in von Chi- · 
cago; 1928), Dziewczę z H l11ndłi ( as Hol-
landsweibchen; 1920), Fiołek z onłmar-
tre'u (Dos Veilchen vom onfmartre; 
1930). 

W ostatnim okresie Kólmón 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 dotarło w ogóie 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. 

lucj~n Kydryński Przewodnik 

operetkowy, PWN 19n, s.256-257 



. TREŚĆ L BRETTA 

AKT I 

Placyk przed węgierską gospodą. Cygańska m'o
dzież zabawia nowego rządcę, który niedawno ob:Ctł 
posadę w majątku hrabiny Maricy. Jedn::i z Cy~a
nek' wróży mu z kart wielką mi:ość a siary lokaj 
Czeko wychwala przed nim piękność Maricy, która 
od pięciu lat nie odwiedziła swojej posiodlo ści. A 
oto pojawia się baron Karol Lieben~erg, ro!misłrz 
huzarów i przyjaciel hrabiego Tassil; Endrijdy-Wit
temburga, w imieniu którego sprzedał resztki ma
jątku, spłacił wierzycieli, a tu przybył z wie~.;;q, 
iż Tassilo nie ma już długów, ale i nie ma pieniędzy. 
Hrabia Tasslo zwierza się przyjacialowi, iż obecnie 
przybrał nazwisko Bela Toerek. Musiał to uczy r. ić 

w związku z objęciem posady rządcy, gdyż N ten 
sposób chce uzbierać pieniądze na posag dla 
ukochanej siostry Lizy. Prosi też Karola o dochowa
nie tajemnicy. Nagle z dziką awanturą wpada puł

kownik dragonów z sąsiedztwa, Dragomir Popu
lescu. Każe on szykować powitalne przyjęcie dla 
powracającej.hrabiny Maricy, a ponadto .mówi, 
iż przeczytał w gazecie o zaręczynach hrabiny z 
baronem Kolomanem Żupanem, a przecież to on 
--' Populescu - kocha Maricę! Przyjęcie ma być 
okazałe! 

Przed pałacem Maricy lokaj Czeko gromadzi wresz
cie z.wołany lud, a po chwili przybywa sama hra
bina. Wzruszona, serdecznie wszystkim dziękuje za 
owacyjne powitanie. 
Bela Toerek, nowy rządca przedstawia się chlebo
dawczyni i dowiaduje się, że wraz z hrabiną przy 
jechała, zaproszona - na zoręczyny jego siostro. 
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 jednak nie 
demaskować go. 
Rozmowę rodzeństwa przerywa pojawienie się Ma
ricy w towarzystwie jej przyjaciółki liki, której wy
jaśnia, iż wymyśliło sobie całą tę historię z zarę

czynami, aby 'pozbyć się wreszcie natrętnych Y:<iel
bicieli polujących przede wszystkim na jej majątalc. 

Chce mieć spokój, spokoju jednak nie doje puł

kownik Populescu, który dowiedziawszy się od hra
biny, że narzeczony nie przyjedzie, oznajmia, że 

zaręczyny bez narzeczonego odbędą się w Buda
peszcie w„Tabarin" lub „Moulin Rouge", gdzie 
zamierza wraz z oficerami porwać Maricę. 

Aż tu nagle wpada jak bomba„. baron Koloman 
Żupan, który przeczytawszy w gazecie o swoich 
zaręczynach z hrabiną Maricą, postanowił natych
miast przyjechać osobiście. 

Przyjechał, zobaczył I oszalał z miłości!„. Takiego 
obrotu sprawy nikt się nie spodziewał, wobec 
czego Marica postanawia powiedzieć baronowi ca
łą prawdę: zaręczyny zostały zmyślone, nie bę

dzie z nikim zaręczona. 

Marica zwróciła jednak uwagę na młodego I prz 
stojnego rządcę. 

Tassilo („rządca") również jest zainteresowany hra
biną i chociaż żadna ze stron tego nie okazuje, bę
dziemy świadkami budzącej się miłości.„ 

AKT li 

Pałac hrbiny Maricy. 

Pułkownik Populescu wciąż usiłuje zdobyć szturmem 
serce Maricy, natomiast baron Żupan coraz chęt
niej 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 bę

dzie miała żadnego posagu. Słowem Liza jest jak 
gdyby stworzona dla barona, a że hrabina Marico 
coraz serdeczniej myśli o swoim mfodym rządcy 

wszys!ko zdaje się zmierzać ku szczęśliwemu zakoń
czeniu. Niestety Marica znajduje list Tassila do Ka
rc-b, w którym plsze on o zapewnieniu lepsn i przy
szłości„ . Oczywiście ma na myśli posag dla 
swej siostry Lizy, ale hrabina o tym nie wie - jest 
oburzona, podejrzewa, iż Tassilo polował tylko na 
!ej majątek„. 

AKT Ili 

Minęła szalona noc. Marica zabiera się do gospo
darowania, zachęcając do pomocy Żupana i Popu
lescu. Tassilo szykuje się do wyjazdu, ale hrabina 
zdąży jeszcze zaaranżować scenę miłosną z .baro
nem Żupanem, po to tylko, aby wzbudzić zazdrość 
w swoim rządcy. 

Zupełnie nieoczekiwanie zjawia się.„ jego ciotka, 
księżna Bożena Cuddenstein, która dowiedzia
wszy się od Karola, gdzie jest i co robi jeJ 
siostrzeniec, przyjechała do majątku Maricy, chcąc 
poinformować Tassila, że odkupiła rodzinne dobra, 
sprowadziła do pałacu dawną służbę, słowem -
Liza i Tassilo mogą natychmiast wracać do rodzin
nego domu. 

W rezultacie księżna może pobłogosławić dwu pa· 
rom. 

Baron Żupan zabiera Lizę do Varasdin (tylko pro
si, aby bez posagu!) Tassilo równy już teraz Ma
ricy sianem i majątkiem - śmiało i poważnie 
wyznaje jej wreszcie miłość, a ona - odwzajem
r.ia jego u::zucie. 
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LUDWIK SEMPOLIŃSKł 

WSPOMINA POLSKĄ PRAPREMIERĘ 

„HRABINY MARICY" 

Sezon otwarto 6 września wznowieniem 
Marietty. ( ... ) Była to dopiero ·uwertura do 
włciściwego uderzenia. Nastąpiło ono 16 
października 1924 roku operetką Kólmóno 
Marica, wystawioną ponad możliwości 
frek.v,;;r·cji Norszawy. Samo ato u1 bia e 
strusie pióro wynosił0 ponoć przeszło pięć 

ty~ięcy zł czyli blisko. łysi c d 1orów. Spro
wadzeni3 z Wiedna i zoins alowanie dwóch 
olbrzymich reflektorów na widowni (pierw
<.:Z'J :i:reszl ą raz w Warszowic kosztowało 

też r.ie:lichą s.umi;. A d , rocie, a kostiu 
z najdroższych mat riołów ( " m żupan 

Szczawińskiego z drogiego br .... kału, prze
tykany złotem, wart był ładną sumkę), o 
oryginalna kapelo cygańs~ o, sprowadzono 
z Budapesztu,· grająca tylko n scanie,· bo 
orkiestro pod dyrekcją Kochanowskiego 
i to· było powię ~zono. Słowem, koszta ni3 
grały żadnej roli, ż€by olśnić Warsz wę, 
i wyniosły, jak po9owoło sług .bna fama, 
pół miliona zł, co było zresztą przesadą, p3-
frzcbną dla reklamy. 
W roli głównej wy;stąpiła Nfo.wiarow- '· 
co chwilę zmieniając przepiękne i bcg·,te 
kostiumy. A w końcu drugiego aktu w ' a 
za sobą tren ze strusich piór i no· _to· · 
miała kapelusz wielkości balii równi eż ze 
strusich piór. Wszystkie role były obsa _ -
ne przez nojl€p:zych wykont:twców, no ja
kich było ~toć zespół: w roli Lizy - ._oko
łowsko, Kolomana Żupana - SzcZO\' 'ir'i,ki, 
Populescu - Krzewiński, Porcelanowa cio
cia - Manowska, Peniżek - Rufin Moro~ 

zowicz. Do tego balet, cliór, wszyscy w 
olśniew jących to h. I na kon~ c w 
głównej roli męskiej rządcy Tassila - Re
do. Wszystkie role były grane bardzo dob
rze, ale rola Tas~ila w wykonaniu Rędo 

osiągr ęła szczyty kunsztu aktorskiego w 
operetce. ł\'.igdy potem · nie widzia~:-::m g 
tak grającego. Młodzi ::: ńczy wygląd mimo 
przekroczonej pięćdziesiątki , pir knie... 
brzmiący głos, którym władał po mistrzow
sku, lekki w tańcu i znakomity w ·f c:?r: ach 

dramatycznych. Walc w pierwszym al~ ci~ 

„Pozdrów ode mnie Wiedcr'l i Dunaj" psł,:-n 

uczucia i łezki. Końcowa ariri pierw2rg8 
aktu „Ja także byłem par.sm" wzruózyla 
widownię. A zakończenie drugiego a.I t·,.1 
było piękną klamrą, zamyka;ącą ten melo
dramat. 
W scenach lekkich i wesołych był bez kon
kurencji, zwłaszcza w drugim akcie z Ma
ricą, której pokazuje w karykaturze lypy 
jej wielbicieli, lowelasów i zblazowanych 
arystokratów, nalc:żały do majstersztyku 
groteski. Niewiarow:::ka w romacti swoich 
możliwości dotrzymywałc mu kroku, ale 
różnica między Redo i resztą zespołu była 
tak widoczna, że tytuł operetki powinien 

. brzmieć Tassilo, a nie Marica. · 

Ludwik Sempoliński Wielcy arty;ci 
małych scen, Czytelnik 1977 

WITOLD FILLER 

RENDEZ-VOUS 
Z WARSZAWSKĄ 
OPERETKĄ 

(„.) wybrało Niewiarowska na swój wjazd 
do „Nowości" Kólmónowską Hrabinę Ma
ricę. 

Trafiła w sedno, trafiła w „szczere instynkt
ty". Wszystkim podobały się zwiewne me
lodyjki, może niezbyt oryginalne, lecz łatwe 
dla ucha: Ach jedź do Varażdin, Gdzie 
mieszka miłość, Tańcuj, tańcuj, dzi~wczę z 
puszty. Podobało się zgrabne libretto, wy
sławiające triumf prawdziwej miłości nad 
potęgą pieniądza. Podobała się dekoracjo 
Gronowskiego: „Fasada pałacyku była w 
linii szlachetna i spokojna, nareszcie nie 
przeładowana malowidłami a la „czort zna
jet"; wnętrze było prześliczne, zarówno 
w architekturźe, jak i w barwach; było w 
nim „kolorowo, a jednak przxtulnie". A tak
że gra Manowskiej, Sokołowskiej, Redy, 
Szczawińskiego, Krz:wińskiego samej 



primadonny, „ślicznie śpiewającej i ślicznie 
ubran~j, co chwilo 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 premie:rze (a grał rolę 
Peniżka) zawołał w pewnym momsncie: 
„Jezus, 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 Kólmóna 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 poczynionych inwestycji (a 
liczba ich była pokaźna: specjalne reflek
tory, kilka tysięcy strusich piór, kostiumy 
od Paquina, sprowadzenie autentycznej ka
peli cygar'1skiej, nawet przeróbka „akus
tyczna" widowni). 
Wreszcie zdobycz najcenniejsza, zawarta w 
beznamiętnej notatce: „Na niedzielnej po
południówce Hrabiny Maricy teatr był 
zapsłniony, wśród widzów dużo dzieci, ba
wiących się doskonale. Operetka jest tak 
miła, barwna i tak pozbawiona wszelkich 
momentów drastycznych, że i tako mało
letnia publiczność może na niej śmiało 
bywać." 

Dzięki sukcesowi Maricy, która osiągnęła 
r~kordową ilość 87 spektakli, mogła Nie
wiarowska przystąpić do systematycznej 
pracy nad ukształtowaniem własnego mo
delu widowiska operetkowego. Działalność 
ta nie doczekała się do dziś dnia rzeczo
wego komentarza, choć nie skąpiono usz
czypliwości, ukłuć i inwektyw. 

Witold Filler Rendez-vous z war

szawską operetką, PIW 19n 
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SoHScl 
ANNA KRZYŻANOWSKA, ELZBIETA SZCZYPA-PIEKARSKA, GRAZYNA 

TESf\ROWICZ, TOM f\SZ BOJER, KAZIMIERZ DWORCZAK, MAREK KROK, 
GRZEGORZ MIŁOŃ, GRZEGCRZ RYCZKOWSKI, HENRYK STEUER 

Koryfeje· 

BEATA KOWAL-CHMIELEWSKA, GRAŻYNA LEWANDOWSKA, 
M ł.R ZENA MARJANSKA, MARZENA ZIELIŃSKA (Inspektor bo
, ""' ), WALDEM AR CHMI ELEWSKI 

Zespól baletowy 
BEATA KALISIEWICZ, BEATA NAPIERALSKA, TERESA PIOTROWSKA. 
DOMINIKA ROD EK, HALINA SZWAJCER, BEATA URBAŃSKA, BEATA 
WOLSKA, ROBERT PAWEŁ ORMAŃSKI , ROBERT SPANIALSKI, 
JACEK SZR AJNER, ADAM ZAWADZKI 

ORKIESTRA 
Dyrygenci 

MICCZYSlAW WOJCIECHOWSKI - I dyrygent 
BEATA AMBROS, TADEUSZ BŁASZCZYK 

I skrzypce 
KAZIMIERZ PAWLICKI - koncertmistrz 
STANISŁAWA GROSBART - zastępco koncertmistrza 
t.LINA BEDNAREK, EWA KAZIMIERSKA, BARBARA ŁUCZĄK 
BOŻENA PELLOWSKA-POLIPOWSKA, DOROTA PIOTROWSKA, PAWEŁ 
KORNACKI 

11 skrzypce 
MAŁGORZATA KARWAT-KURASIEWICZ, ELIZA PETER , TOMASZ 
KOZŁOWSKI, ZDZISŁAW TOMASZEWSKI, ROMAN ZIÓŁKOWSKI 

Altówki 
IR ENA DROBINSKA, JAROSŁAW CYZOWSKI . 

Wiolonczel• 
JAN INA IWANOWSKA, ANDRZEJ KWIECIEr'I, STEFAN SLĘCZKOWSKI, 

ZBI GNIEW WERBELSKI 



Kontrabasy 
CZESŁAW GRACZYK, JERZY KACZOROWSKI, ANDRZEJ OKRASKA, 
HIPOLIT SIENKIEWICZ 

flety 
JOLANTA PODGORSKA, TADEUSZ N12NIK, WIESŁAW WROŃSKI 

OboJe 
ZOFIA SIERANT, BEATA WASIAK, KRZYSZTOF SIEMIŃSkl • 

Klornety 
~YSZARD JANCZAREK, RYSZARD OWSIŃSKI, MAREK ROSIAK, .>ERlY 
$LĘZAK 

Fai;oty 
ARKADIUSZ JOZWIAK, JACEK OSIŃSKI 

Saksofony, klarnety 

KRZYSZTOF JANCZAREK •, RYSZARD JANC2AREK, ANTONI 
KOWALCZYK, ZDZISŁAW KULAK•, LESZEK MICHALSKI 

Rogi 
KRZYSZTOF DURCZEWSKI (Inspektor orkiestry), ROMAN GRZANEK, 
JOZEF KORPYSZ, ZYGMUNT MYDLIKOWSKI, WIESŁAW OPANOWSKI 

Trqbkl 
WOJCIECH GUZOWSKI, KAZIMIERZ OSlliłSKI, NAPOLEON 
PODMAJSTRZY, JACEK RUTKOWSKI, FRANCISZEK WROBEL 

Puzony 
JOZEF GILAS, JACEK KUTIE, HENRYK LASOlil, 14ACIEJ MALEC, 
WALDEMAR SZUBSKI 

Tubo 
ANDRZEJ MICHALAK• 

PerkusJa 
MAŁGORZATA BARANOWSKA·ZATKE, EWA Bl~ZAN, IGNĄCY 

BRZEZICKI, ANDRZEJ SOWIŃSKI 

Harla 
HELENA STIKSOVA-PADKOWSKA 

Gllary 
PIOTR DĘBOWSKI, BOGDAN GRAD • 

Fortepian 
EWA PRUSZCZYŃSKA •, ROMAN PANIUTA e, WALDEMAR SYNDER • 

Organy 
ROMAN PANIUTA e 

Akordeon 
JACEK PIASECKI e 

Slroic iel I konserwator lorteplanOw 
JERZY WICHLINSKI 

ZESPOŁ TECHNICZNY 

WACŁAW ZASIADCZYK - kierownik techniczny 

Kierujqcy pracowniami: 

krowleckQ damskq - WANDA NIEWIADOMSKA 
krowleckq męskq - WOJCIECH ADAMCZYK 
lryzjersko-perukarskq - STANISŁAW GRUSZKA 
szewskQ - BRONISŁAW OLCZAK 
stolorskq - WITOLD KOLASA 
ślusarSkQ - MIECZYSUW PASTUSIAK 
topicerskq - PIOTR ŁAMEK 
Nakrycia głowy - TERESA HY2Y 
Rekwizytor - RYSZARD KIJEWSKI 

Brygadierzy zespolOw: 

elektrycznego - RYSZARD RYBCZYŃSKI 
montatu dekoracji - JANUSZ SOBCZAK 
garderobianych - KRYSTYNA ZACZKIEWICZ 

• wspólprocujq 

W REl'ERTUARZE 

BŁĘKITNA MASKA F. Raymonda 

KRAINA U$MIECHU F. Lehóra 

KUZYNEK Z HONOLULU E. Kilnnekego 

ME AND MY GIRL N. Gaya . 

MISS NATURA L. Orlewicza 

MY FAIR LADY F. Loewego A. Lernera 

PIĘKNA HELENA J. Offenbacha 

PTASZNIK Z TYROLU K. Zell era 

SKRZYPEK NA DACHU J. Bocka J. Steina 

WESOŁA WDÓWKA F. Lehóra 

WIEDEŃSKA KREW J. Straussa-syna 

l'onadto baśnie muzyczne dta dzieci: 

KOPCIUSZEK S. Gerstenkorna 

KRÓLOWA $NIEGU M. Śv1ięcickiego 

PINOKIO W. Korcza 

$PIĄCA KRÓLEWNA S. Gerstenkorna 



Zamówienia zbiorowe przyjmuje 

Biuro ·Organizacji Widowni 

Teatru Muzycznego w Łodzi 

codziennie z wyjątkiem niedziel świąt 

w godz. 8-15, tel. 78-19-68. 

Przedsprzedaż: indywidualna 

z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Rasie. 

Kasa Teatru czynna 

z wyjątkiem poniedziałków w godz. 1 J....-1 S.30 

Kierownik Biura Organizacji Widowni -

Jerzy Pintera 

Redakcja programu - Grażyna Kompel 

Wybór materiałów - Halina Dolata 

Projekt okładki - Anna Wątorowska 

Nadzór organizacyjny - Krzysztof Dziki 

Wydawca - Teatr Muzyczny w Łodzi 

Nakład - 1 O.OOO egz. 

Cena programu - 300 zł 

Wydz. Poligraf. ZPP „Zenit" zam. 94 n. 10 OOO D-12/281 




