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,----------- Emmerich Kalman »HRAB INA MARICA« ---------

EMMERICH KALMAN 

Ur. 24 X 1882. Siófok nad Balatonem; zm. 30 X 1953. Paryż . 
. Najwybitniejszy. obok Lehara. twórca postklasycznej operetki wiedeńskiej. kształcił 

się w Budapeszcie (studiował kompozycję i teorię muzyki oraz prawo). tam pisał pierwsze 
krytyki muzyczne. pierwsze utwory symfoniczne (Saturnalia, wykonane przez Filharmo
nię Budapeszteńską w 1904). pierwsze piosenki kabaretowe (pod pseudonimem 
Koloman lmrey) i pierwszą komedię muzyczną (Dziedzic Pereszleny. 1906). tam też 
otrzymał za swe kompozycje nagrodę miasta Budapesztu (1907). która umożliwiła mu 
przeniesienie się do ... Wiednia. 

Napisaną jeszcze w Budapeszcie pierwszą operetkę Tatarjaras (Klęska Tatarów) 
wystawił w Wiedniu w niemieckiej wersji pod tytułem Herbstmanover (Manewry 
;es1enne, 1909). a szybki sukces tego dzieła w całej Europie. a nawet w USA. 
zadecydował o tym. że Kalman całkowicie poświęci/ się operetce. Pisał wiele. 1-2 
utwory rocznie. na ogół z powodzeniem. lecz dopiero sukces Księżniczki czardasza (Die 
Csardasfurstin, 1915) zapewnił mu miejsce - tuż obok Lehara - w panteonie 
kompozytorów operetkowych XX w. 

Do 1938 Kalman mieszkał w Wiedniu. Odbywał tournees koncertowe. w 1934 
otrzymał francuską Legię Honorową i wybudował sobie pałacyk w Wiedniu. gdzie 
zamierzał pozostać do końca życia "Anschluss" Austrii w 1938 zmusił go do wyjazdu; 
najpierw do Zurychu i Paryża. w końcu do USA. gdzie w 1947 przyjął obywatelstwo 
amerykańskie. W 1948 powrócił do Europy, w 1951 osiedlił się w Paryżu i tam dwa lata 
później 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 Węgrem i jego najlepsze utwory to 
właśnie te z czardaszami. z Cyganami. z Budapesztem ... Miał świetny nerw sceniczny, 
wyczucie efektu. ogromny temperament. Pisał z rozmachem przypominającym chwilami 
opery komiczne (szczególnie w jego ukochanych "wielkich finałach") 

W Polsce poznaliśmy wszystkie znaczniejsze operetki Kalmana. Były to (obok 
Manewrów jesiennych i Księżniczki czardasza): Hrabina Manża. (Grafin Manża 1924). 
Księżna cyrkówka (Die Zirkusprinzessin, 1926). Wieszczka karnawału (Die Faschingsfee: 
1917). Bajadera (Die Bajadere, 1921 ). Księżna Chicago (Herzogin von Chicago: 1928). 
Dziewczę z Holandii ( Das Hollandswe1bchen. 1920). Fiołek z Montmartre"u ( Das Veilchen 
vom Mbntmartre: 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 
Mann ka ( 1945). osnutą na tle tragicznego romansu arcyksięcia Rudolfa i baronówny Marii 
Vetsery; operetka ta nie dotarła właściwie w ogóle do Europy. natomiast ostatni jego utwór. 
Anżona Lady, wystawiono w Berlinie już po śmierci kompozytora. w 1954 - bez większego 
powodzenia 
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Bernard Grun - z "Dziejów operetki " 

W marcu 1908 rozeszła się po wiedeńskich kawiarniach "operetkowych" wieść 
o niezwykle uroczej. nowej operetce węgierskiej Tatargaras, która od miesiąca z powo
dzeniem wypełniała publicznością widownię teatru komedii w Budapeszcie Karczag 
- zawsze pilnie poszukujący nowych talentów - wybrał się wraz z Wallnerem obejrzeć 
ową sztukę, a jako doradcę muzycznego zabrał ze sobą Leo Falla. Po przedstawieniu 
doszło do spotkania z dwudziestosześcioletnim kompozytorem w hotelu. "Chcieli 
koniecznie - wspominał w późniejszych latach Kalman - pozyskać tę operetkę. 
Librettem byli zachwyceni. a Leo Fall wychwalał muzykę słowami. których zazwyczaj 
żaden kompozytor wobec swego rywala nie używa" 22stycznia1909 Manewry jesienne 
zostały po raz pierwszy wystawione w Theateran der Wien - i Emmerich Ka Im a n stał 
się nową potęgą operetki wiedeńskiej . 

Urodził się 24 października 1882 w Siofok nad Balatonem. Kupieckie przedsię
wzięcia jego ojca rozrastały się wraz z gospodarczą koniunkturą grynderskich lat. by wraz 
z ich końcem załamać się: domy i fabryki trzeba było posprzedawać i cała rodzina 
przeniosła się do ubogiego mieszkanka w Budapeszcie Piętnastoletni Imre. uczeń 
gimnazjum. chcąc zdobyć pieniądze na naukę gry na fortepianie. musiał w ciągu dnia 
udzielać korepetycji z łaciny i greki. nocą zaś adresować dla jakiegoś domu handlowego 
koperty - tysiąc sztuk za jedną koronę. Marzył o tym by zostać pianistą-wirtuozem. 
"Gamy.ćwiczenia.inwencje Bacha. łatwiejsze utwory Chopina. sonaty Beethovena 
- i mój ideał. Robert Schumann - opowiadał o owym okresie. - Całymi dniami 
przesiadywałem przy fortepianie Nagle poczułem ból ręki ... czekałem przez pewien czas, 
próżno żywiąc jeszcze nadzieje. gdy każda kolejna próba przynosiła gorzkie roz
czarowanie. Terapia gorącym powietrzem, kąpiele. galwanizacje, wzmacniające prepara
ty; ale polepszenie nie przychodziło; tak skończyła się moja kariera pianisty - byłem 
ściągniętym z obłoków. bardzo poważnym i bardzo smutnym młodzieńcem". 

I takim pozostał przez całe życie: ściągniętym z obłoków. poważnym i bardzo 
smutnym. Nawet w okresach największych triumfów nigdy nie widziano tego niewyso
kiego. krępego człowieka o miłych niebieskich oczach innym niż onieśmielonym 
i zatroskanym. Uniesienia i swawolna beztroska były równie obce jego naturze. co brak 
manier i kultury. Ów dżentelmen czardaszowy, pogodny piewca "artystek z variete" oraz 
"uroczych. słodkich dam w pięknym Wiedniu" - Jak stwierdza jego biograf. Julius 
Bistron - nie spożytkowywał radośnie swoich sukcesów; był zrównoważonym.spokoj
nym obywatelem. zajętym pracą. z przyjemnością palił cygara. czytywał w kawiarni 
gazetę. utrzymywał ład w swych sprawach finansowych i spokojnie kroczył własną drogą 
Fakt. że po fatalnym wypadku z ręką nie zrezygnował z muzyki i nie został - jak pragnął 
jego ojciec - adwokatem. lecz jął studiować teorię. przypisać należy wpływom dwóch 
jego przyjaciół. młodych kompozytorów. Alberta Szirmai i Wiktora Jacobi. Wraz z nimi 
oraz Bartókiem i Kodalym studiował harmonię i kontrapunkt w Akademii Muzycznej 
w klasie kompozycji Hansa Kbsslera. Napisał cykl pieśni. scherzo orkiestrowe Saturnalia. 
poemat symfoniczny Endre und Johanna. patriotyczny wodewil Das Erbe von Pereszleny 
i objął posadę krytyka muzycznego i operowego w gazecie "Pesti N aplo" 
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Artystyczny wzór i wręcz bajeczna kariera Lehara przywiodły Kalmana do operetki. 
Poszukując odpowiedniego libretta, zaczął pisywać kabaretowe ku.piety i szlagiery, aż 
wreszcie przedstawił Karolowi von Bakonyi pomysł operetki. której akcja toczy się na 
manewrach. i pozyskał współpracownika w tym czołowym libreciście Budapesztu 
Zubożały porucznik huzarów von Lorenty - - taki jest wątek treściowy operetki 
- zostaje podczas jesiennych manewrów zakwaterowany wraz z całym pułkiem 
w okolicy zamku swoich przodków Należy on obecnie do pięknej baronowej Rizy, 
w której niegdyś Lorenty był zakochany i która. podobnie jak Hanna Glawari. dla 
pieniędzy poślubiła innego człowieka; ten przejął długi porucznika. stając się właś
cicielem posiadłości .. Dumny oficer odmawia przybycia na zamek. lecz owdowiała Riza 
nadal pała do niego uczuciem.ca ła reszta zmierza więc do szczęśliwego. zakończenia 
według operetkowej konwencji . 

Urok i świeżość Manewrów jesiennych polega ły na niezwykle wiernym oddaniu 
środowiska. różnorodności postaci ubocznych. a przede wszystkim na śmiałej, pełnej 
wigoru muzyce Była to zapowiedź tego, co niebawem osiąął Kalman w zupełności i co 
zapewniło mu światową sławę - zapowiedź muzycznej syntezy realizmu i romantyzmu. 
węgierskiej brawury, wiedeńskiej uczuciowości i międzynarodowego poloru. Ognisty 
Marsz husarski piosenka o księżycu z tęskną me l odią wg- mol\, kokieteryjny walc Serca 
kobiet. głęboko uczuciowa pieśń Nigdy cię nie zapomniałem. kuplet o "przyjacielu Lob\" 
i duet- buffo Pójdź.pójdź. kotku biały- to główne punkty błyskot l iwej partytury. 

Theater an der Wien zapewnił pierwszej operetce Kalmana wspaniały start: Otto 
Storm. nowy śpiewak-bonvivant. grał dumnego Lorentyego, a Pallenberg kadeta. 
sierżanta rezerwy Wallersteina. W męskiej roli jednorocznego ochotnika Marosi zadebiu
towała urocza Luiza Kartouch, która dopiero niedawno jako jedna z walkirii miejskiego 
teatru w Grazu pojawiła się na znanej w świecie scenie. 

Krytyka za1ęła wobec młodego Kalmana stanowisko wyczeku1ące. Nazwała jego dzieło 
"miłym i przyjemnym", chwaląc zwłaszcza sposób. w jaki muzyczne sygnały armii 
austriackiej wkomponowane zostały w partyturę . Publiczność jednak była już od premiery 
zachvvyc'"'lna i Manewry jesienne doczekały się 265 przedstawień 

Tym bardziej rozczarowała wszystkich następna praca Kalmana. Der Ogute Kamerad 
(1911) nie stwarzał okazji do napisania dobrej muzyki, a ckliwego libretta Bakonyiego nie 
mogło uratować nawet opracowanie doświadczonegp Wiktora Leona. w "muzyczny 
utwór popu larny" znikł z repertuaru po paru tygodniach. a kompozytor znów stanął 
wobec konieczności szukania libretta. Problem ten rozwiązał wreszcie Juliusz Wilhelm. 
jedna z najprzyjemniejszych postaci literackich w dziedzinie wiedeńskiej operetki. 
Rozpoczął on swoją karierę jako aktor na prowincji. pod koniec ery Ja u nera dostał się jako 
pomocnik reżysera do Carl- Theater. lecz jako autor nie mógł początkowo zdobyć 
uznania. Sławnym uczynił go dopiero sukces sztuki Fruhlingsluft. zbliżając go do 
Reinhardta. Hellmesbergera, Falla, a w końcu i do Kalmana. 

Do libretta Król skrzypków (Zigeunerprimas) - teksty piosenek napisał Fritz 
Gurnbaum - przelał Juliusz Wilhelm całą swą rozległą znajomość ludzkiej duszy, własne 
doświadczenia sceniczne i głęboką poezję. Historia to była dość osobliwa. gdyż nie tylko 
ojciec i syn popadli w niej w konflikt. ale również muzyka ludowa i artystyczna Słynny 
skrzypek cygański Racz Pali. który miał niegdyś świat u swych stóp, spędza stare lata. 
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zreumatyzowany, w otoczeniu szesnaściorga swoich dzieci. w zapadłeJ dziurze Lorencz
falva. Przyjeżdża młody hrabia lrini, by zabrać go znów do Paryża Pali obawia się tej 
podróży - lecz gdy jego syn. Laczi student wiedeńskiej akademii. chce ruszyć zamiast 
niego. unosi się ambicją i Jedzie Sława jego dotychczas w Paryżu nie wygasła. Pali zostaje 
przyjęty entuzjastycznie. lecz musi stwierdzić ze smutkiem. że nowoczesna wirtuozeria 
Laczegio o całe niebo przewyższa jego "przeżyte już cygańskie rzępolenie". A kiedy 
rozpoznaje ponadto jeszcze w babce hrabiego lriniego swą pierwszą wielką miłość. 
pojmuje, że czas jego już minął. Oddaje synowi swego starego stradivariusa i powraca do 
Lorenczfalva dożyć końca swych dni. 

Mierząc póżniejszymi sukcesami Kalmana. nie był Król skizypkówJego najpopularniej
szym dziełem - nie ma jednak wątpliwości. że był najszlachetniejszym i najdoskonalszym. 

Ryszard Specht nazwał ową muzykę "szczerą, świeżą. wdzięczną. o niewymuszonej 
i melodyjnej inwencji. obdarzoną zdrowymi, naturalnymi rumieńcami. Kalman - pisał 
dalej Specht - stoi na żyznym gruncie muzyki ludową Z tego uświęconego źródła. 
czerpie swoje melodie. swą naturalność i autentyzm". Chcąc rozpatrzyć wszystkie uroki 
partytury Króla skrzypków. trzeba by nie tylko ukazać kunsztowny jej temat i konstrukcję 
formalną. lecz właściwie wyliczyć po kolei i bez wyjątku szesnaście numerów, które się na 
nią składają. 

"Nad dziełem tym - wyznał pewnego razu Kalman - upłynęły mi najpiękniejsze dni 
mego kompozytorskiego życia" Wraz z Królem skrzypków powstała - po wiedeńskiej 
i berlińskiej - operetka węgierska. (. .. ) 

Światowa sława Emmericha Kalmana od z górą pół wieku opiera się na wyjątkowym 
bogactwie melodii jego Księżniczki czardasza (1915). Artystyh artystki z variete. Tak 
całkiem bez dziewczątek na nic świat. Kobietka. sprytny czart. Bo to ;est miłość. ta głupia 
miłość. Chciałbym śpiewać. chciałbym płakać. Ja/ maman. życie krótkie. żal młodych lat 
- to zaledwie jedna trzecia tej pełnej inwencji, rozśpiewanej i roztańczonej muzyki . 
Wszystko to jednak nie wystarczyłoby, aby uczynić z Księżniczki czardasza najbardziej 
lubianą w świecie operetkę. gdyby nie była ona jednocześnie również - podobnie jak 
Helena. Zemsta nietoperza i Czar walca - odbiciem epoki i jej społeczeństwa: całej 
przedwojennej ery, pustego światka nocnych lokali , lowelasów i szansonistek, światka. 
w którym kochanków i metresy zmieniano wraz z każdym programem. z nocy robiono 
dzień, wzywano notariusza do cate chantant, by urzędowo poświadczył przyrzeczenie 
małżeństwa. a mimo to wczesnym rankiem meldowano się na służbę w swoim pułku 
Fotograficzna niemal wierność postaci libretta, napisanego przez Steina i Jenbacha. oto 
co odróżniało Księżniczkę czardasza od tak wielu innych operetek i obdarzało niezwykłą 
siłą wyrazu Na autentycznych przeżyciach oparty był obraz środowiska budapesztańs
kiego "Orfeum". a mądry stary "roue" Feri i jego uczeń Boni w równej mierze byli 
autentyczni. co otaczający ich kelnerzy, hrabiny, kawalerowie i kokoty. 

Gdzie indziej w świecie, w Ardenach. na ziemiach polskich i nad lsonzo. szalała 
wojna, lecz na Favoritenstrasse tłoczyli się ludzie przy kasach Johann-Strauss-Theater. 
żeby posłyszeć motyw przewodni "ostatnich dni ludzkości". radosną pieśń miłosną 
Sylwii i Edwina Choćby cały świat ;uż przepadł ciebie mami 

Sukces Księżniczki czardasza zaciążył nad jej trzydziestotrzyletnim kompozytorem 
Ogarnął go bowiem paniczny lęk, iż nigdy nie zdoła JUŻ stworzyć czegoś podobnego. 
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a nawet - że utraci sławę. wskutek czego zaczął odtąd kopiować nieprzerwanie 
samego siebie. Libretta oceniał już tylko przez porównywanie ich z Księżniczką 
czardasza. postaci i sytuacje dopasowywał do zaczerpniętych z niej wzorów. Taki sam 
rodzaj numerów muzycznych. śpiewany przez takie same postaci. musiał się pojawiać 
w takich samych partiach każdego dzieła. często nawet w takiej samej szacie 
orkiestralnej 

A mimo to melodyczna inwencja Kalmana nadal jeszcze była tak silna. iż wariacje 
traktowano jak oryginał i przyjmowano z entuzjazmem. W operetce Faschingsfee 
(1917) sybaryci z Budapesztu przeobrażają się w monachijską cyganerię. a Sylvia 
Varescu zamienia się w księżną Aleksandrę Marię. która powinna poślubić księcia von 
Grevlingen. lecz kocha się w młodym malarzu Wiktorze Ronai . W muzyce wykorzystał tu 
Kalman motywy swej dawniejszej. budapesztańskiej operetki Suzzi Kisasszony Das 
Hollandweibchen (1920) była nawrotem do dawnego schematu operetkowego. 
według którego księżniczki przebierały się za kelnerki. by wzbudzić miłość w sercach 
przeznaczonych im na mężów książąt Stare melodie. niewiele odmienione. pojawiły się 
tu znowu i raz jeszcze zostały zaakceptowane. 

Bajadera (1921) wykazuje już pewien postęp w warstwie rytmicznej i harmonicz
nej, a także dążenia dotrzymania kroku nowszym tendencjom muzycznym. Tradycyjny 
już kalmanowski zdobywca kobiet występu Je tym razem jako książę Radjami z Lahore. 
we fraku i w turbanie. przybranym rajerami i brylantami Podobnie jak Daniło. pragnie 
zabawić się w Paryżu i. podobnie jak Achmeda Beja, otacza go egzotyczna aura. Lecz 
Odette Darimonde. podobnie jak Kondja Guli. "wcale nie jest łatwa ". mimo to 
- podobnie jak Hanna Glawari - rzuca mu się na szyję, "bo los tak chce". Kalman tym 
razem świadomie komponował szlagiery taneczne. Gdy na niebie gwiazdy zaświecą. 
Kawiarnia- bar. Każda piękność tańczy shimmy stały się nader szybko popularne. 
a nawet liczne orientalizmy w pieśni O Ba;aderoprzez pewien czas nie raziły . Mimo to do 
ostatnich operetek Kalmana - gdzie śpiewano o różach z Dżaipuru i dusznych nocach. 
a radżowie olśniewali strojami. gdzie rozległy się dźwięki kościelnych organów 
i przybiegali z tragicznymi wieściami adiutanci - wkradł się element groteski. który 
koniecznie trzeba było usunąć.( ... ) 

Po holenderskich i indyjskich wycieczkach powrócił Emmerich Kalman 28 lutego 
1924 Hrabiną Maricą do bliskich sobie Cyganów. csikósów, węgierskich dziewcząt 
i gości 'Tabarinu". Libretto pióra Brammera - Grunwalda relacjonowało w pewny 
sukcesu sposób historię de jeune homme pauvre Octave Feuilleta. zubożałego arysto
kraty, który chcąc zapewnić swej siostrze stosowną do jej stanu edukację zostaje 
administratorem majątku młodej, bogatej wdówki i na koniec. mimo mnóstwa prze
szkód, żeni się z nią . Cygańskie uniesienie. witalna radość i miły erotyzm pierwowzoru 
znalazły twórcę Księżniczki czardasza na dawnych wyżynach Rekwizytami pełnej 
wigoru. mistrzowskiej muzyki były interesujące harmonie. hojnie wykorzystujące skalę 
dorycką, rytmy, w których węgierskie rubato kojarzyło się z jazzową synkopą, i szaleńcze 
biegniki cymbałów. Popisowe numery: Pozdrów rozkoszne. przesłodkie dziewczęta. 
Ach. jedź do Warażdin. Tak. chcę zostać tu. samotnie śnić. Pójdź. Cyganie. Ach. zgódź 
się już. zasłużenie cieszyły się ogromnym powodzeniem. aces Maricy mógł w pełni 
mierzyć z wszelkimi innymi triumfami operetkowymi. Różnił się od nich jedynie aż 
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Anna PLEWNIAK 
Elżbieta MIKULSKA 

Populescu - Władysław GUZIK 
Kazimierz RÓŻEWICZ 

Koloman Żupan - Andrzej BERNAGIEWICZ 
Wojciech WRÓBLEWSKI 

Tasillo - .Jan WI 

Księżna Cudenstein - Krystyna BEHOUNEK 
Antonina MALARZ 

Karol - .Jan m!!'!a...."' 
Stanisław KNAPIK 

Czeko - Stanisław ZIÓŁKOWSKI 
Franciszek MAKUCH V 

Peniżek - Paweł MIŚKOWIEC 
Adam SADZIK 

Mina - Maria DOMAIQ"SKA 
Elżbieta MIKULSKA 

Cygan - Adam KOSSEK V 
Stanisław KNAPIK 
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nazbyt pewną siebie. nieomal mechaniczną perfekcją wykonania, za którą ukrywały się 
szablon i klisza - niebezpieczna tendencja do powtarzania się, w nadzei wygrania raz 
jeszcze największego losu. 

Hubert Marischka stał się tymczasem. jako następca swego teścia. Karczaga, 
dyrektorem Theater an der Wien a Marica była jego pierwszym wielkim sukcesem. 
Pozyskał dla swego teatru Maxa Hansena jako nowego, znakomitego "buffo". a w osobie 
Maxa Masera zdobył komika wielkiego klasycznego formatu. Z długotrwałych podróży 
do Paryża. Londynu i Nowego Jorku przywiózł również nowe pomysły reżyserskie 
Wszystko to - połączone z wokalnym kunsztem Betty Fischer i osobistymi aktorskimi 
walorami Marischki - doprowadziło do odrodzenia Theateran der Wien i do odnowienia 
jego stylu. z czego głównie sorzystal Kalman. Księżniczka cyrkówka (1926). tekstowo 
stanowiąca aż nazbyt wyraźną repryzę Studenta żebraka. a muzycznie będąca wręcz 
fotografią Maricy, zdradzała pierwsze znamiona upadku. które w Herzog/n von Chicago 
(1928) ujawniły się bardziej, znacznie wyraźniej. Lehar znalazł swój późny styl, Kalman 
zaś, niefortunnie i zbyt późno sięgając po operetkowe jego laury, usiłował mu dorównać. 
Das Vel/chen Montmartre (1930) wyraźnie ukazał jałowość takich poczynań. Pokonany 
książę czardasza wrócił tedy do własnej rdzennie domeny, choć i tutaj także przeżył 
rozczarowanie. Tymczasem pojawił się bowiem miody Pal Abraham i T eufelsreiter ( 1 9 32) 
Kalmana z "żarem puszty", "węgierską krwią". "szampańską kolacyjką" i "nocną 
kawiarenką" został już nieodwołalnie uznany za vieux jeu. 
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HRABINA MARICA (Grafin Mariza) 

Operetka w 2 częściach; libretto; Julius Brammer i Alfred Grunwald. 
Prapremiera Wiedeń 28 li 1924. 
Premiera polska Warszawa 16 X 1924 

CZĘŚĆ I 
Hrabina Marica od dawna spędza czas w Paryżu. Budapeszcie lub Wiedniu - z dala 

od swego majątku. Natomiast jej posiadłością opiekuje się obecnie nowy rządca. Bela 
Toerek. Nigdy nie widział swojej chlebodawczyni. posadę otrzymał poprzez ogłoszenie 
w gazecie. a referencje wystawił mu hrabia Tassilo Endroedy- Wittemburg, czyli on 
sam. Hrabia Tassilo bowiem. chcąc spłacić długi ojca. musiał sprzedać swój rodowy 
majątek. aby zaś uzbierać pieniądze na posag dla ukochanej siostry. Lizy, przyjął - tając 
swoje prawdziwe nazwisko i stan - pracę u hrabiny. 

Liza. mieszkająca na pensji w stolicy, nic nie wie o rodzinnych kłopotach; jedynym 
wtajemniczonym jest przyjaciel Tassila. baron Karol Liebenberg, który przyjeżdża właśnie 
z wiadomością, że wszystkie manipulacje finansowe zostały zakończone pomyślnie 
hrabia jest wprawdzie bez grosza. lecz na rodzinnym honorze nie ma już plamy Karol 
dziwi się tylko. że Tassilo nie poprosił o pomoc swej arcybogatej ciotki. księżnej 
Cudenstein, ale Tassilo po prostu chciał sam wybrnąć z kłopotów i sam chce radzić sobie 
nadal. 

Gdy przyjaciele wspominają wspólne wieczory w Wiedniu. nadchodzi książę 
Populescu. należący do grona zakochanych w hrabinie Maricy birbantów. z wiadomością 
elektryzującą wszystkich: hrabina oficjalnie ogłosiła swoje zaręczyny z baronem Żupa
nem. a uroczystość zaręczynowa ma odbyć się u niej we dworze. jeszcze dzisiaj. Hrabina 
powinna przybyć lada chwila. a wraz z nią zaręczynowi goście ze stolicy. 

Hrabina istotnie przyjeżdża Witają ją chłopi z jej majątku i cygańska muzyka Marica, 
szczerze wzruszona. również odpowiada im piosenką (Gdy cygańska piosnka płacze). 
Zebranych gości spotyka jednak zawód: baron Kol oman Żupan nie mógł niestety, przybyć 
i zaręczyny odbędą się bez narzeczonego Hrabina poznaje nowego rządcę; Tassilo 
podoba się Maricy lecz nie daje mu tego po sobie poznać Wśród przybyłych gości Tassilo 
spotyka swą siostrę. Lizę; z konieczności tłumaczy jej finansowe położenie rodziny i swoją 
pozycję tutaj. Liza nie wierzy, sądzi, że to dla żartu lub ... z miłości do kogoś jej brat udaje 
rządcę, niemniej przyrzeka. że go nie zdemaskuje. Oboje cieszą się na razie z nieoczekiwa
nego spotkania 

Kol oman Żupan w ogóle nie istnieje, zaręczyny są fikcją, która ma chronić Maricę od 
zalotów licznych. polujących na jej majątek adoratorów. Marica ma nadzieję, że dadzą jej 
wreszcie spokój. gdy uwierzą. że przyrzekła już komuś rękę ... Ale jej żart kończy się 
nieoczekiwaną pointą oto zjawia się - narzeczony Baron Koloman Żupan. jedyny 
z Żupanów od czasów Ludwika Węgierskiego, przeczytał w gazecie o swych zaręczynach 
z Maricą. zadziwił się niepomiernie i pospiesznie przyjechał. aby zorientować się o co 
właściwie chodzi . Teraz. widząc urodę hrabiny, ochoczo pragnie egzekwować jej 
nieprzemyślany anons (Ach. jedź do Varasdin). 
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Marica jest rozbawiona sytuacją i na razie nie przeszkadza Żupanowi grać roli 
narzeczonego. Odbywa się zaręczynowy bankiet Dla rządcy Marica przesyła również 
butelkę szampana - Tassilo z goryczą musi przełknąć to upokorzenie (Graj, Cyganie! 
Graj, Cyganie.0. 

Wyszedłszy przed pałac , Marica słyszy pieśń Tassila i każe mu zaśpiewać dla swych 
gości. Tassilo odmawia i poirytowana hrabina zwalnia go ze służby Jej towarzystwo, 
z Populescu i Żupanem, wybiera się do Budapesztu zakończyć wieczór w tamtejszych 
lokalach, Maricę natomiast zatrzymuje na chwi l ę Cyganka Mina wróży jej, że jeszcze tej 
nocy Marica odnajdzie swą wielką miłość. Zaintrygowana wróżbą i coraz mocniej 
zainteresowana postacią rządcy, Marica postanawia pozostać we dworze. 

Przyjaciele odjeżdżaią. dwór zasypia, hrabina spotyka Tassila. Dla niej chętnie 
powtarza teraz swą pieśń 5piewają ją razem (Graj Cyganie.I) ... 

CZĘŚĆ li 
Miesiąc upłynął na zabawach w majątku hrabiny. Tassilo ostatecznie pozostał na 

posadzie, Zupan natomiast widząc że nie ma żadnych szans u Maricy, zainteresował się 
Lizą; zakochał się w niej - chyba z wzajemnością 

Marica prowadzi z Tassilem niebezpieczną grę; rzekomo dla żartu wciąga go w coraz 
poważniejszy flirt, zakończony wreszcie miłosnym wyznaniem Oboje wiedzą już. że się 
kochają ... Ich sam na sam przerywa Żupan, który zwraca hrabinie słowo, ponieważ na 
drodze do ich związku stoi zasadnicza przeszkoda: hrabina jest bardzo bogata. a jemu 
dziadek zapisał cały majątek pod warunkiem. że Żupan ożeni się z biedną dziewczyną 

Liza zwierza się Żupanowi ze swego ubóstwa; zachwycony tym, że jego uczucie idzie 
w parze z wolą dziadka. baron prosi ją o rękę. Korzystając z tanecznego zamieszania 
spowodowanego przybyciem tancerek, Tassilo chce wysłać kamerdynera z listem do 
Karola. Pisze. że trudno mu już wytrzymać w dobrowolnie przyjętej roli , lecz idzie przecież 
o posag, o zapewnienie lepszej przyszłości ... Listu jednak nie kończy, zostawia go na 
chwilę i pismo wpada w ręce Maricy. Rozumie je opacznie, przypuszcza. że Tassilo poluje 
na jej posag, że udaje miłość, aby zdobyć majątek Zawiedziona i rozdrażniona, obraża 
Tassila, rzucając mu pieniądze w twarz: "Tysiąc! Dwakroć sto tysięcy Czy wystarczy już, 
czy nie? Gdy za mało, to dam więcej. Jak pan otaksował mnie?" . 

Wchodzi na tę scenę Liza i zrozpaczona tuli się do brata; teraz nie czas już na 
udawanie. Ze zdumieniem całe towarzystwo dowiaduje się, że Liza i Tassilo są 
rodzeństwem. Marica pojmuje swój błąd, chce zatrzymać ukochanego, ale - na próżno. 
Goście się rozeszli. a Marica przesiedziała całą noc przed pałacem. 

Nazajutrz po tak obfitej w wydarzenia i .. . w alkohol nocy Marica zabiera się do 
gospodarowania, usiłując pozyskać do pomocy Żupana i Populescu. Tassilo zwolnił się 
już z pracy, ma wyjechać za parę minut, lecz nieoczekiwanie zjawia się ... jego ciotka, 
księżna Cudenstein. Dowiedziawszy się od Karola, gdzie jest i co robi jej siostrzeniec, 
przyjechała do majątku Maricy, aby poinformować Tassila, że odkupiła rodzinne dobra, 
sprowadziła do pałacu dawną służbę, słowem - Liza i Tassilo mogą natychmiast wracać 
do siebie. W rezultacie ciocia Cudenstein może pobłogosławić od razu dwu parom. Baron 
Żupan zabiera Lizę do Varasdin (tylko prosi, aby bez posagu), Tassilo - równy już teraz 
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Maricy stanem i majątkiem - śmiało i poważnie wyznaje jej wreszcie miłość. a ona 
- odwzajemnia jego uczucie. 

Hrabina Marica to drugi obok Księżniczki czardasza wielki sukces Kalmana. Raz 
jeszcze okazało się, że Kalman idealnie czuje się w węgierskich, czardaszowych rytmach, 
raz jeszcze imponuje bogactwem efektownych, łatwych do zapamiętania melodii. Szereg 
arii i duetów Maricy do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością; piosenka Maricy z I aktu 
Gdzie mieszka miłość?, duet Zupa na i Maricy Ach, jedź do Varasdin, a przede wszystkim 
aria Tassila Graj, Cyganie .. 5piewała u nas Maricę Wiktoria Kawecka (przygotowała ją 
w 50. roku życia), a także Kazimiera Niewiarowska; obie w roku premiery: 1924. 

W okresie powojennym - dawne tłumaczenie Andrzeja Własta zastąpiło nowe: 
Agnieszki Feill, Władysława Krzemińskiego i Artura Tura. Na płycie Muzy (XL 315) 
fragmenty Maricy nagrane zostały przez Teresę Żylis-Gara(!), Agnieszkę Kossakowską, 
Bogdana Paprockiego i Zdzisława Nikodema. 

PWM 1984 
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CHÓR 
Soprany 
Maria CZARNECKA 
Zofia CISZEWSKA 
Bogumiła GORCZYCA 
Małgorzata HYŻY 
Elżbieta MIKULSKA 
Lidia RAYMOND 
Joanna RAKOCZY 
Zdzisława SZNAJDER 
Beata WĄSOWICZ 
Anna WĄTROBSKA 
Jadwiga WIERZBICKA 

Alty 
Alina ANTONIK 
Lucyna BEŁTOWSKA 
Agnieszka CZEKAJ 
Agata GONDEK 
Magdalena KOTARBA 
Anna MIŚKOWIEC 
Maria PAWLISZ 
Lidia PIROWSKA 
Joanna ROGOWSKA 
Aleksandra SOTNICKA 

Tenory 
Jarosław DIJUK 
Józef GARLAK 
Krzysztof KOGUT 
Wiesław POPIOŁEK 
Wojciech RADOŃ 
Ryszard SŁYSZ 
Paweł SZCZEPANEK 

Basy 
Aleksiej DROZDOW 
Jerzy KASPRZAK 
Krzysztof Kl EŁBIŃSKI 
Adam KOSSEK 
Paweł MIŚKOWIEC 
Ludomir ROGALEWSKI 
Adam SADZIK 
Jerzy SZAWEL 
Andrzej WARTALSKI 
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BALET 

I tancerze 
Alina TOWARNICKA 
Wacław NIEDZWIEDZ 

Sol i śc i 
Renata DROZDOWSKA 
Jurate SODITE 
Jacek DROZDOWSKI 
Michał ZUBKOW 

Koryfeje 
Renata GODEK 
Elżbieta PIWOWARSKA 
Adam KLAFCZYŃSKI 
Tomasz WOJCIECHOWSKI 

Zespół 
Marzena BIESIADECKA 
Wioletta MACIEJEWSKA 
Magdalena MALSKA 
Małgorzata PIECHNIK 
Maja WITKOWSKA 
Zbigniew HA TŁAS 
Wasilij MASLIJ 
Tomasz SZARO 

Korepetytor baletu 
Marian MALINOWICZ 

Inspektor baletu 
Alina TOWARNICKA 
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ORKIESTRA 
I skrzypce 
Swietłana SIEMIANNIKOWA - koncertmistrz 
Leszek SKROBACKI - koncertm istrz 
Ewa SOBCZAK 
Teresa SZAREK 
Irena WÓJTOWICZ 
Barbara KUZNIA-ŁOBACZEWSKA 
Marek MUCHA 
Anna STOLARZ 
Igor LASZKIEWICZ 

li skrzypce 
Anna BURZYŃSKA-BANDOSZ 
Bożena BARAN 
Tomasz KUZNIA 
Ewa WELANYK-JANICKA 
Zbigniew ULIASZ 
Halina BORONI 
Jan MALIK 
Igor PETRYCZENKO 

Altówki 
Jurij SZEWCZE N KO - koncertmistrz 
Bogdan RUSIN 
Małgorzata Pl EKARCZYK 
Aleksandra MICHAILENKO 

Wiolonczele 
Wiktor GŁUSZCZENKO - koncertmistrz 
Barbara WROŃSKA-KORZEN IOWSKA 
Barbara DROBNIAK-JAKÓBIK 
Alina GROCHALA 
Leszek PACANEK 
Stanisława KOMOŃSKA 
Danuta PAŃCZYK 

Kontrabasy 
Marek MARKOWICZ 
Beata LESZCZYŃSKA 
Jerzy POROSŁO 
Marek BEDNARCZYK 

Celesta 
Maria MAZURKOWSKA 

Harfa 
Lilianna KOSIOROWSKA-WYSOCKA 

Perkusja 
Michał OPALIŃSKI 
Marcin KOTARBA 
Jacek WAĆ 

Flety 
Janusz PAŃCZYK 
Bronislaw ZAJĄC 
Małgorzata GŁADYS 
Marta MURZYN 
Anna BOREJCZUK 

Oboje 
Leonid POZDEEW 
Miroslaw DRAK 
Sylwia TOMERA 

Klarnety 
Jerzy KROWICKI 
Dezyderiusz BORONI 
Ryszard CIEŚLA 
Stanisław OLKO 

Fagoty 
Arkadiusz BABIŃSKI 
Piotr MIS 

Trąbki 
Mikołaj SKICZKO 
Maurycy BIESIADECKI 

Waltornie 
Jurij PRONIUK 
Henryk PIESZKA 
Witold WIDERSKI 
Paweł SIEDLIK 
Antoni Pl ETRAS 
Puzony 
Krzysztof PRZYBYŁ 
Bogdan PIZNAL 
Krzysztof WĘGRZYN 
Arkadiusz BAŁA 

Inspektor orkiestry - Barbara WROŃSKA- KORZENIOWSKA 
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ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik produkcji - ZDZISŁAW JAROSIK 
Zastępca kierownika produkcji - TADEUSZ JANIK 
Kierownik techniczny sceny - TADEUSZ KONIECZNY 
Kierownik prac. elektr.-akust. - JÓZEF RYBARCZYK 
kier. prac. kraw. damskiej - ALICJA TEKIELA 
kier. prac. kraw. męskiej - MARIA ODROBINA 
kier. prac. perukarska-fryzjerskiej - CZESŁAWA GWIZDAŁA 
kier. prac. stolarskiej - HENRYK CZARNECKI 
kier. prac. modelarskiej - WACŁAW DIDUR 
kier. prac. ślusarskiej - FRANCISZEK SZUMNY 

KOORDYNACIA PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Kierownik - URSZULA LALURNY -WAĆ 
Rzecznik Prasowy - GRZEGORZ KONIARZ 

BIURO OBSŁUGI WIDZA 

Kierownik - EWA ŚWIDERSKA-WINNICKA 
Specjalista ds. reklamy - JAN PYRZYŃSKI 

Opracowanie graficzne - JANUSZ WRZESIŃSKI 

OPERA I OPERETKA W KRAKOWIE 

DYREKCJA TEATRU: ul. Senacka 6, 31-002 Kraków 
DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY: Sekretariat tel . 22 -62 -1 O 
BIURO OBSŁUGI WIDZA: ul. Lubicz 48. tel. 21 -16- 30 
SCENA OPERETKOWA I DZIECIĘCA: 
ul . Lubicz 48. centrala : 21 -22 -66. 21 -42-00 
kasa: 21 -16-30 
SCENA OPEROWA W TEATRZE IM. J. SŁOWACKIEGO 
Plac św. Ducha 1. tel . 22-45- 75 
kasa: 22-45- 75 

Drukarnia OF ICYNA CRACOVIA 
31-052 Kraków. ul. Miodowa 41. tel. 21-71-90 
zam. nr 38/94 - 1 OOO + 4000 egz. 
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m: 
Oficyna Cracovia 

Ze zbiorów 
n· z1a u Dokumentacji 

ZG ZASP 

......_ ____________ ____J założona w 1989 roku 

oferuje szeroki wachlarz usług 
wydawniczych, redakcyjnych, 
poligraficznych, reklamowych 
i marketingowych 

O wielobarwne foldery i ulotki 
O kalendarze jedno- i wieloplanszowe 
O niskonakładowe skrypty, tomiki poezji 
O reprinty książek, druki akcydensowe 
O papiery firmowe, etykiety i metki 
O druki reklamowe 
O wszelkie druki promocyjne 

Proponujemy współudział w redagowaniu miesięcznika 
„Suplement". Organizujemy kampanie reklamowe w pra
sie, radiu i telewizji. Oferujemy usługi wydawnicze i poli
graficzne w niskich nakładach na zlecenie Autorów ! 

Współpraca z wybitnymi grafikami i fotografikami 
gwarantuje profesjonalny poziom naszych usług 

Drukujemy z materia/ów własnych i powierzonych 

Oficyna Cracovia, ul. Miodowa 41 , 31-052 Kraków 
telefony: 2162 09, 21 7190 

NIP 676-007-87-55 
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