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W marcu 1908 roku rozeszła się po wiedeńskich 
kawiarniach „operetkowych" wieść o niezwykle 
uroczej, nowej operetce węgierskiej, która odmie
siąca z nie słabnącym powodzeniem wypełniała 
publicznością widownię teatru komedii w Budape
szcie. Dyrektor Theater an der Wien - zawsze 
pilnie poszukujący nowych talentów - wybrał się do 
Budapesztu zabierając ze sobą doradcę muzycznego 
Leo Falla. 

Po przedstawieniu doszło do spotkania z dwu
dziestosześcioletnim kompozytorem w hotelu. Bar
dzo chcieli pozyskać tę operetkę. Byli zachwyceni 
librettem, a Leo Fall wychwalał muzykę słowami, 
których zazwyczaj żaden kompozytor wobec swego 
rywala nie używa. I pozyskali. 

22 stycznia 1909 roku „Manewry jesienne" zo
stały po raz pierwszy wystawione w Theater an der 
Wien i Emmerich Kalman stał się nową potęgą 

operetki wiedeńskiej. 
Urodzony 24 października 1882 roku w Siofok 

nad Balatonem już jako piętnastoletni chłopak mu
siał zarabiać pieniądze na naukę gry na fortepianie 
udzielając korepetycji z łaciny i greki w dzień, 

a w nocy adresując dla jakiegoś domu handlowego 
koperty - tysiąc sztuk za jedną koronę. Całymi 
dniami przesiadywał przy fortepianie. Któregoś 

dnia nieodwracalna kontuzja ręki zakończyła karie
rę pianistyczną. Od tego momentu Kalman stał się 
poważnym i smutnym młodzieńcem. Takim pozos
tał przez całe życie. Nawet w okresach najwięk
szych triumfów nigdy nie widziano tego niewyso
kiego, krępego człowieka o miłych niebieskich 
oczach innym niż onieśmielonym i zatroskanym. 

Będąc już uznanym kompozytorem tworzy kolej
ne wiekopomne dzieło klasyki operetkowej „Księż
niczkę czardasza". W tym momencie ogarnął go 
paniczny lęk, iż nie zdoła już stworzyć czegoś 

podobnego, a nawet - że utraci sławę. Dziewięć lat 

kopiował siebie samego i szukał czegoś, co po 
nieudanych próbach wyniosło by go znowu na 
wyżyny kompozytorskie. 

28 lutego 1924 roku cygańskie uniesienia, witalna 
radość oraz pełna wigoru mistrzowska muzyka 
uderzyły publiczność premierowego spektaklu 
„Hrabiny Maricy". 
Któż nie zapamięta po obejrzeniu Hrabiny popi

sowych numerów: Pozdrów ode mnie rozkoszne 
dziewczęta, Ach, jedź do Warażdin, Graj cyganie, 
Gdzie mieszka miłość, Chcę słodko marzyć. 

„Manewry jesienne", „Księżniczka czardasza", 
„Hrabina Marica" są jak potężne kolorowe race, 
które ilekroć „wystrzelą" na scenie tylekroć przy
ciągną tłumy wielbicieli dobrej, starej operetki. 
I w tym tkwi potęga Kalmana, którego wraz ze 
Straussem, Leharem i Offenbachem można śmiało 
porównać do klasyków wiedeńskich - Mozarta, 
Haydna i Beethovena. 

Po trzydziestu siedmiu latach „Hrabina Marica" 
znowu pojawia się na deskach Teatru Muzycznego 
w Poznaniu. Można nie przepadać za operetką ale 
Maricę polecam z pełnym przekonaniem że ma nie
zaprzeczalny urok i czar. Dlatego wróżę jej długi 
sceniczny żywot. 

Ludwig Arno 



dla przyjaciół 

BUSIA 

Ruchliwa, niespokojna sylwetka. Z czymś dziw
nie ujmującym w otwartym uśmiechu, w dźwięcz
nym, nieco załamującym się głosem, w szybkim 
sposobie wypowiedzi. Średniego wzrostu, brunetka 
o charakterystycznej smagłej twarzy, której wyrazi
stość koncentruje się w wielkich ciemnych oczach 
pod mocno zarysowanymi łukami brwi. 
„Mała ulubienica Lwowa" - jak nazywała prasa 

Busię - debiutowała na scenie lwowskiej Wilama 
Horzycy. Wiem, że czekasz Szanowny Widzu na 
podanie daty, ale dat nie będzie. Będzie za to 
recepta na życie, recepta artystki, która pewnego 
dnia ucałowała „z dubeltówki" Fernandela na 
przyjęciu wydanym przez redakcję „L'Humanite" 
ale następnego dnia już nie miała czasu o tym 
myśleć, bo czekało ją mnóstwo zajęć. Stara się 

zawsze wychodzić życiu naprzeciw. Naprawdę 

szczęśliwa czuje się wówczas, kiedy pada ze zmę
czenia. Wtedy docenia wartość odpoczynku, delek
tuje się nim. Nie na długo oczywiście, bo zaraz ją 
dokądś znowu gna. Rzeszów, Poznań, Kraków, 
Warszawa, Gdańsk. Reżyseruje, pisze scenariusze. 
Działa zawsze szybko, ale z ogromną konsekwencją 
dochodzi do wytyczonych celów. Lata pracy jako 
aktorka wyrobiły w niej poczucie dyscypliny, którą 
przede wszystkim wyróżniają się wszystkie wyreży
serowane przez nią spektakle. Nic dziwnego. Pra
cowała, jako aktorka, w okresie kiedy wszystko 
dookoła było bardziej zdyscyplinowane i myślano 
przede wszystkim jakimi środkami pokazać prawdę 
na scenie a nie jakim sposobem pozbyć się wymaga
jącego dyrektora. 

36 lat była aktorką. Jej ukochana rola to Pilar 
z ;,Komu bije dzwon" Hemingvaya. A było ich 
ponad sto. Między innymi Matylda von Zahnd 
w ,,Fizykach" Diirrenmatta, Matka Courage Bre
chta, Jenny w „Operze za trzy grosze" Brechta, 
Kasia z „Poskromienia złośnicy" Szekspira, Rachel 
w „Weselu" Wyspiańskiego. 

Od szesnastu lat reżyseruje. 45 spektakli - opery, 
operetki, komedie muzyczne, widowiska dla dzieci. 
Była pedagogiem w Studium Aktorskim przy Tea
trze Muzycznym w Gdyni, kiedy dyrektorowała 
nim Danuta Baduszkowa. Z ogromną frajdą patrzy 
teraz na swoich wychowanków - Grażynę Brodziń

ską, Dorotę Lulkę. 

Wiele słów należałoby jeszcze o Busi napisać. 
Wszystko i tak za mało. Z nią należy porozmawiać 
- to dopiero frajda. 

Myślę, że ta znikoma ilość to cała kwintesencja 
Busi Czosnowskiej - Człowieka Teatru. 
Może przy realizacji Hrabiny Maricy będziemy 

mieli okazję porozmawiać dłużej i dowiem się wre
szcie, o czym dyskutowała w Paryżu, będąc na 
rządowym stypendium, z Jeanem Gabin, Jeanem 
Marais czy z Danielle Darrieux. 

Daniel Kustosik 



Pani Mario, jest Pani, jak sama to przy każdej 
okazji podkreśla, dzieckiem opery. Zaczynała Pani 
jako solistka Teatru Wielkiego w Warszawie. Pani 
partnerami scenicznymi byli: Zbigniew Strzałkow
ski, Stanisław Szymański, Jan Lisowski, Gerard 
Wilk, Wojciech Wiesiołowski, Kazimierz Wrzosek, 
Witold Gruca. Tańczyła Pani z Margot Fonteyn. 
Spektaklami, w których Pani tańczyła, dyrygowali 
Bierdiajew, Wicherek, Górzyński, Latoszewski. 
Czy Pani lubi operetkę? 

Maria Surowiak -Nie znoszę. Dla mnie libret
ta operetkowe są tak głupie, że aż czasami przeraża
jące. 

Ale przecież od wielu lat współpracuje Pani z Tea
trami Muzycznymi, w których ustawia choreografię 
właśnie w operetkach. 

Od bardzo wielu lat. Byłam tancerką, jestem 
choreografem i pedagogiem, głównie za granicą. 
I dlatego nie robię reżyserii w operetkach tylko 
choreografię, a więc to co jest mi najbliższe. Kiedy 
poproszono mnie żebym objęła Operetkę Gliwicką 
jako kierownik baletu, kiedy pojechałam i zobaczy
łam koszmarne przedstawienie, miałam być tam 
dwa lata a zostałam dziesięć, nie tylko szefując ale 
przede wszystkim tańcząc i układając choreografię, 
starałam się zawsze tę dziedzinę sztuki podnieść do 
rangi znaczącej i profesjonalnej. Zbierałam ludzi do 
zespołu ze szkół baletowych, świetlic, domów kul
tury, takich, którzy chcieli coś w tym zawodzie 
osiągnąć a przede wszystkim takich, którzy mieli do 
tego zawodu predyspozycje. 

Pani Bogusławo, była Pani przez szereg lat aktor
ką dramatyczną. Czy nie sądzi Pani, że w operet
kach jest wiele rzeczy, które trącą myszką? 
Bogusława Czosnowska - Ależ oczywiście, że 

tak. Dlatego ja jestem wredna i poprawiam co się da 
i ile się da. Uważam, że wszystko idzie naprzód. 
Zmienia się percepcja widza i trzeba tę operetkę 
trochę odświeżyć. 

A co Panią najbardziej pociąga w tym gatunku? 
Kocham muzykę. Kocham ruch sceniczny. Koń

czyłam szkołę baletową i nawet jeżeli robię sztukę 
dramatyczną - wstawiam ile się da muzyki. Mnie 
nudzi tworzywo bez muzyki. Nawet w „Pułapce na 
myszy" wstawiłam bardzo dużo muzyki. Szukam 
w teatrze młodości. Amantka czy amant powinni 
być młodzi. Żenujące są czasami spektakle, w któ
rych wychodzi śpiewaczka i śpiewa, że ma szesnaś
cie lat a wygląda na sześćdziesiąt. W teatrze muzy
cznym wymaga się wielu umiejętności, śpiewu, gry 
aktorskiej, tańca i wyglądu. Z tym nie zawsze jest 
najlepiej w teatrach muzycznych. 

Panie Renardzie, jest to Pana pierwsza realizacja 
operetki w teatrze muzycznym. Czy Pan lubi ten 
gatunek? 

Renard Czajkowski - Proszę Pana. Należy 
zacząć od tego, że ja wogóle lubię muzykę. z bie
giem lat ustalił się we mnie pogląd, że muzyka dzieli 
się na dwa gatunki: dobrze i źle wykonana a reszta 
to już sprawa gustu. Każdy dyrygent powinien 
spróbować każdego gatunku. Dopiero wtedy może 
powiedzieć, że coś wie na ten temat. I w filharmonii 
i operze i w operetce jest muzyka. Trzeba ją po 
prostu jak najlepiej zrealizować. 
Wnioskuję z Państwa wypowiedzi, że nie w tym 

rzecz jaki to gatunek i w jakim teatrze wykonywany, 
ważne jest to - jak się dany gatunek realizuje 
profesjonalnie czy amatorsko. Chciałbym wobec 
tego Państwu życzyć współpracy zawsze i wszędzie 
tylko z zawodowcami, bo wtedy będziecie mieli 
pełną radość tworzenia w taki sposób w jaki myś
licie. 

Rozmawiał Ludwig Arno 



HRABINA MARICA (GRAFIN MARIZA) 
operetka w 2 aktach 

muzyka: EMMERICH KALMAN 

libretto: Juliusz Brahmer 
Alfred Grunwald 

HRABINA MARICA 

- Anna Bajerska-Witczak 

Antonina Kowtunow gościnnie 

KSIĄŻE MAURYCY DRAGOMIR POPULESCU 

- Antoni Urban 

BARON KOLOMAN ŻUPAN 

- Daniel Kustosik 

Wiesław Paprzycki 

HRABIA TASSILO ENREDI WITTENBERG 

- Jarosław Patycki 

Feliks Gałecki gościnnie 

Tomasz Zagórski gościnnie 

LIZA, JEGO SIOSTRA 

- Małgorzata Pietrzak 

Jolanta Mrotek 

REŻYSERIA 

Bogusława Czosnowska 

SCENOGRAFIA 
Jerzy Masłowski 

CHOREOGRAFIA 
Maria Surowiak 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE 
Renard Czajkowski 

J 
I 

przekład: Andrzej Włast 

KAROL STEFAN LIEBENBERG 

- Janusz Peda 

KSIĘŻNA BOŻENA BARANAY 

- Janina Guttnerówna 

PENIŻEK - JEJ KAMERDYNER 

- Daniel Kustosik 

Wiesław Paprzycki 

CZEKO, ST ARY SŁUGA MARICY 

- Bogdan Kamiński 

BERKO, ST ARY CYGAN 

- Jerzy Ban del 

MINA, CYGANKA 

- Krystyna W estfal 

BELA, PRYMAS CYGAŃSKI 

- Tadeusz Żmijewski 

ASYSTENT KIEROWNIKA MUZYCZNEGO 
Jacek Pawełczak 

ASYSTENT REŻYSERA 
Bogdan Kamiński 

ASYSTENT CHOREOGRAFA 
Małgorzata Połyńczuk 

PRZYGOTOWANIE CHÓRU 
Barbara Nowak 



Spektakle wyreżyserowane przez panią 
BOGUSŁAWĘ CZOSNOWSKĄ 

w TEATRZE MUZYCZNYM w POZNANIU 

Madame Sans-Gene 
- premiera 29.06.1985 r. 

Scenografia - Małgorzata Treutler 
Choreografia - Jerzy Wojtkowiak 
Kier. muzyczne - Stefan Rudko 

My Fair Lady 

- premiera 21.06.1986 r. 
Scenografia - Małgorzata Treutler 
Choreografia - Jerzy Wojtkowiak 
Kier. muzyczne - Jan Tomaszewski 

Błękitny Zamek 

- premiera 19.12.1987 r. 
Scenografia - Małgorzata Treutler 
Choreografia - Henryka Komorowska 
Kier. muzyczne - Stefan Rudko 

Porwanie Sabinek 
- premiera 17.03.1990 r. 

Scenografia - Jerzy Zagajewski 
Choreografia - Jerzy Wojtkowiak 
Kier. muzyczne - Ja cek Pawełczak 

Hrabina Marica 
;... premiera 26.02.1994 r. 

Scenografia - Jerzy Masłowski 
Choreografia - Maria Surowiak 
Kier. muzyczne - Renard Czajkowski 

I skrzypce 

II skrzypce 

Altówka 

Wiolonczela 

Kontrabas 

Flet 

Obój 

Klarnet 

Fagot 

Trąbka 

Waltornia 

Puzon 

Perkusja 

Instrumenty 
klawiszowe 

Orkiestra 

Tadeusz Żmijewski koncertmistrz 

Maria Christowa z-ca koncertmistrza 

Teresa Piwowarczyk 

Zbigniew Rybak 

Roma Krzyczkowska 

Stanisław Gostyński 

Zdzisław Wawrzynowicz 
inspektor orkiestry 

Magdalena Warchoł 

Joanna Zielińska 

Halina Ostojska 

Roman Szymczyk 

Andrzej I wan owski 

Leszek Szaniawski 

Edyta Brzezińska 

Barbara Handszu 

Jerzy Gronowski 

Jaros ław Wachowiak 

Błażej Pasternak 

Zbyszko Kamiński 

Paweł Szafran 

Grzegorz SzUlllilarski 

Maciej J endras 

Ryszard Bazarnik 

Nina Kostka 



CHÓR - Bożena Badzińska inspektor chóru 

- Elżbieta Grudzińska 

- Marlena Kandulska 
- Janina Odwrot 

, - Danuta Teichert 
- Hanna Nasarzewska 
- Maciej Banach 
- Bartosz Kuczyk 
- Grzegorz Koralewski 
- Piotr Kuchowicz 
- Longin Kaczmarek 
- Janusz Peda 
- Paweł Spłocharski 

- Sławomir Semonowicz 
BALET - Beata Drag 

- Aldona Golak 
- Ewa Kusz 
- Kamila Łuczak 
- Karina Wójcicka 
- Lidia Wichłacz 
- Jarosław Horbacz 
- Grzegorz Kawalec solista 

- Michał Jaroszewski 
- Marcin Kot 
- Łukasz Janke 
- Konrad Musidłowski 
- Michał Teisner 
- Maciej Szubert inspektor baletu 

- Małgorzata Połyńczuk pedagog baletu 

Specjalista d/s marketingu 
i organizacji artystycznej 

Lidia Chmielewska-Leontis 
Koordynator prac artystyczno-technicznych 

Jerzy Band el 
Inspicjent 

Lidia Chmielewska-Leontis 
Sufler 

Barbara Błaszyk 
Brygadier sceny 

Jerzy Maćkowiak 

W REPERTUARZE TEATRU 

F. Lehar 
„WESOŁA WDÓWKA" 

operetka w 3 aktach 

Noel Gay 
„ME AND MY GIRL" 

komedia muzyczna w 2 aktach 

F. P. Schonthan 
„PORWANIE SABINEK" 

komedia w 3 aktach 

Szwajcer/Gajcer 
„HISZP AŃSKA MUCHA" 
komedia muzyczna w 3 aktach 

P. Abraham 
„BAL W SA VOY'U" 

operetka w 3 aktach 

Herve 
„MAM'ZELLE NITOUCHE" 
komedia muzyczna w 3 aktach 

John Kander 
„ZORBA" 

musical w 2 aktach 

Carl Millocker 
„STUDENT ŻEBRAK" 

operetka w 3 aktach 

Pawłowski/Borkowski 
„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 

I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW" 
bajka w 3 aktach 

J asman/ Mioduska 
„PORWANIE POMPONIUSZA" 

bajka w 2 aktach 



CENY BILETÓW: 

spektakle wieczorne - 50 do 70 tys. zł 
bajki - 30 do 45 tys. zł 
ulgowe: tańsze o 10 tys. zł dla młodzieży szkol

nej i akademickiej, emerytów i rencis
tów oraz żołnierzy służby zasadniczej 

bezpłatne: dla opiekunów grup dzieci (powyżej 15 
osób) oraz dla opiekunów osób niepeł
nosprawnych 

ZAMÓWIENIA NA BILETY: 

Przyjmuje Kasa Teatru w Poznaniu, 
ul. Niezłomnych le 
tel. 52-29-27. 

Sprzedaż biletów codziennie od 10°0 do 1930, 

w soboty i niedziele 2 godz. przed przed
stawieniem. 
Przy zamówieniach zbiorowych istnieje moż
liwość skorzystania z taniego autokaru teatral
nego. 
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