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Hrabiny 

a niewielkim domku w słynnym uzdrowisku węgier

skim Siofok nad Balatonem umieszczono tablicę pa
miątkową, na której czytamy: 

Tutaj 24 października 1882 roku urodzi/ się 
Imre Kólmón, ojciec operetki węgierskiej, 
twórca „Księżniczki Czardasza" i „Hrabiny 
Maricy". 

„Ojciec operetki węgierskiej" - powiedziane to jest mo
że zbyt pompatycznie. Jeszcze przed Kólmónem u schyłku 

XIX wieku pojawiały się na scenach teatrów budapeszteń
skich operetki kompozytorów węgierskich, których twórcy 
sięgali po elementy rodzimego lub też cygańskiego folkloru 
muzycznego. „Łowca lwów" Georgi'ego Vero wystawiony 
w r. 18~6 a później „Wąsy" tegoż kompozytora, otworzyły 

ogromną galerię operetek, wodewili, śpiewogier pisanych 
przez Węgrów, dla publiczności węgierskiej i wiedeńskiej. 

Niektóre z tych utworów zyskały nawet duże powodzenie, 
grane były na największych scenach operetkowych Euro
py, prawie wszystkie jednak „żyły życiem motyla", po 
krótkotrwałym okresie powodzenia schodziły w cień za
pomnienia i dziś już tylko niezmiernie rzadko, nawet na 
scenach węgierskich, pojawiają się te wesołe, pełne tem
peramentu, niejednokrotnie udane i interesujące dziełka. 
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Przypomnijmy sobie chociażby tytuly najpopularniejszych 
w swoim crnsie utworów, aby oddać sprawiedliwość wę

gierskiej twórczości operetkowej, twórczości, która była tak 
obfita i P"Pularna, iż tak jak o „operetce paryskiej", 
„wiedeńskiej", „berlińskiej", „klasyfikatorzy" literatury tea
tralno-muzycznej mówili o „operetce węgierskiej". A zatem 
w pierwszyr.h latach naszego stulecia, w „złotym okresie 
operetki", publiczność Budapesztu, Wiednia, Bratysławy, 
Cluj oklaskiwała m.in. „Pana Profesora", „Cesarskie ma
newry", „fv!ałą księżniczkę", „Teresitę" Beli von Ujj, „Kró
la jednego dnia", „Tippmamsell" Rudolfa Raimanna, 
„Tygrysa", „Ukochaną na dachu", „Arcyksięcia Reichsta
gu" Petera v. Stojanovica, „Lorda Piccolo", „Moją dziew
czynę", „Montmartre" Henry Berenyi'a, „Susi' Aladora 
Renyi'ego, „Targ na dziewczęta", „Sybillę" Victora Jako
bi'ego, „Dziewczynę z Meksyku", „Kawalera z Puszty", 
„Rinaldo" Alberta Szirmay'a„. 

Cytuję tę przydługą listę ówczesnych „bestsellerów" ope
retkowych, nie tylko gwoli kronikarskiej dokładności, ale 
też mając iskierkę nadziei, że któryś z dowcipnych ludzi 
pióra - powiedzmy Jurandot, Marianowicz, Minkiewicz, 
Jordan, Młynarski, Walden, Majdrowicz - weźmie na war· 
sztat którąś z tych nieslusznie zapomnianych operetek, 
jeden z odważnych dyrektorów naszych teatrów muzycz
nych - powiedzmy Barbara Kostrzewska lub Danuta Ba
duszkowa - wstawią to dziełko do repertuaru i znów od
żyją węgierskie melodie i czardasze na polskich scenach„. 

Przepraszam.„ one żyją, ciągle żyją - czardasze Straus
sa, Lehara i przedewszystkim Kólmóna. Bo jedynie Kól
món z całej plejady węgierskich kompozytorów operetko
wych oparł się czasowi, tylko jego muzyka, jego operetki 
grane są bez przerwy od 70 prawie lat na wszystkich 
scenach operetkowych świata. I dlatego otrzymał miano 
„ojca operetki węgierskiej'', mimo iż miał poprzedników 
i rówieśników w dziejach operetki węgierskiej, podobnie 
jak Moniuszko, Glinka, Smetana, otrzymali zaszczytne mia· 
no „ojców narodowej opery" swoich narodów, mimo iż 
oni też posiadali poprzedników i nie zjawili się nagle w 
historii narodowej opery słowiańskiej, jak Wenus z morskiej 
piany. 

W racajm~ je~nak do Siofok. w. czasach dzieciństwa 
Imre Kalmana była to mała wioska, zagubiona nad 
brzegami „węgierskiego morza" - jak wówczas na

zywano Balaton. Ale już wtedy znano wartości lecznicze 
wód i borowin Siofoku i ojciec późniejszego kompozytora, 
Karol Kólmón założył „Towarzystwo Akcyjne dla eksploa
tacji uzdrowiska Siofok". „Eksploatacja" jednak nie do
szła do skutku, z niewiadomych przyczyn Towarzystwo Ak· 
cyjne zbankrutowało, Karol Kólmón stracił caly majątek, 

zmuszony był opuścić zaciszny dworek nad brzegami Ba
latonu i przeniósł się wraz z całą rodziną do ubogiego 
mieszkanka w Budapeszcie. 

Dziesięcioletni Imre uczęszczał do ewangelickiego gim
nazjum, ale równocześnie w budapeszteńskiej Szkole Mu
zycznej zaczął naukę gry na fortepianie. Nadzieje na karie
rę koncertującego pianisty, prysły bardzo prędko, mima 
iż młody muzyk miał duże zdolności pianistyczne. Upor
czywie pracując nad techniką pianistyczną przeforsowal rę

kę i„. żegnajcie marzenia wirtuoza. Kocha! jednak muzykę 
i studiując na życzenie ojca prawo, uczęszczał równo· 
cześnie na Wydziel Kompozycji i Teorii Muzyki Krajowej 
Akademii Budapeszteńskiej, gdzie wraz z Victorem Jacobi, 
Albertem Szirmay'em (znamy już te nazwiska z „listy twór
ców węgierskiej operetki") a także z takimi późniejszymi 

sławami jak Bartok i Kodaly, studiował kontrapunkt u Han
sa Koslera. W latach 1904-1908, jeszcze jako student pra
wa, pisał krytyki muzyczne do pisma „Pesti Napló" i pod 
pseudonimem Koloman lmrey założył i prowadził przez 



BETTY FISCHER 
Pierwsza wykonawczyni partii Maricy na prapremierze 
„Hrabiny Maricy" w n,eather an der Wien w Wiedniu 
w 1924 r. 

kilka lat„. pierwszy w Budapeszcie kabaret literacki. Rów
noczesnie a jak przystało na studiującego kompozycję 

i teorię muzyki - pisał symfonie, pieśni, utwory kameral
ne, w 1906 wystawił patriotyczne dzieło sceniczne z mu
zyką własną o powstaniu Rakoczego pt. „Dziedzictwo Pe
reszleny", w 1906 roku otrzymał za cykl pieśni węgier

skich nagrodę Budapesztu w wysokości 1600 koron (buty 
kosztowały wówczas pół korony I), na koncercie dyplomo
wym w sali Opery Budapeszteńskiej zaprezentował cykl 
symfoniczny poematów „Saturnalia" i wszystko wskazywało 
na to, że Imre Kólmón zostanie albo wybitnym prawni
kiem, albo kompozytorem muzyki poważnej„. 

Los chciał jednak inaczej„. co się zresztą bardzo w tym 
wypadku chwali losowi. Otóż tuż przed ukończeniem 

studiów, Kólmón poznał młodego poetę Karola von 
Bakonyi, który od jakiegoś czasu parał się pisaniem 
librett operetkowych. Tenże Bakonyi namówił Kólmóna 
do napisania muzyki do libretta p.t. „Tatarjaras". Ope
retka zdobyła· w Budapeszcie ogromne uznanie i wte
dy Kólmón porzucił prawo, krytykę muzyczną, kabaret 
i Budapeszt, przeniósł się do Wiednia i tam po przysto
sowaniu libretta do warunków C. K. stolicy, 22 lutego 
1908 roku wystawił w wiedeńskim Teatrze Komedii (Lust
spielhaus) swoje „Manewry jesienne". 

Nowego, nieznanego kompozytora, który zdobywał sztur
mem wiedeńską widownię, krytyka przyjęła chłodno i z nie
dowierzaniem, ale publiczność, zachwycona szampańską 

mieszaniną ognistych melodii węgierskich z wiedeńskim 
sentymentem, oklaskiwała zadzierżysty „Marsz huzarów", 
tęskną piosenkę o księżycu („Noc księżycowa"), wzrusza
jącą arię „Nigdy cię nie zapomniałem'' i wreszcie zabaw
ny duet „Pójdź, pójdź, kotku luby". 

HUBERT MARISCHKA 
Pierwszy wykonawca partii Tasilla na prapremierze „Hra· 
biny Maricy" w Theather an der Wien w Wiedniu w 
1924 r. 

„Manewry jesienne" poszły w Wiedniu za jednym za
machem 265 razy, w następnym sezonie grane były w 
Hamburgu, Berlinie, Nowym Jorku, Londynie, Sztokholmie.„ 
Potem przyszedł „tołnierz na urlopie", (grany później jako 
„Dobry towarzysz" i wreszcie w czasie I wojny światowej 

jako patriotyczna śpiewogra pt. „Oddam złoto za żela

zo").„ i znów wielki sukces, tym razem operetka oparta 
nieomal w całości na reminiscencjach folkloru węgierskie
go i cygańskiego: „ligeunerprimas" czyli „Król Skrzyp
ków", o którym pisał jeden z najpoważniejszych krytyków 
wiedeńskich Ryszard Specht: „.„jest to muzyka płynąca 

prosto z serca, świeża, pe/na wdzięku, obdarzona zdro
wymi, naturalnymi rumieńcami, o szczerej inwencji melo
dycznej. Kólmón stoi na żyznym gruncie muzycznego fol
kloru, z tego świętego źródła czerpie swoje melodie, swoją 
szczerość i świeżość„." 

K 
ólmón traktował swoją sztukę bardzo poważnie. 

Nie był to lekkomyślny zdobywca serc, złoty mło

dzieniec, któremu sukcesy przewróciły w głowie. Au
tor biografii twórcy „Manewrów Jesiennych", Juliusz Bi
stron, przedstawia Kólmóna jako zrównoważonego oby
watela, zajętego swoją pracą, pędzącego życie poważane
go mieszczanina, dobrze dbającego o swoje interesy 
i umiejącego przystosować swoją twórczość do wymagań 
chwili i publiczności. Nic więc dziwnego, że po śmierci 

Kólmóna w testamencie widniała okrągła suma pół mi-. 
liona dolarów w nieruchomościach i 200 OOO dolarów w 
gotówce. Nie traktował jednak swojej twórczości jako 
„przedsiębiorstwa do robienia pieniędzy''. W wypowiedzi 
udzielonej reporterowi „Wiener Journa.I" w 1913 roku pod
kreślał kilkakrotnie, że pragnieniem jego życia było I jest 
podniesienie operetki na możliwie najwyższy poziom, prze
stawienie tak lubianego wówczas gatunku „operetki ta
necznych szlagierów" na „operetkę melodii bliskich ser
cu", wzbogacenie roli chóru, orkiestry. 



„Myślę, że nie jest tak łatwo pisać muzykę wpadającą 
łatwo w ucho - mówił redaktorowi K. Marilaunowi z „Ne
uss Wiener Journal" w 1917 roku - „Poziom muzyki w 
symfonii jest automatycznie nobilitowany, nawet jeśli mu
zyka na to nie zasługuje. Mówi się wtedy o osobistych 
odczuciach, nowej technice, nowatorstwie, którego nie war
to dyskredytować, aby nie być posądzonym o konserwa
tyzm i wstecznictwo. Ale ma/a piosenka, najmniejszy, naj
prostszy walc, muszq posiadać coś oryginalnego, osobi
stego, muszq posiadać wdzięk, melodię i tę iskierkę szcze
rego wzruszenia, bez której piosenka nie zdoła poruszyć 
serc słuchaczy„." 

K ról skrzypków" otworzył erę operetki węgierskiej . 

Następne dzieło Kólmóna - „Księżniczka Czarda
sza" ugruntowało pozycję operetki opartej na mo

tywach węgierskiego i cygańskiego folkloru i utorowało 

drogę operetkom Raimana, Jakobiego, Berenyi'a, Szirma
y'a, Renyi'ego. „Księżniczka Czardasza" to już nie był „ 
sukces - to był triumf! „Artystki, artystki, artystki z va-
riete", „Kobietka, sprytny czart", „Bo to jest miłość", 

„Chciałbym śpiewać, chciałbym płakać"„. i wiele innych 
melodii z „Czardaszki" śpiewane były przez cały świat, 

podbiły świat - jak przed laty podbijały świat arie Of
fenbacha, walce Straussa, melodie Lehara. 

Potem przyszły premiery „Wróżki karnawału", „Holen
derskiej dziewczyny", „Bajadery" - każda uwrenczona 
sukcesem, ale triumf powtórzył się tylko raz jeszcze, do
piero kiedy Imre Kólmón z dalekich podróży do Holandii 
i Indii wrócił na węgierską pusztę do muzyki cygańskiej 

i węgierskich czardaszy: 

„HRABINA MARICA"! 

libretto w pewien sposób przypominało i „Manewry 
jesienne" i „Księżniczkę Czardasza". Bremer i Grunwald, 
dwaj zręczni libreciści i zgrabni rymotwórcy posłużyli się 

jakże często zdarzającą się w C. K. monarchii pod pa
nowaniem J, C. M. Franciszka Józefa I postacią zubożałego 
arystokraty węgierskiego, który pragnąc pomóc swoieJ 
siostrze, angażuje się jako rządca do majątku młodej, 

bogatej wdówki, z którą naturalnie, mimo tysiąca prze
szkód, żeni się, finalizując w ten sposób wielką miłość 

od pierwszego wejrzenia. 
Znów - tak jak w „Czardaszce" Kólmón rozdzielał hoj

nie między wszystkich wykonawców swojej „Maricy" ogni
ste cygańskie czardasze, płomienne melodie węgierskie, 

sentymentalne walce, piosenki o współczesnych rytmach 
tanecznych, podniesionych do rangi dobrej muzyki teatral
nej: „Pozdrów rozkoszne dziewczęta", „Ach, jedź do Va
rażdin", „Chcę zostać tu i samotnie śnić", „Ja także by
lem panem„.", „Ach zgódź się, zgódź się, zgódź!..." dzię

ki wynalazkowi radia zostały spopularyzowane w kilka ty
godni po premierze (28 lutego 1924 r. w „Theater an der 
Wien") na całym świecie. 

Słynny tenor operetkowy wiedeński Hubert Marischka, 
który objął po swoim teściu dyrekcję najpopularniejszego 
na świecie teatru operetkowego „Theater an der Wien", 
pozyskał do „Hrabiny Maricy", która była pierwszą pra
premierą pod jego kierownictwem, wybitnego komika Han
sa Masera, znakomitego aktora i śpiewaka „buffo" Moxo 
Hansena, sam z świetną śpiewaczką, niezwykle utalentowa
ną i piękną aktorką, Betty Fischer, stworzył porę ope
retkowych amantów Tasilla i Maricę, inscenizację wzboga
cił w pomysły przywiezione z podróży do Londynu, Pa
ryża, Nowego Jorku i Hollywood i nowa operetka Kólmó
na stała się sensacją o której mówiono i pisano nie 
tylko w Wiedniu, ale i na całym świecie, gdzie wkrótce 
widzowie obu półkul podziwiali „Hrabinę Maricę" . 

FELICJA JAGODZll'JSKA 



B yl to już jednak ostatni triumf Kólmóna. Były jeszcze 
sukcesy, „Księżniczka Cyrkówka", „Arcyksiężniczka 

z Chicago", „Fiolek z Montmartru" - żadna jednak 
z tych operetek nie zdobyła ani w części tej popularności 
co „operetki węgierskie" kompozytora z Siofok. W 1932 
roku chciał Kólmón jeszcze raz powrócić na tak dobrze 
jemu znany grunt folkloru węgierskiego i napisał „Dia
belskiego jeźdźca", ale świat wtedy już tak daleko od
biegi od romantyzmu puszty, sentymentu cesarskiego Wied
nia, szampańskiej zabawy w gronie szlachetnych fordanse
rek i jeszcze szlachetniejszych zubożałych arystokratów, że 
nowe dzieło starego mistrza zostało uznane za „staro
modne". 

Życie nie oszczędziło mu też ciosów. W kilka miesięcy 
po premierze „Maricy" zmarła wierna towarzyszka życia 

kompozytora, Paula Dworczak, w kilka lat póżniej ożenił 

się niezbyt szczęśliwie ze statystkq Verq Mohruskaja, w 
roku 1938 musiał opuścić swój pałacyk w Wiedniu i, chro
niąc się przed terrorem hitlerowskim, znalazł azyl w Szwaj
carii, Paryżu i w końcu wyjechał do USA, gdzie przyjql 
obywatelstwo amerykańskie i po nieudanym flircie z wy
twórniami filmowymi w Hollywood, odbył ogromne tournee 
artystyczne po Stanach Zjednoczonych AP, gdzie otrzymał 
na jednym z uniwersytetów doktorat honoris causo. 
USA napisał jeszcze dwie operetki - „Marinkę" opartq 
no dramatycznej historii Mayerlingu (tragiczny romans Ar
cyksięcia Rudolfa i Morii von Vetsero) i całkowicie „zome
rykanizowonq" „Arizona-Lady". Obie operetki nie przy
niosły spodziewanego sukcesu. W 1948 roku Kólmón wra
ca do Wiednia. Wydaje mu się jednak smutny i pozba
wiony uroku. Przenosi się do Paryża, gdzie umiera w 
1953 roku. 

W 1920 roku „Neues Wiener Journal" opublikował wy
wiad z Kólmónem, którego fragment śmiało można uznać 
za credo życiowe twórcy „Hrabiny Maricy": 

„.„Wiem, że pól stronicy partytury Liszta jest więcej 

warte niż wszystkie moje operetki - te napisafJe do dnia 
dzisiejszego i te, które jeszcze w moim życiu napiszę. 

Ale wiem też, że te pól stronicy partytury Liszta wymaga
ją skupienia, koncentracji, umysłowej pracy udyforium sto
jącego na wysokim poziomie intelektualnym, audytorium, 
które stanowi drobną cząstkę publiczności wypełniającej 

teatry muzyczne. Wielcy muzycy będą zawsze mieli swoich 
czcicieli, swoich wielbicie/i, ale obok tych wielkich muszą 
być też i muzycy, którzy dostarczą radości wszystkim wi
dzom teatralnym, którzy lekką, wesołą, dowcipną, dobrze 
skrojoną, ładnie brzmiącą muzyką upiększą równie lekką, 

wesołą, dowcipną, dobrze skrojoną sztukę teatralną. Dla
tego zdecydowałem się pójść drogą, którą wskazał jeden 
z największych geniuszy teatru muzycznego, Johann Strauss, 
wielki klasyk malej muzyki."„. 

Wojciech Dzieduszycki 

„Ksiqże Czardasza" 
ALEKSANDER JERZY ROWłŃSICI 

Co właściwie sqdzić dziś o operetkach Kólmóna? Dla
czego przetrwały, jak mało które, trudnq próbę czasu, 
próbę niezbyt sprzyjojqcq w ogóle estetyce sztuki ope
retkowej. Tę próbę czasu wytrzymały wlaściv1ie tylko naj
lepsze utwory Straussa, Offenbacha i Lehara. Nie stawia 

MARIA WAŁCERZ 
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Hrabino Marico - FELICJA JAGODZIŃSKA, BAIU!ARA PYRKOSZ, MARIA WAŁCERZ, ANNA WITKOWSKA 

Ksiąię Maurycy Populesco - ROMAN BARANOWICZ, ZDZISŁAW SKOREK, WŁADYSŁAW SZEPTYCKI 

Baron Koloman Żupan - KRYSTIAN BUSZKIEWICZ, ZBIGNIEW GOCMAN, LESZEK KOWALSKI 

Hrabia Tosillo - EDWARD ADLER (gość), GUSTAW KUSEK, STANISŁAW STELMASZEK 

Liza, jego siostra - LUCYNA ARTYSZUK, ANNA GAJEWSKA, BARBARA IWANICKA 

Baron Karol Stefan - JERZY KROBICKI, MARIAN OGORZELEC, ADAM śWIERZOWICZ 

Księina Boiena z Chlumacz - ADA KOWALSKA, BARBARA URBANSKA 

Peniiek, kamerdyner - BOLESŁAW KELLNER, ANDRZEJ LEGUTKO, KRZYSZTOF RYSIAK 

Czeko, sługa Maricy - ZDZISŁAW BUDZICKI, WITOLD GROCHOWSKI, BOGDAN LESZCZYŃSKI 

Marico w latach XXX-tych - BEATA ARTEMSKA (gość), XENIA GREY (gość), KRYSTYNA HREHOROWICZ, 
DANUTA MAJGIER-ZNAJDOWSKA 

Tasillo w latach XXX-tych - LEON LANGER, LESZEK REDO 

Cygan - MARIAN OGORZELEC, JERZY SZOSTAKOWSKI 

Cyganka - EWA BAtTURKIEWICZ, JANINA CZAPLICKA, BOŻENA ZACHARSKA 

Gosce panie, ponowie, toncerk z lo"eron cygon1 . ""' l 
sniocy 

Soliści baletu: Marta Bielinska, Stefania Kolodziejczy 
Morion Babula, Kazimierz Kessler, Bogumił $!iwiński 

• 

Dyrygenci 
ZDZISŁAW KOPAĆ 

MARIA ORACZEWSKA SKOREK 
JAN SLĘK 

• 

Kontrola tekstu 
EWA KAMBERSKA 
ELEONORA SZULC 

Inspicjent 
WANDA TOKARZ 



się na ogól obok nich nawet najlepszych operetek Kól
móna, choć nawet Mola Encyklopedia Muzyki, powta
rzając opinię prof. Reissa, mówi, że „odznaczają się 

śpiewnością, finezją rytmu, subtelnym kolorytem orkiestra
cji i żywą akcją dramatyczną". I tak jest niewątpliwie. 

I jest niewątpliwie coś więcej: ta „coś", co sprawiło, że 

wybredna publiczność wiedeńska doprowadziła pierwsze 
znane dzieło Kólmóna - „Manewry miłosne" do 265 przed
stawień, to było wówczas wielkim rekordem. Kto w to 
wątpi, przypominam, że do „Theater an der Wien" nie 
przyjeżdżały autokary z wycieczkami. Zajeżdżały tylko ka
rety, ale ile w nich mogło się pomieścić widzów„. 

„Manewry miłosne" uczyniły w 1908 roku - 26-letniego 
Emmericha Kólmćna znad Balatonu, przygotowującego się 
zresztą raczej do kariery adwokackiej - sensacją kompo
zytorską Wiednia, do którego się w związku z tymiż „Ma 
newrami" przeniósł z Budapesztu. Tam notabene ta jego 
operetka pod tytułem „Tatarska klęska" odniosła tak wiel
ki sukces, że ściąg nęla dyrekcję operetki wiedeńskiej, 

owego „Theater an der Wien". Z miejsca zakupiła „Ma
newry miłosne" . Ich sukces u publiczności był oczywisty, 
ale krytycy - nie bez słuszności - pozostali powściągliwi. 

Wydawało się, że mieli rację, gdyż następna operetka 
Kólmóna „Dobry towarzysz" (Der gule Kamerad) całko

wicie rozczarowała. Leharowi, który już wówczas był auto
rem: „Wiedeńskiej krwi", „Wesołej wdówki", „Hrabiego 
Luxemburga", „Miłości cygańskiej" i „Ewy" nie groziła 

jeszcze konkurencja . 
Znacznie lepiej powiodło się Kólmónowi z „Królem 

skrzypków" w 1912 roku, który okazał się drugim sukce
sem kompozytora. Najważniejsze, że zapoczątkował nowy 
jego okres - operetek opartych na tak bogatym, mela 
dyjnym i efektownym folklorze węgierskim i cygańskim. 

Wraz z „Królem skrzypków" Mrodzila się właściwie ope 
retka węgierska. Teraz już nawet dla wytrawnych kryty
ków nie było wątpliwości, że muzyka Kólmóna „jest peł

na świeżości, powabu, oryginalnych pomysłów melodycz. 
nych, że jest w pełni dojrzała" (Richard Specht). 

Fascynacja muzyką Emmericha Kólmóna wynika z po
wiązania węgierskich tańców i pieśni z elegancją i wdzię
kiem wiedeńskiego walca. Ale „Król skrzypków" jeszcze 
nie uczynił z Kólmóna króla czardasza. Jego światową 

karierę zapoczątkowała operetka także oparta no moty
wach folkloru węgierskiego - „Księżniczko czardasza", któ
rej sukces na prapremierze w 1915 roku porównywano 
z sukcesem „Wesołej wdówki" Lehara, mającym miejsce 
10 lat wcześniej . 

W „Księżniczce czardasza" wspiął się Kólmón no szczy
ty swych możliwości i stworzył niewątpliwie najbardziej 
lubianą przez publiczność operetkę. Stoi się księciem czar
dasza. Przecież cały świat śpiewał i do dziś śpiewa pięk

ne, wzruszające i wcale nie banalne arie i piosenki 
z „Czardaszki" - „Artystki, artystki, artystki z variete", 
„Bo to jest miłość, to głupia miłość" czy wielki hymn 
miłości, pieśń Sylvii i Edwina, „Choćby cały świat już 

przepadł: ciebie mam!". 
Sukces „Księżniczki czardasza" niewątpliwie wpłynął no 

dalszą twórczość Kólmóno : odtąd bal się jakby poszu 
kiwania nowych rozwiązań, zaczął w pewnym sensie po
wielać swoje pomysły kompozytorskie. W żadnym ze swych 
następnych utworów przeznaczonych dla teatrów operetko
wych nie wzniósł się już wyżej, niż w „Księżniczce czar
dasza". I choć niejedna ładna melodia, ario znajdą się 

jeszcze w „Bajaderze" czy „Cyrkówce", to tylko włośnie 

„Hrabina Marica" bogactwem swej muzyki może równać 

się z „Czardoszką" . I to nie tylko dlatego, że cały świat 

zna i lubi cudowną pieśń „Gdzie mieszka miłość" czy 
uroczy duet „ Ach ! Jedź, do Varaszd in" Także dlatego, że 

BARBARA PYRKOSZ 



Marica jest muzyczną siostrą mleczną Czardaszki. To 
świetne pokrewieństwo gwarantuje publiczności wiele, wie
le wielkich przyjemności muzycznych. 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

SOLISCI SPIEWACY 

Lucyna Artyszuk 
Hanna Celejewska 
Anna Gajewska 
Alicja Garyantes 
Krystyna Hrehorowicz 
Barbara Iwanicka 
Felicja Jagodzińska 
Ewa Kamberska 
Ada Kowalska 
Maria Mostowska 
Barbaro Pyrkosz 
Alicja Szeska 
Barbara Urbańska 
Maria Wałcerz 
Zdzisław Budzicki 
Krystian Buszkiewicz 
Zbigniew Gocman 
Bolesław Kellner 
Lesław Kowalski 
Jerzy Krobicki 
Gustaw Kusek 
Leon Langer 
Krzysztof Rysiek 
Zdzisław Skorek 
Stanisław Stelmaszek 
Adam Swierzowicz 
Józef Walczak 

CHÓR 

Janina Baczyńska 
Grażyna Baranicka 
Danuta Barańska 
Ewa Bałtrukiewicz 

Janina Czaplicka 
Janina Garbińska 
Ewa Klinke 
Anna Maciejewska 
Gertruda Reichert 
Krystyna Soś 
Ewa Seredyńska 
Renata Staszczyk 
Bronisława Szczepaniak 

ANNA WITKOWSKA 



Ludmiła Wolniak 
Bożena Zacharska 
Zenon Gemza 
Witold Grochowski 
Adam Kordski 
Andrzej Legutko 
Bogdan Leszczyński 
Marian Ogorzelec 
Bernard Sniadecki 
Jerzy Szostakowski 
Marian Tomanek 
Witold Widawski 
Janusz Wocial 

Kierownik chóru - PIOTR FERENSOWICZ 
Inspektor chóru - WITOLD GROCHOWSKI 

Q~~ ---····· d~~.)'eJ·····------- . -

BALET: 

SOLISCI : 

Marta Bielińska 
Stefania Kołodziejczyk 
Marian Babula 
Kazimierz Kessler 
Bogumił Sliwiński 

KORYFEJE : 
Barbara Czubak 
Krystyna Ostapiej 
Waldemar Polednik 
Janusz Sewastianowicz 
Julian Żychowicz 

ZESPÓŁ: 
Emilia Cegielska 
Elżbieta Celmierowska-Skura 
Maria Kott 
Małgorzata Metelska 
Jadwiga Nowaczyk 
Iwona Pietrzak 
Jolanta Sacharc 
Krystyna Tarnawska 
Elżb i eta Witwicka 
Alicja Zawodniak 
Andrzej Grzywniak 
Marek lwanaszko 
Przemysław Kołbanowicz 

Bogdan Książczyk 

Kierownik baletu - KLARA KMITTO 
Inspektor baletu - KAZIMIERZ KESSLER 

STANISŁAW STELMASZEK 



ZESPÓŁ ORKIESTRY 

I SKRZYPCE 

Krzysztof Wirga 
(I Koncertmistrz). 

Włodzimierz Gulka 
(li Koncertmistrz) 

Erna Lepszy 
Anna Bachurska 
Grzegorz Kasperski 
Edward Musiał 
Zenon Markowski 
Stanisław Grabiec 

Il SKRZYPCE 

Zdzisław Sowiński 

Janina Łuczak 
Adek Fidelman 
Mirosław Dzięcielski 

Henryka Rolska 

ALTÓWKI 

Antoni Tatarczyk 
Lech Kwapisz 
Swietła Kołosz 

WIOLONCZELE 

Aleksander Kowalow 
Stanisław Małek 

Dorota Nowąk 

KONTRABASY 

Cyryl Banicki 
Henryk Szymecki 
Sylwester Jokiel 

FLETY 

Jarosław Tomin 
Stefan Dolata 
Renata Pawlak 

OBOJE 

Roman Zieliński 
Czesław Wojciechowski 
Ryszard Rybczyński 

KLARNETY 

Ryszard Wojciechowski 
Michał Nikonow 
Lech Stasiak 
Józef Kozie! 

. ·-

SAKSOFONY 

Ryszard Wojciechowski 
Lech Stasiak 
Michał Nikonow 
Józef Kozieł 
Ryszard Stadnik 

FAGOTY 

Władysław Baran 
Edward Baran 
Lucjan Szereda 

TRĄBKI 

Karol Buczowski 
Jerzy Majchrzak 
Józef Stachowicz 

WALTORNIE 

Jan Fluder 
Lucjan Wysłucha 
Gunter Szymkowiak 
Janusz Jacyszyn 

PUZONY 

Andrzej Wierzbiński 
Marian Maciejewski 
Mirosław Mierzwiak 

F?.l~TEf'l}..N 

Andrzej Gisicz 
Danuta Bowturkiewicz 

GITARY 

Jan Charewicz 
Stefan Cenkowski 

PERKUSJE 

Marek Tomczyk 
Henryk Birkman 

Inspektor Orkiestry 

STANISŁAW MAŁEK 

GUSTAW KUSEK 



PRACOWNIE 
OPERETKI DOLNOŚLĄSKIEJ 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 
EMILIA BUDA 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
JÓZEF MUCHA 

Kierownik pracowni szewskiej 
FRANCISZEK BOJANOWICZ 

Kierownik perukarni 
ALICJA GÓRA 

Kierownik kostiumerni 
STEFANIA KOTT 

Kierownik pracowni elektrycznej 
RYSZARD żURAKOWSKI 

Akustyk 
ZYGMUNT GAJDA 

Brygadier sceny 
WŁADYSŁAW MICIŃSKI 

Rekwizytor 
ALEKSANDER LEU 

REPERTUAR BI EZĄ CY 
OPERETKI DOLNOŚLĄSKIEJ 

S. Jones 
„GEJSZA" 

K. Zeller 
„PTASZNIK Z TYROLU" 

M. Lida, J. Majdrowicz 
„NAJPIĘKNIEJSZA" 

L. Terpiłowski, A. M. Trzos 
„W IMIENIU BRAWA" 

E. Bryll, K. Gartner 
„NA SZKLE MALOWANE" 

J. Jurandot, F. Leszczyńska 
„PANI PREZESOWA" 

FI. Herve 
„NITOUCHE" 

B. Klimczuk, J. Kondracki 
„OH ! LALECZKO„." 



Opracowanie programu 
WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 

Projekt okładki i opracowanie graficzne 
WITOLD WÓJCIK 

Koordynator pracy artystycznej 
KRYSTYNA GAŁKA 

Kierownik Organizacji Widowni 
JAN KOZICKI 

OPERETKA DOLNOSLĄSKA WE WROCŁAWIU 
Adres Dyrekcji: ul. Świerczewskiego 72 

50-020 Wrocław, tE~I. 380-51, 380-52 
Organizacja Widowni 

zamawianie i sprzedaż biletów zbiorowych i indywidualnych 
ul. Świerczewskiego 67, - 50-019 Wrocław, tel. 356-52 

Cena zł 10.-

Wrocł. Zeki. Grof. Zaklod Główny - 454/0 - 20.000 - l -5 




