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На сцені кохання по-угорськи 
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У Київському національному академічному театрі оперети відбулася прем’єра «Графиня 

Маріца» угорського композитора Імре Кальмана, зрежисована народним артистом України Богданом 

Струтинським. 

Від першої прем’єри твору 1924 року пройшло вже майже століття, і за цей час оперета пережила 

деякі зміни. А нині художні працівники Національної оперети «адаптували» її під сучасного глядача. 

Зокрема, тепер зі сцени можна почути гострі жарти на сучасні актуальні соціально-економічні явища, 

здебільшого з вуст барона Моріца-Драгомира Популеску Крохбах у виконанні Миколи Бутковського. 

Оперета розповідає про збіднілого графа Тассіло Ердеді (Сергій Авдєєв), який продав свій маєток 

графині Маріці (Валерія Туліс) і лишився в ньому працювати управляючим. Водночас туди 

приїжджають графиня, сестра Тассіло Ліза (Галина Грегорчак-Одринська), барон Коломан Зупан 

(Арсен Курбанов), з яким графиня оголосила вінчання, назвавши перше ім’я з віденської афіші, й не 

очікуючи, що така людина справді існує, та барон Крохбах, який сподівається одружитися з 

графинею Маріцою. 

Запальні танці з народними елементами одразу задають темп опереті та додають динамізму. Час від 

часу з’являються захопливі хорові партії, від яких по шкірі йдуть мурашки, а вокал графині Маріци 

майже не поступається оперним партіям. Комедійні нотки в репліках, танці та загальна композиція 

твору зацікавлюють глядача. Особливо влучним виявився персонаж Птючка у виконанні Сергія 

Яцука. Однією своєю непристойною, та беззвучною відповіддю на «кажи, як вже є» він викликав 

шквал сміху, після чого його цілком можна назвати улюбленцем публіки. Хоча твір неможливо 

назвати повністю комедійним – присутні драматичні сольні арії, через які згадуєш, що «Графня 

Маріца» все ж таки оперета про кохання, а кохання не завжди буває таким радісним і безхмарним. 

Варто відмітити роботу костюмерів, декораторів, балетмейстера та диригента. Втім не дивлячись на 

колосальну роботу, яку вони зробили, все ж ми не переносимося в стару Угорщину, а лишаємося в 

залі Національної оперети, в реальному часі. 

Варвара Свеженцева 
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