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UrÓdził się 24 paźdz ie rnika 1882 roku w S1ófok nad Bala

tonem jako syn bogatego kupca. Dorastał na węgierskiej 

prowincji, gdzie z jednej strony miał okazję przesiąk nąć 

tamtejszym folklorem, z drugiej zaś, dz ięki Letniemu 

Festiwalowi w Siófok, zapoznać się z najpopularniej

szymi wówczas operami i operetkami. Już pko dziecko 

znał Piękną Helenę Offenbacha 1 Zemstę nietoperza 

Straussa. Widać od najmłodszych lat wykazywał zdolno

ści muzyczne, gdyż rodzice w i892 roku wysła lr go do Bu

dapesztu, gdzie uczył się w słynnej Akademri Muzycznej. 

Nauczycielem kompozytora był Hans Kóssler, a wśród 

jego kolegów znalazł srę między innymi Bela Bartók. 

Dwa wydarzenia z czasów młodości Kalmana - niestety, 

oba niezbyt szczęś liwe - silnie odbiły się na jego przy

szłości, w tym karierze. Po pienwsze, gdy Emmerich mrał 

15 lat, jego ojciec zbankrutował. Cała rodzina musiała się 

przenieść do ciasnego mreszkanra u krewnych w Buda

peszcre, a na ramionach początkującego muzyka spoczął 

obowiązek współutrzymywania bliskich. Musiał udzielać 

korepetycji z łaciny i greki, a nawet zdarzało mu się dora 

biać, adresując koperty dla domu handlowego. Po drugie 

Kalman, którego marzenrem było zostać pianistą-wir

tuozem, uległ wypadkowi. Prawdopodobnie z powodu 

zbyt intensywnych ćwiczeń nabawił się skurczu ręki, któ 

ry mimo podejmowanych prób kuracji okazał się tnwałą 

Zrezygnowawszy z marzeń o pianistyce, skupił się na 

kompozycji_ Początkowo miał zamiar specjalizować się 

w muzyce symfoniczną Napisał cykl pieśni, scherzo or

kiestrowe Saturnalia, poemat symfonrczny. Znalazł też 

dodatkowe zajęcie jako krytyk muzyczny jednej z na1waż

niejszych węgierskich gazet - „Pesti Napló" Otrzymał 

kilka propozycji stypendium w Bayreuth, Monachrum 

i Berlinie, musiał jednak z nich zrezygnować z powodów 

finansowych. To właśnre pieniądze pchnęły go do tego, 

by spróbować s~ w operetce. W tym czasie nad Dunajem 

ogromne sukcesy odnosił Lehar, a Wiedeń przeżywał roz

kwit jako europejska stolica gatunku Kalman zaczął pisać 

kuplety i szlagiery kabaretowe, w końcu zaś namówił do 

współpracy słynnego węgierskrego librecistę Karola von 

Bakony'ego. Tak powstały Manewry jesienne, których 

premrera odbyła się 22 lutego igo8 roku w Budapeszcie. 

'I He,/;.,; 
Dzieło okazało się tak świeże i urocze. że jego sława 

przyciągnęła do Budapesztu dyrektorów wiedeńskiego 

Theater an der Wien, Wilhelma Karczaga i Karla Wall ne

ra. Wraz z nimi spektakl oglądał Leo Fal l. Zachwycili się 

zarówno librettem, jak i muzyką operetki i zapropono

wali Kalmanowi przeniesienie jej do Wiednia. Premiera 

odbyła się w stolicy 22 stycznia. Publiczność przyjęła 

Manewry entuzjastycznie - zagrano je 265 razy. Krytyka 

podeszła do młodego kompozytora z większym dystan-

dolegliwością. „Tak skończyła się moja kariera pran isty sem, choć dostrzegła drzemiące w nim możliwości. 

- wspominał_ - Byłem ściągniętym z obłoków, bardzo po-

ważnym i bardzo smutnym młodym człowiekiem" Dla Kalmana niezwykle istotne było, że sukces artystycz

ny 1ego operetki przełożył srę również na finansowy, co 



wreszcie zapewniło mu niezależność. W 1908 roku spo· 

tkał pierwszą z dwóch miłości swego życia - Paulę Dwor· 

czak. Miałz nią spędzić następne dwadzieścia lat. 

Na kolejny sukces węgierski kompozytor nie musiał 

czekać zbyt długo. W 1912 roku w Wiedniu odbyła się 

premiera jego Króla skrzypków, wraz z którym - jak 

pisze Bernard Grun - „powstała operetka węgierska", 

czyli cały nowy rozdział historii tego gatunku. Utwór 

zatarł menajlepsze wrażenie po o rok młodszym dziele 

Der gu te Kamerad 1 potwierdził renomę Kalmana jako 

wschodzącej gwiazdy na operetkowym firmamencie. 

Warto dodać, że ową historię dwóch skrzypków - o;ca 

i syna - sam kompozytor zaliczał do swych ulubionych 

dzieł. „Upłynęły mi nad nim najpiękniejsze dni mego 

kompozytorskiego życia" - wspominał po latach. 
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Rozpęclza;ącą się karierę Kalmana spowolniły nieco 

wydarzenia, które miały przeorać cały panujący w Eu· 

ropie porządek. Kompozytor w 1914 roku pracował 

właśnie nad dziełem, które okazało się później jego 

na1większym i najbardziej trwałym sukcesem - Księż

niczką czardasza. Zmiana klimatu w Wiedniu spra

wiła jednak, że postanowił wrócić do nieudanej, choć 

lepiej wpisującej się w wojenną atmosferę operetki, 

wspomnianego Der gu te Kamera da. Przerobił nieco 

całość, dodał nową muzykę, popracował nad postacia

mi i dopisał szczęśliwe zakończenie. Tak zmieniony 

utwór pokazał w Wiedniu pod tytułem Gold gab ich 

fur Eis en. Niestety- jak wiele razy wcześniej i pótniej 

- okazało się, że publiczność, bombardowana tragicz

nymi wiadomościami z frontu, w teatrze szuka raczej 

wytchnienia, niż kolejne; porcji wojennej traumy. Nic 

więc dziwnego, że Kalman musiał czekać aż do 17 li

stopada 1915 roku, kiedy w Johann-Strauss-Theater 

mimo wszystko odbyła się premiera wspomnianej 

Księżniczki czardasza, by wiedeńczycy zareagowali 

na jego dzieło prawdziwym wybuchem entuzjazmu. 

Księżniczka czardasza była i jest skarbnicą operet· 

kowych przebojów. Niemal wszystkie jej arie czy duety 

należą dziś do kanonu gatunku. Wraz z Zemstą nie

toperza Straussa i Wesołą wdówką Lehara tworzy 

trzon ;ego repertuaru, obowiązkowy dla wszystkich 

teatrów operetkowych na świecie, a atrakcyjny rów

nież dla tych poważniejszych, operowych. Fascynują 

ce jednak jest w niej również to, co niezwykle trafnie 

uwypuklił Grun, pisząc: „Gdzie indzie; na świecie 

w Ardenach. na ziemiach polskich i nad lsonzo, sza. 

lała wojna, lecz na Favoritenstrasse tłoczyli się ludzie 

(„.), żeby posłyszeć motyw przewodni "ostatnich dni 

ludzkości«''. Księżniczka czardasza okazała się ła· 

będzim śpiewem świata sprzed Wielkiej Wojny; tego, 

który wraz z jej zakończeniem został definitywnie ska

zany na zagładę. Te wszystkie bale, kabarety, blichtr 

i splendor fasady cesarsko-królewskiej rzeczywistości 

- jest w tym pewna nuta dekadencji, jak w obrazie or· 

kiestry, „grającej do końca" na „Titanicu" Powtórzmy 

- był rok 1915 r w skali świata były to właśnie ostatnie 

minuty umierającego porządku. A Wiedeń śpiewał 

wraz z Bon1m i Ferirn: Artystki, artystki, artystki 

z variete. 

Charakterystyczne, że człowiek, który tonącej Europie 

zapewnił ostatniego walca - czy raczej, w tym wy· 

padku, czardasza - pod żadnym chyba względem nie 

przypominał swych hulaszczych bohaterów. Poważny, 

uprzejmy, nieśmiały - jakiś taki „niedzisiejszy", i to 

nawet z perspektywy początku XX wieku. Jak pisze 

Grun, „był zrównoważonym, spokojnym obywatelem, 

zajętym pracą, z przyjemnością palił cygara, czytywał 

w kawiarni gazetę. utrzymywał ład w swych sprawach 

finansowych i spokojnie kroczył własną drogą". jego 

ojciec, który widział w synu materiał raczej na adwo· 

kata niż kompozytora i niezbyt przychylnym okiem 

spoglądał na muzyczno-teatralną karierę Emmericha, 

był pewnie zachwycony. Tymczasem sukces Czardasz

ki sprawił, że trzydziestotrzyletni Kalman w pewnym 

sensie znalazł się w ślepym zaułku. Bojąc się, że jego 

następne dzieła będą już zawsze gorsze od tej operet

ki, wszystkie libretta i propozycje zaczął odnosić do 

swego - przyznajmy - arcydzieła. Nic dziwnego, że 

kolejne jego utwory- Faschingsfee z 1917, Das Hol

landweibchen z 1920 czy nawet Bajadera z 1921 

roku - w znacznym stopniu przetwarzały ograne już 

motywy i choć popularne, nie powtórzyły sukcesu 

Księżniczki czardasza. 
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Następ nym niekwestignowanym przebojem Kal~ana 
była dopiero Hrabina Marica, którą widzowie po 

raz pierwszy zobaczyli na scenie Theater an der Wien 

28 lutego 1924 roku. W operetce tej kompozytor wrócił na 

dobrze sobie znany grunt. Zniknęli Holendrzy czy tajem

nicze orientalne piękności - pojawili się swojscy Węgrzy 

i przede wszystkim Cyganie. Na scenie króluje czardasz, 

walc, ale partyturę utworu wzbogacają również bardziej 

nowoczesne rytmy, w których pobrzmiewa szturmujący 

właśnie światową estradę jazz. Autorami libretta byli Ju

li us Bramrner i Alfred Grunwald, z którymi Kalman miał 

współpracować jeszcze przy czterech operetkach, mię· 

dzy innymi Księżniczce cyrkówce i Księżnej Chicago. 

W historii Tassila odbijają się gdzieś daleko przykre 

doświadczenia kompozytora z czasów studiów w Bu

dapeszcie: beztroskie młode lata zakłócone wieścią 

o bankructwie rodziców bohatera oraz nagła koniecz

ność wzięcia odpowiedzialności za los rodziny. Temat 

poważny, zwłaszcza jak na operetkę, nic więc dziwnego, 

że libreciści postanowili go uatrakcyjnić, wprowadzając 

na scenę całą garnę przezabawnych charakterystycznych 

postaci: zidiociałego księcia Populescu, beztroskiego 

barona Zupana, cudaczną księżnę Cudenstein ze swo· 

im niepoprawnym Peniżkiern. Na uwagę zasługuje sam 

pomysł oparcia fabuły operetki na chwycie autoparodii 

- największe wszak zamieszanie wybucha w zamku 

Maricy, gdy zjawia się w nim baron Żupan, czyli bohater 

Barona cygańskiego Straussa. Najważniejsza jest jed

nak miłość - romans, którego historię wieńczy wpraw-

cizie szczęśliwy finał, ale która przez dwa akty buzuje od 

skrajnych namiętności Para głównych amantów - Ma· 

rica i Tassilo - zupełnie jak w późnej Leharowskiej Kra

inie uśmiechu czy w Księżniczce czardasza samego 

Kalmana - musi pokonać wiele przeciwności, przebrnąć 

przez liczne nieporozumienia, a przede wszystkim zwal

czyć własną dumę, by wreszcie pod koniec połączyć usta 

w namiętnym pocałunku. 

Hrabina Marica była ostatnim naprawdę wielkim prze· 

bojem Kalmana. Jego Wiedeń, który wszak umarł już raz 

w 1918 roku, za niedługo ponownie miałzgrnąć. W 1928 

roku zmarła Paula Dworczak. Podobno na łożu śmierci 

kazała kompozytorowi ożenić się z młodą kobietą i zało· 

żyć rodzinę. Tak też uczynił. Już rok później poznał Verę 

Makinska, którą poślubił i z którą miałtroje dzieci: Char· 

lesa, Elizabeth i Yvonne. 

Kalman, pomimo swoich żydowskich korzeni, należał 

do ulubionych kompozytorów Hitlera. Po Anschlussie 

Austrii odmówił jednak przyjęcia tytułu „honorowego 

Aryjczyka" i został zmuszony do emigracji. Wyjechał 

najpierw do Paryża, potem do Stanów Zjednoczonych. 

W latach wojny dyrygował tam licznymi wykonaniami 

własnych utworów na koncertach 1 w studiach radio· 

wych, odbierał nagrody, planował wejście w świat filrno· 

wy, przez cały czas komponował. Po wojnie wrócił do 

Europy, gdzie zmarł- w Paryżu - w 1953 roku. Ostatnią 

operetkę Kalmana-Arizona Lady-dokończyłza niego 

syn, Charles, który poszedł w ślady ojca i również został 

kompozytorem. 

Jacek MikoJajczyk 

Korzystałem z: 

B. Grun: Dzieje operetki, PWM 1974 

Jessie Wright Martin, A Survey of the Operettas 

of Emmerich Kalman. A monograph, Lou i siana 

State University 2005 
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1954 - Księżniczka czardasza 

Reżyseria: Roman NIEW IAROWICZ 

Kierownictwo muzyczne: Anton i PO PIAŁKIEWICZ 

1959 - Bajadera 

Reżyseria: Witold ZDZITOWIEC KI 

Kierownictwo muzyczne: Marek W ITKOWSKI 

1968 - Hrabina Marica 

Reżyseria: Mi eczy sław DASZEWSKI 

Kierownictwo muzyczne: Fred WOJTAN 

1981 - Księżniczka czardasza 

Reżyseria: Wojciech BORATYN SKI 

Kierownictwo nwzyczne: Sta n isław TOKAR SKI 

1982 - Bajadera 

Rezyseria: Wojciech BORATYNSKI 

Kierownictwo muzyczne: Włodz im i erz ROMANOWSK I 

1987 - Manewry jesienne 

Reżyseria: Józef SLOTWI N SKI 

Kierownictwo muzyczne: Zbigniew KALEMBA 

1990 - Hrabina Marica 

Reżyseria: Henryk KONWINSKI 

Kierownictwo muzyczne: Włodzimierz ROMANOWSKI 

2002 - Księżniczka czardasza 

Reżyseria. Wojciech ADAMCZYK 

Kierownictwo muzyczne: Ruben SILVA 

Pl aka t Bajadery z 1982 r. O/ 
Maria Artyk iewicz i Stanisław Ptak w Hra binie Maricy z 1968 r. 02 

Hrabina Marica, 1968 r. OS 
Plak at Hrabiny Maricy z 1968 r. 0~ 

Plakat Hrabiny Maricy z i 990 r. OJ 
Księżniczka cza rdasza , 1954 r. OÓ 

Plakat Manewrów jesiennych z i 987 r. 07 
Małgorzata Długosz i W itold Wrona w Księżniczce czardasza z 2002 r, OJ> 
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.<.fJ~ot;J' Węgry. W majątku hrabiny Maricy jej 

rządca Tarek świętuje urodziny. Skła

da mu życzenia stary sługa Czeko. 

Opowiada przy okazji o swojej pani 

- wielkiej damie, która zwykle przeby

wa w Wiedniu lub Budapeszcie i nigdy 

nie zagląda do swych włości. Czeko 

chwali nowego rządcę jako świetnego 

gospodarza . Ich rozmowę przerywa 

tęskna pieśń Cyganki Miny Niech Bóg 

ci szczęście da. 

L>:!/'f;1r<'r1t'·l / W majątku składa wizytę baron Karol 

Stefan Liebenberg. W trakcie jego 

rozmowy z rządcą dowiadujemy się, 

że jest jego przyjacielem, Tórek zaś to 

tak naprawdę hrabia Tassilo Endrody

-Wi ttenburg, który zatrudnił się u Ma

ricy pod przybranym nazwiskiem. 

Zorientowawszy się po śmierci ojca 

w stanie rodzinnych finansów, posta

nowił zerwać z dawnym hulaszczym 

życiem i jako rządca zarobić na po

sag dla swojej ukochanej siostry Lizy. 

Poprosił też Karola Stefana o sprze

danie resztek swego majątku, chcąc 

w ten sposób zdobyć środki na pokry

cie długów rodziciela. Jego przyjaciel 

dziwi się, że Tassilo nie zwrócił się 

o pomoc do bogatej ciotki, ten jednak 

wyjaśnia, że nie pozwala mu na to ho

nor. Hrabia ogólnie rzecz biorąc jest 

zadowolony z nowego trybu życ ia, 

mnie urocze dziewczęta - prosi 

Karola Stefana. 

Ich rozmowę przerywa wejście - a ra

czej wtargnięcie - księcia Moryca 

Dragomira Populescu, tubalnego pod

starzałego węgierskiego arystokraty. 

Przynosi on zdumiewające wieści. 

Otóż, hrabina Marica zaręczyła się 

z niejakim baronem Kolomanem Żu

panem, a przyjęcie z tej okazji ma za

miar wyprawić właśnie tutaj, w swoim 

majątkul Rzecz niebywałal Należy na

tychmiast zabrać się za przygotowania I 

I faktycznie, po chwili hrabina zjeżdża 

z całym dworem. Gdy cygańska pio

senka płacze - wita się z domostwem 

i sługami. Książę Populescu zauważa 

nagle, że na przyjęciu za ręczynowym 

brakuje pewnego dosyć istotnego go

ścia, mianowicie narzeczonego. Ma

rica wyjaśnia niefrasobliwie, że baron 

Żupan miał inne obowiązki. Wchodzi 

Tassilo. Przeprasza za spóźn ienie , 

stwierdzając , że musiał zrobić przed 

prezentacją toaletę. Rządca, który robi 

toaletę) Bardzo dziwne, ale już rzut 

oka na Tassila wyjaśnia hrabinie, że 

ma do czynienia z kimś wyjątkowym. 

Rządca dowiaduje się z przera żeniem, 

że wśród towarzyszących jej dam jest 

Liza. Problem w tym, że ukrywał on 

przed siostrą prawdę o stanie rodzin-

czasem jednak ogarnia go tęsknota nych finansów i nie wspominał, że 

za dawnym światem. Pozdrów ode zatrudnił się w majątku Maricy. Kiedy 

• 
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się spotykają, wyjaśnia, że tylko udaje jest Tassilo. Pani domu ciągle nie wie, 

rządcę, że to intryga mająca na celu 
zdobycie serca pewnej damy. Ale oto 

Marica zwierza się swojej przyjaciółce 

lice , że tak naprawdę nie ma żadnego 

na rzeczonego. Żupan to po prostu 

postać z operetki Straussa Baron cy

gański, którą wymyśliła, by opędzić 

się od tabunów adoratorów Jakież jest 

zdziwienie hrabiny, gdy nagle Czeko za

powiada wejście„. Koi'omana Żupana 
Okazuje się, że gdzieś na Węgrzech żył 

sob ie jednak baron Żupan, który pew

nego dnia ze zdumieniem przeczytał 

w gazecie zapowiedź przyjęcia z okazji 

własnych zaręczyn. Przyjechał więc do 

Maricy, by wyjaśnić sprawę. Już po kil

ku minutach rozmowy Żupan daje się 

oczarować gospodyni. Ach, jedź do 

Varasdin - zaprasza nieoczekiwaną 

narzeczoną do swych włości. Tymcza

sem trwa przyjęcie . Tassilo przygląda 

mu się jedynie z boku, wspominając: 

Czardasza dumnym księciem by

lem kiedyś ja. jego pieśń słyszy Mari

ca, która zaprasza rządcę do wspólnej 

zabawy. Towarzystwo już ma jechać 

do budapesztańskiego kabaretu „Ta

barin", gdy nagle na przyjęciu pojawia 

się Cyganka Mina , która wróży Maricy, 

że w ciągu czterech tygodni odnajdzie 

swoją wielką miłość. Zamyślona Mari

ca odprawia dwór, a sama postanawia 

przedłużyć pobyt w majątku. 

<. c/1.3 ,.-/;;;t; Tassilo jest wprost rozchwytywany przez 

damy Maricy. Ta jest trochę zazdrosna, 

zwłaszcza że dostrzega zażyłość mię 

dzy nim a Lizą. Młoda hrabianka nie 

że to siostra jej rządcy i że zadurzyła 
się po uszy raczej w„. baronie Żupanie. 

Ale oto rozlega się dzwonek telefonu. 

Książę Populescu zaprasza hrabinę na 

wielką rewię kwiatową - wszak wła

śnie mijają cztery tygodnie od dnia, 

w którym Cyganka wywróżyła jej wielką 

miłość. Po chwili dzwoni Żupan. Tym 

razem odbiera Liza , która zachwycona 

wysłuchuje komplementów, nie wie

dząc, że są skierowane do - Maricy. 

Jej zdumienie wzrasta, gdy nagle w sa

lonie pojawia się sam baron, który po

stanowił zrobić psikusa damom i kazał 

zadzwonić w swoim imieniu własnemu 

kamerdynerowi. Zwierzają się sobie 

z Lizą. Ona mówi mu, że jest nieszczę

śliwie zakochana i że jej wybranek nie 

zwraca na nią uwagi. Serce Żupana 

bije ciągle dla Maricy. Tak słodko 

marzę, tak słodko śnię - śpiewają 

razem. Tymczasem Tassilo bardzo 

chce przedstawić swej chlebodawczyni 

rapo rt ze stanu fo lwarku. Rozmowa 

szybko zamienia się w flirt. Maniery 

i dowcip Tassila są zdumiewające jak 

na zwykłego rządcę . Lekko, zwiewnie 

i najprościej - rozbrzmiewa po chwili 

walc. Żupan postanawia rozmówić się 

z Maricą. Zwierza się , że jedyną prze

szkodą na drodze ku ich szczęściu jest 

majątek hrabiny. Otóż dziadek barona 

zastrzegł w testamencie, że majątek 

Kolomana przepadnie, jeśli ten nie 

ożeni się z biedną dziewczyną. Tym

czasem Populescu szykuje hrabinie 

niespodziankę. Skoro ona nie chce 

przyjechać do „Tabarin", postanawia 

ukrywa zresztą, że się zakochała, choć przenieść "Tabarin" do pałacu Maricy. 

oczywiście obiektem jej westchnień nie Na oczach zdumionych domowników 



spokojne wiejskie domostwo zamienia 

się w tętniący życiem kabaret. Na balu 

Populescu bierze na spytki Tassila. Jego 

również zdumiewają maniery rządcy. 

darstwem - straciła wszak rządcę. 

Niestety, żaden z arystokratów nie ma 

pojęcia o rolnictwie, obaj zatem dys· 

kretnie umykają hrabinie sprzed oczu. 

Ten ma dosyć upokorzeń. Pisze list do Tymczasem Marica zorientowała się 

Karola Stefana, w którym zwierza się już, jaki popełniła błąd. Zanim jednak 

z zamiaru porzucenia posady. Gdyby przeprosi się z Tassilem, chce wypró· 

tylko nie posag i nadzieja na lepszą 

przyszłość. .. Rządca nie kończy myśli 

- widzi Maricę. W trakcie rozmowy 

łagodnie demaskuje hrabinę, domyśla 

się, że w całym blichtrze światowego 

życia jest ona bardzo samotna. Serce 

Maricy drgnęło po raz kolejny. Po raz 

pierwszy ktoś ją zrozumiał. Śpiewają 

razem Duet księżycowy. Ale to nie 

koniec szczerych rozmów. Również Liza 

i Żupan wszystko sobie wyjaśniają. On 

ma już dosyć bezcelowych podchodów 

pod hrabinę, ona wreszcie wyjawia mu 

imię swego wybranka. Przekornie od

rzuca jednak jego konkury. Nie chce 

być „tą drugą" Tymczasem Populescu 

znajduje niedokończony list Tassila. 

Odkrywa prawdziwą tożsamość rządcy, 

mylnie jednak interpretuje słowa o „po· 

sagu i lepszej przyszłości", dochodząc 

do wniosku, że hrabia zastawił pułapkę 

na Maricę. Oburzona Marica zwalnia 

Tassila ze służby, tym bardziej, że Po· 

pulescu potwierdza jej podejrzenia 

o zażyłości między rządcą a Lizą. Kiedy 

Tassilo wyjawia, że to jego siostra, jest 

już za późno„ 

L~yl/{ ~/eo Goście budzą się z potwornym bólem 

głowy. Populescu i Żupan nie bardzo 

wiedzą, gdzież to i w jakich okolicz· 

nościach się znaleźli. Ale oto wpada 

do ogrodu Marica, która zakasawszy 

rękawy postanawia zająć się gospo· 

bować jego uczucia. Widząc go, rzuca 

się w ramiona plączącemu się po dzie· 

dzińcu, ciągle niezbyt przytomnemu 

Żupanowi. Reakcja jej byłego rządcy 

całkowicie potwierdza jej podejrzenia 

i - nadzieje. Ach, kto stworzył was, 

kobietki cudne jak marzenie - śp ie· 

wa skonfundowany Tas si Io. Tymczasem 

do pałacu zjeżdża jego ciotka, księżna 

Cudenstein. Dowiedziała się o wszyst· 

kim od Karola Stefana i postanowiła 

wziąć sprawy w swoje ręce. Osobiście 

wykupiła majątek rodzinny Tassila, 

rozwiązując jego problemy finansowe. 

Wybrała mu nawet narzeczoną! Cóż 

jednak z tego, kiedy hrabia nie chce 

o niej słyszeć. Księżna wyczuwa jakiś 

romans, wysyła zatem na przeszpiegi 

swojego sługę Peniżka. Tymczasem 

Żupan dowiaduje się od Lizy, że jest 

ona biedną dziewczyną. Może się więc 

z nią ożenić - majątek nie przepadnie! 

Okazuje się zatem, że już tylko Tassi

lo i Marica muszą przyznać się przed 

sobą do wzajemnego uczucia. Hrabina 

robi to w wielce oryginalny sposób: list 

z referencjami dla byłego rządcy oka

zuje się„ listem miłosnymi Cóż więc 

pozostaje? Już tylko wielki, radosny 

- finałl 

JM 

Wywodzi się z Poznania i środowisko artystyczne tego 

miasta uformowało jego rozumienie sztuki oraz wrodzo 

ną wrażl iwość. Tan cerz, choreograf i reżyser. Debi ~tował 
w 1954 roku jako tancerz na scenie Teatru Wielkiego w Po

znaniu. Pełne kwalifikacje zawodowe zdobył w Państwowe1 

Szkole Baletowej w Warszawie. Tańczyr z takimi gwiazdami 

baletu, jak: Olga Sawicka, Barbara Karczmarewicz, Anna 

Deręgowska, Władysław Milan i Edmund Koprucki. Pracował 

pod kierunkiem tak wyśmienitych baletmistrzów, jak: Feliks 

Pameli, Stanisław Miszczyk, Eugeniusz Papliński, Jerzy Go

gół, Teresa Kujawa, Witold Borkowski czy Conrad Drzewiecki. 

Jako choreograf zadebiutował w studenckim Teatrze Nurt, 

gdzie współpracując z reżyserem Januszem Nyczakiem 

zrealizował prapremierę Operetki Gombrowicza. Odbył 

podróże artystyczne do Addis Abeby i Hawany. Przebywał 

na stypendium w Het Nationale Ballet w Amsterdamie, 

Nederlands Dans Theater w Hadze i w Ballet du XXe Siecle 

w Brukseli u Bejarta. Doskonalił swój warsztat w Petersburgu 

i w Indiach. Podjął współpracę z Telewizją Poznańską i Operą 

Bałtycką; potem osiadł na śląsku. W 1971 roku Nocą Wal

purgii w Fauście Gounoda rozpoczął swoją niezwykle owoc

ną współpracę z Napoleonem Siessem, ówczesnym dyrekto

rem Opery Śląskiej. Na scenie tej zrealizował swój pierwszy 

pełnospektaklowy balet, Stworzenie świata z muzyką 

A. Pietrowa. Tam też debiutował jako reżyser operowy, wys ta· 

wiając melodramatyczną Tra~iatę i demoniczną Salome. 

W jego reżyserii pojawiło się na bytomskiej scenie wiele oper, 

w tym: Straszny dwór, Ernani, Madama Butterfly, Cosi 

fan tutte, Gioconda, Orfeusz i Eurydyka oraz operetki 

Zemsta nietoperza 1 Wesoła wdówka. Konwiński zreali

zował również liczne balety klasyczne i współczesne, w tym 

agrafie uważa: Stworzenie świata, a potem Romea i Julię 

w Poznaniu, Wariacje na temat Franka Bridge'a Brittena, 

(pierwsza realizacja w Bytomiu, potem w Warszawie w Teatrze 

Wielkim), Epitafium na śmierć Szymanowskiego, 

Stabat Mater, W górę - w dół i Ad Montes - Balety Ta

trzańskie do muzyki W. Kilara. Z okazji wejścia Polski do Unii 

Europejskiej wspólnie z Teresą Kujawą i Emilem Wesołow· 

skim stworzył w Teatrze Wielkim w Poznaniu choreografię do 

IX Symfonii Beethovena, tam także zrealizował balety: 

Mandragorę oraz Nokturn i tarantellę Szymanowskie

go oraz w 2009 roku balet Non omnis moriar do p1eśn1 

Karłowicza. Jego autorstwa są choreografie do wielkich 

widowisk plenerowych we Wrocławiu oraz w tamtejszej 

Hali Ludowej: Carmina Burana, Straszny dwór i Gio

conda. Warto wymienić również jego realizacje musica

lowe: Skrzypka na dachu, Cabaret, Pocałunek ko

biety-pająka, Rocky Horror Show w Teatrze Rozrywki 

w Chorzowie, Evitę w Gdyni; operetkowe: Na szkle ma

lowane, Bal w operze i Krainę uśmiechu w Gliwicach; 

oraz w teatrach dramatycznych: Kordiana i Iwonę, księż

niczkę Burgunda w Sosnowcu, Wesele i Manekina, 

czyli kochanka Hitlera w Katowicach. Na gliwickiej scenie 

muzycznej wyreżyserował również Bal w Savoyu, Hrabinę 

Maricę oraz Oklahomę!. Współpracuje też z tamtejszym 

Teatrem A, dla którego opracował mistyczne choreografie 

w widowiskach Apokalipsa i Pelikan. jest dziś Henryk 

Konwiński choreografem i reżyserem potrafiącym uporać się 

z każdą materią muzyczną. Rytm, który nosi w sobie, pozwa. 

la mu panować nad scenami na deskach teatrów dramatycz

nych i muzycznych. Często gości ;ako choreograf w teatrach 

lalkowych, m.in. w Katowicach, Będzinie, Gdańsku, Kielcach, 

wielkie widowiska i kompozycje choreograficzne o kameral- Warszawie, Olsztynie, Poznaniu. W swojej karierze artystycz. 

nym, studyjnym charakterze. Za swoje najważniejsze chore· nej zdobył wiele Złotych Masek. 



Polski dyrygent boliwijskiego pochodzenia, urodzony 

w stolicy swojego kraju - La Paz. W 1974 roku ukoń

czył tamtejsze Konserwatorium Muzyczne (gitara , 

fortepian, perkusja). W latach 1974-78 stud i ował dy

rygenturę i kompozycję na Uniwersytecie Katolickim 

w swoim rod zinnym mieście, pod kierunkiem Alberta 

Villa I panda i Carlosa Rosy. Równocześnie w latach 1974-

- 76 brałudziałw kursie dyrygenckim prowadzonym przez 

ormiańskiego dyrygenta Rubena Vartanjana. W 1975 roku 

został dyrygentem orkiestry konserwatorium oraz zało

żył Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną. W tym okresie 

był także kierownikiem chóru Uniwersytetu Katolickie

go, asystentem dyrygenta Narodowej Ork iestry Symfo

nicznej w La Paz oraz dyrygentem Orkiestry Kameralnej . 

Gościnnie dyrygował największymi orkiestrami swojego 

kraju . W 1978 roku otrzymał stypendium po lskiego rz ą

du na studia w warszawskiej Akademii Muzycznej im . 

F. Chopina, gdzie przez p i ęć lat kształcił się pod kierun· 

kiem prof. Stanisława Wisłockiego. W 1983 roku został 

laureatem i otrzymał nagrodę dla najmłodszego linali . 

sty Ili Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. 

Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Brał udziałw letnim 

kursie dyrygenckim prowadzonym przez Franco Ferrarę 

w Sienie we Włoszech, zostaf także linalistą Międzyna

rodowego Kon ku rsu Radia i Telewizji w Budapeszcie. 

W la tach 1983-1992 był dyrygentem Warszawskiej Ope

ry Kameralnej , zaś w okresie 1992-1994 dyrektorem 

artystycznym Opery Wrocławskiej. W 1995 roku został 

dachu j Bocka). W latach 1997-2000 współpracował 

z Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie, gdzie przy

gotował premiery Księżniczki czardasza E. Kalmana 

ora z Wesołej wdówki F. Lehara . Od 1998 roku współ

pracuje z Belgradzką Operą Kameralną (zrealizował 

tam premiery Cosi fan tutte W. A. Mozarta i li Ma

trimonio Segreto D. Cimarosy). W 2001 roku został 

konsultantem muzycznym 1 pierwszym dyrygentem 

gościnnym Gliwickiego Teatru Muzycznego. Jako kie

rownik muzyczny zrealizował tu Ptasznika z Tyrolu 

K. Zellera w 2000 roku. polską prapremierę Oklaho

my' R. Rodgersa w 2001 roku i premierę Księżniczki 

czardasza w roku następnym. Od 2003 roku jako kie

rown ik muzycz ny prowadził musica l Zorba J. Kandera, 

a w styczniu 2007 roku przygotował premierę Krainy 

uśmiechu F. Lehara . Od 2000 roku jest dyrektorem 

Warszawsk1e1 Filharmonii Młodzi eżowej, a od 2005 

dyrektorem artystycznym Filharmonii Koszalińskiej. 

W 2009 został pierwszym gościnnym dyrygentem Na

rodowej Orkiestry Symfoniczne1 w La Paz w Boliwii. 

Od 1983 roku gościnnie występuje prawie we wszyst

kich Filharmoniach w Polsce. Współpracuje z takimi 

orkiestram i, jak NOSPR czy Sinfonia Varsovia. Dokonał 

wielu nagrań dla radia i telewizji w Polsce i na świecie. 

Brał udziaf w licznych tournees i festiwalach z polski

mi zespoła mi w całej Europie i w Japonii . Konce rtował 

w większości krajów Europy, w Libanie i Ameryce Po

łudniowej. Podczas licznych występów zyskał wielkie 

zaproszony przez Operę Nova w Bydgoszczy do rea li - uznanie krytyki i publiczności za wyczucie stylu, tempe-

zacji opery W. A. Mozarta Die Zaubeif/bte. W latach rament, muzykalność i doskonały warsztat dyrygencki. 

1994- 1997 pefrif funkcję dyrektora artystycznego Fil-

harmonii Koszalińskiej, a w latach 1995- 1997 - Opery 

Krakowskiej (przygotował tam premierę Skrzypka na 

r 

Scenograf. gralik, profesor zwyczajny w Akademi i Sztuk 

Pięknych w Poznaniu. W latach 1974-1979 stud jował 

w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Pozna

niu. Dyplom z wyróżmemem uzysk ał w Pracowni Litografii 

prof. Lucjana Mianowskiego i w Pracowni Pla ka tu prof. 

Waldemara Świerzego. Kierownik Katedry Rysunku w ka

dencji 2002-2005 i w kadencji 2005- 2008 na Wydziale 

Malarstwa. Kierownik XI I Pracowni Rysunku na Wydziale 

Malarstwa i pracowni „Eksperyment w kostiumie teatral

nym" na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Uprawia 

gralikę, rysunek i scenogralię. Projektował niekonwen

cjonalne kostiumy dla TVP. współpracując ze Stefanem 

Mroczkowskim. Zrealizował kilkanaści e wystaw indywidu

alnych w kraju i za granicą, m.in. w Mexico City, Kolonii, 

Warszawie, Poznaniu. Brał udział w kilkudziesięciu wysta

wach zbiorowych za granicą, m.in. w Belgii, Niemczech, 

Szwecji, na Węgrzech, oraz w kraju, m.in. we Wrocławiu, 

Szczecinie, Katowicach, Radomiu , Poznaniu i Sopocie. 

Zrea lizował ponad 50 projektów scenografii do baletów, 

spektakli dramatycznych i muzycznych w Pol sce i za gra

nicą. Jako scenograf debiutował w 1982 roku, projektuiąc 

przestrzeń 1 kostium dla Krystyny Feldman w Krokach 

S. Becketta w reżyserii Ł. Rata1czaka na Scenie Pod Li

pami w Poznaniu. Na tej samej scenie w 1999 roku 

z realizował jaskinię filozofów Z. Herberta w reżyseri i 

R. Kordzińskiego. Współpracował jako scenograf m.in. 

z Polskim Teatrem Tańca Conrada Drzewieckiego (Wir 

- 1986, Party- 1987, Ballada - 1987, W cieniu - 1988) 

Teatrem Wybrzeże w Gdańsku (Dialogi karmelitanek 

- i991), Teatrem Polskim w Poznaniu (Przygody Pi

nokia - 2000). Teatrem Polskim w Bydgoszczy (Ma

gia - 1992, Turniej bajek - 1996), Teatrem Animacji 

w Poznan iu (Machina Teatralna - 1991, Moje nie moje 

- 2007), Teatrem Dramatycznym w Częstochowie (Histo

rya o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim 

- 1994). Teatrem im . j . Kochanowskiego w Opolu (Śmierć 

komiwojażera. -1995) , Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu 

(Zaczarowane jezioro-1995). Operą na Zamku w Szcze

cinie (Nad pięknym, modrym Dunajem - 1997, Mi

łość, flamenco, Gershwin - 1999), Teatrem im. J Oster

wy w Gorzowie Wielkopolskim (Pierścień i róża - 1998, 

Bez seksu, proszę - 2007, Tajemniczy ogród - 2009), 

Teatrem Zagłębia w Sosnowcu (Calineczka- 2000, Kram 

z piosenkami - 2002, Kopciuszek - 2005), Teatrem 

Miniatura w Gdańsku (Dom pod Kocim Pazurem 

- 2005), Operą Śląską w Bytomiu (Don Kichot - 2003, 

Wesoła wdówka - 2005, Orfeusz i Eurydyka - 2007), 

Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie LJesteśmy 

na wczasach, czyli Polska miłość - 2009), Teatrem 

Muzycznym w Poznaniu (Achl Ameryka - 2009). 

W 1990 roku w Theater Fur Mich w Dusseldorlie 

w Niemczech zrealizował w techn ice teatru papierowego 

Kuszenie św. Antoniego wg G. Flauberta w reżyse rii 

Zbigniewa Micha, a rok później w Urania Theaterw Kolonii 

zaprojektował scenogra lię do Dybuka wg S An-skiego 

i B. Myersa, również w reżyse r ii Z Micha. Poza pracą 

Teatrem Nowym w Poznaniu (Burza w teatrze Goga w teatrach zajmuje się także projektowaniem przestrzeni 

- 1988). Teatrem Wielkim w Poznaniu (Dom Bemar- wystawienniczej . W gralice podejmuje temat maski, który 

dy Alba - 1989, Quasimodo - 1990, Kurtyna w górę nawiązu1e do jego realizacji scenogralicznych. jego grafiki 

- 1990, Amadeusz - 1991, Vi~a Strauss - 1992, Eden znaczą i przeczą, demaskują i kamuAują, prowokują do py· 

Cafe, Mandragora, Nokturn i tarantella - 2007). tań o kondycję czfowieka. 



Absolwentka ASP we Wrocławiu, od ig88 r. związana 

z Operą Wrocławską, dla której projektuje scenografie 

i kostiumy. Współpracuje z teatrami operowymi w kra

ju i za granicą. W Operze Wrocławskiej projektowała 

scenografie do spektakli: Bolero M. Ravela, Sylfidy 

F. Chopina, Królewna Śnieżka 1 Kot w butach 

B. Pawłowskiego, Trzy kroki stąd M. Oldlielda, Msza 

L. Bernsteina, Dziadek do orzechów P. Czajkowskie-

taklu Mały kominiarczyk B. Brittena wystawionego na 

scenie Teatru Wielkiego w Łodzi. Stworzyła kostiumy do 

wszystkich części tetralogii R. Wagnera Pierścień Nibe

lunga w reżyserii H.-P. Lehmanna, wystawione1 przez 

Operę Wrocławską. Przygotowała projekty kostiumów 

do Borysa Godunowa M. Musorgskiego, Figli szata

na A. MOnchhe1mera, S. Moniuszki i R. Augustyna oraz 

Rękopisu znalezionego w Saragossie R. Augustyna, 

go, Romeo i Julia oraz Kopciuszek S. Prokoliewa, Kolonii karnej J. Bruzdowicz i baletu Kopciuszek 

Giselle A. C. Adama, Cyrulik sewilski C. Rossiniego, J Straussa. Uznanie najmłodszej widowni przyniosły jej 

Impresario w opalach D. Cimarosy, Requiem i Ri- kostiumy przygotowane do oper dla dzieci Czerwony 

goletto C. Verdiego, Czarodz1ejskijlet W. A. Mozarta, Kapturek J. Pauera oraz Alicji w Krainie Czarów 

Kantaty J .S. Bacha oraz do superprodukcji Carmen R. Chaulsa. Ostatnimi realizacjami Małgorzaty Słoniow-

e. Bizeta. Uznanie przyniosły jej również scenografie skiej są kostiumy do Raju utraconego K. Pendereckie-

zrealizowane w innych teatrach, m.in. do: Szehereza- go i Don Kichota L. A. M1nkusa oraz scenografia do 

dy N. Rimskiego-Korsakowa, Hello, Dolly' J. Herma- Wesela Figara W. A. Mozarta. W lutym 2008 r. we wro-

na, Peer Gynta E. Griega, Napoju miłosnego i Don 

Pasqualego C. Donizettiego, La serva padrona 

G. B. Pergolesiego, Symphonie fantastique 

H. Berlioza, Le Sacre du Printemps oraz Pietruszki 

I. Strawińskiego, Zemsty nietoperza J. Straussa, a tak

że scenografia do lilmu telewizyjnego Gwiazda w reży

serii S. Szlachtycza. Projektowała kostiumy do spektakli 

baletowych:Jezioro łabędzie i Dziadek do orzechów 

P. Czajkowskiego oraz operetki Zemsta nietoperza 

J. Straussa, zrealizowanych przez Operę Wrocławską, 

a także do oper: Straszny dwórS. Moniuszki dla Opery 

Lwowskiej i Teatru Muzycznego w Lublinie, Impresario 

cławskim ratuszu prezentowano wystawę kostiumów 

artystki, zatytułowaną Kostiumeria. W listopadzie 

2008 r. kostiumy M. Słoniowskiej ze spektakli Kantaty 

J- S. Bacha, Czerwony kapturek J. Pauera i Dziadek 

do orzechów P. Czajkowskiego prezentowane były 

na gali Międzynarodowego Konkursu „Off Fashion" 

w Kielcach. W grudniu 2008 r. w Centrum Scenografii 

Polskiej w Katowicach czynna była ekspozycja W prze

strzeni Uniwersum/ w labiryncie śmierci - Insce

nizacje plastyczne oper Krzysztofa Pendereckiego, 

gdzie wystawiane były kostiumy zaprojektowane przez 

artystkę do wrocławskiej inscenizacji Raju utraconego 

w opałach D. Cimarosy dla Teatru Wielkiego w Łodzi K. Pendereckiego. 

i Kawaler srebrnej róży R. Straussa dla Opery Bałtyc-

kiej w Gdańsku. Zachwyt wzbudziły jej kostiumy zapro-

jektowane do Krainy uśmiechu F. Lehara dla Gliwickie-

go Teatru Muzycznego. Jest autorką scenografii do spek-

Pianistka, akompaniator, teoretyk muzyki, pedagog. 

Absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Pa~stwo

wej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach.„ Klasę 

fortepianu ukończyła u prof. W Szlachty. Od i976 była 

zatrudniona w Państwowej Operze śląskiej w Bytomiu, 

gdzie wspól-pracowała z dyrektorem Napoleonem 

Siessem. W latach i982-2001 pracowała w Operetce 

Śląskiej w Gliwicach, a następnie w Teatrze Muzycz

nym, wspól-uczestnicząc w przygotowaniach i realiza-

Pedagog, wokalistka, chórmistrz i dziennikarka. Stu

diowała na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Filozoficzno-Hi

storycznym. W tym czasie zdobyła również wykształ

cenie muzyczne. Swoją karierę zawodową rozpoczęła 

w krakowskim Teatrze Muzycznym. Później pracowała 

w Państwowej Operze Śląskiej w Bytomiu, a następnie 

w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Ma

zowsze" Najdłużej pracowała w Zespole Pieśni i Tańca 

„Śląsk", gdzie pełniła funkcję solistki, asystentki i pe

dagoga. Kierownik chóru Gliwickiego Teatru Muzycz

nego, gdzie jako chórmistrz zrealizowała Wiedeńską 

cjach przedstawień. W licznych koncertach towarzyszy

ła na scenie między innymi Wandzie Polańskiej i Sta

nisławowi Ptakowi. Obecnie pełni funkcję kierownika 

wokalnego w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Wspól-

pracuje z artystami teatrów muzycznych - opery i ope

retki - biorąc udział w licznych realizacjach przedsta

wień muzycznych. Akompaniuje także na koncertach 

artystom GTM, opery, operetki i śpiewającym aktorom. 

krew i Zemstę nietoperza J. Straussa, Kota w bu

tach M. Rosińskiego i A. Hundziaka, Hello, Dolly' 

J. Hermana, Kwiat Hawaii P. Abrahama, 42 ulicę 

H. Warrena, Carmen C. Bizeta, Annę Kareninę wg 

L. Tołstoja, Krainę uśmiechu F. Lehara, Oifeusza 

w piekle J. Offenbacha oraz koncerty Wiedeń moich 

marzeń, Batuta, frak i elegancja i Europa moich 

marzeń. 
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