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Streszczenie libretta 

Miejsce i czas akcji: hiszpańskie więzienie dla więźniów politycznych, oddalone kilka mil od 
Sewilli, koniec XV/I/wieku 

Aktl 
Odsłona1 

Marcelina odtrąca zaloty odźwiernego Jaquina . Serce dziewczyny podbił bowiem Fidelio -
pomocnik jej ojca. Nie wie jednak, że Fidelio to przebrana kobieta - Leonora, żona zaginionego 
niedawno urzędnika Florestana. Florestan wykrył wielkie nadużycia gubernatora więzienia, Pizarra, 
więc Leonora przypuszcza, że mąż znajduje się w więzieniu . Dzięki swemu przebraniu ma nadzieję 
go odnaleźć . Podczas gdy Marcelina rozmawia zJaquinem, nadchodzą Rocco i Fidelio. 

Odsłona2 

Do więzienia przybywa Pizarro z orszakiem. Komunikuje Roccowi, że minister Don Fernando 
przybędzie niebawem na inspekcję więzienia, gdyż doniesiono mu, iż Pizarro trzyma tu swoich 
prywatnych nieprzyjaciół. Należy więc zgładzić więźnia trzymanego w sekretnym lochu. Gdy Rocco 
wzbrania się przed morderstwem, Pizarro oświadcza, iż uczyni to sam. Słyszy to Leonora i domyśla 
się, że chodzi o jej męża. Podejrzenia te utwierdzają się, gdy Florestana nie ma wśród więźniów, 
których pod pozorem przechadzki udało jej się wyprowadzić na światło dzienne. 



Akt li 
Odsłona1 

W najgłębszym lochu więzienia przebywa zakuty w łańcuchy Florestan. Nadchodzą Rocco z Fide
l iem, aby wykopać grób dla więźnia. Leonora poznaje męża. Gdy Rocco gwizdkiem daje znak, iż 
robota ukończona, wchodzi Don Pizarro. Leonora pozornie się oddala, lecz z ukrycia śledzi guber
natora i gdy ten zamierza się sztyletem na Florestana, występuje naprzód i grożąc Pizarrowi 
pistoletem, daje się poznać jako małżonka więzionego. W tej chwili głos trąbki zwiastuje przybycie 
ministra. Pizarro i Roccowychodzą, aby go przywitać. 

Odsłona2 

Leonora z pomocą Rocca wyprowadza Florestana z lochu i stawia go przed ministrem jako dowód 
nikczemności Pizarra. Wśród radosnych okrzyków tłumu Don Fernando wita swego przyjaciela, 
którego uważał za zmarłego, Pizarro zaś zostaje wtrącony do własnego więzienia. 

Streszczenie libretta według Przewodnika operowegoJózefa Kańskiego 
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Strona tytułowa wyciągu fortepianowego z prapremierowego wystawienia opery Fidelio. 

Fidelio- od pomysłu do partytury 

Na początku roku 1803 Beethoven przeniósł się do mieszkania w Theater an der Wien i rozpoczął 
pracę nad swoją pierwszą operą, opartą na libretcie dyrektora teatru Emanuela Schikanedera, 

a zatytułowaną przez niego Vestas Feuer. W styczniu 1804 roku porzuciłten projekt i zajął się nowym 
librettem, Leonore, ou L'amour conjugal. [ ... ] Beethoven pracował z niemiecką wersją dzieła, 

rozbudowaną przez wiedeńskiego sekretarza sądu Josepha von Sonnleithnera. Wybór został 

dokonany prawdopodobnie zarówno pod wpływem wiedeńskiego sukcesu innego, bardzo podob
nego dramatu Bouilly z muzyką Cherubiniego, Les deux journees, jak też atrakcyjności tematu, 

którego motywy niezasłużonego cierpienia i heroicznego rozwiązania bardzo zajmowały w tym 
czasie Beethovena . 

Komponowanie opery trwało przez większość roku 1804 i 1805~ a trudności z cenzurą, które pojawiły 
się w ostatniej chwili, spowodowały opóźnienie premiery, która odbyła się 20 listopada 1805 roku. 
Głównymi śpiewakami byli sopran Anna Milder jako Leonore i tenor Friedrich Christian Demmer 

jako Florestan . Odbyły się tylko trzy przedstawienia. Wiedeń był pod okupacją wojsk francuskich, 

a wielu zwolenników Beethovena opuściło miasto. Opera była uważana za zbyt długą, stąd 
Beethoven został przekonany do skrótów i niewielkich zmian. Poprawiona wersja w dwóch zamiast 

trzech aktach, z pominiętą arią Rocca oraz innymi skrótami oraz zmianami układu, została 

przedstawiona w dniu 29 marca i 10kwietnia1806 roku, z Józefem Rockele zastępującym Dem mera 

jako Florestana. Aby uniknąć konfuzji z operami Gaveaux i Paera, dyrekcja teatru nalegała na 
przyjęcie tytułu Fidelio w wystawieniach prezentowanych w roku 1805 i 1806. Sam Beethoven wolał 

tytuł Leonore i tytuł ten został użyty w drukowanym na jego koszt libretcie (1806) oraz wyciągu 
fortepianowym (1810). Tytuł Leonore jest obecnie powszechnie stosowany do oznaczenia dwóch 

pierwszych wersji opery. Uwertury napisane dla wystawień w roku 1805 i 1806 są dziś znane 

odpowiednio jako Leonore li i ///. Uwertura Leót:Jore I, wcześniej uważana jako wykonana w roku 

1805, została ostatnio datowana na rob807, gdy planowano wystawienie dzieła w Pradze . 

Chociaż wyciąg fortepianowy wersji Fidelia z roku 1806, skróconej o uwertury i dwa finały, ukazał się 
w 1810 roku, opera nie została wystawiona aż do roku 1814. Kiedy zbliżył się termin premiery, 

Beethoven po kilku bardzo udanych koncertach jego muzyki orkiestrowej sam nalegał na kolejne 
zmiany. Dokonał ich przy udziale poety Georga Friedricha Treitschkego. Dokonano cięć, a zmiany 

dotyczyły niemal każdego numeru opery. Wersja ostateczna została zaprezentowana 23 maja 1814 
roku . Anna Milder ponownie wystąpiła w roli Leo nory, a włoski tenor Rad ich i-w roli Florestana; jako 

Pizarro wystąpił baryton Johann Michael Vogl, później przyjaciel i mistrz Schuberta . Dodano 

również nową uwerturę, czwartą już, dziś określaną jako uwertura do Fidelia, która jednak była 
gotowa dopiero na drugie przedstawienie. Wyciąg fortepianowy przygotowany przez lgnaza 
Moschelesa ukazał się w roku 1814, a pełna partytura dopiero w roku 1826. 

Douglas Johnson, Fidelio, w: The New Grove Dictionary of Opera, red. Stanley Sad ie. Grove Music Online. Oxford Music Online. 

http ://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/a rti cle/grove/m usic/0005704. 
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Przesłanie Fidelia 

Fidelio jest więcej niż operą. Jest osobistą deklaracją o rzeczach, o których mówimy. Jest to 

najwyższy muzyczny wyraz radości miłości małżeńskiej, poświęcenia i szlachetnych uczuć, 

a zwłaszcza prawa człowieka do osobistej i politycznej wolności. W czasach Beethovena, w dniach 
Kongresu Wiedeńskiego, rozumiano Fidelia jako protest przeciwko Napoleonowi. W naszych 

czasach pełnych przemocy, wstawia się on za każdą ofiarą przemocy, każdym więźniem, każdym 

człowiekiem przetrzymywanym w jakimkolwiek obozie.[ ... ] 

Dlaczego więc Fidelio- jedyna opera napisana przez jednego z największych kompozytorów naszej 
cywilizacji-nie jest najbardziej popularną operą świata? Być może dlatego, że jako opera Fidelio jest 

dziełem dalekim od doskonałości. Beethoven stawiał śpiewakom niezwykłe żądania, podobnie jak 

instrumentalistom, i na przestrzeni dzieła wędrował od jednego rodzaju opery do drugiego - od 
Singspielu do dramatu muzycznego, do melodramatu, zbliżał się też do formy oratorium. Także 

libretto zdaje się wielu ludziom niewarte muzyki . Chociaż opiera się na aktualnych wydarzeniach 

rewolucji francuskiej, które zostały już umuzycznione przez innych kompozytorów, i chociaż akcja 

nie przypomina wielu sztuk o ocaleniu, które odniosły sukces w tamtych dniach, temat wydaje się 

nieprawdopodobny, a nawet wydumany. Niektóre kwestie niebezpiecznie zbliżają się do 
rymowanki, a wątki poboczne wydają się wielu ludziom kłopotliwe.[ ... ] 

Jeśli jednak Fidelio jest dziś wciąż dziełem niedocenionym, niektóre z przyczyn tego tkwią z pewnoś

cią w nas samych. Nawet jeśli w tekście są dobre rzeczy, które zostały przeoczone lub niewłaściwie 
(albo bezmyślnie???) zrozumiane, to prawdopodobnie dlatego, że w ostatnich dziesięcioleciach 

nasza własna sztuka nie ceni zbyt wysoko takich wartości jak ofiara, wierność małżeńska, odwaga, 

nadzieja, poświęcenie się dla wolności.[ ... ] 

11 0 moja Leon o ro, coś ty dla mnie zrobiła?" A ona odpowiada: 11 Nic, mój Florestanie, nic".[ ... ] Zawsze 

poruszają mnie takie słowa, jak Freiheit, Pflicht, Leben, Liebe, Augenblick, i - nierozłącznie - Gott 
(wolność, obowiązek, życie, miłość, chwila, Bóg) - pojawiające się w libretcie z siłą lejtmotywów. 
[ .. . ] 

Leo nora jest wieczną kobiecością Goethego, idealną kobietą, która uwalnia mężczyznę z więzienia 

siebie samego. Leonora jest ideałem miłości małżeńskiej, którą Beethoven miał próżną nadzieję 
znaleźć . [ ... ] 

Florestan jest niemal umierający. Prosi o wodę, ale Leonora przynosi mu chleb i wino, substancje 
sakramentu. Czy ma to istotnie sens eucharystyczny? Niemal z pewnością tak, ponieważ gdy 

Florestan otrzymuje chleb i wino, śpiewa: „Dank dir, Dank! O Dank! O Dank! O Dank", 
a Beethovenowska hymniczna muzyka przypomina nam, że słowo eucharystia jest zwykłym 
greckim słowem oznaczającym to powtarzane „Dank" - „dziękuję ci". [ ... ] Florestan w wizji 

zobaczył, że Leonora przyszła po to, by zaprowadzić go do raju . Kiedy Leonora rzeczywiście do 
niego przychodzi, daje mu znaki jego zjednoczenia z Bogiem, do którego się modliło ocalenie.[ ... ] 

M. Owen Lee, Music to Set the Spirit Free: ,,Fidelio", w: Seasons of Opera: From Orpheus to Ariadne, Toronto i998, s. 45-53 



Werner Pichłer - reżyser Fidelio w Operze na Zamku 

Słowo od reżysera 

Fidelio-dzieło, które stawia wiele pytań ... 

Czy odróżnienie dobra i zła jest rzeczywiście takie proste? Czy jest ważne tylko to, aby stanąć po 

właściwiej stronie 7 Jednak ta właściwa strona nie zawsze musi być tożsama ze słuszną . 

Czy rzeczywiście tak łatwo można widzieć w Pizarro samo zło, a w Leonorze nieskończone dobro? 

Czy można to tak jednoznacznie ustalić? 

Czy Leo nora nie jest również gotowa posunąć się do ostateczności, aby osiągnąć swój cel - a może 

także, gdyby okazało się to konieczne, nawet do morderstwa? Czy mogłaby zabić Pizarra 

w poczuciu zagrożenia i czy czyn ten mógłby zostać uznany za samoobronę? Niewątpliwie Leonora 
posuwa się do udawania uczucia ku Marcelinie, zyskując zaufanie Rocca. Marcelina pozostaje 

w każdym razie ofiarą, ponieważ dla fałszywego mężczyzny - Fidelia, rezygnuje ze swej starej 

miłości - Jaquina. Leonora w tych dwojgu, w Marcelinie i w Roccu, pozostawia głębokie rany 

poprzez wprowadzenie ich w błąd, pozwalając na rozczarowującą miłość. 

Pizarro i Leonora są w swoim przekonaniu idealistami, dążącymi do realizacji swych przekonań, 

niezależnie od tego, jak bardzo są one różne. Czynią wszystko, by osiągnąć swój cel. Rocco -

przeciwnie - jest oportunistą, który zawsze wybiera opowiedzenie się po właściwej stronie -
obojętnie, czy po stronie dobra, czy też zła . Od rai ca możliwość zabicia Florestana, jest jednak do 

końca świadomy bycia „pomocnikiem" mordercy. Dopiero wtedy, gdy zjawia się minister Fernando, 

Rocco nie opowiada się tak oportunistycznie po stronie Pizarra i elegancko przystaje do Fernanda . 

Dlaczego zachowanie Rocca nie zostaje zakwestionowane przez ministra? Dlaczego nie zostaje on 

osądzony jako współwinny? Czy nie dzieje się tak ze względu na Don Fernanda? Czy jest on tylko 
dobrym człowiekiem, który wszystkim wybacza, czy także ma swego „trupa" w piwnicy? 

Fidelio - opera, której zadaniem jest raczej stawianie pytań, a nie udzielanie odpowiedzi. Pytań, 

które powinny wyostrzyć naszą świadomość, aby głębiej spoglądać na to, co wydaje się dobrem 
i złem . 

Werner Pichler 
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Recytatyw i aria Leonory, akt I 
Przełożył Ryszard Daniel Gol ianek 

Abscheulicher! Wo eilst du hin? 
Was hast du vor in wildem Grimme? 
Des Mitleids Ruf, der Menschheit Stimme -
Ruhrt nichts me hr deinen Tigersinn? 
Doch toben auch wie Meereswogen 
Dir in der See le Zorn und Wut, 
So leuchtet mir ein Farbenbogen, 
Der hell auf dunkeln Wolken ruht: 
Der blickt so stil!, so friedlich nieder, 
Der spiegelt alte Zeiten wid er, 
Und neu besanftigt wallt mein Blut. 

Komm, Hoffnung, lass den letzten Stern 
Der Muden nicht erbleichen! 
o komm, erhell' mein Ziei, sei's noch so fern, 

Die Liebe, sie wird's erreichen . 

Ich folg ' dem innern Triebe, 
Ich wanke nicht, 
Mich starkt die Pflicht 
Der treuen Gattenliebe! 
O du, fUr den ich alles trug, 
Konnt ich zur Stelle dringen, 
Wo Bosheit dich in Fesseln schlug, 

Und sussen Trost dir bringen ! 
Ich folg' dem innern Triebe, 
Ich wanke nicht, 
Mich starkt die Pflicht 
Der treuen Gattenliebe! 

Potworze! Dokąd pędzisz? 
Co zamierzasz uczynić w swej dzikiej furii? 
Wołanie o współczucie, głos ludzkości -

. . . • ·7 
Czy to nie poruszy już twej tygrysiej jazn1 . 
1 tak jak w twojej duszy - na wzór morskich 

bałwanów-
Szaleje wściekłość i złość, 
Tak mi przyświeca tęcza, 
Jaśniejąca wśród ciemnych chmur. 
Tęcza, pełna spokoju i łagodności, 
Przywołuje dawne chwile . 
I moja krew znów spokojnie krąży. 

Przybądź, nadziejo! Niech nie zblednie 
Ostatnia gwiazda tych, którzy ierpią! 
O przyjdź, oświetl mój cel, który- choć 
jeszcze daleki -
Zostanie osiągnięty przez m iłość . 

Podążam za wewnętrznym głosem, 

Nie waham się, 
Umacnia mnie obowiązek 
Wiernej miłości małżeńskiej! 
Ach ty, dla którego wszystko zniosłam! 
żebym tylko mogła stanąć obok ciebie, 
Tam, gdzie zło zakuło cię w kajdany, 

I przynieść ci słodką pociechę! 
Podążam za wewnętrznym głosem, 
Nie waham się, 
Umacnia mnie obowiązek 
Wiernej miłości małżeńskiej 1 

Finał I aktu, Chór więźniów 
Przełoży/ Ryszard Daniel Golianek 

O welche Lust, in freier Luft 
Den Atem leicht zu heben! 
Nur hier, nur hier ist Leben! 
Der Kerker eine Gruft. 

Wir wollen mitVertrauen 
Auf Gottes Hilfe bauen! 
Die Hoffnung flustert sanft mir zu : 
Wir werden frei, wir finden Ruh . 

O Himmel! Rettung! Welch ein Gluck! 
O Freiheit! Kehrst du zuruck? 

Recytatyw i aria Florestana, akt li 
Przełożył Rysza rd Dan iel Golianek 

Gott! Welch Dunkel hier! O grauenvolle Stille! 
Ód' ist es urn mich her. Nichts lebet ausser mir. 
O schwere Prufung! -
Doch gerecht ist Gottes Wille! 
Ich murre nicht! Das Mass der Leiden 
steht bei dir. 

Ach, jaką rozkosz daje 
Zaczerpnięcie świeżego powietrza! 
Tylko tu, tylko tu jest życie! 
A cela - to grób 

Z zaufaniem liczymy 
Na boską pomoc. 
A nadzieja łagodnie szepcze do mnie: 
Będziemy wolni, znajdziemy spokój . 

Niebiosa! Pomocy! Co za szczęście! 
Wolności, powrócisz? 

Boze! Jak tu ciemno! Co za okrutna cisza! 
Pusto tu koło mnie. Poza mną nic nie żyje . 

Ach, jaki to ciężkie doświ adczenie! 

Ale wola Boska jest sprawiedl iwa. 
Nie narzekam! To ty, Boże, wyznaczasz miarę 
cierpienia . 

In des Lebens Fruhlingstagen "I W wiośnie życia 
lst das Gluck von mir geflohn! 
Wahrheit wagt ich kuhn zu sagen, 
Und die Ketten sind mein Lohn . 
Willig duld' ich alle Schmerzen, 
Ende schmahlich meine Bahn; 
SiusserTrost in meinem Herzen : 
Meine Pflicht hab' ich getan! 

Und spur' ich nicht linde, sanft sauselnde Luft? 
Und ist nicht mein Grab mir erhellet? 
Ich seh', wie ein Engel im rosigen Duft 
Sich trostend zur Seite mir stellet, 
Ein Engel, Leonoren, der Gattin, so gleich, 
Der fUhrt mich zur Freiheit ins himmlische Reich. 

Szczęście uciekło ode mnie! 
Odważyłem się śmiało powiedzieć prawdę, 

Za co nagrodą stały się łańcuchy. 
Ochoczo zniosę wszelkie cierpienia, 
ędznie zakończę życie. 

Ale w sercu znajduję słodką pociechę: 
Wywiązałem się z mojego obow i ązku! 

Czyżbym nie czuł lekkiego, łagodnie 
szemrzącego powietrza? 
Czy mój grób się nie rozjarza . 
Widzę, jak anioł, rozsiewający zapach rózany, 
Staje obok i pociesza mnie. 
Anioł, tak podobny do Leonory, mojej żony, 
Który prowadzi mnie na wolność do królestwa 
niebieskiego. 
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Słownik terminów związanych z operą 

Uwertura 

Do Fidelia napisał Beethoven cztery uwertury. Szczegół ten jest bardzo znamienny. Świadczy on 
o tym, że uwertura stanowiła dla Beethovena bardzo poważną, istotną część problemu operowego. 
Problem ten - to kwestia, jaką rolę odegrać ma w ramach dz i eła scenicznego, instrumentalno

wokalnego, sam czynnik symfoniczny. W operach włoskich Włtępy do oper były tylko luźno z nimi 
związane, wplatając co najwyżej w ramy wątku symfonicznego motywy głównych arii z opery. 
Wyjątek stanowił tu Gluck i Mozartowski Don Giovanni, którego uwertura dawała wyraźne 
przeczucie konfliktów stanowiących treść opery. Dla Beethovena uwertura miała być nie tylko 
wstępem do opery. Miała stać się jeszcze jedną platformą wyrażenia konfliktu dramatycznego. 

Beethoven obiera jako formę uwertury do Fidelia formę allegra sonatowego, tj . pierwszego allegra 
symfon ii. Przez ustawienie dwóch czołowych tematów muzycznych we wzajemnym ze sobą 
konflikcie, tak jak to ma miejsce w pierwszym allegro symfonii czy w sonacie, otwierała się 

możliwość znacznego udramatyzowania uwertury, co było specjalnie ważne dla operowych założeń 
Beethovena. Wtedy jednak powstawała trudność: jak wcielić do dramatu operowego jako jego 
część składową uwerturę, która w ramach allegro symfonicznego czy sonatowego rozwinęła się 
jako forma samodzielna, samowystarczalna? Problem ten - mimo wszystkich eksperymentów 
Beethovena w tym kierunku, których rezultatem było właśnie napisanie nie jednej, ale czterech 

"" różnych uwertur do Fidelia (znanych pod nazwą „Leonoren -Ouverturen") - nie został rozwiązany 
bez reszty, gdyż w danej chwili nie mógł być jeszcze rozwiązany . Rozwiązanie przyniósł dopiero 
w pół wieku później dramat muzyczny Ryszarda Wagnera, poprzedzany przeważnie nie uwerturą, 
lecz swobodnym formalnie wstępem (Vorspiel), opartym na jednym lub kilku najbardziej 
charakterystycznych motywach muzycznego dramatu. Beethovenowskie Leonory pozostały więc 

w historii muzyki dokumentem upartych dążeń do ratowania „prawdy psychologicznej" w operze 
i podnietą dla szeregu kompozytorów doby romantycznej i późnoromantycznej. 

Stefa nia Łoba czewska, Beethoven, Kraków 19841 s. 90- 91. 
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REALIZATORZY 

Warcisław Kunc 
kierownictwo muzyczne 

Dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie. Sprawował 
kierownictwo muzyczne w ponad 50 spektaklach opero
wych, operetkowych i musicalowych, m.in. w: Carmen, 
Tosce, Traviacie, Kawalerze srebrnej róży, Uprowadzeniu 
z Seraju, Czarodziejskim flecie, Halce, Wesołej wdówce, 
Baronie cygańskim, My Fair lady, West Side Story. Z jego 
inicjatywy powstały Letnie Sezony Operowe, organizo
wane od 1993 r. na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie. Jest też twórcą Wielkiego Turnieju Tenorów 
Opery na Zamku. Jako dyrygent występował w Hiszpanii, 
Niemczech, Austrii, Rosji, Szwajcarii i na Litwie. Dokonał 
nagrań archiwalnych z Orkiestrą PR w Krakowie oraz 
NOSPR w Katowicach. Z Orkiestrą Opery na Zamku 
nagrał muzykę do filmu To ja, złodziej J. Bromskiego, 
Wesołą wdówkę Lehara oraz Parię Moniuszki, wyróżnioną 
w 2009 r. w Paryżu „Złotym Orfeuszem" przez Academie 
du Disque Lyrique. Prowadził prawykonania: Loterii na 
mężów Szymanowskiego (wersja koncertowa z forte
pianem i solistami, 1999), I co wy na to? czyli Cierpienia ~ 
Nowego Pirandella A. Grona u (2002), Credo Seroki (2004) . 

W 2005 r. był dyrektorem artystycznym Festiwalu Vivat 
Moniuszko, gdzie zaprezentowano wszystkie opery 
kompozytora . Prowadzi działalność pedagogiczną . Jest 
doktorem habilitowanym w dyscyplinie dyrygentury. Za 
osiągnięcia otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. 

Werner Pichler 
reżyseria 

Urodził się w pobliżu Wiednia. Wcześnie zainteresował się 
teatrem . Oprócz edukacji inżynierskiej, brał lekcje baletu 
i tańca jazzowego. Naukę tańca i aktorstwa kontynuował 
od roku 1983 w Nowym Jorku. Jego operowy debiut (jako 
tancerza w Tannhduserze Wagnera) nastąpił trzy lata 
później. Od roku 1992 pracował w Europie jako asystent 
reżysera i prowadzący przedstawienia m.in. w Zurychu, 
a także na festiwalu operowym w Bregencji, gdzie był 
odpowiedzialny m.in. za wznowienie Cyganerii Puccinie
go. Został zaangażowany w Ulmer Theater, gdzie za
debiutował Sprzedaną narzeczoną Smetany (1996). 

Następnie przygotował m.in. Orfeusza i Eurydykę Glucka, 
Hrabinę Maricę Kalmana, Napój miłosny Donizettiego, 
Traviatę Verdiego, Orfeusza w piekle Offenbacha, a ostat
nio musical Jesus Christ Superstar. Jako reżyser jest 
aktywny na arenie międzynarodowej . Reżyserował m.in. 
w Gdańsku, Wiedniu, Halle, Augsburgu, Greifswaldzie, 
Stralsundzie, Dortmundzie, Sztokholmie, Hamburgu. 
Często współpracuje z Festiwalem Operetkowym w Lan
genlois w Austrii. Jego inscenizacja operetki Car i cieśla 
Lortzinga zainauguruje sezon 2010/11 w teatrze w Hildes
heim (Niemcy). 
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Hans Richter 
scenog,rafia i kostiumy 

Urodził się w Offenbach nad Menem. W miejscowej 
Hochschulle studiował nauki o komunikacji wizualnej . 
Ukończył studia w 1987 roku z dyplomem w zakresie 
scenografii. Rozpoczął pracę jako asystent scenografa 
w Staatstheater Stuttgart, a następnie został zaangazo
wany w Thalia Theater w Hamburgu. Pracował dla Rolfa 
Glittenberga, Johna Leiackera, Wilfrieda Minksa, Volkera 
pfUJlera Ericha Wondera i Roberta Wilsona. 
Zrealiz~wał wiele scenografii oraz projektów kostiumów, 
zwłaszcza do sztuk autorów niemieckich i austriackich 
(F. Wedekind, F. Schiller, B. Brecht, G. Hauptmann, 
w. Schwab, T. Dorst) . Pracował m.in. w Volkstheater 
w Wiedniu Thalia Theater w Hamburgu, Staatstheater 
w Norymb~rdze oraz Landestheaterw Innsbrucku. Fidelio 
jest jego pierwszą realizacją w Szczecin ie. 

Piotr Deptuch 
współpraca muzyczna 

Związany z Operą na Zamku w latach 1993-1994 i ponow
nie od roku 2007 jako kierownik muzyczny 1 konsultant 
repertuarowy. . 
Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w War
szawie· w roku 1991 ukończył studia dyrygenckie w klasie 
prof. s'. Wisłockiego oraz studia w zakresie teorii _muzyki. 
Po otrzymaniu dyplomu wziął udział w kursach mistrzow
skich prowadzonych w Stuttgarcie przez J. E. Gard mera, 
skoncentrowanych wokół stylowej interpretacji dz'.eł 

operowych w. A. Mozarta. W roku 1991 rozpoczął wspoł
pracę z Operą Wrocławską. W 1993 roku zadebiutował 
w Operze i Operetce w Szczecinie, prowadząc spektakl 
Traviata Verdiego. Uczestniczył tu w przygotowaniu 
takich dzieł jak Carmen Bizeta, Trubadur Verdiego, West 
Side Story Bernsteina, Straszny dwór Moniuszki, _Kaw~ler 
srebrnej róży R. Straussa. W lipcu 2009 roku na dz1edz1n~u 
zamkowym prowadził Lunatyczkę Belliniego. Wspoł

pracował z bydgoską Operą Nova, Teatrem Wielkim 
w Warszawie (udział w realizacji polskiej prapremiery 
opery Ubu Rex Pendereckiego), Teatrem Wielkim';' Poz
naniu. Zajmuje się publicystyką muzyczną (wspołprac_a 
z czasopismami „Klasyka", „Gazeta Muzyczna'.', ,,Two1a 
Muza", „Operomania"). Od roku 2004 wspołpracu3e 

z Programem li Polskiego Radia . 

Małgorzata Bornowska 
przygotowanie chóru 

Związana z Operą na Zamku od roku 1999 i ponownie od 
2005 na stanowisku kierownika chóru. 
W 1999 roku ukończyła studia w Akademii Muzycznej im . 
Chopina w Warszawie na Wydziale Edukacji Muzycznej . 
W roku 2000 uzyskała wyróżnienie w Xll Konkursie Prac 
Magisterskich Akademii Muzycznych w Polsce w kategorii 
Wychowanie Muzyczne i Rytmika. Ukończyła też 
dwuletnie podyplomowe studia w zakresie chór
mistrzostwa na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edu
kacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 
(2008) . Po powrocie do Szczecina współpracowała ze 
Szczecińskim Chórem Chłopięcym „Słowiki" jako 
instruktor, a także z Chórem Kameralnym Zachodnio
pomorskiej Szkoły Biznesu. Od 2005 roku jest 
kierownikiem chóru Opery na Zamku w Szczecinie, który 
przygotowywała do takich premier jak: Rycerskość 
wieśniacza Mascagniego, Pajace Leoncavalla, Holender 
tułacz Wagnera, Wesele Figara Mozarta, Wiedeńska krew 
J. Straussa, Kraina uśmiechu Lehara, Kawaler srebrnej róży ": 
R. Straussa, a także dzieł oratoryjnych: Requiem polskie 
Pendereckiego, Stabat Mater Szymanowskiego, Messa di 
Gloria Pucciniego. 



OBSADA 

Katarzyna Hołysz 
Leonora (Fidelio) 

Absolwentka poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie 
prof. Krystyny Pakulskiej (2003). Stypendystka Ministra 
Kultury (2000/2001) oraz Bayreuther Festspiele (2001). 
Szczególnym wydarzeniem był występ artystki w partii 
Madame w operze Poulenca Głos człowieczy w Akademii 
Muzycznej w Poznaniu (2002). W styczniu 2003 r. 
otrzymała Medal Młodej Sztuki oficyny wydawniczej 
„Głos Wielkopolski". W 2009 r. została laureatką Złotej 
Maski miasta Łodzi za najlepszą kreację wokalną sezonu. 
Współpracuje z kilkoma teatrami operowymi w Polsce 
i w Niemczech, występując m.in. jako Eboli (Don Carlos 
Verdiego), Adalgiza (Norma Belliniego), Oktawian 
(Kawaler srebrnej róży R. Straussa), Kompozytor (Ariadna 
na Naxos R. Straussa), ldamante (ldomeneo Mozarta), 
Fenena (Nabucco Verdiego). W ostatnim czasie artystka 
sięga również po partie z repertuaru sopranowego, 
z powodzeniem prezentując się jako Agata (Wolny strzelec 
Webera) w Teatrze Wielkim w Łodzi i jako Wenus 
(Tannhiiuser Wagnera) w Teatrze Wielkim w Poznaniu. 

Koncertuje zarówno w Polsce, jak i za granicą (Niemcy, 
Austria, Litwa, Czechy) . Nagranie CD opery Paria 
Moniuszki, w którym brała udział jako Neala, zdobyło 
Złotego Orfeusza - nagrodę Academie du Disque Lyrique 
w2009roku. 

Beela Mi.iller 
Leonora (Fidelio) 

Studiowała teologię protestancką w Tybindze. Po 

uzyskaniu dyplomu rozpoczęła kształcenie wokalne pod 
kierunkiem Elsy Cavelti we Frankfurcie nad Menem. 
Naukę śpiewu kontynuowała w Londynie u Laury Sarti 
oraz w Nowym Jorku u Marleny Malas. W latach 
1992-1996 była zaangażowana w Landestheater w Linz, 
a także gościnnie występowała na scenach operowych 
Wiednia, Pragi, Marsylii, Darmstadtu i innych . Jej 
repertuar obejmuje m.in. najważniejsze mezzosopra
nowe partie liryczne jak Sesto (łaskawość Tytusa 
Mozarta), Kompozytor (Ariadna na Naxos R. Straussa), 
tytułowa Carmen z opery Bizeta, Książę Orlovsky (Zemsta 
nietoperza J. Straussa). Od kilku lat z powodzeniem 
śpiewa również partie sopranowe, w tym partię Marszał
kowej z Kawalera srebrnej róży R. Straussa, Donny Anny 
z Don Giovanniego Mozarta i Helena z Pięknej Heleny 
Offenbacha. Wykonuje również partie sopranowe w Ein 
Deutsches Requiem Brahmsa, oratorium Eliasz Mendels
sohna-Bartholdy'ego oraz Oratorium na Boże Narodzenie 
Bacha. Ostatnio z powodzeniem wykonała we Frankfurcie 
Vier /etzte Lieder R. Straussa. 
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DrummondWalker 
Florestan 

Uczył się śpiewu w Trinity College London u Johna 
Wakefielda. Został członkiem New Sadler's Wells Opera 
Company, a w roku 1984 przeniósł się do Niemiec, aby 
tam kontynuować karierę jako solista. W repertuarze 
klasycznym sięga zarówno po role komiczne, jak i liryczne. 
Występuje w musicalach, operetkach i operach. W wielu 
teatrach europejskich śpiewał główne role operowe (m.in. 
Florestan w Fideliu Beethovena, Max w Wolnym strzelcu 
Webera, Tannhauser w operze Wagnera, Pedro w Nizinach 
d'Alberta), a także operetkowe (m.in. w Krainie uśmiechu 
Lehara, Wiedeńskiej krwi, Baronie cygańskim i Nocy w We

necji J. Straussa). Regularnie współpracuje z Maestro 
Gustavem Kuhnem przy Tyrolskim Festiwalu Operowym 
w Austrii. W czerwcu 2009 roku śpiewał partie Johannesa 
w oratorium Das Buch mit sieben Siegeln na festiwalu 
operowym w Miskale (Węgry). 

Sylwester Kostecki 
Florestan 

Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii 
Muzycznej w Warszawie w klasie prof. Jerzego Artysza 
(1987). Debiutował na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi 
jako Cavaradossi (Tosca Pucciniego). Występ ten został 
wyróżniony nagrodą krytyki za najlepszy debiut sezonu 
1987/88. Laureat Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury 
(1988), gdzie obok nagród regulaminowych zdobył 
nagrodę publiczności i nagrodę dla najlepszego tenora 
Konkursu. Odtwórca tytułowej partii w polskiej 
prapremierze operyVerdiego Stiffe/io (2007). 

Współpracuje ze scenami operowymi całego kraju, 
występował również na wielu scenach i estradach Europy 

i USA. 

Ma w dorobku bogaty repertuar operowy, operetkowy, 
oratoryjny. Zaśpiewał na scenie blisko 1200 spektakli 

i koncertów. 

Tomasz Kuk 
Florestan 

Urodził się w Gorlicach. Absolwent Wydziału Wokalno
Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierun
kiem prof. W. J. Śmietany. Jest laureatem krajowych 
i zagranicznych konkursów wokalnych - zdobył m.in. 
I nagrodę na Konkursie Wokalnym we Wrocławiu (1994), 
li nagrodę regulaminową oraz nagrodę specjalną na 
Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju (1996), 
111 nagrodę regulaminową oraz nagrodę specjalną na 
VII Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady 
Sari w Nowym Sączu (1997). W 1999 roku został laureatem 
Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. V. Bel
liniego w Caltanisetcie (Włochy). W 2001 r. został 

zwycięzcą Ili Wielkiego Turnieju Tenorów w Operze na 
Zamku w Szczecinie. Obecnie jest solistą Opery i Operetki 
w Krakowie, gdzie śpiewał m.in. partie: Tarnina (Czaro
dziejski flet Mozarta), Ismaela (Nabucco Verdiego), Artura 
(Łucja z Lammermooru Donizettiego), Don Jose (Carmen 
Bizeta). 

Paweł Izdebski 
Rocco 

Studiował sztukę wokalną w New England Conservatory 
w Bostonie. W roku 1995 został zwycięzcą V Między
narodowego Konkursu Wokalnego Luciana Pavarottiego 
w Modenie. Jego sceniczny debiut nastąpił w roku 1989 
w Lincoln Center w Zagładzie domu Usherów Glassa. 
Kontynuował kształcenie wokalne w studiu operowym 
w Zurychu; brał udział w wielu tamtejszych produkcjach 
operowych, m.in . w Trubadurze i Balu maskowym 

Verdiego, Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego i Czaro
dziejskim flecie Mozarta. Śpiewał m.in. z Pavarottim, 
Cappucillim, Salminenem. Przez kilka łat był solistą 

w Stadttheater w Koblencji oraz w Staatstheater w Mei 
ningen. Tam śpiewał główne role basowe (m.in. Rocco 
w Fideliu Beethovena, Osmin w Uprowadzeniu z Seraju 
i Leporello w Don Giovannim Mozarta, Dulcamara w Napo
ju miłosnym Donizettiego). Szczególnie cenione były jego 
kreacje Barona Ochsa w Kawalerze srebrnej róży 
R. Straussa oraz doktora Bartoło w Cyruliku sewilskim 
Rossiniego. Występował w Wagnerowskich super
produkcjach we Wrocławiu (Złoto Renu i Zmierzch bogów), 
a także w partii Doktora w wysoko ocenionej realizacji 
Wozzecka w reżyserii K. Warlikowskiego w Teatrze 
Narodowym w Warszawie. 
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Lucyna Boguszewska 
Marcelina 

Związana z Operą na Zamku od roku 2003. Absolwentka 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy. W czasie kilku lat wypracowała sobie 
pozycję wyróżniającej się solistki, wykonującej główne 
role zarówno w repertuarze operowym, jak i operet
kowym. Ma w swoim dorobku artystycznym znaczące 
partie, takie jak Nedda (Pajace Leoncavalla), Micaela 
(Carmen Bizeta) czy Hanna (Straszny dwór Moniuszki). 
W Festiwalu Oper Stanisława Moniuszki wykonała 
większość sopranowych ról tego kompozytora . Brała 

również udział w wykonaniach dzieł oratoryjnych, m.in . 
Requiem W. A. Mozarta na Cmentarzu Centralnym czy 
w Katedrze Szczecińskiej po śmierci papieża Jana Pawła li. 
Współpracuje z Filharmonią Szczecińską . Swoją działal

nością koncertową wykracza poza terytorium Polski; jest 
oklaskiwana na scenach operowych i estradach w Niem
czech. Joanna Tylkowska 

Marcelina 

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Byd
goszczy w 2002 r. Uczestniczyła w wielu śpiewaczych 
kursach mistrzowskich w kraju i zagranicą. Po ukończeniu 
studiów debiutowała w Operze na Zamku w Szczecinie 
partią Paminy w Czarodziejskim flecie Mozarta (2003). 

W tym samym roku śpiewała podczas wielkiej gali Opera 
Night w Szanghaju. Występowała podczas koncertów 
poświęconych „Tym, którzy nie powrócili z morza", 
organizowanych przez Operę na Zamku w Szczecinie 
(w 2003 roku w Requiem W. A. Mozarta i w 2007 roku 
w Requiem dla pewnej polki oraz w Good Night H. M. Górec
kiego) . Ma w swoim dorobku takie role jak Księżna 

Cepra no w Rigoletcie Verdiego, Zofia w Halce Moniuszki, 
Eurydyka w Orfeuszu i Eurydyce Glucka, rola tytułowa 
w Mądrej Orffa, Serwina w Służąca panią Pergolesiego, 
Francesca Cagliari w Wiedeńskiej krwi J. Straussa, Zuzan
na w Weselu Figara Mozarta oraz Iwona w wystawianej 
w Theatre Sylvia Monfart w Paryżu operze Krauzego 
Iwona księżniczka Burgunda, opartej na motywach 
dramatu Gombrowicza o tym samym tytule. 

Janusz Lewandowski 
Don Pizarro 

Absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji 
Muzycznej oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy. Uczestnik Międzynarodowego 
Konkursu Wokalistyki Operowej im. A. Didura w Bytomiu 
(2000) oraz Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. 
St. Moniuszki w Warszawie (2001) . Związany z Operą na 
Zamku od roku 2001 jako śpiewak solista. Laureat 
Srebrnej Ostrogi 2003 - nagrody Towarzystwa Przyjaciół 
Szczecina dla wyróżniającego się młodego artysty teatru . 
Dwukrotnie nominowany do „Bursztynowego Pierście 
nia" za role Zachariasza w Nabucco Verdiego oraz Figara 
w Weselu Figara Mozarta. W swoim dorobku posiada wiele 
ról, m.in .: Zunigi i Escamilla w Carmen Bizeta, Angel 
lottiego w Tosce Pucciniego i Brasilia w Cyruliku sewilskim 
Rossiniego. Ma w repertuarze prawie wszystkie partie 
basowe w operach Moniuszki, m.in. Zbigniewa w Strasz
nym dworze, Stolnika i Dziemby w Halce i Chorążego 
w Hrabinie. Nagranie CD opery Paria Moniuszki, w którym 
brał udział jako Akebar, zdobyło Złotego Orfeusza -
nagrodęAcademie du Disque Lyrique w 2009 roku. 

Grzegorz Pazik 
Don Fernando, minister 

Jeden z czołowych barytonów polskich młodego poko
lenia. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Dwukrotny stypendysta 
Ministra Kultury. 

W krótkim okresie jego rozwijającej się kariery wcielił się 
w 25 postaci operowych i operetkowych, m.in. Oniegina 
(Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego), Figara (Cyrulik 
sewilski Rossiniego), Edwina(Księżniczka Czardasza 
Kalmana), Papagena (Czarodziejski flet Mozarta), 
Tarquiniusa (The Rape of Lucretia Brittena). Współpraco
wał m.in. z Operą Narodową w Warszawie (8 ról), Operą 
Krakowską, Operą Bałtycką w Gdańsku, Operą na Zamku 
w Szczecinie, Orkiestrą Polskiego Radia i Teatrem 
Muzycznym w Lublinie. Występował ponadto w rolach 
pierwszoplanowych na scenach Belgii, Holandii, Francji 
oraz Kanady. 



PawełWolski 

Jaquino 

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. Kon
certował z orkiestrami zagranicznymi (m.in. z Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin i Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii w Luxemburgu) oraz polskimi (m.in. z or
kiestrami filharmonii : Pomorskiej, Poznańskiej i Święto
krzyskiej oraz Barokową Orkiestrą Kameralną Accademia 
dell' Arcadia). W swoim repertuarze posiada partie 
operowe m.in.: Alfreda (Traviata Verdiego), Leńskiego 
(Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego), Hrabiego Zedlau 
(Wiedeńska krew J. Straussa) oraz oratoryjno-kantatowe 
m.in. w Carmina Burana Orffa i Completorium Gorczyc
kiego. Związany z Operą na Zamku w latach 1998-1999, 
ponownie od 2008 roku jako śpiewak solista. 
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Wydawnictwa Opery na Zamku 

do nabycia w naszym sklepie internetowym www.opera.szczecin.pl 

oraz w siedzibie Opery. 

Stanisław Moniuszko 
PARIA 
DUX 0686/0687 2008 

Katarzyna Holysz, Leszek Skrla, Tomasz Kuk, Andrzej Lampert, 
Janusz Lewandowski 
Chór i Orkiestra Opery na Zamku 
kierownictwo muzyczne 
Warcisław Kunc 

Pierwsza w historii płyta CD z nagraniem opery ?aria. Wydawnictwo nagrodzone 
Złotym Orfeuszem za promowanie muzyki polskich kompozytorów. Nagrodę 
przyznała Academie du Disque Lyrique, podczas uroczystości w paryskiej Opera 
Bastille 27 kwietnia 2009 r. 

Stanisław Moniuszko 
FLIS 
DUX 0736 2009 

Iwona Socha, Bogusław Bidziński, Michał Partyka, 
Janusz Lewandowski, Leszek Skrla 
Chór i Orkiestra Opery na Zamku 
kierownictwo muzyczne 
Warcisław Kunc 

Kolejna płyta CD z nagran iem opery Stanisława Moniuszki. Wydawnictwo DUX 
wraz z Operą na Zamku pragnie wydać pełną kolekcję dziel wielkiego polskiego 
kompozytora. W najbliższym czasie planowane jest nagranie kolejnej opery -
Verbum nobile. 

Album 
30 LAT OPERY NA ZAMKU 
ISBN 978-83-909715-1-3 

Udokumentowanie 30 - letniego okresu działalności naszej Opery w siedzibie na 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Znajdą w nim Państwo wiele 
unikalnych zdjęć, reprodukcje plakatów oraz informacje z ostatnich 3 dekad 
dziejów Opery na Zamku. To niezmiernie interesująca propozycja dla miłośników 
sztuki operowej. 

KIEROWNICTWO OPERY NA ZAMKU 

dyrektor 
WARCISŁAW KUNC 

z-ca dyrektora 
SZVMON RÓŻAŃSKI 

główna księgowa 

MONIKA SAŁDAN 

kierownik muzyczny 
PIOTR DEPTUCH 

kierownik chóru 
MAŁGORZATA BORNOWSKA 

kierownik baletu 
NATALIA FEDOROWA 

kierownik sekcji koordynacji pracy artystycznej 
DOROTA KRUPSKA 

kierownik działu technicznego 
ZDZISŁAWA DANUTA MURAWSKA 

kierownik działu promoqi 
KATARZVNA KRAKOWIAK 

kierownik działu administracyjno-gospodarczego 
JOLANTA SZVBUTOWICZ-GRUDZIŃSKA 

kierownik działu kadr 
MAŁGORZTA PIGAN 

szef produkcji 
DOROTA KOWALCZVK 

kierownik sceny 
PIOTR PUDŁO 

kie rownik pracowni oświetleniowo-akustyczneJ 

DAWID KAROLAK 

Egzemplarz bezpłatny 
redakcja pmgramu 

PIOTR URBAŃSKI 

korek1il 

ANETA MALEC 

zdj~c1a z prób 
SABINA GARSKA 

opracowanie graf1C21\f! 

MARIUSZ NAPIERAŁA 

oldadl:a -projekt p!akatll 
MARIUSZ NAP I ERAŁA 



fotokody.pl 

·, 

Dział Promocji: ul.Korsarzy 34; 70-540 Szczecin 
Rezerwacja biletów: od wtorku do piątku w godz. 12.00 - 18.00 

tel. +48 91 48 88 333; +48 91 43 48 106 

www .opera.szczecin.pl 


