






Osoby 

Księżna Marszałkowa 

Maria Teresa von Werdenberg 

Baron Ochs von Lerchenau 

Oktawian Rolrano 

Fani n al 

Zofia, jego córka 

Marianna, opiekunka Zofii 

Valzacchi 

Annina 

Śpiewak 

Komisarz 

Notariusz 

Ochmistrz Faninala 

Gospodarz 

Kucharka 

akcja rozgrywa się 

w Wiedniu ok. 1740 roku 

streszczenie opery 

Aktl 
Sypialnia Marszałkowej 

Pod nieobecność męża, Marszałkowa 

Maria Teresa, piękna kobieta tuż po trzy
dziestce, spotyka się z młodszym od sie
bie mężczyzną, niemal chłopcem - hrabią 

Oktawianem Rolrano. Nadchodzi świt; 

sam na sam kochanków trwałoby dłużej. 
gdyby nie wizyta krewnego Marszałkowej. 
obcesowego barona Ochsa. By się ukryć, 
Oktawian przebiera się za pokojówkę. 
Baron przychodzi do kuzynki z prośbą 
o pomoc. Zaręczył się z Zofią Panina!, 
córką świeżo nobilitowanego dostawcy 
wojskowego. Nie przeszkadza mu to 
wodzić wzrokiem za „pokojówką". Prosi 
o radę: kogo mógłby posłać do narzeczo
nej. by zgodnie ze zwyczajem, ofiarować 
srebrną różę. Marszałkowa, którą bawią 

umizgi Ochsa do przebranego Oktawiana, 
poleca ... swojego kochanka. Pokazuje ba
ronowi portret chłopca. Ochs dostrzega 
podobieństwo pomiędzy arystokratą 

i „pokojówką", ale niczego się nie domyśla. 
Jak każdego poranka Marszałkową 

otaczają, oferujący swe usługi: kucharze, 
modystka, sprzedawca zwierząt, nota
riusz, fryzjer, flecista i śpiewak. Zjawiają 
się też trzy sieroty z wdową, którym 
Marszałkowa udziela wsparcia, a także 
intryganci i roznosiciele plotek - Valzacchi 
i Annina. W końcu Marszałkowa i Oktawian 
znów zostają sami. I wtedy Marię Teresę 
nawiedzają smutne refleksje dotyczące 

upływającego czasu, gasnącej miłości, 

przemijającej urody ... 

Akt II 
Salon w domu Faninala 

Oktawian wraz z orszakiem dostarcza 
do domu Faninala srebrną różę. Widząc 
Zofię, narzeczoną barona, zakochuje się 

w niej. Z wzajemnością. Pojawia się ba
ron Ochs, który protekcjonalnie traktuje 
przyszłego teścia i narzeczoną - wszak 
ich szlachectwo zostało świeżo kupione. 
Oktawian i Zofia zostają sami. Dziewczyna 
przerażona jest osobą Ochsa, który przed 
chwilą ją obmacywał. Młodzi wymieniają 

czułe słówka. Podglądają ich Valzacchi 
i Annina, którzy zostali przyjęci do barona 
na służę. Wzywają chlebodawcę. Oktawian 
oznajmia Ochsowi, że Zofia go nie poślubi 
i wyzywa barona na pojedynek. Rani 
rywala. Panina! każe Oktawianowi opuścić 
swój dom. Zofia potwierdza, że nie zosta
nie żoną barona. Ochs nie wydaje się tym 
specjalnie zmartwiony, tym bardziej że 

Annina przynosi mu list od „pokojówki" 
Marszałkowej. w którym „dziewczyna" za
prasza arystokratę na schadzkę. Podnieco
ny baron odmawia intrygantce zapłaty za 
dostarczenie listu. 

Akt III 
Pokój w gospodzie 

Annina i Valzacchi chętnie przyłączają się 
do intrygi Oktawiana. Aranżują spotkanie 
Ochsa z „pokojówką", Mariandel. Ochs 
chce posiąść przebranego Oktawiana, 
ale co chwila ktoś przerywa ich tete-a
tete. Zawoalowana Annina podaje się za 
opuszczoną żonę Ochsa, ich rzekome 
dzieci rzucają się na niego z okrzykiem 
„Tata! Tata!". Zjawia się także komisarz 
i domaga się od barona wyjaśnień. Na 
pytanie kim jest „pokojówka", przerażony 
wizją skandalu baron odpowiada, że to ... 
Zofia, jego narzeczona. W tym momencie 
pojawia się sprowadzony przez Valzach
ciego Panina! i wcale nie myśli uznać 

„pokojówki" za swoją córkę. Zarówno 
baron jak i komisarz nie mogę połapać 
się w sytuacji. Nadchodzi Zofia i tłum 
zwabionych hałasem gapiów. Oktawian, na 
stronie, opowiada komisarzowi o mistyfi
kacji i intrydze. Niepozbawiony poczucia 
humoru przedstawiciel władzy włącza 

się do zabawy. Farsę przerywa nadajście 
Marszałkowej. Po rozmowie z komisarzem 
radzi baronowi, by się oddalił i zachował 
resztkę godności. Ochs musi jeszcze tylko 
uregulować wysoki rachunek za kolację ... 
Oktawian przedstawia Marii Teresie Zofię. 
Marszałkowa ze smutnym uśmiechem 

przygląda się zakochanym. Przewidziała 

taką kolej rzeczy i z godnością usuwa się 
z życia Oktawiana. 



Wiedeńska gracja 
Marszałkowej; 
Mozart - Wagner - Strauss 
Jacek Marczyński 

Przystępując do pracy nad Kawalerem 
srebrnej róży Richard Strauss miał 

czterdzieści pięć lat, ustabilizowane życie 
rodzinne i był uznanym kompozytorem. 
Już jako młodzieniec, u schyłku XIX stule
cia stal się objawieniem niemieckiej muzy
ki z kompozycjami w póżnoromantycznym 
stylu i z obowiązkowymi w tym czasie 
nawiązaniami do Wagnera. Potem 
rozpoczął przygodę inspirowaną 

literaturą, dzięki czemu powstały wysma
kowane instrumentacyjnie poematy sym
foniczne. Następnie oburzył mieszczańską 
publiczność operową dekadencką muzycz-

1 melos nie i skandalizującą obyczajowo Salome, 
- gr. pieśń, melodia do której dodał utrzymaną w podobnym 

stylu Elektrę. I postanowił dokonać kolej
nej zmiany. Po latach powiedział jednak: 
„Elektrą" doszedlem na ścieżce moder
nizm u tak daleko jak moglem. Potem 
wrócilem na ścieżkę melosu 1. 

Następnym razem napiszę operę 

mozartowską - donosił poecie i drama
turgowi Hugonowi von Hofmannstha
lowi, który był autorem librett do jego 
najważniejszych dziel scenicznych (m. in. 
Elektra. Ariadna na Naxos, Kobieta bez 
cienia, Arabella). Ich przyjażń artystyczną 
przerwała, niestety, nagła śmierć pisarza 
w 1929 roku. W lutym 1909 Hofmannsthal 
postanowił spełnić mozartowskie marze
nie kompozytora i podsunął mu pomysł 
scenariusza operowego z jaskrn
wo komicznymi - jak donosił w liście 
- postaciami i sytuacjami oraz pogodną 
i niemal pantomimicznie zarysowaną 

akcją. Wczoraj otrzymalem pierwszy akt, 
jestem po prostu zachwycony - odpisał 

Strauss z początkiem maja tego roku. 
W grudniu ukończył muzykę do tej partii 
tekstu, a pod koniec września 1910 roku 
Kawaler srebrnej róży był gotowy. 

Jest Pan da Pontem i Scribe"em w jednej 
osobie - komplementował Hofmannsthala 
w kolejnym liście2 • 

I rzeczywiście, trudno znależć w całej li
teraturze operowej libretto równie precy
zyjne i finezyjne; nawiązujące do tradycji, 
a przy tym oryginalne. Czas akcji - Wiedeń 

w połowie XVIII wieku za panowania cesarzo
wej Marii Teresy, główne postaci kojarzą 
się nam z Weselem Figara Mozarta. 
Marszałkowa wydaje się być kopią hrabi
ny Almavivy, Oktawian - Cherubina. Ale 
Hofmannsthal. idąc znanymi ścieżkami, 

proponuje własne rozwiązania. Mozartow
ski Cherubin, którego gra kobieta i którego 
partia śpiewana jest jej głosem, w pewnym 
momencie zostaje przebrany za kobietę. 
Powtórzenie tego schematu mamy 
w Kawalerze srebrnej róży, ale w libretcie 
da Pontego ów pomysł nie odgrywa 
większego znaczenia, u Hofmannsthala 
podwójna fikcja - kobieta grająca Oktawia
na musi na powrót przebrać się za kobietę 
i udawać pokojówkę Mariandel - jest za
sadniczym punktem intrygi. 

Świetnie są nakreślone inne postaci tej 
komedii muzycznej według Hofmannsthala 
o grubym, podstarzalym zarozumialym 
zalotniku, popieranym przez ojca, któ
ry zostaje wysadzony z siad/a przez 
mlodego, przystojnego konkurenta. 
Przełamuje ona przy tym schematy, co 
widać choćby na przykładzie barona 
Ochsa. Ten typowy łowca posagów i kobie
ciarz wewnętrznie jest nikczemny; lecz 
zewnętrznie na tyle reprezentacyjny, że 
Panina! nie odtrąca go z miejsca (to opinia 
Straussa). Z kolei w Zofii autor libretta 
widział jedynie glup1ą, zarozumialą, 

niedouczoną mieszczkę, Strauss zaś 

scharakteryzował ją tym samym motywem 
kwartsekstowym co Marszałkową, dając 

psychologiczną paralelę między obiema 
kobietami. 

Kawaler srebrnej róży jest bowiem operą 
kobiet. Co prawda, tytułowymi bohater
kami dwóch poprzednich dziel Straussa 
były Salome i Elektra, ale dopiero teraz 
całą partyturę zbudował on na prymacie 

jednego kobiecego głosu. W Kawalerze ... 
dominuje nad wszystkilni Marszałkowa, 

mloda, piękna, najwyżej trzydziestodwu
letnia - jak wyobrażał ją sobie Strauss 
- która w chwili zlego humoru paczula 
się wobec siedemnastoletniego Oktawia
na starzejącą się kobietą. W tej opowieści 
z przebierankami, śmiesznymi, a czasem 
obcesowymi zalotami, w świecie bogatych 
nuworyszy i zblazowanych arystokratów, 
Marszałkowa przeżywa osobisty dramat, 
naszkicowany cienką kreską, by nie psuć 
komediowego tonu całości. Ale tym bardziej 
przejmujący, bo dziejący się w samotności. 
To dzięki Marszałkowej Kawaler srebrnej 
róży jest także opowieścią o przemijaniu 
młodości, o bezskutecznej próbie zatrzy
mania czasu i pogodzenia się z tym, iż to 
niemożliwe. Marszałkowa nie tragizuje; 
fakt, iż Oktawian odchodzi do młodszej 
Zofii, przyjmuje z wiedeńską gracją 
i lekkością, z jednym okiem wilgotnym, 
a drugim suchym (to znowu określenie 

kompozytora), dając nam wspaniałą lekcję 
życiowej mądrości. 

2 Lorenzo da Ponte 

Portret takiej kobiety musiał być naszki- -autor ltbrett dom.in. 

cowany subtelną kreską i dlatego Strauss Wmla Figaro, 

postanowił zmienić swój operowy Don Giovanniego 

język. Zaczynał przecież przytłoczony i nosi flln tuttr Mo

geniuszem Wagnera. Jego pierwsza opera, zarta. Eugene Scribe 

Guntram, ukończona w 1892, z własnym -autor popularnych 

librettem, pozostawała wagnerowskim w XIX wieku sztuk 

odbiciem nie tylko dlatego, iż wprowadzała teatralnych oraz 

widza w świat starogermańskich trubadu- ltbrett do oper m.in. 

rów. W partyturze odnaleźć można zasadę Meyerbeera (Robert 

konstrukcyjną opartą na technice moty- Diabrl. Hugonoci, 

wów przewodnich i wiele bezpośrednich Mrvkanka), Halevy'ego 

inspiracji z dziel mistrza z Bayreuth. (Z.vcfriwka), Dom

Podobny w klimacie jest też poetycki zettiego (Faworyta), 

Feuersnot z 1900 roku. W powstałych Aubera (Fm Dillvo/o, 

w pierwszej dekadzie XX wieku Salome Ni('J)w z Porllri), 

i Eletrze wykorzystał Strauss własne Verdiego (Nieszpory 

doświadczenia zdobyte podczas kompa- svcv/i1skir). Obaj 

nawania wielkich poematów symfonicz- uchodzą za jednych 

nych. Morze dźwięków i wyrafinowanych z na1wybitniejszych 

pomysłów mstrumentacyjnych dobrze librecistów w dzie1ach 

oddawało charakter bohaterek targanych opery. 



wielkimi namiętnościami, znajdujących 

się w sytuacjach ekstremalnych. Okazało 
się jednak nieprzydatne do kreślenia fine
zyjnych subtelności rokokowego Wiednia. 
Oczywiście, Kawaler srebrnej róży po
twierdza też słuszność słów Straussa 
wypowiedzianych przez niego z okazji 
pięćdziesiątych urodzin: Nauczylem 
się od Wagnera wszystkiego, czego 
można się w ogóle nauczyć: kompo
nowania opery na zasadzie związku 
tekstu z muzyką. Wagnerowski klimat 
odnajdziemy i w orkiestrowym wstępie, 
i w miłosnych dialogach Marszałkowej 
z Oktawianem. Strauss oddał jednak 
absolutne pierwszeństwo elementowi 
melodycznemu. Po raz pierwszy również 
rozrzedził materię orkiestrową, co bar
dziej konsekwentnie będzie czynił 
w następnych operach. Ale już w Kawa
lerze... niektóre subtelne linie partytury 
orkiestrowej robią wrażenie jakby były 
przeznaczone do śpiewu. 
A przecież nie ma tu popisowych numerów 

wokalnych, melodyjnością przepełnione 

są natomiast jej obszerne dialogi, a mono
logom Marszałkowej życia nadaje recyta
tyw o melodycznej giętkości. 

Im bardziej kompozytor stawał się 

dojrzały, tym bardziej jego twórczość 

odzwierciedlała uwielbienie i tęsknotę 

za mozartowskim ideałem sztuki. To 
także jeden z powodów narodzin Kawale
ra srebrnej róży. Choć Strauss utyskiwał, 
że udają mu się wyłącznie krótkie tematy, 
nie umie zaś - tak jak Mozart - pisać 

długich melodii, to i on swoją muzyczną 
myśl koncentrował właśnie wokół melo
dii. A przede wszystkim może równać się 
z Mozartem bogactwem pomysłów 
oraz umiejętnością łączenia prawideł 
formalnych z indywidualną sonorystyką 
i wspaniałą dynamiką. 

Skoro zaś akcja Kawalera srebrnej róży 
dzieje się w Wiedniu, w muzyce nie mogło 
zabraknąć walca. Kompozytor nie wy-

pieral się pokrewieństwa walca Ochsa 
z Dynamiden Walzer Josepha Straussa, 
jednak przepełniając operę rytmami na 
trzy czwarte, stworzył dzieło oryginalne. 
Jego pełne rytmicznego i harmonicznego 
uroku walce są już dziećmi XX wieku. 
Richard Strauss operową tradycję 

niemiecką wprowadzi! w kolejne stulecie, 
dodając do niej własny, zmysłowy czar 
orkiestracji, umiejętność myślenia melo
dycznego i tworzenia pięknych brzmień 
o zróżnicowanej skali ekspresji. Być może 
również jest już jednym z ostatnich 
w dziejach opery twórcą, który odznacza! 
się ogromną wrażliwością na piękno ludz
kiego głosu i potrafiącym ukazać widzom 
jego wszelkie odcienie. Kawaler srebrnej 
róży Richarda Straussa, Turandot Gia
como Pucciniego i Wozzeck Albana Berga 
- to trzy opery dwudziestowieczne, które 
w swym stuleciu odniosły największy 

sukces. Sceniczne losy Kawalera ... 
od czasów prapremiery, która odbyła się 
11 stycznia 1911 w Operze Królewskiej 

w Dreźnie, potwierdzają słuszność tej 
opinii. Tylko do naszych teatrów dzieła 
Richarda Straussa nie mają szczęścia . 

Polska premiera Kawalera srebrnej 
róży odbyła się w grudniu 1922 w Te
atrze Wielkimw Warszawie, dyrygował 

Artur Rodziński, w partii Marszałkowej 
wystąpiła Helena Zboińska-Ruszkow

ska, reżyserem byt Henryk Kawalski. 
Po II wojnie, w grudniu 1962 w Operze 
Warszawskiej, mieszczącej się jeszcze 
w gmachu Romy, drugą inscenizację 

reżyserowała Lia Rotbaumówna, kierow
nictwo muzyczne sprawował Mieczysław 
Mierzejewski. W obsadzie znalazły się 

świetnie nazwiska: Krystyna Jamroz 
(Marszałkowa), Krystyna Szczepańska 

(Oktawian), Agnieszka Kossakowska 
(Zofia), Edmund Kossowski (Ochs). Osiem 
lat później, w grudniu 1970 Kawalera ... 
wystawiono w Operze Śląskiej w Bytomiu, 
(Marszałkową śpiewała Stanisława Mar
ciniak, dyrygował Andrzej Rozmaryno
wicz), a w marcu 1989 w Teatrze Wielkim 
w Łodzi (dyrygował Andrzej Straszyński, 
Marszałkową była Delfina Ambroziak). 
Obie te inscenizacje przygotowali nie
mieccy realizatorzy. Wreszcie w styczniu 
1997 r. miała miejsce premiera w Teatrze 
Narodowym w Warszawie. Reżyserem, 
autorem scenografii i kostiumów byt 
słynny Wioch Pier Luigi Pizzi, znakomitą 
kreację w roli Marszałkowej stworzyła 
Hanna Lisowska, dyrygował Jacek Kasp
szyk. Obecna gdańska premiera to zatem 
dopiero piąta w dziejach polskiego teatru 
próba przybliżenia publiczności Kawale
ra srebrnej róży. 

Kawaler. .. na scenie gdańskiego Staatstheater, 1938 



Richard Strauss i jego opery 
Elżbieta Michałowska 

Urodzony 11 czerwca 1864 roku w Mona
chium Richard Strauss był synem waltor
nisty kapeli dworskiej w Monachium 
i Josephiny z domu Pschorr, pochodzącej 
ze znanej, zamożnej rodziny bawarskich pi
wowarów. W żadnym stopniu nie był spokrew
niony z wiedeńskimi Straussami - autorami 
słynnych walców. 

Wykształcenie muzyczne otrzymał od ojca. 
W 1882 rozpoczął studia na Uniwersytecie 
Monachijskim, ale zrezygnował z nich już 

po roku i udał się do Drezna oraz Berlina, 
gdzie poznał wybitnego dyrygenta i szefa 
kapeli dworskiej w Meiningen, Hansa von 
Biilowa, którego wkrótce zastąpił na tym 
stanowisku. Szybko dał się poznać jako 
utalentowany dyrygent. Kierował kolejno 
orkiestrami Opery Dworskiej w Mona
chium, zespołami w Weimarze i Ber
linie. Wcześnie rozpoczął działalność 

kompozytorską. Jego pierwsze utwory 
nawiązywały do tradycji neoromanty
zmu, do dzieł Mendelssohna, a przede 
wszystkim Liszta. Po pierwszych próbach 
kompozytorskich Strauss zainteresował 

się charakterystyczną dla tej epoki formą 
programowego poematu sym!onicznego. 
W ciągu dziesięciu lat powstało siedem po
ematów symfonicznych: poczynając w 1888 
od Don Juana, a skończywszy w 1898 na 
rozbudowanym do ogromnych rozmiarów 
Życiu bohatera. W poematach wyklarował 
się jego charakterystyczny styl. Strauss 
dał się poznać jako mistrz instrumentacji 
- bogatej, barwnej i nowatorskiej. 

Jednocześnie rosła jego stawa jako dyry
genta, koncertował z różnymi orkiestrami 
prawie w całej Europie. Pod wpływem 
Aleksandra Rittera, skrzypka, którego 
żona była blisko spokrewniona z Wagne
rem, Strauss zainteresował się dramatem 
muzycznym. Pierwsza opera, Guntram, 
skomponowana do własnego libretta (a więc 
tak samo, jak byto to w przypadku dzieł 
Wagnera), szybko jednak zeszła z afisza. 
Nieco większym powodzeniem cieszył się 
wystawiony w 1901 w Dreżnie Brak ognia 
{Feuersnot). 

Dopiero jednak prapremiera Salome 
w 1905, również w Dreżnie, stanowiła 

przełom w konwencji operowej, 
wywodzącej się z Wagnerowskiej koncepcji 
dramatu muzycznego. Th od Salome właśnie 
rozpoczęta się wielka kariera wybitnego 
kompozytora, autora głównie oper, cenio
nego przez współczesnych mu znawców 
za talent muzyczny i wybitny zmysł dra
matyczny. Salome jest do dziś uważana za 
kamień milowy w historii muzyki. Od 
Wagnera Strauss przejął i konsekwentnie 
przeprowadził zasadę motywów przewod
nich. Bogata instrumentacja, wymagająca 
ponad stuosobowej orkiestry, harmonia, 
granicząca miejscami z atonalnością, 

poruszające, pełne konfliktów, namiętności 
i erotyzmu libretto, oparte na tragedii 
Oscara Wilde'a, wywołały z jednej strony 
zachwyt, z drugiej zaś głosy krytyki i pro
testy, związane głównie z treścią opery. 
Do historii przeszło powiedzenie cesa
rza Wilhelma, który miał rzec, że swoją 
nową operą Salome Strauss wyrządził 

sobie ogromną szkodę. Na to Strauss, 
z właściwym sobie poczuciem humoru, 
miał stwierdzić, iż za tę szkodę wybudo
wał willę w Garmisch. 

Wystawiona w 1909 Elektra to pierwsza 
opera, skomponowana przez Straussa do 
libretta austriackiego poety, Hugo von Hof
mannsthala, z którym przyszło Straussowi 
współpracować przez wiele lat. Elektra , 

której libretto oparte jest na antycznej tra
gedii greckiej, stanowi kontynuację stylu, 
zapoczątkowanego w Salome. Elektra to 
jeszcze śmielsza harmonika, silniejsze 
napięcie dramatyczne, bardziej rozbudo
wana orkiestra (40 samych tylko instru
mentów dętych). W obydwu tych dziełach 
Strauss ukazał postaci z krwi i kości, 

przeżywające konflikty i namiętności, 

czasem graniczące z perwersją. Elektra 
ze względu na trudności wykonawcze 
dziś rzadko wystawiana, uważana jest 
za jedno najwybitniejszych dzieł 

niemieckiego ekspresjonizmu. Jest to 
także dzieło, w którym Strauss bodaj 
najdalej posunął się w eksperymentowa
niu z materiałem muzycznym. 

Niemal tuż po premierze Elektry Strauss 
wspólnie z Hofmannsthalem rozpoczął 

pracę nad Kawalerem srebrnej róży. 

Trudno wyobrazić sobie większy kontrast 
między dwoma dziełami operowymi: za
miast ponurej, krwawej historii, opartej 
na mitologii, pojawia się Wiedeń okresu 
Marii Teresy, zamiast trudnego materiału 
dźwiękowego na granicy tonalności - mu
zyka lekka, melodyjna i śpiewna oraz rytmy 
walca wiedeńskiego, zamiast dramatycz
nego napięcia - akcja pełna beztroskiego 
humoru. Prapremiera opery w 1911 roku 
w Dreźnie stała się ogromnym sukcesem 
i przypieczętowała stawę Straussa jako 
kompozytora. 

Tuż po sukcesie Kawalera srebrnej róży 
Hofmannsthal zaproponował Straussowi 
kolejny wspólny projekt - libretto Ariadny 
na Naxos. Jednoaktowa opera miała być 
wykonywana razem ze sztuką Moliera 
Mieszczanin szlachcicem. Premierowym 
przedstawieniem dyrygował osobiście 

kompozytor. Ze względu na czas trwania 
spektaklu opera była wystawiana rzadko. 
Wówczas Hofmannsthal i Strauss zdecydo
wali się wprowadzić zmiany i w 1916 miała 
miejsce premiera nowej wersji tej jedno
aktówki, grywanej do dziś w tym właśnie 



kształcie na scenach całego świata. Rok 
później obaj twórcy opracowali kolejną 

trzyaktową wersję, zatytułowaną Miesz
czanin szlachcicem, która dziś ma już 
raczej znaczenie historyczne. 

Kolejna opera, będąca wspólnym dziełem 
Straussa i Hofmannsthala, to Kobieta 
bez cienia. Operę tę sam Hofmannsthal 
określał mianem baśniowej, poetyckiej, 
a muzykę nazywał syntezą doskonalości 
i prawdy. W Kobiecie bez cienia Strauss 
połączył dramatyczny styl Wagnera z lekką, 
kameralną muzyką Mozarta. Wprowadził 
do orkiestry szereg wręcz egzotycznych 
instrumentów, jak chińskie gongi, kołatki, 
ksylofon itp. Dzieło to zamyka fazę eks
perymentów dramatycznych w twórczości 
Straussa. Kolejne utwory sceniczne mają 
już raczej klasycyzujący charakter. Mimo 
walorów muzycznych i literackich Kobie
ta ... nie znalazła zrozumienia i aprobaty 
u szerokiego grona wielbicieli. Powodów 
może być kilka: inscenizacja wymaga 
ogromnych środków muzycznych i sce
nicznych, opera ma niebywale skompli
kowane libretto, przeładowane treściami 
filozoficznymi 
i mitologicznymi. 

Owe wyszukane treści spowodowały, 

że Strauss zamarzył o skomponowaniu 
opery realistycznej, mieszczańskiej, 

przepełnionej trzeźwą prozą dnia po
wszechnego. Tak powstała „commedia 
domestica" - Intermezzo. Libretto 
oparte jest na epizodzie z życia samego 
kompozytora i jego rodziny. W ręce żony 
wpada miłosny list do jej słynnego męża 
- muzyka. Całość kończy się happy endem 
- okazuje się, że list adresowany był do 
innego mężczyzny, także muzyka o po
dobnie brzmiącym nazwisku. Dzieło po 
raz pierwszy zaprezentowano w Dreźnie 
w 1924 roku. 

Podróż do Grecji w latach 1926-27 
zainspirowała Straussa do skomponowa-

nia kolejnej opery o tematyce mitologicz
nej. Libretto Heleny egipskiej przed
stawia peregrynacje Menelaosa i jego 
pięknej żony Heleny po zakończeniu wojny 
trojańskiej. Prapremiera tej dwuaktowej 
opery miała miejsce w 1928 w Dreźnie. 

O muzyce niewiele da się powiedzieć 

- obawiam się, że jest melodyjna i nie 
stwarza niestety żadnych problemów 
sluchaczom, przywyklym do XIX-wiecz
nego brzmienia - pisał ironicznie Strauss 
o swojej nowej kompozycji. 

Ostatnia, stworzona przez tandem Strauss 
- Hofmannsthal opera to pogodna komedia 
Arabella. Librecista nie dożył już zresztą 
premiery. Intryga Arabelli nie różni 

się od wielu innych oper komicznych 
(przebieranki, pomyłki, zaloty itp.), od 
strony muzycznej dzieło nawiązuje 
w pewnym stopniu do Kawalera srebrnej 
róży z jego wiedeńską atmosferą i rytmami 
wiedeńskiego walca. 

Po śmierci Hofmannsthala Strauss 
nawiązał współpracę z autorem słynnych 
24 godzin z życia kobiety, Stefanem 
Zweigiem. Ich wspólne dzieło, Milcząca 
kobieta, zostało jednak po trzech spek
taklach zdjęte z afisza, a Zweig wkrótce 
musiał udać się na emigrację. 
Na prośbę Komitetu Olimpijskiego Strauss 
skomponował w 1936 Hymn olimpijski, 
odegrany pod jego dyrekcją na otwarcie XI 
Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. 

Nawiązana w 1936 współpraca z Josephem 
Gregorem, librecistą poleconym zresztą 

przez Stefana Zweiga, zaowocowała: 

jednoaktówką Dzień pokoju, traktującą 
o pokoju westfalskim, bukoliczną tragedią 
Daphne oraz trzecią, „pogodną mitologią 
w trzech aktach", zatytułowaną Milość 

Danae. Ta ostatnia należy do najrzadziej 
wystawianych. Od poczatku nie miała 

szczęścia na scenie. Jej próba generalna 
odbyła się w sierpniu 1944 w Salzburgu 
w obecności kompozytora, zaś prapremie-

i 

ra w tym samym miejscu, ale„. osiem lat 
później, już po śmierci Straussa. 

Ostatnia skomponowana przez niego ope
ra, jednoaktówka Capriccio, podejmuje 
stary temat, czy w teatrze ważniejsze jest 
słowo, czy muzyka. Dzieło przedstawiono 
w 1942 w Monachium; autorem tekstu 
i dyrygentem był Clemens Krauss. 

Koniec wojny zastał Straussa w Gar
misch. Po zajęciu jego willi przez oddziały 
amerykańskie znalazł wraz z żoną 

schronienie u przyjaciół w Szwajcarii. Za 
namową syna znów zaczął komponować 
i w 1948 ukończył swoje ostatnie większe 
dzieło, Cztery ostatnie pieśni (prawykona
nie w 1950). Mimo podeszłego wieku nadal 
koncertował, m.in. w Londynie. Krótko 
przed osiemdziesiątymi piątymi urodzina
mi wrócił do Garmisch. W lipcu 1949 ostat
ni raz stanął za pulpitem dyrygenckim; 
zmarł dwa miesiące później w swoim domu 
w Garmisch Partenkirchen. 

Ostatnią ukończoną kompozycją Straussa 
jest pieśń Malwy. Jej partyturę odnalezio
no dopiero w 1982 w spuściźnie słynnej 
śpiewaczki, Marii Jeritzy, wykonawczyni 
wielu partii w operach Straussa. 

Richard Strauss był nie tylko wybitnym 
kompozytorem i świetnym dyrygentem, ale 
także niestrudzonym organizatorem życia 
muzycznego. W latach 1901-1909 preze
sem niemieckiego związku muzyków, 
w latach 1917-1920 wykładowcą berlińskiej 
Akademii Sztuki, 1919-1924 dyrektorem 
Opery Wiedeńskiej. W roku 1933 Goebbels 
powierzył mu funkcję prezesa Niemieckiej 
Izby Muzycznej. Strauss przyjął to stano
wisko, gdyż uważał, że było ono apolitycz
ne i nie miało nic wspólnego z nazizmem, 
z założeniami którego się nie zgadzał. 
W 1935 złożył wymówienie, po tym jak 
z afisza anonsującego przedstawienie ope
ry Kobiety bez cienia, usunięto z powodu 
żydowskiego rodowodu nazwisko 

librecisty, Stefana Zweiga. Strauss był 
także jednym z inicjatorów festiwalu 
w Salzburgu, a ponadto rzecznikiem praw 
muzyków i kompozytorów. To z jego ini
cjatywy powstała pierwsza w Niemczech 
organizacja, zajmująca się zarządzaniem 
prawami autorskimi kompozytorów. Dziś 
popularność wielu jego oper, dzieł orkie
strowych i pieśni czyni z niego jednego 
z najczęściej wykonywanych kompozyto
rów XX wieku. 



Hugo von Hofmannsthal 

Urodził się 1 lutego 1874 roku w Wiedniu 
w żydowskiej rodzinie. Jego pełne imię 
i nazwisko brzmiało: Hugo Laurenz Au
gust Hofmann Edler von Hofmannsthal. 
Już jako gimnazjalista rozpoczął karierę 
literacką. W 1891 roku opublikował swoją 
pierwszą powieść Wczoraj i został uznany 
za „cudowne dziecko". Książka przyniosła 
mu sławę oraz dała wstęp na wiedeńskie 
salony wielkomieszczańskie. W 1892, pod 
naciskiem ojca, rozpoczął studia prawni
cze na Uniwersytecie w Wiedniu. W roku 
1893 opublikował w piśmie „Blatter !Ur die 
Kunst", prowadzonym przez przyjaciela 
i promotora, Stefana Georga, dramat 
liryczny Śmierć Tycjana. W następnym 
roku przerwał studia prawnicze, aby 
odbyć służbę wojskową. Po roku nie po
wrócił na prawo, tylko zaczął studiować 
filologię romańską. 

W 1898 roku obronił doktorat, a w 1901 
pracę habilitacyjną; w tym samym roku 
ożenił się z Gertrudą Schlesinger. Jego 
dorobek artystyczny jest olbrzymi. Pisał 

dramaty i libretta na zlecenie teatrów 
i prywatnych osób. Przyjaźnił się w wie
loma wybitnymi osobowościami tamtych 
czasów. Warto wspomnieć tu Maeterlincka 
czy Rodina. W roku 1911 fiński kompozy
tor Jean Sibelius skomponował muzykę do 
jego sztuki Jedermann. Przyjaźń 
z kompozytorem Richardem Straussem 
zaowocowała współpracą przy stworzeniu 
sześciu oper. Hugo von Hofmannsthal na
pisał libretta Elektry, Kawalera srebrnej 
róży, Ariadny na Naxos, Kobiety bez 
cienia oraz Arabellii. Podczas I wojny 
światowej, w 1914 roku, Hofmannsthal jako 
oficer rezerwy został wcielony do armii 
austriackiej. Pracował w ministerstwie 
wojny, gdzie przez dwa lata podróżował 
z tajnymi misjami politycznymi; pisał 

także patriotyczne artykuły dla austriac
kich oficerów. Po wojnie zajął się promocją 
rodzimej kultury oraz stał się współtwórcą 
i organizatorem festiwalu w Salzburgu. 
Zmarł 15 czerwca 1929 roku na atak serca, 
dwa dni po samobójczej śmierci swego 
najstarszego syna. 



SonjaAdam 
- sopran; absolwentka Hochschule !Ur Mu
sik und Theater w Lubece i Universitiit !Ur 
Musik w Wiedniu; laureatka m.in. kon
kursu wokalnego Mozart - Wettbewerb 
w Hamburgu; stypendystka fundacji 
Rotary w Hamburgu; występuje w reper
tuarze operowym i oratoryjnym; w 2004 
wystąpiła w roli Ptaszka w Zyę.fryd:::.ir 

podczas Festiwalu Tyrolskiego. 

Magdalena Barylak 
- sopran; dyplom krakowskiej Akademii 
Muzycznej w 1998, obecnie wykładowca 

tej uczelni; współpracuje z Operą Krakowską, 
Operą Novą w Bydgoszczy i Operą Śląską 
w Bytomiu; w 2004 w Paryżu kreowała par
tię Małgorzaty w prawykonaniu opery Krau
zego wg Gombrowicza Immn. ksi1·:::nic:::.kn 
Bui:guncln; w repertuarze m.in. Aida, Abiga
ile, Tosca, Santuzza. 

Krzysztof Drzewiecki 
- tenor; absolwent Akademii Muzycznych 
w Gdańsku i Bydgoszczy (klasa organów 
i śpiewu); artysta chóru Opery Bałtyckiej; 
twórca i szef Festiwalu Młodych Organi
stów i Wokalistów w Bydgoszczy; w re
pertuarze m.in. Damazy, Hervey w Annie 
Boleni!', Curzio w l\!l' .~l'lu Fiµnrn. 

Andre Eckert 
- bas; absolwent Musikhochschule w Dreźnie; 
w latach 1987 - 2000 solista Semperoper 
w Dreźnie; współpracuje z Bayerische Staat
soper w Monachium, Staatsoper w Hambur
gu, Staatstheater w Hanowerze, Operą 
w Lipsku, Operas de Montepellier, Theatre 
de Chetelet Paris oraz Staatsoper Stutt
gart; popisowe partie: Masetto, Colline, 
Bartelo w Wrsl'lu Fiµnrn. 

Paweł Izdebski 
- bas; absolwent New England Conservato
ry w Bostonie ( 1988); debiut w Lincoln Cen
ter w Nowym Jorku w The Fall of the Ho
usr' of Ushn Glassa; laureat V Konkursu 
Pavarottiego ( 1995); występował m.in. 
w Stadttheater w Koblencji, Staatstheater 
w Meiningen oraz na scenach Opery Kra
kowskiej, Teatru Wielkiego w Warszawie, 
Opery Dolnośląskiej; w repertuarze m.in.: 
Osmin, Mefisto w Fauście, Banko, Kecal, 
Daland, Król Marek. 

Rafał Kowalski 
- tenor; wychowanek łódzkiej Akademii Mu
zycznej; debiutowa! w 2002 w poznańskim 
Teatrze Muzycznym, którego jest solistą; 

występuje także na scenie Teatru Mu
zycznego w Łodzi; główne partie: Gustaw 
i Su Czang w Kminie u.śmiechu, Kamil 
w Wesolej wdó1rcr, Tassilo w Hrnbinie 
Mnrir;v. 

Aleksandra Lemiszka 
- sopran; absolwentka warszawskiej 
Akademii Muzycznej (dyplom w 1980); 
śpiewała w teatrach operowych Warszawy 
(Warszawska Opera Kameralna), Krakowa, 
Szczecina, Bydgoszczy, Poznania, Gdańska 
(Tosca), także na scenach zagranicznych; 
solistka Opery Dolnośląskiej; w repertu
arze m.in. Tosca, Abigaile, Cio-Cio-San, 
Aida, Mimi, Dorabella, Halka, Senta. 

Beela Miiller 
- sopran; ukończyła Akademię Muzyczną 
we Frankfurcie; występuje w teatrach 
operowych Wiednia, Pragi, Lucerny, Linzu, 
Marsylii, Strasburga i Monachium, Zury
chu i Bazylei. 

Katarzyna Oleś-Blacha 
- sopran; debiut w 2001 w Operze Krakow
skiej; współpracuje z operami w Łodzi, 
Szczecinie, Bydgoszczy i Poznaniu; sze
roki repertuar, także oratoryjny; chętnie 

wykonuje gospel i muzykę współczesną; 
popisowe partie: Królowa Nocy, Rozyna, 
Adela, Gilda, Despina, Olimpia, Hanna. 

Mirjam Sajonz 
- mezzosopran; absolwentka Hochschule 
flir Musik w Dreźnie; debiutowała rolą Melanio 
w ll ritorno cl'Ulisse Monteverdiego w Kam
meroper SchloB Rheinsberg; współpracuje 
z Staatstheater Saarbriicken, Landesbiih
ne Sachsen, Theater Bielefeld, Theater 
Klagenfurt, Theater Osnabriick, Staatsthe
ater Hannover, Nationaltheater Mannheim 
i Opernhaus Graz. 

Marco di Sapia 
- baryton; absolwent Universitiit !Ur Musik 
w Wiedniu; związany z Operą Wiedeńską, 
gdzie występuje m.in. w Albercie HPrrin
ę.u, Operze :::ebrnczej Brittena, K11ndydzir, 
Wo:::.:::.ecku; występy na festiwalu w SalzbtrrgU. 

Rita Lucia Schneider 
- mezzosopran; absolwentka Royal British 
Dancing School (sic!); śpievrn uczyła się na 
prywatnych lekcjach; zawodowo związana 
z Volksoper w Wiedniu; występuje na wielu 
europejskich scenach; w Polsce śpiewała 
w Operze Szczecińskiej; popisowe partie : 
Izabela we Wloszce w Al,!!.iPr:::.c, Magdalena 
w Rię.olelrie, Niklas i Muza w Oprmil'ś<'ifl<'h 
Hoffmanna. 

Jacek Szymański 
- tenor; solista Opery Bałtyckiej, debiut 
w 1992; organizator życia muzycznego (Mu
zyczne Dni Drozdowo/Łomża); \\ystępy na 
scenach Szczecina, Łodzi, Bydgoszczy; licz
ne koncerty; w repertuarze m.in. AlmaVJva, 
Damazy, Ernesto, Sibel, Alfred w Zl'msrir• 
llil'IOfJf't:il. 

Grzegorz Ufnal 
- bas-baryton; absolwent bydgosk1e1 Aka
demu MuzyczneJ; \\ystępy na sceme POB 
(m.m. w filu .~rif', Erwlllin1 ). 

Joanna Wesołowska 
- mezzosopran; absolwentka gdańskiej Aka
demii Muzycznej; współpracowała z Capellą 
Gedanensis i Scholą Cantorum Gedanensis; 
artystka chóru Opery Bałtyckiej; solowe par
tie: Smeton, Marta w Fi!wściP. 

Alicja Węgorzewska 
- mezzosopran; studia na warszawskiej 
Akademii Muzycznej; występy w amster
damskim Concertgebouw. berlińskim 

Konzerthaus, wiedeńskim Theater an der 
Wien, warszawskim i łódzkim Teatrze 
Wielkim, Operze Krakowskiej; w reper
tuarze m.in.: Carmen, Orfeusz w operze 
Glucka, Lukrecja w f;1rnlcie Ili! Luk.J·p
cji, Hrabina w Damif' pikml'cj; nagrała 

ścieżkę dżwiękową do filmu Wif'rl:::.min, 
nagrodzoną Złotą Płytą. 

Adam Wożniak 
- bas-baryton; debiut w 200 t na scenie 
Opery Bałtyckiej (Scarpia); występy na 
scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu i Opery 
Nova w Bydgoszczy; w repertuarze także 
Walenty, Coppelisu/Dapertutto/Miracle. 
Nabucco, d1 Luna. 

Radosław Żukowski 
- bas; absolwent wroclawskie1 Akademii 
Muzycznej; solista Opery Dolnośląsk1e1; 

występy m.m. w Teatra San Carlo w L1-
zbome 1 Gran Teatre del L1ceu 1r Barcelo
me, 11· Operze Baltyck1e1 występował 1ako 
Scarp1a 1 :\.lefisto 



realizatorzy 

Jeanpierre Faber 
kierownictwo muzyczne 
Studia odbył w Luksemburgu, Paryżu 
i Salzburgu. W latach 1970-1990 jako kie
rownik Festiwalu Salzburskiego pracował 
z najwybitniejszymi solistami i dyry
gentami naszych czasów, a szczególnie 
intensywnie z Herbertem von Karajanem. 
Prowadził spektakle w teatrach operowych 
Turcji, Austrii, Niemiec, Francji, Japonii 
i Ameryki. W repertuarze posiada ponad 
sześćdziesiąt tytułów operowych. Jest 
głównym dyrygentem orkiestry symfonicz
nej Euroregionu, gościnnie prowadzi także 
Filharmoników Monachijskich, orkiestrę 
Filharmonica Marchigiana w Anconie 
oraz orkiestrę Filharmonii Kameralnej 
w Budweis. Od 1983 regularnie gościnnie 
dyrygował orkiestrą RTL. 
Szczególny nacisk przez lata kładł na 
pracę z młodymi: prowadził orkiestrę 

wyższej szkoły Mozarteum w Salzburgu, 
Uniwersytetu w Bloomington, Indiana, jak 
również orkiestry młodzieżowe w Hessen, 
Saarland i Bawarii. Jako akompaniator 
i muzyk kameralny koncertował w całej 
Europie, Stanach Zjednoczonych, Kana-

dzie, Rosji i Japonii. Prowadził także klasy 
mistrzowskie dla młodych śpiewaków 

operowych w Bertelsmanna, Academia 
di Montegral oraz w ramach Festiwali 
Tyrolskich. Współpracuje z wydawnictwa 
muzycznymi - Biirenreiter i Doblinger, 
przygotowując do druku dzieła Mozarta 
i kompozycje współczesnych twórców. 

Giinter Mayr 
reżyser 

Studiował śpiew u Jozefa Metternicha i Hil
dy Zadek. Jako aktor występował na scenie 
monachijskiego Volkstheater. Za rolę 
w moralitecie Jedermann Webara i Hof
mannsthala, który sam wyreżyserował, 

otrzymał „Pasinger Kulturpreis" - nagrodę 

specjalną miasta Monachium. W latach 
1979-1989 prowadził Burgerhaus w Gar
ching, a latach 1993-2004 - Stadthalle 
Germering. Na scenach niemieckich 
wyreżyserował takie opery, jak: Czaro
dziejski flet, Wolny strzelec, Carmen, 
Bal maskowy, Sprzedana narzeczona 
czy dzieło współczesnego kompozytora 
Possegiego Brentan. Gdańska inscenizacja 
opery Straussa jest pierwszą realizacją 
Mayra w Polsce. 

Jacek Mocny 
scenografia 
Absolwent gdańskich uczelni: Politechniki 
i Akademii Sztuk Pięknych. Autor sceno
grafii do produkcji telewizyjnych: progra
mów publicystycznych (m.in. „Panorama", 
„Gdański Dywanik"), rozrywkowych, 
seriali (Radio Romans, O Piotrku co 
zgubił dziadka oko„.), spektakli (m.in. 
Żmija, Co jest za tym murem, Wilki 
w nocy). Współpracował z festiwalami 
piosenki w Sopocie, Opolu i Mrągowie 
oraz z Festiwalem Filmów Fabularnych 
w Gdyni. Jest także autorem scenografii 
filmowej (m.in. Powrót, O dwóch taki, co 
nic nic ukradli) i teatralnej (Milosierdzic 
płatne z góry w Teatrze Wybrzeże, 

Zapiski Gaidena w koszalińskim Teatrze 
Dramatycznym). 

Małgorzata Słoniowska 

kostiumy 
Absolwentka wrocławskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Od roku 1988 związana 
jest z Operą Dolnośląską, dla której tworzy 
projekty scenograficzne do spektakli bale
towych i operowych. Jest współtwórczynią 
sukcesów głośnych wrocławskich spek
takli, m.in. Giocondy Ponchiellego oraz 
Złota Renu, Walkirii i Zygfryda Wagnera. 
Współpracuje także z Teatrem Wielki 
w Lodzi, Teatrami Muzycznymi w Lublinie 
i Wrocławiu oraz z Stadtteatu w Górlitz. 
Kawaler srebrnej róży jest jej pierwszą 
realizacją na gdańskiej scenie operowej. 

Sławek A. Wróblewski 
współpraca muzyczna 
Absolwent Akademii Muzycznej w Warsza
wie (fortepian, kameralistyka, dyrygentura 
symfoniczno-operowa); ostatni uczeń 

Stanisława Wisłockiego. Stypendysta Ac
cademia Chigiana w Sienie i Akademii 
im. Rossiniego w Pesaro. Wykładowca ma
cierzystej uczelni, dyrygent Teatru Wiel
kiego w Warszawie. Był asystentem takich 
sław, jak Jerzy Semkow czy Alberto Zedda. 
Prowadzi spektakle operowe, a także 
koncerty symfoniczne, nie stroniąc od mu
zyki współczesnej (Panufnik, Ptaszyńska, 
Matecki). Brat udział w wielu renomowa
nych festiwalach, m.in. w Warszawskiej 
Jesieni, Festiwalu Mozartowskim w War
szawie, festiwalu Muzyka w Starym Kra
kowie. W dorobku artystycznym posiada 
liczne nagrania. 
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Rok Polsko-Niemiecki 
Oeutsch-Polnisches Jahr 
2005/2006 

www.de-pl.info 

Idea Roku Polsko-Niemieckiego 
2005/2006 

Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006 to projekt pol
skiego i niemieckiego rządu, który objęty 
został honorowym patronatem Prezydenta 
Polski - Aleksandra Kwaśniewskiego 
oraz Niemiec - Horsta Ki:ihlera. Celem 
programu jest podkreślenie, jak wiele 
łączy współczesną Polskę i Niemcy oraz 
ożywienie stosunków dwustronnych. 
Atrakcyjna i zróżnicowana formuła 

przedsięwzięcia, liczne imprezy kultural
ne, naukowe, sportowe oraz rozrywkowe 
mają skłonić polską i niemiecką młodzież 
do aktywnego i świadomego współuczest
nictwa w obchodach Roku Polsko-Niemiec
kiego 2005/2006. Szczególna rola w tym 
projekcie przypadnie młodym ludziom, 
gdyż to właśnie oni odpowiedzialni będą 
za jakość stosunków polsko-niemieckich 
w przyszłości. 

W obchody Roku Polsko-Niemieckiego 
2005/2006 zaangażowane są instytucje 
państwowe i samorządowe, fundacje, uni
wersytety, szkoły, stowarzyszenia, media 
i przedstawiciele biznesu z obu krajów, 
w tym Opera Bałtycka. 

Więcej informacji na temat 

Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 

i organizowanych w jego ramach imprez -

na stronie internetowej: 

www.de-pl.info 

Zespoły Państwowej Opery Bałtyckiej 
w sezonie 2005/2006 

dyrektor naczelny 
Włodzimierz Nawotka 
kierownik muzyczny, I dyrygent 
Janusz Przybylski 
kierownik baletu, choreograf 
Sławomir Gide! 
kierownik chóru 
Elżbieta Wiesztordt 
asystent reżysera 
Marzena Szczepaniak-Prochacka 

soliści śpiewacy 
soprany 
Liliana Kamińska, Anna Fabrello 
mezzosopran 
Magdalena Lewandowska 
tenory 
Paweł Skałuba, Jacek Szymański 
baryton 
Leszek Skrla 
korepetytorzy solistów 
Anna Mikolon, Olga Niecziporenko 

balet 
I solistka 
Malgorzata Insadowska 
soliści 
Żaneta Depta-Borówka, 
Karolina Jastrzębska, Leszek 
Alabrudziński, 
Kamil Jędrycha, Filip Michalak, 
Ireneusz Stencel, Bogdan Szymaniuk 
koryfete Agata Białobrzeska, 
Małgorzata Borkowska, 
Kinga Jędrycha, Magdalena Kotlarz, 
Sylwia Kowalska-Borowy, 
Monika Lipska, Aleksandra Michalak, 
Sebastian Białobrzeski, Piotr Borowy, 
Krzysztof Leszczyński, Piotr Zabieglik 
tancerze zespołowi 
Elżbieta Czajkowska, 
Joanna Dobrzańska, Anna Jaśniak, 
Helena Kotlarz, Agnieszka Krajewska, 
Izabela Sito, Ewa Wolińska, 
Łukasz Moczyński, Kamil Furmanek 
pedagog baletu 
Agata Lechowicz 
inspektor baletu 
Sebastian Białobrzeski 
akompaniator baletu 
Irena Lewkowicz 

chór 
soprany 
Magdalena Babińska, Anna Banaszuk, 
Małgorzata Dawid, 
Elżbieta Frankiewicz, 
Danuta Glegoła-Brzostowska, 
Ewa Jurczyk, Zofia Kotlicka-Wiesztordt, 
Roksana Kurylak-Gołąb, 
Kamila Nehrebecka, Anna Osior, 
Danuta Pobłocka, Jadwiga Ratajczyk, 
Anna Szczukowska 
alty 
Franciszka Adamus, 
Danuta Dunst-Surowiec, 
Małgorzata Gołąb-Buśko, 
Izabela Plath-Kohyt, Alina Robak, 
Renata Sergiel, Joanna Wesołowska 

tenory 
Krzysztof Brzozowski, 
Krzysztof Drzewiecki, Paweł Faust, 
Krzysztof Gasz, Wojciech 
Grudnowski, Wojciech Lewandowski, 
Waldemar Myśliński, 
Krzysztof .Rzeszutek, 
Zygmunt Zabiński 
barytony 
Leszek Gołąb, Leszek Kruk, Jan Kurek, 
Waldemar Sadowski, Jan Szenk 
basy 
Mariusz Fortuna, Jacek Jasman, 
Andrzej Kosecki, Tomasz Perz, 
Adam Siebiera, 
inspektor. 
Zygmunt Zabiński 
korepetytor 
Janina Matusewicz 

orkiestra 
I skrzypce 
Halina Jastrzębska (koncertmistrz), 
Maria Stolarczyk (I głos), 
Anna Czarny, Jan Grusznis, 
Katarzyna Januszajtis-Mielczarek, 
Agnieszka Kotuk-Pozorska, 
Maria Krzemińska, Anna Manicka, 
Magdalena Pawłowska 
II skrzypce 
Katarzyna Filipiak (I głos), 
Piotr Bukowski, 
Izabela Hoffmann-Fortuna, 
Anna Jastrzębska, Marta Karpińska, 
Edyta Tomaszczuk, 
altówki 
Maria Kowalkowska-Urbańska(! głos), 
Joanna Welz (I głos), 
Danuta Kowalczuk, , 
Andrzej Murowaniecki, 
w10lonczele 
Anna Sawicka (koncertmistrz), 
Mirosław Czochór, 
Agnieszka Kaszuba, Magdalena Roma
nowska-Niewiadomska 
kontrabasy 
Sebastian Wyszyński (I głos), 
Beata Leszczyńska, 
Krzysztof Poznański 
flety 
Adam Łazarewicz (I głos), 
Jolanta Wocianioo (I głos), 
Dorota Dąbrowska 
oboje 
Marietta Stefaniak (I głos), 
Iwona Pozorska-Argalska, 
Katarzyna Rutyna 
klarnety 
Kazimierz Milewski (I głos), 
Grzegorz Wieczorek (I głos), 
Wojciech Koliński 
fagoty 
Krzysztof Łukaszewicz (I głos), 
Eugenia Sakowicz (I głos), 
Zuzanna Leidel-Elert 
waltornie 
Zbigniew Kalicińs.ki (I głos), 
Irena Morawska-Sliwa (I głos), 
Radosław Domagalski, 
Dariusz Wojciechowski, 
Anna Wyrzykowska 

trąbki 
Michał Jaskulski (I głos), 
Tadeusz Milewski, 
Adam Skrzypkowski 
puzony 
Marian Stefanowicz (I głos), 
Bogdan Kwiatek, Marek Sikora 
tuba 
Jerzy Ulatowski (I głos) 
perkusja 
Szczepan Polewski (I głos), 
Lidia Romanowska (I głos), 
Zenon Elert, Tomasz Siedlik 
harfa 
Anna Bachleda (I głos) 
inspektor 
Bogdan Kwiatek 
bibliotekarz 
Zenon Elert 

zespól techniczny obsługi sceny 
kierownik techniczny sceny 
Adam Jabłonowski 
starszy mistrz oświetlenia i akustyki 
Piotr Miszkiewicz 
mistrz oświetlenia i akustyki 
Agnieszka Preis 
oświetleniowcy-akustycy 
Andrzej Borucki, Marcin Dąbrowski, 
Zbigniew Jaku00wski, Robert Krawczyk, 
Grzegorz Plonuński 
rekwizytorzy 
Mirosława Adamczyk (starszy rekwi
zytor), Mirosława A. Adamczyk 
pracownia perukarsko-fryz1erska 
Bernadeta Nll'ewicz (kierownik), 
Anna Knera, Krystyna Krukowska 
garderobiane 
Grażyna Michalska (mistrz), 
Wiesława Frelak, Helena Jakielska, 
Elżbieta Klichowska, Barbara 
Leśniewska, Grażyna Węgorzewska 
montażyści dekoracji 
Krzysztof Materny (mistrz), 
Sławomir Machtelewski, 
Jacek Prokopek, Krzysztof Dolny, 
Michal Guza, Piotr Jędzinski, 
Jacek Kaczkowski, Mariusz Kalman, 
Dariusz Klichowski, Michał Szczu
kowski, Dariusz Tyrała, Grzegorz 
Zagrabski, Adam Jałoszynski 

zespół scenograficzna-warsztatowy 
kierownik produkcji 
Zbigniew Ratajczyk 
pracownia krawiecka damska 
Teresa Korycka (kierownik), 
Teresa Firin, Katarzyna Grenda 
pracownia szewska 
Jerzy Karłowicz, Izabela Pytlach 
modniarka 
Katarzyna Marchewicz 
stolarnia 
Marian Sputo, Mirosław Pepliński 
ślusarnia 
Benedykt Sturmowski (starszy 
mistrz), Jurek Jaworski 
pracownia malarsko-modelatorska 
Danuta Kopernik-Porycka, 
Dorota Olszewska 
tapicer 
Piotr Potrykus 



Sponsorzy i dąr9zyńcy 
Opery Bąftyck1e1 
w ostatn1cfi sezonach 

Z prawdziwą przyjemnośmą 1 dumą przypominamy 
osoby, instytucje i firmy, które wsp1era1ą Operę 

Bałtycką, dowodząc swo1e1 klasy, prestiżu i elitarne) 
pozycji na Wybrzeżu. 

Sezon 2004/2005 

Sponsor strategiczny, patron Opery Ba łtyckiej Opery 
- Grupa Lotos SA 
Anna Bolena 
- Grupa Lotos SA, Polnord SA, Centrostal 
Piotrek i Wilk 
- Grupa Lotos SA 
Il Świętojańskie Noce Muzyki Operowe) 
- Urząd Marszałkowski Województwa Pomor
skiego, Ministerstwo Kultury Rzeczypospolitej 
Polskiej, Mecenat Miasta Gdańska, PKO Bank 
Polski, Grupa Lotos SA, Gdańska Stocznia 
Remontowa 

Sezon 2003/2004 

fa ust 
- Grupa Lotos SA 
Świętojańskie Dni Muzyki Operowe1 
- PKO Bank Polski, Mecenat Miasta Gdańska, 

Grupa Lotos SA 
Ablllecadlo 
- Grupa Lotos SA 

Sezon 2002/2003 

Ernani 
- oficjalny sponsor PKO Bank Polski 
Księżniczka czardasza 
- ING Bank Śląski, Mecenat Miasta Gdańska, 
Grupa Lotos SA 
Lil sen•a padrona 
- PKO Bank Polski, Ikea, Aryton, Reserved 

Sezon 2001/2002 

Cyganeria 
- współproducent premiery ING 
Netia, Jakob Gerhardt Polonia, 
Heros - Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji SA, Cristal 
Intrygi Amora czyli Don Kichot 
- SHL, LOT, Stowarzyszenie 
na Rzecz Kameralnego 
Teatru Tańca 

Regularnie wspiera nas 
Adam Ślebioda 
- Baltic Spares Services 

Patronaty mechalny nad naszymi imprezami obejmowali 
Radio Gdańsk, TVG, . Dziennik Bałtycki", 
portal regionalny trojmiasto.pl, www.gdansk.pl, 
wp.pl, Program 2 Polskiego Radia, . Muzyka 21• 

sponsorzy przedstawienia 

fi LOTOS --- sponsor strategiczny patron Opery Bałtyckiej 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Program Operacyjny Ministerstwa Kultury Rzeczypospolitej Połsk1e1 
.Promocja Twórczości" 

Rok Po l sko-N iemi eckł 
Deutsch-Polnlsches Jahr 
2005/2006 

www.dl -pl.infr 

Z finansowym wsparciem FundaCJi Współpracy Połsko-N1emieckie1 
Mit hnanzieller Unterstiltzung der Stlftung fiir deutsch-połnische 
Zusammenarbeit 

patroni medialni 
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