


. t 

~ „ 

N 

;I • .,; 

~ ;. · 

OPERA I OPERETKA W BYDGOSZCZY 

Dyireiktor 

mgr TADEUS'Z !KŁOBUCKI 

Kieirownilk artystyczny 

mgr STANISŁAW RENZ 

R111Jza1 J. Hl atpttlr 

9folandar tuła.cz 
i(Der flit~gentl€ Hollaooer) 

·opera romantyczna w 3 aktach 

Tłumaczenie lilbretta: JeTey Młodziejowski 

Premiery 28 i 29 marca 1977 r. 

Sala Teatru Polskiego 



2 

„„.Taniec, muzyka i poezja to trzy siostry, równie stare 

jak świat. Pojawiają się one i podają sobie ręce wszędzie 

tam, gdzie warunki pozwoliły na powstanie sztuki. Nie da

dzą się one rozdzielić w swej istocie bez rozerwania kręgu .... 

Muzyka nie może myśleć, ale może realizować myśl, to zna

czy przenosić jej treść z przeszłości w teraźniejszość. Trzeba 

tylko, aby jej ekspresja, płynna i nieokreślona, została spre

cyzowana przez słowo ... każdy jej takt usprawiedliwiony jest- , 

tylko wtedy, gdy wyraża coś, co ma związek z akcją". 

(RYSZARD WAGNER) 

RYSZARD W AG NER 

1813-1883 
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Ryszard Wagner od dzieciństwa wychowywał się 
w atmosferze sztuki, wcześnie też sam zaczął zdradzać skłonności ar

tystyczne. Początkowo zamierzał poświęcić się poezji, dopiero usły

szenie „IX Symfonii" Beethovena oraz zapoznanie się z innymi dzie

łami tego kompozytora stało się dla niego punktem zwrotnym i skie

rowało go na drogę twórczości muzycznej. Nie przechodził regular

nych studiów, jedynie przez pewien czas pobierał lekcje u Teodora. 

W einlinga, kantora szkoły św. Tomasza w Lipsku; resztę wykształ

cenia zdobywał pełniąc funkcje kapelmistrza teatrów operowych 

w Wilrzburgu, Magdeburgu, Królewcu i Rydze. W 1836 roku ożenil 

się z aktorką Minną Planner, lecz małżeństwo to nie było szczęśli

we i po 25 latach zakończyło się rozwodem. Wiosną 1839 roku mając 

w tece 2 opery - „Boginki" i „Zakaz miłości" oraz na pół ukończo

ną wielką operę „Rienzi", wyjechał do Paryża, gdzie przebywał 

przeszło 2 lata, jednak miast oczekiwanych laurów spotkał go tylko 

szereg przykrych zawodów. Natomiast 3-tygodniowa podróż po wzbu

rzonym morzu z Piławy do Londynu (gdyż przez to miasto wiodła 

droga Wagnera do Paryża) i zasłyszane podczas niej marynarskie 

legendy dostarczyły kompozytorowi podniety do stworzenia - wła

śnie w Paryżu - pierwszego, w dużej już mierze nowatorskiego 

dzieła: „Holendra tułacza". „Rienzi", którego nie udało się wysta

wić w Paryżu, wszedł w 1842 roku na scenę Opery w Dreźnie; pełny 

sukces tego dzieła skłonił dyrekcję teatru do powierzenia W agnero

wi stanowiska kaplemistrza, następnie zaś także do wystawienia „Ho

lendra tułacza". W ciągu 6-letniej działalności Wagnera w Dreźnie 

powstają „Tannhiiuser" i „Lohengrin". 

W okresie Wiosny Ludów stanął Wagner po stronie rewolwcji. 

Swe sympatie do ruchów wolnościowych objawił już wcześniej, kom-
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„Holender tułacz" - pierwsze wystawienie w Dreźnie 

panując w związku z upadkiem powstania listopadowego uwerturę 

„Polonia". Tym razem jako czynny uczestnik włączył się do walki 

utrzymując kontakty ze środowiskiem rewolucyjnym (Bakunin), pi

sząc w prasie i roznosząc ulotki po Dreźnie. Po stłumieniu rewolu

cji emigrował, osiedlając się ostatecznie w Zurychu. Tam powstaje 

jego podstawowa rozprawa „Oper und Drama" i inne prace teore-

tyczne, a także 2 pierwsze części gigantyc.'?nej tetralogii „Pierścień 

Nibelunga" oraz „Tristan i Izolda". Wystawienie „Tannhiiusera" 

w Paryżu w 1861 roku kończy się klęską, a powrót do Niemiec, po 

uzyskaniu amnestii, zamienia się w ucieczkę od miasta do miasta 

przed ścigającymi kompozytora wierzycielami. Przełomowym mo

mentem było dla Wagnera zetknięcie się z świeżo ukoronowanym 

królem Bawarii, Ludwikiem II, młodym romantykiem i fantastą, 

któr-y oczar<;>wany potężną indywidualnością kompozytora, postano

wił wziąć go pod swoją opiekę, umożliwiając mu w warunkach cał

kowitego ·spokoju i swobody dokończenie „Pierścienia" oraz rozpo

czętych już „Śpiewaków ·norymberskich". Głośny skandal, jakiego 

dopuścił się Wagne1r odbijając żonę (Cosimę, córkę Liszta) swemu 
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Minna Planner Cosima Wagner 

serdecznemu przyjacielowi, Hansowi von BUlowowi, odsunął odeń 
Ludwika II, niebawem jednak znów odzyskał kompozytor królew
ską życzliwość i - co ważniejsze - ujrzał ukoronowanie swych 
marzeń, gdy po przezwyciężeniu rozlicznych przeszkód ufundowano 
ze społecznych składek w miejscowości Bayreuth teatr przeznaczo
ny specjalnie do wykonywania jego dziel, których realizacja na sce
nach zwykłych ówczesnych teatrów była niemożliwa. , Tam też pod 
batutą Hansa Richtera wy~pnano po raz pierwszy cały cykl „Pierś
cienia Nibelunga", a w sześć lat później „Parsifala". W pól roku po 
premierze tego ostatniego swego dzieła Wagner zmarł. 

W czesne dzieła sceniczne Wagnera utrzymane są w typie fran
cuskiej „wielkiej opery romantycznej" i mają wiele cech wspól
nych zwłaszcza z twórczością Meyerbeera. Lecz już od „Holendra tu
łacza" poprzez „Tannhause,ra" i „Lohengrina" rozpoczynają się i roz
wijają coraz intensywniej reformatorskie dążenia Wagnera, wyło
żone następnie w szeregu prac teoretycznych. GlówńYm ich źródłem 
była reakcja przeciwko stylowi opery, zwłaszcza włoskiej i francu
skiej, w której treść dramatyczna zeszła stopniowo na drugi plan, 
ustępując miejsca muzyce tworzonej w dodatku nieraz jedynie 
z myślą o efektownych popisach śpiewaków; celem zaś - ponowne. 
stworzenie sztuki syntetycznej, na wzór starożytnej tragedii grec
kiej, w której słowo, muzyka oraz gest (pantomima) były równo
uprawnione i jednakowo wprzągnięte w służbę akcji dramatycznej 
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(podobne ideały przyświecały w XVII w. działalności Monteverdie
go, a w XVIII - Glucka, choć oczywiście innymi środkami były 
realizowane). Jedną z konsekwencji tej idei stało się dokonane przez 
Wagnera ostateczne rozbicie tradycyjnej formy operowej z jej po
działem na zamknięte „numery" (arie, duety, recytatywy, chóry) 
i potraktowanie opery jako organicznej całości, zależnej przede 
wszystkim od rozwoju akcji dramatycznej. Czynnikiem jednoczącym 
ową formę stała się wypracowana przez Wagnera i konsekwentnie 
przeprowadzana zasada motywów przewodnich (Leitmotive), towa
rzyszących postaciom, przedmiotom, bądź uczuciom czy stanom psy
chicznym. Przełamał Wagner również klasyczną zasadę okresowej 
budowy poszczególnych muzycznych tematów, tworząc swój własny 
typ „nie kończącej się melodii". Rozwinął ogromnie środki wyrazu 
romantycznej harmoniki - jakkolwiek sam w tej dziedzinie wiele 
zawdzięcza Chopinowi i Lisztowi - oraz wzbogacił znacznie dzie
dzictwo Berlioza i Liszta w zakresie instrumentacji. Orkiestrę 

w swych dramatach muzycznych traktuje Wagner symfonicznie, da
jąc jej rolę całkowicie samodzielną, a czasem nawet przeważającą 

Teatr festiwalowy w Bayreuth, 1876 
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w stosunku do śpiewaków, stąd też niektóre wokalno-instrumentalne 

fragmenty jego dzieł mogą być czasem wykonywane jako czysto or

kiestralne („Smierć Izoldy", Cud Wielkopiątkowy z „PCJ;rsifala"). 

Obdarzony wybitnym talentem literacko-poetyckim, sam pisał li

bretta do wszystkich swych oper i dramatów muzycznych. 

· „Parsifal", akt I (Bayreuth, 1958) 

DR JERZY MLODZIEJOWSKI 

Ry$zard Wagner . w Polsce 

wertując d.rwne rocznVki wa:rnzaJWSkich „Kłosów" i „Ty

godniikia Jllustrl()lwainego" natknąlem się na felietony krytyczne 'Z oper 

lwowskiego_ kolmpozytora, Henry1ka Jarnclciego. Zaipomniia.ne lata, za

pomniane opery, ibo któż dzisiaj ooś dokładniejsz·ego wi,e o owym 

J airndkim, uczniu St-anisława Moniuszlki. Jeszcze w roku 1937 wi

działem w bitblioteioe lrwowskiego teatru zakurzone, sporych rozmia

rów, ręlwpiśmie1J1ne partytury jego oper. W treści wspomnianych 

~ryty1k doczytałem Się j.edinak :miaiczącytch 1zdań. Oto autor - .nie 

pam'iętiam jwż kito - 'W:proot :zarzucał Jareckiemu, że w swej mu

zyice -hołduje „zgulbnyim" w1pływom Ryszarda Wagnera, które są 

ca~koiwide obce duchowi polskiej t:wórczości. Łatwo załamać ręce. 

gdy się 1czyta ta1ki1e sądy. Dabr.ze chociaż, że ów krytyk dostrzegł te 

wagnerowSkie wpływy. Możemy być dziś dumni z tego, że :rapom

niany Henrylk Jaredlri. dosłyszał rw znanej muzy;ce wagnerowskiiej 

taki ton i taką aitmosrferę. Szkoda tyU~o, że jego dzieła operowe są 

nam :praktyc.zn'ie zupeŁnie ·nie:z;nane, gdyż możnalby było wysłyszeć 

w nkh echa z romantyicznych Niemiec lat siedemdziesiąltych. 

Pra1cl()lwitości i długOiletn~m iposzu~dwa.n.1om Karola Stiromengffa 

i J.ózefa Kańskiego {autorów dwóch ipo:wojenych 1przewodników ope

rowych) zawldzięczamy odkrycie wielu interesujących dat historyez

nyich. Otóż 'W Pollsce 1po raz pierwszy usłyszano muzykę Wagnera 

w 1876 ro1ku. Działo się . to we lJwowie, a ·Operą był „Tannhauser", 

śpiewany w języku ni:iemiedkim i to już w sześć lat 1po nieudanej 

premierze paryskiej. Od tego cz1a1su zaczęto u nas ha·czniej spoglą

dać w ~tronę W aigneira. Postarano się o 'Polskie tłumaczenia librett. 

Czynił to giównie Mianowski. Wiadomo., że Ryszard Wagner był 

.9 



· również poetą. Na !krótko ,przed drugą wojną wystawiono w Niem
czech „Lohenigr1ina:" jalko dramat be 1z mu ·z y ki a krytyka uprzej
mie zgodziła się, że jest w tej poe1zj:i element na tyle osoiblrwy, że 
można go traktować samQiisrtnie i poważnie. Był to Jednalk tyiLko tea
tra'lny eksperyment rue !bez ipddtelkstów s:zowiinistycznych, nadają
cych Wagnerowi jeis1zcze jedno „:uznanie" ina 1płasz·azy2mie ge'rnnań

slkości a wialdomo, że mało muizylkalny Hitler musiia~ swemu 'k1ręgo

wi alko:litów znaleźć prawldritwie ip~agermańsikiego geniusza. Nie bez 
racj'i 'ZJresztą; wystaa:-czy ty]ko ;przyipolmnieć osławioną demonsrtra
cję w chwiH wy!buchu 1pie~wszeij wojny świaitdwej, jaką popisailii się 
w Bayr·euth słuchacze iwystawi~go tam właśnie „Zygfryda". Mo
menitem :pory:Waijącym do dria~ania dJia ówoWS1I1ych Niemców była 
scena, 1podczas której ;płowowłosy ibohateir !kuje na \kowadle 1swój 
miecz Nothung. Wa1gnerdWslci. dramat muzyczny nie ra~ lbywał łatwo 
zapa1ną, polityczną :beczlką prochu. Warto przyipomnieć, że m'inęło 

sporo lfat za111Jim po skońiczenri.u driugiej wojny światowej zdecydowa
no się w Polsce :na wystaiwienie jalkriegoś ldrama1tiu mU:zJiaznego Wa
gnera. Uczyniła to Opera Poznańska reafirując w 1'956 ł'ialku „H<Jlen
dra tułacza", .najmniej ·wesztą germańskiej opery Wagnera, a swym 
klimaitem .i temaltyką ~l:iiżonej bartł.iiej do 'kręgu lkuiltury skandy
na1ws!kie j. 

W tralkde starań o 1wystaw:ienie „Holendra" w Paryżu Wagnelr 
jakby pr-zeczuiwa:jąc, że tTeść jego morska.ej opery może 1przypaść do 
gustu .ni•e ty]ko jego rodakom pisze: „Ja grupi myślałem, że „Holen
der" nadaje się tyliJ:m dla Niemców , .pomewa~ uderzia w struny, 
które tyilko u Niefuca mogą wydać oddźwięk. .. " Był to ipowszechnie 
w ipołow'ie ubiegłego w:ie!lw uznawany ipogtląd o specjalnej predyspo
zycji !każdego Niemca do :zrozumienia i wyznawania romantyzmu. 
Wróćmy jednak do Wa1ginera w Polsce. Mam zamiar zacząć od pew
nego „marginesu", m1iainowicie od Wagnera na estiradzie symfonicz
nej. Jego uwerytury {zwłaszicza do „Tannhausera" i „Spiewaków 
nor)rmberSk.ich"), jalk również symfoniczne wstępy do „Ldhe.ngliiina", 
„Parsifala" i „Tristiana" ibyqy bardzo częStym estradowym gościem 
oo najmniiej od ·założenia Warszawskiej Fillhiarmonii - dfa ściślej
szego rachunku od roku 1901, w której systematycznie występowały 
również niemiedkie {Bi[se) orkiestcy symfoniCZJile. We Lwowie or
kiestra operowa lda1wała koncerty ·na Wiele lat ipl'IZe(l w~buchem 
:pierwszej .wojny światowej - tam też wagnerowskie uwertury 
i symfoniczne fragmenty często jawiły się na afiszach. Rzadko na-
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tomiast grano uwertury do „Rienziego" i „HolendTa tułacza". Można 
je ·z trudem wyłow'ić w ipowod~i innych. Oczywiś;Cie „Tannhauser" 
bił wszellkie koncertowe rekordy. Gdy do Warszaiwy nadeszły wie
ści o stosowaniu przez Artura Nilkischa pewnyich eifekttów wrzual
nych 1w finale uwertury, k:iiedy to kaizał S'ześciu waltornistom grać 
stoją•oo pdboiozny motyw z „1wykiręoonymi" w gbrę kielichami rogów, 
gdy we wstępie do „Lohengrina" wydobywał meziemSkie \brzmienie 
z ,,'poid1zielonych" grup Skrzyipcowych, warszaiwsika pulbliczność ipo .... 

częła się ,;znać" nia symfonicznym Wagnerze i oczywiście zachwy
cać się nim. Na fi[harmonicznych 1poran~aich, bardzo c-z.ęstych 

w okresie międzywQljennym, można było słyszeń na żywo i 1prze'z 
radio Z:nalkom:ity1ch „Wagnersaenge1rów" z•e słynnymi ar:iami, prze
dzielanymi „Podrożą Zygfiryda po Rerue", czy {co często czynił Gr:ze
gorz F.iltel1berg) „Bakcha1I1a.Jią" oiraz 1w dkresie W1ie]kiego Tygodnia 
„Cudem Wielkiego Piąt!ku" ·z „Parsiifaila". Wagner •stawał się ulru
bionyim gościem w fHha!J:'llllonllii. Oczyiwiście, ż,e nLe jeden „odcień 
Mimaitu" wchodził w .poM7S!tające wtedy polslktle partytury. Dość 

wspomnieć „Legendę o śwtiętym Jerzym" Piotra Rytla, «)peirę „Krzy
żacy" Adama Dołży·qkiego, czy nawet :zakończenie drugiej „Od
wiecznej Pieśni" Mieczysława Ka.rłow:icza, 'lub wiele brzmień gęstej 
g1rupy blaszanych instrumentów w muzyce Feliksa Nowowiejskeigo. 
W kuluarowych .rozmowa1ch snobów filharirumili nalefa.ło do dotbreigo 
tonu !kręcić zgrabnym noskiem na „tę dkrdpną waignerowSką bla
chę". Niemniej barow dużo tej wspaniałej muzylki !brzmiało ·nad 
WaTSZawą i Lwowem, zaś w ok:reSie międzywojetlnym nad Pozna
niem, Łodzią i Katowicami, i wszędzie tam, gdzie w oparciu o ope
irowe orikiestry odbywały się systematyc1Jllle koncerty symfoniczne. 

N[e jestem pewien, czy w minionej epoce któryś 1polski chór mę
ski pokusił s'ię o wagnerowską „Ucztę aipostołóiw", lecz wiem na 
pewno, że do „Polonii" 1zafbrał się już dawno Zd2'Jisław Górzyński 

i wielldkrdtnie ją prowadził ku n,iiezJby't chyiba spontanicznej radości 
Niemców, !którzy tej uwertury ·zasadll!iiczo nigdy IIllie polu1biili i na
wet czynili !kłopoty z wyipoż~ozeniem ,materiaru do Polski. Co leps:ze 
męSklie chóry z zaipałem śpiewały „Pielgirzymkę rzymSką", oczywi
ście przy akompaniamencie forttepi~mu. 

Zrlzisławow'i Jochimeckiiemu zawdzięcza polskie piśmiennictwo 

muzyiczne wydainą w d1wóch wersjach monogTafię o Wag~rze, 

ziwłaszc:za itę z. Tdku 1911, Wlznowioną po wojnie w Krakow1ie. Obswr-
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ną ipoW!i·eść ,„romansową" o mis:tlf'ZIU z Bayireuth iqpuljli!kowiała Aldma 

Świde1rska - dziie~o 1W1arte doldadlnego ipraestud!iowaniia. 

L€cz nie ten dość ·zresztą olbszelf'ny i :patrzelbny „margd.nes" pre

zentowiał należyicte Ryszarda Wag'Il!era w Polsce. Opera i opera! To 

było 1nia·jw1a:hniejsz1e zadanlie dla tyich z trarlycjami i nowo otwartych, 

po 1918 rdlm 1polsldtch teatrów 01perowych . .Może nie najważniejsze, 

bo iprnede wmystkim oz1ekiała nas 1po1Ska 1literaltura operowa, lecz 

poważne, które najzupełniej słusznie pobudzafo amlb:icje lkażideigo k'.ie

rowndka muzycznego na1szych iplacówek operowych. T;rzeba jednak 

przyipomnieć, że przied :ridkiem 1918 Warszlawa i Lwów systffillatycz

nie zajmowały się polskimi 1prapremiernmi słaiwrniejszy<ch -OlpeT Wa

gnera. Nie wystawiono u nas dwóch 1pierwszych: „Boginelk" i „Za

kazu miłaś«:~i", nie .zaiprdtulkowano też „Rienziego", choć uwertura 

doń {o czym 1wspomniamo wyżej) byłta częstyim numerem symfonicz

nego priogT'amu, a nawet gcywano ją w u!kładiie na ~mrmiejszoną or

lkiestrę tyipu „Odeon" w poznańskich ikaiw:i1artnii.ach. Wymienić tedy 

warto pierwsze wystawienia w 1lwowSkiej ope1rzie: „LOhengrin" -

1877, „Hdlender tuła1cz" - 1902, „Zy.gfryid" - 1907, „Złoto Renu" -

1908, „Zmierzch ibogów" - 1911, nadto w .wars2'ja,w~iej: „Tamn

hauser" - 1883, „WaJlkiriia" - 1905, „śpiewacy norymlberscy" -

1908, „TriStan !i l'ziolda" - 1921 ora.z „Parsifall" - 1927, ipoprzedzo

ny estra(iowym wykonaniem !kilka !lat wsteaz. 

Będąc od 1918 roku miesikań1oem PO'znania {Od rlzń.ec'.innych lat 

stale 1chddzącym do opery) pamiętam ddkłaldn:ie wszystlkie wystawie

nia wagnerowSkri.e. Oczywiście Ad1am Dołżydki, ~mipa1iany wa1gnerzy

sta, pierwszy ikierdwnilk artystyczny 1poznańSkiiej opery musiał po

myśleć na początelk o „WallkirdJi" w rerżysedi Adama Ludwiga {ojca 

Ba~bary Ludwi'Żan.ki). Dzieło to ukazało się już w g1rudniu 1921 roku. 

W dwa miesiące 1pó:lmde'j 1pojarwtił Się „Holender", ·zaś w :roku 1923 

„Lohengrin" 1pold ibatutą Piotra Ste:rimiicza. W tyrtułowe'j roli. ocza

rował nas wszystkich Józef W·dliń1Slci, Eilzą fbralbandką była Irena 

Cywińska, 1zas Ortrudą Af1e!ksandira Sziarfirańslm. Do dziś 1pamięta!m 

Antoniego W arehalewsldego w od!powiedzi1a'1nej roli Herolda. W OOlku 

1924 młody kape[mistrz Bdlesłaiw TyMia wysta1wdł „Polonię'-' jalko 

balet wrniz ze „Smuitną 1qpowieścią" Kairłow'icza d. „Ka:pryserri wfo~ 

slkim" Cziajkowskiergio. Zestawienie 1naldizwyczaj kontrastowe i cał

k()łwicie udane. A późntej, już jalko istałe 1przedstaiwienie sredł całe 

lata „Tannhauser" ipod batutą Stermicm, !który zdecydował się też 

rui parę iprzedstarw.ień „Zygrryrla" ze 1z,nakomitym Kaziimierzem Czar-
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aeckim w roli tytułowej :(1926 ifv.J{). Do.pie.ro 1W roku 1936 Zygmunit 

Latoszewsiki wznowił „Lolhengri:nia", zaś w ridk ipóźniej „Holendra 

tułtaicm" w reżyserii Heinricha Strohma z2 ·znalkomitym, o wsparua

łej barwie głiosu EU!gen~iuszem Ma'jem w roli tytułowej. Oto 1zesta

wien:ie poznańskie aiż do 1939 roiku. 
Musiało m'inąć jedenaście lat po zalkończerrilu w'-rjny, nim po raz 

trzeci 1pojaiwtl.ł się 1w Poznaniu „Ho[en~er tułacz", tym razem pod 

kieiriumkiem Zd!zis1łaiwa GórzyńSkiego, w il!lscenizacji i 1reżyseriiii sfaiw

nego WiUego BOlderiSteina. Rdbert Satanowski wznowił „Tannhau

sera" ze znallmmide śpiewających chórem 1('wspomoronym 'ze~połami 

amatorSkimi) oraz 1po raz ipierwsizy wystawił w Poznaniu „Tristana 

i lzdldę". Wa1rto tu wymienić doSkona~e grającą orlkiest:rę oralz sta

nisława RomańSkiego i Antonię KaweCką w tytułowych -rolach. 

Daw.no już umilkły głosy !krytyczne o „waignerowskiiich trąlbach". 

Jeden ·z najznatkomi·tszych mwzyków świata stał się własnością nas 

wszystlkiich. Odlpadły odeń szowinistyczne etylkiielty, ZITTJałaizło się 

wieilu odpowi~i1afa1ych pdlskiich śpiewaków wagnerowskich, mniej 

wpraiwdziie odpowiednio przygotowanych dyrygentów, lecz trzeba 

przyznać, ·że PolSka dzielnie postępuje o(! wielu dziesiiąt!ków lait 

w rzędzie rz1etelnych lk'rz:eW.icfoli wa!gnerowskiej muzyki. ZUJpełnie 

nie interesuje inas · bezładne prywatne życie, czy osdbi!Sta, chwiejna 

moralność Wagnera - ważna dla światowej kultury ;pozostanie na 

zawsne muizyjka „Lohengrinów", „ 'Driistanów" i „Holenldrbw". 
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STANISŁAW RENZ 

kierownictwo mruzy·czne 

ANTONI RYBKA 

'kierownict1wo ·chóru 

PETER GOGLER (NRD) 

reżyser,ia 

Streszczenie libretta 

Uwertu1ra 1wiprowadiza słuiChaez:a w naist1rój 1g.oozy 1i tJaj.emnriJdzośei, 

Orikiestra odmafowuje fburz.ę s1zaile1ją1cą na mtOI'lzu, d nia tym tle po

jawia się groźny, :zlłowies~czy motyw tajemni1czeigo żegłiairtza. Kontra

stuje ·z nim śpiewny temat miłości i 1po$Więcenia Senty oraz ·żywa 

melodia eh bru marynarzy z III alktu opery. 

AKT I 1W n~ewie1kii.ej mfoce u !brzegów Norwegiri. ·znała~ł 1schro-

1r1ienie przed burzą statek ·:żieg:lar'Zla. Dalanda. Mairynanze dioprowa

®ają staJtelk do porządku i schodzą do kajut na zasłużony odpo

czynek Na ·poik1ładZJie czuwa tylko sternilk. Walczy ·z ogarniającym 

go znużeniem, w koń(!U jednalk ·zirnęczenie bierze górę i sen sk1leja 

mu ipowie!k:i. Burza wyfbudm. ze zldwojoną si1łą. Wśród S'ziale1jąoego 

huraga1nu ukazuje się tajiemnkz;y stlaite!k - czarny, o czeil"WOily;ch 

żaglach. Okho ipodlpływa do przystaini !i zarzuca !kotwicę dbdk stattJku 

Dalanda. Bez najmniejszego szmeru ~oga jego opusziczia żagle, a do

wódoa schodm ina !ląd. Z jegio słów wyniillm, ·że .pr.zekdęty ong1i ·za swe 

zuchwallstwo, olei setek lai już lbłąrlZJi on ,po morslcitch odmętach i raz 

tY'lko na siedem ł:ait mdgąc przy!bić do brzegu SZlUkia kdbiety, !której 

wierna miłość wyzwoliła!by go olei .cJierpień. Wti.e[e lkdbiet poszło na 

wi1ecZlil!e 1pOltępienie, gdyż żak:lna niie dochowała mu wie.:riności i niie

szczęsny żeg[amz stTacił wszełlką n:adlzieję. 

Dadand wychodzi .ze siwej kajuty i ze zdumien~em sipostrzega 

dbcy statek. Wdaje się w rozmowę z Holendrem, lktóry zwierza mu 

się, i1ż :pria1gnie !pojąć z.a maiżonikę jalkąś młddą i wierną tdtziewcz)1inę. 

Daland olśniony widokiem ·złota i !klejnotów, którymi jest ·wyłado-
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DALAND 

SENTA 

ERIK 

RYSZARD WAGNER 

„ 'HolanJ.er tu.la.ez'~ 

opera romantyczna w 3 aktach 

Tłumaczenie libretta: JERZY MŁODZIEJEWSKI 

Ferdynand Kotowslki 
Janusz Furol 
Ryszard Smęda 

J anlina Guttneirówna 
Ełżhieta Hoffman/Il 
Bar.bara Nitecka 
Katarzyna Rymarczyk 

Marek Michałowsiki 
J ózeif Przesti:z1els:ki 
Ptii0tr Treilla 

MARY 

STERNIK 

HOLENDER 

oraz maryrna1rze norwes1cy, załoga Holendra i dziewczęta 

Teresa Czanrnedkla 
Kcystyna Michałowska 
Barbaira PaJbiasz 
Barlbara Paiprooka 
W ach:uwa RJamin 

Zdzisław Bany 
Henrr-ylk Herdz:in 
.Mieczysław Szymański 

Jerzy GrusZJczyńSki 
Bmnisław Pelrowski 
Piotr Stęipowslki 

CHÓR I ORKIESTRA OPERY I OPERETKI W BYDGOSZCZY 

Rerżysertia 

PE'DER GOG'LER (NRD) 

Asystent reż)71Se:ra 
STEF AN KOSIŃSKI 

Inspkjenici 
ZOFIA SMIGIELSKA 
LIDIA ZIELIŃSKA 

Kierownict·10 muzyczne 
ST ANISŁl. W RENZ 

K:iierownd..-lwo chóru 

ANTONI RYBKA 

Dyryguje 
ANDRZEJ GALANTOWICZ 

BOGDAN HOFFMANN 
STANISŁAW RENZ 

Sceil!Ografia 
MARIAN STAŃCZAK 

\Przygotowain!i.e solistów 
ELŻBIETA GACKOWSKA 
IRENA LEHR-SCHMIDT 

SufleT 
ALEKSANDRA RACZYŃSKA 

Koordynartor praicy artystycznej 
JERZY KUCZMA 



wa1I1y staitelk Holrendra, zaiprasza go do si,eibie 'W gościnę, obiecując 
dać mu za żonę Własną córkę - Sentę. Z wesołą pi1eśnią riusza w dro
gę staltek Dalanda, dcho ja'k widmo ipłylilie w śfad za nim statelk ta
jemniczego żegł:ana. 

AKT 11 W zads1znym domu Dal1anda warczą raiźno kołowrotki. 
Tylko Senta, 1córlka Da!landa sieldiii zmnyślona. Od diie1dkia wzrastała 
w aitmosferze legendy o ibłędtnym żegłairZJu i maTzyła, ·że stalilie się 
kiedyś jego 1wy1bawicie1lką. We1Soła ipiose:nka •prządelk drażni ją. PrZJe
rywa im .i sama śpiewa rbaUadę o tajemmczym Żleglarzu i jego okrę
cie. 

Z rro~paiazą w sericu słys1zy słt0wa Senrt;y ·zakochany 1w niej młody 
strze!lec, Eryk, 'który wrośnie przylbył ·z wlieśoią, że stait·e'k Dafanda 
za~i1nął do :portu; młodziend.ec opowiada jej swój Se:n, w ktbrym ·W1i
dz'iał ją u hoku tajemnrkzego Żleglairza, a Sermi uwam to m ·zapo
wiedź s;pełnd.enia rswyich 1pragnień. W ltym właśnie momeincie oltwie
raj ą się drZ'wi 1i staje w niich Daland, a ·za inim - postać, na widok 
której Senta wydaje dkrzylk zdumienia. Dalaind ratlośnie wita córlkę 
i srt·ara się oględnie przygotować ją na wiadomość, że _ tieµiu właśnie 
nieznanemu mężczy~nie przyirzekł już jej rękę. OjcowSkie namowy 
są jednak :z;będine, Senita lbowiem nie waha s'ię a1111i ·chwili; wierzy 
mocno, i1ż jej :pasfannidwem jest iść ·zia HOilendrem. 

AKT I 11 W €'~ą p.i1eśnd.ą maryna~S!ką ro.zbrzmiew.a state'k norwe
sk!iego żegłarza, 1I1atom1.ast na zakot!Wiiczonym 101bdk staltku Holendra 
panuje ciemność i g1robowe mHcreniie. Damno dziewczęta, które przy
niosły ma1ryna.rzom jedzenie i wlino, nawołltlją załogę tajemniczego 
statku. Po chwilli jednalk w 1poblliżu statlku Holendra woda poczyna 
się burrzyć, zrywa s.ię wiatr :i ·omrne ·chmury gromak:l:zą się nad jego 
mas.z;talmi, gdy wsziędl2Jie dOOkoła rtirwa lbez ~miany piękna pogoda. 
Na maszicie oozJbłyska upiorne, błękitne św.iaitło i na 1polkłaldz:ie ipo.ja
wia .się ·młoga, ~piewając wśród wy1aia wichru 1ponurą pieśń, rw 'któ
rej powta:rziają się słowa: „Kaipiltairrie, podnieś iklotwicę! Kaipitaind.e, 
na morze na nowe 7 Jat! Kalpitan.ie, nie masz szczęścia w miłości!" 
Wśród naldlbrze:hnyich skał ipojaw'ia się Sentia, a przy niej Erylk, który 
wsze'llkimi sitami stara się odwieść mł10idą dziewczynę od .ziamiarru 
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poślubienia Holendra, przywołując wspomnienia dawnych dni. Sło
wa jego usłyszał przypadkiem Ho[ender, a źle je solbie tłumacząc, 
p(jde jrzewa Sentę o zdradę. Wraca ~zatem l1IB. idkręt i odbija old brze
gu 111a dalszą tuła1cz'kę, z nowym ·zawodem w sercu. 

Sent1a zirozpaczoina, że jej ofiara idzie •na marne, biegnie na szczyt 
nadbrneżnej skały i z olk!i;z)7ikiem: „a jednak ibędę ci 1wierna aż do 
grobu!" rzuca się ze skały w morze. W tej ·chwili piorun uderza 
w oddalający się statek Holendra, a nies~częsny żegłarz w śmierci 
znajduje in.areszcie spdkój :i wyzwolenie od ciie11pień. 



Soliści 

Zdzisław Bany Jerzy Gruszczyński 

Teresa Czarnecka Janina Guttnerówna Elżbieta Hoff.mann 

Henryk Herd:zin Ferdynand Kotowskd Marek Michałowski 

Krysty na Michałowska Barbara Nitecka Barba1ra Pabiasz 

,li 
Barbara Patprocka 
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Wacława Rann Katarzyna Rymarczyk Bronisław Pekiowski Józef Przestrzelski 
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Janusz Purol Ry szard Smęda Piotr Stępowski 

Mieczysław Szymański Piotr Trella 
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Chór 

Kierow n iik chóru - ANTONI RYBKA 

SOPRANY 

Krystyna Błaszczalk 
Krystyna Cialbas1zewska 
Hanna Grot 
Krystyna Ka1c7lllla:rek 
Zofiia KorybaJslm 
J oa\Illl1a Krtimsłka 
Stefainfa Lesziczyń~a 
Galbrtiela Poźndaik 
Mieczysława Rytchłomka 

Marzena Seklita 
Krystyna Snarska 
Barbara. Synowidz 
J a1nina Szymańska 
Krystyna Węgrzyn 
Anna Wiśniewska 

ALTY 

Renata Aszikiiełowicz 
Wanda DomlbrowSka 
Henryka Falbijandwska 
Maja He-rdziin 
Ka!Z'imiera Kotowska 
Maria KwiecińSka· 
Wiesła1wa Michlllliewioz 
U rszulla A.ata 
Ad.at Płac1zelk 
Hanna PrzY1byi1Ska 
Elżbieta Sk.roli:)iszewska 
Danuta SłowińSka 
Galbrłela Strzelecka 
Hamana Stirzełedka 

TENORY 

Jainusz BarczyńSki 
Stanisław Baron 
Kazim'ieirz Bojakowski 
Witdld Bronk!ln 
Roman Ka·nliiewSki 
JeI'lzy Kdkosińskti 
Kianirad Michałek 
Eug1eniius·z Olszewsllci 
Ryszaro Piekiar8k1i 
Mari1an Pdlaszewslki 
BOłgumił RQgowSki 
Hieironim Stefański 
Zbigniew Tomaszczulk 
Zygmunt Witudk!i 
Józef Wollschlager 

BASY 

Jemy Azjan 
Bogdan Dymamlrowski 
Józef Czapiewski 
Józef Frankowski 
Mirosła.w ~ranlkowski 

Zdztlsław . J eżalk 
HenrY1k Kiełpiński 
Janusz Kujaws'ki 
Alojzy Kurek 
Krzysztof Oskwarek 
Wilktor Raczyński · 

EdwaT'd Stas:ińSlm 
Andrzej Wojta~ewiicrz 

Dyrygent chóru - CZESŁAW KACZMAREK 

lnsipektor chóru żeńskie.go - KAZIMIERA KOTOWSKA 

ll1Slp€Mor chóru męskiego - BOGUMIŁ ROGOWSKI 

Korepetytor chóru - HALINA KUBICZEK 
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Balet 

Kierownik - KRYSTYNA GRUSZKÓWNA 

SOLIŚCI 

J ola:nta Nawrotelk 
Anna Rutk«)wslka 
Henryk A(iamSki 
Andrtzej Bujalk 
Piotr Jacek 
Hemy'.k Kańoilalk 
Rysza:rd Pdlus 
Zbig1niew Skirzeczlko 

KORYFEJE 

Maria Henke 
Da1ngia Jankowska 
Zofia Kem1pińSka 
Helena Prz)71bylslka 
Tadeusz Kolanowski 
Stanisław K.irawiec 

ZESPÓŁ BALETOWY 

Regi:na BorowSka. 
Elwira Deroziir1ska 
Jolainita Dutlkiewic.z 
Hailina EkwińSkia 
Elżibieta KorybałSka 

Barbara Ko.s;iń·ska 

Krystyna Kw1aipiszewska 
Beata .Sobieraj 
Da:nuta W dnd'kowska 
MieczysłiaWićł Cader 
Grażyna Orzędowska 

Kwa Wójcikiewi1cz 
Roman Bossy 
Józef Mazur 
Paiweł M·jchażewski 

Asyste'Ilt .choreografa: ZBIGNlEW ,SKRZECZKO -· · 
Pedagog lba[etu: NINA GÓRZYŃSKA, '~BIGNIEW SKRZECZKO 

Koreipeltytcxr ba[etu: HAHNNA SKÓRSKA 
Inspetktor bałetu: TADEUSZ KOLANOWSKI 
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Orkiestra 

SKRZYPCE I 

Jerzy DołżyńSki 
i(koil!certmistrz) 

Sewe~yina Górna 
( 1z.-'ca konoertmhstrza) 

Bogdan Kramski 
Elżbieta Małek 
Wojciech Nawrotek 
Krystyna Bączłkiewicz 
Irena KamińSka 
Franciszek Rumiński 
Eugeniusz Herman 

SKRZYPCE II 

Olgierd Gos.z.ka 
Janusz Gątkiewicz 
Bolesłaiw W as:ielewSki 
Józef HeTman 
Jan Dondalski 
Bal'1baira Łotyszoj•c 

ALTÓWKI 

Romalil Gomułka 
F~a!Ilciszelk Rumiński 
Bożena PrósizyńSkla 
Kirystyna Ku1l,azyk 
Zdzisław J ąlkała 
Tadeusz BudmńSki 
~bilginiew Sta:wiclci 

WIOLONCZELE 

. Zenon P.awŁowSkii 
1(1konoortmistTz) 

Sylwia iK•reja 
{z-ca konce,rtmistrza) 

Bo~ena Cerkaska 
Andrzej Łęcki 

KONTRABASY 

Kazimierz Andrzejczak 
Wiesław Helman 
Stalnlisław Oleksiak 
Jerzy Rosiaik 

FLETY 

Ewa .Matkiw1a 
Roman Miekarelk 
Wojciech Ddlny 
Halina OlszeW'Ska 

OBOJE 

Zbignłew ~orybal.ski 
Ka1.zńlm~„erz Lisiński 
Krzysztof W ronisZJewski 
K01I1rad Kortas 

KLARNETY 

Rysza:rd BI'!zez.iński 
.Jerzy Wojciechowski 
Stefan Bartos 

FAGOTY 

Henryk Wmdk 
Ka!zimierz Hił[a 
Stainisława 1Szostak 
Czesław Ci·eśla!k 

WALTORNIE 

Jerzy KatarfiaSz 
Henryk Tral~ka 
Zygfryd P.oreSki 
Włodzimierz Cywti..ński 
Lech Głowidki 
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TRĄBKI 

Bo~esław Chróściński 
Zbig:niew Geisler 
Włodzimieirz Kubiński 
KazimieTz Szymczak 

PUZONY 

Stanismw Błażejak 
Stefan Łukaszewski 
Benedykt Mairszałek 
Józef Nagóriski 

TUBA 

Kazimierz N urkiew.icz 

HARFA 

Barbara Martkiewiioz 
Tadeusz Spław1iński 

PERKUSJA 

V:ioletta Dobrzyńska 
Z~ziisłaiw Włoda~ezak 
Rysoord ś wi ta'ła 
Krzysztof PHarSki 

llilspe'ktor o:rlkiestry - RYSZARD BRZEZI.NSKI 

~. 
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~Ki&ownilk teclmiczny 
ALFRED OLSZEWSKI 

~-.lVL-~~-w~ ~"' ':-!-~,· 
'..>7~-~v.»~·~-"1--~ 

Kierownicy pracoWini 

Bry1gad:ier sceny - HENRYK GALIŃSKI, stolamia -
MARIAN GRUNDKOWSKI, pracownia krawiedka dam
ska - BENEDYKTA WERA, praoownila fkrawtiedm mę
ska _;_ JERZY PSTRĄG, mody~a - URSZULA KO
WALSKA, światło - SYLWESTER KOWALCZEWSKI, 
pmoownfa szewSka - ROMAN MICHNA, prarownia pla
styczno-małarska - WŁADYSŁAW GACKI, pracownia 
meta!Loplastyk~ - JÓZEF KROPIELNICKI, 1re\kwizytor -
CZESŁAW PIECHOCKI - 1pra1oowmrl.a 1peru\ka1rska - JA-
DWIGA SZWEJK 

?>;.--:.c:r-S:'l~!\f~ ~t-',l._'r.- ~ 

?>...W~~-J:;}-~~-W-~ 

Redalkcja programu - MARIA PIECZKA 
Projelkrt oldadlki - TADEUSZ JODŁOWSKI 

Zdjęcia - GRAŻYNA WYSZOMIRSKA i fot. archiwum 

~J:;}-~ ~ --l'i: ~- . ~..#-~ 
~#-~ , · ;., ;... " ~--.IV'-~ 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
Kier0W1nJik - STANLSŁAWA ZIÓŁKOWSKA 
85-006 Bydgoszcz, ad. 1 Maja 20, tet 22-59-50 

PZG Bydg., zam. 680177, nakl. 4000 + 23, 1-8/288 
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Repertuar bieżący 

OPERY 

Gioacichino Rossini: Cyrulik sewilski 

Giuseppe Verdi: Trubadur 
Georges Bizet: Poławiacze pereł 
Aleksander Borodin: Kniaź Igor 

Eugen d' Albert: Niziny 

Stanisław Moniuszko: Straszny dwór 
Ryszard Wagner: Holender tułacz 

BALET 

Bogdan Pawłowski: Królewna Snieżka i siedmiu krasnoludków 

OPERETKI: 

Franz Lehar: Kraina uśmiechu 
Franz Lehar: Hrabia Luxemburg 

MUSICALE 

Stanisław Renz: Skrzydlaty kochanek 
Marian Lida: Najpiękniejsza 

Stanisław Renz: Dziękuję Ci Ewo 

W PRZYGOTOWANIU 

opera komiczna Bedficha Smetany „Sprzedana narzeczona" 
oraz musical Andreja Pietrowa „My chcemy tańczyć" 




