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Opera we Wrocławiu
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Opera romantyczna w trzech aktach
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libretto: kompozytor

w 150. rocznicę praprem iery w Dreźnie
w 140. rocznicę premie ry we Wrocławiu

Tęsknota

za zbawieniem

Richard Wagner podkreślał często, że stworzenie ,,Holendra tułacza" pozwoliło
mu na artystyczne samookreślenie. ,,Holender" to nie tylko przezwyciężenie konwencjonalnej formy opery, ale odkrycie i rozwinięcie owego wieloznacznego treściowo
artystycznego systemu koordynującego psychologię i mit. System ten miał odkrywczo i oryginalnie określić dalsze jego dzieła. Ponadto, w operze tej Wagner odważył
się na artystyczną konieczność, by słowa i muzyki nie dopasowywać tylko do gustu
i oczekiwań publiczności, lecz z bezwzględnym i prowokującym subiektywizmem
przekazać to, co było jego artystycznym credo: cierpienie, tęsknotę, nadzieję i rozczarowanie. I tak powstały owe trzy „opery artysty'~· ,,Holender tułacz" (1842),
„Tannhauser" (1845) i ,,Lohengrin" (1850), w których uczuciowe żądania i deklaracje, twierdzenia i poglądy tytułowych bohaterów odpowiadają w pełni wymogom
ich twórcy.
Wagner w swych objaśnieniach do ,,Holendra" przedstawia ciągle szukającego
ojczyzny Odyseusza, pragnącego śmierci „wiecznego Żyda" i średniowiecznego że
glarza żądnego odkryć i ciekawego świata - i w tych postaciach widział właściwie
samego siebie, który w nielubianym przez siebie Paryżu stał się swoistym patriotą
niemieckim. W trudnym zaś do zniesienia małżeństwie z Minną dopuszczał natomiast wzrastającą w sobie tęsknotę za kobietą akceptującą go bezwarunkowo, za
utopijną superkobietą - jak pisze nieco patetycznie - „nieistniejącą, wytęsknioną,
przeczuwającą, nieskończenie kobiecą".
Byłoby oczywiście zbyt proste i powierzchowne

zredukowanie psychologii wagnerowskich postaci - Holendra, Tannhausera, Lohengrina - właściwej artyście
mężczyźnie - „egomanii" ich twórcy. Subtelny bowiem kunszt wagtierowski uczynił
procesy psychologiczne i nieświadomie świadome słyszalnymi i wykonalnymi za
pomocą środków muzycznych. Wagner obdarza swych bohaterów własnym życiem
i własnym istnieniem, odkrywa ich wewnętrzne sprzeczności, które ukazują tak
olśniewające zjawisko, jak np. Lohengrina w tragizmie rozdarcia duszy jednostki
człowieczej. Są to przede wszystkim wagnerowskie „mocne" postacie kobiece, poddające w wątpliwość egocentryczną,miłość i samozachwyt bohaterów. I to nie - jak
proponuje tradycyjna dramaturgia operowa - chytrością i podstępem, intrygancką
obłudą lub mściwością, lecz wyłącznie przez nadmiar miłości bez granic.
W ,,Holendrze" istotnie miłość traktowana jest przede wszystkim z dużą ostroż
nością. Senta nie wie, jak nazwać owe „palące bóle" - to pragnienie w niej, które
odczuwa na widok Holendra. Sam zaś Holender w rozpalającym się w nim „ponurym płomieniu" wzbrania się rozpoznać miłość i określa go jako „tęsknotę za zbawieniem", która w Sencie znalazła swój cel. Albowiem warunkiem jego zbawienia,
przepowiadanym mu przez ,,Anioła Bożego", była nie miłość, lecz wierność dozgonna - wierność kobiety, której przez setki lat poszukiwał i sądził nawet, że zdoła ją
pozyskqć skarbami z całego świata. - Ale czy sam kiedykolwiek kochał? Czy jego
zdolność i gotowość do miłości nie bywała przytłoczona przez niezliczone rozczarowania, wynikłe z jego surowego traktowania miłości? Czy znów się ona rozjarza
jako sen sięgający „niepokojących wieczności"?
Duet pierwszego spotkania Senty i Holendra zaczyna się, formalnie biorąc,
współdziałaniem dwóch monologów , wyrażonych głosem · rozmów z samym sobą.
Jednakże dusze ich zespalają się w duecie, przenikają się we wzajemnym rozpoznawaniu i w budzeniu się wreszcie z dziecięcych marzeń i z umacnianej przez rozczarowania iluzji. Oboje zmieniają się, wzajemnie w siebie wpatrzeni: ona znajduje
przez niego i w nim swoją - dotąd boleśnie zaginioną duchową ojczyznę; on w niej
- cel swojej tęsknoty.
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Przysięga wierności, której on od niej wymaga, jest nie tylko żądaniem, lecz dla
niej świętym obowiązkiem, najwyższym nakazem.
Ale jak wytłumaczyć potem, po tym święcie zawierzenia, gwałtowne zaehowanie
Holendra przy końcu III aktu? Eryk, nieszczęśliwy kochanek gwałtownie wypomina Sencie jej dawną miłość, a Holender już sądzi, że został zdradzony i porzucony,
choć Senta ani słowem ńie potwierdziła zarzutów Eryka. Wydaje się, jakoby Holender nie odważył się ufać obietnicy wierności Senty, powątpiewał w jej bezwzględne
oddanie i nawet w jej niewinnej dziewczęcej przeszłości dopatrywał się oszustwa
i lekceważenia jego wymagań miłości. To wrażenie wszakże jest mylące i odpowiada zapewne bardziej zachowaniu zazdrosnego kochanka we francuskiej komedii
bulwarowej. Przecież w końcu nie myśli Holender już tylko o sobie i swym własnym
zbawieniu, lecz dostrzega niebezpieczeństwa miłości i wierności, które zagrażają
każdemu człowiekowi, także Sencie. I zanim wyda on ją. na niebezpieczeństwo
i przekleństwo krzywoprzysięgi - jakim uległy liczne przed nią ofiary - zdecyduje
się racżej sam na dalszą tułaczkę w potępieniu. To poświęcenie i oddanie się z
miłości dla drugiego człowieka stanowi dlań wyzwolenie z ustawicznego wpatrywania się w siebie. Tylko w pełnym miłości odniesieniu się do bliźniego - jawne
przesłanie wagnerowskie - możliwe jest życie i umieranie.
Fakt, że Senta czyni to potem ze śmiertelng konsekwencją, może wówczas i
zaskoczyć Holendra. Cóż mu jednak pozostaje? Smierć? Żyde? Długie - przepojone
. 2
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- umieranie
zyczem
A więc miłosna historia. Zapewne taki Lecz Wagner umieszczają w dramatycznej epice mitu, w „micie narodu", jak to dokładniej określa i przez to przeciwstawia
mieszczańsko-społecznej, psychologicznie dość wytłumaczalnej rzeczywistości świat, który nie jest możliwy do wyjaśnienia ani utrwalenia, a jednak mający swą
własną poetycką prawdę. ,,lłzeczy, których własnym rozumem" - ma na myśli
wybitnie mądrych krytyków - nigdy pojąć nie możecie, przejawiają się w nim
w jedynie możliwej, dla uczucia wyraźnie uchwytnej, zmysłowo dokonanej pewności.

Przez powiązanie psychologii i mitu wyczarowuje Wagner za pomocą magii teatru i wieloznacznego czaru muzyki „cud" na scenie. Tam, tylko tam jego zmysłowo
zniewalająca i rozśpiewana osobowość może ujawnić i utrzymać w napięciu przeciwstawienie bycia i niebycia, wieczności i skończoności, dawnego i teraźniejszego,
dzikiej burzy i przytulnego domu.
Tęsknota za zbawieniem, za uzdrowieniem duchowym, jest może zarazem tęsk
notą człowieka za prawdą „cudu", której ludzkość może się pozbawiać przez swe
ograniczanie rzeczywistości.
Matthias Remus
. (tłum. Anna Zipser)
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Obsada
SENTA Wanda Bargeyllo, Danuta Bernolak, Aleksandra Lemiszka-Myrla k
HOLENDER Maciej Krzysztyniak
ERYK Andrzej Jurkiewicz
DALAND Robert Dymowski, Wiktor Gorelikow
STERNIK Andrzej Jurkiewicz, Andrzej Kalinin
MARY Wanda Bargeyllo, Barbara Krahel, Maria Wleklińska
LAszLó SZABÓ - dyrygent
W 1963 r. ukończył wydział dyrygentury w Akademii Muzyznej im. F . Liszta w Budapeszcie. Pierwszy kontrakt podpisał z Teatrem w Debreczynie.
Następnie objął funkcję pierwszego dyrygenta w Teatrże
Narodowym w Pescu. W 1970
ro~ został naczelnym dyrektorem artystycznym i dyrygentem w Debreczynie. Poprowadził koncerty symfoniczn_
e
i przedstawienia operowe
w wielu miastach Europy.
Współpracował z orltj.estrą
Opery Bałtyckiej. W 1988 roku dyrygował operą ,,Madama
Butterfly" w Operze Wrocła
wskiej. Najczęściej dyryguje
dziełami Verdiego i Pucciniego. Za osiągnięcia artystyczne
otrzymał najwyższe odznaczenie muzyczne na Węgrzech nagrodę im. F. Liszta.

MATTHIAS REMUS -

reżyser

Reżyserię muzyczną studiował
w Wyższej Szkole Muzycznej

i Teatralnej w Hamburgu
m.in. u prof. Gotza Friedricha
i prof. Augusta Everdinga. Od
1978 do 1982 roku będąc naczelnym dramaturgiem w teatrze w Heidelbergu zdobywał
pierwsze doświadczenia reży
serskie. W 1981 r. został zatrudniony jako kierownik artysty. czny i asystent reżysera w
Operze Berlińskiej. Gościnnie
reżyserował w teatrach muzycznych w Berlinie, Hamburgu, Hannoverze, a także w Polsce :--W Krakowie i Gdańsku.
Od 1992 r. jest wykładowcą reżyserii operowej w Wyższej
Szkole Muzycznej i Teatralnej
w Hannoverze.

ISOLDE WI'ITKE -scenograf,
kostiumolog
Edukację artystyczną rozpoczę
ła w Monachium studiując grafikę. Następnie

w Berlinie
studia scenograficzne ze specjalnością kostiumologa. W 1987 r. rozpoczęła studia podyplomowe na Wydziale
Scenografri w Wyższej Szkole
Sztuki w Berlinie. W 1991 r.
została wykładowcą scenografii w Akademii Sztuki w Stuttgarcie, pracując jednocześnie
jako asystentka wybitnego scenografa prof.. Jurgena von Rose. W swo,im dorobku ma wiele scenografii i kostiumów do
spektakli teatralnych i operowych.
ukończyła

Chór i Orkiestra Państwowej Opery we Wrocławiu
dyryguje
IASZLÓ szABó, STANISŁAW RYBARCmK
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kierownictwo muzyczne IASZLÓ SZABÓ
reżyseria MATIHIAS REMUS
scenografia i kostiumy ISOLDE WI'ITKE
kierownik produkcji i konsultacja językowa KRYSPIN WILAMOWSKI
współpraca dyrygencka i kierownictwo chóru STANISŁAW RYBARCmK
asystent reżysera MARIA BOSKO
światła SŁAWO MIR

DASZKOWSKI
korepetytorzy solistów BARBARA JAKÓBCZAK, HALINA RACHWALIK,
MARIA RZEMIENIECKA, LUDMIŁA SZOWKOWA
inspicjent TERESA RYLSKA
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Wiktor Gorelikow
Maciej Krzysztyniak

Aleksandra Lemiszka-Myrlak.
Maciej Krzysztyniak
Andrzej Jurkiewicz
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1828

jesień

19 listopada

11 lipca
Wagner pisze początek kompozycji
,,Holendra" z tematem przewodnim
ballady Senty.

Podczas lipskich koncertów symfonicznych Ryszard Wagner zapoznaje się
z kompozycjami Beethovena i Mozarta. W teatrze natomiast ogląda „Ogród
Nibelungów" Raupacha i „Wampira"
Marschnera. Dzieła te znacznie wpłyną
na powstanie ,,Holendra" i ,,Pierścienia".

21

października

Kompozytor
lendra".

1838 lato

kończy partyturę

„Ho-

5 listopada

Wagner czyta we „Wspomnieniach
P!l-na Schnabelewopskiego" H. Heinego
podanie o ,,Holendrze tułaczu".

Kończy szkice orkiestrowe do uzupeł
nianej uwertury „Holendra" (ze starym
zakończeniem) i podpisuje uwerturę
„Per aspera ad astra. Bogu dane!"

1839 Wiosna Ludów

19 listopada

W czasie pobytu w Dreźnie Wagner
angażuje się mocno politycznie w organizacji monarchistycznej „Deutscher
Verein" i republikańskiej „Vaterlandsverein". To polityczne rozdarcie i konflikt artysty ze współczesnością, tj. otoczeniem i czasem, kompozytor przedsta~i w romantyczno-realistycznych
dziełach: „Holender tułacz", „Tannhauser" i ,,Lohengrin".

Kompozytor kończy komponować całą partyturę „Holendra" i wysyła ją nazajutrz hrabiemu Redern - dyrygentowi Berliner Hoftheaters.

1842; 19 kwietnia
Wagner przybywa do Berlina, aby
osobiście przeprowadzić rozmowy na
temat wystawienia ,,Holendra". Rozmowy okazują się bezowocne, gdyż nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Berliner Hoftheaters - na miejsce
hrabiego Redern przyszedł Karl Theodor Kiinster, który już w Monachium
odrzucił propozycję wystawienia ,,Holendra".

1840 lato
Wagner uzgadnia z H. Heinem wykorzystanie jego wersji ,,Holendra tuła
cza" (por. 1838) oraz proponuje prozą
libretto i pierwsze szkice kompozytorskie - balladę Senty oraz chóry marynarskie.

1843; 2 stycznia

1841; 2 lipca

i uważani są teraz za wariatów.
U wszystkich kobiet zyskałem ogromne poważanie. Fragmenty fortepianowe są masowo zamawiane (... )
Zurych, 29 maja 1852 R. W.*

nosi o wiele mniejszy sukces niż wcześ
niejsza opera „Rienzi", odbywają się
bowiem tylko cztery przedstawienia.

Kalendarium
,,Holendra tułacza''

„Holender" zostaje zdjęty, ponownie
wraca natomiast „Rienzi"

22 grudnia
Wagner kończy ,,Bemerkungen zur
Auffiihrung der Oper „Der fliegende
Hollander"; są to uwagi i zalecenia teatralne do wystawiania ,,Holendra".

1844; 7 stycznia
Kompozytor dyryguje berlińską premierą ,,Holendra" w teatrze na Gendarmenmarkt.

1853

1851 lipiec I sierpień

Wagner dyryguje w Zurychu VII i III
Beethovena. W Weimarze
natomiast wystawiany jest pod kierownictwem F. Lisita pierwszy cykl Wagnerowski: ,,Holender", „Tannhauser"
i ,,Lohengrin".
Symfonią

Wagner pisze swoją autobiograficzną
rozprawę ,,Eine Mitteilung an meine
Freunde" jako wstęp do librett: „Holendra", „Tannhausera" i ,,Lohengrina"
i jako obwieszczenie swoich planów
związanych z „Pierścieniem Nibelunga". Jednocześnie charakteryzuje swoje dzieła jako polityczno-społeczne
sztuki paraboliczne: „Obrazy przeszło
ści" jako ,,Życzenia, które przeniosą nas
w prawdę przyszłości".

1853; 26 stycznia
We Wrocławiu odbywa
„Holendra tułacza".
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premiera

1860; 19 stycznia
Wagner pisze nowe zakończenie
uwertury do „Holendra" (z motywem
wybawienia).

1852; 25 kwietnib/2 maja
Wagner dyryguje podczas czterech
,,Holendra tułacza" w Zurychu, po czym dokonuje kilku retuszy
w instrumentacji. Oto fragment listu,
który Wagner wówczas napisał do swego przyjaciela F. Liszta:
(. .. ) ,,Holender tułacz pozostawił tutaj wrażenie trudne do opisania; mieszczuchy, których nie można było namówić nigdy na wizytę w teatrze lub na
koncercie, przyszły na każcJe z czterech
przedstawień w przeciągu tygodnia
przedstawień

1864; 4 grudnia
Wagner dyryguje
dra" w Monachium.

premierą
tłum.

„Holen-

Renata

Guńka

K. H. Kroplin, Richard Wagner 1813-1883.
Eine Chronik. VDVFM, Leipzig 1983

* Bńefwechsel zwischen Wagner und Liszt, Leipzig 1900

Ryszard Wagner dyryguje prapremierą „Holendra tułacza" w Dreźnie.
W roli Holendra występuje Michael
Wachter, w roli Senty - Wilhelmine
Schroder-Devrient. To pierwsze muzyczno-dramatyczne dzieło Wagnera od-

Wagner z powodu kłopotów finansowych sprzedaje swój projekt ,,Holendra" z 1840 r. Grand Opera (Paryż).
W 1S42 r. zostanie tutaj wystawiony
jako „Vaisseau fantóme" do muzyki
L. Dietscha.

się
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Ryszard Wagner
genialny reformator
Ryszard Wagner był bodaj najwię
kszym w historii sztuki reformatorem
teatru muzycznego, twórcą - jak sam
określił stworzony przez siebie dramat
muzyczny - „totalnego dzieła sztuki",
„dzieła sztuki przyszłości".

nie owdowiałą matką do Lipska. Tu
w gimnazjum Św. Mikołaja poznał grekę i łacinę, sam zaś uczył się języ
ka angielskiego.
Studia muzyczne rozpoczął w roku
1831 w Uniwersytecie Lipskim. Ponieważ były one w jego odczuciu niewystarczające, zaczął pracować samodzielnie. Z wielkim zapałem studiował
zwłaszcza partytury symfonii Beethovena. W niecałe dwa lata później
skomponował już własną Symfonię Cdur.
Terenem największych zdobyczy
Wagnera stała się jednak dopiero opera, a przede wszystkim dramat muzyczny. Młodzieńcze fascynacje Szekspirem i Beethovenem okazały się tu bardzo inspirujące. W autobiografii Moje
życie, dedykowanej Cosimie Wagner
(de domo Liszt), napisze Wagner
później: w ekstatycznych marzeniach
sennych spotykałem ich obu, widziałem
ich i rozmawiałem z nimi; budziłem się
zalany łzami.
W roku 1839 przybył do Paryża, poznał tu m.in. Franciszka Liszta, z którym połączyła go z czasem wielka

Joanna Wagner

przyjaźń.

Oto jeden przykład z ich obfitej korespondencji: (...) Wieści o przedstawieniach ,Jlolendra tułacza", które do
mnie dotarły z różnych stron, mogły
być tylko miłe. Następnej zimy powinieneś otrzymać z Weimaru wieści o premierze, ponieważ nie możemy dłużej
z nią zwlekać i miejmy nadzieję, że dobrze wypadnie za sprawą naszej obsady
(ponieważ dzieło samo w sobie nie budzi żadnych wątpliwości). Bądź tak dobry i podaj mi jak najszybciej dokładne

Urodził się 22 maja 1813 roku w
psku. W pół roku potem zmarł mu

Liojciec, Fryderyk Wagner. Obarczona
dziewięciorgiem dzieci wdowa, Joanna
z domu Patz, wyszła po raz drugi za
mąż za Ludwika Geyera, 33-letniego
wtedy malarza, poetę i aktora. On to
wprowadził młodego Ryszarda w świat
teatru i muzyki, uwrażliwił na piękno
w sztuce.
Dzieciństwo spędził Wagner w Dreź
nie, a w roku 1827 powrócił z powtór-
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Dom festiwalowy w Bayreuth

(sierpień

1876 r .)

wspaniały

zmiany, skrócenia i przedłużenia, które
poczyniłeś w partyturze, ponieważ chcę
postarać się o kopie(. :.) Napisz mi proszę niezbędne objaśnienia do przestudiowania „Holendra tułacza" i bądź
pewny, że nie pominę niczego. (...)
kwiecień/maj 1852 r. Franciszek Liszt

teatr muzyczny, teatr
świątynię, prawdziwe sacrum przeznaczone wyłącznie dla własnej, wielce ·
wyrafinowanej sztuki dramatycznej.
Zmarł 13 lutego 1883 r. w Palazzo
Vendramin-Calergi (przy Canale Grande) w Wenecji.

W diiesięć lat potem Wagner brał
aktywny udział w rewolucji majowej
w Dreźnie i ogłosił kilka artykułów,
których treść polityczna skłoniła wła
dze do rozesłania za nim listów goń
czych. Doskonałe schronienie znalazł
wtedy w rezydencji Liszta w Zurychu.
W tym czasie ogłosił drukiem swoją rewolucyjną teorię dramatu muzycznego.
Resztę życia poświęcił już tylko na jej

Teatralna twórczość Wagnera bardzo
wyraźnie dzieli się na dwie zróżnicowa
ne gatunkowo grupy, pokrywające się
zresztą z dwoma okresami w jego ży
ciu. Do pierwszej należą skomponowane do roku 1850 opery: Boginki, Zakaz
miłości, Rienzi, Holender tułacz, Tannhiiuser i Lohengrin; do drugiej natomiast napisane po roku 1850 dramaty
muzyczne: Tristan i Izolda, Śpiewacy
norymberscy, Pierścień Nibelunga (Zło
to Renu, Walkiria, Zygfryd i Zmierzch
bogów) oraz Parsifal. W nich właśnie
zrealizował Wagner swoją oryginalną

praktyczną realizację,

wykorzystując

przy tym sympatię króla bawarskiego,
Ludwika Il. Dzięki jego hojnej pomocy
finansowej wybudował w Bayreuth
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Ryszard Wagner (listopad 1867 r.)
koncepcję estetyczną

dramatu muzycznego, przedstawioną głównie w trzech
następujących rozprawach teoretycznych: Sztuka i rewolucja, Dzieło sztuki
przyszłości oraz Opera i dramat.
Podstawowym dla Wagnerowskiej
teorii dramatu jest pojęcie „Gesamtkunstwerk" (dzieło sztuki syntetycznej, integralnej, zespolonej, całościowej
- totalne dzieło sztuki). W Sztuce i rewolucji pisze Wagner: Dopiero kiedy
wszystkie czynniki sztuki złożą się na
jedno dzieło, powstanie artystyczne
dzieło przyszłości, a będzie nim dramat
muzyczny. Wśród sztuk wchodzących
w ową teatralną syntezę wyróżnia
Wagner te, które słyszymy (poezję
i muzykę) i te, które widzimy (taniec,
malarstwo, rzeźbę i architekturę). Istotę zaś samej syntezy rozumie on tak,
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jak starożytni, określając związek synkretyczny (jedność) słowa, dźwięku
i gestu (poezji, muzyki i tańca) poję
ciem trójjedynej choreji. Tak pojmowana synteza sztuk była bodaj najistotniejszą
cechą
dramatu greckiego,
a zwłaszcza tragędii Ajschylosa, Eurypidesa i Sofoklesa - tragedii, które
uważał Wagner za ideał sztuki w ogóle.
Trzeba jednak z całą stanowczością
stwierdzić, że synteza, o której tak dużo mówi Wagner w swojej teorii, w praktyce nie została w pełni osiągnięta. N a
fakt ten zwrócił uwagę Bohdan Pociej:
Być może „błąd" Wagnera polegał na
tym, że założył sobie Gesamtkunstwerk
jakby niezupełnie zdając sobie sprawę
z ekspansywności własnej muzyki.
Czyżby nie "był świadom, że w tym
szczytowym stadium dzieła muzycznego, a może lepiej - żywiołu muzycznej
organizacji, jaki sam rozpętał, jakakolwiek równowaga między poszczególnymi dziedzinami sztuki jest już nieosią
galna ?„. Muzyka Wagnera i wagnerowska partytura byłyby więc raczej
owocem - najbogatszym z możliwych nie tyle ,,zespolenia", co szczególnego
wchłonięcia przez muzykę sztuk innych.
Dramaty Wagnera, obok całego balastu teoretycznego, mają również - jak
mało które dzieła sztuki - wyjątkową
głębię filozoficzną. Wynika to przede
wszystkim z faktu ogromnej wrażliwo
ści Wagnerowskiej psychiki na myśli
Kanta, Hegla, Schopenhauera czy Nietzschego.
Andrzej Wolański

(fragment referatu wygłoszonego na rozpoczę
cie roku akademickiego 1983/84 w Akademii
Muzycznej we Wrocławiu)

Życiowe zakręty

,Ryszarda Wagnera
czania

pieniędzy.

Po dwunastu latach
małżeństwa - małżonkowie rzadko
dłużej razem zamieszkiwali - wszczęła
starania o separację. Ale już po miesią
cu była razem z mężem w Zurichu, by
przez dziesięć lat dzielić z nim los emigranta i cierpieć z powodu jego licznych romansów.

Ryszard Wagner (lipiec 1862 r.)

Chyba żaden z twórców XIX wieku
nie wywołał tyle zamieszania w sferach artystyczno-arystokratycznych co
Ryszard Wagner - genialny muzyk,
mierny poeta, wielki miłośnik pienię
dzy i piękniejszej połowy świata.
Minna Planer

Pierwsze lata
Nigdy nie odbył regularnych studiów
muzycznych i właściwie można powiedzieć, że był samoukiem. Zaraz na początku muzycznej kariery, w 1836 roku
zainspirowany opowiadaniami o polskim
powstaniu listopadowym skomponował
uwerturę Polonia. W tym samym roku
ożenił się z aktorką Minną Planer - ślub
odbył się w Królewcu.
Minna szybko poznała wielki talent
męża do komponowania muzyki i poży-

11

Skandal stulecia
W 1838 roku Wagner skomponował
dwie niewielkie opery - Boginki i Zakaz miłości - obie do własnego libretta,
później miało stać się regułą, że komponował wyłącznie do własnych tekstów. Dlatego właśnie znawcy literatury przypięli mu łatkę miernego poety!
Pierwszą wielką operą był Rienzi,

który stał się też pierwszym teatralnym sukcesem Wagnera. Później powstają: Holender tułacz - 1843 r.,
Tannhauser - 1845 r., Lohengrin 1850 r. Pierwsze dwie Wagner pisze
pracując jako kapelmistrz Opery Dwor_skiej w Dreźnie. Za udział w Wiośnie
Ludów zostaje ze stanowiska wyrzucony, a za agitację na rzecz powstania
grozi mu aresztowanie. U cieka więc
z Drezna. Do Niemiec będzie mógł wrócić dopiero po 1862 roku.
Te kilkanaście lat, to okres częstych
ztnian w · życiu i sercu kompozytora.
W tym czasie poznaje Franciszka Liszta, któremu zawdzięcza wystawienie
w Weimarze wielkiej opery romantycznej Lohengrin. Liszt zostaje wielbiciele~ jego muzyki, a po latach zostanie
też jego teściem. Lisztowi zawdzięcza
Wagner wzrost popularności swojej
muzyki, a małżeństwu Ottona i Matyldy Wesendonck zawdzięcza lata opieki
finJinsowej. Złośliwi mówią, że wielką
miłością pałał do Matyldy, ale jeszcze
większą do zasobnego portfela jej mę. ża. Wesendonckowie budują dla niego
w Szwajcarii dom - „asylum", znajomości z Matyldą zawdzięczamy pomysł
Śpiewaków norymberskich, zaś miłości
do niej wielki dramat muzyczny Tristan i Izolda. Premiera tego dramatu
odbywa się dopiero po pięciu latach
w Monachium. Dyrygował wielki wówczas przyjaciel kompozytora - Hans
von BU.low, któremu w ciągu nastę
pnych trzech latach Wagner uwodzi żo

scenę

pielgrzymów. Przyczyną skandalu było nieuszanowanie niepisanego
prawa Opery Paryskiej, które mówiło,
że scena baletowa musi być w finale II
aktu - w czasie I aktu członkowie klubu kończyli kolację w pobliskich restauracjach. Wagner zaś scenę baletową umieścił na początku I aktu, w grocie Wenus (na dobrą sprawę tylko tam
można ją było umieścić) i to wystarczyło, by zorganizować demonstracje.
Kompozytor po trzech przedstawieniach wycofał partyturę i obrażony wyjechał z Paryża.
Długi,

kobiety i król

Szalony temperament kompozytora
pchał go co rusz w ramiona jakiejś kobiety. Każda z jego oper, to okres fascynacji inną damą. Opera Śpiewacy no. rymberscy to czas romansu z Matyldą
Maier, Tannhauser to okres Jassie Laussot. Prawie pięcioletni okres komponowania Tristana i Iroldy to romans z Serafiną Mauro, a później z własną gospodynią Marią.
Początek pracy nad
Pierścieniem Nibelunga to również początek wielkiej miłości do Cosimy.
Wcześniej był okres fascynacjijej siostrą.

Obok kobiet

trzecią pasją

Wagnera

(pierwszą była muzyka) były pieniądze
i wystawne życie. Nie mogąc sprostać
własnym wymaganiom, pożyczał gdzie
tylko mógł znaczne sumy. Technikę pożyczania i wymykania się wierzycielom
doprowadził do niespotykanej perfe-

kcji. Ścigany za długi w Wiedniu uchodził do Paryża, z którego szybko znikał
i pojawiał się w Stuttgarcie zahaczając
po drodze o Weimar. Kiedy została mu
już tylko alternatywa więzienie lub
ucieczka za ocean, zjawił się młody
król Ludwik Bawarski. Monarcha za- ·
prosił Wagnera do Monachium, zapła
cił jego należności i otoczył wielką
opieką.
N a początku możnego

protektoratu
króla Bawarii doszło do monachijskiej
premiery Tristana i Izoldy. Wtedy
właśnie Wagner nawiązał burzliwy romans z Cosimą BU.low. Znowu wybuchł
wielki skandal, on miał żonę, ona męża
i dzieci. Jednak małżonkowie szybko
się rozwiedli. Hans BU.low rozwód
przypłacił

ciężką

chorobą

nerwową

i kilkumiesięcznym pobytem w szpitalu psychiatrycznym . W 1870 roku wolny już Wagner - jego żona Minna

Ryszard, Cosima i Zygfryd Wagner

umarła

-

ożenił się

z Cosimą, owocem
tego związku by~ jedyny syn Zygfryd.
W Cosimie znalazł oddaną kochankę, wiernego .przyjaciela i surowego
krytyka, a po latach wielką propagatorkę własnej twórczości i dyrektora festiwalu w Bayreuth. Mimo wielu niesnasek między wiecznie potrzebującym
pieniędzy kompozytorem a Ludwikiem
Bawarskim, doszło w końcu do urzeczywistnienia planu budowy teatru.
W 18 72 roku odbyło się uroczyste poło
żenie kamienia węgielnego w Bayreuth. Świadkiem tego wydarzenia była sławna Polka - Maria Kalergis.

nę Cosimę.

Zanim jednak doszło do sukcesu Tristana musiał Wagner przełknąć największą klęskę swojego życia - paryską premierę Tannhausera. Przez trzy
wieczory członkowie paryskiego Jockey
'Clubu gwizdali na trzystu srebrnych
gwizdkach, tupali, miauczeli i głośno
komentowali sceniczną akcję, by
·w trzecim akcie kończyć operę w takt
chóralnego liczenia wchodzących na
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,,Pierścień",

Bayreuth
i ,,Parsifal"

Za sumę 100 tys. talarów, jaką otrzyod bawarskiego monarchy nie
można było wybudować teatru, kompozytor więc jeździł gdzie tylko mógł, organizu'.jąc koncerty, wielkie bale. Sam
był współprojektantem gmachu i wimał

Cosima Wagner

Artur Schopenhauer
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sztuki, a w Bayreuth doliczono się deficytu w wysokości 250 mln marek sumy jak na owe czasy astronomicznej.
Po dwóch latach deficyt pokryje znowu hojny Ludwik II Bawarski. Właśnie
ten deficyt na długo ostudzi zapał Wagnera do organizowania następnego festiwalu. Dopiero po sześciu latach
w 1882 r. wznowiono festiwal, a bezpośrednią

Bayreuth. Sztych z 1810 r .

qowni. Jego pomysłem jest prosta,
. ~ układzie greckiego amfiteatru wiqown.ia wyposażon~ w drewniane fotel~ W Muzeum Wagnerowskim obejl'~,e ć można plany teatru, na których
ltompozytor przekreślił wszelkie projeluowane ozdoby i napisał: ,.p,lle OrnanJe weg'', czyli: precz z wszystkimi
O:f},ri>ami.
Przed wykończeniem teatru Wagner
rodziną wprowadził się do wybudo"\\ranego dla niego .d omu - willi „Wahnt\ied". Wreszcie nadszedł rok 1875 t~atr na ··zielonym wzgórzu otworzył
$.woje bramy dla pierwszych wykonaw~ tetralogii. Rozpoczęły się próby
Ią~j"\riększego dzieła Wagnera, wielkie~ cyklu dramatów pod wspólnym tytu-

przyczyną

było

ukończenie

wielkiego misterium scenicznego Parsifal. - Kompozytor zastrzegł, że przez
30 lat wolno go wystawiać tylko w teatrze festiwalowym. Drugi festiwal zakończył się sukcesem artystycznym
i finansowym.
W kilka miesięcy później - 13 lutego
1883 r. Ryszard Wagner zmarł nagle
w Wenecji. Ciało kompozytora przewieziono do ukochanego Bayreuth i pochowano w przygotowanym wcześniej
w ogrodzie willi „Wahnfried" grobowcu. Po czterdziestu siedmiu latach spoczęła obok niego ukochana Cosima.
Zainicjowane przez Ryszarda Wagnera festiwale dramatów muzycznych
zaliczane są dzisiaj do najbardziej pre-

Ryszard Wagner:. Rysunek Jukowskiego
z podpisem Cosimy Wagner
stiżowych

festiwali muzycznych na
świecie i od pierwszego do ostatniego w tym roku - pozostają pod dyrekcją
potomków kompozytora.
Adam Czopek

łem Pierścień

Nibelunga. Prawie dwadzieścia godzin muzyki, podzielonej na
cztery wielkie widowiska teatralne,
kilkanaście scen i aktów, ponad pięć
dziesięciu solistów, 120-osobowa orkiestra i blisko 100 motywów przewodnich w partyturze - to jest właśnie
wielka tetralogia - Złoto Renu, Walkiria, Zygfryd, Zmierzch bogów. Osią
dramatu uczynił kompozytor złoto
i ciążące na nim przekleństwo. Po kilkunastu miesiącach prób - 13 sierpnia
1876 roku kurtyna poszła w górę. Na
widowni zasiadły koronowane głowy,
wielka arystokracja i wielcy artyści.
Tetralogię przygotowaną przez Hansa
Richtera przyjęto owacyjnie, w świat
poszły opinie o narodzinach nowej
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Ryszard Wagner we
(...) Prześlij możliwie szybko partytury ,,Holendra tułacza" w wersji weimarskiej do Uhliga, do Drezna. We Wrocła
wiu czekają już bardzo długo na ten,
tak opracowany egzemplarz. (... )

Wrocławiu

wską przygotowaną

22 grudnia 52, Ryszard Wagner*

Nowy gmach teatru wybudowany
pr~y ulicy Świdnickiej według projektu

Karola Ferdynanda Langhansa młod
szego, został oddany do użytku jesienią
1841. Teatr imponował rozmachem,
wspaniałym balkonem, pięknym foyer
i dużą widownią liczącą 1600 miejsc.
Budowla była doskonale, jak na owe
czasy, wyposażona pod względem technicznym i służyła zarówno przedstawieniom teatralnym, jak i operowym.
Pomimo wielu trudności, nie tylko personalnych lecz i finansowych, w pierwszym dwudziestoleciu przygotowano
szereg premier, które rzutowały na pozycję tej sceny w Europie. Spośród nich
na wymienienie zasłużyły przede wszystkim dzieła sceniczne Ryszarda Wagnera. Pierwszą operą wystawioną z dużym nakładem środków i wyjątkowym
zaangażowaniem zespołu dnia 6 paź
dziernika 1852 r. był Tannhiiuser. Premiera ta stała się wielkim wydarzeniem artystycznym. W ówczesnej prasie codziennej czytano, że wrażenie,
jakie wynieśli licznie zgromadzeni słu
chacze było ogromne, wręcz nieporównywalne. Recenzent szczególne słowa
uznania skierował pod adresem publiczności, która stanęła na wysokości zadania i w sposób właściwy odebrała to
dzieło, a miarą powodzenia opery było
jej 12-krotne powtórzenie do końca bieżącego sezonu.
Dyrekcja teatru wrocławskiego, najwidoczniej zachęcona owym sukcesem,
umieściła w planie repertuarowym tego sezonu kolejną premierę wagnero-
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w bardzo krótkim
czasie. Po upływie niespełna czterech
mięsięcy zaprezentowano wrocławskiej
publiczności dnia 26 stycznia 1853 r.
Holendra tułacza. Operą została wystawiona bardzo starannie, lecz niestety nie powtórzyła już tego sukcesu z jakim spotkał się Tannhiiuser, o czym
świadczą
zróżnicowane
wypowiedzi
krytyków. Pisano wówczas na łamach
prasy miejscowej następująco: ,,Mimo
rozbieżnych opinii odnośnie do twórczości
Wagnera prezentacja «Tannhiiusera» przełamała na terenie Wrocławia wszelkie opory. Kompozytor zjednał sobie tak dalece słuchaczy, iż
przyszli na tę kolejną premierę, dotąd
jeszcze nieznanej opery jaką był «Holender tułacz» z oczekiwaniami, jakie zazwyczaj nie towarzyszą pierwszym prezentacjom. Niestety, w drugim akcie
wyczerpało się dramatyczne napi_ęcie,

Afisz z premiery „ Holendra tułacza"
2 stycznia 1853 r. we Wrocławiu

a trzeci akt sprowadzony został jedynie
do prezentacji utworu muzycznego
a nie scenicznego". Recenzent gazety
wrocławskiej dopatrzył się przyczyny
niepowodzenia tej opery w ciemnym
kolorycie muzyki oraz zbyt poważnej
treści, która nie zawsze bywa chętnie
akceptowana przez słuchaczy. Podobnie wypowiedział się autor dziejów
wrocławskiego teatru Ludwig Sittenfeld. Ujmując rzecz bardziej dosadnie
napisał: ,,Mimo dobrego wykonania
i ciekawej inscenizacji «Holender tułacz» nie wywołał oczekiwanego wraże
nia. Jedynie drugim aktem publiczność
'była usatysfakcjonowana, poza tym nudziła się".

Wzrost zainteresowania twórczością
Wagnera był przyczyną, iż dyrekcja Teatru Miejskiego, mimo miernego powodzenia Holendra tułacza, zdecydowała
się

przygotować

kolejną

premierę,

a wybór padł na Lohengrina, którego
wystawiono dnia 31 października
1854 r. Jest rzeczą znamienną, że również i to przedstawienie wywołało mie. szane uczucia. Obok entuzjastycznych
opinii znalazły się słowa krytyki. Zastrzeżenia budził tekst opery, sztuczność sytuacji, przerysowana motywacja
czy słabo wykształcone charaktery postaci. Sittenfeld odnotował ten stan
rzeczy pisząc: „operę powtórzono .po
premierze jedynie siedem razy, a swe
50. przedstawienie osiągnęło to dzieło
dopiero po dwudziestu latach, w przeciwieństwie do «Tannhiiusera», który tę
liczbę osiągnął w ciągu siedmiu lat".
Cztery lata później - w grudniu 1858 r .
odbyła się kolejna premiera opery wagnerowskiej. Tym razem był to Rienzi.
W spaniała inscenizacja oraz dobra obsada przyczyniły się do pełnego sukcesu tego dzieła na scenie wrocławskiej.
Słuchaczy ujęła w szczególny sposób
melodyjność tej opery, dzięki czemu
zdaniem recenzenta kompozytorowi
udało się zadowolić wszystkich.

W owym czasie do spopularyzowania
dzieł wagnerowskich we Wrocławiu
przyczynił się również w znacznym stopniu pochodzący z Poznania skrzypek
i dyrygent Leopold Damrosch. Zanim
osiadł on w stolicy Dolnego Śląska
przebywał w Weimarze, gdzie pozostawał w kręgu wpływów twórczości Ferenca Liszta oraz jego przyjaciół, do
których zaliczał się również Ryszard
Wagner. Zasługą Damroscha było powołanie w 1862 roku do życia „Wrocławskiego Stowarzyszenia '· Orkiestralnego", które swoją działalnością zaważyło
na dalszym rozwoju kultury muzycznej
miasta. Działalność Stowarzyszenia
sprowadzała się wówczas do urządza
nia w sezonie cyklu 12 koncertów symfonicznych. Jest rzeczą znamienną, że
już w drugim roku działalności Stowarzyszenia Damrosch zaprosił Wagnera
jako dyrygenta na gościnny występ do
Wrocławia. Koncert, zapowiedziany na
dzień 7 grudnia 1863 r. w sali Springera przy ówczesnej ulicy Ogrodowej,
a dzisiejszej Piłsudskiego, był ważnym
wydarzeniem artystycznym. Sam kompozytor odnotował ten pobyt w swej
autobiografii zatytułowanej Mein Leben w sposób lakoniczny, a nawet negatywny. Relacja ta, dotycząca spraw
pośrednio związanych z samym koncertem, mylnie informuje o ówczesnym
życiu muzycznym miasta. Nie satysfakcjonowała bowiem Wagnera sala koncertowa oraz źle wyglądający muzycy
orkiestrowi, a ponadto odstraszał okropny zapach tabaki unoszący się w tym
pomieszczeniu. Tymczasem przyjazd
Wagnera stał się ważnym wydarzeniem. Zapowiedziany został w podniosłym tonie na łamach miejscowej prasy, gdzie wzmiankowano także o serenadzie, jaką w przededniu koncertu
zgotowały kompozytorowi przed hotelem, w którym zamieszkał, dwa stowarzyszenia śpiewacze. Jest rzeczą zrozumiałą, iż zainteresowanie tym koncer-
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sy po obu stronach, altówki zaś w środ
ku estrady. Ponadto zaskoczeniem było, iż poprowadził koncert dyrygując
z pamięci. Wagner jako dyrygent odniósł prawdziwy sukces. N a następny
dzień udał się do Teatru Miejskiego na
przedstawienie operowe. Z perspektywy czasu zastanawia jednakże fakt,
dlaczego dyrekcja nie wykorzystała tej
wyjątkowej okazji i nie zwróciła się do
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Afisz z koncertu Teatru Wagnerowskiego
Angela Neumanna (październik 1832 r.)
terą było

ogromne, a niecodzienny napanował na sali, opisano
jaki
strój,
w samych superlatywach na łamach
wszystkich wrocławskich dzienników.
W prow'lmie koncertu figurowały następujące utwory: VII Symfonia L. v. Beethovena, wstęp i zakończenie z Tristana i Izoldy oraz wstęp do Śpiewa
ków norymberskich i pieśń miłosna
Zygmunta z Walkirii R. Wagnera.
Koncert ten przeszedł najśmielsze
oczekiwania. Okazało się bowiem, że
osobisty kontakt z Wagnerem nie odpowiadał w ogóle wyobrażeniom ukształto
wanym na podstawie obiegowych opinii krążących na temat sławnego już
wówczas kompozytora. Wagner okazał
się nadzwyczaj uprzejmym i ujmują. cym człowiekiem, a muzyków .orkiestrowych pozyskał dzięki temu, iż pożwolił im grać na siedząco, co wówczas
nie było w powszechnym zwyczaju.
Kierując się nowym podejściem do wolumenu brzmienia orkiestry zmienił
także jej układ umieszczając kontraba-
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Tristana i Izoldę entuzjastycznie przyjęte przez widzów. Jeden z recenzentów w odniesieniu do tego ostatniego
wydarzenia napisał: Wagnerowi udało
się wychować i pozyskać publiczność
operową".

Wielkim wydarzeniem kulturalnym
owych czasów był tzw. „Podróżujący
Teatr Wagnerowski" Angela Neumanna, który objeżdżał wiele miast niemieckich. Z początkiem września
1882 r. zaprezentował on melomanom
wrocławskim dzieła wagnerowskie nie
tylko w wykonaniu estradowym, lecz
również cały cykl Pierścień Nibelunga
przyciągający widzów z całego Śląska.
O stałym wzroście zainteresowania
twórczością Wagnera świadczą dane
statystyczne z sezonu 1895/96, kiedy to
na 193 przedstawień operowych, aż 45
zajmowały dzieła sceniczne Wagnera.
Natomiast w następnym sezonie po raz
pierwszy umieszczono w programie
cykl wagnerowski, co stało się od tej
pory zwyczajem kultywowanym aż do
wybuchu pierwszej wojny światowej.
W wystawianych we Wrocławiu operach wagnerowskich występowali nie
tylko śpiewacy miejscowi, lecz również
pozamiejscowi, wśród których figurują
tak sławne nazwiska, jak Joseph Tichatschek, Johanna Wagner, Albert

Niemann czy Hermann Winkelmann.
Także polskich śpiewaków mile widziano w rolach wagnerowskich, a byli to
Augusta Geisthardt, Aleksander Bandrowski, Felicja Kaszowska czy Marian Alma.
W dzieło popularyzacji twórczości
Ryszarda Wagnera trwały ślad wniósł
także wybitny polski dyrygent Rafał
Ludwik Maszkowski, który przez jedenaście lat (od 1890 r.) pełnił funkcję
dyrygenta „Wrocławskiego Stowarzyszenia Orkiestralnego". W programach
koncertowych umieszczał on często
utwory wielkiego kompozytora. Szczególnie wysoko cenione były jego interpretacje wstępu do dramatu muzycznego Parsifal. Jego zasługą było również
wprowadzenie na estradę koncertową
Wrocławia opracowania paryskiego
uwertury i bachanalii z opery Tannhaiiser.
Wszystkie powyższe dane świadczą
o wysokiej pozycji, jaką zajmowała
twórczość Ryszarda Wagnera w życiu
muzycznym Wrocławia w drugiej poło
wie XIX wieku.
Maria Zduniak

Program koncertu pod kierownictwem
Maszkowskiego z 14 kwietnia 1891 r.

Rafała

kompozytora, aby zechciał poprowadzić
przedstawienie Tannhausera, które figurowało wówczas w bieżącym programie operowym,
Warto jeszcze wspomnieć o kolejnych
premierach wagnerowskich na scenie
wrocławskiej. W 1874 r. wystawiono
Śpiewaków norymberskich, a w 1888 r.
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* Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt, Leipzig 1900

RYSZA RD WAGNER
Holend er tułacz
LIBRE'ITO

DAS LIBRETTO

AKTi

1. AKT
~TROSEN

MARYNARZE

Johohe! Hallojo! Hojohe! Ho! .He! He! Ja!
Ho ho ho ho ho ho ho! Johe! Hallohe!
Hallohe!

Johohe! Hallojo! Hojohe! A-hoj ho ho ho ho
Ho ho ho ho! Johe! A-hoj! A-hoj!

DALAND

DALAND

Kein Zweifel! Sieben Meilen fort
trieb uns der Sturm vom sichren Port.
So nah dem Ziel nach langer Fahrt,
war mir der Streich nach aufgespart!

To pewne! Wskutek sztormu tego
siedem mil odpędzeni od tamtego brzegu.
Tak długa podróż - i cios w jednej chwili,
gdyśmy już prawie do portu dobili.

STEUERMANN

STERNIK

Ho! Kapitan!

Ho! Kapitanie!

DALAND

DALAND

Am Bard bei euch - wie steht's?

No, jak tam na

pokładzie?

STEUERMANN

STERNIK

Gut, Kapitan! Wir haben sichren Grund.

W

DALAND

DALAND

Sandwike ist's, genau kenn' ich die Bucht.
Verwlinscht! Schon sah am Ufer ich mein
Haus,
Senta, mein Kind, glaubt' ich schon zu
umarmen:Da blast es aus dem Teufelsloch heraus ...
Wer haut auf Wind, haut auf Satans
Erbarmen!
Was hilft's? Geduld! Der Sturm lii13t nach;
wenn so er tobte, wahrt's nicht lang.
He, Bursche! Lange wart ihr wach, zur Ruhe denn! Mir ist nicht hang.
Nun, Steuermann, die Wache nimmst du
wohl filr mich?
Gefahr ist nicht, dach gut ist's, wenn du
wachst.

To ta zatoczka, znam ją dobrze.
Do diabła! Już dom swój na brzegu

STEUERMANN

Seid auBer Sorg'! Schlaft ruhig, Kapitan!
Mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer mein Madel, bin dir nah!
Uber turmhohe Flut vom Si.i.den her mein Madel, ich bin da!
Mein Madel, wenn nicht Siidwind war',
ich nimmer wohl kam zu dir;
ach, lieber Siidwind, blas nach mehr!
Mein Madel verlangt nach mir.
Hohoje! Hallohoho! Jollohohoho! Hohoje!
Halloho ho ho ho ho ho he ho!

porządku,

kapitanie! Grunt pewny.

dojrzałem,
już objąć miałem Sentę, dziecię słodkie:
gdy nagle z diabelskiej jamy powiało ...

-

liczył, diablą litość spotkał!
Burza się przewali;
Cierpliwości!
Cóż począć?
się uspokoi.
wnet
rozszalała,
się
gdy tak

Kto na wiatr

Hejże

tam,

chłopcy! Długoście czuwali,
O nas się nie boję.

idźcie odpocząć!

Teraz, sterniku, czy zechcesz ode mnie
przejąć wachtę?

Nie ma

niebezpieczeństwa,

dobrze jednak,

jeśli będziesz czuwał.

STERNIK

Nie kłopoczcie się! Śpijcie spokojnie,
kapitanie!
Z morskiej oddali, z szumem burz,
me dziewczę, zbliżam się.
Z wichrem z południa, przypływem mórz,
me dziewczę, witam cię.
Gdyby nie wiatr ten, wiedzieć chciej,
nie dotarłbym tu wszak;
mocniej, mój wietrze miły, wiej!
Me dziewczę tęskni tak ...
A-hoj Hallohoho! Jollohohoho! A-hoj!
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Von des Siidens Gestad', aus weitem Landich hab' an dich gedacht!
Durch Gewitter und Meer vom Mohrenstrand hab' dir was mitgebracht.
Mein Madel, preis den Siidwind hoch,
ich bring' dir ein giilden Band!
Ach, lieber Siidwind, blase doch!
Mein Ma.del hatt gern den Tand.
Hohojet Hollaho!
Mein Ma.del, wenn nicht Siidwind war' ...

Halloho ho ho ho ho ho he ho!
Gdziekolwiek w dal unosił prąd przy tobie trwała myśl!
Przez sztormy, morza, czarny ląd coś ci przynoszę dziś.
Wichrowi swe pochwały ślij,
ja wstążkę złotą mam!
Ach, wietrze miły, mocno dmij!
- Tobie ją, miła, dam.
Hohoje! Hollaho!
Gdyby nie wiatr ten, wiedzieć chciej ...

HOLLANDER

HOLENDER

Die Frist ist urn, ... und abermals verstrichen
sind sieben J ahr' ... Voll UberdruB wirft mich
das Meer ans Land ... Ha! Stolzer Ozean!
In kurzer Frist sollst du mich wieder tragen!
Dein Trotz ist beugsam, doch ewig meine Qual.
Das Heil, das auf dem Land ich suche, nie
werd' ich es finden! Euch, des Weltmeers
Fluten,
bleib' ich getreu - bis eure letzte Welle
sich bricht - und euer letztes N aB versiegt!
Wie aft in Meeres tiefsten Schlund
stiirzt' ich voll Sehnsucht mich hinab:
Dach ach! den Tod, ich fand ibn nicht!
Da, wo der Schiffe furchtbar Grab,
trieb mein Schiff ich zum Klippengrund:
Dach ach! mein Grab, es schloB sich nicht!
Verhohnend droht' ich dem Piraten,
im wilden Kampfe hofft' ich Tod:
«Hier» - rief ich - «zeige deine Taten!
Von Schatzen voll ist Schiff und Boot! » Dach ach! des Meers barbar'scher Sohn
schlagt hang das Kreuz und flieht davon ...
Nirgends ein Grab! Niemals der Tod!
Dies der Verdammnis Schreckgebot.
Dich frage ich, gepriesner Engel Gottes,
der meines Heils Bedingung mir gewann!
War ich Unsel'ger Spielwerk deines Spottes,
als die Erlosung du mir zeigtest an?
Vergeb'ne Hoffnung! Furchtbar eitler Wahn!
Urn ew'ge Treu' auf Erden - ist's getan!
Nur eine Hoffnung soll mir bleiben,
nur eine unerschiittert stehn: So lang der Erde Keim' auch treiben,
so muB sie dach zugrunde gehn.
Tag des Gerichtes! Jiingster Tag!
Wann brichst du an in meine N acht?
Wann drohnt er, der Vernichtungsschla g,
mit dem die Welt zusammenkracht?
Wann alle Toten auferstehn,
dann werde ich in Nichts vergehn!
Ihr Welten, endet euren Laufl
Ew'ge Vernichtung, nimm mich aufl

i znów upłynęło siedem lat ...
przesytu morze wyrzuca mnie na ląd ...
Ha! Dumny oceanie!
W krótkim czasie będziesz mnie musiał nieść
ponownie!
Twój upór da się ukrócić, lecz wieczna jest
moja męka.
Zbawienia - którego na lądzie szukam, nigdy
nie znajdę!
Wam, przypływom mórz świata, wierny
Czas

minął...

Pełne

pozostanę-

dopóki nie rozbije się ostatnia wasza fala i ostatnia wilgoć nie wyschnie!
Jak często jam na dno otchłani
spadał z tęsknotą przeogromną:
śmierci nie zaznał, choć jej łaknął!
statek - miast zguby nieuchronnej .rafę napotkał, osiadł na niej;
i grób nade mną się nie zamknął!
Drwiąc, piratowi urągałem,
ufny, że walka śmierć mi da:
,,Pokaż, co umiesz! " - wyzywałem „ten statek mnóstwo skarbów ma! "
Lecz urągania me pominął;
przeżegnał się i w dal odpłynął...
I nigdzie grobu! Śmierci tchnienia!
To wyrok straszny potępienia.
Powiedz, chwalebny mój Aniele biały:
gdy Bóg mi ten warunek dał zbawienia,
nieszczęsny - celem twych drwin czyż być
miałem,

mnie drogą mego przeznaczenia?
Próżne nadzieje! Straszne urojenia!
N a wierność ziemi skazan - bez spocznienia.
I tylko jedno się pojawia w tym niezachwiane me nadzieje:
zarodek ziemi wciąż uprawiać aż w nią zapadnie i zniszczeje.
Dniu Sądu! O Dniu Ostateczny!
kiedy nadejdziesz, noc mą skrócisz?
Kiedy w krąg zagrzmi grom odwieczny,
i świat ten w niwecz się obróci?
Umarli wstaną w tę godzinę ja wtedy w nicość się rozpłynę!
Wy, światy, kończcie biegu czas!
Wieczna zagłado, weź mnie wraz!
gdyś wiódł
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Ew'ge Vernichtung, nimm uns aufl

Wieczna zagłado, przyjmij nas!

DALAND

DALAND

He! Rolla! Steuermann!
STEUERMANN

's ist nichts - 's ist nichts!
Ach! liebes Madel, blas noch mehr!
Mein Siidwind ...

w układ zechcesz wejść ze mną
I
na pewno dobrze n·a tym wyjdziesz!

He! Rolla! Sternik!

Mit Schatzen aller Gegenden und Zonen
ist reich mein Schiff beladen; willst du
handeln, so sollst du sicher deines Vorteils
sein!

STERNIK

DALAND

DAi.AND

To nic - to nic!
Ach, drogie dziewczę, mocno wiej!
Wiatr południowy...

Wie wunderbar! Soll deinem Wart ich
glauben?
Ein Unstern, scheint's - hat dich bis jetzt
verfolgt: Urn dir zu frommen, biet' ich, was ich kann ...
Dach darf ich fragen, was dein Schiff enthalt?

DALAND

DALAND

Du siehst nichts? Gelt, du wachest brav,
mein Bursch!
Dort liegt ein Schiff... Wie lange schliefst du
schon?

Nie widzisz nic? Ha, czy tak dzielnie
czuwasz, mój chłopcze? Tam leży statek...
Jak długo już śpisz?

S~UERMANN

STERNIK

Zum Teufel auch! Verzeiht mir, Kapitan!
Wer da? Wer da?

Do diabła! Wybacz mi, kapitanie!
Kto tam? Kto tam?

Zadziwiające! Mam-że wierzyć twemu słowu?
Zdaje się, że dotąd niefortunnie podążałem

za tobą:
co mogę, aby ci się przysłużyć ...
Ale wolno mi spytać, co zawiera twój statek?
Zrobię

HOLLANDER

HOLENDER

Ujrzysz tutaj najrzadsze skarby; drogocenne

DALAND

QALAND

Die seltensten der Schatze sollst du sehn;
kostbare Perlen; edelstes Gestein.
Blick hin und iiberzeuge dich vom Werte
des Preises, den ich fiir ein gastlich Dach dir
biete!

Es scheint, sie sind gerad'
so faul als wir.

Wydaje mi się, że oni są tak samo gnuśni,
jak my.

DALAND

DALAND

STEUERMANN

STERNIK

Wie! Ist's moglich! Diese Schatze!
Wer ist so reich, den Preis dafiir zu bieten!

Co? Jak to możliwe?! Takie skarby!
Któż jest tak bogaty, aby taką ofiarować
'
nagrodę!

HOLLANDER

HOLENDER

Den Preis? Soeben hab' ich ihn genannt:
Dies fiir das Obdach einer einz'gen Nacht!
Doch, was du siehst, ist nur der kleinste Teil
von dem, was meines Schiffes Raum
verschlieBt ...
Was frommt der Schatz? Ich habe weder Weib
nach Kind - und meine Heimat find' ich nie!
All meinen Reichtum biet' ich dir, wenn bei
den Deinen du mir neue Heimat gibst!

to za schronienie na jedną jedyną noc!
Lecz to, co widzisz, jest tylko cząstką
tego, co kryje wnętrze mego statku...
Na cóż mi skarb ten? Nie mam ni żony,
ni dziecka - i ojczyzny mej nigdy nie odnajdę!
Całe me królestwo ci oddam, jeśli przy twojej i mnie dasz nową ojczyznę!

DALAND

DALAND

Gebt Antwort! Schiff und Flagge?

Odpowiadajcie! Statek? Bandera?

DALAND

DALAND

LaB ab! Mich diinkt, ich seh' den Kapitan!
He! Rolla! Seemann! Nenne dich! Wes
Landes?

Daj spokój! Zdaje mi się, że widzę kapitana!
He! Rolla! Marynarzu! Przedstaw się! Skąd
pochodzisz?

HOLLANDER

HOLENDER

Weit komm' ich her ... Verwehrt bei Sturm
und Wetter ihr mir den Ankerplatz?

pogodę

Z daleka przybywam„. W tę sztormową
zabronisz mi tu zakotwiczyć?

DALAND

DALAND

Behiit' es Gott!
Gastfreundsch aft kennt der Seemann!
Wer hist du?

Broń Boże! Zna marynarz gościnność! Ktoś ty?

HOLLANDER

HOLENDER

Hollander.

Holender.

DALAND

DALAND

Gott zum Gru13! So trieb auch dich
der Sturm an diesen nackten Felsenstrand?
Mir ging's nicht besser, ... wenig Meilen nur
von hier ist meine Heimat, fast erreicht,
muBt' ich aufs neu' mich von ihr wenden.
Sag, woher kommst du? Hast Schaden du
genommen?

Szczęść Boże! Więc i ciebie zapędził sztorm

na ten nagi skalisty brzeg? I mnie nie poszło
lepiej ... Niewiele stąd mil było - omal nie
dotarłem do mych rodzinnych stron, i znów
musiałem od nich się oddalić.
Powiedz, skąd przybywasz? Czyś doznał
szkody?

HOLLANDER

HOLENDER

Mein Schiff ist fest ... Es leidet keinen
Schaden.
Durch Sturm und bOsen Wind verschlagen
irr' auf den Wassern ich umher;
wie lange? wei.B ich kaum zu sagen,
schon zahl' ich nicht die J ahre mehr.
Unmoglich diinkt mich's, daB ich nenne
die Lander alle, die ich fand: Das Eine nur, nach dem ich brenne,
ich find'es nicht- mein Heimatland!
Vergonne mir auf kurze Frist dein Raus,
und deine Freundschaft soll dich nicht
gereun!

Mój statek jest mocny... szkody nie doznaje.
Gnany sztormami, wichrem w gniewie,
błądząc wśród mórz przemierzam świat;
jak długo to? Ja sam już . nie wiem,
ach, nawet już nie liczę lat.
I - zda się - nazwę po imieniu
każde z poznanych lądów, mórz,
tej jednej szukam w utęsknieniu:
ojczyzny mej - nie znajdę już?
Użycz mi na krótki czas twego domu
i nie będziesz żałował swej przychylności!
Mój statek jest obładowany skarbami
ze wszystkich krajów i stron świata;
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perły,

szlachetne kamienie. Rozejrzyj się
i przekonaj się
o wartości nagrody, którą ci ofiaruję za twój
gościnny dach!

Nagrodę? Właśnie ją przedstawiłem:

słyszę!

Was muB ich horen!

Cóż

HOLLANDER

HOLENDER

ja

córkę?

Hast du eine Tochter?

Czy masz

DALAND

DALAND

Fiirwahr, ein treues Kind!

Zaiste, oddane mi

HOLLANDER

HOLENDER

Sie sei mein Weib! -

Niech' zostanie mą

dziecię!
żoną!

DALAND

DALAND

Wie? Hort' ich recht? Meine Tochter sein Weib!
Er selbst spricht aus den Gedanken!
Fast fiircht' ich, wenn unentschlossen ich bleib',
er milllt' im Vorsatze wanken.
Willlt' ich, ob ich wach' oder traume!
Kann ein Eidam willkommener sein?
Ein Tor! - wenn das Gliick ich versaume!
Voll Entziicken schlage ich ein!

Co? Jego

on gotów się rozmyśleć.
Czy ja śnię, czy na jawie marzę?
jak zięcia tego witać?
- Głupiec! Traf taki zlekceważyć?
Odpowiem „tak" z zachwytem!

HOLLANDER

HOLENDER

żoną? Słuch mnie myli!
Czyżby postradał zmysły?
Gdy zgody nie dam w tejże chwili,

Ni dziecka nie mam, ani żony,
ni z ziemią nic mnie już nie wiąże!
Tułaczy los mi przesądzony
i męka za mną wciąż podąża.
Ojczyznę znaleźć? Myśl daremna cóż ze skarbami tymi zrobię?

Ach! ohne Weib, ohne Kind bin ich,
nichts fesselt mich an die Erde!
Rastlos verfolgte das Schicksal mich,
die Qual nur war mir Gefahrte.
Nie werd' ich die Heimat erreichen, zu was frommt mir der Giiter Gewinn?
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LaBt du zu dero Bund dich erweichen, oh! so nimm meine Schatze dahin!

Ty - gdy w przymierze wejdziesz ze

o, te bogactwa zabierz sobie!

Sii.dwind! Siidwind!

DALAND

DALAND

MATROSEN

MARYNARZE

Wohl, Fremdling! hab' ich eine schone Tochter,
mit treuer Kindeslieb' ergeben mir;
sie ist mein Stolz, das h0chste meiner Giiter, mein Trost im Unglii.ck, meine Freud' im
Gluck!

Zgoda, cudzoziemcze! Piękną mam córkę,
oddaną mi z wierną dziecięcą miłością;
jest moją dumą, mym najwyższym dobrem,
pociechą w nieszczęściu, i w szczęściu

Halloho!

A-hoj!

HOLLANDER

HOLENDER

Dem Vater stets bewahr' sie ihre Liebe!
Ihm treu - wird sie auch treu dem Gatten
sein.

Ojcu zawsze wierności dotrzymuje!
Jemu wierna - będzie także wierna

DALAND

DALAND
Ty dasz klejnoty, bezcenne

mną

-

radością!

małżonkowi.

Du gibst Juwelen, unschatzbare Perlen: Das hochste Kleinod doch, - ein treues Weib ...

perły ale klejnotem najeenniejszym - wierna

żona ...

HOLLANDER

HOLENDER

Du gibst es mir?

Dasz mi ten klejnot?

DALAND

DALAND

Ich gebe dir mein Wort!
Mich riihrt dein Los, - freigebig - wie du hist,
zeigst Edelmut und hohen Sinn du mir„.
Den Eidam wii.nscht' ich so, - und war' dein Gut
auch nicht so reich, wahlt' ich doch keinen
andern!

Daję ci me słowo!
Twój los mnie porusza - hojny, jakim jesteś,
okazujesz mi wspaniałomyślność
i szlachetność ...
Takiego zięcia bym sobie życzył, i choćby twe
dobra tak bogate nie były, nie wybrałbym
innego!

HOLLANDER

HOLENDER

Hab Dank! Werd' ich die Tochter heut' noch
sehn?

Dzięki!

DALAND

DALAND

Der nachste gii.nst'ge Wind bringt uns nach
Haus;
du sollst sie sehn, - und wenn sie dir gefallt ...

domu;

Czy

dziś

jeszcze

Najbliższy pomyślny

zobaczę twą córkę?

wiatr uniesie nas do

będziesz mógł ją ujrzeć,

- i jeśli ci

się

spodoba ...
HOLLANDER

HOLENDER

So ist sie mein.„ Wird sie mein Engel sein?
Wenn aus der Qualen Schreckgewalten
die Sehnsucht nach dem Heil mich treibt, ist mir's erlaubt, mich fest zu halten
an einer Hoffnung, die mir bleibt?
Darf ich in jenem W ahn noch schmachten,
daB sich ein Engel mir erweicht?
Der Qualen, die mein Haupt umnachten,
ersehntes Ziel hatt' ich erreicht?
Ach! ohne Hoffnung, wie ich bin,
geb' ich mich doch der Hoffnung hin!

To

będzie

moja ...

Czyż będzie

ona mym

aniołem?

Kiedy wśród udręk nawałnicy
pragnienia szczęścia się wzmagały czy dziś mi wolno się uchwycić
nadziei, które mi zostały?
Czy wolno śnić w mych urojeniach,
że dla mnie zmięknie głos Anioła?
Że po udrękach mgieł i cienia
mych tęsknot cel osiągnąć zdołam?
Resztek nadziei gdym daremnie
szukał - dziś znów odżyła we mnie!

DALAND

DALAND

Gepriesen seid, des Sturms Gewalten,
die ihr an diesen Strand mich triebt!
Fii.rwahr, bloB hab' ich fest zu halten,
was sich so schon von selbst mir gibt.
Die. ihn an diese Kiiste brachten,
ihr Winde, sollt gesegnet sein!
Ha! wonach alle Vater trachten, ·
ein reicher Eidam, er ist mein!
Ja! dem Mann mit Gut und hohem Sinn
geb' froh ich Raus und Tochter hin.

wam, sztormy, nawałnice,
ku brzegom tym zagnały!
Niech tylko mocno to przychwycę,
co w ręce moje się dostało.
Wichry, coście go ku tym brzegom

Chwała

żeście

zagnały, bądźcie błogosławione!

Wszyscy ojcowie dążą do tego ja bogaczowi dam córkę za żonę.
Człowiek szlachetny, z bogactw ogromem,
chętnie mu córkę oddam razem z domem.
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STERNIK

STEUERMANN

Wiatr południowy! Wiatr południowy!

STERNIK

STEUERMANN

Ach! lieber Sii.dwind, blas noch mehr!

Mocniej, mój wietrze miły, wiej!

MATROSEN

MARYNARZE

Hohoho! Halloho! Ho! Ho! Ho!

A-hoj! A-hoj! Ho! Ho! Ho!

DALAND

DALAND

Du siehst, das Glii.ck ist gii.nstig dir, der Wind ist gut, die See in Ruh'.
Sogleich die Anker lichten wir
und segeln froh der Heimat zu.

Patrz, szczęście oto ci łaskawe morze spokojne, wiatry sprzyjają.
Zaraz kotwicę podnieśmy żwawo,
do ojczystego żeglujmy kraju.

MATROSEN

MARYNARZE

Ho! Ho! Ho! Ho! Hallohe! Holohe! Hallohohe!

Ho! Ho! Ho! Ho! Holohe! Holohe! Hallohohe!

HOLLANDER

HOLENDER

Darf ich dich bitten, so segelst du voran; der Wind ist frisch, doch meine Mannschaft
mii.d'; ich gonn' dir kurze Ruh' - und folge dann.

Lecz

DALAND

DALAND

Doch - unser Wind?

Ale - wiatr?

HOLLANDER

HOLENDER

proszę - naprzód wy popłyńcie
załogi pracę zmęczenie utrudnia;

odpoczniem krótko -

Er blast noch lang aus Sii.d.
Mein Schiff ist schnell, es holt dich sicher ein!

Długo wiać będzie

DALAND

DALAND

podążym

sami;

za wami.

z południa.
Statek mój szybki, w mig cię dopędzi!

Du glaubst? Wohlan! Es moge denn so sein!
Leb wohl! Mogst heute du mein Kind noch
sehn!

Sądzisz? Więc nuże! - masz zachętę:
dziś moje dziecię widzieć będziesz!

HOLLANDER

HOLENDER

GewiB!

Pewnie!

DALAND

DALAND

Hei! Wie die Segel schon sich blahn!
Hallo! Hallo!
Frisch! Jungen, greifet an!

Hej! Żagle już wydęte!
Hallo! Hallo!
Żwawo! Chłopcy, bierzcie się do pracy!

MATROSEN

MARYNARZE

Mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer mein Madel, bin dir nah! Hurrah!
Uber turmhohe Flut vom Siiden her mein Madel, ich bin da! Hurrah!
Mein Madel, wennłicht Siidwind war',
ich nimmer wohl l(am' zu dir!
Ach! lieber Siidwind, blas noch mehr!
Mein Madel verlangt nach mir!
Hoho! He! Joloho! Ho ho ho ho ho! Hoho! He!

Z morskiej oddali, z szumem burz,
me dziewczę, zbliżam się; hurra!
Z wichrem południa, przypływem mórz,
me dziewczę, witam cię! hurra!
Gdyby nie wiatr ten, wiedzieć chciej,
nie dotarłbym tu wszak!
Mocniej, mój wietrze miły, wiej!
Me dziewczę tęskni tak!
Hoho! He! Joloho! Ho ho ho ho ho! Hoho! He!

AKT II

2. AKT
CHOR DER MADcHEN

Summ und brumm, du gutes Radchen,
munter, munter dreh dich urn!
Spinne, spinne tausend Fadchen,
gutes Radchen, summ und brumm!
Mein Schatz ist auf dem Meere draus,
er denkt nach Raus

CHÓR DZIEWCZĄT

Szum i mrucz, kółko wirujące,
wkoło, wesoło kręć się, kręć!
Pędź

i niteczek snuj tysiące,
grzeczne kółeczko, żwawo przędź!
Mój skarb daleko morzem płynie,
myśl jego dąży ku dziewczynie.
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ans fromme Kind; mein gutes Radchen, braus und saus!
Ach! gabst du Wind, er kam' geschwind!
Spinnt! Spinnt! FleiBig, Madchen!
Brumm! Summ! Gutes Radchen!
Tralarala la la la la!
Tralarala la la la la la la la la!

Niech się kółeczko me uwinie.
Ach! porusz wiatr w tym pędzie,
to prędzej on przybędzie!
Przędź, kręć, hej, wesoło!
Brzęcz! pędź! dobre koło!
Tralarala la la la la!
Tralarala la la la la la la la la la!

MARY

MARIA (MARY)

Ei, fleiBig! FleiBig, wie sie spinnen!
Will jede sich den Schatz gewinnen.

Pilnie tam! patrzcie, jak to przędą!
A wszystkie marzą: skarb posiędą.

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Frau Mary, still! Derm wohl ihr wiBt,
das Lied noch nicht zu Ende ist.

Tssss, pani Mario! Dobrze wiecie:
pieśń jeszcze nie skończona przecie.

MARY

MARIA
Śpiewajcie! Koło niech się kręci!

So singt! Dem Radchen la13t's nicht Ruh'!
Du aber, Senta! schweigst dazu?

Ty, Sento,

śpiewać

nie masz

chęci?

MARY

MARIA

Nichts hilft es, wenn ich taglich brumm'!
Komm! Senta! Wend dich doch herum!

Nic to,

CHOR DER MADcHEN

CHÓR DZIEWCZĄT
Nie słyszy nas! I nie masz rady!
Oby nie doszło tu do zwady!
O krwi gorącej Eryk młody oby snać nie wyrządził szkody!

Sie hOrt euch nicht! Sie ist verliebt!
Ei, ei! Wenn's nur nicht Handel gibt!
Denn Erik hat gar heiBes Blut, daB er nur keinen Schaden tut!
Sagt nichts! Er schieBt sonst wutentbrannt
den N ebenbuhler - von der Wand!
Ha ha ha ha ha ha ha!

~ójdź,

że co dzień łajam, grożę!
Sento! ocknij się, niebożę!

On gotów jeszcze, rozwścieczony,
w rywala ze swej strzelić broni!
Ha ha ha ha ha ha ha!

SENTA

SENTA

O schweigt! Mit eurem tollen Lachen
wollt ihr mich ernstlich bose machen?

Milczcie! Tym śmiechem nierozważnym
chcecie rozgniewać mnie poważnie?

CHOR DER MADcHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Summ und brumm, du gutes Radchen,
munter, munter dreh dich urn!
Spinne, spinne tausend Fadchen,
gutes Radchen, summ und brumm!

wkoło, wesoło kręć się, kręć!
Pędź i niteczek snuj tysiące,
grzeczne kółeczko, żwawo przędź!

Szum i mrucz,

kółko wirujące,

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Summ und brumm, du gutes Radchen,
munter, munter dreh dich _um!
Spinne, spinne tausend Fadchen,
gutes Radchen, summ und brumm!
Mein Schatz da drauBen auf dem Meer,
im Siiden er viel Gold gewinnt:
Ach! gutes Radchen, saus noch mehr!
Er gibt's dem Kind, wenn's fleiBig spinnt! .
Spinnt! Spinnt! FleiBig, Madchen!
Brumm! Summ! Gutes Radchen!
Tralarala la la la la!
Tralarala la la la la la la la la la!

Szum i mrucz, kółko wirujące,
wkoło, wesoło kręć się, kręć!
Pędź i niteczek snuj tysiące,

SENTA

SENTA

Grzeczne kółeczko, żwawo przędź!
Mój skarb z dalekiej dąży strony,
złotem z Południa wzbogacony!
Szybciej kręć się, me wrzeciono!
W mig uprzędziesz - złoto będzie!
Przędź, kręć, hej, wesoło!
Brzęcz, pędź, dobre koło!
Tralarala la la la la!
Tralarala la la la la la la la la la!

Oh! Macht dem dummen Lied ein Ende!
Es brummt und summt nur vor dem Ohr.
Wollt ihr, daB ich mich zu euch wende,
so sucht' was Besseres hervor!

Zamilczcie! Dość głqpiego śpiewu!
To tylko brzęczy w uszach obu.
Gdy chcecie odwieść mnie od gniewu,
lepszych użyjcie tu sposobów!

CHOR DER MADcHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Gut! Singe du!

Dobrze! Ty

SENTA

SENTA

Hort, was ich ratel
Frau Mary singt uns die Ballade.

Dam wam radę:
Niech pani Maria

MARY

MARIA

MARY

MARIA

Du bOses Kind! Wenn du nicht spinnst,
vom Schatz du kein Geschenk gewinnst!

Niegrzeczne dziecię! Gdy nie przędziesz,
od skarbu darów mieć nie będziesz!

Bewahre Gott! Das fehlte mir!
Den fliegenden Hollander - laBt in Ruh'!

Uchowaj Boże! Tego brakowało!
Holendra tułacza - zostawcie w spokoju!

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

SENTA

SENTA

Sie hat's nicht not, daB sie sich eilt;
ihr Schatz nicht auf dem Meere weilt: bringt er nicht Gold, bringt er doch Wild, man weiB ja, was ein Jager gilt!
Ha ha ha ha ha ha ha!

Nic do pośpiechu jej nie zrywa,
bo nie na morzu skarb przebywa:
Nie złoto wiezie, lecz zwierzynę wie każdy, co myśliwi czynią!
ha ha ha ha ha ha ha!

Wie oft doch hort' ich sie von dir!

Jak

MARY

MARIA

Bewahre Gott! Das fehlte mir!

Uchowaj

MARY

MARIA

Da seht ihr! Immer vor dem Bild!
Willst du dein ganzes junges Leben
vertraumen vor dem Konterfei?

Lecz ona ... spójrzcie na dziewczynę!
Chcesz tkwić przez całe młode życie
przed wizerunkiem tym w zachwycie?

SENTA

SENTA

Was hast du Kunde mir gegeben, was mir erzahlet, wer er sei! Der arme Mann!

Jaką wieść

krY.jesz, niech się dowiem,
powiedz, kim może być ten człowiek?
O, jakże biedny!

MARY

MARIA

Gott sei mit dir!

Bóg niech

CHOR DER MADcHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Ei, ei! Ei, ei! Was hOren wir!
Sie seufzet urn den bleichen Mann!

Ach! Ach! To się nie mieści w głowie!
Do tej postaci bladej wzdycha!

MARY

MARIA

będzie

Den Kopf verliert sie noch darum!

Z

CHOR DER MADcHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Da sieht man, was ein Bild doch kann!

Czego
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żaru miłości

dokonać

z

tobą!

wprost usycha!
obraz

może!

często

śpiewaj!

zaśpiewa balladę.

od ciebie ją

Boże!

Tego

SENTA

SENTA

Ich sing' sie selbst! Hort, Madchen, zu!
LaBt mich's euch recht zu Herzen fiihren, des Armsten Los - es muB euch riihren!

Więc ją

CHOR DER MADcHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Uns ist es recht!

Niech opowiada!

SENTA

SENTA

sama

słyszałam!

brakowało!

zaśpiewam!

Pozwólcie,

dziewczęta!

Serc waszych strun ja dotknąć muszę,
i nieszczęśnika losem wzruszyć!

słowa zważajcie!

Merkt auf die Wort'!

Na

CHOR DER MADcHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Dem Spinnrad Ruh'!

Kołowrotki

MARY

MARIA

Ich spinne fort!

Prząść będę

powstrzymajcie!
nadal!

SENTA

SENTA

Johohoe! Johohohoe! Jojohoe! Johoe!
Traft ihr das Schiff im Meere an,
blutrot die Segel, schwarz der Mast?
Auf hohem Bord der bleiche Mann,

Johohoe! Johohohoe! Jojohoe! Johoe!
Okręt na morzu spotkać wam wypadło,
z czerwonym żaglem, czarnym masztem?
N a mostku człowiek z twarzą wybladłą -

27

des Schiffes Herr - wacht ohne Rast.
Hui! Wie saust der Wind! Johohe! Hojohe!
Hui! Wie pfeift's im Tau! Johohe! Hojohe!
Hui! Wie ein Pfeil fliegt er hin, ohne Ziel,
ohne Rast, ohne Ruh'!
Doch kann dem bleichen Manne Erlos~ng
einstens noch werden,
fi.ind' er ein Weib, das bis in der Tod getreu
ihm auf Erden:
Ach! wann wirst du, bleicher Seemann, sie
fin den!
Betet zum Himmel, daB bald
ein Weib Treue ihm halt'!
Bei bOsem Wind und Sturmes Wut
umsegeln wollt' er einst ein Kap;
er flucht' und schwur mit tollem Mut:
«In Ewigkeit lass' ich nicht ab!»
Hui! Und Satan hOrt's! Johohe! Hojohę!
Hui! Nahm ihn beim Wort! Johohe! Hojohe!
Hui! Und verdammt zieht er nun
durch das Meer ohne Rast, ohne Ruh'!
Doch, da13 der arme Mann noch Erlosung
fiinde auf Erden,
zeigt' Gottes Engel ihm, wie sein Heil ihm
einst konne werden:
Ach! mochtest du, bleicher Seemann, sie
fin den!
Betet zum Himmel, daB bald
ein Weib Treue ihm halt'!

kapitan to na wiecznej wachcie.
Huu, jak wiatr ścina! Johohe! Hojohe!
Huu, świszcze w linach! Johohe! Hojohe!
Huu, jakby strzała leci w dal,
bez celu, bez wytchnienia!
Jeden zbawienia sposób wszak mu
zostawiono:
jeśliby znalazł żonę wierną aż do zgonu!
Ach, kiedyż ją odnajdziesz, blady marynarzu!
U niebios ze mną wraz wyproście
tę, co dochowa mu wierności!
On podczas wichru, sztormu, pewien
kiedy§ przylądek chciał opłynąć;
naraz odstąpił, zaklął w gniewie:
,,Nim przystań znajdę, wieki miną!"
Huu! Usłyszał szatan jego mowę! Johohe!
Hojo he!
Huu! Wtedy złapał go za słowo! Johohe!
Hojohe!
Huu! I tak się tuła on, przeklęty,
Bez odpoczynku, bez wytchnienia!
Lecz, gdy na ziemi swe spclm przeznaczenie,
Boży Anioł mu wskaże, skąd dlań
wybawienie.
Ach! · Obyś ją odnalazł, blady marynarzu!
U niebios ze mną wraz wyproście
tę, co dochowa mu wierności!

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Ach! mochtest du, bleicher Seemann, sie
finden!
Betet zum Himmel!

Ach! Obyś ją odnalazł, blady marynarzu!
Nieba uproście!

SENTA

SENTA

Vor Anker alle sieben J ahr',
ein Weib zu frei'n geht er ans Land: Er freite alle sieben Jahr' ...
noch nie ein treues Weib er fand!
Hui! «Die Anker los!» Johohe! Hojohe!
Hui! . «Die Segel auf! » Johohe! Hojohe!
Hui! «Falsche Lieb'! Falsche Treu'! Auf in
See! Ohne Rast! Ohne Ruh'!»

Tak na kotwicy - przez siedem lat,
by żonę zdobyć, schodzi na ląd.
Tak mija siedem długich lat ...
tej wiernej on nie przywiódł stąd.
Hej! ,,Podnieś kotwicę!" A-hoj! A-hoj!
Hej! ,,Żagle postawić!" A-hoj! A-hoj!
Hej! ,,Fałszywa miłość! Wierności kłam!
Dalej w morze!
Bez odpoczynku! Bez wytchnienia!"

ERYK

Senta! Senta! Willst du mich verderben?

Sento! Sento! Zguby chcesz mojej?

CHOR DER MADcHEN

CHÓR DZIEWCZĄT
Eryku! Ona zmysły postradała!

Helft, Erik, uns! Sie ist von Sinnen!
MARY

MARIA
Czuję, .

Ich fiihle mir das Blut gerinnen!
Abscheulich Bild, du sollst hinaus!
Kommt nur der Vater erst nach Haus!

jak krew we mnie krzepnie cała!
Widmo upiorne, znikaj snadnie!
Niech tylko ojciec do domu wpadnie!

ERIK

ERYK

Der Vater kommt!

Ojciec u progu!

SENTA

SENTA

Der Vater kommt!

Ojciec u progu!

ERIK

ERYK

Vom Felsen sah sein Schiff ich nahm.

Już

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Sie sind daheim!

O,

MARY

MARIA

Nun seht, zu was das Treiben frommt!
Im Hause ist noch nichts getan!

Do czego dojść szaleństwa mogą!
W domu nic jeszcze nie zrobione!

jego statek
są już

zbliżył się

z tej strony.

w domu!

CHOR DER MADcHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Auf, eilt hinaus!

Biegnijmy zaraz!

MARY

MARIA

Halt! Halt! Ihr bleibet fein im Haus!
Das Schiffsvolk kommt mit leerem Magen;
in Kuch' und Keller saumet nicht!
LaBt euch nur von der N eugier plagen!
Vor allem geht an eure Pflicht!

Stójcie! Czekajcie! Pozostańcie w domu!
Załoga o pustych żołądkach przybieży;
nuże do kuchni, piwnic - a nie zwlekać!
Ciekawość najpierw powstrzymać należy!

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Ach! wie viel hab' ich ihn zu fragen!
Ich halte mich vor Neugier nicht!
Schon gut! Sobald nur aufgetragen,
halt hier uns langer keine Pflicht.

Ach! tyle pytań do niego się zbierze!
I jakże mocno ciekawość dopadła!
Gdy napełnione podamy talerze,
tu nie zatrzyma nas powinność żadna.

ERIK

ERYK
Pozostań,

Powinność

- ta nie

ipoże czekać!

Bleib, Senta! Bleib nur einen Augenblick!
Aus meinen Qualen rei.Be mich! Doch willst du ach! ... so verdirb mich ganz!

Sento! Zostań choć na chwilę!
Wyrwij mnie z moich udręk! Czyżbyś chciała ach! zatem zniszcz mnie do ostatka!

SENTA

SENTA

Was ist ... was soll?

Co takiego ...

ERIK

ERYK

O Senta, sprich! was aus mir werden soll?
Dein Vater kommt ... eh' wieder er verreist,
wird er vollbringen, was schon oft er wollte ...

O Sento, mów! Cóż się ze mną stanie?
Twój ojciec przybywa ... zanim znów odejdzie,
dopełni tego, o czym z dawna marzył...

SENTA

SENTA

wskazać Bożego Anioła?

Und was meinst du?

Co masz na

Gdzie spotkasz tę, która wierności dozgonnej
dochować ci zdoła?

ERIK

ERYK

Dir einen Gatten geben!
Mein Herz voll Treue bis zum Sterben, mein dii.rftig Gut, - mein Jagergliick: Darf so um deine Hand ich werben?
StoBt mich dein Vater nicht zuriick?
Wenn sich mein Herz im J ammer bricht, sag, Senta, wer dann fur mich spricht?

Chce cię wydać za mąż!
Od dawna miłość do cię noszę,
tyś moim dobrem, ukoch~iem czy wolno o twą rękę prosić?
Czy będzie ojciec twój zabraniał?
A gdy me serce z żalu się załamie,
wstawić się wtedy zechcesz, Sento, za mnie?

SENTA

SENTA

Oh! schweige, Erik, jetzt! LaB mich hinaus,
- den Vater zu begriiBen!

Puść mnie, Eryku! I o nic nie pytaj,
- ojca chcę powitać!

CHOR DER MADcHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Ach! we weilt sie, die dir Gottes Engel einst
konne zeigen?
Wo triffst du sie, die bis in den Tod dein
bliebe treueigen?

Ach!

Dokąd podąża

ta, która

mogłaby

ci

SENTA

SENTA

Ich sei's, die dich durch ihre Treu' erloset!
Mog' Gottes Engel mich dir zeigen!
Durch mich sollst du das Heil erreichen!

Jamjest tą, która przez wierność swoją cię
wyzwoli!
Przeze mnie kres nadejdzie twej niedoli!

CHOR DER MADcHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Hilf, Himmel! Senta! Senta!

Pomocy, nieba! Sento! Sento!

MARY

MARIA

Hilf, Himmel! Senta!

Pomocy, nieba! Sento!
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ERIK

-------.,
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cóż

mam

robić?

myśli?

Wenn nicht wie sonst an Bord die Tochter
kommtwird er nicht zii.rnen miissen?

mam, nie idąc mu naprzeciw,
by gniew go schwytał?
Pozwolić

ERIK

ERYK

Du willst mich fliehn?

Ty chcesz mi

umknąć!

SENTA

SENTA

Ich mu13 zum Port!

Do portu

ERIK

ERYK

Du weichst mir aus?

Ty mnie unikasz!

SENTA

SENTA

lecę!

Ach! la.B mich fort!

Puśćże

ERIK

ERYK

Fliehst du zuriick vor dieser Wunde,
die du mir schlugst, dem Liebeswahn?
Oh, hOre mich zu dieser Stunde!
Hor meine letzte Frage an!
Wenn dieses Herz im Jammer bricht, wird's Senta sein, die fiir mich spricht?

Ja wiem: ty uciec chcesz - dlaczego? przed raną, którąś mi zadała?
Błagam, byś dzisiaj ostatniego
mego pytania wysłuchała!
Ach, gdy to serce z żalu się załamie,
będzie to Senta, co się wstawi za mnie?

SENTA

SENTA

Wie? Zweifelst du an meinem Herzen?
Du zweifelst, ob ich gut dir bin?
Oh! sag, was weckt dir solche Schmerzen?
Was triibt mit Argwohn deinen Sinn?

Jakże?

mnie,

człowiecze!

Twe serce zwątpiło w tej chwili,

że tylko dobra pragnę ci przychylić?

Powiedz, skąd w tobie zrodziła się męka,
co podejrzeniem twoje myśli nęka?

ERIK

ERYK

Dein Vater, - ach! nach Schiitzen geizt er nur!
Und Senta, du ... wie diirft' auf dich ich
ziihlen?
Erfiilltest du nur eine meiner Bitten?
Kriinkst du mein Herz nicht jeden Tag?

Twój ojciec - ach, w nim tylko bogactw żądza!
A ty, Sento, ty.„ czy liczyć mam na ciebie?
Czy spełnisz tylko jedną z moich próśb?
Nie zranisz w owym dniu dtojego serca?

SENTA

SENTA

Dein Herz?

Twojego serca?

ERIK

ERYK

Was soll ich denken? Jenes Bild...

Cóż

SENTA

SENTA

Das Bild... ?

Obraz?„.

ERIK

ERYK

mam

pomyśleć?

Tamten obraz ...

Lii13t du von deiner Schwiirmerei wohl ab?

Czy zechcesz wyzbyć się twych marzeń?

SENTA

SENTA

Kann meinem Blick Teilnahme ich
verwehren?

Mogęż

memu spojrzeniu zabronić

współczucia?

ERIK

ERYK

Und die Ballade„. heut' noch sangst du sie!

A ta ballada ... dziś jeszcze ją śpiewałaś!

SENTA

SENTA

Ich bin ein Kind und weiB nicht, was ich
singe!
O sag, wie? fiirchtest du ein Lied - ein Bild?

Jestem jak dziecko i nie wiem, co śpiewam!
Jak to jest, powiedz: pieśni się lękasz i obrazu?

ERIK

ERYK
Jakaś ty blada ... µiów! Czy nie mam podstaw

Du hist so bleich„. sag! sollte ich's nicht
furchten?

do obawy?

SENTA

SENTA
Czyż nie mam prawa wzruszyć się losem

Soll mich des Armsten Schreckenslos nicht
riihren?

najbiedniejszego

ERIK

ERYK

Mein Leiden, Senta, riihrt es dich nicht
mehr?

A mój ból, Sento, czy
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spośród

ludzi?

cię już

nie wzrusza?

SENTA

SENTA

Oh, prahle nicht! Was kann dein Leiden
sein?
Kennst jenes Ungliicksel'gen Schicksal du?
Fil.hist du den Schmerz, den tiefen Gram,
mit dem herab auf mich er sieht!
Ach! was die Ruhe fiir ewig ihm nahm,
wie schneidend Weh durchs Herz mir zieht!

Och, nie chełp się! Czym twój ból być może?
Czy znasz ty los owego nieszczęśnika?
Spójrz: to oblicze cierpieniem nabrzmiałe,
ból jakiś straszny, mękę w sobie skrywa!
To, co na wieki spokój mu zabrało,
klującym bólem me serce przeszywa!

ERIK

ERYK

Weh mir! Es mahnt mich mein unsel'ger ,
Traum!
Gott schiitze dich! Satan hat dich umgarnt!

Biada mi! Ten sen przeklęty wspominam!
Niech Bóg cię strzeże! Szatan cię usidlił!

SENTA

SENTA

Was erschreckt dich so?

Cóż cię

ERIK

ERYK

Senta, la.B dir vertraun!
Ein Traum ist's ... hor ihn zur W arnung an!
Auf hohem Felsen lag ich triiumend,
sah unter mir des Meeres Flut; die Brandung hort' ich, wie sich schaumend
am Ufer brach der Wogen Wut!
Ein fremdes Schiff am nahen Strande
erblickt' ich - seltsam - wunderbar.
Zwei Manner nahten sich dem Lande,
der ein' - ich sah's - dein Vater war.

Sento, pozwól mi się zwierzyć!
Ten sen to jest... usłysz ku przestrodze!
Marząc - na skale spoczywałem,
patrzyłem w bezmiar wód w oddali,
i kipiel morska tam szumiała,
na brzeg wzburzone pchając fale.
Wtem dziwny okręt - przestrach budził
wyglądem - dotarł do tych brzegów.
I na ląd zeszło zeń dwóch ludzi:
w pierwszym - poznałem ojca twego.

SENTA

SENTA

tak bardzo przeraziło?

Der Andre?

A drugi? ...

ERIK

ERK

Wohl erkannt' ich ihn„.
mit schwarzem Wams - und bleicher Mien' -

Też

go rozpoznałem ...
w czarnym kaftanie - z

SENTA

SENTA

und diistrem Blick...

ponurym wzrokiem„.

ERIK

ERYK

Der Seemann, er.

To ten, marynarz . .

SENTA

SENTA

twarzą bladą

Und ich„.?

Aja„.?

ERIK

ERYK

Du kamst vom Hause her;
du flogst, den Vater zu begrii.Ben„.
Doch kaum noch sah ich an dich langen,
du stiirztest zu des Fremden Fil.Ben, ich sah dich seine Knie umfangen ...

Z radosną biegłaś miną~
Ojca powitać pośpieszyłaś. „
i naraz oczy me ujrzały:
do nóg obcego się rzuciłaś,
kolana mu obejmowałaś ...

SENTA

SENTA

Er hub mich auf...

On podniósł mnie ...

ERIK

ERYK

An seine Brust: voll Inbrunst hingst du dich an ihn du kiiBtest ihn mit heiBer Lust...

Do piersi swej a ty przylgnęłaś doń z
całując go tuliłaś się ...

SENTA

SENTA

Unddann.„?

a potem„.?

ERIK

ERYK

Sah ich aufs Meer euch fliehn.

Ku morzu

SENTA

SENTA

Er sucht mich auf! Ich muB ihn sehn,
mit ihm mu13 ich zugrunde gehn!

On szuka mnie! Znajdę go tam,
bo zginąć rą.zem pisane nam!
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mknących

zapałem

was

-

widziałem.

-

ERIK

ERYK

HOLLANDER

HOLENDER

Entsetzlich! Mir wird es klar!
Sie ist dahin! - Mein Traum - sprach wahr!

To straszne! O, gdybym wiedział.„
Już po niej! Sen - prawdę mi powiedział!

Wie aus der Ferne langst vergangner Zeiten
spricht dieses Madchens Bild zu mir;
wie ich's getraumt seit bangen Ewigkeiten,
vor meinen Augen seh' ich's hier.
Wohl hub auch ich voll Sehnsucht meine Blicke
aus tiefer Nacht empor zu einem Weib: Ein schlagend Herz lieB ach! mir Satans Tiicke,
daB eingedenk ich meiner Qualen bleib'!
Die diistre Glut, die ich hier fiihle brennen,
sollt' ich Unseliger sie Liebe nennen?
Ach, nein! Die Sehnsucht ist es nach dem Heil:
Wiird' es durch solchen Engel mir zuteil!

Jakby z oddali lat minionych
obraz wyłania się uroczy;
jakby w odwiecznym śnie wyśniony
to dziewczę widzą dziś me oczy.
Błądziłem wzrokiem - wciąż pełen tęsknoty w noc ciemną wypatrując kobiety z bijącym sercem - lecz z szatańskiej psoty
na swe udręki wciąż pomny niestety!
Ten żar ponury, co - czuję, jak płonie,
miałbym ja mienić miłością do niej?
Ach, nie! Toć tęsknię ja za wybawieniem:
miałbyż ten anioł być mym przeznaczenie m?

SENTA

SENTA

Ach, mochtest du, bleicher Seemann, sie
fin den!
Betet zum Himmel, daB hałd
ein Weib Treue ihm ...
Ha!

Ach! Obyś ją odnalazł, blady marynarzu!
U niebios ze mną was wyproście
tę wierną mu ...

DAi.AND

DAi.AND

Mein Kind, du siehst mich auf der Schwelle ...
Wie? Kein Umarmen? Keinen KuB?
Du bleibst gebannt auf deiner Stelle ...
Verdien' ich, Senta, solchen Grul3?

N a falach dostrzec mnie już mogłaś, Sento ...
i ni uścisków, ni ucałowania?
Utkwiłaś w miejscu jakoby zaklęta ...
Czyżbym zasłużył na takie witanie?

SENTA

SENTA

Gott dir zum Grul3! Mein Vater, sprich! wer ist der Fremde?

Szczęść ci Boże!
Powiedz mi, ojcze:
kim jest ten przybysz?

DAi.AND

DAi.AND

Drangst du mich?
Mogst du, mein Kind, den fremden Mann
willkommen heiBen!
Seemann ist er, gleich mir; das Gastrecht
spricht er an. Lang ohne Heimat, stets auf
fernen, weiten Reisen,
in fremden Landen er der Schatze viel gewann.
Aus seinem Vaterland verwiesen,
fiir einen Herd er reichlich lohnt. Sprich, Senta, wiird' es dich verdrieBen,
wenn dieser Fremde bei uns wohnt?
(zum Hollander)
Sagt, hab ich sie zu viel gepriesen?
Ihr seht sie selbst, ... ist sie euch recht?
Soll ich vom Lob noch iiberflieBen?
Gesteht, sie zieret ihr Geschlecht!
(zu Senta)
Mogst du, mein Kind, dem Manne freundlich
dich erweisen,
von deinem Herzen auch spricht holde Gab'
er an;
reich ihm die Hand, denn Brautigam sollst
du ihn heiBen!
Stimmst du dem Vater bei, ist morgen er
deinMann.
Sieh dieses Band, sieh diese Spangen! - ,
Was er besitzt macht dies gering.
MuB, teures Kind, dich's nicht verlangen?
Dein ist es, wechselst du den Ring!
Doch... keines spricht!... Sollt' ich hier lastig
sein?
So ist's - am besten lass' ich sie allein.
(zu Senta)
Mogst du den edlen Mann gewinnen!
Glaub mir, solch Gluck wird nimmer neu!
(zum Hollander)
Bleibt hier allein! Ich geh' von hinnen ...
Glaubt mir, - wie schon, so ist sie treu!

32

Przynaglasz mnie?
me dziecię, powitać go mile!
Jak i ja - marynarz. Prosił o gościnę.
Długo bez ojczyzny, podróżuje tyle,
wiele skarbów zdobył w odległych krainach.
Z ojczyzny własnej on wygnany,
gościnę hojnie wynagrodzi. Gdy u nas mu schronienie damy,
to chyba, Sento, ci nie szkoPzi?
(do Holendra)
;
Pochwał jam nie nadużył wcale?
Sam widzisz ... czy ci się podoba?
A może jeszcze mam wychwalać?
Toż to niewieściej płci ozdoba!
(do Senty)
Przyjmij go - jak potrafisz - najgoręcej,
on także z serca twego dar zdobędzie:
rękę mu oddaj, nazwij oblubieńcem!
U słuchaj - jutro mężem twoim będzie.
To tylko cząstka jego skarbów mnogich:
klejnoty, sprzączki, i kosztowne stroje!
Mogłabyś nie chcieć tego, dziecię drogie?
Zamień obrączki - wszystko będzie twoje!
Lecz ... nie mów nic!... Mam ostrzej prawić?
Najlepiej samych ich zostawić.
(do Senty)
Zyskasz tak szlachetnego człeka!
Taki traf już się nie powtórzy!
(do Holendra)
Zostańcie sami! Ja zaczekam ...
Z urodą - wierność jej ci wróżę!
Mogłabyś,

SENTA

SENTA

Versank ichjetzt in wunderbares Triiumen?
Was ich erblicke, ist's ein Wahn?
Weilt' ich bisher in triigerischen Raumen?
Brach des Erwachens Tag heut' an?
Er steht vor mir mit leidenvollen Ziigen, es spricht sein unerhorter Gram zu mir.
Kann tiefen Mitleids Stimme mich beliigen?
Wie ich ihn oft gesehn, so steht er hier.
Die Schmerzen, die in meinem Busen
brennen, ach! dies Verlangen, wie soll ich es nennen?
Wonach mit Sehnsucht es ihn treibt, - das Heil,
wiird' es, du Armster, dir durch mich zuteil!

Czy nadal śnię w przedziwnych tak
marzeniach?
Czy teraz - patrząc - napotykam na nie?
Czy dotąd błądzę w ułudy przestrzeniach ?
Czy przebudzenia dzisiaj dzień nastanie?
Tak pełen bólu do mnie on przychodzi
i z niesłychanych mąk się zwierza swoich.
Czy ten współczucia głos mnie może zwodzić?
Jakim go wciąż widziałam - oto stoi.
Ból, co w mej piersi pała przejmująco, jakże pragnienie to nazwać gorące?
Zbawienie, za którym tęsknota cię gnała,
przeze mnie twym niech stanie się udziałem!

HOLLANDER

HOLENDER

Wirst du des Vaters Wahl nicht schelten?
Was er versprach, - diirft' es gelten?
Du konntest dich fiir ewig mir ergeben,
und deine Hand dem Fremdling reichtest du?
Soll finden ich, nach qualenvollem Leben,
in deiner Treu' die lang ersehnte Ruh'?

Ty - z ojca woli - mą oblubienicą:
Czyś

nie przeciwna jego obietnicom?
Gdy nie odmówisz mi swej ręki mnie, tułaczowi ż obcej strony,
wreszcie po życiu pełnym męki
odzyskam spokój utęskniony? ...

SENTA

SENTA

Wer du auch seist, und welches das
Verderben,
dem grausam dich dein Schicksal konnte
weihn;was auch das Los, das ich mir sollt' erwerben: gehorsam stets werd' ich dem Vater sein.

Kimkolwiek jesteś - jak okrutną
los ci wyznaczył w życiu rolę,
jaki mnie los przypadnie smutny będę posłuszna ojca woli.

HOLLANDER

HOLENDER

So unbedingt, wie?- konnte dich
durchdringen
fiir meine Leiden tiefstes Mitgefiihl?

Tak bez zastrzeżeń? - i pośpieszyć
mi ze współczuciem będziesz w mocy?

SENTA

SENTA

Oh, welche Leiden! Konnt' ich Trost dir
bringen!

O, gdybym

mogła cię pocieszyć!

HOLLANDER

HOLENDER

Welch holder Klang im nachtigen Gewiihl!
Du hist ein Engel, - eines Engels Liebe
Verworfne selbst zu trosten weiB .. .!
Ach, wenn Erlosung mir zu hoffen bliebe, Allewiger! durch diese sei's!

Jak słodki dźwięk w tym zgiełku nocy!
Aniołem tyś - miłość anioła
nikczemność też pocieszyć może ... !
Ta wybawienie przynieść zdoła to ona jest! ... Przedwieczny Boże!

SENTA

SENTA

Ach! wenn Erlosung ihm zu hoffen bliebe, Allewiger! durch mich nur sei's!

Ja wybawienie przynieść zdołam to ja mam być? .„ Przedwieczny Boże!
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HOLLANDER

HOLEND ER

Ach! konntes t das Geschick du ahnen,
dem dann mit mir du angehor st, dich wii.rd' es an das Opfer mahnen ,
das du mir bringst, wenn Treu' du schworst!
Es flohe schaude rnd deine Jugend
dem Lose, dem du sie willst weihn, nennst du des Weibes schonste Tugend,
nennst ew'ge Treue du nicht dein!

O, gdybyś przeczuć mogła prędzej
los, jaki dzisiaj na się bierzesz cofnęłabyś się przed przysięgą,
z którą dać siebie chcesz w ofierze!
Młodość by twoja się wzdrygała
przed tym, ku czemu lgniesz z ochotą;
wierności byś nie nazywała

SENTA

SENTA

Wohl kenn' ich Weibes heil'ge Pflichten ;
sei drum getrost, unsel' ger Mann!
LaB liber die das Schicksa l richten,
die seinem Spruche trotzen kann!
In meines Herzens hochster Reine
kenn' ich der Treue Hochgebot:
Wem ich sie weih', schenk' ich die Eine,
die Treue bis zum Tod!

niewieścią najcenniejszą cnotą.

Swej powinności chcę dochować;
odwagi, człecze nieszczęśliwy!
Pozwól, by los ku tej skierować,
która mu zechce się sprzeciwić!
Nakaz najwyższy sercu każe:
czystość niech będzie mu ozdobą.
Kogo zaślubię - jednym go obdarzę:
wiernością aż do grobu!

HOLLANDER

HOLEND ER

Ein heil'ger Balsam meinen Wunden
dem Schwur, dem hohen Wort entflieBt.
Hort es: mein Heil hab' ich gefunden!
Machte, die ihr zuruck mich stieBt!
Du, Stern des U nheils, sollst erblassen!
Licht meiner Hoffnung, leuchte neu!
Ihr Engel, die mich einst verlasse n!
· Starkt jetzt dies Herz in seiner Treu'!

Jak balsam cenny moim ranom
od przysiąg, słów tych ku mnie spłynął.
Me wybawienie ujrzeć danó,
do tej przystan i gdym zawinął.
Gwiazdo nieszczęścia, czas już: zblednij!
Nadziei światła zamigocą!
Wyście, aniołowie, mnie odbiegli obdarzcie ją wierności mocą!

SENTA

SENTA

Von macht'ge m Zauber uberwun den
reiBt's mich zu seiner Rettung fort.
Hier habe Heimat er gefunden!
Hier ruh' sein Schiff in sichrem Port!
Was ist's, das machtig in mir lebet?
Was s<;blieJ3t berausc ht mein Busen ein?
Allmach t'ger, was so hoch mich erhebet,
laB es die Kraft der Treue sein!

Gdy czar wszechmożny mnie zniewala z ratunkie m ja podążam za nim.
On tu ojczyznę swą odnalazł!
Okręt w bezpiecznej już przystan i!
Co się w mym sercu dzieje? Co się
upojnie burzy z taką siłą?
·
Wszechmocny! - to, co mnie unosi spraw, by w wierności mocą było!

AKT III

3. AKT
CHOR DER NORWEG ISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWES KICH

Steuerm ann! LaB die Wacht!
Steuerm ann! Her zu uns!
Ho! He! Je! Ha!
HiBt die Segel auf! Anker fest!
Steuerm ann! Her!
FUrchte n weder Wind noch bosen Strand;
wollen heute mal recht lustig sein!
Jeder hat sein Ma.del auf dem Land, herrlich en Tabak und guten Brannte wein!
Hussass ahe!
Klipp' und Sturm draus jollolohe!
lachen wir aus!
Hussass ahe!
Segel ein! Anker fest! Klipp' und Sturm
lachen wir aus!
Steuerm ann, her! Trink mit uns!
He! Hussahe ! Hallohe!

Sterniku ! zejdź z wachty!
Sterniku ! do nas tu!
Ho! He! Je! Ha!
Postaw żagle! Umocuj kotwicę!
Sterniku , tu!
Zły brzeg ni sztorm nie straszne nam,
wesołym dziś ma każdy być!
Ląd - i dziewczyny czekają tam!
Zażyć tabaki! Wódkę pić!
Hussass ahe!
Sztorm, rafy złe jollolohe!
z nich sobie drwię!
Hussass ahe!
Żagiel rzuć! Mocuj kotwicę! Sztormy, rafyz was ja drwię!
Sterniku , tu! i z nami pij!
He! Hussahe ! Hallohe!

CHOR DER MADCHEN

caóR DZIEWCZĄT

Mein, seht doch an! Sie tanzen gar!
Der Madche n bedarfs da nicht filrwahr!

Patrzcie! Już nawet idą w tany!
a nam - dziewczętom, to nie dane!

CHOR DER NORWEG ISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWES KICH

He! Ma.del! Halt! Wo geht ihr hin?
CHOR DER MADCHEN

Steht euch nach frischem Wein der Sinn?
Eur N achbar dort soll auch was haben!
Ist Trank und Speis' fur euch allein?

Hej, jak tam się wiedzie wam, dziewczyny?
CHÓR DZIEWCZĄT

Jest coś lepszego nad rześkie wino?
Sąsiada swego też ugośćcie!
Tylko was jadło, trunki sycić mają?

STEUERMANN

STERNIK

Furwahr ! Tragt's hin den armen Knaben!
Vor Durst sie scheinen matt zu sein.

Prawda! Biedakó w tych zaproście!
Zda się - z pragnien ia wprost padają.

CHOR DER NORWEG ISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWES KICH

Man hOrt sie nicht!

Nie

STERNIK

słychać

ich!

DALAND

DOLAND

STEUERMANN

Verzeiht! Mein Volk hfilt drauBen sich nicht
mehr...
nachjed er Ruckkunft, wisset, gibt's ein Fest: Verscho nern mocht' ich's - komme deshalb
her,ob mit Verlobu ng sich's vereinen la.Bt?
(zum Holliinder)
Ich denk', ihr habt nach Herzens wunsch
gefreit?
(zu Senta)
Senta, mein Kind! Sag, hist auch du bereit?

Wybaczcie! Ludzie długo już na dworze ...
z każdym powrote m - święto, wiecie sami.
Lecz pomyślałem: to upiększyć może,
jeśli złączymy je z zaręczynami?
(do Holendra)
Za serc porywem - byłaż o ożenku mowa?
(do Senty)
Sento, me dziecię! Czyś już też gotowa?

Ei, seht doch nur!
Kein Licht ... von der Mannsc haft keine Spur!

Hej, spójrzcie: tam z pokładu
ni światła ... ni załogi śladu!

CHOR DER MADcHE N

CHÓR DZIEWCZĄT

SENTA

SENTA

Hier meine Hand! und ohne Reu'
bis in den Tod gelob' ich Treu'!

Oto ma

wierność

HOLLANDER

HOLEND ER

ręka!

ci

- i bez obaw

stałą chcę ślubować!

Sie reicht die Hand! Gesproc hen sei
Hohn, Holle, dir durch ihre Treu'!

ręka! Odstąpcie, piekła,
odkąd mi wierność swą przyrzekła!

DALAND

DALAND

Euch soll dies Bundnis nicht gereun!
Zum Fest! Heut' soll sich alles freun!

Nikt związku tego nie pożałuje!
Hej! Niech się wszystko dziś raduje!

Oto jej
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He! Seeleut'! He! Wollt Fackeln ihr?
Wo seid ihr doch? Man sieht nicht hier!

Hej, marynar ze! dosyć marudze nia!
Gdzieżeż jesteście? ... tam nikogo nie ma!

CHOR DER NORWEG ISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWES KICH

Hahaha! Weckt sie niht auf! Sie schlafen
n och!

Hahaha! Nie budźcie ich! toć oni śpią!

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

He! Seeleut'! He! Antwort et doch!

Hej, marynar ze! odpowiedzcie no!

CHOR DER NORWEG ISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWES KICH

Haha!
W ahrhafti g, sie sind tot:
Sie haben Speis' und Trank nicht not!

Cóż to? Zapewne nieboszczycy sami?
Jadłem nie znęcisz ich ni napojam i?

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Któż tak leniwie w gnieździe się pokłada?
Czy dziś i wam świętować nie wypada?

Ei, Seeleute , liegt ihr so faul schon im Nest?
Ist heute flir euch denn nicht auch ein Fest?
CHOR DER NORWEG ISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWES KICH

Sie liegen fest auf ihrem Platz,
wie Drachen huten sie den Schatz.

Tak uporczywie w miejscu tkwiący,
jak smoki skarbów pilnujące.
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CHÓR DZIEWCZĄT

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

CHOR DER MADCHEN

He! Seeleute, wollt ihr nicht frischen Wein?
Ihr musset wahrlich doch durstig auch sein!

Żeglarze! Tu wino leje się obficie.
Pewno spragnieni bardzo być musicie?

CHOR DER NORWEGISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWESKICH

Sie trinken nicht, sie singen nicht!
In ihrem Schiffe brennt kein Licht.

Nie piją, nie śpiewają wcale!
N a statku światło żadne się nie pali.

Ei, jetzt noch nicht! Es ist ja nicht spat.
Wir kommen bald, - jetzt trinkt nur fort!
Und wenn ihr wollt, so tanzt dazu;
nur laBt dem muden N achbar Ruh'!

Jeszcze nie teraz, toć nie późna pora.
Wy, jeśli chcecie, ucztujcie wesoło!
Pijcie, tańcujcie, do nocy się bawcie;
a tamtych zmęczonych w spokoju zostawcie!

CHOR DER NORWEGISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWESKICH

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Sagt, habt ihr denn nicht auch ein
Schatzchen am Land?
Wollt ihr nicht mit tanzen auf freundlichem
Strand?

Mówcie: nie macie tam dziewcząt na lądzie?
Do tańca z nimi żaden nie wysiądzie?

CHOR DER NORWEGISCHEN MATROSEN

Juchhe! Da gibt's die Fiille!
Lieb N achbarn, habet Dank!
STEUERMANN

Jakaż obfitość!
Piękne dzięki!
STERNIK

Zum Rand sein Glas ein jeder FUlle!
Lieb N achbar liefert uns den Trank!

Kielichy pełne! dzięki, mili,
żeście nam trunków dostarczyli!

CHÓR MARYNARZY NORWESKICH

CHOR DER NORWEGISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWESKICH

Sie sind schon alt und bleich statt rot,
und ihre Liebsten, die sind tot! ·

Stare ich twarze - blade, nie rumiane ...
pewno nie żyją już ich ukochane!

Halloho ho ho!

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

He! Seeleut'! Seeleut'! Wacht doch auf!
Wir bringen euch Speis' und Trank zu Hauf!

Hej, marynarze! Hej, dajcie znak życia!
Chcemy wam przynieść jadła w bród i picia!

Halloho ho ho!
Lieb N achbarn, habt ihr Stimm' und Sprach',
so wachet auf und macht's uns nach!
Wachet auf! Auf! Macht's uns nach!
Russa!
Steuermann! LaB die Wacht!
Steuermann, her zu uns!
Ho, he, je, ha!
HiBt die Segel auf! Anker fest!
Steuermann, her!
W achten manche N acht bei Sturm und
Graus,
tranken oft des Meers gesalznes N aB;
heute wachen wir bei Saus und Schmaus,
besseres Getrank gibt Madel uns vom FaB!
Hussassahe!
Klipp' und Sturm draus jollolohe!
lachen wir aus!
Hussassahe!
Segel ein! Anker fest! Klipp und Sturm
lachen wir aus!
Steuermann, her! Trink mit uns!
He! Hussahe! Hallohe!

CHOR DER NORWEGISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWESKICH

He! Seeleut'! Seeleut'! Wacht doch auf!

Hej, marynarze!

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Wahrhaftig, ja! Sie scheinen tot!
Sie haben Speis' und Trank nicht not.

Jadłem

obudźcie się!

Czyżby naprawdę

nie

byli trupami? ...
ich ni napojami?

znęcisz

CHOR DER NORWEGISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWESKICH

Vom fliegenden Hollander willt ihr ja: Sein Schiff, wie es leibt, wie es lebt, seht ihr da!

O tułaczu Holendrze wiadomo wam przecie: To jego okręt przed sobą widzicie!

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

So weckt die Mannschaft ja nicht auf!
Gespenster sind's, wir schworen drauf!

Załoga ciągle się nie budzi ...·
N a Boga! zjawy to, nie lud~ie!

CHOR DER NORWEGISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWESKICH

Wie viel hundert Jahre schon seid ihr zur See?
Euch tut ja der Sturm und die Klippe nicht weh!

Wieleż

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Sie trinken nicht, sie singen nicht, in ihrem Schiffe brennt kein Licht.

Nie piją, nie śpiewają wcale!
N a statku światło żadne się nie pali.

to wieków przemierzacie morza?
Ni raf, i sztormów nieznana wam groza!

CHOR DER NORWEGISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWESKICH

Habt ihr keine Brief, keine Auftrag' fiirs Land?
Unsern UrgroBvatern wir bringen's zur Hand!

Czy listy jakie z wami jadą?
Możemy przesłać je pradziadom!

CHOR DER MADcHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Sie sind schon alt und bleich statt rot,
und ihre Liebsten, ach! sind tot!

Stare ich twarze - blade, nie rumiane ...
pewno nie żyją już ich ukochane!

CHOR DER MANNSCHAFI' DES FLIEGENDEN
HOLLANDERS

CHOR DER NORWEGISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWESKICH

Hei! Seeleute, spannt eure Segel doch aufl
Und zeigt uns des fliegenden Hollanders Lauf!

Hej, marynarze, żagle wybierzcie!
Holendra lotem nas olśnijcie!

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

Sie horen nicht ... uns graust es hier!
Sie wollen nichts ... was rufen wir?

Nie słyszą... strach za gardło chwyta...
nic od nas nie chcą... Cóż nas tam powita? ...

CHOR DER NORWEGISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWESKICH

Ihr Ma.del, laBt die Toten ruhn!
LaBt's uns Lebend'gen giitlich tun!

Żyjącym przychylność dziś okażmy swoją!

CHOR DER MADCHEN

CHÓR DZIEWCZĄT

So nehmt! Der Nachbar hat's verschmaht.

No tak!

Dziewczęta!

zostawcie

umarłych

w spokoju!

Przysługą sąsiad wzgardził

przecie.

STEUERMANN

STERNIK

Wie? Kommt ihr denn nicht selbst an Bord?

A wy? Czy same

CHOR DER NORWEGISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWESKICH

Wie? Kommt ihr denn nicht selbst an Bord?

A wy? Czy same na pokład nie wejdziecie?
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ną. pokład

nie wejdziecie?

Johohoe! Johohohoe! Hojohoe! Hoe!
Hoe! Hoe! Hoe! Hoe! Hoe! Hoe!
Huissa!
N ach dem Land treibt der Sturm Huissa!
Segel ein! Anker los!
Huissa!
In die Bucht laufet ein!
Schwarzer Hauptmann, geh ans Land!
Sieben Jahre sind vorbei!
Frei urn blonden Madchens Hand: Blondes Madchen, sei ihm treu!
Lustig heut'! Hui!
Brautigam! Hui!
Sturmwind heult Brautmusik,
Ozean tanzt dazu!
Hui! Horch! Er pfeift! Kapitan! Bist wieder da?
Hui! «Segel auf! » Deine Braut - sag, wo sie blieb?

Sąsiedzi, dosyć

tej parady -

zbudźcie się, pójdźcie w nasze ślady!

Tak, pójdźcie w nasze ślady!
Hussa!
Sterniku! Zejdź z wachty!
Sterniku, do nas tu!
Ho, he, je, ha!
Żagle na maszt! Kotwicę wrzuć!
Sterniku, tu!
Nieraz na wachcie w niepogodę
piliśmy słoną morską wodę;

dzisiaj dziewczyna przy biesiedzie
lepszy nam napój .z beczki poda!
Hussassahe!
Sztorm, rafy złe jollolohe!
z nich sobie drwię!
Hussassahe!
Żagiel rzuć! Mocuj kotwicę! Sztormy, rafy,
z was ja drwię!
Sterniku, tu! i z nami pij!
He! Hussahe! Hallohe!
CHÓR ZAŁOGI HOLENDRA TUŁACZA

Johohoe! Johohoe! Hojohoe! Hoe!
Hoe! Hoe! Hoe! Hoe! Hoe! Hoe!
Huissa!
Ku lądowi idzie sztorm!
Huissa!
Żagiel rzuć! Kotwicę mocuj!
Ku zatoce kieruj bieg!
Kapitanie, zejdź na ląd!
Siedem już minęło lat!
Zdobądź rękę blond dziewczęcia:
ty mu, dziewczę, wierną bądź!
Wesoło dziś! Huu!
Oto pan młody! Huu!
Sztormowy wicher pieśń weselną wyje,
ocean tańczy wraz!
Heej! Słyszysz ten świst?
Hej, kapitanie! wróciłeś już?
Huu! ,,Postaw żagiel! "
Panna młoda - gdzież została?
Huuu! ,,Na morze!"
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Hui! «Auf in See! » Kapitan! Kapitan! Hast kein Gliick in der ·
Lieb'!
Hahaha!
Sause, Sturmwind! Heule zu!
Unsren Segeln laBt du Ruh'!
Satan hat sie uns gefeit, reillen nicht in Ewigkeit!
Hohoe! Hoe!

Kapitanie!

Szczęście

w

miłości

ci nie

Ha ha ha!
Wyj, wichuro! dziko graj!
Naszym żaglom spokój daj!
Moc szatańska to sprawiła:
żadna ich nie zniszczy siła!
Hohoe! Hoe!

CHOR DER NORWEGISCHEN MATROSEN

CHÓR MARYNARZY NORWESKICH

Welcher Sang! Ist es Spuk? Wie mich's graut!
Stimmet an - unser Lied! Singet laut!
Steuermann, laB die Wacht!
Steuermann, her zu uns!
Ho! He! Je! Ha!
Fiirchten weder Wind noch bOsen Strand...
Lau ter!

Czy to złuda? Groza rośnie ...
- naszą pieśń! głośniej, głośniej!
Sterniku, zejdź z wachty!
Sterniku, do nas tu!
Ho! He! Je! Ha!
Zły brzeg ni sztorm nie straszne nam ...

CHOR DER MANNSCHAFI' DES FLIEGENDEN
HOLLANDERS

CHÓR ZAŁOGI HOLENDRA TUŁACZA

Huissa! Johohoe! Johohe! Joho! Hohoe!
Sause, Sturmwind! Heule zu!
Unsren Segeln laBt du Ruh'!
Satan hat sie selbst gefeit, reiBen nicht in Ewigkeit!
Johoe! Johohe! Johohohoe! Huissa! Johoe!
Hahahahahah a!

Huissa! Johohoe! Johohoe! Joho! Hohoe!
Wyj, wichuro! dziko graj!
Naszym żaglom spokój daj!
Moc szatańska to sprawiła:
żadna ich nie zniszczy siła!
Johoe! Johohe! Johohohoe! Huissa! Johoe!
Hahahahahah a!

ERIK

ERYK

Was muBt' ich hOren! Gott, was muBt' ich sehn!
Ist's Tauschung? Wahrheit? Ist es Tat?

Czego słuchać muszę! Boże, co oglądać!
Czy to ułuda! Jawa? Prawdfl to?

Co za

SENTA

SENTA

dopisało?

śpiew!

Zaśpiewajcie

Głośniej!

Wie? Ew'ge Tr:eue hatt' ich dir gelobt?

Jam wieczną wierność tobie przysięgała?

ERIK

ERYK

Senta! O Senta! Leugnest du?
Willst jenes Tags du nicht dich mehr
entsinnen,
als du zu dir mich riefest in das Tal?
Als, dir des Hochlands Blume zu gewinnen,
mutvoll ich trug Beschwerden ohne Zahl?
Gedenkst du, wie auf steilem Felsenriffe
vom Ufer wir den Vater scheiden sahn?
Er zog dahin auf weillbeschwin gtem Schiffe,
und meinem Schutz vertraute er dich an.
Als sich dein Arm urn meinen N acken
schlang,
gestandest du mir Liebe nicht aufs neu'?
Was bei der Hande Druck mich hehr
durchdrang, sag, war's nicht die Versichrung deiner Treu'?

Sento! ach, czyżbyś temu zaprzeczała?
Czy nie chcesz tego dnia przypomnieć sobie,
gdy biegłaś ze mną w dolinę zieloną?
A gdym dla ciebie górski kwiat chciał zdobyć,
śmiało podjąłem trudy niezliczone?
A czy pamiętasz, jak od stromej skały
twój ojciec w podróż odpływał daleką
na statku uskrzydlonym w żagle białe,
ciebie pod moją oddawszy opiekę?
Kiedy mą szyję twe ramię objęło,
czyż nie na nowo miłość mi wyznałaś?
W uścisku dłoni - gdy coś dziwnie drgnęło nie zapewnienie to wierności trwałej?

HOLLANDER

HOLENDER

Verloren! Ach! Verloren! Ewig verlornes Heil!

Stracone! Ach, stracone! szczęście na wieki
utracone!

ERIK

ERYK
widzę! Boże!

Was seh' ich! Gott!

Co

HOLLANDER

HOLENDER

Senta,

łeb

wohl!

SENTA

Sento,

bądź

zdrowa!

SENTA

Halt ein! Unsel'ger!

Stój! O

nieszczęsny!

SENTA

SENTA

ERIK

ERYK

O frage nicht! Antwort darf ich nicht geben!

O, nie pytaj! Nie wolno mi

Was beginnst du?

Co chcesz

ERIK

ERYK

HOLLANDER

HOLENDER

In See! In See fiir ew'ge Zeiten!
Urn deine Treue ist's getan!...
urn deine Treue, urn mein Heil!
Leb wohl! Ich will dich nicht verderben!

Na morze! Na morze! Po wieczne czasy!
Przez wierność twoją to się stało!„.
dla twej wierności, mego wybawienia!
Bądź zdrowa! Nie chcę zguby twojej!

ERIK

ERYK

Entsetzlich! Dieser Blick... !

Straszne! Ten wzrok„ .!

SENTA

SENTA

Halt ein!
Von dannen sollst du nimmer fliehn!

Stój!
Nigdy nie umkniesz przed rozstaniem!

HOLLANDER

HOLENDER
Żagiel postaw! Podnieść kotwicę!

Gerechter Gott! Kein Zweifel, es ist wahr! Welch unheilvolle Macht riB dich dahin?
Welche Gewalt verfiihrte dich so schnell,
grausam zu brechen dieses treuste Herz!
Dein Vater ... ha! den Braut'gam bracht' er
mit:Wohl kenn' ich ihn, - mir ahnte, was
geschieht ...
Doch du? ist's moglich! - reichest deine Hand
dem Mann, der deine Schwelle kaum betrat!

Boże

prawy! Bez

odpowiedzieć!

wątpienia, więc

to prawda! -

Jaka siła nieszczęsna ciebie tu zagnała?
Jaka przemoc tak szybko cię doprowadziła,
by to serce nieszczęsne tak okrutnie złamać!
Twój ojciec ... ha! sprowadził oblubieńca:
Dobrze go znam - przeczuwałem, co się stanie...
Lecz ty! Czy to możliwe! - rękę swą oddałaś
człowiekowi, co ledwie twe progi przekroczył!

SENTA

SENTA

Nicht weiter! Schweig! Ich muB! - Ich muB! -

Nie mów dalej! Milcz! Ja

ERIK

ERYK

Oh, des Gehorsams, - blind wie deine Tat!
Den Wink des Vaters nanntest du
willkommen,
mit einem StoB vernichtest du mein Herz!

Och, z posłuszeństwa - jak twój czyn ślepego!
Ojca skinienie podjęłaś ochoczo,
i jednym ciosem zniszczyłaś me serce!

SENTA

SENTA

Nicht mehr! Nicht mehr! Ich darf dich nicht
mehr sehn, nicht an dich denken, - hohe Pflicht gebeut's!

Dość! Dość!

ERIK

ERYK

Welch' hohe Pflicht? Ist's hoh're nicht, zu
halten,
was du mir einst gelobet: - ewige Treue?

Jakiż

to

tego,

coś

muszę- muszę

-

Segel auf! Anker los!
Sagt Lebewohl auf Ewigkeit dem Lande!
Fort auf das Meer treibt's mich aufs neue!
Ich zweifl' an dir! Ich zweifl' an Gott!
Dahin! Dahin ist alle Treue!
Was du gelobtest, war dir Spott!

Na wieki z lądem się pożegnajcie!
Jam wiarę stracił i nadzieję!
W morze znów przyjdzie mi popłynąć!
Toć żadna wierność nie istnieje!
Twoja przysięga była drwiną!
SENTA

SENTA

ani
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myśleć

Nie wc;>lno mi cię widzieć więcej,
o tobie - wyższy nakaz wzbrania!

wyższy

mi

nakaz? Nie ten

wyższym, aby
przysięgła, dotrzymać: wierności?

począć?

Ha! zweifelst du an meiner Treue?
Unsel'ger, was verblendet dich?
Halt eiri! Das Biindnis nicht bereue!
W as ich gelobte, halte ich.

O! Ty zwątpiłeś w wierność moją?
Nieszczęsny, jakaż jest przyczyna?
Zawróć! Niech to cię uspokoi:
przysięgi ęwojej ja dotrzymam.

ERIK

ERYK

Co słyszę? Boże! Co oglądać muszę!
Oko ni ucho nie kłamią! Ona„.
Sento! Czy chcesz zagubić duszę!?

Was hor' ich? Gott! Was muB ich sehen!
MuB ich dem Ohr, dem Auge traun!
Senta! Willst du zugrunde gehen?
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Zu mir! Du hist in Satans Klau'n!

Do mnie! Tyś jest w szatana szponach!

HOLLANDER

HOLENDER

Erfahre das Geschick, vor dem ich dich
bewahr': Verdammt bin ich zum graJllichsten der Lose,
zehnfacher Tod war' mir erwO.nschte Lust!
Vom Fluch ein Weib allein kann mich erlosen,
ein Weib, das Treu' bis in den Tod mir halt: Wohl hast du Treue mir gelobt, doch vor
dem Ewigen noch nicht; - dies rettet dich!
Denn wiss', Unsel'ge! welches das
Geschick,
das jene trifft, die mir die Treue brechen: Ew'ge Verdammnis ist ihr Los!
Zahllose Opfer fielen diesem Spruch
durch mich ... Du aber sollst gerettet sein!
'Leb wohl!
Fahr ihn, mein Heil, in Ewigkeit!

Doświadcz

losu, przed którym ciebie

przestrzegałem:

Na najstraszliwszy z !Osów jam skazany,
śmierć wielokrotna milej mi widziana!
Od klątwy żona mnie uwolnić może,
która wierności dozgonnej dotrzyma:
tak, wierność mi przysięgłaś, lecz jeszcze
nie wobec Przedwiecznego - to cię uratuje!
Wiedz bowiem, o nieszczęsna, co los
przygotuje tym, które wierność ślubowaną
złamią: ich losem -wieczne potępienie!
Mnogie ofiary temu wyrokowi
uległy przeze mnie - ty bądź ocalona!
Żegnaj!

Ujdź

w wieczność, moje wybawienie!

ERIK

ERYK

Zu Hilfe! Rettet! Rettet sie!

Na pomoc! Ratujcie!

Ją

ratujcie!

SENTA

SENTA

Wohl kenn' ich dich! Wohl kenn' ich dein
Geschick;ich kannte dich, ais ich zuerst dich sah!
Das Ende deiner Qual ist da: - Ich bin's,
durch deren Treu' dein Heil du finden sollst!

Dobrze cię znam! i znam twój los;
znałam cię, zanim cię ujrzałam!
I oto twojej męki kres: to ja,
przez której wierność znajdziesz wybawienie!

ERIK

ERYK

Helft ihr! Sie ist verloren!

Pomóżcie jej!

DALAND

DALAND

Was erblick' ich! Gott!

Co widzę!

MARY, CHOR DER MADCHEN UND MATROSEN

Was erblick' ich!

MARIA, CHÓR DZIEWCZĄT I MARYNARZY
Co widzę!

HOLLANDER

HOLENDER

Du kennst mich nicht, - du ahnst nicht, wer
ich bin!
Befrag die Meere aller Zonen; bt;frag
den Seemann, der den Ozean durchstrich!
Er kennt dies Schiff, das Schrecken aller
Fromme~:
DEN FLIEGENDEN HOLLANDER nennt
man mich.

Ty nie znasz mnie - kim jestem, nie
przeczuwasz!
Zapytaj mórz we wszystkich stronach świata;
zapytaj marynarza, co przemierzył oceany!
On zna ten okręt, co grozą lud poraża:
Ajam HOLENDREM TUŁACZEM jest
zwany.

CHOR DER MANNSCHAFI' DES FLIEGENDEN
HOLLANDERS

CHÓR ZAŁOGI HOLENDRA TUŁACZA

Johohoe! Johohohoe! Hojohohoe! Hoe!
Hoe! Hoe! Hoe! Hoe! Hoe! Hoe! Hoe!
Hoe! Hoe! Hoe! Huissa!

A-hoj! A-hoj! Hojohohoe!
Hoe! Hoe! Hoe! Hoe! Hoe! Hoe! Hoe!
Hoe! Hoe! Hoe! Huissa!

MARY, ERIK, DALAND, CHOR DER MADcHEN UND
MATROSEN

MARIA, ERYK, DALAND, CHÓR DZIEWCZĄT

Senta! Senta! Was willst du tun?

Sento! Sento! Co chcesz uczynić?

SENTA

SENTA

Preis deinen Engel und sein Gebot!
Hier steh' ich - treu dir bis zum Tod!

Sław anioła twego postawę niezłomną!
Oto staję przed tobą - z wiernością dozgonną!

Jest zgubiona!

Boże!

I MARYNARZY

R. Wagner, Der fliegende Hollander. Ricordi

przekład:
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Teresa Rylska,
Ruta Syldorf,
Adam Frontczak
CHÓR
kierownik chóru
Stanisław Rybarczyk
chórmistrz
Ewa Grygar
korepetytor chóru
Włodzimierz Mocek

inspektor chóru
męskiego

Marek Klimczak
soprany
Ewelina Białecka,
Barbara Chmiel,
Grażyna Czopowska,
.Alicja Gołaszewska*,
Agnieszka Ficnerska *,
Anna Kostiuszyna,
Krystyna Laprus,
Halina Majos,
Danuta Maryńska,
Zofia Marzec,
Anna Molenda*,
Mieczysława
Rychłowska,

Agnieszka Siewierska,
Ewa Sobieralska,
Alicja Sukiennik,
· Jolanta Szymańska* ,
Aleksandra Winiarska,
Katarzyna Wesołowska,
Danuta Zabierowska*,
Irena Zathey*
alty
Aurelia Adamczak,
Ryszarda Cibicka,
Ewa Czerkas,
Zdenka Dydovicowa,
Daniela Frankiewicz,
Beata Gąsior,
Joanna Grabowska,
Monika Gurgul,
Beata Kaczmarska,
Jolanta Lechowska,
Olga Nycz,
Jolanta Serednicka,
Stanisława Strugała,

Anna Wojciechowska,
Barbara Zawodnik
tenory
Andrzej Abramek*,
Andrzej Antosik,
Paweł Gawroński,

Jerzy Gronowski*,
Andrzej Jankiewicz,
Jarosław Kawałko,
Jarosław Królikowski,
Grzegorz Otoliński,

Andrzej Podorski,
Zdzisław Potemkowski*
basy
Mieczysław Chodaczek,
Marek Ciepły,
Marcin Herman,
Marek Klimczak,
Marek Kłosowski,
Igor Ponomarienko,
Wacław Przystajko,
Andrzej Straszak,
Jerzy Szlachcic*,
Marian Szpak,
Zbigniew Ziemka
ORKIESTRA
inspektor
Lech Stasiak
I skrzypce
Stanisław Czermak Ikonc.
Igor Sołonienko - z-ca
konc.
Tomasz Stocki - z-ca
konc.
Maria Surówka - z-ca
konc.

Dariusz Dęga,
Małgorzata Matykiewicz,
Grażyna Starczyńska,

Anna Bachurska,
Jan Szczerek,
Anna Kapa,
Wanda Tatarczyk,
Józef Freus,
Piotr Bułło
II skrzypce
Włodzimierz Gulka,
Ilona Borek,
Andrzej Tom,
Anna Gac,
Katarzyna Maleszko,
Irena Burmecha,
Agnieszka Cielek,
Janina Borska,
Regina Liszka,
Jerzy Klimkowicz
altówki
Romuald Żarejko,
Andrzej Szykuła,
Marek Kamiński,
Barbara Suszczyńska
Antoni Tatarczyk,
Roman Barczyk,
Włodzimierz Górecki,
Elżbieta Siedlecka
wiolonczele
Krystyna Marchel konc.,
Maria Palmowska,
Tomasz Gardziejewski,
Anna Korecka,
Magdalena Oleksyk,
Irena Dudek
kontrabasy
Wiesław Kaczmarczyk,
Ireneusz Szykuła,
Krzysztof Kafka,
Aleksander Furgała,
Jacek Siewierski
nety
Małgorzata Borzęcka,

Tadeusz Witek,
Cezary Traczewski,
Albert N a warecki,
Alicja Lewandowska
oboje
Danuta Szermińska,
Piotr Siedlecki,
Konrad Wojtowicz,
Renata Więclewska,
Mirosław Wiącek

klarnety
Roman Astriab,
Mieczysław Stachura,
Jadwiga Rymarczuk,
Lech Stasiak,
Janusz Buliński
fagoty
JózefTaut,
Andrzej Kuprianowicz,
Andrzej Fiutek,
Barbara Palczak,
Stanisława Szostak
rogi
Ryszard Kurzak,
Jan Grela,
Adam Wolny,
Sławomir Wagner,
Henryk Byś,
Edmund Nowicki

Marian Maciejewski,
Wojciech Nycz
tuba
Andrzej Wójcik
perkusja
Zbigniew Wojciechowski,
Piotr Nowak,
Krzysztof Lobo,
Jarosław Paszko
harfa
Elżbieta Wilkosz
fortepian
Teresa Rymaszewska
biblioteka i archiwum
artystyczne
Jadwiga Gutorska

BALET
kierownik baletu
Maria Kijak,
pedagog baletu
Aleksander Martynow
asystenci choreografa
Bożena Klimczak,
Maria Kowalska,
Aleksander Martynow,
Paweł Oleksiak
inspektor baletu
Kazimierz Kessler
korepetytorzy baletu
Ewa Kryczka,
Wadim Mitrofanow
inspicjenci baletu
Ruta Syldorf,
Adam Frontczak
I tancerz
Jarosław Jurasz
soliści

N atalia Fiodorowa,
Bożena Klimczak,
Elżbieta Lejman,
Katarzyna Oleksiak,
Celina Styś,
Magdalena Zielińska,
Rostisław Biliak,
Paweł Oleksiak,
Piotr Oleksiak,
Andrzej Płatek,
Waldemar Staszewski,
Rafał Zeh
koryfeje
Urszula Adamowska,
Katarzyna Białkowska,
Jolanta Burzyńska,
Ewa Czampie!,
Urszula Drzewińska,
Elżbieta Gronik,
Maria Kowalska,
Maria Krzeszowiak,
Batbara Książczyk,
Maria Łaznowska,
Alina Podgórska,
Izabela Przepiórska,
Anna Szopa,
Barbara Szostakowska,
Janina Telejko,
Jerzy Gędek,
Jarosław Józefczyk,
Aleksander Majos,
Piotr Ozimkowski,
Dariusz Psyk,
Dariusz Raczycki,
Dariusz Drelichowski

KIEROWNICTWO
TECHNICZNE
kierownik działu
obsługi widzów
Anna Wolfart
kierownik działu
reklamy
i wydawnictw
Bożena Jerczyńska
kierownik zespołu

technicznego
Janusz Słoniowski
kierownik sceny
Zygmunt Schmidt
kierownik magazynu
kostiumów
Krystyna Cichosz
mistrz
elektroakustyki
Jerzy Gałek
mistrz oświetlenia
Sławomir Daszkowski
główny energetyk
Janusz Tulin
kierownicy pracowni:
krawieckiej damskiej
Teresa Kurkowiak
krawieckiej męskiej
Waldemar Krawczyk
malarskiej
Zbigniew Francuz
modelarskiej
Jerzy Wójcicki
szewskiej
Zbigniew Cendro
stolarskiej
Kazimierz Graczyk
perukarskiej
Ryszard Snopczyński
mistrz pracowni
tapicerskiej
Wojciech Derucki
ślusarskiej

Waldemar Zaucha
modystycznej
Romana Mysza
farbiarni
Teresa Grzybek
redakcja programu
Bogusława Idzik
opracowanie
graficzne
Maciej Szłapka
skład

Pracownia Składu
Komputerowego
TYPO-GRAF
druk
ANTEX-JOTO
Sobótka

trąbki

Kazimierz Bujaczek,
Stanisław Szymanowski,
Mirosław Wenc,
Jerzy Majchrzak
puzony
Kazimierz Puchalski,
Henryk Dudek,

zespół

Anna Ignasiak,
Monika Józefczyk,
Bogusława Kaczmarzyk,
Monika Merxmiiller
Anna Staszewska,
Alina Szymczyk

*

współpraca

