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El bieta SZWED 
AJD, Cz stochowa 

Dzie a sceniczne Ryszarda Wagnera 

na scenie teatru operowego w Bytomiu 

Ein Kunstwerk existiert aber auch nur dadurch, daß es zur Erscheinung kommt: dies 

Moment ist für das Drama die Aufführung auf der Bühne. 

Richard Wagner an E. Hanslick, Januar 1847 r. 

Warunkiem koniecznym zaistnienia dzie a sztuki jest jego ekspozycja, wystawienie na 

scenie: w tym w a nie zdarzeniu realizuje si  istota dramatu. 

Ryszard Wagner do E. Hanslicka, stycze  1847 r.1 

Patrz c z perspektywy lat na bogat , acz niezwykle skomplikowan  histori  
l ska, nale y zauwa y , i  procesy kulturotwórcze – zmierzaj ce w kierunku 

budowania tradycji – w ogólnym tego poj cia znaczeniu odbywa y si  przede 
wszystkim na gruncie ruchu amatorskiego. Uwarunkowania geopolityczne, które 
implikowa y przejawy ycia gospodarczego, spo ecznego i kulturalnego, nie po- 
zosta y bowiem bez wp ywu na charakter, struktur  organizacyjn  i formy upra-
wiania sztuki. 

Niemniej jednak proces kreowania warto ci kulturowych spo eczno ci l -
skiej determinowany by  równie  przez inne elementy, w tym – poprzez zinsty-
tucjonalizowan  dzia alno  placówek, teatrów czy scen operowych powsta ych 
z pocz tkiem XX stulecia i nieco pó niej, po rozstrzygni ciach plebiscytowych. 
Obydwa te nurty, tak w swym charakterze i ideowo ci odr bne, stanowi y 
o obrazie ycia duchowego l ska. 

W drugiej po owie XIX wieku w Bytomiu, jak i wielu innych miastach Prus, 
wyst powa y w drowne trupy teatralne, których produkcje uatrakcyjniane by y 
pokazami wszelkiego rodzaju sztukmistrzów. O repertuarze owych ludycznych 

                                                 
1 Rückblick und Vorschau, 1985, Bayreuth, [b.pag.]. 
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w swym charakterze prezentacji nie wiadomo zbyt wiele – z przekazów wynika, 
e najwi kszym uznaniem bytomian cieszy a si  „Wandernbühne” – w drowna 

scena Chrystianna Denemeya. W 1867 r. odby  si  równie  pierwszy spektakl 
operowy – wystawiono wówczas dzie o G. Meyerbeera pt. Afrykanka. 

Trzydzie ci lat po tym wydarzeniu z inicjatywy bankiera, dyrektora Banku 
Górno l skiego, mi o nika muzyki, Hansa Landsbergera, powo ano do ycia 
Towarzystwo Budowy Domu Koncertowego, którego statutowym celem by a 
organizacja placówki teatralnej na terenie Bytomia. W niespe na trzy lata po-
wsta , zaprojektowany przez berli skiego architekta Aleksandra Böhma, neokla-
sycystyczny gmach, w którym mie ci y si  sale przeznaczone do realizacji 
przedstawie  dramatycznych, jak i spektakli muzycznych. Widownia liczy a 631 
miejsc, orkiestron mie ci  si  poni ej cz ci sceny, szerokiej na 9 metrów. Za-
plecze techniczne wyposa one by o w niezb dn  maszyneri  sceniczn . By  to 
jeden z najnowocze niejszych gmachów teatralnych w ówczesnej Europie. 

Pierwszego pa dziernika 1901 r. odby a si  uroczysto  inauguruj ca dzia-
alno  teatru, w trakcie której wykonano Beethovenowsk  uwertur  koncertow  

pt. Po wi cenie domu oraz tragedi  A. Schillera pt. Dziewica Orlea ska. 
W organizacji placówki2 przewidziano dzia alno  scen dramatycznej i mu-

zycznej, z preferencj  tej drugiej, w tym dla repertuaru operetkowego (lecz tylko 
w pocz tkowym okresie, dopóki nie zabezpieczono kadry solistów opery). 

Teatr mia  pe n  autonomi  finansow , otrzymywa  wsparcie l skiej spó ki 
akcyjnej, niewielkie fundusze na jego dzia alno  przekazywa y w adze miasta. 

W miar  konstytuowania si  zespo u solistów w repertuarze sceny muzycz-
nej zacz y pojawia  si  dzie a klasyki operowej, m.in. Cavaleria rusticana 
P. Mascagniego, Pajace R. Leoncavalla, Traviata G. Verdiego, czy Czarodziej-

ski flet W.A. Mozarta. 
Dzie a sceniczne R. Wagnera – jak podaje E. Peter3, autor publikacji traktu-

j cej o historii i dzia alno ci teatru bytomskiego od chwili jego powstania a  po 
lata okupacji – wystawiano tu od 1905 r. Przez cztery kolejne sezony4 (od 1909 r. 
odbywa y si  spektakle: Tannhäuser, Lohengrin, piewacy norymberscy. Trudno 

                                                 
2 Na stanowisko dyrektora i g ównego re ysera powo ano Hansa Knappa, by ego szefa sceny 

w Magdeburgu i Bielefeld, doskona ego organizatora i animatora kultury. W trakcie 20-letniej 
pracy Knappa, dzi ki umiej tnie prowadzonej polityce repertuarowej, dba o ci o poziom arty-
styczny prezentacji scenicznych, pozyskiwaniu artystów o wiatowej s awie, teatr bytomski zy-
ska  renom  jednego z najlepszych w Niemczech. 

3 Od 1929 r. a  do 1944 r. E. Peter by  dyrektorem artystycznym i pierwszym dyrygentem sceny 
muzycznej; obok dyrekcji spektakli operowych prowadzi  koncerty symfoniczne i oratoryjne. 

4 Sezon trwa  siedem miesi cy. W pierwszych latach dzia alno ci spektakle operowe w proporcji 
do ilo ci prezentowanych sztuk odbywa y si  stosunkowo rzadziej – zazwyczaj by a to „opera 
miesi ca”. Przyczyn  by y problemy kadrowe – przez d u szy czas Knapp formowa  zespó  
chóralny, orkiestra liczy a 30 muzyków. 
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okre li , jaki by  poziom artystyczny przedstawie , dost pne ród a, a w tym 
przede wszystkim codzienna prasa, ogranicza y si  do krótkich informacji 
o planach repertuarowych teatru. 

Mo na przypuszcza , e realizacje te nie spotka y si  – przynajmniej 
w pierwszych latach – z dobr  ocen  i uznaniem krytyki. Poziom artystyczny 
dzie  scenicznych warunkowany jest wieloma czynnikami – wagnerowskie ope-
ry, czy dramaty muzyczne wymagaj  zabezpieczenia odpowiedniego aparatu 
wykonawczego o bardzo wysokich kwalifikacjach warsztatowych, nie wspomi-
naj c ju  o pozosta ych elementach, takich jak re yseria, czy zaplecze technicz-
ne. W sytuacji „formowania” zespo u opery, kameralnych jak na wymogi takich 
dzie  – zespo ów orkiestrowego, chóralnego, by y to przedsi wzi cia ryzykow-
ne. Za konkluzj  tak  przemawia równie  fakt „zdj cia z afiszy” opery bytom-
skiej na kilka lat wagnerowskich dzie . 

W maju 1924 r. dosz o do fuzji trzech dzia aj cych dot d samodzielnie te-
atrów w: Bytomiu, Zabrzu i Gliwicach. Po czenie placówek w jedn  instytucj  
o nazwie Dreistädte Theater warunkowane by o wzgl dami pozaartystycznymi. 
Skutki pierwszej wojny i recesja gospodarcza nie pozosta y bez wp ywu na stan 
teatralnej kasy. Podejmowane tak e w latach wcze niejszych próby wspólnej 
dzia alno ci bytomskiego Landestheater i teatru zabrskiego nie przynios y spo-
dziewanych efektów. Kryzys pog bia  si , a jego konsekwencj  by a m.in. ca -
kowita redukcja zespo u opery w Bytomiu (na przestrzeni sezonów 1921/1923). 

W nowej trójdzia owej strukturze (opera, operetka, dramat) siedzib  sceny 
operowej sta  si  teatr bytomski. Taka organizacja zapewni  mia a stabilizacj  
finansow  placówki, a jej dzia alno  – jak stwierdza  E. Makosch, autor kroniki 
teatralnej Bytomia – „zabezpieczy  mia a kulturalne d enia niemieckiego Gór-
nego l ska” („In der deutsch verbliebenen teil Oberschlesiens kulturelle Inte-
ressen zu pflegen”)5. 

W sezonie 1924/1925 spektakle opery i dramatu z udzia em zespo ów teatru 
odbywa y si  siedem razy w miesi cu, za  w pozosta e dni – w ramach dzia al-
no ci objazdowej – wystawiano je w Katowicach, Królewskiej Hucie (dzisiejszy 
Chorzów) oraz Tarnowskich Górach6. Na repertuar operowy i operetkowy sk a-
da y si  dzie a, stanowi ce teatralny kanon, w tym m.in. Fidelio L. van Beet-
hovena, Madame Butterfly G. Pucciniego, Carmen G. Bizeta, Baron cyga ski 
J. Straussa, Gejsza S. Jonesa. W kalendarium sezonu nie zabrak o tak e wagne-
rowskich oper – wystawiono Holendra tu acza. Rok pó niej odby a si  premiera 
Zygfryda, trzeciej cz ci Pier cienia Nibelunga. 
                                                 
5 E. Makosch, Chronic des Theaterwesens in der Oberschlesischen Stadt Beuthen, Dortmund 

1980, s. 4. 
6 Prawo do prowadzenia dzia alno ci na terenach mniejszo ci narodowych zapewnia a konwen-

cja genewska z dnia 15.05.1922 r. 



82 El bieta SZWED 

W recenzji spektaklu zamieszczonej w „Oberschlesische Kurier” autor (sy-
gnowany symbolami M.K.) podda  krytyce fakt umieszczenia dzie a w repertu-
arze, wskazywa  z jednej strony na d ugie i dobre tradycje opery niemieckiej 
w realizacji Zygfryda, z drugiej za  odwo ywa  si  do realnych mo liwo ci, ja-
kimi teatr dysponowa  – a te by y niewystarczaj ce7. 

Mniej krytycznie odniós  si  do poziomu artystycznego spektaklu, którego 
obsad  stanowili m.in. Willi Hechler w partii Zygfryda, Elizabeth Wanka jako 
Erna, Reina Backhaus w roli Brunhildy, Emil Ehlers jako Mime. Dobr  ocen  
otrzyma  zespó  orkiestrowy, prowadzony przez pierwszego dyrygenta opery, 
Jamesa Vandsburgera8. 

W latach nast pnych nie wznawiano prezentacji Zygfryda, natomiast w re-
pertuarze sezonów 1931/1932 oraz 1941/1942 znalaz y si  pierwsza i czwarta 
cze  tetralogii – Z oto Renu i Walkiria. 

W 1926 r., po kolejnej reorganizacji (teatr otrzyma  now  nazw  – Vereinigte 
städlische Bühnen-Beuthen, Gleiwitz, Hindenburg), scena operowa mie ci a si  – 
jak dot d – w Bytomiu, natomiast spektakle operetkowe odbywa y si  w Gliwi-
cach. Mimo poczynionych zmian, utrzymanie placówki stawa o si  coraz trud-
niejsze. Z dotychczasowego uk adu od czy  si  teatr gliwicki, za  egzystencja 
dzia u muzycznego sceny bytomskiej by a zagro ona. Dokonano wi c znacz-
nych redukcji kadrowych – zespó  orkiestry licz cy dot d 48 instrumentalistów 
zmniejszono do 36 muzyków, chóralny z 26 do 16 osób9. 

W repertuarze sceny bytomskiej w sezonie trwaj cym osiem miesi cy za-
war y si  takie dzie a, jak: Aida i Rigoletto G. Verdiego, Eugeniusz Oniegin 
P. Czajkowskiego, Czarodziejski flet W.A. Mozarta, a tak e Parsifal R. Wagnera. 

Nast pny rok (1927) by  czasem kolejnych zmian w organizacji placówki – 
dotychczasowe formy dzia alno ci artystycznej prezentowane w dwóch teatrach 
(Bytom i Zabrze) przej  Landestheater bytomski. Jak stwierdza K. Weber, za-
bieg ten podyktowany by  wzgl dami pozaartystycznymi – dotychczasowa for-
mu a organizacyjna nie by a bowiem korzystna dla odpowiedniej dzia alno ci 
placówki. 

W latach nast pnych poprawia a si  kondycja finansowa bytomskiego teatru – 
korzystna koniunktura nie pozosta a bez wp ywu na aktywno  artystyczn  ze-

                                                 
7 Z podobnymi problemami boryka a si  – konkurencyjna dla bytomskiej – scena opery Teatru 

Polskiego w Katowicach. W trakcie swej krótkiej, bo tylko dziesi cioletniej dzia alno ci, zy-
ska a miano jednej z najlepszych w Polsce okresu mi dzywojnia. Lecz i tutaj wystawienie li 
tylko jednego dzie a scenicznego R. Wagnera, Tannhäuser (w sezonach 1927/1929), spotka o 
si  z krytyczn  ocen  prasy. 

8 Na podstawie recenzji zamieszczonej w: „Oberschlesische Kurier” 1926, nr 46, s. 9. 
9 K. Weber w ksi ce Geschichte des Theaterwesen in Schlesien nie podaje danych dotycz cych 

ilo ci i sk adu osobowego solistów. 
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spo u. Przejawia a si  ona – jak stwierdza K. Weber – „w zró nicowanym i bo-
gatym w stosunku do okresu poprzedniego repertuarze, jak i wysokim poziomie 
artystycznym spektakli”10. 

Przyk adowo w okresie od 29 wrze nia 1928 r. do 30 kwietnia 1929 r. zespo-
y dramatu, opery i operetki zaprezentowa y si  w 464 przedstawieniach. Na 

scenie opery wystawiono m.in. Don Juana W.A. Mozarta, Moc przeznaczenia 
G. Verdiego, Opowie ci Hoffmanna J. Offenbacha. 30 kwietnia 1929 r. w zamy-
kaj cej sezon prezentacji Wagnerowskiego Parsifala wyst pili soli ci opery 
berli skiej – Anna Helm, Gotthold Ditter, Anton Baumann oraz Gotthelf Pistor, 
artysta znany z mistrzowskich kreacji Parsifala (wyst powa  m.in. w Bayeruth). 

Trzy lata pó niej, w 50 rocznic  mierci R. Wagnera, opera bytomska wy-
stawi a Lohengrina. W recenzji spektaklu zamieszczonej w „Oberschlesische 
Kurier” jej autor, Ewald Cwienk, wyra a  s owa uznania pod adresem zespo u, 
pisz c: „Ca o  przedstawienia sta a na poziomie, z czego nale y si  cieszy . 
Aplauz publiczno ci by  d ugi i w pe ni zas u ony” („Als Ganges zeigte die 
Auffühg ein Niveau, über das man sich nur freuen kann. Der Beifall war immer 
lauter und verdient”)11.  

W obsadzie spektaklu wyst pili najlepsi soli ci – w tytu owej partii Hans 
Hess, w posta  Elzy wcieli a si  Reina Backhaus, Telramunda odtwarza  Eduard 
Hellmuth, Króla Henryka – Teodor Henborns. Niema y udzia  w sukcesie sce-
nicznym Lohengrina mia , jak podkre la  autor recenzji, prowadz cy go Erich 
Peter: „[…] orkiestra pod dyrekcj  pierwszego dyrygenta E. Petera gra a wspa-
niale, wyrównana w barwach smyczków i instrumentów d tych blaszanych […]” 
(„Das Orchester musizierte nach bald beseitigtem, anfanglichen Intonationsdif-
ferenzen zwischen Streichern und Blasern unter Peters Leitung prachtig”)12. 

Uznanie prasy zyska o równie  wystawienie 19 pa dziernika 1933 r. Tann- 

häussera, który – obok piewaków norymberskich i Holendra tu acza – nale a  
do najcz ciej prezentowanych przez oper  bytomsk  dzie  R. Wagnera. W no-
cie redakcyjnej podkre lono m.in. to, e: „[…] Publiczno  gromkimi oklaskami 
dzi kowa a za przedstawienie” („Das Publikum dante mit überaus herzlichen 
Beifall”)13. 

W partii tytu owej wyst pi  pierwszy tenor sceny Bruno Nicolini, który – jak 
stwierdzano krytycznie – „Ma sk onno ci do wibracji g osu, która uwydatnia si  

                                                 
10 K. Weber, dz. cyt., s. 258. Kronika nie zawiera adnych informacji o poziomie artystycznym 

prezentowanych przez zespó  Oberschlesisches Theater spektakli (na przyk ad recenzje, notatki 
prasowe). Uogólniaj ce stwierdzenia o bardzo dobrych wykonaniach dzie , wydaj  si  by  ma-
o rzetelne. 

11 E. Cwienk, Wagner – „Lohengrin”, „Oberschlesische Kurier” 1932, nr 252, s. 9.  
12 Tam e. 
13 Na podstawie noty redakcyjnej zamieszczonej w: „Oberschlesische Kurier” 1933, nr 242, s. 13.  
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szczególnie w lirycznych partiach” („Er zeigt lider die neigung zu übermassigen 
Tremolieren, das nur in dramtischen Partien nicht so storend bemerkbar wird”)14. 
Dobr  ocen  wystawiono natomiast pozosta ym solistom, a w ród nich Kathe 
Bürkner odtwarzaj cej posta  Wenus, a tak e Alfredowi Otto, wyst puj cemu 
w partii Wolframa. 

Od 1933 r. w Oberschlesisches Landestheater – obok spektakli teatralnych 
i muzycznych – odbywa y si  równie  koncerty symfoniczne, z udzia em zespo-
u orkiestry, jak i znanych instrumentalistów; m.in. w sezonie 1933/1934 wyst -

pi  wiolonczelista niemiecki, Adolf Steiner, oraz dyrygent niemieckiego Towa-
rzystwa Muzycznego z Wroc awia, Franz von Hösslin. 

Niemiecki teatr w Bytomiu dzia a  nieprzerwanie do 1944 r. Na scenie opery 
w ostatnich sezonach wystawiono obok Cyganerii G. Pucciniego, Kawalera 

srebrnej ró y R. Straussa, Carmen G. Bizeta, wagnerowsk  Walkiri  i Z oto 

Renu. Gdyby z perspektywy czasu podj  prób  oceny warto ci artystycznych, 
jakie opera bytomska wnios a w tradycj  realizacji dzie  scenicznych R. Wagne-
ra, nale y stwierdzi , e niew tpliwie by y to warto ci znacz ce. W jej repertu-
arze znalaz y si  niemal wszystkie opery i dramaty muzyczne – za wyj tkiem 
Zmierzchu bogów i wczesnych utworów scenicznych kompozytora – du y to 
wi c dorobek artystyczny. 

Penetracja skromnej i nie zawsze kompletnej bazy ród owej wskaza a, e 
cho  realizacje sceniczne Wagnerowskich dzie  nale a y do trudnych wyzwa  
(zwa ywszy na uwarunkowania techniczne teatru, czy te  w pewnych okresach 
dzia alno ci – na niedomogi aparatu wykonawczego), by y to w wi kszo ci 
przedsi wzi cia udane. W recenzjach prasowych wskazywano cz sto na bogat  
scenografi , gr  wiate  i barw, doskona  re yseri  spektakli i zabezpieczaj ce 
sceniczne wymogi obsady solistów – Wagnerowska idea syntezy sztuk znalaz a 
w pe ni swoje potwierdzenie. 

Od 1945 r. zaczyna si  nowy rozdzia  w historii teatru bytomskiego. Zaled-
wie kilka tygodni po wyzwoleniu Katowic podj to decyzj  o organizacji opery – 
powo ano do ycia Teatr Muzyczny, który mia  by  zal kiem sceny. Lecz jego 
krótka, li tylko czteromiesi czna dzia alno , okaza a si  by  symboliczna – 
zorganizowano oko o 50 koncertów z udzia em m.in. solistów Opery l skiej 
(Natalia Stokowacka, Olga Szymborowska, Adam Kopciuszewski – cz onek 
przedwojennego zespo u opery katowickiego Teatru Polskiego). Podj  tak e 
dzia alno  zespó  chóralny, który w niedalekiej przysz o ci zostanie wcielony 
do bytomskiego teatru. 

                                                 
14 Tam e. 
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W kwietniu 1945 r. przyby  do Katowic – wraz z grup  artystów przedwo-
jennego teatru Opery Lwowskiej – Adam Didur15, któremu powierzono organi-
zacj  nowej placówki. W pierwotnym za o eniu postanowiono kontynuowa  
tradycje przedwojennej sceny muzycznej, lokuj c siedzib  nowo powsta ej 
w katowickim Teatrze im. S. Wyspia skiego16.  

Ju  na jesieni tego samego roku zapad a decyzja o nowej lokalizacji, któr  
mia  stanowi  Teatr Miejski w Bytomiu. Moniuszkowska Halka, któr  wykona-
no 29 listopada z okazji otwarcia placówki i inauguracji pierwszego w jej histo-
rii sezonu, wesz a na sta e do kalendarium repertuarowego Opery l skiej. 

W kolejnych latach odby y si  premierowe wystawienia dzie  nale cych do 
operowego kanonu, w tym m.in. Toski, Madame Butterfly oraz Cyganerii 
G. Pucciniego, Carmen G. Bizeta, Cyrulika sewilskiego G. Rossiniego, Uprowa-

dzenia z Seraju W.A. Mozarta. W tej bogatej i zró nicowanej ofercie repertu-
arowej nie zabrak o tak e kompozytorów polskich – w 1948 r. zaprezentowano 
balet L. Ró yckiego pt. Pan Twardowski oraz oper  Janek W. ele skiego; rok 
pó niej odby a si  premiera baletu Swantewit P. Perkowskiego. Regularnie wy-
stawiano równie  Moniuszkowsk  Pari , Straszny dwór, Verbum nobile. 

Pierwsze sceniczne kroki na deskach bytomskiego teatru stawiali w tym cza-
sie soli ci, których artystyczna droga zawiedzie w latach pó niejszych do reno-
mowanych europejskich teatrów – przyk adem tego mog  by : Krystyna Szostek- 
-Radkowa, Andrzej Hiolski, Wies aw Ochman, Henryk Grychnik. 

Pierwszym z dzie  scenicznych R. Wagnera, które zaprezentowano publicz-
no ci, by  Holender tu acz. Premiera odby a si  3 grudnia 1964 r. Nale a oby 
postawi  pytanie – czy realizacja spe ni a wymogi, jakie stawia w nim kompozy-
tor? W powojennym dziesi cioleciu w polskich teatrach nie istnia y praktycznie 
adne tradycje w wystawieniach Wagnerowskich dzie , nie mówi c ju  o kumu-

                                                 
15 Jeden z najs ynniejszych basów prze omu XIX i XX stulecia. Wyst powa  na deskach wielu 

renomowanych scen operowych wiata, m.in. w Turynie, La Scali, Pary u, Aleksandrii, Kairze, 
Lwowie, Warszawie. Stworzy  mistrzowskie kreacje Mefista w Fau cie Ch. Gounoda, Don Ba-
silia w Cyruliku sewilskim G. Rossiniego, Wotana w Walkirii R. Wagnera i wielu innych.  

16 Tam te  14 maja 1945 r. odby o si  pierwsze, inauguruj ce dzia alno  opery przedstawienie 
moniuszkowskiej Halki. Spektakl prowadzi  Zbigniew Dymek, pianista o wiatowej s awie, 
a tak e asystent A. Toscaniniego w mediola skiej La Scali. Uczestnicz cy w spektaklu zespó  
orkiestry w latach nast pnych przekszta ci si  w zespó  Filharmonii l skiej, a jego dyrektorem 
artystycznym zostanie Z. Dymek. Obsad  historycznego w swej symbolice i znaczeniu spekta-
klu stanowili m.in. Wiktoria Calma w partii tytu owej, Les aw Finze jako Jontek, Adam Kop-
ciuszewski w roli Janusza. Warto zauwa y , e Moniuszkowskie dzie a sceniczne (szczególnie 
Halka) maj  swoj  d ug  tradycj  w l skich teatrach operowych. Ju  w latach 20. bowiem do 
sta ych pozycji w repertuarze sceny katowickiego Teatru Polskiego nale a a Halka (najcz ciej 
inaugurowano ni  sezon), a tak e Straszny dwór, Paria, Verbum nobile. 
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lacji tych wszystkich problemów, z którymi boryka  si  wcze niej zespó  opery 
niemieckiej w Bytomiu. 

W jedynej li tylko recenzji spektaklu zamieszczonej w katowickich „Pogl -
dach” jej autor, Leon Markiewicz, stwierdza  m.in.: „[…] wystawienie Holendra 

tu acza wydaje si  by  wiadectwem wielkiego ryzyka ze strony obecnego kie-
rownika artystycznego, Napoleona Siessa. Wiadomo jednak, e ryzyko w wy-
padku osi gni cia pewnych rezultatów jest op acalne. […] Trzeba by o pokona  
wiele trudno ci – poradzi  sobie chocia by z niekorzystnymi warunkami sce-
nicznymi, znale  odpowiedniego re ysera i – co w operze jest rzecz  podsta-
wow  – dobra  odpowiednich piewaków z w a ciw  skal  g osu i dynamik ”17. 

Ostatni z punktów przedstawionej skali problemów zosta , zdaniem autora 
recenzji, zrealizowany dobrze. Obsada solistów, w której wyst pili: Stanis awa 
Marciniak w partii Senty, Zofia Wojciechowska jako Mary, Eugeniusz Kuszyk 
w roli Dalanda, Zbigniew Platt jako Eryk – sprosta a trudno ciom nie atwych 
przecie  partii. Ma o ekspresyjna by a natomiast kreacja Kazimierza Wolana. 
Tytu owa posta  w re yserskiej koncepcji Leo Nedomansky’ego mia a reprezen-
towa  jeden z elementów „nierealnego wiata”, ow  niemal nierzeczywist , 
pe n  majestatu posta  z za wiatów. Korzystnie wypad  za  zespó  chóralny: 
„[…] Chór m ski by  po marynarsku rubaszny – pisa  autor – e ski zw aszcza 
przy ko owrotkach, odpowiednio wdzi czny i naturalny”18. 

Spektakl prowadzony przez Karola Stryj  nale a  generalnie do udanych i – 
pomimo tradycyjnie przywo ywanych wcze niej problemów natury technicznej 
i cz ciowo tak e artystycznej – by  sukcesem ca ego zespo u opery bytomskiej. 
W résumé recenzji L. Markiewicz stwierdza : „Pami tajmy, e b d  co b d  
mamy tu do czynienia z dzie em Wagnera. Mimo ukrytych w sobie olbrzymich 
trudno ci scenicznych i wokalnych, robi wielkie wra enie swoj  muzyk ”19. 

Cho  nie by o du ego zainteresowania prasy, ani te  entuzjastycznych g o-
sów krytyki, dzie o znalaz o nale ne mu miejsce w repertuarze Opery l skiej 
(wystawiono je jeszcze w kolejnych sezonach 36 razy). 

Gdy w 2001 r. przypada  jubileusz 100-lecia gmachu teatru, kulminacyjnym 
punktem bogatych w swym przebiegu obchodów (sesja naukowa, wystawa, kon-
certy) by o wystawienie Tannhäusera. Po 36 latach muzyka Wagnera ponownie 
rozbrzmia a w bytomskim teatrze. 

Do realizacji dzie a wykorzystano wszelkie rodki techniczne – gra barw 
i wiate  wprowadza a w atmosfer  scenicznego dramatu. Doskona a, przemy-
lana w najmniejszych szczegó ach re yseria Laco Adamika by a wielk  zalet  

                                                 
17 L. Markiewicz, Holender tu acz w Operze l skiej, „Pogl dy” 1965, nr 1, s. 15. 
18 Tam e. 
19 Tam e. 
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spektaklu. Oryginalno ci przydawa a scenografia, nawi zuj ca do redniowiecz-
nych tradycji, w których osadzona jest akcja dzie a, nie wspominaj c o kostiu-
mach, ruchu scenicznym, czy pomys ach inscenizacyjnych Barbary K dzierskiej. 

W popremierowym wywiadzie zamieszczonym w miesi czniku „ l sk” 
prowadz cy ca o , Tadeusz Serafin, przyzna , e dot d nie dyrygowa  tak 
skomplikowanym utworem: „[…] By o to wi c wyzwanie dla ka dego, kto mia  
swój udzia  w powstaniu tego imponuj cego spektaklu […]”20. Zespó  wpraw-
dzie od dawna nie mierzy  si  z tak trudnym dzie em – stwierdza  Serafin – lecz 
do wiadczenie zdobyte w wielu udanych realizacjach, m.in. Giocondy, Don 

Juana, czy Dziadka do orzechów, okaza o si  by  tutaj bardzo przydatne. 
Jednak w recenzjach prasowych oceny kreacji solistów by y niejednoznacz-

ne. Adam Czopek krytycznie odniós  si  do interpretacji Janusza Wenza, który 
w osobie tytu owego bohatera nie sprosta  trudno ciom warsztatu wokalnego: 
„[…] G ówny bohater, rozdarty mi dzy grzesznym wiatem zmys owych uciech 
w grocie Wenus, a redniowiecznym wiatem wiary chrze cija skiej. Niestety, 
wymagania partii znacznie przeros y aktualne mo liwo ci artysty. Matowy, 
o nieciekawej barwie g os, pozbawiony jest swobodnej emisji. Na dodatek pie-
wak nadu ywa piersiowego rejestru i forsuje g os, który w wysokich rejestrach 
brzmi po prostu brzydko”21. 

Wies awa Konopelska w artykule zamieszczonym w miesi czniku „ l sk” 
zauwa a jedynie, e „[…] najwi ksze zadanie mia  do wykonania Janusz Wenz 
kreuj cy parti  tytu owego bohatera”22. 

Korzystniej, zdaniem cytowanego wcze niej A. Czopka, wypad a Joanna 
K ciuczyk-J drusik w roli El biety: „by a nie tylko efektown  wizualnie bogini  
Wenus, ale równie  dobrze piewa a”23. O Miko aju Zalasi skim w partii Wol-
frama Eschenbacha napisa  natomiast: „[…] W a ciwa ekspresja, pi knie pro-
wadzony g os o ciekawej barwie, dyskretne aktorstwo, pozwoli y mu stworzy  
autentyczno  w dramaturgii kreowanej postaci”24. 

Uznanie zyska  tak e zespó  orkiestrowy, który zrealizowa  poprawnie trud-
ny, pe en harmonicznych meandrów materia  partyturowy w ca o ci przedsta-
wienia nie by o rozd wi ku mi dzy instrumentalnym akompaniamentem a par-
tiami wokalnymi. Wprawdzie, jak stwierdza  cytowany wcze niej autor: „jego 
sk ad jest zbyt ma y, by osi gn  g bi  i nasycenie brzmienia, szczególnie 

                                                 
20 W. Konopelska, Tannhäuser w Operze l skiej, „ l sk” 2002, nr 1, s. 31.  
21 A. Czopek, Jubileuszowy „Tannhäuser”, www.teatry.art.pl/ Recenzje. 
22 W. Konopelska, Tannhäuser…, s. 31. 
23 A. Czopek, Jubileuszowy... 
24 Tam e. 
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w kwintecie smyczkowym, ale i tak wiele fragmentów zaskakiwa o mi kko ci  
i barwno ci  brzmienia”25. 

Wymagana w Wagnerowskich dzie ach, trudna do uzyskania – acz mo liwa – 
harmonia elementów scenicznych zosta a osi gni ta. Spektakl by  sukcesem 
ca ego zespo u Opery l skiej – Tannhäusera wystawiono z du ym powodze-
niem w katowickim Teatrze im. S. Wyspia skiego, a tak e w Operze Krakowskiej. 

KALENDARIUM SPEKTAKLI WAGNEROWSKICH NA SCENIE BYTOMSKIEJ 

1905/1909 – Tannhäuser, Lohengrin, piewacy norymberscy 
1924/1925 – Holender tu acz 
1925/1926 – Parsifal, Pier cie  Nibelunga, Zygfryd 
1927/1928 – Tannhäuser, piewacy norymberscy, Tristan i Izolda  
1928/1929 – Parsifal 
1929/1930 – Parsifal 
1930/1931 – piewacy norymberscy 
1931/1932 – Walkiria 
1932/1933 – Lohengrin 
1933/1934 – Tannhäuser, piewacy norymberscy 
1934/1935 – Holender tu acz 
1938/1939 – Holender tu acz 
1939/1940 – Tannhäuser  
1940/1941 – Holender tu acz, Walkiria 
1941/1942 – piewacy norymberscy, Walkiria 
1942/1943 – Z oto Renu, Zygfryd 
1964/1965 – Holender tu acz 
2001/2002 – Tannhäuser 

OBSADY PREMIEROWE NIEKTÓRYCH SPEKTAKLI WAGNEROWSKICH 

Sezon 1925/1926 

Zygfryd – Willi Hechler, Erda – Reina Wanka, Mime – Emil Ehlers, Brunhilda – 
Reina Backhaus, kier. muz. James Vandsburger 

Sezon 1932/1933 

Lohengrin – Hans Hess, Elza – Reina Backhaus, Telramund – Eduard Hellmuth, 
Król Henryk – Teodor Henborns, kier. muz. Erich Peter 

Sezon 1933/1934 

Tannhäuser – Ernst Neubert, Hermann – Fritz Friedrich, El bieta – Katherina 
Bürkner, Wenus – Lotte Walten, kier. muz. Erich Peter 

                                                 
25 Tam e. 
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Sezon 1940/1942 

Walkiria, Wotan – Wilhelm Rode, Hunding – Hans Kramer, Sieglinda – Helena 
Zogbaum, kier. muz. Alfred Otto 

Sezon 1964/1965 

Holender tu acz – Kazimierz Wolan, Daland – Eugeniusz Kuszyk, Senta – 
Stanis awa Marciniak, Eryk – Zbigniew Platt, Sternik – Gotfryd Potyka, Mar – 
Zofia Wojciechowska, kier. muz. Karol Stryja, re . Leo Nedomansky, scen. 
Tadeusz Gryglewski 

Sezon 2001/2002 

Tannhäuser – Janusz Wenz, Wenus – Joanna K ciuczyk-J drusik, El bieta – 
Iwona Noszczyk, Herman – Tadeusz Le niczak, Wolfram – Miko aj Zalasi ski, 
kier. muz. Tadeusz Serafin, re  Laco Adamik, scen. Barbara K dzierska 

Summary 

Stage works by Richard Wagner on stage of the opera theatre in Bytom 

Culture-forming processes including musical tradition forming in Upper Si-
lesia in the first years of the 20th century took place in the following two trends 
– the amateur movement as well as institutionalised activity of theatre houses or 
opera stages. These two trends, so distinct in their character and ideas, expressed 
the image of the region’s spiritual life. 

The German opera theatre established in Bytom in 1901 (an institution of 
two departmental structure – drama and opera) performed its activity conti-
nuously from 1944. The opera repertoire included stage works belonging to the 
theatre canon, inclusive of R. Wagner’s opera and drama (except for early works 
of the composer and Götterdämmerung (English – Twilight of the Gods). These 
were, as press revives indicated, successful undertakings – thus the Wagner idea 
of art synthesis was fully confirmed here. 

Since 1945 a new page of the theatre history began – the Silesian Opera 
started its artistic activity due to Adam Didur’s efforts. R. Wagner’s work – Der 

fliegende Holländer (English – Flying Dutchman) the premiere of which place in 
1964 – can be also found in the rich staffage of repertoire. 


