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EWA MICHNIK 

Dyrektor Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu , kierownik muzyczny i dyrygent 

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie w zakresie teorii muzyki, 

pedagogiki i dyrygentury (1972 ). Odbyła również studia uzupełniające pod 

kierunkiem prof. Hansa Swarowsky' ego w Wiedniu. 

W latach 1972-1978 dyrygent w Filharmonii w Zielonej Górze. W 1980 została 

kierownikiem artystycznym Opery i Operetki w Krakowie, a od 1981 dyrektorem 

naczelnym i artystycznym Opery Krakowskiej . 

Od 1995 r. jest dyrektorem naczelnym i artystycznym Opery Wrocławskiej . Dzięki jej 

staraniom Opera Wrocławska jako jedyna polska opera została członkiem 

rzeczywistym Międzynarodowego Stowarzyszenia Oper „EUROLYRICA" w Brukseli. 

Od 1997 do 2002 była dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu 
~ 

'' Oratoryjno - Kantatowego „Wratislavia Cantans". 

Występuje gościnnie z wieloma orkiestrami, m.in.: Filharmonią Praską, Orkiestrą 

Budapeszteńskiego Radia i Telewizji, Orkiestrą Symfoniczną w Norymberdze, Tokyo 

Metropolitan Symphony Orchestra, Deutsche Bach Orchester w Hamburgu, Kammer 

Wiener Oper, o rkiestrami Teatrów Wielkich w Łodzi , Warszawie 

i Poznaniu. W swoim dorobku ma ponad 60 premier operowych, koncerty 

symfoniczne, prawykonania, filmy telewizyjne, nagrania płytowe i radiowe. 

Jest p~ofesorem Akademii Muzycznej w Krakowie. Uczestniczy jako juror oraz 

członek honorowy w konkursach wokalnych, pianistycznych i kompozytorskich. 

W ostatnich latach poprowadziła premiery: Don Pasquale Donizettiego, Cyganerii 

Pucciniego, Fausta Gounoda, Requiem Verdiego, Falstaffa Verdiego w Operze 

Wrocławskiej, Traviaty Verdiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Marty Flotowa 

wKammerOperwWiedniu. 

' N~ scenę Hali Ludowej we Wrocławiu wprowadziła cykl superwidowisk operowych, , 
prezentowanych corocznie dla wielotysięcznej widowni, z udziałem wybitnych 

gy.'iazd operowych, w gigantycznych dekoracjach: w 1997 roku Aidę Verdiego, 

prezentowaną potem na wielkich festiwalach w Niemczech, Holandii i Belgii, w 1998 

- Carmen Bizeta, w 1999 i 2001 - Nabucco Verdiego, w 2000 - Trubadura Verdiego, 

w 2001 i 2002 - Carmina burana Orffa i Straszny dwór Moniuszki, w 2002 -

Skrzypka na dachu oraz nową inscenizację Aidy. W czerwcu 2003 zreal izowała 

Giocondę jako superwidowisko operowe na Odrze dla 30-tysięcznej widowni, 

emitowane też przez TVP. W latach 1998 - 2002 poprowadziła blisko 200 spektakli 

w Anglii , Holandii, Niemczech, Belgii, Francji i na Tajwanie. Z zespołem Opery 

Wrocławskiej dokonała nagrań płytowych Trubadura i Nabucco (nominowanych do 

muzycznych nagród „Fryderyk 2000" i „Fryderyk 2001 " ), Traviaty, Cyganerii, 

Manru Paderewskiego a także nagrań wideo spektakli Trubadura i Nabucco. 

Jest laureatką Nagrody Krytyków SPAM „ZŁOlY ORFEUSZ" na Festiwalu 

„Warszawska Jesień" 1992 za najlepsze wykonanie współczesnej polskiej opery 

Smierć Don Juana R. Palestra, współautorką uznanego za najlepszy spektakl operowy 

roku 1993 - Króla Ubu Pendereckiego, transmitowanego dla EURORADIA w 

Genewie, laureatką nagrody Magazynu Aktualności Kulturalnych TVP we Wrocławiu 

za najlepszy spektakl roku 1997 - Aidę, dwukrotnie Statuetki Fredry (za najlepszy 

spektakl roku 1998 - Toskę i za całokształt działalności w roku 2001), Nagrody 

Prezydenta Miasta Wrocławia w 1999, trzykrotnie Wrocławskiej Nagrody 

Muzycznej (w 2000 za Nabucco, w 2002 indywidualnie, w 2003 za Giocondę), w 

2001-nagrody Dolnośląski Klucz Sukcesu za realizacje spektakli 

w Hali Ludowej, w 2002 - nagrody słuchaczy Polskiego Radia Wrocław Wydarzenie 

Kulturalne Roku za spektakle Straszny dwór i Skrzypek na dachu, 

w 2003 - Statuetki Prometeusza - Nagrody Artystycznej Polskiej Estrady oraz 

Nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej - certyfikat za najlepszy produkt 

turystyczny roku 2003 - spektakle Giocondy. 

HANS - PETER LEHMANN 

Inscenizator i reżyser 

Ur. w 1934 r. , syn rzeźbiarza Kurta Lehmanna. W 1955 

rozpoczął w Berlinie studia z zakresu gry na flecie, śpiewu, 

pantomimy i wiedzy o sztuce. W latach 1959-63 był':tisystentem 
prof. Carla Eberta w Operze Berlińskiej, zaś w latach 1960-73 

asystentem Wolfganga Wagnera w Bayreuth. W latach 1963-80 pełnił funkcję 

głównego reżysera w Monachium, Freiburgu, Norymberdze, Wiesbaden i Ulm. J~ 
1981 do 2001 dyrektor naczelny i reżyser w Operze Hanowerskiej. W 1989 



otrzymał tytuł profesora w Wyższej Szkole Muzyczno-Teatralnej w Hanowerze. Autor 

gościnnych produkcji w Amsterdamie, Bazylei, Brukseli , Chicago, Mediolanie (La 

Scala), Poznaniu, Bolonii, Wenecji , Zagrzebiu , Zurychu. Na scenach niemieckich 

współpracował z teatrami w takich miastach jak Frankfurt, Essen, Berlin , Stuttgart, 

Kiel , Schwerin , Weimar i Monachium. Za swoje największe osiągnięcia 

prof. Lehmann uważa produkcje: Mojżesz i Aron Schonberga (Hanower), Die 

Soldaten B.A. Zimmermanna (Hanower), Frau ohne Schatten H. W . Henze (Bazylea), 

Pierścień Nibelunga Wagnera (Braunschweig, Hanower), Lear A Reimanna 

(Braunschweig), Śpiewacy norymberscy Wagnera (San Francisco, 2001), Walkiria 

Wagnera (Monachium 2002). Obecnie przygotowywane produkcje to Złoto Renu we 

Wrocławiu (2003) oraz Tristan i Izolda Wagnera w Sztokholmie (2004) . Prowadzi 

działalność dydaktyczną : w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, w Wyższej 

Szkole Muzyczno-Teatralnej w Hanowerze i na Uniwersytecie w Hamburgu. 

WALDEMAR ZAWODZIŃSKI 

Scenograf 

Ur. w 1959 r .. Absolwent Państwowego Liceum Plastycznego i 

Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Wydziału Reżyserii 

Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. 

Od swego debiutu w 1986 r. W Teatrze im. C. K. Norwida w 

Jeleniej Górze (Golem wg własnego scenariusza) zajmuje się reżyserią i scenografią 

teatralną. W 1987 podjął współpracę z Teatrem im. S. Jaracza w Łodzi. Zrealizował 

tam blisko 20 autorski.eh spektakli - z reguły jako reżyser i scenograf m.in. - Bramy 

raju J. Andrzejewskiego, Życie jest snem P. Calderona, Amadeusz P. Shaffera, Dybuk 

Sz. Anskiego, Iwona księżniczka Burgunda W . Gombrowicza, Woyzeck 

G . Bu~hnera , Klątwa S. Wyspiańskiego, Sen nocy letniej Szekspira, Mieszczanin 

szlach1icem Moliera, Wesele A Czechowa, Sen srebrny Salomei J. Słowackiego, 

Zdziczenie obyczajów pośmiertnych B. Leśmiana . Swoje prace realizował też na 

scenach Teatru Starego i Teatru im . J. Słowckiego w Krakowie, Teatru Współczesnego 

w Szczecinie, Teatru Nowego w Warszawie, także w Moskwie - scenografię w 

teatrach Sowremiennik (Bracia i piekło na podstawie Braci Karamazow 

f . Dostojewskiego) . Od 1992 r. Dyrektor Artystyczny Teatru im. S. Jaracza w Łodzi. 
ł 

Waldemar Zawodziński posiada również znaczący dorobek w zakresie reżyserii i 
~, ' 
scenografii operowej . W Operze Krakowskiej - zrealizował Smierć Don Juana 

R\. Palestra, Nabucco, a same dekoracje - do Czarodziejskiego fletu i Opowieści 

Hoffmanna, to ostatnie dzieło w pełnym zakresie także w Operze Bydgoskiej , w Teatrze 

Wielkim w Łodzi -Fausta, same dekoracje również w Operze Śląskiej w Bytomiu, w 

Operze Wrocławskiej - Cyganerię (1996), Falstaffa (2000), Wolnego strzelca (2001), 

Giocondę (2003), w Teatrze Wielkim w Warszawie - Bal maskowy, a w Teatrze 

Muzycznym w Łodzi - musical Człowiek z La Manchy, ponadto za granicą Rigoletto w 

Opera Taegu Korea . 

MAŁGORZATA SŁONIOWSKA 

Kostiumolog 

Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu . Od 

1988 r. związana jest z Operą we Wrocławiu , dla której tworzy 

projekty scenograficzne do spektakli operowych i baletowych. 

Współpracuje z teatrami operowymi w kraju i za granicą , m.in. z 

Impresario w opałach, G. Verdi Requiem i Rigoletto, W . A Mozart Czarodziejski flet i 

Wesele Figara, J. S. Bach Kantaty, oraz kostiumy do superwidowiska plenerowego 



m.in. w Opera La Fenice w Wenecji, mediolańskiej La Scali, tv\cx:Jrycie, w Palais Gamier w 

Paryżu, w Teatro Nac:ional Sao Carlos w Lizb:inie, w Rio de .Janeiro, na Spoleb Festival w 

USA i Richard-Strouss-Festspiele w Garmisch-Partenkirchen. Gaśd na większości niemieckich 

scen operowych. Przez najbliższe dwa sezony będzie śpiewał w Operze w Hamburgu i w 

English National Opera w Londynie. Jego repertuar obejmuje głównie p:irtie basowe i bas

barylonowe, przede wszystkim w dziełach Wagnera, ale także Verdiego, fv\ozarta, 

Beełhovena, Gounocla, R. Stroussa, Berga. Najważniejsze role to: Wotan, Wędrowiec i 

Hagen (w lełralogii}, Hans Sachs (Śpiewacy norymberscy), Holender tułacz, Gunemanz 

(Parsifal), Filip (llin Carlos), Fiesco (Simone &xcanegro), Zaccaria (Nabucco), Falstaff. Artysta 

wyslępuje również w salach koncertawych. 

BOGUSŁAW SlYNALSKI 

Wotan - baryton 

Absolwent Uniwersy1etu Jagiellońskiego na Wydziale Filologicznym i Akademii Muzycznej 

w Krakowie na Wydziale Wokalnym. Doskonali/ się pod kierunkiem prof. Pawła Lisicjana w 

Weimarze. Karierę artystyczną rozpoczął jako pierwszy baryton - solista Opery w 

Meiningen (1979-1984). Następnie był solistą w Operze Krakowskiej, a od 1995 jest 

pierwszym barytonem w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Wielokrotnie występował na scenie 

Opery Narodowej w Warszawie, z którą wziął udział w toumees do Francji, Niemiec, 

Włoch, Szwajcarii i do Pekinu. Z Operą Poznańską występował m.in. w Danse Theater i 

Royal Theater w Hadze, w Concertgebouw w Amsterdomie, Congrees Palais w Paryżu . 

Śpiewał gościnnie na licznych scenach świata, m.in. w Luksemburgu, Numburgu, Be~inie, 
Heilbronn, óstendzie, Carcassone, wielokrotnie - na Międzynarodowym Festiwalu w 

Xanten. W 1995 wziął udział w galowym koncercie Metropolitan Opera 

w N\elbaume Concert Hall, w 1997 - w nowej produkcji Strasznego dworu w Shea's 

Performing Ms Center w Buffalo, w 1998 dal recital w Casino Theatre w Lille, 

a ~ 11999 kreował role Skarpiowa w światowej premierze opery Galina 

M .. londowsky'ego w Poznaniu. Brał udział we wszystkich superprodukcjach Opery 

Dolnośląskiej , uczestniczy/ w jej nagraniach płyt i wideo oper Nabucco i Trubadur oraz 

odbył toumee na Tajwan. 

ZBIGNIEW KRYCZKA 

Donner - bas-baryton 

Ur. w 1949 r. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi w klasie 

prof. A Winiarskiej. Od 1975 solista Opery Wrocławskiej . Do ważniejszych ról w jego 

dotychczasowym dorobku należą : Stolnik i Janusz w Halce, Inkwizytor w Don Carlosie, 

Guglielmo w Cosi fon lufle, Escamillo w Cannen, Scorpio w Tosce, Abimelech w Samsonie i 

Doli/i, fv\onterone w Rigoletcie, Ottokar w Wolnym strzelcu, Hermes w Miłości CJrf:usza, 
żbigniew i Miecznik w Strasznym dworze, Schaunard w Cyganerii, Amonasro w Aidzie, 

Walenty w Fauście, Almaviva w Weselu Figora, Hrabia di Luna w Trubadurze, Dulcamara w 

Napo;u miłosnym, Pan Ford w Falstoff;e. Z zespołem Opery Wrocławskiej występował na 

Międzynarodowym Festiwalu Operowym w Xanten, we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii. 

Wziął udział w nagraniach płytowych oper: Tosca, Nabucco, Cyganeria, Trovialo. 

Uczestniczy/ w Festiwalu Muzyki - Łańcut 1981 , Feste Musicali - Messi na 1983, w koncertach 

muzyki cerkiewnej (1986) oraz p:ilskiej i amerykańskiej muzyki sakralnej (1990). 

KLAUS-MICHAEL REEH 

Donner - baryton 

Ur. w Burg/Dithmarschen. Naukę śpiewu pobierał w Margot-Hopfner-Studio 

w Hamburgu u Petera Andersa jr. Związany był z teatrami muzycznymi 

w następujących miastach: Rendsburg, OsnabrUck, Braunschweig, Wiesbaden. Od 1982 

roku jest sol istą w Staatsoper w Hanowerze. W 1998 otrzymał tytuł solisty kameralnego. 

Śpiewał najważniejsze włoskie partie barytonowe (ostatnio m. in. Renato w Balu 

maskowym, Nabucco, Rigoletto, Posa w Don Carlosie}, a także partie w operach 

Czarodzie;ski flet Mozarta (Przemawiający), Jaś i Małgosia Humperdincka (Peter 

Besenbinder}, Sprzedana narzeczona Smetany (Kruszyna). 

ANDRZEJ KALININ 

Froch - tenor 

Ur. w 1963 r. Ukończy/ Średnią Szkołę Muzyczną w Krasnodarze i Konserwatorium 

Muzyczne im. Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu w klasie śpiewu solowego u 

prof. Sergiusza Riazancewa i w klasie kameralistyki u prof. Kiry lzotowej . 



W 1990 r. zajął Ili miejsce na I Międzynarodowym Konkursie Studentów Śpiewaków we 

Wrocławiu, a w 1992 otrzymał nagrodę specjalną na I Międzynarodowym Konkursie 

Wokalnym im. S. Moniuszki. Od 1990 r. jest solistą Opery Wrocławskiej . Na jego 

repertuar składa się wiele partii operowych i operetkowych, jak Alfred (Traviata), Książę 

(Rigoletlo}, Ismael {Nabucco}, Tarnino (Czarodziejski Ret}, Max {Wolny shzelec}, Lenski 

(Eugeniusz Oniegin), Stefan, Damazy (Straszny dwór}, Rudolf (Cyganeria}, Ernesto (Don 

Pasquale}, Stach (Krakowiacy i górale), Barinkaj {Baron cygański}, Hrabia {Wiedeńska 

krew}, Kamil (Wesoła wdówka), Remendado {Carmen}, Gelindo {Impresario 

w opałach}, Faust , Hr. Almaviva (Cyrulik sewilski), a także dzieła muzyki oratoryjno

kantatowej. Występował na I i li Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej we 

Wrocławiu, Poznaniu i Jeleniej Górze. Stale współpracuje z Teatrem Muzycznym w 

Łodzi. Uczestniczył w licznych tournee we Francji, Szwajcarii, Holandii, Belgii, 

Luksemburgu i Niemczech, a także w koncertach (Chicago - USA) . 

Jest laureatem "ZŁOTEJ IGLICY '95" , przyznawanej przez wrocławską publiczność 

teatralną najpopularniejszemu śpiewakowi roku. 

PIOTR BEDNARSKI 

Loge - tenor 

Studiował w Łodzi. Debiutował w Warszawie. Od 198 l roku występuje najczęściej 

w Niemczech, m.in. w Hildesheim, Krefeld, Trier, Kiel, Lipsku, Dreźnie, Berlinie, 

Wiesbaden i Rostocku. Od 1996 roku związany jest na stałe z Chemnitz. W jego 

repertuarze szczególną pozycję zajmują duże partie operetkowe, takie jak: Eisenstein, 

Graf Zedlau, Graf Tassiloo i Książę Sou-Chong, nie brakuje też ról operowych: Loge 

(Złoto Renu}, Don Jerome (Zaręczyny w klasztorze Prokofiewa) oraz Valzacchi {Kawaler 

Srebrnej Róży R. Straussa) . Artysta śpiewał także partię Thcnardiera „ 'I 

w Les Miserables oraz Heroda w Jezus Christ Superstar: 

PAWEŁ WUNDER 

Urodzony 29 sierpnia 1963 r. w ZSRR w Kazachstanie. Ukończył Średnią Szkołę 

Muzyczną im. Czajkowskiego w Ałma-Acie oraz wydział wokalny w Konserwatorium 

im. Rimskiego-Korsakowa w Sankt-Petersburgu w klasie prof. Pluznikowa. Był solistą 
~ od Państwowej Opery we Wr awiu (l 991-93), Opery i Operetki w Krakowie (l 993-

2000), Opery Narodowej w Ostrawie (2000-2001 ). Od 2001 r. współpracuje 

z różnymi teatrami operowymi w Polsce i za granicą (Niemcy, Holandia, Dania, Belgia, 

Francja, Węgry, Czechy) . W repertuarze posiada partie w operach Verdiego (Aida, 

Joanna d'Arc, Bal maskowy, Trubadur, Nabucco}, Pucciniego (Turandot, Tosca, Madame 

Butterfly}, Webera {Wolny shzelec), Bizeta {Carmen}, Musorgskiego (Borys Godunow}, 

Leoncavalla (Pajace}, Czajkowskiego (Eugeniusz Oniegin}, Borodina (Kniaź Igor}, 

R. Straussa {Salome}, Pendereckiego {Ubu Król, Czarna maska}, Aubera (Niema z 

Porticci}, Baito {Mefistofeles), Wagnera {Złoto Renu), a także program koncertowy - arie 

operowe, pieśni (neapolitańskie, Czajkowskiego, Szostakowicza, Areńskiego, 

Greczaninowa, Dvoi'aka), Requiem Dvoi'aka, Verdiego, Requiem Polskie Pendereckiego. 

MACIEJ KRZYSZ1YNIAK 

Alberich - baryton 

Ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu, gdzie studiował na Wydziale Wokalno

Aktorskim w klasie prof. Macieja Witkiewicza oraz prof. Eugeniusza Sąsiadka . Od 1986 

r. jest solistą Opery Wrocławskiej . W swoim repertuarze posiada blisko 30 partii 

operowych, m.in. tytułowy Figaro, Don Juan, Rigoletto, Nabucco, Holender, a także 

Renato w Balu maskowym, Jagon w Otello, Sharples w Madama Butterfly, Arcykapłan w 

Samsonie i Doli/i, Amonasro w Aidzie, Escamillo w Carmen, Marcel w Cyganerii, Doktor 

Malatesta w Don Pasquale, Brontolone w Impresariu w opałach, Zbigniew " 

w Strasznym dworze, Germont w Traviacie. Dwukrotnie wyróżniony Złotą Iglicą : 

w 1997 i 1998 r. - nagrodą wrocławskiej publiczności dla najlepszego śpiewaka roku. 

Artysta wielokrotnie występował gościnn ie za granicą : w Czechosłowacji, Niemczech 

Francji, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Danii, Luxemburgu, Włoszech , Wielkiej Brytanii, 

Hiszpanii. Bierze udział w koncertach symfonicznych muzyki współczesnej i oratoryjnej . 

Uczestniczy/ w w ielu festiwalach, m.in.: Wratislavia Cantans, Moniuszkowskim w 

Kudowie, Operowym G. Verdiego w Roncole, Sommerfestspiele w Xanten, w 

Luxemburgu. Wziął udział w nagraniach płyt CD: Kantaty, Traviata, Tosca, Cyganeria. 

FRANK SCHNEIDERS 

Alberich - bas-baryton 

Ur. w Koloni i. Studiował germanistykę oraz śpiew na Akademii Muzycznej w Kolonii, 

w klasie Josefa tv'letternicha, później także u Jaume F. Puig' a w Barcelonie oraz 



ELŻBIETA KACZMARZYK - JANCZAK 

Fricka - mezzosopran 

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu . Jest laureatką konkursów wokalnych 

im. Ady Sari w Nowym Sączu, im. V. Belliniego we Włoszech, finalistką konkursu 

w Bilbao w Hiszpanii. W 2002 r. została nominowana do nagrody im. Andrzeja 

Hiolskiego. Wielokrotnie była zapraszana na polskie i międzynarodowe festiwale - (m.in. 

Wratislavia Cantans, Dni Sztuki Sakralnej w Szczecinie, Dni Muzyki Polskiej 

w Amsterdamie). Koncertowała w USA i w Europie: we Francji, Holandii, Hiszpanii, Danii, 

Belgii, Szwajcarii, Szwecji, Rosji, Niemczech, na Węgrzech , we Włoszech , Jugosławii. 

Od 1993 r. jest solistką Opery Wrocławskiej , gdzie stworzyła wiele znaczących kreacji, 

jak tytułowa Carmen, Gwiazda (Star Zygmunta Krauze}, Izabela (Włoszka w Algierze}, a 

także w Nabucco, Trubodurze, Rigoletcie, Impresario w opałach, Falstaffie. 

Z macierzystym zespołem bądź samodzielnie występowałam.in . w Holandii, Niemczech, 

Norwegii. Nagrywała audycje dla radia i telewizji oraz dokonała nagrań na płyty. 

Artystka ma w swoim repertuarze ponad 20 portii operowych oraz około 20 dzieł 

oratoryjnych i kantatowych. 

AGNIESZKA REHLJS 

Fricka - mezzosopran 

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej 

we Wrocławiu . Trzykrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Brała udział w 

kursach mistrzowskich, m.in. u K. Szostek-Radkowej, A Stolte, Ch. Elssnera i 

G. Kahry'ego. Laureatka konkursów wokalnych im. Franciszki Platówny we Wrocławiu 

(I nagroda) oraz w Dusznikach Zdroju (w kategorii oratoryjnej). Od 1996 r. jest solistką 

Opery Wrocławskiej, gdzie zrealizowała wiele znaczących ról, jak Jadwiga w Strasznym 

dworze, Fenena w Nabucco, Magdalena w Rigoletto, Siebel w Fauście, Cherubinw 

Weselu Figara, Mercedes w Carmen, Aza w Manru, Meg Page w Falstaffie, Flora w 

Traviacie. Uczestniczyła w wielkich widowiskach operowych w Hali Ludowej {Carmen, 

2000 w Cannes we Francji. Koncertowała w Polsce i Europie, m.in. pod dyrekcją 

K. Pendereckiego, K. Korda, z Sinfonią Varsovią, Bamberger Symphoniker, Litewską 

Filharmonią Narodową, Filharmonią w Strasbourgu. 

ALEKSANDRA LEMISZKA 

Freia - sopran 

Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 1980 zaangażowana 

w Warszawskiej Operze Kameralnej , debiutowała w Cyruliku sewilskim partią Rozyny, w 

Teatrze Marii Antoniny w Wersalu podczas tournee po Francji. Śpiewała tytułową partię w 

Halce (w wersji wileńskiej) w reżyserii K. Dejmka na Festiwalu w Brighton. Brała udział w 

koncertach muzyki dawnej, oratoryjnej i kantatowej . Od 1987 r. jest solistką Opery 

Wrocławskiej . Stworzyła wiele imponujących wokalnie i aktorsko partii, jak Micaela w 

Carmen, Tosca, Cho-Cho-San w Madama Butterfly, Anusia w Wolnym strzelcu, Violetta w 

Traviacie, Desdemona w Otello, Dorabella w Cosi Fan lulfe, Halka, Amelia w Balu 

maskowym, Abigaille w Nabucco, Elżbieta w Don Carlosie, Hrabina 

w Weselu Figara, Senta w Holendrze tułaczu, Ulana w Manru, Hanna w Strasznym 

dworze, Aida, Mimi w Cyganerii, Małgorzata w Fauście. Partię Abigaille wykonywała 

ponad l OO razy w wielu krajach Europy. Stale współpracuje z Operą Krakowską, 

Szczecińską, Bydgoską, Poznańską i z filharmoniami w całym kraju . Odbyła liczne 

tournees do Niemiec, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Francji, Danii. Występowała na 

festiwalach w Brighton, La Chaise-Dieu, Asyżu . 

KARIN SUl3 

Freia - sopran 

Ur. w Monachium. Po zdobyciu nagrody na międzynarodowym konkursie wokalnym 

„Neue Stimmen" 1 otrzymała od prof. Augusta Everdinga dwuletni angaż w Studio 

Operowym Bawarskiej Staatsoper w Monachium. Artystka współpracuje 

z wieloma reżyserami, m.in.: z Augustem Everdingiem i Kurtem Weinzierlem oraz 1 

z takimi dyrygentami, jak: Peter Schneider, Horst Stein, Marcelo Viotti , Fabio Luisi , Gustaf 

Kuhn, Enoch zu Gutenberg i Stefan Saltesz. Posiada bogaty repertuar operowy i 

koncertowy, od dzieł Mozarta, Bizeta, Humperdincka i Pucciniego, po Orffa. Śpiewa 
również religijne oraz świeckie utwory Bacha, Mozarta, Haydna, Beethovena, Brahmsa, 

I 
Brucknera, Brittena. Artystka doskonale czuje się także w partiach operetkowych. 



Występowała gościnnie m.in . w Filharmonii Kolońskiej , w Herkulessaal i w Filharmonii 

Monachijskiej na Gasteig, na Festiwalu Muzycznym Rheingau, Festiwalu Mozartowskim w 

Wurzburgu, Chimegauer Opersommer, Salzburger Osterfestspiele, na Festiwalu 

Muzycznym Edinburgh 2002. Podczas międzynarodowych Musikfestwochen w Lucernie 

wzięła udział w Parsifalu Wagnera, w reżyserii Petera Steina i pod batutą Claudio 

Abbado. 

ELŻBIETA ARDAM 

Erda - mezzosopran 

Elżbieta Ardam urodziła się w Poznaniu i studiowała na tamtejszej Akademii Muzycznej. 

Jest laureatką licznych konkursów wokalnych, m. in. w Genewie, Barcelonie i Moskwie. W 

latach 1987-1991 była solistką w Thootre de la Mon na ie w Brukseli. Od roku 1991 nie jest 

na stałe związana z żadnym teatrem muzycznym. Występuje na międzynarodowych 

scenach operowych. Współpracuje z takimi dyrygentami jak: Riccardo Muti, Sylvian 

Cambreling i Georg Solti, pod którego batutą w roku 1991 debiutowała w roli Emilii w 

operze Otello Verdiego. W latach 1992-1996 na Salzburger Festspiele występowała w 

operze Elektra Richarda Straussa pod batutą Lori na Maazela. W sezonie 2003-2004 

będzie można zobaczyć ją w roli Waltraute i Erdy w Pierścieniu Nibelunga Wagnera w 

Operze w Liege 

BARBARA KRAHEL 

Erda - mezzosopran 

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Macieja Witkiewicza. 

Solistka Opery Wrocławskiej od 1983 r. Stworzyła wiele kreacji wysoko ocenionych przez 

krytykę. Należą do nich takie portie operowe jak Amneris {Aida}, Azucena {Trubadur}, 

Dalila, Carmen, Izabela {Włoszka w Algierze), Olga {Eugeniusz Oniegin), Ulryka (Bal 

maskowy), Fenena {Nabucco}, Eboli (Don Carlos}, a także portie oratoryjne: w Requiem 

Verdiego, Mesiaszu Handle, Stabat Maier Szymanowskiego, Odach safickich 

M . Stachowskiego. Brała udział w renomowanych festiwalach w Oslo, La Chaise-Dieu,_ 

Wratislavia Cantans, na Festiwalu Chopinowskim w Austrii, trzykrotnie na Festiwalu 

Verdiowskim w Roncole. Koncertowała w całej Europie, m.in. w filharmoniach w Be~inie i 

nachium. Nagrała wiele płyt z muzyką operową i oratoryjną . Z Operą Dolnośląską 

Wj'stąpiła na Tajwanie oraz nagrała płytę Nabucco. 

DANUTA NOWAK-POŁClYŃSKA 

Erda - mezzosopran 

W 1992 r. ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu w klasie śpiewu prof. Ewy 

Wdowickiej . Jest laureatką IV Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari 

w Nowym Sączu oraz konkursu lbla Grand Prix im. Belliniego na Sycylii. Już podczas 

studiów współpracowała z Chórem Chłopięcym „Polskie Słowiki" Jerzego Kurczewskiego i 

Teatrem Wielkim w Poznaniu. Koncertowała we Francji, Belgii, Holandii i Hiszponii. Brała 

udział w licznych festiwalach, m.in. w Nantes, Lockeren, Grass i Xanten. Zagrała jedną z 

głównych ról w filmie A miał być musical wg Girl Crazy Gershwina oraz rolę królewny w 

telewizyjnej bajce O dobrym złym smoku. Dokonała nagrań CD: Stabat Maier 

Szymanowskiego i Musica sacra Moniuszki. Jej najważniejsze role operowe to: Amneris w 

Aidzie, Carmen, Fenena w Nabucco, Magdalena w Rigoletcie. Obecnie współpracuje z 

Operą Dolnośląską, Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą Krakowską i Teatrem Wielkim w 

Łodzi. 

ALEKSANDRA BUCZEK 

Woglinde - sopran 

Naukę śpiewu rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I i li stopnia w Opolu. 

W 2003 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie 

prof. Agaty Młynarskiej (dyplom z wyróżnieniem) . W trakcie nauki reprezentowała 

uczelnię na licznych konkursach, kursach wokalnych oraz festiwalach. Stypendystka 

Ministra Kultury oraz laureatka m.in. I nagrody na li Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym 

im. H. Halskiej we Wrocławiu . Z agencją muzyczną Pro Musica odbyła liczne trasy 

koncertowe, głównie za granicą, występując m.in. w salach Filharmonii Monachijskiej, 

Lipskiego Gewandhausu, Tonhalle w Zurychu, na scenach w Stuttgarcie, Bernie, Bazylei, 

Freiburgu. Śpiewała Pasię wg św. Maleusza i Kantaty Bacha pod dyrekcja J. T. Adamusa, 

opery Siostra Angelica Pucciniego, łaskawość Tytusa Mozarto i Potaiemne małżeństwo 

Cimarosy pod batutą T. Zatheya, Czarodzieiski flet Mozarta pod dyrekcją Marka Tracza. 

W 2002 r. debiutowała portią Królowej Nocy w Operze Dolnośląskiej . Obecnie jest 

solistką Opery. 



MAGDALENA KOT 

Woglinde - sopran 

Studentka roku dyplomowego na wydziale wokalnym wrocławskiej Akademii Muzycznej 

w klasie śpiewu solowego adiunkt Ewy Czermak. 

Od stycznia 2002 roku stale współpracuje z Operą Dolnośląśką , gdzie brała udział w 

następujących realizacjach : G . Bizet Carmen /partia Frasquity/, J.Bock, J.Stein, 

S.Harnick Skrzypek no dachu /partia Chowy/, J. S. Bach Kantato o kawie /partia 

Lieschen / , G. Verdi Tra via to /partia An iny/. 

8NACZERMAK 

Wellgunde - sopran 

Solistka Opery Wrocławskiej , Bułgarka z pochodzenia, jest absolwentką 

Bułgarskiego Konserwatorium Państwowego oraz kursu mistrzowskiego śpiewu 

kameralnego w Sofii. Występowała m.in. na Międzynarodowym Festiwalu 

Wratislavia Cantans ( 1992), a z zespołem Opery Wrocławskiej na Festiwalu 

Mozartowskim w Madrycie ( 1993) jako Despina w Cosi fon tutte, na 

Międzynarodowym Festiwalu w Istambule jako Zuzanna {Wesele Figaro}. Zachwyca 

publi czność pięknym głosem i interesującymi kreacjami aktorskimi . 

W swoim repertuarze ma partię : Zuzanny {Wesele Figaro}, Zerliny {Don Giovanni}, 

Anusi {Wolny strzelec}, Leili {Poławiacze pereł} Paminy (Czorodzie;ski flet} ,Noriny 

{Don Posquale}, Hanny (Straszny dwór}, Merliny {Impresario w opalach}, Musetty 

i Mimi {Cyg~nerio}, Kapłanki {Aida}, Micaeli {Carmen}, Małgorzaty (Faust}, Nanetty 

(Falstaff}. Ponadto wykonuje repertuar kameralny i symfoniczny np. pieśni : 

Schuberta, R.Schumanna, . P.Czajkowskiego oraz Mes;asz Heandla, Requiem 

Mozarta, Requiem - Verdiego. 

Uczestniczy/a w wielu nagraniach radiowych i telewizyjnych . Ewa Czermak 

prowadzi także działalność pedagogiczną jako adiunkt wokalistyki Akademii 

Muzycznej we Wrocławiu . Od 2002 roku jest kierownikiem Katedry Wokalistyki. 

Laureatka nagrody wrocławskiej publiczności w 1996 r. Złota Iglica. 

8NA VESIN 

Wellgunde - sopran 

Studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie i Wrocławiu, gdzie w 2001 roku uzyskała 

dyplom w klasie prof. Barbary Ewy Werner. 

Doskonaliła umiejętności na licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez 

Stefanię Toczyską, Helenę Łazarską i Ryszarda Karczykowskiego. 

Debiutowała na scenie Opery Dolnośląskiej w studenckim przedstawieniu 

W .A. Mozarta Czarodzie;ski flet. 

W repertuarze ma: Czorodzie;ski flet W .A. Mozarta, Włoszkę w Algierze 

G . Rossiniego, Cyganerię G . Pucciniego, Carmen G . Bizeta, Złoto Renu 

R. Wagnera . 

Flosshilde - mezzosopran 

Urodzona we Wrocławiu. W wieku 5 lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach. Potem 

zainteresowała się gitarą klasyczną i organami. W 1993 ukończy/a z wyróżn ieniem 

Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie śpiewu Izabelli Jasińskiej - Buszewicz. 

W latach 1993 - 1995 była stypendystką Międzynarodowej Fundacji Mozartowskiej jak 

również brała udział w Sommer Akademie Johann Sebastian Bach w Stuttgarcie. 

Uczestniczy/a czynnie w kursach mistrzowskich prowadzonych przez A. Reynolds, 

T. Żylis - Garę, E. Mathisa, E. HaeAigera. Jest laureatką konkursów wokalnych w 

Dusznikach Zdroju, Nowym Sączu i Bratysławie . Jej dorobek koncertowy to między 

innymi występy na Festiwalach: Wratislavia Cantans, Mitle Europa oraz Prazske Joro. W 

sezonach artystycznych 1993 - 1996 współpracowała z Operą i Operetką w Krakowie. 

Obecnie pracuje na scenie Opery Dolnośląskiej . Laureatka Złotej Iglicy 2003. 



Kazimierz Kościukiewicz 

WAGNEROWSKIE TRADYCJE W POLSCE I WE WROClAWIU 

Dawno minęły już czasy, gdy Ryszard Wagner w Polsce i innych krajach 

doświadczonych niemiecką przemocą obłożony był swoistą anatemą i pozostawał 

nieobecny na scenach operowych. Germańskość jego dramatów muzycznych, która już 

w okresie I wojny światowej służy/a rozbudzaniu narodowych ambicji i nastrojów 

wojowniczych, a w Trzeciej Rzeszy wykorzystywana była jako narzędzie w kształtowaniu 

mentalnośc i „narodu panów i władców świata", po li wojnie światowej kojarzy/a się 

wyjątkowo niedobrze, budząc dystans, a nawet niechęć do niemieckiego kompozytora. 

Uraz pozostał. Ale świadomość niecnego wykorzystania genialnego dzieła Wagnera dla 

celów propagandowych oraz jego pozycja w kulturze europejskiej dość szybko wzięły 

górę i kazały przywrócić mu należne miejsce w społecznym obiegu. 

W Bayreuth - w miejscu Wagnerowskiego kultu, w teatrze wybudowanym 

specjalnie dla kompozytora i ściśle według jego pomysłu, jego dramaty muzyczne 

właściwie wykonywane były prawie nieprzerwanie (po wojnie wznowione od 1950 

roku). Tam prawda jego dzieł, mimo nadużyć hi~erowskiej propagandy i mimo 

zewnętrznej nacjonalistycznej aury,w gruncie rzeczy zachowała swój uniwersalny 

artystyczny wymiar. A w powojennych inscenizacjach niejednokrotnie otrzymywały 

jawnie antytotal itarną i antynacjonalistyczną wymowę. 

W Polsce po li wojnie światowej pierwsze Wagnerowskie dzieło pojawiło się w 

1956 roku na scenie Opery Warszawskiej, kierowanej przez Bohdana Wodiczkę; był to 

Lohengrin. Przodującą rolę w przełamywaniu wagnerowskich uprzedzeń odegrała 

jednak Operc;:i Poznańska, wystawiając w tym samym roku Holendra tułacza, a zwłaszcza 

za dyrekcji Roberta Satanowskiego, który w 1967 roku wprowadził na scenę 

Tannhćiusera, a w 1968 Trisfcna i Izoldę. Robert Satanowski, j uż jako dyrektor Teatru 

Wielkiego w Warszawie, w 1988 roku po raz pierwszy zrealizował na tej scenie całą 

Wagnerowską tetralogię . Wcześniej w 1979 roku Królewska Opera ze Sztokholmu na 

zaproszenie Antoniego Wicherka zaprezentowała Pierścień Nibelunga jeden raz 

gościnnie, a w 1984 roku Teatr Wielki w Łodzi wystawił Walkirię. 

We Wrocławi u w okresie powojennym tylko dwukrotnie dotychczas pojawiły 

się dzieła operowe Wagnera. Pierwszy raz 21 października 1983 roku, dla uczczenia 

1 OO rocznicy śmierci kompozytora, wykonano w niepełnej wersji estradowej Lohengrina. 

1 O lat później 29 październ ika 1993 roku odbyło się jedno(!) przedstawienie Holendra 

tułacza (zrealizowanego na zamówienie niemieckiego impresaria na tournee po RFN, 

Holandii i Szwajcarii). 

Tradycje polskie i wrocławskie były jednak znacznie bogatsze. Pionierską rolę 

w przyswajaniu dzieła Wagnera polskiej kulturze odegrał Lwów. Tam najwcześniej , bo w 

1863 roku w Teatrze Skarbka wystawiono Tannhćiusera, w 1877 roku Lohengrina (po 

włosku !), w 1899 Rienziego. Na początku XX wieku Opera Lwowska wystawiła 

Holendra tułacza ( 1902), Walkirię ( 1903), Zygfryda ( 1907) i Złoto Renu ( 1908), a w 

1911 roku, po raz pierwszy w Polsce cały cykl Pierścienia Nibelunga. Warszawa w 

1879 roku poznała Lohengrina, w 1883 Tannhćiusera, w pierwszych latach XX wieku 

Walkirię ( 1903) oraz Holendra tułacza i Śpiewaków norymberskich ( 1908), zaś w okresie 

międzywojennym za dyrekcji Emila Młynarskiego Trisfcna i Izoldę (1921), Zygfryda 

(1925), Parsifala (1927) i Zmierzch bogów{l 929). Również na polskiej scenie operowej 

w Poznaniu u progu jej działalności pojawiły się dwa dzieła Wagnera: Walkiria i 

Holender tułacz, w 1927 roku Zygfryd, a w 1938 ponownie Holender tułacz. 

Wrocław, którego wielowiekową i wielonarodową przeszłość ku lturalną 

przyjmujemy dzisiaj z całą otwartością, szczyci się szczególnie bogatymi tradycjami 

wagnerowskimi. Już w 1852 roku wystawiono w istniejącym od 1841 roku Teatrze 

Miejskim Tannhćiusera ( zaledwie siedem lat po drezdeńskiej prapremierze), a wkrótce 

potem Holendra tułacza { 1853), Lohengrina ( 1854) oraz Rienziego ( 1858). Kolejne 

premiery odbyły się już w odbudowanym po dwóch pożarach gmachu operowym: 

w 187 4 roku Śpiewacy norymberscy, w 1888 Trisfcn i Izolda, w 1895 cała tetralogia 

Pierścień Nibelunga, i to niemal wyłącznie własnymi siłami , co było naonczas wielkim 

wyczynem. W tym czasie dzieła Wagnera osiągnęły we Wrocławiu olbrzymią 

popularność . W sezonie 1895/1896 na 193 przedstawienia aż 45 stanowiły spektakle 

jego oper i dramatów. Popularność ta sprawiła, że od następnego roku tradycją stało się 

zakończenie każdego sezonu serią dzieł Wagnera. 

Innym przykładem wagnerowskiej tradycji na polskiej ziemi były wielkie 

spektakle jego dzieł odbywające się niemal do końca wojny w Operze Leśnej 

w Sopocie. 

Dla pełnego obrazu wagnerowskich tradycji w polskiej kulturze wspomnieć 

trzeba na koniec o polskich śpiewakach i śpiewaczkach, którzy zasłynęl i w repertuarze 

wagnerowskim, na scenach polskich i niemieckich. Należeli do nich: Bronisława 

Dawiakowska, Augusta Geisthardt, Salomea Kruszelnicka, Janina Korolewicz

Waydowa, Helena Zboińska -Ruszkowska , Matylda Polińska-Lewicka , Maria 

Budziszewska, Franciszka Platówna, Jan Reszke i jego brat Edward, Ignacy Dygas, 

Władysław Florjański , Aleksander Bandrowski, Józef Mann, Stanisław Gruszczyński, 

Wadaw Brzeziński, Eugeniusz Mossakowski, Zygmunt Zalewski, Adam Didur, Adam 

Ostrowski, Aleksander Michałowski . 



WAGNEROWSKI DRAMAT MUIYCZNY ••• 

Na czym polega wielkość i wyjątkowość dzieła Wagnera? 

Od ponad półtora wieku ono trwa, żyje i promieniuje, pobudza fantazję inscenizatorów, 

reżyserów i scenografów, jest wyzwaniem dla dyrygentów i śpiewaków, fascynuje kolejne 

pokolenia widzów i słuchaczy na całym świecie. Nade wszystko jednak żywy jest jego kult 

w wystawionej mu „świątyni" w Bayreuth. Tam spełniło się ono w najdoskonalszym i 

wymarzonym przez Wagnera kształcie. Stamtąd też czerpone są wzorce i stamtąd płyną 

impulsy ku nowemu odczytywaniu jego sensu i ku nowym interpretacjom. Tam może w 

sposób najbardziej przekonujący potwierdza się prawda o trwałości i uniwersalności 

Wagnerowskich idei i nieustającej żywotności artystycznej jego dzieł. 

Tą ideą jest dramat muzyczny, i odpowiadające mu pojęcie tzw. 

Gesamtkunslwerk -syntetycznego dzieła scenicznego, w którym wszystkie składniki teatru: 

słowo. muzyka, oprawa sceniczna i gra aktorska traktowane są równorzędnie 

i odgrywają jednakowo ważną rolę. Jego punktem wyjścia jest jednak poezja. (Wagner 

uważał się w równym stopniu kompozytorem, co poetą, a może nawet bardziej tym 

drugim.) Słowo poetyckie, wraz ze swą najgłębszą i pierwotną treścią, w genialnej 

wyobraźni twórcy od razu przyjmowało konkretny kształt muzyczny, było zarazem 

źródłem i nośnikiem muzycznej frazy, wyposażonej w arsenał środków melodyczno

rytrnicznych, harmonicznych, kolorystycznych instrumentalnych i wokalnych, a także 

współgrających z konkretnym kształtem scenicznym. Ten, wraz z ze zmianami estetyki, 

stylów i mód, pozostaje jednak w głównej mierze w rękach inscenizatorów . 

.. .I TETRALOGIA 

Centralnym i najważniejszym dziełem, w którym Wagner zrealizował swą 

jest tetralogia Pierścień Nibelunga (Der Ring des Nibelungen) dzieło jedyne 

równywalne z niczym, co powstało wcześniej i później w gatunku dramatycznym. 

Wagnerowska poezja posługuje się tutaj tzw. Stabreim czyli aliteracją 

staroge"rmańską, a muzyczna fraza przyjmuje postać „niekończącej się melodii" V ~ 
(unendl;che Melodie) . Owe „melodie" składają się z krótkich, zwartych motywów, 

syr(balizujących zarówno konkretne postacie jak i rzeczy martwe, uczucia 

f ' nastroje. Pełnią one funkcję „motywów przewodnich". W swej tetralogii Wagner 

wprowadził ich około setki. Niczym cegiełki tworzą one kompozycję dzieła, towarzysząc 

~óffbterom i zdarzeniom, przeplatają się, odwołując się do przeszłości 
i p'ł-zyszłości oraz komentując akcję. Dramat muzyczny Wagnera porównywany jest 

tego powodu do gigantycznego poematu symfonicznego. 

istocie, kompozytor użył w tetralogii olbrzymiej orkiestry i posłużył się nią w sposób 



Mecenat 
Samorządu 
Wrocławia 

Mecenat Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

~~.JT3t-~ ~ ~ 
~""'"" ~~ 

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 

Qubus Hotel® 
- AJ . ,,...... ,#, 
~fYWUYvWZ ~(ł~~Vf)t~A 

**** 



1nercure 
A<°COR 

l lOtf'IS 



RZECZP~OLlTA 

~ 
POLSKIE RADIO 

~ 

~ 
POUKIE RADIO 

~2 

lii~mtcJ 
WROCŁAW 

• s;r~c~a~ł.Pa 



~ 
PIP POLSIE Lm lou:.-E S.A. 

pros1D do celu 

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
arządzania liniami kolejowymi. 
odstawowy produkt spółki to bezpiecmie 

i ekologicznie przygotowana trasa. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
oferują: 

• udostępnianie tinii kolejowych przewoźnikom 
• prowadzenie ruchu kolejowego 
• opracowywanie rozkładów jazdy 
• wyk01Zystywanie terenów linii kolejowych 

do celów komercyjnych 
• usługi inwestorskie 

734'1\lortHW11, uLTargowa74, 
~- (48-22) 51:}-20-00, 
1'"'" (48-22) 51:}.JIH3, 
Www.plk-.pl 

Oddział Regionalny w Werszawie 
Tel. (22) 513 21 66, 513 33 95 
Fax (22) 513 33 95 

Oddzial Regionalny w Lublinie 
Tel. (81) 531 36 40 
Fax (81 ) 531 36 49 

Oddział Regionalny we W'octawiu 
Tel. (71) 369 33 25 
Fax (71) 369 33 13 

Oddział Regionalny w Poznaniu 
Tel. (61) 863 23 06 
Fax (61) 863 23 86 

Oddziel Regionalny w Szczecinie 
Tel. (91) 441 33 12 
Fax (91) 4411 4 19 

Oddział Regionalny w Krakowie 
Teł. (12) 624 34 12 
Fax(12) 6241314 

Oddział Regionalny w Katowicach 
Tel. (32) 257 55 70 
Fax (32) 257 55 21 

Oddzial Regionalny w Gdańsku 
Tel. (58) 328 33 70 
Fax (58) 328 35 23 

* komfortowe pokoje 
* smaczna kuchnia 

50 mod Rynku 

* centrum fitness z basenem * profesjonalna obsługa 

zapraszamy 

l , ••. ~' 
,Ji ' • •. ...„ . . ~ . ' 

..... I 

' „ . 

Cenr:n„n Kierowania Przewozami 
tel. (22) 513 2317 
fax (22) 513 23 59 

Zakład Maszyn Torowych 
tel. (12) 645 47 94 
fax (12) 645 47 94 

Komenda Straży Ochrony Kolei 
tel. (22) 513 33 86 
fax (22) 513 36 37 

_ Q_ 
Qubus Hoter 
~M~MJ 

**** 

ul. św. Morii Magdaleny 2, 50-103 Wrocław, tel. 071 341 08 98, fox 071 341 09 20 
e-mail: wroclow@qubushotel.com, www.hotel-mm.com.pl 

an ·et k nferenc · e wesela caterin 

mistrzowski. Wprowadził zwielokrotnioną obsadę instrumentów (w grupie "smyczków" : 

16 skrzypiec pierwszych, 16 drugich, 12 altówek, 12 wiolonczel, 8 kontrabasów, w 

grupie „drzewo": 2 małe i 2 wielki Aety, 2 oboje i rożek angielski, 3 klarnety, klarnet 

basowy, 3 fagoty, o w grupie „blachy" : 4 trąbki , trąbko basowa, 8 rogów, 4 tuby, 

4 puzony, tubo kontrabasowa, ponadto 6 harf, organy, perkusjo), także instrumenty 

specjalne, nieznane wcześniej (m.in. tuby "wagnerowskie", 18 dpowiednio nastrojonych 

kowadeł) . Głosy ludzkie potraktowane zostały no równi z instrumentami. Dlatego dzieło 

stawia wyjątkowe wymagania śpiewakom . Dług ie, niekończące się frazy, potężna 

orkiestro wymagają mocnych głosów, kondycji fizycznej i psychicznej, o także 

szczególnego aktorstwo, całkowicie służebnego wobec muzycznej i inscenizacyjnej 

dramaturgii. 

Pozostaje jeszcze kwestio treści i fabuły tetralogi i. Źródłem były starogermańskie 

legendy, pochodzące zresztą z jednego pnia, wspólnego dla całej północnej Europy. 

Barwna opowieść osnuta no podaniach o mitycznej Walhalli zamieszkałej przez bogów, 

o złocie ukrytym pod dnem Renu i o złych podziemnych kortach, Nibelungach, posłużyło 

Wagnerowi do skonstruowania rozbudowanego, wielowątkowego dramatu o 

metaforycznym wydźwięku . Z niej twórco wywiódł też zasadniczy wewnętrzny związek 

dramatyczny dla całej tetralogii : to „ tragedia ludzkości spowodowano żądzą złota" . 

Owładnięci nią są bogowie i ludzie. Chęć wydarcia skarbów ziemi i żądzo zawładnięcia 

nimi, po to, by rządzić światem, prowadzi do posmo nieszczęść, wreszcie do zagłady 

świata . Ratunkiem i nadzieją jest uświadomienie sobie tej prawdy i wolo budowania 

nowego świata . Treść dzieła jest jednak no tyle wieloznaczna, że może być odczytano w 

rozmaity sposób, dając prawie nieograniczone możliwości interpretacyjne i 

inscenizacyjne. 

Cała tetralogio Wagnera trwa ponad 20 godzin. Składa się z czterech części. 

Zasadniczo, powinny być one wykonane podczas czterech kolejnych wieczorów. Każda. 

część stanowi jednak samodzielny dramat muzyczny. Są to: Złoto Renu (Dos Rheingolcl) " 

jednoczęściowy prolog, trzyaktowa Walkiria (Die Walki.ire), trzyaktowy Zygfryd 

(Siegfriecl) oraz trzyaktowy, poprzedzony własnym prologiem Zmierzch bogów (Di 

Gotterdćimmerung) . 

Tetralogio Wagnera posiada wymiar historyczny, osadzony w trodYcji 

i zdobyczach muzyki XIX wieku, o także wymiar uniwersalny i ponadczasowy. Ten ostatni 

przejawia się i Wyraża w jej dotychczasowych dziejach scen icznych 

i w znaczeniu, jakie posiada dla kolejnych pokoleń odbiorców. Wymiar historyczny 

to jej walor reformatorski, który odegrał swą rolę w konkretnym momencie historii, ale 

także rzutuje no przyszłość sztuki dramatycznej . 



DROGA ŻVCIOWA I TWÓRCZA 

Droga Wagnera do dramatu muzycznego była długa i niełatwa . Samo 

tworzenie tetralogii - od powzięcia pomysłu do wystawienia w Bayreuth - zajęło mu blisko 

30 lat. Ale jego pierwsze przesłanki pojawiły się bardzo wcześnie. Idea dopełnienia tekstu 

poetyckiego muzyką towarzyszy/a mu od pierwszych młodzieńczych prób 

dramatycznych, a młodzieńcze lektury, romantyczna literatura, starogermańskie sagi i 

baśnie, jak również życie w aurze teatralnej pobudzały jego wyobraźnię od dzieciństwa. 

Najwcześniejsze doświadczenia, sytuacja rodzinna i okoliczności życiowe rzutowały 

bardzo silnie na wrażliwą naturę Wagnera oraz w wieloraki sposób odzywały się później 

echem w jego dziełach . 

Urodzony 22 maja 1813 roku w Lipsku, wśród odgłosów kończącej się epopei 

napoleońskiej, wkrótce zaznał tragicznych skutków morderczej „bitwy narodów" . Jego 

ojciec, aktuariusz policji miejskiej, Fryderyk Wagner, jak wielu mieszkańców Lipska, 

nabawił się febry i osierocił ledwie półrocznego Ryszarda. Obarczoną już siedmiorgiem 

dzieci wdowę, Joannę z domu Paetz, niebawem poślubił zaprzyjaźniony z rodziną 

Ludwik Geyer - malarz, poeta i aktor. Wprawdzie i on nie pożył długo. Zmarł w 1821 

roku, wyczerpany nadmierną pracą. W pamięci ośmioletniego chłopca zapisał się jednak 

jako oddany i czuły opiekun. Ryszard do 14 roku życia nosił nazwisko ojczyma, a jako 

sławny już człowiek upamiętnił go w swym pałacu „Wahnfried" w Bayreuth 

symbolicznym witrażem przedstawiającym sępo (Geyer) w otoczeniu gwiazd. Geyer 

przeczuwał w delikatnym chłopcu naturę artystyczną . Myślał, że zostanie kiedyś 

malarzem. Dopiero przed śmiercią dostrzegł u bębniącego na fortepianie chłopca talent 

muzyczny. Młody Ryszard objawił jednak najpierw pasję do literatury i poezji. Jako uczeń 

drugiej klasy gimnazjalnej napisał poemat na śmierć kolegi, wydany drukiem. 

Wyka;:?YWał szczególne uzdolnienia filologiczne. Był dobrym łacinnikiem, poznał grekę, 

sam nJuczył się angielskiego. Zakorzenione w domu zamiłowania teatralne (przejawiał je 

ojciec, .spotęgował ojczym, kontynuowały zawodowo trzy córki), obcowanie ze światem 

aktorskim rozbudziły w nim namiętność do sztuki dramatycznej i rozwinęły szczególną 
I 

nadwrażliwość. Miewał halucynacje, a hiperestezja wzroku i dotyku pozostała mu na całe 

życie. 

Systematyczną naukę muzyki rozpoczął dopiero mając 12 lat. Lecz gdy jako 

piętnastolatek napisał 5-aktową tragedię, przyjętą przez bliskich bardzo krytycznie, od 

razu uznał, że brakuje jej muzyki. Postanowił zostać kompozytorem. W nauce gry na 

fortepianie poprzestał na zdobyciu umiejętności dla własnych potrzeb. Za to teorii muzyki, 

harmonii, kontrapunktu uczył się pilnie i z wielką determinacją, choć studiowanie suchych 

reguł ogromnie go nuży/o. Chłonął symfonie Beethovena, muzykę Mozarta, Webera. 

Poznawał romantyczny repertuar operowy, buntując się przeciw zalewowi włoskiego bel 

canta. Jego pierwsze kompozycje były raczej przejawem entuzjazmu dla uwielbianego 

Beethovena i anarchizujących dążeń, lecz raziły nieporadnością . Ale już siódma czy ósma 

z kolei Uwertura d-moll i Uwertura do dramatu „Król Enzio" spotkały się z przychylnym 

przyjęciem lipskiej publiczności. 

W 1833 roku udał się za bratem-śpiewakiem do Wurzburga, gdzie przez rok 

śpiewał w chórze, dyrygował i był korepetytorem. Tam stworzył swą pierwszą operę 

Boginki, o fantastycznej, baśniowej tematyce. Gdy odmówiono mu jej wystawienia, 

obrażony, napisał artykuł na łamach lipskiej prasy, występując po raz pierwszy jako 

publicysta w obronie swoich poglądów artystycznych. W 1834 roku otrzymał posadę 

dyrektora muzycznego w teatrze w Magdeburgu., gdzie udało mu się doprowadzić do 

wystawienia swej kolejnej opery: Zakaz miłości, z librettem oportym na komedii Szekspira 

Miarka za miarkę. Tutaj okazał się jeszcze mimowolnym zwolennikiem włoskiego bel 

canta, ale też zastosował w szerokim zakresie metodę motywów przewodnich. W 

Magdeburgu poznał też piękną aktorkę, Minnę Pia ner. Podążał za nią do Lipska, Berlina, 

a następnie do Królewca, gdzie w 1836 roku zawarli ślub. Jak sam później twierdził, nie 

zaznał z nią jednak szczęścia . Przywiązana do tradycyjnej mieszczańskiej moralności, nie 

potrafiła sprostać jego bujnej i nieposkromionej naturze. Mimo jej wierności i poświęcenia, 

rozdźwięki się pogłębiały. Ostatecznie rozstali się w 1858 roku, gdy w Zurychu, 

upokorzona Minna odkryła romans Wagnera z Matyldą Wesendonk. Do tego momentu 

życie Wagnera, jak i jego droga twórcza przebiegały zresztą bardzo burzliwie, 

obfitowały w dramatyczne zdarzenia, klęski i sukcesy, ale też wypełnione intensywną 

pracą i nieustannym dążeniem do osiągnięcia swych artystycznych ideałów. 

W latach 1838-1 841 skomponował wielką bohaterską operę Rienzi, 

wzorowaną na francuskiej operze romantycznej . W 1841 roku udał się do Paryża, gdzie 

zamierzał zdobyć sławę. Tam ukończył, rozpoczętego jeszcze w Rydze Holendra tułacza. 

Lecz zamiar wejścia na europejską scenę poprzez Operę Paryską, mimo poparcia 

Meyerbeera, nie powiódł się. Wagner musiał walczyć z niedostatkiem, zadowalając się 

komponowaniem i aranżowaniem ... polek do tańca. Na szczęście nadeszła radosna 

wieść z Drezna o planach wystawienia Rienziego. Premiera zakończy/a się sukcesem, 

ugruntowując pozycję Wagnera w niemieckiej kulturze. Powierzono mu stanowil ko 
-.. 

kapelmistrza drezdeńskiej Opery Królewskiej . W 1843 roku kolejny sukces przyniosłcl 



premiera Holendra tułacza. Już w 1845 roku Wagner ukończył swą kolejna operę, 

Tannhćiuser; genialne dzieło zbliżające się już do idei dramatu muzycznego. Ówczesna 

intensywna lektura.starych podań frankońsko-germańskich i poematów dworsko-epickich 

otworzyła przed Wagnerem nowe horyzonty, zapładniając jego wyobraźnię na całe 

życie. Właśnie wtedy zrodziły się też pierwsze pomysły do późniejszej tetralogii Pierścień 

Nibelunga, a także zamiar napisania opery komicznej o Meistersingerze z Norymbergi, 

Hansie Sachsie. Tymczasem powstał Lohengrin, romantyczna opera o rycerzu z 

łabędziem, z kręgu legendarnego króla Artura. Wraz z krystalizowaniem się ideałów 

estetycznych, jednocześnie następowała radykalizacja poglądów filozoficznych i 

społecznych Wagnera. Zarażony ideami rewolucyjnymi popadał w konAikty z 

otoczeniem. W 1849 roku wziął udział w rewolucyjnych rozruchach w Dreźnie. Ścigany 

listami gończymi, schronił się najpierw w domu Liszta w Weimarze, a następnie umknął do 

Szwajcarii, przebywał też we Francji. Na pięć lat całkowicie odłożył komponowanie, a 

szeregiem artykułów i rozpraw teoretycznych rozpoczął walkę o przekonywanie do 

swoich poglądów. Powstały kolejno: Sztuka i rewolucja, Sztuka i klimat, Dzieło sztuki 

przyszłości, Opera i dramat, Żydostwo w muzyce, Do moich przyjaciół. Stały się one 

niejako komentarzami do przyszłych dramatów muzycznych i wyłożeniem jego idei 

artystycznych. W ostatnim artykule zapowiedział, że rozpoczyna pracę nad tetralogią. W 

1852 roku Pierścień Nibelunga gotów był w swej warstwie poetyckiej. Wagner rozesłał je 

w 50 egzemplarzach do przyjaciół. Po skomponowaniu Złoto Renu 1853 -1854) i 

Walkirii 1854-.1856) oraz muzyki Zygfryda do połowy li aktu przestał Wagner pracować 

nad Pierścieniem na przeszło 1 O lat. Ukończy/ go ostatecznie 21 listopada 187 4 roku. W 

międzyczasie stworzył Trislona i Izoldę ( 1857-1859) - „owoc" platonicznego romansu 

Wagnera z Matyldą Wesendonk oraz Śpiewaków norymberskich (1861-1867). Zapoli! 

też do swoich idei artystycznych młodego króla Bawarii, Ludwika li, który postanowił 

patronować fantastycznemu pomysłowi kompozytora, by wybudować gigantyczny 

„gmach dla sztuki Wagnera" w Bayreuth. Bynajmniej, nie platoniczny związek połączył w 

tymi/Jresie Wagnera z Cosimą ... córką Liszta, a żoną Hansa von Bulow, swego 

jaciela i wielkiego dyrygenta, pierwszego realizatora Trislona i Izo/dyw Monachium. 

'ttl 8J5 roku rodzi się ich pierwsze dziecko, Izolda. W 1866 roku (po śmierci Minny 

'yVagner w Dreźnie) Cosima porzuciła ostatecznie męża i przybyła z córką do będącego 

akurat na „politycznym wygnaniu" Wagnera w Genewie. W rok później rodzi się druga 

{órJ~ . .l, Ewa, a w 1869 syn, Zygfryd. Wkrótce powstała symfoniczna kompozycja 

($gnera: idylla Zygfryda. 

W 1876 roku, z trzyletnim opóźnieniem odbyło się uroczyste otwarcie Teatru w 

yreuth. W ciągu czterech kolejnych dni wykonano cztery części Pierścienia Nibelunga. 

Dyrygował Hans Richter, scenografia była dziełem Josepha Hoffmanna, kostiumy Emila 

Doeplera. Na premierę zjechały koronowane głowy z całej Europy. Wagner wraz z 

rodziną od dwóch lat mieszkał już w swej rezydencji Wahnfried, sprezentowanej mu 

przez bawarskiego króla - mecenasa i przyjaciela. 

Ostatnim dziełem Wagnera był Parsifal misterium sceniczne nawiązujące do 

średniowiecznego mitu o świętym Gralu. Ukończone w 1882 roku, w tym samym roku 

zostało też wykonane 16 razy w Teatrze w Bayreuth. Ostatnim przedstawieniem (29.Vlll) 

dyrygował sam kompozytor. Wkrótce wyjechał z rodziną na wypoczynek 

Do Wenecji. Tam, w Palazzo Vendramin-Calergi, nagle, 13 lutego 1883 roku dostał ataku 

serca i zmarł. Przetransportowany do Bayreuth, pochowany został w ogrodzie swej 

rezydencj i Wahnfried. 

Kazimierz Kościukiewicz 

( 1813 -1883) 



HANS-PETER LEHMANN O PIERŚCIENIU NIBELUNGA RYSZARDA WAGNERA I PIERWSZEJ REALIZACJI 

IDRALOGll WE WROCŁAWIU OD ZAKOŃCZENIA li WOJNY ŚWIATOWEJ 

1. KOMPOZYTOR: 

„Cierpiący, przepełniony bólem i wielki, tak jak epoka, w której żył, wiek 

dziewiętnasty, którego jest doskonałym ucieleśnieniem - tak właśnie jawi mi się postać 

Ryszarda Wagnera. Posturę jego widzę pooraną bruzdami wszystkich jego cech, 

uginającą się pod ciężarem targających nim żądz i z trudem potrafię rozróżnić 

umiłowanie dla jego twórczości, będącej jednym z najbardziej kontrowersyjnych, 

wieloznacznych i fascynujących zjawisk w świecie sztuki, od umiłowania dla tego wieku, 

który swoją większą częścią wypełnił jego życie, życie dręczone ciągłym niepokojem, 

pełne cierpienia, niepowodzeń i opętania, u swojego schyłku otoczone blaskiem 

światowej sławy." 

Nie sposób scharakteryzować twórcy Pierścienia lepiej, krócej i bardziej 

wyczerpująco niż uczynił to w swoim wykładzie Tomasz Mann. 

Karol Musioł w pracy Wagner i Polska opisuje stosunek, jaki miał młody 

Ryszard Wagner do polskiego powstania w latach 1830-31 : 

„W historii wzajemnych stosunków niemiecko-polskich, w sztuce i literaturze 

czas ten uchodzi za najbardziej owocny okres w liryce niemieckiej poświęconej tematyce 

polskiej. Powstanie listopadowe skierowane przeciwko carskiej monarchii absolutnej 

roznieciło sympatię, a nawet zachwyt całej Europy. Wraz z rozwojem insurekcji uczucia te 

nabierały jeszcze większego wyrazu i nie wygasły, a wręcz rozgorzały po jej klęsce". 

Wzajemne stosunki niemiecko-polskie odgrywały i nadal odgrywają istotną 

rolę w moim osobistym życiu. Już od 1981 roku, jeszcze jako intendent Opery 

Hanowerskiej, zajmowałem się intensywną wymianą z operą znajdującą się w naszym 

partnerskim mieście Poznaniu. I dzięki temu miałem okazję poznać naszych sąsiadów, a 

także nauczy/em się ich cenić. Rany, jakie pozostawiła przeszłość można wyleczyć tylko 

poprzez wzajemne starania o wspólną przyszłość. 

2. DZIEŁO: 

Nie wydaje mi się to być przypadkiem, że historyczna chwila politycznego, 

kulturowego i gospodarczego zjednoczenia zbiega się z nową inscenizacją Pierścienia. 

Pierścień jako największe muzyczno-teatralne dzieło XIX wieku jednocześnie niesie ze 

sobą aktualne dla nas współczesnych prawdy i przesłan ia i zaskakuje ponadczasowym 

charakterem. 

W Pierścieniu rozgrywają się przed naszymi oczami losy świata, przeplatane 

małymi ludzkimi podłościami. Widzimy demoniczne głębie i wiwatujące, świettiste szczyty 

ludzkiej miłości. To wszystko na jednym wielkim tchnieniu. 

Tchnienie to, muzyka Ryszarda Wagnera, porusza wrażliwy nerw naszych 

czasów, oddziałuje na nasze postrzeganie życia w taki sposób, jak czyniła to z 

odczuciami wcześniejszych generacji. Nie potrafimy oprzeć się fascynacji dramatycznych 

sytuacji, w których znajdują się i działają postaci, ponieważ w tych właśnie mitycznych 

scenach przedstawione są nasze współczesne problemy: TUA RES AGITUR (rzecz dotyczy 

twoich spraw). Pierścień to dzieło, wobec któręso nikt nie moie pozostać o!iotttny, ono dotyay 
każdego! 

Z sejsmograficzną intuicją Ryszard Wagner rejestrował wszystkie 

najważniejsze trendy w filozofii, religii, polityce, gospodarce i kulturze swoich czasów. 

Przewidział,w jakim kierunku będzie rozwijał się świat, potrafił rozpoznać zagrożenia 

czyhające na ludzkość w przyszłości i wykorzystał to jako materiał w Pierścieniu, z wielkim 

kunsztem szyfrując go i przeplatając z losami swoich bohaterów. 

I tak każde stulecie, każda epoka, odwołując się do stale zmieniającej się 

sytuacji gospodarczo-politycznej, musi odnaleźć swój własny język, który pozwoli na 

odgadnięcie i zinterpretowanie tego wspaniałego dzieła na nowo. 

3. MIEJSCE: 

Gdy w dniu 18 października 2003 roku, w Hali Ludowej rozbrzmi słynnym 

akordem Es-dur Złoto Renu otwierając cykl tetralogii Pierścienia, zostanie zamknięty 

kolejny rozdział w historii interpretacji tego dzieła we Wrocławiu. 

Drugiego września 1882 roku, po raz pierwszy w tym mieście zabrzmiały 

dźwięki Złoto Renu. Po nim wystawiono kolejne części: Walkirię (3.09.1882), Zygfryda 



(5.09.1882) i Zmierzch Bogów(6.09.1882). Jeśli ktoś świadomy jest trudności, jakie były 

związane z wystawieniem premierowego spektaklu Pierścienia (1876), pochyli czoła 

przed dokonaniami z roku 1882. 

Ówczesnej realizacji Pierścienia podjął się Angelo Neumann, solista-śpiewak, impresario i 

dyrektor opery. Na potrzeby spektaklu powołał teatr Ryszarda Wagnera i z zespołem tym 

odbył tournee przez Europę Środkową. 

Trasa wiodła od Wrocławia, przez Królewiec, Gdańsk, Hanower, Bremę aż po 

Amsterdam i Brukselę. W kalendarzu pod hasłem „Tournee rozpoczęte!" odnajdujemy 

noiatkę: „W dniu 24. sierpnia 1882 roku do Wrocławia przybyli wszyscy członkowie 

teatru Ryszarda Wagnera, aby rozpocząć próby do spektaklu" . Cały personel liczył wtedy 
150osób. 

Heinrich i Therese Yogi, bawarscy nadworni śpiewacy kameralni, z najwyższymi 

honorami zostali zwolnieni ze swoich obowiązków przez Jego Wysokość Króla Ludwika li, 

aby mogli dołączyć do grupy teatralnej Ryszarda Wagnera. (Cytot z książki: Śpiewai, 

bohaterze Einharda Luthera). 

Gdy po raz pierwszy ujrzałem Halę Ludową, spontanicznie pomyślałem, że jest to właśnie 

Walhalla. Po tym, jak przetrwała dwie wojny światowe, to więcej niż tylko przypodek, że 

właśnie tu będzie miała miejsce pierwsza od roku 1945 inscenizacja Pierścienia. 

W swojej ogromnej przestrzeni i monumentalnej wielkości budowla ta sięga 

korzeniami XIX. wieku, okresu, w którym powstał Pierścień. 

4. TAJEMNICA: 

Czym wytłumaczyć tajemnicę sukcesu Pierścienia, który w samych Niemczech 

do tej pory doczekał się ponad 60 interpretacji? Jak to się dzieje, że w Japonii, Stanach 

Zjednoczonych, a nawet w Australii (do tej pory Pierścień wystawiono w czterech różnych 

interpretacjach) publiczność jest zafascynowana tym dziełem i tłumnie wypełnia sale 

operowe. 

Próbując odpowiedzieć na to pytonie ponownie muszę posłużyć się słowami 

Tomasza Manna. W cytowanym na początku wykładzie, w innym miejscu pisarz mówi: 

„Wagner jako twórca mitu, jako odkrywca mitu dla opery, jako wyzwoliciel opery przez 

mit, nie ma sobie równych w tworzeniu duchowej łączności pomiędzy światem obrazu, 

a światem myśli, pozostaje niedościgniony w tworzeniu i wplataniu mitu w losy swoich 

bohaterów oraz w ciągłym ożywianiu go . . . Kompozytor odnalazł sam siebie, odkrywając 

dla opery historycznej ideę mitu; i gdy się go słucha, chciałoby się wierzyć, że muzyka 

została stworzona po to i jej jedyną rolą jest nic innego, jak tylko służenie mitowi." 

Ten duchowy świat obrazu i świat myśli już od prawie 130 lat zdobywa coraz 

liczniejsze grono widzów i słuchaczy. Mity i baśnie są nierozerwalnie związane z ludzką 

duszą i dlatego rozumiane są same z siebie, i to na całym świecie! Tak też działo się i 

nadal dzieje się z Pierścieniem. 

Jego światy obrazu i myśli zostają podwyższone i niesione przez świat 

dźwięków, w którym to świecie otacza je muzyka Wagnera. 

Potęga wyrazu dzieł Wagnera nie zdołała uchronić jego muzyki przed 

zbezczeszczeniem jej przez nazistów i wykorzystaniem jej do celów Trzeciej Rzeszy. Mówi 

o tym Karol Musioł we wspomnianej na wstępie pracy Wagner i Polska: 

„To zrozumiałe, że w Polsce, kraju dotkniętym straszliwymi spustoszeniami 

li wojny światowej, tak trudno stłumić i wymazać tragiczne rezultaty fałszywej interpretacji 

pseudonauki i nazistowskiej propogandy, która to w ramach swojej „wielkiej akcji 

fałszowania" próbowała skazać za ideologię największego dramatycznego kompozytora 

dziewiętnastego wieku. Te fałszerstwa kulturowego dziedzictwa były niezbędnym 

manewrem, którym posługiwali się ludzie sprawujący władzę w Trzeciej Rzeszy. 

Humanistyczny obraz świata, demokratyczne tendencje, a także rewolucyjne etosy w 

dziełach Wagnera stanowiły bowiem ideologiczne zagrożenie dla przestępczego systemu 

wychowawczego faszyzmu. Podobny los spotkał twórczość wielu innych liczących się 

twórców: Handla, Beethovena czy klasyków weimarskich; oddziaływania ich twórczości 

naziści obawiali się w sposób szczególny". 

Niezliczone interpretacje Pierścienia rozpraw1a1ą się z pogwałceniem 

zbezczeszczeniem Wagnerowskiego dzieła przez nacjonalistów. 

5 . WE WŁASNEJ SPRAWIE: 

Podejmując się reżyserii Pierścienia dla polskiej publiczności, obrałem sobie 

jednak inne pierwszoplanowe zadanie. Moim priorytetowym celem jest stać się 

pośrednikiem tego wsponiałego dzieła dla tych wszystkich, którzy spotykają się z 

Pierścieniem po raz pierwszy. Chciałbym otworzyć Państwa na to dzieło, rozbudzić· 

Waszą fantazję, abyście sami mogli odczytać związki utworu z teraźniejszością · 

,. 



świadomie przeżyć jego złożoność, siłę obrazu, plastyczność i muzyczny czar. W 

realizacji tego zamierzenia towarzyszą mi Ewa Michnik, w roli dyrektora i generalnego 

dyrygenta, oraz jej współpracownicy. Wspólnie chcemy odkryć niezwykłość tego 

wielkiego dzieła i przedstawić ją oczom i uszom publiczności. Niektóre tajemnice udało 

nam się odsłonić, jedna dzięki Bogu nadal pozostaje niewyjaśniona : zagadka wiecznie 

ponadczasowego PIERŚCIENIA NIBELUNGA. 

Hans - Peter Lehmann 

Teatr w Bayreuth 

STRESZCZENIE LIBRITTA 

Złoto Renu 

Prolog do dramatu 

Akcja rozgrywa się w pradawnych czasach na ziemiach Germanii. 

Scena 1. 

W wodnej toni igrają trzy córki Renu - strażniczki złota spoczywającego w głębinach 

świętej rzeki. Kto by zdobył ów czarodziejski skarb i ukuł zeń pierścień , wyrzekając się 

jednocześnie miłości , posiadłby moc czarnoksięską i władzę nad całym światem . I oto 

jednemu z Nibelungów, potwornemu karłowi Alberykowi, próbującemu zalotów do 

uroczych dziewcząt, wśród drwin i żartów udało się usłyszeć od nich tajemnicę złota . 

Korzystając z chwilowej nieuwagi cór Renu, porywa karzeł skarb i przeklinając miłość, 

znika w podziemnej jaskini. 

Scena 2. 

Ojciec bogów i ludzi, Wotan, kazał dwom olbrzymom, Fafnerowi i Fasoltowi, wybudować 

na siedzibę bogów wsponiały n iedostępny gród Walhallę. Jako nagrodę obiecał im Freję, 

boginię miłości i wiecznej młodości. Łudził się, iż uda mu się nie dotrzymać obietnicy. 

Olbrzymi jednak porwali Freję przemocą, a jako okupu za nią zażądal i. .. złota Renu. 

Teraz stanął Wotan wobec dylematu: utrata Frei oznacza zagładę dla bogów, lecz 

wykupienie jej za cenę złota , które powinno zostać zwrócone pierwotnym jego 

strażn iczkom córkom Renu, równa się zbrodni. Wie o tym Wotan, a jednak wraz z bogiem 

ognia, Logem, wyrusza po złoto do jaskini Nibelheim. 

Scena 3. 

W podziemnych pieczarach - państwie Nibelungów - wre pracb. Podwładni Alberyka 

ukuli mu z zabranego córom Renu złota czarodziejski pierścień i hełm pozwalający jego 

posiadaczowi przybierać dowolną postać . Wotan i Loge, przybywszy do jaskini, 

podstępnie nakłaniają karła , aby dla ukazania swej mocy przemienił się w smoka, a 

następnie w ropuchę. Wówczas obezwładniają go i wymuszają oddanie całego złota , 

hełmu i pierścienia . Alberyk ulega, lecz tracąc pierścień rzuca straszliwe przekleństwo, 

które spadnie na każdego jego posiadacza. 



Scena 4. 

Wotan - mimo ostrzeżeń wszystkowiedzącej matki bogów, Erdy oddaje olbrzymom złoto 

w zamian za Freję . Oddaje również, aczkolwiek niechętnie, hełm i tajemniczy pierścień . 

I oto przekleństwo Nibelunga spełnia się od razu na oczach Wołana, gdyż w kłótni o 

podział skarbów Fafner zabija Fasolta. Po raz pierwszy złoto splamione zostało krwią. 

I podczas gdy bogowie w uroczystym pochodzie przez most z tęczy wkraczają do 

Walhalli, z dołu dobiegają żałosne głosy cór Renu, opłakujących utratę złota . 

[Według: J. Kański, Przewodnik operowy] 

Najważniejsze motywy przewodnie: 

1 . Motyw burzy 

2. Motyw fal Renu: „Weia! Waga! Płyń z falami! ... " 
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3. Motyw złota Renu -- -
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6. Motyw fal 
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7. Motyw miecza 
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8. Motyw Nibelungów 

9. 

1 O. Motyw złotych jabłek Frei 
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11 . Motyw pierścienia Alberyka 
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12. Motyw tęczy 



DYREKCJA, KIEROWNICTWO Główny specjalista Basy • Edward Mirek 

I ZESPOłY OPERY DOLNOŚ1.4SKIEJ ds. marketingu 
I 

Wiktor Gorelikow 
I 

Marek Pieńkowski Robert Ulatowski li Skrzypce 

Dyrektor Janusz Zawadzki Rafał Dudzik 

Ewa Michnik Kierownik biura promocji Radosław Żukowski Katarzyna Łozowska 

i obsługi widzów liona Borek 

Zasttpca dyrektora Teresa Walas Pedagog wokalny Jarosław Wojtasiak 

Janusz Słoniowski Dariusz Grabowski Andrzej Tom 

Inspicjenci Dorota Mirek - Cwalina 

Kierownik muzyczny Adam Frontczak I Korepetytorzy solistów Anna Gac 

Tomasz Szreder Julian Żychowicz Barbara Jakóbczak - Zathey Agnieszka Ciełek 

Ewelina Pigłowska Irena Burmecha 

Dyrygenci SOLIŚCI ŚPIEWACY Maria Rzemieniecka • Mirosław Dzięcie l ski 

Ewa Michnik Justyna Skoczek • Bożena Wikar 

Tomasz Szreder Soprany 
Oxana Vidyushchenko • Maria Kozłów 

Tadeusz Zathey A leksandra Buczek 
• Lila Kostiw 

Wioletta Chodowicz 
ORKIESTRA • Aneta Olszewska 

Scenograf Ewa Czermak 
• Adrianna Nosal 

Małgorzata Słoniowska Magdalena Kot Inspektor orkiestry • Tabaczuk Piotr 
A leksandra Lemiszka Lech Stasiak 

Główny specjalista Jolanta Żmurko 
Altówki 

ds. prawnych I skrzypce Andrzej Jakimowicz 
Marzena Malinowska Menosoprany Stanisław Czermak / I koncertmistrz/ Andrzej Szykuła 

Barbara Bagińska Igor Sołonienko /z-ca koncertmistrza/ Romuald Żarejko 
Główny ksif9owy Dorota Dutkowska Tomasz Stocki /z-ca koncertmistrza/ Marek Kaminski 
Urszula Saj Elżbieta Kaczmarzyk Janczak Jan Szczerek Elżbieta Siedlecka 

Barbara Krahel Henryk Kozioł Barbara Żarejko 
Kierownik działu koordynacji Agnieszka Rehlis Magdalena Wąsik Władysław Górecki 
pracy artystycznej 

Dagmara Kamińska • Krzysztof Król 
Krystyna Preis Tenory Arkadiusz Hylewski • Ireneusz Kuś 

Andrzej Kalinin Grażyna Storczyńska • Katarzyna Boczkowska 
Główny specjalista Edward Kulczyk • Jacek Marcinów • Elżbieta Stonoga ds. impresariatu 

• Jowita Kłopocka • Bożena Pruszyńska-Konarska Paweł Marzec Barytony 
• Arkadiusz Pawluś 

Jacek Jaskuła 
• Ireneusz Rapak Wiolonczele Główny specjalista Zygmunt Kryczka i • Małgorzata Młynarczyk Saskie Szreder /koncertmistrz/ ds. wydawnictw Maciej Krzysztyniak I 
•Agnieszka Ostapowicz-Rybarczyk 

Beata Smolińska - Pelczar Jacek Ryś I Krystyna Marchel /koncertmistrz/ 



Dariusz Piecha 

Anna Dynda 

Maria Palmowska Szwechłowicz 

Magdalena Oleksyk-Adamczak 

•Agnieszka Stroińska 

•Agnieszka Orszulik 

• Maciej Kłopocki 

• Marcin Misiak 

• Robert Stencel 

• Mirosława Lignarska 

Kontrabasy 

Wiesław Kaczmarczyk 

Ireneusz Szykuła 

Krzysztof Kafka 

Aleksander Furgała 

•Mirosław Mały 

• Dariusz Kaczorowski 

• Adam Kotula 

• Maciej Muczke 

Flety 

Tadeusz Witek 

Małgorzata Danielewicz-Borzęcka 

Albert Nawarecki 

Elżbieta Hołowiak-Ziółek 

Oboje 

Konrad Wojtowicz 

Danuta Szermińska 

Krzysztof O learczyk 

Roiek angielski 

Mirosław Wiącek 

Klarnety 

Jadwiga Rymarczuk 

Roman Astriab 

Rafał Dynda 

Marcin Wróbel 

Fagoty 

Andrzej Kuprianowicz 

Józef Czichy 

Dariusz Bator 

Barbara Palczak 

Kontrafagot • fagot 

• Wiaczesław Piankowski 

Waltornie 

Sławomir Wagner 

Marian Sadło 

Adam Wolny 

Jerzy Porębski 

Krzysztof Proskień 

Waltornie · tuby wagnerowskie 

• Damian Walentek 

• Mariusz Ziętek 

• Rudolf Brudny 

• Adrian Ticman 

Trąbki 

Arkadiusz Tabiś 

Mirosław Wenc 

Kazimierz Bujaczek 

Paweł Spychała 

• Michał Paśniczek 

Trąbka bass 

Jan Górny 

Puzony 

Kazimierz Puchalski 

Wiktor Rakowski 

Paweł Maliczowski 

Tomasz Hajda 

• Adam Bolsewicz 

• Paweł Lisiecki 

Tuba 

Grzegorz Pastuszka 

• Roman Orziński 

Perkusja 

Zbigniew Wojciechowski 

Jarosław Paszko 

• Karol Papała 

Harfy 

Elżbieta Marczak W ilkosz 

• Jolanta Wołkońska 

• Krzysztof Waloszczyk 

• Julia Ormicka-Gajda 

• Barbara Rykiert 

•Ewa Żróbek 

Kowadła 

• Bartłomiej Dudek 

• Bartosz Bindel 

• Grzegorz Szymański 

• Karol Nabożny 

CHÓR 

Kierownik chóru 

Małgorzata Orawska 

Korepetytor chóru 

Magdalena Jaszczak 

Inspektor chóru 

Marek Klimczak 

Soprany 

Grażyna Czopowska 

Agnieszka Józefczyk 

Maria Kamyczek 

Jolanta Kołodziejska 

Dorota Osmólska 

Katarzyna Słowinska 

Ewa Sobieralska-Podorska 

Edyta Urszulak 

Małgorzata Walczyk-Cegiełkowska 

Beata Wiszniewska 

Alty 

Beata Gąsior 

Jolanta Górecka 

Joanna Grabowska-Piekarska 

Dagmara Granda 

Beata Kaczmarska-Staszak 

Halina Majos 

Jolanta Michalak-Lechowska 

Jolanta Serednicka 

Ryszarda Smagoń 

Ewelina Woroniecka 

Anna Wojciechowska 

Ewa Wadyńska-Wąsikiewicz 

Tenory 

Iwan Andrunyk 

Andrzej Antosik 

Piotr Bunzler 

Jarosław Królikowski 

Roman Matecha 

Paweł Melka 

Ryszard Mraz 



Bolesław Słowiński 

Adam Węgliński 

Radosław Zawadzki 

Basy 

Andrzej Adrianowicz 

Mieczysław Chodaczek 

Marek Ciepły 

Marcin Grzywaczewski 

Marek Klimczak 

Marek Kłosowski 

Jerzy Szlachcic 

Marian Szpak 

Jerzy Wójcik 

BALET 

Kiero111rnik baletu 

Maria Kijak 

Asystent choreografa 

Maria Kowalska 

Korepetytor 

Stanisław Gol 

Inspektor 

Dariusz Raczycki 

1 tarcerze 
Natalia Fiodorowa 

Rostisław Biliak 

'Marta Kulikowska de Nalęcz 

Elżbieta Lejman - Krzysztyniak 

Anna Szopa 

Aleksander Apanasienko 

Paweł Oleksiak 

Piotr Oleksiak 

Koryfeje 

Beata Giza 

Lilya lvanowa 

Paulina Woś 

Jarosław Józefczyk 

Tomasz Kęczkowski 

Konstanty Kuszczenko 

Jacek Ośmiałowski 

Dariusz Raczycki 

Zespół 

Agnieszka Jarząbek 

Dominika Królak 

Joanna Słodzińska 

Katarzyna Szczepanik 

Alina Szymczyk 

Beata Żyża 

Dariusz Drozdowski 

KIEROWNICTWO TECHNICZNE 

Asystent scenografa 
do spra111r technicznych 

Jan Romanowski 

Kiero111rnik do spra111r 
eksploatacji sceny 

Piotr Kejna 

Kiero111rnik magazynu kostiumó111r 

Krystyna Cichosz 

Kiero111rnik oś111rietlenia 

Sławomir Daszkowski 

Kiero111rnik elektroakustyki 

Jan Gałek 

Kiero111rnik zespoló111r praco111rni , 

dekoracji i kostiumó111r 

Zbigniew Francuz 

Kiero111rnik praco111rni malarskiej 

Elżbieta Kocowska 

Kiero111rnik praco111rni 
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