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lERSClEN 
NLBELUNGA 

we Wrocławiu 

ZMlERZCH BOGÓW 
jako początek 1 koniec tetra[og11 

S ceptycy mówili: to niemożliwe. A jednak udało się: 23 i 24 czerwca 2006 

roku we Wrocławiu zobaczymy ostatnie ogniwo Pierścienia Nibe/unga. Dwa pre

mierowe przedstawienia Zmierzchu bogów zamkną pierwszą powojenną realizację 

Pierścienia w kulturalnej metropolii i niegdysiejszym mieście Ryszarda Wagnera. 

To właśnie tu, począwszy od 1 września 1882 roku (sześć lat po premierze w Bay

reuth} został w całości wystawiony cykl Pierścień Nibe/unga. Z Wrocławia Ange

lo Neumann, przyjaciel Wagnera, wyruszył z Pierścieniem w tournee po Europie. 

Wiodło ono przez Niemcy, Holandię, Belg ię , Anglię, Francję aż do Włoch. I właśnie 

teraz, w 2006 roku Opera Wrocławska ponownie prezentuje cały cykl. To wyjątko

we wydarzenie artystyczne od początku swojej realizacji skupia na sobie uwagę 

i zainteresowanie polskiej i międzynarodowej widowni. Fakt realizacji tego wyjąt

kowego dzieła potwierdza pozycję, jaką wrocławski teatr operowy zdobył pod kie

rownictwem pani prof. Ewy Michnik, dyrektora generalnego i muzycznego Opery 

Wrocławskiej . Największy dramat muzyczny XIX wieku zostanie wystawiony we 

wspaniałej scenerii Hali Ludowej, która jak żadne inne miejsce tchnie duchem epoki. 
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Rozpoczynając od tragedii , Śmierć Zygfryda, która została przedstawiona w Zmierz

chu bogów, Ryszard Wagner kontynuował swoje dzieło pisząc kolejno: Zygfryda, 

Walkirię , aż po wprowadzenie do Pierścienia - Złoto Renu. Pisał bowiem od końca 

do początku. Zaczął komponować już w prawidłowej kolejności. Po skompo

nowaniu Złota Renu powstała muzyka do Walkirii i Zygfryda. Podczas 

pracy nad li aktem tego dzieła Wagner przerywa dalszą pra

cę nad Pierścieniem, ponieważ na wystawienie sztuki nie 

było szans przez najbliższych 12 lat. Kompozytor każe 

czekać Zygfrydowi pod lipą, by dopiero po skompo

nowaniu Tristana i Izoldy oraz Śpiewaków norymber

skich podjąć i zakończyć pracę nad Pierścieniem. 

Po zakończeniu pracy nad librettem Ryszard Wagner 

powiedział : „ Skończyłem pisać libretto Zmierzchu bo-

gów, teraz pozostało mi tylko dopisać muzykę." W kon

tekście znajomości skomplikowanej partytury Zmierzchu 

bogów wypowiedż ta wydaje się być niezrozumiała. Daje 

ona jednak wgląd w pracę artystyczną Wagnera: w formie 

libretta odzwierciedlają się struktury muzyczne. Pozwala to wej

rzeć w duchowy warsztat Ryszarda Wagnera, który sam określał się 

jako poetę-kompozytora . Zmierzch bogów to ostatnia i największa część tetra

logii, zamykająca opowieść o losie światów. Dwa wątki dramaturgiczne osiągają tu 

swój cel. A celem tym jest śmierć! Wotan, którego stopniowy upadek obserwujemy 

we wszystkich częściach Pierścienia, ginie wraz z pozostałymi bogami w płomie

niach trawiących Walhallę. Panowanie nad światem zbudowane na żądzy władzy, 

chciwości , nienawiści i zazdrości , jest skazane na klęskę. Brunhilda, córka Wotana, 

podkłada ogień pod mury dumnej Walhalli i rozpętuje pożar, który pochłania zmierza

jący ku upadkowi świat. Jej ostatni monolog to wyrok skazujący na zagładę wszyst

kich bogów. Drugi wątek przewijający się przez wszystkie części tetralogii, to życie 
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i miłość Zygfryda i Brunhildy, pomyślane jako nadzieja nadejścia lepszego świata. 

W ostateczności okazuje się jednak, że ta idealna para wcale nie jest doskonalsza. 

Zygfryd - nieustraszony pogromca smoków - nosi wszystkie znamiona i słabości 

starego świata. Ten, który miał uwolnić świat od zła , okazuje się być łatwowierny 

i lekkomyślny, ulega manipulacjom, a w końcu sam pada ofiarą intrygi. Także i on 

skazany jest na zagładę . Nad gruzami skorumpowanego świata, ponad dogorywa

jącymi zgliszczami Walhalli pojawia się zapowiedż lepszej przyszłości. A jest nią 

miłość. Nienawiść i władza posiadania zostają zniweczone. Przepiękny motyw miło

ści, który znamy z Walkirii, wyśpiewany przez Zyglindę, zamyka 16-godzinną historię 

o ludzkiej tragedii. To okrzyk radości młodej kobiety, która nosi w sobie nowe życie . 

Okrzyk wyrażający nadzieję, dający nam odwagę kroczenia w lepszą przyszłość. 

Rozbrzmiewa trzykrotnie - jako ostrzeżenie , pojednanie, nadzieja. 

Hans-Peter Lehmann 
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M oc twórcza Ryszarda Wagnera również w tej ostatniej części tetralogii 

ani na moment nie słabnie. Wprawdzie kompozytor potrzebował niemal 20 lat na 

dokończenie przerwanej w 1856 roku tetralogii - w połowie partytury jej trzecie

go ogniwa, Zygfryda - ale wcale nie oznaczało to osłabienia mocy twórczej oraz 

wyczerpywania się pomysłów. Przeciwnie, muzyka dwóch ostatnich części - jak 

była o tym mowa poprzednim razem - wykazuje kunsztowne wyrafinowanie i po

głębienie walorów wyrazowych, zachowując przy tym stylistyczną jednorodność. 

Kompozytor wykorzystał tu swoje nowe bogate doświadczenia życiowe i muzycz

ne. Tak jak w poprzednich częściach , tak i tu Wagner realizuje też konsekwent

nie swą ideę dramatu muzycznego jako syntezy słowa , muzyki i akcji scenicznej. 

Jej szczególnym atrybutem jest olbrzymi aparat wykonawczy - rozbudowana wielka 

orkiestra symfoniczna, ze zwielokrotnioną obsadą instrumentów - w grupie „smycz

ków": 16 skrzypiec pierwszych, 16 drugich, 12 altówek, 12 .wiolonczel, 8 kontraba

sów, w grupie .drzewa": 2 małe i 2 wielkie flety, 2 oboje i rożek angielski, 3 klarne

ty, klarnet basowy, 3 fagoty, a w grupie „blachy": 4 trąbki, trąbka basowa, 8 rogów, 

4 tuby, 4 puzony, tuba kontrabasowa, ponadto 6 harf, organy, perkusja, dodatkowe 
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instrumenty, jak tuby wagnerowskie. 

Głosy ludzkie - traktowane na rów-

ni z instrumentami - wymagają od 

wykonawców nadzwyczajnej kon-

dycji fizycznej i psychicznej. Spe

cyficznym narzędziem muzycznego 

języka Wagnerowskiego dramatu 

muzycznego są przede wszystkim mo

tywy przewodnie. W całej tetralogii kompo-

zytor używa ich około setki. Niemal wszystkie 

pojawiają się w Zmierzchu bogów, lecz niejedno-

krotnie zmienia się ich brzmienie, zabarwienie emocjonalne 

i wyrazowe. W krótkiej przygrywce, otwierającej ostatnie ogniwo tetralogii, motywowi 

przebudzenia się Brunhildy (która tu brzmi w tonacji es-moll jak złowroga wróżba), 

przeciwstawił Wagner motyw natury (zarazem motyw Erdy). Żałobny nastrój płynie 

z muzyki towarzyszącej pieśni, którą śpiewają Norny, przędąc nić życia. Jest to ko

lejna rekapitulacja tragedii Pierścienia. Pierwszy motyw Zmierzchu bogów - motyw 

miłości małżeńskiej - pojawia się w scenie rozłąki Zygfryda i Brunhildy. Odznacza się 

on „rozkoszną pieszczotliwością'.', z charakterystycznym obiegnikowym .grupettem 

wagnerowskim", niby ilustracja objęcia się ramionami, wyśpiewanym przez klarnet. 

Drugim motywem użytym tu przez Wagnera jest motyw Zygfryda, grany na rogu, 

o bardziej rycerskich rysach i dojrzałej w swej formie melodii, jak dojrzały tu jest sam 

bohater. Dłuższe intermezzo symfoniczne pomiędzy prologiem, a I aktem - to ustęp 

obrazujący podróż Zygfryda z góry Brunhildy do zamku Gibichungów nad Renem. 

W plastyczny sposób wywołuje on obrazy miejsc, budzące wspomnienia przeszłych 
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wydarzeń i konfliktów, w tym głównie motyw Renu ze śpiewami jego cór, motywy 

Erdy-natury i motyw złota. Obok powtórzonych motywów dawniejszych wyróżnia 

się uroczym poetycznym wyrazem motyw Gudruny, rozwinięty w dłuższej myśli mu

zycznej. W kolejnych scenach Zmierzchu bogów pogłębia się i potężnieje tragiczny 

nastrój, osiągając szczyty dramatycznego patosu, wyrażany zarówno w partiach 

wokalnych, jak i w orkiestrze. Wśród nieustannej grozy, w przerażająco ponurej 

atmosferze, jedynym jaśniejszym epizodem jest scena cór Renu. Zachwyca ona 

świetnością barw wokalnych, pomysłowością harmoniczną i blaskiem orkiestry. 

Śpiew .rozlewa się SZ8R>kimi strugami falistej melodii, załamuje w drobnych moty-

wach, z frapującą harmonią'.'. Dług ie opÓwiadanie Zygfryda na polowaniu (w akcie 

Ili) stanowi muzyczną rekapitulację najważniejszych motywów z całego dzieła , ze

branych tu jak w skupiającej soczewce. Przejmujące wrażenie wywołuje ponowny 

ich przegląd w scenie prowadzącej do rozwiązania konfliktu między Zygfrydem 

i Brunhildą. Potęguje się w scenie następnej, kiedy rycerze Gunthera niosą na tarczy 

zwłoki zamordowanego Zygfryda do zamku. Z orkiestry wyłania się marsz żałobny 

o rozpaczliwym i tragicznym wyrazie. „Łka on płaczem całej przyrody, wśród któ

rej żył nieustraszony bohater, przepełnia go lament kniei, które zieleniły s ię na jego 

widok i kołysały go do snu swoim szmerem, żal niebios, pod którymi nosił dumne 

czoło ... " Dostrzec tu można - poprzez użyte motywy przewodnie - .duchy rodzi

ców", „osierocony miecz", wreszcie - „ducha Zygfryda", ulatującego w zaświaty ze 

wspomnieniem miłości ku Brunhildzie. Nową„ostatniąjuż syntezą poprzednich mo

tywów przewodnich, jest końcowa scena tetralogii, rozdzierająca tragicznym bólem 

Brunhildy. Ma ona niesłychanie skoncentrowany wyraz dramatyczny, doprowadzony 

do najwyższego stopnia natężenia . Tak jak początkowy wschód słońca, podróż Re

nem, scena Zygfryda z córami Renu, pochód żałobny, tak ten ostatni - pożar Walhalli 

- to obrazy, które pozostawiają niezatarte wrażenie, a muzyczny geniusz Wagnera 

objawia się w nich ze szczególną siłą. 

Kazimierz Kościukiewicz 
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RESC 

Akcja rozgrywa się w pradawnych czasach na ziemi Germanii . 

D obiega końca opowieść o mitycznej Walhalli zamieszkałej przez bogów, 

o wykradzionym z dna Renu złocie i o ukutym z niego pierścieniu naznaczonym klą

twą Nibelunga oraz o tragicznych losach bohaterów poddanych jej niszczycielskiemu 

działaniu. 

Oto przebieg dotychczasowych wydarzeń. 

W otan - ojciec bogów i ludzi - kazał niegdyś olbrzymom wybudować na 

siedzibę bogów wspaniały i niedostępny gród, Walhallę. W zamian obiecał im boginię 

miłości i wiecznej młodości, Freję . Łudził się, że uda mu się nie dotrzymać obietnicy. 

Olbrzymi jednak porwali Freję przemocą, a jako okupu zażądali złota Renu. Tymcza

sem złoto, które od wieków spoczywało w głębinach świętej rzeki, strzeżone przez 

córki Renu, podstępem wykradł potworny karzeł Alberyk, Nibelung. Ukuł zeń pier

ścień , który za cenę wyrzeczenia się miłości dawał czarodziejską moc i władzę nad 

światem . Zapragnął jej także Wotan. Odebrał złoto Alberykowi. Lecz zamiast zwrócić 

prawowitym strażniczkom, oddał je olbrzymom, wraz z pierścieniem , na którym ciąży 
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klątwa . Skutki nie kazały na siebie czekać. 

W bratobójczej kłótni o podział skarbów 

złoto zostało po raz pierwszy splamione 

krwią. Całe przypadło w udziale olbrzymo

wi Fafnerowi, który odtąd chronił je, przy

brawszy postać smoka. Wotan, władca 

bogów, pomny zła , jakie światu niesie 

złoto wykradzione z dna Renu i ska-

żone przekleństwem Nibelunga, pra-

gnie je odzyskać i zwrócić naturze. 

Czynu tego dokonać może człowiek 

nieustraszony i o nadludzkiej mocy. 

Władca bogów, przybrawszy postać wo-

jownika, poślubił śmiertelną kobietę i począł 

z nią dwoje dzieci - bliżnięta : Zyglindę i Zygmunda. 

Bohaterom miały dodawać męstwa i pomagać w zwycię

stwie walkirie, półboskie istoty zrodzone ze związku Wo

tana z boginią ziemi Erdą. Lecz zło raz wyzwolone wciąż 

sprowadza nieszczęścia. Zygmund - bohater, który mógłby 

urzeczywistnić plany bogów, dopuścił się czynu cudzołóstwa 

i kazirodztwa: zapłonął miłością do kobiety - żony swego wroga 

i własnej siostry. Utracił otrzymaną moc i prawo do boskiego wspar-

cia. Woli bogów sprzeciwiła się jednak najmłodsza walkiria, Brunhilda, 

ukochana córka Wotana, poruszona szczerością uczuć kochanków. Wbrew 

woli ojca postanowiła osłonić bohatera w walce z wrogiem. Ale jego śmierć i tak 

była nieunikniona. Do walki wkroczył Wotan, włócznią krusząc miecz Zygmunda. 

Brunhilda poniosła okrutną karę. Za nieposłuszeństwo pozbawiona boskości, zo

stała pogrążona w głębokim śnie na górze otoczonej ogniem, oczekując na wyba-
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wienie przez bohatera, który zdoła przekroczyć morze płomieni. Wcześniej jednak 

obwieści/a zrozpaczonej po stracie brata i kochanka Zyglindzie, że w swym łonie nosi 

potomka Zygmunda, który będzie wspaniałym rycerzem. Kazała jej zebrać szczątki 

miecza, pomogła umknąć i ukryć się w pobliżu leśnej pieczary, gdzie schronienia 

udzielił jej karzeł Mime. Karzeł strzegł jej, aż powiła syna. Sama wnet umarła , przed 

śmiercią nadając mu imię według wskazań walkirii : „Waleczny Zwycięzca" - Zygfryd 

i pozostawiając ocalałe szcżątki Zygmundowego miecza. Zygfryd, ukryty przed świa

tem w leśnym ustroniu, wychowany jako wolne dziecię przyrody, nie znający ludzi 

ani ich praw i obyczajów, wyrósł na młodzieńca o przerażającej sile. Żądny przygód 

i zwycięstw kazał Mimemu wykuć sobie miecz. Lecz każdy kruszył się w rękach siła

cza. Tajemniczy wędrowiec (Wotan) pouczył Mimego, że tylko z ocalałych odłamków 

miecza Zygmunda można wykuć niezwyciężoną broń . Zdoła to uczynić tylko mąż 

nieustraszony; z jego ręki czeka też śmierć karła . Zygfryd 

w cudowny sposób scalił szczątki miecza. 

Nie zląkł się przestróg Mimego 

o straszliwym smoku. 

Pokonał Fafnera, 

odbierając mu 

pierścień. 

A kiedy, dzięki poznaniu mowy ptaków, dowiedział się o zdradzieckich planach swe

go opiekuna, który zamierzał go otruć , zabił karła . Na wieść o Brunhildzie śpiącej na 

górze otoczonej płomieniami , ruszył ku dalszym przygodom. Cudownym mieczem 

skruszył włócznię zagradzającego mu drogę Wotana. Przekroczył morze ognia ota

czające śpiącą Brunhildę . Gdy odkrył w niej pierwszą napotkaną kobietę , w jego 

duszy zrodziła się miłość . Miłość ku wybawicielowi ogarnęła też serce obudzonej 

Brunhildy. Porzuca wspomnienie swej dawnej boskości i świętość dziewictwa. Zo

staje żoną bohatera. W tym miejscu kończy się część trzecia tetralogii - Zygfryd -

a zaczyna ostatnia - Zmierzch bogów. 
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PROLOG 
LJ stóp skalnej jaskini, w której Brunhilda i Zygfryd święcą swoje zaślubi ny, 

trzy Norny przędą nić losu. Nić plącze się i zrywa ... To zapowiedź tragedii i spełnienia 

się klątwy Nibelunga oraz rychłej zagłady bogów i ludzi. Przeraźone Norny chronią 

się do matki, Erdy. Tymczasem Zygfryd, pełen radosnej nadziei, pragnie nowych 

czynów i wyrusza w drogę. Żegnając się , zostawia Brunhildzie fatalny pierścień, a od 

niej otrzymuje rumaka o imieniu Grane. 

AI<Tl 
Z ygfryd odbywa podróż po Renie i przybywa na dwór potężnego króla Gibi

chungów, Gunthera. Nie wie, że tam już uknuto spisek. W zamku znajduje się Hagen, 

przebiegły syn Alberyka, władcy Nibelungów, który marzy o zdobyciu cudownego 

pierścienia. Zachęca króla do uwolnienia walkirii Brunhildy, a w jego siostrze, Gudru

nie, budzi pragnienie wyjścia za mąż za sławnego bohatera. Nakłania ją, by podała 

przybyszowi magiczny napój, po wypiciu którego ten zapomni o swojej przeszłości 

i zapłonie miłością do Gudruny. Gdy zjawia się Zygfryd, Gunther i Hagen wypytują 

go o skarby Fafnera. Nie mają one dla Zygfryda znaczenia - zostawił je w pieczarze 

smoka: 
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Nicht Land nach Lute biele ich 

nach Vaters Haus und Haf 

einzig erbt' ich 

den eignen Leib; 

lebend zehr' ich den auf 

Nur ein Schwert hab' ich, 

selbst geschmiedet: 

hilf, mein Schwert, Heinem Eide! 

Das biet' ich mit zum Bund. 

Nie mam kraju ni ludzi 

i nie mam zamku po ojcu: 

dziedzictwem mym 

własne me ciało; 

żyjąc strawię je sam. 

Tylko miecz mam ja, 

com sam go skuł ... 

O skarbach nie myślę już: 

Marnej nie cenię wartości! 

Przykładając do ust podany przez Gudrunę puchar, mówi: 

... den ersted Trunk, 

zu treuer Minne, 

Briinnhilde, bring' ich dir! 

Pierwszy ten napój 

na miłość wierną, 

Brunhildo, piję do ciebie! 
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Zaledwie jednak odjął puchar od ust, z wielką mocą 

zapragnął Gudruny i zapomn iał o Brunhildzie. 

Zawiera z królem więzy krwi i prosi go o rękę 

Gudruny. W zamian obiecuje zdobyć dla 

przyjaciela Brunhi ldę i oddać mu ją za 

żonę. Obydwaj wyruszają w kierunku 

ognistej góry - szyderczo spogląda za 

nimi zadowolony z powodzenia swej 

intrygi Hagen. 

Brunhilda tęsknie wyczekuje powrotu 

Zygfryda. Wotan wysłał do niej walkirię 

Waltrautę z żądaniem , by oddała pozosta

wiony jej pierścień . Brunhilda odmawia proś

bom siostry, nie chcąc utracić świadectwa miłości 

męża . Dziś pierścień ten ma dla niej wyższą wartość niż 

cokolwiek na świecie: 

Ha, weisst du, was er mir ist? 

Wie kanast du's fassen, 

Fiihllose Maid! 

Mehr ais Walhalla Wonne, 

mehr ais der Ewigen Ruhm 

ist mir der Ring: 

ein Blick auf sein Hellen Gold, 

ein Blitz aus dem hehren Glans 

gilt mir wertep 

ais aloes Gotter 
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ewig wahrendes Gliick! 

Denn selig aus ihm 

leichtet mit Siegfrieds Liebe: 

Siegfrieds Liebe! 

O /iess ' sich die Wonne dir sagen! 

Sie - wart mir der Reif. 

Geh hin zu der Gotterheiligen Rat! 

Von Heinem Ringe raune ihnen zu: 

die Liebe liesse ich nie, 

mir nahmen nie sie die Liebe, 

sWrzt' auch in Triimmern 

Walhalla strahlende Pracht! 

Ha! Wiesz ty, czym on mi jest? 

Jak możesz pojąć, 

dziewo bez czucia! 

Więcej niż blask Walhalla, 

Więcej niż wiecznych chwała 

pierścień mi wart! 

Spojrzenie na jasne to złoto, 

Kruszcu świetnego ten blask, 

droższym mi jest 

niż bogów wszystkich 

szczęsny wieczyście los! 

Bo błogo z niego 

Zygfryda miłość jaśnieje ! 

Miłość Zygfryda! 

O, gdybym tę błogość mogla ci zjawić! Pierścienia mi stróżką. 
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Do bogów rady świętej tam idź, 

o mym pierścieniu sprawę im zdaj: 

miłości mej im nie oddam, 

miłości mi nigdy nie wydrą -

choć runąć by miała 

Walhalla słoneczna wspaniałość! 

Natychmiast też odpowiada na sygnał rogu Zygfryda. Jednakże ku jej przerażeniu 

pojawia się obcy przybysz - to Zygfryd, przybrawszy za pomocą czarodziejskiego 

hełmu postać Gunthera, przybył ponownie na górę ognia, by sprowadzić Brunhildę 

na dwór Gibichungów i oddać królowi za żonę. W walce odbiera też jej pierścień . 

AI<T ll 
Nocą Alberyk utwierdza Hagena w jego planach zemsty i zawładnięcia 

pierścieniem . O świcie pojawia się Zygfryd, radośnie witany przez Gudrunę . Nieba

wem przybywa też Gunther, prowadzącJ1tunhildę, którą wobec wszystkich ogłasza 

swą małżonką. Oddaje zarazem Zy! swej siostry. Król ogłasza swoje 
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zaślubiny z Brunhildą, a Zygfrydowi oddaje rękę Gudruny. 

Zygfryd wciąż nie poznaje swojej żony. Brunhilda, zoba

czywszy pierścień na palcu, pojmuje zdradę , której padła 

ofiarą. Oznajmia obecnym, że to ona jest prawowitą żoną 

Zygfryda i zarzuca mu wiarołomstwo. Teraz życie nie ma 

dla niej żadnej wartości ; ale i ten najdroższy, najwspa

nialszy bohater musi śmiercią okupić swą zdradę . Sama 

Brunhilda jej żąda : 

Dich verriet er, 

und mich verrietet ihr a/Je! 

War' ich gerecht, 

al/es Blut der Welt 

busste mir nich eure Schuld! 

Dach des Einen Tod 

taugt mir fOr a/Je: 

Siegfried fa/Je 

zur Sine fur sich und euch! 

Ciebie on zdradził [pierścień] 

a mnie zdradziliście wszyscy! 

Zapłacić mi 

wszystka krew świata 

za winę waszą nie starczy! 

Lecz jego śmierć 

was wszystkich okupi: 

Zygfryd niech zginie -

za winy swoje i wasze! 
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Brunhilda z zemsty sprzymierza się z Hagenem i Guntherem przeciw Zygfrydowi. 

Zdradza, że zabić go można tylko ciosem w plecy. Zygfryd ma zginąć następnego 

dnia na polowaniu. 

AI<T lll 
Błądzącego podczas polowania Zygfryda córy Renu błagają, by zwrócił im 

pierścień. Tylko w ten sposób uniknie śmierci. 

Der in listing geschmiedet und schmahlich verlor -

der verfluchte ihn, in fernster Zeit 

zu zeugen den Tod dem, der ihn triig'. 

Wie den Wurm du fal/test - so fal/st auch du - und heute noch: 

So heissen wir's dir, 

tauschest den Ring du uns nicht -

im tiefen Rhein ihn zu bergen. 

Nur seine Fiut sonet den F/uch! 

Ten, co chytrze go ukuł, a utracił w hańbie, 

ten przeklął go w praodległych czasach: 

by śmierć niósł każdemu, co nosi go. 

Jakoś ty smoka zabił, tak padniesz i ty, 

i to już dziś - mówimy ci to -

jeśli pierścienia nam nie dasz, 

by ukryć go w nurtach Renu. 

Tylko wód głąb zmaże przekleństwo. 
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Ale Zygfryd odmawia - nie zna lęku, a życia nie ceni wysoko. Zatrzymuje więc pier

ścień . Przybywa reszta myśliwskiej drużyny, a z nią Hagen i Gunther. Hagen daje 

Zygfrydowi czarodziejski napój, przywracający pamięć. Zygfryd opowiada o swym 

dzieciństwie, o Mimem, smoku, wreszcie o Brunhildzie. Nagle przelatują nad nim 

dwa kruki. Ogląda się za nimi... W tym momencie Hagen wbija mu włócznię w ple

cy. Zygfryd kona z imieniem Brunhildy na ustach. Przy dźwiękach przejmującego 

tragizmem marsza żałobnego rycerze Gunthera niosą do zamku na tarczy zwłoki 

bohatera. Nad trupem Zygfryda w pałacu Gibichungów toczy się spór o pierścień. 

W zgiełku ginie także Gunther. Lecz daremne są próby Hagena, by zdjąć pierścień 

z palca Zygfryda. Nie próbuje nawet uczynić tego pogrążona w rozpaczy Gudruna. 

Zdejmuje pierścień dopiero Brunhilda - prawowita małżonka Zygrfryda. Gdy Brun

hilda dowiedziała się prawdy od cór Renu, gotowa jest złożyć ofiarę. Na jej rozkaz 

wzniesiony zostaje stos, a na nim złożone zwłoki Zygfryda. Ona spłonie razem z nim. 

Złamana bólem, żegna go w długim monologu: 



Der Reinste war er, der mir verriet! 

Echter ais er schwur keiner Eide; 

treuer ais er hielt keine Vertrage; 

lautner ais er liebte kein andrer: 

und dach, a/le Eide, a/le Vortrage, 

die treueste Liebe 

trag keiner wie er! 

... Meine Klage hór, du hehrster Gott!„. 

Mich musste der Reinste verraten, 

dass wissend wurde ein Weib! 

„ .Der Wassertiefe weise Schwestern, des Rheines schwimmende Tóchter, 

euch dank' ich redlichen Rat. 

Was ihr begehrt, ich geb es euch: 

aus meiner Asche nehmt es zu eigen! 

Das Feier, das mich verbrennt, 

rein'ge vom Fluche den Ring! 

Święciej od niego nikt nie przysięgał, 

nikt nie był wierniejszym od niego, 

szczerzej od niego nikt drugi nie kochał, 

lecz wszystkich przysiąg, wszystkich układów miłości wiernej 

nikt straszniej nie zdradził!„ . 

. . . Skargi mej słuchaj, wspaniały boże!„ . 

Mnie - musiał najczystszy ten zdradzić, 

by mądrą się stała niewiasta! 

„ .Renu pływające córy, 

dziękuję za radę wam szczerą! 
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Co wam należy, daję wam: 

z popiołów moich weźcie na własność. 

Ogień, który mnie spali, 

niech pierścień z przekleństw oczyści! 

Krukom Wotana każe Brunhilda lecieć do Walhalli z wieścią radosną: 

Denn der GOtter Ende 

dammert nun auf. 

So - werf' ich den Brand 

in Wa/ha/Is prangende Burg! 

Bo koniec bogów 

zmierzcha już: 

Tak - ciskam więc ogień 

w Walhalli wspaniały gmach! 

W pełnej zbroi , na koniu rzuca się na płonący stos, na którym złożono zwłoki bo

hatera. Śmierć Brunhildy wywołuje kataklizm. Fale Renu wznoszą się i pochłaniają 

wszystko, wraz z Hagenem, który chciał zawładnąć pierścien iem . Z popiołów wy

dobywają pierścień córki Renu. Przeklęty klejnot wraca w głębiny rzeki. Na niebie 

· · łuna. To płonie Walhalla, a z n ią bogowie. 

Kazimierz Kościukiewicz 
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Dyrekcja1 

kierownictwo i zespoły 
Opery Wrocławskiej 

Dyrektor 

Zastępca dyrektora 

Pełnomocnik dyrektora 
ds. finansowych - gł. księgowy 

Kierownik muzyczny 

Dyrygenci 

Scenograf 

Reżyser świateł 

Kierownik działu księgowości 
z-ca gł. księgowego 

Główny specjalista 
ds. prawnych 

Główny specjalista 
ds. marketingu 

Kierownik działu 
koordynacji pracy artystycznej 

Główny specjalista ds. impresariatu 

Główny specjalista 
ds. wydawnictw 
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Ewa Michnik 

Janusz Słoniowski 

Kazimierz Zalewski 

Tomasz Szreder 

Ewa Michnik 
Tomasz Szreder 
Tadeusz Zathey 

Małgorzata Słoniowska 

Bogumił Palewicz 

Urszula Saj 

Marzena Malinowska 

Beata Smolińska-Pi 

Kierownik działu 
promocji i obsługi widzów 

Inspicjenci 

Soprany 

Mezzosoprany 

Tenory 

Barytony 

Basy 

Pedagog wokalny 

Konsultant wokalny 

Teresa Walas 

Adam Frontczak 
Julian Żychowicz 

SOLIŚCI ŚPIEWACY 
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Aleksandra Buczek 
Wioletta Chodowicz 

Ewa Czermak 
Aleksandra Lemiszka 

Ewa Vesin 
Jolanta Żmurko 

Barbara Bagińska 
Dorota Dutkowska 

Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak 
Agnieszka Rehlis 

Taras lvaniv 
Andrzej Kalinin 

Edward Kulczyk 
Rafał Majzner 
Pavlo Tolstoy 

Mariusz Godlewski 
Jacek Jaskuła 

Zygmunt Kryczka 
Maciej Krzysztyniak 

Jacek Ryś 

Wiktor Gorelikow 
Vladimir Pinchuk 
Janusz Zawadzki 

Radosław Żukowski 

Ewa Czermak 
Jolanta Żmurko 

Dariusz Grabowski 







Jolanta Michalak-Lechowska Ili BALET 
Magdalena Ostajewska 

Jolanta Serednicka ~ Kierownik baletu Bożena Klimczak 
Ewa Wadyńska-Wąsikiewicz 

Anna Wojciechowska 
li 

Pedagog baletu Ałła Abesadze 
Ewelina Woroniecka 

Korepetytor baletu Stanisław Gal 
Tenory Ivan Andrunyk 

Andrzej Antosik Inspektor Anna Szopa 
Piotr Bunzler 

lukasz Łukaszka I tancerze Nataliya Fedorova 
Ryszard Mraz Rostyslav Bilyak 

Tomasz Potkowski 
Bolesław Słowiński Soliści Oleksandr Apanasenko 
Radosław Zawadzki Marta Kulikowska de Nałęcz 

Wojciech Kosek* Paweł Oleksiak 
Jarosław Królikowski* Piotr Oleksiak 

Jerzy Słociak* Anna Szopa 
Tomasz Tracz* Paulina Woś 

Mateusz Wajler* 
Robert Wajler* ~I Koryfeje Anna Gancarz 

Agata Gawrońska 
Liliya lvanova 

Basy Andrzej Adrianowicz l Jarosław Józefczyk 
Mieczysław Chodaczek Tomasz Kęczkowski 

Marek Ciepły Konstantin Kouchtchenko 
Wojciech Dereń ., Dariusz Raczycki 

Marcin Grzywaczewski 
Marek Klimczak 

I 
Zespól Mariusz Drozdowski 

Marek Kłosowski Daria Korneluk 
Gabriel Kozłowski Dominika Królak 

Dawid Manuszak Katarzyna Szczep~nik 
Jerzy Szlachcic Beata Zyża 

Andrzej Zboro.wski 
Lesław Zółty 

Bassem Akiki* 
Jakub Kuria 

Krzysztof Skowron 
Michał Tomasiewf, 

AdamWol 
Artur Wójtowi 

* Współpraca 
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KIEROWNICTWO TECHNICZNE 

Asystent scenografa ds. technicznych 

Kierownik zespołu eksploatacji sceny 

Kierownik magazynu kostiumów 

Kierownik sekcji oświetlenia 

Kierownik sekcji elektroakustyki 

Jan Romanowski 

Piotr Kejna 

Krystyna Cichosz 

Sławomir Daszkowski 

Kierownik zespołu pracowni dekoracji i kostiumów 

Kierownik pracowni malarskiej 

Jerzy Gałek 

Zbigniew Francuz 

Elżbieta Kocowska 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 

Brygadzista pracowni modystycznej 

Kierownik pracowni perukarskiej 

Brygadzista pracowni szewskiej 

Redakcja programu 

Nagłośnienie dB SOUND EUROPE 

Oświetlenie QUATTRO 

Projekcje audiowizualne TRIAS - Toruń 

Autorem polskiego przekładu 
umieszczonego na tablicy świetlnej jest 

Opracowanie graficzne i druk 

W programie wykorzystano projekt plakatu 

Wydawca 

Waldemar Krawczyk 

Zofia Dudek 

Romana Mysza 

Grażyna Matuszak 

Bogusław Nowicki 

Kazimierz Kościukiewicz 

Bogusław Dmochowski 

Marek Fajkiel 

Wiesław Cichoń 

Paweł Marzec 

PALMApress, Wrocław 

Opera Wrocław~ 
ul. Świdnicka 35, 50-066 Wroc· 

tel. 071 370 88 OO cen 

www.opera.wroclaw.pl 
e-mail:opera@opera.wroclaw.pl 
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Mecenat 

SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

W R O C Ł A W 



Mecenat 

Program operacyjny Promocja twórczości 
Zrealizowano ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO - NIEMIECKIEJ 

-
STIFTUNG FUR DEUTSCH - POLNISCHE ZUSAMMENARBEIT 

ił 
Konsulat Generalny 
Republiki Federalnej Niemiec 
we Wrocławiu 

Patroni medialni 

r~!!Mi!!f 

www.thevisitor.pl 

SITOR 

. 'OJIR\ 
""' GRAW 

ams~ 



_ Q 
Qubus Hotel" 

**** 
WROCŁAW 

Sponsorzy 

-\\~~\U\-
WROCŁAW 

trade trans® 

Sponsorzy wspomagający 

~ 
L......11 

ORBIS 
HOTELS 

MONOPOL WROCŁAW 

(6 Piotr i Paweł) 
Supermarket 

~ - p„ „„ 
AMBRA 

• 

ORBIS 
HOTELS 

WROCŁAW 

EPI® 

Yk~ 

CUKIERNIA 
Ćawlln & ~imon 

lliW•~ 

AIRPORT WROCLAW 

tTowers - - - - - -
Wine & coffe& 

~ 
-- --IAK\JPIAST 

Sponsorzy wspomagający 

• 
l,1.s-f ole 
~ 

llWIACIAVllA 

LIMA 
Vloła& PiotrWek'Nerth 

e 
Ktoś nas zjada ••• 

~gafWtt~ 

{f.l~re1't~'"' 

® Mercedes-Benz 
Autoryzowany Dealer 
"A4CZ.4K Sp. z o.o. 

dostawy 
kwiatów 

I
w kraju i za gra.nicą 
w ww.iKwiat y.pl 

POLSKIE LINIE LOTNICZE •• , 
Ol~!!!~!! 

~ - - - - --- --
ART & PRO PA C.AN DA 

Partner internetowy 

~09L~S~!!6J 

Współpraca 
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• pomnik historii - ze względu na swe wartości architektoniczne, 

konstrukcyjne i przestrzenne (największa kopuła od czasów 

starożytnego Panteonu oraz nowatorskie użycie żelbetonu) uznana 

za jedno z najważniejszych dzieł architektury światowej XX wieku, 

zgłoszona do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO 

• zbudowana w latach 1911-1913 wg projektu Maksa Berga 

• położona w sąsiedztwie Pawilonu Czterech Kopuł, stawu 

otoczonego Pergolą projektu Hansa Poelziga, Parku Szczytnickiego, 

Ogrodu Japońskiego i słynnego wrocławskiego zoo. Tereny te są 

ulubionym miejscem spacerów, rekreacji i wypoczynku 

mieszkańców stolicy Dolnego Śląska 

Bilet wstępu: 
-5 zł 
- 3 zł (dzieci i młodzież ucząca się) 
Godziny otwarcia - codziennie 8.00 - 19.00 

I. Paderewski MANRU - CD 

Wydawnictwa 
Opery Wrocławskiej 

G. Puccini CYGANERIA- CD G. Puccini TOSCA- CD G. Verdi TRUBADUR - CD 

ii• 

- • - ... 
"1,, „ 

IMIMi 
G. Verdi NABUCCO - CD Halka:.~ 

G. Verdi NABUCCO - Video S. Moniuszko HALKA- DVD 

Opera W-wska 1995-2001 

~ =:...:-:::: 
I _ _ .._.. _ _ 

,„ __ a„ ..... ... . 
! •• ~;lrlSJ 200_:! I ......,...._.„ __ 
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Na lamach prasy 2005 

Na łamach prasy 2002 

160-lecie gmachu opery 
i 55-lecie polskiej sceny 
operowej we Wrocławiu 

-~~ 
NA ŁAMACH PRASY 

2003 

Na lamach prasy 2003 

. 
/ - ..,, {/"hl 

Tradycje i dzień dzisiejszy 
Opery Wrocławskiej 

Do nabycia podczas spektakli i w kasie Opery 

Na lamach prasy 2004 





OPERA WROCLA WSKA 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego 

„ZMIERZCH BOGÓW" R.Wagner 

Siegfried 
Gunther 
Hagen 
Alberich 
Brilnnhilde 
Gutrune 
Waltraute 
Norna I 
Norna II 
Norna III 
Woglinde 
Wellgunde 
Flosshilde 

Leonid Zakhozhaev 
Bogusław Szynalski 
Paweł Izdebski 
Maciej Krzysztyniak 
Nadine Secunde 
Ewa Vesin 
Beata Libera - Orkowska 
Barbara Bagińska 
Małgorzata Przybysz 
Jolanta Żmurko 
Aleksandra Buczek 
Małgorzata Przybysz 
Dorota Dutkowska 

Soliści, orkiestra, chór Opery Wrocławskiej 

Chór Męski Politechniki Poznańskiej „Cantamus" 

Młodzieżowy Chór „Angelus" 

Dyryguje: Ewa Michnik 

23 czerwca 2006 
godz. 16.00-22.00 


