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ZYGFRYD 
Kazimierz Kościukiewicz 

Zygfryd - to trzecie ogniwo tetralogii Pierścień Nibelunga Ryszarda 

Wagnera, oznaczone przez kompozytora jako druga część (drugi 

dzień) dramatu. Jest to zarazem centralny i w pewnym sensie 

kulminacyjny akt całej Wagnerowskiej epopei - w jej fabularnym 

i ideowym wymiarze (zresztą zrąb pierwotnego pomysłu dzieła sta

nowił „Dramat Zygfryda", na który składały się dwie części : Miłość 

Zygfryda i $mierć Zygfryda). Główny cel - odzyskanie mitycznego 

skarbu wykradzionego niegdyś z dna Renu - zostaje tu osiągnięty. 

Otwiera się też droga do przezwyciężenia zła trawiącego świat: li 
powstał „nowy człowiek' - wolny, śmiały, całkowicie poddany na-

turze, zdolny do czystej, wyzwalającej miłości. Wprawdzie pojawia 

się zapowiedź przyszłej tragedii i nieuchronności losu - co nastąpi 

w ostatnim ogniwie tetralogii - lecz tymczasem jesteśmy świadka-

mi narodzin sił życia , porywających czynów bohatera i osiągniętej 

w miłosnym zjednoczeniu pełni człowieczeństwa .. Wagnerowska 

idea dramatu muzycznego dochodzi do głosu z n iezwykłą inten

sywnością, a geniusz Wagnera osiąga szczyty inwencji. Jak pa-

miętamy, Ryszard Wagner mając tetralog ię gotową w połowie , 

w tym połowę li aktu Zygfryda, w 1856 roku przerwał pracę nad 

muzyką do Pierścienia na przeszło 1 O lat. W międzyczasie stwo-

rzył Tristana i Izoldę - „owoc" platonicznego romansu z Matyldą 

Wesendonk, oraz $piewaków norymberskich. Zdobyte w nich do

świadczenia muzyczne wykorzystał w dalszej części Zygfryda. Nie 

zaważyło to na stylistycznej jednorodności, natomiast odbiło się 
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korzystnie na muzyce ostatnich scen, przysporzyło im kunsztow

nego wyrafinowania i pogłębionych walorów wyrazowych. Tak jak 

w poprzednich częściach tetralogii , tak i tu Wagner konsekwent

nie realizuje swą ideę dramatu muzycznego 

jako syntezy słowa , muzyki i akcji scenicznej, 

tworzących integralną całość , tzw. Gesamt

kunstwerk (dzieło łączące w sobie różne 

gatunki sztuki) . Punktem wyjścia jest słowo 

poetyckie, które jest źródłem i nośnikiem mu

zycznej frazy, wyposażonej w arsenał środ

ków melodyczno-rytmicznych, harmonicz

nych i kolorystycznych - instrumentalnych 

(w rozbudowanej orkiestrze) i wokalnych, 

współgrających z konkretnym kształtem sce

nicznym. Wagner-poeta posługuje się tzw. 

Stabreim, czyli aliteracją starogermańską, 

a muzycznej frazie nadaje postać ,niekończą

cej się melodii" (unendliche Melodie). Owe 

,melodie" składają sie z krótkich, zwartych 

motywów, symbolizujących konkretne osoby 

oraz przedmioty, zjawiska przyrody, a także idee, ludzkie uczucia, 

nastroje, zdarzenia. Pełnią one funkcję „motywów przewodnich". 

Przenikają strukturę dzieła , towarzysząc bohaterom, zdarzeniom, 

odwołują się do przeszłości i do przyszłości , komentują akcję . 

MoTYWY 
PRZEWODNIE 

Spośród około setki motywów przewodnich użytych w całej tetralo

gii , w tej części pojawia się blisko 90, zarówno poznane wcześn iej 

- nierzadko rozwijane i przekształcane - jak i nowe. Do bardziej 

charakterystycznych należy, obecny już we wstępie , „motyw karła 

Mimego" - niemiły dla ucha, tak jak niemiły jest dla Zygfryda jego 

opiekun; maluje się w nim także bezsilność karła , darmo pocącego 

się nad ukuciem silnego miecza dla swego wychowanka. We wstę

pie przypomniane są też rytmy młotów z ,motywu Nibelungów", 

znanego ze Złota Renu. Szereg motywów związanych jest z po

stacią Zygfryda: dziarska melodia rogu, motywy obrazujące jego 

młodzieńcżą siłę i jego pragnienie miłości oraz radosna pieśń przy 

kuciu miecza Notunga, po mistrzowsku wzbogacona orkiestral-
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nym obrazem zjawisk towa

rzyszących robocie kowalskiej 

- w finale I aktu. Nowy „motyw 
. . ~ . 

~derer-M. Wotana" ilustruje powolne kroki 

boskiego pielgrzyma i filozofa

-obserwatora, pogrążonego w głębokim zamyśleniu. Przygrywka 

do li aktu przynosi w najniższych rejestrach orkiestry ,ciężki i le

niwy" „motyw smoka Fafnera" (który zasygnalizowany został już 

we wstępie do I aktu), po czym pełne zgrzytów ustępy monolo

gu Alberyka czatującego przy jego pieczarze i „motyw Wotana

-pielgrzyma". Wraz z nadejściem Zygfryda kompozytor roztacza 

piękno w samodzielnie traktowanej partii orkiestry, będącej reali-
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styczną ilustracją szmeru lasu, przepojoną świeżością i głębokim 

liryzmem. W tym miejscu pojawiają się : nieco zmieniony „motyw 

Brunhildy" - który napawa lękiem mło-

dzieńca bardziej niż Fafner - oraz "mo

tyw niedoli Wiilsungów". Inny motyw 

jest naśladowaniem śpiewu ptaków. 

Cały czar płomiennej inwencji Wagne

ra wyraża się w scenie przebudzenia 

Brunhildy. Najpierw pojawia się "motyw 

snu Brunhildy" (znany już z Walkirii) , 

potem zmodyfikowany ,motyw Frei", 

a następnie cała seria pomysłów łączą

cych duet Zygfryda i Brunhildy wstęga

mi zachwycających melodii: "motyw 

miecza", ,motyw przebudzenia Brun

hildy", „motyw wdzięczności Zygfryda 

dla matki", radosny „motyw dziewictwa 

Brunhildy" i "motyw jej miłosnego odda-

Motyw rogu Zygfryda 

Motyw Zygfryda 

Motyw wyrzeczenia się 

Motyw Wotana-pielgrzyma 

Motyw Fafnera 

Motyw szmeru lasu 

Motyw leśnego ptaszka 

Motyw miecza 

Motyw Frei 

Motyw przebudzenia Brunhildy 

Motyw wdzięczności Zygfryda dla matki 

Motyw dziewictwa Brunhildy 

Motyw miłosnego oddania się Brunhildy 

nia", aż po "motyw wyrzeczenia się związku z bogami i Walhallą" . 

Na koniec w kontrapunktycznym splocie łączą się trzy motywy: 

„radości ", „oddania się" i „motyw Zygfryda". 

KIM BYŁ ZYGFRYD? 
Hans-Peter Lehmann 

Wagner poznaje swojego Zygfryda przez intensywne studiowanie 

dzieł Jacoba Grimma, dalej Eddy, pieśni o Nibelungach, podań 

o Voelsungach i innych źródeł . Postać tę łączy 

z bajką o „Chłopcu, który nigdy nie zaznał stra

chu". Czego można się dowiedzieć - także bez 

Ryszarda Wagnera - o Zygfrydzie? Bardzo inte

resującym aspektem są przemyślenia Teodora 

Fucha, historyka zajmującego się tematyką mili

tarną. W swojej książce „Arminius und die Extern

steine" stawia obok siebie dwie postaci : Hermana 

Cheruskera i Zygfryda po to, aby później połą

czyć ich w jedną osobę . Externsteine - obszar 

pokryty prehistorycznymi skałami , których wiek 

geologiczny szacuje się na 70 milionów lat, zlo

kalizowany jest w pobliżu dzisiejszego Detmold 

na terenie Lasu Teutońskiego . Skały te trakto

wane są jako centralna świętość Germanów. 

W książce „Arminius und die Externsteine" drama

tyczne wydarzenia, które miały miejsce na przeło

mie wieków, opisane są w kontekście politycznym 

i militarnym oraz wzbogacone komentarzem opar-

tym na podstawie najnowszych odkryć i wykopalisk. Jest to żywa , 

prawdziwa historia Germanów. Historia, która nieustannie odciska 

na nas swoje piętno . Zadziwiający jest fakt, iż tak istotne i decydu-
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jące dla nas i Europy wydarzenia miały miejsce w tak niedalekim 

sąsiedztwie , w trójkącie pomiędzy Padeborn - Minden - Osnabru

eck. Gdyby Herman Cherusker, alias Arminius, alias Zygfryd nie 

zatrzymał Rzymian, którzy w kierunku Łaby wyznaczyli szlak pod

boju napotykanych krajów, nie porozumiewalibyśmy się dziś ani 

w języku angielskim, ani niemieckim, lecz używalibyśmy języka 

zbliżonego do kolonialnej łaciny, a razem z nami takim językiem po

sługiwałaby się duża część świata, np. Stany Zjednoczone. Spod 

pióra Goethego i Shakespeare'a nigdy nie wyszłyby wspaniale 

dzieła , które zostały przez nich stworzone i niejednokrotnie brako

wałoby nam tych .uduchowionych słów" . Germanie ulegli wpraw

dzie militarnej przewadze Rzymian, jednak nigdy nie zdołano im 

odebrać wolności i samoświadomości. Hasło .Lewer dot as Slav" 

(Lepsza śmierć niż niewola) było dla nich dewizą i tak Rzymianie. 

wygrali wojnę, ale utracili pokój. Strategia rzymskiej polityki podbo

jów polegała na tym, że najpierw odbierano podbitemu narodowi 

jego największą świętość, przenoszono ją do Rzymu i w ten spo

sób także religijnie wcielano pobity kraj do Imperium Rzymskiego. 

Dokładnie tak samo miało się stać według planu ze świętymi ska

lami. Arminius (alias Herman Cherusker) znał rzymską taktykę 

podbojów i udało mu się zdziałać to, co wydawało się być niemoż

liwe. W walce przeciwko Rzymianom zjednoczył prawie wszystkie 

germańskie plemiona, od Renu aż po Łabę. Pomogły mu w tym 

trzy decydujące czynniki: 

1. Hermann I Arminius sam jako przy

wódca germańskich wojsk pomocniczych 

w armii rzymskiej cieszył się sławą i był 

bardzo szanowany. Jego kontakty i sto

sunki z późniejszym wrogiem Quintiliu

sem Varusem zapewniły mu dostęp do 

wszystkich informacji. 

2. Hermann I Arminius był kapłanem Wo

tana i jako wtajemniczony otrzymał ka

płańskie imię /RM/N (co oznacza Podnie

siony/ Poważany). Dzięki swojej postawie 

i waleczności zyskał zaufanie często skłó

conych ze sobą germańskich plemion. 

3. Hermann I Arminius był Cheruskerem 

(słowo: Herusk = Jeleń jest trzonem tego 

imienia), zaś opiece ludzi-Jeleni powie

rzone były centralne miejsca kultu znajdu

jące się na obszarze, na którym żyło ich 

plemię. 

Krótki cytat na temat „Religii Germa

nów", który zaczerpnąłem z książki 

o tym samym tytule autorstwa Klausa 

Bennmanna: 

Cytat: Germanie nie znali ani założeń 

państwa ani administracji. Ich życie 

i funkcjonowanie było określone przez 

niepisane, lecz ściśle przestrzegane 

prawa, które zachowały się na prze

strzeni wielu generacji. Prawa te, któ

re równie dobrze można określić jako 

obyczaje czy zwyczaje, były w pewnym 

sensie wysysane z mlekiem matki 

i dlatego traktowane jako coś oczywi

stego i samo w sobie zrozumiałego. 

Tak więc ich przestrzeganie gwaran

towało niezachwiany porządek, nawet 

bez istnienia formuły państwowości 

i administracji. Trzonem tego porząd

ku była rodzina i tradycja. Ona była podstawą germańskiej etyki. 

Jej chwale i czci służyło myślenie, czucie i wszelkie poczynania 

Germanów. Tradycja była zawsze ważniejsza niż jednostka, bo

wiem jednostka była nierozerwalnie związana z losem tradycji. 

li 
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Poważanie, sława i szacunek dla tradycji zapewniały jednostkom 

wysoką pozycję we wspólnocie. I odwrotnie: uwłaczanie tradycji 

i naruszanie jej świętości przez jednostkę sprawiały, że pozycja 

i wartość tradycji i obyczajów we wspólnocie była umniejszana. 

A człowiekowi, który nie dbał o tradycję i pielęgnowanie obyczajów, 

trudno było zdobyć sławę i poważanie. Zasady te dotyczyły także 

zmarłych. Tradycja łączyła umarłych i żywych w jedną niezłomną 

i nierozerwalną społeczność. Poważanie czy hańba nawet dawno 

zmarłego człowieka rzucały blask lub cień na nowo narodzone

go. Umarli byli wszechobecni, nierozerwalnie związani z żywymi. 

I tak tradycja była pojmowana jako element, który łączy generację 

przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w jedną spójną całość. 

Ze szczególnym upodobaniem zwracam uwagę na fakt, iż Germa

nie bardzo poważali i czcili kobietę . Kobiety zawsze znajdowały się 

w centrum rodziny. Jako kapłanki, podczas germańskich zgroma

dzeń rady, zwanych TING, wyznaczały kierunek i cele przyszłych 

działań . Germanie wybierając 

przywódców nie kierowali się 

płcią. Wybierali swoich przywód

ców demokratycznie podczas 

zgromadzeń TING i równie zdecy-
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dowanie ich odwoływali, gdy ci nie spełniali oczekiwań i nie potrafili 

sprostać swojej funkcji. Wracając do Zygfryda. Po tych wszystkich 

dygresjach wreszcie powracam do tematu. Kim był Zygfryd? 

Urodzony w Xanten jako syn Zigimerusa, Zygfryd bardzo wcześnie 

zostaje przyprowadzony do świętych skał, aby być wtajemniczo

nym w misterium Wotana. Litera 

,S" znajdująca się w jego imieniu, 

zastrzeżona jest tylko dla najwięk

szych kapłanów centralnego miej

sca kultu. Podobnie jak Tarnino 

i Pamina w ,Czarodziejskim fle

cie" także Zygfryd musi poddać 

się próbom. Ale nie jest to li tylko 

treść libretta opery, lecz została

zaczerpnięta z wywodów Teodora 

Fucha, historyka specjalizującego 

się w tematyce militarnej. Celem 

tych prób było pokonanie stra

chu, odnalezienie samego siebie 

i gotowość do poświęcenia się dla 

drugiej osoby. Zygfryd otrzymuje 

imię Irmin - Podwyższony, jest to 

jego imię kapłańskie, Arminius to 

imię jego rzymskiego ojca chrzest-

nego, który za wspaniałe czyny, 

których dokonał Zygfryd, zaproponował go na honorowego oby

watela Rzymu. Jego zasług i militarne były związane z wyjątkowym 
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sposobem dowodzenia germańską armią jeźdźców. Wojska te, 

ze względu na swoją siłę uderzenia wywoływały potworny strach 

u przeciwników. Chwały przysporzył im pewien szczególny trick: 

w grzywie kaźdego konia usadowiony był lekko uzbrojony wojow

nik, który, gdy tylko jeździec znalazł się w opresji, natychmiast 

przychodził mu z pomocą. A teraz na temat strategii Arminiusa 

- Irmina - Hermana - Zygfryda: doskonale wiedział , źe rzymska 

machina wojenna jest nie do zatrzymania na otwartej przestrzeni. 

Jednakźe na bezdroźach i trudnych do przebycia terenach Rzy

mianie mieli powaźne problemy. Musieli , jeśli nawet w zorganizo

wanej formacji , osobno przeprowadzić wojsko i tabor. I tak, pod

czas przemarszu wojsk rzymskich wzdłuź lasów i bagien powstał 

wielki, rozciągający się na przestrzeni 30 km korowód rzymskie

go wojska. Niczym potęźny smok pełznął przez germański kraj. 

I tu nastąp ił partyzancki atak ze strony Germanów. Sprzyjającym 

czynnikiem dla Germanów okazały się być warunki atmosferyczne 

- deszcze i burze ostudziły skutecznie walecznego ducha Rzy

mian. Dodatkowo Arminius rozkazał , aby germańscy przywódcy 

wycofali pomocnicze oddziały germańskie z armii Varusa i w ten 

sposób potęźne wojsko rzymskie nagle rozproszyło się. Gdy tylko 

Rzymianie ruszyli długim , wijącym się pochodem, z lasów uderzyli 

Germanie, od razu zyskując nieodwracalną przewagę . (Niemiec

kie słowo Drachen - smok, pochodzi od łacińskiego Draco, a Ger

manie przejęli je od tego właśnie znaku na polu bitwy). Rzymski 

„gad" został w strzępy rozszarpany przez 

Harmanna/ Arminiusa. 1000 lat później po

wstała pieśń o Nibelungach, która zawiera 

legendę o Zygfrydzie. Do tego momentu 

bohaterski epos przekazywany był drogą 

ustną i to z ogromną dokładnością. Mity, 

historia, fantazja i nauka, to wszystko łą

czy się w osobie Zygfryda. Od 1989 roku 

wykopaliska w okolicy Kalkriese w Gó

rach Wiehengebirge są dowodem na to, 

źe dzięki metodom nowoczesnej nauki, 

baśnie i mity, odkrywane są jako źywa , 

prawdziwa historia, podobnie jak legenda 

Homera pozwoliła Heinrichowi Schliemannowi odnaleźć legendar

ną Troję . Troja jest daleko stąd . Święte skały oddalone są ok. 130 

km od Hanoweru. Tu została napisana historia świata . A w okolicy 

Kalkriese rzeczywiście miała miejsce decydująca bitwa Varusa. Hi

storia Trojan i Greków naleźy do europejskiej prahistorii. Arminius 

i święte skały tworzą podwaliny dzisiejszej niemieckiej egzystencj i. 

Opłaca się spojrzeć wstecz, co nie oznacza zrobić krok do tyłu . 

Niech to będzie chwila na zastanowienie i moment odnalezienia 

s ię , do którego miały pobudzić moje spostrzeźenia . 

Hans-Peter Lehmann 

marzec 2005 
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TREŚĆ 
Akcja rozgrywa się w pradawnych 

czasach na ziemi Germanii. 

Wotan - ojciec bogów i ludzi - kazał olbrzymom wybudować na 

siedzibę bogów wspaniały i niedostępny gród, Walhallę . W zamian 

obiecał im boginię miłości i wiecznej młodości, Freję . Lecz bez niej 

bogowie zginęliby. Wotan łudził się , że uda się mu nie dotrzymać 

obietnicy. Olbrzymi jednak porwali Freję przemocą, a jako okupu 

zażądali złota Renu. Tymczasem złoto , które od wieków spaczy. 

wa/o w głębinach świętej rzeki, strzeżone przez córki Renu, pod

stępem wykradł potworny karzeł, Nibelung Alberyk. 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 klątwa. 

Skutki nie kazały na siebie czekać. W bratobójczej kłótni o podział 

skarbów złoto zostało po raz pierwszy splamione krwią. Całe przy

padło w udziale olbrzymowi Fafnerowi, który odtąd chroni je, przy

brawszy postać smoka. Wotan, władca bogów, pomny zła , jakie 

światu niesie złoto wykradzione z dna Renu i skażone przekleń

stwem Nibelunga, pragnie je odzyskać i zwrócić naturze. Czynu 

tego dokonać może człowiek nieustraszony i o nadludzkiej mocy. 

Władca bogów, przybrawszy postać wojownika , poślubił śmiertel

ną kobietę i począł z nią dwoje dzieci - bliźnięta : Zyglindę i Zyg

munda. Półboskie istoty - walkirie, zrodzone ze związku Wotana 

z boginią ziemi Erdą, mają dodawać męstwa bohaterom i poma

gać im w zwycięstwie. Lecz zło raz wyzwolone wciąż sprowadza 

nieszczęścia . Zygmund - bohater, 

który mógłby urzeczywistnić plany bo

gów, dopuścił s ię czynu cudzołóstwa 

i kazirodztwa, tracąc otrzymaną moc 

i prawo do boskiego wsparcia. Woli 

bogów sprzeciwiła się jednak naj

młodsza walkiria, Brunhilda, ukocha

na córka Wotana, poruszona szcze

rością uczuć kochanków. Wbrew woli 

ojca postanowiła osłonić bohatera 

w walce z wrogiem. Ale jego śmierć 

i tak była nieunikniona. Do walki wkro

czył Wotan, włócznią krusząc miecz Zygmunda. Brunhilda poniosła 

okrutną karę. Za nieposłuszeństwo pozbawiona boskości, została 

pogrążona w głębokim śnie na górze otoczonej ogniem, oczekując 

na wybawienie przez bohatera, który zdoła przekroczyć morze pło

mieni. 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 mie

cza, 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 (Siegfried) i po

zostawiając ocalałe szczątki Zygmundowego miecza. 

I 
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AKTI 

Minęło 18 lat od tamtej chwili. Mime chował Zygfryda, wiedząc, 

że rośnie w nim przyszły bohater; od pierwszych chwil starał się 

wpoić weń obowiązek wdzięczności dla opiekuna. Lecz 

brzydotą swą budził w dziecku wstręt. Ukryty przed świa

tem w leśnym ustroniu, wychowany przez karła Mimego, 

jako wolne dziecię przyrody, Zygfryd nie zna ludzi ani praw 

i obyczajów. Wyrósł na młodzieńca o przerażającej sile. Te

raz, żądny przygód i zwycięstw, każe Mimem u wykuć sobie 

miecz. Lecz każdy kruszy się w rękach siłacza. Tajemniczy 

Wędrowiec poucza Mimego, że tylko z ocalałych odłam

ków miecza Zyg munda można wykuć niezwyciężoną broń . 

Uczynić to zdoła tylko mąż nieustraszony; z jego ręki cze

ka też śmierć karla. Zatrwożony karzeł chcąc ratować swą 

skórę , a zarazem mając nadzieję na zdobycie czarodziej

skiego pierścienia , nakłania młodzieńca , by zmierzył się ze 

smokiem Fafnerem. Próbuje go jednocześnie wystraszyć . 

Nibelung poci się i męczy nad ukuciem miecza, ale jesz

cze bardziej męczy go myśl , że jedynie Notung. którego 

Notung! Notung! 
neidliches Schwert! 
lum Leben weckt' ich dich wieder. 
Tot /agst du in Traumern dort, 
jetzt /euchtest du trotzig und hehr. 
Zeige den Schachern nun deinen 
Schein! 
Sch/age den Falschen, fa/Jeden 
Schelm! 
Scheu, Mime, du Schmied: 
So schneidet Siegfrieds Schwert! 

Notung! Notung! 
Nowy mój miecz! 
Do życia zbudż się na nowo! 
Martwyś leżał w okruchach, 
teraz jaśniejesz wspaniale. 
Łotrom ostrości twej dowód daj! 
Bijże podstępnych, morduj twych 
wrogów! 
Patrz, Mime, kowalu: 
tak tnie Zygfryda miecz! 

kawałki dane mu przez Zyglindę przechowuje, może służyć za na-

rzędzie do zabicia smoka Fafnera; lecz miecza tego nie ukuje Mime 

nigdy. Gdy zatem Zygfryd widzi nieudolne usiłowania Mimego, sam 

przystępuje do dzieła . W cudowny sposób udaje mu się scalić ta

jemnicze szczątki miecza, a próbując moc gotowego oręża, jednym 

ciosem przecina kowadło na dwoje. 
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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: 
-Szł 

- 3 zł (dzieci i młodzież ucząca się) 
Godziny otwarcia - codziennie a.oo -19.00 

AKT II 

O odzyskaniu złota marzy też Alberyk, który w pieczarze Fafnera 

lata całe czatuje na dogodną chwilę . Przed jaskinią smoka zjawia 

się również Wędrowiec-Wotan , by ostrzec, że zbliża się bohater 

silniejszy od wszystkich. Przestrzega nawet Fafnera, ale ten wie 

tylko jedno: 

Ich /ieg ' und besitz': 

/asst mich sch/afen! 

Leżący posiadam -

spać mi dajcie! 

Mime przywiódł Zygfryda pod pieczarę. Daremnie usiłuje przera

zić młodzieńca opowiadaniem o straszliwym smoku. Zostawił go 

pod cienistym drzewem i polecił mu czekać, aż smok się wychyli . 

Zygfryd bez lęku zbliża się do pieczary. Oczekując na potwora, 

upaja się czarem przyrody. Myśli o swoich nieznanych rodzicach, 

słucha śpiewu ptaszka, którego jednak nie rozumie. Dżwięki rogu 

Zygfryda budzą Fafnera. Gdy smok wreszcie wypełza , po krótkiej 

walce ginie z ręki bohatera, nie złorzecząc mu nawet, a przeciwnie 

- ostrzegając przed grożącym niebezpieczeństwem .. Kropla krwi 

smoka, która pada na jego język , pozwala mu od tej chwili rozu

mieć mowę ptaków. Dowiaduje się , że Mime chce go otruć . Zabija 

więc karła . Dowiaduje się też o cudownych właściwościach zdo

bytego pierścien ia i hełmu-„czapki-niewidki ". A na wieść o Brun

hildzie śpiącej na górze otoczonej płomieniami , z zapałem rusza 

drogą wskazaną przez ptaszka ku dalszym przygodom. 

Ili 
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AKT III 

Wśród dzikich skalnych przepaści , obudzona przez Wotana ze 

swego wiecznego snu bogini ziemi i matka bogów, Erda, przepo

wiada rychłą zagładę państwa bogów. Wotan jednak oświadcza, 

że nie lęka się już tego, bo Zygfryd, 

połączywszy się z Brunhildą, zwróci ein zehrendes Feuer ist mir entzOndet: 

pierścień córkom Renu i uwolni świat die Glut, die BrOnnhilde's Fe/sen umbrann, 

od klątwy, dając zarazem początek die brennt mir nun in der Brust! 

nowemu boskiemu plemieniu. Erda O Weib! Jetzt /osche den Brand! 

z jękiem zapada się w głąb ziemi. Po Schweige die schaumende Wut! 

chwili nadchodzi Zygfryd. Bohaterski 

młodzieniec nie szanuje starości piel- Ogień trawiący zapłonął we mnie: 

grzyma, szydzi z jego wielkiego kape- Żar, który skalę Brunhildy otaczał, 

lusza, drwi z niego, że oko mu wybić w ciele plonie mi teraz! 

musiał ktoś, komu na drodze stanął. Kobieto, zgaś więc ten żar! 

Wotan próbuje powstrzymać bohatera Ucisz pieniące płomienie 

i zagradza mu drogę włócznią, o którą 

już raz rozprysnął się Notung. Lecz jego włócznia tym razem roz

trzaskuje się o miecz Zygfryda. Przed nieustraszonym rycerzem 

gasną też płomienie, otaczające śpiącą Brunhildę. W jego duszy 

rodzi się miłość ku pierwszej napotkanej kobiecie. 

Miłość ku wybawicielowi ogarnia 
też serce obudzonej Brunhildy. 

$miejąc się chcę cię kochać, 

śmiejąc się chcę oślepnąć, 

śmiejąc się czekam zguby, 

śmiejąc się ja czekam na śmierć 

Lachend muss ich dich lieben, 

lachend will ich erb/inden, 

Jachend Jass' uns verderben, 

lachend zu Grunde geh' n! 

Walhallo, przepadnij błyszcząca! · Fahr' hin, Walhall's leuchtende Welt! 

Na proch bądż starte, ty dumne zamczysko, Zerfall' in Staub deine sto/ze Burg! 

i bogów świetny blasku, żegnaj mi! Leb' wohl, prangede GOterpracht! 

Skończ w rozkoszy, wieczysty rodzie! 

Zerwijcie, Norny, runiczny sznur! 

Bogów zmierzchu, roztocz się! 

Nocy zniszczenia, ześlij twe mgły! 

Teraz mi gwiazda 

Zygfryda lśni: 

on jest mi wiecznie, 

jest na zawsze 

mój jedyny 

cały mój świat: 

promienna miłość, 

śmiejąca się śmierć! 

End' in Wonne, du ewig' Geschlecht! 

Zerreisst, ihr Nomen, das Runen Seil! 

Gotterdamm'rung, dunkle herauf! 

Nacht der Vernichtung, neble herein! 

Mir strahlt zur Stunde 

Siegfriedes Stern: 

er ist mir ewig, 

ist mir immer, 

Erb' und Eigen, 

Ein und All': 

leuchtende Liebe, 

lachender Todt 

m 
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WGNER RICHARD 
Ważniejsze wydarzenia 

z życia i twórczości Richarda Wagnera 

1813 

1814 

1817 

1821 

1822 

1825 

1828 

22 maja w Lipsku przychodzi na świat Ryszard Wa

gner, jako siódme dziecko Joanny z domu Paetz 

i Fryderyka Wagnera, aktuariusza policji miejskiej 

w Lipsku (który zmarł pół roku później) . 

Matka Ryszarda wychodzi powtórnie za mąż, za Lu

dwika Geyera, zaprzyjaźnionego z rodziną malarza, 

poetę i aktora; wkrótce rodzina przenosi się do Dre-

zna. 

Siostry Wagnera, Luiza i Rozalia, a niebawem i Klara 

podejmują zawód aktorski. 

Umiera ojczym; Ryszard do 14 roku życia nosi jego 

nazwisko. 

Wstępuje do Kreuzschule w Dreźnie . 

W wieku 12 lat podejmuje systematyczną naukę mu

zyki - gry na skrzypcach i fortepianie. 

Rozpoczyna naukę w Gimnazjum św. Mikołaja w Lip

sku; pisze 5-aktową tragedię i uznając w niej brak mu

zyki, postanawia zostać kompozytorem. 

1830 

1831 

1833 

1834 

1836 

1837 

Nauka w Szkole św. Tomasza w Lipsku. 

Wagner zostaje studentem Uniwersytetu; uczy się 

kontrapunktu u Theodora Weinlinga. Pisze liczne 

kompozycje, w teatrze lipskim wykonana zostaje jego 

Uwertura do dramatu Król Enzio. 

Otrzymuje posadę dyrygenta chóru operowego 

w Wurzburgu, gdzie aktorem, śpiewakiem i reżyserem 

jest starszy brat, Albert Wagner. Komponuje pierwszą 

operę Boginki (Die Feen). 

Zostaje dyrektorem muzycznym teatru w Magdebur

gu. Tam poznaje aktorkę Minnę Planer. Komponuje 

operę Zakaz miłości (Liebesverbot). 

Podąża za Minną Planer do Królewca, gdzie 24 listo

pada ją poślubia. 

Zostaje dyrektorem muzycznym teatru w Królewcu, 

następnie w Rydze. 

1839 Po krótkim pobycie w Londynie, wraz z żoną przyby

wa do Paryża, gdzie pozostaje przez trzy lata. Po

znaje Meyerbeera, zaprzyjaźnia się z Lisztem. Koń

czy rozpoczętą wcześniej operę Rienzi, komponuje 

Holendra tułacza , lecz próby zainteresowania nimi 

dyrekcji Opery Paryskiej nie przynoszą rezultatów. 

Wagner zmuszony jest zarabiać komponowaniem 

i instrumentowaniem tańców, podejmuje pracę recen

zenta Gazette Musicale de Paris. 



1842 Wraca do Drezna, gdzie 20 października dyryguje 1852 Wagner kończy libretto tetralogii Pierścień Nibelunga; 

prawykonaniem przyjętej do realizacji opery Rienzi latem poznaje Matyldę Wesendonk, żonę bogatego 

w Teatrze Dworskim. kupca szwajcarskiego, z którą odbywa podróż do 

Włoch . Premiera Tannhiiusera we Wrocławiu . 

1843 Prawykonanie Holendra tułacza w drezdeńskim Te-

atrze Dworskim; Wagner otrzymuje stanowisko dyry- 1855 Wagner dyryguje 8 koncertami w Londynie. 

genta królewskiej Hofkapelle. 

1856 Kończy muzykę Złota Renu, Walkirii oraz do połowy 

1844 Dyryguje Holendrem tułaczem w Berlinie. li aktu Zygfryda, po czym przerywa prace nad Pier-

ścieniem na 1 O lat. 

1845 Prawykonanie Tannhiiusera w Dreźnie . 

1857 Zamieszkuje w .Azylu" - domku wybudowanym przez 

1846 W drezdeńskim Zwingerze Wagner dyryguje po raz Ottona Wesendonka na prośbę Matyldy, w ich pałaca-

pierwszy IX Symfonią Beethovena. wym ogrodzie w Zurychu; rozpoczyna pracę nad Tri-

stanem i Izoldą. Odwiedzają go Hans i Cosima (córka • 1848 Kończy komponować Lohengrina. Dojrzewają pierw- Liszta) von Bulow, odbywający podróż poślubną. • sze pomysły do dramatu o Nibelungach. 

1858 Wagner opuszcza ,,Azyl" i udaje się do Włoch. 

1849 Po udziale w zamieszkach rewolucyjnych w. Dreź-

nie, ścigany listem gończym ucieka do Weimaru, 1860 Koncerty w Paryżu , Brukseli; pierwsza wizyta w Niem-

a następnie na wygnanie do Zurychu . Zaprzestaje na czech, po amnestii udzielonej Wagnerowi przez króla 

pięć lat komponowania, a rozpoczyna serię rozpraw Saksonii. 

teoretycznych i artykułów, w których wykłada swoje 

poglądy estetyczne; w ostatnim zapowiada rozpoczę- 1861 Premiera Tannhiiusera w Operze Paryskiej oraz Lo-

cie pracy nad tetralogią. hengrina w Operze Dworskiej w Wiedniu. 

1850 Podróż do Francji. Romans z Jessie Laussot, An- 1863 Koncerty w Petersburgu, Moskwie, Budapeszcie, 

gielką zamężną z francuskim producentem win. Pra- Pradze, Wiedniu, Wrocławi u . Wystawne i zbytkowne 

wykonanie Lohengrina, wystawionego przez Liszta urządzanie mieszkania w Wiedniu zapędza Wagnera 

w Weimarze. w długi. 



1864 

1865 

1866 

m 

1867 

1869 

1871 

1874 

Pierwsze spotkanie Wagnera z wielbicielem jego 

sztuki , młodym królem Bawarii, Ludwikiem 11, który 

wybawia go z kłopotów finansowych i osiedla w Mo-

nachium. 

Prawykonanie Tristana i Izoldy pod dyrekcją Hansa 

von BUlow w monachijskim Teatrze Dworskim. Cosi-

ma von BOlow nadaje swej drugiej córce imię Izolda. 

W wyniku nagonki wrogów Wagnera, obawiających 

się nadmiernego uszczuplenia skarbu państwa przez 

„protegowanego" młodego króla, kompozytor po raz 

kolejny udaje się „na wygnanie" do Szwajcarii , do 

Triebschen nad Jeziorem Genewskim. 

Umiera w Dreźnie Minna Wagner. Cosima porzuca 

męźa i przybywa do Wagnera do Szwajcarii. W rok 

później przychodzi na świat ich córka, Ewa, a w 1869 

- syn, Zygfryd. 

Wagner kończy Śpiewaków norymberskich, których 

premiera odbywa się w następnym roku w Mona-

chium. 

Prawykonanie Złota Renu, a pół roku później Walkirii 

- w Teatrze Dworskim w Monachium. 

Ogłoszenie budowy teatru operowego w Bayreuth, 

według planów Wagnera. 

Wagner z Cosimą i dziećmi zamieszkuje w „Wahn-

fried" - willi wybudowanej dla niego w Bayreuth. 

1876 13-17 sierpnia uroczyste otwarcie Teatru Operowego 

i Festiwalu w Bayreuth, i prawykonanie całej tetralogii 

Pierścień Nibelunga, w obecności cesarza Wilhelma I 

oraz wielu koronowanych głów 

1882 Prawykonanie Parsifala, ostatniego dzieła sceniczne

go Wagnera; ostatnim spektaklem 29 sierpnia dyrygo

wał kompozytor. We wrześniu z całą rodziną udaje się 

na wypoczynek do Wenecji. 

1883 13 lutego w Palazzo Vendramin-Calergi w Wenecji, 

po ataku serca Wagner niespodziewanie umiera; 

16 lutego pochowany w ogrodzie swej rezydencji 

w Bayreuth. 
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Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak 

Agnieszka Rehlis ORKIESTRA 

Inspektor orkiestry 

Tenory Lech Stasiak 

Andrzej Kalinin I 
Edward Kulczyk I skrzypce 

Stanisław Czermak 

Barytony (koncertmistrz) 

Mariusz Godlewski Igor Solonenko 

Jacek Jaskuła (z-ca koncertmistrza) 

Zygmunt Kryczka Tomasz Stocki 

Maciej Krzysztyniak (z-ca koncertmistrza) 

Jacek Ryś Jan Szczerek 

Henryk Kozioł 

Basy Dagmara Kamińska 

Wiktor Gorelikow Arkadiusz Hylewski 

Janusz Zawadzki Bartosz Senczak 

Radosław Żukowski Anna Majewska 

Grażyna Starczyńska 

*Edward Mirek 



*Jacek Marcinów *Wiktor Wojciechowski Oboje Marian Sadło 

*Emilia Zawisza *Violetta Suszko Konrad Wojtowicz Jerzy Porębski 

*Arkadiusz Pawluś Danuta Szermińska Krzysztof Proskień 

*Bożena Wikar Wiolonczele Krzysztof Olearczyk Sławomir Trojanowski 

*Joanna Kamińska Saskia Szreder Lucjan Wysłucha 

(koncertmistrz) Rożek angielski *Jan Grela 

II skrzypce Krystyna Marche[ Mirosław Wiącek *Czesław Czopka 

Rafał Dudzik (koncertmistrz) 

Ilona Borek Dariusz Piecha Klarnety Puzony 

Katarzyna Łozowska Anna Dynda Jadwiga Rymarczuk Kazimierz Puchalski 

Andrzej Tom Maria Palmowska-Szwechłowicz Roman Astriab Paweł Maliczowski 

Dorota Mirek-Cwalina *Bożena Papała Rafał Dynda Wiktor Rakowski 

Agnieszka Cielek *Agnieszka Stroińska Marcin Wróbel *Fryderyk Mizerski 

Adam Lulek *Robert Stencel 

Estera Piec *Agnieszka Orszulik Fagoty Puzon basowy 

*Ireneusz Rapak *Katarzyna Łazorko Andrzej Kuprianowicz *Robert Krajewski 

fi *Aneta Olszewska Józef Czichy *Rafał Piłasiewicz m 
*Karolina Szef er-Trocha Kontrabasy Dariusz Bator 

*Piotr Tabaczuk Ireneusz Szykuła Sylwester Janiak Tuba 

*Maria Kozłów Wiesław Kaczmarczyk Grzegorz Pastuszka 

*Agnieszka Jackowska Krzysztof Kafka Trąbki 

Dariusz Kaczorowski Arkadiusz Tabiś Tuby wagnerowskie 

Altówki *Mirosław Mały Mirosław Wenc Marian Sadło 

Andrzej Jakimowicz *Ireneusz Winiarski Kazimierz Bujoczek Lucjan Wysłucha 

Andrzej Szykuła *Grzegorz Jeżak Paweł Spychała Krzysztof Proskień 

Romuald Żarejko *Krzysztof Orszulik *Jan Małek 

Marek Kamiński Trąbka basowa 

Elżbieta Siedlecka Flety Michał Mazurkiewicz Perkusja 

Barbara Żarejko Tadeusz Witek Zbigniew Wojciechowski 

Włodzimierz Górecki Małgorzata Danielewicz-Borzęcka Waltornie Jarosław Paszko 

*Marianna Piecha Albert Nawarecki Sławomir Wagner Karol Papała 

*Katarzyna Boczkowska Joanna Zalipska Adam Wolny *Grzegorz Szymański 



Harfa Alty Marek Kłosowski Konstantin Kouchtchenko 

Elżbieta Marczak-Wilkosz Urszula Czupryńska Jerzy Szlachcic Dariusz Raczycki 

*Malwina Lipiec Beata Gąsior Tomasz Kęczkowski 

*Krzysztof Waloszczyk Jolanta Górecka BALET Dariusz Psyk 

*Julia Ormicka - Gajda Joanna Grabowska-Piekarska Kierownik baletu 

*Barbara Rykiert Beata Kaczmarska Maria Kijak Zespół 

*Ewa Źróbek Halina Majos Dominika Królak 

* - doangarzowani Jolanta Michalak-Lechowska - Korepetytor Joanna Słodzińska 

Jolanta Serednicka Stanisław Gal Katarzyna Szczepanik 

CHÓR Ewa Wadyńska-Wąsikiewicz BeataŻyża 

Kierownik chóru Anna Wojciechowska Inspektor Mariusz Drozdowski 

Małgorzata Orawska Ewelina Woroniecka Dariusz Raczycki 

KIEROWNICTWO TECHNICZNE 

Korepetytor chóru Tenory I tancerze Asystent scenografa ds. technicznych 

• Magdalena Jaszczak Iwan Andrunyk Nataliya Fedorova Jan Romanowski 

li Andrzej Antosik Rostyslav Bilyak 

Inspektor chóru Piotr Bunzler Kierownik zespołu eksploatacji sceny 

Marek Klimczak Ryszard Mraz Soliści Piotr Kejna 

Tomasz Potkowski Oleksandr Apanasenko 

Soprany Bolesław Słowiński Beata Giza Kierownik magazynu kostiumów 

Alicja Grabowy Adam Węgliński Bożena Klimczak Krystyna Cichosz 

Agnieszka Józefczyk Rafał Wróblewski Marta Kulikowska de Nałęcz 

Maria Kamyczek Radosław Zawadzki Elżbieta Lejman-Krzysztyniak Kierownik sekcji oświetlenia 

Jolanta Kołodziejska Paweł Oleksiak Sławomir Daszkowski 

Beata Marciniak-Kozłowiecka Basy Piotr Oleksiak 

Anna Michalak Andrzej Adrianowicz Anna Szopa Kierownik sekcji elektroakustyki 

Katarzyna Słowińska Mieczysław Chodaczek Paulina Woś Jerzy Gałek 

Edyta Urszulak Marek Ciepły 

Małgorzata Walczyk-Cegiełkowska Wojciech Dereń Koryfeje Kierownik zespołu pracowni 

Dorota Wittenbeck Marcin Grzywaczewski Lilya Ivanova dekoracji i kostiumów 

Beata Wiszniewska Marek Klimczak Jarosław Józefczyk Zbigniew Francuz 



I 

Kierownik pracowni malarskiej 

Elżbieta Kocowska 

Kierownik pracowni 

krawieckiej męskiej 

Waldemar Krawczyk 

Kierownik pracowni 

krawieckiej damskiej 

Zofia Dudek 

Brygadzista pracowni modystycznej 

Romana Mysza 

Kierownik pracowni perukarskiej 

Grażyna Matuszak 

Brygadzista pracowni szewskiej 

Bogusław Nowicki 

Nagłośnienie dB SOUND EUROPE 

Bogusław Dmochowski 

Oświetlenie MIRAMA 

Renata Fajkiel 

Kraków 

Projekcje audiowizualne TRIAS 

Wiesław Cichoń 

Toruń 

Autorem polskiego przekładu 

umieszczonego na tablicy świetlnej 

w Hali Ludowej jest 

Paweł Marzec 

Redakcja programu 

Kazimierz Kościukiewicz 

Projekt okładki na podstawie plakatu 

Andrzeja Borkowskiego 

PALMApress - Marta Płonka 

Opracowanie graficzne 
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Opera Dolnośląska 

we Wrocławiu 

ul. Świdnicka 35 

50-066 Wrocław 
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NAJSTARSZY FESTIWAL W POLSCE MA 60 LAT 
MIĘDlYNARODOWY FESTIWAL CHOPINOWSKI W DUSZNIKACH ZDROJU 

OYREKTORARTYSTYCZNY: PIOTR PALECZNY 

W ciągu dziewięciu festiwalowych dni, między 
. 5 a 13 sierpnia, odbędzie się piętnaście reci
. tali fortepianowych w wykonaniu najwybitniej

szych współczesnych pianistów; laureatów wielu 
prestiżowych konkursów międzynarodowych . 
Wszystkie koncerty odbędą się w wyremontowa
nym i klimatyzowanym Dworku Chopina. 

Jako pierwszy zagra Grigorij Sokolov, 
zdeklarowany sympatyk dusznickich Festiwali. 
W kolejnych dniach wystąpią: Philippe Giusiano, 

, Słheng Song, Stanisław Bunin, Kevin Kenner, 
Piotr Machnik, Colleen Lee, Garrick Ohls
son, trzynastoletnia Rachel Cheung, Aleksan· 
der Gavryluk, Igor Levlt, Dang Thai Son oraz 

Dong Hyek Lim. Ostatni koncert należał będzie 
do Ayako Uehary, jedynej kobiety, zwycięż
czyni Konkursu Pianistycznego im. Piotra Czaj
kowskiego w Moskwie. Znany krakowski aktor, 
Krzysztof Globisz, poprowadzi Nokturn, trady
cyjny koncert przy świecach w wykonaniu gwiazd 
światowej pianistyki. 

Spore zainteresowanie melomanów skłoniło 
Zarząd Fundacji Międzynarodowych Festiwa
li Chopinowskich do negocjacji z niektórymi 
artystami w sprawie powtórzenia poszczegól
nych koncertów. Na bis zagrają swoje recitale: 
Kenner i Bunin. 

W ramach Festiwalu odbędzie się również 
IV Ogólnopolski Mistrzowski Kurs Pianistycz
ny, którego wykładowcami będą profesoro
wie: Dang Thai Son i Bernard Rlngeissen. 
Aktywni uczestnicy kursu, polscy pianiści zakwa
lifikowani do udziału w XV Międzynarodowym 
Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, zagrają podczas Festiwalu kon
cert złożony z sześciu minirecitali. 

Kunszt artystów słuchacze będą mogli podzi
wiać na umieszczonych w parku zdrojowym oraz 
w samym Dworku telebimach. 

Atrakcję jubileuszu stanowić będzie też kon
cert w wykonaniu Orkiestry Kameralnej „Am• 
deus" pod dyrekcją Agnieszki Duczmal oraz 
koncert plenerowy Elżbiety Stefańskiej (klawe
syn) połączony z pokazem tańców polskich. 

Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa 
obrazująca 200 lat tradycji kulturalnej Dusznik 
Zdroju, w tym dorobek Międzynarodowych Festi
wali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju. Dzię
ki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej wydany zostanie również 
obszerny katalog wystawy. 

FUNDACJA MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI CHOPINOWSKICH 
W DUSZNIKACH ZDROJU 

57-340 Duszniki Zdrój, Rynek 10, telJfax 074/8669280; e-mail: chopin@festival.pl 



Wydawnictwa Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu 

I. Paderewski MANRU - CD 

G. Verdi TRUBADUR - CD 

Tradycje i dzień dzisiejszy 
Opery Wrocławskiej 

G. Puccini CYGANERIA- CD G. Puccini TOSCA- CD 

G. Verdi NABUCCO - CD 

G. Verdi NABUCCO - Video 

Na łamach prasy 
2003 

Na łamach prasy 
2004 

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

Do nabycia podczas spektakli 
i w kasie Opery 



RICHARD WAGNER 

ZYGFRYD - Siegfried 

Obsada 

Siegfried - Louis Gentile 
. . 
Mime - Tadeusz Galczuk 

Wanderer - Bogusław Szynalski 
Alberich - Maciej Krzysztyniak 

Fafner - Wiktor Gorelikow 
Erda - Barbara Bagińska 

Brunnhilde - Irene Theorin 
Waldvogel - Ewa Vesin 

ORKIESTRA'OPERY DOLNOŚLĄSKIEJ 
{' . we 

WROCŁAWIU, statyści 

Dyryguje - EWA MICHNIK 

24 czerwca 2005 


