
 

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE  

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ 

INSTYTUT KOMPOZYCJI,  DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI 

KIERUNEK: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI 

SPECJALNOŚĆ: TEORIA MUZYKI 

 

 

 

 

PPIIOOTTRR  KKIIEEŁŁBBIIŃŃSSKKII  

  
  

DDrraammaatt  mmuuzzyycczznnyy  
RRyysszzaarrddaa  WWaaggnneerraa  

PPiieerrśścciieeńń  NNiibbeelluunnggaa  jjaakkoo  rreeaalliizzaaccjjaa  aarrttyyssttyycczznnaa  
zzaałłoożżeeńń  tteeoorreettyycczznnyycchh  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

KRAKÓW 2015 



 

 

 

Redakcja wydawnictw AM: 

Piotr Papla 

 

Publikacja została opracowana na podstawie pracy magisterskiej o tym samym tytule, napisanej na 

kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Teoria Muzyki pod kierunkiem  

prof. dr hab. Teresy Maleckiej i obronionej w Akademii Muzycznej w Krakowie 15 grudnia 2011 roku. 

 

Recenzenci: 

Ewa Siemdaj 

Kinga Kiwała 

 

Korekta: 

Piotr Papla 

 

Adres redakcji: 

31-027 Kraków, ul. Św. Tomasza 43 

wydawnictwo@amuz.krakow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Akademia Muzyczna w Krakowie, 2015 

ISBN 978-83-62743-36-0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składam serdeczne podziękowania promotorowi 

pracy, prof. dr hab. Teresie Maleckiej za cenne 

uwagi oraz przyjazną i inspirującą  

atmosferę sprzyjającą pracy badawczej



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mojej Żonie 

 



5 

 

  
  

 

Wprowadzenie ......................................................................................................................... 8 

 

I. Ryszard Wagner i jego czasy .......................................................................................... 11 

1. Kultura, myśl filozoficzna i estetyka czasów Wagnera. Szkic ......................... 12 

2. Tendencje stylistyczne w operze XIX wieku ...................................................... 17 

3. Życie i twórczość Ryszarda Wagnera.................................................................. 23 

3.1 Kalendarium ........................................................................................ 23 

3.2. Periodyzacja twórczości operowej .................................................. 33 

 

II. Od opery do dramatu muzycznego. Koncepcja teoretyczna Ryszarda Wagnera ... 41 

1. Krytyka opery tradycyjnej .................................................................................... 43 

1.1. Uwagi ogólne ..................................................................................... 43 

1.2. Relacja miedzy tekstem a muzyką .................................................. 44 

1.3. Aria ...................................................................................................... 45 

1.4. Melodia ............................................................................................... 46 

1.5. Chór i balet ......................................................................................... 46 

1.6. Kompozytorzy ................................................................................... 47 

2. Założenia dramatu muzycznego .......................................................................... 50 

2.1. Gesamtkunstwerk ................................................................................. 50 

2.2. Libretto ................................................................................................ 51 

2.3. Relacja między głosem wokalnym a orkiestrą .............................. 52 

2.4. Okres poetycko-muzyczny .............................................................. 52 

2.5. Motyw przewodni ............................................................................. 53 

2.6. Niekończąca się melodia .................................................................. 54 

2.7. Sztuka przejścia ................................................................................. 54 

 

III. Analiza i interpretacja poezji dramatycznej Pierścienia Nibelunga .................... 56 

1. Geneza dzieła .......................................................................................................... 56 

2. Źródła i inspiracje ................................................................................................... 59 



6 

 

3. Pierścień Nibelunga wobec mitologii germańskiej .............................................. 61 

3.1. Złoto Renu ............................................................................................ 61 

3.2. Walkiria ................................................................................................ 65 

3.3. Zygfryd ................................................................................................. 69 

3.4. Zmierzch bogów ................................................................................... 72 

4. Struktura dramatu .................................................................................................. 76 

 

IV. Muzyka Pierścienia Nibelunga. Realizacja artystyczna .......................................... 82 

1. Forma ....................................................................................................................... 82 

1.1. Podział na akty ............................................................................... 82 

1.2. Podział na okresy poetycko-muzyczne ....................................... 83 

2. Motywy przewodnie .............................................................................................. 98 

2.1. Uwagi wstępne ............................................................................... 98 

2.2. Katalog motywów przewodnich ............................................... 101 

2.3. Próba typologii motywów przewodnich .................................. 141 

3. Harmonia ............................................................................................................... 154 

3.1. Harmonia a okres poetycko-muzyczny ..................................... 154 

3.2. Próba charakterystyki tonacji ...................................................... 159 

4. Typy wypowiedzi wokalnej ............................................................................... 162 

4.1. Recytatyw ...................................................................................... 163 

4.2. Arioso liryczne ............................................................................... 168 

4.3. Arioso dramatyczne ...................................................................... 177 

4.4. Pieśń................................................................................................ 183 

4.5. Duet ................................................................................................ 189 

4.6. Ensemble .......................................................................................... 195 

5. Struktura napięć w dramacie muzycznym ....................................................... 200 

 

V. Między koncepcją teoretyczną a realizacją artystyczną ........................................ 205 

 

Aneks .................................................................................................................................... 217 

1. Pierścień Nibelunga – informacje podstawowe ............................................................. 217 

1.1. Złoto Renu ........................................................................................................... 217 



7 

 

1.2. Walkiria ............................................................................................................... 220 

1.3. Zygfryd ................................................................................................................ 223 

1.4. Zmierzch bogów .................................................................................................. 225 

2. Wybrana dyskografia Pierścienia Nibelunga ................................................................. 228 

3. Katalog utworów Ryszarda Wagnera .......................................................................... 230 

4. Bibliografia pracy ............................................................................................................ 239 

5. Spis ilustracji .................................................................................................................... 246 

 

 

 

  



8 

 

Wprowadzenie 

„Jest to poemat mojego życia i tego wszystkiego, czym jestem i co czuję” – 

mawiał wielokrotnie Ryszard Wagner1. W istocie, Tetralogia – monumentalne dzieło 

Mistrza z Bayreuth jak żadne inne przed nim i żadne inne po nim ruszyło swego 

czasu w posadach cały świat artystyczny. Pierścień Nibelunga to bowiem 

niepowtarzalny fenomen: zarówno w całym dorobku kompozytora, jak i ogólnej 

twórczości muzyczno-teatralnej. Możliwość zetknięcia się oraz podjęcia pracy 

badawczej nad tak niezwykłym utworem stanowi doświadczenie szczególnie 

fascynujące, tym bardziej, że autorowi tej pracy wagnerowski Pierścień Nibelunga 

pozostaje dziełem nieobojętnym i szczególnie bliskim. 

Literatura naukowa poświęcona twórczości Ryszarda Wagnera jest 

nadzwyczaj obszerna i zróżnicowana. Taki stan rzeczy jest nie tylko wynikiem 

żywego zainteresowania niezwykle ważkimi dokonaniami artystycznymi Mistrza  

z Bayreuth. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Wagner był postacią 

kontrowersyjną, zaś jego szeroka działalność publicystyczna nieustannie pobudza 

myśl muzykologiczną aż po dzień dzisiejszy. 

Pierwsze prace komentujące dzieła Wagnera powstawały już za jego życia. 

Spośród szeregu badaczy podejmujących problematykę  życia i dzieła twórcy należy 

w pierwszym rzędzie wymienić autorów niemieckiego kręgu kulturowego, którego 

grono czołowych biografistów tworzą m.in. Carl Friedrich Glasenapp2, Houston 

Stewart Chamberlain3, Hans Mayer4, Otto Strobel5, Ernst Bücken6, Martin Gregor-

Dellin7, zaś analizą i interpretacją twórczości Wagnera zajmowali się Hans Paul von 

                                                           
1 Zdzisław Jachimecki, Wagner, PWM, Kraków 1983, s. 131. 

2 Carl Friedrich Glasenapp, Richard Wagner’s Leben und Wirken, Kassel 1876-7. 

3 Houston Stewart Chamberlain, Richard Wagner Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft, München 

1896. 

4 Hans Mayer, Richard Wagner in Selbstzeugnissen and Bilddokumenten, Rowøhlt Hamburg 1959. 

5 Otto Strobel, König Ludwig II. Und Richard Wagner: Briefwechsel, v: Neue Urkunden zur Lebensgeschichte 

Richard Wagners, 1864-1882, Karlsruhe 1952. 

6 Ernst Bücken, Richard Wagner, Wildpark-Potsdam 1934. 

7 Martin Gregor-Dellin, Richard Wagner: His Life, His Work, His Century, Harcourt Brace Jovanovich, 

San Diego/New York/London 1983. 
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Wolzogen8, Alfred Lorenz9, Morton Reiser10, Curt von Westernhagen11, Stefan 

Kunze12 i Carl Dahlhaus13. Nie mniejszym zainteresowaniem twórczość 

kompozytora cieszy się także w muzykologii anglojęzycznej, reprezentowanej przez 

autorów takich jak: Barry Millington14, Ernest Newman15 (życie), Stanley Sadie16, 

Robert Donington17 czy Deryck Cooke18 (twórczość) oraz francuskiej, której 

najistotniejszym przedstawicielem jest Edouard Schuré19. 

 W polskiej muzykologii wczesne prace dotyczące postaci Wagnera oraz jego 

dzieła pojawiają się już w drugiej połowie XIX wieku. Pierwszą publikacją skupioną 

na autorze Pierścienia Nibelunga był szkic biograficzny kompozytora autorstwa Józefa 

Sikorskiego zamieszczony na łamach „Ruchu Muzycznego” (1859 r., nr 31).  

Do grupy przedstawicieli polskiej muzykologii, podejmujących temat  

życia i twórczości Wagnera należą: Aleksander Bandrowski20, Marian Dienstl21,  

                                                           
8 Hans Paul von Wolzogen, Guide through the music of R. Wagner’s „Der Ring des Nibelungen”, przekład 

na język angielski: Ernst von Wolzogen, Feodor Reinboth, Leipsic 1878. 

9 Alfred Lorenz, Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner. Der musikalische Aufbau der Ring des 

Nibelungen, H. Schneider, Tutzing 1966. 

10 Morton Reiser. Wagner’s use of the Leitmotif to communicate understanding, [w:] Psychoanalytic 

explorations in music, International Universities Press, Madison 1993. 

11 Curt von Westernhagen, The forging of the „Ring”: Richard Wagner's composition sketches for „Der Ring 

des Nibelungen”, Cambridge University Press, Cambridge 1976. 

12 Stefan Kunze, „Naturszenen in Wagners Musikdrama”, GfMKB, Bonn 1970. 

13 Carl Dahlhaus Richard Wagner's Music Dramas, Cambridge University Press, Cambridge 1979 

14 Barry Millington, Wagner, Vintage books, Division of Random House, New York 1984. 

15 Ernest Newman, The life of Richard Wagner, London 1933-47. 

16 Stanley Sadie, Wagner and his operas, Macmillan Reference LTD, London 2000. 

17 Robert Donington, Wagner’s Ring and its Symbols: the Music and the Myth, Faber and Faber, London 

1963. 

18 Deryck Cooke, I saw the Word end. A study of Wagner’s Ring, Oxford University Press Inc., London 

1979. 

19 Edouard Schuré, Ryszard Wagner i jego dramat muzyczny, V.I.D.I., Nowy Sącz 1999. 

20 Aleksander Bandrowski, Rozbiór tematyczny Ryszarda Wagnera Trylogii z prologiem p.t. Pierścień 

Nibelunga, Wydawnictwa Księgarni Polskiej B.P, Lwów 1907. 

21 Richard Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki, przekład i przedmowa: Marian 

Dienstl, Lwów 1907. 
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Zdzisław Jachimecki22, Stefan Kołaczkowski23, Bohdan Pociej24, Teresa Malecka25 

oraz Krzysztof Kozłowski26. Pomimo stosunkowo rozwiniętych badań 

muzykologicznych nad twórczością Wagnera, w Polsce nie podjęty jednak został 

dotychczas temat poruszony w tytule tej pracy. 

Zasadniczym celem pracy jest poszukiwanie korelacji zachodzącej między 

koncepcją teoretyczną Wagnera przedstawioną w oparciu o treść rozpraw 

teoretyczno-estetycznych kompozytora – głównie Opery i dramatu (Oper und drama)27, 

a jej realizacją artystyczną na przykładzie czteroczęściowego cyklu dramatów 

muzycznych Pierścień Nibelunga. Postępowanie badawcze – starające zbliżyć się do 

monumentalnego dzieła Wagnera w sposób jak najbardziej kompletny – oparte jest 

na opisie, analizie i interpretacji28. Porównanie dzieła Wagnera z założeniami 

teoretycznymi kompozytora zainspirowane zostało podejściem analitycznym oraz 

spostrzeżeniami Alfreda Lorenza, Carla Dahlhausa i Derycka Cooke’a, 

podejmujących w swoich pracach m.in. problem formy dramatu muzycznego, 

interpretacji semantycznej motywów przewodnich oraz relacji słowo-dźwięk. Nie 

bez znaczenia pozostaje też ogólna teoria literatury, dzięki której możliwa stała się 

analiza struktury dramatu oraz sfery językowej dzieła. Wreszcie jedną, o ile nie 

najistotniejszą, z podstaw metodologicznych jest autorefleksja kompozytora zawarta 

w jego traktatach teoretyczno-estetycznych. Dzięki niej odczytanie dzieła pozwoli – 

miejmy nadzieję – zbliżyć się ku rzeczywistym intencjom Wagnera.  

                                                           
22 Z. Jachimecki, Wagner… 

23 Stefan Kołaczkowski, Ryszard Wagner jako twórca i teoretyk dramatu, Wydawnictwo Instytutu 

Literackiego, Warszawa 1931. 

24 Bohdan Pociej, Wagner, PWM, Kraków 2004. 

25 Teresa Malecka, Dramat muzyczny R. Wagnera w koncepcji analitycznej A. Lorenza [w:] Analiza  

i interpretacja dzieła muzycznego, seria Introductio musicae 4., Teresa Malecka (red.), Akademia 

Muzyczna w Krakowie, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Kraków-Gdańsk 1990. 

26 Krzysztof Kozłowski, Teatr i religia sztuki. „Parsifal” Richarda Wagnera, Wydawnictwo Naukowe 

UAM, Poznań 2004. 

27 Richard Wagner, Opera and drama, przekład na język angielski William Ashton Ellis [w:] Richard 

Wagner’s Prose Works, Volume II, Paul Kegan, London 1893. 

28 Hans Heinrich Eggebrecht, Uwagi o metodzie analizy muzycznej, [w:] „Res Facta” nr 7 (1973). 
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I. Ryszard Wagner i jego czasy 
 

Estetykę rozpoczyna dopiero Richard Wagner, (…) gdy stwierdził, 

(…) że muzykę trzeba mierzyć (…) nie kategorią piękna29. 

 

Friedrich Nietzsche, Narodziny Tragedii 

 

Dzieło Ryszarda Wagnera bywa określane mianem „doskonałego wyrazu 

epoki”30. Pogląd ten jednakże nie wynika jedynie z nasycenia jego oper i dramatów 

muzycznych cechami wybitnie „romantycznymi”, takimi jak chociażby: apoteoza 

uczucia miłości w Tristanie i Izoldzie, mityczno-baśniowy świat Pierścienia Nibelunga, 

pierwiastek narodowy w Śpiewakach Norymberskich, czy wreszcie mistycyzm Parsifala. 

Właściwości te, choć niewątpliwie istotne dla pobieżnego zobrazowania jego 

twórczości, same w sobie nie wyczerpują w pełni bogactwa „zjawiska” Wagnera. 

Zagadnieniem fundamentalnym jest sposób oddziaływania oraz szeroki rezonans tej 

sztuki, która bez względu na to, czy wzbudzała podziw, czy dezaprobatę, poruszała 

całą Europę. Z pewnością nie bez znaczenia jest też sam wizerunek kompozytora, 

który trudno pominąć z uwagi na symbiotyczną wręcz zależność jego życia 

 i twórczości. Na próżno szukać bowiem w całym romantycznym stuleciu drugiej 

tego typu osobowości, będącej wręcz podręcznikowym przykładem artysty 

romantycznego. Artysty szarganego namiętnościami i pełnego ludzkich słabości,  

a jednocześnie toczącego tytaniczną walkę w imię swojej zbawiennej sztuki. 

Postać Ryszarda Wagnera jest złożona, pełna skrajności, dualizmów,  

a niekiedy nawet sprzeczności. Aby móc ją właściwie, w obiektywny sposób 

postrzegać, niezbędna jest znajomość  „wewnętrznej dramaturgii sfery myślowej”31 

epoki, w której twórczość Mistrza z Bayreuth powstaje. 

 

                                                           
29 Friedrich Nietzsche, Narodziny Tragedii albo Grecy i pesymizm, przekład Bogdan Baran, Wydawnictwo 

Aletheia, Warszawa 2011, s. 153. 

30 Z. Jachimecki, Wagner…, s. 5. 

31 B. Pociej, Wagner…, s. 9. 
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Przykład 1. Barykada na ulicy Soufflot 

Obraz olejny z 1848 roku 

Autor: Horace Vernet 

1. Kultura, myśl filozoficzna i estetyka czasów 

Wagnera. Szkic 

 

Dokładnie w roku narodzin Wagnera (1813) przypada ostatnia zwycięska 

bitwa Francuskiego Cesarza pod Lipskiem, wyznaczająca tym samym koniec okresu 

napoleońskiego32. Dwa lata później Kongres Wiedeński wypracowuje nowe zasady 

ładu kontynentalnego oraz powszechnego pokoju33. Kolejne kroki rozwoju 

cywilizacyjnego stawiane są za sprawą powszechnego postępu nauki  

i techniki, obdarowującego ludzkość 

dobrodziejstwami w postaci nowych 

form komunikacji, łączności oraz 

źródeł energii (min. nafta  

i elektryczność). Stopniowo wzrasta 

i rośnie w siłę mieszczaństwo34. 

Dzięki upowszechnieniu dyliżansu 

– zarezerwowanego do tej pory 

wyłącznie dla arystokracji – 

nastąpiła wzmożona potrzeba 

podróżowania. Człowiek XIX wieku 

staje się ciekawy świata, nowych sposobów życia, obyczajów oraz środowisk. 

Młodzieńczy okres życia Wagnera upływa zatem w atmosferze p o w s z e c h n e g o  

w y z w o l e n i a . Początek lat trzydziestych wyznaczają liczne narodowo-społeczne 

ruchy rewolucyjne w całej Europie35. Ich punkt kulminacyjny przypada na rok 1848 – 

Wiosnę Ludów, której uczestnikiem był również przyszły autor Pierścienia Nibelunga. 

Połowa stulecia przynosi chwilowe uspokojenie w Europie, w tym wzrost siły 

narodu niemieckiego, głównie za sprawą zjednoczenia państwa w latach 1866-1871. 
                                                           
32 Andrzej Chwalba, Historia powszechna, Wiek XIX, Wydawnictwo Naukowe PWM, Warszawa 2008, 

s. 259-260. 

33 A. Chwalba, Historia powszechna…, s. 262-269. 

34 A. Chwalba, Historia powszechna…, s. 32. 

35 A. Chwalba, Historia powszechna…, s. 303-308. 
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Przykład 2. Artur Schopenhauer 

Portret z 1815 roku 

Autor: Sigismund Ruhl 

 

Przykład 3. Friedrich Nietzsche 

Fotografia z 1882 roku 

Autor: Gustav Adolf Schultze 

Kolejny, tym razem we Francji, ruch rewolucyjny – Komuna Paryska, nastąpił 

bezpośrednio po wojnie niemiecko-francuskiej w 1870 roku, będąc katastrofalną dla 

kraju konsekwencją. Jednocześnie był on ostatnim tego typu zrywem ludności 

 w romantyzmie, w symboliczny sposób zamykając rewolucyjno-wyzwoleńczy 

„horyzont historyczny” życia Wagnera. 

Początek XIX wieku wyznacza nowy okres 

filozofii nowożytnej. Zupełnie niczym na przekór 

oświeceniowemu krytycyzmowi odnowił on 

metafizykę, z niespotykanym jak dotąd nigdy 

wcześniej rozmachem. Nieodłączną cechę myśli 

filozoficznej romantyzmu bowiem stanowi jej 

m a k s y m a l i z m  dotyczący zagadnień, ambicji 

oraz zamierzeń36. Mówiąc nieco bardziej potocznie: 

w XIX wieku nastąpiło przełamanie oświeceniowej 

ostrożności (a może i nawet lęku?), przed zbyt 

trudnymi – i z tego też powodu – unikanymi dotąd 

pojęciami, wobec nowej (jak na owe czasy) odwagi umysłowej potencjalnego 

myśliciela, którego wręcz powinnością była umiejętność zmierzenia się z każdym 

możliwym zagadnieniem. 

Najbardziej typową dla epoki stała się 

filozofia niemieckiego kręgu kulturowego, o silnym 

rdzeniu metafizycznym, oscylującym wokół pojęć: 

transcendentalnego „ja”, ducha, absolutu, bytu, 

świadomości, woli oraz życia37. Apogeum rozwoju  

i zenit owej myśli, mającej notabene swe korzenie 

jeszcze w trzech Krytykach Immanuela Kanta, 

obejmuje m.in. dzieła Johanna Gottlieba Fichtego, 

Friedricha Hegla, Friedricha Schellinga, Artura 

Schopenhauera i Friedricha Nietzschego. Co prawda 

                                                           
36 Władysław Tatarkiewicz, Historia Filozofii, Tom II, PWN, Warszawa 1988, s. 194. 

37 B. Pociej, Wagner…, s. 13-14. 
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Przykład 4. Johann Wolfgang von Goethe 

Portret z 1828 roku 

Autor: Joseph Karl Stieler 

ów tzw. „idealizm niemiecki”, z uwagi na swoje liczne braki, chociażby w postaci 

pomijania realizmu i empirycznego czynnika wiedzy38, już po śmierci Hegla (1832) 

spotkał się z opozycją prądów myślowych materializmu i scjentyzmu, jednakże 

nigdy nie został całkowicie wyparty. Co więcej, nurt metafizyczny pozostawał wciąż 

żywy, rozgałęział się i dawał nowe owoce, a wszelkie trendy kontr-idealistyczne 

były jedynie jego naturalną konsekwencją. 

Rewolucyjno-wyzwoleńcza atmosfera towarzysząca wydarzeniom 

historycznym początku wieku, przekładała się również na inne dziedziny 

działalności ludzkiej. Równie burzliwa 

konfrontacja dokonywała się bowiem 

także na polu sztuk. W przeciągu 

pierwszego trzydziestolecia XIX wieku 

poezja, dramat, malarstwo i architektura,  

a także muzyka przechodziły czas 

intensywnych przewartościowań. 

Zwiastunem nadchodzących zmian była 

już myśl Friedricha Schlegla.  

We Fragmencie 116 z 1798 roku,  

pisze o: „uwydatnieniu wszystkiego, co 

poetyczne – od wielkich systemów, aż po 

nieuczony śpiew dziecka”39. W istocie, 

nadchodzący przełom wieków przyniósł 

starcie pokolenia „starego”, jeszcze oświeceniowego i „klasycznego” w swych 

przekonaniach, z pokoleniem „nowym”. Jest to z a p o w i a d a j ą c y  z w r o t  okres 

„generacji przeciwieństw”40: Johanna Wolfganga Goethego i Friedricha Schillera, 

Markiza de Sade i Maksimiliana Robespierre’a, Caspara Davida i Francisco José 

Goyi. Ostateczna akceptacja nowej opozycji wiązała się przede wszystkim  

z odrzuceniem tradycji klasycznej na rzecz barbarzyńsko-średniowieczno-ludowej,  

                                                           
38 W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii…, s. 195. 

39 Mieczysław Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, Tom III, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988, s. 14. 

40 M. Porębski, Dzieje sztuki…, s. 16. 
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Przykład 5. E. T. A. Hoffmann 

Autoportret 

z zamianą postawy uniwersalno-obiektywnej na indywidualno-subiektywną, oraz 

stonowaniem lub wręcz całkowitym odrzuceniem intelektu wobec podkreślenia 

strony e m o c j o n a l n e j  psychiki: zarówno jednostkowej jak i zbiorowej41. 

 

Idea sprzeciwu wobec hegemonii autorytarnego państwa miała bezpośrednie 

przełożenie na życie artystyczne. Przede wszystkim zmianie ulega funkcja społeczna 

twórcy, który do tej pory nie mógł uwolnić się spod pręgierza swoich głównych 

pracodawców: państwa, arystokracji i Kościoła. Aż do końca XVIII w. sztuka 

powstawała niemal wyłącznie z zamówienia społecznego, powstrzymującego 

wszelkie subiektywne impulsy artystyczne. W muzyce, krystalizująca się w XIX 

wieku n o w a  p o s t a w a  a r t y s t y  była wynikiem urzeczenia twórczością Ludwiga 

van Beethovena, który jako pierwszy rozpoczął w swoich dziełach stosować zasadę 

„sztuki dla sztuki”42. Romantyzm pojawia się w momencie, gdy surowe, uniwersalne 

więzy doktryny klasycznej okazały się za ciasne; obalając konwencjonalne granice 

gatunków sztuk na rzecz wolności oraz i n d y w i d u a l i z m u. 

Wątki romantycznej koncepcji muzyki obecne już w myśli dwóch wielkich 

filozofów (Hegla i Schopenhauera), a także podejmowane przez Friedricha 

Schellinga, Friedricha Schlegla, Gottfrieda Herdera  

i Wilhelma Kahlerta stały się dziedzictwem 

kultury romantycznej w pismach literatów, 

poetów, krytyków, a także kompozytorów. 

Spośród tych ostatnich próbę estetycznych 

rozważań podejmowali m.in.: Robert Schumann  

w periodyku „Neue Zeitschrift für Musik” 

zawierającym mnóstwo dosadnych, a nawet 

prowokacyjnych artykułów; Richard Wagner  

w Das Kunstwerk der Zukunft wyrażający swe  

przekonania dotyczące wszystkich dziedzin 

                                                           
41 M. Porębski, Dzieje sztuki…, s. 15. 

42 Alfred Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, przekład Michalina i Stefan Jarocińscy, PWM, 

Kraków 1983, s. 21. 
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sztuki; czy też Hugo Wolf w swoich zjadliwych, pełnych sarkazmu, metafor i aluzji 

publikacjach43.  

Znaczącą dla kształtu poglądów estetycznych nie tylko współczesnych, ale też 

kolejnych dziesięcioleci była myśl Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna. Swe 

liczne koncepcje przybierał w różnorakie formy: począwszy od powieści, nowel  

i opowiadań, poprzez eseje, felietony i recenzje, skończywszy na głębokich 

rozważaniach ujmowanych w kategoriach filozoficznych i estetycznych. Muzyka 

romantyczna, choć rozwinęła się najpóźniej w stosunku do innych dziedzin sztuki 

XIX wieku, w swoim czasie została ustawiona na piedestale, będąc niejednokrotnie 

ujmowaną na sposób metafizyczny. Ten stan rzeczy antycypowała już słynna myśli 

Hoffmana: „muzyka jest najbardziej romantyczną ze wszystkich sztuk, gdyż ma za 

przedmiot nieskończoność”44. Można by nawet wysnuć twierdzenie, że cała muzyka 

XIX w. swe bogactwo i głębię zawdzięcza właśnie rozkwitającej myśli filozoficzno-

estetycznej. 

 

Historyczne, filozoficzne oraz artystyczne wydarzenia epoki niewątpliwe 

odcisnęły w jakimś stopniu piętno na dziele Wagnera: jego ogólnym kształcie  

i kierunku. Nawet największy geniusz, nigdy nie tworzy przecież w artystycznej 

próżni. 

Trzeba mieć na uwadze przede wszystkim fakt, że życie Wagnera przebiegało 

na przestrzeni niemal całego wieku (1813–1883), między którego początkiem,  

a końcem istnieje ogromna rozbieżność. Sam ruch romantyczny zaś nie był ani 

jednorodny, ani skoordynowany. Częstokroć głęboka odnowa estetyczna siłą rzeczy 

szła w parze z nieładem, zamieszaniem i paradoksem45, a przeciwstawne kierunki 

funkcjonowały nawet na przestrzeni jednego kraju.  

                                                           
43 Susan Youens, Wolf Hugo [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, 

Macmillan Publishers Limited, London 2001, Vol. 27. 

44 Cytat za: Enrico Fubini, Historia estetyki muzycznej, przekład Zbigniew Skowron, Musica Jagiellonica, 

Kraków 1997, s. 282. 

45 Francis Claudon, Encyklopedia romantyzmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1992, 

s. 15. 
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Kształt dzieła Wagnera zatem determinuje o g ó l n a  a u r a  u m y s ł o w a  

r o m a n t y z m u: nowe doktryny polityczne, rozmaite koncepcje oraz systemy 

filozoficzne, postęp każdej z dziedzin nauk, czy wreszcie intensywnie rozwijający się 

świat artystyczny obfitujący w nowe prądy i częstokroć odkrywcze dzieła sztuki. 

Wszystko to, zebrane razem, z całą pewnością sprzyjało inwencji autora Tetralogii, 

zwłaszcza, że mówimy tutaj o umyśle z jednej strony niezwykle otwartym  

i chłonnym, a z drugiej polemicznym i nastawionym na wieczny dyskurs. Jak 

zauważa Bohdan Pociej: wpływ jest to oczywiście niebezpośredni i trudny do 

wskazania empirycznie, lecz warto mieć go na uwadze46. 

 

 

2. Tendencje stylistyczne w operze XIX wieku 

 

Posiadająca już 200-letnią historię opera, dysponowała w czasach Ryszarda 

Wagnera obszernym zapleczem gatunków, form i stylów. Kształtujące się na 

przestrzeni przeszło dwóch stuleci tradycje okazały się jednak dla ducha 

romantyzmu niewystarczające. Opera XIX wieku stała się odbiciem ówczesnych 

idei47 oraz obszarem ścierania się przeciwstawnych prądów artystycznych. Po raz 

pierwszy możemy także mówić o specjalizacji kompozytorskiej w dziedzinie opery48, 

dotychczas traktowanej jako jedna z wielu form wyrazu artystycznego, nie zaś trzon 

twórczości (wyjątek stanowi spuścizna Christopha Willibalda Glucka). Sama 

inwencja kompozytorów i librecistów pobudzana była przez dzieła wielkiej 

literatury o tematyce fantastycznej, mitologicznej, ludowej, historycznej, narodowej, 

pogłębiającej przeżycia psychiczne bohaterów oraz ich emocje. Fakt zróżnicowania 

gatunków teatru muzycznego w XIX wieku był silnie uzależniony od istnienia 

równolegle funkcjonujących ośrodków. 

                                                           
46 B. Pociej, Wagner…, s. 14. 

47 Józef Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, cz. II, PWM, Kraków 1990, 

s. 142. 

48 A. Einstein, Muzyka w Epoce Romantyzmu…, s. 145. 
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Przykład 6. Gioacchino Rossini 

Portret z 1815 roku 

Autor: Vincenco Canuccini 

W ojczyźnie opery – we Włoszech, punkt szczytowy osiąga pielęgnowana od 

czasów Szkoły Neapolitańskiej sztuka bel canto.  W XIX wieku jej przedstawicielami 

są przede wszystkim: Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti oraz Vincenzo Bellini. 

Rossini zwłaszcza, jako bezpośredni spadkobierca tradycji późno-

neapolitańskiej, wpłynął na ogólny rozwój opery włoskiej XIX wieku, m.in. 

wdrażając silniejsze akcenty dramatyczne, udoskonalając charakterystykę postaci, 

powiększając obsadę orkiestrową i rozbudowując formę ensemble. Do apogeum 

doprowadził zwłaszcza włoską operę komiczną, nadając jej kształt buffa (Włoszka  

w Algierze), dramma giocoso (Cyrulik Sewilski), bądź 

semiseria (Sroka złodziejka)49. Dla opery poważnej krok 

naprzód stanowiło zaś usunięcie recitatvo secco 

(pierwszy raz w operze Elżbieta, Królowa Anglii) na 

rzecz stałego towarzyszenia orkiestry. Była to istotna 

innowacja, rzutująca także na twórczość 

Donizettiego i Belliniego, przebudowujących dawne 

formy arii i recytatywu w większe formy. Elementem 

nadrzędnym był jednakże wciąż p r y m a t  

m e l o d i i. To właśnie ona, w połączeniu  

z płodnością artystyczną kompozytorów sprawiła, że 

styl „pięknego śpiewu” uzyskał wtenczas niepisaną 

rangę włoskiej sztuki narodowej. 

Styl bel canto spotykał się częstokroć z krytyką. Już w opinii współczesnych 

obserwatorów postrzegany był jako „melodyczny cynizm” oraz „pogarda dla 

wyrazu i konwenansów dramatycznych”50. Starając się odłożyć na bok wszelkie sądy 

skrajne (w szczególności te ze strony Wagnera), wynikające z całkowicie odmiennej 

estetyki opery we Francji i w Niemczech, nie sposób jednak takiemu stanowisku nie 

przyznać przynajmniej częściowej racji. W operze włoskiej, obok melodyki 

sprzyjającej wyrazowi dramatycznemu, częstokroć do głosu dochodził pierwiastek 

brawurowy, służący pokazowi „ekwilibrystyki” wokalnej śpiewaków. Popisowe 

                                                           
49 J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, cz. II…, s. 148. 

50 Hector Berlioz, Z pamiętników, przekład na język polski Jerzy Popiel, PWM, Kraków 1966, s. 64. 
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tyrady były stałym elementem włoskiej arii, funkcjonującym w całkowitym 

oderwanym od słów – potrafiły występować gęsto nawet na nic nieznaczących 

zaimkach. Piętą achillesową opery w Italii był też brak rozgraniczenia stylu dla opery 

buffa i opery seria, posługujących się niemal identycznymi środkami wyrazu51. 

  

Niezależnie od popularności kompozytorów włoskich, to Paryż był głównym 

ośrodkiem kulturalnym oraz nieformalną, europejską stolicą opery w pierwszej 

połowie XIX wieku52. O takim stanie rzeczy decydowały jednak nie zawsze względy 

wyłącznie artystyczne. Trzeba mieć na uwadze, że promowanie nowych nurtów we 

Francji określały przede wszystkim warunki społeczno-polityczne, w jakich opera 

powstawała. Świadectwem tego w pierwszej dekadzie stulecia była niezwykła 

popularność Gaspare Spontiniego, uzależniona od silnej pozycji Cesarza Francji, 

którego wyrazem potęgi53 były właśnie dzieła autora Westalki, utrzymane  

w patetycznym stylu empire. Po upadku Napoleona ranga kompozytora jednak nie 

utrzymała się. 

Nowy kontekst polityczny zaowocował przerwaniem hegemonii opery 

dworskiej i powstawaniem dzieł o charakterze rewolucyjnym. Wykrystalizował się 

nowy styl tzw. grand opera, która zdeterminowała kształt teatru muzycznego we 

Francji. Powstały wówczas typ opery historycznej reprezentowali w pierwszym 

rzędzie: Daniel Auber, Jacques Halévy oraz Giacomo Meyerbeer. Twórczość 

Meyerbeera zwłaszcza, zaważyła w sposób szczególny na jej widowiskowym 

charakterze54. Dzięki Robertowi Diabłu, Hugenotom i Afrykance kompozytor stał się 

czołowym przedstawicielem „wielkiej opery”.  

Asymilacja środków muzycznych różnego pochodzenia sprawiła, że grand 

opera skupiała w sobie wszystkie najbardziej e f e k t o w n e  elementy teatru 

operowego. „Wielka opera” była w założeniu dziełem o silnych kontrastach, 

łączącym w sobie jednocześnie włoski śpiew koloraturowy, niemiecką, gęstą 
                                                           
51 Znamienny jest przykład uwertury do Cyrulika Sewilskiego Rossiniego, zapożyczonej z jego dwóch 

wcześniejszych oper seria: Aureliana w Palmirze oraz Elżbiety, Królowej Anglii. 

52 Donald Grout, A short history of opera, Columbia University Press, New York 2003, s. 335. 

53 Na kartach tytułowych partytur Spontiniego umieszczano emblemat Napoleona.  

54 D. Grout, A short history of opera…, s. 358. 
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Przykład 7. Giacomo Meyerbeer 

Litografia z 1847 roku 

Autor: Josef Kriehuber 

orkiestrację oraz rodzimą, francuską taneczność. Naczelną cechą były też wielkie 

sceny uświetniane każdorazowo obecnością chóru i baletu o nieporównywalnie 

większym, niż w przypadku opery włoskiej znaczeniu. Przypisywany „wielkiej 

operze” aspekt historyczny, traktowany był w rzeczywistości jako fasada55, 

stanowiąc kolejny element „dekoracji” dzieła. 

Grand opera, podobnie jak większość innych, 

„modnych” pomysłów epoki, została wkrótce 

wyeksploatowana. Powierzchowne bogactwo 

środków muzycznych, konwencjonalność treści  

i nadmierny przepych inscenizacji z biegiem czasu 

zaczęły przypominać mieszczański landszaft, 

prowokując do określania mianem „wieży Babel 

opery”56. Niemniej trzeba przyznać, że grand opera 

była zjawiskiem na ogromna skalę i silnie 

oddziaływującym. Jej rezonans sprawił, że drogi 

wszystkich – także reprezentujących inne 

środowiska – kompozytorów zbiegały się właśnie na terenie państwa Napoleona. 

Romans z „wielką operą” przeżywali w swoim czasie również kompozytorzy włoscy 

(Rossini – Wilhelm Tell) i niemieccy (Wagner – Rienzi, ostatni Trybun).  

  

XIX wiek to także okres narodzin opery niemieckiej. Oczywiście próby jej 

stworzenia podejmowane były już znacznie wcześniej, lecz wpływy Włoch i Francji 

sprawiały, że opera w Niemczech wciąż pozostawała w pewnym sensie 

„produktem” importowanym. Pracę u podstaw nad stworzeniem oper o narodowym 

charakterze wykonało dopiero pokolenie twórców pierwszego ćwierćwiecza 

romantyzmu: E.T.A. Hoffman, Ludwig Spohr i Carl Maria Weber57. Założenia 

ideowe i artystyczne podejmowali oni w sposób całkowicie świadomy i dojrzały. 

Dzieło Hoffmana jednakże, zrealizowane zostało pod tym względem jedynie na 

                                                           
55 A. Einstein, Muzyka w Epoce Romantyzmu…, s. 169. 

56 Bronisław Horowicz, Teatr operowy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963, s. 57.  

57 J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, cz. II…, s. 154. 
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Przykład 8. Carl Maria von Weber 

Szkic z 1823 roku 

Autor: August Schwerdgeburth 

płaszczyźnie treściowej (przenikanie się świata rzeczywistego z nadprzyrodzonym 

w operze Undine), zaś muzycznie było silnie zakorzenione w tradycjach XVIII wieku. 

Spohr z kolei, pomimo nawiązania w swojej twórczości do ojczystej literatury (opera 

Faust) pozostawał wciąż pod wpływem kompozytorów francuskich, głównie 

Luigiego Cherubiniego. 

W operze Webera widzimy zaś wcielenie idei romantycznych pod każdym 

względem. Samoistnie nasuwa się wręcz metafora, że zwycięstwo dobra nad złem  

w Wolnym strzelcu jednocześnie odczuwalne jest jako triumf d u c h a  

n i e m i e c k i e g o  w operze58. Dzieje się tak za 

sprawą ogólnej atmosfery dzieła (elementy świata 

fantastycznego oraz elementy ludowe) jak i samej 

muzyki. Weber wprowadził do opery niemieckiej 

„romantyczny” typ melodyki, rozwinął harmonię 

i unowocześnił brzmienie orkiestry. Niezwykle 

istotną innowacją było także wpisanie w tok 

narracji muzycznej tzw. motywów 

przypominających. Indywidualność Wolnego 

strzelca sprawiła zatem, że opera niemiecka została 

sprowadzona na zupełnie nowe tory. W kolejnym 

dziele – Euryanthe, Weber podjął ponadto próbę 

wypracowania niemieckiego odpowiednika opery 

seria. 

Po okresie świetności Webera, postęp niemieckiego teatru muzycznego jakby 

zatrzymał się, przed działalnością autora Tetralogii nie wchodząc do dalszego etapu 

rozwoju. Nawet w momencie, gdy ostygły już właściwe dla początku stulecia 

pierwsze fascynacje ideologią romantyzmu59, opera niemiecka wciąż żyła w niemal 

niezmienionej postaci. Świat nadprzyrodzony i baśniowy nieustannie gościł  

w scenach oper Heinricha Marschnera, a następnie Engelberta Humperdrincka aż do 

końca drugiej połowy XIX wieku. Stopniowo – pod wpływem efektownej opery 

                                                           
58 D. Grout, A short history of opera…, s. 429. 

59 J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, cz. II…, s. 154. 
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francuskiej – zachwianiu ulegał poziom artystyczny, kierujący się w stronę gustów 

drobnomieszczańskich. Z drugiej strony zauważamy zwrot w kierunku opery 

komicznej, m.in. w twórczości Otto Nicolaia propagującego włoski styl buffo oraz 

Alberta Lortzinga kontynuującego dawną tradycję singspielu. 

 W rzeczywistości jednak, ponowna ekspansja opery niemieckiej na arenie 

międzynarodowej jest zasługą jednego twórcy – Ryszarda Wagnera. 

 

Przykład 9. Karykatura zamieszczona w berlińskim czasopiśmie „Ulk” w związku z premierą 

Zmierzchu bogów w 1876 r. 
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3. Życie i twórczość Ryszarda Wagnera 

 

3.1. Kalendarium 

 

Data Życie 

Twórczość Kontekst 

Dzieła 

muzyczne 
Publikacje Opera Historia 

1813 

22 maja, Lipsk. Narodziny 

potomka Friedricha Wagnera  

i Joanny Rosine – Ryszarda 

(chrzest 16 sierpnia). 

 

23 września. Ojciec Ryszarda 

Wagnera umiera na tyfus.  

Objęcie opieki nad rodziną  przez 

Ludwiga Geyera – przyjaciela 

domu 

  

G.Rossini 

Tankred,  

Włoszka  

w Algierze 

Prapremiera 

(Wenecja) 

 

Narodziny  

G. Verdiego. 

 

1814 
Ślub Ludwiga Geyera i Joanny 

Rosine. Przeniesienie się rodziny 

do Drezna. 

 

1815 
Narodziny Rozalii – przyrodniej 

siostry Ryszarda Wagnera. 

Upadek 

Napoleona 

Bonaparte. 

 

Kongres 

wiedeński. 

1816  

G.Rossini 

Cyrulik Sewilski 

Prapremiera 

(Rzym). 

 

1817 
Wizyta w prywatnej szkole 

kantora C. Schmidta. 

G.Rossini 

Kopciuszek 

Prapremiera 

(Rzym). 

 

1818 
Pierwszy kontakt 

z teatrem (odgrywanie ról 

dziecięcych).  

1820 
Pobieranie nauki w szkole Pastora 

Wetzela koło Drezna. 
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1821 

Śmierć ojczyma Ryszarda 

z powodu gruźlicy. Roczny pobyt 

w Eisleben, pod opieką 

przybranego stryja, Carla Geyera. 

C. Weber 

Wolny strzelec 

Prapremiera 

(Berlin). 

1822 
Powrót do Drezna. Nauka  

w Kreuzschule, pod nazwiskiem 

Ryszard Geyer. 

 

 

1823 
Początek znajomości  

z C. Weberem. 

1824 
Początek systematycznej nauki gry 

na fortepianie. 

1825  

Pierwszy, 

opublikowany 

przez dyrektora 

Kreuzschule 

utwór: wiersz na 

śmierć szkolnego 

kolegi. 

1826 
Opuszczenie Drezna przez 

rodzinę Wagnerów 

 

C. Weber 

Oberon 

Prapremiera 

(Londyn) 

 

Śmierć 

 C. Webera 

1828 
Nauka w szkole św. Mikołaja  

w Lipsku. 

D. Auber  

Niema z Portici 

Prapremiera 

(Paryż). 

1829  

Pierwsze, 

niezachowane 

utwory: 

Sonata d-moll, 

Kwartet D-dur, 

Sonata f-moll 

G. Rossini 

Wilhelm Tell 

Prapremiera 

(Paryż). 

1830 
Próba nauki gry na skrzypcach  

u Roberta Sippa. 

Uwertura C-dur  

Początek pracy 

nad utworem 

D. Auber  

Brat diabeł 

Prapremiera 

(Paryż). 

Powstanie 

listopadowe 
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1831 
Studia muzyczna na uniwersytecie 

w Lipsku. 

Sonata 

fortepianowa  

A-dur 

 

Siedem 

kompozycji do 

Fausta  

J.W. Goethego 

 

Uwertura 

koncertowa d-moll 

V. Bellini 

Lunatyczka, 

Norma  

Prapremiery 

(Mediolan). 

1832 
Początek znajomości z H. Laube ze 

stronnictwa Młode Niemcy. 

Uwertura C-dur 

Ukończenie 

pracy nad 

utworem 

 

Uwertura Polonia. 

Początek pracy 

nad utworem 

 

Symfonia C-dur 

 

Wesele  

Początek pracy 

nad utworem 

G. Donizetti 

Napój miłosny 

Prapremiera 

(Mediolan). 

 

1833 

Praca jako korepetytor chóru  

i solistów w teatrze  

w Würtzburgu. 

Wesele.  

Zniszczenie 

partytury przez 

Wagnera. 

 

Niezrealizowany 

projekt opery  

o Kościuszce. 

 

Boginki  

Początek pracy 

nad utworem. 
 

1834 

Powrót do Lipska. Objęcie przez 

Wagnera stanowiska kierownika 

muzycznego w teatrze Bad 

Lauchstadt. 

 

Początek znajomości z Minną 

Planer. 

 

Otrzymanie stanowiska dyrektora 

muzycznego w Magdeburgu. 

Boginki 

Ukończenie 

pracy nad 

utworem. 

Pasticcio 

(publikacja na 

łamach „Neue 

Zeitschrift für 

Musik”) 
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1835 Zaręczyny z Minną Planer. Zakaz miłości 

 

V. Bellini 

Purytanie 

Prapremiera 

(Paryż). 

 

G. Donizetti  

Łucja  

z Lammermooru 

Prapremiera 

(Neapol). 

 

J. Halévy 

Żydówka 

Prapremiera 

(Paryż). 

 

Śmierć  

V. Belliniego 

1836 Ślub z Minną Planer. 

Zakaz miłości 

Prapremiera 

(Magdeburg). 

G. Meyerbeer 

Hugenoci 

Prapremiera 

(Paryż). 

1837 

Próba kontaktów artystycznych  

z Paryżem – korespondencja  

z G.Meyerbeerem i E.Scribem. 

 

 
1838 

Pobyt Wagnera w Rydze. Objęcie 

posady kapelmistrza teatru. 

Rienzi, ostatni 

Trybun.  

Początek pracy 

nad utworem. 

1839 
Początek znajomości z 

Meyerbeerem. 
 

1840  

Rienzi, ostatni 

Trybun. 

Ukończenie 

pracy nad 

utworem. 

G. Donizetti 

Córka pułku 

Prapremiera 

(Paryż). 

1841 

Małżeństwo Wagnerów przenosi 

się do Meudon pod Paryżem. 

Poznanie legend o Tannhäuserze 

oraz Lohengrinie. 

Holender tułacz Sztuka i klimat  
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1842 

Powrót małżeństwa Wagnerów do 

Paryża. 

 

Początek znajomości z F. Lisztem 

(Berlin). 

Rienzi, ostatni 

Trybun. 

Prawykonanie 

(Drezno). 

 

Tannhäuser 

Początek pracy 

nad librettem. 

 

G. Verdi 

 Nabucco 

Prapremiera 

(Mediolan). 

 

1843 
Objęcie stanowiska nadwornego 

kapelmistrza w Dreźnie. 

Holender tułacz 

Prawykonanie 

(Drezno) 

 

Tannhäuser. 

Ukończenie 

pracy nad 

librettem oraz 

pierwsze szkice 

muzyczne. 

Szkic 

autobiograficzny 

 

1844 Rozwój znajomości z Lisztem.  

 

1845  

Tannhäuser. 

Ukończenie 

pracy nad 

utworem. 

Prawykonanie 

(Drezno). 

 

Szkice tekstu do 

opery o 

meistersingerach 

oraz  

o Lohengrinie. 

1846 
Początek znajomości z Hansem 

von Bülowem. 

Pierwsze szkice 

orkiestrowe do 

Lohengrina. 

G. Donizetti  

Don Pasquale 

Prapremiera 

(Paryż) 

 

H. Berlioz 

Potępienie Fausta 

Prapremiera 

(Paryż) 

1847 
Lektura sag staroislandzkich: Eddy 

oraz Sagi o Völsungach. 
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1848 
Zaangażowanie w ruchy 

rewolucyjne w Dreźnie. 

Lohengrin. 

Ukończenie 

pracy nad 

utworem 

 

Śmierć Zygfryda. 

Pierwszy szkic 

prozą. 

Wibelungi. 

Historia świata 

według sagi. 

 

Mit o Nibelungach 

jako szkic do 

dramatu. 

Śmierć 

G. Donizettiego 

Wiosna ludów 

1849 

Początek znajomości z Michailem 

Bakuninem – czołowym anarchistą 

rosyjskim. 

Ucieczka do Weimaru przed 

listem gończym. Pomoc Liszta. 

Jezus z Nazaretu. 

Szkic dramatu. 

 

Sztuka i rewolucja  

 

Dzieło sztuki 

przyszłości 

O. Nicolai  

Wesołe kumoszki  

z Windsoru 

Prapremiera 

(Berlin) 

1850 

Pobyt w Zurychu. 

 

Próba wystawienia oper Wagnera 

w Paryżu. Romans z Jessie Laussot 

i niezrealizowane plany rozwodu 

z żoną. 

Kowal Wieland. 

Szkic dramatu. 

 

Lohengrin. 

Prawykonanie 

(Weimar). 

 

Śmierć Zygfryda. 

Początek pracy 

nad utworem. 

Żydostwo  

w muzyce 

(publikacja na 

łamach „Neue 

Zeitschrift für 

Musik”) 

 

 

1851  

Młody Zygfryd. 

Projekt opery  

i rozszerzenie 

koncepcji 

dramatu  

o mitycznym 

bohaterze do 

cyklu Pierścień 

Nibelunga. 

Przesłanie do 

moich przyjaciół. 

G. Verdi  

Rigoletto 

Prapremiera 

(Wenecja) 

1852 
Początek znajomości z Ottonem  

i Matyldą Wesendonk. 

Złoto Renu. 

Pierwsza wersja 

libretta. 

Opera i dramat  

1853 Podróż do Włoch. 

Złoto Renu. 

Początek pracy 

nad utworem. 

 

G. Verdi  

Traviata 

Prapremiera 

(Wenecja) 
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1854 

Kłopoty finansowe i depresja. 

Lektura książki A. Schopenhauera: 

Świat jako wola i przedstawienie. 

Złoto Renu. 

Ukończenie 

pracy nad 

utworem. 

 

Walkiria. 

Początek pracy 

nad utworem. 

 

1855 

 

Faust 

Druga wersja 

uwertury 

 

Walkiria 

Ukończenie 

pracy nad 

I i II aktem. 

1856 

Walkiria 

Ukończenie 

pracy nad 

utworem. 

 

Zygfryd. 

Początek pracy 

nad utworem. 

1857 

Tristan i Izolda. 

Początek pracy 

nad utworem. 

 

Parsifal. 

Pierwszy, 

niezachowany 

szkic prozą. 

 

Pierwsze pieśni 

do słów 

M. Wesendonk. 

1858  
Dziennik dla 

M. Wesendonk. 

1859 
Pomoc finansowa Otto 

Wesendonka. 

Tristan i Izolda. 

Ukończenie 

pracy nad 

utworem. 

 

Początek 

Zjednoczenia 

Włoch. 
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1860 

Spotkanie z Rossinim: dyskusja  

o tradycyjnej operze i dramacie 

muzycznym. 

Tannhäuser 

Powstanie nowej 

wersji opery  

w związku  

z premierą  

w Paryżu. 

 

1861  

Śpiewacy 

Norymberscy. 

Początek pracy 

nad librettem. 

1862 Powrót do Drezna. 

Śpiewacy 

Norymberscy. 

Ukończenie 

pracy nad 

librettem. 

Śmierć 

J. Halévy’ego 

1863 
Ostatnie odwiedziny u rodziny 

Wesendonków w Zurychu 
  

1864 

Ucieczka do Monachium  

z powodu kłopotów finansowych. 

 

Początek znajomości z Ludwikiem 

II Bawarskim. Radykalna poprawa 

sytuacji materialnej. 

Śpiewacy 

Norymberscy. 

Początek pracy 

nad muzyką. 

 

Zygfryd  

Początek pracy 

nad II aktem. 

Śmierć 

G. Meyerbeera 

1865 

Narodziny córki Ryszarda  

i Cosimy von Bülow – Izoldy. 

 

Początek znajomości z Antonem 

Brucknerem. 

 

Opuszczenie Monachium przez 

Wagnera z polecenia Ludwika II 

Bawarskiego. 

Tristan i Izolda 

Prawykonanie 

(Monachium).  

 

G. Meyerbeer 

Afrykanka 

Prapremiera 

(Paryż) 

Kryzys władzy 

królewskiej  

w Monachium. 

1866 Śmierć Minny Wagner. 

Śpiewacy 

Norymberscy 

Wznowienie 

pracy nad 

muzyką. 

 

Wybuch wojny 

prusko-

austriackiej 

i zrzeczenie się 

tronu przez 

Ludwika II 

Bawarskiego. 

 

Zjednoczenie 

Niemiec. 
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1867 
Narodziny drugiej córki Ryszarda 

 i Cosimy – Ewy. 

Śpiewacy 

Norymberscy 

Ukończenie 

pracy nad 

utworem. 

G. Verdi  

Don Carlos 

Prapremiera 

 (Paryż) 

Powstanie 

Cesarstwa 

Austro-Węgier. 

1868 
Początek znajomości  

z F. Nietzschem 

Śpiewacy 

Norymberscy 

Prawykonanie 

(Monachium) 

Śmierć 

G. Rossiniego 

 

1869 

Narodziny syna Ryszarda 

 i Cosimy – Zygfryda. 

 

Prośba Cosimy do Hansa von 

Bülowa o rozwód. 

Zygfryd  

Początek pracy 

nad III aktem.  

 

Zmierzch bogów 

Początek pracy 

nad muzyką. 

 

Złoto Renu  

Prapremiera 

(Monachium) 

Wyjaśnienia do 

Żydostwa  

w muzyce 

Śmierć 

H. Berlioza 

1870 
Cosima i Hans von Bülow 

rozwodzą się. 

Walkiria 

Prawykonanie 

(Monachium). 

 

Idylla Zygfryda 

Moje życie 

 

Beethoven 

 

Początek wojny 

francusko-

pruskiej. 

1871 

Odwiedziny w Bayreuth. Decyzja 

o tutejszym wystawieniu  

Pierścienia Nibelunga 

Zygfryd 

Ukończenie 

pracy nad 

utworem. 

 

G. Verdi 

Aida  

Prapremiera 

(Kair). 

 

Śmierć 

D. Aubera 

Komuna 

Paryska 

1872 
Przeprowadzka Ryszarda  

i Cosimy do Bayreuth 
 

  

1873 

Opóźnienie budowy teatru  

w Bayreuth z powodów 

finansowych. 

Zmierzch Bogów 

Ukończenie 

pracy nad  

I aktem 

1874 

Odnowienie przyjaźni  

z Ludwikiem II Bawarskim. 

Wsparcie finansowe ze strony 

Króla. 

Zmierzch bogów 

Początek pracy 

nad II aktem 
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1875 

Pierwsze próby do Pierścienia 

Nibelunga w niewykończonym 

teatrze w Bayreuth. 

Zmierzch bogów 

Ukończenie 

pracy nad 

utworem. 

1876 
Inauguracja Pierwszego Festiwalu 

w Bayreuth 

Pierścień 

Nibelunga 

Prapremiera 

(Bayreuth). 

1877 

Niezrealizowane plany 

utworzenia Wyższej Szkoły 

Przedstawień Dramatyczno-

Muzycznych 

Parsifal 

Rozpoczęcie 

pracy nad 

utworem. 

1879  

 

O poezji  

i komponowaniu 

 

O poezji  

i kompozycji 

operowej  

w szczególności 

 

O zastosowaniu 

muzyki do 

dramatu 

 
1880 

Pobyt rodziny Wagnerów we 

Włoszech 
Religia i sztuka 

1881 Nasilenie choroby serca 

 1882 Drugi Festiwal w Bayreuth 

Parsifal. 

Ukończenie 

pracy nad 

utworem. 

Prawykonanie 

(Bayreuth). 

Trójprzymierze 

Cesarstwa 

Niemiec, 

Królestwa 

Włoch i Austro-

Węgier. 

1883 
13 lutego. Śmierć 

z powodu ataku serca. 
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3.2. Periodyzacja twórczości operowej 

 

 Okres Lata* Działalność artystyczna 

I Początkowy 1813-32 Kompozycje szkolne 

II Wczesny 1833-42 Boginki, Zakaz miłości, Rienzi, ostatni trybun 

III Środkowy 1843-9 Holender tułacz, Tannhäuser, Lohengrin 

 Przejściowy 1848-51 Pisma teoretyczno-estetyczne 

IV Dojrzały 1849-63 Złoto Renu, Walkiria, Tristan i Izolda 

V Późny 1864-77 Śpiewacy Norymberscy, Zygfryd, Zmierzch bogów 

 Przejściowy 1878-81 Pisma teoretyczno-estetyczne 

VI Ostatni 1878-83 Parsifal 

 

*zakres czasu wyznaczony w oparciu o periodyzację Carla Dahlhausa60 

 

Richard Wagner z pewnością nie należał do rzędu kompozytorów noszących 

brzemię „cudownego dziecka”. Muzyczny talent twórczy dojrzewał w nim długo  

i mozolnie, stopniowo, z każdym kolejnym dziełem uwalniając indywidualizm 

artystyczny. Wychowywany w atmosferze teatru Wagner od samego początku 

jednak wykazywał zamiłowania filologiczne i literackie oraz żywe zainteresowanie 

formami dramatycznymi, które szybko zaczął nieodłącznie kojarzyć z muzyką. 

Z uwagi też na wrodzone upodobania  teatralne, partytury pierwszych oper: 

Boginek oraz Zakazu miłości bardziej mówią nam o krystalizacji idei poetyckich 

Wagnera niż o kształtowaniu się jego stylu muzycznego, gdyż ten nie był jeszcze  

w żadnym stopniu przejawem samodzielnego talentu. Już w Boginkach widoczna jest 

wyraźnie skłonność Wagnera do głoszenia haseł etycznych oraz i d e a l i z a c j i  

m i ł o ś c i  między kobietą a mężczyzną, opartej na bezgranicznej wierze w obiekt 

uczuć. W Zakazie miłości z kolei pierwszy raz spotykamy motyw wybawienia 

grzesznika przez niewiastę. Na tych centralnych ideach jednak się nie kończy. 

                                                           
60 Carl Dahlhaus, Wagner Richard [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, S. Sadie (red.), 

Macmillan Publishers Limited, London 1980, Vol. 20. 
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Przykład 10. Wnętrze Opery Drezdeńskiej, 

gdzie w 1842 roku miała miejsce premiera opery 

Rienzi, ostatni trybun.  

Niektóre typy postaci, czy nawet całe obrazy sceniczne w przyszłych, dojrzałych 

dziełach również ulegną konkretyzacji. Wystarczy wspomnieć zagrzewającą rycerzy 

do walki Lorę z Boginek, będącą zapowiedzią Brunhildy61, czy dzikie pustkowie 

skaliste w jednej ze scen tej opery, stające się później obszarem dialogów Wotana 

 z Fryką i Brunhildą w II akcie 

Walkirii. Patrząc na Boginki i Zakaz 

miłości od strony warsztatu 

kompozytorskiego, wyraźnie 

zauważalne jest, że oba dzieła 

wyrosły wskutek silnego wpływu 

oper włoskich i francuskich62.  

W śpiewie utrzymanym  

w stylu bel canto (często 

koloraturowym), odnotować można 

wręcz parafrazy melodii znanych m.in. z oper Belliniego. Podobnie też, celem 

utrzymania hegemonii głosów solowych, orkiestra – idąc za wzorem kompozytorów 

włoskich – traktowana była jako dyskretny akompaniament. 

Powstaniu Boginek towarzyszyło wielkie rozczarowanie kompozytora,  

w związku z niemożnością wystawienia opery. Ta artystyczna trauma była 

impulsem do napisania pierwszego artykułu Wagnera pt. Opera niemiecka63, 

głoszącego hasła ideowe twórcy. Nie licząc kilku przesadzonych, wręcz 

kuriozalnych sądów na temat rzekomego nieposiadania przez Niemców ani opery, 

ani dramatu, artykuł jest cenny z uwagi na wiele spostrzeżeń dotyczących 

konieczności uczynienia z opery niemieckiej dzieła sztuki narodowej. 

 

Rozczarowanie związane z Boginkami oraz niewielki rezonans po premierze 

Zakazu miłości (1836) pobudzały tylko aspiracje twórcze Wagnera. Kolejnym 

                                                           
61 Z. Jachimecki, Wagner…, s. 29. 

62 Z. Jachimecki, Wagner…, s. 37. 

63 Richard Wagner, On German Opera, przekład na język angielski William Ashton Ellis, [w:] Richard 

Wagner’s Prose Works Volume VIII, London 1899. 
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projektem artystycznym realizowanym w latach 1838-1840 było dzieło sceniczne 

utrzymane w podniosłej konwencji tzw. „wielkiej opery”. Zwrot ku temu stylowi 

miał podłoże czysto ambicjonalne, bowiem w wyobraźni młodego, 

niedowartościowanego wówczas kompozytora, środowisko muzyczne skupione 

wokół grand opera rysowało się nieomal jako Gród Świętego Graala64. Zewnętrzny 

blask wielkich oper Spontiniego, Aubera, Meyerbeera i Halévego oraz zbierany 

przez nie poklask imponował Wagnerowi do tego stopnia, że za punkt honoru obrał 

sobie dorównanie tym kompozytorom. Dziełem, które już w samoświadomości 

przyszłego autora Pierścienia Nibelunga miało utorować mu drogę do wielkiej sławy 

był Rienzi, ostatni trybun. W istocie, drezdeńska premiera w 1842 roku stała się 

wielkim triumfem Wagnera oraz spełnieniem jego aktualnych dążeń artystycznych. 

Rozmiary tego dzieła, którego wystawienie w niektórych teatrach wymagało 

rozłożenia na dwa wieczory, oraz jego przepych muzyczny wyraźnie inspirowany 

dokonaniami cenionych kompozytorów „wielkiej opery”, jest najlepszym 

świadectwem ogromu młodzieńczego, temperamentu twórczego Wagnera  

i ukoronowaniem wczesnego okresu kompozytorskiego. 

 O muzycznym stylu opery najlepiej świadczy żartobliwa wypowiedź dyrygenta, 

pianisty i kompozytora Hansa von Bülowa: „Rienzi jest najlepszą operą 

Meyerbeera”65. 

 

Kolejny okres twórczości Wagnera, obejmujący opery: Holender tułacz, 

Tannhäuser i Lohengrin częstokroć bywa postrzegany jako trzystopniowe preludium 

do pełnego urzeczywistnienia geniuszu kompozytora66. I choć odstęp czasu dzielący 

Rienziego i pierwsze dzieło z wagnerowskiej trylogii oper romantycznych jest 

niewielki, tak różnica stylu kompozytorskiego zaznacza się do tego stopnia, że 

otworzyła zupełnie nowy rozdział w jego twórczości.  
                                                           
64 Joachim Köhler, Richard Wagner. Ostatni Tytan, przekład Robert Reszke, Wydawnictwo KR, 

Warszawa 2004, s. 151. 

65 Ernest Newman, The Life of Richard Wagner, Tom I, Cambridge University Press, Cambridge 1976,  

s. 212. 

66 B. Pociej, Wagner…, s. 76. 

 



36 

 

 

Przykład 11. Holender tułacz, prapremiera opery w Dreźnie. 

Drzeworyt z „Leipziger Illustrierte Zeitung”, 1843 rok. 

Naczelną ideą Holendra tułacza jest wybawienie mężczyzny poprzez 

bezgraniczne poświęcenie kochającej kobiety – motyw zainicjowany już w Zakazie 

miłości. Krokiem milowym w rozwoju warsztatu kompozytorskiego Wagnera jest zaś 

występowanie motywów przewodnich. Co prawda ich obecność w operze  

o potępionym żeglarzu ma jeszcze formę stosunkowo skromnie rozwiniętą, gdyż 

sprowadza się jedynie do powtarzania charakterystycznych zwrotów melodycznych 

w różnych sytuacjach 

dramatycznych, niemniej 

wpływa znacząco na spoistość 

całego dzieła, pomimo, że 

opera w zgodzie z tradycyjną 

formułą podzielona jest wciąż 

na tzw. „numery” i sceny. 

Równie znamienne jest 

wiązanie całych aktów za 

pomocą jednolitych tonacji.  

Z punktu widzenia typu wypowiedzi wokalnej wart podkreślenia jest śpiew 

tytułowego Holendra, zapoczątkowujący właściwy dla Wagnera r e c y t a t y w n y  

s t y l , który w kolejnych dziełach nabierać będzie cech coraz bardziej 

ekspresywnych. Z uwagi na swoje niewątpliwe nowatorstwo Holender tułacz nie 

został przyjęty przez publiczność z tym samym, ogromnym entuzjazmem, co Rienzi, 

choć i tak – jak na widownię „zepsutą” operami francuskimi wielkiego  

formatu67 – należy mówić o sukcesie. 

Kolejnym ogniwem na drodze ewolucji twórczości Wagnera jest Tannhäuser. 

Zasadniczym motywem opery jest konflikt dwóch światów: zmysłowych uciech 

uosabianych w postaci bogini Wenus i wzniosłej miłości Elżbiety, mającej swym 

uczuciem wybawić tytułowego bohatera. Wysoce istotny jest stosunek kompozytora 

do poezji dramatycznej, który uległ w tym dziele znacznemu przeobrażeniu.  

Co prawda w Tanhäuserze wciąż odnajdujemy jeszcze wyraźne znamiona 

regularnych form libretta, w szczególności w partiach tytułowego bohatera, lecz 

                                                           
67 Z. Jachimecki, Wagner…, s. 29. 
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śpiew Wenus za sprawą n i e r e g u l a r n y c h  m i a r  t e k s t u  p o e t y c k i e g o  

zbliża się do recytatywu dramatycznego, właściwego dla Tristana i Izoldy, Pierścienia 

Nibelunga oraz Parsifala. W swoim ogólnym założeniu artystycznym Tannhäuser miał 

olśnić odbiorcę bogactwem barw muzycznych, ruchu i obrazów scenicznych. 

Zasłużonego powodzenia opera nie zdobyła jednak od razu (prapremiera w 1845 r.). 

Bezpośrednio po ukończeniu Tannhäusera Wagner planuje nowe dzieło, 

mające być parodią średniowiecznego turnieju śpiewaków. Ostatecznie, pod 

wpływem fascynacji mitem o okrągłym stole Króla Artura i Lohengrinie zarzuca ten 

projekt, by powrócić do niego dopiero za 20 lat, tworząc Śpiewaków Norymberskich. 

Następne po Tannhäuserze dzieło – Lohengrin jest apogeum gatunku opery 

romantycznej, której wzorzec dał Weber w Wolnym strzelcu i Euryanthe68. Dla 

ewolucji stylu operowego Wagnera jest ostatnim krokiem skierowanym w stronę 

dramatu muzycznego. Coraz bardziej konsekwentnie stosowana jest t e c h n i k a  

m o t y w ó w  p r z e w o d n i c h , a podział formy na „numery” zaciera się niemal 

całkowicie. Lohengrina jednak wciąż jeszcze nazywamy „operą romantyczną”, 

głownie z uwagi na fakt, że cechy dramatu muzycznego nie są realizowane jeszcze  

w takiej pełni, jak w dziełach z okresu „reformatorskiego”, choć de facto wiele  

z założeń Opery i dramatu już on wyraźnie antycypuje. 

 

Po skomponowaniu Lohengrina w 1848 r. następuje kilkuletnia przerwa  

w aktywności twórczej Wagnera. Dla kompozytora jest to jednakże okres 

intensywnych przewartościowań. Wagner podejmuje próbę polemicznych rozważań 

w pracach teoretycznych: Sztuce i rewolucji (Die Kunst und die Revolution)69, Dziele 

sztuki przyszłości (Das Kunstwerk der Zukunft)70 oraz – najbardziej ważkim dla jego 

kolejnych dokonań – Operze i dramacie71. 

 
                                                           
68 C. Dahlhaus, Richard Wagner’s Music dramas…, s. 35, 37. 

69 Richard Wagner, Art and revolution, przekład na język angielski William Ashton Ellis [w:] Richard 

Wagner’s Prose Works Volume I, London 1895. 

70 Richard Wagner, The Art-work of the future, przekład na język angielski William Ashton Ellis [w:] 

Richard Wagner’s Prose Works Volume I, London 1895. 

71 R. Wagner, Opera and Drama… 
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Przykład 12. Projekt graficzny pierwszej sceny Złota Renu, 

premierowego przedstawienia Pierścienia Nibelunga 

 w 1876 roku. 

Autor: Josef Hoffmann 

Ucieleśnieniem tych reformatorskich założeń w myśli autora miało być 

„największe dzieło, jakie kiedykolwiek napisano”72 tj. Tetralogia Pierścień Nibelunga, 

w skład której weszły dramaty: Złoto Renu, Walkiria, Zygfryd oraz Zmierzch bogów. 

Treść dzieła oscyluje wokół 

motywów żądzy władzy  

i bogactwa oraz wyzwolenia 

przez miłość. Opracowanie 

literacko-językowe z uwagi na 

archaiczny, patetyczny styl 

dodatkowo podkreśla stricte 

germański duch muzyki 

Pierścienia Nibelunga. Swoje 

przemyślenia zawarte w 

Operze i dramacie, dotyczące 

zerwania ze wszystkimi 

czynnikami tradycyjnej opery 

zrealizował Wagner w swoim dramacie w najbardziej radykalny i możliwy sposób. 

Dotyczyło to przede wszystkim całkowitej likwidacji arii, duetu, ensemble oraz chóru. 

Łączenie się głosów w grupy (np. w śpiewie Cór Renu) występuje na zasadzie 

odstępstwa od reguły, zawsze jednak wynikając z  i s t o t y  d r a m a t u. Do 

zupełnych wyjątków należą przykłady formy pieśni, występujące  

w całym cyklu w ilościach śladowych (np. pieśń Zygmunda o wiośnie i pieśń 

Zygfryda podczas kucia miecza). Na ogół zastąpione są one rozbudowanymi 

monologami, o charakterze dramatycznego arioso. Fundamentalną konstrukcję 

dramatu buduje sieć motywów przewodnich urastająca w Tetralogii do liczby ponad 

stu pięćdziesięciu. Na potrzebę wystawienia całości cyklu przedsięwzięta została 

budowa specjalnie przystosowanego do tego wydarzenia teatru w Bayreuth. 

Obejmująca niemal ćwierć wieku (1852-1876) praca nad Pierścieniem Nibelunga 

przerwana została w pewnym momencie na rzecz powstania dwóch innych dzieł. 

Ukończywszy II akt Zygfryda, Wagner porzuca pracę nad Tetralogią, by zająć się 

                                                           
72 Z. Jachimecki, Wagner…, s. 129. 
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mitem Tristana i Izoldy. Impulsem twórczym w tym wypadku były jednakże nie tylko 

pobudki artystyczne i autobiograficzne ale też czysto pragmatyczne i materialne. 

Kompozytor zdając sobie sprawę, że żaden z istniejących teatrów nie będzie w stanie 

wystawić Pierścienia Nibelunga, a budowa sceny w Bayreuth długo jeszcze potrwa, 

postanowił stworzyć dzieło, jak mówił:  „mniejszych rozmiarów”, które także będzie 

wyrażało jego idee artystyczne, przy okazji poprawiając trudną sytuację materialną 

twórcy. W efekcie powstało kolejne dzieło o znaczeniu epokowym (prapremiera  

w 1865 roku). Dramat przeniknięty jest duchem pesymizmu, będącym owocem 

lektury Świat jako wola i przedstawienie (Die Welt als Wille und Vorstellung) Artura 

Schopenhauera73, którą Wagner swego czasu gruntownie studiował. I nawet 

pomimo faktu, że już w opinii współczesnych komentatorów (m.in. jednego  

z heglistów – Sulzera) jednoznacznie stwierdzano, że Wagner z filozofii wielkiego 

myśliciela „nie przejął nawet przecinka”74, styczność z głównym dziełem 

Schopenhauera miała niewątpliwie wielki wpływ na ogólną atmosferę Tristana  

i Izoldy. Harmonika nasycona c h r o m a t y k ą , z której wypłynęły również wszystkie 

motywy melodyczne dramatu była ostatnim krokiem muzyki romantycznej 

prowadzącym w prostej linii do dekonstrukcji systemu tonalnego. Stanowiący oś  

II aktu duet miłosny tytułowej pary bohaterów stał się z kolei sztandarowym dla 

twórczości Wagnera przykładem uwolnienia od praw form tradycyjnych na rzecz 

oparcia konstrukcji muzycznej na afektach ludzkich.  

                                                           
73 Arthur Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, przekład Jan Garewicz, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2009. 

74 Richard Wagner. Ein Lebens und Charakterbild, dz. cyt., s. 193; cytat za: J. Köhler, Richard Wagner. 

Ostatni Tytan…, s. 517. 
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Przykład 13. Projekt inscenizacji trzeciego aktu 

premierowego przedstawienia Tristana i Izoldy w 1865 roku. 

Autor: Angelo Quaglio 

Linię rozwoju dramatu muzycznego u Wagnera w pewnym sensie przerywa 

„komedia muzyczna” Śpiewacy Norymberscy. Jej powstanie wiąże się z chwilowym 

oderwaniem się kompozytora od postulatów Opery i dramatu. Spośród mnogości 

wątków od strony ideowej Śpiewacy Norymberscy są przede wszystkim prześmiewczą 

komedią muzyczną wycelowaną w stronę antagonistów sztuki Wagnera, 

symbolizowanych w operze 

jako konserwatywne jury na 

turnieju śpiewaków, nie 

rozumiejące oryginalnej 

twórczości Waltera der 

Wogelweide. Autor dzieła 

powraca w nim do 

tradycyjnych elementów 

rekwizytorni operowej, nie 

wystrzegając się zamkniętych 

form arii (pieśni konkursowe 

Waltera), duetu, czy scen 

zbiorowych (kwintet w II akcie). Poszerza także na nowo rolę chóru, wprowadzając 

go nie tylko w każdym z finałów wszystkich trzech aktów, ale też dając czynny 

udział w akcji całej opery. W stosunku do Tristana i Izoldy oraz Pierścienia Nibelunga 

znacznemu uproszczeniu ulega harmonia, melodyka a także forma, która ujęta jest 

przeważnie w regularne okresy. 

Ukończony w 1882 r. Parsifal, jest wieńczącym dorobek artystyczny dziełem 

teatralno-muzycznym Wagnera. Z uwagi na głębię tematu: współczucia i miłości 

chrześcijańskiej nie nazwał go sam kompozytor ani operą, ani dramatem, lecz 

„uroczystym misterium scenicznym”. Od strony muzycznej dzieło cechuje 

d y c h o t o m i a  b r z m i e n i o w o - h a r m o n i c z n a , wynikająca z podziału świata 

przedstawionego na sferę dobra i zła. Wart podkreślenia jest udział chóru w operze, 

przełamujący po raz kolejny w twórczości kompozytora założenia Opery i dramatu.  

Z punktu widzenia ewolucji twórczej jest Parsifal ostatnim wcieleniem dramatu 

muzycznego Wagnera.  
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II. Od opery do dramatu muzycznego. 

  Koncepcja teoretyczna Ryszarda Wagnera 
 

Sztuka jest albo plagiatem, albo rewolucją. 

 

Paul Gauguin75 

 

 

Po doświadczeniach wyniesionych z pracy nad dziełami przed 1849 rokiem 

(tj. do Lohengrina włącznie) w twórczości Wagnera następuje kilkuletni okres 

milczenia. W latach 1849-1854, kompozytor nie napisał ani jednego utworu 

scenicznego. Całą swoją uwagę skupił zaś na pracach teoretyczno-estetycznych, 

w których stopniowo krystalizowała się nowa koncepcja teatru muzycznego. Swoje 

liczne przemyślenia szczegółowo relacjonował w pismach: Sztuka i rewolucja (Kunst 

und Revolution)76 i Dzieło sztuki przyszłości (Das Kunstwerk der Zukunft)77 z 1849 roku  

i Żydostwo w muzyce (Das Jugendthum in der Musik)78 z 1850 roku oraz przede 

wszystkim Operze i dramacie (Oper und Drama)79 – pracy pisanej w latach 1850-1851. 

Dla poznania teorii dramatu muzycznego szczególnie cenna jest refleksja nad operą  

i dramatem. 

Treść rozprawy pomimo, że podzielona przez autora na części oraz rozdziały, 

nie przedstawia niestety myśli kompozytora w sposób całkowicie klarowny  

i usystematyzowany. Być może dzieje się tak za sprawą faktu, że Wagner pisał ową 

pracę – jak zresztą sam przyznał – bardziej dla samego siebie niż dla innych. 

Konkretne, sprecyzowane koncepcje autora, na każdym kroku przeplatane są 
                                                           
75 James Huneker, The Pathos of Distance, Charles Scribners Son’s, New York 1913, s. 128. 

76 R. Wagner, Art and revolution… 

77 R. Wagner, The Art-work of the future… 

78 Richard Wagner, Judaism in music, przekład na język angielski William Ashton Ellis [w:] Richard 

Wagner’s Prose Works Volume III, London 1894. 

79 R. Wagner, Opera and drama… 
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licznymi dygresjami, luźnymi przemyśleniami czy nawet refleksjami w większym 

lub mniejszym stopniu odbiegającymi od tematu, co skutecznie rozmywa 

rzeczywiste założenia i sens dramatu muzycznego. Swego rodzaju „utrudnieniem” 

podczas lektury jest także eseistyczny styl pełen dalekich metafor, porównań oraz 

odniesień. Mimo to, kolejnymi rozważaniami zawieranymi w Operze i dramacie autor 

na bieżąco dzielił się ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi. W liście do Theodora 

Uhliga z grudnia 1850 roku, Mistrz z Bayreuth pisze: „Moja książka Opera i dramat 

będzie co najmniej dwa razy obszerniejsza od Dzieła sztuki przyszłości. (…) Załączam 

diagram, co do którego nie jestem pewien, czy powinienem go zamieścić w swojej 

książce, czy nie”80. 

 

 

Wspomniany w korespondencji diagram ostatecznie został pominięty w Operze  

i dramacie. Opublikowany został dopiero po śmierci autora81. 

 

                                                           
80 R. Wagner, Opera and drama…, s. 16. 

81 Tłumaczenie na język polski: u góry „język, literatura, narracja”, wzięte od dołu w klamrę przez 

„zrozumienie”; po obu stronach półkolistej, przerywanej linii „wyobraźnia”; nad lewą, ukośną linią 

„epos —  tragedia grecka”, nad prawą, ukośną linią „powieść — teatr i opera”; poniżej nich, z lewej, 

„język muzyczny, poezja, mit wzięte od góry”, w klamrę przez „uczucie”, z prawej „język słowno-

muzyczny, idealny dramat, dramatyczny mit”,  „sens”; zaś cała figura wzięta od dołu w klamrę przez 

ostatnie słowo, „człowiek”. 

 

Przykład 14. Diagram Ryszarda Wagnera 
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Przykład 15. Karta tytułowa pierwszego 

wydania Opery i dramatu  

 

Opera i dramat składa się z trzech odrębnych części: 

 

Część 1. Opera a istota muzyki, jest krytyką 

współczesnej opery, w szczególności 

Rossiniego i Meyerbeera, których Wagner 

oskarża o „zdradę” sztuki w imię 

uzyskania poklasku i uznania. 

 

Część 2. Widowiska a istota sztuki 

dramatycznej, w której autor omawia rolę 

poezji w swoim wyidealizowanym 

dramacie muzycznym. 

 

Część 3. Poezja i muzyka w dramacie 

przyszłości, gdzie Wagner wykłada własną 

koncepcję ideału dramatu muzycznego. 

 

 

1. Krytyka opery tradycyjnej 
 

1.1. Uwagi ogólne 

Refleksja Wagnera nad operą tradycyjną osadzona jest na założeniu 

o  n i e w ł a ś c i w y m  z a d a n i u  m u z y k i , jakie dotychczas pokutowało w operze. 

Swoje artystyczne credo, streszczające się w zdaniu: „Błędem w operze było to, że ze 

środka wyrażania (muzyki) zrobiono cel główny, a z istotnego celu (dramatu) 

środek”82, wyraża autor już na pierwszych kartach rozprawy. Przede wszystkim 

absurdalny dla kompozytora był „numerowy” charakter opery, całkowicie 

                                                           
82 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 6. 
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sprzeczny z rzeczywistym celem sztuki – dramatem. Zdaniem autora Tetralogii 

podział taki fałszował naturalny tok akcji i narracji rozgrywanej na scenie. 

W związku z niedostatkami dotyczącymi sfery dramatu, w operze cały ciężar 

spoczywał dotychczas na muzyce. Kompozytor zatem musiał wypełnić ową pustkę: 

stworzyć nie tylko wyraz, ale i treść. Opera zdaniem Wagnera rozwijała się jak dotąd 

na dwa sposoby: „poważny” – gdzie poeci czuli odpowiedzialność jaką brali na 

siebie, oraz nikczemny – gdzie muzycy zważali jedynie na płynące korzyści83. 

Zjadliwej krytyce twórca Pierścienia Nibelunga poddaje w pierwszej kolejności opery 

Rossiniego i Meyerbeera. Wobec faktu, że muzyka w koncepcji Wagnera ma 

wyraźnie „charakter kobiecy” (gdyż może jedynie „zrodzić, a nie zapładniać”84),  

w swoich metaforycznych porównaniach kompozytor określa operę włoską mianem 

damy półświatka, operę francuską – kokietki, zaś operę niemiecką – cnotliwej 

dziewczyny85, która dopiero w obliczu prawdziwej miłości będzie zdolna by 

prawdziwie pokochać. Z całą pewnością nie będzie przesadą stwierdzenie, że autor 

Opery i dramatu na kolejnych kartach rozprawy wyraźnie sugeruje, iż przeznaczonym 

„dziewiczej” operze niemieckiej „małżonkiem” jest on sam. 

 

1.2. Relacja między tekstem a muzyką 

Te ogólne wnioski doprowadzają Wagnera do rozważań nad właściwą relacją 

słowa i muzyki. Kompozytor zwraca uwagę, że w dotychczasowej operze (włączając 

w to Glucka) r o l a  p o e t y  u z a l e ż n i o n a  b y ł a  o d  k o m p o z y t o r a. Librecista 

opracowując swój tekst musiał bezwzględnie zwracać uwagę na nienaruszalność 

form muzycznych. Walory tekstu poetyckiego zależne były zatem jedynie od 

potencjalnych eksperymentów i innowacji wprowadzanych przez kompozytora. Na 

ogół jednak librecista zmuszony był wybierać tylko pewien gatunek dramatycznych 

pomysłów, tak, aby łatwo było wypowiadać się w ich ramach muzykowi. Z tego też 

względu w tekstach poetyckich dominowały powtarzalne ustępy retoryczne oraz 

                                                           
83 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 10. 

84 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 100. 

85 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 104-105. 
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stereotypowe zwroty. Trudno bowiem było libreciście tworzyć wyraziste postaci, 

gdy był on niemal zmuszany wkładać w usta swych bohaterów banalne frazesy.  

Wagner pojmując muzykę jako sztukę wyrażania akcentował, że może ona 

tylko wtedy być prawdziwa gdy „odnosi się do tego, co wyrazić chce”86. Z tego też 

względu podkreślał naturalną jedność słowa i muzyki, jaka ma miejsce  

w najczystszej pieśni ludowej. Była ona dlań w pewnym sensie wzorem do 

naśladowania, gdyż jak stwierdził: „lud nigdy nie śpiewa bez tekstu, ani nie zna 

słów bez muzyki”87. Integralność tę stawiał Wagner wyraźnie wyżej niż wymyślnie 

ukształtowaną sztukę kultury „wysokiej”. 

 

1.3. Aria 

Innym zagadnieniem pojawiającym się na kartach rozprawy jest problem 

występowania arii w operze. Wagner zauważa, iż jest ona niczym innym jak 

przetworzeniem pieśni ludowej, gdzie treść oryginalna została zastąpiona librettem 

dworskiego poety. W teatrze dramatycznym aria stanowi jednak zupełnie sztuczny 

wytwór, którego całkowita jakość sprowadza się do „tyranii melodii”. Szczególnie 

pozbawiona sensu była dla kompozytora jej repryzowa forma da capo (ABA), 

całkowicie sprzeczna z propagowaną przez autora Opery i dramatu ideą 

permanentnego rozwoju narracji muzycznej. Aria jest zatem jednym  

z  n a j p o w a ż n i e j s z y c h  b ł ę d ó w  o p e r y. 

Wagner widział w arii nie tylko nonsens z czysto dramatycznego punktu 

widzenia, ale też zwracał uwagę na wynikającą z emancypacji tej formy despotyczną 

rolę śpiewaka w operze. Maska fałszywych emocji „królewicza i królowej”  

(tj. wiodących śpiewaków – najczęściej tenora i sopranistki), odśpiewujących 

„katarynkowe melodie”88 doprowadziła do narośli sztuczności, będących – jak 

mawiał autor – jedynie „bezpłodnym muzycznym substratem”. W hegemonii 

śpiewaków, będących de facto najwyżej postawionymi w środowisku operowym 

artystami, należy wobec tego szukać przyczyny obumarcia teatru muzycznego, gdyż 

                                                           
86 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 18. 

87 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 40. 

88 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 50. 
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kapryśność i egoizm primadonny operowej posiadającej wyłącznie technikę śpiewu 

zatracił wszelkie dramatyczne czynniki – podkreśla Wagner. Aria stała się jednym  

z najbardziej „popisowych” elementów opery, służących podniesieniu wrażenia 

występu śpiewaków, skutkiem czego śpiewano ją także z towarzyszeniem chóru. 

 

1.4. Melodia 

Bezpośrednią konsekwencją krytyki arii są uwagi na temat rodzaju melodii  

w tradycyjnym dziele operowym. Współczesnej operze Wagner zarzucał przede 

wszystkim, że korzysta najczęściej z samowystarczalnej, absolutnej, bliższej cechom 

instrumentalnym melodii, „nie czerpiącej żywotnych sił z rytmów wiersza  

i niezwiązanej z nim, lecz tylko nań nałożonej”89. W związku z tym negatywnie 

opiniował nie tylko Rossiniego, ale też jego następców, którzy potrafili jedynie 

urozmaicać doprowadzony do szczytu przez autora Cyrulika sewilskiego typ 

„instrumentalnej” melodyki. 

Nie znaczy to jednak, że Wagner negował znaczenie melodii w operze. Wręcz 

przeciwnie uważał, iż m e l o d i a  j e s t  p r a w d z i w y m  k s z t a ł t e m  m u z y k i , jej 

ciałem, lecz musi zawierać w sobie także „organy wewnętrzne” tj. rytm i harmonię. 

Tylko dzięki temu może ona stworzyć sobie własną, oryginalną formę. 

 

1.5. Chór i balet 

Ostatnią poruszaną przez Wagnera sprawą dotyczącą opery tradycyjnej jest 

chór i balet, który w teatrze muzycznym zazwyczaj pełnił – zdaniem twórcy – rolę 

elementu scenografii, wytwarzając ruch i sceniczny hałas. Najlepszym tego 

przykładem jest dla autora grand opera, gdzie chór imitował krajobraz ludowy lub 

wyrażał koloryt narodowy za pomocą historycznych kostiumów, przyczyniając się 

tym do jej jaskrawości i przepychu. Częstokroć także towarzyszył arii operowej, by 

uświetniać występ solistów. W podobny sposób również taniec stał się elementem 

scenicznej aparatury, służąc efektowi widowiskowemu. Wagner oczywiście zdawał 

sobie sprawę, że w tragedii greckiej chór łączył publiczność z dziełem sztuki, 

                                                           
89 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…,  s. 58. 
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niemniej wyżej stawiał tragedię szekspirowską, gdyż ta odbywała się bez pomocy 

chóru.  

 

1.6. Kompozytorzy 

Wszystkie spostrzeżenia dotyczące tradycyjnego teatru muzycznego opiera 

Wagner na żywych przykładach ze znanej mu literatury operowej. Jego krytyka 

dotyka jednak nie tylko kompozytorów mu współczesnych. Swoje uwagi kieruje 

także w stronę twórców okresu klasycyzmu, których działalność artystyczna staje się 

dla Wagnera przedmiotem do dalszych rozważań. 

W pierwszym rzędzie neguje on „okrzyczaną” reformę Christopha Willibalda 

Glucka, będącą – jego zdaniem – niczym, co naprawdę wniosło istotne zmiany  

w rozwoju teatru muzycznego. Zasadniczym argumentem Wagnera jest fakt, iż  

w twórczości Glucka opera wciąż pozostawała dziełem dwóch osób: librecisty  

i kompozytora. W związku z tym z założenia zaprzeczała manifestowanej przez 

twórcę Pierścienia Nibelunga idei jedności słowa i dźwięku. Wagner podkreśla, że 

autor Orfeusza i Eurydyki  nie mógł nawet stworzyć muzyki zgodnej z duchem języka, 

gdyż nie był to język ojczysty kompozytora90. W dziele Glucka doceniał jednak 

właściwe „zrozumienie” tekstu libretta i odpowiednie dostosowanie charakteru 

muzyki do słów. Reforma w jakimś stopniu bowiem ukróciła samowolę śpiewaków. 

Mozartowi z kolei zarzucał Wagner przede wszystkim lekkomyślność 

 w wyborze tematów. Surowo oceniał nie tylko „jakość” samego libretta, które –  

 w przypadku Łaskawości Tytusa – oceniał wręcz jako słabe, ale też sprzeciwiał się 

podejmowaniu przez Mozarta treści błahych, czy wręcz trywialnych, czego dlań 

najlepszym przykładem było libretto Cosi fan tutte (skądinąd autorstwa jednego  

z najlepszych librecistów epoki – Lorenza da Ponte). Wartość muzyczną Don 

Giovanniego i Wesela Figara przedkładał wyraźnie nad inne dzieła sceniczne 

kompozytora. „Zachwycające, czarodziejskie efekty”, jakie w nich potrafił uzyskać, 

stały się dla Wagnera dowodem na to, że Mozart pisał bardziej wartościową muzykę 

w momencie, gdy był „natchniony tekstem poetyckim”. Z pełnym przekonaniem 

                                                           
90 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 77. 
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twierdził, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie odnalazł Mozart nerwu 

dramatycznego w dziele poety. 

 

Bardziej aktualnym dla Wagnera był jednak problem opery włoskiej. Jej 

czołowego przedstawiciela – Rossiniego oskarżał przede wszystkim o negatywny 

wpływ na gusta publiczności, która idąc za nim uznała, że muzyka jest jedynym 

celem teatru muzycznego. W opinii Wagnera właśnie autor Cyrulika sewilskiego 

ponosi największą odpowiedzialność za fakt, że potencjalny widz zaczął postrzegać 

wszelkie próby dramatycznej charakterystyki osób i sytuacji jako sprzeczne z naturą 

opery91. Rossini bowiem nie potrafił zadbać o formę dzieła operowego, gdyż tę 

przejął w takiej samej, skostniałej postaci, jakiej ją zastał. Źródłem życia jego muzyki 

stała się zdaniem autora Opery i dramatu sama „narkotyczna” melodia – 

najważniejszy czynnik opery Rossiniego – dobierana zawsze w taki sposób, by 

schlebiać zmanierowanym preferencjom publiczności. A ponieważ publiczność tę – 

jak twierdził nieprzebierający w słowach Wagner – tworzył lud „płytki”, nie mogący 

„podnieść się (…) z brudnego kału do wyzwolenia się i wychowania prawdziwie 

pięknego człowieka”92, reformator opery spisywał ją na straty, twierdząc nawet, że 

jest wręcz socjalnie szkodliwa. 

Jedynym kompozytorem, który potrafił wskrzesić melodię po Rossinim był 

dla twórcy Pierścienia Nibelunga Carl Maria von Weber. Według Wagnera muzyka 

jego „oper ludowych” odznaczała się szlachetną prostotą, mimo, że w rzeczywistości 

melodia była pozbawiona głębszego wyrazu. Za taki stan rzeczy odpowiadały 

zdaniem Wagnera niedostatki dramatyczności tekstu. Porównując operę Webera  

z Tankredem Rossiniego opiniował nawet, że dramat Wolnego strzelca  

w zasadzie niczym nie różni się od rossiniowskiej opery seria, gdyż w obu 

przypadkach melodia i poezja nie oddziaływują wzajemnie na siebie. Niedostatki 

libretta powodowały zatem u Webera twórcze „jąkanie”, co stanowiło dla Wagnera 

kolejny, żywy dowód niezdolności samej muzyki do stworzenia dramatu93. Nie 

                                                           
91 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 35. 

92 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 30. 

93 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 40. 
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można jednak zaprzeczyć, że autor Wolnego strzelca był wrażliwy na problematykę 

dramatu i „otworzył szeroko ramiona na jego przyjęcie” – przyznaje reformator 

opery.  

Ostatecznie Weber nie spełnił do końca celu swojej misji tj. stworzenia opery 

niemieckiej, bowiem gdy kompozytor zaprzestał pisać opery utrzymane w duchu 

narodowym – jak mawiał Wagner – „ojczysty kwiat usechł”94. Zainspirowany 

pismami Johanna Nikolausa Forkela Weber, zwrócił się później w stronę atmosfery 

orientalnej, tworząc Euryanthe, przy okazji ponownie czyniąc melodię głównym 

czynnikiem opery. 

 

Prężny rozwój francuskiej Grand opera autor Opery i dramatu oceniał głównie 

przez pryzmat działalności Rossiniego (Wilhelm Tell) oraz Aubera, którego Niemą  

z Portici scharakteryzował złośliwie jako „niemą muzę dramatu”95. Co więcej, 

zgodnie z opinią Wagnera, jakoby Rossini zakończył historię opery96 (gdyż jego 

twórczość spotyka się z momentem upadku tego gatunku), nowopowstające dzieła 

sceniczne we Francji stały się już tylko środkiem do – jak ostro stwierdza – 

„galwanizowania na pół zgniłego ciała opery”97. 

Obiektem największego ataku stały się jednak dzieła Meyerbeera. W stosunku 

do autora Hugenotów, znany ze swoich antysemickich komentarzy Wagner, nie stroni 

nawet od nieuczciwego argumentum ad hominem, którym jest wskazywanie na 

żydowskie pochodzenie kompozytora. Wytykane Meyerbeerowi naśladowanie obcej 

mowy (tj. języka muzycznego, w szczególności Rossiniego) zdaniem Wagnera 

bezpośrednio wynikało z faktu, że Meyerbeer jako Semita nie posiadał ojczystej, 

„nierozdzielnej z jego wewnętrzną istotą mowy”, gdyż język hebrajski jest martwy. 

Negatywnie ocenia też samą tematykę jego oper, nadmiernie emancypujących 

religię98. Nie szczędząc sarkazmu oraz ironii Wagner częstokroć określał Meyerbeera 

                                                           
94 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 42. 

95 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 43. 

96 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 31. 

97 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 44. 

98 Wagner w momencie pisania Opery i dramatu miał poglądy skrajnie ateistyczne. 
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mianem  „Jagnięcia Bożego” i „nowego Zbawiciela”99, omywającego winy świata za 

pomocą swojej sztuki. 

Pomijając owe liczne niewybredne metafory i porównania, de facto nic nie 

wnoszące do zagadnienia rozwoju opery we Francji, Wagner krytykował oczywiście 

też sam styl muzyczny autora Hugenotów. Mając na uwadze widowiskowość dzieł 

francuskiego kompozytora opiniował, iż tajemnica ich niezwykłej popularności 

polega jedynie na „wywoływaniu wrażenia” i „efektu”, będącym z dramatycznego 

punktu widzenia jedynie „skutkiem bez przyczyny”100.  

 

 

2. Założenia dramatu muzycznego 
 

2.1. Gesamtkunstwerk 

Fundamentalny dla wagnerowskiego dramatu muzycznego termin 

Gesamtkunstwerk nie ukazuje się w Operze i dramacie ani razu. Kompozytor użył 

jednak pojęcia „totalnego dzieła sztuki” nieco wcześniej, w swoich esejach 

estetycznych z 1849 roku: Sztuce i rewolucji101 oraz Dziele sztuki przyszłości, w których 

głosi idee zjednoczenia wszystkich gatunków sztuki przez teatr. „Sztuka tańca, 

muzyka i poezja: tak zwą się trzy siostry, obejmujące nawzajem zawsze wtedy, gdy 

zachodzi konieczność wyrażenia prawdy artystycznej”102 – mówił Wagner, 

podkreślając swoje stanowisko. Wcieleniem owej „prawdy” w myśli autora 

Pierścienia Nibelunga, miało być dzieło czerpiące z rdzennych ludowych legend, 

wyrażające ponadczasowe, uniwersalne treści. 

Koncepcja Gesamtkunstwerk była przede wszystkim próbą wskrzeszenia 

ideałów teatru greckiego, w którym poszczególne sztuki pozostawały 

w h a r m o n i j n e j  r ó w n o w a d z e , oddziałując na odbiorcę wszystkimi 
                                                           
99 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 54. 

100 R. Wagner, Opera i dramat. Część I. Opera a istota muzyki…, s. 85. 

101 W Sztuce i rewolucji Wagner używa zamiennie określenia „sztuki totalnej” (Gesamtkunst). 

102 R. Wagner, The Art-work of the future…, s. 28. 
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możliwymi bodźcami. Jako, że idea „totalnego dzieła” nie rozgraniczała gatunków 

sztuki na przestrzenne i rozgrywające się w czasie, teatr stał się dla Wagnera 

najlepszym narzędziem do jej wyrażenia. W Operze i dramacie znajdujemy wiele 

spośród koncepcji Gesamtkunstwerk, opisywanych szczegółowo w kontekście 

zjednoczenia tekstu i muzyki. 

 

2.2. Libretto 

Problem tekstu w dramacie muzycznym jest jednym z najszerzej omawianych 

w rozprawie, gdyż dla Wagnera był niezwykle priorytetowy. Podkreślając 

postulowaną zasadę jedności sztuk Wagner uważał, że autorem tekstu  

i muzyki powinien być t e n  s a m  a r t y s t a. Treść dramatu nie może być jednak 

całkowicie dowolna. Potępiający niedbałość kompozytorów operowych Wagner,  

w tej sferze w pewnym sensie narzucił dobór dramatycznych tematów. Zadaniem  

„dzieła sztuki przyszłości” miało być bowiem przekazywanie ogólnoludzkich, 

uniwersalnych treści, jakie odnaleźć można zdaniem autora jedynie w mitach.  

Z kolei, aby przesłanie dramatu mogło być zrozumiałe dla każdego odbiorcy, akcja 

powinna być prosta, lecz jednocześnie przedstawiać sprawy o w i e l k i m  d l a  

l u d z k o ś c i  z n a c z e n i u. Chcąc stworzyć niemiecką tradycję operową, Wagner za 

konieczne uznał zwrócenie się wyłącznie w stronę podań starogermańskich. 

Obok konkluzji dotyczących treści oraz idei poetyckich twórca Tetralogii 

analizuje także zagadnienia konstrukcji tekstu dramatu od strony ściśle 

warsztatowej. Zgodnie z wnioskiem wynikającym z analizy rytmicznej i fonetycznej 

wiersza Wagner uznaje, że tekst dramatu powinien być oparty na zasadzie 

powtarzania jednej lub kilku głosek na początku lub akcentowanych pozycjach 

kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers (tj. a l i t e r a c j i ). Powtórzenia te 

zdaniem autora powinny być stałym elementem warstwy poetyckiej dla nadania jej 

cech bardziej ekspresywnych. W rzeczywistości zaś stanowiły też kolejny ukłon  

w stronę poezji starogermańskiej i skandynawskiej. 
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2.3. Relacja między głosem wokalnym a orkiestrą 

Wagner krytykował dotychczasowe, dysproporcje między głosem solowym  

a orkiestrą, w której ciężar muzycznego wyrazu spoczywał w głównej mierze na 

partii wokalisty. Szczególnej krytyce poddawał zwłaszcza typ arii z koncertującym 

instrumentem, imitującym linię melodyczną partii solisty. Wagner uważał, że 

śpiewak może wyrażać prawdziwe, ludzkie uczucia jedynie wtedy, gdy posługuje 

się „głosem artykułowanym”103 (Sprachgesangton), czyli melodyką zbliżoną do 

mowy. Dlatego też postulował, aby ciężar muzycznego dramatu przenosić na 

orkiestrę, w której powinna odbywać się właściwa praca motywiczna. W założeniu 

autora traktatu zadanie orkiestry powinno polegać na wyrażaniu wszystkiego, czego 

nie można wypowiedzieć samymi słowami. 

W związku z faktem, że założony w koncepcji Wagnera „śpiew mówiony” 

miał być w pełni wolny od ozdobników i wokaliz, a kierować się jedynie dynamiką  

i agogiką słowa, kompozytor zamierzał p o d p o r z ą d k o w a ć  c a ł k o w i c i e  g ł o s  

s o l o w y  o r k i e s t r z e. 

 

2.4. Okres poetycko-muzyczny 

Wbrew nasuwającej się być może refleksji jakoby pozbawiony tradycyjnego 

podziału na „numery” dramat przyszłości miał postać amorficzną, Wagner 

parokrotnie używa w Operze i dramacie pojęcia „okresu poetycko-muzycznego”.  

W jego koncepcji nowoczesnego teatru operowego okres poetycko-muzyczny stał się 

zatem podstawową jednostką formy dramatu, choć trzeba przyznać, że autor 

traktatu dość skromnie jak na swój wybujały sposób wyrażania się rozwija ów 

problem. 

Dla lepszego zrozumienia lapidarnie przedstawionej idei kompozytora należy 

wspomnieć, że pojawienie się pojęcia okresu poetycko-muzycznego w książce 

Wagnera jest rezultatem przemyśleń na temat roli wyrazowej spójności melodyki  

i harmonii wobec tekstu dramatu. Szczególną rolę w tych refleksjach odgrywa 

problem procesu modulacyjnego powodującego przejście z jednej tonacji do drugiej. 

                                                           
103 R. Wagner, Opera and drama…, s. 156. 

 



53 

 

Zgodnie ze wskazówkami Wagnera dla zachowania maksymalnej spójności  

i integralności tekstu poetyckiego muzyka powinna pozostawać w danej tonacji tak 

długo jak tylko pozwala ona na wyrażanie danego uczucia104. W domyśle autora 

oznacza to, że ramy tonacji uwarunkowane są wprost przez treść libretta i sytuacje 

sceniczną.  

Jednocześnie jednak Wagner przewidział sytuację, w której poszczególne 

wersy mogą wyrażać przeciwstawne uczucia, jako ilustrację podając aliteracyjnie 

zbudowany tekst posiadający dwa przeciwne sobie słowa: die Liebe bringt Lust und 

Leid („miłość niesie ze sobą radość i smutek”)105. W takim przypadku proces 

modulacyjny na słowie Leid jako odwrotnym dla Lust zdaniem Wagnera może,  

a nawet ma obowiązek się odbywać, lecz nie powinien wykraczać poza krąg tonacji 

pokrewnych z tonacją główną. 

 

2.5. Motyw przewodni 

Utrwalone dzisiaj w terminologii muzycznej pojęcie „motywu przewodniego” 

(Leitmotiv) nie zostało ani razu użyte przez samego Wagnera, pomimo, że termin ten 

obiegowo funkcjonował już od jakiegoś czasu (blisko spokrewniony jest chociażby  

z berliozowską idée fixe, czy też „motywem przypominającym” Webera).  

W odniesieniu do dzieł autora Tetralogii po raz pierwszy zastosowany został 

dopiero przez jednego ze współczesnych kompozytorowi komentatorów jego 

twórczości – Hanza von Wolzogena. Na kartach Opery i dramatu zaś „motyw 

przewodni” figuruje najczęściej pod nazwą „momentu melodycznego” (melodische 

Momente) lub po prostu „tematu głównego” (Grundthema). Wagner zaznaczał, że 

„momenty melodyczne” powinny funkcjonować niemal wyłącznie w p a r t i i  

o r k i e s t r y, będącej swego rodzaju „podręcznikiem” służącym odczytywaniu 

„emocjonalnych znaków” (Gefühlswegweisern)106, budujących dramat. 

                                                           
104 R. Wagner, Opera and drama…, s. 149. 

105 R. Wagner, Opera and drama…, s. 148. 

106 R. Wagner, Opera and drama…, s. 172. 
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2.6. Niekończąca się melodia 

Kolejnym, notabene najważniejszym obok okresu poetycko-muzycznego  

i motywu przewodniego współczynnikiem formy w dramacie muzycznym Wagnera 

jest „niekończąca się melodia” (Unendlichemelodie). Samo pojęcie nie pojawia się 

jednak – wbrew powszechnemu przekonaniu – na kartach Opery i dramatu ani razu. 

Termin ten, wykorzystany został przez kompozytora dopiero później, na łamach 

Muzyki przyszłości (Zukunftmusik) – krótkiego eseju Wagnera opublikowanego we 

Francji i w Niemczech, kolejno w latach 1860 i 1861. Celem artykułu było m.in. 

przybliżenie paryskiej publiczności niektórych elementów „nowoczesnej” opery, zaś 

jako jeden z postulatów przedstawia w nim Wagner konieczność zaistnienia 

„niekończącej się melodii”107. 

Autor artykułu argumentując, że „jedyną formą muzyki jest melodia”108 

podkreśla, że w nowoczesnym teatrze muzycznym powinna funkcjonować w postaci 

wolnej od tradycyjnych form. Błędem jest jednak uważać „niekończącą się melodię” 

za amorficzną linię, kształtowaną w zupełnie przypadkowy sposób. Wagner, 

postrzegający swoją orkiestrę jako zastępcę komentującego chóru greckiego109 chciał 

przede wszystkim, aby przebieg Unendlichemelodie zdeterminowany był przez 

wydarzenia sceniczne, które określałyby taki, a nie inny jej rozwój. Z punktu 

widzenia czysto muzycznego, „niekończąca się melodia” oznacza swobodnie 

modelowaną frazę, b e z  w y r a ź n y c h  w c i ę ć  i  c e z u r . 

 

2.7. Sztuka przejścia 

Ostatnim z omawianych zagadnień sztuki Wagnera, bezpośrednio związanym 

z niekończącą się melodią i niejako z niej wynikającym jest tok narracji harmonicznej. 

A ponieważ zachodzą tu procesy podobne jak przypadku niekończącej się melodii 

można wręcz wysnuć twierdzenie, że idea swobodnego ciągu motywów 

przewodnich tożsama jest z analogicznym procesem zachodzącym w sferze 

                                                           
107 R. Wagner, Judaism in Music, and other essays, przekład na język angielski William Ashton Ellis, 

Lincoln and London 1995, s. 402. 

108 R. Wagner, Judaism in Music, and other essays…, s. 402. 

109 R. Wagner, Judaism in Music, and other essays…, s. 402. 
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harmonicznej. Zjawisko to, sam kompozytor nazywał „sztuką przejścia”. Proces ów 

zaś polegał na „ o m i j a n i u ”  k a d e n c j i  d o s k o n a ł y c h  oraz ciągłym 

zastępowaniu ich kadencjami zwodniczymi. Poprzez „zwodniczość” należy jednak 

rozumieć tu nie tylko relację dominanty z VI stopniem, ale też każde inne połączenie 

(np. z TIII lub T z podwojoną tercją) o cechach „mylnego zakończenia” (tzw. 

Trugschluss), uniemożliwiające nastąpienie oczekiwanego „zamknięcia” 

harmonicznego na tonice. 
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III. Analiza i interpretacja poezji 

  dramatycznej Pierścienia Nibelunga 
 

Mit to historia, która nie wydarzyła się nigdy,  

ale dzieje się zawsze110. 

 

Jean Houston, The Search for the beloved 

 
 

1. Geneza dzieła 

 

Powstawanie Pierścienia Nibelunga Wagnera, było długim i żmudnym 

procesem, a dokładna kolejność zdarzeń, które doprowadziły do rozpoczęcia pracy 

kompozytora nad tym ogromnym dziełem jest wciąż niejasna. Wydana w 1851 roku, 

(notabene już druga) autobiografia kompozytora, pt. Przesłanie do moich przyjaciół (Eine 

Mittheilung an meiner Freunde)111 jest pierwszą publikacją, w której Wagner 

zamieszcza swoje wstępne zamierzenia artystyczne dotyczące Pierścienia 

Nibelunga. Autor wyraźnie zdradza w niej, że zaczyna pracę nad ogromnym  

dziełem – dramatem muzycznym zajmującym cztery wieczory112. Autobiografię  

równolegle przenikają także naczelne idee wielkiej pracy teoretycznej Wagnera – 

Opery i dramatu, pisanej niemal w tym samym czasie. W kategorycznym 

stwierdzeniu: „już nigdy więcej nie napiszę opery”113, Mistrz z Bayreuth daje 

świadectwo tego, w jakim kierunku zmierza od początku swojej pracy nad 

Tetralogią. Samozachwyt, wynikający z tworzenia wielkiego dzieła, wyrażał równie 

                                                           
110 Jean Houston, The Search for the Beloved,  Jeremy P. Tarcher, Los Angeles 1987,  s. 101. 

111 Richard Wagner, A Communication to my Friends, przekład na język angielski William Ashton Ellis, 

[w:] Richard Wagner’s Prose Works Volume I, London 1895. 

112 R. Wagner, A Communication to my Friends…, s. 63. 

113 R. Wagner, A Communication to my Friends…, s. 73. 
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wielkimi słowami: „całość będzie – śmiało! Jestem na tyle bezwstydny, że mówię to! 

– największym, co kiedykolwiek napisano”114. 

Koncepcja czteroczęściowego cyklu, w punkcie wyjścia nie była 

ukształtowana w takiej formie, w jakiej znamy ją dzisiaj. Co prawda opracowany 

przez Wagnera w 1848 roku Mit o Nibelungach, jako szkic do dramatu (Der Nibelungen-

Mythus als Entwurf zu einem Drama)115 zawierał już zarys akcji całości cyklu, niemniej 

postrzegać go należy jeszcze w kategoriach luźnego szkicu. Z kolei zapoznawszy się 

z kartami Przesłania do moich przyjaciół dostrzegamy, że plan dramatu w zamyśle 

kompozytora dojrzewał w pewnym sensie „od końca”. Początkowo kompozytor 

opracował temat, który nazwał Śmierć Zygfryda (Siegfried Tod), jako pojedynczy utwór 

sceniczny. Zakres wydarzeń fabularnych obejmować miał pierwotnie jedynie te, 

które znamy z akcji dramatycznej Zmierzchu bogów. Jeszcze w tym samym roku 

(1850) powstały nawet pierwsze szkice kompozytorskie dzieła. Ogrom treści jakie 

Wagner zamierzał zawrzeć w Śmierci Zygfryda, wydał mu się jednak niemożliwy do 

realizacji116. Postanowił zatem poprzedzić planowaną część dramatem Młody Zygfryd 

(Junge Siegfried), opisującym wcześniejsze przygody mitycznego bohatera –  

w większości te, stanowiące później trzon akcji trzeciego ogniwa Pierścienia Nibelunga 

– Zygfryda. Idąc zaś coraz bardziej wstecz, powstały wkrótce pierwsze wersje poezji 

dramatycznej Złota Renu oraz Walkirii. Ostatecznie tekst całego cyklu gotowy był już 

z końcem 1852 roku, lecz tytuły dwóch ostatnich ogniw: Zygfryda i Zmierzchu bogów, 

prawdopodobnie nie były rozstrzygnięte aż do końca 1856 roku. Ponadto pewne 

zmiany w finałowej części Tetralogii zachodziły jeszcze do roku 1872. W swojej 

ostatecznej postaci Pierścień Nibelunga ma wydźwięk zdecydowanie bardziej 

pesymistyczny, niż zaplanował to wcześniej Wagner w Micie o Nibelungach. Wizja 

destrukcji dotychczasowego świata, zobrazowana przez kompozytora jako zagłada 

                                                           
114 Z. Jachimecki, Wagner…, s. 129. 

115 Richard Wagner, The Nibelungen-Myth, przekład na język angielski William Ashton Ellis [w:] 

Richard Wagner’s Prose Works Volume VII, London 1898. 

116 R. Wagner, A Communication to my Friends…, s. 62. 
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Przykład 16. Gmach Teatru Festiwalowego  

w Bayreuth (1882 r.) 

siedziby bogów – Walhalli, wyparła pierwotne zakończenie, ograniczające się do 

utopienia przez Córy Renu naczelnego antagonisty dramatu – Hagena117. 

Komponowanie muzyki do Tetralogii również nie było procesem jednolitym. 

W listopadzie 1853 roku Wagner rozpoczął pracę nad Złotem Renu. 

W przeciwieństwie do konstruowania tekstu dramatycznego cyklu, muzyka 

komponowana była zgodnie z kolejnością części Pierścienia Nibelunga. Praca nad 

partyturą postępowała aż do końca 1857 roku, do momentu ukończenia drugiego 

aktu Zygfryda. Wówczas Wagner zaprzestał dalszego pisania na dwanaście lat, 

wypełniając tę znamienną przerwę stworzeniem partytur Tristana i Izoldy oraz 

Śpiewaków Norymberskich. 

W roku 1869, otrzymawszy pomoc finansową ze strony zaprzyjaźnionego 

Króla Ludwika II Bawarskiego, 

kompozytor powraca do partytury 

Pierścienia Nibelunga. Dwa lata później 

Wagner odwiedza Bayreuth. Zapada 

decyzja o wystawieniu całego cyklu 

Pierścienia Nibelunga we wzniesionym 

na potrzeby dzieła Teatrze 

Festiwalowym. Budowa gmachu 

zostaje wsparta finansowo ponownie 

przez Ludwika II, któremu Wagner postanawia zadedykować nowopowstałe dzieło. 

Bezpośrednio po skomponowaniu Zygfryda kompozytor rozpoczyna pracę nad 

ostatnim ogniwem cyklu. Muzyka do Zmierzchu bogów zostaje ukończona w 1875 

roku, po czym natychmiast rozpoczynają się próby do Pierścienia Nibelunga 

w nieukończonym jeszcze Teatrze Festiwalowym. Premiera Tetralogii miała miejsce 

w dniach 13-17 sierpnia 1876 roku. 

 

 

 

                                                           
117 R. Wagner, The Nibelungen-Myth..., s. 9-10. 
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2. Źródła i inspiracje 
 

Konstruując poezję dramatyczną Pierścienia Nibelunga Wagner czerpał z wielu 

źródeł, lecz lista najbardziej istotnych dla powstania dzieła ogranicza się do pięciu. 

Spośród nich tylko jedno utrzymane jest w języku średnio-wysoko niemieckim118,  

a mianowicie Pieśń o Nibelungach (Das Nibelungenlied) zwana także Niedolą 

Nibelungów119 (Nibelunge Not; oba tytuły równoprawne) – poemat epicki nieznanego 

autora powstały w Austrii ok. 1200 roku, opisujący historię Zygfryda. Kolejnym 

źródłem jest Saga Ditricha z Bern (Saga Didriks konkungs af Bern)120, której zawartość, 

co prawda opiera się w głównej mierze na germańskich treściach, ale w pełni 

opracowana została dopiero w Norwegii, mniej więcej w latach 1260-70. Zarówno 

Pieśń o Nibelungach, jak i Saga Ditricha z Bern opiewa poczynania germańskich 

bohaterów. Pozostałe trzy główne źródła inspiracji wagnerowskiej Tetralogii należą 

do literatury rdzennie skandynawskiej. Jedno z nich to najstarszy zabytek 

piśmiennictwa islandzkiego – Edda starsza zwana także Eddą poetycką121 (Eddukvæði), 

której powstanie datuje się na IX wiek n.e. Stanowi zbiór 29 pieśni o bogach  

i bohaterach (w tym o Zygfrydzie, występującego pod imieniem Sigurd122), 

najprawdopodobniej funkcjonujących pierwotnie jako opowieści przekazywane 

droga słowną, zaś później spisanych przez anonimowych autorów. Kolejnym, 

istotnym źródłem jest Saga o Völsungach123 (Völsunga saga) – pisana prozą historia 

opowiadająca losy tytułowego rodu bohaterów, głównie Sigmunda  

i Sigurda, a także niektórych bogów: Odyna, Frigg oraz Lokiego. Istotnym dziełem 

pobudzających wyobraźnię Wagnera była także Edda młodsza, znana również jako 

                                                           
118 Niem. Mittelhochdeutsch. Historyczna forma języka niemieckiego. por. Joseph Wright, Middle High 

German Primer, Clarendon Press Oxford 1916, s. 1. 

119 The Lay of the Nibelungs, przekład na język angielski Alice Horton, Georgie Bell & Sons, London 

1898. 

120 Saga Didriks konkungs af Bern, Feilberg & Landmarks Forlag, Christiania 1853. 

121 Edda poetycka, przekład Apolonia Załuska-Strömberg, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 

1986. 

122 Nordycki odpowiednik imienia Zygfryda. 

123 Saga o Völsungach, przekład Renata Leśniakiewicz, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2009. 
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Edda prozaiczna (Snorra Edda)124, autorstwa Snorriego Sturlusona. Podobnie, jak  

w Eddzie starszej, treść dotyczy głównie postaci bogów oraz Sigurda, z tym, że 

historia przedstawiona jest prozą. 

 Oczywiście, istnieje także szereg innych źródeł, które miały wpływ na 

powstanie tekstu dramatycznego Tetralogii. Spośród nich na pewno nie można 

pominąć baśni braci (Wilhelma i Jacoba) Grimmów, opracowanych na podstawie 

wieloletnich badań nad mitami i podaniami opowieści ludowych. Oprócz tego 

istotną rolę odgrywały pomniejsze poematy germańskie z różnych okresów 

historycznych, zebrane w wielkiej, XV-wiecznej księdze Das Heldenbuch125 

przedstawiającej dzieje różnych bohaterów. 

 

Znaczenie Eddy poetyckiej uwydatnia się nie tylko w sferze treści Pierścienia 

Nibelunga. Z wielkiego poematu islandzkiego Wagner zapożyczył także technikę 

językową. Przejawia się ona głównie w stosowaniu przez autora aliteracji (Stabreim) – 

wyjątkowej formy rymu używanej w starej germańskiej poezji, polegającej na 

powtarzaniu jednej lub kilku głosek w akcentowanych pozycjach wyrazu 

tworzących zdanie lub wers. Jej obecność w Tetralogii nie tylko wpływa na 

podniosły, patetyczny styl tekstu. Deryck Cooke zwraca uwagę, że aliteracja jest 

także istotnym elementem charakterystyki osób i sytuacji126. Doskonałym 

przykładem użycia przez Wagnera aliteracji jest kwestia Alberyka, wypowiadana  

w 1. scenie Złota Renu: 

Garstig, glatter, glitschiger Glimmer! 

Wie gleit' ich aus! 

Śliska, płaska, obrzydliwa skała ! 

Nie ma gdzie się chwycić ! 

                                                           
124 Snorri Sturluson, Edda młodsza prozaiczna, przekład Joachim Lelewel, Wydawnictwo Armoryka, 

Sandomierz 2009. 

125 Walter Kofler, Das Dresdener Heldenbuch und die Bruchstücke des Berlin-Wolfenbütteler Heldenbuchs: 

Edition und Digitalfaksimile, S. Hirzel, Stuttgart 2006. 

126 D. Cooke, I saw the Word end…, s. 75-78. 
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Obecność zgłosek „g” i „gl” na początku niemal każdego wyrazu oddaje 

karykaturalną, groteskową postać karła. Innym przykładem jest partia Wotana  

z początku 1. sceny II Aktu Walkirii: 

Nun zäume dein Ross, 

reisige Maid! 

Bald entbrennt 

brünstiger Streit: 

Rumaka poskrom swego  

Dziewczyno waleczna ! 

Wkrótce rozgorzeje 

Batalia zaciekła 

 

Częste powtórzenia liter „b”, „r” oraz zgłoski „br” zdaniem autora tworzą wojenną, 

bojową atmosferę – zgodnie z treścią tekstu i charakterem muzyki. Podobnych tym 

przypadkom przykładów można by przytoczyć znacznie więcej.  

 

3. Pierścień Nibelunga wobec mitologii germańskiej 
 

Niezwykle ciekawym zagadnieniem jest porównanie akcji Pierścienia Nibelunga  

z oryginalnymi źródłami, z których Wagner korzystał podczas pracy nad utworem. 

Zestawienie to pozwala określić, na ile kompozytor pozostaje wierny mitologicznym 

pierwowzorom oraz jak dalece od nich odbiega. 

 

3.1. Złoto Renu 

Do napisania tekstu dramatycznego Złota Renu posłużyły Wagnerowi przede 

wszystkim dwa niezależne od siebie wątki z Eddy młodszej prozaicznej:  

o budowniczym zamku (Dämesaga127) i o jabłkach bogini Idun (Dämesaga 51. i 52.)128, 

oraz Pieśń o Reginie129 z Eddy starszej poetyckiej.  

                                                           
127 Dämesaga odpowiada temu, co u starożytnych znaczy mythos. Jest to rodzaj opowieści o bogach i ich 

perypetiach. Źródło: Edda młodsza prozaiczna…,  s. 15. 

128 S. Sturluson, Edda młodsza prozaiczna…,  s. 53-54. 

129 Edda poetycka…, s. 251-259. 
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Przykład 17. Alberyk i Córy Renu 

Ilustracja inspirowana dramatem muzycznym  

Złoto Renu (1910 r.) 

Autor: Arthur Rackham 

 Wątki te posłużyły jednak 

Wagnerowi do stworzenia linii fabularnej 

jedynie drugiej, trzeciej i czwartej sceny 

Złota Renu. Otwierająca dramat scena 

pierwsza, należy już bowiem w całości do 

inwencji autora. W żadnym ze źródeł,  

z jakich kompozytor korzystał, nie 

spotykamy ani motywu wodnych nimf 

strzegących złota, ani wzmianki  

o jakimkolwiek innym skarbie leżącym na 

dnie rzeki. Woglinda, Wellgunda  

i Floßhilda oczarowujące karła Alberyka, 

najprawdopodobniej jednak inspirowane 

były postaciami z legend o syrenach 

wabiących żeglarzy swoim 

uwodzicielskim śpiewem. Swoje imiona, 

wywodzące się z niemieckich słów: Woge (piana), Welle (fale) oraz Floß (płetwa), 

zawdzięczają jednak wyłącznie pomysłowi Wagnera. Postać Alberyka pochodzi  

z kolei z Sagi o Nibelungach, gdzie występuje jako strażnik skarbu Nibelungów130. 

Wagner prawdopodobnie skojarzył karła z postacią Andvariego z Eddy starszej, 

strzegącego złota w jaskini nieopodal rzeki, co też tłumaczy pojawienie się Alberyka 

w dramacie muzycznym na dnie Renu. Idea wyrzeczenia się miłości dla możliwości 

wejścia w posiadanie skarbu natury jest zaś kolejną, wypływającą bezpośrednio  

z inwencji autora oryginalną koncepcją. 

                                                           
130 The Lay of the Nibelungs…, s. 84-86. 
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Przykład 18. Bogowie: Donner, Froh, Fryka,  

Wotan i Loge 

Ilustracja inspirowana dramatem muzycznym  

Złoto Renu (1910 r.) 

Autor: Arthur Rackham 

 Druga scena Złota Renu w większości opiera się na historii o budowniczym 

zamku. Jednak w przeciwieństwie do dramatu Wagnera, gdzie Walhalla wzniesiona 

została przez Fasolta i Fafnera, w „oryginale” mowa jest tylko o jednym 

konstruktorze monumentalnej fortecy. Wspólnym ogniwem dla opery i opowieści  

z Eddy młodszej są zaś motywy ofiarowania Frei (w Eddzie: Freyi) jako nagrody za 

wybudowanie zamku oraz pomocy Logego (Lokiego), niezbędnej dla wybrnięcia  

z niefortunnej sytuacji. Rozwiązanie niewygodnego układu w opowieści z Eddy jest 

zgoła inne niż w dramacie Wagnera, gdzie 

okupem za odzyskanie bogini miało być 

złoto Renu. Kompozytor tej swobodnej 

zmiany dokonał w celu zespolenia dwóch 

różnych wątków. 

Postacie bogów pojawiające się  

w tej scenie Złota Renu są odpowiednikami 

bóstw mitologii skandynawskiej, 

scharakteryzowanych w Eddzie młodszej: 

Wotan – jednookiego Odyna131, boskiego 

władcy rządzącego światem przy pomocy 

swej włóczni z wyrytymi nań runami 

układów, Fryka – Friggi132, bogini 

małżeństwa i opiekunki ogniska 

domowego, Loge – Lokiego133, boga ognia 

oraz oszustwa i sprytu, Freja – łącząca 

cechy Freyi134, bogini miłości oraz Idun135, 

strażniczki złotych jabłek młodości,  

                                                           
131 Edda młodsza prozaiczna…, s. 25. 

132 Edda młodsza prozaiczna…, s. 25. 

133 Edda młodsza prozaiczna…, s. 29-30. 

134 Edda młodsza prozaiczna…, s. 27. 

135 Edda młodsza prozaiczna…, s. 28. 
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i wreszcie Donner – Thora136, boga piorunów oraz Froh – Freya137, boga deszczu. 

Wyjaśnić w tym miejscu trzeba, że nadanie przez Wagnera Frei (Freyi) również 

atrybutów Idun, tj. sprawowania opieki nad złotymi jabłkami, posłużyło 

kompozytorowi jako kolejny łącznik między dwoma różnymi mitami: ofiarowania 

Freyi jako nagrodę za wybudowanie zamku oraz motywu owoców młodości Idun, 

które spożywali starzejący się bogowie. 

Kolejna, trzecia scena, której miejscem akcji stał się Nibelheim (w Eddzie 

młodszej: Niflheim) oparta jest na wspomnianym wcześniej wątku karła Alberyka 

strzegącego skarbu Nibelungów w Sadze o Nibelungach. Motyw ten, połączony został 

przez Wagnera z opowieścią o Andvarim mającym moc przemiany w dowolną 

postać, co jest tożsame z momentem, gdy Alberyk używa do tego samego celu 

czarodziejskiego hełmu. Owe magiczne akcesorium pojawia się jednak dopiero  

w Sadze o Nibelungach jako część zdobytego przez Zygfryda skarbu. Sam pierścień 

zaś, który w Tetralogii Wagnera odgrywa pierwszoplanową rolę, w oryginale był 

jedynie częścią skarbu strzeżonego przez Andvariego. Moc objęcia absolutnej władzy 

nad światem nadał mu sam Wagner, gdyż pierwotnie pierścień posiadał dość 

skromne właściwości, sprowadzające się do możliwości pomnażania złota. Nowa 

postać, pojawiająca się w tej scenie – Mime, równie przelotnie pojawia się w licznych 

północnych legendach, lecz jego braterskie więzy krwi z Alberykiem są następną 

ingerencją Wagnera w mity północy. 

W ostatniej scenie Złota Renu następuje moment dramatu, w którym 

kompozytor przeplata wszystkie trzy wątki z Eddy młodszej. Wotan i Loge odbierają 

złoto Alberykowi (opowieść o Andvarim), następnie skarb zostaje użyty jako zapłata 

za odzyskanie Frei (opowieść o budowniczym zamku), dzięki czemu bogowie mogą 

odzyskać swe siły witalne (motyw złotych jabłek młodości Idun). Jak widać zatem 

trzy pierwsze sceny przedstawiały oryginalne wątki mitologiczne w sposób 

odseparowany od siebie po to, by w finalnej, zespolone zostać mogły w jedną całość. 

 

                                                           
136 Edda młodsza prozaiczna…, s. 26. 

137 Edda młodsza prozaiczna…, s. 27. 
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Przykład 19. Zygmund i Zyglinda 

Ilustracja inspirowana dramatem muzycznym Walkiria 

(1910 r.) 

Autor: Arthur Rackham 

3.2. Walkiria 

 Akt pierwszy Walkirii opiera się głównie na dwóch źródłach: Sadze  

o Völsungach oraz Eddzie starszej (poetyckiej). Treść Sagi dostarczyła Wagnerowi 

materiału do skonstruowania osi głównej linii fabularnej oraz genealogii postaci.  

Z kolei Edda starsza zawiera wątek o waśni między Hundingiem i rodem Wälsungów 

(Pieśń o Helgim, zabójcy Hundinga138), choć mniej szczegółowe informacje na ten temat 

znajdujemy także w drugim ze źródeł. Większość historii przedstawionej  

w pierwszym akcie Walkirii pochodzi z rozdziałów 3-7 Sagi o Völsungach. 

Przedstawione tam perypetie posłużyły jednak Wagnerowi jedynie jako ogólny zarys 

akcji. Kompozytor zmienił chronologię przedstawionych wydarzeń, częściowo 

genealogię bohaterów oraz zmodyfikował niektóre wątki. 

 Postać Zygmunda bazuje na 

bohaterze z Sagi o Völsungach – 

Sigmundzie lecz w oryginale jest on 

praprawnukiem Odyna (Wotana), nie zaś 

jak w Walkirii Wagnera – jego synem. 

Zyglindę natomiast wykreował autor 

dramatu muzycznego na podstawie 

występujących w tym samym źródle 

dwóch postaci kobiet: Signy oraz Hjordis  

(o której będzie mowa w opisie aktu II). 

Sigmund i Signy byli bliźniaczymi 

potomkami wojownika Völsunga  

(w Walkirii imieniem tym nazywał także 

swojego ojca Zygmund), którzy w wyniku 

tragicznych perypetii – podobnie jak  

w dramacie Wagnera – zostali rozdzieleni. 

Okoliczności rozstania rodzeństwa są w dramacie i Sadze o Völsungach zgoła różne. 

W dalszym rozwoju wydarzeń z pomocą damy parającej się magią, Signy zamienia 

                                                           
138 Edda poetycka…, s. 222-224. 
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się z nią postaciami, po czym uwodzi swojego bliźniaczego brata – Sigmunda139. 

Motyw kazirodczej miłości został jednak w dramacie muzycznym Wagnera 

pozbawiony udziału sił czarnoksięskich, prawdopodobnie z chęci przedstawienia 

przez kompozytora czysto ludzkiej tragedii. 

 Postać Hundinga pojawia się zarówno w Eddzie starszej, jak i w Sadze  

o Völsungach. Wagner uczynił go w swoim dramacie mężem Zyglindy, podczas gdy 

w Sadze jest ona (a właściwie Signy) małżonką króla Siggera140. Opisana w micie 

ceremonia ślubu Siggera z Signy pokrywa się pod względem sytuacyjnym  

z opowiadaną przez Zyglindę historią, w której jednooki starzec odziany w płaszcz  

i kapelusz z szerokim rondem, wbił miecz w pień drzewa wyrastający pośrodku sali. 

W wątku znanym z Sagi, podobnie jak i w dramacie Wagnera, oręż ten stał się 

własnością Sigmunda, który jako jedyny potrafił go wydobyć z pnia, czym zresztą 

rozgniewał króla Siggera. Kompozytor jednak zmienił postać niekochanego męża 

Signy (Zyglindy) na Hundinga przypuszczalnie ze względu na fakt, że to właśnie on 

znany był w mitach ze swej niechęci do rodu Völsungów, o czym świadczą słowa 

zawarte w Eddzie starszej: „Wiele było niesnasek i nienawiści między rodem króla 

Hundinga a króla Sigmunda, mordowali się wzajemnie”141. 

 

 Do wykreowania postaci występujących w trzech pierwszych scenach 

drugiego aktu dramatu Wagner używa jako źródeł głównie Eddy starszej (poetyckiej) 

oraz Eddy nowszej (prozaicznej). Charakterystyka Wotana odpowiada kilku rolom 

Odyna, jakie pełni on w obu tekstach. Z jednej strony zostaje przedstawiony jako bóg 

wojny np. w momencie, gdy rozkazuje Brunhildzie dać zwycięstwo w walce 

Zygmundowi, z drugiej zaś jako mąż Fryki (Friggi), podporządkowany niekiedy jej 

woli. Sytuacja, w której Fryka prowadzi z Wotanem spór w sprawie Zygmunda  

i Hundinga, podobna jest do mitu opowiedzianego w Pieśni Grimnira z Eddy 

starszej142. Bogini na drodze zawartego z mężem zakładu zmusza go do uśmiercenia 

                                                           
139 Saga o Völsungach…, s. 14-16. 

140 Saga o Völsungach…, s. 7-9. 

141 Edda poetycka…, s. 222. 

142 Edda poetycka…, s. 65-77. 
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Przykład 20. Brunhilda 

Ilustracja inspirowana dramatem muzycznym Walkiria 

(1910 r.) 

Autor: Arthur Rackham 

jednego z dwóch synów królewskich, którego postępowanie uznała za bardziej 

godne pogardy niż drugiego. 

 Nordyckie źródła charakteryzują walkirie w dwojaki sposób. W obu Eddach, 

przedstawianie są jako nieludzkie, zimnokrwiste istoty decydujące o rozstrzyganiu 

wydarzeń na polu walki na polecenie swego ojca, Odyna. W Sadze  

o Völsungach z kolei, postać najpiękniejszej spośród walkirii – Brunhildy, przybiera 

człowieczą sylwetkę wojowniczej księżniczki. W dramacie Wagnera Brunhilda nosi 

cechy obu typów walkirii. Początkowo, zagrzewana do walki przez Wotana, 

przedstawiana jest jako typ obrazowany w Eddach, lecz w miarę rozwoju akcji 

dramatycznej, nabiera cech ludzkich. Punktem „granicznym” dla tej metamorfozy 

jest 3 scena ostatniego aktu dramatu, w której Wotan pozbawia Brunhildę majestatu 

boskości, czyniąc ją śmiertelną kobietą. Imiona ośmiu sióstr Brunhildy pojawiających 

się w III akcie: Gerhildy, Ortlindy, 

Waltrauty, Schwertleity, Helmwigi, 

Siegruny, Grimgerdy i Rossweisy są 

germańskimi odpowiednikami 

skandynawskich imion walkirii. 

Wymodelowane zostały metodą 

słowotwórstwa od niemieckich wyrazów: 

Ger (oszczep), orten (namierzać143), walten 

(rządzić), Schwert+leite (miecz+posiadać), 

Helm (hełm), Sieg (zwycięstwo), Grimm 

(furia) oraz Ross+weisse (rumak+biały). 

 Dwie ostatnie sceny aktu drugiego, 

skonstruowane zostały z dwóch pozornie 

nieistotnych epizodów zawartych w Sadze 

o Völsungach. Przebieg sceny walki między 

Zygmundem a Hundingiem w dramacie 

Wagnera, jest odbiciem wydarzeń przedstawionych w 11 rozdziale Sagi,  

w którym ostrze miecza Sigmunda roztrzaskało się na polu bitwy o włócznie Odyna 

                                                           
143 W znaczeniu: namierzać położenie wroga. 
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(Wotana). W Sadze o Völsungach boski władca powalił niepokonanego dotąd 

bohatera, dając jednocześnie zwycięstwo wojsku synów Hundinga144. Drugim, 

istotnym dla przebiegu akcji dramatu motywem jest kolejny, 12 rozdział Sagi. W tej 

części historii rodu Völsungów mowa jest o tym, jak żona Sigmunda – Hjordis, 

przybywa na łoże śmierci swego męża i dowiaduje się od niego, że nosi w swoim 

łonie potomka. Jednocześnie bohater zaleca, aby zatrzymała odłamki roztrzaskanego 

miecza, ponieważ w przyszłości oręż zostanie na nowo wykuty i stanie się 

własnością ich syna145. Przedstawiona w micie rola Hjordis jest zatem obok postaci 

Signy drugim źródłem, jakiego Wagner użył do nakreślenia sylwetki Zyglindy. 

 

Akt trzeci dramatu zawdzięcza budowę linii fabularnej 12 rozdziałowi Sagi  

o Völsungach, a także fragmentowi z Eddy poetyckiej zatytułowanemu: Droga Brunhildy 

do Helju. Ucieczka Zyglindy i Brunhildy w pierwszej scenie opiera się na podobnym 

wątku z 12 rozdziału Sagi, opowiadającym o tym, jak Hjordis chcąc zmylić swoich 

prześladowców, zamieniła się ubiorem ze służącą, która następnie dzięki temu 

została schwytana zamiast niej. Wagner zmodyfikował nieco historię, zastępując 

postać służącej Brunhildą, w 2 scenie schwytaną przez Wotana. W międzyczasie 

pojawia się także motyw narodzin niepokonanego potomka, znany z omawianego 

wcześniej ostatniego spotkania Sigmunda i Hjordis – dokładnie takie samo 

proroctwo zostaje dane Zyglindzie przez Brunhildę146. 

 Nadanie Brunhildzie przez Wotana kary za nieposłuszeństwo bazuje na jednej 

spośród „pieśni bohaterskich” zawartych w Eddzie poetyckiej: Drodze Brunhildy do 

Helju. W historii tej walkiria opowiada o gniewie Odyna wobec niej, gdy przyznała 

zwycięstwo jednemu z dwóch walczących ze sobą wojowników147. Władca bogów – 

analogicznie jak w dramacie Wagnera – pogrążył za to Brunhildę w głębokim śnie, 

otaczając ognistym kręgiem. Wedle słów Eddy poetyckiej, zbudzić Brunhildę mógł 

                                                           
144 Saga o Völsungach…, s. 27-29. 

145 Saga o Völsungach…, s. 29-31. 

146 Saga o Völsungach…, s. 29-31. 

147 Edda poetycka…, s. 306-308. 
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Przykład 21. Zygfryd walczący ze smokiem 

Ilustracja inspirowana dramatem muzycznym Zygfryd 

(1911 r.) 

Autor: Arthur Rackham 

tylko ten, „co nijakiego lęku nie zna”148, co pokrywa się z koncepcją kompozytora 

wyrażaną w słowach Wotana: Denn einer nur freie die Braut, der freier als ich, der 

Gott! (Jeden tylko bowiem zdoła ją zdobyć; ten, kto bardziej niźli Bóg jest wolny!). 

 

3.3. Zygfryd 

 Historia młodego Zygfryda pojawia się zarówno w Sadze o Völsungach, Eddzie 

starszej poetyckiej jak i Eddzie młodszej prozaicznej. Dramat muzyczny Wagnera jest 

kombinacją złożoną z tych trzech wersji przygód bohatera. 

Akt pierwszy Zygfryda łączy wątki 

przedstawione we wszystkich trzech 

źródłach. Karzeł Mime wzorowany jest na 

postaci Regina, pojawiającym się w Sadze  

o Völsungach oraz Eddzie starszej poetyckiej.  

W 13 rozdziale Sagi o Völsungach149, Regin 

przedstawiony jest jako zastępczy ojciec 

Sigurda (Zygfryda), zaś Pieśń o Reginie150, 

zawarta w Eddzie starszej, dookreśla go 

jako biegłego w sztuce czarnoksięskiej 

człowieka wzrostu karła151 i brata Fafnira 

(Fafnera). W Pierścieniu Nibelunga Wagner 

zrezygnował z pokrewieństwa opiekuna 

Zygfryda z Fafnerem, czyniąc go bratem 

karła Alberyka. Tytułowy bohater 

dramatu, w źródłach skandynawskich 

znany jeszcze jako Sigurd, swoje imię – Zygfryd, pod którym występuje w utworze 

Wagnera, zawdzięcza Pieśni o Nibelungach. 

                                                           
148 Edda poetycka…, s. 308. 

149 Saga o Völsungach…, s. 32-34. 

150 Edda poetycka…, s. 251-259. 

151 Określenie to odnosi się jedynie do budowy ciała Regina. Regin i jego ród nie należeli do rasy 

karłów. Możliwe jednak, że cecha ta pozwoliła Wagnerowi skojarzyć tę postać z karłem Mimem. 
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Pojedynek na zagadki pomiędzy Wotanem (Wędrowcem) a Mimem, 

składający się na drugą scenę tego aktu, zaczerpnięty został przez Wagnera z Pieśni  

o Wafhtrudnirze152 z Eddy starszej. W pieśni tej olbrzym Wafhtrudnir i Odyn 

przystępują do starcia na szarady, w której przegrany płaci swoją porażkę utratą 

głowy. Podobnie jak Wotan w dramacie Wagnera, tak samo Odyn występuje tutaj  

w roli znużonego wędrowca153. Nie tylko ta opowieść zresztą skłoniła kompozytora 

do identyfikowania władcy bogów z tajemniczym podróżnikiem. Podobnie 

przedstawiany jest Odyn także w 11 rozdziale Sagi o Völsungach154. 

Ujęcie postaci Zygfryda jako młodzieńca nie znającego lęku i bojaźni, bazuje  

z kolei m.in. na baśni o Chłopcu, który poszedł uczyć się strachu autorstwa braci 

Grimm155. Podobnie też opisuje Zygfryda Saga o Völsungach, przedstawiając go jako 

młodzieńca, któremu „nie brak było ducha i nigdy się nie bał”156. Od oryginalnych, 

mitycznych treści kompozytor odbiega nieco w trzeciej scenie, gdyż to nie Zygfryd 

wykuł swój miecz, lecz – jak podaje 15 rozdział Sagi  

o Völsungach157 oraz Pieśń o Reginie z Eddy poetyckiej – jego opiekun Regin. 

  

Wątki akcji drugiego aktu dramatu zostały zaczerpnięte z Pieśni o Fafnirze158, 

zawartej w Eddzie starszej oraz w 18-19 rozdziałach Sagi o Völsungach159. Zasadniczo 

Wagner nie odbiega od źródeł w tej części dramatu, przedstawiając historię 

Zygfryda zgodnie z pierwowzorem. Jedynie pierwsza scena, w której Alberyk wraz  

z Wotanem (Wędrowcem) wywołują Fafnera z jaskini pochodzi z inwencji 

kompozytora. Z kolei siedem sikorek występujących w Pieśni o Fafnirze zostało 

zastąpione przez jednego, leśnego ptaszka. 

                                                           
152 Edda poetycka…, s. 53-64. 

153 Odyn przedstawia się Wafhtrudnirowi pod fałszywym imieniem (Gangrad). 

154 Saga o Völsungach…, s. 27-29. 

155 The Complete Grimm’s Fairy Tales, przekład na język angielski Margaret Hunt, Digireads.com 

Publishing, La Vergine 2009, s. 14-19. 

156 Saga o Völsungach…, s. 36-38. 

157 Saga o Völsungach…, s. 53. 

158 Edda poetycka…, s. 141-144, 260-269. 

159 Saga o Völsungach…, s. 41-46. 
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Przykład 22. Zygfryd przebudzający Brunhildę 

Ilustracja inspirowana dramatem muzycznym Zygfryd  

(1911 r.) 

Autor: Arthur Rackham 

 Scena otwierająca akt trzeci 

dramatu, odwzorowuje Pieśń o 

Wegtamie, sny Baldra160 z Eddy poetyckiej. 

Zaniepokojony złymi snami Baldra 

Odyn, budzi z martwych mądrą 

wiedźmę, aby poznać ich znaczenie, 

podobnie jak wagnerowski Wotan 

wywołuje wszechwiedzącą Erdę, aby 

poznać przyszłość bogów. Scena starcia 

Zygfryda z Wotanem, zagradzającym 

bohaterowi drogę do śpiącej Brunhildy, 

została z kolei wykreowana przez 

Wagnera. Można ją porównać jednak  

z analogiczną sytuacją w Sadze Ditricha 

z Bern, gdzie na drodze herosa staje 

siedmiu strażników. 

 Pozostała część aktu, dotycząca 

przebudzenia Brunhildy przez Zygfryda zaczerpnięta jest z Pieśni o Sygdrifie161  

z Eddy poetyckiej oraz 20 i 21 rozdziału Sagi o Völsungach162. Tutaj kompozytor 

również zbytnio nie odbiega od źródeł. De facto wypowiadane zaraz po 

przebudzeniu słowa Brunhildy wykazują podobieństwo do tego, co Sygdrifa mówi 

w pieśni. 

 

 

 

 

                                                           
160 Edda poetycka…, s. 141-144. 

161 Edda poetycka…, s. 270-280. 

162 Saga o Völsungach…, s. 46-52. 
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Przykład 23. Zygfryd i Córy Renu 

Ilustracja inspirowana dramatem muzycznym  

Zmierzch bogów (1912 r.) 

Autor: Arthur Rackham 

3.4. Zmierzch bogów 

Dla wskazania źródeł, które zainspirowały kompozytora do stworzenia 

Prologu do Zmierzchu bogów, należy podzielić go na dwa niezależne segmenty. 

Pierwszym z nich jest plecenie przez Norny nici życia, drugim zaś scena 

przedstawiająca dialog Brunhildy i Zygfryda. 

Norny pojawiają się w wielu 

pieśniach Eddy poetyckiej. W otwierającej  

staro-islandzkie pismo Wieszczbie Wölwy163, 

opisywane są jako stare kobiety 

decydujące o losach ludzi. Wspominane są 

także przez Odyna w Pieśni Grimnira oraz 

występują w kilku innych fragmentach. 

Zawsze odpowiedzialne są za 

przeznaczenie i przyszłość. Rozmowa 

Brunhildy i Zygfryda zaczerpnięta jest  

z Pieśni o Zygdrifie z Eddy poetyckiej oraz 20 

i 21 rozdziału Sagi o Völsungach. Te same 

źródła zostały wykorzystane do 

stworzenia dialogu pary bohaterów 

zamykającego ostatni akt dramatu 

muzycznego Zygfryd, przez co scena  

z prologu do Zmierzchu bogów stanowi w pewnym sensie jego przedłużenie. 

 

Głównymi źródłami dla powstania pierwszego aktu Zmierzchu bogów były 

Pieśń o Nibelungach oraz Saga o Völsungach. Stąd także zaczerpnięte zostały 

pojawiające się w ostatnim ogniwie cyklu nowe postaci. Gunter ze Zmierzchu bogów 

wywodzi się z bohatera Pieśni o Nibelungach o tym samym imieniu, a także częściowo 

opiera na Gunnarze z Sagi o Völsungach. Sylwetka Gudruny została wykreowana 

przez Wagnera na podstawie Gudrun występującej w pieśniach Eddy poetyckiej  

i Sadze o Völsungach oraz jej odpowiednika z Pieśni o Nibelungach, Krymhildy.  
                                                           
163 Edda poetycka…, s. 3-18. 
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W przeciwieństwie jednak do materiałów źródłowych, gdzie Gudrun/Krymhilda 

odgrywa znaczącą rolę w toczących się wydarzeniach, wagnerowska Gudruna jest 

postacią marginalną. Swoją ważną rolę zachował za to Hagen, wzorowany na 

analogicznej postaci z Pieśni o Nibelungach. Tak samo jak w eposie germańskim tak  

i w dramacie muzycznym Wagnera jest on głównym antagonistą, mającym wpływ 

na decyzje Guntera. Najpoważniejszą ingerencją kompozytora w postać Hagena jest 

uczynienie go synem Alberyka i Grimhildy, matki Guntera. W dramacie Wagnera 

Hagen jest więc bratem przyrodnim Guntera (gdyż Gunter ma innego ojca), podczas 

gdy w Pieśni o Nibelungach – stryjem. 

Pierwsze rozdziały Pieśni o Nibelungach opowiadają o tym, jak Zygfryd udaje 

się do Worms164, gdzie został nakłoniony do zwyciężenia Brunhildy dla Guntera, 

który chciał pojąć ją za żonę. Motyw wypicia przez Zygfryda napoju zapomnienia 

jest częścią 26 rozdziału Sagi o Völsungach, w którym matka Gudrun (Gudruny), 

chcąc aby sławny bohater był częścią ich rodziny, podała mu ów magiczny trunek, 

podczas gdy w Zmierzchu bogów napój jest częścią intrygi Hagena. Dalsza część 

historii opowiedzianej w dramacie Wagnera łączy wydarzenia Sagi o Völsungach  

z VII rozdziałem Pieśni o Nibelungach165, w którym Zygfryd zdobywa Brunhildę dla 

Guntera, aby móc poślubić jego siostrę, Krymhildę. 

Rozmowa między Waltrautą a Brunhildą, obejmująca pierwszą część ostatniej 

sceny, nie bazuje na żadnym źródłowym materiale. Z kolei zamykająca ten akt 

sytuacja dramatyczna, w której Zygfryd zdobywa Brunhildę dla Guntera, stworzona 

została na podstawie 27 rozdziału Sagi o Völsungach. Do przybrania postaci Gunnara 

(Guntera) użył jednak Sigurd (Zygfryd) nie czarodziejskiego hełmu – jak 

przedstawia to dramat Wagnera, lecz sztuki czarnoksięskiej, której nauczyła go 

matka Gunnara, Grimhilda. 

 

Pierwsza scena drugiego aktu nie odnosi się do źródeł mitologicznych, gdyż – 

wbrew temu co przedstawia kompozytor – nie istniało żadne pokrewieństwo 

                                                           
164 Miasto w Niemczech położone nad Renem. 

165 The Lay of the Nibelungs…, s. 67-82. 
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rodzinne między postaciami Alberyka i Hagena. Wagner zatem wprowadził tę scenę 

w swoim dramacie dla przedstawienia relacji między oboma bohaterami. 

Dalszy ciąg akcji zapożycza autor Tetralogii z treści rozdziałów X-XIV Pieśni  

o Nibelungach166. Postanowienie zemsty na Zygfrydzie w ostatniej scenie drugiego 

aktu jest zaś motywem fabularnym powstałym w wyniku połączenia historii 

przedstawionej w Sadze o Völsungach i Pieśni o Nibelungach. W Sadze o Völsungach 

autorami spisku przeciwko bohaterowi są zdradzona Brunhilda i Gunnar 

(Gunter)167, zaś w Pieśni o Nibelungach Hagen i Gunter168. Wagner zestawił dwie pary 

bohaterów, w efekcie czego konspiratorami w Zmierzchu bogów są trzy osoby: 

Brunhilda, Gunter i Hagen. 

 

Otwierająca ostatni akt trzecia scena, w której Córy Renu proszą Zygfryda  

o zwrócenie pierścienia jest kolejnym, indywidualnym pomysłem Wagnera. Ani 

Pieśń o Nibelungach, ani Saga o Völsungach nie opisują żadnych przydrożnych przygód 

Zygfryda między zaplanowaniem przez jego antagonistów morderstwa, a jego 

śmiercią. 

Najważniejsza zaś sytuacja dramatyczna trzeciego aktu tj. mord dokonany na 

Zygfrydzie przez Hagena, odpowiada wydarzeniom opisanym  

w Pieśni o Nibelungach, gdzie Hagen, po uprzednim dowiedzeniu się od Krymhildy  

o słabym miejscu na ciele bohatera, pchnął go włócznią w plecy169. Scena zabójstwa 

została ponadto wzbogacona przez Wagnera o przelatujące kruki, za którymi 

Zygfryd ogląda się przed śmiercią. Ptaki te są jednym z atrybutów Odyna (Wotana), 

wysyłane przez władcę bogów, by przynosić mu wieści ze świata170. 

                                                           
166 The Lay of the Nibelungs…, s. 67-82. 

167 Saga o Völsungach..., s. 69-74. 

168 The Lay of the Nibelungs…, s. 150-156. 

169 The Lay of the Nibelungs…, s. 156-171. 

170 Edda młodsza prozaiczna…, s. 35. 
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Przykład 24. Poświęcenie Brunhildy 

Ilustracja inspirowana dramatem muzycznym  

Zmierzch bogów (1912 r.) 

Autor: Arthur Rackham 

Finałowa scena ostatniego aktu 

Zmierzchu bogów, w której Brunhilda pełna 

poświęcenia rzuca się w płonący stos, 

gdzie został spalony Zygfryd zaczerpnięta 

jest z 31 rozdziału Sagi o Völsungach171. 

Połączył ją autor z wyobrażeniem końca 

świata (określanym w mitologii 

skandynawskiej jako Ragnarök czyli 

tytułowy Zmierzch bogów) opisanym  

w Wieszczbie Wölwy z Eddy poetyckiej.  

W „oryginale” bogowie mają stanąć do 

ostatecznej bitwy z olbrzymami,  

w wyniku której świat i siedzibę bogów 

strawi ogień. W dziele Wagnera zaś, 

Walhalla zniszczona zostaje przez 

płomienie stosu pogrzebowego Zygfryda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171 Saga o Völsungach…, s. 80 
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4. Struktura dramatu 
 

Przekształcanie przez Wagnera oryginalnych mitów germańskich  

i skandynawskich spotykało się wielokrotnie z wieloma zarzutami i krytyką. 

Faktycznie, kompozytor tworząc oś fabularną Tetralogii dokonywał wyboru 

wątków, (niejednokrotnie dodawał też swoje) oraz przekształcał ich przebieg 

wydarzeń wedle własnego uznania. Naprawdę jednak trudno stwierdzić, czy 

stanowi to – wbrew wspomnianym głosom sprzeciwu – rzeczywistą ujmę dla jego 

dzieła. Wręcz przeciwnie. „Umuzycznienie” istniejących mitów dla artysty tej miary 

znaczyło bowiem zdecydowanie zbyt mało. Wagner chciał przede wszystkim 

stworzyć własną mitologię, wyrażającą bliskie mu treści i idee. Ich manifestacją stała 

się treść Pierścienia Nibelunga. 

Wśród 32 postaci dramatu znajdują się bogowie, półbogowie, olbrzymy, karły, 

nimfy, uosobione zwierzęta oraz ludzie kilku rodów, a zatem bohaterowie 

przynależący do skrajnie różnych światów. Ich cele i dążenia skupione są jednak 

wokół jednego przedmiotu – magicznego pierścienia Nibelunga, który bez względu 

na ich decyzje, determinuje wszelkie działania. 

Relacje między postaciami oraz strukturę poszczególnych ogniw cyklu 

Pierścienia Nibelunga przedstawiają diagramy: 
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IV. Muzyka Pierścienia Nibelunga.  

Realizacja artystyczna 
 

Wagnerowskie totalne dzieło sztuki pełnię swego życia 

osiąga dopiero w muzyce. Bez tej konkretnie i żywo 

brzmiącej rzeczywistości muzycznej – byłoby tylko ideą, 

projektem, koncepcją. (…) W muzyce i tylko w niej 

„Gesamtkunstwerk” osiąga sens pełny i najgłębszy172. 

 

Bohdan Pociej, Wagner 

 

 

1. Forma 

 

1.1. Podział na akty 

Zgodnie z założeniami Opery i dramatu, w której autor przeciwstawia się podziałowi 

opery na tzw. „numery”, narracja muzyczna Pierścienia Nibelunga płynie niemal 

nieprzerwanie od początku aż do końca każdego aktu dramatu. Co prawda  

w strukturze dzieła odnajdujemy podział na sceny, lecz ich istnienie 

zdeterminowane jest jedynie przez toczące się na scenie wydarzenia – nie zaś 

muzykę. Niemożliwym zatem jest ujmowanie konstrukcji dramatu muzycznego 

Wagnera na poziomie makro przez pryzmat tradycyjnych form muzycznych. 

Nadzwyczaj istotny jest natomiast ogólny przebieg napięć, w zasadniczy sposób 

wpływający na kształt formy muzycznej „dzieła sztuki przyszłości”. 

                                                           
172 B. Pociej, Wagner…, s. 74. 
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1.2. Podział na okresy poetycko-muzyczne 

Podstawową jednostką formalną na poziomie mikro jest okres poetycko-

muzyczny. Zastosowanie tego pojęcia opiera się na objaśnieniach pozostawionych 

przez Wagnera, na metodzie analitycznej Alfreda Lorenza oraz jej późniejszej 

krytyce, przeprowadzonej przez Carla Dahlhausa. 

Okres poetycko-muzyczny jako termin odnoszący się do budowy dramatu 

muzycznego, ma swoje źródło w treści rozprawy teoretyczno-estetycznej Opera  

i dramat. I choć pojęcie to – definiowane  przez Wagnera w sposób nieco 

enigmatyczny i niekompletny173 – ginie w natłoku wielu innych spostrzeżeń 

dotyczących teatru muzycznego przyszłości, dało jednak początek podjęcia dalszych 

prób interpretacji formy. Najważniejsze myśli autora Tetralogii na ten temat dotyczą 

koncepcji procesu modulacyjnego w nowoczesnym dramacie muzycznym. Gwoli 

przypomnienia: Wagner uważał, że kompozytor powinien „pozostać” w danej 

tonacji dopóty, dopóki jest ona w stanie wyrażać określony afekt.  

Komentarz kompozytora dotyczący okresów poetycko-muzycznych stanowił 

zapewne podwaliny dla metody analitycznej wedle której postępował Alfred Lorenz, 

w swojej ogromnej, czterotomowej pracy Das Gehemnis der Form bei Richard Wagner, 

zawierającej analizy Pierścienia Nibelunga174, Tristana i Izoldy175, Śpiewakow 

Norymberskich176 oraz Parsifala177. Podstawowym wyznacznikiem określenia granic 

okresów poetycko-muzycznych była dlań ich wewnętrzna jedność tonalna178,  

                                                           
173 Szczegółowe wiadomości dot. pojmowania przez Wagnera terminu „okresu poetycko-

muzycznego”, zamieszczone zostały w rozdziale II. Od opery do dramatu muzycznego. Koncepcja 

teoretyczna Ryszarda Wagnera, s. 52-53. 

174 Alfred Lorenz, Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner. Der musikalische Aufbau des 

Bühnenfestspieles „Der Ring des Nibelungen”, Hesse, Berlin 1924. 

175 Alfred Lorenz, Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner. Der musikalische Aufbau von Richard 

Wagners „Tristan und Isolde”, Hesse, Berlin 1926. 

176 Alfred Lorenz, Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner. Der musikalische Aufbau von Richard 

Wagners "„Die Meistersinger von Nürnberg”, Hesse, Berlin 1931. 

177 Alfred Lorenz, Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner. Der musikalische Aufbau von Richard 

Wagners „Parsifal”, Hesse, Berlin 1933. 

178 T. Malecka, Dramat muzyczny R. Wagnera w koncepcji analitycznej A. Lorenza…, s. 191. 
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z zastrzeżeniem, że fakt ten jest nierozerwalnie związany ze stroną ekspresywną 

dramatu. Założenie to stało w sprzeczności z postrzeganiem przez Lorenza roli 

motywu przewodniego w dramacie Wagnera. Pomimo zwrócenia uwagi na łączenie 

się motywów przewodnich wewnątrz okresów poetycko-muzycznych w większe 

kompleksy, a zatem np. zagęszczenie występowania danego motywu w określonej 

sytuacji dramatycznej, Lorenz zaprzeczając sam sobie postulował oddzielanie ich 

znaczenia muzycznego od tekstu poetyckiego.  

Na niekonsekwencję tę wskazał m.in. Carl Dahlhaus, przedstawiając 

„interpretującą analizę form”179, postulującą zredefiniowanie pojęcia okresu 

poetycko-muzycznego. W swoich dwóch głównych pismach teoretycznych: Richard 

Wagners Musikdramen180 i Wagners Konzeption des musikalischen Dramas181 zaznaczył, 

że dramaty muzyczne Mistrza z Bayreuth należy postrzegać jako całość muzyczno-

dramatyczną. Wskazawszy wewnętrzną sprzeczność założeń Lorenza, przyjął zatem, 

że okresy poetycko-muzyczne rozumiane muszą być w kontekście akcji scenicznej182, 

zaś o ich charakterze decyduje w głównej mierze sieć motywów przewodnich, 

podkreślająca szczegóły poetyckie. Krytyka Dahlhausa stawiała także zarzuty co do 

długości poszczególnych okresów poetycko-muzycznych183, które w analizach 

Lorenza osiągają rozpiętość od kilkunastu do niemal tysiąca taktów. Zdaniem autora 

„interpretującej analizy form”, takie ujęcie nie wytwarzało żadnej jedności formalnej. 

 

Komentarze Wagnera oraz metody analityczne przedstawione w dostępnych 

pracach Lorenza: Das Gehemnis der Form bei Richard Wagner (Tom II: Der musikalische 

                                                           
179 Carl Dahlhaus, Wagners Konzeption des musikalischen Dramas, München i in. 1992, s. 106; cytat za: 

Krzysztof Kozłowski, Dahlhaus – Kunze: dwugłos o dramacie muzycznym Richarda Wagnera, „Muzykalia” 

2008, III, s. 4. 

180 C. Dahlhaus, Richard Wagner’s Music Dramas… 

181 Carl Dahlhaus, Wagners Konzeption des musikalischen Dramas, Deutscher Taschenbuch Verlag, 

München i in. 1990. 

182 C. Dahlhaus, Wagners Konzeption des musikalischen Dramas…, s. 2. 

183 Carl Dahlhaus, Die Musik [w:] Richard-Wagner-Handbuch, hsrg. von U. Müller und P. Wapnewski, 

Kröner, Stuttgart 1986, s. 205. 
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Aufbau von Richard Wagners „Tristan und Isolde”)184 i Dahlhausa: Richard Wagners 

Musikdramen185 stały się wskazówkami dla utworzenia autorskiego podziału 

poszczególnych ogniw Pierścienia Nibelunga na okresy poetycko-muzyczne. 

Głównymi kryteriami przy ich wyznaczaniu stały się: jedność sytuacji dramatyczno-

scenicznej, jedność tonacji i motywów przewodnich oraz proporcjonalność. 

 

 

  

                                                           
184 A. Lorenz, Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner. Der musikalische Aufbau von Richard Wagners 

„Tristan und Isolde”… 

185 C. Dahlhaus, Richard Wagner’s Music Dramas… 
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ZŁOTO RENU 
 

Okres 
Zakres 
(takty) 

Nazwa 
Tonacja 
główna 

Motywy 
przewodnie186 

(nr187) 

Vorspiel 1-136 – Es-dur 1, 2, 3, 4 

I 137-230 Zabawa Cór Renu Es-dur 3, 4, 5 

II 231-513 Zaloty Alberyka e-moll/Es-dur 6, 3, 7, 5, 8 

III 514-670 Złoto Renu! C-dur 9, 11, 10, 13, 14, 8, 16 

IV 671-768 Wyrzeczenie miłości c-moll 16, 9, 15, 10 

V 769-826 Wotan błogosławi Walhallę Des-dur 17, 18, 19, 15, 20 

VI 827-913 Boskie układy d-moll 21, 15, 23 

VII 914-983 Zagrożenie Frei e-moll 24, 25, 18 

VIII 984-1137 Pertraktacje z Olbrzymami 
d-moll / f-moll / 
d-moll / D-dur 

27, 18, 21, 24, 28, 29, 26, 
30, 31 

Przejście 

(Übergang) 
1138-1183 – D-dur 30, 27, 22 

IX 1184-1313 Kłamstwa Logego fis-moll 32, 33, 17, 18, 19, 20, 21, 
35 

Przejście 

(Übergang) 
1314-1339 – C-dur 27, 32, 35 

X 1340-1419 
Opowiadanie Logego 

o bogactwie Alberyka 
D-dur 34, 35, 9, 12, 5, 15, 10 

XI 1420-1586 o cudowności złota Renu 
C-dur / E-dur / 

D-dur 
32, 12, 14, 15, 36, 34, 9, 
16, 10, 5, 30 

XII 1587-1699 Porwanie Frei d-moll / f-moll 27, 32, 15 

XIII 1700-1802 Podróż do Nibelheimu e-moll 24, 25, 30, 31, 7, 32, 15 

Przejście 

(Übergang) 
1803-1893 – b-moll 32, 35, 7, 25, 15, 9, 36, 38 

XIV 1894-2033 Tyraniczne rządy Alberyka b-moll 6, 37, 14, 36, 38, 32 

XV 2034-2233 Niedola Nibelungów g-moll 32, 36, 39, 15, 38, 12, 37 

XVI 2234-2319 Władca pierścienia b-moll 36, 38, 12, 15, 40 

                                                           
186 Motywy przewodnie wymieniane są wg. kolejności pojawiania się w utworze. 

187 Por. tabela, s. 104-140. 
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XVII 2320-2518 Nieproszeni goście 
a-moll/fis-moll/ 

c-moll / b-moll 
32, 42, 41, 15, 34, 16, 18, 
19, 40, 9 

XVIII 2519-2655 Podstęp Logego A-dur 42, 17, 18, 36, 37, 32 

XIX 2656-2744 
Cudowne moce czarodziejskiego 

hełmu fis-moll 37, 43, 18, 42, 38 

Przejście 

(Übergang) 
2745-2856 - C-dur 18, 42, 32, 15, 35, 36, 38, 

25, 27 

XX 2857-2916 Loge szydzi z Alberyka C-dur 42, 15, 40,  

XXI 2917-2987 Upadek władcy pierścienia b-moll 36, 41, 38 

XXII 2988-3116 Odzyskanie pierścienia a-moll 37, 15, 12, 21, 9 

XXIII 3117-3207 Klątwa Alberyka h-moll 45, 44, 15, 40 

XXIV 3208-3263 Nowa nadzieja C-dur 27, 30, 45 

XXV 3264-3455 Spłata długu Es-dur 27, 29, 24, 35, 26, 36, 41, 
30, 37, 12, 9, 15 

XXVI 3456-3528 Ostrzeżenie Erdy cis-moll 46, 45, 47, 15 

XXVII 3529-3583 Odzyskanie Frei Es-dur 46, 21, 35, 25 

XXVIII 3584-3671 
Bratobójczy spór 

o pierścień h-moll 27, 36, 45, 15, 44, 46 

XXIX 3672-3712 Tęczowy most B-dur 48 

XXX 3713+ Wkroczenie bogów do Walhalli Des-dur 49, 17, 18, 50, 51, 19, 52 
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WALKIRIA 
AKT   I 

Okres 
Zakres 
(takty) 

Nazwa 
Tonacja 
główna 

Motywy 
przewodnie (nr) 

Vorspiel 1-121 - d-moll 53, 48 

I 122-203 Zbłąkany nieznajomy d-moll 54, 53, 55, 56 

II 204-268 Litość Zyglindy d-moll 55, 57, 58, 56 

III 269-380 Niedola Wälsungów 
A-dur / d-moll / 

D-dur 
56, 58, 57, 55, 59 

IV 381-475 Gościnność Hundinga c-moll 60, 53, 56, 57, 21, 58, 59 

V 476-540 

Opowieść przybysza o swej 
przeszłości: 

o utraconej matce i siostrze 
g-moll 59, 60 

VI 541-606 o zaginionym ojcu a-moll 60, 17, 58, 56 

VII 607-673 o prześladowcach c-moll 55, 53, 59, 61, 62, 63 

VIII 674-789 Rozpoznanie wroga c-moll 60, 56, 63, 57, 50 

IX 790-925 Miecz-zbawca a-moll / C-dur 60, 50, 51, 58 

Przejście 

(Übergang) 
926-954 - e-moll 63, 56, 50 

X 955-1086 Niezdobyty oręż e-moll / G-dur 18, 19, 50, 64, 61 

Przejście 

(Übergang) 
1087-1098 - G-dur - 

XI 1099-1166 Pieśń majowa B-dur 65, 58, 57 

XII 1167-1218 Wiosna Zyglindy 
B-dur / fis-moll / 

Des-dur 
65, 57, 58 

XIII 1219-1342 Błogości i rozkosze 
Ges-dur / Es-dur 

/ C-dur 
65, 66, 34, 58, 67, 17, 57, 
61 

XIV 1343-1377 Prawdziwe imię C-dur 67, 17 

XV 1378+ Żona i siostra Wälsunga G-dur 61, 50, 16, 68, 64, 58, 66, 
69 
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AKT   II 

Okres 
Zakres 
(takty) 

Nazwa 
Tonacja 
główna 

Motywy 
przewodnie (nr) 

Vorspiel 1-73 - a-moll 50, 25, 57, 70 

I 74-153 Walkiria h-moll 71, 70, 7 

II 154-252 
Podwójny grzech Zygmunda 

 i Zyglindy c-moll 7, 72, 60, 58, 65 

III 253-344 Gniew Fryki gis-moll 72 

IV 345-416 Magiczny miecz Wälsunga a-moll / C-dur 50, 22, 15, 29, 72,  

V 417-525 Spór bogów o losy Zygmunda c-moll 73, 72 

Przejście 
(Übergang) 

526-540 - h-moll 70, 71 

VI 541-588 Przyrzeczenie Wotana c-moll 22, 73, 72, 44 

VII 589-686 Strapienie władcy bogów 
a-moll / f-moll / 

a-moll 
73, 75, 44, 57,  72, 58 

VIII 687-775 

Opowieść Wotana o historii rodu 
boskiego: 

o pierścieniu i walkiriach 
a-moll / A-dur 73, 74, 15, 18, 46, 70 

IX 776-889 o wolnym bohaterze a-moll 46, 21, 15, 27, 29, 76, 50, 
73, 72 

X 890-946 o przekleństwie pierścienia c-moll 75, 15, 57, 35, 44, 50 

XI 947-988 o zmierzchu bogów c-moll 46, 45, 77, 35 

XII 989-1106 Wyrok na Zygmunda a-moll 76, 46, 50, 22, 35 

XIII 1107-1158 Smutek Brunhildy a-moll 73, 70, 59, 76 

XIV 1159-1257 Krótki odpoczynek f-moll 25, 57, 60, 58 

XV 1258-1434 Koszmary Zyglindy f-moll 25, 57, 66, 58, 61, 50, 60, 
78, 79 

Przejście 

(Übergang) 
1435-1461 - a-moll 57, 58 

XVI 1462-1516 Posłanniczka Walhalli 
fis-moll /  
Des-dur 

80, 81, 18, 19 

XVII 1517-1703 Przepowiednia śmierci fis-moll / b-moll 81, 18, 17, 70, 24, 58, 80, 
50 

XVIII 1704-1852 Litość Walkirii fis-moll / A-dur 25, 80, 81, 58, 50, 78 

XIX 1853-1890 Bohaterstwo Wälsunga a-moll / C-dur 58, 80, 65, 57 

Przejście 
(Übergang) 

1891-1917 - g-moll 60, 50/82, 78 

XX 1918-2003 Śmierć Zygmunda a-moll 60, 78, 50, 70, 61, 80 

Przejście 
(Übergang) 

2004-2022 - d-moll 70, 80 

XXI 2023+ Gniew władcy bogów d-moll 22, 73, 76, 78 
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AKT   III 

Okres 
Zakres 
(takty) 

Nazwa 
Tonacja 
główna 

Motywy 
przewodnie (nr) 

Vorspiel 1-44 - h-moll 83, 70,  

I 45-266 Cwałowanie walkirii h-moll 71, 83, 70, 76, 57 

II 267-380 Ucieczka d-moll 76 

Przejście 
(Übergang) 

381-415 - d-moll - 

III 416-474 Pomoc walkirii e-moll 76, 15, 43 

IV 475-561 
Przepowiednia narodzin 

bohatera G-dur 84, 85 

Przejście 
(Übergang) 

562-601 - d-moll 53, 7, 76, 79 

V 602-653 Porywczość Wotana d-moll 73 

VI 654-727 Boski władca oskarża swoją córkę g-moll 73, 86 

VII 729-936 Sąd na winowajczyni f-moll / d-moll 76, 22, 86, 81, 70 

VIII 937-979 Przepędzenie walkirii h-moll 70, 83 

IX 980-1201 Skrucha Brunhildy e-moll 73, 86, 87, 80, 70, 81, 57, 
88 

X 1202-1384 Niezłomność władcy bogów 
f-moll / cis-moll 

/ h-moll 
88, 76, 35, 44, 80, 22, 61, 
84, 50 

XI 1385-1487 Prośba o litość 
D-dur / c-moll / 

D-dur 
80, 90, 89, 84, 22,  70, 33 

XII 1488-1579 Pożegnanie Wotana E-dur 70, 89, 33, 90, 84, 88 

XIII 1580-1646 Ostatni pocałunek ojca e-moll 89, 91, 80, 16, 90 

XIV 1647+ Czar ognia E-dur 22, 32, 33, 89, 84 
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ZYGFRYD 
AKT   I 

Okres 
Zakres 
(takty) 

Nazwa 
Tonacja 
główna 

Motywy 
przewodnie (nr) 

Vorspiel 1-140 - b-moll 39, 41, 36, 38, 15, 40, 50 

I 141-249 Kuźnia Mimego b-moll 36, 38, 39, 50, 43, 15, 42 

II 250-341 Powrót syna lasu G-dur 92, 84 

III 342-511 Złość Zygfryda g-moll 94, 95 

IV 512-589 Pieśń karła-opiekuna f-moll 96, 95 

V 590-714 
Niewdzięczna miłość 

wychowanka F-dur 94, 95, 96 

VI 715-908 Kłamstwa Mimego 
F-dur / D-dur / 

B-dur 
97, 95, 57, 96, 94, 84,  61, 
36 

VII 909-1095 Pytania o przeszłość 
g-moll / c-moll / 

f-moll 
95, 59, 56, 58, 57, 84, 96 

VIII 1096-1254 Roztrzaskany miecz ojca c-moll / B-dur 97, 39, 50, 36, 93, 94, 98, 
99 

Przejście 
(Übergang) 

1255-1288 - b-moll 15, 36, 39, 43 

IX 1289-1413 Tajemniczy pielgrzym C-dur / a-moll 100, 101, 36, 22, 39 

X 1414-1593 Zagadki Mimego 
e-moll / f-moll / 

b-moll 
36, 22, 39, 15, 18,  27, 43, 
38, 17, 102, 103, 40, 100 

Przejście 
(Übergang) 

1594-1657 - 
f-moll / a-moll / 

f-moll 
36, 101, 100, 22, 104, 17, 
39 

XI 1658-1854 Zagadki Wędrowca 
a-moll / f-moll / 

b-moll 
61, 62, 91, 36, 84, 39, 43, 
68, 50, 104, 94 

XII 1855-1949 Pouczenie mędrca a-moll 100, 50, 36, 22, 32, 84, 
33, 43 

XIII 1950-2076 Zapał do pracy B-dur 98, 99, 94, 32, 43, 50, 84, 
95 

Przejście 
(Übergang) 

2077-2099 - g-moll 95, 59 

XIV 2100-2198 Nauka o strachu e-moll 32, 33, 90, 89, 84, 43 

XV 2199-2429 Rzemiosło kowala e-moll / G-dur 94, 95, 93, 50, 105, 36, 
92, 32, 104, 84, 43, 15, 68 

XVI 2430-2587 „Notung!” d-moll 105, 68, 108, 15, 36, 41, 
90, 50, 93 

Przejście 
(Übergang) 

2588-2626 - d-moll 106, 108, 105 

XVII 2627-2691 Strawa Mimego D-dur 106, 36 

XVIII 2692-2835 Zygfryd kuje miecz d-moll / F-dur 107, 106, 93, 36, 104 

XIX 2836+ Niezwyciężony oręż D-dur 68, 106, 107, 36, 50, 105, 
92 
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AKT   II 

Okres Zakres 
(takty) 

Nazwa 
Tonacja 
główna 

Motywy 
przewodnie (nr) 

Vorspiel 1-103 - f-moll 109, 43, 15, 44, 45, 40 

I 104-362 Warta Alberyka h-moll/f-moll 
45, 83, 76, 44, 109, 17, 
110, 100, 101, 22, 29, 42, 
15, 18, 50, 73, 86, 111 

II 363-450 Przebudzenie Fafnera d-moll/f-moll 43, 109, 50, 15 

III 451-529 Rady Wędrowca 
c-moll/d-moll/ 

f-moll 
15, 46, 111, 50, 100, 83, 
91, 44, 45, 109 

IV 530-713 W poszukiwaniu strachu d-moll 108, 94, 36, 89, 109, 61, 
68, 95, 43 

V 714-960 Szmer lasu E-dur 
112, 113, 36, 114, 59, 97, 
57, 34, 115, 116, 117, 
118, 50, 89  

VI 961-1098 Walka Zygfryda ze smokiem F-dur / d-moll 92, 84, 93, 43, 109 

VII 1099-1178 Śmierć Fafnera f-moll / a-moll 45, 109, 44, 84, 27, 15, 
43, 93 

VIII 1179-1223 Rada Leśnego Ptaszka E-dur 114, 118, 116, 117 

IX 1224-1351 Plany Nibelungów b-moll 37, 36, 40, 15, 52, 9, 93 

X 1352-1394 Druga rada Leśnego Ptaszka E-dur 114, 117 

Przejście 
(Übergang) 

1395-1411 - cis-moll 59 

XI 1412-1656 Dwulicowy kompan D-dur 117, 106, 121, 80, 95, 96, 
39, 104 

XII 1657-1809 Pochówek Mimego 
h-moll / a-moll / 

e-moll 
36, 39, 44, 92, 109, 43, 
15, 115, 116, 97, 120 

XIII 1810+ Trzecia rada Leśnego Ptaszka E-dur 114, 117, 116, 115, 120, 
84, 89 
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AKT   III 

Okres Zakres 
(takty) 

Nazwa 
Tonacja 
główna 

Motywy 
przewodnie (nr) 

Vorspiel 1-63 - g-moll 83, 46, 73, 22, 100, 47, 40, 
90 

I 64-120 Przebudzenie Erdy g-moll 80, 22, 57, 46, 47 

II 121-351 Mądrość wyroczni g-moll 
90, 80, 46, 100, 57, 22, 15, 
35, 17, 18, 70, 89, 88, 91, 
47 

III 352-439 Uśpienie Erdy g-moll/G-dur 121, 84, 50, 15, 57, 58, 90 

IV 440-506 Powitanie Wotana C-dur 118, 115, 93, 89 

V 507-628 Zuchwałość Zygfryda Es-dur 122, 109, 106, 93, 105, 36, 
107, 59, 94, 118, 17, 19, 20 

VI 629-769 Strażnik ognistego kręgu c-moll/C-dur 73, 86, 118, 22, 32, 70, 33, 
115, 84, 59, 50, 47 

VII 770-823 Przeprawa przez płomienie F-dur 92, 33, 84, 115, 32, 90, 89 

VIII 824-916 Śpiący rycerz E-dur 89, 80, 115, 23, 70, 91, 50, 
123 

IX 917-1003 Trwoga bohatera E-dur 120, 59, 124, 89 

X 1004-1067 Pocałunek C-dur 50, 120, 23, 80, 35 

XI 1068-1143 Przebudzenie Brunhildy C-dur 125, 80, 84, 126 

XII 1144-1278 Miłość przeznaczona C-dur / Es-dur 84, 59, 127, 126, 121, 125, 
80, 15, 88, 124, 35 

XIII 1279-1477 Utracona świętość walkirii c-moll 70, 57, 126, 127, 124, 86, 
19, 121, 75, 44, 72, 88 

XIV 1478-1559 Zygfryd skarbem świata E-dur 128, 129, 86, 80, 89 

XV 1560-1681 Miłosne oddanie 
C-dur / As-dur 

C-dur 
120, 124, 89, 121, 126, 
127, 80, 70 

Przejście 
(Übergang) 

1682-1718 - h-moll 70, 84, 118, 71, 127 

XVI 1719+ Postanowienie miłości C-dur 130, 126, 121 
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ZMIERZCH BOGÓW 

PROLOG 

Okres 
Zakres 
(takty) 

Nazwa 
Tonacja 
główna 

Motywy 
przewodnie (nr) 

I 1-189 Prząśniczki losu es-moll 125, 3, 2, 80, 131, 102, 
20, 17, 22, 47, 81, 103 

II 190-247 Fatum 
g-moll / a-moll / 

g-moll 
131, 32, 81, 22, 103, 17 

III 248-303 Nić przeznaczenia pęka 
B-dur / C-dur / 

e-moll 
90, 80, 15, 35, 9, 12, 131, 
40, 132, 82, 92, 44, 47 

Przejście 
(Übergang) 

304-353 - B-dur / Es-dur 133, 134 

IV 354-490 Przysięga wierności Es-dur 133, 70, 134, 135, 126, 
92, 84, 80 

V 491-592 
Zygfryd ofiarowuje pierścień 

Brunhildzie 
C-dur / B-dur / 

Es-dur 
121, 133, 15, 84, 43, 70, 
9, 83, 58, 135, 92, 99 

VI 593-669 Miłosne pozdrowienie Es-dur 133, 99, 134, 135, 70 

VII 670-878 Podróż Zygfryda po Renie F-dur 92, 134, 25, 130, 32, 2, 3, 
47, 10, 52, 9, 14, 35 

Przejście 
(Übergang) 

879-892 - e-moll 9, 40, 132 

AKT   I 

VIII 893-955 Dwór Gibichungów h-moll 136, 137, 15, 132 

IX 956-1041 Hagen opiewa męskość Zygfryda h-moll 
34, 70, 33, 115, 118, 136, 
61, 62, 93, 137, 43, 109, 
92, 15, 35, 9, 40 

Przejście 
(Übergang) 

1042-1053 - g-moll 137 

X 1054-1134 Intryga Hagena h-moll 37, 137, 139, 35, 50, 37, 
34, 132, 136, 44, 92 

XI 1135-1237 Zygfryd nadciąga znad Renu F-dur / B-dur 92, 136, 40, 12, 52, 11, 
10, 15, 137, 44, 139 

XII 1238-1357 Gościnne progi księcia Guntera g-moll 
84, 137, 139, 83, 44, 134, 
135, 140, 61, 127, 50, 
136, 36, 43, 37 

XIII 1358-1489 Powitanie Gudruny G-dur 
138, 139, 126, 121, 125, 
141, 140, 44, 136, 70, 
132, 127, 33, 115, 118 
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Przejście 
(Übergang) 

1490-1528 - B-dur 32, 138, 70 

XIV 1529-1761 Przymierze krwi B-dur 

44, 22, 32, 93, 137, 142, 
143, 99, 144, 145, 140, 
139, 138, 30, 36, 15, 35, 
70, 37, 92 

XV 1762-1859 Nocna warta Hagena es-moll 136, 92, 12, 132, 84, 70, 
35, 9, 77, 15, 22 

Przejście 
(Übergang) 

1860-1929 - 
h-moll / a-moll / 

c-moll 
134, 126, 44, 125, 15, 35, 
141, 129, 83, 70 

XVI 1930-2063 Radosne spotkanie 
h-moll / D-dur  

/ Es-dur 
83, 70, 71, 25, 32, 88, 
125, 126, 84 

XVII 2064-2114 Złe wieści c-moll 74 

XVIII 2115-2260 Zmierzch bogów c-moll 
74, 110, 76, 77, 22, 103, 
17, 19, 80, 30, 12, 8, 91, 
15, 35, 44, 83 

XIX 2261-2424 Błagania Waltrauty fis-moll 
73, 15, 12, 125, 132, 121, 
134, 126, 16, 75, 44, 71, 
70 

XX 2425-2510 Brunhilda oczekuje ukochanego 
fis-moll / a-moll 

/ F-dur 
70, 33, 32, 92, 84, 37 

Przejście 
(Übergang) 

2511-2518 - h-moll 141, 137 

XXI 2519-2592 
Nieznajomy przybysz na skale 

Walkirii h-moll 37, 141, 137, 110, 136 

XXII 2593+ Zygfryd zwycięża Brunhildę h-moll 
141, 15, 40, 37, 132, 70, 
44, 135, 134, 45, 145, 22, 
50, 140, 138 
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AKT   II 

Okres 
Zakres 
(takty) 

Nazwa 
Tonacja 
główna 

Motywy 
przewodnie (nr) 

Vorspiel 1-38 - b-moll 45, 136 

I 39-187 Sen Hagena b-moll 
15, 45, 132, 35, 32, 50, 
109, 92, 146, 88, 5, 27, 
93, 77, 44 

Przejście 
(Übergang) 

188-235 - B-dur - 

II 236-383 
Opowiadanie Zygfryda  

o zwyciężeniu Brunhildy G-dur 92, 143, 32, 70, 138, 137, 
141, 145, 22 

III 384-436 Wezwanie wasali a-moll 147, 150, 148, 137, 47 

IV 437-635 Oddanie czci bogom c-moll 149, 137, 138, 35 

V 636-745 Pieśń wasali C-dur 150, 148, 137, 149 

VI 746-814 Orszak weselny B-dur / G-dur 148, 70, 138, 110, 140 

VII 815-876 Zdumienie Brunhildy c-moll 110, 80, 138, 134, 15, 44, 
35 

Przejście 
(Übergang) 

877-906 - d-moll 45, 9, 132, 141, 37 

VIII 907-1038 Rozpacz zdradzonej małżonki c-moll 110, 115, 43, 109, 9, 45, 
136, 141, 147, 17, 35 

IX 1039-1126 Hańba Księcia Gibichungów d-moll / c-moll 110, 143, 145, 50, 22, 
135, 149, 147, 136 

X 1127-1212 Przysięga wierności C-dur 144, 143, 110, 151, 146, 
70, 146 

XI 1213-1313 Oddalenie weselnej procesji 
D-dur / G-dur /  

C-dur 
135, 147, 58, 32, 37, 148, 
138, 35, 44 

Przejście 
(Übergang) 

1314-1332 - c-moll 135, 45, 144 

XII 1333-1386 Niedola Brunhildy c-moll 146, 110, 80, 121, 135, 
147 

XIII 1387-1460 Plan zemsty g-moll 151, 141, 92, 84, 146, 
127, 45, 50 

XIV 1461+ 
Postanowienie uśmiercenia 

Zygfryda c-moll 
147,110, 144, 35, 146, 40, 
142, 143, 134, 136, 132, 
138, 148, 139, 92, 151 
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AKT   III 

Okres 
Zakres 
(takty) 

Nazwa 
Tonacja 
główna 

Motywy 
przewodnie (nr) 

Vorspiel 1-38 - F-dur 92, 147, 148, 1, 52, 9 

I 39-147 Lament Cór Renu F-dur 152, 9 

Przejście 
(Übergang) 

148-176 - F-dur 92, 153, 152 

II 177-279 Drwiny wodnych nimf D-dur / F-dur 152, 153, 9, 14, 43 

III 280-401 Ostatnie ostrzeżenie f-moll 

9, 14, 35, 153, 44, 147, 
36, 1, 47, 152, 80, 15, 
131, 22, 84, 68, 93, 109, 
12, 77, 40 

IV 402-495 Pożegnanie uwodzicielek F-dur 152, 134, 153, 15, 44 

V 496-663 Przybycie myśliwskiej świty 
F-dur / A-dur / 
D-dur / C-dur 

148, 147, 92, 152, 110, 
115, 116, 143, 32, 118, 36 

VI 664-844 
Opowieść Zygfryda 

o swych czynach bohaterskich C-dur / E-dur 
36, 43, 50, 39, 59, 114, 
117, 118, 139, 37, 141, 
134, 116, 33, 89, 121, 125 

VII 845-876 Śmierć herosa a-moll 147, 44, 84, 80, 144 

VIII 877-922 Ostatnie tchnienie C-dur / A-dur 125, 80, 84, 126, 127 

IX 913-992 Marsz pogrzebowy c-moll / Es-dur 59, 61, 62, 56, 63, 57, 58, 
50, 84, 133, 134 

X 993-1174 Spór o pierścień 
a-moll / c-moll 

/a-moll 

12, 44, 132, 133, 138, 92, 
70, 134, 80, 148, 110, 
147, 144, 35, 84, 40, 146, 
151, 15, 50, 47 

Przejście 
(Übergang) 

1175-1241 - c-moll / a-moll 2, 47, 80, 81, 138, 121, 
141 

XI 1242-1426 Ognisty grobowiec fis-moll / Es-dur 

103, 33, 84, 70, 126, 25, 
50, 145, 81, 80, 17, 88, 
44, 12, 47, 4, 14, 52, 152, 
5, 9 

XII 1427-1524 Poświęcenie Brunhildy 
a-moll / h-moll / 

E-dur 
22, 33, 47, 4, 32, 70, 71, 
85, 84, 90 

XIII 1525+ Zagłada Walhalli Des-dur 3, 44, 152, 5, 17, 85, 84, 
47 
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2. Motywy przewodnie 

 

2.1. Uwagi wstępne 

Konstytutywnym czynnikiem, spajającym wagnerowski dramat muzyczny 

jest motyw przewodni. Niesiony czystą intuicją artystyczną Wagner, nie pozostawił 

jednak komentarzy, które pozwoliłyby swobodnie poruszać się w jego systemie 

muzycznych znaków. Dlatego interpretacja motywów przewodnich od samego 

początku stała się jednym z najbardziej nośnych zagadnień dotyczących dzieła 

Mistrza z Bayreuth. Cykl Pierścienia Nibelunga, którego sieć lejtmotywów 

charakteryzuje niespotykana w żadnym innym dziele Wagnera rozległość, stanowi 

szczególnie intrygujący przykład. 

Dla historii funkcjonowania motywu przewodniego jako jednostki sensu 

fundamentalna jest spuścizna niemieckiego teoretyka muzyki, Hansa von 

Wolzogena (1848-1938). Wprawdzie obejrzany przez niego w 1864 roku Tannhäuser 

początkowo wywarł nań wrażenie ograniczone, ale ponowne zetknięcie się z tą 

operą i z Lohengrinem dwa lata później w Berlinie, stało się doświadczeniem, które 

dało początek intensywnej pracy nad recepcją wagnerowskiego dramatu 

muzycznego188. Przełomowym momentem w życiu Wolzogena stała się zaś  

przeprowadzka do Bayreuth (1872), gdzie z dnia na dzień obserwował budujący się 

gmach Teatru Festiwalowego. Wówczas powstawać zaczęły pierwsze publikacje 

prowagnerowskie. Niewiele później, w 1875 roku, odbyło się pierwsze spotkanie  

z kompozytorem, podczas jednej z prób do premierowego przedstawienia Pierścienia 

Nibelunga w Bayreuth. W związku z tym wydarzeniem Wolzogen napisał najbardziej 

istotną część swoich prac teoretycznych: analizy tematyczne dramatów muzycznych 

Wagnera (1876). Dzięki tym – niezwykle ważnym dla rozwoju literatury 

wagnerowskiej – tekstom, na stałe ugruntowane zostało pojęcie lejtmotywu, które co 

prawda pojawiało się już wcześniej w terminologii muzycznej, ale po raz pierwszy 

zostało użyte w odniesieniu do dzieła Mistrza z Bayreuth. Książki Wolzogena ujęte 

                                                           
188 Thomas Grey, Wolzogen Hans (Paul) von [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians,  

St. Sadie (red.), Macmillan Publishers Limited, London 2001, Vol 27. 



 

99 
 

są zawsze w formie jednolitej: zawierają streszczenie akcji, z ujętymi w tekście 

wieloma przykładami motywów przewodnich (praca dotycząca całej Tetralogii189 

zawiera ich w sumie 90). Większość z przykładów muzycznych opatrzona jest  

z reguły krótkim komentarzem – najczęściej opisującym związek danego motywu 

przewodniego z elementem świata przedstawionego. Pierwszy z przewodników 

ujrzał światło dzienne już w 1877 roku, po czym systematycznie wydawane były 

kolejne, aż do ostatniego dzieła, Parsifala. Pionierskie analizy Wolzogena na stałe 

weszły do kanonu prac teoretycznych dotyczących dzieła Wagnera, znajdując przy 

okazji wielu naśladowców i kontynuatorów. 

Do ich grona należy m.in. amerykański teoretyk, Gustav Kobbé (1857-1918), 

znany krytyk muzyczny, czego świadectwem są liczne artykuły pisane dla 

wszystkich istotnych nowojorskich czasopism („The Sun”, „The World” oraz „Mail 

and Ekspress”)190. Największym osiągnięciem pisarstwa muzycznego autora była 

jednak publikacja pt. The Complete Opera Book191 zawierająca streszczenia oraz analizy 

dzieł operowych. W związku z zainteresowaniem teatrem muzycznym, opublikował 

też kilka książek o dziele Wagnera, w tym autorski przewodnik po muzyce 

Pierścienia Nibelunga192, przypominający pod względem formy i zawartości 

wcześniejszy odpowiednik pióra Wolzogena, choć pod względem ilości przykładów 

muzycznych jest od niego uboższy. 

Znacznie bardziej rozbudowane jest zestawienie motywów przewodnich 

Carla Waack’a (1861-1922). Co prawda jego książka Richard Wagner, Ein Erfüller und 

Vollender deutscher Kunst193 należy jedynie marginesowo do literatury dotyczącej 

twórczości Wagnera, jednakże sporządzone przez niego indeksy motywów 

przewodnich są najpopularniejszymi tego typu opracowaniami. Do takiego stanu 

rzeczy zapewne w dużej mierze przyczynił się fakt, iż sporządzone przez Waacka 

                                                           
189 H. Wolzogen, Guide through the music of R. Wagner’s „The Ring of the Nibelung”… 

190 Paula Morgan, Kobbé Gustav [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, St. Sadie (red.), 

Macmillan Publishers Limited, London 2001, Vol 13, s. 705. 

191 Gustav Kobbé, The Complete Opera Book, Putnam and Sons, New York 1919. 

192 Gustav Kobbè, How to understand Wagner’s Ring of the Nibelung, W. Reeves, London 1916. 

193 Carl Waack, Richard Wagner, Ein Erfu ̈ller und Vollender deutscher Kunst, Breitkopf & Härtel,  

Leipzig 1918. 
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listy z przykładami muzycznymi najczęściej funkcjonują jako suplement wysoce 

cenionych wyciągów fortepianowych oper i dramatów muzycznych Wagnera, 

autorstwa niemieckiego dyrygenta, Felixa Mottla (1856-1911). Istotny jest również 

fakt modyfikacji wypracowanego przez Wolzogena, utartego modelu przewodnika 

po dziele Wagnera.  W przeciwieństwie do Wolzogena, ujmującego swoje 

opracowania w formie streszczenia akcji wraz z wplecionymi w tekst przykładami 

nutowymi, wersje Waacka zawierają pełny tekst dramatu z odnośnikami do 

poszczególnych motywów przewodnich umieszonych na końcu każdej z książek. 

Dzięki temu prace Waacka są dokładniejsze oraz znacznie bardziej skrupulatne. 

Warte odnotowania są także zamieszczone obok tekstu informacje dotyczące 

instrumentacji motywów. 

Rozmaitego typu prace analityczne równolegle rozwijają się także w polskiej 

myśli muzycznej. Na początku wieku XX wykonawca wagnerowskich partii 

wokalnych Aleksander Bandrowski (1860-1913) wydaje własne przekłady tekstów 

dramatycznych Wagnera (Tetralogia, Śpiewacy norymberscy, Tristan i Izolda), a także 

pracę pt. Rozbiór tematyczny Ryszarda Wagnera trylogii z prologiem. Z kolei Zdzisław 

Jachimecki (1882-1953) pisze w 1911 roku monografię autora Pierścienia Nibelunga194. 

Książka zawiera liczne ilustracje nutowe z przekroju całej twórczości Wagnera (nie 

tylko operowej), na przykładzie których łatwo zaobserwować ewolucję stylu 

kompozytorskiego. Jednak ze względu na zakres tematyczny monografii 

Jachimeckiego, siłą rzeczy nie stanowi ona kompletnego zestawienia. 

Problem motywów przewodnich Pierścienia Nibelunga powrócił do pisarstwa 

muzycznego w drugiej połowie XX wieku.  Spośród najwybitniejszych postaci 

naukowych zajmujących się analizą dramatów muzycznych Wagnera, nie można 

pominąć osoby brytyjskiego muzykologa, Derycka Cooke’a (1919-1976). W polu jego 

zainteresowań leżała przede wszystkim muzyka XIX wieku (Wagner, Mahler, 

Bruckner), a także semantyka muzyczna. Ostatnie lata życia wypełniła Cooke’owi 

praca nad ogromnym studium Pierścienia Nibelunga. Niestety śmierć uniemożliwiła 

autorowi dokończenie dzieła. Obejmująca jedynie materiał pierwszego tomu wielkiej 

rozprawy (również zresztą nieukończonej) książka, zatytułowana I saw the world 

                                                           
194 Z. Jachimecki, Wagner… 



 

101 
 

end195 ukazała się w 1979 roku. Jako jej uzupełnienie należy potraktować wykład pod 

tytułem An Introduction to Der Ring des Nibelungen196, nagrany w formie audio kilka 

lat wcześniej (1967). Wespół z dyrygentem Georgiem Soltim stworzył Cooke 

kompendium wiedzy dotyczące motywów przewodnich Tetralogii, wraz  

z autorskimi komentarzami oraz przykładami muzycznymi. Całe nagranie posiada 

ich blisko 200, z czego wyszczególnić można ok. 130 różnych motywów 

przewodnich. 

 

2.2. Katalog motywów przewodnich 

Prace Wolzogena, Kobbé’a, Waacka, Bandrowskiego, Jachimeckiego oraz 

Cooke’a posłużyły do stworzenia jednego, uniwersalnego katalogu motywów 

przewodnich Pierścienia Nibelunga. Przykłady muzyczne lejtmotywów 

uporządkowane są w kolejności zgodnej z chronologią wydarzeń akcji, ukazując 

pierwsze pojawienie się ich w dziele (przy czym wskazywana jest pierwsza wersja 

motywu). Zestawienie zawiera także interpretacje semantyczne motywów 

przewodnich. 

Krytyczne porównanie wszystkich sześciu katalogów, ukazuje występujące 

między nimi, wyraźne różnice. Rozdźwięk ten zaznacza się przede wszystkim pod 

względem ilościowym: od niespełna pięćdziesięciu motywów przewodnich  

w monografii Jachimeckiego do blisko stu trzydziestu w wersji Cooke’a  

(u pozostałych autorów liczba lejtmotywów oscyluje w granicach 90-100). Ogólne 

zestawienie katalogów łącznie daje liczbę 153 motywów przewodnich występujących 

w całym Pierścieniu Nibelunga. Spośród motywów powtarzających się we wszystkich 

katalogach, tylko część z nich występuje pod dokładnie takimi samymi nazwami, jak 

np. motyw Zygfryda (nr 84). W większości jednak otrzymują tytuły synonimiczne, 

np. motyw nr 30, występujący u Wolzogena i Cooke’a pod nazwą motywu Złotych 

jabłek, pozostaje równoważny semantycznie wobec określania go mianem motywu 

                                                           
195 D. Cooke, I saw the Word end… 

196 Deryck Cooke, An introduction to der Ring des Nibelungen, CD-Audio, Wiener Philharmoniker,  

Sir Georg Solti (dyrygent), DECCA 1995. 
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Młodości (ponieważ magiczne jabłka dawały bogom wieczną młodość) przez 

Kobbé’a, Waacka i Bandrowskiego oraz motywu Frei (gdyż bogini ta jest opiekunką 

złotych jabłek) u Jachimeckiego. W wyjątkowych przypadkach zdarza się także,  

iż różnica w nazwach motywów jest tak daleka, że zmienia ich znaczenie całkowicie.  

Motywy przewodnie mają szczególne znaczenie dla spójności całego cyklu. 

Większość z nich pojawiwszy się w jednej części Pierścienia Nibelunga, ukazuje się 

ponownie także w kolejnych, zatem zasób lejtmotywów z dramatu na dramat 

zwiększa się. Materiał tematyczny zostaje do tego stopnia nasycony, że ilość zupełnie 

nowych motywów przewodnich stopniowo zostaje ograniczona: począwszy  

od 52 w Złocie Renu, poprzez 39 w Walkirii i 39 w Zygfrydzie na zaledwie  

23 w Zmierzchu bogów skończywszy. 

 Kolejnym zagadnieniem jest hierarchizacja lejtmotywów. Podstawowym 

kryterium tego rodzaju klasyfikacji jest bezspornie częstotliwość ich występowania 

w całym, czteroczęściowym cyklu. W partyturze Pierścieniu Nibelunga istnieje 

zaledwie 12 motywów, które pojawiają się we wszystkich ogniwach Tetralogii. 

Mianem głównych motywów przewodnich określić zatem można (kolejność 

chronologiczna): 

• m. Lamentu (nr 7) 

• m. Pierścienia (nr 13-15) 

• m. Walhalli (nr 17-19) 

• m. Włóczni (nr 21-22) 

• m. Logego (nr 32) 

• m. Czaru ognia (nr 33) 

• m. Tęsknoty za miłością (nr 35) 

• m. Smoka (nr 43) 

• m. Przekleństwa (nr 44) 

• m. Nienawiści (nr 45) 

• m. Erdy (nr 46) 

• m. Miecza (nr 50) 
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Konieczne jest jednak, aby zwrócić uwagę na fakt, że pierwsze ogniwo cyklu – Złoto 

Renu pełni w Tetralogii funkcję prologu. Sporo naczelnych idei oraz ważkich postaci 

(w tym dwoje głównych protagonistów – Brunhilda i Zygfryd) w pierwszej części 

Pierścienia Nibelunga w ogóle się nie pojawia, ani nawet nie ma o nich mowy.  

W związku z tym nie występuje też w Złocie Renu wiele istotnych lejtmotywów, 

przewijających się jednak w pozostałych trzech częściach cyklu. Listę głównych 

motywów przewodnich, należałoby więc uzupełnić o 13 kolejnych, wspólnych dla 

Walkirii, Zygfryda oraz Zmierzchu bogów: 

• m. Zygmunda i Zyglindy (nr 58) 

• m. Niedoli Wälsungów (nr 59) 

• m. Wälsungów (nr 61) 

• „Notung!” (nr 68) 

• m. Walkirii (nr 70) 

• m. Odezwu Walkirii (nr 71) 

• m. Przygnębienia Wotana (nr 73) 

• m. Opresji bogów (nr 76) 

• m. Losu (nr 80) 

• m. Cwałowania (nr 83) 

• m. Zygfryda (nr 84) 

• m. Magicznego snu (nr 90) 

• m. Wzruszenia Wotana (nr 91) 
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2.3. Próba typologii motywów przewodnich 

Oprócz faktu, że każdy z motywów przewodnich charakteryzuje się 

własnymi, indywidualnymi jakościami muzycznymi oraz przypisanym mu 

odrębnym znaczeniem, nietrudno zauważyć, że poszczególne lejtmowywy łączą się 

w wewnętrznie spokrewnione grupy. 

Jednym ze sposobów klasyfikacji motywów jest odwołanie się do ich rodzaju 

brzmieniowości oraz materiału muzycznego. Na tej podstawie możemy wyodrębnić 

w Tetralogii rodziny lejtmotywów, charakteryzowanych przez: 

• Melodię 

• Harmonię 

• Metrorytmikę 

• Instrumentację 

 

Motywy, których szczególnie znamienną cechą jest czynnik m e l o d y c z n y  

stanowią najbardziej rozbudowaną grupę w Tetralogii. Warte zaznaczenia przy 

okazji jest to, że zdecydowana większość z nich posiada niezwykle prostą, a niekiedy 

nawet jednolitą strukturę interwałową. Osią wielu motywów melodycznych 

Pierścienia Nibelunga jest rozłożony trójdźwięk, jak to ma miejsce w przypadku  

np. motywu miecza (nr 50), motywu Walkirii (nr 70), motywu leśnego  

ptaszka (nr 117), czy też rogu Zygfryda (nr 92): 

 
Przykład 25. motyw miecza 

 
Przykład 26. motyw Walkirii 

Taki stan rzeczy ma znamienny wpływ na ogólny wyraz warstwy muzycznej 

dzieła, dla której charakterystyczna jest swego rodzaju surowość – zgodnie  

z atmosferą tekstu dramatycznego, osnutego wokół mitycznych legend.  Szczególnie 

ciekawym przykładem tego rodzaju uproszczenia jest motyw Natury (nr 1), 

nawiązujący do szeregu alikwotów – podstawowego elementu właściwości dźwięku. 
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Nad wyraz brzemienny jest fakt, że właśnie tym motywem otwiera Wagner cały 

Pierścień Nibelunga: 

 
Przykład 27. motyw Natury 

Oczywiście istnieje także w Tetralogii rozbudowana grupa motywów 

posiadających cechy długooddechowych fraz, o zdecydowanie bardziej złożonej 

budowie interwałowej. Co ciekawe, reprezentują one najczęściej występujące  

w dramacie postacie kobiece np.: motywy Frei (nr 24-26), Zyglindy (nr 56), Brunhildy 

(nr 134) i Gudruny (nr 138) lub dotyczą sfery uczuciowej bohaterów, szczególnie 

miłości np.: motyw wyrzeczenia się miłości (nr 16), miłosnego pozdrowienia (nr 126), 

miłosnej ekstazy (nr 127) i miłości bohaterskiej (nr 135): 

 
Przykład 28. motyw Brunhildy 

 
Przykład 29. motyw miłosnego pozdrowienia 

W przypadku niektórych motywów przewodnich Pierścienia Nibelunga 

melodia do tego stopnia wciela h a r m o n i ę, że to właśnie ona staje się 

podstawowym czynnikiem lejtmotywu. Wówczas o „przewodniości” danego tematu 

nie decyduje melodia (która staje się jedynie elementem wtórnym), lecz 

rozpoznawalny ciąg akordów. Tego rodzaju symptomatyczne połączenia 

współbrzmień spotykamy m.in. w opartym na progresywnej sekwencji motywie 

Wędrowca (nr 100), chromatycznie wznoszących się lub opadających akordach 

budujących motyw Logego (nr 32), motywie czarodziejskiego hełmu (nr 37), 

motywie potęgi pierścienia (nr 40) oraz motywie magicznego snu (nr 90): 

 
Przykład 30. motyw Wędrowca 

 
Przykład 31. motyw Logego 

 

Od strony semantycznej motywy te reprezentują postacie, przedmioty i sytuacje, 

których nieodłącznymi przymiotami są magia, zaklęcia i czary. 
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Dość skromną, ale za to bogatą w wiele reprezentatywnych motywów, jest 

grupa lejtmotywów charakteryzowanych przez m e t r o r y t m i k ę . W ich strukturze 

najbardziej eksponowany jest specyficzny układ rytmiczny, najczęściej do tego 

stopnia wyrazisty, że jako motyw przewodni może funkcjonować bez melodii  

i harmonii. Specyfikę metrorytmiczną posiadają w szczególności motywy 

Olbrzymów (nr 27), Nibelungów (nr 36), Hundinga (nr 60) oraz cwałowania (nr 83), 

a zatem dotyczą przede wszystkim postaci i sytuacji charakterystycznych: 

 
Przykład 32. motyw Nibelungów 

 
Przykład 33. motyw cwałowania 

 

Obok melodii, harmonii i metrorytmiki, większość motywów przewodnich 

posiada także dodatkowy czynnik  charakteryzujący je, a mianowicie indywidualną 

i n s t r u m e n t a c j ę. Orkiestracja nadaje lejtmotywom specyficzne walory 

brzmieniowe, dzięki którym elementy świata przedstawionego do jakich odnoszą się 

motywy przewodnie, ilustrowane są w sposób niezwykle sugestywny, oddziałując 

dodatkowo na wyobraźnię słuchacza. Szczególne walory instrumentacyjne posiadają 

m.in.: motyw Walhalli (nr 17-19), najczęściej reprezentowany przez grupę 

instrumentów dętych blaszanych, motyw pierścienia (nr 13-15), ilustrowany 

częstokroć za pomocą instrumentów dętych drewnianych (klarnety, fagoty)  

w średnim i niskim rejestrze, motyw Olbrzymów (nr 27), akcentowany przez rytm 

punktowany w kotłach oraz motyw smoka (nr 43), grany przez tuby w niskim 

rejestrze: 

 
Przykład 34. motyw smoka 

  Liryzm melodyjnych motywów miłości jest zaś najczęściej uwydatniany przez 

sekcję skrzypiec lub instrumenty dęte drewniane w średnim i wysokim rejestrze. 

Warto zauważyć także, iż w zależności od sytuacji dramatycznej, gęstość 

instrumentacji danego motywu przewodniego zmienia się. Jednym z najbardziej 



 

144 
 

widowiskowych przykładów reorkiestracji lejtmotywu jest 3 scena ostatniego aktu 

Walkirii, gdzie motyw czaru ognia (nr 33), grany przez instrumenty dęte drewniane, 

podkreślany jest przez pasaże w sekcji skrzypiec i harfie. 

 
Przykład 35. motyw czaru ognia 

Drugim sposobem klasyfikacji motywów przewodnich jest ich rozróżnienie ze 

względu na interpretację semantyczną. W Pierścieniu Nibelunga,  

z punktu widzenia przynależności do elementów świata przedstawionego 

wyszczególnić możemy następujące grupy: 

• Motywy postaci 

• Motywy przedmiotów 

• Motywy przyrody 

• Motywy stanów emocjonalnych 

• Motywy sytuacyjne oraz pochodne 

• Motywy idei oraz pochodne 
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Grupa m o t y w ó w  p o s t a c i 197 odznacza się silnymi kontrastami, 

wynikającymi z odzwierciedlenia indywidualnych cech postaci za pomocą 

rozlicznych środków muzycznych. Są najistotniejszymi elementami charakterystyki 

osób dramatu, dlatego najczęściej poprzedzają moment pojawienia się danej postaci 

na scenie, względnie gdy treść jej wypowiedzi jest istotna z punktu widzenia akcji 

dramatu. Jednym z najlepszych tego przykładów jest motyw Hundinga (nr 60) 

rozbrzmiewający po raz pierwszy na początku 2 sceny pierwszego aktu Walkirii,  

w momencie wkroczenia gospodarza do wnętrza chaty: 

 
Przykład 36. motyw Hundinga 

Złowrogi, zwiastujący nadejście posępnego pana domu, fanfarowy motyw jest 

przeciwstawny wobec liryczno-kantylenowych tematów opisujących postacie 

Zygmunda (nr 54-55) i Zyglindy (nr 56) – jak wiadomo pozostających  

w opozycji wobec Hundinga: 

 

Przykład 37. motyw Zygmunda 

 

Przykład 38. motyw Zyglindy 

Późniejsza obecność motywu Hundinga zostaje zwielokrotniona podczas trwania 

monologu tej postaci (Ich weib ein Wilde Geslecht, t. 674-789). 

Motywy oprócz funkcji reprezentowania poszczególnych osób dramatu pełnią 

także rolę retrospektywną. Częstokroć odnoszą się do postaci, które nie biorą 

fizycznego udziału w danym momencie akcji, ale np. zostają wspomniane  

w wypowiedziach innych bohaterów. Do zupełnie wyjątkowych przypadków należą 

zaś przykłady motywów antycypujących, które pojawiają się zanim jeszcze dana 

                                                           
197 Motywy nr: 5, 6, 24*, 25*, 26*, 27, 32*, 36, 43, 46, 48, 54-58, 60-63, 70, 72, 84, 100, 101, 109, 134, 136-

138, 149 (oznaczenie numeru motywu gwiazdką, wskazuje na jego przynależność do więcej niż jednej 

grupy semantycznej). 
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postać zacznie brać udział w toku wydarzeń fabularnych. W takiej sytuacji 

charakterystyka muzyczna wyprzedza dramatyczną. W ten sposób zostaje 

przedstawiona postać Zygfryda, którego motyw (nr 84) pojawia się już  

w 2 i 3 scenie trzeciego aktu Walkirii, gdy Zyglinda nosi go dopiero w swoim łonie, 

podczas gdy sam bohater zostaje wprowadzony dopiero w kolejnym ogniwie cyklu 

Pierścienia Nibelunga. Szeroki temat intonowany przez waltornię, nadającą mu 

heroiczne rysy, już od pierwszej chwili zapowiada postać nieustraszonego 

bohatera. 

W Tetralogii istnieje także podgrupa motywów, które pierwotnie zostały 

przypisane postaciom, a następnie stały się także nośnikami przypisanych im 

atrybutów. Dotyczy to przede wszystkim postaci bogów o silnie alegorycznych 

sylwetkach, będących nośnikami konkretnych elementów świata przedstawionego, 

takich jak np. miłość, ogień czy burza z piorunami. Szczególnie znamienne pod tym 

względem są przykłady motywów Frei (nr 24-26) oraz Logego (nr 32). W pierwszym 

ogniwie cyklu – w Złocie Renu ich rola ogranicza się co prawda jedynie do 

muzycznego opisu postaci do jakich się odnoszą, lecz w kolejnych częściach 

Pierścienia Nibelunga ich funkcjonowanie w dramacie zostaje znacznie poszerzone. 

Motywy Frei (z wyszczególnieniem motywu nr 25) nabierają nowego kontekstu  

w pierwszym akcie Walkirii, gdzie występują w sytuacjach przedstawiających sceny 

namiętności między Zygmundem a Zyglindą. W ten sposób Freja-bogini miłości, 

choć nieobecna w toku narracji dramatycznej, objawia się tutaj jako muzyczny 

symbol uczucia łączącego bliźniaczą parę: 

 

Przykład 39. motyw Frei w Złocie Renu 

 

Przykład 40. motyw Frei w Walkirii 

Na tej samej zasadzie działa w Tetralogii postać boga ognia – Logego, którego 

motyw wkracza, aby ilustrować reprezentowany przez bohatera żywioł: gdy Wotan 

otacza płomiennym kręgiem Brunhildę (Walkiria, akt III, scena 3), gdy Zygfryd kuje 

miecz (Zygfryd, akt I, scena 3) oraz gdy pożar pochłania Walhallę (Zmierzch bogów, 

akt III, scena 3). Jak zatem widać motywy przewodnie dotyczące postaci bogów 
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zazębiają się także z grupami dotyczącymi stanów emocjonalnych oraz elementów 

świata przyrody. 

 

M o t y w y  p r z e d m i o t ó w  i  m i e j s c 198 są muzycznymi nośnikami 

kluczowych dla przebiegu akcji rekwizytów i miejsc. Za pomocą licznych środków 

muzycznych, nadaje im Wagner swego rodzaju „osobowość” tak, aby 

charakterystyka muzyczna przedmiotu odzwierciedlała jego zadanie w akcji 

dramatu. I tak np. motyw miecza (nr 50) dźwiękowo oddawany jako wznoszący się 

w górę, rozłożony akord C-dur grany przez trąbkę, natychmiast przywodzi na myśl 

unoszony w triumfalnym geście oręż (por. s. 115). Z kolei motyw  

pierścienia (nr 13-15) oparty na zataczającym melodyczne „koło” pochodzie tercji, 

przywołuje krągły przedmiot o magicznych właściwościach: 

 
Przykład 41. motyw pierścienia 

Analogicznie jak w przypadku motywów dotyczących postaci, motywy 

przedmiotów i miejsc odwołują się nie tylko do czasu teraźniejszego, lecz także 

przeszłości, przytaczając związane z nimi wydarzenia. 

Obserwując niektóre lejtmotywy przedmiotów, dostrzegamy również, że tak 

samo jak wieloznaczne motywy postaci bogów, tak i one posiadają drugi poziom 

semantyczny. Najbardziej spektakularny jest pod tym względem motyw włóczni   

(nr 21, 22), odnoszący się zarówno do magicznego rekwizytu, jak i jego posiadacza-

Wotana: 

 
Przykład 42. motyw włóczni 

                                                           
198 Motywy nr: 4*, 9, 13-15, 17-22, 30, 37, 41, 50, 68, 92, 102, 131, 133, 141. 
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Co więcej, jako berło boskiego władcy pozostaje także w związku z innymi 

istotnymi ideami poetyckimi dzieła: odnosi się do praw i układów rządzących 

światem bogów i ludzi (przykładem sytuacja dramatyczna w 2 scenie I aktu 

Zmierzchu bogów, gdzie motyw ten pojawia się, gdy Zygfryd zawiera przymierze 

krwi z Gunterem). 

 

Kolejną grupę stanowią m o t y w y  p r z y r o d y 199. W świecie Pierścienia 

Nibelunga występują wszystkie cztery żywioły: wody, odzwierciedlane przez 

motywy fal (nr 3), falowania (nr 10) oraz Renu (nr 4), ognia reprezentowanego przez 

motywy Logego – boga ognia (nr 32) oraz Czaru ognia (nr 33), ziemi ilustrowanej za 

pomocą motywów szmeru lasu i leśnego ptaszka (nr 112-118) i wreszcie powietrza, 

występującego w dziele pod postacią motywu burzy (nr 53)  

i boga Donnera (nr 48), którego atrybutem są burza i grzmoty. W cyklu służą 

kompozytorowi do obrazowania miejsc w jakich toczy się akcja np. dno Renu  

w 1 scenie Złota Renu oraz las w drugim akcie Zygfryda lub konkretnych sytuacji  

np. burza we wstępie do pierwszego aktu Walkirii oraz wspomniane w opisie 

motywu Logego sceny z udziałem żywiołu ognia. 

Oprócz bezpośredniego odniesienia do akcji scenicznej, podobnie jak 

pozostałe wymienione grupy motywów, tak i te związane z przyrodą posiadają 

funkcję retrospektywną, przywołując określoną sytuację dramatyczną, mającą 

miejsce w przeszłości np. gdy Zygfryd w przedśmiertnym monologu wspomina 

moment swojego przedarcia się przez płomienny krąg (Zmierzch bogów, akt III,  

scena 2). 

 

M o t y w y  s t a n ó w  e m o c j o n a l n y c h 200 odnoszą się do sfery uczuciowej 

postaci. W zależności od sytuacji dramatycznej mogą dotyczyć zarówno aktualnej 

kondycji emocjonalnej bohatera jak i przywoływać jego nastrój z przeszłości.  

W Pierścieniu Nibelunga zdecydowana większość motywów tej grupy wyraża 

emocje  pokrewne z uczuciem miłości. Taki stan rzeczy jest bezpośrednio związany  

                                                           
199 Motywy nr: 1-3, 4*, 10, 32*, 33, 34, 48*, 49, 53, 112-118. 

200 Motywy nr: 7, 24*, 25*, 26*, 35, 52, 59, 66, 67, 73, 74, 91, 93, 94, 97, 120, 122, 123, 127, 140. 
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z podkreślaniem przez Wagnera występujących w cyklu wątków uczuciowych – 

związku Zygmunda i Zyglindy oraz Zygfryda i Brunhildy. Wskutek tego motywy 

miłości przedstawiają ów stan emocjonalny w rozmaitych obliczach: począwszy od 

tęsknoty (nr 97), poprzez namiętność (nr 66, 67), na ekstazie skończywszy (nr 127). 

Bogactwo to najtrafniej oddają miłosne dialogi wspomnianych par bohaterów  

(3 scena pierwszego aktu Walkirii oraz 3 scena trzeciego aktu Zygfryda). Obok 

dominujących w Tetralogii motywów miłosnych pojawiają się w dramacie także 

motywy dotyczące negatywnego pobudzenia emocjonalnego bohaterów: lamentu  

(nr 7, 52), zemsty (nr 110), przygnębienia (nr 73, 74). 

W grupie motywów określających stany emocjonalne, możemy także dokonać 

jeszcze jednej, wewnętrznej kategoryzacji. Część z nich bowiem, dotyczy uczuć 

uniwersalnych, sprzężonych z wieloma postaciami dramatu jak np. motyw tęsknoty 

za miłością (nr 35), towarzyszący postaciom o różnym typie emocjonalności: 

Alberykowi, Wotanowi i Zygfrydowi. 

 
Przykład 43. motyw tęsknoty za miłością 

Pozostałe z kolei mają charakter indywidualny, reprezentując emocje konkretnego 

bohatera, czego jednym z najtrafniejszych przykładów jest motyw Przygnębienia 

Wotana (nr 73): 

 
Przykład 44. motyw przygnębienia Wotana 

Bezpośredni związek z daną postacią w takim wypadku sprawia, że każdorazowe 

pojawianie się tego rodzaju motywu we fragmentach o charakterze 

retrospektywnym przywołuje nie tylko stan emocjonalny z przeszłości ale także 

sylwetkę bohatera, oraz całą sytuację dramatyczną do jakiej się odnosi. 
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Kolejną kategorię stanowią lejtmotywy powiązane z określonymi działaniami 

postaci lub nawet konkretnymi wydarzeniami. M o t y w y  s y t u a c y j n e 201 

najczęściej odnoszą się do aktualnie rozgrywającej się akcji dramatycznej tj. pościgu, 

cwałowania, usypiania itd., zdecydowanie rzadziej – w stosunku do pozostałych 

grup motywów – odnoszą się do wydarzeń przeszłych. Podobnie jak motywy 

reprezentujące stany emocjonalne tak i lejtmotywy sytuacyjne mogą dotyczyć 

wydarzeń związanych z konkretnymi postaciami dramatu, jak  ma to miejsce  

w przypadku motywu śpiącej Brunhildy (nr 89): 

 

Przykład 45. motyw śpiącej Brunhildy 

Do grupy tej zaliczyć należy również wszelkie motywy o charakterze zawołań 

i okrzyków. Związane są zawsze bezpośrednio ze słowami-wykrzyknikami, 

podkreślającymi stany emocjonalne postaci np. bojowe usposobienie walkirii – 

motyw Hojotoho! (nr 71), uwielbienie złota przez Córy Renu – motyw Heiajaheia! (nr 

11), czy agresję Hagena – motyw Hoiho! (nr 147). 

 
Przykład 46. motyw Hoiotoho! 

Inną podkategorię motywów sytuacyjnych stanowią te, związane z wypowiedziami 

o znamionach lirycznych: z pieśnią miłości Zygmunda (nr 65), pieśnią kowala  

(nr 107-108) intonowaną przez Zygfryda podczas kucia miecza czy też z piosenką 

karła Mimego (nr 96). 

 

M o t y w y  i d e i 202 są najbardziej rozbudowaną pod względem 

semantycznym rodziną motywów przewodnich. Kategoria ta obejmuje reprezentacje 

bytów niematerialnych stanowiących jednocześnie naczelne myśli przewodnie 
                                                           
201 Motywy nr: 11, 39, 42, 64, 65, 71, 78, 79, 83, 89, 95, 96, 104, 106-108, 125, 139, 147, 148, 150, 152, 153. 

202 Motywy nr: 8, 12, 16, 23, 28, 29, 31, 38, 40, 44, 45, 47, 51, 69, 75-77, 80-82, 85-88, 90, 98, 99, 103, 105, 

110, 111, 119, 121, 123, 126, 128-130, 132, 135, 142-146, 151. 
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dzieła. W Pierścieniu Nibelunga zaś, skupiają się one wokół trzech kluczowych 

wyróżnionych przez Bohdana Pocieja pojęć: zaklęcia, przekleństwa  

i losu203. 

Motywy idei zazwyczaj reprezentują decydujące dla przebiegu akcji problemy 

dramatu, dlatego ich obecność zależna jest od rozwoju fabuły. W pewien pośredni 

sposób odnosić się mogą zarówno do postaci, jak ich działań i emocji, właściwości 

przedmiotów oraz konsekwencji zaistniałych wydarzeń. Część owych motywów – 

znacznie mniejsza, towarzyszy wszystkim, lub większości ogniw Tetralogii, 

przedstawiając główne idee cyklu: motyw wyrzeczenia się miłości (nr 16), motyw 

losu (nr 80), motyw przekleństwa (nr 44): 

 

Przykład 47. motyw wyrzeczenia się miłości 

 
Przykład 48. motyw losu 

 

Pozostałe motywy dotyczące tematów istotnych z punktu widzenia wyłącznie 

danego odcinka dramatu (ogniwa cyklu, aktu lub sceny) np. motyw mordu (nr 146) 

pojawiający się wyłącznie w Zmierzchu bogów, gdy planowana jest przez Brunhildę, 

Guntera i Hagena zemsta na Zygfrydzie. 

Z uwagi na trudność jednoznacznej interpretacji, motywy idei tworzą 

znacznie wyższe piętro intelektualne w stosunku do pozostałych grup lejtmotywów. 

Jednym z najlepszych tego przykładów jest pierwszy akt Walkirii. Znamienny jest 

fakt, że z punktu widzenia rozwoju akcji początkowe sceny tego dramatu eksponują 

świat przedstawiony całkowicie różny od świata przedstawionego poprzedniego 

ogniwa cyklu – Złota Renu. Tekst pierwszego aktu Walkirii w żaden sposób nie 

nawiązuje do wydarzeń mających miejsce w pierwszej części Tetralogii i co więcej, 

przedstawione zostają nam trzy, zupełnie nowe postacie: Zygmund, Zyglinda oraz 

Hunding. W partyturze nie brak jednak licznych aluzji, przypomnień  

i reminiscencji, wyrażanych za pomocą motywów idei. 

 To, co łączy bohaterów i wydarzenia toczące się w Walkirii ze Złotem Renu 

najpełniej „wyjaśnia” w muzyczny sposób scena trzecia. W celu zrozumienia 

                                                           
203 B. Pociej, Wagner…, s. 120. 



 

152 
 

zawartych w niej przez Wagnera aluzji, należy nieco dłużej przyjrzeć się ostatniej 

scenie pierwszej części Tetralogii. Szczególnie intrygującą kartę partytury stanowi 

moment przed wkroczeniem bogów do Walhalli, gdy Wotan, przepełniony wielką 

ideą wypowiada kwestię: So grüß' ich die Burg, sicher vor Bang' und Grau'n! (Pozdrowię 

zatem zamek, wolny od strachu i obaw), czemu towarzyszy następujący motyw: 

 
Przykład 49. Złoto Renu, scena 4, t. 3781-3784; motyw potrzeby miecza  

Podobny temat, na słowach: Ein Schwert verhieß mir der Vater, ich fänd' es in höchster 

Not (Ojciec miecz mi przyrzekł, który znajdę w największej potrzebie) śpiewa na początku 

trzeciej sceny pierwszego aktu Walkirii Zygmund, gdy przywołuje obietnicę złożoną 

przez ojca: 

 
Przykład 50. Walkiria, akt I, scena 3; t. 811-815; motyw potrzeby miecza 

W tym kontekście, fraza śpiewana przez Zygmunda konstytuuje się jako motyw 

potrzeby miecza (nr 51), a przy okazji oczywistym staje się, że „od strachu i obaw”, 

wspomnianych przez Wotana w Złocie Renu ma chronić niezwyciężony  

oręż – Notung, przeznaczony Wälsungowi. Potwierdza to pojawiający się 

bezpośrednio po słowach władcy bogów motyw miecza (nr 50).  

Przykładem ideowego „łącznika” pomiędzy skrajnie różnymi światami Złota 

Renu i pierwszego aktu Walkirii jest także motyw wyrzeczenia się miłości, 

występujący na chwilę przed wyciągnięciem Notunga z wnętrza jesionu przez 

Zygmunda. Pierwotne usytuowanie lejtmotywu ma miejsce w pierwszej scenie Złota 

Renu, gdy Woglinda informuje o konieczności przeklęcia własnych uczuć dla 

posiadania złota: Nur wer der Minne Macht entsagt, nur wer der Liebe Lust verjagt (Ten 

tylko, kto siłę miłości przeklina i wszelkie odrzuca miłosne pragnienia).  

 
Przykład 51. Złoto Renu, scena 1, t. 617-621; motyw wyrzeczenia się miłości 
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Zagadkowym jest fakt, dla którego Wagner wprowadza motyw przewodni 

kojarzony bezpośrednio ze sceną wyrzeczenia się miłości przez Alberyka,  

w momencie wyciągania przez Zygmunda miecza z pnia drzewa. Tym bardziej, że 

słowa wypowiadane przez bohatera: Heiligster Minne höchste Not, sehnender Liebe 

sehrende Not (Najświętszej miłości potrzebo najgłębsza, miłości tęskniącej namiętny 

przymusie) są afirmacją miłości, a nie jej odrzuceniem.  

 
Przykład 52. Walkiria, akt 1, scena 3, t. 1400-1408; motyw wyrzeczenia się miłości 

Nie widać także żadnych analogii między postaciami Alberyka i Zygmunda, 

gdyż pod względem sytuacji dramatycznej ich działania są skrajnie odległe od siebie. 

Gest muzyczny Wagnera zawarty w tej scenie jest zatem symboliczny. Interesujące 

wytłumaczenie tego fragmentu na poziomie linii fabularnej proponuje Deryck 

Cooke, przypominający, że Zygmund wyciąga miecz nie tylko po to, aby oswobodzić 

Zyglindę, ale przede wszystkim dla Wotana, chcącego odzyskać pierścień władzy, 

którego ceną posiadania było odrzucenie miłości204. Przede wszystkim jednak użycie 

motywu wyrzeczenia się miłości w tej części partytury ma niezwykle silną funkcję 

reminiscencyjną – przywołuje jedną z najważniejszych sytuacji dramatycznych Złota 

Renu, w punkcie kulminacyjnym pierwszego aktu Walkirii. 

 

  

                                                           
204 D. Cooke, I saw the Word end…, s. 4. 
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3. Harmonia 

 

3.1. Harmonia a okres poetycko-muzyczny 

Harmonia jest obok motywu przewodniego drugim głównym 

współczynnikiem kształtującym wagnerowski okres poetycko-muzyczny. Zgodnie  

z założeniami Opery i dramatu, w myśl której ramy tonacji powinny być 

zdeterminowane przez sytuację sceniczną, kompozytor w zasadzie utrzymuje okresy 

poetycko-muzyczne w jednej tonacji, co oczywiście nie oznacza, że wewnątrz nich 

nieobecne są modulacje. Niemniej zdarzają się w Pierścieniu Nibelunga odcinki,  

w których tonacje są jasno skrystalizowane. Jednym z tego przykładów jest 

otwierające drugą scenę Złota Renu krótkie arioso Wotana (V okres poetycko-

muzyczny: Wotan błogosławi Walhallę), utrzymane w całości w tonacji Des-dur. 

Tonacja jest tutaj wyraźnie skrystalizowana, co podkreślają częste zwroty 

dominantowo-toniczne, w tym silnie zarysowana kadencja doskonała wieńcząca 

arioso. 

 

 
Przykład 53. Złoto Renu, scena 2, t. 821-826 

Identyfikacja tonacji głównej nie zawsze jednak jest tak oczywista jak we 

wspomnianym, krótkim monologu władcy bogów. Osobliwą cechą harmoniki wielu 

okresów poetycko-muzycznych jest unikanie akordu tonicznego lub jego ewentualna 

obecność w osłabionej postaci (np. w drugim przewrocie). Tego rodzaju 

dekonstrukcję centrów tonalnych najliczniej spotykamy w części partytury Pierścienia 

Nibelunga skomponowanej po Tristanie i Izoldzie: ostatnim akcie Zygfryda oraz 

STSTS T   TVI   D         T 
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Zmierzchu bogów. Ze zjawiskiem omijania akordu centralnego i wprowadzaniem go 

w formie osłabionej spotykamy się m.in. na początku VIII okresu poetycko-

muzycznego drugiego aktu ostatniego ogniwa Tetralogii. 

 
Przykład 54. Zmierzch bogów, akt II, scena 4, t. 904-909 

Niekiedy zdarza się, że fragmenty jednolite pod względem treści (wziąwszy pod 

uwagę tekst i akcję sceniczną) zawierają dwa lub więcej centra tonalne. W takim 

wypadku należy zwrócić uwagę, że tonacje wchodzące w skład jednego okresu 

poetycko-muzycznego niekoniecznie są ze sobą pokrewne, choć sytuacje te należą 

raczej do wyjątków. Egzemplifikacją tego stanu rzeczy jest plan harmoniczny 

monologu Waltrauty z pierwszego aktu Zmierzchu bogów, który – choć w większości 

utrzymany jest w tonacji c-moll – zawiera liczne chwilowe wychylenia do innych 

tonacji. 

T
5 
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Przykład 55. Zmierzch bogów, akt I, scena 3, t. 2109-2113 

 O jedności narracji muzycznej decyduje – obok rozbudowanej sieci motywów 

przewodnich – omawiana przez Wagnera w Operze i dramacie „sztuka przejścia” (por. 

II. Od opery do dramatu muzycznego. Koncepcja teoretyczna Ryszarda Wagnera s. 54-55), 

polegająca na jak najczęstszym zastępowaniu kadencji doskonałych połączeniami 

akordów o cechach „zwodniczego” zakończenia (Trugschluss). Najbardziej 

typowym rodzajem połączenia jest przejście dominanty na akord inny niż tonika,  

np. na TIII, TVI, względnie tonikę osłabioną – z dwoma tercjami lub na kwincie. 

Innym, jeszcze bardziej zaawansowanym przykładem formy kadencji „zwodniczej” 

jest przejście pomiędzy pierwszym i drugim okresem poetycko-muzycznym 

pierwszego aktu Zygfryda. Zamykająca okres pierwszy dominanta nonowa tonacji 

głównej (b-moll): f-a-c-es-ges przechodzi na trójdźwięk zmniejszony: e-g-b, po czym 

następuje nagła zmiana tonacji na G-dur. Opisane przejście ma szczególne znaczenie 

z punktu widzenia akcji scenicznej – nagła zmiana tonacji wiąże się z pierwszym 

pojawieniem tytułowego bohatera dramatu. 

h-moll c-moll 
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Przykład 56. Zygfryd, akt I, scena 1, t. 247-252 

Przykład ten nie jest przypadkiem odosobnionym. Połączenie akordów  

o cechach mylnego zakończenia bardzo często następuje w punktach granicznym 

pomiędzy okresami poetycko-muzycznymi. Harmonia staje się wówczas szczególnie 

znamiennym współczynnikiem dramaturgii muzycznej. Kolejnym tego 

potwierdzeniem jest sytuacja dramatyczna z czwartej sceny Złota Renu: nagłe 

wynurzenie się Erdy z wnętrza ziemi podczas trwania sporu o pierścień pomiędzy 

bogami a olbrzymami. Moment ten zbiega się z nagłą zmianą tonacji, osiągniętą bez 

jakiegokolwiek procesu modulacyjnego: akord f-moll (subdominanta tonacji głównej 

tego okresu – c-moll) zostaje bezpośrednio zestawiony z akordem cis-moll, nie 

będącym z poprzednim w żadnej pokrewnej relacji. 

 

F-dur e-g-b 



 

158 
 

 
Przykład 57. Złoto Renu, scena 4, t. 3452-3460 

 Istotną kwestią harmoniki Pierścienia Nibelunga jest fakt, iż jej zaawansowanie 

jest różne w poszczególnych ogniwach cyklu. O takim stanie rzeczy zadecydował 

niewątpliwie rozwój warsztatu kompozytorskiego Wagnera w okresie 

komponowania monumentalnego dzieła. W związku z tym karty Tetralogii 

skomponowane po dwunastoletniej przerwie w pracy nad utworem (tj. od III aktu 

Zygfryda) charakteryzują się znacznie bardziej intensywnym udziałem chromatyki. 

Dlatego ostatnia część cyklu – Zmierzch bogów, mając na uwadze stopień 

zaawansowania harmonii najbliższa jest dramatowi muzycznemu Tristan i Izolda, 

który pod tym względem jest szczytowym osiągnięciem kompozytora. 

f-moll cis-moll 
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Podejście Wagnera do problemu harmonii w dramacie jest zróżnicowane. 

Niezależnie od wspomnianego wcześniej rozwoju jego warsztatu kompozytorskiego 

wyraźnie odróżnia on zaawansowanie harmonii w zależności od zaistniałej na scenie 

sytuacji dramatycznej. Proces ten obejmuje zarówno właściwe dla autora Pierścienia 

Nibelunga skomplikowanie materiału dźwiękowego jak i jego maksymalne 

uproszczenie. Skrajnym tego przykładem jest Vorspiel do Złota Renu, określony przez 

Joachima Köchlera „najbardziej zdumiewającym początkiem w całej historii 

muzyki”205. Ewolucja akordu Es-dur na przestrzeni 136 taktów wstępu do Złota Renu 

niezbicie wskazuje na zwrócenie uwagi przez kompozytora na właściwości 

brzmieniowe akordu. Świadczy to o nowej jakości sposobu traktowania harmonii, 

niespotykanej nigdzie wcześniej, przed powstaniem Tetralogii. 

 

3.2. Próba charakterystyki tonacji 

Odrębnym zagadnieniem jest wykaz odniesień pozamuzycznych dla 

poszczególnych tonacji tworzących ogólną strukturę tonalną Pierścienia Nibelunga. 

Pomocnym przy omawianiu tego problemu jest przegląd sporządzonych w XIX 

wieku katalogów tonacji, przede wszystkim Christiana Friedricha Daniela Schubarta 

(1806 r.)206, Ferdinanda Handa (1837 r.)207, Hectora Berlioza (1856 r.)208 oraz Paula 

Ertela (1896 r.)209. Reprezentują one sposoby pozamuzycznych interpretacji tonacji  

w całym stuleciu romantyzmu. Ciężko stwierdzić, czy katalogi te były znane 

Wagnerowi, a nawet jeśli, to czy mógł się nimi w jakikolwiek sposób inspirować. 

                                                           
205 J. Köchler, Richard Wagner…, s. 389. 

206 Christian Friedrich Daniel Schubart, Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, Wien 1806. Cyt. wg: 

Ryszard Daniel Golianek, Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja, Wydawnictwo Naukowe 

UAM, Poznań 1998, s. 127-128. 

207 Ferdinand Hand, Ästhetik der Tonkunst, T. 1, Lepizig 1837. Cyt. wg: R. D. Golianek, Muzyka 

programowa… 

208 Hector Berlioz, A Treatise upon Modern Instrumentation and Orchestration, przekład na język angielski 

Mary Cowden Clarke, Novello, Ewen and co., London 1858. Cyt. wg: R. D. Golianek, Muzyka 

programowa… 

209 Paul Ertel, Die Charaktere der Tonarten, Berlin 1896, s. 1267-1279. Cyt. wg: R. D. Golianek, Muzyka 

programowa… 
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Niemniej trzeba przyznać, że najbliższe dziełu Wagnera są określenia nadane przez 

Hectora Berlioza, najtrafniej odpowiadające tonacjom towarzyszącym sytuacjom 

dramatycznym i postaciom Pierścienia Nibelunga. Przyczyną takiego stanu rzeczy być 

może jest fakt, że traktat Berlioza opublikowany został trzy lata po rozpoczęciu pracy 

Wagnera nad muzyką Tetralogii, pozostając tym samym w chronologicznym 

sąsiedztwie z dziełem Mistrza z Bayreuth. I choć nie można oczywiście założyć, że 

twórca czteroczęściowego cyklu dramatów muzycznych na traktacie tym się opierał, 

to uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że wersja Berlioza prawdopodobnie 

odzwierciedla preferencje interpretacyjne tonacji w drugiej połowie XIX wieku, na 

którą przypada okres komponowania Pierścienia Nibelunga. Przykładem tego jest 

chociażby tonacja h-moll, kojarzona przez poprzedników autora Symfonii 

fantastycznej z łagodną skargą (Schubart) lub lamentacją (Hand). W przeciwieństwie 

do nich Berlioz określił ją mianem „brzmiącej, dzikiej i gwałtownej”, co w Tetralogii 

znajduje odbicie np. w postaciach walecznych Walkirii, którym tonacja h-moll 

towarzyszy najczęściej. Równie bliskie pokrewieństwo między interpretacją Berlioza 

a realizacją Wagnera znajdujemy w przypadku tonacji b-moll. Sprecyzowanie jej jako 

„ciemnej, głuchej i ochrypłej” przez Berlioza, z pełnym powodzeniem można odnieść 

do postaci Nibelungów, charakteryzowanych przez Wagnera przez tę właśnie 

tonację. Podobnie też, znacznie mniej adekwatne są wcześniejsze chronologicznie 

tytuły przypisywane przez Schubarta i Handa, twierdzące, że tonacja b-moll wyraża 

„niezadowolenie” bądź „silne cierpienie”.  

Warte podkreślenia jest także, iż niejednokrotnie nawet całe sceny lub akty  

w Tetralogii wiązane są za pomocą blisko spokrewnionych tonacji. Jednym  

z najlepszych przykładów przemyślanego planu harmonicznego są dwa pierwsze 

akty Walkirii ujęte w formę łuku tonacyjnego: d-moll → a-moll → d-moll (por. IV 

Muzyka Pierścienia Nibelunga. Realizacja artystyczna, s. 202). Błędem było by jednak 

sądzić, że zamysł kompozytora jest niezależny od akcji dramatu. W przypadku 

drugiej części Pierścienia Nibelunga pojawienie się tonacji d-moll pokrywa się  

z początkiem i końcem tragicznej miłości rodzeństwa: gdy Zygmund i Zyglinda 

poznają się w pierwszej scenie pierwszego aktu i gdy Zygmund ginie w piątej scenie 

aktu drugiego. Tonacja a-moll zaś jest głównym centrum tonalnym w scenach 
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dialogów pomiędzy Wotanem, Fryką i Brunhildą – postaciami świata boskiego, 

decydującymi o losach Zygmunda i Zyglindy (Akt II, scena 1, 2 i 3). Interesujące 

porównanie uzyskujemy także wówczas, gdy tę część dramatu odniesiemy do 

traktatu Berlioza. Jego autor co prawda obydwie tonacje charakteryzuje jako 

„brzmiące” z tym, że tonację d-moll – skojarzoną przez Wagnera w Walkirii ze 

światem ludzi – dookreśla dodatkowo jako „pospolitą”, zaś tonację a-moll – w tym 

samym dramacie reprezentującą świat bogów – jako „szlachetną”. 
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4. Typy wypowiedzi wokalnej 

 

Postacie świata przedstawionego Pierścienia Nibelunga posługują się wieloma 

zróżnicowanymi typami wypowiedzi wokalnej. Ze względu na rodzaj ekspresji 

śpiewu w Tetralogii wyszczególnić możemy: 

• R e c y t a t y w. Naczelną cechą jest intonowanie mowy ludzkiej. Częstokroć 

recytatyw polega na repetycji jednej wysokości dźwięku, względnie jej 

zmianach, dokonywanych za pomocą niewielkich kroków interwałowych 

(sekund, tercji), stąd linia melodyczna bywa w wielu przypadkach 

schromatyzowana. Większe skoki interwałowe właściwe są dla fragmentów 

recytatywu o szczególnych walorach ekspresywnych. 

• A r i o s o  l i r y c z n e. Jest to pośredni między recytatywem a arią-pieśnią typ 

wypowiedzi wokalnej. Charakteryzuje go znacznie bardziej – względem 

recytatywu – regularna linia melodyczna, budowana najczęściej za pomocą 

małych (sekund, tercji) oraz średniej wielkości interwałów (kwart, kwint, 

sekst). 

• A r i o s o  d r a m a t y c z n e. Podobnie jak arioso liryczne stanowi pośredni typ 

wypowiedzi pomiędzy recytatywem a pieśnią z tym, że śpiew nacechowany 

jest właściwościami silnie ekspresywnymi. Linia melodyczna jest 

nieregularna, złożona ze średnich oraz dużych skoków interwałów (septym, 

oktaw i większych) oraz skomplikowana metrorytmicznie. 

• P i e ś ń. Charakterystyczna dla niej jest prosta, diatoniczna, śpiewna linia 

melodyczna o budowie okresowej. 

• D u e t  r eprezentować może każdy z pozostałych typów wypowiedzi 

wokalnej, ale realizowany w dwugłosie. W dramatach muzycznych Wagnera 

równoczesny śpiew dwóch postaci występuje jako wyjątek. Najczęściej duet 

realizowany jest w formie dialogu. 

• E n s e m b l e, podobnie jak duet z tym, że występują trzy lub więcej głosy. 

Oto wybrane przykłady typów wypowiedzi wokalnych w Pierścieniu Nibelunga: 
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4.1. Recytatyw 

 

Złoto Renu, scena 4 

Klątwa Alberyka 

XXIII okres poetycko-muzyczny (Bin ich nun frei?) 

 

Schwytany w niewolę przez Wotana i Logego Alberyk, zostaje zmuszony do oddania 

bogom złota Renu, czarodziejskiego hełmu oraz pierścienia. Po spełnieniu 

warunków okupu, oswobodzony karzeł rzuca klątwę na utracony pierścień 

Nibelungów. Z nienawistnym śmiechem na ustach, Alberyk oznajmia, że od tej pory 

każdy, kto ów złoty drobiazg posiądzie, stanie się zarazem jego niewolnikiem, już na 

zawsze oślepionym blaskiem władzy i bogactwa. Co więcej, pierścień prędzej czy 

później sprowadzi śmierć na każdego swojego właściciela. Przed złowrogim 

„błogosławieństwem” Alberyka nikt nie będzie w stanie się uchronić, lecz on sam 

przed sobą przysięga odzyskać odebrany mu, najcenniejszy skarb.  

 

Monolog Alberyka w warstwie t e k s t u  (przeklęcie pierścienia) ma budowę 

jednoczęściową. Stanowi 22 wersy o różnej ilości sylab w wierszu (przeważnie 8-10). 

Ponadto wersy 6-11 oraz 16 zawierają częste powtórzenia głosek na początku lub  

w akcentowanych pozycjach wyrazów. Dzięki temu zabiegowi stylistycznemu 

wypowiedź Alberyka nabiera cech szczególnie ekspresywnych  

w momencie, gdy karzeł opisuje fatalne konsekwencje, które dotkną każdego 

posiadacza pierścienia: 

 

Gab sein Gold mir Macht ohne Maß, 

 nun zeug' sein Zauber Tod dem, der ihn 

trägt! 

 Kein Froher soll  seiner sich freun, 

 keinem Glücklichen lache  sein lichter 

Glanz! 

 Wer ihn besitzt, den sehre die Sorge, 

Jak niezmierzoną potęgę mi przyniósł! 

Każdemu, kto go trzyma, umrzeć pozwoli  

czarem uśmierconym! 

Nikomu na ziemi radości nie przyniesie  

Promieniującym jego blaskiem nikt się nie 

zachwyci! 

Kto go posiądzie, temu wielka troska,  
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 und wer ihn nicht hat, den nage der Neid! 

 (…) 

 Dem Tode verfallen,  feßle den Feigen die 

Furcht 

A kto go nie ma, tego zazdrość gryzie! 

(…) 

Morderstwo za nim kroczy, tak długo jak 

żyje 

 

Muzyczną f o r m ę  monologu Alberyka można rozpatrywać na dwa sposoby (por. 

tabela, s. 167): 

1. Jako formę baru AA¹B 

2. Jako formę łukową ABA¹ z kodą oraz orkiestrowym postludium 

 

Ad 1: Forma baryczna wynika nie tylko z tożsamości materiału muzycznego 

obu odcinków A, ale także proporcji poszczególnych części (24/23/44 takty). Z kolei 

bardziej swobodna (w stosunku do reszty monologu) struktura interwałowa partii 

Alberyka oraz stonowana faktura orkiestry budzą silne skojarzenia z właściwym dla 

formy barycznej „ześpiewem” (Abgesang) 

Ad 2: Granice obu części A zdeterminowane są przez obecność Motywu 

nienawiści oraz towarzyszący mu, podobny sposób kształtowania linii melodycznej 

w partii Alberyka. Część B zaś cechuje uproszczona harmonia oraz użycie innych 

motywów przewodnich. Wyznaczenie w monologu kody, wynika z wystąpienia 

akordu tonicznego oraz wyraźnie zarysowanej kadencji, aczkolwiek zakończonej 

zwodniczo. 

 

Śpiew Alberyka charakteryzują dwa typy m e l o d y k i. Pierwszy z nich decyduje  

o recytatywnym charakterze wypowiedzi karła. Oparty jest na częstych repetycjach 

dźwięku, zaś zmiany wysokości dokonywane są poprzez niewielkie kroki 

sekundowe: 

 
Przykład 58. Złoto Renu, scena 4, t. 3144-3146 
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Drugi, zdecydowanie bardziej ekspresywny rodzaj użytej tu melodyki determinuje 

struktura tercjowa wynikająca z poruszania się po składnikach akordu. Wobec 

częstego używania przez Wagnera współbrzmień cztero-, pięcio-, a nawet 

sześciodźwiękowych i kierunku melodii zmierzającym najczęściej w górę, ten typ 

linii melodycznej służy budowaniu napięcia dramatycznego i potęgowania 

lokalnych kulminacji: 

 
Przykład 59. Złoto Renu, scena 4, t. 3126-3130 

Dobór wartości r y t m i c z n y c h  uzależniony jest ściśle od intonacji mowy  

i rozłożenia akcentów. Całość utrzymana jest w tempie wolnym (Etwas Langsamer), 

zaczerpniętym jeszcze z poprzedniego okresu poetycko-muzycznego (XXI 

„Odebranie pierścienia”). Gwałtowna zmiana tempa (Sehr schnell) następuje dopiero 

w momencie, gdy Alberyk kończy swą wypowiedź, zaś do głosu dochodzi orkiestra 

tutti. 

H a r m o n i k a  monologu Alberyka należy do jednego z najlepszych 

przykładów wagnerowskiej dekonstrukcji systemu dur-moll, jaka wystąpiła  

w twórczości kompozytora przed Tristanem i Izoldą. Pierwsze osiem taktów 

monologu przykuwa pod tym względem szczególną uwagę. Punktem wyjścia jest 

dominanta pozorna (cis-e-g) do dominanty, przeistaczająca się w dominantę 

wtrąconą z sekstą zamiast kwinty (cis-eis-a), a następnie z sekstą podwyższoną (cis-

eis-ais), przechodzącą na septymę (cis-eis-h). Cały przebieg harmoniczny rozwiązuje 

się na dominantę tonacji głównej (a raczej centrum fis bez tercji i kwinty). 

Pomimo osadzenia całego okresu w tonacji h-moll, akord toniczny niemal  

w ogóle nie występuje lub występuje w osłabionej postaci (na kwincie). Najczęściej 

materiał dźwiękowy oscyluje wokół jednego, traktowanego na sposób burdonowy, 

dźwięku centralnego (np. fis w taktach 3126-3137), wokół którego budowane są 

określone wielodźwięki. 

Recytatywna wypowiedź wokalna Alberyka podkreślana jest przez niezwykle 

stonowaną f a k t u r ę  o r k i e s t r o w ą , na którą składają się głównie instrumenty  
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o ciemnym, matowym brzmieniu i niskim rejestrze. Podstawową grupę 

występujących w monologu instrumentów stanowią zaledwie trzy klarnety, róg oraz 

sekcja wiolonczel. Zespół ten, wzbogacany jest niekiedy przez towarzyszenie rożka 

angielskiego, klarnetu basowego, fagotów, puzonów lub kotłów, ubarwiających 

koloryt zasadniczego składu instrumentalnego. Budowanie lokalnej kulminacji  

(t. 3158-3165) wspomagane jest przez tremolo instrumentów smyczkowych.  

W momencie zakończenia przez karła swojej wypowiedzi gwałtownie następuje 

orkiestrowe tutti, zamykające okres poetycko-muzyczny. 

Klątwa Alberyka jest egzemplifikacją wagnerowskiego, recytatywnego stylu,  

w którym walory m u z y c z n e  partytury podkreślają treści p o e t y c k i e. Świadczy  

o tym zarówno deklamacyjny, niezwykle ekspresywny typ melodyki jak i materiał 

orkiestrowy: z jednej strony kształtujący się w sposób całkowicie niezależny 

(permanentnie rozwijany motyw nienawiści), z drugiej w żaden sposób nie 

przytłaczający partii wokalnej. Nad wyraz sugestywną pod tym względem częścią 

partytury jest moment przeklęcia pierścienia: Wie durch Fluch er mir geriet, verflucht sei 

dieser Ring! (Poprzez klątwę, pierścień twój teraz przeklęty!), z towarzyszeniem tremolo 

samotnych kotłów. Ponadto, jeszcze jeden aspekt decyduje o niezwykłości tej frazy: 

nadzwyczaj rzadki przypadek występowania motywu przewodniego w partii 

wokalnej. Fakt warty zaznaczenia, tym bardziej, że mowa o motywie klątwy, 

pojawiającym się po raz pierwszy w całym Pierścieniu Nibelunga. 
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4.2. Arioso liryczne 

 

Walkiria, Akt III, scena 3 

Pożegnanie Wotana / Ostatni pocałunek ojca 

XII i XIII okres poetycko-muzyczny (Leb wohl du kühnes / Der Augen leuchten des Paar) 

 

Po wymierzeniu przez Wotana kary za nieposłuszeństwo na swej ukochanej 

córce – Brunhildzie, ojciec ulega jej prośbom o litość. Lecz Wotan boskiego wyroku 

nie jest w stanie już cofnąć. Brunhilda zostaje pozbawiona majestatu boskości  

i skazana na „bezbronny sen”. Jednak wobec próśb córki władca bogów postanawia 

zmniejszyć surowość sądu. W geście miłosierdzia zamierza otoczyć miejsce snu 

Brunhildy „morzem ognia” tak, aby zdobyć mógł ją tylko największy z bohaterów: 

ten, kto „bardziej niźli bóg jest wolny”(der freier als ich, der Gott). Z wielkim 

podekscytowaniem żegna Wotan dumę Walhalli – Brunhildę, wyrażając 

jednocześnie ubolewanie nad faktem niedopuszczenia jej już nigdy więcej w progi 

pałacu bogów. 

Głęboko wzruszona litością ojca Brunhilda, pada w objęcia Wotana, zaś on 

sam, pełen podziwu dla cnót swej córki składa na jej oczach „boski pocałunek”, 

wprowadzając ją w głęboki sen. W smutku odprowadza ją na wzgórze otoczone 

konarami jodły, kładąc na mchu. Wraz z ostatnim, pożegnalnym spojrzeniem, 

nakrywa jej twarz hełmem, a ciało pokrywa stalową tarczą. 

 

T e k s t  lirycznego ariosa Wotana ma strukturę dwuczęściową. Treść części 

pierwszej stanowi pełne pasji pożegnanie Brunhildy przez ojca bogów, 

przedstawiającego swój zamiar rozpalenia ognistego kręgu wokół miejsca snu córki. 

W części drugiej zaś Wotan wyraża swoje wielkie wzruszenie, powodowane 

złożeniem ostatniego pocałunku na oczach Brunhildy. Odcinek ten ma charakter 

zdecydowanie bardziej intymny i poetycki. 

Obie części są symetryczne pod względem ilości wersów (17+17), różnią się 

jednak co do sposobu organizacji tekstu. Część pierwsza jest swobodna, natomiast  

w drugiej częstokroć spotykamy pary wersów o równej ilości sylab, np. 7+7 i 9+9: 
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Der Augen leuchtendes Paar, 

 das oft ich lächelnd gekost, 

 wenn Kampfeslust  ein Kuß dir lohnte, 

 wenn kindisch lallend der Helden Lob 

Tych oczu para błyszcząca, 

Którą często z uśmiechem pieściłem, 

Gdy zapał twój waleczny odpłacałem 

pocałunkiem, 

Gdy gaworzenie dziecięce ku herosów chwale 

 

W monologu spotykamy się z zastosowaniem przez kompozytora aliteracji. 

Pogłębienie ekspresji tekstu osiągane jest dodatkowo dzięki kilkukrotnemu 

powtórzeniu zwrotu Leb wohl! (Żegnaj!) w trzecim wierszu monologu. 

 

 Leb' wohl, du kühnes,  herrliches Kind! 

 Du meines Herzens heiligster Stolz! 

 Leb' wohl! Leb' wohl! Leb' wohl! 

 Muß ich dich meiden, 

 und darf nicht minnig 

 mein Gruß dich mehr grüßen; 

(…) 

ein bräutliches Feuer  soll dir nun brennen, 

 wie nie einer Braut es gebrannt! 

 Flammende Glut umglühe den Fels; 

 mit zehrenden Schrecken  scheuch' es den 

Zagen; 

 der Feige fliehe Brünnhildes Fels! 

 Denn einer nur freie die Braut, 

 der freier als ich, der Gott! 

Żegnaj, dzielna moja, dziecko wspaniałe! 

Ty, serca mego dumo najwspanialsza! 

Żegnaj! Żegnaj! Żegnaj! 

Gdy odrzucić cię muszę, 

I miłosnego pozdrowienia 

Więcej ci nie wskażę;  

(…) 

Weselny więc ogień wzniecę dla ciebie, 

Jakiego żadna nie widziała narzeczona! 

Żarliwe płomienie wokół skały zapłoną; 

Przerażeniem niszczącym zagrażając 

strachliwym; 

Niechaj tchórze uchodzą ze skały Brunhildy! 

Jeden bowiem zdoła tylko ją zdobyć 

Ten, kto bardziej niźli Bóg jest wolny! 

 

Pod względem f o r m y  monolog Wotana obejmuje dwa okresy poetycko-muzyczne: 

1. XII okres (Pożegnanie Wotana), w formie baru AA¹B wraz ze wstępem  

i zakończeniem orkiestrowym. 

2. XIII okres (Ostatnie pożegnanie ojca), również w formie baru AA¹B wraz  

z zakończeniem orkiestrowym. 
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Ad 1: Elementem określającym tożsamość obu części A XII okresu jest nowy, 

nie występujący wcześniej w dramacie motyw.  

 
Przykład 60. Podstawowy motyw melodyczny występujący w monologu Wotana. 

Odgrywa on priorytetową rolę w pracy tematycznej, pomimo, że nie 

funkcjonuje jako lejtmotyw z uwagi na fakt, iż nie wychodzi poza granice jednego 

okresu poetycko-muzycznego. Co więcej, występuje niemal zawsze samodzielnie, 

pod nieobecność jakichkolwiek innych motywów przewodnich. Dopiero część B 

przynosi kolejno motywy przewodnie: czaru ognia, magicznego snu i Zygfryda. 

Forma na poziomie mikro reprezentuje przykład wielokrotnie spotęgowanego 

baru (por. tabela, s. 175). 

Ad 2: Podobnie jak w poprzednim okresie poetycko-muzycznym, granice 

poszczególnych części wyznacza obecność określonych motywów. Dla części A i A¹ 

jest to motyw snu Brunhildy, zaś dla części B motyw pożegnania Wotana. 

Następujące po krótkim łączniku postludium orkiestrowe rekapituluje cały materiał 

muzyczny okresu. 

 
Przykład 61. Walkiria, akt III, scena3, t. 1496-1501. Bar I. stopnia w monologu Wotana 

Typ wypowiedzi wokalnej reprezentowanej przez Wotana najbliższy jest 

ariosu. Struktura linii m e l o d y c z n e j  partii władcy bogów budowana jest 

przeważnie za pomocą niewielkich, sekundowo-tercjowych kroków interwałowych. 

A A¹ B 
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Większe odległości występują znacznie rzadziej, na ogół jako „przedtakt” 

rozpoczynający frazę (w górę) lub jej zakończenie (w dół): 

 
Przykład 62. Walkiria, akt III, scena 3, t. 1535-1536 

Kształt melodii jest często wznosząco-opadający:  

 
Przykład 63. Walkiria, akt III, scena 3, t. 1502-1505 

W drugim okresie budującym monolog, śpiew Wotana podobny jest do typu 

liryczno-kantylenowego. Linia melodyczna ułożona jest w bardziej regularne 

motywy, łączące się nieraz w szerokie, długo-oddechowe frazy. Dobór wartości 

r y t m i c z n y c h  (głównie półnuty i ćwierćnuty) ma niebagatelny wpływ na 

rozciągły charakter melodii śpiewanych przez Wotana: 

 
Przykład 64. Walkiria, akt III, scena 3, t. 1598-1601 

Każdy z okresów poetycko-muzycznych odznacza się odmienną a g o g i k ą: 

XII – Sehr bewegt, (notabene zainicjowane jeszcze w poprzednim, XI okresie poetycko-

muzycznym) ze zmianą na Etwas langsamer pod koniec, zaś okres XIII Langsam. 

Zmiana tempa pod koniec XII okresu poetycko-muzycznego (od t. 1544) sprawia, że 

przejście do okresu XIV odbywa się w sposób łagodny i niekontrastowy. 

Dla obu części A Pożegnania Wotana charakterystycznym jest częste stosowanie 

przez Wagnera progresji wznoszących. Ten typ rozwoju h a r m o n i c z n e g o  staje 

się tutaj nadrzędną zasadą, powielającą nawet całe sekwencje akordów (np. w części 

A¹: fis-cis-fis-cis-e-C-D, a następnie g-d-g-d-f-Des-Es). W części B intensywność zmian 

harmonicznych zwiększa się za sprawą licznych, szybko następujących po sobie 

progresji chromatycznych. Cały przebieg harmoniczny zostaje zawieszony na 
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dominancie tonacji głównej, której alteracja wprowadza płynnie w następujący po 

nim, kolejny okres poetycko-muzyczny. 

 W XIII okresie poetycko-muzycznym harmonia ulega znacznemu 

uproszczeniu. Co prawda narracja muzyczna wciąż obfituje w liczne dominanty 

rozwiązywane zwodniczo lub wtrącane do stopni pobocznych, niemniej centrum 

tonalne (e-moll) jest znacznie bardziej odczuwalne. 

Inicjujący arioso wstęp stanowi pełne, o r k i e s t r o w e  tutti. Wiodącą rolę  

w pracy tematycznej odgrywają instrumenty smyczkowe, przeważnie skrzypce,  

a linia melodyczna Wotana wspierana jest często przez grupę instrumentów dętych 

drewnianych. Później, w zależności od ukazywania się kolejnych motywów 

przewodnich instrumentarium zmienia się: motyw czaru ognia prowadzony jest 

przez instrumenty dęte drewniane, dodatkowo figurowany w skrzypcach; motyw 

Zygfryda z kolei pojawia się w silnie reprezentowanej sekcji dętych blaszanych. 

Liryczny motyw litościwej miłości Brunhildy zaś wiedziony jest przez skrzypce. 

Wraz z przejściem do XI okresu poetycko-muzycznego następuje znaczna 

kameralizacja obsady instrumentalnej. Wiodący motyw snu Brunhildy usytuowany 

jest w średnio-niskim rejestrze partii altówek i wiolonczel, a tło harmoniczne tworzą 

instrumenty dęte drewniane w długo wytrzymywanych wartościach rytmicznych: 

 
Przykład 65. Walkiria, akt III, scena 3, t. 1581-1584 

 Jest to jedna z nielicznych części partytury, gdzie partia wokalna otrzymuje prymat 

nad orkiestrą. Instrumentarium ulega nieznacznemu poszerzeniu w postludium. 
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Wprowadzone wcześniej motywy migrują przez poszczególne sekcje 

instrumentalne. 

Pomimo, że faktura orkiestrowa monologu jest niezwykle bogata , to śpiew 

Wotana stanowi element nadrzędny. Linia melodyczna partii wokalnej  

w całkowicie samowystarczalny sposób wyraża treści tekstu poetyckiego: 

emocjonalne pożegnanie Brunhildy ujmowane przez wznosząco-opadające szerokie 

frazy oraz ostatni pocałunek znamionowany przez kojącą, liryczną melodykę.  

O wiodącej roli śpiewu władcy bogów świadczy występowanie w jego partii 

motywów przewodnich. Szczególnie istotną częścią partytury jest kwestia: Denn 

einer nur freie die Braut, der freier als ich, der Gott! (Jeden tylko zdoła ją zdobyć, ten, kto 

bardziej niźli Bóg jest wolny!), dla której podkreślenia wprowadzony zostaje jeden  

z najważniejszych w Pierścieniu Nibelunga motywów: 

 
Przykład 66. Walkiria, akt III, scena 3, t. 1549-1552; motyw Zygfryda (nr 84) 

Jak wiadomo wspomnianym przez Wotana, niezwyciężonym, nienarodzonym 

jeszcze bohaterem jest Zygfryd. Pojawienie się w tym miejscu (a także nieco 

wcześniej, w scenie 2 trzeciego aktu Walkirii) jego motywu jest rzadkim dla Wagnera 

przykładem, kiedy lejtmotyw nie odwołuje się do minionych lub bieżących 

wydarzeń, lecz przyszłości, antycypując ukazanie się danej postaci w dramacie. 

Odpowiedź na tę sugestię muzyczną odnajdziemy dopiero w kolejnym ogniwie 

Tetralogii – Zygfrydzie, gdy wspomniany motyw zostanie bezpośrednio związany  

z postacią tytułowego bohatera. To zaś, co niewypowiedziane zostaje słowami, 

dopowiada sama muzyka: instrumentalne postludium towarzyszące głębokiemu 

poruszeniu Brunhildy, gdy pada w ramiona Wotana, symbolicznie wyrażane jest w 

orkiestrze za pomocą motywu litościwej miłości Brunhildy. 
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W momencie rozpoczęcia się XIII okresu poetycko-muzycznego, gdy Wotan 

zaczyna układać Brunhildę do snu, inicjatywę – ponownie w orkiestrze – przejmuje 

motyw snu Brunhildy, stając się podstawową komórką budującą tę część monologu. 

Na słowach: zum letzten Mal letz' es mich heut' mit des Lebewohles letztem Kuß! (Po raz 

ostatni niech oświecą mnie dzisiaj210, wraz z pożegnalnym, ostatnim pocałunkiem!) pojawia 

się zaś w linii melodycznej Wotana po raz pierwszy w Tetralogii motyw pożegnania. 

Głębia smutku władcy bogów wobec konieczności utraty Brunhildy, ujmowana 

słowami: Denn so kehrt der Gott sich dir ab, so küsst er die Gottheit von dir! (A zatem Bóg 

opuszcza cię teraz, pocałunkiem boskości twej cię pozbawia!), podkreślana jest przez 

motyw wyrzeczenia się miłości. Ostatnie spojrzenie ojca bogów na córkę i moment,  

w którym pocałunkiem zamyka jej oczy, komentowane jest już wyłącznie w partii 

orkiestry motywem magicznego snu.   

                                                           
210 Wotan mówi o oczach Brunhildy. 
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4.3. Arioso dramatyczne 

 

Zmierzch bogów, Akt III, scena 3 

Ognisty grobowiec / Poświęcenie Brunhildy 

XI i XII okres poetycko-muzyczny (Starke Scheite… / Fleigt Heim, ihr Raben!) 

 

Pogrążona w smutku Brunhilda po utracie swego ukochanego – Zygfyryda 

rozkazuje zgromadzonym wokół ludziom wznieść „stos pogrzebowy”, którego 

płomienie pochłoną ciało bohatera. Podczas, gdy stos wzrasta coraz wyżej, Brunhilda 

kontempluje szlachetność i cnoty ukochanego oraz wygłasza skargę do władcy 

bogów, przeklinając ciążącą nad światem klątwę pierścienia Nibelunga. 

Brunhilda ciska pochodnię w drewniany stos, na którym leży ciało Zygfryda. 

Chcąc uwolnić świat od fatalnego pierścienia nakłada go na palec, po czym dosiada 

swojego wiernego rumaka – Grane i jednym skokiem wpada w płomienie. 

 

T e k s t  monologu Brunhildy ma strukturę sześcioczęściową. Podział ten 

determinuje treść wypowiedzi bohaterki, na którą składają się: rozkaz wzniesienia 

stosu, mowa pochwalna ku czci Zygfryda, skarga do Boga, wyrzeczenie się 

pierścienia, wezwanie kruków oraz wezwanie Grane. 

Ze względu na swobodne kształtowanie myśli Brunhildy ilość wersów  

w poszczególnych częściach monologu jest różna (kolejno: 9, 11, 17, 13, 8 oraz 14). 

Całość napisana jest wierszem nieregularnym, z częstym zastosowaniem aliteracji: 

Starke Scheite schichtet mir dort 

am Rande des Rhein’s zu Hauf 

(…) 

Die Gattin trügend Trauten treu dem Freunde 

Von der eig’en Trauten einzig ihm theuer, 

Solidny stos dla mnie zbudujcie, 

Tam, nad Renu brzegiem! 

(…) 

Był nieskazitelny – ten, który mnie zdradził! 

Oszukując swą żonę, przyjaciołom oddany 

Wypowiedź pod względem stylistycznym posiada cechy rozbudowanej 

apostrofy, utrzymanej w podniosłym, patetycznym stylu. Brunhilda najpierw kieruje 

swe słowa do zgromadzonych wokół niej ludzi, następnie do Boga (Wotana), Cór 

Renu, kruków i wreszcie do wierzchowca – Grane. Jedyny wyjątek stanowi część 
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druga monologu, gdzie nie występują żadne bezpośrednie zwroty do osób, 

przedmiotów czy idei. Ponadto, część ta ze względu na wzniosłe przedstawienie 

postaci Zygfryda nosi wyraźne znamiona panegiryku o proweniencji antycznej – 

pochwalnej mowy mogącej przypominać teksty wygłaszane podczas pogrzebów 

wybitnych osobistości w starożytnej Grecji. Porównanie to jest tym bardziej zasadne 

jeśli przypomnieć liczne powoływania się Wagnera na dramat antyczny. 

Arioso Brunhildy tworzą dwa okresy poetycko-muzyczne: 

1. XI  okres (Ognisty grobowiec), utrzymany w formie przekomponowanej, 

czteroczęściowej ABCD. 

2. XII okres (Poświęcenie Brunhildy), utrzymany w formie dwuczęściowej AB  

z orkiestrowym postludium. 

Poszczególne części obu okresów w większości przypadków posiadają złożoną 

s t r u k t u r ę  f o r m a l n ą  (por. tabela s. 181-182). Najbardziej wielopoziomową 

konstelację pod tym względem stanowi ostatnia część XI okresu (D), której oba 

ogniwa złożone są ze struktur barycznych niższego rzędu. Głównie jednak 

spotykamy się z wielopoziomową budową dwuczęściową. Z drugiej strony  

w monologu występują także odcinki utrzymane w formie ewolucyjnej, niemożliwe 

do poddania tego typu analizie, ze względu na silny czynnik przetworzeniowy  

(XI okres poetycko-muzyczny, część B). 

Typ m e l o d y k i  zastosowanej przez Wagnera w monologu Brunhildy to 

exemplum późnego stylu kompozytora. Dominuje ekspresywna fraza o wielkiej sile 

wyrazu, kształtowana przez motywy o szerokim ambitusie i duże skoki interwałowe 

(znamienne są zwłaszcza zakończenia motywów z oktawą „w dół”): 

 
Przykład 67. Zmierzch bogów, akt III, scena 3, t. 1256-1258 

Linia melodyczna jest zawiła i złożona do tego stopnia, że układa się w nieregularne, 

dalekie od tradycyjnej budowy okresowej zdania muzyczne. Pomimo jednak, że 

dramatyczny typ melodyki wyraźnie przeważa, pojawiają się także wypowiedzi 
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wokalne o charakterze bardziej lirycznym, a nawet recytatywnym. Pod względem 

rysunku melodycznego i struktury interwałowej są one znacznie prostsze: 

 
Przykład 68. Zmierzch bogów, akt III, scena 3, t. 1361-1364 

Swego rodzaju syntezę śpiewu dramatycznego i lirycznego stanowi wypowiedź 

wokalna występująca w drugiej części monologu (XII okres poetycko-muzyczny,  

t. 1481+), gdzie płynna linia melodyczna przeplata się z repetycjami dźwięków  

w wysokim rejestrze: 

 
Przykład 69. Zmierzch bogów, akt III, scena 3, t. 1496-1499 

Partia Brunhildy charakteryzowana jest przez niezwykle zróżnicowaną 

r y t m i k ę. Spotykamy w niej zarówno długie wartości np. półnuty, podkreślające 

szerokie ariosowe frazy, jak i średnie: ćwierćnuty oraz ósemki, towarzyszące bardziej 

recytatywnym wypowiedziom, czy też drobne: triole ósemkowe, szesnastki i rytmy 

punktowane określające specyficzne zwroty melodyczne np. motyw Hojotoho!  

(nr 71), śpiewany przez Brunhildę. 

Na przestrzeni każdego z okresów poetycko-muzycznych zachodzą liczne 

zmiany a g o g i c z n e.  Niemal każda część XI okresu opatrzona jest wieloma 

określeniami tempa: Wieder schnell (A), Wieder schnell – Festes Zeitmaß – Belebend – 

Sehr Lebhaft (B), Lebhaft doch nich zu schnell – Mäßich langsam, ohne zu schleppen – 

Belebend – Sehr langsam (C) Vorheiges Zeitmaß, feierlisch – Maßig (D).  

XII okres poetycko-muzyczny jest w całości utrzymany w tempie szybkim: Lebhaft, 

 a następnie Noch etwas gedrängter. W orkiestrowym postludium następuje 

dodatkowo przyspieszenie tempa (Schneller). 

Złożoność formalna ariosa Brunhildy przekłada się na jego złożoność 

h a r m o n i c z n ą. Monolog charakteryzuje częsta zmiana centrów tonalnych, 
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zachodząca nawet trzy- lub czterokrotnie w obrębie niemal każdego z odcinków 

formalnych budujących oba okresy poetycko-muzyczne. Ponadto identyfikacja 

sugerowanej przez Wagnera za pomocą znaków przykluczowych tonacji, 

wielokrotnie jest niejednoznaczna ze względu na brak akordu tonicznego  

w przebiegu harmonicznym. Zaawansowanie harmonii w poszczególnych odcinkach 

jest zróżnicowane. W monologu Brunhildy kompozytor stosuje całą paletę środków: 

począwszy od opartych na nucie pedałowej trójdźwięków oscylujących  

w obrębie triady (np. t. 1380), poprzez progresywne ciągi akordów (np. A⁷-b⁶-C⁷-

des⁶-Es⁷ w t. 1232-1240), na bogatej alteracji oraz częstym stosowaniu kadencji 

mylnych (np. t. 1280-1298) skończywszy. 

Oba okresy poetycko-muzyczne cechuje odmienna względem siebie f a k t u r a  

o r k i e s t r o w a. Kolejne odcinki formy XI okresu charakteryzowane są przez 

kontrastową, stosunkowo stonowaną instrumentację. Fakturę części A kształtuje 

korespondencja utrzymanych w pionach akordowych grupy instrumentów dętych 

ze smyczkami, prowadzącymi motywy melodyczne; w części B prym wiodą 

skrzypce dialogujące z wiolonczelami; w części C dominują chorałowo prowadzone 

instrumenty dęte, podkreślane przez tremolo smyczków; z kolei w części D najczęściej 

mamy do czynienia z motywicznym przeplataniem się grupy instrumentów dętych 

ze skrzypcami. W XII okresie poetycko-muzycznym kompozytor na ogół posługuje 

się znacznie większą obsadą. Co prawda zdarza się, że w orkiestrze dominują 

chwilowo prowadzące grupy instrumentów, niemniej całość odznacza się jednolitym 

i stopliwym brzmieniem. 

W monologu Brunhildy ciężar narracji muzycznej zdecydowanie spoczywa na 

orkiestrze. Partia wokalna stanowi zaledwie jeden z elementów składowych 

partytury,  nie zaś jej trzon – jak to w pewnym sensie ma miejsce w lirycznym arioso 

Wotana z ostatniego aktu Walkirii. Orkiestra jest głównym nośnikiem wyrazu, zaś 

śpiew Brunhildy jedynie „komentuje” dramat toczący się w orkiestrze. Sytuacja ta 

częściowo zmienia się w XII okresie poetycko-muzycznym, w którym śpiew 

Brunhildy najczęściej wtopiony jest w fakturę orkiestrową, tworząc  

z nią niepodzielną całość i uzupełniając wzajemnie.  
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4.4. Pieśń 

 

Walkiria, Akt I, scena 3 

Pieśń Majowa 

XI okres poetycko-muzyczny (Winterstürme wichen dem Wonnemond) 

 

Zyglinda – po uprzednim podaniu Hundingowi napoju sprowadzającego na 

niego sen – odwiedza potajemnie w nocy Zygmunda. Wtem, otwierają się drzwi 

wejściowe chaty. Na zewnątrz Zygmund i Zyglinda dostrzegają niezwykłą, 

wiosenną noc. Do pomieszczenia wpada światło księżyca, rzucając blask na parę 

kochanków tak, że wyraźnie dostrzegają siebie nawzajem. W porywie namiętności 

Zygmund intonuje pieśń o miłości i maju. 

 

T e k s t  Pieśni majowej ma budowę dwuczęściową. Podział ten zaznacza się 

zarówno na poziomie treści (opis wiosennej przyrody wobec obietnicy wyzwolenia 

Zyglindy) jak i kontrastu w zastosowaniu środków stylistycznych. Pierwsza część 

tekstu odznacza się znacznie częstszym użyciem aliteracji. Zabieg ten w przypadku 

Pieśni majowej powoduje, że część tekstu o charakterze lirycznym, nie posuwającym 

akcji do przodu z punktu widzenia dramatycznego nabiera cech bardziej 

ekspresywnych, wzbogacając zawarty w słowach Zygmunda opis wiosennej nocy.  

W części drugiej zaś aliteracja służy jedynie podkreśleniu kluczowych dla 

rozwoju akcji wersów tekstu poetyckiego: Zu seiner Schwester schwang er sich her 

(Teraz do siostry swojej tu przybywa) oraz Die bräutliche Schwester befreite der Bruder 

(Siostrę-narzeczoną brat jej oswabadza). Miejsca występowania aliteracji odpowiadają 

też rozłożeniu akcentów muzycznych w śpiewie Zygmunda (najczęściej znajdują się 

na pierwszej i trzeciej części taktu): 
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Winterstürme wichen dem Wonnemond, 

in mildem Liche leuchtet der Lenz; 

auf linden Lüften leicht und lieblich, 

Wunder webend er sich wiegt; 

durch Wald und Auen weht sein Atem, 

weit geöffnet lacht sein Aug' 

aus sel'ger Vöglein Sanie süss er tönt, 

holde Düfte haucht er aus; 

seinem warmen Blut entblühen wonnige Blumen, 

Keim und Spros entspringt seiner Kraft. 

Mit zarter Waffen Zier bezwingt er die Welt; 

Winter und Sturm wichen der starken Wehr: 

wohl mußte den tapfern Streichen 

die strenge Türe auch weichen, 

die trotzig und starr uns - trennte von ihm 

 

Zu seiner Schwester schwang er sich her; 

die Liebe lockte den Lenz: 

in unsrem Busen barg sie sich tief; 

nun lacht sie selig dem Licht. 

Die bräutliche Schwester befreite der Bruder; 

zertrümmert liegt, was je sie getrennt: 

jauchzend grüsst sich das junge Paar: 

vereint sind Liebe und Lenz 

Rozpierzchły się zimowe zawieje 

W majowym błogim księżycu, 

W świetle łagodnym wiosna rozbłyskuje. 

Lekkim powiewem powabnie i słodko 

Cudownie kołysząc tchnieniem podmuchu. 

Przez lasy i łąki oddech jej powiewa, 

W przestworza otwarte śmieje się jej oko. 

Śpiew ptaka wspaniały rozbrzmiewa niebiańsko. 

Aromaty rozkoszne zapachem swym wioną. 

Z gorących wykwitają źródeł kwiaty przecudne, 

Pąki i pędy z potęgi jej wytryskują. 

Urokliwym orężem anielskim świat cały zdobywa; 

Pod jej obroną mocarną nikną i zima i burze. 

Dręczone śmiałymi ciosami drzwi mocne ustąpiły  

także. 

Uparte i harde od niej z dala nas trzymały. 

 

Teraz do siostry swojej tu przybywa. 

Miłość wiosnę wabi: w sercach naszych 

Głęboko się chowa; 

Teraz zaś do światła śmieje się wesoło. 

Siostrę-narzeczoną brat jej oswobadza. 

Co ich dzieliło w ruinę się obraca. 

Młoda para pogodnie pozdrawia się wzajemnie. 

Jednoczą się Miłość i Wiosna. 

 

Pieśń majowa obejmuje jeden okres poetycko-muzyczny. Jej f o r m a  makro 

opiera się zaś na stroficznym schemacie AB. Podział ten wynika z wyraźnych różnic 

na poziomie każdego z elementów dzieła muzycznego obu części. Odcinek A cechuje 

m.in. przejrzystość linii melodycznej, stosunkowo prosta harmonizacja oraz 

ograniczenie faktury orkiestrowej do roli akompaniamentu. W części B natomiast 

zauważamy odpowiednio: bardziej rozwiniętą melodykę, bogatszą harmonię oraz 

instrumentację. 

W każdej z obu części można dokonać także wewnętrznego podziału, 

odpowiadający formie baru AAB, którego poszczególne odcinki najczęściej również 

przybierają podobny kształt (por. tabela, s. 188). Dochodząc w ten sposób do 
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najmniejszych ugrupowań, obejmujących zaledwie cztery takty, dostrzegamy  

w Pieśni majowej nawet trzystopniowe struktury baryczne. 

 

Zastosowany przez kompozytora rodzaj wypowiedzi wokalnej jest nietypowy 

dla późnej twórczości Wagnera stanowi przykład m e l o d y k i  o proweniencji 

pieśniowej. W Pieśni majowej widzimy wyraźnie dwa różne sposoby jej 

potraktowania. W części A melodia śpiewu Zygmunda układa się w regularne,  

dwu- lub czterotaktowe frazy (w zależności od rozmiarów wewnętrznych struktur 

barycznych). Sama linia melodyczna jest zaś maksymalnie uproszczona zarówno 

pod względem budowy jak i struktury interwałowej (dominują niewielkie, 

sekundowe lub tercjowo-kwartowe kroki melodyczne): 

 
Przykład 70. Walkiria, akt I, scena 3, t. 1107-1108 

Odcinek B jest bardziej swobodny pod tym względem – partia wokalna 

przybiera kształt długooddechowych linii (głównie za sprawą zdecydowanie 

dłuższych wartości rytmicznych), nie zatracając przy tym jednak swojego 

pierwotnego, pieśniowego charakteru: 

 
Przykład 71. Walkiria, akt I, scena 3, t. 1139-1141 

Dla części A właściwy jest powtarzalny w śpiewie bohatera układ 

r y t m i c z n y  złożony z ćwierćnuty i ósemki, które w kontekście trójdzielnego 

metrum (6/8) nadają partii wokalnej Zygmunda spokojny, „kołyszący” charakter.  

W części B (metrum 3/4) zaś, spotykamy długotrwające wartości rytmiczne 

kontrastowane z ósemkami. Cały okres poetycko-muzyczny utrzymany jest  

w jednym tempie: Mäßig bewegt. 

Prostota melodyczna Pieśni majowej podkreślana jest przez oszczędność 

h a r m o n i c z n ą  części A. Większość odcinka oparta jest na zaledwie trzech 

funkcjach: toniki (B-dur), dominanty (F-dur) oraz jej dominanty pozornej (c-moll)  

i dopiero pod koniec (w trzecim odcinku wewnętrznego baru: t. 1126-1133) zachodzą 
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częstsze i wyraźniejsze zmiany harmoniczne. Wobec takiej klarowności przebiegu 

centrum tonalne (B-dur) staje się silnie wyczuwalne, co dodatkowo uwydatniają 

częste połączenia dominantowo-toniczne. Całość zwieńczona zostaje wyraźnym 

zwrotem kadencyjnym, aczkolwiek rozwiązanym mylnie na akord D-dur, 

otwierający część B. 

Druga część okresu odznacza się większą swobodą pod względem 

różnorodności zastosowanych w niej funkcji. Odcinek B przenosi nas od razu w inny 

kontekst harmoniczny, gdyż tonacją główną staje się F-dur. Efekt ten osiąga 

kompozytor za pomocą używania dominant wtrąconych do stopni pobocznych tejże 

tonacji (np. E-a) oraz mocnej – za sprawą częstotliwości występowania – pozycji 

akordu C-dur (jako Dominanty w F-dur). Zachodząca pod koniec szybka modulacja 

doprowadza jednak z powrotem do tonacji wyjściowej, utwierdzając ją ponownie 

kadencją. 

Pieśń Zygmunda charakteryzuje prosta f a k t u r a  o r k i e s t r o w a.  

W pierwszej części Pieśni majowej – niczym na wzór dawnej arii operowej – orkiestra 

ogranicza się do dyskretnego akompaniamentu, stanowiącego tło harmoniczne dla 

partii wokalnej: 

 
Przykład 72. Walkiria, akt I, scena 3, t. 1119-1123 

 W części B oprócz poszerzenia instrumentarium oraz ogólnego wzbogacenia 

faktury m.in. dzięki szerokiej figuracji akordowej w altówkach i harfie orkiestra 

zaczyna brać czynny udział w narracji muzycznej pieśni Zygmunda, eksponując 

motywy przewodnie lub korespondując je z partią wokalną. 
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Wobec aspektu: r e l a c j a  s ł o w o - d ź w i ę k  nad wyraz istotny jest fakt, że 

kompozytor tak skomponował partyturę, że akcenty muzyczne odpowiadają 

miarom wiersza. Użyta w tekście aliteracja w naturalny sposób nadaje akcenty 

muzyczne pieśni Zygmunda. W zależności od kształtu linii melodycznej 

podobieństwo zgłosek występuje najczęściej na pierwszej i trzeciej/pierwszej  

i drugiej mierze taktu (cz. A) lub tylko pierwszej (cz. B) w przypadku bardziej 

oszczędnej rytmizacji. 

Materiał słowno-muzyczny od strony semantycznej podkreślają zaledwie trzy 

motywy przewodnie. Część A niemal w całości oparta jest na motywie-temacie 

zimowych zawiei (lub jego wariantach), kojarzonym bezpośrednio  

z przedstawieniem uroków wiosny w słowach Zygmunda. Druga część Pieśni 

majowej korzysta już z zupełnie innego materiału, co wynika bezpośrednio z faktu, że 

tekst poetycki opisuje także relacje pary bohaterów, np.: Die bräutliche Schwester 

befreite der Bruder (Siostrę-narzeczoną brat jej oswabadza), czemu towarzyszy motyw 

Zygmunda i Zyglindy oraz Frei (bogini miłości).  
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4.5. Duet 

 

Zygfryd, Akt III, scena 3 

Przebudzenie Brunhildy / Miłość przeznaczona / 

Utracona świętość Walkirii / Zygfryd Skarbem świata / Miłosne oddanie / 

Postanowienie miłości 

XI – XVI okres poetycko-muzyczny (Heil dir, Sonne! / O Siegfried! Seliger Held! / 

Dort seh ich Grane / Ewig war ich / Dich lieb ich / Lachend erwachst du Wonnige mir!) 

 

Pokonawszy ognisty krąg otaczający miejsce spoczynku Brunhildy, Zygfryd 

budzi śpiącą kobietę za pomocą pocałunku złożonego na jej ustach. Przebudzona  

z magicznego snu (uśpiona przez Wotana w Walkirii), Brunhilda majestatycznymi 

słowami pozdrawia niebo i ziemię, które wreszcie – po długim śnie – jest w stanie 

ponownie ujrzeć (Heil dir Sonne! Heil dir Licht!). Wnet dostrzega także swego 

wybawcę – Zygfryda, na którego widok wpada w głębokie poruszenie. 

Pozostając dalej w płomiennym uniesieniu daje Brunhilda liczne zapewnienia 

swej miłości do bohatera, jednocześnie oznajmiając, że uczucie to było koniecznością 

jej losu i przeznaczenia (O Siegfried! Seliger Held!). Heros-wybawca co prawda nie 

pojmuje w ogóle sensu i znaczenia jej słów, ale ogarnięty zdumieniem wobec 

brzmienia głosu Brunhildy wsłuchuje się w jej tajemniczą mowę. 

Brunhilda spogląda nagle na swego rumaka – Grane, stojącego gdzieś w dali 

oraz na rynsztunek wojenny walkirii porozrzucany dookoła (Dort seh ich Grane). Na 

widok tych przedmiotów oraz wiernego wierzchowca popada w głęboki żal i smutek 

przeplatany wkrótce goryczą i gniewem. Otrzymując bowiem wybawienie z rąk 

Zygfryda jednocześnie stała się bezbronną kobietą pozbawioną już błogosławieństwa 

bogów. W przerażeniu opiera się i wyrywa z objęć Zygfryda, gdy ten, wiedziony 

namiętnością pragnął się już do niej zbliżyć. Szybko jednakże uświadamia sobie, iż 

dzień jej rzekomej hańby stanowi nowy początek. Z wdzięcznością i łagodnością 

spogląda ponownie na swego wybawcę, którego cnoty opisuje teraz w pełnych 

podziwu słowach (Ewig war ich). 
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Zygfryd szybko reaguje na kojący wzrok Brunhildy, oznajmiając zapalczywie, 

że chce pozyskać ją jako swą kobietę. Oboje w szalonym, radosnym śmiechu rzucają 

się sobie w ramiona (Lachend erwachst du Wonnige mir!). 

 

T e k s t  dramatyczny opisuje kolejne stany emocjonalne, w jakich znajdują się 

Zygfryd i Brunhilda. Z punktu widzenia rozwoju akcji dramatycznej zdecydowanie 

bardziej istotne są kwestie wypowiadane przez Brunhildę: począwszy od powitania 

dnia, poprzez pierwsze wyznanie miłości oraz żal i tęsknotę za utraconą godnością 

Walkirii, na afirmacji miłości skończywszy. 

Wypowiedzi obojga bohaterów częstokroć są długie i rozbudowane, przez co 

forma dialogu w pewnym sensie zatraca się, gdyż poszczególne partie tekstu 

przyjmują raczej kształt krótkich monologów, niż zwartej wymiany zdań. Tekst 

napisany jest wierszem białym i utrzymany w formie swobodnej, aczkolwiek  

z zachowaniem zasady rymu początkowego. 

 

F o r m a  duetu Zygfryda i Brunhildy imponuje pod względem swoich rozmiarów. 

Dialog pary bohaterów obejmuje sześć wewnętrznie zróżnicowanych okresów 

poetycko-muzycznych: 

1. XI okres (Przebudzenie Brunhildy) w formie AA¹B  

2. XII okres (Miłość przeznaczona) w formie swobodnej – ewolucyjnej 

3. XIII okres (Utracona świętość Walkirii) w formie swobodnej ABC 

4. XIV okres (Zygfryd skarbem świata) w formie ABA¹ 

5. XV okres (Miłosne oddanie) w formie swobodnej – ewolucyjnej 

Przejście (Übergang) 

6. XVI okres (Postanowienie kochania) w formie ABA¹ z kodą i orkiestrowym 

postludium 

 

Rozpatrując zagadnienie m e l o d y k i  w duecie Zygfryda i Brunhildy, należy 

na wstępie podkreślić, że wypowiedź pary bohaterów dużo częściej przebiega  

w formie swobodnego dialogowania niż stricte równoczesnego śpiewu.  

W rzeczywistości bowiem Wagner bardzo oszczędnie dozuje dwugłos, tak więc linie 

melodyczne Zygfryda i Brunhildy spotykają się jedynie w momentach największego 
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uniesienia dwojga bohaterów (tj. momencie spotkania, oraz ostatecznego, 

wzajemnego oddania): 

 
Przykład 73. Zygfryd, akt III, scena 3, t. 1745-1749 

Z uwagi na ogromne rozmiary dialogu oraz różnorodność zawartych w nim 

treści duet Zygfryda i Brunhildy wykorzystuje niemal wszystkie typy wypowiedzi 

wokalnej występujące w Pierścieniu Nibelunga. Pojawienie się danej odmiany linii 

melodycznej zależne jest bezpośrednio od rozwoju akcji dramatycznej oraz obecnego 

stanu uczuciowego, w jakim aktualnie znajduje się para bohaterów. Dlatego też 

nawet w obrębie jednego okresu poetycko-muzycznego zdarza się, że występuje 

więcej niż jeden rodzaj melodyki. 

Zasadniczą rolę odgrywa jednak wypowiedź wokalna typu arioso, która  

w zależności od sytuacji scenicznej przybiera charakter liryczny lub dramatyczny: 

 
Przykład 74. Zygfryd, akt III, scena 3, t. 1150-1154 

 Szerokointerwałowe arioso dramatyczne częstokroć spotyka się w opozycji  

z recytatywnym typem wypowiedzi, najczęściej dla zróżnicowania charakteru linii 

melodycznej obu postaci: 

 

Przykład 75. Zygfryd, akt III, scena 3, t. 1277-1278 

R y t m i z a c j a  partii wokalnych jest ściśle zależna od typu wypowiedzi wokalnej 

jakim aktualnie posługują się postacie. W momencie gdy przeważa śpiew typu arioso, 

dominują dłuższe wartości rytmiczne – ćwierćnuty i półnuty, zaś kiedy śpiew 

charakterem zbliża się do recytatywu krótsze – ósemki i szesnastki. Poszczególne 

okresy poetycko-muzyczne odznaczają się zróżnicowanymi t e m p a m i. 
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Podobnie jak rodzaje użytej melodyki tak i zmianom w duecie ulega 

h a r m o n i a. Uwagę zwraca plan harmoniczny całej sceny ułożony w formę łukową. 

Punktem wyjścia staje się tonacja C-dur, czytelnie ugruntowana jako ośrodek tonalny 

XI okresu poetycko-muzycznego. Kolejny, XII okres obfituje już jednak w częste 

zmiany centrum (As-E-c-C-c) dokonywane na drodze modulacji chromatycznych lub 

enharmonicznych. Okres XIII został w całości osadzony w tonacji c-moll, co nie 

znaczy jednak, że kompozytor rezygnuje w nim z dalekich modulacji. Wręcz 

przeciwnie – określone przez Wagnera centrum tonalne jest tylko pozorne, ponieważ 

akord toniczny nie występuje tutaj ani razu, a wszelkie napięcia harmoniczne nie 

ulegają rozładowywaniu z powodu ciągłego używania zwodniczych rozwiązań. 

Dopiero następny, XIV okres poetycko-muzyczny daje wyraźne poczucie stabilności 

harmonicznej (centrum z odmianami równoimiennymi: E-dur/e-moll) i pomimo 

wychyleń modulacyjnych oraz licznych alteracji ostatecznie powraca do tonacji 

wyjściowej. Po chwilowym „oczyszczeniu” harmonicznym następuje ponownie 

moment, w którym do głosu dochodzi niestabilność tonalna. XV okres poetycko-

muzyczny budowany jest przez liczne progresje i modulacje (As-A-f-G-C) 

prowadzące ostatecznie do przejścia w h-moll i finału (XVI okres poetycko-

muzyczny) w pełni skrystalizowanej tonacji wyjściowej C-dur. 

 Ze względu na rozpiętość duetu miłosnego Zygmunda i Brunhildy, 

zagadnienie i n s t r u m e n t a c j i  należy rozpatrywać w kontekście dramaturgii całej 

sceny. Łatwo wówczas zauważyć, że faktura orkiestrowa jest najbardziej barwna, 

rozbudowana i złożona na przestrzeni XI i XVI okresu poetycko-muzycznego,  

a zatem fragmentach stanowiących ramy duetu. Wyrazem tego jest częste 

posługiwanie się przez kompozytora poszerzonym składem instrumentów a nawet 

tutti. Część środkowa tej sceny odznacza się znacznie bardziej stonowaną 

instrumentacją. Złoty środek wyznacza XIV okres poetycko-muzyczny, którego 

podstawę fakturalną stanowi jedynie sekcja instrumentów smyczkowych. 

Zważywszy na rozmiary całego duetu i zróżnicowanie stanów 

emocjonalnych, w których kolejno znajdują się Zygfryd i Brunhilda, nieuchronne 

staje się porównanie z drugim tego rodzaju dialogiem pary miłosnej, jaki znajdujemy  



 

193 
 

w twórczości Wagnera – Tristanem i Izoldą211. Jak szybko zresztą zauważymy, 

zestawienie to od razu ujawni nam przeciwstawność koncepcji obu dzieł. 

Przede wszystkim na plan pierwszy wysuwa się fakt, że duet Zygfryda  

i Brunhildy ma wyraz optymistyczny, co sprawia, że znajduje się on na 

przeciwległym biegunie idei poetyckich Tristana i Izoldy. Ponownie stykamy się  

z motywami dnia i nocy, lecz ich znaczenie zostaje odwrócone. W przeciwieństwie 

do duetu Tristana i Izoldy, gdzie noc odgrywała rolę sprzymierzeńca kochanków 

skrywającego ich przed światem, w Zygfrydzie para bohaterów zwraca się  

z pochwałą ku dniowi, wraz ze wszystkimi jego atrybutami (słońcu, światłu itd.), co 

wyrażają zarówno słowa Brunhildy: Heil dir, Sonne! Heil dir Licht! Heil dirleuchtender 

Tag! (Witam cię, słońce! Witam ciebie, światło! Witam cię dniu roześmiany!), jak  

i Zygfryda: Heil dem Licht, das der Nacht entaucht! (Pozdrawiam światło, które noc 

zwycięża!). Odpędzanie od siebie myśli nadejścia dnia w Tristanie i Izoldzie w nadziei 

zapadnięcia w wieczny, miłosny sen oraz dążenia ku śmierci, w dialogu Zygfryda  

i Brunhildy znajduje odpowiedź w postaci kolejnej antytezy. Dominuje tutaj bowiem 

przeciwstawny motyw przebudzenia, przepędzenia ciemności, a zatem dążenia ku 

życiu. Miłość Zygfryda i Brunhildy pozbawiona jest więc jakiejkolwiek refleksji, czy 

zadumy, gdyż w całości opiera się na ekscytacji i bezgranicznym uwielbieniu 

przesłaniającym wszystko inne, tym bardziej, że rozkwita przecież na samotnej skale 

otoczonej morzem ognia – z dala od przeciwności losu nękających w analogicznej 

sytuacji Tristana i Izoldę. Ów brak opamiętania i rozwagi zdają się potwierdzać 

ostatnie słowa wykrzykiwane w euforii przez oboje bohaterów: leuchtender Liebe, 

lachender Tod! (Miłość migotliwa, śmierć roześmiana). 

Z drugiej strony dla obu duetów wspólna jest idea obopólnego zachwytu nad 

obiektem swoich uczuć oraz współistnienia i współodczuwania się dwóch osób, 

wyrażana niekiedy nawet za pomocą podobnych zwrotów poetyckich Zygfryda: 

zehren die Athem sich, Aug’ in Auge, Mund an Mund! (Oddechy wspólnie żyją, oko do oka, 

usta do ust) oraz Izoldy: Herz an Herz dir, Mund an Mund (Serce do serca, usta do ust)  

i Tristana: eines Atems ein’ger Bund (Jedno tchnienie dwojga tchnień).  

  

                                                           
211 III akt Zygfryda został napisany po skomponowaniu Tristana i Izoldy. 
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4.6. Ensemble 

 

Złoto Renu, scena 1 

Złoto Renu! 

III okres poetycko-muzyczny (Lugt, Schwestern!) 

 

Przez wody Renu przedziera się stopniowo świetlista łuna: to złoto Renu, 

którego błyszczące promienie rozlewają się w głębinach rzeki. Oczarowane 

cudownym widokiem córy Renu z rozkoszą pływają wokół skarbu, strzegąc go 

pieczołowicie. Złoto bowiem skrywa w sobie wielką tajemnicę: kto wyrzeknie się 

miłości – ukuje z niego pierścień, dający bezkresną potęgę i władzę. Obserwujący 

wszystko karzeł Alberyk, z uwagą nasłuchuje rozmowy sióstr. 

 

Dialog Cór Renu i Alberyka złożony jest z ośmiu części, które ze względu na 

typ wypowiedzi podzielić należy na dwie grupy: części dialogowe oraz części, gdzie 

córy Renu wypowiadają swoją kwestię jednocześnie (por. tabela, s. 199). 

Wypowiedzi te różnią się od siebie zarówno pod względem funkcji, jaką pełnią  

w sytuacji dramatycznej oraz obecnych weń środków stylistycznych.  

Części dialogowe wyraźnie posuwają akcję dramatu do przodu: składają się 

nań wypowiedzi cór Renu, mówiących o magicznych właściwościach złota. Tekst 

napisany jest wierszem białym, o nieregularnej liczbie sylab w wersie. Jedyny 

wyjątek stanowi kwestia Woglindy, mówiącej o konieczności wyrzeczenia się miłości 

dla posiadania złota Renu. Jako, że informacja ta jest najważniejszą w całym tekście, 

podkreślona została przez Wagnera przez użycie zdecydowanie bardziej 

regularnego wiersza (liczba sylab: 8+8+8+7) oraz rymu końcowego w dwóch 

pierwszych wersach: 

 

Nur wer der Minne Macht versagt, 

nur wer der Liebe Lust verjagt, 

nur der erzielt sich den Zauber, 

zum Reif zu zwingen das Gold.  

Ten tylko, kto siłę miłości przeklina, 

I wszelkie odrzuca miłosne pragnienia, 

On tylko posiądzie ową wielką magię, 

Którą pierścień złoty w sobie kryje. 
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Rola i charakter tekstu zmieniają się, gdy wypowiadany jest on przez 

wszystkie trzy córy Renu. Podczas kiedy Woglinda, Wellgunda i Floßhilda opiewają 

piękno złota, akcja dramatyczna zostaje zatrzymana. Ponadto odcinki te, ze względu 

na powtarzające się w nich wykrzyknienia Heia jaheia! oraz Wallala la la la!, pełnią  

w rozmowie cór Renu i Alberyka funkcję quasi-refrenów. W wierszu zaś często 

pojawia się aliteracja: 

 

Leuchtende Lust, wie lachst du so hell und hehr! 

Glühender Glanz entgleißet dir weihlich im Wag! 

(…) 

flimmert der Fluß, flammet die Flut, 

umfließen wir tauchend, tanzend und singend 

Błyszcząca rozkoszy, jak żywy i śmiały twój śmiech! 

Rozpalone blaski rozlewasz wśród fal! 

(…) 

Zamigocze potok, rzeka zapłonie, 

Radośnie śpiewając, nurkując i tańcząc 

 

Ensemble z pierwszej sceny Złota Renu obejmuje jeden okres poetycko-muzyczny, 

utrzymany w f o r m i e  baru repryzowego (AA¹BA²). Każda z części głównego baru 

posiada także własną strukturę formalną: stroficzną (części A i A¹) lub łukową  

(część B) oraz mniejsze, zaledwie kilkutaktowe układy baryczne. 

 

 W rozmowie Cór Renu i Alberyka spotykamy dwa rodzaje m e l o d y k i , 

których występowanie zależne jest od ilości równocześnie śpiewających postaci.  

W przypadku, gdy poszczególne wodne nimfy lub karzeł mają samodzielne 

wypowiedzi muzyczne, dominuje w ich partiach melodia typu ariosowego, 

charakteryzująca się motywami o skromnym ambitusie, z niewielkimi krokami 

interwałowymi: 

 
Przykład 76. Złoto Renu, scena 1, t. 676-768 

Odmienny rodzaj wypowiedzi wokalnej spotykamy w momencie 

równoczesnego śpiewu wszystkich Cór Renu. Mamy wówczas do czynienia  

z typowo ensemblowym opracowaniem trójgłosu z melodią główną w głosie górnym 
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oraz wypełnieniem harmonicznym w średnim i dolnym. Linie melodyczne 

Woglindy, Wellgundy i Floßhildy postępują wówczas przede wszystkim krokami 

sekundowymi – „najbliższą drogą”, przechodząc na kolejną funkcję harmoniczną lub 

„skacząc” po składnikach danego akordu: 

 
Przykład 77. Złoto Renu, scena 1, t. 640-643 

Zespołowy śpiew Cór Renu odznacza się częstym zastosowaniem r y t m ó w  

punktowanych. Kontrastują one w stosunku do ósemkowo-ćwierćnutowych 

układów rytmicznych, właściwych dla ich śpiewu solowego. Jednolite tempo całego 

okresu poetycko-muzycznego – Gleichmässig ruhig im Zeitmass tylko na chwilę zostaje 

zaburzone przez inne – Zurükhaltend. Etwas langsam (t. 617-624). 

Ensemble Cór Renu charakteryzuje niezwykle prosty – jak na Wagnera – plan 

h a r m o n i c z n y. Całość utrzymana jest w jednym centrum tonalnym C-dur,  

z chwilową modulacją do E-dur na początku części A². Na ogół przebieg 

harmoniczny oscyluje wokół dwóch, częstokroć długo-brzmiących podstawowych 

funkcji: toniki i dominanty (znamienny jest chociażby przykład akordu G-dur, 

trwającego przez pierwsze 20 taktów części A). I choć rozwój harmonii urozmaicany 

jest przez krótkotrwałe wychylenia modulacyjne za pomocą dominant wtrąconych 

do stopni pobocznych (np. (D) SII (D) TVI⁷ w t. 675-679), tak zwroty dominantowo-

toniczne znacznie przeważają. Bogatszą chromatyzację i dalsze modulacje 

(uzyskiwane m.in. dzięki licznym dominantom wtrąconym, nonowym bez prymy) 

spotykamy jedynie w części B omawianego okresu poetycko-muzycznego. 

Gęstość f a k t u r y  o r k i e s t r o w e j  jest ściśle zależna od występowania  

w przebiegu okresu poetycko-muzycznego wypowiedzi wokalnej typu ensemble. 

Równoczesny śpiew Cór Renu jest każdorazowo uwydatniany za pomocą 

poszerzonego – w stosunku do sytuacji, gdy występują osobno – składu 

instrumentalnego. Pełne blasku przebiegi gamowe w skrzypcach (motyw falowania) 
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oraz fanfarowe odzywki sekcji waltornii i trąbki (motyw Złota Renu), 

kontrapunktują wówczas z utrzymanym w fakturze akordowej zespołowym 

śpiewem Woglindy, Wellgundy i Floßhildy. 

Kwestię relacji słowa i dźwięku należy odnieść bezpośrednio do różnic 

występujących pomiędzy śpiewem zespołowym a solowym. Nietrudno bowiem 

zauważyć, że śpiew zbiorowy towarzyszy wyłącznie partiom tekstu nie 

posuwającym akcji dramatycznej do przodu: gdy Córy Renu opiewają w zachwycie 

cudowne właściwości złota. Istotne z punktu widzenia rozwoju wydarzeń 

wypowiedzi bohaterów padają zaś jedynie wtedy, kiedy postaci śpiewają 

samodzielnie. Przykładem tego jest partia Woglindy oparta na motywie wyrzeczenia 

się miłości (t. 617-624), w której informuje ona o konieczności przeklęcia uczuć dla 

posiadania złota. Jak wiadomo jest to najbardziej istotna wypowiedź nie tylko  dla 

omawianego okresu poetycko-muzycznego czy sceny, ale całego dramatu a nawet 

cyklu. Chwilowa zmiana tempa na Zurükhaltend. Etwas langsam oraz przejście do 

tonacji molowej sprawia, że fragment ten jest szczególnie wymowny  

z punktu widzenia dramatycznego.  
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5. Struktura napięć w dramacie muzycznym 
 

Wnioski wysunięte na podstawie analizy formy całego dzieła (zarówno na poziomie 

makro jak i mikro), jego zasadniczych współczynników – motywów przewodnich  

i harmonii oraz wybranych fragmentów stały się punktem wyjścia dla stworzenia 

syntezy w formie tabel. Struktura napięć poszczególnych ogniw Pierścienia Nibelunga 

przedstawiona została jako rezultat współdziałania aspektów: 

• Przebiegu fali akustycznej w czasie, przedstawiającej częstotliwość oraz 

natężenie dźwięku 

• Subiektywnej oceny przebiegu napięcia dramatycznego 

• Podziału na okresy poetycko-muzyczne 

• Wykazu głównych motywów przewodnich 

• Struktury tonalnej, przedstawiającej ogólną architektonikę harmoniczną 
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Przykład 78. Ryszard Wagner 

V. Między koncepcją teoretyczną  

a realizacją artystyczną 
 

A teraz zapytajcie siebie, wy, pokolenia żyjących ludzi! Czy 

dla was było to pisane? Macie wy odwagę (…) powiedzieć: 

to nasze życie, które Wagner wyniósł aż pod gwiazdy? 

Gdzież są między wami ludzie, którzy boski obraz Wotana 

są w stanie tłumaczyć podług własnego życia (…)? Gdzież 

są te, co jak Brunhilda z miłości oddadzą rozum (…)?  

I ci wolni, beztrwożni (…) Zygfrydzi między wami?212 

 

Friedrich Nietzsche, Ryszard Wagner w Bayreuth 

 

Wagnerowska idea jedności sztuk swego czasu przerastała wszelkie koncepcje 

innych przedstawicieli opery. Połączenie słowa,  śpiewu, brzmienia orkiestrowego, 

akcji, gry aktorskiej i scenografii bez dominacji jednego elementu nad innymi 

uważane było za utopię. Urzeczywistnieniem tej wizji miało być według Wagnera 

jego największe, czteroczęściowe dzieło sceniczne. Czy było? 

 

Afirmowana przez Wagnera idea 

Gesamtkunstwerk na wskroś przenika monumentalne 

dzieło kompozytora, lecz należy zaznaczyć, że 

koncepcja „dzieła sztuki przyszłości” w największym 

stopniu odnosi się do tekstu dramatycznego  

i muzyki. Obszerne didaskalia zawierają wskazówki 

dotyczące zarówno ruchu scenicznego jak i opisują 

stany emocjonalne bohaterów, dzięki czemu jedność 

akcji dramatycznej i muzyki obecna jest w dziele 

                                                           
212 Richard Gray, The complete works of Friedrich Nietzsche Vol. 2 Unfashionable Observations, Stanford 

University Press, Stanford 1998, s. 330. 
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Wagnera na niespotykaną dotąd skalę. Spośród wszystkich współczynników 

kształtujących wagnerowskie Gesamtkunstwerk najmniej nowatorskie są z kolei 

pomysły inscenizacyjne kompozytora. Można nawet wysnuć twierdzenie, iż zostały 

one przejęte przez Wagnera w spadku z dobrodziejstwem inwentarza po  

XIX-wiecznym, tradycyjnym teatrze muzycznym. Zaprojektowane przez autora 

Pierścienia Nibelunga dekoracje sceniczne, w skład których wchodził nawet wielki 

smok, kłapiący paszczą w takt muzyki, dalekie są od symbolizmu tekstu 

dramatycznego i muzyki objawiającego się m.in. w trudności jednoznacznej 

interpretacji semantycznej motywów przewodnich. Aparatura sceniczna w założeniu 

miała olśnić potencjalnego widza swym bogactwem i przepychem – zupełnie niczym 

w potępianej przez Wagnera francuskiej grand opera. 

 

Wagner ingerował w mity północy na dwa sposoby: łącząc i modyfikując 

istniejące już wątki lub dodając własne. Najbliższe mitologicznym pierwowzorom są 

dwie ostatnie części cyklu: Zygfryd i Zmierzch bogów. I choć w porównaniu do dwóch 

pozostałych części Tetralogii, w przebieg ich akcji znacznie częściej wplecione są 

sceny, które w całości pochodzą z inwencji kompozytora (por. III. Analiza  

i interpretacja poezji dramatycznej Pierścienia Nibelunga, s. 69-75), nie wpływają one 

jednak na zmianę ogólnego rozwóju wydarzeń, jaki miał miejsce w tekstach 

źródłowych. Linia fabularna Złota Renu i Walkirii złożona jest zaś z wielu 

niezależnych od siebie wątków. Już sam fakt, że treść Eddy poetyckiej oraz Eddy 

prozaicznej, stanowi zbiór luźno powiązanych ze sobą pieśni i opowiadań  

o poczynaniach bogów i mitycznych bohaterów powoduje, że Wagner chcąc nie 

chcąc nie mógł stworzyć całkowicie logicznie skonstruowanego dramatu. 

Zdzisław Jachimecki za „chwiejne” momenty w przebiegu dramatu uznaje 

wyrzeczenie się miłości przez Alberyka w 1 scenie Złota Renu oraz wypicie napoju 

zapomnienia przez Zygfryda w 2 scenie I aktu Zmierzchu bogów213. Muzykolog 

argumentuje, iż Alberyk jest zbyt mało ważną postacią, aby dokonać tak istotnego 

dla przebiegu dramatu czynu tym bardziej, że sam karzeł miłości nigdy nie zaznał – 

co wg Jachimeckiego jest sporą niekonsekwencją ze strony Wagnera. Sytuację ze 

                                                           
213 Z. Jachimecki, Wagner…, s. 158. 
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Zmierzchu bogów z kolei postrzega jako niezgrabne rozwiązanie ze strony pisarza-

dramaturga, choć odeprzeć można ten zarzut przypomniwszy sobie, że Wagner 

zaczerpnął wątek wypicia napoju przez Zygfryda z Sagi o Völsungach (por. III. Analiza 

i interpetacja poezji dramatycznej Pierścienia Nibelunga, s. 70-73), pozostając tym samym 

wiernym oryginałowi. Należy także pamiętać, że postaci świata Pierścienia Nibelunga 

postępują według swoistej logiki mitu, którego nieodłącznymi atrybutami są los, 

przeznaczenie, zaklęcia i czary. Niemożliwym jest bowiem postrzegać historię  

mitologiczną przez pryzmat żelaznej konsekwencji,  ponieważ odczytywać ją można 

wyłącznie na poziomie alegorycznym. Wszelkie naiwności, drażniące nasz 

racjonalny umysł, są jedynie jej elementem wtórnym. 

 Znacznie bardziej poważną rysą w konstrukcji dramatu Wagnera jest sposób 

przedstawienia niektórych odcinków linii fabularnej Pierścienia Nibelunga.  

W szczególności dotyczy to wydarzeń dziejących się pomiędzy Złotem Renu  

a Walkirią, o których dowiadujemy się wyłącznie z retrospektywnych relacji władcy 

bogów. Niniejszy stan rzeczy znacznie utrudnia nieobeznanemu odbiorcy 

zorientowanie się w akcji scenicznej. Wadę tę potęguje dodatkowo fakt, że oba 

dramaty przedstawiają dwie niezależne od siebie historie (utratę pierścienia przez 

bogów w Złocie Renu oraz perypetie Zygmunda i Zyglindy w Walkirii), zaś jedynymi 

wspólnymi postaciami są Wotan i Fryka. W ogóle o wielu wydarzeniach mających 

miejsce w Pierścieniu Nibelunga wyłącznie raczej się mówi, niż doświadcza w ramach 

akcji scenicznej, co w przypadku dzieła pretendującego do miana dramatu 

należałoby poddać pod dyskusję. W Tetralogii bowiem opisy motywacji bohaterów 

oraz komentarze postaci potrafią zajmować całe sceny a nawet akty, zaś ważkie dla 

przebiegu akcji wydarzenia następują zazwyczaj dopiero pod ich koniec. Koronnym 

przykładem tego stanu rzeczy jest ostatnia scena trzeciego aktu Zmierzchu bogów,  

w obrębie której zachodzi większość wydarzeń rozwiązujących zasadnicze konflikty 

dramatu: mord na Gunterze dokonany przez Hagena, rzucenie się Brunhildy  

w płonący stos pogrzebowy Zygfryda, odzyskanie pierścienia przez Córy Renu, 

utopienie się Hagena i zagłada Walhalli. 

 O niedosycie za to z pewnością nie można powiedzieć w przypadku świata 

przedstawionego Tetralogii. Wręcz przeciwnie. Ogromna ilość postaci, przedmiotów 
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oraz zawiłość wydarzeń zaprzeczają wręcz w pewnym stopniu postulatom Opery  

i dramatu, mówiącym o przejrzystości akcji scenicznej. Co prawda ogólny sens oraz 

idea Pierścienia Nibelunga: potępienie żądzy władzy i wybawienie przez miłość  

z pewnością mieszczą się w kategoriach treści uniwersalnych i ponadczasowych,  

o tyle ich odczytanie częstokroć zaciemnione zostaje przez liczne komplikacje 

fabularne i mnogość – nieraz toczących się nawet jednocześnie – wątków. Ponadto, 

można powiedzieć także o istnieniu kilku zbędnych elementów świata 

przedstawionego Pierścienia Nibelunga: m.in. postaci bogów Donnera i Froha – 

najbardziej marginalnych protagonistów spośród bodaj wszystkich dzieł scenicznych 

Wagnera. Ich obecność w dramacie usprawiedliwiona jest jedynie z punktu widzenia 

spektakularności widowiska scenicznego, np. kiedy Donner wywołuje burzę  

w ostatniej scenie Złota Renu. Jednakże z perspektywy rozwoju akcji obie postacie – 

jako jedyne w Tetralogii – nie posiadają dalekosiężnego wpływu na toczące się 

wydarzenia. Podobnie rzecz ma się z czarodziejskim hełmem, którego magiczne 

właściwości równie dobrze mogłyby stanowić część atrybutów tytułowego 

pierścienia Nibelunga, tym bardziej, że oba przedmioty występują w dramacie 

Wagnera zawsze w tym samym momencie. 

  

Istotnym zagadnieniem jest struktura dramatyczna cyklu. Zdaniem Derycka 

Cooke’a w Pierścieniu Nibelunga nawiązuje ona do Orestei Ajschylosa214. W dziele 

tragika ateńskiego każde z ogniw cyklu zawiera zaledwie sześć kluczowych dla 

rozwoju akcji wydarzeń – regularnie po dwa w każdym z trzech odcinków 

budujących daną część trylogii. Utwór Ajschylosa posiada zatem 18 przełomowych 

dla postępu fabuły momentów. Resztę stanowią komentarze, charakterystyka 

postaci, oraz opis ich motywacji i ich działania. Tetralogia Wagnera zawiera zdaniem 

autora więcej wewnętrznych podpodziałów, jest dłuższa i znacznie bardziej złożona, 

ale w rezultacie jest wciąż bliska trylogii Ajschylosa. Pierścień Nibelunga zawiera  

w sumie 28 decydujących wydarzeń zawartych w czternastu głównych odcinkach 

dramatu (4 sceny Złota Renu, 3 akty Walkirii, 3 akty Zygfryda, oraz Prolog i 3 akty 

Zmierzchu bogów). Wobec standardów tragedii greckiej dzieło Wagnera jest 

                                                           
214 D. Cooke, I Saw the World end…, s. 78. 
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przypadkiem dość ekstrawaganckim, niemniej liczba zdarzeń i tak jest bardzo 

mała215: 

 

Złoto Renu 

Scena 1. Alberyk kradnie złoto Renu.  

Scena 2. Fasolt i Fafner porywają Freję jako zakładniczkę.   

Scena 3. Wotan i Loge pojmują Alberyka.  

Scena 4. (a) Wotan odbiera Alberykowi jego pierścień; (b) Wotan oddaje pierścień Fasoltowi  

i Fafnerowi jako część zapłaty za odzyskanie Frei; (c) Fafner zabija Fasolta w sporze o pierścień. 

 

Walkiria 

Akt I (a) Zygmund i Zyglinda zakochują się w sobie; (b) Zygmund wyciąga miecz z pnia drzewa.  

Akt II. (a) Wotan kruszy miecz Zygmunda przy pomocy swojej włóczni; (b) Wotan zabija Hundinga. 

Akt III. (a) Brunhilda ratuje Zyglindę; (b) Wotan karze Brunhildę, pogrążając ją w magicznym śnie. 

 

Zygfryd 

Akt I. Zygfryd scala szczątki miecza swego ojca.  

Akt II. (a) Zygfryd zabija smoka-Fafnera; (b) Zygfryd zabija Mimego.  

Akt III. (a) Zygfryd kruszy włócznię Wotana przy pomocy swojego miecza; (b) Zygfryd budzi 

Brunhildę z magicznego snu. 

 

Zmierzch bogów 

Prolog. (a) Norny snują nić losu; (b) Zygfryd wyrusza na poszukiwanie nowych przygód. 

Akt I. (a) Zygfryd zostaje otumaniony czarodziejskim napojem Hagena: zapomina o Brunhildzie 

i zakochuje w Gudrunie; (b) Zygfryd zdobywa Brunhildę dla Guntera. 

Akt II. Ceremonia zaślubin Zygfryda i Gundruny oraz Guntera i Brunhildy. 

Akt III. (a) Hagen zabija Zygfryda; (b) Hagen zabija Guntera; (c) Brunhilda rzuca się w płonący stos 

pogrzebowy Zygfryda; (d) Córy Renu odzyskują pierścień; (e) Hagen topi się w głębinach Renu; 

(f) Walhalla zostaje strawiona przez ogień stosu pogrzebowego Zygfryda. 

 

Wyszczególnione przez Cooke’a wydarzenia można zawężyć do czternastu, 

stanowiących kwintesencję akcji dramatycznej całego cyklu: 

                                                           
215 D. Cooke, I Saw the World end…, s. 79-80. 
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Biorąc pod uwagę realację między strukturą dramatyczną a przebiegiem napięć  

w sferze muzycznej dzieła, punkt kulminacyjny całego cyklu przypada na trzeci akt 

Zygfryda. Z punktu widzenia rozwoju akcji dramatycznej jest on bowiem momentem 

zderzenia ze sobą dwóch naczelnych idei Pierścienia Nibelunga: potępienia żądzy 

władzy i wybawienia przez miłość. W drugiej scenie dochodzi do starcia Zygfryda  

z Wotanem w wyniku którego włócznia – symbol władzy ojca bogów – zostaje 

roztrzaskana. Dialog głównych bohaterów Tetralogii: Zygfryda i Brunhildy, 

wypełniający ostatnią scenę tego aktu, wyraża zaś afirmację miłości dwojga 

kochanków, których przeznaczył sobie los. 

 

Do niezwykle ciekawych wniosków prowadzi porównanie dokonanej wcześniej 

analizy struktury dramatycznej poszczególnych ogniw dzieła ze strukturą 

muzyczną. Znamienny jest fakt, że punkty kulminacyjne dramatu niekiedy mijają się 

z kulminacjami muzycznymi. Niniejszy stan rzeczy najczęściej podyktowany jest 

przez prawa widowiska teatralnego. Spektakularność niektórych scen podnoszona 

jest właśnie za pomocą rosnącego napięcia muzycznego, bez względu na to, czy 

toczące się na scenie wydarzenia są istotne od strony rozwoju akcji. Najlepszym tego 

przykładem jest otwierające trzeci akt drugiego ogniwa cyklu Cwałowanie walkirii, 

będące jedną z najbardziej „efektownych” części partytury. Wagner 

najprawdopodobniej już oczyma wyobraźni „widział” sfruwające z nieba pół-

boginie, przybywające po dusze poległych bohaterów, co pobudzało jego bogatą 

wyobraźnię muzyczną. Dlatego też opracował tę część dramatu w taki, a nie inny 

sposób pomimo, że z punktu widzenia akcji dramatycznej jest ona nieistotna. 

Podobnych temu przykładów można by przytoczyć wiele. Zestawienie rozwoju akcji 

z dramaturgią muzyczną w poszczególnych częściach Pierścienia Nibelunga, 

przedstawiają poniższe diagramy:  
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W Pierścieniu Nibelunga Wagner bezwzględnie wyeliminował wszelkie 

zamknięte, symetryczne formy arii, duetu itp., wyjąwszy oczywiście incydentalne 

przypadki w postaci Pieśni majowej Zygmunda czy pieśni Zygfryda podczas kucia 

miecza. Narracja muzyczna prowadzona jest niemal nieprzerwanie – zgodnie z ideą 

niekończącej się melodii. Zasadę tę zrealizował Wagner w najbardziej radykalny 

sposób w Złocie Renu, którego ciąg wydarzeń dramatycznych ujęty jest w formę 

czterech scen przechodzących attaca. Części formy mniejsze od sceny należy 

utożsamiać z pojęciem okresu poetycko-muzycznego.  

Znaczące dla twórczości scenicznej Wagnera motywy przewodnie nie były co 

prawda jego odkryciem: stosowali je przed nim zarówno Weber jak i Berlioz (idée 

fixe). Jednakże dopiero Wagner nadał lejtmotywom dramatyczny sens, wyznaczając 

im rolę charakterystyki osób i sytuacji. Niezwykle pomocna mu w tym była technika 

przetworzeniowa, dzięki której sieć motywów przewodnich mogła być snuta 

niemalże bezustannie – zgodnie z ideą niekończącej się melodii. Monumentalny cykl 

Pierścień Nibelunga siłą rzeczy posiada najbardziej rozbudowaną grupę lejtmotywów 

spośród wszystkich dzieł kompozytora. 

 

Poszczególne ogniwa cyklu Pierścienia Nibelunga dają świadectwo ewolucji 

dojrzałego stylu kompozytora. Nie bez znaczenia jest wszakże fakt, że Tetralogię 

komponował Wagner na przestrzeni niemal całego dojrzałego okresu twórczego. 

Złoto Renu jest pierwszym dramatem muzycznym skomponowanym po napisaniu 

Opery i dramatu, Zmierzch bogów – ostatnim przed Parsifalem, zamykającym dorobek 

kompozytorski Mistrza z Bayreuth. 

Pierwsza część Tetralogii – Złoto Renu jest bardzo bliska zasadniczym 

założeniom Opery i dramatu oraz pozostałych pism teoretyczno-estetycznych z lat 

1849-51. Co więcej, na tle pozostałych dzieł scenicznych Wagnera znacząco się 

wyróżnia, gdyż jest jedynym dramatem muzycznym Mistrza z Bayreuth 

utrzymanym w formie jednoczęściowej (4 sceny następujące bezpośrednio po sobie). 

Drugie ogniwo cyklu – Walkiria, zwraca się po części w stronę form właściwych dla 

tradycyjnej opery, czego wyrazem m.in. jest pieśń Zygmunda z pierwszego aktu oraz 

rozbudowany ensemble Walkirii z aktu trzeciego. Nie zważywszy na niniejsze 
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„odstępstwa” od postulatów Opery i dramatu, Barry Millington mimo wszystko 

określa Walkirię jako „dramat muzyczny, zdecydowanie bardziej ucieleśniający 

zasady Opery i dramatu, którego staranna synteza słowa i dźwięku odbywa się bez 

poświęcenia muzycznej ekspresji”216. 

Po skomponowaniu Śpiewaków Norymberskich nastąpiło znaczne rozluźnienie 

restrykcji Opery i dramatu. Swoboda ta przekłada się w pierwszej kolejności na typ 

wypowiedzi wokalnej. Jakkolwiek bowiem w trzech pierwszych ogniwach cyklu – 

do drugiego aktu Zygfryda włącznie – splatanie się partii wokalnych pojawiało się na 

zasadzie odstępstwa od reguły i przeznaczone było jedynie bohaterom zbiorowym 

Pierścienia Nibelunga (Córy Renu, walkirie), tak począwszy od trzeciego aktu Zygfryda 

kompozytor znacznie częściej łączy głosy. Co prawda sytuacja taka wynika 

najczęściej z samej istoty dramatu, ale możemy także znaleźć w Pierścieniu Nibelunga 

karty partytury, w których jest ona podyktowana względami czysto muzycznymi. 

Przypomniwszy sobie rozbudowany chór wasali wypełniający trzecią scenę 

drugiego aktu Zmierzchu bogów znajdujemy tego najlepszy przykład. Scena ta, 

przedstawiająca złożenie ofiary na ołtarzu bogów przez poddanych księcia Guntera, 

co prawda nie posuwa akcji dramatycznej naprzód, lecz z perspektywy widowiska 

teatralnego wpływa znacznie na jego widowiskowość. Podobną funkcję pełni także 

tercet Brunhildy, Guntera i Hagena, zamykający ten akt. George Bernard Shaw 

nadzwyczaj sarkastycznie – lecz trzeba przyznać, zbyt surowo – wypowiadał się na 

temat dwóch ostatnich części Tetralogii: „Reszta (…) jest operą, i niczym więcej niż 

operą. (…) Zygfryd i przebudzona Brunhilda, przybierają rolę tenora i sopranistki, 

wyśpiewujących koncertową kadencję, wieńczącą olśniewający duet miłosny (…) 

Zmierzch bogów w całości przypomina grand operę”217. Krytyk nie dostrzegł jednakże 

innych, bezsprzecznie wartościowych przemian warsztatu kompozytorskiego 

Wagnera, jaki dokonał się na przestrzeni 12 lat przerwy w pisaniu Tetralogii. 

Począwszy od trzeciego aktu Zygfryda harmonia Pierścienia Nibelunga staje się 
                                                           
216 Barry Millington, Walküre Die [w:] The New Grove Dictionary of Opera, red. Stanley Sadie. Grove 

Music Online. 

217 Bernard Shaw, The Perfect Wagnerite: A commentary on the Niblung’s Ring, Brentano, New York 1911, 
s. 61. 
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zdecydowanie bardziej nasycona chromatyką, zaś pracę tematyczną oraz rozwój sieci 

lejtmotywów określa silny czynnik przetworzeniowy. 

Na przykładzie kolejnych części cyklu widać bowiem wyraźnie drogę, jaką 

przebył wagnerowski dramat muzyczny od początku swego istnienia – pierwszych 

taktów Złota Renu (ukończonego w 1854 roku), do niemal samego końca – Zmierzchu 

bogów (1875 r.). W związku z tym należy stwierdzić, że „dzieło życia” Wagnera jako 

całość n i e  u c i e l e ś n i a  ścisłych założeń Opery i dramatu, lecz można powiedzieć, 

że każde z ogniw cyklu wciela ideę Gesamtkunstwerk na swój sposób.  

Należy bowiem mieć przede wszystkim na uwadze fakt, że Wagner  

w pierwszej kolejności jest k o m p o z y t o r e m  wiedzionym czystą intuicją 

artystyczną, a dopiero później pisarzem-dramaturgiem i reformatorem. Dlatego też 

nigdy nie wypracował jednego, jasno określonego „modelu” dramatu muzycznego, 

który stanowił by pewien wzór. Sama koncepcja „dzieła sztuki przyszłości” 

opisywana jest w Operze i dramacie w sposób n i e  z a w s z e  j a s n y  i  k o m p l e t n y. 

Trudno zatem oczekiwać konsekwentnie przeprowadzonej realizacji artystycznej, 

gdy teoria u swych podstaw nie jest tak naprawdę do końca skrystalizowana. 

R e f o r m a  Wagnera – jak zresztą wszelka działalność artystyczna kompozytora – 

oparta jest raczej na burzeniu utartych wzorów i schematów, niż wyznaczniu  

w sposób ścisły nowych. A trzeba przyznać, że bunt ten przybiera w Tetralogii 

rozmiary rzadko spotykanego w historii sztuki wybuchu rewolucyjnego, gdyż 

niezbicie kompozycja ta jest dziełem na wskroś oryginalnym, nie dającym się 

porównać z żadnym innym. Wspomniane liczne uchybienia znajdujące się  

w dramacie Wagnera, z dalszej perspektywy zdecydowanie stają się mniej wyraziste. 

Rysy konstrukcyjne przecież zawsze są nieomal wpisane w architekturę 

największych budowli. W tym kontekście P i e r ś c i e ń  N i b e l u n g a  j a k o  

r e a l i z a c j a  a r t y s t y c z n a  z a ł o ż e ń  t e o r e t y c z n y c h  rzeczywiście zasługuje 

na miano opus magnum swego twórcy.  
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Aneks 
 

1. Pierścień Nibelunga – informacje podstawowe 

 

1.1. Złoto Renu 

Pełny tytuł oryginału: Das Rheingold. Vorspiel zu der Trilogie: Der Ring des Nibelungen. 

Numer w katalogu WWV (Wagner-Werke-Verzeichnis): 86 A 

Tekst: Richard Wagner na podstawie wybranych wątków Eddy starszej (poetyckiej) 

oraz Eddy młodszej (prozaicznej). 

Okres kompozycyjny: 2 lata (od 1853 do 1854 roku). 

Prawykonanie: 22 września 1869 

Osoby dramatu: 

postać głos 

Wykonawcy spektaklu 
premierowego 
 
22 września 1869 
(dyrygent: Franz Wüllner) 

Wykonawcy spektaklu 
premierowego całego cyklu 
Pierścień Nibelunga 
 
13 sierpnia 1876 
(dyrygent: Hans Richter) 

Bogowie 
Wotan bas-baryton August Kindermann Franz Betz 
Loge tenor Heinrich Vogl Heinrich Vogl 
Donner bas-baryton Karl Samuel Heinrich Eugen Gura 
Froh tenor Franz Nachbaur Georg Unger 
Fryka mezzosopran Sophie Stehle Friederike Grün 
Freja sopran Henriette Muller Marie Haupt 
Erda kontralt Emma Seehofer Luise Jaide 

Nibelungi 
Alberyk baryton Karl Fischer Karl Hill 
Mime tenor Max Schlosser Max Schlosser 

Olbrzymowie 
Fasolt bas-baryton Toni Petzer Albert Eilers 
Fafner bas Kaspar Bausewein Franz von Reichenberg 

Córy Renu 
Woglinda sopran Anna Kaufmann Lilli Lehmann 
Wellgunda sopran Therese Vogl Marie Lehmann 
Floßhilda mezzosopran Wilhelmine Ritter Minna Lammert 
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Treść: 
S c e n a  1.  W głębinach Renu igrają ze sobą trzy córki świętej rzeki: Woglinda, Wellgunda  

i Flosshilda. Ich beztroską zabawę obserwuje z ciemnej otchłani jeden z Nibelungów – karzeł Alberyk, 

który będąc oczarowany urokiem wodnych nimf postanawia przyłączyć się do ich swawoli. 

Całkowicie nieświadomy, że stał się obiektem drwin ze strony cór Renu, Alberyk zaleca się kolejno do 

każdej z sióstr, trzykrotnie spotykając z odtrąceniem. Doprowadzony do rozpaczy karzeł, rzuca się za 

nimi w desperacką pogoń. Szybko jednak uwagę Nibelunga pochłania nowy widok: narastająca  

z głębi wód, błyszcząca łuna złota Renu. Wśród śmiechu i niefrasobliwych żartów cór rzeki, udaje się 

Alberykowi posłyszeć także tajemnicę obdarzonego magicznymi właściwościami skarbu: kto 

posiądzie złoto, jednocześnie wyrzekając się miłości, a następnie wykuje z niego pierścień, otrzyma 

władzę nad całym światem. Wykorzystując nieuwagę cór Renu, Alberyk porywa skarb, spełniając 

jednocześnie ów ponury warunek – przeklinając miłość, znika ze zdobyczą w podziemnej jaskini. 

S c e n a  2. Ponad doliną Renu, na szczycie urwiska wznosi się wspaniały zamek  

z połyskującymi basztami. Jest to Walhalla – siedziba bogów, wybudowana przez olbrzymów Fasolta 

i Fafnera, na prośbę boskiego władcy, Wotana. Małżonka ojca bogów, Fryka wyraża jednak obawy  

w stosunku do zawartego z olbrzymami układu, gdyż Wotan jako zapłatę za trud wzniesienia 

budowli, obiecał Fasoltowi i Fafnerowi Freję – boginię miłości i wiecznej młodości. Boski władca nie 

zważa jednak na trwogę Fryki, licząc na pomoc ze strony słynącego ze swej przebiegłości boga ognia  

– Logego. Ku przerażeniu zebranych, zamiast obiecanego sojusznika pojawiają się Fasolt i Fafner, 

żądający natychmiastowego wywiązania się z umowy. W związku z niechęcią Wotana do spełnienia 

danej olbrzymom obietnicy szybko wynika awantura, do której przyłączają się Donner i Froh – bracia 

Frei stający w jej obronie. W końcu jednak przybywa i Loge, który snując opowieść o skradzionym 

przez Alberyka złocie, przykuwa tym uwagę Fasolta i Fafnera. Chciwi olbrzymi, usłyszawszy  

o rosnącej potędze Nibelunga, żądają teraz jako okupu za Freję skarbu Renu. Biorąc boginię w zastaw 

układu, Fasolt i Fafner uciekają w pośpiechu wraz z zakładniczką w kierunku krainy olbrzymów 

(Riesenheimu). Utrata Frei, hodowczyni złotych jabłek młodości, oznacza dla bogów rychłą zagładę, 

dlatego Wotan i Loge postanawiają udać się w głąb ziemi, do krainy Nibelungów (Nibelheimu), aby 

odzyskać skradzione złoto Renu. 

S c e n a  3. W podziemnym państwie Nibelungów panują niepodzielne rządy Alberyka. Podwładni 

karła ukuli mu ze skradzionego córom Renu złota magiczny pierścień oraz hełm pozwalający jego 

właścicielowi przybrać dowolną postać. Wotan i Loge przybywszy do jaskini dowiadują się  

z opowiadań brata Alberyka – Mimego o czarnoksięskiej sztuce niepodzielnego władcy-tyrana oraz 

niedoli jego podwładnych. Nie zważając jednak na niebezpieczeństwo, Loge podstępnie nakłania 

Alberyka, aby dla ukazania swej mocy przemienił się w smoka, a następnie w żabę. Wtenczas udaje 

się bogom obezwładnić karła i wyprowadzić go z krainy Nibelungów na powierzchnię. 

S c e n a  4. Powróciwszy z wyprawy Wotan i Loge zmuszają Alberyka do oddania wszystkich 

zgromadzonych przez niego skarbów. Ubolewając nad utratą wydartego mu siłą przez władcę bogów 
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złotego pierścienia, karzeł rzuca nań straszliwe przekleństwo, które spadnie na każdego właściciela. 

Śmiejąc się nienawistnie, wolny wreszcie Nibelung znika w głębi pobliskiej groty. Z odległej krainy 

powracają zaś Fasolt i Fafner, żądając za wykupienie Frei góry złota wielkości samej bogini. Skarbu 

jednak nie wystarcza. Bogowie zmuszeni są zatem oddać także czarodziejski hełm oraz dostrzeżony 

przez Fafnera na palcu Wotana pierścień. Władca bogów, początkowo opierający się konieczności 

wyrzeczenia drogocennego przedmiotu, ostatecznie oddaje go olbrzymom za radą Erdy – matki 

bogów, która ostrzega przed wiszącą nad pierścieniem klątwą. I tak, zapowiedziane przez Alberyka 

przekleństwo od razu spełnia się na oczach Wotana. W sporze o podział łupów Fafner zabija Fasolta, 

plamiąc po raz pierwszy złoto Renu krwią. Odzyskawszy jednak wreszcie Freję, bogowie  

w uroczystym pochodzie maszerują po tęczy prowadzącej do Walhalli, podczas gdy z dna rzeki 

słychać lament cór Renu, opłakujących utracony skarb natury. 
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1.2. Walkiria 

Pełny tytuł oryginału: Die Walküre. Die Erster Tag aus der Trilogie: Der Ring des 

Nibelungen. 

Numer w katalogu WWV (Wagner-Werke-Verzeichnis): 86 B 

Tekst: Richard Wagner na podstawie wybranych wątków Sagi o Völsungach, Eddy 

starszej (poetyckiej) oraz Eddy młodszej (prozaicznej). 

Okres kompozycyjny: 3 lata (od 1854 do 1856 roku). 

Prawykonanie: 26 czerwca 1870 

Osoby dramatu: 

postać głos 

Wykonawcy spektaklu 
premierowego 
 
26 czerwca 1870 
(dyrygent: Franz Wüllner) 

Wykonawcy spektaklu 
premierowego całego cyklu 
Pierścień Nibelunga 
 
14 sierpnia 1876 
(dyrygent: Hans Richter) 

Ludzie 
Zygmund tenor Heinrich Vogl Albert Niemann 
Zyglinda sopran Therese Vogl Josephine Schefsky 
Hunding bas Kaspar Bausewein Josef Niering 

Bogowie 
Wotan bas-baryton August Kindermann Franz Betz 
Fryka mezzosopran Anna Kaufmann Friederike Grün 

Walkirie 
Brunhilda sopran Sophie Stehle Sophie Stehle 
Gerhilda sopran Karoline Lenoff Marie Haupt 
Ortlinda sopran Henriette Müller Marie Lehmann 
Waltrauta mezzosopran Hemauer Luise Jaide 
Schwertleita kontralt Emma Seehofer Johanna Jachmann-Wagner 
Helmiga sopran Anna Possart-Deinet Lilli Lehmann 
Siegruna mezzosopran Anna Eichheim Antonie Amann 
Grimgerda mezzosopran Wilhelmine Ritter Hedwig Reicher-Kindermann 
Roßweisa mezzosopran Juliane Tyroler Marie Lammert 

 

Treść: 

Akt I  [Scena 1]. W trakcie gwałtownej burzy z piorunami ranny, wycieńczony Zygmund wpada do 

domu Hundinga. Dostrzegając wewnątrz tlące się palenisko, zmierza w kierunku ognia  

i zemdlony osuwa się na ziemię. Wówczas do chaty wchodzi Zyglinda, małżonka pana domu myśląc, 

że wrócił jej mąż. Zobaczywszy nieprzytomnego przybysza ratuje go, pojąc wodą i miodem. Oboje 

wpatrują się w siebie w głębokim poruszeniu. [Scena 2]. Z wielką podejrzliwością spogląda na dziwne 

podobieństwo między swoją żoną a niespodziewanym gościem. Na prośbę Hundinga Zygmund 
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opowiada historię swojej przeszłości. Zataja jednak swe prawdziwe imię przedstawiając się jako 

„Wehwalt” (Zgnębiony). W swojej opowieści Zygmunt zdaje relacje o tym, jak we wczesnej młodości 

utracił matkę oraz bliźniaczą siostrę, podczas gdy z ojcem udał się na polowanie do lasu. Potem 

odniósł ciężkie rany, kiedy walcząc w obronie niewiasty wydanej za niekochanego mężczyznę uciekał 

przed mściwymi prześladowcami. Wysłuchawszy całej opowieści Hunding uświadamia sobie, że jego 

gość to ów człowiek, którego ścigał do tej pory podczas burzy, będąc wezwanym przez swoich 

krewnych, pokonanych przez Zygmunda stającego w obronie nieszczęśliwie wydanej za mąż 

dziewczyny. Gospodarz, szanując nienaruszalne prawo gościnności pozwala pozostać Zygmundowi 

na noc w progach jego domu, jednocześnie zapowiada jednak, że wezwie go do walki, gdy tylko 

zaświta dzień. [Scena 3] Pozostawszy samotnie w izbie Zygmund wspomina słowa swego ojca, który 

obiecał dostarczyć mu broń w chwili największej potrzeby. Nagle mocno rozbłyskuje ogień, jasno 

rozświetlając lśniącą rękojeść miecza wystającego z pnia jesionu, stanowiącego zrąb chaty Hundinga. 

W chwilę później wchodzi Zyglinda. Odurzyła ona specjalnym napojem swojego męża, sprowadzając 

nań głęboki sen, aby móc bezpiecznie spotkać się z Zygmundem. Opowiada teraz bohaterowi historię 

miecza, który podczas jej wesela wbił w pień jesionu tajemniczy starzec, przeznaczając oręż temu, kto 

będzie potrafił go wyciągnąć. Żadnemu ze śmiałków nie udało się jednak dotychczas tego dokonać. 

Nagle drzwi chaty otwierają się. Promienie księżyca wpadają do środka rozświetlając twarze 

Zygmunda i Zyglindy. Młody bohater intonuje płomienną pieśń o wiośnie i maju. Wyjawia także 

wreszcie swoją rzeczywistą tożsamość: prawdziwe imię oraz przynależność do rodu Wälsungów. Żar 

namiętnej miłości ogarnia Zygmunda i Zyglindę z całą siłą, pomimo, że oboje rozpoznają siebie jako 

brata i siostrę. Nadludzkim wysiłkiem Zygmund wydobywa z pnia drzewa miecz – zwany odtąd 

przez niego „Notungiem” – i wraz z Zyglindą uciekają z domu Hundinga. 

A k t  I I  [ S c e n a  1 ]. Pośród górskiej okolicy stoi Wotan w pełnym rynsztunku wraz ze swoją córką – 

walkirią Brunhildą. Zagrzewając ją do walki, władca bogów wydaje polecenie, aby w mającym 

nastąpić starciu pomiędzy Zygmundem a Hundingiem dała zwycięstwo temu pierwszemu. Lecz oto  

z pobliskiego wąwozu nadchodzi małżonka Wotana, Fryka – opiekunka małżeństwa i ogniska 

domowego. Oburzona bogini uznaje związek Zygmunda i Zyglindy za podwójną zbrodnię: 

kazirodztwa i cudzołóstwa, wobec której żąda wymierzenia sprawiedliwości – oddania zwycięstwa  

w boju Hundingowi, chcącego pomścić hańbę swojego domu. Wotan jednak sprzeciwia się 

argumentując, że związek dwojga ludzi jedynie wówczas godzien jest pogardy, gdy brakuje w nim 

miłości. Co więcej, z osobą Zygmunda wiążą się dalekosiężne plany władcy bogów: odzyskanie 

utraconego przed wielu laty pierścienia Nibelunga, czego Wotan – zniewolony przez zawarte 

dawnymi czasy, nienaruszalne układy – sam nie może dokonać. Wówczas Fryka oznajmia, że 

Zygmund będąc synem boga – gdyż jak się okazuje jest owocem związku Wotana ze śmiertelną 

kobietą – także podlega boskim prawom. Przejęty słowami Fryki Wotan, zmuszony jest ustąpić. 

[ S c e n a  2 ]  Do zagłębionego w ponurych rozmyślaniach władcy bogów zbliża się jego ukochana 

córka Brunhilda, starająca się przynieść mu ulgę w strapieniu. Wotan opowiada jej historię bogów  
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i rodu Wälsungów – ziemskiego plemienia, któremu sam dał początek wiążąc się z ludzką istotą. 

Pomimo, że czuje gorycz w związku z koniecznością unicestwienia Zygmunda, bezwzględnie 

zabrania walkirii pomagać mu w walce. Przerażona ostateczną decyzją Wotana Brunhilda popada  

w głęboki smutek. [ S c e n a  3 ]  Tymczasem uciekająca z dala od domu Hundinga bliźniacza para 

kochanków zatrzymuje się na spoczynek. Nękana przerażającymi wizjami Zyglinda opada bezwolnie 

w ramiona swego brata. [ S c e n a  4 ]  Z jaskini nieopodal wychodzi naprzeciw Zygmundowi 

Brunhilda zwiastując mu rychłą śmierć, jednocześnie pocieszając, że padłszy jako bohater w boju 

czeka go triumfalny wstęp do komnaty herosów w Walhalli. Jednak wizja boskiego pałacu nie cieszy 

Zygmunda, gdyż dowiaduje się, iż Zyglinda nie może mu tam towarzyszyć. W akcie rozpaczy 

dobywa miecza by przebić nim swą siostrę. Poruszona tym widokiem Brunhilda obiecuje 

Zygmundowi ochronić go swoją tarczą podczas starcia z Hundingiem.  [ S c e n a  5 ]  Na niebie zbierają 

się ciężkie, burzowe chmury, a zewsząd słychać dźwięki rogów zwiastujących nadejście Hundinga. 

Zygmund biegnie mu naprzeciw. Natychmiast rozpoczyna się walka, podczas której Brunhilda 

zgodnie z danym słowem udziela wsparcia Zygmundowi. Lecz w momencie, gdy bohater wymierza 

śmiertelne uderzenie w przeciwnika pojawia się rozwścieczony Wotan, o którego włócznie 

rozpryskuje się miecz Zygmunda, dzięki czemu Hunding z łatwością zabija młodego Wälsunga. 

Pozbierawszy w popłochu szczątki miecza-Notunga Brunhilda porywa ze sobą Zyglindę i razem 

uciekają przed gniewem władcy bogów. Na pogardliwy gest Wotana zabójca Zygmunda pada 

martwy na ziemię. Sam Wotan zaś wybuchając wielkim gniewem, rzuca się w pogoń za Brunhildą, 

aby ukarać sprzeciwienie się jego woli. 

A k t  I I I  [ S c e n a  1 ]. Na szczyt skalistego wzgórza nadciągają zewsząd walkirie na swych 

rumakach. Zmierzają one w stronę Walhalli, aby zanieść zgromadzone ciała poległych wojowników 

przed oblicze Wotana. Ze strony pobliskiego lasu przybywa ostatnia z sióstr – Brunhilda prowadząc 

ze sobą Zyglindę; prosi pozostałe walkirie o ratunek przed gniewem ojca bogów. Zrozpaczona po 

utracie brata-kochanka Zyglinda pragnie dla siebie już tylko śmierci, lecz gdy Brunhilda obwieszcza, 

że w jej łonie rośnie potomek Zygmunda – Zygfryd, siostra Wälsunga dla niego postanawia szukać 

schronienia. Na jej ręce przekazuje też Brunhilda szczątki Notunga, aby syn bliźniaczej pary mógł  

w przyszłości na nowo je zespolić. Wówczas wzruszona Zyglinda oddala się w pośpiechu. 

[ S c e n a  2 ]  Wśród gromów i błyskawic zjawia się rozgniewany Wotan poszukujący Brunhildy. 

Przepędziwszy walkirie odnajduje nieposłuszną córkę. [ S c e n a  3 ]  Postawiona przed sądem Wotana 

Brunhilda szuka usprawiedliwienia dla swojego czynu oznajmiając, że postępowała w zgodzie  

z rzeczywistą wolą swego ojca. Władca bogów nie zwraca uwagi na jakiekolwiek tłumaczenia  

i wyznacza walkirii surową karę: odrzucona z progów Walhalli Brunhilda pogrążona zostanie  

w głębokim śnie, a zbudzić ją i posiąść będzie mógł pierwszy mężczyzna, jaki ją napotka. Wobec 

błagań swojej córki Wotan jednak zmniejsza wymiar kary, rozkazując bogowi ognia – Logemu 

otoczyć jej skaliste łoże płomiennym kręgiem, tak, aby zdobyć ją mógł tylko nie znający lęku, 

największy spośród bohaterów. 
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1.3. Zygfryd 

Pełny tytuł oryginału: Siegfried. Die Zweiter Tag aus der Trilogie: Der Ring des 

Nibelungen. 

Numer w katalogu WWV (Wagner-Werke-Verzeichnis): 86 C 

Tekst: Richard Wagner na podstawie wybranych wątków Sagi o Völsungach, Eddy 

starszej (poetyckiej) oraz Eddy młodszej (prozaicznej). 

Okres kompozycyjny: 16 lat (od 1856 do 1871 roku). 

Prawykonanie: 16 sierpnia 1876 

Osoby dramatu: 

postać głos 

Wykonawcy spektaklu premierowego 
 
16 sierpnia 1876 
(dyrygent: Hans Richter) 
Ludzie 

Zygfryd tenor Georg Unger 
Brunhilda sopran Amalie Materna 

Nibelungi 
Mime tenor Max Schlosser 
Alberyk baryton Karl Hill 

Bogowie 
Wędrowiec 
(Wotan) 

bas-baryton Franz Betz 

Erda kontralt Luise Jaide 
Olbrzymowie 

Fafner bas Franz von Reichenberg 
Inni 

Leśny 
ptaszek 

sopran Marie Haupt 

Treść 

A k t  I  [ S c e n a  1 ]. W skalnej, leśnej jaskini karzeł Mime pracowicie wykuwa miecz.  

Z wielkim niezadowoleniem spogląda na owoc swojego trudu, ponieważ każdy zrobiony przez niego 

oręż łamie się w rękach jego wychowanka Zygfryda – młodzieńca o nadludzkiej sile. Powróciwszy  

z lasu, podopieczny Mimego karci go za kolejną, nieudolnie wykutą broń. Chcąc złagodzić złość 

Zygfryda, karzeł przypomina o opiece jaką mu ofiarował, gdy przyjął go w swe progi jako niemowlę. 

Mimo to jednak Zygfryd nie kocha swego opiekuna – instynktownie darzy go wręcz nienawiścią. 

Wypytując Mimego o wydarzenia ze swojej przeszłości, poznaje imiona prawdziwych rodziców: 

Zygmunda i Zyglindy, która zmarła wkrótce po tym, gdy go urodziła. Podekscytowany Zygfryd 

wybiega w las. [ S c e n a  2 ]  Niebawem, kuźnię karła nawiedza tajemniczy Wędrowiec odziany  

w długi płaszcz i kapelusz z szerokim, okrągłym rondem, zakrywającym twarz. Przedstawiając się 
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jako pouczający słowem mędrzec, bez pytania o zgodę siada przy palenisku, proponując Mimemu 

potyczkę na zagadki. W trakcie jej trwania nieproszony gość oświeca karła, że z ocalałych fragmentów 

miecza – Notunga, wykuć można niezwyciężoną broń. Dokonać tego jednak będzie mógł jedynie 

człowiek nie znający strachu. Wędrowiec zapowiada także, iż z ręki owego nieustraszonego bohatera 

Mimego spotka śmierć. Przerażony karzeł prędko domyśla się, że chodzi o Zygfryda.   

[ S c e n a  3 ]  Aby uratować swoje życie, Mime zamierza napędzić Zygfrydowi strachu.  

Gdy młody bohater ponownie wynurza się z gęstwiny lasu, karzeł opowiada  

o olbrzymie Fafnerze, który pod postacią smoka strzeże złota Renu wewnątrz Groty nienawiści 

(Neidhole). Przy okazji Mime marzy o zdobyciu dla siebie pierścienia Alberyka, stanowiącego część 

skarbu; gdy Zygfryd powali smoka, podstępny karzeł zamierza otruć bohatera. Tymczasem 

młodzieniec przetapia szczątki Notunga, z którch wykuwa nowy miecz. Z miejsca wypróbowuje jego 

cudowną moc, jednym ciosem przecinając kowadło na dwie części. 

A k t  I I  [ S c e n a  1 ]. Przed jaskinią smoka-Fafnera czuwa karzeł Alberyk, pragnący odzyskać 

stracone złoto Renu oraz pierścień. Nie zważa on na przybyłego z lasu Wędrowca, który ostrzega go 

przed nadchodzącym Zygfrydem. Także wyrwany ze snu Fafner, uprzedzany przed mającym go 

zwyciężyć bohaterem, lekceważy słowa Wędrowca. [ S c e n a  2 ]  Na leśną polanę nieopodal jaskini 

przybywa Zygfryd wraz z Mimem. Karzeł szybko umyka w nadziei, że młodzieniec i smok pozabijają 

się nawzajem. Pozostawszy samotnie pośród dzikiego lasu Zygfryd wsłuchuje się w śpiew ptaszka, 

którego „mowy” jednak nie rozumie. Chcąc nawiązać dialog z leśną fauną wyciąga róg myśliwski, po 

czym wygrywa na nim swoją melodię. Dźwięk instrumentu budzi Fafnera, który po krótkiej walce  

z Zygfrydem pada pod ciosem miecza bohatera. Po skosztowaniu krwi smoka, młodzieniec zaczyna 

rozumieć mowę zwierząt. Zgodnie z radą leśnego ptaszka Zygfryd zabiera z jaskini Fafnera pierścień 

oraz czarodziejski hełm. [ S c e n a  3 ]  Usłyszawszy zaś o tym, że Mime planuje go otruć, młodzieniec 

zabija podstępnego karła – ku uciesze Alberyka, obserwującego całe zajście. Po raz kolejny dane jest 

usłyszeć Zygfrydowi głos leśnego ptaszka: teraz opowiada on bohaterowi o Brunhildzie, śpiącej 

pośród morza płomieni. Rozentuzjazmowany młodzieniec rusza w podróż wskazaną przez ptaszka 

drogą. 

A k t  I I I .  [ S c e n a  1 ]  Na dzikim pustkowiu, u stóp skalnej góry, spoczywa spowita wiecznym snem 

matka bogów – Erda. Zbudzona przez przybyłego tutaj Wędrowca, wszechwiedząca bogini 

przepowiada zmierzch bogów. Wędrowiec jednak oświadcza, że Zygfryd połączywszy się  

z Brunhildą, uwolni świat od klątwy, zwracając pierścień córom Renu. Erda na powrót zapada się  

w głąb ziemi. [ S c e n a  2 ]  Po chwili przybywa Zygfryd. Wędrowiec zagradza mu drogę do skały 

Brunhildy swoją włócznią, o którą raz już roztrzaskało się ostrze Notunga. Tym razem jednak 

włócznia natychmiast pęka pod ciosem cudownego miecza. Wędrowiec znika w ciemności, zaś 

Zygfryd rzuca się w płomienie otaczające skałę. [ S c e n a  3 ]  Odnalazłszy śpiącą Brunhildę  

– pierwszą kobietę, jaką w życiu napotkał, młodzieniec budzi ją ze snu pocałunkiem. Obojgiem 

zawłada gorąca miłość. W euforii rzucają się sobie w ramiona. 
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1.4. Zmierzch bogów 

Pełny tytuł oryginału: Götterdämmerung. Die Dritter Tag aus der Trilogie: Der Ring des 

Nibelungen. 

Numer w katalogu WWV (Wagner-Werke-Verzeichnis): 86 D 

Tekst: Richard Wagner na podstawie wybranych wątków Sagi o Völsungach, Eddy 

starszej (poetyckiej) oraz Pieśni o Nibelungach. 

Okres kompozycyjny: 6 lat (od 1869 do 1874 roku). 

Prawykonanie: 17 sierpnia 1876 

Osoby dramatu: 

 

 

 

 

postać 

 

głos 

Wykonawcy spektaklu premierowego 
 
17 sierpnia 1876 
(dyrygent: Hans Richter) 

 Ludzie 
Zygfryd  tenor Georg Unger 
Brunhilda  sopran Amalie Materna 
Gunter  baryton Eugen Gura 
Gudruna  sopran Mathilde Weckerlin 
Hagen  bas Gustav Siehr 

 Nibelungi 
Alberyk  baryton Karl Hill 

 Walkirie 
Waltrauta  mezzosopran Luise Jaide 

 Norny 
Pierwsza 
Norna 

 
kontralt Johanna Jachmann-Wagner 

Druga 
Norna 

 
mezzosopran Josephine Schefsky 

Trzecia 
Norna 

 
sopran Friederike Grün 

 Córy Renu 
Woglinda  sopran Lilli Lehmann 
Wellgunda  sopran Marie Lehmann 
Floßhilda  mezzosopran Minna Lammert 

 Inni 
Wasale, 
kobiety 

 
chór  
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Treść 

P r o l o g .  U podnóża skały Walkirii siedzą trzy Norny, snujące nić życia. Lecz oto powróz nagle pęka, 

zapowiadając bliską zagładę bogów i ludzi. Tymczasem nieświadomi niczego Zygfryd i Brunhilda, 

święcą swoje zaślubiny. Spragniony nowych przygód młody bohater wyrusza w podróż, 

pozostawiając ukochanej jako dowód swojej miłości przeklęty pierścień. 

A k t  I  [ S c e n a  1 ].  Sława heroicznych czynów Zygfryda dotarła aż na zamek Gibichungów nad 

Renem. Posępny Hagen – syn karła Alberyka, mający na celu zdobycie pierścienia Nibelunga, knuje 

spisek. Namawia on siostrę księcia Guntera – Gudrunę, aby podała Zygfrydowi czarodziejski napój, 

dzięki któremu bohater zapomni o Brunhildzie i zapała miłością do niej. Jednocześnie książę Gunter – 

pod wpływem opowieści Hagena o walkirii uwięzionej na skale pośród morza ognia – zachwyca się 

postacią Brunhildy, którą od teraz pragnie pojąć za żonę.   

[ S c e n a  2 ]  Plan Hagena powoli realizuje się. Przybywszy na dwór księcia Zygfryd, zostaje 

ugoszczony magicznym trunkiem. W nagłym przypływie namiętności wpatruje się w Gudrunę. 

Zawarłszy przymierze krwi z Guntherem Zygfryd, obiecuje pozyskać dla niego Brunhildę, za co  

w nagrodę otrzyma rękę siostry księcia. [ S c e n a  3 ]  Brunhilda oczekuje powrotu ukochanego  

i odmawia swojej siostrze Waltraucie, proszącej o zwrócenie pierścienia Córom Renu. Dla Brunhildy 

jest on bowiem symbolem przyrzeczenia miłości przez Zygfryda. Lecz chwilę później Zygfryd 

przybywa do niej – dzięki mocy czarodziejskiego hełmu – pod postacią Guntera. Brutalnie 

obezwładnia zrozpaczoną Brunhildę i wyrywa jej pierścień, po czym prowadzi na dwór księcia. 

A k t  I I  [ S c e n a  1 ] Nocą, przed salą Gibichungów karzeł Alberyk utwierdza Hagena w jego planach 

zawładnięcia pierścieniem. [ S c e n a  2 ]  O świcie pojawia się Zygfryd, ciepło witany przez Gudrunę. 

Na prośbę ukochanej opowiada o misji zdobycia Brunhildy. [ S c e n a  3 ]  Hagen zwołuje świtę mająca 

powitać Guntera wraz z jego narzeczoną. [ S c e n a  4 ]  Radośnie witany książę Gibichungów, 

prowadzi Brunhildę, którą wobec wszystkich zebranych ogłasza swoją małżonką. Jednocześnie 

zgodnie z obietnicą oddaje Zygfrydowi rękę swojej siostry. Wówczas Brunhilda oznajmia, że jej 

prawowitym małżonkiem jest Zygfryd. Zhańbiony Gunter oskarża bohatera o wiarołomność.  

[ S c e n a  5 ]  Brunhilda myśląc, że ukochany ją zdradził, w afekcie zemsty wskazuje Hagenowi miejsce 

na ciele bohatera, w które ugodziwszy można go z łatwością zabić. Wraz z księciem Gunterem 

planują dokonać mordu podczas polowania następnego dnia. 

A k t  I I I  [ S c e n a  1 ].  Leśną, skalną doliną płynie Ren, a w nim trzy wodne siostry – Córki Renu, 

igrają śpiewając. Na urwisku pojawia się Zygfryd. Córki Renu próbują nakłonić bohatera, aby zwrócił 

im pierścień – przyczynę zła na świecie, gdyż w przeciwnym razie czeka go śmierć. Zuchwały 

młodzieniec jednak nie ceni swojego życia wysoko, zatem nie bierze sobie do serca ich ostrzeżeń. 

[ S c e n a  2 ]  Pojawia się myśliwska świta. Na prośbę Hagena i Guntera Zygfryd opowiada o swoich 

bohaterskich czynach, dzięki czemu odzyskuje pamięć. Wtem zza krzaka wylatują dwa kruki, 

zataczając koło nad bohaterem, po czym odlatują w kierunku Renu. Młodzieniec spogląda za nimi, 
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odwracając się tyłem do Hagena, zaś syn Alberyka korzystając z sytuacji, zatapia włócznię w jego 

plecach. Z imieniem Brunhildy na ustach Zygfryd umiera. Orszak żałobny niesie na tarczy zwłoki 

bohatera do siedziby Gibichungów.  

[ S c e n a  3 ]  Zbudzona koszmarami Gudruna nasłuchuje rogu Zygfryda. Nad zwłokami bohatera 

zaczyna toczyć się spór o pierścień. W walce o utracone dziedzictwo Nibelungów Hagen zabija 

Guntera, jednak nie udaje mu się ściągnąć pierścienia z ręki Zygfryda. Dokonać tego jest w stanie 

jedynie Brunhilda – prawowita małżonka bohatera. W pełnym rynsztunku, na koniu, rzuca się  

w płonący stos, na którym złożono ciało Zygfryda. W tym samym czasie Ren wylewa ze swojego 

koryta, topiąc zbrodniarza – Hagena, zaś Córy rzeki wydobywają z popiołów pierścień. Płomienie 

stosu Zygfryda wybuchają wysoko, tak, że pochłaniają siedzibę bogów – Walhallę. 
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2. Wybrana dyskografia Pierścienia Nibelunga 

 

 Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, CD-Audio, Chor und Orchester der 

Bayreuther Festspiele, Karl Böhm (dyrygent), Philips Classics, Bayreuth 1967. 

 Richard Wagner, Das Rheingold, CD-Audio, Chor und Orchester der Staatskapelle 

Dresden, Marek Janowski (Dyrygent), BMG Classics, Berlin 1980. 

 Richard Wagner, Die Walküre, CD-Audio, Chor und Orchester der Staatskapelle 

Dresden, Marek Janowski (Dyrygent), BMG Classics, Berlin 1981. 

 Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, DVD-Video, Patrice Chérau (reżyser), 

Pierre Boulez (dyrygent), Deutsche Grammophon, Bayreuth 1981. 

 Richard Wagner, Siegfried, CD-Audio, Chor und Orchester der Staatskapelle 

Dresden, Marek Janowski (Dyrygent), BMG Classics, Berlin 1982. 

 Richard Wagner, Götterdämmerung, CD-Audio, Chor und Orchester der 

Staatskapelle Dresden, Marek Janowski (Dyrygent), BMG Classics, Berlin 1982. 

 Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, CD-Audio, Chor und Orchester der 

Bayerischen Staatsoper, Wolfgang Sawallisch (dyrygent), EMI Classics, 

Bayerischen Staatsoper 1989. 

 Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, DVD-Video, Harry Kupfer (reżyser), 

Daniel Barenboim (dyrygent), Warner Classic, Bayreuth 1992. 

 Richard Wagner, Das Rheingold, DVD-Video, Harry Kupfer (reżyser), Bertrand de 

Billy (Dyrygent), Opus Arte, Barcelona 2005. 

 Richard Wagner, Die Walküre, DVD-Video, Harry Kupfer (reżyser), Bertrand de 

Billy (Dyrygent), Opus Arte, Barcelona 2005. 

 Richard Wagner, Siegfried, DVD-Video, Harry Kupfer (reżyser), Bertrand de Billy 

(Dyrygent), Opus Arte, Barcelona 2005. 
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 Richard Wagner, Götterdämmerung, DVD-Video, Harry Kupfer (reżyser), Bertrand 

de Billy (Dyrygent), Opus Arte, Barcelona 2005. 

 Richard Wagner, The Copenhagen Ring,  DVD-Video, Kasper Bech Holten 

(reżyser), Michael SchØnwandt (dyrygent), DECCA, Royal Danish Opera 2006. 

 Richard Wagner, Das Rheingold, DVD-Video, Carlus Padrissa (reżyser), Zubin 

Mehta (Dyrygent), Unitel Classica, Valencia 2008. 

 Richard Wagner, Die Walküre, DVD-Video, Carlus Padrissa (reżyser), Zubin 

Mehta (Dyrygent), Unitel Classica, Valencia 2008. 

 Richard Wagner, Siegfried, DVD-Video, Carlus Padrissa (reżyser), Zubin Mehta 

(Dyrygent), Unitel Classica, Valencia 2008. 

 Richard Wagner, Götterdämmerung, DVD-Video, Carlus Padrissa (reżyser), Zubin 

Mehta (Dyrygent), Unitel Classica, Valencia 2008. 

 Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, CD-Audio, Chor und Orchester der 

Bayreuther Festspiele, Christan Thielemann (dyrygent), Opus Arte, Bayreuth 

2008. 
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3. Katalog utworów Ryszarda Wagnera 

Opery i dramaty muzyczne 

 Boginki (Die Feen), wielka opera romantyczna, WWV 32, 1833-34 

 Zakaz miłości, czyli nowicjuszka z Palermo (Das Liebesverbot oder Die Novize von 

Palermo), wielka opera komiczna, WWV 38, 1834-36 

 Rienzi, ostatni trybun (Rienzi, der Letzte der Tribunen), wielka opera tragiczna, 

 WWV 49, 1837-40 

 Holender tułacz (Der fliegende Holländer), opera romantyczna, WWV 63, 1840-41 

 Tannhäuser i turniej śpiewaków w Wartburgu (Tannhäuser und der Sängerkrieg auf 

Wartburg), wielka opera romantyczna, WWV 70, 1843-45 

 Lohengrin, opera romantyczna, WWV 75, 1845-48 

 Złoto Renu (Das Rheingold), prolog do uroczystego festiwalu scenicznego Pierścień 

Nibelunga (Der Ring des Nibelungen), WWV 86 A, 1853-54 

 Walkiria (Die Walküre), dzień pierwszy uroczystego festiwalu scenicznego 

Pierścień Nibelunga (Der Ring des Nibelungen), WWV 86 B, 1854-56 

 Zygfryd (Siegfried), dzień drugi uroczystego festiwalu scenicznego Pierścień 

Nibelunga (Der Ring des Nibelungen), WWV 86 C, 1856, 1864-71 

 Zmierzch bogów (Götterdämmerung), dzień trzeci uroczystego festiwalu scenicznego 

Pierścień Nibelunga (Der Ring des Nibelungen), WWV 86 D, 1869-74 

 Tristan i Izolda (Tristan und Isolde), dramat muzyczny, WWV 90, 1857-59 

 Śpiewacy Norymberscy (Die Meistersinger von Nürnberg), opera, WWV 96, 1862-67 

 Parsifal, misterium sceniczne, WWV 111, 1877-82 
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Symfonie, uwertury i inne dzieła orkiestrowe 

 Uwertura B-dur, WWV 10, 1830 

 Uwertura Polityczna (Politische Ouvertüre), WWV 11, 1830(?) 

 Uwertura do tragedii Oblubienica z Messyny (Die Braut von Messina) Friedricha 

Schillera, WWV 12, 1830 

 Uwertura C-dur, WWV 14, 1830 

 Uwertura E-dur, WWV 17, 1831 

 Uwertura koncertowa d-moll nr 1, WWV 20, 1831 

 Uwertura e-moll i muzyka do sztuki teatralnej Król Ezio (König Enzio) Ernsta 

Raupacha, WWV 24, 1831-32 

 Uwertura koncertowa C-dur nr 2, WWV 27, 1832 

 Symfonia C-dur, WWV 29, 1832 

 Symfonia E-dur, WWV 35, 1834 

 Muzyka do sztuki Na początku nowego roku 1835 (Beim Antritt des neuen Jahres 1835) 

Wilhelma Schmalego, WWV 36, 1834 

 Uwertura do dramatu historycznego Kolumbus (Columbus) Guida Theodora Apela, 

WWV 37, 1834-35 

 Uwertura Polonia, WWV 39, 1836 

 Muzyka do sztuki Ostatni pogański spisek w Prusach, czyli niemiecki zakon rycerski na 

Królewskim Wzgórzu (Die letzte Heidenverschwörung in Preußen oder Der Deutsche 

Ritterorden in Königsberg) J. Singera, WWV 41, 1837(?) 

 Władaj, Brytanio (Rule Britannia), WWV 42, 1837 
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 Uwertura Faust, druga wersja218, WWV 59, 1839-40 

 Marsz hołdowniczy Es-dur (Huldigungsmarsch Es-Dur), WWV 97, 1864 

 Idylla Zygfryda (Siegfried Idyll), WWV 103, 1870 

 Marsz imperialny (Kaisermarsch), WWV 104, 1871 

 Wielki marsz festiwalowy (Großer Festmarsch), WWV 110, 1876 

Pieśni, arie 

 Aria, WWV 3, 1829 

 Pieśni, WWV 7, 1828-30 

 Aria, na sopran i orkiestrę, WWV 8, 1830 

 Siedem kompozycji do Fausta Goethego, cykl siedmiu pieśni, WWV 15, 1831 

 Scena i aria na sopran i orkiestrę, WWV 28, 1832 

 Dźwięki dzwonów (Glockentöne), pieśń, WWV 30, 1832 

 Hymn ludowy Nicolay, WWV 44, 1837 

 Świąteczne drzewko (Der Tannenbaum), pieśń, WWV 50, 1838(?) 

 Sen mojego dziecka (Dors mon enfant), pieśń, WWV 53, 1839 

 Oczekiwanie (Attente), pieśń, WWV 55, 1839 

 Ślicznotka (Mignonne, allons voir si la rose), pieśń, WWV 57, 1839 

 Wszystko jest ulotne niczym obrazy (Tout n'est qu'images fugitives), WWV 58, 1839 

 Dwóch grenadierów (Les deux grenadiers), pieśń, WWV 60, 1839/40 
                                                           
218 Za pierwotną wersję Uwerury Faust uchodzi pierwsza część niedokończonej przez Wagnera 

Symfonii faustowskiej (por. Projekty i fragmenty nieukończonych utworów s. 235). 
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 Pożegnanie Marii Stuart (Adieux de Marie Stuart), pieśń, WWV 61, 1840 

 Powitanie wiernych Friedricha Augusta (Gruß seiner Treuen an Friedrich August)  

na głos i fortepian219, WWV 71 B, 1844 

 Pieśni dla Matyldy Wesendonk (Wesendonk Lieder), cykl 5 pieśni, WWV 91, 1857-58 

 Wyraz woli bożej (Es ist bestimmt in Gottes Rat), pieśń, WWV 92, 1858(?) 

 Słowa wiele znaczą (Der Worte viele sind gemacht), pieśń, WWV 105, 1871 

 Mały katechizm (Kinder Katechismus) na głos dziecięcy i fortepian lub orkiestrę, 

WWV 106, 1873-74 

 Witaj w Wahnfried220, Chrystusie zbawicielu (Willkommen in Wahnfried, du heil'ger 

Christ) na głos dziecięcy, WWV 112, 1877 

Utwory na fortepian 

 Sonata d-moll, WWV 2, 1829 

 Sonata f-moll, WWV 5, 1829 

 Sonata B-dur na cztery ręce, WWV 16, 1831 

 Sonata B-dur, WWV 21, 1831 

 Fantazja fis-moll, WWV 22, 1831 

 Polonez D-dur, WWV 23 A, 1831/32 

 Polonez na cztery ręce, WWV 23 B, 1831/32 

                                                           
219 Utwór został opracowany na podstawie Powitania wiernych Friedricha Augusta na chór i instrumenty 

dętę (por. Utwory chóralne s. 235). 

220 Jest to nadana przez Wagnera nazwa jego willi w Bayreuth. Stanowi słowotwórcze połączenie 

wyrazów: Wahn (złuda, iluzja) oraz Fried(e) (wolność, pokój). 
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 Wielka sonata A-dur, WWV 26, 1832 

 Miniatura E–dur dla Ernsta Benedikta Kietza: Pieśń bez słów (Albumblatt E-dur für 

Ernst Benedikt Kietz: Lied ohne Worte), WWV 64, 1840 

 Polka G-dur, WWV 84, 1853 

 Sonata dla albumu Pani MW221  (Eine Sonate für das Album von Frau MW),  

WWV 85, 1853 

 Walc Zurychski (Züricher Vielliebchen Walzer), WWV 88, 1854 

 Elegia, WWV 93, 1858 

 W albumie księżniczki M222 (In das Album der Fürstin M), WWV 94, 1861 

 Wizyta u czarnych łabędzi (Ankunft bei den schwarzen Schwänen), WWV 95, 1861 

 Miniatura Es-dur dla Pani Betty Schott (Albumblatt Es-dur für Frau Betty Schott), 

WWV 108, 1875 

Utwory kameralne 

 Kwartet smyczkowy D-dur, WWV 4, 1829 

Utwory chóralne 

 Fuga Twoje jest królestwo (Dein ist das Reich) na chór mieszany a cappella,  

WWV 19 A, 1831/32 

 Fuga podwójna C-dur na chór mieszany a cappella, WWV 19 B, 1831-32 

                                                           
221 Zamieszczone w tytule inicjały odnoszą się do nazwiska Matyldy Wesendonk. 

222 Pod inicjałem kryje się nazwisko księżniczki Pauline von Metternich, będącej aktywną 

propagatorką muzyki Wagnera. Organizowała kameralne wykonania skróconych wersji wielu jego 

oper, w tym również Pierścienia Nibelunga. 
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 Pieśń przy grobie (Gesang am Grabe), WWV 51, 1838-39 

 Ustęp wokalno-instrumentalny do wodewilu baletowego Przemarsz do la Courtille 

(La Descente de la Courtille) Mariona Dumersansa i Charlesa-Désirégo Dupeutysa,  

WWV 65, 1841(?) 

 Dzień nadchodzi (Der Tag erscheint) na chór męski a cappella, WWV 68 A, 1843 

 Dzień nadchodzi (Der Tag erscheint) na chór męski i instrumenty dęte blaszane, 

WWV 68 B, 1843 

 Święto miłości apostołów (Das Liebesmahl der Apostel), WWV 69, 1843 

 Powitanie wiernych Friedricha Augusta (Gruß seiner Treuen an Friedrich August)  

na chór męski i instrument dęte223, WWV 71 A, 1844 

 Nad grobem Webera (An Webers Grabe), WWV 72, 1844 

 Dewiza dla niemieckiej straży pożarnej (Wahlspruch für die Deutsche Feuerwehr),  

WWV 101, 1869 

 Pośpieszcie się, dzieci (Ihr Kinder, geschwinde, geschwinde), WWV 113, 1880 

Projekty i fragmenty nieukończonych utworów 

 Nastrój kochanka (Die Laune des Verliebten), niedokończona opera, zaginiony 

rękopis, WWV 6, 1830 

 Fragment nieokreślonego utworu orkiestrowego w tonacji e-moll,  

WWV 13, 1830(?) 

 Antrakty tragiczne (Entreactes tragiques) na orkiestrę, fragmenty, WWV 25, 1832(?) 

 Wesele (Die Hochzeit), niedokończona opera, WWV 31, 1832-33 

                                                           
223 Utwór został opracowany również na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (por. Pieśni,  

arie s. 233). 
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 Wysoko urodzona panna młoda, czyli Bianca i Giuseppe (Die hohe Braut oder Bianca und 

Giuseppe), projekt libretta do opery, WWV 40, 1836-42 

 Mężczyźni są bardziej przebiegli niźli kobiety, czyli wesoła rodzina niedźwiedzi 

(Männerlist größer als Frauenlist oder Die glückliche Bärenfamilie), niedokończona 

opera komiczna, WWV 48, 1838(?) 

 Ekstaza (Extase), fragment pieśni, WWV 54, 1839 

 Grób przemówił do róży (La tombe dit à la rose), fragment pieśni, WWV 56, 1839 

 Symfonia faustowska, ukończona pierwsza część224, WWV 59 A, 1839/40 

 Saracenin (Die Sarazenin), szkic libretta do opery, WWV 66, 1842 

 Kopalnie Falun (Die Bergwerke zu Falun), projekt opery, WWV 67, 1842 

 Fryderyk I (Friedrich I), szkic libretta do opery, WWV 76, 1846-49 

 Szkice do trzech symfonii, WWV 78, 1846-47 

 Jezus z Nazaretu (Jesus von Nazareth), szkic libretta do opery, WWV 80, 1849 

 Achilleus, szkic libretta do opery, WWV 81, 1849-50 

 Kowal Wieland (Wieland der Schmied), szkic libretta do opery, WWV 82, 1849/50 

 Zwycięzca (Die Sieger), projekt opery, WWV 89, 1856 

 Szkice tematów muzycznych do planowanego utworu orkiestrowego Romeo  

i Julia, WWV 98, 1868 

 Ślub Marcina Lutra (Luthers Hochzeit), szkic libretta do opery, WWV 99, 1868 

 Komedia w jednym akcie (Ein Lustspiel in einem Akt), projekt opery, WWV 100, 1868 

                                                           
224 Po zrezygnowaniu z dalszego komponowania symfonii ukończona część została przekształcona 

przez Wagnera w Uwerturę Faust (por. Symfonie, uwertury i inne dzieła orkiestrowe s. 232). 
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 Kapitulacja (Eine Kapitulation), szkic libretta do opery, WWV 102 

 Szkice tematów muzycznych do planowanych uwertur koncertowych i symfonii,  

WWV 107, 1874-83 

Opracowania i aranżacje dzieł innych kompozytorów 

 Wyciąg fortepianowy IX Symfonii d-moll op. 125 Ludwiga van Beethovena,  

WWV 9, 1831 

 Wyciąg fortepianowy Symfonii Es-dur nr 103 Josepha Haydna, WWV 18, 1831 

 Aria Aubry Jakiż piękny wiosenny poranek (Wie ein schöner Frühlingsmorgen) z opery 

Wampir (Der Vampyr) Heinricha Marschnera. W opracowaniu Wagner dodał 

nową część w tempie allegro Ale teraz, gdziekolwiek spojrzę, otaczają mnie lęki nocne 

(Doch jetzt, wohin ich blicke, umgibt mich Schreckensnacht), WWV 33, 1833 

 Instrumentacja arii z opery Pirat (Il pirata) Vincenza Belliniego, WWV 34, 1833 

 Aria na bas i orkiestrę na podstawie fragmentu opery Maria, Maks i Michael (Mary, 

Max und Michael) Carla Bluma, WWV 43, 1837 

 Aria na bas i orkiestrę na podstawie fragmentu opery Szwajcarska rodzina (Die 

Schweizer Familie) Josepha Weigla, WWV 45, 1837(?) 

 Reorkiestracja arii z opery Robert diabeł (Robert le diable) Giacoma Meyerbeera, 

WWV 46 B, 1837-39(?) 

 Reorkiestracja chóru myśliwych z opery Euryanthe Carla Marii von Webera, 

WWV 46 C, 1837-39(?) 

 Aranżacja fragmentów opery Guitarrero (Le Guitarrero), Jacques’a Halévy’ego, 

WWV 46 D, 1837-39(?) 

 Aranżacja na flet i smyczki fragmentów opery Zanetta, czyli igraszka z ogniem 

(Zanetta ou Jouer avec le feu) Daniela Aubera, WWV 46 F, 1837-39(?) 
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 Instrumentacja duetu Żeglarze (Li marinari) ze zbioru pieśni Wieczory muzyczne 

(Les soirées musicales) Giacchina Rossiniego, WWV 47, 1838(?) 

 Aria na bas, na podstawie arii Orovista z opery Norma Vincenza Belliniego,  

WWV 52, 1839 

 Aranżacja fragmentów opery Faworyta (La favorite) Gaetana Donizettiego,  

WWV 62 B, 1840(?)-42 

 Aranżacja Wielkiej fantazji na temat Romaneski (Grande Fantaisie sur La Romanesca) 

Heinri’ego Herza, WWV 62 C, 1840(?)-42 

 Aranżacja fragmentów opery Panowanie Chypry (La reine de Chypre), Jacques’a 

Halévy’ego, WWV 62 D, 1840(?)-42 

 Muzyka żałobna na temat Euryanthe Carla Marii von Webera (Trauermusik nach 

Motiven aus Carl Maria von Webers Euryanthe), WWV 73, 1844 

 Reorkiestracja Westalki (La vestale) Gaspare Spontiniego, WWV 74, 1844(?) 

 Aranżacja fragmentów opery Ifigenia w Aulidzie (Iphigénie en Aulide) Christopha 

Wilibalda Glucka, WWV 77, 1846-47(?) 

 Aranżacja Stabat mater Giovanniego Pierluigiego da Palestriny, WWV 79, 1848 

 Aranżacja Don Giovanniego Wolfganga Amadeusza Mozarta, WWV 83, 1850 

 Koncertowe zakończenie do uwertury z opery Ifigenia w Aulidzie (Iphigénie en 

Aulide) Christopha Willibalda Glucka, WWV 87, 1854 

 Aranżacja walca Wino, kobiety i śpiew (Wein, Weib und Gesang) Johanna Straussa II, 

WWV 109, 1875 

Inne 

 Leubald, sztuka teatralna, WWV 1, 1826-28 
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(1910 r.), autor: Arthur Rackham, s. 62. Źródło:  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Rhinegold_and_the_

Valkyries_p_014.jpg 

 Bogowie: Donner, Froh, Fryka, Wotan i Loge, ilustracja inspirowana dramatem 

muzycznym Złoto Renu (1910 r.), autor: Arthur Rackham, s. 63. Źródło: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Rhinegold_and_the_

Valkyries_p_034.jpg 

 Zygmund i Zyglinda, ilustracja inspirowana dramatem muzycznym  

Walkiria (1910 r.), autor: Arthur Rackham, s. 65. Źródło:  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Rhinegold_and_the_V

alkyries_p_080.jpg 

 Brunhilda, ilustracja inspirowana dramatem muzycznym Walkiria (1910 r.), autor: 

Arthur Rackham, s. 67. Źródło: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Rhinegold_and_the_

Valkyries_p_102.jpg 

 Zygfryd walczący ze smokiem, ilustracja inspirowana dramatem muzycznym 

Zygfryd (1911 r.), autor: Arthur Rackham, s. 69. Źródło:  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Siegfried_and_the_T

wilight_of_the_Gods_p_056.jpg 

 Zygfryd przebudzający Brunhildę, ilustracja inspirowana dramatem muzycznym 

Zygfryd (1911 r.), autor: Arthur Rackham, s. 71. Źródło:  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Siegfried_and_the_T

wilight_of_the_Gods_p_086.jpg 

 Zygfryd i Córy Renu, ilustracja inspirowana dramatem muzycznym Zmierzch 

bogów (1912 r.), autor: Arthur Rackham, s. 72. Źródło:  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Siegfried_and_the_T

wilight_of_the_Gods_p_162.jpg 
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 Poświęcenie Brunhildy, ilustracja inspirowana dramatem muzycznym Zmierzch 

bogów (1912 r.), autor: Arthur Rackham, s. 75. Źródło:  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Siegfried_and_the_Tw

ilight_of_the_Gods_p_180.jpg 

 Ryszard Wagner, fotografia z 1771 r., s. 205. Źródło: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/RichardWagner.jpg 

 

 


