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O, daj mi 

serce Aobiece, 
w które 

cały mógłbym wniknąć, 

które by mnie 

zupełnie ogarnęło; 

jak mało będę wóivczas 
od ludzi 
potrzebował .. . 

/Richard Wagner do Liszta/ 

RICHARD WAGNER (1813-1883) 



Bohdan Pociej 

OPERA ROMANTYCZNA 

1. 

Sławną trójcę romantycznych oper - Ho1ender tułacz, Tannhauser, Lo
hengrin - traktować m ożna jako w ielkie preludium do właściwej epoki 
\V'agnerowsb ej. Dzieła te to jak by l: olc:jne trzy stopn ic na drod.z:e do ~am cgo 
siebi e, d0 pdnego urzeczywistnienia własnego go niusz\J . Od 1Iol.c11 cl ra więc 

wszystko się dopi·ero zaczy11a (poprzedzaj ą ca go opera h istoryczna H ic nzi za
wiera w sobie zaledwie zalążki oryginalności). Talent Wagnera przejawił się 

późno i rozwijał powoli, .nie bez oporów; wszelako Holender, dzieło 30-letnie
go kompozytora, sprawia wrażenie wybuchu młodego talentu, porywa sponta
nicznością inwencji. Pisał je Wagner w tempie .przyspieszonym. 17 września 

1839 roku ukończył szkic libretta. Praca nad muzyką trwała nie dłużej niż 

trzy miesiące: Jatem 1841 gotowy był szkic, w listopadzi·e zaś ukończył Wag
ner partyturę. 2 stycznia 1843 odbyła się w Dreźnie, pod dyrekcją kompozy
tora, prapremiera (następna premiera, w roku 1844, odbyła się w Berlinie). 
W roku 1852, w Zurychu, weźmie znów Wagner •na warsztat partyturę Ho
lendra, aby wprowadzić szereg poprawek, retuszy ins trumentacyj11ych. Na
stępna redakcja jes t z roku 1864, w Monachi\.lJm; i wreszci.e w roku 1880, 
z okazji monachijskiej premiery, zmieni Wagner trzyaktową koncepcję dra
matu na wersję ciąglą, bez przerw (na podobieństwo Złota Renu); tak tez 
Holender jest ti dzisiaj wykonywany w Bayreuth. -

Dzieło ma swoją prehistorię; są tu dwa głównie źródła inspiracji. Pierw
sze - żywiołowe (bezpośrednia inspiracja naturą) - obfitująca w sztormy 
podró;i. morska z Rygi do Londynu, jaką Wagner w towarzystwie młodej żony 
Minny odbył w lipcu 1839 .roku; drug.ie - literackie (nieco wcześniejsze z ro
ku 1838)· lektur3 ż<:1rtobliwie-autobiograficznych Pamiętników pana Sznabe
lewopskiego Heinri·cha Heinego (wyd. polskie: H. Heine - Dzieła wybrane, 
Warszawa 1956). Opisuje tam poeta przedstawienri·e sztuki o Latającym Ho
lendrze z amsterdamskiego teatru; libretto Wagnera, w swym układzie wyda
rzeń, oparte j.est dokładnie na tej właśnie wersji starej legendy. 

2. 

„O.pera romarutyczna". Tą nazwą czynił Wagner zadość ówczesnej konwen
cji, o.kreślając bliżej rodzaj dziel swojej pierwszej trylogii. „Romantyczna" -
zn:łczyło, według ówczesnych zwyczajów J~zykowych (w odróżnieniu od ope-

Afisz premiery Holendra tu-
łacza w Weimarze, 1853. 
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ry „historycznej" - u Wagnera Rienzi - czy „komicznej"): w sposób istotny 
wykraczająca poza sferę potocznego („ziemskiego") realizmu. „Romantyczna" 
a więc: .fantastyczna - wzniosła - ·niesamowifa, rozgrywająca się w ramach 
porządku nadprzyrodzonego. 

Na temat romantyczny opery Wagnera składają się, j.eśli można tak powie
dzieć, trzy zasadnicze motywy. 
Nadnędny, scalający, okr·eślający całość, jest motyw rzeczywistości swoiście 

złożonej, dwubiegu·nowej czy dwuświatowej. Istnieje mianowicie świat ziem
ski, realny, ludzki d w równym stopniu, choć inaczej, istnieje świat pozaziem
ski, świat duc·hów. Pierwszy jest wytłumaczalny, swojski, dotykowy, poddany 
bez reszty ludzkim uczuciom (miłość - nienawiść). Drugi jest niewytłuma
czalny, wymykający się normalnym emocjom, budzący dreszcz metafizyczny, 
przejmujący grozą, nieuchwytny a stale obec11y. Dwa światy - dwa bieguny 
i ~t nienia - przyciągają się i zarazem odpychają; is tni ~jc między 1ii mi roz
ziew i wie<:zn e napic;cie; ale jeden bez drugiego nic może istn i eć. Oto 'istota 
romantyczności. 

Drugim motywem, już z innej płaszczy zny , jest motyw W1cczne;;o T u l ;~cza , 

skazanego niegdyś .przez Opatrzność za jatkieś przewinienia (jedna z wersji 
legendy o Latającym H olendrze podaje na przykład wypłynięcie na morze 
w Wielki Pi:1 tek) na szczególnie d ri tk liwy rodzaj nieśmiert e lności : u slaw icw :1 
tułaczkę - wieczne :i.eglowanie -· ·PO morzach i oceana·ch (nie przypad~ie, 1 



Michael \','a t:htcr, pierwszy wykonawca roli Holendra . Wilhelmina Schro
dcr-Dcvricnt, pierwsza wykonawczyni roli Scnty. Illustricrie Zeitung, Lipsk 
1813, 

Latający Holender nazywany jest ró\vnież Ahasver<r~m - tj. Żydem Wi.ecz
nym Tułaczem - oceanów); wszelako z pewną, acz nikłą szansą wybawienia. 
Legenda Holendra tułacza - znamienna dla :krajów morskich: An~lii, Szkocji, 
Holandii , Skandynawii - jest stara, starsza na pewno niż europejski 
XIX-wieczny romantyzm, ale właśnie na grunci·e światoodczucia i światopo
glądu romantycznego nabrała głębokiego i właściwego sensu. Holender tu
łacz, ·błędny i wieczny Żeglarz, to przecież najczystszy człowiek romantyci.ny, 
wieczny wędrowiec, obcy, bezdomny (heimlos), wykorzeniony i udręczony 

wolnością , bez-osłonny , rzucony rw nieskoliczoność (morze jako obraz niesko11-
czonego żywioł>U), tęskniący do lądu, prag·ną•cy zakotwiczenia, ponownego za
korzenienia, a ró·wnocześn i·e zdający sobie sprawę z zasadniczej niernożno~ci 

oca le111 a, z 1luzj1 jaklegok olw1ek miejsca stałego. 
Z tym moty•vcm ŻegJarza Wiecznego Tułacza wiąże si ę ścElc trzeci z na

szych zasadniczych motywów - motyw kobiety, dziewczyny „zbawiającej" 

„potępionego" mężczyznę , szczególnie bliski Wagnerowi, wrośnięty w jego od
czucie świata, wpleciony w jego biografię; i rtutaj więc Wagner - z całym 
swoim poczuci~m wygnania, tułactwa, wędrówki - okazywał się najpraw
dziwszym człowiekiem romantyzmu. Elżbieta z Tannhiiusera, Elza z Lohen-

grina - to dalsze postacie kobiet przenikniętyc'h bez reszty ideą „miłości 

zbawczej ": nie obca będzie zresztą ta idea i Brunhildzie, j Kundry, jakkol
wiek i·ch kobiece charaktery są już o wi·ele bardziej złożone i mniej idea,Jne. 
Z wszystkich \Vagncrowskich „zbawczyc h" posLtci ko biecych Senta z . Ho
lendra jest najprostsza, najbardziej lu dzka. 

•My jednak chcielibyśmy tu jeszcze zwrócić uwagę na pewną mora lną dwu
znaczność i ,pewną mistyfikac ję, tkwiącą w owym mkie o „zbawczej kobie
cej miłości (mistyfikacji tej uległ nawet stary Goethe w finale Fausta z a·po
teozą „wiecznej kobiecości). 

Po pierwsze więc - samo już prag ni enie, aby „zbawił" nas ktoś drugi , '.V \'

daje się sprzeczne z elementarnym poczuciem norm etycznyc·h. Żadna miłoś ć 

ludzka i zie ska z istoty swej n ic może przyn i·eść ostatecznego wybaw ienia , 
nie jest zdolna - jako s każona grzechem i •ludzką ulomno ś ci <1 - nikogo na 
prawdę ocalić. 

Po drugie. Z wszystkich prawd, które ·objawił czy ukazał na nowo ludzko~c i 

R omantyzm, ta o zbawczej kobiecej miłości wydaje się n a jbardziej wątpliwa 

i krucha. W naszym stuleciu poddana została ona genialnie prze-prowadzonej 
demistyfikacji - w dziele Kafki (Proces, Zamek, Ameryka). 

3. 
Temat romantyczny wyzwala w młodym Wagnerze kompozytora. W H ic n

zim jego indywidualność była je ·zcze na wpół rozbudzona, przytłumiona kon
wencjami. Tutaj natom>iast po raz pierwszy czuj·emy sugestywną siłę młodego , 

orygina1'nego sty lu opery. Oryg.inalnego, mimo zaµożyczeń z Webera , Marsch
nera, Meyerbeera czy nawet młodego Verdiego. Te reminiscencje to 111c inne
go zresztą jak przejawy - pozytywne - głębokieg o zakorzenienia w trady
cji (głównie niemieckiej). Orygi na•lność przejawia się natomiast w nowej or
ganizacji elementów, w nowym kształcie dz ieła operowego. Po raz pierwszy 
re·a·lizuje tu Wagner ideę formy przewodnią dla calej swej późniejszej twór
czości: ideę wielk,iej muzycznej formy drama turgiczni·e ci ągł ej, ideę dramd
turgicznej ciągloś ci. Oczywiście, partytura Holendra za wiera tradycyj ne „nu 
mery" - aria, duet, chór - ale pr.zez tę całą operowość r ys uje się wy·raźnie 

nowa koncepcja dramaitu muzycznego. Ko ncepcja formy mocno ugruntowana 
w symfonice - w symfoniczn ym rozwoju, w itemata·ch , ekspozycjach, przc
tworzeniac·h, repryzach ; w remi niscencyjno-sca lającym krążeniu motywów 



w całym złożonym ró:~norodnym środowisku orkiestry. Ma tu Wagner po
przednika i prekursora w Berliozie (Symfonia fantastyczna, Romeo i Julia), 

jednakże dziełem już wyłącznie Wagnerowskiego geniuszu będzie przeniesie
nie ~ wplecenie pewnych zasad naczelnych formy symfonicznej w sferę rze
czywistego dramatu scenicznego. Cała partytura Holendra tułacza (około 3 
godzin muzyki) opiera się na 4-5 motywach-tematach przewod!lich, z których 
najważniejsze są dwa wyeksponowane już na początku Uwertury (sama Uwer
tura jest już rozwiniętym poem~1tcm symfonicznyr.1); motyw (temat) przcklcil
stwa wiecznego i: cg lowania (motyw Hokndrci lub·,;;;) i rn·;ty\'i wyb:\wicnici 
{motyw Senty). 

Oto zestaw wybr;:inych motywów przewodnich llo1c11clra lulac.:u: 

Motyw Holendra 

Motyw błędnego żeglarza (w przeczuciu Senty. Ballada) 

r 1rsw 
Motyw wybawienia 

Motyw wiernej miłości 

J\fo tyw m aryn ar zy 

Motyw przeklei1stwa w iecznej tu łaczki 

Motyw zwątpienia 
pp 

Motyw z;:ibi egóvv miłosnych ryka 

iVIotyw szczęścia małżeńskiego 

Można by powiedzieć, iż w tej partyturze tworzywo, rysunek melodii, 
kształt dźwiękowy są j.eszcze ws pólne, wzięte z powszechnego ówcze~nie języ

ka muzyki operowej i symfonicznej. Ale wspaniałe, wielkie dramatyczne na
pięcia, łuki, rozwinięc ia formy są już na wskroś Wagnerowskie: nikt przed 
nim nie stworzył j?szcze takiego dramatycznego burzliwego pocz:1tku i t ak 
drnmatycznie gwałtownego finału. 

Siła romantyczna tej muzyki bierze się z dw óch głów ni e źródeł: z ży·wiolu 
natury i żywiolu uczuć. 
Żadrn z późn ' ej s zych - o ileż oryginalniej szyc<h i bardziej ważkich - par

tytur ·w agncrn ni e będ zie j uż w tym stopn iu bez r cs2ly przenikn ięta bez1J rJ 
średnią s il;1 uczuć, em anu j:cica t ak intensywn ie emocj onal n ą śwież oś ci ą . I tu
taj też, u samych p ocząt] 0-.v dalszej dramatycznej drogi , p 1ls m uzyki bij e 
najszybciej, a jej ruch jest 1:ajbardi.i.ej w artk i, przyspieszony , rwący; czujemy 
wprost bezpośrednio napór inwencji młodego twórcy. Wspaniale rnieszają się, 

splatają w tej muzyce żywioły romantyczne: 
- I'Jilość - tu jeszcze jasna, .czysta i prosta (bez póżniejszego osadu „tri

stanowskiej trucizny"), szlachetna i przeniknięta niezłomnym pragnieniem po
święcenia, ofiary - i tragiczr-.a, mroczna tęsknota do zbawc:z.ego spokoju. -

- Plebejska witalność (piesn i prządek, śpi ewy marynarzy), r adosna i peł n a 

wyzywającej odwagi. -
- Wszelako nadrzędny jest tu żywioł morza - woda, p owietrze, szum wi

chru, uderzanie fal, falowaTiie, rozkołys a:~i e, płynięcie; żywioł obviera jący bez
kres; także walka z żywiołem, przec·iwstlwian ie się mu, a raczej ustawiczne, 
uparte, ponawiane określanie własnego m iejsca w żywiole; odnajdyvvanie 
w płynnej grozie żywiołu własnej tożsamości bytowej. Taką to suges tię i me
tafizy,czną symbelikę - w duchu rom a n tyzmu - można też odczytać z samej 
konsystencji, barwy, z samego ;ruchu i sposobu stawaTiia s ię ż.y\vi olu m uzyki 
Wagnera w tym jego wczesnym dziele operowym. 

BOHDAN POCIEJ 



Byron 

WĘDRÓWKI CHILDE HAROLDA 

(Fragmenty pieśni pierwszej) 

XII 

Żagle slę wzdęły i wiatry powiały, 
Jak gdyby rade, że rzucał swe łany; 
Pirędko sprzed źrenic białe znikły skały 

I już przepadły śród faliste.i piany. 
A on - być może - skruch<i był porwai1y, 

Gdy już nadbrzei:ne z oczu stracił piargi, 
Lecz śpiącej w sercu nie obudzał rany 
I J1!i westchnienia nic puścił przez wargi, 

Niemęskie na wiatr inni gdy rzu ca li ska r gi. 

XIII 

Lecz kiedy w mo;rzu zgasły słońca łun y, 

Poc'hwy•ci harfę, którą się nie puszy, 
Bo nieuczenie uderza w jej s truny, 

Jeżeli oboe nie słuchają uszy. 
I dzisiaj po nich pakami poruszy, 

I pożegnanie pośle w przestrzeń zmroku. 
Skrzydlaty okręt mknie śród morskiej głuszy 

I mgławe brzegi zginęły już oku, 
A on „dobranoc" słał im w tak ich słów potoku : 

O kraju mój , ach! żegnam ci t~ ! 

Giniesz już w gl ę l) tach wód, 
Wały się rwą, wiatr n ocny dmie 

I mew 'l'..aWodzi ród. 
Ostatni blask słoneczny d rga 

Śród fal - my śpicszym tam 1 

Dobranoc ci, ojczyzno ma, 
O słońce, żegnaj nam! 

Na ~wiecie dzi~ sam jestem, sam 
Śród tych bezmiernych fal: 

Cóż żalić się po innych ma m , 
Gdy po mnie zginął żal? 

Może mój pies nie przestał wyć, 
Lecz z obcych j·edząc mis, 
Gdy wrócę znów, by w domu żyć, 
I on mnie będzie gryzł! 

Holender iulacz. Ilustrncja Gustave'a Dore. 
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Okręcie mój! mknę z t-0bą gdzi e-ś 

Sród tych szum iących p ian! 
Nie tros :ziczę s i ę: gdzie chcesz, tam nieś -

Prócz - na ojczysty łan. 
O witaj mi, ty ciemnio wód! 

A gdy mi znikniesz znów, 
Powitam wnet czar pustyń, grót -

Ty kraju mój, bądź zdrów1 ... 

Przelo:ly ł Jan Kasprow icz 

Richard Wagner należy do tych kilku uniwersalnych geniuszy no
woczesnej kultury emopejskiej, którzy stali ię wielkimi zdobywca
mi ducha wśród społeczeństw zachodniego świata. Napięcie i głębia 
jego twórczego umysłu przypomina najwspanialszych :utystów Od
rodzenia: Leonarda da Vinci, Michała Anioła. Nazwisko jego godne 
jest stać w jednym szeregu obok Shakcspearc'a i Goethego. Dzieło 
jego życia było doskonałym wyrazem życia epoki. Przeglądała ię 

ona w nim jak w zwierciadle, odbijającym jej rozmarzenie roman
t;yczne, dającym poznać jej pragnienia i nadzieje. Przed oczyma 
dwóch pokolcó XIX stulecia rozgrywała · ię bujna akcja życia 

i twórczości Wagnera. Twórczość ta poruszyła Europę wzdłuż 

i w zen:, zachwycił<• ją czarem i bogactwem .Śl"odków muzycznych, 
dotarła aż do najgłębszych zagadek bytu, przypomniała prastare 
prawdy, które miały wnuowadzić człowieka z padołu cierpień i na
miętności ku słonecznej sferze wyzwolenia. 

ZDZISŁAW JACHlMEOKI 

WagneT - życie i twórczość, P.WM 1958 

Heinrich Heine 

Z PAMIĘTNIKÓW PANA SZNABELEWOPSKIEGO 

Fragmenty rozd .:: iatu V Il 

Baśń o latającym Holendr ze jest wam zape'.vne dobrze znana. Jest to opo
wieść o przeklętym statku, który nigdy nie m-0że przybić do portu i od niepa
miętnych juź czasów żegluje po morzu. Jeśli spotka się z innym statkiem, 
kilku ludzi z niesamowitej załogi podpływa łodzią do napotkanych, pros zą c 

ich o łaskawe rzabranie paczki listów. Należy ją mocno przybić gwoździami do 
masztu , w przec iwnym bowiem razie statek spotka n ies zczęś ciel. zwłaszcza gdy 
na pokładzie nie ma Biblii lub podkowy przy fokmaszcie. Listy są zawsze 
adresowane do ludzi, k1órych nikt ·nie zna , lub którzy od dawna pomarli , tak 
że niekiedy późny wnuk otrzymuj-e list miłosny pisany do jego prababki, le
żą cej już od .stu lat w grobie. ów •drewnia ny upiór, ów straszny okręt , nosi 
imię swojego kapitana, Holendra, który kiedyś przysiągł na wszys1tkich dia
błów, że mimo szalejąc ego właśnie silnego sztormu oplynie statkiem jaki ~ 

przylądek - nazwa wypadła mi z pamięci - choćby miał żeglmvać do sąd
nego dnia. Diabeł chwycił go za słmvo i żeglarz musi odtąd błąkać się po 
morzu d-o sądneg-0 dnia, chyba że wybawi go od tego wierność kae>hającej ko
biety. Diabeł w swojej głupocie nie wierzy w wierność kobiecą i dlatego po
zwala przeklętemu kapitanowi co siedem lat wysiąść na ląd i ożenić się, 

a oprzy tej sposobności zabiegać -0 ~woje wyzwo1enie. Biedny Holender! Jakże 
często by wa zadowolony, gdy sam w yzwala się od małże11stwa i od sw ej wy
bawczyni, i znów udaje się na p-0kład. 

Na tej fabule opierała się sztuka, którą oglądałem w teatrze w Amsterda
mie. Upłynęło znów sied.imi lat, biedny Holender jest bar-dziej niż kiedykol
wiek znużony .nie koI'lczącym się błądzeniem po morzu, wychodzi na ląd, za
wiera przyjaźń z napotkanym szkockim kupcem, za śmie,:znie ni:ską cenę 

sp.rzedaje mu diamenty, a kiedy dowiaduje się, że jego klient p-0siada pięknq 
córkę, .pragni,e ją pojąć za żonę. I ta tranzakcja z-ostaje również zawarta. Wi
dzimy teraz dom Szkota; dzi~czyna oczekuje na-rzeczonego z sercem pełnym 
niepokoju i trwogi. Czę s to spogląda ze smutkiem na duży , szczernialy obraz 
wi-szący w jzbi-e i przedstawiający doro·dnego mężczynę w stroju hlszpańsk-o
nider la·ndz'kim; to stara ipamiątka rodzinna, która według relacji babk.i jes t 
wiernym portretem latającego Holendra, jakim widziano go przed s-tu ~aty 

w Szkocj·i, w czasach króla Wilhelma Orański-ego. Z por.tretem tym wiąże się 
również przekazane tradycją ostrzeż-eni e, aby kobiety tej rodziny wystrzegały 
s ię oryginału. Dlateg-0 właśnie dziewczyna -0d dziecka nosi wyryty w sercu 
wizerunek niebezpiecznego mętczy:my. I gdy teraz oto wkracza prawdziwy, 
rzeczywisty, labj,,cy Holender, dziewczyna jest s płos zona, lecz nie ze stra
chu. Także i on jest zaskoczony portretem. Gdy mu tłumaczą, kogo portrnt 
ten przedstawia, nie okazuje żadnej nieufno3ci; śmieje się z przesądów, żar
·tuje sam z: latając ego Holendra, „Żyda - wiec:mego tułacza" oceanu: prz.e
chodząc joonakowoż mimo wo'li w ton melancholijny , opisuje, jak to nie
szczęśnik w niezmierzonej pus tyni wodnej musi znos ić niesły,chane cierpien ia, 
jak jego ciało jest -tylko trumną z mięsa, w której mrze z nudów jego dusza, 
jak życie odpycha go od siebie, a śmierć go !również outrąca; podobny do 
pus:tej beczki, którą fale p odają sobie i zaraz potem drwiąco odrzucają , Ho
lender jest mi-otany w tę i tamtą stronę pomiędzy życiem i śmiercią, a żadn e 
z ni ch nie chce go przy sobie zatrzymać; ieGo ból jc~ t glębo <: i jak rnorze, PJ 
k lóry rn ci;1glc plywa , j 'gu okrc;t nic m a kulwicy, a jcg" "uc·c nic Zl! 'L ll-L

dz.iei. 



HEINRICH HEINE (1797-1856) 

. „ Smierć Senty . 
Rycina współczesna. 

Myślę, że tymi mniej więcej słowami narzeczony kończy swój wywód. Na
rzeczona przygląda mu się .z .powagą, rzucając chwilami w.z.rokiem na jego 
kontrciekt. Wygląda, jak gdyby zdradził;:i swą tajemnicę, a kiedy żeglarz pytn 
ją pó:Łniej: „Katarzyno, czy ichcesz mi być wi·erna ?", ·Odpowiada mu zdecy<lo
W•mie: „W·ierna aż do ~m i er.ci." 

W tym mi·e js·cu, pamiętam, Ż(' u~lyszałem bmiech, a śmiech ten nie płynął 
z dołu, z .piekiicł, lecz z góry, z paradyzu. Gdy spojrzałem w górę, zobaczyłem 

przecudną Ewę, która wpatrywała się we mnie swymi wielkimi, niebieskimi 
oczami. Jej uęka zwisała z poręczy galerii, a w dłoni trzymała jabłko lub ra
czej pomarańczę. A.Je miast ofiarować mi symboliczną połowę, rzuciła mi 
t ylko rmetafory·cznie na głowę łupiny. Było to zami·erzenie czy przypa·dek? 

Gd:v raz jeszcze wróciłem do teatru, trafiłem właśnie na ostatnią sce
nę sztuki, gdy na wyso°kfiej skale morskiej żona latającego Holendra, pani 
latająca Holenderka, załamuje w rozpaczy ręce, a na morzu, na pokładzie 

niesamowitego statku widać postać jej nieszczęśliwego małżonka. On ją ko
cha, lecz chce ją opuścić, aby nie narażać jej na zgubę; wyjawia jej tajem
nh:ę swojego okropnego ·losu i ciążącej nad nim strasznej klątwy. Jednakże 
ona wola wielkim głosem: „Byłam ci wioerna aż do tej godziny ·i znam nieza
wodny środek, dzięki Móremu dochowam ci wiernośoi do zgonu!" 

Z tymi słowami wierna kobieta 1rzuca się do morza, kladą·c tym kres prze
kleństwu dn~czqcemu latającego Holendra; nieswzęś.ni.Jc zostaje v.nięc wyba
·wion .' i widzimy, jak u11i orny . tatek pogrąża ~ię w otc'hlani morza. 

Ze sztuki te j plynic morał dJ, kobiet, zeby uważały na siebie i nic poślu
biały latających Holendrów; za~ my mężczyźni mamy tu możno~ć przek011ać 
się , że przez kobiety w najlepszym wypadku idziemy na dno. 

Pr;~elożył Zbigniew Krawczykowski 



Reno ir. Richard ·wagner. Mu zeum w Lm„•r z :: . 

Holender tułacz jest istotnie ty1n dziełe1n 
Wagnera, od któr go zaczęła się misja jego 
geniuszu w świecie. . .. Późniejsze dra1naty 
muzyczne były genialn.vn1 rozwinięciem 
zasad stworzonych w Holendrze. 

~~fj---~---
----------------------~,(!J ... ~ 

O WAGNEROWSKIM 
STYLU WYKONAWCZYM 

I NIEKTÓRYCH JEGO 
WIELKICH PRZEDSTAWICIELACH 

Nie ulega wą•tpliwośd, że jak isrtnieją potoczn~e już uznane pojęcia stylu 
„mozartowsk!iego" •czy ,;chopinowskiego" w odniesieniu do wykonawstwa, 
a nie tylko do chara'kte:ru samych kompozycj.i, .tak samo mówić można o wy
kształceniu w ciągu lat specjalnego styLu odtwórczo&ci wlaśoiwego duchowi 
dzicl Wagnera. Cechruje go, najogÓ!lrniej mówiąc, pewien swoisty monumen
ta'lizm i szlachetny pafos; •nawet wówczas, kiedy do głosu dochodzą naj
bardziej tkhwe roma!1)tyczne uczucia, nie mogą one być wyrażane w spo
sób nazbyt wysu'btelniony. Słuchacz powinien tu raczej mieć wrażenie ja
kiejś, powiedzielibyśmy, atmosfery śred·niowiecznej surowości, niż od-0zuwać 

ze strony ar.tysty dążenie do fi•nezji interpretacyjnych - jedynie dfa nich 
samych. Sprawa wy;daiwałaby się prosta i nawet można by te zastrzeżenia 

odnosić niekoniecznie do wagnerows1kiego sty•lu, a jednak nieraz widzimy, 
jak najwięksi nawet artyści, wykształceni w odmiennym psychicznym klima
cie, nie potrafią żadną miarą wczuć się w atmosferę wagnerowskich dram;i.
tów. Dość posłuchać nagrań śpiewaków - nawet tak wielkiej miary jak 
Beniamino Gjg1i, Fernando de Lucia, czy Michele Fleta. Niezrównani w in
nym repertuarze, gdy sięgali po partie wag.nerowskie, rezultaty były nader 
niefor.tunne; rtymczasem inni, .nawet nie tak zna'J.mm:ici śpiewacy, osiąga.Ji sła

wę świetnych wagnerzystów, umiejąc uchwycić właśnie ową atmosferę i jej 
specyificzny styl. 
Kuźnią tego stylu i zarazem jego świąty1nią stały się słynne festiwale wag

nerowskie w Bayreuth. P.ietyzm wobec twórczości mis·t.rza i zwią·zanych z nią 
tradycji wyikonawczyc·h doszedł tam już do granic swoistego snobizmu. Opo
wiadają, że kiiedy zna'lmmity Igor Markevi.tch miał w Bayreuth prowadzić 
Lohengrina. i podczas próby za<proponowal pewne własne innowacje inter
pretacyjne, wtedy podn:iósł .się z miejsca koncentmi.strz orkiestry i oświadczył 
krótko: - To, proszę pana, może gdzie indziej, ale nie tu u nas.„ Podobno 
po tym incydencie Markevitch zrezygnował z występu na festiwalu w Bay
reuth. 

Najdoskonalszymi mistrzami i niejako prawodawcami owego specyficzn ego 
stylu interpretacji dziel mistrza z Bayr.euth stali się w pierwszym rzędzie -
·Obok samego Ric·harda Wagnera, który był, ja:k w.iadomo, nic tylko geniarlnym 
kompozy.torem, ale także świetnym kapelmistrzem - znakomici dyrygenci 
niemieccy, jak Hans Richtt:r (on to w 1876 roku prowadził \V Bayreuth pierw
sze wykonanie pełrn:go cyklu Pierścienia N ibclunga), Felix Mott!, Kor! El 111 c1 t

d or ff , Heinz Tietjcn, a w bliż.szych nam cza~ach Wilhelm Furtwanglcr. Je-



szcze w 1949 roku og,romne wrażenie wywarło W.)"konanie pod jego batutą 

w medio1ailskiej Scali pełnego cyklu Pierścienia N ibe !unga, zwłaszcza zaś 

v.rstrząsający Marsz żałobny w ostatnim akcie Zmierzchu bogów. Jed nyrn 
z najwspanials zych ka pelmistrzów-wagnerzystów był też z pewnością zmarły 
przed kilk u laty Hans K nappwtsb usch, który już w 1912 roku prowadził 

przedstawj enie na wagnerowsk im fes tiwalu w Hola11dii, a potem zwią zał się 

z n iemieckim i scenami , wys tępu j ą c wielok rotnie ta kże w słyrn1ej w iedeiiskiej 
Staa tsoper. 
Stwierdzaj ąc, że zna k om i·ci Włosi nie mieli zbyt wiele do pow.iedzenia 

w dziedzin ie l\vagnerowsk iego sty1lu wykonawczego, miel i śmy na myśli przede 
wszystk im śp i ewa ków. Jeżel i bowiem idzie o dyrygerntów, to wielki A<l'tun 
Toskani ni , w iel k i bodajże we w szy·s lkim, co robił, był wspaniałym odtwór c ą 

również wagnerowskiej muzyki - i nawet w Bayreuth po dziś dziel':1 w spo
minają t worzo ne tam przez niego przed kilkudziesięc·iu laty tradycje wyko
nawcze Tr is tana i Izoldy oraz Parsifa!a. 

Wagner, pisząc sam libretta do swych oper i dramatów muzycznych, siwo
rzył własn~·, bardz o indywidualny język literacki. Prawdopodobnie właśnie 
w konsekwencji tego fakctu wyksztalcił się też pew,ien specjalny tyip dekla
macji wagne rows kiego t ekstu, mający również wpływ na stylowoś ć wykona
nia. Niestety, więk ·zość śp iewaków dziś nie bardzo chce o tym pamięta ć, lek
,ceważąc w ogóle spra wy prawidłowej dyk cji. 
Ozdobą wag nerowskich festi'wali w Bayreuth w latach dwudziestych był 

m .in. znakomity bas rosyj skiiego 1pochodzenia .Nleksander Kipnis, później so
. Jis.ta nowojors "iej Metropolitan Oper a , wspaniały Wo·tan, Pogner i Gurne
manz. Z jego i·nterpretac j i, poza czys to wok alnymi wa'lorami i wyłbHn ą muzy
kalnością, przeb ija pełna świadomość faktu, iż partie solistów w dziełach 

Wagnera, to ni e tylk o elemen t d r ama tyczne j akcji , a le ta lcie w wielu momen
ta ch odzwierciedknie fi lozof.i czny ch poglą dów i r e•Jileks j i autora. 
wgendarną wręcz s ła'\vę jako odlwórczyni. dzieł Wa gaera --- i z resz tą nic 

tylko Wa g·nera - zyskała sobie w drugiej połowie ubiegłeg o stu lec ia feno
mena lna niemiecka śpiewaczka L illi Lehmann, n iedościgniona zwlaszc<.a w r o
li Brunhildy . 

A skoro już sięgamy do najdawrriejszy<ih tradycji wyk onaw cz ych, to nie 
możemy pominqć jednego z najswi etniejsz ych śpiewa'ków z początków nasze
go st ulecia, rywala i zarazem serdecznego przyjaciela wielkiego Carusa, nie
m ie ckiego tenora czesk iego pochodzenia, L eo Slczaka, dosk onałego zwł a s z c za 

w rolach Waltera i Lo hengrin a. 
Wielką rolę w hist orii w.,,-k onaws.twa d z,i eł Wagnera odegrali śpiewacy 

-;;kandynaw.scy. Zmarła w 1962 roku norweska arty.9tka K i.Ts ten Fl!agstad 
uchodzihł p owszechn ie za na jwsp <~ nia lszy wagner owski sup1 ;1n pierwsze j p o -
łowy naszego stulecia; wsławiła się zwłaszcza ja'ko nieporównana Izolda oraz 
Brurrl1ild·a . P aPtnerem jej w w ielu przed.sitaw ienia ch był sławny du foiki te nor 
Lauritz Melchior . wspania ły Zygfry d , Zygm uild ora z Tristan. 

ra s.tępczynią K irsten Flagstad w drug 1iej połO'\\óie XX w ieku s tała s ię z ko
lei fenon onalna Szwedka Birgit Nilsso'n . 

J ak już s tw-.ierdzil iśmy , nawet świetn i ar tyśe i włos cy, hiszpa !'is.cy, a także 

fra ncuscy , nie zapisal~ na swym koncie szczególnych sukcesów, jeżeli idzie 
o wykonaws t,vo dzi·eł Wa gnera . 

Z tym większą sa tysfakcją wypa da stw i·er dzić, że mv, P ola cy, mamy w tej 
<dziedzi nie ni cm ·1lo powodów do chwały. P r zedstawicni<1 w agncr owsk.i e w daw-
1,e j Operze Wa rs zawskiej , zwlas :llcza za dyr·ekc ji Emila Mł}'narsl ieg·o, c:eszyły 

s ię zas ł·użonym uzmaniem nawet i poza granicami kraju, a j eżeli chodzi 
o śpiewalców to np. wjeJki J an Resz,ke uchodził w swoje j epoce za n a j świet

niejszego wagnerowskiego tenora na całym świecie . Nie wiele rn niej szą slaw ·1 
t ieszyl siq jego brat Edw:n d, w później szy ch zaś nieco Jatach poczęly sl c·nąć 

wagnerowskie kreacje Ad;ama Didura, Aleksandra Bandrowskiego, .ki!;óry 
w 1910 roku śpiewał Tannlhausera w La Sca·h, triumfującego głównie na nie
mieckich scenach Józefa Manna czy Felicji Kas:wwslciej, g,wiazdy Opery Wie
deńskiej i nowojorskiej Meitropoliia'n Opera. 

Ci jednak airtyści działali głównie poza gra·rricami kraju - w Operze War
szaws:kiej natomiast upamiętniły się kreacje Ignacego Dygasa ja'ko d0skonałe
go Tannhausera, Lohengrina, Zygfryda i Tristana. 

Znakomitym LO'hengrinem oraz Zygmundern był także niezapomniany Sta
nisław Gruszczyński. 

Barytonowe partie wagnerowskie na scenie Opery Warr.szLl!W~·kiej śpi·ewał 

z dużym powodzeniem obdarzony wspaniałym głosem Eugeniusz Mo.ssakow
ski. 

Wagnerowskie soprany da'wnej Opery Warsza,wski·ej, to przede wszystkim 
Helena Zboińska-Ruszk(4wska oraz Ma,tylda Po'1.iiiska-Lewicka. P.rzed drugą 

wojną świa:tową wagnerowskie tradycje przejęła uczenn~ca Zboi!'iskiej-Rusz
tkowskiej - Wanda Wermil1ska, odnos ząc również w tej dziedzinie wiele pięk
nych zagranicznych sukcesów. 

Z ko-lei w czterdziestych latach błyszczał na amerykańskich scenach wielki 
.talernt barytona Jerzego Czaplickiego, który m.in. kreował rolę W01frama 
w Tannhći.userze na scenie Opery w San Francisco. 

O tych pięknych i bogatych tradycjach wagnerowskiego wykonawstwa -
a przecież przypomniel·iśmy tutaj tylko niektórych świetnych ich przedstawi
cieli - war,to na pewno pamiętać . 

JÓZEF KAŃSKI 

• 
• • 

Wielkie spektakle wagnerowskie na polskich scenach i w wykonaniu pol
skich artys.iów to wydarzenia już odlegle, związane z okresem świetności 

Opery Lwowskiej w począ'1Jkach naszego s.tuleoia i O.pery Warszawskiej za 
dyrekcji Emi-la Młynarskiego. Lata powojenne niie wniosły wiel>e do tej pięk
nej tradycji. Dzieła Wag,nera pojawiały się w il'epertuar·ze bardzo rzadko. 
Pierwsze premiery przyniósł dopiero rok 1956, a w sumie, do chwili obecnej, 
iclh liczba nie przekJroczyła dziesięciu. Zabrakło tetralogii i Parsifala. Krytyka 
na ogół przyjmowała te przedstawienia powściągliwie. Osobliwą wymowę na
daje recenzjom fakt, że chwa1ąc !inicjatywę i wkład pracy w przygotowania, 
przypominały o szczegó'lnych trudnościach i wymaganiach, jakie staw'ia przed 
wykonawcami rea1izacja dramatów muzycznych Wagnera. Niemniej i te nie
J.i'C,zne premiery przyniosły sporo interesującyc:h, godnych pamięci kreacji wo
·kaJlnych. Okazywało się - co zaws,ze odnotowywano jako szczeg6lnq niespo
dziankę - że są w krnjowych zespołach operowyc:n śpiewacy, których warun
ki głosowe i dyspozycj.e akltorsk~e pozwalają na wykonywanie z peł·nym po
WO'dzeniem wielkich ról wagnerowskich. 
Najw~ększymi sukcesami pochwa'lić się mogą arty~ci związani z Operą Po

znańską. 14 października 1956 roku wystawiony tam został Holender tulacz. 
Spośród solistów na czoło wysunęła się A'licja Dankowska w roli Senty, wy
so1rn oceniono jej pełną :temperamentu grę, muzykalność i głos, który pięknie 
brzmiał zwłaszcza w górze ska!J,i. Zdaniem W.Holda Rudzińskiego, recenzują

cego spektak1 na łamach Teatru, „rewelacją przeds'ta:\vienia okazał się Stefan 
Bu<lny w Jtrudnej i od:powiedzialncj roli tytułowej. Dos.kona1e panując nad 
swoją partiq, pokazał on ws po. n ia le motliwo,ś c i drama tycznego ])ar ytonu. Nie-
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Aleksander Bandrowski w roli Tannh ~i u
sera. Teatr Wielki w W a r sza' ·i . (1899). 

Stan isław Gru~zczyi'lliki w roli Lohen
grina. Teatr Wielki w W arszawie, 1917. 

Helena Zboit\ska-Ruszkowska 
Brunhildy w Walk!r!l. Teatr 
W;irszawie, 1920. 

Loh„r!n w Ope r ze W a rs znwskiej , 1956. 
Jerzr Kobza-Orłowsk i (Lohengrin), M d-
1·ia Foltyn (Eliza). · 



co sztywne ujęcie aktorskie łagodziły bezsporne walory jego głosu, pięknego 
we w szystkich r ej estrach, zdolnego do rozwija·nia napiętej linii melodyc znej" 
Stefan Budny n ie wystąpi ł już ni{:s tety późn iej w żadnej inne j wagnerowskiej 
rolJ. 

13 maja 1967 roku odbyła się w Poznaniu najwaz:meJsza bodaj po zakończe
niu wojny premiera dzieła Wagnera - Tannhi:iuser, bardzo dobrze przygo
towana przez Roberta Safonowskiego. Doskonale śpiewali wy,konawcy głów
nych partii: Henryk Łukaszek (Landgraf Hermann) „imponujący potęgą i gę
stością br=ienia głosu", A:licja Dankowska (Wenus), uznana przez krytyków 
za nutentyczny wngnerowski sopran, Antonina Kawecka (EJL.bietn) „udowod
niła j,le niepokoju, radosnego oczekiwania i rozterki można wyrazić oszczędną, 
srupioną grą", wreszcie Roman Węgrzyn, który dzielnie sprostał roli ty,tuło

wej, zyskując pochwały przede wszy.s.t.kim za wykonanie hymnu na cześć We
nus i drama tycznej opowieści o pielgrzymce do Rzymu. Potwierdzeni·em tego 
su'kcesu były występy R. Węgrzyna w przedstarwieniach Tan nhi:insera na sce
nach oper w Nancy i Karlsruhe w ki,lku następnych sezon·ach. 

Kolejne dzieło Wngnera przygotowane w Poznaniu to Tristan i Izolda (pre
miera 15 grudnia 1968 roku). Tym razem przyjęcie było jedna'k nieco mniej 
entuzjastyczne. Bohaterką spekta-klu okazała się Antonika Kawecka. „Głos 

jej w w.ielu momentach brzmiał i niósł się nad orkiestrą bardzo pięknie„. 

był a rzeczywiście Izoldą ; jej interpretacja poczęta była z ducha wagnerow
skiej muzyki". 

Skromniejszy charakter miał Ho!ender tutacz w Operze Śląskiej w Bytomiu 
(premiera 3 grudnia 1964 roku). Na uwagę zasłużyły wykonawczynie rOlli Sen
ly - Alicja Dankowska, przypominająca tu swoje wcześniejsze poznańskie 
osiągnięcia oraz Stanisława Marciniak, która według opinii recenzentów 
śpiewała bardzo pięlmie. 

I w.reszc.ie spektakle lł:ealizowane w Warszawie. 25 lutego 1956 roku na 
stołecznej scenie operowe j (naturalnie jeE.zcze w dawnej sa1'i przy ulicy No
~v.ogrodzkiej) wystawiono Lohengrina. W obsadzie zna1eźć można naz.wiska 
znakomitych śpiewaków: Maria F·oltyn, Franciszka Denis~Słoniews'ka, Edmund 
Kossowski, Kazimierz Poreda, Wacław Domieniecki, Michał Szopski, Jerzy 
Kobza-Orłowski, Marian Woźniczko, Albin Fechner - mimo sukcesów po
szczególnych wy,konawców, pDzedstawienie nie zos.tało jednak zaliczone do 
Tzędu wybitnych osiągnięć. 

W osiemnaście lat później, 17 ·lutego 1974 roku, już na scenie Teatru Wiel
kiego, odbyła się premiera Tannhiiusera. W monumental,nym przed&tawieniu 
wystąpiła cała plejada gwiazd polskiej opery: Hanna Lisowska, Bożena Be
tley-Sieradzka, Krystyna Szczepańska, Roman Węgrzyn, Vvacław Domieniecki, 
Jerzy Artysz, Zdzisław Klimek, Jerzy Ostapiuk, Marek Dąbrowski. 

Premiera przygotowa,na bardzo starannie i pr,owadzona przez Antoniego Wi
cheT>ka uznana ,została przez kry.tykę za wydarzenie artystyczne dużej miary. 
Raz jeszcze .poważmy sukces w ro1i tyitułowej odniósł Roman Węgrzyn, szcze
gólnie pięknie wykonując w,ielki monolog w tr2ecim akcie. Również Hanna 
Lisowska (Blż:bieta) - jak pisał Henryk Swolkień - „„.zachwycała zarówno 
apary;cją, jak i pełnym godności traktowaniem swej par,tii„. pięlmie bmm~ący 
siJLny sopran, którym ar1tystka z roku na rok posług.uje się z coraz wJększą 
swobodą". Da,lszy rozwój wybitnej śpiewaczki dodatkowo uzasadnił tę opinię: 
Hanna Lisowska z po.wodzeniem występuje dziś w repertuarze wagner<0wskim 
na największych scenach europejskich. 

W przedstawieniu Lohengrina w Teatrze Wielkim w Łodzi (premiera 15 
stycznia 1970 roku) w roli tytułowej uznanie uzyskał Jerzy Orłowski, jednak 
według recenzenta „Ruchu Muzycznego" Józefa Kańskiego „na pierwszy plan 

• 

Hol ende r tu!acz w K omiscbe Oper w Berlini e . Balla da Senty. Sen ta : 
Christ<t-Maria Ziese. 

Tannhiiuser w Teatrze Wielkim w Warszawi e, 1974. ND. pierwszym pla
nie : Roman Wc;grzyn (Tan nhauser), Hanna Lisowska (Elżbieta), 



Główni wykonawcy prapremiery Holend ra tułacza w Dreźni e 1843: Mi
chael Wiichtcr (Holender), Reinh old (Eryk), Risse (Daland), Wilhelminc 
Schroder-Devrient (Sente\), Wiichter (Mary). 

wysunęła się zdecydowanie młoda śpiewaczka Teresa Wojtaszek-Kubiak, kto
rej wspaniały , pięknie przy tym prowadzony dramatyczny sopran był praw·· 
dziwą rewelacją przedstawienia ... będzie miała wszelkie dane, aby stać się 

prawdziwie świetną primadonną wagnerowską". Recenzent nie pomylił się, 

już po 2 Jatach Teresa Wojtaszek-Kubiak rozpoczęła wspaniałą serię między
narodowych sukcesów w rolach wagnerowskich w Staatsoper w Wiedniu, 
w Barcelonie, wreszcie w nowojorskiej Metropolitan Opera. 

Na zakończenie odnotować wypada realizację Tannh iiusera w Teatrze Wiel
kim w Łodzi, której premiera odbyła się dnia 12 kwietnia 1980 roku. 

JANUSZ MECHANISZ 

„Sztuka moja wywodzi się z thespisowego wozu, z teatru Shake
speare'a". Słowa te powiedział Wagner w mowie bankietowej 
w przededniu premiery swego ostatniego dzieła scenicznego „Parsi
fala". Wyznanie to często powtarzał w swych pismach. Nie doszedł 
do teatru drogą literatury, nie przeszedł do niego - jak Mozart -
od strony muzyki. Rozpoczął od teatru i pozostał w nim, z teatru 
brał impuls twórczy, dla teatru tal się muzykiem, poetą, reżyserem, 
dyrygenfcm, ku teatrowi skierowana była cała jego sztuka i całe 
życie artystyczne. Poezja i muzyka, religia i polityka, filozofia i hi
storiozofia są tematami jego rozpraw teoretycznych, ale cały ten ob
szar jego zainteresowań, oczytania i wiedzy przeznaczony jest wy
łącznie na użytek sztuki teatru. To pojmowanie teatru było wysokie, 
dalekosiężne, obejmowało przejawy życia i obrazy świata - jedy
nie jako materiał i temat teatralny. W swej koncepcji teatru zawarł 
Wagner wszystkie siły twórcze, w nim zjednoczył wszystkie porywy 
idealizmu, w nim zebrał cały plon swej sztuki. 

Aischylos 
czesna. 

KAROL STROMENGER 

(Fragment rozprawy „Teatr Wagnera", 
„Scena Pol ~a", zesi. 2/3, 1938) 

Shakespeare składają hołd \>./ u.~uerowi. Karyk:itura wspól-



Henrik Ibsen 

PEER GYNT 

(Fragment aktu piątego) 

SOLWEJGA 

P !::E R 

Dzięki ci, drogi chłopcze, żeś me życie 
Zamienił w je<lną wielką pieśń miłości. 
Błogosławiony bądź za to, żeś wrócił! 
O, jakże słodko witać cię po Jatach 
W Zielonyc h świątek radosny poranek! 

Jestem zgubion y! 

SOLWEJGA 

Nie bój s ię, kto inny 

będzie cię sądził! 

PEER 

Nie, jestem zgubiony! 
Jeżeli jednak odgadniesz zagadkę ... 

S OLWEJGA 

PEE!l 

Powiedz! 

O, teraz mogG ci powiedzieć! 
Gdzi·e przebywałem przez te wszystkie Jata? 
Możesz odgadnąć? Mów! 

SOLWEJGA 

PEER 

Gdzie przebywałeś? 

Z piętnem przeznaczeń wyższych na mym czole, 
Z iskrą natchnienia bożego w mym mózgu! 
Motesz powiedzieć? ~ Możesz · to rozwikłać? 
Jeśli nic - zginę. rozplynę siG w nicoś •::.„ 

S OLWEJGA 
z uśmiecl1em 

O, tę zagadkę nietrudno odgadnąć! 

SEER 

Blogosławione niech będą twe usta! 
Mów więc, gdzie byłem - ja, prawdziwy, cały, 
Opromieniony boskiej myśli blaskiem? 

SOLWEJGA 

Byłeś w miłości mej, wierze, nadziei! 

PEER 
cofa stę tru:otnie 

Co mówisz?! - Cicho! Ty kocha·sz, jak matka, 
Miłością ślepą! - Prawdę - prawdę powiedz! 

SOLWE.JGA 

PEER 

Tak, jestem matką, a twym ojcem, mily, 
Ten, co na prośbę matki ci przebaczy. 

z nagle rozjaśn!onq twarzq - wota 

O matko! żono! Dziewico bez skazy! 
Ukryj mnie, zamknij w swym sercu, w swej duszy! 
Przytula się do niej i ukrywa twarz na jej lonic. Długa cisza. 
Słońce wschodzi. 

SOLWEJGA 
śptcwa cicho 

Spij, mój synku, śpij, kochany, 
Ja kołyszę cię i czuwam ... 

Przełożył Zbigniew Krawczykowski 
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(Wg Zdzisława Jachimeckiego 
Wagner. Zycie i twórczość) 

1JoZe11deT tv,la cz na scenie lc:1\ru w B:1:;rculb. 

HOLENDER TUŁACZ 

Treść opery 

W domu Dalanda, zamorskiego kupca norweskiego, siedzi z dala od pracu
jących kobiet i dziewcząt jego córka Senta. Kolejny już raz czyta legendę 
o Holendrze tułaczu. 

Senta jest młodą, pełną namiętności, bardzo samotną dziewczyną, której 
życie płynie w ciasnym, ubogim duchowo światku. Będąc córką pozbawionego 
,;krupulów czlowieka interesu, zaręczona z mężczyzną, którego nie kocha i któ
r ego pod wieloma względami przewyżs za, Senta tęskni za czymś nowym, nic
slychanym, za wybawieniem od tera źniejszości i swego dotychczasowego ży
cia. Traci poczucie rzeczywistości, legenda staje sic; jej wymarzonym, realnym 
światem. W swych wyobrożeniach utożsamia się z postacią narratora. 

• • 

Sen ta widzi ojca, który zaskoczony przez burzę w drodze do- domu, zmuszo
ny jest przybić do brzegu. Spostrzega pojawiający się statek Holendra. Holen
der opowiada o swym straszliwym losie. Nigdy nie zazna śmierci i wybawie
nia, już zawsze będzie przemierzał morze, aż do Sądu Osta tecznego. Rr1z na 
siedem lat wolno mu wyjść na ląd i poszukać nie\ ias\y, k tórej wierność mo ;!:e 
jedynie przynieść mu wybawienie. S nta widzi w n im nie przeklętego ducha, 
lecz zmęczonego rozczarowaniami człowieka - Nadzieja z11ikla! Poiępiony 
los! Dokoła tylko pustka - jakiż cios' 

Daland spostrzega kapitana i jego statek. Żądny bogactwa, obiecuje cudzo
ziemcowi spragnionemu domu i rodzinnego szczęścia rękę swej córki Senty. 

Zrywa się południowy wiatr, jeszcze dziś żeglarze będą mogli powrócić do 
domu. 

* * * 

W domu Dalanda kobiety i dziewczęta przędą jak poprzednio, czekając na 
powrót statku. 

Senta wie, że powrót ojca przybliży niechciany ślub z Erykiem. Nie możt 
już tłumić w sobie swych nadziei i marzeń. Denerwuje ją śpiew i paplanina 
dziewcząt, w których nie bierze udziału. - Ach, pieśni innej już nie znacie„. 
Nie może już wytrzymać w swym otoczeniu. Przed obrazem przedstawiającym 
Holendra śpiewa balladę, by po chwili wybuchnąć w ekstatycznym okrzyku: 
Ja będę tą, co cię wiernością zbawi! 

Jej nierozumne otoczenie zastyga oniemiałe, Eryk jest zrozpaczony. Prosi 
ją, by pozostała z nim, sen wywołał w nim bowiem złe przeczucie. Lecz Senta 
jest głucha na jego słowa, co więcej, opowiadanie Erykn bardzo odpowiada 
jej życzeniom, wymyka mu się więc i pogrąża w swym wewnętrznym świecie. 
Widzi ojca, który podchodzi do niej w towarzystwie nieznajomego i mówi jej 
o jego staraniach. Senta pozostaje sama z przybyszem. Także on śnił jej 
obraz przez całą stęsknioną wieczność. Nie ma odwagi wierzyć w wybawienie, 
lecz Senta radośnie przysięga mu wierność aż do śmierci. 

• • • 

Senta myśli z odrazą o mającym nastąpić święcie z okazji powrotu załogi, 
któremu przeciwstawia tonący w ciszy statek Holendra. Swiąteczni goście 
drwią z załogi Holendra, tak jak wcześniej wydrwili Sentę. Kiedy jednak roz
lega się śpiew upiornej załogi, Norwegowie umykają w popłochu wśród 
śmiechu. 



Senta nie może jednak zupełnie zapomnieć o rzeczywistości i jej wymag:l
niach. Mimo to uważa Eryka, który ponownie zarzuca jej niewierność, za 
przeszkodę w spełnieniu przez nią jej zbawczego czynu. Z tym większą gorli
wością zaklina obraz Holendra, którego teraz rozpoznają już w szyscy. Wyba
wienie może nastąpić jednak tytko wówczas, gdy Senta pod <1ży za nim w ży
wioł jego samotności, rzuci się do morza. 
Pogrążona w ekstatycznej wizji Senta rozbija portret Holendra, osuwa się 

wyczerpana, by po chwili, już przytomna, odnaleźć się w swym normalnym 
otoczeniu w domu swego ojca. Uświadamia sobie z bólem, że świat ten odtąd 
już będzie dla niej jedyną rzeczywistością. 

R. A. 

BaUada Senty. Rysunek Michaela Echtera. Bayreuth, Richard-Wagner
Gedenkstatte 
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