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Wielokrotnie zadawano mi pytanie, czy nasz teatr powróci do Pierścienia 
Nibelunga Richarda Wagnera w pamiętnej inscenizacji 

Augusta Everdinga. Oczywiście tak! Zabezpieczywszy w naszych magazynach 
wspaniałe dekoracje Gi.intera Schneidera-Siemssena i piękne kostiumy 

Andrzeja Majewskiego, postawiliśmy przed sobą zadanie trudne, ale 
możliwe do wykonania. Pierścień Nibelunga zostanie przywrócony do 

repertuaru w momencie, kiedy skompletujemy w całości jego polską 
obsadę.Tymczasem, w tej trudnej wagnerowskiej sprawie stawiamy krok do przodu. 
Jest nim wykonanie Parsifala, po raz drugi w Polsce od czasów, gdy wystawił go na 

naszej scenie niezapomniany Emil Młynarski. 
Budowanie solidnych tradycji w dziedzinie sztuki jest zawsze procesem 

długim, wymagającym wiary, skupienia i cierpliwości . Niestety, 
polska tradycja wagnerowska ciągle jeszcze nie sięga wielkości 

Mistrza z Bayreuth. A tymczasem, w miarę upływu lat, jego dramaty 
muzyczne fascynują coraz ro bardziej . Również Polaków„. 

Prezentujemy zatem ostatnie dzieło Richarda Wagnera z myślą o przyszłych 
przedsięwzięciach, utrwalających tradycję wagnerowską w Polsce. 
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Richard Wagner 

Parsifal, Percival, Perceval, Percivale, Parzifal, w najwcześniejszej formie bohater francu
skiej bajki ludowej. Chlopiec wychowany w lesie przez matkę , która stracila męża i pozosta
lych synów w 1ycerskich walkach i, chcąc oszczędzić swoje ostatnie dziecko, wychowuje je 
w kompletnej prostocie i nieświadomości nawet wlasnego imienia. Chłopiec przypadkiem 
spotyka rycerzy w błyszczących zbrojach, których bierze za aniołów przybyłych z nieba. Spo
tkanie to budzi w nim nieprzemożne pragnienie zostania rycerzem; porzuca matkę, która 
umiera ze zg1yzoty. Na dworze króla Artura staje się dzielnym 1ycerzem. \V legendzie artu
ria1iskiej jest jednym z najsłynniejszych rycerzy Okrągłego Stołu, związanym szczególnie 
z poszukiwaniem św . Graala. 

W literaturze pięknej pojawia się po raz pie1wszy we francuskim poemacie Perceval (ok. 
1175) Chreriena de Troyes. Perceval na dworze króla Artura budzi podziw wszystkich swoją 
odwagą i siłą , ale nierozgarnięty i nie znający obyczaju rycerskiego, nie pyta we właściwym 
miejscu i czasie o znaczenie Graala, mistycznego naczynia ukazanego mu w tajemniczym za
mku , w któ1ym znalazl się przypadkiem. Perceval poniewczasie poświęca się poszukiwa
niom Graala i k1wawiącej włóczni , którą zobaczył przy rej samej okazji. 

Historię tę , nie dokończoną przez Chretiena, rozwijało wielu innych poetów, przy czym 
Graal, w sposób najwidoczniej nie przewidziany przez Chreriena, staje się kielichem, do któ
rego Józef z Arymatei zebrał krew plynącą z rany w boku Ch1ystusa na krzyżu, kielichem 
wedlug późniejszej wersji przeniesionym do b1ytyjskiego zamku Corbenic, znajdującego się 
w nieznanym miejscu. 

Wolfram von Eschenbach, największy poeta niemiecki średniowiecza , podjąl ok. 1197-
-121 O r. w swoim Parzivalu wątek poematu Chretiena de Troyes. Bohater jego, zarazem wi
nien i nie winien, staje się pierwszym „poszukiwaczem Boga" literatury niemieckiej. 

Ostatnim wielkim dziełem na ten temat, ukazującym romantyczny renesans wartości mo
ralnych średniowiecza , jest misterium sceniczne Parsifal (Bayreuth 1882, wyst. poi. Warsza
wa 1927) Richarda Wagnera, ostatnie dzielo kompozytora, oparte na Parzivalu Wolframa 
von Eschenbacha. Amfonas, król rycerzy mistycznego bractwa św. Graala, zraniony zostal 
świętą włócznią przez zlego czarownika Klingsora. Żaden lek nie może ulżyć cierpieniom 
króla. Klingsor zaczarowuje Kundry, pokorną służkę rycerzy Graala, symbol „wiecznej kobie
cości", aby skusila Parsifala do zlamania ślubów czystości. Wszakże pocalunek jej sprawia, że 
Parsifal pojmuje znaczenie bólu rany Amfortasa i tajemnicę obrzędów św. Graala. \\'llócznia 
ciśnięta w niego przez Klingsora zawisa w powietrzu i Parsifal czyni nią znak krzyża, obalając 
tym w gruzy zamek czarownika. Parsifal, pojąwszy już swą misję, odtrąca Kundry i każe jej 
szukać go na Monsalwacie. Po wielu cierpieniach i przejściach Parsifal odnajduje drogę na 
Monsalwat, wybawia Amfortasa i Graalowych rycerzy, wznosi cudowny kielich nad ich gło
wami, a Kundry, dziś pokorna pokutnica, umiera u jego nóg. 

Wladyslaw Kopaliński 

PARSIFAL 

Henri Fau1in-l,11our: Parsifal wśród dziewczą1-kwia 1ów 
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Richard Wagner 

Pierwsze przedstawienia w Bayreuth tkwią jeszcze w stylu epoki, widać brak doświadczenia 

inscenizacyjnego w dziedzinie szwki nowej i specjalnej. Dopiero po wielu latach pojawi s ię 

kwestia, jak pogodzić naturalizm sceny Wagnera z poezją jego dziela. Będzie to zagadnie
niem generacji następnej. Wanmkiem, który samemu Wagnerowi wydal s ię podstawowym, 
byla niewidzialna orkiestra, „mistyczna otchlań '', ,,!ono dramalll idealnego" - niby starogrec
ka orchestra. Ten mistyczny aparat otrzyma nowe zadanie - misterium religijne Wagnera, 
ostatnie jego dzielo sceniczne. 

Po napisaniu Tristana Wagner ma uczucie, że już nie stworzy nic radykalnie nowego, że 
s ię ju ż wypowiedzial i odtąd móglby s i ę tylko powtarzać , że wiaściw ie ważn iejsze wydaje mu 
s ię , aby jego dotychczasowe dziela ukazaly s i ę światu w doskonalej zrozumia lości , n i ż żebv 

mia! tworzyć nowe. Pisze w liśc i e: „o, nie jakoby braklo widoków nęcących (podejmowania 
nol\~1ch dziel), ale teraz znam już mego demona, teraz nadchodzą godziny poważne , wszyst
ko już wiem, już nie dam s ię uwieść „ . " Tak mówi człowiek teatru, dla którego pisanie jest 
ś rod kiem do celu, a celem: wykonanie na scenie, czlowiek, któ1y nie chce „mnożyć literaw1y 
scenicznej", którego celem jest wlasny teatr, a środkiem wlasne dziela. 

Teatr w Bayreuth jest nie prl)'kladem, tylko unikatem. Idea przedstawie11 wyj ątkowych 

wymagala teatru wyjątkowego. Pismo z r. 1873 „Das Buhnenfestspielhaus zu Bayreuth" (Sce
na festiwalowa w Bayreuth) podkreśla odświętny charakter tego teatru w odróżnieniu od in
nych teatrów („Tagesbuhnen" - scen dnia powszedniego), któ1ych widownia jest miejscem 
zebrania towarzyskiego, któ1ych budowa odpowiada towarzyskiemu charakterowi teatru. 
W Bayreuth urzeczywis tniać s i ę ma „cala prawda szlachetnej szwki w zludzie peinej zna
czeń „ . nic nie ma być na tej scenie zaznaczone, nic powiedziane prowizorycznie. O ile teraź

niejszość stać na szwkę, ma się odbyć na tej scenie najdoskonalsze przedstawienie, scenicz
nie i odtwórczo". Najwyższa doskona l ość podnioslej złudy ma stwo rzyć hipnozę , sen 
o samym pi ęknie . Niech przepadnie wszystko, co przypomina rzeczywis tość! „Z odczutej, ja
ko pierwszy warunek, koniecznośc i zakrycia orkiest1y, technicznego ogniska muzyki, wycho
dzi stopniowo konieczność przeksztalcenia widowni „." 

Orkiestra niewidoczna - pomysl po raz pierwszy przez Wagnera wypowiedziany w przed
mowie do wydania tekslll Nibelungów (1862) - ma cel dwojaki: oczyszczenia i stopienia 
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Fes1spielhaus w 1Ja1•reu1h: gmach, widownia, orkiestron 
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Richard Wagner 

dżwięku orkiesuy, następnie wyłączen ia widoku orkiestry, który jest „przeszkodą dla zludy". 
Praktyka bayreucka ukazała, że rzeczywiście na ogół stłumienie dźwięku orkiestry daje dobre 
wyniki, amalgamuje dźwięk i podnosi plastykę śpiewu, ale nie jest odpowiednie dla wszyst
kich dzieł Wagnera. W Pierścieniu , gdzie orkiestra jest traktowana „rejestrowa", tj. zwartymi 
grupami instrumentów pokrewnych, dźwięk istotnie się stapia, zakryta orkiestra traci jednak 
w Tristanie i Śpiewakach norymberskich, gdzie instrumenty występują bardziej indywidual
nie. Tu ich indywidualność jest stłumiona. 

Na uniewidocznieniu orkiestry zyskuje bezwzględnie złuda sceniczna, która jest postula
tem istotniejszym. Brak wid9ku orkiestry w tym teatrze wspomaga złudę widowiska, przede 
wszystkim stwarza jej ważny warunek - odległość wzrokowo „neutralną" . Aby orkiestra była 
niewidoczna z wszystkich miejsc, budowa widowni musiała być inna, scena musiała przedsta
wiać przestrzeń o plastycznej głębi. Stąd budowa amfiteatru, bez piętr, rzędy krzeseł w ukła
dzie wycinków kół , wspólna perspektywa sceny, stąd widzialność postaci w wymiarach po
zornie zwiększonych, nadludzkich i gra złudzeń perspektywicznych. Widz znajduje się teraz 
w „theatron", tj. w miejscu, gdzie„. między nim a obrazem sceny nie znajduje nic wyraźnie 
widocznego, niby w „zawieszeniu utrzymaną odległość". Przedstawia mu się nieosiągalnie 
daleki obraz, podczas gdy w mistycznej otchłani wznoszą się dźwięki zaświata, niby opary ze 
świętego łona Ziemi opływające trójnóg Pytii. „Muzyka utrzymuje słuchacza w sranie na
tchnionego jasnowidzenia, a obraz sceny staje się zwierciadłem samego życia". Rola Wagnera 
nie ogranicza się teraz do „poruszania kukiełek teatrzyku", jest teraz kapłaństwem! Teatr 
jest świątynią, a muzyka wspomaga iluzję tak, jak obraz sceny gra przestrzenią . 

Myśl „przestrzenności duchowej" muzyki za pomocą symbolizmu harmonii wyraża artykuł 
Wagnera w „Bayreuther Blatter", pochodzący z r. 1879: O zastosowaniu muzyki w drama
cie. Zdaniem Wagnera, dotychczas muzyka symfoniczna opierała się w zasadniczych swych 
formach na idei tańca , ale rozwijała się w kienmku harmonicznego wyrazu, czego skutkiem 
było włączenie w obręb muzyki orkiestrowej pojęć programowych poetyckich. Wzbogacenie 
środków harmonicznych w celu symfonicznej bezprogramowości prowadziło do tworów po
łowicznych , pozbawionych znaczenia artystycznego. Twórcza rozbudowa narastających środ

ków harmonicznych może nastąpić jedynie w muzyce teatralnej. Co w muzyce Beethovena 
jeszcze nie ma uzasadnienia, mianowicie śmiałość i siła wyrazu, staje się koniecznością w 
muzyce dramatycznej, gdzie wrażenia widziane stapiają się z dźwiękowymi. Do skutecznej 
gry złudzeń potrzebna jest wiara słuchacza . Sztuka jest religią, artysta jest kapłanem , sztuka 
jest wybawieniem od życia. 

Pisma Wagnera z ostatniej epoki znowu wychodzą poza sprawy sztuki i teatru, ale nigdy 
Wagner nie przedstawiał swych myśli równie teatralnie! Operuje naświetleniem tendencyj
nym, perspektywą historyczną , kulisami rozumowań. Porusza tematy od sztuki dalekie, pisze 
o sprawach rasowych, o wiwisekcji, zagadnieniu kolonizacyjnym, teatr Wagnera doświad
cza swych efektów w dziedzinach coraz bardziej nieoczekiwanych. Wśród filozoficznie przy
branych alegorii pojawiają się motywy religijne - to nuta Parsifala! Dawny ateista, który po
stacią Zygfryda i jego religią przyrody w niemałym stopniu uformował nadczłowieka 

10 

PARSIFAL 

Sala w t.amku św. Graala z pierwszego „Parsifala" w Bayreuth, 1882 



Richard Wagner 

Nietzschego, teraz szuka nastrojów świętych. Osobiście pozostanie daleki od wiary, ale znaj
dzie jej namiastkę - miłosierdzie . 

Parsifal będzie „przez litość świadomym prostaczkiem czystym". Między cierpiącego króla 
Amfortasa a „łaskę pokoju świętości " wejdzie łącznik: miłosierdzie , którego bohaterem bę
dzie Parsifal , odwrócenie Zygfryda. „Cudowne odwrócenie woli uczyni go bohaterem bosko
ści" - mówi Wagner o swym bohaterze, zdając sobie sprawę z nieco bladej charakterystyki 

Rudolf Seitz: Projekt kostiumu Kuncll)', Bayreuth 1882 I Rudolf Seitz: projekt kostiumu Parsifala, li1)•rcuth 1882 

tej postaci. Pisze: „Parsifal jest utęsknionym zbawcą Amfortasa. Amforras, nabierze takiego 
tragizmu we właściwym oświetleniu, że bardzo będzie trudno przydać także ważność innej 
postaci. Tą postacią musiałby być Parsifal, jeżeli nie ma się nią stać obojętny „deus ex machi
na". Tak więc na pierwszy plan trzeba postawić rozwinięcie charakteru Parsifala, podniosłą 
krystalizację jego usposobienia skupionego i pełnego miłosierdzia. A do tego jeszcze nie mo
gę znaleźć akcji o dość szerokiej plaszczyźnie„. muszę wszystko tak zmieścić w trzy główne 
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Sceni• z pierwszego „Parsifa la" w Barreuth, 1882 
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Sceny z pierwszego .,P'Jrsifob" w Bal'rcurh, 1882 
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jaskrawe sytuacje, aby głęboka i rozgałęziona treść wystąpiła jasno i wyraźnie. Bo tak bić na 
wyobraźnię i tak rzecz przedstawić , to już szczególność mej sztuki". Oto kłopoty, jakie Wa
gnerowi sprawia remat i bohater. 

Cała praca życia, całe doświadczenie , składa się na powolne krystalizowanie się dzieła , któ
rego osią dramatyczną jest nieco abstrakcyjna myśl: zbawienia przez miłosierdzie. A ten dra
mat sam szuka zbawienia- opery. Rozkosz i świętość, cierpienie i rozumienie cierpienia, bo
ska i ludzka miłość, przyroda i śmierć - wszystkie motywy uczucia powracają w postaciach, 
które są wariantami dawnych postaci wagnerowskich. Parsifal jest bohaterem biernym, od
wróceniem Zygfryda. Zygfryd kuje miecz - Parsifal łamie swój łuk. Zygfryd wyrusza na przy
gody - Parsifal powraca po cierpieniu rułaczki. Zygfryd zdobywa kobietę - Parsifal odtrąca 
Kundry. Kundry, bierna służebna rycerzy św. Graala i - równocześnie! - czarodzieja Klingso
ra, uwodzi Parsifala z pomocą dialektyki o miłości i zbawieniu. 

Aby odczuć dramat Parsifala potrzeba wiary i dobrej woli. Ale Wagner z myślowo wiotkie
go materiału buduje całość artystycznie jednolitą , teatralnie doskonale postawioną. Jeżeli 
w dramatycznej osnowie znać zwolniony pęd twórczy i „charakter oratoryjny", to „steatrali
zowanie świętości" dalekie jest od wyczynu czysto technicznego. Atrybut wiary - ceremo
niał , symbolika obrządku - budzi wiarę w potęgę estetyki religijnej, w dostojność religijnej 
legendy. Dymy wyroczni, o której mówił Wagner, są dymem kadzielnic chrześcijańskich. Nie 
naiwna wiara, tylko przepych religii i piękno jej symbolów srają mu się teraz impulsami. 

„Dekadencja" Wagnera jest jeszcze zawsze na wielką miarę. Kiedy w ostatnim akcie, z na
stroju zwątpienia i przygnębienia, muzyka powoli wyłania momenty nadziei, kiedy Parsifal 
powraca jako nieznany „rycerz w czarnej zbroi", a stary Gurnemanz poznaje w nieznajomym 
przyszłego zbawcę i daje mu królewskie pomazanie, kiedy muzyka wśród czaru wielkopiąt
kowego płynie poprzez kwieciste łąki , aby następnie towarzyszyć pompie pogrzebu Tirurela, 
kiedy wreszcie rozgrywa się dramat zrozpaczonego i już do bluźnierstwa gotowego króla 
Amforrasa, aż do chwili wystąpienia Parsifala jako zbawcy i celebrowania przez niego obrząd
ku św. Graala - wśród końcowej apoteozy- czujemy powiew wielkiej poezji scenicznej. 

Nie dramat, nie istota religii, ale poezja sceny wagnerowskiej zwycięża. „Stary wąż znowu 
zwyciężył , starsi panowie ocierali łezkę" - mówił Nietzsche o powodzeniu Parsifala. Ale kie
dy Nietzsche usłyszał na koncercie panie symfoniczne z Parsifala, zawołał: „Czy Wagner na
pisał kiedy coś równie doskonalego!" 

Na piątym przedstawieniu Parsifala w małym salonie bayreuckiego teatru, śpiewak Scaria wi
dzi, jak Wagner zsiniały osuwa Się na sofę , uderzając pięściami powietrze, jak gdyby walczył z nie
widocznym wrogiem. „Tym razem uszedłem jej jeszcze ... " - mówi. W kilka dni później sam pro
wadzi przedstawienie, po którym żegna swych muzyków „do następnego roku.„" Sezon skończo
ny. Wagnera ogarnęło wielkie zmęczenie . Pragnie teraz znowu zobaczyć Wenecję. Czy nie mówiła 
raz pani Cosima, że „jeżeli żyć trzeba w Niemczech, to pięknie umrzeć można tylko w Italii"? 

Dnia 13 lutego roku 1883 umiera Wagner w weneckim pałacu Vendramin-Kalergis. Rewo
lucyjne, bojowe, odnowicielskie i nawet jeszcze u schyłku wspaniałe dzieło „najwyższego te
atru", dzieło całego życia Wagnera skończone. 

Karol Stromenger 
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Dzieło życia Kiedy Richard Wagner rozpoczyna! szkicowanie dramatycznego ksztaltu przy
szlego „uroczystego misterium scenicznego", czyni! to zrazu bez przekonania, pełen wątpli
wości i obaw o rezultat podjętej pracy. Mit o Graalu - jedna z najpiękniejszych i najbardziej 
niezwykłych legend zrodzonych w ś redniowieczu , fascynowal go od lat swym pięknem i mi
styczną silą. Choć zamysł clziela, a nawet jego ogólny szkic dramaturgiczny od dluższego już 
czasu przechowywal Wagner w swojej wyobrażni , wahał się ciągle przed ostatecznym podję
ciem tego tematu. „Kogóż nie przejdzie dreszcz najczulszych i najpodnioś lejszych uczuć , kie
dy uslyszy, że ta czara, z której Zbawiciel pil na pożegnanie ze swoimi uczniami istnieje je
szcze, i że czystemu dane jest oglądać ją i oddawać jej cześć. jakież to nieporównane!" - pi
sal Wagner w jednym z listów do Matyldy Wesendonk. 

Wzajemne powiązania między sztuką a religią były jedną z odwiecznych obsesji intelektu
alnych genialnego artysty. Temat ten przenika! jego osobowość, pobudzał wyobrażnię izmu
sza ł umysł do ustawicznego wysilku. Wiele interesujących stwierdzeń , dotyczących tych wla
ś nie problemów, zawarł Wagner w swojej pracy teoretycznej, zatytułowanej Religion und 
Kunst (Religia i Sztuka), będącej ostateczną werbalizacją wieloletnich przemyśleń . 

„Dopiero poprzez muzykę liryka c hrześc ija r1ska stała s ię prawdz iwą ztuką - stwierdza 
kompozytor - muzykę kościelną śpiewano zawsze do słów poj ęcia dogmatycznego; we wra
żeniu, które ona \'.~rwo lywala , rozwiązywala te s łowa, jak i ustalone przez nie pojęcia - aż do 
zaniku ich postrzegalności„. Muzyka znosi wszelki rozdzial między pojęciem a uczuciem 
pr·zy pomocy zjawiska dżwiękowego z niczym realnym nie dającego się porównać' '. Oto ma
giczna sila muzyki, jej wszechogarniające clzialanie, w które Wagner wierzy! namiętnie. AI1V
stycznym ucieleśnieniem owych religijno-estetycznych dywagacji mia! s ię stać wlaśn ie Parsi
fal - dzielo życia , będące bodaj najwspanialszym przykładem genialnej wyobraźni muzycz
nej kompozytora. Choć jednocześnie - dzieło zdradzające wyraźne już objawy dekadencji 
\'.~1znawanej przez niego fllozofii sztuki , apogeum pragnieó, które Friedrich Nietzsche tak 
trafnie określił jako „zapotrzebowanie na oszolomienie, spazm, ogłuszenie i oblęd ''. 

Bezpośrednim źród lem literackim, na którym Wagner opar! treść swojego „uroczystego 
misterium" byl niemiecki poemat rycerski z Xlll wieku - Parzival Wolframa von Eschenba
cha. Z utworem rym zapozna! s i ę kompozytor wiele lat wcześniej, podczas pracy naci 
Lohengrinem. Autentyczna posrać Wolframa von Eschenbacha, pojawia się już wśród głów

nych bohaterów scenicznych Tannhdusera - jako jeden z uczestników turnieju śpiewacze
go na zamku Wartburg. W tamtych larach zetkną! s ię również Wagner z jeszcze wcześniejszą 
wers ją tego miru, z bezspornym pierwowzorem opowieśc i o świ ę tym Graalu - slynnym, nie
dokor1czonym eposem rycerskim Chretiena cle Troyes Perceval ou Conte du Graal, utwo
rem \\~1wodzącym s ię z kręgu rak zwanej „breroóskiej" tematyki poetyckiej. 

TrLeba od razu podkreślić , że aczkolwiek śred niowieczna legenda o Graalu - cudownym, 
szczerozlotym naczyniu, zarówno w ujęciu Chretiena de Troyes, jak i Wolframa von Eschen
bacha, zawierala w sobie pewne elementy idei ch rześcija r1sk i ej, to byly one jednak traktowa
ne dość powierzchownie - jako jeden z elementów ówczesnej obyczajowośc i , wysuwający 

na pierwszy plan treści nie ryle religijne, co g lęboko humanistyczne. Koncepcja filozoficzna 
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dziela Wagnera odwraca całkowicie re proporcje, nasycając Parsifala clo g lęb i mistyką religij
ną. ju ż choćby traktowanie samego Graala, widomego symbolu transcendentalnych pra
gnie11, jest tego najlepszym dowodem. 

U Wolframa von Eschenbacha Graal jest po prostu szlachetnym kamieniem, którego wi
dok darzy wieczną mlodością i dzięki któremu odradza s ię z popiolu oclmlodzony Feniks. 
Chrerien de Troyes natomiast pojmuje Graala jako kielich, w którym przechowuje s ię hostię. 

Wagner przychyli! s ię do poglądu, że Graal jest świętym pucharem U Ż)l\Vanym przez Chrystu
sa w czasie Ostatniej Wieczerzy, do którego następnie Józef z Alymarei zebra! krew wyplvwa
j ącą z przebitego boku Ukrzyżowanego Chrystusa. \Y/ uj ęciu Wagnera jest on zatem oczywi
stym, eucha1ysrycznym symbolem Łask i Bożej. Taka wizja Graala narodziła s i ę już zre~ztą 
w śred niowieczu , w czasach Wolframa von Eschenbacha. 

,Jak straszne znaczenie ma teraz stosunek A111forrasa do tego cudownego kielicha: on, 
z raną , którą zadał mu jakiś 1ywal w nam iętnej przygodzie milosnej, musi l ak nąć dla jedyne
go swojego pokrzepienia laski tej krwi, która plynęla z rany zadanej rą samą włócznią , kiedy 
Zbawiciel, ~1rzekając s ię świata („.) umiera! na krzyż u z pragnienia! Krew za krew, rana za 
ranę, ale tu i tam jaka priepaść między tą krwią , między rą raną ''. 

Kiedy Richard Wagner zawad zacytowane przed chwilą myśli w liście do Matyldy Wesen
donk, pisanym w maju 1859 roku, wówqas jeszcze nie rozpocząl systematycznej pracy naci 
Parsifalem i - jak s ię zdaje - niepokój, który wynika z jego slów dowodzi resztek dystansu 
wobec podjętego rematu. Owo porównywanie krwi Alnfortasa i Chrystusa, rany okaleczone
go griesznika z raną umierającego Boskiego Syna - nawet dziś jeszcze może wydawać się 

nam pomyslem wręcz bluźn i e rczym . jednakże w następnych larach religijna ekstaza zapro
wadziła Wagnera na myślowe bezdroża, z któ1ych odwrotu już nie bylo. N ieomylną i jakby 
nietkniętą pozosrala tylko jego intuicja genialnego artysty-muzyka i wizjonera teatru. Ta wla
śnie intuicja pozwolila na srwmienie dziela prawdziwie wielkiego, bez względ u na ro , jak 
krytycznie nie ocenfalibyśrny jego filozoficznej zawartości. 

Spójrnny zatem również przez chwilę na dramaturgię Parsifala , wzmagającą niezwyklą 

ekspresję i mistycyzm dziela. Jest niemal pewne, że kompozytor posłuży! s ię tu bardzo kon
kretnymi chwytami gcenicznymi, które mają swe źródla w praktykach teatralnych średn io

wiecza - a nawet jeszcze dalej, w antycznej dramaturgii greckiej. Idzie tu mianowicie o 11ecz 
niezmiernie interes ującą, o symbolikę wynikającą z topograficznego ukladu sceny i o kon
kretne działania sceniczne, W)1U1odzące się z tej wlaśnie symboliki. 

Kiedy publiczność dionizyjskiego teatru w Arenach zasiadala na poluclniowym zboczu 
Akropolu, wówczas po prawej stronie widać bylo wyraźnie plac targowy, glówne dzielnice 
miasta oraz pon w Pireusie. Po lewej natomiast stronie znajclowaly się p11edmieścia Aren, 
a dalej wieś. Ta prosta za leżność sytuacyjna, wynikająca z perspektywy rozciągającej s i ę 

przed oczyma widzów, spowodowala powstanie określonej symboliki akcji scenicwej: akto
rzy pojawiający s ię od prawej strony personifikowali obywateli Aten lub jakiegokolwiek inne
go miasta, w którym rozgr1~ala s ię akcja sztuki, z lewej zaś strony przyb)rwali zazwyczaj obcy 
goście lub cudzoziemcy. 
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\VI myś l tej samej zasady, troje dr1.wi znaj dującego s ię w glęb i sceny wzniesionego palacu, 
mialo swoją s ta lą symboli kę: środkowe byly zarezerwowane dla króla, prawe wejście prowa
clzilo do pomieszcze11 s lu żby, a lewe s lużylo tylko niewolniko1i1. Tak więc strona prawa ozna
czala zawsze pokój, natomiast lewa - n adc iągające niebezpieczeństwo i nieus tającą groźbę. 
Lewe drzwi slużyly również do wypędzenia grzeszników zę świą tyni. 

Konrynuację zasad symboliki wynikającej z topografii sceny odnajdujemy również bez tru
ciu w śred niowiecznych widowiskach teatra lnych. Najbardziej widomym tego przykladem są 
slynne dramaty liwrgiczne. Tutaj cala sceneria byla jednym z nienaruszalnych kanonów wi
dowiska, precyz ujących symbolikę każdej kolejnej sekwencj i akcji . Dzialo s ię tak zawsze, nie
za l eżnie od tego czy misterium rozgrywane bylo wewną trz świątyni , czy też na placu przed 
kośc io lem , a nawet w formie pochodu na ulicach miasta. Szczególowe wskazówki, dotyczące 

zagospodarowania i zorganizowania calej przes trzeni teatralnej Qak byśmy to dz iś nazwali), 
odnajdziemy w 01yginalnych, zachowanych tekstach slynnego misterium z Donaueschingen 
cą Pasji \Y/ielkanocnej z Lucerny. 

Te z pozoru odlegle przyklady prowadzą nas wprost do „uroczy.-;.iego misterium scenicz
nego", do Parsifala. \VI żadnej innej partyturze nie umieści ! bowiem \Y/agner tak pedantycz
nie dokladnych, precyzyjnych wskazówek odnośnie topografii sceny. Odwieczna symbolika 
„prawicy" i ,,lewicy" jest tu jak s ię zdaje bardzo wyraźnie i świadomie p1-Lestrzegana. 

\VI scenie świą tyni Graala z pierwszego aktu orszak ryce 1-ą wkracza uroczyście z prawej 
strony, Amfortas zaś - król grzeszników - wnoszony jest od strony lewej. Kund1y, która w 
pie1wszym akcie jest wręcz czarownicą , w drugim kus ic ielką, symbolem wiecznej kobieco
śc i , czy też ową podstarza lą „ różą piekiel" Qak j ą z loś liwi e określi! Claude Debussy) , w me
cim akcie przeistacza s ię w uosobienie skruchy i poko1y, jest kolejnym wcieleniem Marii 
Magdaleny. \VI ostatnim akcie Kund1y prąbywa więc do świą tyni Graala wraz z orszakiem 1y
cer1.y od prawej srr~ny, razem z Parsifalem ni osącym świętą wlócznię . 

1 a koniec pozostaje kwestia dramaturgii muzycznej, bowiem to ona czyni w ostateczn11m 
wyniku z Parsijala sko11czone arcyclzielo. Mistyka i pseudofilozofia wagnerowskiego tekstu 
n i kną wobec dominacji i wszechogarniającego clzialania jego muzyki. Cala misternie wypra
cowywana p1-Lez wiele lat technika „motywów przewodnich" wlaś nie w tym dziele os iąga 

prawcl z i lYą fun kcjonalność i - co naj ważniejsze - komunikatywność . Technika ta zostaje 
użyta z n aclzl-\~1czajn ym wyczuciem nastroju i umiaru , mot)l\I~' prLewoclnie, niczym znaki 
przy drodze, pozwalają nie zcttrac ić s ię w pochlaniającej nas lawinie dźwięku, są elementem 
porządkującvm , cudownie prostym i skutecznym. 

Nasze onieśm ie lenie wobec ogromu tej muzyki, p1-L)' pierwszym zetknięc iu z partyturą, 
jest uczuciem absolutnie naturalnym i zrozumialym. Zetkn iemy s ię bowiem z jed ną z naj
wpanialszych budowli , j a ką uclalo s i ę wznieść czlowiekowi przy pomocy umyslu i serca oraz 
nieodpartej woli tworzenia. 

Wiktor ABregy 
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Dzieje PARSIFALA. Parsijal nie jest operą w myś l powszechnie przyjętej konwencji, a także 
wedlug intencji autora. W celu ok reś lenia od rębności gatunku Richard Wagner używa ! nawet 
specjalnej nazwy - Buhnenweihfestspieł , którą prl)'jęlo s ię rlumaczyć na język polski jako uro
czyste misterium sceniczne. Ale wlaśc iwie jest to jeszcze jeden dramat muzyczny Wagnera. 

Dzielo powsrawalo dlugo, bo w sumie 33 lata. Po raz pierwszy Wagner zetkną ! się z mitem 
o 1ycerw Parsifalu (Parziva lu) w roku 1845, kiedy to na kuracj i w Maria11skich Łaź niach prze
czyta! poemat Wolframa von Eschenbacha, w któr)'m znalazl też m.in. sagę o Lohengrinie. 
jak wiadomo, z tego wlaśnie poematu korzysta! już wcześniej , komponując w latach 1845-
-1 848 swojego Lohengrina 

Dlaczego mówimy tu o Lohengrinie! Otóż już w tej operze wspomina s i ę 1.arówno o świę

tym Graalu, jak i o Parsifalu. Lohengrin ogla. za tam bowiem w zem i wobec, iż jest 1ycerzem 
Graala i synem króla Parsifala. Ale kto byl rym Parsifalem1 Wedlug starych legend bvl to „czvsry 
prostak'', który zdobyl cennego Graala, zapewniającego 1Yieczne życie temu, kro go ujrzaL Ri
chard Wagner rozszerzy! tę legendę , pos lugując się dodatkowo innymi sagami i dodając wla
sne pomyslv. \Y/ efekcie powstalo coś zupelnie nowego, owo osobliwe misterium sceniczne. 

Pomimo że myś l skomponowania dramatu muzycznego o Parsifalu narodzila się w 1845 r. , 
jednak do realizacji projektu Wagner przystąpi! dopiero w 1857 r. Początkowo nie byl zado
wolony z wyniku s1Yej pracy i pomysl zarwci l, by powrócić do11 dopiero wiele lat później. 
Pars(fal o tatecznie ujrzal światla sceny dopiero w 1882 r. jako ostatni z dramatów muzy
cznych Wagnera - jeśli nie naj lepszy, to na pewno najbardziej doj1·Laly. Więcej mistrz z Bay
reuth nie zdolal napisać , zmarl bowiem w pól roku później. 

Wagner zajmuje w historii opery wybitne miejsce, chociaż nie skomponowal tak wielu 
dziel, jak na przyklad Verdi i inni kompozytorq jego epoki. J eśl i nie liczyć mech jego oper 
mlodzie11czych, to w ogóle pozostawi! tylko siedem - plus czre1y z cyklu Pierścień Nibe/1111-
ga. Ale znaczenie ich jest ogromne. Przede wszystkim dlatego, że zreformowal operę , czy
niąc z niej dramat muzyczny z prawdziwego zdarzenia. Tradycyjne , zamknięte nume1y mu
zvczne (arie, duery, ansamblówki) zasrąpil c iąglym i „niesko11czonymi melodiami", które nie 
schodzą z reguly do podstawowej nury danej tonacji. Na język muzyczny Wagnera skladają 

s i ę glównie morywv przewodnie. Są to krótkie mot)I\\~', przeplatające s i ę wzajemnie i symbo
lizujące zarówno same postacie, jak i rzeczy, uczucia i nastroje. Rienzi, jego pierwsza liLLąca 
s i ę opera, wzorowana byla jeszcze wyraźnie na francuskiej „grand opera" typu meyerbeerow
skiego, ale już w Holendrze tulaczu stawia! pierwsze kroki w kierunku dramatu muqczne
go wed lug nowo ustalonych jXLez siebie reguL I kroczy! t ą drogą konsekwentnie aż do tetra
logii Pier.~cień Nibelunga , w której formę swą , ściśle dostosowaną do tekstu i przebiegu 
zda1w1, doprowadzi! do perfekcji. 1iemal równolegle do Pierścienia Nibelunga powsraly 
dalsze arcydziela: Tristan i Izolda oraz Śpiewacy nmymbersq. \Y/ Parsifalu motywów prze
wodnich jest mniej, ale są one znacznie dluższe niż w poprzednich dramatach. 

Na pierwszym festiwalu w Bayreuth (1876) zrealizowano po raz pierwszy w ca lości Pier
ście11 Nibelunga. Bylo to przedsięwzięcie ogromne. Wymagania Wagnera odnośnie warun
ków scenicznych, wysilku muqków i śpiewaków byty wręcz nie\\~1konalne. Uważa! w ięc -
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Afisz pr.1prrmierv ., l"Jr.;ifala .. w Bavreu1h , 1882 



Richard Wagner 

Pierwsi 11ykonawcy „Parsifala": Amalie Matema (Kundiy), Emil Scaria (Gumemanz) i Herman Winkelmann (Parsifal), Ba\'feuth 1882 
Theodor Reichmann, pierwszy wykonawca roli Amfonasa, Bayreuth 1882 
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Hermann Winkdmann (Parsifal) z dzie1vc1.~tami-kwiatami w prnpremiero11cj insrc ni1~1 cji, llayrcu1h 1882 
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nie bez racji - iż żaden z „ówczesnych" teatrów nie był w stanie zagrać tetralogii tak, jak to 
sobie wyobrażał. Chodziło mu przy tym nie tylko o sceniczną realizację , choć i to odgrywało 

pewną rolę, lecz głównie o wykonanie muzyczne. W celu uzyskania jak najlepszego efektu, 
na zlecenie kompozytora zbudowano w teatrze festiwalowym w Bayreuth fosę orkiestrową 
krytą w stronę widowni, gdzie muzycy umiejscowieni byli na różnych płaszczyznach. Uzyska
no w ten sposób specyficzne brzmienie, niespotykane w żadnym innym teame. Wlaśnie z te
go względu Wagner zabronił początkowo wykonywania tetralogii poza Bayreuth. ·Wkrótce 
jednak zmienił zdanie. Niewykluczone, że zmienilby je również w przypadku Parsifala , gdy
by wiedział , jak szybko świat przyswoi sobie jego dziela. Ponieważ jednak dostrzegał proble
my z realizacją tego dzieła poza ramami własnego festiwalu, obstawał za wyłącznym wysta
wian iem go w Bayreuth. Decyzja ta akceptowana była przez zagorzalych wielbicieli kompOZ)'· 
tora bez zastrzeżeń , gdyż uważali oni ten utwór za rzecz zupełnie wyjątkową, mistyczną, za 
swego rodzaju objawienie. Skoro sam mistrz tak uważał , bylo to dla nich święte. Szanse na 
1)1go1ystyczne przestrzeganie tego zakazu były jednak na szczęśc ie z góry ograniczone. Posta
nowiono chronić prawnie Parsifala tylko do 30 lat od śmierci autora. Ponieważ Wagner 
zmarł w lutym 1883 r., prawa autorskie wygasać miały 1stycznia1914 r. 

Spadkobiercy Wagnera oraz wielbiciele jego twórczośc i próbowali ominąć przepisy prawne 
i starali się nawet sk lon ić Reichstag w Berlinie do uchwalenia w tej sprawie specjalnej ustawy. 
Wśród wielu innych, także Richard Strauss był zwolennikiem takiej deC)rzj i, ale w końcu odpo
wiedniej ustawy nie uchwalono. Tak więc dopiero z początkiem 1914 r. prawa autorskie wy
gasly i ku zgorszeniu rodziny Wagnera niemal w całej Europie zaczęto grać Parsifala. Tiu my 
ludzi chodzily na przedstawienia, choćby z samej c iekawości. Nareszcie można bylo zobaczyć 
na wlasne oczy i us łyszeć to, co dane było przez tyle lat jedynie malej garstce wybrańców. Bo 
któż mógl sobie pozwolić na pielgrl)'mkę do Bayreuth i kupowanie tam drogiego biletu' Wta
jemniczonych bylo więc niewielu, ale ich krąg stale się odtąd rozszerzał. 

Byli jednak tacy, którzy znali fragmenty Parsifala jeszcze przed jego pierwszą sceniczną 
realizacją. Preludium po raz pierwszy zabrzmialo 25 grudnia 1878 r. w willi kompozytora w 
Bayreuth, wykonywane przez kape lę dworską z Meiningen z okazji 45 rocznicy urodzin Cosi
my Wagner. Grane było także 12 listopada 1880 r. w Monachium na specjalnym koncercie 
prywatnym dla Ludwika Il. 

Prapremierę Parsifala przygotowywano bardzo starannie niemal przez rok. Częśc iowo 

próby odbywaly s ię jeszcze przed zakollczeniem pracy nad partyturą. Ludwik II obieca! od
dać bezplatnie kompozytorowi do dyspozycji swą kapelę dworską pod warunkiem, że dyry
gować będzie jej szef Hermann Levi. I tak też się stalo. Prapremiera odbyła się w Bayreuth 26 
lipca 1882 r. Prl)' pulpicie stał Levi, a sam Wagner wyreżyserował przedstawienie. W rolach 
głównych wystąpili: Hermann Winkelmann (Parsifal), Amalie Materna (Kundry), Emil Scaria 
(Gurnemanz), Theodor Reichmann (Amfortas) i Karl Hill (Klingsor). 

Prapremiera zaowocowała pewnym brzemiennym w skutki nieporozumieniem. Wagner 
nie życzył sobie, by podczas przedstawienia publiczność wywoływała artystów przed kurtynę . 

A takie były wówczas zwyczaje. Ale nie miał jednak na myśli oklasków. A chociaż póżniej pró-
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„Parsifal" na scenie Tea1ro alla Srala, Mediolan 1920 

Heinrich Hansel w rol i Parsifala, Bayreuth 1914 / Józef Mann w roli Parsifala, Dam1siad1 1916 
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bowal uściślić swe życzenie i sam na prLedstawieniach bil brawa (za co nawet zostal kiedyś 
wygwizdany), bardzo dlugo umymywala s ię tradycja zakazu j ąca klaskania, zwlaszcza po 
pierwszym akcie. 

Wbrew pozorom zakaz wykonywania Parsifala poza Bayreuth nie byl traktowany aż tak 
rygo1ystycznie, jak to później przedstawiano. Wagner zezwala! jednak na wykonywanie 
pewnych fragmentów podczas koncertów symfonicznych. Już 24 lisropada 1882 r„ zaledwie 
w cztery mies iące po prapremierze, preludium przedstawione zostalo na koncercie Thomas 
Orchestra w owym Jorku, a w niespelna pięć lat później Theodor Thomas wykona! kon
certowo w Filadelfii sceny z dziewczętami-kwiatami. Również pod kierownictwem muzycz
nym Josepha Barnby'ego grano fragmenty dziela w londyńskim Albert Hall w listopadzie 
1884 r„ a w kwietniu 1891 r. w Bostonie wykonano koncertowo w języku angielskim calego 
Parsifala pod dyrekcją Benjamina Langa. 

Jednym z wiernych towarzyszy i wspólpracowników Wagnera byl Leopold Damrosch z Po
znania. Od 1884 r. pracowal on jako dyrektor muzyczny i jedyny dyrygent nowojorskiej Me
tropolitan Opera. Z dużym powodzeniem grai on w Nowym Jorku ope1y Wagnera, glównie 
przed europejską widownią emigracyjną . Mia! zamiar wystawić równ ież Parsifala, ale nagla 
śmierć pokrzyżowa la jego plany. Dzielo zrealizowal tam ostatecznie syn Leopolda, Walter 
Damrosch, pos lugując s i ę parrywrą zdobytą w Londynie. Niestety, byly to jedynie wykonania 
koncertowe i mialy miejsce po sezonie. Śpi ewacy bali się po prosw 1yqka, mogli zostać za 
to na zawsze wykluczeni z udzialu w festiwalach w Bayreuth. Wykonawcami tych koncertów 
( 4 i 6 marca 1887 r.) byly chór i orkiestra Oratorio Sociery oraz soliści: Marianne Brandt i Li
lian Nordica (Kund1y), Emil Fischer (Gurnemanz) i August Kramer (Parsifal). Po kilku larach, 
15 lutego 1891 r. zespól Metropolitan Opera wykona! preludium i wielką scenę z drugiego 
aktu Parsifala już w ramach oficjalnego koncertu niedzielnego. Dy1ygentem byl Anton 
Seid!, a solistami: Heinrich Gedehus (Parsifal), Emil Fischer (Gurnemanz) i Theodor Reich
mann (Arnfonas) . Pewne żródla mówi ą równiez o tym, że Seid! grai calego Parsifala , ryle że 
w jednej dekoracji, na scenie brooklyilskiej. 

Pie1wsze w pelni udokumentowane wykonanie sceniczne Parsifala poza Bayreuth odby
lo się w Nowym Jorku w 1903 r. Dyrektorem Metropolitan Opera byl wówczas Heinrich 
Conried pochodzący z Bielska-Bialej. Dowiedziawszy się o zamiarze ''~'s tawien ia Parsifala, 
Cosima Wagner rozpoczęla ostrą kampanię przeciwno Conriedowi, podając go nawet do 
sąd u. Conried wyszedl jednak zwyci ęsko z rozprawy przed sądem nowojorskim, w Stanach 
Zjednoczonych bowiem prawa autorskie dziel Wagnera nie byly zastrzeżone. Tak więc ame-
1ykańska premiera Parsifala odbyla s i ę 24 grudnia 1903 r„ a jej wykonawcami byli: Milka 
Ternina (Kund1y), Alois Burgstaller (Parsifal), Anton van Rooy (Amfonas), Robert Blass 
(Gurnemanz), Marcel Journet (Titurel) i Otto Goritz (K.lingsor). Dzielo przygotowal mu
zycznie Felix Moni, a dy1ygowal Alfred Hertz. Kiytycy zgodnie stwierdzili , że inscenizacja 
nowojorska zdecydowanie prze"~rższa la wszystkie dotychczasowe, ogląda ne w Bayreuth. 
Za kadencji dyrektorskiej Conrieda do roku 1908 grano Parsijala w Metropolitan Opera 
aż 25 razy1 
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„l"Jrsifal" na scenie Opel)' Leśnej w Sopocie, 1928 I Milka Tcmina (1863-1941) w roli Kundry 
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Entuzjastyczne przyjęc i e Parsifala przez publiczność nowojorską skłoniło impresaria 
Henry'ego W. Savage'a do wykorzystania sytuacji. Postarał się on o angielski przekład libret
ta, skompletował zespół i wyruszył z Parsifalem z Bostonu do wielkich miast amerykań
skich. Kierownikiem muzycznym rej wyprawy był Walter H. Rorhewell. Sukces był rak wielki, 
że Savage wynajął również salę Metropolitan Opera na swoje przedstawienia. Gdyby nie to, 
że zespół ope1y nowojorskiej wracał po letniej przerwie do swojej siedziby, Savage gralby 
tam pewnie Parsifala jeszcze przez wiele miesięcy. Solistami podczas tego tournee byli 
m.in. Francis Mclennan (Parsifal), Putnam G1iswold (Gurnemanz) oraz Louise K.irkby-Lunn 
(Kundri1). Również Maurice Grau, pochodzący z Brna, umieszczał zawsze w repertuarze 
Parsifala za swej kadencji dyrektorskiej w MET. Wiązał zwykle te przedstawienia z termina
mi świąt ame1yka11skich: Dziękczynienia, rocznicą urodzin Lincolna czy Waszyngtona. Do 
chwili wygaśnięcia praw autorskich w Niemczech dano w sumie w nowojorskiej Metropoli
tan Opera 44 przedstawienia misterium Wagnera. 

W Europie także miały miejsce wykonania Parsifala przed 1914 rokiem. W kościele 
św. Elżbiety we Wroclawiu grano dzieło w formie oratorium w 1900 roku. Arwro Toscanini 
włączył fragmenty do programu koncertowego La Scali w dniu 12 kwietnia 1903 r. Było ro 
wykonanie w języku włoskim, a śpiewali m.in.: Lucia Silvesrri (Kundry), Giuseppe Borgatti 
(Parsifal), Giulio Rossi (Gurnemanz) oraz Antonio Scaniani (Arnfortas). 

13 lutego 1913 r. odbyło się „prywatne" wykonanie Parsifala w Monte Carlo. Byla ro „ma
giczna" data, bo w tym dniu minęło dokładnie 30 lar od śmierci Wagnera. W niekró1ych krajach 
uważano więc , że dokładnie w tym dniu wygasają prawa autorskie, nie zaś dopiero po upływie 
roku kalendarzowego 1913. Tak więc 13 lutego 1913 r. grano też po raz pie1wszy Parsifala na 
scenie w Zu1ychu pod dyrekcją Lothara Kemptera, a w Buenos Aires w cym samym dniu pre
zentowano dzieło w języku włoskim. 8 września 1913 r. odbyło się włoskojęzyczne przedstawie
nie w Rio de Janeiro. W obu południowoamerykańskich miastach dy1ygowal Gino Marinuzzi. 

Wbrew powszechnej opinii, nawet w Niemczech sięgano do Parsifala prLed 1914 rokiem 
poza festiwalem w Bayreuth. Ernst von Schuch (który później przygorowywal m.in. prapre
mierę Manru Paderewskiego) włączył w 1884 r. trzeci akt do koncertu symfonicznego w 
Dreźnie i nikt nie mia! z tego powodu pretensji. Śpiewali tam m.in. Therese Malren i Hein
rich Gudehus, którzy interpretowali już swoje role na festiwalu w Bayreuth. Parsifal grany 
by! reż w teatrLe dworskim w Monachium, gdzie w larach 1884 i 1885 zorganizowano osiem 
specjalnych przedsrawie11 dla Ludwika Il. 

Pierwsze wykonanie fragmentów Parsifala w Polsce miało miejsce w warszawskiej Filhar
monii 3 grudnia 1904 r.; solistami byli śpiewacy z różnych krajów, jak: Erik Schmede · (Parsi
fal) , Felia Lirvinne (Kundry), Giuseppe Kaschmann (An1forras i Klingsor) , Konrad Zawiłowski 
(Gurnemanz). Soliści śpiewali po francusku (!), a chór po polsku. (Dzieje Parsifala 
w Polsce omawia w naszym programie Józef Grubowski - przyp. red.). 

Holenderskie Towarzystwo Wagnerowskie wystawiało Parsifala w Amsterdamie w Jarach 
1906, 1908 i 1912. Śpiewali m.in. Einar Forchhammer (Parsifal), Felia Litvinne (Kundry), Ro
bert Blass (Gurnemanz) i Richard Breitenfeld (Arnforras), a dyrygował Henri Viorra. Rzecz 
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"Parsifal" na scenie Metropolitan Opera z udzialem Margaret Harshaw (Kundrv) 
i Seta Svanholma (Parsifa~, 'owy Jork 1960 
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dziwna, że w związku z rym i wykonaniami nie bylo ani większego rozglosu, ani reż poważ
niejszych protestów. 

Po 1914 roku zarówno w Niemczech, jak i w większości innych krajów Parsifal cieszy! się 
nieslabnącym powodzeniem. Grano go najczęściej w okresie wielkanocnym, przeważnie w 
Wielki Piąrek. Grono wykonawców związanych z tym dzielem bylo i jest niewielkie. Tak np. 
w larach 1926-1948 wielki tenor du11ski Laurirz Melchior \\'ysrępowal na scenie Metropolitan 
Opera w roli tytulowej aż w 40 przedstawieniach. W Bayreuth również niewielu tenorów wy
konywalo rę rolę; w latach powojennych dla prLykladu m.in. Wolfgang Windgassen, Ramon 
Vinay, Hans Beirer, Jess Thomas, James King, Rene Kolio, Peter Hofmann i Siegfried Jerusa
lem, a ostatnio również Placido Domingo. Nie śpiewa! Parsifala ani w Bayreuth, ani reż gdzie 
indziej jeden z największych tenorów wszystkich czasów - Jan Reszke Gean cle Reszke) , cho
ciaż bardzo tego pragną!. ie przyjąl on zaproszenia do Bayreuth z bardzo prozaicznej przy
czyny. Królowa Anglii Wiktoria, z którą Reszke byl zaprzyjaźniony Qakież ro byly czasy!) nie 
chciala, by śpiewa! przed Kaiserem niemieckim, którego nienawiclzila. Śpiewa! naromiasr 

„Parsifal" w insceni1.acjijcana-Claude'a Riber.1, Bonn 1985 
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za granicą Parsifala inny tenor pochodzący z Polski - Józef Mann, tragicznie zmarły w Berli
nie w 1921 r. podczas przedstawienia Aidy na scenie Staatsoper. 

Percepcja Parsifala od samego początku byla kontrowersyjna. Najbardziej negatywnie 
ocenia! ro dzielo Friedrich Nietzsche. Nie bylo ono też tak bardzo faworyzowane w III Rze
szy, jak się ro powszechnie sądzi , a pomijano je w NRD. Aspekty polityczne Parsifala poru
szy! w filmie z 1982 r. Hans-Jiirgen Syberberg, u którego cala akcja rozgrywa się w wyobraźni 
Wagnera jako dramat idei. Klingsor reprezentuje ram antymyśliciela , który symbolizuje nadu
życie wielkich idei: począwszy od Ch1ysrusa, a skończywszy na Marksie. Film Syberberga ro 
rzecz o niechwalebnej historii Niemiec. 

Od samego początku clochodzilo do nadużyć popularności Parsifala. Powstawaly pisma 
i restauracje nazywane rym imieniem. ie cofano się nawet przed produkcją przedmiotów 
codziennego użytku o rej nazwie. Dziś na szczęście wszystko to należy już do prLeszlości 
i Parsifal Wagnera uważany jest wylącznie za wielkie dzielo teatru muzycznego. 

Carl H. Hiller 

„Parsifal'' w inscenizacji Wolfganga Wagnera, Barreuch 1989 
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PARSIFAL w Warszawie W Dolinie Szwajcarskiej , podczas jednego z koncert(lll', kt(Jrc pro
wadzi! Beniamin Blise, wykonany zostal Ut\\'ór wówczas zupelnie w \\'arsza11ie nic znany 
uwertura do opery Tannbiiuser Richarda Wagnera. l\a widmrni , obok Stanisla11·a Moniuszki, 
siedzial Aleksander Poli11ski , późniejszv historyk i wybitny krytyk muzvczn1'. Po larach prLe
kazal on Piotrowi Rytlowi, co powiedzial wówczas Moniuszko: ,.Tak, tak, muzvka wspaniala, 
orkiestracja imponująca. Ale gdyby u na · ktoś napisal cos podobnego. to bv go raczej 11'\'
śmiano za pomysly harmoniczne, tak nowe i świeże, nam obce, za potęgę brLmienia. która 
nawei w ogrodzie oszalamia sluchacza. Ale to jest mUZ)'k, ten Wagner, niech go kule biją!·. 

A jednak droga dziel Wagnera na nasze sceny byla tn1dna, dluga, żmudna. Brakowalo i dvrv
gemów, i wykonawców ról wagnerowskich. Po wielu latach oczeki1Ya11, 19 lipca 1879 r. po raz 
pierwszy przedstawiony zostal w Warszawie Lobengrin. Wspanialy wioski kapelmistrz. a zara
zem dyrektor ope1y w Teatrze Wielkim, Cezar Trombini 11rystawil tę operę w polskim tluma
czeniu Aurelego Urba11skiego. Po Trombinim dyrekcję objąl Czech Josef Rebicck Oózef Rzebi
czek) , któl)' wprowadzi! na scenę warszawską drugi utwór Wagnera Tannbi:i11Sera. Utalento
wany ten dy1ygent organizowal również w Teatrze Wielkim koncenv symfoniczne, podczas 
któ1ych wykona! po raz pierwszy w Polsce marsza żalobnego ze Zmierzcbu bogów, introduk
cje do Śpiewaków norymberskicb i Parsifala , uwertury do oper Rienzi, /-/olender tu/acz, 
a także Pożegnanie \Votana z Bnmbildq i Cwalowanie Walkilii. Również Emil Mtynarski do 
swoich koncertów symfonicznych w TeatrLe Wielkim Ueszcze przed otwarciem Filharmonii) 
wprowadza! różne fragmenty z dziel Wagnera. Wreszcie 24 lutego 1903 r. Teatr Wielki wysiąpit 
z premierą Walkirii pod dyrekcją Vitto1io Podestiego i w reżyserii Wladystawa Floriańskiego. 

Fragmenty dziel Wagnera g1ywano również w Filharmonii, począwszy od jej otwarcia 
(1901). Tu także zaslużyl się Emil Mlynarski, prezentując Warszawie już 31 grudnia 1901 r. 

koncertową wersję pie1wszego aktu Walki1ii. Dopiero później dyrektor Aleksander Rajch
man wpadt na pomysl estradowego wystawienia Parsifala. 

Zanim jednak eto tego doszto, 18 listopacta 1904 r. odbyt się w Filharmonii wielki koncert 
symfoniczny pod dyrekcją Siegfrieda Wagnera, syna wielkiego Richarda i po kądzieli wnuka 
Franciszka Liszta. Prasa uznata, „że ukazanie się szczęśliwego spadkobiercy tak gtośnvch 
imion w świecie muzykalnym wzbudzilo pewną sensację i skutecznie przyczynito się eto za
pełnienia sati koncertowej". Program imponowat dzielami Warszawie dotychczas nie znany
mi, jak: poemat symfoniczny Orfeusz Liszta, a z kompozycji Siegfrieda_ Wagnera - trzy \l')'jąt
ki z jego oper: uwerturę z Bi:i~·enbdutera, preludium z Kobolda i walca z Księcia Wildfanga. 
Poti11ski recenzowal: ,Jako kapelmistrz, Zygfryd Wagner wykazat dużo uzdolnienia specjalne
go w tym kierunku. Obdarzony pamięcią równie nadzwyczajną , jak jego ojciec i dziadek, 
prowadzi! orkiestrę , nie positkując się partyturą , wprawnie, przytomnie i spokojnie; tempa 
daje wyborne i doskonale, wydobywa z orkiestry efekty cieniowania artystycznego. Prócz 
dziel wyżej wymienionych, dy1ygowat tak cennymi perlami twórczości swego ojca, jak: wstęp 
do Śpiewaków no1ymberskich , marsz żatobny ze Zmierzchu bogów, uwertura eto Tannbdu
sera oraz wspaniata J~ylla Zyg/iyda (napisana na jego urodziny przez uszczęśliwionego tym 
ojca). Odtworzenie tych pereł , zgodnie ze wskazówkami przekazanymi utalentowanemu 
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kapelmistrzowi zarówno przez nieśmiertelnego jego rodzica, jak i najslynniejszych wagnerzy

stów, \\')'\\·ario wrażenie ogromne". 
\Y/ dwa tygodnie później, 3 grudnia 1904 r. oclbylo się w Filharmonii koncertowe wykona

nie Parsifala z niewielkimi skreś leniami w partyturze. Z treśc i ą i znaczeniem dziela 1.apozna
ly sluchaczy sprawozdania Zygmunta Noskowskiego z akrnalnych widowisk w Bayreuth oraz 
drukowane w „Echu Muzycznym" srnclium Walerego Gostomskiego. 
Wyobraźmy sobie ogromną estradę Filharmonii, zalaną po brzegi chórem. Na es tradzie 

s tan ę lo 110 osób chóru mieszanego, 70 czlonków chóru „Lira" i 24 chlopców z chóru dzie
c i ęcego. Za nim u stóp rnpanów - orkiestra. PrLecl chórem na balkonowym wzniesieniu 
- dyrygent czeski Luclvik Celansky (Czelaóski), górujący naci śpiewakami i muzykami. Po le

wej i prawej stronie - soliśc i : 
„Rolę tyrn lową śpiewa! Dur1czyk Eryk Schmecles, pierwszy tenor opery cesarskiej w Wie

dniu, śp iewak obdarzony glosem silnym, brzmiącym barytonowo i technicznie wyćwiczonym 
doskonale, a z wymaganiami Wagnera obznajmiony dokladnie". W Bayreuth śp iewa! tę rolę 
kilkakrotnie, wykonywa! ją również w Paryżu. 

„Rolę Amfonasa, może najpiękniejszą w Parsifalu, z wielkim uczuciem i stylem, odtwarza! 
tak znakomity artysta, jak Giuseppe Kasd1mann, wykonawca tej roli na festiwalu w Bayreuth 
w latach 1894-1896". Byl również wykonawcą roli Klingsora. 

„Panię Kundry objęla primadonna opery paryskiej p. Felia Litvinne, śpiewaczka obdarzona 
niezwykle pięknym, silnym, dźwięcznym i wyrobionym sopranem. Wykonanie przez nią tej 
roli , a glównie niezmiernie trudnego due!ll z Parsifalem w akcie drugim, nosilo wszystkie ce

chy wysokiego artyzmu śpiewaczego". 
„P. Konrad Zawilowski niemniej wybornie odtworzy! rolę Gurnemanza urozmaicając 

szczęśliwie jednostajność nastroju tej roli cieniowaniem efektownym i umiejętnym ". 
Wszyscy soliści śpiewali po francusku. „Chóry okazaly się godnymi wszelkiej pochwaly, 

a więc największej nawet. Śpiewaly bowiem nadzwyczajnie rytmicznie, cieniowaly równo, 
a slowa teksrn polskiego wymawialy bardzo wyrażnie. Orkiestra kierowana batutą p. Czelań
skiego świetnie wywiązała się z niezmiernie trudnego zadania. 

W poniedzialek, dnia 5 grudnia 1904 r. Parsifal sprowadzi! ponownie tłumy publiczności 
do Filharmonii. Potężne dzieło wypadło znakomicie. Soliści i orkiestra stali na wysokości 
wielkiego zadania, a chóry trzymały się dzielnie i były czynnikiem prawdziwie artystycznym 

w Filharmonii". 
w 1908 r. dyrygent czeski Emil Reznicek poprowadził na scenie Teatru Wielkiego dwie na

stępne wagnerowskie premiery: Holendra tulacza oraz Śpiewaków norymberskich. 
w lutym 1914 r. Tristan i Izolda oraz Parsifal były tematem odczytów Cezarego jellenry. 

Dyrekcja Teatru Wielkiego zapowiedziała natomiast wystawienie fragmentu Parsifala (Za
mek Graala). „W Wiedniu zamówiono dekoracje imponujących rozmiarów i pełnej kolorytu 
malowniczośc i ". Prasa podała również , że „arcydzieło wagnerowskie ukaże się w całośc i na 
początku sezonu przyszłego ; rym razem jako przedsmak jesiennej biesiady, publiczność bę
dzie miała sposobność ujrzenia obrazu, wywierającego głębokie wrażenie". Postać Amfonasa 
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odtw(w1.yl w nim \X'aclaw Br·1.ezir1ski, a obok wvstąpil i : Adam Ostrowski, 7.ygmunr Mossoczy 
i Mikolaj Lewicki. Rcżl'serowal ~ li ko l aj Lewicki , a dvrvgowal Pietro Cimin i. Aleksander Polir1-
ski napisal wówczas: „o wartości tego obrazka mówić dziś nie ma po11-Leby; będzie o niej 
mowa". sprawozdaniu z pierwszego przedstawienia Parsifala". Niestety, do premiery w pla
nowanym terminie nie doszlo. Teatr liczy! na Ignacego Dygasa w roli Parsifala, ale wybitny 
tenor 11');jechal wkrótce do Mosk\\')', gdzie zaproponowano mu występy na znacznie korzyst
niejszych 1Yarunkach finanso1\')1ch. Gdy zaś do tego w sierpniu 1914 r. wybuchla I wojna 
światowa , prvsl ostatecznie sen o wystawieniu Parsifala. 

\Y/ 1919 r. dyrekcję Teatru Wielkiego objąl Emil Mlynarski i dziela Wagnera ponownie 
zaczęly pojawiać się na \Yarszaw ·kiej scenie. 24 stycznia 1921 r. odbyla s i ę premiera T1is-
1a11a i Izold)', a 16 stycznia 1925 r. wprowadzono do repertuaru ~i1gfl:l'da. Nadszedl wre
szcie rok 1927 „. 

Nie cofający s ię przed ogromnymi trudnościami Emil Mlynarski, wspólpracu j ąc z reżyse
rem Adolfem Poplawskim, dal 27 marca 1927 r» premierę Parsifala. Adaptacja wykonanych 
wcześn i ej w Wiedniu dekoracji spoczywala w rękach artystów malar7.y: Sranislawa j as ir1skie
go i Józefa Wodyr1skicgo. Kierownictwo chórów operowych sprawowal D. Polzinerri, zaś 
chórów dziecięcych - A. Szczygielski. A oto \\')1konawcy glównych ról premierowego pr7.ed
stawienia: Stanislaw Gruszczyóski (Parsifal), Maria Budziszewska (Kundry) , Eugeniusz Mos
sakmrski (Amforras), Aleksander Michalowski (Gurnemanz), Zygmunt Mossoczy (Ti turel), 
~!arian Palewicz-Golejewski (Kl ingsor). 

Realizacja ta 1Yzbudzila uznanie i szacunek. Inscenizacja Adolfa Poplaw kiego „zdobyla się 
na czyn nie rylko ze znamieniem wielkiego arrrzmu, ale w drugim obrazie aktu pierwszego 
porrafila się tak z ciuchem utworu polączyć, że poezja Wagnera ogarniala sluchacza ca lą swą 

pr7.eni kl i wośc ią i calym swym czarem. Ten drugi obraz byl kreacją o takim wyrazie, jakiego 
nie sporvka się częsro na scenic opery". 

Kompozytor i kryri'k muzyczny Felicjan Szopski pisal: „Or·kiestra zclobyla s ię na r7.ecz mia
ry niecodziennej. Tu szczególniej z n ać rękę Emila Mlynarskiego. Kto wie ile talentu, wiedzy, 
doświ adczenia i pracy meba bylo wlożyć w takie pr7.ygorowanie partii orkiestrowej Parsifa
la , nie może powstwrnać się od slów glębokiego uznania. Mlynarski spelnil z orkiestrą obo
wiązek s1Yój w taki sposób, jak ro być może udziałem tylko n ajpoważn iejszych i najwybitniej
szych artystów. Tego rodzaju wprowadzenie Parsifala na scenę warszawską jest dla niego 
i dla naszego życia muzycznegn chlubą" . 

.,lnrerv retacja p. Marii Budziszewskiej wykazala osiągnięty w zupelności rezultat zrozumie
nia tragicznej dwoistości Kunchy, podkreślony grą pelną sily i przechodzącą daleko poza sza
blonv opemwe. Byla obawa czy partia Kunclry nie będzie dla jej glosu zbyt nis ką. Okazalo s ię 

jednak, że niskie clż11· ięki ''~'Sllldiowane hyly z wielką starannośc ią , b11.1nialy czysto i dobrze. 
Poziom any~tycznv , jaki osiągnę la w kreacji tak trudnej mloda ta artystka, mówi jak najlepiej 
o jej talencie". 

.. O ~licha l o\\'skim wiedzieliśmy dobrLe, że jego postawienie sprawy będzie mialo znacze
nie wvbitne. To reż nie jest to niespodzianką wcale, co nam stwor-1.)'I jako pelen szczerego, 
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Stanislaw Gruszczyński , pierwszy warsza"~ki Parsifal (górne zdj~ia) 

Eryk Schmedes, pief\\'S'l)' wykonawCI Parsifala w wersji koncertowej w Warsza\\1e (tu w roli Zygfryda) 
Scena z pierwszej inscenizacji .Parsifala' w TeatrLe Wielkim z udzialem: Eugeniusza Mossakowskiego (Amfortas), 

Aleksandra Michalowskiego (Gurnemanz) i Scanislawa Grusmyńskiego (Parsifal), Warszawa 1927 

PARSIFAL 

prosrego, a szlachetnego i poclnioslego wnw1 w nili Gurnemanza. puy 1vm glosem tak 
pięknym". 

,.Arnfonas ~lossakowskiego mia! si l ~ clralllatyczną. kr(Jra zdradzala niezwyk le poglęb i enie 

się jego talcnw. 7. rrm poglębieniem z lącwnc zalerv 11okalne, jakie up. ~ lossakm\skicgo są 

znane, l ączą się I\ ca lość kreacji poci każdym 11zglęclelll bardzo wartośc iowej" . 

„Parsifal Gruszczy11skiego by! 1\· swylll wyrazie bardzo trafny od chwili pierwszej epoki nie
ś1\ ·iaclomości , w jakiej go poznajell1\', przez doskonale odegraną scenę z Kuncl1)1, do czasu 
skupienia świętego. I\' jakim, po blędnej wędrówce, prz11bywa do ce lu". 

Emil ~ llynars ki clv11·gowal Parsijalem clo ko11ca S\\'ej dyrekcji 1'1 razv w niezmienionej ob
sadzie. Później pa leczkę dyrygencką p17.ejąl jego nas rępca na sranowisku dyrekrora Teatru 
Wielkiego - Piorr Stermich (Stermicz-Valcrocciata). W czterech p17.edstawieniach Pars{/ó/a 
p1-1.ez niego prowadzonych rylko Jan Romejko zastąpi ! ~lossakowskiego \Y roli Amfonasa. 

Gdy 29 marca 1931 r. Pars{falem zac!yrvgmd wreszcie Walerian Bierdiajew, wrócila m 
scenę ta sama obsada ról gló1Ynych. jaką poclziwiala Warsza\ra podczas premierv. Drobne 
zm iany nas t ą pily jedvnie w mniejszych rolach. Wkrótce jednak znakomity nasz tenor St3ni
slall' Gruszczvr1ski oclszecll na eme1ywrę . 22 marca 1934 roku Bierdiajew wproll'adzil czte
rech nowych wykona\\"CÓ\\: Antoniego Golęb iowskiego (Parsifal). Franciszkę Platównc; 
(Kundry) , Romana \X'ragę (Titurel) i Janusza Brodnickiego (Klingsor). Z wcześniejszej obsa
dv pozostal tylko Mossakowski i Michaloll'ski. \aclzó1· reżyserski nad pi ęc i oma \\~·konania mi 

pr1.ejąl teraz Mikolaj Le\\·icki. 
Ostatnie p1-1.ed ll'Ojną 11·zno1\ien ie Parsifala mialo miejsce 9 marca 1937 r. za dvrekcj i 

]mego Mazarakiego. BierdiajelY z Pop!a1Yskim zaprezentowali wtecll' jeszcze pięć pm'dsta
wicr1. Wróci! do swojej roli Stanislaw Gruszczvr1ski. A obok niego 11ys tępo1Ya !i : Franciszb 
Plarówna (Kunclt)'), Aleksander Michaloll'ski (Gurnemanz) i Edward Bender (Ti turel). 

Recenzenr „fapr·essu Porannego" zanotowal: „P17.ecls call'ienie Parsijala 1\~1padnie nam za li
CZl'Ć do naj lepszych 1riecwró1Y opero1\~1ch 1v rym sezonie. Okazuje s ię . że nawer i w dzisiej
szych trudnych warunkach byto1Yania Open', są jeszcze szlachetne i godne pozycje repenuaro· 
1\·e („.). Tvlll razem zrobiono wvsilek 17.etelm· i obmyślono go z sensem. Wykonanie bvlo po 
prostu bardzo dobre, n7.eba nawer 1x1.r1.nać, że w danych warunkach nie można b~1!0 zrobić 

więcej ani lepiej, co jest chyba największą pochwa lą. D1'rektor Bierdiajew pr1.eszecll samego sie
bie, tak s ię pięknie ,.rozkręci ! " , że orkiesH~' sluchalo się z rozkoszą. Stanislawowi GruszcZl'l1skie
mu należą s ię sloll'a gorącegQ uznania za ro lę tytulową, pięknie opracoll'a n ą i znie1ralaj<JGl 
szczerości4 1\~'razu Chapeua bas przed tą kreacją' Obok cego prawdzill'ego, szlachetnego anl'
St\' - p. Franciszka Platówna jako Kundry \\rzbudza zas lużony respekt dla prtejmującej wyrazi
s tośc i śpiewu i g1y Doskonaly Amfonas - Eugeniusz Mossakoll'ski, dob1y Gurnemanz - Ale
ksander Michalowski. ll'Cale udam· Klingsor - Kazimier7. Czekotoll'ski . dopelniają s i ę \\'Zaje
mnie, pm·czvniając sic; do pelnego pmrodzenia calości , kt<ira idzie spra\1'11ie i estetl'cznie· . 

J e~iem prLekonam'. że pm1rc'H Parsij"ala na scen~ Teatru Wielkiego po 56 latach ocl jego 
ostatnich przedsta1\·ie1\ z1·ska sobie nic mniejsze uznanie. 

}6zefGrubowski 
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Dyskografia PARSIFAIA Ś pi ewacy wymienieni są wedlug następującej kolejności wykonywanych 
panii: Parsifal, Amfonas, Tit u rei, Gurnemanz, Klingsor, Kunchy. 
1950 FOYER (FO 1002), 1rersja CD IMS (Mei r 3604 1) - VERONA 27085/87; A.Baclelli , R.Panerai, 
D.Loparro, B.Chrisroff, G.Moclcsti , M.Callas; Chór i Orkiestra RAJ w Rzymie, V.Gui - dyr. Rejestracja 
wykonania radiowego 20-21XJl1950, wersja skrócona przygotowana przez Giovanniego Pozzę , piew 
w j ęz. włoskim . 1951 DECCA (6 35006); W.Winclgassen, G.London, A.van Mill, LWeber, H Uhde, 
M.Mi:idl; Chór i Orkiestra Festiwa lu w Bairreuth, H.Knappensbusch - dyr. Nagrania dokonano 
pocie-tas spektakli . 1953 MELODRAM (Mel 533) - RODOLPHE (RP 12378-81), wersja CD IONS 
(RPC 32516-7); R.Vinay, G.Lonclon, j.Greincll, L.Weber, H.Uhde, M.Mi:icłł; Chór i Orkiestra Festiwalu 
w Bayreuth, C.Krauss - dyr. Rejestracja spektaklu. 19;6 MELODRAM (Mel 563) - CETRA (?) ; 
R. Vinay, D.Fischer-Dieskau, H.Hotter, j.Greincll, T.Blankenheim, M.Mi:idl; Chór i Orkiestra Festiwalu 
w Bayreuth, H.Knappensbusch - dyr. Rejestracja spektaklu. 1958 MELODRAM (Mel 583); 
H.Beirer, E.Wachter, J.Hines, J.Greincll, T.Blankenheim, R.Crespin; Chór i Orkiestra Festiwalu w 
Bayreuth, H.Knappensbusch - dyr. Rejestracja spektaklu. 1960 MELODRAM (Mel 018); H.Beirer, 
T.Stewan, T.Adam, J,Greindl , G.Neicllinger, R.Crespin; Chór i Orkiestra Festiwalu w Bayreuth, 
H.Knappensbusch - dyr. Rejestracja spektaklu. 1962 PHILIPS (6747 250) - MELODIJA 
33 D 033809-18, wersja CD PHILIPS (416 390 2); ].Thomas, G.Lonclon, M.Talvela, H.Horrer, 
G.Neidlinger, !Dalis; Chór i Orkiestra Fest iwalu w Bayreuth, H.Knappersbusch - cl yr. Nagrania 
dokonano podczas spektakli . 1970 DE TSCHE GRAMMOPHO (2740 143) , wersja CD DG 
(435 718 2); ].King, T..Stewan, K.Ridderbusch, F.Crass, D.Mclntyre, G.jones; Chór i Orkies tra 
Festiwalu w Bayreuth, P Boulez - dyr. Nagrania dokonano podczas spektakli . 1972 DECCA (Set 
550-4), wersja CD DECCA (417 143 2); R.Kollo, D.Fischer-Dieskau , H.Horrer, G.Frick, Z.Kelemen, 
Ch.Luclwig; Wiener Staatsopernchor, Wiener Philharmoniker, G.Solti - dyr. 1980 DEUTSCHE 
GRAMMOPHON (2741 002), wersja CD DG (413 347 2) ; P.Hofmann,Jvan Dam, V.von Halem, K.Moll, 
S.Nimsgern, D.Yejzovic; Chór Deutsche Oper Berl in, Berliner Philharmoniker, H.von Karajan - dyr. 
1982 ERA TO ( um 750105) , we rsj a CD ERATO (2292-45662 2); R.Goldberg, W.Schi:ine, 
H.Tschammer, R.Lloyd, A.Haugland, Y.Minton ; Chór Filharmonii Czeskiej, Orkiestra Filharmoniczna 
Monte-Carlo, A.jordan - dyr. Nagranie zos tało wykorzystane jako śc i eżka dźwiękowa w filmie 
H.j.Syberberga. 1984 EMI (HMV 270178-82) wers ja CD EMI (CDC 7 49182-6 2); W.Ellsworth, 
P Joli, D.Gwynne, D.Mclnti1re, N.Folwell, W.Meier; Chór i Orkiestra Ope1y Wali1skiej, R.Goodall - dyr. 
1985 PHILIPS (4 16 842) , wersja CD.PHILIPS (416 842 2); PHofmann, S.Estes, M.Salminen, H.Sotin, 
F.Mazura, W.Meier; Chór i Orkiestra Festiwalu w Bayreuth, JI.evine - dyr. Nagrania dokonano pod
czas spektakli. 1991 TELDEC (9031 74448 2) ; Sjerusalem, Jvan Dam, M.Hi:ille, G.von Kannen , 
J.Tornlinson, W.Meier; Chór Staatsoper Berlin, Berliner Philharmoniker, D.Barenboim - dyr. 
Na dyskach wizyjnych firmy PHILIPS (070 410 1) istnieje zapis spektaklu z Bayreuth z 1981 roku, 
w którym biorą udzial śp iewacy nieobecni w żadnym innym nagraniu : S.]erusalem, B.Weikl, 
M.Salminen, H.Sotin , L.Roar, E.Randova, dy1yguje - H.Stein. 

Zestawił Marek Stachyra 
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Od dyrygenta Parsifal jcsr dzieleni absolurnie fascvnującvlll. Pod każdvlll wzg l ędem . 
Gdvbl' odrzuci( jego barokcnrn-lirerackic i pseudomisrvczne nalccialości , bylby ro cl11 ba 
Wagner najbli ższy naszym czasom. Tak naprawdę bmriem. filozofię rego clziela można 

wvjaśnić w prosty sposób: opowiada ono o sranie totalnego zagrożenia . 
Nie ma św i ę tej wlóczni - i nagle świat rycerzy św. Graala staje w obli czu grożbv 

ca lkowitego rozkladu. Można by powiedzieć , że zostal zd ruzgotany, a rycerze s nuj ą s i ę 

niczylll zblą ka ni na pustyni. Trzeba kogoś zupelnie z zewnątrz , by prt11'Yrócil ich życiu. Gclv 
zatem Parsifal pojawia s ię w trzecim akcie z wlócznią w ręku , dopiero wtedy świat powraca 
do normy- ze źródla bije woda, zielenieje trawa, a na drzewach pojawiają s ię liśc ie .. . 

To Kunchy objawia mlodzie11cowi samego siebie. I to w dwójnasób. Zaczyna on rozumieć 
kirn jest naprawdę , ale rowmie t eż cierpienia matki, Amfonasa, calej lud zkośc i. W rym 
mornencie musi jednak wypelnić obowiązek : chwyta wlócznię - syrnbol wladzy, panowania 
nad św i a tem . Aby to uzys kać, zmuszony jes t odtrącić kobietę. Dokonuje politycznego 
\\Yboru. Czrż nie jest w tym wspólczesny' 

Poci względem rnu zycznyrn rów ni eż moż na wiele powiedzieć o wspó lczes nośc i 
Pars(fala . Zwróćmy uwagę, że wstęp i pierwsza scena w świątyni są silnie związane rytualny
mi wymogami stanu rvcerskiego. To s i ę wyraźnie slyszy. Można zrozu rni eć kompozytora: 
dopiero „czysty prostak" ma przynieść l\~1zwolcnie ... Ale w partii Amforrasa s lychać już także 
coś zupelnie innego - to prawie wspólczesny, bardzo „miody" sposób pisania muzyki. Albo 
chromatyka w Parsifalu! Mimo iż uznawano ro za zupelnie niemożliwe, przecież kompozy
tor poszedl poci ryrn wzgl ędem jeszcze dalej niż w Tristanie! 

Parsifal jest zarazem niezmiernie trudnym zadaniem dla dyrygenta. Wszystko musi tu 
dzialać wspólnie, s lużyć jednemu celowi ... Wielki kapelmistrz Erich Kleiber, gdy go 
chwalono za szczególnie udane wykonanie wagnerowskiego arcyclziela, mawia!: „po prostu 
dobry Pan Bóg przyszecll na salę i usiacll mi za plecami". 

Ale nawet dobr)' Pan Bóg nie może być każdego wieczora w każdym rearrze. Bywa jed
nak, że się pojawia. I wreclv można napra1Ydę poczuć s i ę szczęś li\.\'\'m . Takie wlaśnie jest ro 
dziel o. 

Allloni Wicherek 

Od reżysera Dlaczego rei.vseruję Parsijala w Warszawie' Nie mialern wyboru' I nie chodzi
Io mi o honor - choć jest to dla mnie honorem. Nie kierowa ła mną 1·(J1rn ież idea wrn1ianv 
międzv niemieckim i polskim teatrem, choc iaż wspólpraca dyrekrora Slawornira Pi e tras~ 
z moim rearrem \\' Niemczech trwa już od wielu lar. Chodzi mi raczej o efekt rej prac\'. 
Wlaś nie dlatego znalazlem s ię 1v samym sercu kraju moich sąsiadów, w TeatrLe \X'ielkim 

\I' Warszawie, a tętno tego miasta sralo s i ę moim tętnem. Mieszkalem tu i pracowalem naci 
\\ ielkirn, niemieckim dzielem muzycznym mojego imiennika, najdoskonalszą kompozvcją 
Richarda Wagnera. \V mieśc ie , rak c iężko zmaltretowanym przez i\iemców. 

Do czego Zlll ierzalem przede wszystkim' Chcialem zg lębić istotę dralllatu i jego charakter, 
opowiedzieć rę z lożoną historię rak klarownie, jak prosta jest ona w istocie. Reż1ser zobo-
1\iązany jest przede wszystkim do poszuki1Yania prawdy. Musi odrzuc i ć 10. co \\'dziele jest 
n a lec ialością mody, dom:eć do jego edna. 

A sens tej opowieści jest bardzo prosty. Zakonowi grozi zaglada Wszvsc1· czuj <) s i ę 

porzuceni, zagubieni, choć droga do oczyszczenia tkwi w nich sanwch. Nie panują naci sobą. 

a bez tego żadna wspólnota nie jest moż liwa. Wiedzą o rym i cierpią. Cierpią z powodu 
wzgardy świa ta i pogardy do samych siebie. Ratunek musi n adejść , n adz ieją - prosrora 
i doświadczenie zarazem, ale bez zmys lowości i cynizmu. 

Kto to ogarnie' Nowo-ochrzczony, kr61y poprzez ból - llloże - pozna! co to litość? Czyż 
nie jesr to wspólczesna opowieść' Czy uda się ująć j ą rak trafnie w sto lat po śmierc i Richarda 
Wagnera' 

Opowiedzieć tę histori ę prz.ejrzyście , nie kalecząc p1-zy tym muzyki - to wlaś ni e chcialem 
os i 11gn ąć, prqgotowując warszawską inscenizację Parsifala . 

Klaus Wagner 



llogd:in Gola 

Realizaco1-1.y I Producers 

Kierownik muzvczny I Music clirecror Antoni Wicherek 
Reżyser I Direcror Klaus Wagner 

Scenograf I Designer Thomas Pekny 

lhom:1.1 Peknr 

Emil \1'e;ol<mski 

Kierownik chóru I Chorus clirecror Bogdan Gola 
Ruch sceniczny I Choreographer Emil Wesołowski 

Świarla I Lighring designer Sranislaw Zięba 

Obsada I Casr 

Amfonas 
Wieslaw Bednarek, Zenon Kosnowski, Zbigniew Macias 

Tit u rei 
Mieczyslaw Milun, Piotr Nowacki, Jerzy Ostapiuk 

Gurnemanz 
Aleksander Teliga, Wlodzimierz Zalewski 

Parsifal 
Grzegorz Caban, Sylwester Kostecki, Roman Węgnyn, Ryszard Wróblewski 

Klingsor 
Rysza rd Morka, Piotr Nowacki, Bronisław Pekowski 

Kundry 
Joanna Cortes, Hanna Lisowska, Rysza rda Racewicz 

I Rycm Graala/ Knight of Grai I 
Józef Stępień, Ryszard Wróblewski 

Ił Rycerz Graala/ Knight of Grai I 
Jan Dobosz, Czeslaw Galka, Mikolaj Konach 

I Giermek/ Squire 
Jeanette Bożałek, Grażyna Ciopińska 

II Giermek/Squire 
K.ty tyna jażwińska , E lżb i eta Pańko 

Ili Giermek/ Squire 
Stanisław Kowalski, Tomasz Madej, Bogus ław Morka 

IV Giermek/ Squire 
Jacek Parol, Adam Zdunikowski 

Soło altowe/ Alt solo 
K1ystyna jażwińska, E lżbieta Pańko 

Dziewczęta-kwiaty/ Flower maidens 
I grupa/ groupe 

Zdzis ława Donat, Jadwiga Skoczylas 
Jeynene Bożałek, Teresa Krajewska 
Krystyna jażwińska, Elżbieta Pańko 

Ił grupa/ groupe 
Grażyna Ciopińska , Izabella Kłosińska 

Krystyna Wysocka-Kochan, Hanna Zdunek 
Anna Lubańska, Maria Olkisz, Anna Vranova 

Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego 
Choir and Orchestra of the Teatr Wielki 

Dyrygent/Concłuctor 

Amon i Wicherek 



Richard Wagner 

PARSIFAL Treść misterium Ryct:r1. Titurd orrzvmal od aniolów świę tego Graala. czarę, 
z kt(Jrej pil Ch1Ysrus podczas Ostatniej \X'iecze11.1· i w którą zebrano jego hew. oraz 11·iócz
nię, która pr1.ebila cialo Chrvsrusa na Golgocie. Dla t1ch świętośc i zbudo11·al Tirurel zarnek
-s11ti 1 yn ię i pml'olal zakon t'\'cmy. Czerpiąc cudo11ną moc z Graala, nieś li oni pomoc ofia
mm ludzkiej niespra11·iedliwości . O posiadanie relikwi zabiega! czarodziej Klingsor Zbudo-
1\'al on 11· pobliż u świątrni palac i za lożv l czarodziejski ogród, gdzie dziell'częta-kwiat1· u11·0-
dzih' 1Ycm1· Graala. :\a starość Tirurel oddal rząd y nad królestil'em Graala s11·emu s1·nm1·i 
Amfo1-;aso11:i . Ten 1\'yruszrl przeci11·ko Klingsorowi, ale 11· ogrodzie czaro1Yn ika ulegl poku
som „czarodziejki" Kundrl', przez co utraci! świętą wlóczn ię, a Klingsor rani! go nią . Cierpi 
r\mforras. rana jego nie goi s i ę, bo tylko wlócznia, która j:i zadala, ma cudml'ną moc jej 1wle
czenia. J ednakże glos z nieba zwiastowal mu rarunek tymi slo11y czekcij wi•brmlca. a /Jędzi!! 
11i111 przez /ilosl' śll'iar/0111 prostaczek czysty. 

PARSIFAL 

Akt I Leśna polana w pobliżu zamku Graala. Wniesiono cierpiącego Amfortasa, aby zażył 
kąpieli w świętej sadzawce. Przybywa dzika kobieta Kundry, która służy rycerzom św. Graala, 
ale jest również narzędziem czarów Klingsora. Właśnie przycwałowała z Arabii, skąd przywio
zła balsam dla Amfortasa. Zapatrzeni w dziwną kobietę , młodzi giermkowie słuchają opowie
ści starego Gurnemanza. Opowiada on im o zamku Graala, o Kundry, która niegdyś skusiła 
Amfonasa, dziś jeszcze czekającego na zbawcę „prostaczka czystego". Nagle pada na ziemię 
raniony łabędź. Rycerze są oburżeni brakiem czci dla świętego miejsca. Wbiega młokos , któ
ry zabił ptaka i żąda swej zdobyczy. Gurnemanz strofuje śmiałka. Młokos odczuwa skruchę , 

na znak czego łamie swój łuk. Nazywa się Parsifal, nie zna imienia swego ojca. Uciekl od mat
ki i pobiegł za 1ycerzami, gdyż sam chciał być rycerzem. Gurnemanz ma niejasne przeczucie 
szczególnego powołania prostaka. Zabiera go ze sobą do świątyni na obrzędową wieczerzę 
św. Graala. 
Parsifal widzi chorego Amfortasa, odprawiającego obrządek wśród mąk cielesnych i ducho
wych. Lśni święta czara, z nieba zwisa gołębica , napojem ze świętej czaty napełniają się kieli
chy rycerzy. Parsifal nic nie rozumie. Utkwił mu tylko w pamięci widok cierpiącego króla. 
Zniecierpliwiony tępotą wyrostka, Gurnemanz wypycha go za drzwi: niech idzie w świat. 
Po wyjściu Parsifala s łychać ze szczyru kopuły słowa: przez litość świadom, prostaczek czy
sty - czekaj go. 
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Akt II Wnętrze zamku Klingsora. Czarodzieja niepokoją wieści o bohaterskich czynach nie
znanego młodego rycerza. Tym rycerzem stal się po latach Parsifal. Do usidłania go posłuży 
Klingsorowi Kundry, choć bardzo niechętnie spełnia ona rozkazy czarodzieja. 
W przepysznym ogrodzie rój dziewcząt-kwiatów. Gdy nadchodzi Parsifal zwiastowany Kling
sorowi magicznym zwierciadłem, dziewczęta uwodzą go śpiewem . On jednak pozostaje nie
czuły na ich powaby, więc Klingsor wzywa Kundry. Kobieta podchodzi do Parsifala, pyta o je
go rodziców. On już ich nie pamięta. Kundry mówi mu, że ojcem jego byt król Gamuret, któ
ry poległ w walce, a jego matka Harcelajda wychowała syna w stanie prostaczym z obawy, że 
i on zechce być wojownikiem. Przed śmiercią poleciła, by Kundry oddała synowi ostatnie po
zdrowienia i pocałunek. Kundry pochyla się i gorąco całuje Parsifala w usta, w ten sam spo
sób jak niegdyś uwiodła Amforrasa. Parsifal jednak myśli teraz o cierpieniach Amforrasa, więc 
wyrywa się. Kundry wzywa na pomoc Klingsora. Czarodziej rzuca w rycerza świętą włócznią, 
która sama zatrzymuje się nad głową Parsifala. Rycerz chwyta włócznię i robi nią znak krLyża. 
Zamek Klingsora zapada się , czarodziejski ogród znika. 

PARSIFAL 

Akt III Monsalvat, przed chatą Gurnemanza. Amfortas wciąż cierpi, a Gurnemanz w smut
ku pędzi żywot pustelniczy. Z ciernistych zarośli przed jego chatą dochodzi jęk. To z długie
go snu budzi się odrętwiała Kundry. Nie jest już dzika ani uwodzicielska, jest uosobieniem 
skruchy i pokory. Teraz chce służyć tylko świątyni Graala, władza Klingsora nad nią straciła 
swą moc. Nadchodzi rycerz w czarnej zbroi. Milcząc, zatyka w ziemię włócznię, klęka i modli 
się nad nią. W nowo przybyłym poznaje starzec dawnego „prostaka", który przynosi z powro
tem świętą włóczn ię. Parsifal opowiada o swych wędrówkach, cierpieniach i walkach, w któ
rych musiał bronić włóczni, a sam nie mógł jej używać do walki. Wzruszony Gurnemanz daje 
namaszczenie Parsifalowi, widząc w nim przyszłego króla. U świętego źródła Kundry myje 
nogi rycerzowi, a Parsifal udziela jej chrztu. 
W świątyni żałoba. Umarł stary Titurel, ma się odbyć jego uroczysty pogrzeb. Do przybytku 
pod kopułą rycerze wnoszą trumnę, a z drugiej strony - łoże z chorym Amfonasem. Od 
dawna pozbawieni świętej wieczerzy, rycerze domagają się odsłonięcia czary. Ale Amforras 
wzbrania się, czuje s ię grzesznym, niegodnym i tak cierpi, że życzy sobie już tylko śmierci . 

W chwili jego największej rozpaczy wchodzi Parsifal z włócznią. Dotyka nią rany króla. 
Uzdrowiony Amforras klęka przed włócznią, podczas gdy Parsifal odsłania czarę św. Graala 
i klęka przed nią. Czara żarzy się, zmarły Titurel błogosławiącym gestem wyciąga ręce z trum
ny. Zwisa gołębica nad głową Parsifala, któremu Amfonas i Gurnemanz składają hołd. 
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PARSIFAL The Plot The concepc of che Holy Grai! is che opera's leicmorif. The Holy 
Grai! is the vessel, in which the crucified Christ's blood had been collecced. Ie is venerated as 
mosc sacred by che knights of che Grail 's castle and imparts life-giving force as well as nouri
shment. The spear which srruck the Saviour at the cross also belongs ro the Holy Grai!. 
Klingsor has brought the spear inro his power. Initially, he was a pious hermit. Unable ro 
meet the Grail knighrs' vow of chastity, he castrated himself. After having been cast out of 
the Grail 's domaine, Klingsor won magie power to creare a realm, in which enricing women 
have already depraved many knights. The Grail's king, Amfortas, rherefore set out against 
Klingsor, bur he was raken to a seducrive woman, Kundry, and lost the Holy Spear to Kling
sor. Struck with it, Amfortas wound does not close. 

PARSIFAL 

Act I The knighr Gurnemanz orders the pages ro prepare a barh for the sick Amforras 
in the nearby lake. Kundty once derided the Saviour ar the cross and has been condemned 
ro a double existence both as serving penitent in the Grail's domain and as seductress 
in Klingsor's magie realm since then. She brings balm for Amfonas. All effons ro ease his tor
menr are in vain , though. Gurnemanz rells thar only one person will be able to redeem 
Amfonas and bring back the Holy Spear: "Enlighrened th rough compassion, the innocenr 
fool." Parsifal comes inro the Grail 's domaine and hunts a swan. Gurnemanz demands that 
Parsifal accounts for his offence, senses and hopes that rhis foolish lad mighr be the 
promised saviour. He takes him inro the tempie to the ritual of the GraiJ 's unveiling. This 
ritual , which gives new viraliry 10 the knights. is exrremely tonurous to the sinful Arnfonas. 
Parsifal , however seems ro comprehend nothing and is turnecl out of the tempie 
bv Gurnemanz. 
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Act II Parsifal has entered Klingsor's magie realm. Klingsor summons Kundry, ro seduce 
and destroy the inrruder. She resisrs ar first bur has ro yield ro Klingsor's power. Seducrive 
nower-girls woo Parsifa l in va in . Kundrv calls him bv his name and tells him abour his 
deceasecl morher. Kunchy's kiss m ikes a chord in Parsifa l's subconscious; he realizes his 
vocarion ro recleem both Arnfonas from his pain and the Grail 's knighrhood from the bane 
of clefilement. Kundrv's arclenr clesire ro spencl jusr one hour rogerher in love is rebuffed 
by Parsifa l. She calls f~ r Klingsor's help in va in: he hurls the Holy Spear ar Parsifa l who rakes 
hold of ir and desrroys Klingsor's magie realm. 

PAHSIFAL 

Act III Parsifal has wanderecl searchecl long for the Holy Grail. On a Good Friday he meers 
Gurnemanz and Kund1y, who has woken from a long, deathly sleep. Gurnernanz describes 
the clecl ine of the Grail's community: Tirurel, Arn fortas ' farher, has clied. The Grail 's knighrs 
live cl ispersecl as Arnforras refuses ro unveil the Grai I. Parsifal knows rhar only he hirnself can 
bring redemprion. Kundrv washes his feer, Gurnernanz anoints him as king. Parsifal's first 
office is the atoning bapr ism of Kuncl1y. Parsifal is lead ro the Grail's tempie. Ar Tirurel's 
obsequies Amfonas is to unvei l the Grai! once again. The rormented king refuses and wishe 
for long awairecl death . Parsifa l rouches the wound wirh the spear and rhereby recleems 
Amforr as. Kunclry, roo, sinks down redeemecl . As the new king, Parsifal reveals the Grail. 
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