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WPROWADZENIE 
W zamierzchłych czasach, kiedy prawdziwej wierze zagrażały moce ciemności, aniołowie Pana stanęli przed mężnym Ti

turelem i nakazali mu założyć wspólnotę dla obrony Dobra. Pieczy Titurela powierzono Graala - czarę, z której Chrystus 

pił podczas ostatniej wieczerzy, i do której spływała jego krew na krzyżu - oraz włócznię, którą tę krew przelano. 

Titurel buduje zamek i gromadzi najmężniejszych rycerzy. Umocnieni i oświeceni mocą Graala, rycerze ci bronią sprawie

dliwości tego świata. Żaden grzesznik nie jest w stanie odnaleźć drogi do zamku Graala. 

Klingsor ubiega się o przyjęcie do wspólnoty, lecz z powodu swoich grzechów zostaje odrzucony. Zdesperowany próbuje 

zabić w sobie wszelką żądzę i pozbawia się męskości. Przerażony tym nieprawdopodobnym czynem Titurel, definitywnie 

odtrąca go. 

Klingsor oddaje się więc czarnej magii. Osiedla się w pałacu po przeciwnej stronie doliny, niedaleko zamku Graala. Z pu

styni czyni ogród rozkoszy, zamieszkały przez kuszące Dziewczęta-Kwiaty, przy pomocy których zwodzi rycerzy - z upły

wem czasu tworzy się cała armia upadłych rycerzy Graala. Jedynym pragnieniem Klingsora jest zdobycie Graala. 

Zaawansowany wiekiem, utrzymywany przy życiu dzięki mocy Graala, Titurel przekazuje władzę swemu synowi Amforta

sowi. Ten wyrusza przeciwko Klingsorowi, aby go pokonać. Jednak piękna Kundry, zniewolona przez czarownika, odciąga 

Amfortasa z jego drogi do ce lu i uwodzi go. Klingsor zdobywa w ten sposób świętą włócznię i rani nią Amfortasa. Zatruta 

głęboka rana nigdy się nie goi. Amfortas w okrutnych mękach powoli kona, ale nie może umrzeć, gdyż moc Graala utrzy

muje go przy życiu. Pewnego razu Amfortas ma wizje swego wybawienia, które przyniesie „czysty prostaczek przez współ

czucie wiedzący". 

Kundry nie może zaznać spokoju, targana przez życie, dopóki nie odpokutuje winy: wyśmiała Zbawiciela na drodze krzy

żowej. Pewnego dnia Titurel budując zamek, odnajduje ją śpiącą w leśnych zaroś l ach. Od tego czasu jej zdziczała postać 

służy rycerzom Graala jako oświecona posłanka dosiadająca czarodziejskiego rumaka. Nikt nie zna jej tajemnicy. Nikt nie 

wie, gdzie znika od czasu do czasu, aby być potem odnajdowana, śpiąca w zaroślach. Nikt nie wie, że klątwa zmusza ją 

do posłuszeństwa czarownikowi Klingsorowi, któremu musi służyć pod postacią pięknej uwodzicielki . 
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Parsifal wzrasta w l eśnej głuszy i całkowitym odosobnieniu pod opieką matki 

Herzeleidy. Matka zachowuje go w pełnej nieświadomości , nie chcąc aby 

zginął jak jego ojciec rycerz. Parsifal nie zna więc nawet swego prawdziwe

go imienia. Potrafi s i ę posługiwać jedynie łukiem i strzałą. Jednak pewnego 

dnia, kiedy nieopodal przemykają )śniący mężczyźni" , Parsifal chce stać się 

jednym z nich i wyrusza w świat. Jego matce pęka serce. 

AKT 1~ 
I.AF WOKÓL ZAMKU GRAALA 

Stary rycerz, mędrzec Gurnemanz budzi giermków. Oto król Amfortas przy

będzie na poranną kąpiel w jeziorze. Przybywa Kundry, skrajnie wyczerpa

na, i przynosi arabski balsam mający ukoić cierpienia Amfortasa. Jednak 

umęczony bólem król jedyną nadzieję pokłada w nadejściu kojącej śmierci. 

Pojawia się Parsifal, który beztrosko postrzeli/ łabędzia nad jeziorem i jest 

dumny z celności swojego strzału. Gdy Gurnemanz poucza go o bezsensow

nym okrucieństwie tego uczynku, Parsifal rozumie to. Chłopiec jest z u peł n ie 

naiwny, Gurnemanz ma więc nadzieję, że w nim właśnie znalazł owego „czy

stego prostaczka" i zabiera go do zamku Graala. Tutaj Parsifal słyszy skargę 

krwawiącego Amfortasa i żadan i e spełnienia posłannictwa Graala, wypowie

dziane przez Titurela. Uczestniczy też w misterium komunii rycerzy Graala. 

Parsifal przygląda się wszystkiemu w milczeniu i najwyraźniej niczego nie 

rozumie. Rozczarowany Gurnemanz odprawia go więc z powrotem. 

AKT2. 
ZAMEK KLINGfORA 

Klingsor powołuje Kundry do swej służby. Wbrew woli i opornie, ale zmu

szona przez fatalny los, podporządkowuje się. 

Parsifal wdziera się do zamku, zwycięża w walce rycerzy Klingsora. W cza

rodziejsk im ogrodzie otaczają go Dziewczęta-Kwiaty, uwodzą go niewinną 

zabawą. Gdy pojawia się cudownie piękna Kundry, dziewczęta wycofują się. 

Od Kundry poznaje Parsifal historię swego pochodzenia i swe im ie. Na wspo

mnienie o matce, której śmierci jest bezpośrednio winien, Parsifal po raz 
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F. Stassen - Parsifal i Kundry. 

F. Stassen - Droga do zamku Graala. 



F. Stassen - Parsifal (akt Ili). 

F. Stassen - Uleczenie Amfortasa. 

pierwszy świadomie odczuwa ból i winę. Kundry posuwa się dalej i od mi

łości matczynej przechodzi bezpośrednio do miłosnego pocałunku. Parsifal 

nagle pojmuje otaczający go świat, poznaje cierpienie miłości, grzeszne po

żądanie, tęsknotę do zbawienia i pojmuje tym samym cierpienie i ranę 

Amfortasa. Odnajduje swoje powołanie. Skutecznie opiera się gwałtownym 

próbom uwiedzenia go, podejmowanym przez Kundry. Chce natychmiast 

wracać do zamku Graala. Kipiąca wściekłością Kundry przeklina go, aby nie 

odnalazł właściwej drogi. Klingsor ciska w niego włócznią, ale nie ma władzy 

nad Parsifalem, który przechwytuje włócznię w locie, a zamek i ogród zamie

nia w popiół. 

AKT 3. 
KWIETNA Ł4KA PRZY ZAMKU GRAALA 

Upłynęło wiele lat. Amfortas, chcąc przyspieszyć własną śmierć, od dawna 

nie ukazuje już Graala. Rycerze wegetują więc, tracąc siły duchowe i fizycz

ne. Pozbawiony mocy Graala Titurel w końcu umiera. 

W poranek Wielkiego Piątku Gurnemanz, który stał się pustelnikiem, znaj

duje w krzakach omdlałą Kundry. Gdy wraca ona do przytomności, pragnie 

wyłącznie służyć. 

Pojawia się uzbrojony rycerz. Gdy dowiaduje się, że to dzień Wielkiego Piąt

ku, odkłada hełm i broń i klęka przez włócznią. Gurnemanz i Kundry rozpo

znają w nim Parsifala, który po ciężkich walkach i długim błądzeniu w koń

cu powraca. Kundry obmywa jego nogi, Gurnemanz namaszcza go na króla 

Graala. Parsifal udziela Kundry chrztu. 

Do komnaty Graala zostaje wniesione i opłakiwane ciało Titurela. Podczas 

uroczystości żałobnych Graal ma zostać ukazany jeszcze raz, ale śmiertelnie 

ranny Amfortas wzbrania się przed tym. Parsifal zamyka jego brocząca ranę 

świętą włócznią, która ją zadała. Nowy król otwiera relikwiarz i odsłania 

Graala, by każdy dostąpił jego łaski. 
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Richard Wagner zetknął się po raz pierwszy z lekturą poematu Parzival Wolfganga 

von Eschenbacha w roku 1845, jako 32-letni wówczas kapelmistrz Królewskiej Opery 

w Dreźnie, kompozytor Rienzi i Holendra tułacza. Spędzał właśnie wakacje w Marien

bad, w towarzystwie swojej pierwszej żony Min ny Planer, o cztery lata starszej aktorki, 

nie odznaczającej się ani wiedzą, ani talentem. 

Pierwsza wzmianka na temat pracy nad dramatem muzycznym Parsifal pojawia się 

w autobiografii kompozytora Mein Leben, obejmującej lata 1813-1868 (od roku urodze

nia do wystawienia Śpiewaków norymberskich), dyktowanej Cosimie, drugiej żonie 

Wagnera, jednocześnie najważniejszej i najbardziej interesującej kobiecie w jego życiu. 

Szesnastoletnia Cosima Liszt i 24 lata starszy od niej Richard Wagner poznają się w roku 

1853. Trzy lata później Cosima wychodzi za mąż za Hansa von Bulowa, przyjaciela i go

rącego wielbiciela Wagnera, a w roku 1863 za plecami Bu Iowa zaczyna się rozgrywać 

romans Cosimy i Richarda. 

Upodobanie Wagnera do staroniemieckich tematów znalazło urzeczywistnienie w jego 

późniejszych dziełach: Tannhauser, Lohengrin, Pierścień Nibelunga, Tristan i Izolda oraz 

Parsifal, w którym znajdujemy pewien rodzaj syntezy wcześniej stworzonych przez niego 

postaci. 

Sam Parsifal jest - podobnie jak Zygfryd - bohaterem pozbawionym jakiegokolwiek 

doświadczenia, człowiekiem czystego serca, naiwnym, nie znającym życia ani reguł 

postępowania. Tak jak Tannhauser dla niewinnej, platoniczno-idealistycznej miłości do 

Elżbiety wyrzeka się Wenus, tak i Parsifal musi się oprzeć uwodzicielskim wdziękom Wagner wg fotografii z 1877 r. 
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Matylda Wesendonck z synem Guido, 1856. 

Richard Wagner z Cosimą, fot. 1882. 

Kundry. Postać Gurnemanza nasuwa analogię z Wotanem - mimo ogromnej 

wiedzy, mądrości i doświadczenia życiowego, żaden z nich nie jest w stanie 

zmienić biegu wydarzeń. Klingsor ze swą klątwą prowadzi prosto do Albe

ryka z Pierścienia Nibelunga, a Kundry to jakby Elżbieta i Wenus w jednej 

osobie. Lohengrin jest również rycerzem Graala. Rrezygnacja z woli życia, 

znajdująca punkt kulminacyjny w Tristanie, jest motywem przewodnim 

w życiu Amfortasa, opanowanego jedynie pragnieniem śmierci. Konstruując 

libretto Parsifala, Wagner przejął jedynie niektóre elementy średniowiecznego 

eposu Eschenbacha. Inne - jak uwodzicielski ogród Klingsora -wymyślił sam 

i plótł je w akcję. Właściwie odkrył Parsifala na nowo. 

Kolejną wzmiankę o Parsifalu znajdujemy w liście kompozytora, skierowanym 

do króla Ludwika Bawarskiego w roku 185 7, krótko przed wprowadzeniem 

się do 
11
azylu" - tak Wagner nazywał domek pozostawiony mu do dyspozy

cji przez mecenasa sztuki Otto Wesendoncka, położony na zielonym wzgó

rzu nieopodal Zurychu, w sąsiedztwie willi właściciela. Tam powstają pierw

sze szkice prozą do Parsifala, tam też Wagner przerywa prace nad Zygfrydem 

i komponuje Tristana i Izoldę. Matylda, o 13 lat młodsza żona Wesendoncka, 

kobieta nie tylko piękna, ale i wykształcona, była muzą Wagnera oraz in

spiracją postaci Izoldy, z nią też kompozytor romansował już dłuższy czas. 

Korespondencja między Matyldą i Richardem wpadła niespodziewanie 

w ręce starzejącej się i trywialnej Min ny i po ordynarnej awanturze urządzo

nej rywalce przez zdradzoną małżonkę, Wagner zmuszony był 14 stycznia 

1858 roku opuścić "azyl". 

Po krótkotrwałych pobytach w Genewie, Wenecji i Lucernie, Wagner zatrzy

muje się w Paryżu, gdzie przygotowuje wystawienie Tannhausera. Tam otrzy

muje wiadomość o częściowej amnestii. Po trzynastu latach spędzonych na 

obczyźnie 28 marca 1863 roku może wreszcie powrócić do ojczyzny. 

Wagner już jako siedemnastoletni uczeń angażował się politycznie. Był go

rącym zwolennikiem powstania listopadowego w Polsce i sześć lat później, 

w roku 1836, dał temu wyraz komponując uwerturę Polonia. Za ścisłe kon

takty z przywódcami powstania drezdeńskiego z lat 1848/49 został zaocznie 
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skazany i był poszukiwany przez policję - ewentualne przekroczenie granic Rzeszy groziło mu więzieniem i tylko dzięki 

ucieczce, cudem udało mu się uniknąć aresztowania. 

Przyjaźń z bawarskim królem Ludwikiem, egzaltowanym wielbicielem Wagnera, traktowana przez wielu biografów jako 

szczyt wagnerowskiej kariery, okazuje się z perspektywy czasu żałosnym, zawstydzającym intermezzo o groteskowym cha

rakterze. Ludwik nazywa Wagnera 11źródło mego światła", „ukochany, uwielbiany władca mego życia" 11 0 mój święty, dos

konały " itp. Wagner nie pozostaje mu dłużny i replikuje podobnie, po mistrzowsku wykorzystując zapał i naiwność mło

dego monarchy, który spłaca jego długi , planuje budowę teatru muzycznego w Monachium i wspomaga go coraz to 

większymi sumami. Wagner osiedla się w okolicy jeziora Starnberger w willi 11 Pellet", podarowanej mu przez Ludwika, otacza 

się luksusem na rachunek monarchy, ściąga do siebie Cosimę z córkami (Daniela i Blandine pochodziły z pierwszego mał

żeństwa Cosimy) i próbuje zakończyć kompozycję Ringu. Cosima pełni oficjalnie funkcję sekretarki, prowadzącej jednocześ

nie dom. W willi „ Pallet" spotykają się przyjaciele i wielbiciele Wagnera - także Liszt, przeciwny związkowi córki 

z Wagnerem. Częstym gościem jest także Hans von Bu low, który w tym samym czasie - co nadaje temu faktowi szczegól

nej pikanterii - dyryguje w Monachium Tristanem . W kwietniu 1865 roku przychodzi na świat pierwsze dziecko Wagnera 

i Cosimy - Izolda. 

Wagner był w Bawarii lubiany i wybaczono by mu nawet niektóre ekstrawagancje, ale jego związek z Cosimą, a do tego 

wiadomości o ogromnych sumach z budżetu państwowego, jakie pochłaniało jego zamiłowanie do luksusu dostały się za 

pośrednictwem wrogiej kompozytorowi prasy do publicznej wiadomości, w wyniku czego król zmuszony został do wyda

lenia mistrza z Bawarii. Wagner opuszcza Monachium i wynajmuje dworek w Triebschen. Mieszka tam wraz z Cosimą do 

czasu przeprowadzki do willi „Wahnfried " w Bayreuth w 1872 r., tam też przychodzi na świat dwoje kolejnych ich dzieci: 

Ewa (1867) i Siegfried (1870). W 1870 roku, po sześciu latach życia z Wagnerem, Cosima Bu low uzyskuje oficjalny rozwód 

i poślubia kompozytora. 

W Triebschen dochodzi też do pierwszego spotkania z Nietzschem, który właśnie otrzymał tytuł profesorski na uniwersy

tecie w Bazylei . Dwudziestoczteroletni wówczas filozof jest zaszokowany widokiem ciężarnej metresy, a przede wszystkim 

naturalnością , z jaką Cosima prezentowała ten fakt otoczeniu, nie starając się o zachowanie pozorów. Czas spędzony 

w Triebschen wspomina Nietztsche w autobiograficznej pracy Ecce homo jako niczym nie zakłócone pasmo szczęśliwych 

dni, wiedząc dobrze, że to nieprawda. 

Nietzsche podziwia dominującą osobowość Wagnera, która przeraża go jednocześnie. Z Cosimą łączy go bezgraniczne 

uwielbienie dla mistrza. Stosunki Wagnera i Nietzschego prze~ierają dość dziwaczne formy. Richard i Cosima są wyraźnie 

ubawieni ambicjami muzycznymi młodego przyjaciela i jego jednoczesnym dyletantyzmem w tej dziedzinie. Nietzsche czuje 

się boleśnie dotknięty, a niepowodzenia na gruncie muzycznym rekompensuje jako pisarz, przejmując antysemickie prze

konania Wagnera i propagując je w swoich pracach. Manuskrypt pt. Narodziny tragedii z ducha muzycznego (Ceburt 
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der Tragodie aus dem Ceist der Musik) wywołuje w Triebschen bezgraniczny zachwyt. Cosima i Nietzsche prowadzą dłu

gie dyskusje, spędzają wspólnie czas nad lekturą libretta Parsifala. Podczas nieobecności Nietzschego w Triebschen prowadzą 

ożywioną korespondencję, która musiała niedoświadczonemu molowi książkowemu kompletnie zawrócić w głowie. 

Nietzsche nazywa Cosimę Ariadną, siebie samego Dionizosem, a swoje miejsce w Triebschen przeznaczeniem. Iluzja, mająca 

na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

Nowy apostoł jest przydatny - załatwia drobne zakupy w Bazylei lub Zurychu, udziela dzieciom lekcji. Cosima traktuje 

Nietzschego jak „chłopca na posyłki". Kiedyś w końcu i on musi zauważyć, że jego idole kierują się czystym egoizmem, 

proponując mu rezygnację z kariery naukowej na rzecz odgrywania roli wychowawcy w Bayreuth. Stosunek Nietzschego 

do Wagnera zaczyna się zmieniać. Nietzsche nie tylko się „emancypuje", ale coraz częściej i coraz gwałtowniej atakuje 

Wagnera. Ten nieobliczalny „pół-bóg", którego życiorys przypomina labirynt, jest i pozostanie dla Nietzschego zagadką. 

Abstrahując od pobudek natury osobistej, na co wskazuje gwałtowność ataków, Nietzsche niewiele pojął z Parsifala. Dzie

ło to było dla niego radykalnym wyrzeczeniem się filozofii Feuerbacha, „trującą miksturą", „zamachem na dobre obyczaje 

i przyzwoitość" - oto kilka epitetów z jego repertuaru. Za karę został w Bayreuth ostatecznie „ekskomunikowany". 

Po przezwyciężeniu wielu trudności natury formalnej i przede wszystkim finansowej, związanych z budową Bayreutskiej 

„świątyni", odbywa się tam między 13 a 30 sierpnia 1876 pierwszy festiwal, który jest jednocześnie prapremierą Ringu. 

Po zakończeniu imprezy pozostają Wagnerowi długi w wysokości 147 851,82 marek. Następny festiwal w Bayreuth ma miej

sce dopiero w roku 1882. W międzyczasie Wagner kończy kompozycję Parsifala, którego wydawca Schott proponuje mu 

nieprawdopodobną sumę 1 OO OOO dukatów. Dzięki niej Wagner może zapomnieć o troskach natury materialnej. Na nie

spełna rok przed śmiercią. 

Do premiery Parsifala dochodzi 26 lipca 1882 roku, pod batutą Hermana Levi. Pośród gości znalazły się takie osobistości 

ze świata muzycznego, jak Anton Bruckner, Camille Saint Saens, Leo Delibes, a później także Piotr Czajkowski, Claude 

Debussy i Gustav Mahler. 

Wkrótce po premierze Wagner udaje się wraz z rodziną do Wenecji, gdzie wynajmuje osiemnastopokojowe piętro pałacu 

Vendramin przy Canale Grande. Wagner cierpi na dolegliwości sercowe. Ataki powtarzają się coraz częściej i związane są 

z tak silnymi bólami, że Wagner czasami jest na granicy utraty przytomności. Częstym gościem w Vendramin jest kierow

nik muzyczny z Bayreuth Levi, z którym Wagner omawia szczegóły inscenizacji. On to prawdopodobnie, na życzenie 

Wagnera i bez wiedzy Cosimy, zaprasza jedną z dziewcząt-kwiatów z Parsifala, Carrie Pringle, bawiącą właśnie z rodzica

mi w Wenecji. Według świadectwa Izoldy Wagner, 13 lutego 1883 roku dochodzi z tego powodu do ostrej polemiki mię

dzy Richardem a Cosimą. Tego właśnie dnia około godz. 15.30 Wagner zakończył życie. Domowy lekarz Wagnerów, 

dr Keppler, podał w akcie zgonu zawał serca jako przyczynę śmierci. 

10. 

Parsifal był długi czas źródłem wielu nieporozumień. Przyczynił się do tego 

w dużej mierze Nietzsche, ze swoimi złośliwie pogardliwymi komentarza

mi, a także interpretowanie dzieła jako „upadku na kolana", „czołgania się 

przed krzyżem" itd. Jakkolwiek Wagner posłużył się w dziele chrześcijań

skimi symbolami i rytuałami, uczynił tak dlatego, że symbole te znane były 

szerokiej publiczności i nie wymagały dodatkowych wyjaśnień. Niektórzy 

związani z kościołem aktywiści zarzucali wręcz Wagnerowi zbezczeszcze

nie chrześcijańskich symboli, inni podzielali opinię Nietzschego - dla nich 

Parsifal jest wehikułem transportującym religijne posłannictwo. Wagner był 

wielkim dialektykiem, który zarówno w swoim życiu, jak i w sztuce, po 

mistrzowsku sprowadzał sprzeczności do postaci syntezy. Z dzisiejszego 

punktu widzenia trudno jest ustalić, gdzie przebiega granica pomiędzy erą 

chrześcijańską, a neoateizmem. Nawet przy pomocy psychologii i psycho

analizy, uwzględniając znaczenie symboli i powikłań relacji między boha

terami, odpowiedź na to pytanie jest i dla biegłych w tej materii teologów 

trudnym zadaniem. 

Profesjonalna teologia, która poświęciła np. Mozartowi (Karl Barth) ogromny 

wywód, nie zajmowała się fenomenem Richarda Wagnera - być może oba

wiając się konfliktów lojalności . W wielkiej encyklopedii teologicznej znaj-

dziemy jedynie wyjaśnienia dotyczące niektórych symboli, w kontekście 

filozofii Schopenhauera i Nietzschego. Słowo „Graal", pochodzenia hebraj

sko-arabskiego, oznacza naczynie, którego Jezus użył przy ostatniej wiecze

rzy i w które Józef z Arymatei zebrał krew Chrystusa pod krzyżem. 

jak żadne inne z poprzednich dzieł Wagnera, Parsifal był już od czasów pra-

premiery przyjmowany bardzo kontrowersyjnie. Bezgraniczny zachwyt 

...__ 
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Strona tytułowa z monachijskiego „ Punscha" 
z 17 Ili 1867 r. - tego dnia Wagner otrzymał podczas 
wizyty u Ludwika Bawarskiego kolejną pokaźną sumę 
pieniędzy. 

z jednej strony, bezkompromisowe potępienie z drugiej formułowały się w sposób radykalny, umożliwiając jednocześnie 

wieloznaczną interpretację, ale i wykluczając przez swoją emocjonalność intelektualny dystans. 

W przeciwieństwie do pozostałych swych dzieł, które Wagner nazywał dramatami muzycznym, „Buhnenweihfestspiel Par

sifal" („uroczyste misterium sceniczne") jest rezultatem prywatn"ej Wagnerowskiej teologii, splotem staroperskich, indyjskich 

i chrześcijańskich misteriów. Współczesna, reflektująca świadomość ukryta w średniowiecznym świecie, fantazja i wiara, 

sztuka i kult, legenda i religia, sprzeczności - znajdują w Parsifalu syntezę. Sztuka tak podniesiona do mistycznych wyżyn 
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miała być kultywowana w „świątyni" w Bayreuth i tylko tam. Tak życzył sobie jej twórca i przez trzydzieści lat życzenie to 

było prawem. Dopiero w 1913 roku Metropolitan Opera w Nowym Jorku i jednocześnie Opera Wiedeńska podjęły pierwsze 

realizacje Parsifala poza Bayreuth. Cosima użyła wszystkich swoich wpływów, aby do tego nie dopuścić - nadaremnie. 

Parsifal prezentuje się w tym kontekście jako sztuka liturgiczna. Ale czy sztuka może zastąpić religię, teatr muzyczny- świą

tynię, muzycy - kapłanów, a estetyka - wizje religijne? W świecie pełnym zagrożeń sztuka pełni funkcję „wybawiającą" 

i jest elementem pojednania z życiem. Tutaj nawiązuje Wagner do Schopenhauera Świat jako wola i przedstawienie. Ele

menty współczucia (Parsifal) i ascezy (rycerze Graala) pochodzą z Schopenhauerowskiej „teorii wybawienia". Kundry ze swoją 

podwójną osobowością nosi piętno buddyzmu - z jednej strony z pełną pokorą i oddaniem służy rycerzom Graala, z dru

giej strony działa na ich zgubę na „zlecenie" Klingsora. Jest ona genialnym wymysłem Wagnera, postacią fantastyczną. 

Ambiwalencja zawarta w jej naturze była źródłem najbardziej ekstrawaganckich interpretacji, nie wyłączając tak przedziw

nych analogii, jak Graal odczytywany jako symbol kobiecego łona, włócznia - jako symbol fallusa. Zadaniem Kundry jest 

doprowadzić Parsifala do stanu seksualnej zależności; upadek moralny byłby jednoznaczny z jego śmiercią. Klingsor jest 

moralnie martwy, ten sam los ma spotkać Parsifala. Kundry, która w swym pierwszym wcieleniu jako Herodiada wyśmiała 

Chrystusa na drodze krzyżowej , pokutuje, nie mogąc osiągnąć nirwany (w buddyzmie nirwana dostępna jest tylko mężczy

znom, Wagner rozszerzył tę łaskę na kobiety). Sceniczna rzeczywistość Kundry jest analogiczna do sytuacji „Holendra tu

łacza" , skazanego na wieczne „powroty". Wyjściem z sytuacji jest Parsifal. Dzięki pocałunkowi Kundry i rodzącemu się 

uczuciu pożądania, mając przez oczyma cierpienie Amfortasa, uświadamia on sobie, że żądze i namiętności są przyczyną 

wszelkiego nieszczęścia. Budzący się Eros pozwala mu odnaleźć samego siebie. 

Technika kompozycji i zawartość Parsifala są diametralnie różne od „ religii miłości" opiewanej w Tristanie, gdzie pójście za 

głosem namiętności , absolutne oddanie się i zaprzeczenie prawu prowadzą do nieodwracalnej zguby. Na próżno w Parsi

falu oczekujemy dramatyczno-burzliwych tonów z wcześniejszych dzieł. Poza kilkoma pasażami z li aktu, muzyka jest spo

kojna, pełna dostojeństwa i powagi - szczególnie motywika dotycząca rycerzy Graala. Fragmenty towarzyszące Klingsoro

wi są żywsze i nieco barwniejsze. 

Rycerze Graala są swego rodzaju męską elitą propagującą ascezę, żyjącą w duchowym świecie wrogim wszelakim odczu

ciom zmysłowym. Religia wyrzeczenia, moralność najwyższej klasy - czy to chciał nam przekazać Richard Wagner w swo

im „liście pożegnalnym Parsifal"? Wagner romansujący bez skrupułów z małżonką swego dobroczyńcy i protektora Wesen

doncka, żyjący całe lata z Cosimą w „dzikim" małżeństwie , Wagner, który w czasie komponowania Parsifala uwodzi 

za plecami żony uroczą Judith Gautier, a nieco później flirtuje z jedną z sześciu dziewcząt-kwiatów Carrie Pringle, której 

zapowiedziana wizyta w Wenecji doprowadziła do przedwczesnego „finału"? Czy sprzeczność tego rodzaju i takich roz

miarów między realnym życiem jakie prowadził Wagner nie stanowi zbyt dużego kontrastu do propagowanego wyrzecze

nia się zmysłowości jako przyczyny fatalnych powikłań życiowych? Był Parsifal dla Wagnera czymś w rodzaju katharsis? Czy 
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cały aparat sakralny zbudowany w Parsifalu miał służyć zdyscyplinowaniu, 

poskromieniu pożądania, uprzytomnieniu ni szczącej siły erotycznych ma

rzeń i fantazji? Próbie przezwyciężenia w nas Klingsora i Kundry? Zaprzeczeniu 

mało socjalnej miłości Tristana i Izoldy na rzecz altruizmu? Ale czyż identyfi

kacja moralnych ideałów z religią nie wywołuje dziś pogardliwego uśmiechu? 

Rok 1945 oznacza odejście od tradycyjnych interpretacji Parsifala. Wieland 

Wagner, Patrice Chereau i Pierre Boulez czy Robert Wilsons prezentują 

współczesnego, odmitologizowanego Parsifala. Na próżno próbujemy do

patrzyć się w nim sakra lnych, liturgicznych elementów- to co pozostało jest 

cichym misterium, rozgrywającym s i ę w duszy słuchacza. 

W Parsifalu osiągnął Wagner najwyższą doskonalość muzyczną. Między du

chem a c i ałem, między zmyslowośc ią a religią wytwarzają się obszary na

pięcia - takiego, jakie sam kompozytor przeżył i jakiego doświadczył. Być 

może rozwiązanie zagadki jego życia tkwi między św i atem Klingsora a twier

dzą rycerzy Graala? 

Ewa Tomaschewski 

Częściowo przykryty orkiestron teatru w Bayreuth miał 
zgodnie z ideą Wagnera, optycznie ułatwić publiczności 
kontakt ze sceną, dodatkowym atutem akustycznym 
jest „mistyczne" brzmienie orkiestry. 

u dolu: Gmach Festspielhaus w Bayreuth. 



Graal nie znany jest nikomu prócz tych, 

co przyzwani być mogą z imienia ... 

Wolfram von Eschenbach 

Wśród rozmaitych, zwykle wielce lekkomyślnie i mało kompetentnie formu

łowanych opinii o europejskiej kulturze jedna jest szczególnie daleka od 

prawdy. Mam na myśli zdumiewająco łatwo, żałośnie często i nadmiernie 

głośno powtarzany pogląd o jej „chrześcijańskich korzeniach". Mniejsza już 

o to, że pogląd ten całkow i cie błędnie sugeruje genetyczny związek chrześ

cijaństwa z kulturą Europy, ważniejsze , że jego głosiciele bezpodstawnie 

odsyłają w nicość skutki intelektualnej aktywności ludów, które sobie właści

wej kultury- zwanej indoeuropejską - dopracowały s i ę w ciągu kilku tysię

cy lat wyprzedzających narodziny chrześcijaństwa. 

Nie ma wątpliwości, że prawdziwe korzenie europejskiej kultury są całko

wicie pogańskie (a czcigodne to słowo!). Wiele jej fragmentów, mimo nie

sprzyjających warunków, przetrwało w postaci czystej, inne zostały zmieszane 

z importowanymi do Europy elementami chrześcijańskimi, jeszcze inne - na 

koniec - straciły rację bytu i poszły w zapomnienie, a dziś znane są tylko 

nielicznej grupie badaczy. Wszystkie te kategorie zabytków są ciekawe, ale 

szczególn ie intrygująca jest druga, stoi bowiem w jawnej sprzeczności 

z utrwalonym (i uproszczonym!) mniemaniem o niemożliwej do zn iesienia 

antynomii pogaństwo - chrześcijaństwo. Tymczasem wielowiekowe współ

istnienie obu tych kultur prowadziło do ukształtowania się znaczącej części 

arcyciekawego tworu intelektualnego, a mianowicie mitologii chrześc i

jańskiej. 
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Zauważmy, iż stabilność etnicznego kompleksu wyznawców chrześcijaństwa jest zjawiskiem stosunkowo świeżej daty. Po

czątki chrystianizmu wiążą się z Bliskim Wschodem pozostającym pod władzą wysoce zgrecyzowanych Rzymian. W tych 

warunkach nowe wyznanie szybko musiało wejść w kontakty nie tylko ze źródłowym dla siebie mozaizmem, ale nadto 

z geograficznie bliskimi a potężnymi religiami, jak egipska, małoazjatycka i grecko-rzymska. Niepodobna tu dokładniej przyj

rzeć się skutkom tych kontaktów, ale odnotujmy, że zaowocował on m.in . wprowadzeniem w obręb chrześcijaństwa cał

kowicie niekanonicznych, tzn. doktrynalnie obcych wyobrażeń, np. psiogłowego Krzysztofa (por. przedstawienia licznych 

bóstw egipskich o zwierzęcych głowach), wagi jako jednego z centralnych elementów Sądu Ostatecznego (por. wagę egipskiej 

bogini Maat), piekła w postaci potwora pożerającego grzeszników (por. Am-mutu „Pożeracza Zmarłych", egipskie monstrum 

eschatologiczne), a nawet tradycyjnego portretu brodatego i długowłosego Jezusa jako „typowego" greckiego filozofa. 

Już w VII-VIII wieku chrześcijaństwo straciło ogromne obszary bliskowschodnie na rzecz islamu i jęło intensywnie rekom

pensować sobie poniesione straty ekspansją na tereny europejskie, najpierw celtyckie; potem nastąpiła mniej lub bardziej 

przymusowa konwersja zachodnich Germanów, później Słowian i wreszcie Bałtów. Wszystkie te spokrewnione ze sobą (indo

europejskie) grupy etniczno-kulturowe wnosiły do przejmowanej religii rodzime elementy współtworząc chrześcijańską 

mitologię. Wystarczy przypomnieć, że w wielu miejscach Europy wyobrażenia Matki Boskiej nałożyły s i ę na starszy kult 

rozmaitych bogiń płodności, a u Słowian południowych i wschodnich biblijny prorok Eliasz zastąpił dawnego boga gromu, 

który nadto w całej Europie utożsamiony został ze św. Jerzym, pogromcą potwora zagrażającego porządkowi świata. 

Nawet wielkie święta kościelne, jak Wigilia Bożego Narodzenia i Wielkanoc, dziś jeszcze zawierają tyleż elementów po

gańskich, co chrześc ij ańskich. Najsłynniejszy jednak - i bodaj najbardziej skomplikowany- przykład przemieszania się daw

nych (pogańskich) tradycji z nowymi (chrześcijańskim i) stanowi związany z ku lturą ce ltycką mit o Graalu. 

Prawdę mówiąc ów Graal (święty Graal) jest dziś dla badaczy taką samą zagadką, jaką był dla rycerzy, którzy, wed le średnio

w iecznych podań zachodnioeuropejskich, ryzykowa li własnym życiem, by zbliżyć się do niego i doznać jego błogosławio

nej mocy. Na dobrą sprawę wszystko, co Graala dotyczy, od dawna jest obiektem sporów uczonych, którzy w znacznej 

mierze sami skomplikowal i sobie sprawę nie tylko oddzielnie badając w ramach „graalologii" wierzeniowe elementy ce l

tyckie, germańskie, greckie, frygijskie, indyjskie i irańskie (zamiast przyjąć wspólne, indoeuropejskie ich źródło), ale nadto 

łącząc je z tropami sumeryjskimi, babilońskimi, fenickimi, arabskimi, północnoafrykańskimi, a nawet japońskimi (jedynie 

kultura arabska miała tu niejakie znaczenie, co wiąże się ze skutkami wypraw krzyżowych, a może również z istnieniem 

w Toledo silnego ośrodka islamskiej nauki ezoterycznej). Swój udział w „graalologicznym" rozgard iaszu ma jednak nade 

wszystko średniowieczna literatura, która nie wypracowała jednolitego wyobrażenia na zajmujący nas temat. Zauważono 

wszakże, iż owa niejednolitość może wynikać z nałożenia na Graal swoistego tabu: dla niegodnych był w ogóle niedostępny, 

a godnym objawiał się w różnej postaci i zawsze z pewną dozą tajemniczości. 
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Centralny epizod licznych utworów o Graalu spotykamy najpierw - jeszcze, co prawda, bez tej słynnej nazwy - w jednym 

z tzw. Trzech Romansów włączonych w korpus 11 starych i bardzo starych walijskich legend ułożonych dopiero w latach 

1838-1849 w całość zatytułowaną przez lady Charlottę Guest Mabinogion (jakoby liczba mnoga od walijskiego mabinogi 

„opowieść"), mianowicie „romansie" Peredur, syn Efrawg. Tytułowy bohater - pierwowzór późniejszego Percewala/Parsifala -

nauczony przez jednego ze swych wujów-wychowawców wstrzemięźliwości w stawianiu pytań , u drugiego, cierpiącego na 

dziwną przypadłość, ujrzał zagadkową scenę: oto przez izbę procesjonalnie przeszły dwie dziewczyny ze skrwawioną włócz

nią i srebrnym naczyniem zawierającym pływającą we krwi odciętą ludzką głowę. Pomny nauk młodzieniec nie spytał 

o znaczenie tajemniczego aktu i nie pomógł tym samym nieszczęśliwemu krewniakowi-gospodarzowi. 

W literaturze sama nazwa Graal pojawiła się niedługo przed rokiem 1191 u sławnego Chretiena de Troyes w niedokończo

nym Percewalu z Walii, czyli opowieści o Graalu. Nieco później, na przełomie Xll i XIII wieku, użył jej Robert de Boron 

Parsifal w Bayreuth, 1951, insc. W. Wagner. 

Na str. 14: Waltraud Meier (Kundry) i Poul Elming (Parsifal), Staatsoper Berlin, 1992, insc. H. Kupfer. 

w Opowieści o historii świętego Graala i w Józefie z Arymatei, a następnie 

anonimowy autor (może templariusz) Per/esvausa (1206-1212) oraz, niemal 

jednocześnie z nim, Wolfram von Eschenbach w swoim Parziva/u (ok. 1195-

-1216), jednym z najsłynniejszych utworów całego europejskiego średniowie

cza. Ostatecznie, w drugiej połowie XV wieku, Graal włączony został do le

gend arturiańskich, przy czym ściśle związano go z przygodami najsławniej

szych rycerzy Okrągłego Stołu, mianowicie Gawaina, Borsa, Lancelota, 

Percewala i - przede wszystkim - Galahada. 

Tyle wiadomo z całą pewnością, ale już sama etymologia starofrancuskiego 

słowa Graal (u różnych autorów pojawiającego się też w wersji Grai/, Grea/, . 

Grael, Greel, Grei/, Grada/is, Sangraal, Sangreal, Sangrai/) jest wysoce nieja

sna. Wyprowadza się je od irlandzkiego cryol „kosz obfitości", od greckiego 

krater „rodzaj wielkiego naczynia służącego do mieszania wina z wodą", od 

średniowiecznołacińskiego graduale „graduał [tj. dosł. »modlitwa stopni«, 

część mszy następująca po epistole]", a nawet od starofrancuskiego sang real 

„królewska krew" (tj. krew Jezusa). Żadna z tych etymologicznych propozycji 

nie zyskała jednak szerszej aprobaty uczonych. 

Najczęściej uważano, że Graal był naczyniem (czaszą, czarą, kielichem) słu

żącym Jezusowi podczas Ostatniej Wieczerzy do dokonania aktu pierwsze

go Przemienienia; wkrótce potem do tegoż naczynia (otrzymanego od Piła

ta) Józef z Arymatei zebrał krew Chrystusa po zdjęciu Go z krzyża. Podstawy 

do takiego rozumienia Graala były dość mizerne. Co prawda o kielichu, 

w którym nastąpiło pierwsze Przemienienie, pisali aż trzej ewangeliści (Mt 26, 

27-28; Mk 14, 23-24; Łk 22, 17), o pochówku zaś Jezusa przez Arymatej

czyka - nawet wszyscy czterej (Mt 27, 57-60; Mk 15, 43-46; Łk 23, 50-53; 

J 19, 38-42; nawiasem mówiąc: na tej podstawie w Kościele rzymskim ówże 

Józef uznany został za świętego patrona grabarzy), ale żaden nie wspominał 

już ani o dalszych losach owego kielicha, ani, tym bardziej, o _zebraniu doń 

świętej krwi. Wieści na ten temat czerpano z nowotestamentowych apokry

fów, przede wszystkim z tzw. Ewangelii Nikodema (poświęconej głównie 

17. 

Vera Baniewicz, Niedersachsische Staatstheater 
Hannover. 



męce i zmartwychwstaniu Jezusa, ale zawierającej też szereg szczegółów z fikcyjnego żywota Józefa Arymatejskiego) 

i najróżniejszych lokalnych tradycji. Zrozumiałe, że naczynie, którym miał posłużyć się sam Chrystus łatwo skojarzono 

z najcenniejszymi kruszcami i drogimi kamieniami. W ten sposób Graal stał się prototypem - jednocześnie - pateny, tj. li

turgicznego przedmiotu służącego do kładzenia hostii, i relikwiarza, tj. niewielkiej, acz zwykle kunsztownej konstrukcji prze

znaczonej do przechowywania relikwii, głównie doczesnych szczątków ludzi mniej lub bardziej oficjalnie uznanych 

za świętych; owe relikwiarze do dziś otacza szczególny szacunek i wiara w moc uzdrawiającą. 

Jakkolwiek najpowszechniejsze, nie było to jedyne wyobrażenie Graala. Przedstawiano go również jako misę, z której 

Jezus i apostołowie spożyli baranka paschalnego podczas Ostatniej Wieczerzy, lub jako dwie ampułki, w które Józef z Ary

matei zebrał pot i krew Ukrzyżowanego . Najbardziej wszakże oryginalną wersję Graala przedstawił Wolfram von Eschen

bach w Parzivalu: ten święty i mistyczny przedmiot, świetlisty i drogocenny kamień podarowany ludziom przez aniołów, był 

pierwotnie ogromną bryłą szmaragdu, która niegdyś spadła z czoła Lucyfe ra, gdy rzucił on wyzwanie Bogu. Być może nie

zwykły pomysł Wolframa pozostaje w związku ze sławną wazą z zielonego szkła zwaną Sacro Catino, którą Genueńczycy 

znaleźli w Jerozolimie podczas pierwszej krucjaty i przechowywali u siebie w kościele San Lorenzo (ale por. też Jezusa jako 

„kamień, który odrzucili budujący"; Mt 21, 42). Tak czy inaczej Graal w postaci naczynia (kielicha, misy) regularnie ucho

dził za źródło niewyczerpanego jadła i napitku; z czasem tę magiczną moc uzupełniono najpierw samoczynną zdolnością 

dostosowania dań do osobistych wymagań karmionych, a później dostarczeniem im również wstrząsających przeżyć 

duchowych. 

Upowszechniło się przekonanie, że czcigodne naczynie z Ziemi Świętej na zachód Europy przywiózł Józef z Arymatei, nie

kanonicznie uważany za wuja Jezusa (obocznie istniała wszakże tradycja łącząca Graal z Marią Magdaleną). Nim Ary

matejczyk został chrześcijaninem i krzewicielem nowej wiary, miał ponoć prowadzić intratny handel kornwalijską cyną, 

a w jedną z handlowych podróży do Brytanii wziął nawet ze sobą młodocianego siostrzeńca. Po męczeńskiej śmierci 

Jezusa znalazł się w rzymskim lochu, gdzie obcował ze Zmartwychwstałym i z Jego woli został pierwszym strażnikiem Graala, 

z którego przez wiele lat czerpał jedyne dla siebie pożywienie: oto z najwyższego rozkazu gołębica karmiła go opłatkami 

hostii . Po odzyskaniu wolności udał się ze świętym naczyniem na zachód. Powiadano, że wraz z Filipem, jednym z Dwu

nastu, przybył do Galii (dzisiejszej Francji), a stąd, na polecenie apostoła, razem z synem Jozafatem i jedenastoma jeszcze 

uczniami przeprawił się do Brytanii, co nastąpiło „piętnaście lat po wniebowzięciu Maryi " (około roku 63). Na wyspie stracił 

kilku towarzyszy, którzy popadli w grzech, aż z boskiego zrządzenia jego szwagier, Brons, złowił cudowną rybę stanowią

cą mistyczne jadło wraz z Graalem rozdzielające świątobliwych od upadłych (por. symbolikę ryby u wczesnych chrześci

jan) i zyskał tytuł Riche Pescheur („Bogaty Rybak"), później pojawiający się w wersji Roi Pescheur („Król Rybak") lub- rza

dziej - Roi Mehaigne („Kaleki Król"). Brons jako zgrzybiały staruszek doczekał czasów króla Artura (żył więc około 500 lat), 

Józef zaś osiadł w Glastonbury (hr. Somerset), gdzie wzniósł pierwszy chrześcijański kościół, osobliwą konstrukcję z gałęzi 
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i witek; po śmierci tu pogrzebano go wraz z ampułką zawierającą krew Jezusa. Później powstała wersja o zakopaniu 

Graala-kielicha przez Józefa u stóp glastonburskiego wzgórza (Glastonbury Tor), gdzie natychmiast trysnęło cudowne źródło 

0 wodzie zabarwionej świętą krwią, ale dla średniowiecznych romansów szczególne znaczenie miał pogląd, że Graal zo

stał ukryty w tajemniczym zamku Carbonek (Corbenik), zwanym też Zamkiem Przygód albo Zamkiem Króla (Bogatego) 

Rybaka, albo po prostu Zamkiem Graala. Panował w nim strażnik Graala, pochodzący z rodu Arymatejczyka i dotknięty 

dziwną niemocą Król Rybak, ni to żywy, ni to martwy władca, którego ziemie pustoszył straszliwy nieurodzaj. Sprawcą tych 

tragicznych zdarzeń był sam Graal karzący własnego, niegodnego dozorcę. Jednocześnie niebezpieczna świętość - i tylko 

ona - miała moc odwrócenia nieszczęść, ale cud uzdrowienia króla i użyźnienia ziemi mógł nastąpić pod warunkiem po

jawienia się w zamku bezgrzesznego rycerza, który postawi właściwe, w istocie dość banalne pytanie. 

W podaniach średniowiecznych naczynie zwane Graalem występowało samodzielnie lub w towarzystwie innych, zawsze 

tajemniczych i świętych obiektów: najczęściej skrwawionej włóczni, czasem miecza oraz ściętej i zabalsamowanej ludz

kiej głowy. Wszystkie one uzyskały oczywiście wykładnię chrześcijańską. Włócznia miała stanowić pierwotnie własność nie 

znanego nam z imienia rzymskiego legionisty, który przebił bok Ukrzyżowanego (tylko J 20, 33-34). W mitologii chrześci

jańskiej ów żołnierz zwie się Longinus: wiadomo o nim, że za swój zbrodniczy czyn ukarany został ślepotą, a później przyjął 

nową religię i nawet zyskał miano świętego (wedle tradycji zmarł 15 Ili 45). Miecz z kolei ponoć należał niegdyś do króla 

Dawida (por. 1 Sm 17, 39) i przeznaczony był dla rycerza bez grzechu, a pływającą we krwi głowę kojarzono z Janem 

Chrzcicielem ściętym z rozkazu Heroda Antypasa poduszczonego przez pasierbicę (Mt 14, 6-11; Mk 6, 21-28. Ewangeli

ści nie podali jej imienia; jako Salome znana jest z Józefa Flawiusza Dawnych dziejów Izraela XVIII 5,4). 

Pojmowanie Graala i jego satelitarnych obiektów w kategoriach chrześcijańskich jest, rzecz prosta, skutkiem ideologicznej 

reinterpretacji. Zarówno naczynie, jak i włócznia, miecz oraz ścięta głowa miały swoje znaczące miejsca w mitologii cel

tyckiej (a nawet - szerzej - indoeuropejskiej, ale nie będziemy Czyt~lnika zanudzać wyliczaniem przykładów) . Uwagę 

zwracają przede wszystkim cztery skarby-talizmany grupy bogów TUatha De Danann (tzw. Insygnia Irlandii): zawsze pełen 

jadła kocioł Dagdy, włócznia Luga, miecz Nuadu i intronizacyjny kamień zwany Lia Fai/ („Kamień Losu" albo 11 Świetlisty 
Kamień"; por. wyobrażenie Graala u Wolframa) . Co się tyczy ściętej głowy, to wystarczy przypomnieć, że jej kult był naj

bardziej bodaj charakterystyczną cechą religii celtyckiej (por. głowę Brana zakopaną w Londynie i strzegącą Brytanię przed 

klęskami). Dla starożytnych Celtów wszystkie te obiekty miały związek ze słynną, odkrytą przez Georges' a Dumezila, spo

łeczną trójfunkcyjnością indoeuropejską, mianowicie kapłańską, tj. magiczno-prawną (głowa, kamień), militarną (włócznia, 

miecz) i produkcyjną (kocioł), ale w ramach rycerskiej kultury_średniowiecznej najprawdopodobniej rozumiano je inaczej. 

Uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że widziano w nich seksualne symbole kobiecości i męskości: pierwszy element 

reprezentowało naczynie, drugi zaś - włócznia i miecz (por. ich funkcje „przebijania", „przekłuwania" kojarzone nie tylko 

z zadawaniem śmierci), a nawet głowa (por. „główkę" jako część narządu męskiego). 
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*** 
Wszystko to nie może rościć sobie prawa do wyłączności. „Graalologiczne" interpretacje prześcigają się w pomysłowości 

i nic nie wskazuje, by badacze podjęli trud wzajemnego porozumienia się. Morze atramentu wylano próbując pojmować 

Graal jako zaginioną Arkę Przymierza, symbol łona Marii Magdaleny, zindywidualizowaną inicjacyjną wizję Chrystusa, ini

cjację kabalistyczną, rodzaj gnostyckiej iluminacji albo filozoficzny kamień alchemików (to ostatnie przypuszczenie budu

je się na podstawie użytego przez Wolframa zagadkowego określenia Graala - lapsit exillis, co wyjaśnia się m.in. jako lapis 

elixir). Czasem przesuwa się punkt ciężkości rozważań akcentując nie tyle sam Graal, ile raczej bohatera podejmującego trud 

znalezienia go albo obiekty Graalowi towarzyszące, wśród nich przede wszystkim ściętą głowę. Ujęcie pierwsze dotyczy 

głównie Percewala, którego określenie, Syn Wdowy, prowadzi do zajęcia się kilkoma dualistycznymi i gnostyckimi herezjami, 

a ostatecznie masonerią, drugie natomiast stawia w centrum uwagi templariuszy z ich (przypisywanym im?) kultem srebr

nej głowy. Zdaniem niektórych najciekawsze możliwości otwierają badania nad związkiem Graala z tarokiem, którego ko

lory w pewnych wersjach znane są jako Kielich (kier), Włócznia (karo), Miecz (pik) i Naczynie (trefl). 

Bodajże ostatni pogląd, sformułowany w 1982 roku przez M. Baigenta, R. Leigha i H. Lincolna w pracy The Holy Blood 

and the Holy Grai/ (wydanie polskie Święty Graal, święta krew, 1994), zakłada, że krew z Graala odnosi się do potomstwa 

spłodzonego przez Jezusa z Marią Magdaleną. Rozwijając tę myśl autorzy doszli ostatecznie do sensacyjnego wniosku, iż 

w V wieku „ród Jezusa spokrewnił się z królewskim domem Franków, co dało początek dynastii Merowingów". Jak ogromna 

większość „graalologicznych" pomysłów i ten zyskał oceny od „kontrowersyjnego" przez „bluźnierczy" do „ignoranckiego". 

Nie ma jednak najmniejszych powodów do przypuszczenia, że więcej podobnych pomysłów już nie będzie. 

Andrzej M. Kempiński 
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Z BAYREUTH 
DO POZNANIA, 

CZYLI DZIEJE 
GtO/NYCH IN/CENIZACJI 

,,PAR.fi FALM' 

26 lipca 1882 roku podniosła się kurtyna Festspielhaus w Bayreuth odsłaniając tajem

nice Parsifala, uroczystego misterium scenicznego (Buhnenweihfestspiel), najnowszego 

dzieła Richarda Wagnera. Publiczność podziwia wspaniałą scenografię Maxa i Gottholda 

Brucknerów, zrealizowaną na podstawie projektów Paula von Joukowsky'ego. Zaska

kuje ich piękna, pełna wewnętrznego spokoju i harmonii muzyka, prowadzona tego 

wieczoru batutą Hermana Levi. Późniejszymi przedstawieniami (było ich 16) Levi dy

ryguje na zmianę z Franzem Fischerem. Jako pierwsi wykonawcy głównych partii przeszli 

do historii: Amalie Materna (Kundry), Hermann Winkelmann (Parsifal), Emil Scaria (Gur

nemanz), Theodor Reichmann (Amfortas) i Karl Hill (Klingsor). 

Przygotowania do prapremiery trwały niemal rok. Rozpoczęto je na kilka miesięcy przed 

ukończeniem partytury, co nastąpiło w marcu 1882 roku. Reżyserią przestawienia zajął 

się osobiście Kompozytor. wiedział, że jest poważnie chory na serce i miał świadomość, 

że Parsifal może być jego ostatnim dziełem. Okazało się, że złe przeczucie nie myliło 

go. Zmarł 13 lutego 1883 roku w weneckim pałacu Vendramin-Kalergis, sześć miesię

cy po pierwszym przedstawieniu Parsifala. 
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Wagner przed śmiercią zastrzegł, że Parsifal przez 30 lat od jego śmierci może być wystawiany wyłącznie w Bayreuth . Mistrz 

traktował to wielkie misterium sceniczne jako swój artystyczny testament. Pisał je z myślą o scenie festiwalowego teatru, gdzie 

- jego zdaniem - były najlepsze warunki i klimat, by widz mógł w pełni docenić wartość tego niezwykłego dzieła. Z tym 

wszystkim jeszcze dzisiaj należy się zgodzić! Obejrzenie Parsifala w Bayreuth to wrażenia nie dające się porównać z tymi, 

jakie wynosimy po obejrzeniu go na innej scenie. A jednak kilkanaście razy ominięto ten zakaz. Najpierw realizowano 

wykonania koncertowe obszernych fragmentów dzieła, nie budziły one specjalnych protestów Cosimy Wagner. Spowodo

wało je natomiast wystawienie Parsifala na scenie Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Cosima, dowiedziawszy się o za

miarze wystawienia tam Parsifala, pozwała do sądu Heinricha Conrieda, dyrektora teatru. Niestety, nic nie wskórała, pra

wa autorskie Wagnera nie były w Ameryce zastrzeżone. Entuzjastycznie przyjęta przez publiczność premiera odbyła się 24 

grudnia 1903 roku . Pierwszymi amerykańskimi wykonawcami byli Alois Burgstaller (Parsifal), Milka Ternina (Kundry), An

ton van Rooy (Amfortas), Robert Blass (Gurnemanz), Otto Goritz (Klingsor), dyrygował Alfred Hertz - wszyscy oni zostali przez 

Cosimę Wagner raz na zawsze wykluczeni z udziału w Festiwalach Wagnerowskich w Bayreuth . Za przykładem Nowego 

Jorku poszło kilka innych teatrów operowych: „pirackie" premiery Parsifala odbyły się w Bostonie, Amsterdamie, Monte 

Carlo, Zurichu, Buenos Aires, Rio de Janeiro. W roku 1884 zorganizowano specjalne przedstawienia w teatrze dworskim 

w Monachium dla Ludwika 11 , który był nieobecny podczas prapremiery w Bayreuth . 

1 stycznia 1914 roku upłynął zastrzeżony przez kompozytora okres wyłączności Parsifala dla Bayreuth i rozpoczęło się praw

dziwe szaleństwo. Niemal wszystkie liczące się na świecie sceny operowe wzięły sobie za punkt honoru jak najszybsze 

wprowadzenie owianego legendą misterium na swoją scenę. Ten artystyczny wyścig wygrał Gran Teatro del Liceu w Bar

celonie, gdzie premiera rozpoczęła się dosłownie kilka minut po północy z 31grudnia1903 na 1stycznia1904 roku. Ko

lejne premiery odbyły się w pierwszych dniach stycznia - Berlin, Brema, Budapeszt, Praga, Kolonia. Dokonano też szyb

kiego przekładu libretta na włoski dla Rzymu, Bolonii, Mediolanu. W rosyjskiej wersji językowej oglądano Parsifala 

w Petersburgu, a we francuskiej najpierw w Brukseli, następnie w Operze Paryskiej . Sława Parsifala jako wspaniałego dzie

ła zataczała coraz szersze kręgi, realizowano kolejne premiery, pojawiali się nowi wykonawcy. W Operze Wiedeńskiej 

w partii tytułowej podziwiano Erika Schmedesa, w londyńskiej Covent Garden gorąco przyjmowano kreacje Johannesa Sem

bacha (Parsifal), Cicilie Rusche-Endorf i Evy von der Osten (Kundry) oraz Augusta Kiesa (Klingsor). W lipcu 1924 roku wy

stawiono Parsifala po raz pierwszy (i ostatni) na festiwalu Arena di Verona. W grudniu 1928 roku Arturo Toscanini po raz 

pierwszy w swojej karierze dyryguje całym „Parsifalem" w mediolańskiej La Scali (już w 1903 roku prowadził tam obszer

ne fragmenty tego dzieła); w obsadzie są m.in . Pasetti (Kundry), Fagoaga (Parsifal), Rossi-Morelli (Amfortas) i Pasero (Kling

sor). W tym samym roku podziwiano dzieło w Gdańsku i na scenie Opery Leśnej w Sopocie. We Wrodawiu - podobnie 

jak w Mediolanie - prezentowano Parsifala również w 1903 roku, w formie oratorium. 
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w Poznaniu Parsifal prezentowany był po raz pierwszy na koncercie w Teatrze 

Miejskim (mieszczącym się w dzisiejszym budynku Arkadii) 20 listopada 1901 

roku. Na scenie pod Pegazem wydarzeniem było czterokrotne wykonanie 

dzieła (23-28 maja 1913) pod dyrekcją Eduarda Morickego (gościnnie) i ka

pelmistrza teatru Wilhelma Harmansa, z udziałem kilku amatorskich chórów 

niemieckich i zwiększonej do 75 muzyków orkiestry. W kwietniu 1918 roku 

dano tu 6 wykonań Parsifala pod dyrekcją Ludwika Leszetyckiego (bratanka 

pianisty), a w niedzielę 17 sierpnia 1919 spektakl ten, z Marią Janowską w roli 

Kundry, był ostatnim przedstawieniem operowym, zanim kierownictwo Teatru 

przejęły władze polskie. 

Tymczasem w Bayreuth Parsifal od razu wchodzi na stałe do festiwalowego 

programu. Łatwiej policzyć lata, kiedy go tam nie wystawiano niż te, w któ

rych pojawiał się na festiwalowej scenie . Pierwszy raz zabrakło go w 1896 

roku, nie grano też Parsifala w latach 1940-1944. W czasach nam bliższych nie 

figurował w programie festiwalu w 1986 roku. Mijają lata, zmieniają się insce

nizacje i wykonawcy, a każdy z nich odciska swój ślad w historii - najwyraź

niejszy dyrygent Karl Muck, który poprowadził Parsifala podczas 14 festiwali. 

W 1924 roku pojawiają się nowi śpiewacy: Barbara Kemp (Kundry) i Carl El

wing (Parsifal); dwa lata później debiutuje w tej partii Lauritz Melchior. W 1930 

roku na zaproszenie Siegfrieda i Winifred Wagnerów przyjeżdża do Bayreuth 

Arturo Toscanini, pierwszy dyrygent nie będący Niemcem. Najpierw dyrygu

je Tannhauserem oraz Tristanem i Izoldą. Rok później poprowadzi Parsifala, 

którego uważał za najwybitniejsze dzieło Wagnera. W 1934 roku Winifred 

Wagner decyduje się na kolejną inscen izację Parsifala - tym razem reżyserem 

jest Heinz Tietjen, autorem scenografii Alfred Roller, dyryguje Richard Strauss, 

główne partie śpiewają Marta Fuchs (Kundry), Helge Roswaenge (Parsifal), 

Herbert Janssen (Amfortas). Trzy lata później reżyser dokonuje zmian w insce

nizacji , a wykonanie nowych dekoracji powierza Wielandowi_ Wagnerowi. 

Następna inscenizacja zostaje zrealizowana dopiero w 1951 roku przez 

Wielanda Wagnera. Otwierała ona pierwszy po li wojnie światowej festiwal 
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kierowany wspólnie przez braci Wielanda i Wolfganga Wagnerów, którzy szybko okażą się wielkimi reformatorami w dzie

dzinie reżyserii wagnerowskich dzieł. Na tym festiwalu debiutuje Hans Knappersbusch, który dyrygując Parsifalem w latach 

1951-1964 ustanowił trudny do pobicia rekord . W ostatnich latach zbliżył się do niego James Levine dyrygujący tym dzie

łem od 1982 roku - w sumie prowadził przedstawienia Parsifala podczas 1 O festiwali. Pojawienie się w Bayreuth Levine 'a 

związane jest z nową inscenizacją, pod którą podpisali się Gbtz Friedrich - reżyseria i Andreas Reinhard - scenografia. 

W obsadzie prowadzonej przez Levine'a premiery wystąpili Leonie Rysanek (Kundry), Siegfried Jerusalem (Parsifal), Simon 

Estes (Amfortas) i Hans Sotin (Gurnemanz). Rok później Leonie Rysanek zastąpiła Waltraud Meier, zdaniem znawców naj

wspanialsza obecnie odtwórczyni piekielnie trudnej partii Kundry. Ostatnia bayreuthska inscenizacja Parsifala - premiera 

w lipcu 1989 roku - jest dziełem Wolfganga Wagnera, jednocześnie reżysera i autora scenografii (poprzednią wystawił 

w 1975 roku). Punktem wyjścia uczynił on ponadczasowość i uniwersalność zawartych w tym dziele idei. Premierowe przed

stawienie śpiewali Waltraud Meier (Kundry), William Pell (Parsifal), Hans Sotin (Gurnemanz), Franz Mazura (Klingsor) i Ber

nard Weikl (Amfortas). Dyrygował James Levine, który w 1994 roku przekazał batutę Giuseppe Sinopolemu W tej insceni

zacji debiutował w Bayreuth 1992 roku jako tytułowy bohater Placido Domingo, partnerowała mu oczywiście Waltraud 

Meier. Po niej w partii Kundry podziwiano Jen is Martin, Utę Priew, Lindę Watson i Violettę Urmana. Natomiast partia Par

sifala stała się domeną duńskiego tenora Poula Elminga, partia Gurnemanza - Hansa Sostina. 

Równie bogate tradycje ma Parsifal na scenach obu Ameryk i Europy. Po partie Kundry i Parsifala sięgają wielkie gwiazdy -

Lillian Nordica, Helen Traubel i Lauritz Melhior rzucają na kolana amerykańską i londyńską publiczność. Rok 1930 przy

nosi nową inscenizację dzieła na scenie londyńskiej Covent Garden i tutaj znowu spotykamy Lauriza Melhiora, partneruje 

mu Frida Leider. Z inicjatywy Artura Rodzińskiego wystawiono Parsifala w Cleveland w Severance Hall , w partii Kundry 

podziwiano wtedy Gertrudę Kappel, a jako Gurnemanza Ludwika Hofmanna, dyrygował Artur Rodziński. Opinia dosko

nałej Kundry towarzyszyła znakomitej Kirsten Flagstad, jeszcze znakomitszej odtwórczyni partii Izoldy. W 1950 roku par

tię Kundry śpiewa w Rzymie Maria Callas, późniejsza „primadonna assoluta". Rok później rozpoczyna swoją wagnerowska 

karierę Astrid Varnay, znakomita Kundry, Izolda, Brunhilda i Otruda. Lata siedemdziesiąte związane są z nazwiskami Gwy

neth Jones, która w partii Kundry występowała nie tylko w Bayreuth, ale również w nowojorskiej Metropolitan i londyńskiej 

Covent Garden, Christy Ludwig, Tatiany Troyanos, Gabrieli Schnaut. 

W kwietniu 1968 roku ma miejsce głośna premiera misterium w hamburskiej Staatsoper, reżyserował Hans Holter, dyry

gował Leopold Ludwig, w obsadzie m.in. Theo Adam (Gurnemanz) i Irene Dal is (Kundry). 

Szczególny „wysyp" nowych inscenizacji przyniosło ostatnich kilkanaście lat. Zacznijmy ten przegląd od Salzburga gdzie 

w 1980 roku Herbert von Karajan wystawił Parsifala we własnej reżyserii i pod własną batutą, tytułową partie śpiewał 

Peter Hofmann. W 1987 roku pojawia się Parsifal w neapolitańskim San Carlo, w reżyserii i pod batutą Gustava Kuhna, 
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scenografia Peter Pabst. Rok później mamy Parsifala w Brukseli, reżyseria 

Peter Mussbach, dyryguje Sylvian Camberling, w obsadzie Livia Budai (Kun

dry), Jose van Dam (Amfortas), Franz Mazura (Klingsor). Opinię jednej z naj

piękniejszych inscenizacji na niemieckich scenach zyskała ta zrealizowana 

w 1989 roku w Brunszwiku. Dyrygował Stefan Soltesz, autorem scenografii 

był Michael Scott, śpiewali Vera Baniewicz (Kundryl i Heinz Krause (Parsifal). 

Fatalną opinię natomiast zyskał zrealizowany niemal w tym samym czasie 

·przez Siegfrieda Schoenbahma Parsifal w Kassel. Kundry przedstawiono 

w niej jako punk-lady, Klingsora jako kastrata, a niemal nagiego Amfortasa 

wożono na wielkim szpitalnym łóżku. W 1988 roku w Dreźnie wchodzi na 

scenę Parsifal w reżyserii Theo Adama, pod batutą Hansa Von ka; tutaj mia

no rewelacyjnej pary zyskują Uta Priew (Kundryl i Eberhard Buchner. Medio

lańska La Scala realizuje misterium w 1991 roku, dyryguje Riccardo Muti 

główne partie śpiewają Waltraud Meier i Placido Domingo. W nowojorskiej 

Metropolitan najnowszą inscenizację (premiera w kwietniu 1995) zrealizo

wali Otto Schenk - reżyseria, Gunther Schneider-Siemssen - scenografia, 

przy pulpicie dyrygenckim oczywiście James Levine. Jego interpretacja im

ponuje ogromną logiką muzycznego przebiegu, Levin potrafi też nadać 

muzyce tego niezwykłego dzieła niemal mistyczny charakter. Główne partie 

śpiewali Gwyneth Jones i Placido Domingo. Wiedeńska Staatsoper ma 

w repertuarze inscenizację przygotowaną przez Augusta Everdinga - reżyseria 

i Jurgena Rosse- scenografia, w Berlińskiej Deutsche Oper można podziwiać 

inscenizację Gbtza Friedricha i Andreasa Reinharda. W 1997 roku paryska 

publiczność mogla wybierać między Parsifalem w Opera Bastille pod batu

tą Horsta Steina a Theatre du Chatelet gdzie dyrygował Semyon Bychkov. 

Gdy w Salzburgu występowali Waltraud Meier i Poul Elming, w Berlinie -

Violetta Urmana i Costa Winberg. Kiedy Deborah Polaski i Placido Domin

go zachwycali w Rzymie i Londynie, Linda Watson i Stig Fogh Andersen 

w Berlinie, a Gabriela Schnaut i Thomas Moser w Wiedniu. W Paryżu part

nerką Poula Elminga była Violetta Urmana. 
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Amalie Materna (Kundry), Emil Scaria (Gurnemanz) 
i Herman Winkellmann (Parsifal), pierwsi wykonawcy Parsifala, Bayreuth 1882. 

BAYR.EVTf-t 
19.5'1 

Wieland Wagner i Wolfgang Wagner. 
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JAK WYCtLĄDAJĄ TRADYCJE 
WYKONAWCZE PARflFAlA 
W POUCE'? 
Powiedzmy to sobie otwarcie: mamy w tym względzie mizerne osiągnięcia, 

mimo że mieliśmy w historii naszego teatru operowego spore grono znako

mitych śp i ewaków odnoszących sukcesy w dziełach Wagnera na najbardziej 

znanych scenach świata. Wystarczy wspomnieć braci Jana i Edwarda Resz

ków (pierwszy uchodził za wzorcowego Tristana i Lohengrina, drugi Hage

na i Wotana w Pierścieniu Nibelunga), Felicję Kaszowską (Izolda i Brunhilda 

w MET oraz Operze Wiedeńskiej), Jerzego Czaplickiego (Złoto Renu w La 

Scali, Lohengrin i Tannhauser w Chicago), Aleksandra Bandrowskiego (tytu

łowy Tannhauser i Lohengrin w Berlinie i Monachium), Adama Didura (Land

graf w Tannhauserze, Wotan w Zlocie Renu w La Scali), Ignacego Dygasa (sen

sacyjny Lohengrin w Parmie oraz Zygrfyd w Zmierzchu bogów na scenie 

Teatro Colon w Buenos Aires), Stefana Belinę-Skupiewskiego (Tristan w La 

Scali) czy Wandę Wermińską (Ewa w Śpiewakach norymberskich, Zyglinda 

w Walkirii na scenach Brazylii). Partie w Parsifalu mieli w swoim repertuarze 

jedynie Adam Diudr (Kl ingsor w MET), Edward Reszke (Gurnemanz w MET). 

Jednak nikt z wyżej wymienionych nie występował w Bayreuth. Jedyny polski 

ślad na tym festiwalu to nazwisko Marii Janowskiej, która w 1925 roku 

wystąpiła w partii l eśnego ptaszka w Zygfrydzie oraz jednej z Dziewcząt

-Kwiatów w Parsifalu. Kolejna polska śp i ewaczka Alina Wodnicka stanęła na 

tej scenie dopiero w 1990 roku. Najpierw była jednym z giermków Gurne

manza, następnego roku wystąpiła w gronie Dziewcząt-Kwiatów w Parsifalu. 

Po wojnie honoru polskich tradycji wagnerowskich na światowych scenach 

bronią przede wszystkim panie. Teresa Żylis-Gara (Elżbieta w Tannhauserze, 

Elza w Lohengrinie, Zyglinda w Walkirii na scenach Orange, Paryża i nowo

jorskiej MET), Hanna Lisowska (Senta w Holendrze tułaczu, Gudruna i Zyg

lina w Pierścieniu i tytułowa Izo lda w Lipsku, Berlinie, Londynie i nowojor

skiej MET), Krystyna Szostek-Radkowa (Kundry w Parsifa lu w Lyonie, Ortruda 

26. 

w Lohengrinie w Berlinie i Brukseli), Jadwiga Rappe (Erda w Pierścieniu - Lon

dyn, Berlin, Orange, Bruksela) i Vera Baniewicz (Kundry, Wenus i Braugena 

w Lipsku, Weimarze, Karslruhe, Hanowerze, Brunszwiku, Mannheimie, 

Montrealu i Lyonie). 

Pierwsze wykonanie obszernych fragmentów Parsifala w Polsce miało miejsce 

3 i 5 grudnia 1904 roku na estradzie Filharmonii Warszawskiej. Tytułowym 

Parsifalem był Erik Schmedes, Kundry śpiewała Felia Litvinne (szwagierka 

Edwarda Reszke), Konrad Zawiłowski był Gurnemanzem, a Giuseppe Kasch

mann śpiewał partie Amfortasa i Kilingsora, dyrygował Ludwik Czelański. 

Soliści śpiewali po francusku, a chór, przygotowany przez Zygmunta Noskow

skiego, po polsku. 

Na prapremierę wersji scenicznej trzeba było czekać do 27 marca 1927 - tego 

dnia odbyła się bowiem pamiętna premiera polska Wagnerowskiego Parsifa

la w Teatrze Wielkim w Warszawie. Trud wprowadzenia dzieła wz i ęli na swoje 

barki Adolf Popławski - reżyseria, oraz Stanisław Jasiński i Józef Wodyński, 

którzy dokonali adaptacji dekoracji sprowadzonych z Wiednia. Kierownictwo 

muzyczne sprawował Emil Młynarski, chóry przygotowali: D. Polzinetti (ope

rowy) i A. Szczygielski (dziecięcy). Jako pierwsi wykonawcy przeszli do historii: 

Maria Budziszewska (Kundry), Stanisław Gruszczyński (Parsifal), Aleksander 

Michałowski (Gurnemanz), Eugeniusz Mossakowski (Amfortas), Marian Pale

wicz-Golejewski (Klingsor) i Zygmunt Mosoczy (Titurel). Sukces premiery prze

szedł wszelkie oczekiwania, pisano wręcz o prawdziwym święcie sztuki ope

rowej. „[„.] Orkiestra zdobyła się na rzecz miary niecodziennej. Tu szczególnie 

znać rękę Emila Młynarskiego. Kto wie, ile talentu, wiedzy, doświadczen ia 

i pracy trzeba było włożyć w takie przygotowanie partii orkiestrowej Parsifa

la, nie może się wstrzymać od słów głębokiego uznania" - pisał w recenzji do 

„Kuriera Warszawskiego" Felicjan Szopski. Równie entuzjastyczne recenzje 

zebrali za swoje kreacje wszyscy wykonawcy. W marcu 1934 r?ku wznowio

no Parsifala, tym razem dyrygował Walerian Bierdiajew, w głównych partiach 

występowali: Franciszka Platówna (Kundry), Antoni Gołębiowski (Parsifal), 

Janusz Brodnicki (Klingsor), wykonawcy partii Titurela i Gurnemanza nie 
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Maria Janowska śpiewała Kundry w Poznaniu. 

Stanisław Gruszczyński jako Parsifal, 1927. 



zm ieni li się. Tym razem jednak opinie nie były tak entuzjastyczne. „[ ... ) Nie można pominąć tego, że pod względem mu

zycznym nie wszystko stało na poziomie przeciętnego wykonania, zaś pod względem wyrazu dużo myśli muzycznych prze

szło bez wrażenia, jakby kto deklamował bezbarwnie, nie rozumiejąc ani jednego słowa z tego co mówił." - pisał w „ Ku

rierze Porannym" Jan Maklakiewicz. 

Ostatnie przed li wojną światową wznowienie Parsifala na warszawskiej scenie odbyło się w marcu 193 7 roku, dyrygował 

Walerian Bierdiajew. 

Na ko lejną premierę tego dzieła przyszło nam czekać ponad pół wieku. Pierwszy w powojennej historii Parsifa l wszedł na 

scenę warszawskiego Teatru Wielkiego 26 marca 1993 roku w kształcie jaki mu nadali Klaus Wagner - reżyseria i Thomas 

Pekny- scenografia, kierownictwo muzyczne sprawował Antoni Wicherek. W premierowej obsadzie wystąpi li : Hanna Li

sowska (Kundry), Grzegorz Caban (Parsifa l), Włodzimierz Zalewski (Gurnemanz), Zenon Kosnowski (Amfortas), Ryszard 

Morka (Klingsor) i Mieczysław Mi lun (Titurel) . Krytycy niemal jednogłośnie podziwiali wysoki poziom muzyczny premiery, 

natomiast zdania odnośn ie inscenizacji były bardzo podzielone. 

Za chwilę zobaczycie Państwo drugą po wojnie polską in scenizację Parsifala. Jaka będzie? - to już musicie ocenić sami. 

Polska premiera Parsifala w Warszawie, 1927: Eugen iusz Mossakowski (Amfortas), Aleksander Michałowsk i 
(Gu rnemanz), Stanisław Gruszczyńsk i (Parsifal). 

Adam Czopek 
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DY./KOC,RAFIA 
(WYBÓR) 

1939 
L. Melhior, K. Flagstad, J. Schorr, T. List 
Chór i orkiestra Metropolitan Opera w Nowym Jorku 
Dyr. Artur Bodanzky, reedycja Deutsche Gramophon 

1951 
w. Windgassen, M. Modli, L. Weber, G. London 
H. Uhde, A. van Mill 
Chór i orkiestra Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth 
Dyr. Hans Knappertsbusch, reedycja Teldec 

1965 
J. Thomas, I. Dalis, H. Hotter, G. London, G. Neidlinger 

M. Talvela 
Chór i orkiestra Festiwalu Wagnerowskiego w Baureuth 
dyr. Hans Knappertsbusch, Philips 

1970 
J. King, G. Jones, T. Stewart, F. Crass, D. Mclntyre 
K. Ridderbusch 
Chór i orkiestra Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth 
dyr. Pierre Boulez, Deutsche Gramophon 

1974 
R. Kolio, Ch. Ludwig, D. Fischer-Dieskau, H. Hotter 
G. Frick, Z. Kelemen 
Chór i orkiestra Wiener Philharmoniker, dyr. Georg Solti, 
Dec ca 

1981 
P. Hoffmann, D. Vejzovic, K. Moll, J. van Dam 
S. Nimsgern, V. Van Halem 
Berliner Philharmoniker, chór Deutsche Oper Berlin 
dyr. Herbert von Karajan, Deutsche Gramophon 
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S. Jerusalem, E. Randova. B. Weikl , M. Salminen 
H. Sotin, L. Roar 
Chór i orkiestra Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth 
dyr. Horst Stein, Philips 

1985 
J. Norman, P. Domingo, K. Moll, J. Morris, J.Rootering 
E. Wlaschiha 
Chór i orkiestra Metropolitan Opera w Nowym Jorku 
dyr. James Levine, Deutsche Gramophon 

J. Ellsworth, W. Meier, P. Melntyre, P. Joli, M Folwell 
Chór i orkiestra Welsh National Opera 
dyr. Reginald Goodall, EMI (angielska wersja językowa) 

1991 
S. Jerusalem, W. Meier, M. Holle, J. Van Dam 
J. Tomlinson, G. Van Kannen 
Chór i orkiestra Deutsche Oper Berlin 
dyr. Daniel Barenboim, Teldec 

1992 
P. Hofmann, W. Meier, S. Estes, M. Salminen 
H. Sotin, F. Mazura 
Chór i orkiestra Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth 
dyr. James Levine, Philips 

Opracował Adam Czopek 



UWAGI DO ,,PARll FALM' 
ROZMOWA Z REŻY.fEREM .fPEKTAKLU 

HAN.IEM-PETEREM LEHMANNEM 

Czy wie Pan, że Parsifala zagrano w Poznaniu już w 1901 roku - zrealizował go niemiecki zespół ówczesnego Teatru Miej

skiego. Potem wystawiono go na istniejącej obecnie scenie pod Pegazem w maju 1913, również siłami niemieckiego 

Teatru Miejskiego, a w sierpniu 1919 roku był ostatnim spektaklem poprzedzającym przejęcie teatru przez polskie władze 

miejskie ... 

Wspaniale! To interesujące, jak historia świata spotyka się z historią sztuki i jak aktualne jest ciągle to, że sztuka prze

kracza granice historyczne państw. Sztuka jest czymś więcej, niż polityka. Rozumie, jak łączyć ludzi, jest językiem 

bardziej bezpośrednim i przekonującym, niż wydarzenie polityczne. To jest też powód, dla którego jestem tu tak 

chętnie. Cieszę się, że mogę pracować nad Parsifalem z polskimi artystami. Widzę, że posiadają bardzo dużą wraż

liwość na wszystkie te, z pozoru niezwykle skomplikowane, konteksty i zależności. Czy weźmiemy chór, czy na przy

kład młodych solistów, bardzo szybko je rozumieją i potrafią przetworzyć sytuacje teatralne czy ekspresję muzycz

ną. W Parsifalu wszystko jest bezpośrednio ludzkie, pierwotnie ludzkie, nie wydumane, ani przeintelektualizowane. 

Uczucia, sytuacje - są najważniejsze i wielką radość sprawia mi odmalowywać je z tutejszym zespołem. To dla mnie 

bardzo ważne. 

Przez wiele lat pracował Pan w Bayreuth, współpracował tam z Wielandem i Wolfgangiem Wagnerami ... 

Praca z Wielandem i Wolfgangiem Wagnerami miała dwa aspekty. Strona artystyczna to wyłącznie Wieland Wagner. 

Byłem jego asystentem w Bayreuth siedem lat. Gdy zmarł, kolejne siedem lat realizowałem jego dzieła, odświeża

łem je każdego roku i był to oczywiście czas, który decydująco wpłynął na mój osobisty stosunek do Ryszarda Wag

nera. Było mi potem rzeczywiście bardzo ciężko wyzwolić się z przemożnego wpływu, jakiemu wówczas uległem, 

„oddzielić się" od wielkiego artysty jakim był Wieland Wagner - każdy przecież musi znaleźć drogę do siebie samego. 

Stawało się to przez wiele lat, kiedy dużo inscenizowałem Wagnera. 
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Pracowałem w Bayreuth 14 lat (1960-1973). Wolfgang Wagner to drugi aspekt mojej współpracy w braćmi Wagne

rami. Wywarł ważny wpływ na mnie jako na późniejszego dyrektora. Od 20 lat kieruję Teatrem w Hanowerze 

i bardzo wiele przejąłem od Wolfganga w zakresie organizacji dużych przedsięwzięć, współpracy z ludźmi - jemu 

to zawdzięczam . 

Przez 30 lat od premiery Parsifala wolno było grać jedynie w Bayreuth - czy nie sądzi Pan, że takie ograniczenie to niebez

pieczeństwo dla dzieła? 

Przede wszystkim partytura Parsifala napisana z myślą o kanale orkiestrowym teatru w Bayreuth i specyfice akustycznej 

tego miejsca. Jestem pewien, że gdyby Wagner żył nie byłoby tych trzydziestu lat. Nie zaszkodziły mu na pewno, 

ale powstał rodzaj kuriozum: w historii świata nie ma i nie było czegoś podobnego. Po śmierci kompozytora doszło 

do pewnej mistyfikacji, do której Wagner - prawdziwy człowiek teatru - na pewno by nie dopuścił. Parsifal to je

dyne w swoim gatunku misterium sceniczne. Intensywnie podejmuje temat religijny, ale również temat pierwotny 

dla Ryszarda Wagnera: wyzwolenia mężczyzny przez kobietę -Amfortasa, względnie Parsifala przez Kundry. To są , 

uważam, idee odnoszące się do natury, które w jego dziele artystycznym znajdywały coraz to nowe formy wyrazu. 

Mówi się - to już prawie frazes, ale powtarzam chętnie, bo jest w tym coś z prawdy - Wagner pisał ciągle tę samą 

operę, tylko ciągle w innej konstelacji: czy weźmiemy Holendra, Tannhausera, Lohengrina, wszystko obraca się wokół 

tego samego pra-tematu. Dlatego też dzieło zyskało od samego początku szczególne miejsce i zajmuje je właściwie 

po dziś dzień. Jest kilka dzieł w literaturze, które sprawiają, że w teatrze tworzy się osobliwy nastrój, należy do nich 

np. Czarodziejski flet i na pewno Parsifal. 

Nawet Strawiński wyśmiewał kult uprawiany w Bayreuth, te niewygodne krzesła ... Idea teatru dla wszystkich, ale jednocześ

nie pewna sprzeczność? 

Nie sądzę, że to sprzeczność. Teatr w Bayreuth jest zbudowany jak amfiteatr grecki . Spełnia podstawowy warunek: 

z każdego miejsca widać i słychać tak samo. Właściwie chciał go wybudować, zorganizować jeden festiwal - poka

zać Ring - i rozebrać wszystko. Ale ludzie przybywają tam do dziś tak licznie, że np. w tym roku zamówień było 

pięciokrotnie więcej niż miejsc. A przecież ideą Wagnera było prezentowanie spektakli gratis. Oczywiście, każdy 

kompozytor jest zazdrosny o sukces drugiego, stąd złośliwości Strawińskiego. 

Po doświadczeniach w Bayreuth pewnie trochę szkoda pracować w warunkach mniej idealnych ... 
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Realizowałem Parsifala w Brukseli, Zurychu i Hanowerze. Uważam to dzieło za tak piękne, ważne i wyjątkowe, 

że zrealizowałbym je wszędzie, gdzie istnieją podstawowe warunki. Muszę powiedzieć z dużą wdzięcznością, że 

w Poznaniu wszyscy pracują bardzo poważnie nad tym, aby stworzyć dobre przedstawienie - i właśnie to uważam 



za istotne, a nie to, że 30 czy 1 OO lat dzieło było zastrzeżone dla Bayreuth. Uważam, że ludzie muszą się z nim spot

kać, bo Parsifa l to nie tylko fragment historii muzyki, ale zarazem opowieść dotycząca spraw, które odnosi s i ę bez

pośrednio do nas wszystkich. Libretto mogłoby pochodzić od Freuda. Kundry to najbardziej interesująca postać, jaką 

Wagner w ogóle stworzył- szukająca zbawien ia zbawczyni, grzeszna, ale bez grzechu, charakter o niezwykłym stop

niu skomplikowania - do dzisiaj absolutnie wyjątkowa na opermyej scenie. Parsifal to tak piękny teatr muzyczny, 

że byłoby po prostu straszne, gdyby nie był grany w Poznaniu. 

Publiczność polska nie ma zbyt wie lu okazj i doświadczania dziel Wagnerowskich w oryginale. 

Inscenizowałem Wagnera w Japonii, w Ameryce, a także w wielu bardzo zróżn i cowanych kulturowo krajach euro

pejskich, czy np. ostatnio w Zagrzebiu. Także tam ludzie byli absolutnie zafascynowani i słucha li Wagnera nie ina

czej, niż gdzie indziej. Musimy rozwiać wszelkie obawy: Wagner jest ani długi , ani nudny. Jeśli traktujemy go poważ

nie, widzimy, że to co chce powiedzieć , mówi to w najkrótszym czasie. Trzeba o tym wiedzieć. Jeśli czas jest 

wypełniony, to go nie zauważamy. Jeśli słuchacze myślą o czasie, znaczy, że realizatorzy popełnili błąd . Pojęcie czasu 

jest relatywne - wiedział to Einstein, wiemy i my. W Hanowerze graliśmy 33 razy i nikt się nie nudził. 

Kiedy anal izujemy biografię Wagnera, niełatwo odnaleźć w niej ś l ady idei, o których mowa w Parsifalu ... 

Jak można mówić o 11 czystym prostaczku", samemu nim nie będąc? Ale jak można nim być w wieku 70 lat?! Wag

ner nigdy nim nie był i nie uważał s i ę za takiego. Ta pozorna sprzeczność jest dla mnie raczej sumą doświadczenia 

życiowego i namiętności. Doświadczenie Wagnera powoduje, że w tej sztuce nie dyskryminuje on kobiety. Wręcz 

przeciwnie - akcentuje wielkie możliwości tkwiące w jej postaci. Kundry jest pra-kobietą, która od stuleci poszukuje 

mężczyzny, partnera. Wydawało się, że ma być nim Chrystus - si lny, w którym mogła by odzwierc i edlić siebie. Ale 

gdy zobaczyła go na krzyżu pomyślała, że to przecież najsłabszy człowiek spośród wszystkich i musiała go wyśmiać. 

W tym momencie Chrystus spojrzał na nią - to spojrzenie wywołało w niej poczucie winy. Odtąd nigdy już nie może 

zaznać spokoju . Szuka wi ęc, szuka Chrystusa, od św i ata do świata. Ma nadzieję odna leźć go w Amfortasie, ale on 

okazuje się slaby, daje się uwieźć. Niepokój Kundry prowadzi ją do tego, że staje się medium. Ratuje się snem. Sen 

jest jej ucieczką, neutralnym stanem, z którego budzi ją albo Gurnemanz - jest wówczas postacią pozytywną, ko

bietą w służb ie Graala - albo też Klingsor (tak zaczyna s i ę li akt) - wtedy jest kusicielką, podporządkowaną jego wła

dzy. Z tej dwoistości uwalnia ją spotkanie z Parsifalem, który opiera się jej miłości świadomy swej misji zbawienia 

Amfortasa - Parsifal chce wróc i ć z włóczn i ą do zamku Graala, aby uleczyć jego rany. Historia mówi nie tylko 

o odkupieniu Kundry czy Amfortasa, ale o odkupieniu od nienawiści i gwałtu, zbyt wybujałej seksua lności. Klingsor 

stwo rzył swój ogród rozkoszy, ponieważ nie mógł być rycerzem Graala, stąd jego nienawiść i próba stworzenia 

przeciwwagi dla świata Graala. Ale nienawiść i dwoistość pochodzą właśn i e od Graala. Titurel i Amfortas nie zro-
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zumieli, że winni byli włączyć Klingsora w swój świat i uczynili go wrogiem. Parsifal jest wielkim dziełem braterstwa. 

Powróćmy do pytania dlaczego mężczyzna, który nie posiadał być może tych wszystkich cnót stwarza takie dzieło: 

właśnie dlatego, że jako artysta próbuje się oczyści ć przez swe dzieło. Odkupienie odkupiciela. Myślę, że pisząc tę 

partyturę Wagner wyzwolił się od wielu l ęków, przymusów i sytuacj i, które wtargnęły w jego życie. Mogę sobie 

wyobrazić, że kiedy był nieznany, z długami, bez perspektyw, wiedział, że ma do wykonania ogromne zadanie i musi 

je wykonać . Podobnie jak Klingsor, który również był niechciany. Jednak Wagner, mimo wszystkich przeciwności, 

dokonał tego i jest to nieprawdopodobne. Nie tylko stworzył wielkie dzieło , ale stworzył dziesięć wielkich dzieł. 

Urodził się w 1813 roku, podczas masakry w Lipsku - był dzieckiem wojny. Il eż musiał przeżyć, jaką przejść drogę 

życiową jako chłop i ec! Kiedy potem udało mu s i ę obronić własne dzieło przed świ atem, był to czyn niewiarygod

ny. Ta siła odzwierciedla s i ę w Parsifalu. Artystą jest s i ę dlatego, że podąża się za głosem geniuszu. I stnieją tysiące ludzi, 

którzy może postępują moralnie lepiej, ale nie napisali ani jednej nuty Tristana. Nie chodzi tu o kalkulację, o zasadę 

„cel uświęca środki", ale o niezwykle c i ężk i e zadanie, nie do wykonania. Wagner wykonał je. To zadanie podobne 

jest do miecza Parsifala: nie wolno mu go było splamić. Wagner swą sztukę pozostawił czystą. Jego długi, kobiety, 

przyjaciele - wszystko prawda, ale jego sztuka była zawsze jego własną. Artystycznej szpady nigdy nie splamił. 
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Parsifal w Bayreuth, 1982 (insc. G. Friedrich). 
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Jak trzeba interpretować Parsifala w końcu XX wieku? 

Inscenizacja jest zawsze osobistą wypowi edzią na temat mitu. Nieprzypadkowo dzieło to, odkąd zostało napisane, 

c i ągle porusza. Jest tak dlatego, że dotyczy osobistych relacji. Nie uważam, żeby np. Klingsor dzisiaj musiał nosić 

skórzany płaszcz i ciemne okulary- żeby było wiadomo, że to mafioso (a i to też wcale się nie zgadza) . Aktua ln ość 

l eży w warstwie duchowej opowieści. Każdy widzi ją inaczej. Dla mnie historia jest tak gruntowna, że odnosi się do 

każdego człowieka, w każdym czasie. Jest porównywalna z s iłą dramatów Szekspira, które też widziane są przez każdą 
generację inaczej, inaczej odbierane, ale zawsze dotykają jej uczuć. Usiłuję wyraźnie wyeksponować uczucia zawarte 

są w tej sztuce i ukaz:ać publiczności ich dramaturgię . To interesuje mnie o wiele bardziej niż optyka, która zawęża 

czasowo, a więc ogranicza uniwersalną wymowę dzieła. A wymowa Parsifala jest- uważam - tak wielka, że nie wolno 

mi jej ograniczać . 

Nie wolno zapominać, że tę historię opowiada człow i ek, który osiągnął szczyt kunsztu opowiadan ia. Umie to robić, 

opowiada jako stary człowiek. Już z pojawieniem się pierwszego tematu wchodzimy (jeś li zechcemy i poddamy się 

temu) w zupełnie inny świat. Ta muzyka „zabiera" nas, chcemy wiedzieć, co będzie dalej. To nieskończona muzy

ka. Dla nas, realizatorów, to wie lki plus, że do opowiedzen ia tej historii mamy tę muzykę, że mamy „pomocnika" 

Wagnera, który tę historię tak fascynująco skomponował. Ten człowiek umie np. powiedzieć swoim ogrodem roz

koszy więcej o erotyce, niż najgorętsze filmy porno. 

Rozmawia/a K. L. 

Parsifal w Bayreuth, 1997 (insc. W. Wagner). 
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