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chór, balet i orkies tra Teatru Wielkiego w Pozn ani u, so l iści Poznańskiego Chóru C hł o pi ę cego, statyśc i 

Realizacja Tannhausera jest zawsze w teatrze 
operowym szczególnym świętem . U nas tak to 
p rzeżywa l i ś my v roku 1967, kiedy ówcze ś ni gi
ganci opery po lskiej zmierzyli s i ę z tym dziełem. 
Po stał Tannhauser w kompetentnej interpre
taqi muzycznej Roberta Satanowskiego, który 
firmował równi eż reżyser i ę . W i dać w ni ej wszak 
było rękę Conrada Drzewieckiego, choreog rafa 
sceny na Wenusbergu, ale równ i eż u k ła d u ru-
howego obrazów chóralnych i prowadzenia 

poszczególnych postaci . Sce nog ra fi ę - monu 
mentalną i pi ękn ą - da ła Zofia Wierchowicz, 
która zap roj ektowała również kostiumy - jesz
cze p ięk n i ej sze. Role solistyczne obsa dzone 
podwójnie, wszystkie wyśm ien i t e: Landgraf 
Turyngii ( Łuk a sze k, Kizewe ter), Wolfram von 

Eschenbach (Kondella, Fechner), dwie kreacje 
bohatera tytu łowego, obie porywające (Wę 

grzyn , Romań ski) oraz niezapomniana w pa rt ii 
Elż bi ety Antonina Kawecka. 
Jaki będz i e nasz dzisiejszy Tannhauser7 Do jego 
rea lizacji zapros i l iśm y ekipę m ięd zy n a rodową, 

aby p rzy bl i żyć naszym bywa lcom in te r preta cję 

sztuki wagnerowskiej eu ropejsk ich twórców 
teatralnych początk u XXI wieku. Dysponujemy 
wykonawcami godnymi tego dz i e ła , począwszy 

od muzyków, poprzez artystów chóru i baletu. 
na solistach sko · czywszy. Oby nasi potomkowie 
mogl i zapam i ętać ten spektakl tak, jak my wspo 
minamy naszych poprzedników z lat 60-tych. 



STRESZCZENIE 

KTl 
Od wielu lat śpiewak i poeta Tannhau ser gości w cza
rodziejskiej grocie Wenus, świątyni cielesnych rozkoszy. 
Niestety, nawet najslodsze z nich tracą z czasem wszelki 
urok, a znużenie kochanka nie uszlo uwagi zatrwożonej 
bogini. Tannhauser tęskni za slońcem i czarem natury, gdy 
zaś Wenus prosi go o nową pieśń, on kończy ją niespo
dzianą skargą, blagając o prawo powrotu do zielonych 
ląk rzeczywistego świata . Daremnie Wenus roztacza swe 
wdzięki, Tannhauser opiewa swą milość do niej, by tym 
latwiej wyrwać się z dlawiących go objęć, przysięgając za 
razem, że po wsze czasy glosić będzie jej chwałę. Wenus 
wybucha gniewem. źle s krywającym rozpacz z powodu 
nieodwracalnego rozstania. By zrzucić z siebie zmyslowe 
omamy, Tannhauser wzywa imienia Maryi - i nagle grota 
Wenery znika, ustępując miejsca zielonej polanie u stóp 
zamku Wartburg, gdzie miody Pasterz prowadzi trzody. 
Jest wiosna, z dala dobiega podniosly ś piew pielgrzymów. 
Tannhauser pada na kolana, dziękują( Bogu za cud. Do· 
lin ę przemierza drużyna Hermanna, Landgrafa Turyngii, 
powracając z polowania. To dawni towarzysze Tannhau
sera. Jest wśród nich Jego najdroższy przyjaciel, śpiewak 
i poeta Wolfram von Eschenbach; on też pierwszy go po
znaje, prosząc, by znów przyłączy! się do dawnej kompa
nii. Tannhauser waha się jeszcze, ulega dopiero na dźwięk 
imienia El żbiety, siostrzenicy Landgrafa, o której wierności 

zapewnia go Wolfram. Wstrząśnięty jej wspomnieniem 
Tannhauser rusza z przyjaciólmi na Wartburg. 
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AKT II 
Elżbieta wbiega w zachwycie do wielkiej sa li, gdzie odby
wały się niegdyś poetyckie i śpiewacze turnieje i gdzie nie
zmiennie triumfowal Tannhauser. Po chwili sam śpiewak 

rzuca się jej do stóp; razem slaw ią cud, który ich znów 
polączył, podczas gdy Wolfram, patrząc na nich z dale
ka, żegna się z marzeniami. Landgraf, wiedząc wszystko 
o uczuciach siostrzenicy do Tannhausera, wita dostoinych 
gości, po czym oglasza zasady turnieju : nag rodę z rąk 
Elżbi e ty odbierze ten śpiewak, który w najpiękniejszych 
slowach rozslawi potęgę milości. Pierwszy występuje 

Wolfram, opiewaiąc dyskretną i trwożliwą adorację z od
dali, gdzie obiekt uczuć jest niczym niedo s iężna gwiazda. 
Tannhauser odrzuca tę bezcielesną wizję miłości, glosząc 

chwalę źródla, co koi pragnienie. Elżbieta czyni nieznacz
ny gest aprobaty, reflektuje się Jednak, czując chlód i nie
chęć zebranych . Tannhauserowi odpowiada Walter von 
der Vogelweide, najwyżej stawiaiąc źródło czystej cnoty, 
co traci magiczne właściwości, gdy w nim umoczyć usta. 
Tannhauser odpowiada Jeszcze żwawiej , otwarcie wy
slawiając urok żądz. Jego slowa budzą gniewną reakcję 
Biterolfa, obrońcy cnót rycerskich, wówczas Jednak po
rywczy Tannhauser poczyna drwić z niemlodego JUŻ śpie
waka, w którego obronie występuje Walter. Tego JUŻ za 
wiele dla kochanka Wenus zbywszy się wszelkiej rozwagi, 
Tannhauser bezwstydnie slawić poczyna rozkosze przeklę
tej groty. Na dźwięk bluźnierczych słów damy pośpiesznie 
opuszczają salę, a rycerze dobywaią mieczy. Tylko Elżbieta 
staje w obronie grzesznika, nie bacząc na śmiertelną ranę, 
Jaką jej zada!. Wstrząśnięty Tannhauser wysluchuje w po
korze wyroku Landgrafa : ma się przyłączyć do pielgrzymów 
idących do Rzymu i nie wracać w rodzinne strony bez papie
skiego rozgrzeszenia. Pójdzie za nim modlitwa El żbiety. 

AKT III 
W dol inie nieopoda l Wartburga Elżb i eta modl i się u stóp 
figu ry Matki Boskiej Wolfram, nie odstępujący JeJ na krok, 
wie, że wyg ląda ona powrotu pielgrzymów, których długi 
orszak przemierza wreszcie dolinę; niestety, nie ma wśród 
nich Tannhausera. Elżbieta modli się je zcze ż arl iwiej, po 
czym stanowczym, Jagodnym gestem oddaliwszy Wol
frama, sama wstępuje na ścieżkę wiodącą ku zamkowi . 
Wpatrzony w jeJ bialą sy lwetkę Wolfram intonuie pieśń 
do ni edostępnej gwiazdy. Wówczas z mroku wylania się 
syl 1etka zn użonego wędrowca: to Tannhauser, blady, 
wyczerpany, w lachmanach. Wolfram wybiega mu na 
spotkan ie, na dźwięk jego słów cofa się Jednak przera 
żony: przyjaciel szuka ju ż tylko groty Wenus, jedynego 
ratunku, jaki mu pozostal. Pielgrzymka nie zdała się na 
nic wysłuchawszy iego spowiedzi , Ojciec Święt y odmówi! 
rozgrzeszenia, głosząc, iż dusza tak zepsuta odrodzić się 
nie zdoła, podobn ie jak z martwego drewna pa pieskie) la
ski nie tryśnie nigdy świeza zieleń. Na oczach osłupialego 
Wolframa Tannhauser wzywa Wenus, a bogini odpowia
da na to wezwa nie. Nie widząc innego ratunku, Wolfram 
wypowiada raz ieszcze imię Elżbi ety, czym odpędza We 
nus i Jej czary, przywracając zmysły Tannhauserowi. 
Z zamku zstępuj e kondukt żalobny, zwiastuiąc śmierć Elż
biety, którą odkupila ona grzech Tannhausera. Upadłszy 
na kolana przed t rumną , śp i ewak umiera. W tej samej 
chwi li w dolinę zb i ega ją mlodzi pielgrzymi, wznosząc 

triumfalnie papieską laskę pokrytą świeżym listowiem. 

N pods1aw1 mes1czenia Pm1ra Kam1ń1 1ego 
1·1 : f. s1ąc 1 jedna opera, PWM 2008 
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SZYrvf ON PACZKOWSKI 

DWOISTY ŚWIAT 

T1\NNHALISER 

R~smd Wagner. ok. 1862 r; au1or Caesar \V11lrch 

Wagner nigdy nie mia! poczucia, że jego opera romantyczna Tann 
hauser i turniej śpiewaczy na Wartburgu Jest dramatem w pelni 
skończonym. Ale też żadnym innym dzie łem nie zajmował s i ę tak 
intensywnie po pierwszym Jego wykonaniu, jak Tannhauserem wla 
ś nie. W roku 1852 opublikował nawet wyczerpujący artykuł O wyko
naniu Tannhausera, w którym zawarł za >adnicze informacje na temat 
koncepcji i właściwego sposobu Jego /Stawienia . Powodowała to 
w dużej mierze troska o możl iwie zgodne z intencjam i wykonania 
utworu oraz okoliczność. iż Jako wygnaniec z Niemiec, po roku 1848 
nie mógł osobiście dogl ądać jego przedHawieri w teatrach Rzeszy. 
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Premiera Tannhausera odbyła się w d rezdeńskim Hoftheater 19 pa ź 

dziernika 1845 roku. O sukcesie trudno Jednak by mówić. Złe przy1ę · 
cie opery kompozytor przypi sa ł, skądinąd słusznie, konserwatyzmo
wi drezdeńskiej publiczności i jej niezrozumieniu dla nowoczesnego 
charakteru całego utworu. „Tym dziełem wydalem na siebie wyrok 
śmierci. Nie mam już nadziei na nowoczesny świat sztuki. Czułem to, 
ale prawda nie docierala do mnie z taką jasnością" - pisal w manife
ście estetycznym Doniesienie do moich przyjaciól (1851). Jednak nie 
moment prawykonania wydaje się w historii Wagnerowskiego Tann
hausera najbardziej ekscytujący, ale jego przedstawienie na deska ch 
Opery Paryskiej w 1861 roku. To było, Jak drugie narodziny dzieła. 
Dawnego kapelmistrza z Drezna, wygnańca ze swej 01czyzny a jed
nocześnie „rewolucyjnego" kompozytora Tristana i Izoldy, zaprosi 
w roku 1860 do Paryża cesarz Napoleon Ili. To on zainteresowal 
Operę Paryską Tannhauserem i spowodowal tam jego premierę . 

Gość musial wszak spelnić pewne wa runki . Opera Paryska przede 
wszystkim oczekiwała, że utwór zostan ie wykonany po francusku. 
Po 15 latach od swo1ego powstania kompozycja mu sia la więc ulec 
gruntownej przeróbce tak w warstwie literackiej. Jak muzycznej. 
Ale nie tylko ta zewnętrzna przyczyna pchnęła W2Jnera do wzi ę

cia s ię za nową wersję starego dzieła. Doświadczenia z pracy nad 
Tristanem uświadomiły mu, że Jego Język dźwiękowy z roku 1844 
nie był adekwatny do tematu Tannhausera. Francuskie tłumaczen ie 

przygotował Charles Truinet. Ze szkiców dostarczonych przez kom
pozytora ulożył francuskie wiersze, do których Wagner d użej 

mierze napisał nową muzykę , bąd ź znacząco przerobił istnieją cą . 

Paradoksalnie Paryż był ostatnim mieiscem, do którego twórca 
zamierza! się kierować. Zbyt dobrze pamięta! bolesne upokorze 
nia, Jakich doznał w czasie pierwszego pobytu w stol icy Francji 
w latach 1839-42. Chciał jednak bardzo usłyszeć swojego Tristana, 
a w Jego potencjalny sukces w Paryżu naiwnie wierzy!. W styczniu 
roku 1860 zorganizowano Wagnerowi trzy koncerty z fragm entami 
z jego oper, w tym z wstępem do Tristana i Izoldy oraz ze zrewido
waną wersją uwertury do Holendra tulacza. Miast spodziewanego 
triumfu, koncerty sprowokowaly oszc ze rczą kampanię prasową 

przeciw kompozytorowi. Jej powody, podobnie jak późniejs za opo 
zycja wobec paryskich wykonań Tannhausera, miały bardziej poli
tyczny, niż artystyczny charakter. Słuchacze Jednak przyjęli Wagne 
ra z entuzjazmem. Owe trzy koncerty znakomicie odebrane przez 
publiczność wzmogły nadzieję na prawdziwy sezon oper Wagnera 
w Paryżu. Skończyło się wszak tylko na wystawieniu Tannhausera. 

Obyczajem w Operze Paryskiej, wymuszonym na dyrekcji teatru 
przez modnisiów z rojalistycznego Jockeyclubu, było i to, że li akt 
dzieł tam wystawianych powinien zawierać balet. Członkowie 

klubu nie zwykl i pojawiać się wcześnie] w swoich lożach , niż po 
pierwszej przerwie, a przybywali tam raczej po to, by napawać 
się urodą jeunes fil/es de la danse, niż samego dzieła. Wagnera 
ostrzegano, by nie wzbudzał zlości wpływowych dandysów. On 
jednak nie miał zamiaru burzyć dramaturgii aktu li Tannhausera 
przez wprowadzenie doń tańca. Sądzi!, że wystarczaiącym u stęp

stwem i Jednocześnie ukłonem w stronę paryżan będzie gruntowne 
przekształcenie ustępu baletowego w I akcie. Wersja paryska sceny 
w grocie Wenus w stosunku do pierwotnej jest właściwie zupelnie 
nową kompozyqą. której nader śmiala muzyka nosi wszelkie ślady 
doswiadczeń wyniesionych z pracy nad Tristanem i Izoldą. Koniecz
ność napisania rozbudowanej sceny baletowej na swój sposób na
wet Wagnera pociągala . Uważa I on bowiem balet za żywotną formę 
artystyczną i godny element składowy akcji muzyczno-dramatycznej. 
pod warunkiem, że nie chodziło tylko o smukłe sylwetki tancerek. 
Chcial, by ze sceny bachanalii powstalo coś - jak p isał - „śmialego, 

dzikiego, ale stylistyczn ie szlachetnego, coś co bardziej współbrzm i 

z bachantkami, jakby wyglądaly one na sta rych reliefach " 
Wagner brał czynny ud z iał w 163. próbach. Ale pod koniec przy
gotowań spotkał go bol esny afront. Dyrygowanie premierą powie
rzono znanemu powszechnie z niekompetencji Dietschowi, który 
już podczas pierwszego pobytu Wagnera w Paryżu źle zapisał się 
w Jego pamięci. Jemu wówczas dyrekcja Opery zleciła napisanie 
muzyki do Le Vaisseau fan16me według libretta Holendra tulacza. 
Z drugiej strony nie skąpiono jednak wydatków na Jak najbardziej 
wystawną oprawę Tannhausera In scenizacja musiała by ć do
prawdy ba1eczna, bo podczas premiery 13 marca 1861 roku tylko 
w trakcie sceny polowania w I akcie wystąp ił y 4 konie i 10 psów. 
Chociaż na zakoriczenie I aktu przewid ział Wagner w partyturze 12 
waltorni, do dyspozycji dostał dwa razy tyle 
Na premierę przybył sam Napoleon Ili i jego żona Eugenie. Ich 
obecność nie uchroni la spektaklu przed spektakularną k l ęską. 

Wszystko było w porządku aż do sola rożku angielskiego towa
r z yszącego pastuszkowi. Wtedy to zaczęly się gwizdy, krzyki i pro
testy, które nie milkły JU Ż do końca wieczoru . Prowokacja musiala 
być przygotowana, gdyż nawet młodzieńcy z Jockeyclubu obecni 
byli od początku przedstawienia, czego na ogól nie praktykowa
li. W sumie odbyły się trzy przedstawienia (dwa następne 18 i 25 

marca). Wszystkie przebiegaly przy wielkim tumulcie, co zmusiło 
Wagnera do zdjęcia dzieła z afisza. Takiego skandalu Paryż nie wi 
dział potem długo, bodaj do premiery Święta wiosny Paradoksal 
nie, skutki calego wyda rzenia były jednak dla Wagnera pozytywne. 
Dyrektorzy oper zaczęli rywalizować wnet o pierwszeństwo wpro
wadzenia Tannhausera na deski swoich teatrów, tenorzy wybierali 
z niego całe fragmenty na koncerty benefisowe, a w Paryżu zaczęło 
się mówić o „ Theatre Wagner" Los dzieła na pierwszej scenie Fran
cji był Jednak na dlugie lata przesądzony. Tannhauser wrócił tam 
dopiero w roku 1895. 

/\1LIZYK \\X/ 1\\LIZVCL 

Tannhauser jest tym dziełem Wagnera, które w sposób szczegól
ny ujawnia dążenie kompozytora do wewnętrznej logiki opery, do 
harmonizacji i zespolenia w niej czasu dramatycznego z czasem 
muzycznym. Coko lwiek by powiedzieć o podjętym przez Wagnera 
temacie, jego utwór traktuje przede wszystkim o śpiewie, a głów
ny bohater to artysta-śpiewak, który swoią sztuką opiewa miłość. 
Tannhauser zatem albo sam śp iewa, albo znajduje się w sytuacji 
scenicznej. której towarzyszy muzyka śpiewawych syren, pielgrzy
mów, pasterzy a - w centralnej scen ie dzieła - rycerzy-poetów. 
Calkiem świadomie powiąz ał więc kompozytor w swoim libretcie 
średniowieczną legendę Tannhausera z równie starym podaniem 
o „wojnie" śpiewaczej na Wartburgu. Wielokrotnie wspomina! 
o tyrn w swoich szkicach autobiograficznych 
Muzyka w kompozycji Wagnera urasta do Jednego z najważniej
szych JeJ tematów. Nie towarzyszy w zwykly sposób akcji drama
tyczne], nie ilust ruje Jej na dotychczasową modłę, ale sama przeni
ka do głównej intrygi, a jeJ wykonania są istotnym elementem akcji 
sceniczną Występuje poni ekąd w funkcji, którą w filmie okre śla 

się „muzyką w kadrze", tu można by powied z ieć: „muzyka na sce
nie" Ową „ muzyką na scenie" są również epizody o drugorzędnym 
znaczeniu dla dramatu, np. odgłosy koncertu myśliwskiego, me
lodia grana przez pastuszka w dolinie wartburskiej, czy dźwięki 
trąbek obw i eszczających uroczyste przybycie gośc i na Wartburg . 
Zawsze jednak owe sceny są śc i ś le powiązane z akcją dramatyczną . 

Pielgrzymi nie śpiewają, by ktokolwiek ich słuchał, ani tym bar
dziej podziwiał Ich śpiew ma charakter religijny, brzmi niemal jak 
Bachowski chora!, towarzyszy wędrówce do Rzymu i zanika, gdy 



pątnicy się oddalają. Brzmienie rogów 
myśliwskich budowane jest z kolei 
z różnyc h odległości w zależności od 
tego, skąd myśliwi ma1ą przybyć. Po
dobnie trębacze anonsują rozpoczęcie 

turnieju gra1ąc z przeciwległych balko
nów sali rycerskiej zamku. Co Jednak 
najistotniejsze, główny bohater opery 

- Tannhauser - działa w sensie sce 
nicznym przede wszystkim gdy śp ie 

wa. Jego postać uwarunkowana 1est 
przez śp i ew, a 1ego los ściśle związa
ny z wykonywaną przezeń pieśnią na 
cześć Wenus, najpierw w grocie bogini, 
a póź niej w trakcie turnieju na Wartbur
gu. To 1ego obrazoburcze pienia pro
wokują prawdziwy dramat: wygnanie 
z Wartburga, bezcelową, bo zakończo
ną odmową rozgrzeszenia pielgrzymkę 
do Rzymu, śmierć Elżbiet y i wreszcie 
agonię samego Tannhausera . W żadnej 
wcześniejszej operze muzyka nie powo
dowała tak dramatycznych skutków. 

Dwa pełne cykle czasowe - dzienny 
i roczny zamyka Ją się w dziele Wagnera. 
Gdy w grocie Wenus Tannhauser od
daje się miłosnym uniesieniom na ze
wnątrz panu1e zimowa noc W świeci e 

bogini miłości nie ma światła sło necz

nego ani regulowanego nim naturalne
go biegu pór roku. Gdy bohater nasycił 
się JUŻ rozkoszami ciała , chce uciec z 1eJ 
królestwa. Wyobrażenie wiosennego 
poranka, zieleni traw, wspomnienie 
dźwięku dzwonów kości e lnych uświadamia mu, że żyje w sta
nie ułudy, że stracił kontakt z naturą. Pragnie odzyskać wolność 
i wrócić do prawdziwego świata. Na zawołanie imienia Maryi jego 

Antonina Kawecka jako Elżbieta . Teau Wielki w Poznaniu. 1967 r. 
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życzeniu staje się zadość. Tannhauser przenosi się w magiczny 
sposób na rozświetloną porannym słońcem i ukwieconą wiosną 
łąkę u podnóża Wartburgu. Pierwsi ludzie, na których się naty
ka to pielgrzymi wyrusza1ący w pątniczą wędrówkę oraz myśliwi 
wracający z łowów. Spotkanie z dawnymi przyjaciółmi z rycerskich 
kręgów wydaje się na moment zatrzymywać akcję. Tak jednak nie 
jest, bowiem w tym czasie do doliny przybywają pozostali łowczy, 
a ich pojawieniu się towarzyszą dźwięki rogów myśliwskich. Kiedy 
rycerze dosiadają koni, kurtyna opada. 
Przerwa między aktami I i li jest czasem potrzebnym, by przenieść 
się na zamek wartburski. Rycerze przybywają na Wartburg, a ocze
kująca ich Elżbieta dowiaduje się o powrocie Tannhausera. Gdy 
kurtyna się podnosi widać ją samą w sali rycerskiej zamku, gdzie 
zwyczajowo odbywają się turnieje śpiewacze. Centralne wydarze
nie aktu li stanowi konkurs . Wejściu gości do turniejowej sali to
warzyszy ceremonialna muzyka, która wyznacza też czas trwania 
całej sceny. Momentem zwrotnym w akcji okazuje się konkursowa 
pieśń Tannhausera. Przez swą treść sprowadza ona na bohatera 
potępienie obecnych na sali słuchaczy. Tumult 1aki powstaje za 
przyczyną jego występu staje się tak wielki, że zagłusza nawet 
śpiew kolejnej grupy pielgrzymów Do nich dołącza odsądzony od 
czci Tannhauser i wyrusza po rozgrzeszenie do Rzymu. 
Przerwa między aktem li i Ili wypełniona jest wędrówką Tannhau
sera. Wiele miesięcy upłynęło od czasu, gdy rycerz opuścił Wart
burg. Czas antraktu tym razem nie odmierza czasu rzeczywistego. 
Pięć minut wstępu orkiestrowego do Ili aktu można z powodze
niem uznać za muzyczną ilustrację pielgrzymki bohatera. Muzyka 
pełni tu funkcję opisową, maluje dźwiękowy obraz całej podróży, 
w szczególności JeJ ostatniej fazy i powrotu. W swoim artykule 
O wykonaniu Tannhausera kompozytor określił ten ustęp Jako 
„ekspozycję nastroju" oczekiwanego w następującej potem scenie. 
Ale sens owej orkiestrowe] przygrywki jest jeszcze głębszy. Utwór 
zdaje się być muzycznym odpowiednikiem tego, co o wyprawie do 
Rzymu opowie późni ej sam Tannhauser. Wagnerowi nie chodzi!o 
bowiem tylko o poinformowanie słuchacza o zasz!ych zdarzeniach, 
ale o stworzenie wrażenia ciąg!ości narracji poetycko-muzyczną 

W ostatnim akcie zmienia się pora roku . Jest ju ż jesień. Sama akcja 
toczy się natomiast późnym popołudniem (akt I porankiem, akt li 
w południe). Cykl roczny zmierza zatem w stronę zimy, cykl dzien
ny - w stronę nocy. W ten sposób czas zatacza w dziele Wagnera 
swoiste koło. Tannhauser wraca z Rzymu bez rozgrzeszenia. Jest 
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za!amany, a miast radosnego śpiewu pastuszka - jak w I akcie -
w dolinie Wartburgu słyszy smu tny śpiew Wolframa i smętne po
brzękiwanie Jego harfy. Zapada wieczór i do świata nocy pragnie 
teraz odejść. W zwątpieniu wzywa boginię Wenus, by jeJ znowu 
służyć. Prawie skazał się w ten sposób na wieczne potępienie, 

gdyby nie zbawcza dlań śmierć Elżbiety. Tak jak w I akcie za
wołanie imienia Maryi cudownie pozwoliło opuścić Tannhause
rowi królestwo Wenus, tak w Ili akcie zawołanie imienia Elżbiety 
ratu1e go przed powrotem do groty bogini miłości , z której dla 
własnego ocalenia kiedyś uciekł. Imię El żbiety wywołane zostało 
dokładnie w momencie jej zgonu. Umarła z miłości do Tannhau
sera, a swoją śmiercią odkupiła jego winy. Bóg zaś natychmiast 
odpowiedział na jej prośbę, nie czekając z łaską dla Tannhause
ra . Widocznym znakiem przebaczenia są zazielenione laski piel
grzymów. Tak więc i w przesianiu religijnym dzieła czas otrzymał 
funkcję dramaturgiczną. 

Wagner zrealizował w Tannhauserze własną koncepcję jednośc i 

czasu i akcji, a nawet miejsca, skoro wszystko dzieje się u stóp 
zamku na Wartburgu lub bezpośrednio w nim. Pomysł ten można 
traktowa ć Jako rezultat nowego sposobu organizacji dzieła opero
wego, ale kompozytor na wyrost wolał widzieć w tym efekt wła 

snego rozwoju jako poety. 

1\\0 - l'ILSNI 

Nowatorstwo i wyjątkowość dramatu w Tannhauserze dotyczy 
przede wszystkim kwestii, na ile i w jaki sposób muzyka wkracza w 
dramat. Muzyka stanowi dla Tannhausera naturalną formę wyraża
nia s i ę. Jest on przecież artystą-śpiewakiem i śpi ewakiem-ryce rzem . 

Scena główna dzieła to „wojna śpiewaków" na Wartburgu w li ak
cie, najbardziej wyrazisty moment fabuły, w którym muzyka bierze 
w posiadanie scenę. Motorem zdarzeń jest hymn na cześć Wenus 
śpiewany przez głównego bohatera. Jest to pieśń stroficzna, sklada
JąCa się w sumie z czterech zwrotek. Trzy pierwsze rozbrzmiewają 
w grocie bogini miłości , czwarta w sali rycerskiej zamku na Wart
burgu podczas turnieju. Pieśń ta pełni kluczową rolę w krytycznych 
momentach akcji, tak w grocie Wenus, jak i w sali turniejowej na 
Wartburgu. Za każdym razem jej wystąpienie przywołuje przeciw
stawne sobie sfery. Wagner musiał więc tak ją skomponować, by 



w scenie z Wenus wiązala akcję ona ze światem ziemskim, z kon 
tekstem Wartburga, a j ednocześnie by w trakcie konkursu śpiewa

czego nawiązywala do tego, co znaJdowalo się poza porządkiem 
średniowiecznego świ ata rycerzy. 
Sam początek hymnu wydaje się banalny. Po patetycznym szarpnię
ciu strun harfy nastę p uje pieś ń zwrotkowa do akordowego akom
paniamentu. Śpiew Tannhausera zaczyna się wprawdzie pochwalą 
Wenus, ale to tylko maska dla tego, co bohater próbuje naprawdę 

wyrazić. Chce odejść, a ca la pieśń sluży w rzeczywisto ści temu, 
by ów zamiar zakomunikowa ć bogini. W li akcie Jest odwrotnie. 
Wprawdzie Tannhauser winien u czynić wszystko. by swoją kon
kursową pie ś nią udowodni ć sluszność milos nego wyboru E l ż biety, 

ale w rzeczyw istośc i wykonując tę samą pieśń co w grocie Wenus, 
zdrad z ił się ze swoją hańbą i pogrzebał szanse na rękę ukochanej 
kobiety. Pienia Tannhausera odzwierciedlają więc dramatyczne roz
darcie wewnętrzne bohatera, niebezpieczne balansowanie między 
światem chrześcijańskiej duchowości i pogańsk iej zmyslowości, 

między zbawieniem i potępieniem. Uzmyslowieniu tego faktu slu ż yć 

mialy różn e za biegi ko mpozytorskie. Najlepiej widać to w związ ku 
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z przywalaniem imienia Maryi na zakoń

czenie pieśni w I akcie i zawalaniem do 
Wenus w akcie li. Podobień stwo sytuacji 
wyrażone zostalo przez zastosowanie tej 
sameJ melodyki, rozbieżności odzwiercie
dla przede wszystkim odmienność instru
mentacji i sposób muzycznego zakończe

nia obu sy tuacj i. Zawalanie „Maryja" każe 
ko mpozytorowi rozwiązać gwaltowne 
wybuchy orkiestry w czystych brzmieniach 
inst rumentów d ętych drewnianych, a ca
lość ko ńczy się s woi s tą apoteozą w tonacji 
D-dur. Wyobrażenie Wenus prowadzi nato 
miast do akordu septymovvego zmniejszo
nego - do niepewnośc i i katastrofy. 

Już od pierwszego '-'-'· nnwienia Tannhau
sera na deskach drezdeńskiego Hoftheater 
w 1847 roku próbowal Wagner zm ienić 

zakończenie swojej opery. Odtąd czyni! tak przy każd ej okazji. 
Nie będz ie więc przesady w stwierdzeniu, że ostatecznej wersji 
linalu dzielo nie posiada. Problem leża! w samej idei zbawienia 
Ta nnhausera, co nigdy nie zos talo przedstawione na scenie ade
kwatnymi środ ka mi teatralnymi. Wagner mia! zresztą też klopoty 
z zakończeniami innych dramatów, by wspomnieć Holendra, Lo
hengrina i Zmierzch bogów. Trudnośc i z konstrukcją przeko nują
cych linalów w dziełach, których zakończenia miały przy ni eść pro
tagonistom wybawienie wyn i kały nieodmiennie z sameJ kon cepcji 
dramatu muzycznego. A to dlatego, że prawdz iwego wyzwolenia 
kompozytor upatrywał dla swoich bohaterów w zniszczeniu c ałej 

ich dotychczasowej egzys ten cji. Ten dylemat ujawnił się wyraziś cie 
równi eż w Tannhauserze. 
Jak więc uwierzyć, że Tannhauser w momencie śmierci zos taje 
zbawiony7 Papież przecież oznajmił mu, że w ogóle nie dos t ąpi 

odpuszczenia grzechów. Zalamany bohater wrócił z pielg rzym ki 
bez nadziei . W zwątpi e niu podjął więc konse kwentną decyzję, 

by udać s ię na nowo do król es twa Wenus. Tak oto logicznie za 
mkną! s ię krąg wydarzeń zapoczątkowanych ucieczką z groty 

królowej milośc i. W tym momencie dramat móglby się zakończyć. 
Tannhau ser móglby równie ż umrzeć z wewnętrznego wyczerpa
nia . Ratunkiem dlań i zbawieniem okazala się śmierć Elżbiety, jej 
ofiara z wlasnego życia. Zaskakuwo wiele wątków trzeba bylo 
pomieścić w i ę c w za końc zeniu Tannhausera: ś mierć Elżbie ty, 

ostatnie nawrócenie Tannhausera, zapowiedź jego zbawienia 
i jego śmierć. Owa religijna atmosfera cudu zbawienia musiala 
też znaleźć potwierdzenie w warstwie muzycznej . W grę wcho
dziło tylko ponowne pojawienie się chóru pielgrzymów. Tym ra 
zem byli oni na scenie dramatycznie potrzebni . By zaw rzeć to 
wszystko w możliwie zwięzlej akcji scenicznej, konieczna okazała 
s ię kombinacja wielu elementów, co musiało skutkować zachwia 
niem muzycznej spójności . Krytykowano Wagnera za to wielo
krotnie. Ale nie Jest to - wbrew malkontentom - s labośc ią dzieła . 

Dwoistość, która wydaje się naczelną zasad ą konstrukcyjną Tan
nhausera, równ ież w zakończeniu nie pozwa la na jednoznaczne 
rozwiązania. Tak bowiem, jak opera zaczyna się symbolicznym 
zestawieniem prze ci wień stw: sztucznego raju zamkniętego 

w grocie Wenus i ot wartej, pelnej s lońca przestrzeni krajobrazu 
wartburskiego, tak jak kontrastują ze sobą mityczne królestwo 
bogini milośc i i świat uporządkowanego średniowiecza, to co 
poza czasem z tym, co historyczne, tak jak w calym dziele We
nus i E lż bieta stoją na antypodach kobiecego idealu, tak i lina! 
swoją dramaturgię zyskuje przez antytezę. Oddanie kochającej 
kobiety zapewnia Tannhauserowi ż ycie wieczne, a Jej milość 

przeciwstawiona jest złości papieża, który odmawia pokutnikowi 
rozgrzeszenia. Śmierć Elżbiet y, jej ofiara wyzwoliła Tannhausera, 
pozwoliła mu umrzeć zbawionym, ale nie zniwelowała przecież 
jego wewnętrznego rozdarcia. 
Wielkim blędem byłoby dostrzega ć w Tannhauserze rozdwojenie 
między tradycyj ną operą i dramatem muzycznym tylko w aspek
tach stylistycznych i formalnych. Wiarygodność Tannhausera jako 
dramatu pol ega wla ś nie na owej dwoistości , odnoszonej zarów
no do osób oraz ich wzajemnych relacji, jak i sytuacji scenicznych . 
Przede wszystkim jednak do postaci bohatera tytułowego, który 
w swoim rozdarciu, pożerając ych go namiętnościach i sklonno
ści do nieuzasadnionego cierpienia jawi się Jako typ prawdziwie 
romantyczny, opuszczony, bezdomny i zagubiony w świecie. Los 
Tannhausera to alegoria eg zystencji artysty epoki Romantyzmu, 
losu samego kompozytora . 
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I YSZARD W GNER 
NA SCENIE TEATRU WIELKIEGO W POZNANIU 

18 Xll 1921 Walkiria 
21 li 1922 Holender tułacz 
9 VI 1923 Lohengrin 
25 I 1924 Polonia 
19 V 1924 Tannhauser 
20 IV 1925 Zygfryd 
21 XI 1936 Lohengrin 
16 XI I 1937 Holender tułacz 
14 X 1956 Holender tułacz 
13 V 1967 Tannhauser 
15 Xll 1968 Tristan i Izolda 
17 Xll 1978 Lohengrin 
4 Xll 1999 Parsifal 
13 IX 2003 Balety Conrada Drzewieckiego: Wesendonck-Lieder 
18 IV 2009 Tannhauser 



HEINRICH HEINE 

TANNI IAUSER 
Legenda (fragment) 
1836 

I. Hej, cllrzt:S(ljanie, s trz(ż..:ic ~i~ 
Oplat.>c diabl.i >ztuk.1 I 
O T ... 1nnl1 ... 1uscrzl! z.J$ pi1?vv,1m \.v._1m p1cs1·1, 

By byL1 dl.:i "'·" n«uLi 

Rycerz T„1nnk:\u s~r, cłzh::lny WOJ, 

Prcign„1( rozkoszy uzyC 

Lid,,! si<f '"' Wcn<ry ~red, 
By siedem L1t 1cj s lużyc . 

"O p„1ni \X/enus, ( L1ci.r1 „1 111,1 -

Rukl wrc,zc ic - l....1dż mi zdrow) 

Nk che ~ JUŻ d lu ż ... ~ j k1w i ć tu, 
Wi"ł:_c zi..volniJ mni~ ze : ł ovv„1 ! ,, 

110 T „111nk1us('TZI?, woju mój, 

SJ,y[ pr<fdko t1>t,1 ku mni,· 

(I k c„1lovv ... 1L..·$ dzi:. i.1j rnnil:') 

] rzeknij: ź l -..·ż (i u in nic? 

Czyż ni~ dawa l..1m ci co dnia 

Win z '"'jslodsugo sron,,? 
I czy nic zdobi 3lowy twej 

Z p,1cl1n,1cyc ~1 róż koron,,?" 

„O p«ni Wcnu,, cudn,1 m,o, 

Od win,1 i c,1lunków 

Chorzeje lllOJ '' dusz" JLIŻ 
I gorzkicl1 pr.13n't trunków. 

\X/ś rOd ~ ... 1rtów, śmied1L1 mij ... 1ł dzicr\ 
Stęsknilem si<; z.:i lz.:1mi; 

A miasto róż cl1 ..::ę glo""'t mą 
Ostrymi kłuc cicrn i ... 1mi ."' 

110 T„,11nl1 iu~erz1?., Yvoju mój1 

Rzuc próż ne ze mną ~pory! 
Gdzież ty>i ,lc twoicl1 przy>i,13, że 
Nic umkrncsz z mej komory? 

T.1m de lożni.:y ::: ~· mrhl p1..~jdż, 
W mdoś..:: i t„1 11icc boski 
Bwlc l'' k !die ci,1!0 me 
Ukoi two1c tro;k; ." 

11
0 \j./r.?.nus, ..: w„~t hl p.111i rn„1, 

T1,vój czar - to vv (1t ·.:zny płornic11 
C'dy tylu już s,orz,1!0 dL11i, 

To \,V11.'.'.lu je, : czi.: sp łonie. 

CJdy 1,.vspom11~ '-'''OJóvv1 bo3ó1,,v rz.1d, 

Co p,, ;I; ;i'[ do woli 

Cudnk - liliowym ..: i,1 k:111 twym, 

Wkrz„1J mi, ~ (' r.:: \:' boli. 

l\knc p k \;!;,· , ;„Jo twe 

\X/pro..;t mnie p rz~jrnujc d r~.;:z..:::..:rn„ 
Gdy my;!'[, du kr.hl t,; 

J.3~dzk ~i't ..:ic s: y..: JL 5z..:ze ." 
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110 Tannl1~"\u serze1 v-.•oju mój, 

J,k ci~żko n111ie zclżyle<l 
\X/oL,L,bym, byś obd mnie, 

T~k j,1k mnie nier,;z bdci 

\X/ol,,Lbym, byś obi! mnie. 

Niż sLMie mojej s: kod zd 

Nicvvcłzi~..:zn yś chrze Sc ija11in JCSt 

I w dum~s m,l ugodzd I 

Kock>L>m ci'[ z~ n,1dto sn,;dż, 
Nie t,;k;ch slowem w.:1 rt) 

B.1dż zdrów, ze s lużby zw,,lni ,o m ci'[, 

A brnrn„1 - już otwart .:i ! 
/1 

Przez Rzym, pr:::~z Rzyrn1 prz~= ;\·vięty gród 

N,1rod w procesj i > ię tlocy 

I biJC d : wo111 i d .: wil(czy ś piew1 
A p,opicż ;rodkicm kroczy 

Oto <,11 11 p,1picż LL·b_.n rny 

\V S\>Vl.'.'.j trój k<."- ro nk ll<l slo\.v ic, 

LJżwi~.1 cz~ r ... vony ciitż ki pL1szcz, 

Tren 11~0:-- .} b„1ro 11 0\.v i~ 

„O oj( =( Swi~ty! Urb..111k ..: ny! 

Od ~ tóp tw yJ1 się nic r u~= ;;: -
\X/yslu..: li.1j \vp r.::: 1.Sd 5po1.vi1.." ... ł :i me;, 

Od pi.JL, wyb,1w du =~ I " 

Lud c.Jly <zyni miejsce w kr„!g, 

P1('~11 rrnlknii.t - ~::i.tpt ~ię ~ : \': r:::y : 
Kimż~ jc::-l b ,, .._~ y pi~ \g r:ym kn, 

C o ukL1kl przed p,1p1.:ż.: rn ~1 

,,O ;vv i ~ l y '-°'Jl: ·, Llrb ... 111k cny„ 

/\!\o.,: od pw•z<:z ... "1 i ... , ~i d „, n.1. 

L.L-.1tu1 lll ni.: = pickk lnycl1 111c1k 

\ z mo(y zb-.1w :- ::„1t,1n ,1 l 

l I. "T„,n11 k1u~.: 1 jc ,km, ::„1(' ny \ '.'0 J, 

C , d1ci.1 [ rc':ko,:y u::'. yc . 

l·'o,:.:J lcm "" \ V , n.-.-y 5r,,,l, 

IJ y ,,« Je m l.1t J"J , [u:yc 

/\ p,111i \ X.(Jl lh .:u,1n,l JC ' l, 

\ c' : My b<' S,li.1 I wJ:1~ki, 
J._,k -. !01·1..:.-' l"' L1~k1 j,1 k k\ -.·1„, tó\.v \\'(.) 1'1 

T.,k ~ \o , 1c j cl: iwrn.: m i ~ kk ; 

J , k moty[ drży ujrz.>,,:,:y kwi,1t, 

By :, k..,lly.: :; „ ... „,~ mu :: b na, 

·i:,k 11k"J~l 1lw.=„1 u J('_j wl1 rq 

f)r:±„'\L1 ni ... · 11 „hycci11 .1 

\X/1.:l1r ..: : .1rny..:l1 lvkóH· ,-" i)C ~1~ 
Pi · k11 ~ J~"J ::llobi„F li..: ... ·; 
l 1,ly Jl ,) Cl ~ ' P'' )r:,/ c>c:y jCJ , 

T(." t... J,u \'.i h .-„1k r1k \-"' :)1Jy...:c 

C idy 11,1 c i ~ >po1 r:,l N z y jq, 
I I,, w h:kis JU:: :i. l rL'l.'.: „"lny 

J.,m fł1 lb i., ł poc łjL}._: \Vi\! !k1 trud, 

'3y .._-...<j 111 1..' j UJ .::( w k ~ lTony 

l 1-.::,·cH · 111 \\T1.> :::.:i\.' = ~r0l ł 1 1 J1..·j, 

L~..:: m't ... : - -.i -; ()sr0111n k -

l~·J 1..' ..::: y ill~ ::„1 mn-t w .:: LHJ 

J ku-. ::„r wr„,~."t J d1."l 111 111 .:- ! 

_ _.k up10r bL1, I: • "' b;,,[y ,L; ,. ,,, 
; \ r1 1..' ( 1111 :.yi.: i.: d.1, ~ . 
1~1 111 m,1 1. -.·r„1..:„1 do 111111 • \-.· ~ n „KJ"t 
J : , rnj~„-k.·m pr.:y rnn k -.t \1J~ 

V./ ~lo~ ,„,k .- ::.1 1..111.1 ... 111h: j . „i't 

I k:l.1 :~ b''"' bly,k,, 
Gl ·ły w-. p o111 11~ lL'll J"-"j :nł rcH' Y ~1111 ~ cl., 
l ::„1:: ~,..:=u lll0KJ1 Lry ~ k., . 

/\ '\ilu)\ i'l =c w' :rtkicl1 ,;[ -
1\ mik„; ... ni..- ::;: n,, ,,..,cJ::y 

13,, ) ·st 1,1 k '-" -icr,1d1 w,,Jy 'f''-".j 
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KATARZYNA LISIE CKA 

T NNH „USER, 
POETA POTĘPIONY CZY ZBAWIONY? 

Ni etrudno zgodzić s ię z romantykami, że świat ś re dn iowiecznych 
legend, silnie pobudzając wyobraźn i ę, stanowi doskonał e tworzy
wo i poetycką in sp iracj ę dla twórców wszelkich dzieł sztuki - za
równo muzycznych, malarski ch i literackich, 1ak i literacko-muzycz
no-malarskich, czyli dla widowisk teatru muzycznego. W XIX wieku 
powstała niema ła il o ść utworów, będących świade ctwem nie 
tyl ko historyczno-estetycznych zainteresowań artystów, ale także 
budzącego się w nich „ducha dziejów" jako prze1awu św iadomo
ści narod owej. Nie dziwi zatem fakt, ze gdy Ryszard Wagner po 

Zame~ w Wanbur9u. Erseoach 

latach bę dzi e wspominać swo1ą pracę nad Ta nnhauserem - two
rząc tym samym a rt ystycz ną legendę na temat wlasne1 twórczośc i 

- wskaże przede wszystkim na osobiste fa scynacje średniowieczną 
kult urą niemiecką i na ludowe źródła tych inspiracji , przemilczaiąc 
lub bagate li zując ewidentne za poż ycze n ia i wzorce uksz taltowane 
w jego własnej epoce. Bo też. innym dziewiętnastow i ecznym arty
stom, jeś li chodzi o kształt libretta jego opery, Wagner zawdzięcza 
naprawdę n iemało . 
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Opowi eść o śred ni owie cznym rycerzu i wędrownym poecie min 
nesigerze, po s zukującym sensu życ ia i natchnienia w zgł ębian iu 
tajników miłośc i , wyda1e si ę tematem niezwykle atrakcyjnym. Co 
więcej, opowi e ść ta, odpowiednio przedstawiona, może st a ć się 
efektownym pretekstem do wyra żenia nie tylko ro mantycznej 
koncepcj i sz tuki, lecz ta k że wyzwań stawianych przed a rtystą nie
zależ nie od czasów, w któ rych przyszło mu żyć. Wag ner w peł
ni wykorzystał ten potencja ł legendy o Tannhauserze, doskonale 
przetwarzając jej literackie tworzywa, warianty i dostępne wzor
ce. Stworzy ł 1ed nocześnie własną wersję ś redniowiecz n ej historii, 
która dzięk i muzycznej oprawie zaczęła żyć 1eszcze intensywniej 
i pełni ej w romantycznym kszta łcie opery. 
Głów ny bohater dz i eła Ryszarda Wagnera ma w zasadz ie niewiele 
wspólnego z r zecz y wi s tą, his oryczną postacią poety-rycerza żyją 
cego w XIII wieku , który b rał ud Li ał w wyprawie kr zyżowej i jako 
1eden z minnesingerów prowadzi! żywot wędrownego artysty, 
prezentu jąc swe pi eśn i na róż nyc h dworach. W c iąg u dwóch na 
stępnych wieków, a Nięc jeszcze w ś re dn i owie cz u, Ta nnhauser stał 
się postacią lege ndarną , raczej symbo li cz n ą figurą losu cz ł owie
ka, ni ż rzeczywistą osobą zasługu jącą na pam i ę ć historii . Wydana 
drukiem w 1S1 5 ro u Pieśri o Tannhauserze przedstawiala go Jako 
poetę - minn e sing era , który od kr , ł we1ści e do podziemnej groty bo 
gini Wen us i spędzil tam z nią dług ie lata. Następni e - wyzwolony 
spod jej władzy - poszukiwal odpuszczen ia grzechów u pap i eża 
Urbana IV; nie uzyskawszy absoluqi, postanm i ł ko ń cu wróc ić 
do podziemnego królestwa. Papież uzależn i a ł rozgrzeszenie od 
cudu, zaznaczaj ą c , że p ręd ze1 zakwitnie 1ego pastora ł, niż odpusz
czone zostan ą grzechy poety. O dziwo, cud wydarza się 1 pastorał 
zakwita , a Tannhauser zosta1e ocalony. Legenda w tym kształcie 
- zawierająca wie le zagadek i n iedopowiedze ń, które koniecznie 
na leży tutaj rozszy frować - przetrwała do XIX wieku, J wspomnia-
na wersja z 1515 roku, za mieszczona w zbiorze pieśn i ludo Nych 
Clemensa Brentano i Achima von Arnim (Cudowny róg chlopca, 

1806), zosta ła wydana dru kiem w tomie sag niemieckich Ludwiga 
Bechsteina w 1835 roku. 
Wag ner poznał zbiór sag Bechsteina dzi ęki lekturze Jednego 
z esejów Heinricha Heinego (Efemen targeister, 1837), sa m poeta 
zam i eścił tu tak że w lasną, parodystycz ną JeJ we rsj ę . Heine napro
wad ził zatem Wagnera na wła ściwy trop poszukiwań. Na uwagę 
zaslugują równie ż dwa opowiadania, wcześn i ejs ze niż tekst Hei
nego, Turniej śpiewaków w Wartburgu E.T.A Hoffmanna (1 819) 
oraz Wiemy Eckart i Tannhauser Ludwiga Tiecka (1 799), dosko
nale znane Wagn erowi i stanowiące ważne źró dla wię kszo śc i 

vątków obecnych w libretcie. Pi sząc po latach o genezie opery, 
Wagner celowo bagateli zowa ł zna czenie tych dzie ł. Zapewne sta
rał s ię odwi eść w ten sposób potomnych od zbyt dociekliwych 
poszu kiwań dotyc zących genezy jego twó rczośc i, co oczywiśc i e 

wywołało wręcz odwrotny skutek. 
Dz ięki literack im inspiracjom kompozytor poszerz y ł szesnasta· 
w i eczną we rsję legendy pr zedstaw ioną przez Bechs eina o dodat· 
kowe istotne motywy. Z opowiadania T1 ecka zaczerp ną ł on wątek 

Góry Wenus, czyli podziemnego królestwa antycznej bogini, które 
miało nasuwać skojarzenia ze sferą p iekła. Siedziba Wenus jest 
przedstawiona w zdecydowanie negatywnym świet le Jako kró
les wo rozwiąz lośc i , zn iewolenia cie lesno ś cią i upadku ludzkiej 
natury. Nieszczęś liwie zakochany Tannhauser trafia tam, ska z ując 

samego siebie na potęp ie nie . An i pielgrzymka do f~ zym u, an i da 
remna nadzieja na uzyskan ie rozg rzeszenia u papieża nie zdolaly 
niestety zm i en i ć jego losu. Bohater opowiadania Tiecka wraca do 
groty Wen us, wcześniej Jed nak zabija swą u ko chaną Emmę . 

Od E.lA. Hoffmanna zaczerpnął agner temat minnesingerów 
i śpiewa c zego turnieju . G ł ówną postacią Jest tutaj Heinrich von 
Ofterdingen, tóry wychwa l ając w swej p ie śn i pię kną księżniczkę 
Matyldę odwołuje się do marzeń zwi ąza n ych z kró lestwem an 
t 1cznej bogin i. Sam rycerz nie był co prawda osob iści e w grocie 

enus, niemniej t ęsknota i wyob raź n ia pozwalają u s tworzyć 

pełną erotyzmu i n amiętno ś ci pie ś ń na cześ ć bogin i i ukochanej. 
W opowiadaniu Hoffmanna występuje równ i eż po s t a ć Wolffram ba 
von Esch inbacha, zakochanego w księżnic zce , który śpiewa p i eś ń 

zgodną z asadami poety i dwors iej . Uznanie słucha czy inaczej 
n iż w dziele Wagnera --zyskuje początkowo pi e ś ń von Ofterdinge
n . Wagner, łączą c obie sagi, odpowiednio skojarzył losy Tannhau
sera i Hein richa von Ofterd1ngena 
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Bogowie na wygnaniu - tak Heine zatytułował jeden ze swych 
esejów opi suiąc sytu ację antycznych bóstw w kultu rze i sz tuce 
ś red n i ow iec za . Chrze śc ij ańska wizja świa ta, s tanowiąca podsta
wę wyobrażeń na temat rze czywis to ści, nie do ko ńca dawała się 

przecież pogodzić z mitolog i ą antyczn ą. Zam i eszku j ący przestrzeń 

s taroży tnej kultury bogowie zostali skazani „na wygnanie", sytu 
ując swe nowe królestwa bądź to wśród gwiazd jak Apollo, bą dź 
to w podziemiu, nieda leko piekieł , Jak kusicielka Wenus z opery 
Wagnera. Nieprzypadkowo tam właśnie, w bliskim sąsiedztw ie 

chr ześ ci1ańskiego pi ek ła, znajd owa ć się będz i e grota bogin i p ięk
na i m i łośc i na miętnej. Ant yczna Wen us jako id eał zmysłowości 

nie mogła p rzec i eż l icz yć na lepszy los w ś re dn i owieczn ej wizji 
ż yc ia i sztuki . Kultu ra tej epoki, nakierowana na kontemplację du
chowej sfery rze czyw i s tości , nastawiona na umar wian ie cielesnej 
strony ludzkiej natury, z dużym dystansem t r a k t owała anty cz n ą 

tradycję , zw i ą z aną z kul tem c iała i świata zmysłów , pozwalającą 

postrzegać sens egzystencji w radowa niu s i ę Jej ziemskim, ze
wnęt rznym powabem . 
Powszechnie wiadomo, iż w ś red n iowie c zu znacznie większą wagę 

przywiązywano do m iłośc i powiąza nej ze sfe rą d uchową , oderwa 
nej od n am i ętności i s zału u czuć, miłoś c i poj mowanej jako tęsk no

ta duszy za pr zewyższający ludzk ie ż yc ie wymiar transcendentny. 
Taka koncepcja, nierozerwalnie powiązana ze sfe rą sacrum, kiero
wała spojrzen ie zdecydowanie ku temu, co wznio s łe , a widoczne 

Tea tr Wagnera. " ok od •trony al tany, t87J r. 



na nieboskłonie , wśród gwiazd, zakazując zarazem spoglądania 
w dół, w stronę podziemnego kró lestwa bogini namiętnej miło

śc i. Zamieszkująca wśród gwiazd Wenus-Urania, bogini miłości 
niebiańskiej stanowiła przeciwwagę dla Wenus-Cypria - ziemskiej 
miłości wygnanej do podziemnych j as kiń. 

Jedną z najistotniej szych alegorii średniowiecza w niemiecko 
j ęzyczn ej części Europy była - utożsamiana z Wenus-Uranią 
- Frau Minne, wzór m i łośc i uświęco nej przez Boga, pojmowanej 
jako główna moc tego świata . Minnesingerzy wychwalali Minne 
w pieś niach, pojmując ją Jako ideał i główny temat sztuki dwor
skiej . Kiedy podczas turnieju na zamku w Wartburgu Wolfram von 
Eschinbach śpiewa swą pieśń, roztaczając przed słuchaczam i w izję 

„nadziemskich przestrzeni", nawiązuje on w tym obrazie właśnie 
do Wenus-Uranii: 

Wśród tylu gwiazd, ku Jednej ś l ę spojrzenie, 
Co na tern niebie najpowabniej l ś ni, -
Mój duch się rwie w nadziemskie te przestrzenie, 
Chcę modlić się, i pierś mi szczęściem drży. 

Nie jest przypadkowe, i ż występujące tu nawiązanie do modlitwy 
stwarza wraże nie jakby Wolfram przywolywal raczej Marię, Matkę 
Bożą. W tradycji europejskiej kultury niejednokrotnie zestawiano 
bowiem osobę Madonny z postacią niebiańsk iej Wenus, opiera
ją( ten zabieg na utożsamieniu najwyższej dobroci z prawdziwym 
pięknem. W tym kontekście rów ni eż można odczytywać figurę Ma
ryi jako przeciwniczki „Wenus Podziemnej" w operze Wagnera. 
Jakże inną wizję miłoś c i przedstawia pieśń Tannhausera. Nie tylko 
pobyt w grocie bogini i złożona przysięga, że zawsze będzie s ławi ć 
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jeJ miłość, ale tęskn ota i przekonanie o jej prawdziwej sile, pozwo
l iły mu zaprezentować z całą mocą tak obrazoburcze wyznanie : 

Bóstwo miłości twoją chwałę głoszę, 
I z pieśni mych dla ciebie nio sę dar, -
Twój cudny wdzięk, miło śc i twej rozkosze, 
To szczęścia zdrój, to wszechradości czar l 
Kto raz cię tulił drżącemi ramiony, 
Czem miłość jest wie tylko oni . 
Kto poznać chce ten raj niewysłowiony, 

Niech tam się śpieszy, gdzie Wenus ma swój tron! 

Co prawda, nie udało się Tannhauserowi przekonać uczestników 
turnieju, by uznali potęgę bogini i prawo poety do głoszenia Jej 
chwały. Jego pieśń wywołała powszechne oburzenie. Niemniej 
tę sknota za jej królestwem towa rzyszyła odtąd wolnym duchom 
i artystom, stając się poniekąd metaforą hermetycznej i demonicz
nej sfery sztuki, prawdziwym rajem - paradis artificiel - dla jej 
reprezentantów i entuzjastów, zwłaszcza w dziewiętnastym wieku. 
Charles Baudelaire, wielbiciel oper Wagnera, będzie rozpoznawał 
w antycznej Wenus si lę ni ez niszcza lną i ni epokonaną, „absolutny 
Ideał rozkoszy", piękny i przeklęty zarazem. W studium o operze 
mistrza z Bayreuth na stępuiąco scharakteryzuje jej t ytułowego 

bohatera i jego związek z bog ini ą „Nie jest to zwykł y libertyn, fru
wający sobie z kwiatka na kwiatek, ale człowiek w ogóle, cz łowiek 

powszechny, na sposób morganatyczny współżyjący z absolutnym 
Id ea łem rozkoszy, z królową wszelkich diablic, faunie i satyrek, 
odesłanych pod ziemię po ś mi e rci wielkiego Pana, a więc wra z 
z niezniszczalną i niepokonaną Wenus." 

\VI \ T1\ INI ~ )\LISl.:.R1\ 

Łatwo można ulec z łudzeniu , że wina Tannhausera polegająca na 
milosnym związku z boginią Wenus była tak wielka, i ż odpusz 
czenia grzechów, i to dopiero po odbyciu pielgrzymki, może mu 
udzielić jedynie sam papież. Taką d rogę do uzyskania oczyszczenia 
z win wyznacza rycerzowi jego ukochana Elż b ieta, niosąc mu tym 
samym ocalenie przed śm ie rcią z rą k innych rycerzy, oskarża jących 
go o obrazę i powszech ne zgorszenie - „N iepomny kar, u Wenus 
by ł, I Z szatańskich cza r rozkosze pil! " Tak oto sfera fikcj i i fantazji 
miesza się z rea liami rzeczywistośc i ś redniowiecznej przedstawio
nej w operze Wagnera. Poza Tannhauserem pojawiają s i ę tu rów
nież inne historyczne postaci: Hermann, Landgraf Tu ryngii, min 
nesingerzy Wolfram von Eschenbach i Walter von der Vogelweide 
oraz pap i eż Urban IV, postać kluczowa dla główneg o węzła dra
matycznego opowieś ci. Także miejsca, w których dzieje s ię akcja, 
są prawdziwe: Góra Wenus (Horselburg), zlokalizowana nieda leko 
Eisenach, dolina Wartburgu, w której rozgrywają się najważniej
sze zda rzenia oraz Rzym i Watykan - cel pielgrzymek pątników 
1 samego Tann hausera. Oczyw iście nieprzypadkowo Góra Wenus, 
w pierwotnej wersji legendy z najdująca się w południowych Wło

szech, zosta je umiejscowiona (ju ż w p ieśni z 1515 roku) w Tu ryngii. 
Poś1 '.i i adcza to bowiem popularn ość tej opowieści krą ż ącej w tra
dycji ustnej w czasach ś redniowiecza. 
Zastosowane zabieg i mające uwiarygodnić przedstawione zdarze
nia, po z walają również przypuszczać, iż historia upad łego rycerza 
miała swoje drugie dno i służyła Jakiemuś określonemu ce lowi, 
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niosąc 'słuchaczom vvażne przesłanie. Otóż legenda o Tan nhau
serze była pierwotnie opowieścią o charakterze katechetycznym, 
maj ącą na ce lu zobra zowa nie prawd i zasad wiary ch rze śc ijań s kiej 
wśród niepiśm i ennego ludu. Zbiorowym bohaterem tej historii są 
zatem pątni cy wędrując y w pokutnej pielgrzymce do Watykanu. 
Dlaczego jednak również Tann hauser, aby uzyskać rozgrzeszenie, 
musi wyru szyć aż do papieża7 Grzechy rozwiąz łości i oddawan ia 
s i ę cielesnym uciechom - co p rzeci eż symbol izuje pobyt rycerza 
w grocie Wenus - zgodnie z prawem kośc i e l n ym mogą być od 
puszczone przez ażdego księdza. Jakiej zatem n ieprawośc i dopu
śc ił się rycerz minnesinger7 
Odpowiedź na to pytanie nasuwają zarówno kolejne wersy le
gendy zamieszczonej we wspomnianym zbiorze pieśn i •udowych 
Clemensa Brentano i Ach ima von Arnim, jak i odwołania do Maryi, 
której rycerz ś lubował wierność, w wariancie opowieści Waqne
ra. Pobyt Tannhausera w królestwie Wenus nie był niczym in ~1ym 
jak złamaniem ś lu b u celibatu, co należy do tego rodzaju grzechów, 
które odpuścić może jedynie papież. Stąd ko nie czność pielg rzymki 
do Watykanu jako niezbędny warunek oczyszczenia z win. 
Oto kolejna wątp l iwość: czy możliwe, by papież dopuśc i ! się ewident
nej herezji, skazując tym samym na potępienie równ ież samego siebie, 
i odmówi ł udzielenia rozgrzeszenia, skoro zgodnie z nauką Kościoła 
nie ma takich win, które nie mogłyby być odpuszczone w sakramencie 
pokuty7 Wokół tej kwestii naros ło wiele nieporozum i eń 1 właściwie, 
wraz z wydaną na początku XVI wieku wersją legendy, przedstawiano 
ją niezgodnie z pierwotnymi intenqami, prezentując w zasadzie absur
dalną z perspektywy teolog icznej koncepcję tej legendy. 



Sytuaqa ta wynikała z opaczn ie pojmowanej zasady, często wów
czas stosowanej przez spowiedników, polegawej na „odroczeniu 
w czasie" rozgrzeszenia do momentu, kiedy spełnione zostaną 
wszystkie warunki sakramentu. Poza żalem za grzechy i spowie
dzią należy jeszcze odbyć pokutę i z adośćuczynienie . Dopiero pod 
koni ec XV wieku akt zad o śćuczy nienia został przeniesiony na czas 

„po uzyskaniu rozgrzeszenia", praktyka spowiednicza w tym wzglę 
dzie była jednak wcześniej inna, czyli w czasie powstania legendy. 
Pap1ez Urban IV - ze względu na wagę popełnionego gr zechu 

- odsunął w czasie akt absolucji , z kolei Tann hauser, niewyklu
czone, że za jego radą, Lgodnie z ówczesnymi zwyczajami, miał 

powrócić do miejsca popełnionych grzechów w celu odprawienia 
pokuty i zadośćuczyn ienia . W tym wypadku oznacza ło to symbo
liczny powrót do królestwa bogini Wenus, z za miarem pokonania 
na1w i ęk szych cie lesnych pokus. Bylo to na tyle du że wyzwanie, 
iż prędzej wyda rzy łby się cud, którego symbolem m i ał być za
zieleni ony pastorał, niż człowiekowi u dałoby się pokonać wła sne 

skłonnośc i i tym samym odpokutować win ę złaman ia celibatu . Cud 
się jednak wydarza - pastoral zakwita - co tym samym oznacza 
upłynięcie niezbędnego czasu do uzyskania rozgrzeszenia przez 
Tannhausera. 
Taka była pierwotna intencja legendy Jej sens, począwszy od XVI 
wieku, zost a ł jednak wypaczony: Tannhauser nie tylko zwątp ił 

w możliwość odpuszczenia win, ale także trak t o'.'.' J ł swój powró t 
do bogini jako desperacki krok w samozatracenie, a nie akt pokut
ny. Z kolei decyzja papie ż a odczytywana była błędnie jako potę
pienie na wieki, nałożone przez hierarchę kościoła wbrew Bożej 
intenqi. Zazielen iony pastorał miał być znakiem, że to nie człowiek, 
ale sam Bóg odpuszcza winy zgodnie z wlasną wolą. Z perspek
tywy pierwotnego, religijnego sensu legendy nie mogłoby być 

jednak mowy o odpuszczeniu grzechów i wybawieniu, skoro sam 
grzesznik zwątpił w możliwość rozgrzeszenia i pragnąl powrócić 
do dawnych błędów. Pastorał zakwita za późno . .. 
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Zawilości teologiczne i nie s pójność religijnej koncepqi nie m i ała 

jednak wię kszego znaczenia dla dziewiętnastowiecznych artystów 
i dla samego Wagnera, który interpretował sens legendy, przyjmu
jąc zupe łnie inne, choć równie inte resu jące za łożenia. W operze 
Wagnera Tannhauser, będąc przekonanym o własnym potępien i u, 

zostaje niemal w ostatniej chwil i życia wyzwolony spod władzy 
Wenus dzię ki wstawiennictwu E lż biety. Siostrzenica La ndgrafa 
umiera, poświę cając swo1e życie za odkupienie win ukochanego. 
Akt ten jest odczytywany jednoznacznie jako dobrowolna ofia
ra, d z ięki której Tannhauser uzyskuje zbawienie, co potwie rd zają 

kwiaty i li ście rozkwitające na pastorale. 
Historia ś redniow i ecznego rycerza była doskonałym tworzywem 
i pretekstem do podjęcia waż nego dla Wagnera problemu kondycji 
1 statusu artysty, poświęcającego samego siebie w imię sztuki, roz
dartego pomiędzy światem ducha i idei a rzecz ywistością zmysłów 
i zakazanych namiętności. Ten przejmujący dualizm jako p ię tno 

egzystencji artysty stanow ił motyw przewodni całej twórczości 

Wagnera. Z jednej strony, tak 1ak w Tristanie, prowad zi ł on do za
tracenia w sferze Wieczn ej Nocy, sugerującej spełnienie w miło śc i 

namiętnej , z drugiej jak w Parsifalu - wskaz ywać będzie na sfe rę 

duchową, widząc w niej szansę na ocalenie i zbawienie duszy artysty 
W połowie drogi pom iędzy jed ną a drugą koncepqą mozna u mieś cić 

przesianie wag nerowskiego Tannhausera, dostrzegając w nim kon
flikt dwóch koncepcji sztuki : niezgodę pomiędzy wolnym duchem ar
tysty a krępującą go skostniałą konwenqą, odwieczną walkę międ zy 

osamotni onym twórcą a społeczeństwem. Baudelaire i wie lu innych 
artystów rozpozna w Tannhauserze odwieczny konflikt dwóch świ a
tów, pojedynek dobra ze ziem, „walkę dwóch zasad, które obrał y 
sobie ludzkie serce za główny teatr zmagań, to jest zmagań ciała 
z duszą, piekła z niebem, Szata na z Bogiem". Oto sens średniowiec z

nej legendy oświetlony światłem romantycznej wyobraźni! 

Miniatury pochodzą ze zbioru Codex Manesse (Wielki Śpiewnik Heilderberski), zawierającego teksty i wi
zerunki średniowiecznych minnesingerów, m.in. Tannhausera, Waltera von der Vogelweide, Wolframa von 
Eschenbach, Henryka IV Probusa. Ten ostatni był polskim księciem z dynastii Piastów. Pozostały po nim tylko 
dwie pieśni, obie pi sane po niemiecku. Zmarł w tajemniczych okolicznościach i został pochowany w ufundo
wanym przez siebie kościele Św. Krzyża we Wroclawiu. 
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TAN SER 
TURNIEJ ŚPIEWACZY N A WARTBURGU 

OPERA ROMANTYCZNA W TRZECH AKTACH 

DO LIBRETTA KOMPOZYTORA 



ERSTE AUFZUG AKT PIERWSZY 

ERSTESZENE 

Die Buhne stellt das lnnere des Venusberges (H6rselberges bei 

Eisenach) dar. Weite Grotte, we/che sich im Hintergrunde durch 

eine Biegung nach rechts wie unabsehbar dahin zieht. Aus einer 

zerk/Ufteten Offnung, durch we/che mattes Tageslicht hereinscheint, 

srurzt sich die Hohe der Grotte enclang ein grilnlicher Wasserfall 

herab, wild uber Gestein schaumend; aus dem Becken, welches 

das Wasser auffangt, flieflt nach dem ferneren Hintergrunde der 

Bach hin, welcher dart sich zu einem See sammelt, in welchem man 

die Gestalten badender Najaden, und an dessen Ufern gelagerte 

Sirenen gewahrt. lu beiden Seiten der Grotte Felsenvorsprunge von 

unregelma8iger Form, mit wunderbaren, korallenartigen tropi

schen Gewachsen bewachsen. Vor einer nach links aufwarts sich 

dehnenden Grottenoffnung, aus welcher em zarter, rosiger Dammer 

herausscheint, liegt im Vordergrunde Venus auf einem reichen 

Lager, var ihr das Haupt in ihrem Schofle, die Harfe zur Seite, Tann

hauser halb kniend. Das Lager umgeben, in reizender Verschlingung 

gelagerc, die drei Grazien. lur Seite und hinter dem Lager zahlreiche 

schlafende Amoretten, wild iJber und neben einander gelagert, 

einen verworrenen Knauel bildend, wie Kinder, die, von einer 

Balgerei ermattet, eingeschlafen sind. Der ganze Vordergrund ist 

von einem zauberhaften, von unten her dringenden, rotlichen Lich te 

beleuchtet, durch welches das SmaragdgriJn des Wasserfalles, mit 

dem WeiB seiner schaumenden We/Jen, stark durchbricht; der ferne 

Hintergrund mit den Seeufern ist von einem verklart ba/uen Dufte 

mondscheinartig erhellt. Beim Aufzuge des Vorhanges sind, auf den 

erhohten Vorsprungen, bei Bechern noch die JUnglmge gelagert, 

we/che jetzt sof ort den verlockenden Winken der Nymphen folgen, 

SCEN/\ PlER\X/SZ \ 

Scena przedstawia wnętrze góry Wenus (Horselberg kolo Eise

nach). Rozległa grota, skręcająca w oddali w prawo. Z rozpadliny, 

przez które wpada słabe świat/o dzienne, spada przez calą 

wysokość groty zielonkawy wodospad, pieniący się dziko na ka

mieniach, z zaglębienia, w którym gromadzi się spadająca woda, 

wyplywa w gląb sceny strumień. wpadający dalej do jeziora. 

Widać w nim kąpiące się najady, a na jego brzegach leżące syreny. 

Po obu stronach groty nieregularne występy skalne, obrośnięte 

cudownymi, tropikalnymi roślinami, podobnymi do koralowców. 

Przed jednym z rozszerzających się do przodu otworów w skale, 

z którego pada blady, różowawy blask świtu, leży na pierwszym 

planie Wenus na bogatym lożu. Przed nią, z głową na jej lanie 

i harfą u boku, przyklęka Tannhauser. Wokół loża leżą trzy Graqe. 

Po bokach i z tylu loża liczne śpiące amorki~ bez/adnie poukla

dane obok siebie i na sobie, tworząc plątaninę jak dzieci, które 

usnęly zmęczone bójką . Cafy pierwszy plan jest raz.świetlany 

padającym z dolu, czerwonawym świat/em, przez które przebija 

się szmaragdowa zieleń wodospadu i biel jego spienionych fal, 

dalekie tlo wraz z brzegiem jeziora jest jasno oświetlone, niby 

blaskiem księżyca. 

W trakcie podnoszenia kurtyny na znajdujących się w górze wy· 

stępach skalnych leżą także mlodzieńcy, którzy teraz natychmiast, 

na kusicielski gest nimf zbiegają ku nim. Nimfy utworzyły wokól 

basenu u stóp wodospadu wyzywający korowód, który mia/ 

przywieść do nich młodzieńców. Pary odnajdują się i mieszają, 

szukając, uciekając i drażniąc się ożywiają taniec Z oddali zbliża 

się pochód bachantek, mieszający się między pary kochanków, 
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und zu diesen hinabeilen; die Nymphen hatten um das schaumende 

Bekken des Wasserfalles den auffordernden Reigen begonnen, 

welcher die Junglinge zu ihnen filhren sol/te; die Paare finden und 

m1schen sich; Suchen, Fliehen und re1zendes Nekken beleben den 

Tanz. Aus dem ferneren Hintergrunde naht ein Zug von Bacchantin

nen, we/cher durch die Re1hen der liebenden Paare, zu wilder Lust 

auffordernd, daherbraust. Durch Gebarden begeisterter Trunkenheit 

reiflen die Bacchantinnen die Liebenden zu wachsender Ausgelas

senheit hin. Satyre und Faune smd aus den Kluften erschienen, und 

drangen sich zur hochsten Wut. Hier, be1m Ausbruche der hochsten 

Raserei, erheben sich encsetzt die drei Grazien. Sie suchen den 

Wiltenden Einhalt zu tun und sie zu entfernen. Macht/os fUrchten 

s1e selbst mit fortgerissen zu werden: sie wenden sich zu den schla

fenden Amoretten, riltteln sie aut, und jagen sie in die Hohe. Die se 

flattem wie eine Schar Vogel aufwarts auseinander, nehmen in der 

Hohe, wie m Schlachtordnung, den ganzen Raum der Hóhle ein, 

und schieBen von da herab einen unaufhorlichen Hagel von Pfeilen 

auf das Getummel in der Tiefe Die Verwundeten. von machtigem 

L1ebessehnen ergnffen, lassen vom rasenden Tanze ab und sinken 

in Ermattung. Die Grazien bemachtigen sich der Verwundeten und 

suchen, indem sie die Trunkenen zu Paaren filgen, sie mit sanfter 

Gewalt nach dem Hintergrund zu zu zerstreuen. Dort nach den ver

schiedensten Richtungen hm entfemen sich (zum Teil auch von der 

Hohe herab durch die Amoretten erfolgt) die Bacchanten, Faunen, 

Satyren, Nymphen und Junglinge. Ein immer dichterer ros1ger Duft 

senkt sich herab; in ihm verschwinden zunachst die Amoretten; 

dann bedeckt er den ganzen Hintergrund, so daB end/ich, aufler 

Venus und Tannhauser, nur nach die drei Grazien sichtbar zuruck-

bleiben. Diese wenden sich jetzt nach dem Vordergrunde zuruck; in 

anmutigen Verschlingungen nahen sie sich Venus, 1hr gleichsam von 

dem Siege berichtend, den sie uber die wilden Leidenschaften der 

Untertanen ihres Reiches gewonnen. Venus blickt dankend zu ihnen. 
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namawiaJąC ich do dzikich rozkoszy. Gestami pelnymi upojenia 

bachantki porywają kochanków do coraz większych swawoli. Ze 

szczelin wyłaniają się satyrowie i faum~ wpadając w najwyższy 

szal Kiedy osiąga on swój szczyt, z przerażeniem pojawiają się 

trzy Gracje. Starają się powstrzymać ogarniętych szalem i ich 

rozdzielić. Bezsilne, boją się, by nie zostać porwane. zwracają 

się ku śpiącym amorkom, budzą je i przeganiają w górę. Amorki 

fruną jak stado ptaków w górę, na wysokości formują jakby szyk 

bitewny nad calą jaskinią i wystrzeliwują w dól gęsty grad strzal 

na tlum w dole. Zranieni nim( ogarnięci potęzną milosną tęskno

tą, odlączaJ4 się od szalonego tańca i popadają w odrętwienie. 

Graqe zgarniają zranionych i lą cząc ich w pary lagodnie staraf4 

się usunąć ich w tyt sceny. Tam w najróżniepych kierunkach 

oddalają się (częściowo również z góry w dól, poganiani przez 

amorki) bachantki; fauni, satyrowie, nimfy i młodzieńcy. Coraz 

gęstsza różowawa mgla opada w dól, najpierw znikają w niej 

amorki, potem zakrywa ona caly dalszy plan tak, że w końcu 

oprócz Wenus i Tannhausera widoczne pozostają tylko trzy Gracje. 

Zwracają się one teraz ponownie do przodu i wdzięcznie zbliżając 

się do Wenus donoszą jej o zwycięstwie, odniesionym nad dziki

mi namiętnościami poddanych jej królestwa. 

Wenus dziękuje im gestem. 
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Gesang der Sirenen 
'Naht euch dem Strande, 

naht euch dem Lande, 
wo in den Armen 

glUhender Liebe 
selig Erbarmen 

stili' eure Triebe! 

Der dichte Duft im Hintergrunde zertei/t sich, ein Nebe/bild zeigt die 

Entfuhrung der Europa, we/che auf dem Rucken des mit Blumen 

geschmuckten weifJen Stieres, von Tritonen und Nereiden geleitet, 

durch das blaue Meer dahinfahrt. Der rosige Du ft schlie!Jt sich wie 

der, das Bild verschwindet, und die Grazien deuten nun durch einen 

anmutigen Tanz den geheimnisvollen lnhalt des Bi/des, ais ein Werk 

der Liebe, an. Von neuem teilt sich der Du ft. Man erblickt in sanfter 

Mondesdammerung Leda, am Wa/dteiche ausgestreckt; 

der Schwan schwimmt auf sie zu und birgt schmeichelnd seinen 

Hals an ihrem Busen. Al/mah/ich verbleicht auch dieses Bild. Der 

Duft verzieht sich end/ich ganz, und zeigt die ganze Grotte einsam 

und stil/. Die Grazien ne1gen sich lachelnd var Venus, und entfernen 

sich langsam nach der Seiten-Grotte. Tiefste Ruhe. Unveranderte 

Gruppe der Venus und Tannhausers. 

ZWE!TE SZENE 

Tannhauser zuckt mit dem Haupte empor. ais fahre er aus einem 
Traume auf Venus zieht ihn schmeichelnd zurlick. Tannhauser fUhrt 

die Hand liber die Augen, ais ob er ein Traumbild festzuhalten suche. 

Venus 
Geliebter, sag, wo weilt dein Sinn? 

Tannhauser 
Zu viell Zu viel! O, daB ich nun erwachte! 
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Śpiew syren 
Zbliżcie się do brzegu, 
Zbliżcie się do kra1u, 
W którym w ramionach 
Żarliw e1 mitości 
Szczęśliwa laska 
Ugasi wasze żądzel 

Gęsta mg/a na drugim planie rozdziela się, tworzy się z nie; obraz, 

przedstawiający uprowadzenie Europy, która na grzbiecie ustro

jonego kwiatami bialego byka, w towarzystwie trytonów i nereid 

plynie przez blękitne morze. Różowa mg/a znów się zagęszcza, 

obraz znika, a Gracje wyjaśnia;ą teraz wdzięcznym tańcem ta;em

niczą treść obrazu jako dzielo mi/ości. Mg/a ponownie się rozdzie

la. W lagodnym blasku księżyca dostrzec można Ledę, wylegującą 

się nad leśnym stawem; labędź podplywa do niej i przymilnie 

k/adzie swą szyję na je; lanie. Stopniowo blednie także ten obraz. 

Mg/a rozwiewa się calkowicie, ukazując calą grotę, pustą i cichą. 

Gracje z uśmiechem klania;ą się Wenus i powoli oddalają się do 

boczne; groty. Glęboki spokój. Wenus i Tannhauser w niezmien io

ne; pozie. 

SCENA DRUGA 

Tannhauser unosi glowę, jakby budzi/ się ze snu. - Wenus 
przymilnie przyciąga ;ą z powrotem. - Tannhauser przesuwa rękę 
przed oczami, jakby próbowal zatrzymać obraz ze snu. 

Wenus 
Najdroższy, powiedz, gdzie błądzą twe myśli' 

Tannhauser 
Zbyt wiele I Zbyt wiele I O, niechże się j uż obudzę I 
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Venus 
Sprich, was himmert dich? 

Tan nhauser 
Im Traum war mir's ais hórte ich -
was meinem Ohr so lange fremd! 

ais hórte ich der Glocken froh Gelaute; -
O. sagi Wie lange hart' ich 's doch nicht mehr? 

Venus 
Wohin verlierst du dich? Was ficht dich an? 

Tannhauser 
Die Zeit, die hier ich wei l', 

ich kann sie nicht ermessen: -
Tage, Monde - gibt's fUr mich nicht mehr, 

denn rncht mehr sehe ich die Sonne, 
nicht mehr des Himmels freundl iche Gestirne; -

den Halm seh' ich nicht mehr, der frisch ergrunend 
den neuen Sommer bringt; - die Nachtigall 

nicht hór' ich rnehr, die mir den Lenz verkunde: -
hór'ich sie nie, seh' ich sie niemals mehrJ 

Venus 
Hal Was vernehrn ichJ Welche tor'ge Klagen ! 

Bist du SO bald der holden Wunder mude, 
die meine Liebe dir bereitet? - Oder 

w1eJ Reut es dich so sehr, ein Gott zu sein? 
Hast du so bald vergessen , wie du einst 

gelitten, wahrend jetzt du dich erfreust? -
Mein Sanger, aufl Ergreife deine Harfe! 

Die Liebe feire, die so herrlich du besingst, 
daB du der Liebe Gottin selber dir gewannst! 
Die Liebe feire, da ihr hćichster Preis dir warci 1 

Tannhauser (zu einem plotzlichen Entschlusse ermannt, nimmt die 
Harfe und stel/t sich feierlich var Venus hin) 

Dir tóne Lob! Die Wunder sei'n gepriesen, 
die deine Macht mir Glucklichem erschuf! 

Wenus 
Powied z, co cię tak dręcz y' 

Tannhauser 
We śn ie zdawało mi s i ę, ze sly szę 
Dźwięk i od tak dawna obce moim uszom! 
Jakbym słysza l radosne dźwi ę k i dzwonów; --
0, powiedz mi, Jak dawno JUŻ ich nie slyszalem7 

Wenus 
W jaki ch to rozmyśla n iach się pog rą ża s z' Co ci si ę stało' 

Tannhauser 
Czas, jaki tu sp ędz iłem , 

Nie mogę go zmie rzyć: -
Dni i noce - nie ma JUŻ ich dla mn ie, 
Bo JU Ż nie mogę uir ze ć slońca, 

Nie widzę JUŻ przyjaznych gwiazd na niebie; -
Ani źdźbel z bóż, co świeżo s ię zi elen i ąc 
Prz ynoszą nowe lato; - ani skowronka 
Nie słyszę, który zwiastu1e mi wiosnę -
Czy ju ż ich w i ęcej nie us ł yszę ani nie zoba czę? 

Wenus 
Hal Co słyszę' Jak i eż g łupie ska rgi I 
Czy zn u żyły ci ę J UŻ m ił e, sło d k ie cuda 
Któ re pr zygotował a dla ci ebie moJa miłość' - Lub 
Tak bardzo ciąż y ci bycie bogiem' 
Czy tak szybko zapom n ia łeś twe dawne 
Cierpienia, gdy te raz się radu1esz' -
Wstań mó1 śpiewa ku ! Harfę swą ujmij w dloniel 
Głoś pochwal ę m ilości, którą tak p i ę k n ie opi ewasz w p ieś ni , 
O tym, że zdobył eś milość sa mej bogini! 
Głoś pochwałę m iłości, co sta ła się twą n aiwyż szą nagrodą l 

Tannhauser wiedziony naglym postanowieniem chwyta harfę 
w dlań i sta;e przed Wenus) 
Twoją śpiewam chwałęl Pragnę opiewać cuda, 
Które twa moc stworzyła dla mnie, szczęśl i wego 1 



Die Wonnen suB,die deiner Huld entsprieBen, 
erheb' mein Lied in !autem Jubelrufl 

Nach Freude, ach! nach herrlichem GenieBen 
verlangt' mein Herz, es durstete mein Sinn: 
da, was nur Gcittern einstens du erwiesen, 
gab deine Gunst mir Sterblichem dahin. -

Doch sterblich, achl bin ich geblieben, 
und ubergroB ist mir dein Lieben; 

wenn stets ein Gott genieBen kann, 
bin ich dem Wechsel untertan; 

nicht Lust allein liegt mir am Herzen, 
aus Freuden sehn' ich mich nach Schmerzen: 

aus deinem Reiche muB ich fl iehn, -
o Kcinigin, Gćittin! LaB mich ziehn! 

Venus (nach auf ihrem Lager) 
Was muB ich hćiren! Welch ein Sang! 
Welch trubem Ton verfallt dein Lied! 

Wohin floh die Begeistrung dir, 
die Wonnesang dir nur gebot? 

Was ist's? Worin war meine Liebe lassig? 
Geliebter, wessen lagest du mich an? 

Tannhauser (zur Harfe) 
Dank deiner Huldl Gepriesen sei dein Liebenl 

Begluckt fUr immer. wer bei dir geweilt! 
Beneidet ewig, wer mit warmen Trieben 

in deinen Armen Gćitterglut geteilt! 
Entzuckend sind die Wunder deines Reiches, 

den Zauber aller Wonnen atm' ich hier; 
kein Land der weiten Erde bietet Gleiches, 

was sie besitzt, scheint leicht entbehrlich dir. 
Dach ich aus diesen ros'gen Duften 

erlange nach des Waldes LOften, 
nach unsres Himmels klarem Blau, 
nach unsrem frischen Grun der Au, 
nach unsrer Vćiglein liebem Sange, 

nach unsrer Glocken trautem Klange: -
Aus deinem Reiche muB ich fliehn, -

O Kćinigin, Gcittin! LaB mich ziehnl 

AKT i 

Słodkie rozkosze, wyplywaiące z twej ła skawośc i , 

Niech pieśń moja okrzykiem szczęścia brzmil 
Radości dziś, achl wspaniałych rozkoszy 
Pragnie me serce, ich pragnienie pali me zmysły: 
To co kiedyś okazywałaś tylko bogom, 
Otworzyła mi, śmiertelnemu, twoja laska. -
Jednak, achl wciąż pozostałem śmiertelnik i em, 

I zbyt wielka jest dla mnie twa miłość; 
Jedynie bóg zdoła w niej wytrwać, 
Ja zaś jestem zmiennym człowiek i em ; 

Nie tylko rozkosz leży mi na sercu, 
Przepełniony radością tęsknię za bólem: 
Muszę uchodzić z Twego królestwa -
O królowo, boginil pozwól mi odejśćl 

Wenus (wciąż leżąc na lożu) 
Czego ja muszę słuchaćl Cóż to za ś pi ew i 

W jakież smutne tony popada twa pieśń I 
Gdzie podzial się twój zachwyt, 
Który nakazywa ła ci rozkosz' 
Co się stało' Czym zaw inił a moja milość7 
Ukochany, o co mnie oskarżasz' 

Tannhauser (zwraca się do harfy) 
Dziękować pragnę Twej lascei C hwała niech będzie twej miłości I 
Szczęśliwy na zawsze, kto bawi u twego boku' 
Godny zazdrości, kogo, wiedzionego pożądaniem, 
W twych ramionach ogarnął boski żarl 
Zachwycające są cuda twego królestwa, 
Oddycham tu czarem rozkoszy wszelkich; 
W żadnej ziemskiej krainie nie spotkam tego 
Co posiada ona, a tobie wydaje się zbyteczne. 
Jednak skąpany w różanych woniach 
Pragnę l eśnego wietrzyka, 
Jasnego blękitu naszego nieba, 
Świeżej zieleni naszych błoni, 
Lubego śpiewu naszych ptaszą t, 

Miłego brzmienia naszych dzwonów: -
Muszę uchodzić z Twego królestwa -
O królowo, boginil pozwól mi odejść' 

I ,\UFZUG + AKT I ~ 
Venus (feidenschaftfich aufspringend) 

Treuloser! Weh! Was lassest du mich hćiren? 
Du wagest meine Liebe zu verhohnen7 

Du preisest sie und willst sie dennoch fliehn7 
Zum LJ berdruB ist mir mein Reiz gediehn7 

Tann hauser 
O schćine Gottin! Wolle mir n1cht zurnenl 
Dein ObergroBer Reiz ist's, den ich meide. 

Venus 
Weh dirl Verrater1 Heuchler' Undankbarer! 

Ich lass' dich nichtl Du darfst von mir nicht ziehn! 

Tannhauser 
Nie war mein Lieben grćiBer, niemals wahre r, 

ais jetzt, da ich tur ewig dich muB fliehn! 
Venus hat mit heftiger Gebarde ihr Gesicht, von ihren Handen be

deckt, abgewandt. Nach einem Schweigen wendet sie es lachelnd 
und mit verfilhrerischem Ausdrucke Tannhauser wieder zu. 

Ven us (mit leiser Stimme beginnend) 
Geliebter, komm! Sieh dart die Grotte, 

von ros'gen DGften mild durchwalltl 
Entzucken bćit selbst einem Gotte 
der suB'sten Freuden Aufenthałt: 

besanftigt auf dem weichsten PfUhle 
fiieh ' deine Glieder jeder Schmerz, 

dein brennend Haupt umwehe Kuhle, 
wonnige Glut durchschwell ' dein Herz. 
Aus holder Ferne mahnen sOBe Klange, 

daB dich mein Arm in trauter Nah' umschlange: 
von meinen Lippen schlurfst du Gćittertrank, 
aus meinen Augen strahlt dir Liebesdank: -

ein Freudenfest soli unsrem Bund entstehen, 
der Liebe Feier laB uns froh begehen! 

Nicht sollst du ihr ein scheues Opfer weihn, -
nein! - mit der Liebe Gćittin schwelge im Verein. 

Wenus (zrywając się porywczo) 
Niewierny! Biada I Bacz, co mówisz do mnie! 
Odważasz się urągać mej miłości' 
Opiewasz ją w pie ś ni i chcesz mimo to odejść7 
Czy czuj esz przesyt mego czaru I 

Tannhauser 
O piękna Boginil Nie gniewaj się na mnie! 
Muszę u chodzić przed twym zbyt wielkim czarem. 

Wenus 
Biada ci l Zdra1co1 Poch lebco l Niewdzięczniku' 
Nie wyp uszczę cię I Nie wolno ci ode mnie od ej ś ćl 

Tannhauser 
Moja miło ść nigdy nie b yła więks za i prawd ziwsza, 
Niż teraz, kiedy na zawsze muszę cię opuścićl 
Wenus gwaltownym gestem odkryta swo;ą twarz, zasloniętą 
rękoma . Po krótkim milczeniu zwraca się ponownie z uśmiechem 
i uwodzicielskim wyrazem twarzy do Tannhausera. 

Wenus (z początku cicho) 
Ukochany, pójd źl Spójrz, tam Jest grota, 
Pełna lagodnej, różanej wonil 
Nawet boga zachwyciłyby 
Słodkie radości pobytu: 
Z ukojonych na najmiększym posłan iu 

Członków twych zni kn ie wszelki ból, 
Rozpaloną głowę owionie ch łód, 

A rozkoszny ż a r przepeł ni twe serce 
Ju ż z oddali ponagl ają słodkie dźwięk i , 

By moje r a mi ę teraz c i ę otoczyło: 

Z mych ust będziesz spijal napój bogów, 
milosną podziękę ujrzysz w mych oczach: -
Niech potączy nas radosne święto, 
Wznie śmy toast na cześć naszej miłości I 
Nie lękaj się złożyć jej ofiary, -
O niel - w rozkoszach pław się wraz z boginią miłoś c i. 
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Sirenen (aus we1ter Ferne, unsichtbar) 
Naht euch dem Strande, 
naht euch dem Lande! 

Venus (Tannhauser sanft nach sich ziehend) 
Mein Ritter! Mein Geliebter! Willst du fliehn? 

Tannhauser {auf das Auf3erste h1ngerissen, greift mit trunkener 
Gebarde in die Harfe) 

Stets soli nur dir, nur dir mein Lied ert6nen! 
Gesungen laut sei nur dein Preis von mir! 
Dein suBer Reiz ist Quelle alles Schónen, 

und jedes holde Wunder stammt von dir. 
Die Glut, die du mir in das Herz gegossen, 

ais Flamme lodre heli sie dir allein! 
Ja, gegen alle Welt will unverdrossen 

lortan ich nun dein kuhner Streiter sein. -
Dach hin muB ich zur Welt der Erden, 

bei di r kann ich nur Sklave werden; 
nach Freihe1t doch verlange ich, 

nach Freiheit, Freiheit durstet's mich; 
zu Kampf und Streite will ich stehen, 

sei"s auch auf Tod und Untergehen: -
drum muB aus deinem Reich ich fliehn, -

O Kónigin , Góttin! LaB mich ziehn! 

Venus (im heftigstem Zorne) 
Zieh hinl Wahnbetorter! Zieh hinl 

Geh' Verrater, sieh, nicht halt ich dich! 
Flieh, ich geb dich frei 

Zieh hin ' Betorter! 
was du verlangst, das sei dein Los! 

Zieh hin! zieh hin! 
Hinzu den kalten Menschen flieh, 
vor deren blodem, truben Wah n 

der Freude Gotter wir entflohn 
tief in der Erde warmenden Schoss. 
Zieh hin, Betorter! Suche dein Heil, 
suche dein Heil . - und find' es nie! 

Sie, die du siegend einst verlachtest, 

Syreny (z oddali, niewidoczne) 
Zbliżcie się do brzegu, 
Zbliżcie się do kraju I 

Wenus (Jagodnie przyciągając do siebie Tannhausera) 
Mój rycerzu I Mój ukochany! Czyżbyś chcial uciec7 

Tannhauser (do glębi poruszony, chwyta oszolomionym gestem 
harfę) 

Wciąż tylko dla ciebie. tylko dla ciebie będzie rozbrzmiewać moja pieśń I 
Niechaj tylko twoj ą chwalę glośno ś pi ewam i 

Twój słodki urok jest źródłem wszelkiego pię kna , 

A każdy cud wspanialy jest twym d ziełem. 

Żar, który wlałaś w me serce, 
Plonie jasnym plamieniem ty lko dla ciebie ! 
Nawet przeciw całemu światu niewzruszenie 
Stanę odtąd jako twój śmialy bojown ik. -
Muszę jednak wracać ta m, na ziemski świat, 
Przy tobie mogę być tylko niewolnikiem; 
A ja jednak potrze buj ę wol ności , 
Wolności, wolnośc i tylko pragnę; 
Stanę do walki i na pojedynek, 
Choćbym zapłac ił za to ś mierc i ą i upadkiem: 
Dlatego muszę uj ść z twego królestwa, -
O, królowo, bogin i! Pozwól mi iśćl 

Wenus (w najwyższym gniewie) 
Id ź stąd' Nierozu mny szal e ńcze, idź stąd I 
ld ż ! Zdrajco, patrz, nie zatrzym uję c ię I 

Uciekaj, daję ci wolną drogę 
Id ź stą d! Nierozumny! 
To, czego chcesz, iech stanie się twym losem I 
Uciekaj do zi mnych ludzi, 
Przed których g łu pim , mrocznym szaleństwem 
My, bogowie r adości, m u s ieli śmy skryć się 

Głęboko w ci e płym lanie Ziemi . 
I dź stąd, obłąkany 1 Szukaj swego s zczę ścia, 

Szukaj swego szczę ścia - i nigdy go nie zn ajdź! 
Ta, którą, zwyc ięs ki, ni egdyś wyśm i aleś , 

Poni żyle ś j ą, p eł en radosnej dumy, 
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die jauchzenden Mutes du verhohnst, 
nun fleh sie an urn Gnade, wo du verachtest, 

jammre nun urn Hold! 
Dann leuchte dein Schande, 

der hellen Schmach wird dann ihr Spott! 
Gebannt, verflucht, ha! wie seh' ich schon 

dich mir nahn, tie! das Haupt zur Erde: -
„o! fadest du sie wieder, 

die einst dir gelachelt! 
ach! offnete sie dir wieder 

die Tore ihrer Wonnen!" 
Auł der Schwelle, sieh' da! 

ausgestreckt liegt er nun, 
dart wo Freude einst ihm geflossen! 

Urn Mitleid fleht er bettelnd, nicht urn liebe! 
Zuruckl Entweich, Bettlerl 

Knechten nie, nur Helden offnet sich mein Reich! 

Tannhauser 
Nein! Mein Stolz soli dir den Jammer sparen, 

mich entehrt je dir nah zu sehn! 
Der heut von dir scheidet. o Gottin, 

der kehret nie zu dir zuruck! 

Venus (mit einem Schre1) 
Hal du kehrtest nie zuruck! -

Wie sagi' ich? 
Ha 1 wie sag te erJ 

Nie mir zuruck! 
wie soli ich's denken? 

Wie es erfassen! 
Mein Geliebter ewig mich fliehn? 

(mit zartem Zogern) 
Wie hat!' ich das erworben, 

wie traf' mich solch Verschulden, 
das mir die Lust geraubt, 

dem Trauten zu verzeihn? 
Der Kónigin der Liebe, 

der Góttin aller Hulden, 
war' einzig dies versagt, 

A KTi 

Teraz blaga cię o łaskę, tam, gdzie lekceważysz 
Uprasza o przychylność! 
Niech zajaśnieje twoja ni estawa, 
Zhańbiony, staniesz się pośmiewiskiem I 
Wygnany, przek lęty, hal Ju ż to widzę 

Jak zbli żasz się do mnie, schylony nisko ku ziem i: -
„01 Zlączys z się z nią znów, 
Z tą, która niegdyś obdarzala cię uśmiechem I 
Achl Ona znów ci otworzy 
Drzwi swoich rozkoszy!" 
Patrz, tam, na progu. 
Leży teraz rozc iągnięt y. 

Tam, gdzie ni egdyś przepe lniala go radość! 
Btaga i że brze o ws pólczucie, nie o rri1' ośćl 
Wynoś sięl Id ź stą d, żebraku I 

Moje królestwo nie otwiera się przed niewolnikami, 
a tylko przed bohaterami I 

Tannhau ser 
Niel Moja duma oszczędz i ci blagań, 
Bezcześci mnie sam twój widoki 
Kto dz i ś od ciebie odchodzi, bogini, 
Ten nigdy do ciebie nie powróci I 

Wenus z krzykiem 
Ha, nigdy do mnie nie wrócisz! -
Co ja powiedzialam7 
Hal Co on powiedzial? 
Nigdy do mnie nie wróci I 
Jak mam to rozu mieć7 

Jak to pojąć! 

Mój ukochany na zawsze mnie porzuca7 
(z delikatnym wahaniem) 
Czym sobie na to zasluzy lam, 
Czym byla mo1a wina, 
Która odebrala mi chęć 
Wybaczyć memu lubemu I 
Królowej mitości, 
Bogini wszystki ch wdzięków, 
Tylko jednego odmówiono, 
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Trost dem Freunde zu weihn? 

Wie einst, lachelnd unter Tranen, 
ich sehnsuchtsvołl dir lauschte, 

den stolzen Sang zu horen, 
der rings so lang mir verstummt; 

01 Sag, wie konntest ie du wohl wahnen, 
dass ungeruhrt ich bliebe, 

drang' zu mir emst deiner Seele 
Seulzen, hart' ich dein Klagen? 

Dass letzte Trostung in deinem Arm ich land, 
o, lass' des mich nicht entgelten, 

verschmah einst auch du nicht meinen Trostl 
(in Verzweiflung ausbrechend) 

Kehrst du mi r nicht zuriick, 
so trefle Fluch die ganze Weltl 

und fiir ewig sei ode sie, 
aus der die Got tin wich! 

(verzweiflungsvoll flehend) 
O kehr, kehr wieder! 

Trau meiner Huld, meiner liebe! 

Tannhauser 
Wer, Gottin, di r entlliehet, llieht ewig jeder Huld! 

Venus 
Nicht wehre stolz dei nem Sehnen, 
wen n zuriick zu mir es dich ziehtl 

Tannhauser 
Mein Sehnen drangt zum Kampie, 

nicht such ich Wonn' und Lust! 
ach, mogest du es fassen, Gottin! 

Hin zum Tod, den ich suche, 
zum Tode drangt es mich! 

Venus 
Kehr zuruck, wenn der Tod selbst dich flieht, 
wenn vor di r das Grab selbst sich schliesst. 

Dania pociechy przyjacielowi? 
Jak niegdyś, śmiejąc się przez łzy, 
Z tęsknotą ci się przysł uchiwałam , 

Słuchałam dumnej pieśni, 
Której dźwięki tak dawno dla mnie umilkły; 
01 Powiedz, jak mogłeś sobie wyobrazić, 
Że pozostanę nieporuszona, 
Niegdyś płynęły do mnie westchnienia z twej duszy, 
Czy teraz wysłucham twojej skargi' 
Ostatniej pociechy w twych ramionach, 
O, nie pozbawiaj mnie, 
Także ty nie gardziłeś niegdy ś moją pociechą I 

(popadają( w zwątpienie) 
Jeśli do mnie nie powrócisz, 
Niech będzie przeklęty cały świat' 
I niech na zawsze stanie się pustkowiem. 
Świat, z którego odeszła bogini! 
(błagając, pe/na rozpaczy) 
O, wróć, wróć znowu' 
Zaufaj mojej ła skawości, mej miłości I 

Tannhauser 
Kto od ciebie, bogini, odchodzi, na zawsze wyrzeka się wszelkiej 
łaskawości 1 

Wenus 
Nie broń się wyniośle przed swą tęsknotą, 
Kiedy pociągnie cię znowu ku mnie I 

Tannhauser 
Tęsknota pcha mnie do walki. 
Nie szukam rozkoszy i przyjemności I 
Ach, gdybyś to mogła pojąć, bogini! 
W stronę śmierci, której szukam, 
Do śmierci mnie ona pcha I 

Wenus 
Wróć, kiedy sama śmierć przed tobą umknie, 
Kiedy nawet grób się przed zamknie. 
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Tannhauser 
Den Tod, das Grab, hier im Herzen ich trag', 

durch Buss' und Siihne wohl find ich Ruh' liir mich! 

Venus 
Nie ist Ruh' dir beschieden, 

nie findest du Frieden! 
kehr wieder mir, suchst einst du dein Heil! 

Tannhauser 
Gottin der Wonn' und Lust ! 

Neinl ach, nicht in dir !ind ich Frieden und Ruh'! 
Mein Heil liegt in Maria! 

(Venus verschwindet. - Die Szene verwandelt sich schnell) 

DRITTE SZENE 

Tannhauser steht plóulich in einem schonen Tale, uber ihm blauer 
Himmel. Rechrs im Hintergrunde die Wartburg, links in groBerer 

Ferne der Horselberg. 
Rechter Hand fuhrt aut der ha/ben Hobe des Tales ein Bergweg 

nach dem Vordergrunde zu, wo er dann seitwarts abbiegt; in 
demselben Vordergrunde ist ein Muttergottesbild, zu welchem ein 

niedriger Bergvorsprung hinauffilhrt. 
Von der Hohe links vernimmt man das Gelaute von Herdenglok

ken; auf einem hohen Vorsprunge sitzt ein junger Hirt mit der 
Schalmei und singt. 

Hirt 
Frau Holda kam aus dem Berg hervor, 

zu ziehen durch Fłur und Auen; 
gar siiBen Klang vernahm da mein Ohr, 

mein Auge begehrte zu schauen: -
da traumt' ich manchen holden Traum, 

und ais mein Aug' erschlossen kaum, 
da strahlte warm die Sonnen, 

der Mai, der Mai war kommen. 

Tannhauser 
Śmierć i grób tu, w sercu noszę, 
Dzięki pokucie i rozgrzeszeniu znajdę ukojenie! 

Wenus 
Nigdy nie zyskasz ukojenia, 
Nigdy nie znajdziesz pokoju' 
Powróć do mnie, tu szukaj zbawienia I 

Tannhauser 
Bogini rozkoszy i przyjemności! 
O nie' Ach nie w tobie znajdę pokój i uko1eniel 
Maryja jest moim zbawieniem' 

(Wenus znika. Scena szybko się zmienia) 

SCENA TRZECIA 

Tannhauser znajduje się nagle w piękne; dolinie, nad nim blękitne niebo. 
Po prawej stronie w tle zamek Wartburg, po lewej w oddali Horse/berg. 
Po prawej, w po/owie wysokości doliny, górska droga prowadzi 
na pierwszy plan, gdzie następnie skręca w bok; na pierwszym 
planie zna;duje się również obraz Marki Bożej, do którego prowa
dzi niski występ skalny. 
Z góry, z lewej strony, slychać dźwięki dzwonków zwierząt; na 
wysokim występie skalnym siedzi miody pasterz z fujarką i śpiewa. 

Pasterz 
Pani Holda wyszła z wnętrza góry, 
Ciągnąc przez łany i błonia ; 

Me ucho słyszy słodkie dźwięki, 
Mój wzrok pragnie spoglądać: -
Spałem i śniłem piękne sny, 
A kiedy tylko otwarłem oczy, 
Poczułem ciepłe promienie stońca, 
Nadsze dł maj, nadszedł maj. 
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Nun spiel' ich lust1g die Schalmei: -
der Mai ist da, der liebe Mai! 

Er spie/t auf der Schalmei. Man hort den Gesang der a/teren 
Pilger. we/che, von der Richtung der Wartburg her kommend, den 

Bergweg rechts entlang ziehen. 

Gesang der Alteren Pilger 
Zu dir wali' ich, mein Jesus Christ, 

der du des Siinders Hoffnung bist! 
Gelobt sei, Jungfrau siiB und rein , 

der Wallfahrt wolle giinstig sein! -
Ach, schwer driickt mich der Siinden Last, 

kann langer sie nicht mehr ertragen; 
drum wil l ich auch nicht Ruh noch Rast, 

und wahle gern mir Muh' und Plagen. 
Am hohen Fest der Gnadenhuld 

in Demut siihn' ich meine Schuld; 
gesegnet, wer im Glauben treu: 

er wird erlost durch BuB' und Reu'. 

Der Hirt, der forrwahrend auf der Schalmei gespielt hat, h.3/t ein, 
ais der Zug der Pilger auf der Hohe ihm gegenuber ankommt. 

Hirt (den Hut schwenkend und den Pi/gem /aut zurufend) 
Gluck aut! Gluck auł nach Rom! 

Betet tur meine arme Seele! 

Tannhauser (tief ergriffen aut die Knie sinkend) 
Allmacht'ger, dir sei Preis! 

Hehr sind die Wunder deiner Gnade. 
Der Zug der Pilger entfernt sich immer weiter von der Buhne, so 

daB der Gesang al/mah/ich verhallt. 

Pilgergesang 
lu dir wali' ich, mein Jesus Christ, 
der du des Pilgers Hoffnung bist! 
Gelobt sei, Jungfrau siiB und rein, 
der Wallfahrt wolle giinstig sein! 

Gram teraz radośnie na fujarce: -
Maj już tu jest, kochany maj! 

Gra na fujarce. Słychać śpiew starych pielgrzymów, idących od 
strony Wartburga górską drogą . 

Śpiew starych pielgrzymów 
Do ciebie pielgrzymuję, mój Jezu Ch11 ste, 
Któryś jest nad z ieją grzeszników! 
Bądź pochwalona, słodka i czysta Dziewico, 
Obym pomyślnie odbyl pielgrzymkę! -
Ach, ciężko przygniata mnie brzemię grzechów, 
Dlużej go już nie mogę znieść; 
Dlatego nie chcę też spokoju i wypoczynku, 
Ale wybieram chętnie cierpienie i utrapienia. 
W wielkie święto łaski Bożej 
W pokorze odpokutuję moją winę; 
Blogoslawiony, kto mocno wierzy: 
Dostąpi zbawienia przez pokutę i skruchę. 

Pasterz, wciąż grający na fu;arce. przestaje, kiedy zbliża się do 
niego pochód pielgrzymów 

Pasterz (klania się kapeluszem i glośno wola do pielgrzymów) 
Powodzenia I Powodzenia w drodze do Rzymu I 
Módlcie się za moją biedną duszę i 

Tannhauser (glęboko wstrząśnięty pada na kolana) 
Chwała Ci, Boże Wszechmogącyi 
Wspaniale są cuda Twojej laski. 
Pochód pielgrzymów oddala się ze sceny, więc ich śpiew stopnio
wo cichnie. 

Śpiew pielgrzymów 
Do ciebie pielgrzymuję , mój Jezu Chryste, 
Któryś jest nadzieją grzesznikówl 
Bądź pochwalona, słodka i czysta Dziewico, 
Obym pomyślnie odbyl pielgrzymkę I 
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Tannhauser (ais der Gesang der Pilger sich hier ecwas verliert, 
singt. auf den Knien, wie in brunstiges Gebet versunken, weiter) 

Ach,schwer dri.ickt mich der Siinden Last, 
kann langer s1e nicht mehr ertragen; 

drum will ich auch nicht Ruh nach Rast 
und wahle gern mir Miih' und Plagen. 

Tranen ersc1cken seine Stimme; man hort in weiter Ferne den 
Pilgergesang fortsetzen bis zum lerzten Verhallen, wahrend sich 
aus dem ciefsten Hintergrunde, wie von Eisenach herkommend, 
das Gelaute von Kirchglocken vernehmen laBt. Ais auch dieses 

schweigt. hort man von links immer naher kommende Hornrufe. 

VIERTE SZENE 

Von der Anhóhe links herab aus einem Waldwege treten der 
Landgraf und die Sanger in Jagerrracht einzeln auf Im Verlaufe 

der Szene findet sich der ganze JagdtroB des landgraf en nach und 
nach auf der Buhne ein. 

La ndgraf 
Wer ist der dort im briinstigen Gebete? 

Walther 
Ein BiiBer wohl 

Biterolf 
Nach seiner T racht ein Ritter. 

Wolfram (der auf Tannhauser zugegangen ist und ihn erkannt hat) 
Er ist es! 

Die Sanger und der Landgraf 
Heinrich! Heinrich! Seh' ich recht? 

Tannhauser. der uberrascht schnell aufgefahren ist. ermannt sich 
und verneigt sich stumm gegen den Landgrafen, nachdem er 

einen fluchtigen Blick auf ihn und die Sanger gewońen. 

AKTi 

Tannhauser (kiedy śpiew pielgrzymów cichnie, śpiewa dalej 
klęcząc. jakby pogrążony w modlitwie) 
Ach, ciężko przygniata mnie brzemię grzechów, 
Dlużej qo już nie mogę znieść; 
Dlatego nie chcę też spokoju i wypoczynku, 
Ale wybieram chętnie cierpienie i utrapienia 

Placz odbiera mu głos; w oddali slychać wciąż śpiew pielgrzymów, 
dopóki ca/kowicie nie wybrzmi~ podczas, gdy na na;dalszym 
planie rozlega się dźwięk dzwonów kościelnych, jakby dochodzą
cy z Eisenach. Kiedy i on milknie, z lewej strony daje się slyszeć 
zbliża;ący się g/os rogu myśliwskiego. 

SCENA CZ\Xlr\RTA 

Ze wzgórz, leśną drogą schodzi landgraf i śpiewacy w strojach 
myśliwskich. W trakcie sceny caly orszak landgrafa stopniowo 
pojawia się na scenie. 

Landgraf 
Któż tam tak żarliwie się modli7 

Walter 
Z pel'mością jakiś pokutnik 

Biterolf 
Sądząc po stroju to rycerz. 

Wolfram (podchodzi do Tannhausera i go rozpozna;e) 
To oni 

Śpiewacy i landgraf 
Henryki Henryki Czy ja dobrze w idzę? 

Tannhauser. który zaskakująco szybko zerwa/ się na równe nogi, 
zbiera si/y i milcząco klania się landgrafowi, rzuciwszy przelotne 
spojrzenie na niego i śpiewaków. 
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Landgraf 
Du bist es wirklich? Kehrest in den Kreis 

zuruck, den du in Hochmut stolz verlieBest? 

Bi terolf 
Sag, was uns deine Wiederkunft bedeutet? 
Versohnung? Oder gilt 's erneutem Kampf? 

Walther 
Nahst du ais Freund uns oder Feind? 

Die anderen Sanger ausser Wolfram 
Ais Feind? 

Wolfram 
O fraget nicht! lst dies des Hochmuts Miene? -

GegruBt se1 uns, du kuhner Sanger, 
der, ach! so !ang' in unsrer Mitte fehlt! 

Wa lt her 
Willkommen, wenn du fr iedlich nahst! 

Biterolf 
GegrOBt, wenn du uns Freunde nennst! 

Alle Sanger 
Gegri.iBt! Gegri.iBtl Gegri.iBt sei uns! 

Landgraf 
So sei willkommen denn auch mirl 

Sag an, wo weiltest du so lang? 

Tannhauser 
Ich wanderte in weiter, we1ter Fern', ·

da, wo ich nimmer Rast noch Ruhe land. 
Fragi nicht! Zum Kampf mit euch nicht kam ich her. 

Seid mir versohnt, und laBt mich weiterziehn! 

Landgraf 
Nicht doch! Der Unsre bist du neu geworden . 

Landgraf 
Czy to naprawdę ty' Czyżbyś wracał do kręgu, 
Który dumnie opuścileś w swej pysze' 

Biterolf 
Powiedz, co oznacza twój powrófl 
Zgodę, czy ponowną walkę 7 

Walter 
Przybywasz jako przyjaciel czy jako wróg? 

Pozostali śpiewacy oprócz Wolframa 
Jako wróg' 

Wolfram 
O, nie pytajcie! Czy jego mina jest pełna pychy' -
Witaj, ś mialy śpiewaku, 
Którego, achl tak dlugo brakowało wśród nasi 

Walter 
Bądź pozdrowiony, jeśli przybywasz w pokoju! 

Biterolf 
Witaj, jeśli uważasz nas za przyjaciół I 

Wszyscy śpiewacy 
Witaj1 Witajl Witaj wśród nas! 

Landgraf 
Bądź więc pozdrowiony także ode mniel 
Powiedz, gdzie zabawileś tak długo' 

Tannhauser 
Wędrowałem bardzo, bardzo daleko, -
Tam, gdzie nigdy nie zaznałem odpoczynku ni spokoju. 
Nie pytajcie! Nie przyszedlem, by z wami walczyć. 
Pogódźmy się 1 pozwólcie mi iś ć dalejl 

Landgraf 
O niel Na nowo będziesz nasz. 
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Walther 
Du darfst nicht ziehn. 

Biterolf 
Wir lassen dich nicht for t. 

Ta nnhauser 
LaBt mich! Mir frommet kein Verweilen, 

und nimmer kann ich rastend stehn; 
mein Weg heiBt mich nurvorwarts eilen, 

denn ruckwarts dart ich niemals sehn. 

Der Landgraf und die Sanger 
O bleib, bei uns sollst du verweilen, 
wir lassen dich nicht von uns gehn. 

Du suchtest uns, warum enteilen 
nach solchem kurzen Wiedersehn? 

Tannhauser (sich losreiBend) 
Fort! Fort von hier1 

Die Sanger 
Bleibl Bleib bei uns! 

Wolfram (Tannhauser in den Weg tretend, mir erhobener Stimme) 
Bleib bei Elisabeth! 

Tannhauser (heft1g und freudig ergriffen) 
Elisabeth! O Macht des Himmels, 
rufst du den si.iBen Namen mir? 

Wolfram 
Nicht sollst du Feind mich schelten, daB ich ihn genannt! -

Erlaubest du mir, Herr, daB ich 
Verki.inder seines Gli.icks ihm sei? 

Landgraf 
Nenn ihm den Zauber, den er ausgeubt, -

und Gott verleih ihm Tugend, 
daB wurdig er ihn lose! 

AKTi 

Walter 
Nie możesz odejść. 

Biterolf 
Nie pozwolimy ci dalej iść. 

Tannhauser 
Wypuśćcie mnie! Nie cieszy mnie przebywanie nigdzie, 
I nigdzie nie mogę zostać na spoczynek; 
Moja droga wciąż gna mnie do przodu, 
Bo ju ż nigdy nie wolno mi spojrzeć wstecz. 

Landgraf i śpiewacy 
O, zostań , możesz pozostać wśród nas, 
Nie pozwolimy ci odejść od nas. 
Szukałeś nas, więc dlaczego umykasz 
Po tak krótkim ponownym spotkaniu' 

Tannhauser (wyswobadzając się) 
Ruszam! Ruszam stądl 

Śpiewacy 
Zostań I Zostań z nami I 

Wolfram (zastępując drogę Tannhauserowi, podniesionym glosem) 
Zostań przy Elż biecie ! 

Tannhauser 
Elżbieta! O, moce niebieskie, 
Przywołujecie mnie tym slodkim imieniem' 

Wolfram 
Nie nazwij mnie wrogiem za to, że o niej wspomniałem! -
Czy pozwolisz mi panie, że 
Będę mu zwiastunem jego szczęścia? 

Landgraf 
Powiedz mu, jaki czar roztoczy!, -
A Bóg niech udzieli mu cnót, 
By stał się godnym go zdjąćl 
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Wolfram 
Ais du in kuhnem Sange uns bestrittest. 

bald siegreich gegen unsre Lieder sangst. 
durch unsre Kunst Besiegung bald erlittest: 
ein Preis doch war 's, den du allein errangst. 

War 's Zauber, war es reine Macht, 
durch die solch Wunder du vollbracht, 

an deinen Sang voll Wonn' und Leid 
gebannt die tugendreichste Maid? 

Denn, ach! ais du uns stolz verlassen, 
versch loB ihr Herz sich unsrem Lied; 

wir sahen ihre Wang ' erblassen, 
fur immer unsren Kreis sie mied. -
O kehr zuruck, d kuhner Sanger, 

dem unsren sei dein Lied nicht fern. -
Den Festen fehle sie nicht langer, 
aufs neue leuchte uns ihr Stern! 

Die Sanger 
Sei unser, Heinrich' Kehr uns wieder! 

Zwietracht und Streit sei abgetan! 
Vereint ertonen unsre Lieder, 

und Bruder nenne uns fortan! 

Tannhauser (inntg geruhrt, umarmt Wolfram und die Sanger mit 
Heftigkeit) 

Zu ihr! Zu ihr! O, tuhret mich zu ihrl 
Ha, jetzt erkenne ich sie wieder, 

die schiine Welt, der ich entruckt ! 
Der Himmel blickt au! mich hernieder, 
die Fluren prangen reich geschmuckt. 
Der Lenz mit tausend holden Klangen 

zog iubelnd in die Seele mir; 
in sOBem, ungestumem Drangen 
ruft laut mein Herz: zu ihr, zu ihr! 

Landgraf und die Sanger 
Er kehrt zu ruck, den wir verloren1 
Ein Wunder hat ihn hergebracht. 
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Wolfram 
Kiedyś nas pokonał śm i ałym śpiewem, 

Śpiewaiąc pieśni od naszych lepsze, 
A w końcu to nasza sztuka c i ę pokonała: 

Lecz jedną nagrodę tylko ty ś zdobyl. 
Czy to czarem, czy to czystą silą, 
Dokonałeś takiego cudu, 
Że twój śpiew, pełen rozkoszy i cierpienia, 
Zakl ę cie rzucil na najcnotliwszą z pani en' 
Gdy bowiem, ach'. dumn ieś nas opuścił, 

Zamknęło się jej serce na nasze p i e ś ni; 

Widzimy 1ej pobladłe lico, 
Na zawsze znikła z naszego kręgu. -
O, powróć, śmiały śpiewaku, 
Złącz z naszymi swoją pieśń. -
Niech nie brakuje 1ej JUŻ w świąteczny dzień, 
Na nowo niech zabłyśnie nam jej gwiazda' 

Śpiewacy 
Bądź znowu nasz, Henryku I Wróć do nasi 
Kłótnie i spory niech przeminą I 
Niech wspólnie zabrzm ią nasze pieśni, 
A nas nazywaj odtąd braćmi I 

Tannhauser (do glębi poruszony, serdecznie obe;mu;e Wolframa 
i śpiewaków) 
Do nie11 Do niej' Prowadźcie mnie do niej I 
Ha, teraz znów poznaję , 

Ten piękny świat, który opuściłem I 
Niebo spogląda na mnie z wysoka, 
Niwy lśnią bogato przystrojone. 
Wiosna z tysiącem milych d źwięków 

Radośnie wkroczyła do mej duszy; 
Słodko i niepowstrzymanie 
Woła moje serce: do niej, do niejl 

Landgraf i śpiewacy 
Wraca ten, któregośmy utracili! 
Cud go do nas sprowadził. 
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Die ihm den Uebermut beschworen, 
gepriesen se1 die holde Macht! 

Nun lausche unsren Hochgesangen 
von neuem der Gepries'nen Ohr' I 

Es ton in frohbelebten Klangen 
das Lied aus jeder Brust hervor! 

Der ganze JagdtroB hat sich im Tale versammelt. 
Der Landgraf stoBr in sein Horn: laute Hornrufe der lager antwor· 

ten ihm. Der Landgraf und die Sanger besteigen Pferde, we/che 
man ihnen von der Wartburg her entgegengefuhn hat. 

Der Vorhang fallt. 

1\KT I 

Mila moc, która zaczarowała jego zuchwa łość , 
Niech będzie przez nas pochwalona' 
Niech teraz słucha naszych śpiewów 
Na nowo ta, którą wychwalamy! 
Dźwię ki ożywioneJ radością 

Pieśni wyrwą się z każd ej piersi 1 

Caly orszak zebra / się w dolinie. Landgraf dmie w swó; róg.· 
odpowiadają mu glośne dźwięki rogów myśliwych. Landgraf 
i śpiewacy wsiada;ą na konie, które przyprowadzono im od strony 
Wartburgu. 

Kurtyna opada. 



ZWEITE AUFZUG AKT DRUGI 

ERSTE SZENE 

Die Sangerhalle auf der Wartburg; 
nach hinten freie Aussicht auf den Burghof und das Tal. 

Elisabeth (tritt freudig bewegt ein) 
Dich, teure Halle, griiB' ich wieder, 

froh griiB' ich dich, geliebter Raum! 
In dir erwachen seine Lieder, 

und wecken mich aus diistrem Traum. -
Da er aus dir geschieden, 

wie ód ' erschienst du mir' 
Aus mir entfl oh der Fr ieden, 

die Freude zog aus di r. -
Wie jetzt mein Busen hoch sich hebel, 

so scheinst du jetzt mir stolz und hehr; 
der d1ch und mich so neu belebet, 

nicht langer weilt er ferne mehr. 
Sei mir gegruBt! sei mir gegriiBt! 

ZWEITE SZtNE 

Wolfram und Tannhauser erscheinen im Hintergrunde. 

Wolfram 
Dart ist sie; nahe dich ihr ungestórtl 

Er bleibt, an die Mauerbrilstung des Balkons gelehnt, im Hintergrunde. 

Tannhauser (ungestiim zu den FilB Elisabeths sturzend) 
O Furstin! 

El isabeth (im schilchterner Verwirrung) 
Gott ! - Steht auł' LaBt mich! Nicht dari ich Euch hier sehnl 

Sie will sich entfernen. 

SCENA PIERWSZA 

Sala śpiewaków na Wartburgu, 
z tylu widok na podwórzec i dolinę. 

Elżbieta (wchodzi radośnie ożywiona) 
Witam cię znów, droga salo, 
Radośnie witam cię, ukochana komnato' 
W tobie budzą się jego piesni, 
I budzą mnie z mrocznego snu. -
Odkąd on stąd odszedł, 
Jak pusta mi się wydajesz' 
Nie ma już we mnie pokoju, 
A w tobie nie ma radości. -
Jak wysoko wznosi się teraz ma pierś , 
Taka wydajesz mi się dumna i pełna majestatu; 
Ten, który ciebie i mnie na nowo dziś ożywi, 
Niech już dłużej nie zostaje w oddali. 
Witaj' Witajl 

SCENA DRUGA 

Z tylu pojawiają się Wolfram i Tannhauser 

Wolfram 
Ona tam jest, zbliż się do niej bez obawyi 
Pozostaje z tylu, oparty o krawędź balkonu. 

Tannhauser (padając do stóp Elżbiety) 
O, księżniczkol 

Elżbieta (zmieszana) 
Boże! - Powstań! Zostaw mniel Nie wolno mi cię widzieć' 
Chce się oddalić. 
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Tannhauser 
Du darfst! O bleib und laB zu deinen FiiBen mich! 

El isabeth (sich freundlich zu ihm wendend) 
So stehet auł ! 

Nicht sollet hier lhr knien, denn diese Halle 
ist Euer Kónigreich. O, stehet auf! 

Nehmt meinen Dank, daB lhr zuriickgekehrt! -
Wo weiltet ihr so lange7 

Tannhauser (sich langsam erhebend) 
Fern von hier, 

in weiten, weiten Landen. Dichtes Vergessen 
hat zwischen heut und gestem sich gesenkt. -
All mein Erinnern ist mir schnell geschwunden, 

und nur des Einen muBich mich entsinnen, 
daB nie mehr ich gehofft Euch zu begruBen, 

nach je zu Euch mein Auge zu erheben. -

El isabeth 
Was war es dann, das Euch zuriickgefiihrt? 

Tannhauser 
Ein Wunder war's, 

ein unbegreiHich hohes Wunder! 

Elisabeth (freudig aufwal/end) 
Gepriesen sei dies Wunder 
aus meines Herzens Tiefe1 

(Sich maBigend, - in Verwirrung) 
Verzeiht, wenn ich nicht weiB, was ich beginne' 

Im Traum bin ich und tćir 'g er ais ein Kind, -
machtlos der Macht der Wunder preisgegeben. 

Fast kenn' ich mich nicht mehr; o, helfet mir, 
daB ich das Ratsel meines Herzens lćise! 

Der Sanger kługen Weisen 
lauscht · ich sonst gem und viel; 

ihr 5ingen und ihr Preisen 
schien mir ein hołdes Spiel. 

AKTll 

Tannhauser 
Wolno cil O, pozostań i daj mi klęczeć u twych stópl 

Elżbieta (zwracając się do niego przyjaźnie) 
Proszę wstaćl 

Nie wolno Panu tu klękać, bowiem ta sala 
Jest Pana królestwem. O, proszę wstać! 
Proszę przyjąć me podziękowanie, że Pan wrócili -
Gdzie Pan bawił tak długo? 

Tannhauser (wstając powoli) 
Daleko stąd, 
W dalekim, dalekim kraju. Mrok zapomnienia 
Oddziela dzień dzisiejszy od wczorajszego. -
Wszystkie moJe wspomnienia szybko znikły, 
I tylko o jednym muszę sobie przypominać, 
Że nie miałem nadziei, aby Panią powitać, 
Ani podnieść na Panią swój wzrok. -

Elżbieta 

Cóż więc Pana przywiodlo z powrotemJ 

Tannhauser 
Cud to był, 
Niewiarygodnie wielki cud I 

Elżbieta (z radosnym uniesieniem) 
Niech będzie pochwalony ów cud 
Z głębi mego serca! 
(miarkując się - ze zmieszaniem) 
Proszę wybaczyć, jeśli nie wiem. co począć! 
Jestem jak we śnie i nierozumniejsza od dziecka, -
Wydana bezradnie mocy tego cudu. 
Niemal się nie poznaję; o, pomóż mi, 
Rozwiązać zagadkę mego serca' 
Śpiewaka wymyślnych dzieł 
Słuchałam chętnie i du żo; 

Jego śpiewy i pochwały 
Zdawały mi się miłą grą. 
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Doch welch ein seltsam neues Leben 
riel Euer Lied mir in die Brust! 

Bald wollt'es mich wie Schmerz durchbeben, 
bald drang 's in mich wie jahe Lust: 

Gefuhle, die ich nie emplunden! 
Verlangen, das ich nie gekanntl 

Was einst mir lieblich, war verschwunden 
vor Wonnen, die noch nie genannt! -
Und ais lhr nun von uns gegangen, -

war Frieden mir und Lust dahin; 
die Weisen, die die Sanger sangen, 
erschienen matt mir, triib ihr Sinn; 

1m Traume IUhlt ' ich dumple Schmerzen, 
mein Wachen ward trubsel'ger Wahn; 
die Freude zog aus meinem Herzen: -

Heinrich! Was tatet lhr mir an7 

Tannhauser (hingerissen) 
Den Gott der Liebe sollst du preisen, 

er hat die Saiten mir berOhrt, 
er sprach zu dir aus meinen Weisen, 

zu dir hat er mich herge!Ohrt ! 

Elisabeth 
Gepriesen sei die Stunde, 
gepriesen sei die Macht, 
die mir so holde Kunde 

von Eurer Nah' gebracht! 
Von Wonneglanz umgeben, 
lacht mir der Sonne Schein; 

erwacht zu neuem Leben. 
nenn' ich die Freude mein! 

Tannhauser 
Gepriesen sei die Stunde, 
gepriesen sei die Macht, 
die mir so holde Kunde 

aus deinem Mund gebracht. 
Dem neu erkannten Leben 
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Jakież jednak dzrwne nowe życie 
Rozbudzila Pańska p ieśń w me1 piersi1 

Wnet chc i ało przeszyć mnie jak ból, 
Wnet wdarło się we mnie Jak nagła przyJemnośl: 
Uczucia, których nigdy nie czułam I 
Pragnienia, których nie znałam! 
Znikło to, co by ło mi powabne 
Wobec rozkoszy, o jakich nie wiedzia łam! 
A kiedy Pan odszedł od nas, -
Przepad! lllój spokój i prz yjemność; 
Dzieła, które śpiewal i śpiewacy, 
Zdawały mi się bez polotu, a ich sens zagmatwany; 
W snach czułam tępy ból , 
Czuwanie stało się smutnym szaleństwem; 
Radość odeszła z mego serca: -
Henryku I Cóżeś m1 uczyniP 

Tannhauser (zachwycony) 
Boga miłości powinnaś chvvali ć, 
Który porusza1 mo1e struny. 
Prze mawiał do ciebie w moich dzielach, 
Do ciebie mnie przyprowadzil i 

Elżbieta 

Chwala niech będz i e tej godzinie 
Chwała niech będ zi e tej si le, 
Która tak miłą wieść 
Prz yniosła mi o Pańskiej bl i skości ! 

Otoczony blaskiem rozkoszy. 
Śmieje s i ę do mnie słoneczny blask; 
Przebudzona do nowego ży cia, 

Głoszę swo1ą radośćl 

Tannhauser 
Chwała niech będzie tej godzinie 
Chwała niech będzie tej sile, 
Która tak m iłą wieść 

P rzyniosła mi z twoich ust. 
Na nowo poznanemu życiu 
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dari ich mich mutig weihn; 
ich nenn' in freud'gem Beben 
sein schonstes Wunder mein! 

Wo lfram (im Hintergrunde) 
So flieht fUr dieses Leben 

mir jeder Hoffnung Schein! 

Tannhauser trennt sich von Elisabeth; 
er geht auf Wolfram zu, umarmt ihn, und entfernt sich mit ihm. 

DRITTE SZENE 

Der Landgraf tri// aus einem Seitengange auf,- Elisabeth eilt ihm 
entgegen und birgt ihr Ges1cht an seiner Brust. 

Landgraf 
Dich trefl ,ich hier in dieser Halle, die 
so lange du gemieden7 Endlich denn 

lockt dich ein Sangerfest, das wir bereiten? 

Elisabeth 
Mein Oheiml O, mein gut'ger Vater! 

Landgraf 
Drang! 

es dich, dem Herz mir endlich zu erschlieBen7 

Elisabeth 
Blick mir ins Auge! Sprechen kann ich nicht. 

Landgraf 
Noch bleibe denn unausgesprochen 

dein suB Geheimnis kurze Frist; 
der Zauber bleibe ungebrochen 

bis du der Lbsung machtig bist. -
So sei's! Was der Gesang so Wunderbares 

erweckt und angeregt, soli heute er 
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Mogę s ię śm iało oddać ; 

Głoszę z radosnym drżeniem 
Że jego naJpięknie1szy cud jest móJI 

Wolfram (w tle) 
Tak oto znika z mego życia 
Ślad wszelkiej nadziei I 

Tannhauser odrywa się od Elżbiety; 
podchodzi do Wolframa, obe;mu;e go i oddala wraz z nim. 

SCEN TRZECIA 

Landgraf wylania się z bocznego korytarza, Elżbieta spieszy mu 
naprzeciw i k/adzie s wą twarz na jego piersi 

Landgraf 
Spotykam cię tutaj, w tej sali, której 
Tak długo unikała ś ? Wreszcie 
Przyciągnęło cię święto śpiewaków. które przygotowuje my? 

Elżbieta 

Mój wuju I O, mół dobry ojczel 

Landgraf 
Czy pragniesz 
Wreszcie otworzyć przede mną swe serce? 

Elżbieta 

Spójrz w moje oczyl Mów ić Ja nie mogę1 

Landgraf 
Niech więc jeszcze pozostanie niewypowiedziana 
Przez krótki czas twa tajemnica; 
Czar jeszcze nie zostanie zdjęty 
Dopóki nie będz iesz gotowa to zmi enić. -
Niech tak będziel To, co tak cudownego 
Obudził i oż y wił śpiew, on dziś powinien 



li , \LIFZLIG + KT Il ~ 
emhi.illen auch und mit Vollendung kronen. 

Die holde Kunst, sie werde jetzt zu r Tat! 
(Man hart rrompeten.) 

Schon nahen sich die Edlen meiner Lande, 
die ich zum seltnen Fest hieher beschied; 

zahlreicher nahen sie ais je, da sie 
gehort , daB du des Festes Fi.irstin seist. 

VIE.RTE SZENE 

Trompeten. - Grafen, Ritter und Edelfrauen in reichem Schmucke 
werden durch Edelknaben eingefuhrt. 

Der Landgraf mit Ebsabeth empfangt und begruBt s1e. 

Chor 
Freudig begruBen wir die edle Halle, 

wo Kunst und Frieden immer nur verweil, 
wo lange noch der frohe Ruf erschalle: 

Thi.iringens Fi.irsten, Landgraf Hermann, Heill 

Die Ritter und Frauen haben die von den Edelknaben ihnen 
angewiesenen, in einem weiten Halbkreise erhohnten Plarze ein

genommen. Der Landgraf und Elisabeth nehmen im Vordergrunde 
unter einem Baldachin Ehrensitze ein. 

Trompeten. - Die Sanger treten auf und verneigen sich feierlich mit 
ritterlichem GruBe gegen die Versammlung; darauf nehmen sie in der 

/eergelassenen Mitle des Saa/es die in einem engeren Halbkreise fUr 
sie bestimmten Sicze ein Tannhauser im Mitrelgrunde rechts, Wolf

ram am entgegengesetzten Ende link5, der Versammlung gegenuber. 

Der Landgraf (erhebt sich) 
Gar viel und schiin ward hier in dieser Ha lle 

von euch, ihr lieben Sanger, schon gesungen; 
m weisen Ratseln wie in heitren Liedern 

erfreutet ihr gleich sinnig unser Herz . -
Wenn unser Schwert in blu tig ernsten Kampfen 

stritt !Ur des deutschen Reiches Majestat, 
wenn wir dem grimmen Welfen widerstanden 

Też wyjawić i uwieńczyć spełnieniem. 
Miła sztuka, teraz stanie się czynem I 
(słychać trąby) 

ZbliżaJą się JUŻ szlachetni goście z mego kraju, 
Których sprosiłem tu na niezwykle święto; 
Zbliżają się liczniejsi, niż zwykle, bowiem 
Słyszeli, że ty będziesz księżniczką tego święta. 

SCENA CZWt\RTA 

Trąby. - hrabiowie, rycerze i szlachetne damy bogato zdobne są 
wprowadzani przez paziów. 
Landgraf wraz z Elżbietą przyjmują ich i witają. 

Chór 
Radośnie pozdrawiamy szlachetną salę, 
Gdzie sztuka i pokój zawsze znajdują swe miejsce, 
Niech długo Jeszcze rozbrzmiewa to radosne zawołanie 
Niech żyje książę Turyngii, hrabia Hermann! 

Rycerze i damy zajmują wskazanie im przez paziów miejsca w roz
leglym pólko/u. Landgraf i Elżbieta zajmują na pierwszym planie 
honorowe miejsca pod baldachimem 
Trąby. - wkraczają śpiewacy i uroczyście kłaniają się rycerskim 
pozdrowieniem zgromadzonym; następnie zajmują w wolnym 
centrum sali wyznaczone dla nich miejsca w mniejszym pólko/u. 
Tannhauser w środku po prawej, Wolfram na przeciwnym końcu, 
po lewej, naprzeciw zgromadzonych 

Landgraf (podnosząc się) 
Już tak wiele pięknych pieśni waszych 
Rozbrzmiewało w tej sali, drodzy śpiewacy; 
Mądre zagadki, Jak i pogodne strofy 
Radowały zmyślnie nasze serca. -
Kiedy nasze miecze w krwawych walkach 
Walczyły za majestat cesarstwa niemieckiego, 
Kiedy odpieraliśmy ataki zaciekłych Welfów 
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und dem verderbenvollen Zwiespalt weh rten 

so ward von euch nicht mindrer Preis errungen . 
Der Anmut und der holden Sitte, 

der Tugend und dem reinen Glauben 
erstritte1 ihr durch eure Kunst 

gar hohen, herrlich schonen Sieg. -
Bereitet heute uns denn auch ein Fest, 
heut , wo der kuhne Sanger uns zuri.ick 

gekehrt, den wir so ungern lang' vermiBten. 
Was wieder ihn in unsre Nahe brachte, 

ein wunderbar Geheimnis di.inkt es mich; 
durch L1edes Kunst sollt ihr es uns enthullen, 

deshalb steli' ich die Frage jetzt an euch: 
konni ihr der Liebe Wesen mir ergrunden7 

Wer es vermag, wersie am wi.irdigsten 
besingt, dem re ich' Elisabeth den Preis: 
er ford re ihn so hoch und ki.ihn er wolle, 
ich sorge, daB sie ihn gewahren solle. -
Auf, liebe Sanger1 Greifet in die Saiten ! 

Die Aufgab' ist gestellt, kampft urn den Preis, 
und nehmet all im voraus unsren Danki 

(Trompeten) 

Chor der Ritter und Edelfrauen 
Heill Heiil Thiiringens Fiirsten Heil ! 
Der holden Kunst Beschi.itzer Hei l! 

Alle setze sich. Vier Edelknaben treten vor, sammeln in einem 
goldenen Becher von jedem der Sanger seinen auf em Blattchen 

geschriebenen Namen ein und reichen ihn Elisabeth, we/che eines der 
Blattchen herauszieht und es den Edelknaben reicht. Diese, nachdem 

sie den Namen gelesen, treten feler/ich in die Mitte und ruf en: -

Vier Edelknaben 
Wolfram von Eschenbach, beginnel 

Tannhauser stiltzt sich auf seine Harfe und scheint sich in Traume
reien zu verlieren. Wolfram erhebt sich. 

Wolfram 
Blick' ich umher in diesem edlen Kreise, 

I broniliśmy się przed niosącym zgubę rozłamem: 
Nie mniejszą wtedy odebraliśmy nagrodę. 
Powabowi i ujmującym obyczajom, 
Cnocie i czystej wierze 
Wywalczyliście waszą sztuką 

Wspaniałe, piękne zwycięstwo. 

Przygotujcie nam dzisiaj święto; 
Dziś, kiedy powrócił nasz śmiały śpiewak, 
Za którym tak bardzo się stęskniliśmy. 
Co sprowadzilo go do nas z powrotem; 
Przeczuwam cudowną tajemnicę; 
Niech odsłoni ją sztuka pieśni, 
Dlatego zwracam się do was z pytaniem: 
Czy możecie zgłębić dla mnie istotę miłości' 
Komu się uda, kto potrafi opiewać ją naJgodnieJ, 
Ten niech oczekuje nagrody od Elzbiety; 
Niechby wysokie i śmiałe były jego żądania, 
Zadbam o to, aby Je spełniono. -
Powstańcie drodzy śpiewacy! Chwytajcie za strunyr 
Zadanie stoi przed wami, walczcie o nagrodę, 
i z góry przyJmiJcie nasze podziękowania! 
(trąby) 

Chór rycerzy i szlachetnych dam 
Chwała! Chwała! Chwała księciu Turyngii! 
Chwała wspaniałemu mecenasowi sztuki! 
Wszyscy siadają. Po1awiają się czterej paziowie, od każdego ze śpiewa
ków zbierają do zlotego pucharu napisane na kartce imię i wręczają go 
Elżbiecie, która wyciąga jedną z kartek i wręcza go paziom. Przeczy 
tawszy imiona, uroczyście wkraczają oni na środek i walają.· 

Czterech paziów 
Wolframie von Eschenbach, zaczynaj I 
Tannhauser wspiera się na swojej harfie i zdaje się pogrąży w ma
rzeniach. Wolfram się podnosi. 

Wolfram 
Gdy rozglądam się w tym szlachetnym kręgu, 
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welch hoher Anblick macht mein Herz erglUhn! 
So viel der Helden, tapfer, deutsch und weise, -

ein stolzer Eichwald, herrlich, frisch und grun. 
Und hold und tugendsam erblick' ich Frauen, -

lieblicher Bliiten duftereichsten Kranz. 
Es w1rd der Bhck wohl trunken mir vom Schauen, 
mein Lied verstummt var solcher Anmut Glanz. -

Da blick' ich auf zu einem nur der Sterne, 
der an dem Himmel. der mich blendet , steht: 

es sammelt sich mein Geist aus jener Ferne, 
andachtig sinkt die Seele in Gebet. 

Und sieh' Mir ze1get sich ein Wunderbronnen, 
in den mein Geist voll hohen Staunens blickt: 

aus ihm er schopfet gnadenreiche Wonnen, 
durch die mein Herz er namenlos erquickt. 

Und nimmer mocht' ich diesen Bronnen tri.iben, 
beri.ihren nicht den Quel! mit frevlem Mut: 

in Anbetung macht' ich mich opfernd uben, 
vergieBen froh mein letztes Herzensblut. -

lhr Edlen mbgt in diesen Worten lesen, 
wie ich erkenn ' der Liebe reinstes Wesen! 

Die Ritter und Frauen (in beifalliger Bewegung) 
So ist's! So ist's! Gepriesen sei dein Lied! 

Tannhauser fahrt wie aus dem Traume auf.· seine trorzige Miene 
nimmt sofort den Ausdruck der Entzuckung an. mit welchem 

er in die Luft var sich hinstarrt, ein leises Zittern der Hand, die 
bewusstlos nach den 5aiten der Hańe suche, ein unheimliches 

Lach en des Mundes zeight an. dass ein fremder Zauber sich seiner 
bemachligt. Ais er dann, wie erwachend, kraftig in die Hańe 

grei fr. verrat seine ganze Ha/tung, dass er kaum mehr weiss. wo 
er ist und namentlich Elisabeth nicht mehr beachtet. 

Tannhauser 
O Wolfram. der du also sangest, 

du hast die Liebe arg entstellt; 
wenn du in solchem Schmachten bangest, 

versiegte wahrlich wohl die Welt! 

Ja kiż wspa n i ały widok raduje me sercel 
Tak wielu bohaterów, dzielnych, niemieckich i mądryc h, -
Jak dumny las dębowy, wspaniały, świeży i zielony. 
Piękne i cnotliwe widzę także panie. -
Miłego kwiecia na1wonniejszy wieniec. 
Upajam mój wzrok tym widokiem. 
Ma pieśń milknie wobec tak powabnego blasku. -
Spojrzenie jednak śl ę ku jednej tyl ko s p ośród gwiazd, 
Świecących na tym oślepiającym nieboskłoni e : 
Mój duch kieruje się w tę stron ę, 

A dusza na bożnie pogrąza się w modlitwie. 
I patrzl UJrzalem cudowne ź ródło, 
W które mój duch spogląda pełen zachwytu 
Z niego czerpie najwspanialsze rozkosze, 
Którymi ozywia moie serce. 
I nigdy nie chciałbym zmącić tafl i tego źródla, 
Ani go dotknąć w swej bezecnej śmiałości : 

W uwielbieniu chcialbym złożyć się w ofierze, 
Z ra doś ilą wylać ostatn i ą kroplę krwi. -
Wy, szlachetni panowie, yczy tajcie z tych slów, 
Co jest dla mnie najczystszą istotą miłoś ci ! 

Rycerze i damy 
O, taki O, taki Godna nagrody twoja p i e śń I 

Tannhauser zrywa się jak ze snu; jego butna mina zmienia się na
tychmiast, wyrażając zachwyt, z którym wpatruje się w przestrzeń 
przed sobą; lekkie drżenie ręki~ którą nieświadomie szuka strun 
harfy, dziwny uśmiech na ustach wskazuje, że zawladnąl nim 
obcy czar. Kiedy następnie, jakby się budząc, gwaltownie chwyta 
harfę, ca/ej 1ego zachowanie zdradza, że w istocie nie wie, gdzie 
się znajduje i nie zwraca uwagi na Elżbietę. 

Tannhauser 
O, Wolframie, któryś też tu śpiewa!, 
Ohydn ie zeszpeciłeś miłość; 

Gdy w takiej tęsknoty drżące uderzasz tony 
Zaprawdę usycha świat! 
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Zu Gottes Preis in hoch erhabne Fernen, 
blickt auf zum Himmel, blickt aut zu seinen Sternen: 

Anbetung solchen Wundern zollt, 
da ihr sie rncht begreifen sollt! 

Doch was sich der Beruhrung beuget, 
euch Herz und Sinnen nahe liegt, 

was sich, aus gleichem Stoff erzeuget, 
in weicher Formung an mich schmiegt: 

ich nah ihm kuhn, dem Quell der Wonnen, 
in die kein Zagen ie sich mischt, 

denn unversiegbar ist der Bronnen, 
wie mein Verlangen nie erlischt: 

so, dass mein Sehnen ewig brenne; 
lab an dem Quell ich ew1g mich! 
und wisse, Wolfram, so erkenne 

der Liebe wahrstes Wesen ich. 

Elisabeth macht eine Bewegung, ihren Beifall zu bezeigen; da 
aber a/le Zuhbrer in ernstem 5chweigen verharren, halt sie sich 

schiJchtern zuruck. 

Walther von der Vogelweide (erhebt sich) 
Den Bronnen, den uns Wolfram nannte, 

ihn schaut auch meines Geistes Licht; 
dach, der in Durst fi.ir ihn entbrannte, 

du, Heinrich, kennst ihn wahrlich nicht. 
LaB dir denn sagen, laB dich lehren: 

der Bronnen ist die Tugend wahr. 
Du sollst in lnbrunst ihn verehren 

und opfern seinem holden Klar. 
Legst du an seinen Quell die Lippen, 

zu ki.ih len frevle Leidenschaft, 
ja, wolltest du am Rand nur nippen, 

wich' ewig ihm die Wunderkraft! 
Willst du Erquickung aus dem Bronnen haben, 

muBt du dein Herz, nicht deinen Gaumen laben. 

Die Zuhorer (in /autem Beifall) 
Heil Walther! Preis sei deinem Liede! 

Po Bożą nagrodę na wysokościach, 
Spójrz w niebo, spójrz w swe gwiazdy: 
Na cześć zaslugują takie cuda, 
Bowiem nie zdołacie ich poj ąć ! 

Lecz to, co s ię ugnie pod naciskiem, 
Bliskie jest waszym sercom i umysłom, 
To, co tworzy się z tego samego materialu, 
Swe miękkie kształty tuląc do mnie: 
Zbl iżam s ię do niego śmialo, do źródła rozkoszy, 
W które nigdy nie miesza się zwąt pie n i e: 
Niewyczerpane jest bowiem ź ród ło , 

Które Jednak nie zaspokoi nigdy mego pragnien ia. 
Tak więc moja tę sknota wiecznie płonie , 

I wiecznie znai d uję w źródle orzeźwienie : 

Wiedz wi ęc Wolframie, taka iest 
Dla mnie najprawdziwsza istota milośc i l 

Elżbieta wykonuje ruch, chcąc pokazać swoją aprobatę, ponieważ 

jednak wszyscy s/uchacze zamarli w milczeniu, trwożliwie się 
powstrzymuje 

Walter von der Vogelweide (podnosi się) 
Źró dlo, o którym mówił nam Wolfram, 
Rozśw i etla ta kże moią duszę; 

Jedna kże, spalai ący si ę z pragnienia do niego 
Henryku, nie znasz go na p rawdę. 

Pozwól więc , ze ci powiem, że cię pouczę 
Tym źródłem jest prawdziwa cnota. 
To ją powi nieneś czcić żarl iwie 

I ofiarować jej.„ 
Zanurz wargi w jej źr ód l e, 

By ochłodz ić bezecne namiętnośc i , 

A cho ćbys chci a ł zaledwie jej skosztować, 
Na zawsze p om oże ci jej cudowna moc! 
Jeśl i chcesz znal eźć w źród le ożywieni e, 

Musisz pokrzepić swe serce, nie usta. 

Słuchacze (z glośną aprobatą) 
Chwała Walterowil Jego pieśń godna nagrody! 
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Tannhauser (sich heftig erhebend) 

O Walther, der du also sangest, 
du hast die Liebe arg entstellt! 

Wenn du in solchern Schrnachten bangest, 
versiegte wahrlich wohl die Welt. 

Zu Gottes Preis in hoch erhabne Fernen, 
blickt auf zurn Hirnmel, blickt zu seinen Sternen! 

Anbetung sole hen Wu ndern zollt, 
da ihr sie nicht begreifen sollt! 

Dach was sich der Beruhrung beuget, 
euch Herz und Sinnen nahe liegt, 

was sich, aus gleichem Staff erzeuget, 
in weicher Formung an euch schmiegt, -

dem ziemt GenuB in freud'gem Triebe, 
und im GenuB nur kenn' ich Liebe! 

(Grof3e Aufregung u n ter den Zuhórern) 

Biterolf (sich mit Ungesti.Jm erhebend) 
Heraus zum Kampie mit uns allenl 

Wer bliebe ruhig , htirt er dich? 
Wird deinem Hochmut es gefallen, 

so htire, Lastrer, nun auch mich! 
Wenn mich begeistert hohe Liebe, 
stahlt sie die Waffen mir mit Mut; 
daB ewig ungeschmaht sie bliebe, 

vergtiss' ich stolz mein letztes Blut. 
Fiir Frauenehr' und hohe Tugend 

ais Ritter kampf' ich mit dem Schwert; 
dach, was GenuB beut ' deiner Jugend, 

ist wohlfeil. keines Streiches wert . 

Die Zuhtirer (in tobendem Beifall) 
Heil, Biterolf! Hier unser Schwert! 

Tannhauser (in stets zunehmender Hitze aufspringend) 
Ha, ttir'ger Prahler, Biterolf' 

Singst du von Liebe, grimmer WolP 
GewiBlrch hast du nicht gemeint, 

was mir genieBenswert erscheint. 
Was hast du ArmS1er woh l genossen' 

Tannhauser (gwaltownie się podnosząc) 
Walterze, to, o czym śpiewasz, 
Nie ma nic wspólnego z miłością' 
Jeślibyś żył wciąż tak trwożliwie, 
Wkrótce usechłby cały świat. 
By chwalić Boga na wysokościach, 
Spójrz na niego, spójrz na Jego gwiazdyl 
Składajcie hołd takim cudom, 
Bowiem nie jesteście ich w stanie poJąćl 
I tylko w przyjemnościach znam Ja miłośćl 
(wielkie poruszenie wśród s/uchaczy) 

Biterolf (unosząc się porywczo) 
Stawaj do walki przeciw nam! 
Któż pozostałby spokojny, słuchając tego7 
Jeśli pozwoli na to twoja pycha, 
Posłuchaj, bluźnierco, teraz i mniel 
Gdy zapłonę żarliwą miłością, 
Śmiało błyska broń w moich dłoniach; 
By nikt jej nie znieważył, 
Z dumą przeleję ostatnią kroplę krwi. 
Za cześć niewieścią, w obronie cnoty 
Jak rycerz chętnie dobędę miecza; 
Lecz te rozkosze twej młodości, 
Z pewnością nie są warte, by się o nie bić. 

Słuclnacze (z glośną aprobatą) 
Chwała Biterolfowi 1 Oto nasz miecz I 

Tannhauser (wpadając w coraz większy zapal) 
Ha, głupi samochwało, Biterolfiel 
Śpiewasz o miłości, ty wściekły wilku I 
Z pewnością rozkosze, o których mówisz, 
Nie mają nic wspólnego z moimi. 
Jaki chże to ich zaznałeś, nędzniku 7 
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Dein Leben war nicht liebereich, 
und was von Freuden dir entsprossen, 
das galt wohl wahrlich keinen Streich' 

(Zunehmende Aufregung u n ter den Zuhorern) 

Ritter (von verschiedenen Seiten) 
LaBt ihn nicht enden1 - Wehret seiner Kuhnheit! 

Landgraf (zu 81terolf, der nach dem Schwerte greift) 
Zuruck das Schwert! lhr Sanger, haltet Frieden! 

Wolfram (erhebt sich in edler Entrustung. Bei seinem Beginn tritt 
sogleich die gr6f3te Ruhe w1eder ein) 

O Himmel, laB dich jetzt erflehen, 
gib meinem Lied der Weihe Preis! 

Gebannt laB mich die Sunde sehen 
aus diesem edlen, reinen Kreis! 

Dir, hohe Liebe, tiine 
begeistert mein Gesang, 
die mir in Engels-Schiine 

tie! in die Seele drang! 
Du nahst ais Gottgesandte, 
ich fo lg' aus holder Fern ', -

so fUhrst du in die Lancie, 
wo ewig st rahlt dein Stern. 

Tannhauser (in hochster Verzuckung) 
Dir, Gtittin der Liebe, soli mein Lied ertiinen! 

Gesungen laut sei jetzt dein Preis von mir! 
Dein si.iGer Reiz ist Quelle alles Schtinen, 

und 1edes holde Wunder stammt von dir. 
Wer dich mit Glut in seinen Arm geschlossen, 

was Liebe ist, kennt er, nun er allein: -
Armsel'ge, die ihr Liebe nie genossen, 

zieht hin, zieht in den Berg der Venus ein! 
(Allgemeiner Aufbruch und Entsetzen) 

Alle 
Ha, der Verruchte! Fliehet ihn l 
Hart es l Er war im Venusberg' 

AKTi! 

Twe życie nie było pełne miłości, 
A twoje radości 
Z pewnością nie są warte, by się o nie bić. 
(rosnące poruszenie wśród sluchaczy) 

Rycerze (z różnych stron) 
Nie pozwólcie im skończyć! - Brońcie swej śmiałości' 

Landgraf (do Bitero/fa, chwytającego za miecz) 
Schowaj mieczl Śpiewacy, zachowajcie spokóJI 

Wolfram (unosi się szlachetnym oburzeniem Kiedy zaczyna, 
powraca jednocześnie zupelny spokój) 
O, niebiosa, dajcie się ubłagać, 
I dajcie swe natchnienie meJ pieśni I 
Niech grzech przepadnie 
Z tego szlachetnego, czystego kręgu' 
Ciebie, wspaniała miłości, 
Niech zachwyci mój śpiew, 
Któraś jak anioł piękna 
Głęboko wdzierasz się w mą duszę! 
Zbliżasz się jako posłanniczka Boża, 
A ja idę w ślad za tobą w oddali, 
tak to prowadzisz do kraju, 
gdzie wiecznie płonie twa gwiazda. 

Tannhauser (w najwyższej ekstazie) 
Tobie, bogini miłości, będzie rozbrzmiewać moja pieśń' 
Niechaj tylko twoją chwałę głośno śpiewami 
TWÓJ słodki urok Jest źródłem wszelkiego piękna, 
A każdy cud wspaniały Jest twym dziełem. 
Kto ciebie żarliwie tulił w swych ramionach, 
On, tylko on wie naprawdę, czym jest miłość: -
Nieszczęśni, którzy nigdy nie cieszyli się jej miłością, 
Wejdźcie, wstąpcie w głąb góry Wenusl 
(powszechne oburzenie) 

Wszyscy 
Ha, oto podleci Wygnać goi 
Słuchajcie' On był we wnętrzu góry Wenusl 
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Die Edelfrauen 

Hinweg! Hinweg aus seiner Nah'! 

Sie entfernen sich in groBter Bestilrzung u n ter Gebarden des 
Abscheus. Nur Elisabeth, we/che dem Verlaufe des Srre1tes in 

furchtbar wachsender Angst zuhorte, bleibt von den Frauen allein 
zuruck, bleich. mit dem groBten Aufwand ihrer Kraft an einer der 

ho/zernen Saulen des Baldachins 
sich aufrecht erhaltend. Der Landgraf. a/le Ritter und Sanger habe 

ihre Sirze verlassen und treten zusammen. Tannhauser zur auBer
sten Unken verbleibt nach eine Zeit/ang wie in Verziickung. 

Landgraf, Ritter und Sanger 
lhr habt 's gehbrt! Sein frevler Mund 
tal das Bekenntn1s schreckl ich kund. 

Er hat der Holle Lust geteilt , 
1m Venusberg hat er geweiltl -

Entsetzlich l ScheuBlich! Fluchenswert! 
In semem Blute netzt das Schwert! 

Zum Hiillenpfuhl zurllckgesandt, 
sei er gefemt, sei er geban nt! 

Alle sturzen mit entb/o8ten Schwertern auf Tannhauser ein, welcher 
eine trotz1ge Ste/lung einnimmt. Elisabeth wirft sich mit einem herzzer

re18enden Schrei dazwischen und deckt Tannhauser mit ihrem leibe 

Elisabeth 
Haltet einl -

Bei ihrem Anbilck ha/ten a/le in groBter Betroffenheit an 

Landgraf, Ritter und Sanger 
Was seh' 1ch7 Wie. El isabeth ' 

Die keusche Jungfrau !Ur den Sunder? 

Elisabeth 
Zurllckl Des Todes achte ich sonst nicht! 

Was ist die Wunde eures Eisens gegen 
den TodesstoB, den ich von ihm empfing7 

Szlachetne damy 
Precz! Precz od nasi 

Oddalają się skonsternowam~ gestami dając wyraz odrazie. Tylko 
Elżbieta, s/ucha;ąca sporu z rosną cym lękiem, pozostaje ;ako 
;edyna kobieta na miejscu, t.~da, z trudem s tojąca trzymając się 
drewnianego slupka baldachimu. 
Landgraf, wszyscy rycerze i śpiewacy opuścili swoje miejsca 
i zebra!! się razem. 
Tannhauser pozostaje jeszcze jakiś czas po lewe1 stronie ;ak 
w ekstazie. 

Landgraf, rycerze i śpiewacy 
Slyszel i ści e l Własnym i niecnymi ustami 
Uczyn ił to straszliwe wyznan ie. 
O ddawał si ę piekielnym rozkoszom, 
Przebywając we wnętrz u góry Wenusl 
Okropn e1 Ohyda! To trzeba prze k l ąć ' 

W jego krw i zanu r zyć m1ecz 1 
Odes łać go w piekielne otchlanie! 
Osądz ić go, wyg na ć got 

Wszyscy rzuca;ą się z nagimi mieczami na Tannhausera, który 
zajmuje pozycję obronną Elżbieta rzuca się z rozdzierającym serce 
krzykiem między nich i zasiania Tannhausera własnym cialem. 

Elżbieta 

Zatrzymaicie się I 
Wszyscy spoglądają na nią z wielkim zaklopotaniem. 

Landgraf, rycerze, śpiewacy 
Cóż ia w i dzę? Jak to, E l żb ieto I 

Czysta dziewica dla grzesznika' 

Elżbieta 

Odej d źc i el Nie dbam o śmierćl 
Czy mże jest rana zadana waszym mieczem 
Wobec śmiertelnego ciosu, jaki on mi zadaP 
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Landgraf, Ri tter, Sanger 
Elisabeth' Was muB ich hciren7 

Wie lieB dem Herz dich so betoren, 
von dem die Straie zu beschworen, 
der auch so furchtbar dich verriet? 

Elisabeth 
Was liegt an mir? Doch er, - se in Heill 

Wollt ihr sein ew1g Heil 1hm raubenJ 

Landgraf, Ritter, Sanger 
Verworfen hat er jedes Hoffen, 

niemals wird ihm des Heils Gewinn! 
Des H1mmels Fluch hat ihn getroffen; 

in seinen SUnden fahr' er hin! 
(S1e dringen von neuem auf Tannhauser ein.) 

El isabeth 
Zuruck von ihm! Nicht ihr seid seine Richter! 

Grausame! Werft von euch das wilde Schwert 
und gebt Gehor der reinen Jungfrau Wart 

Vernehmt du rch mich, was Gottes Wil le is11 -
Der Ung lllcksel'ge, den gefangen 

ein furchtbar macht'ger Zau ber halt, 
wie? sollt' er nie zu m Heil gelangen 
durch Reu' und BuB' in dieser Welt7 

Die ihr so stark im reinen Glauben, 
verkennt ihr so des Hochsten Rat? 

Wollt ihr des Sunders Hoffnung rauben, 
so sagt, was euch er Leides tat? 

Seht mich, die Jungfrau, deren Blute 
mit ernem jahen Schlag er brach, -

die ihn geliebt tief 1m Gemute, 
der jubelnd er das Herz zerstach: -

Ich fleh' fur ihn, ich flehe !Ur sein Leben, 
zur BuBe lenk' er reuevoll den Schritt ! 

Der Mut des Glaubens sei ihm neu gegeben, 
daB auch !Ur ihn einst der Erliiser litt! 

Landgraf, rycerze i śpiewacy 
El żbiet o, czeg óż muszę słuchać? 

Pozwo l i la ś, by tak omam iło c i ę twe serce, 
Ze powstrzymujesz karę dla tego, 
Który tak nikczemnie c i ę zdradziP 

Elżbieta 

Jednak on, - jego zbawienie! 
Czy chcecie o deb rać mu zbawien ie wieczne? 

Landgraf, rycerze i śpiewacy 
On odrzuci! wsze l ką nadz ieję, 

Nigdy nie dostąp i zbawienia! 
Dosięg l o go p rzek l e ńs two nieba; 
Zatra cił s i ę we wła sn yc h grzechach I 
(ponownie naciera;ą na Tannhausera) 

Elżbieta 

Odstąpc i e od nie gol Nie bą dźci e 1ego sę dz ia m i I 
Okrutni! O dr z u ćcie precz dzikie miecze 
I posłuchaj ci e słów czystej dziewicy, 
Poznajcie z moich ust wol ę Boga' -
N ies zcz ę śn ik , którego więz i 

Straszliwie potęzny czar, 
Ja kż e to7 Nigdy nie ma on do st ąpi ć zbawienia 
Poprzez skruchę i pokutę na tym św iecie' 

Czy w wa szej czystej wierze 
Nie oceniacie ź l e woli Najwy żs z eg o7 

Jeśli chcecie pozb awić grzesznika nadziei 
Powiedzcie, co złego wam ucz yn iP 
Spójrzcie na mnie, dz i e wi cę , którą 

Jak kwiat z łamał naglym ciosem, -
Która go kocha w glę bi duszy, 
Której on radoś ni e złamał serce: -
Błagam za niego, błagam o iego ż yc ie , 

Skruszony uda się cz y nić po kutęi 

Na nowo otrzyma s ilę wiary, 
Że także za niego cierpial k ie dy ś Zbawiciel! 



li . LIFZLIC1 

Tannhauser (nach und nach von der Hohe seiner Aufregung und 
seines Trotzes herabgesunken, durch Elisabechs Fursprache auf 

das heftigste ergriffen, sinkt in Zerknirschung zusammen) 
Weh! Weh mir UnglUcksel'gem! 

Landgraf, Sanger und Ritter (al/mah/ich beruhigt und geruhrt) 
Ein Engel stieg aus lichtem Ather, 
zu kl.inden Gottes heil'gen Rat. -

Blick hin, du schandlicher Verrater, 
werd inne deine Missetat! 

Du gabst ihr Tod, sie bittet fiir dein Leben; 
wer bliebe rauh, hort er des Engels Flehn? 

Dart ich auch nicht dem Schuldigen vergeben 
dem Himrnels-Wort kann ich nicht widerstehn . 

Tannhauser 
Zum Hei l den Sundigen zu IUhren, 

die Gott-Gesandte nahte mir: 
doch, ach! sie frevelnd zu beruhren 

hob ich den Lasterblick zu ihr' 
O du, hoch iiber diesen Erdengrunden, 

die mir den Engel meines Heils gesandt, 
erbarm dich mein, der ach! so tief in Siinden 
schmachvoll des Himmels Mittlerin verkannt! 

Landgraf (nach einer Pause) 
Ein furchtbares Verbrechen ward begangen: -

es schlich mit heuchlerischer Larve sich 
zu uns der Sunde fluchbeladner Sohn. -

Wir stoBen dich von uns, - bei uns darfst du 
nicht weilen; schmachbefleckt ist unser Herd 

durch dich, und drauend blickt der Himmel selbst 
auf dieses Dach, das dich zu lang' schon birgt. 

Zur Rettung doch vor ewigem Verderben 
steht offen dir ein Weg: von mir dich stoBend, 
zeig ' ich ihn dir: - niitz ihn zu deinem Hei ll -

Versammelt smd aus meinen Landen 
buBfert'ge Pilger, stark an Zahl: 

die alt 'ren schon voran sich wandten, 
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Tannhauser (stopniowo opada 1ego ozywienie i zaciętość, ujęty 
do żywego wstawiennictwem Elżbiety, osuwa się skruszony) 
Biada! Biada mi nieszczęsnemul 

Landgraf, śpiewacy i rycerze (stopniowo uspokojeni i zmieszani) 
Anioł zstąpił ze świetlistego eteru, 
Obwieści ć świętą wolę Bożą. -
Wejrzyj w swe wnętrze, haniebny zdra1co, 
Pojmij swe występkil 
Zadałeś jej śmierć , ona blaga o twoje życ i e; 

Kogóż nie wzruszyłoby błaganie aniola? 
Choćby mi nawet nie wolno bylo wybaczyć winnemu, 
Nie mogę sprzeciwić się głosowi niebios. 

Tannhauser 
By poprowadzić grzesznika do zbawienia, 
Wysłannica Boga zbliżyła się do mnie 
Lecz ach I by bezecnie 1ą dotknąć 
Podnioslem na nią występne spojrzenie! 
O, ty, wzniesiona ponad ten ziemski padól, 
Który wysłaleś mi anio ła mego zbawienia, 
Zmiłuj się nade mną, achl tak glęboko pogrążonym w grzechu 
Haniebnie nie pozna! pośredniczk i niebios! 

Landgraf (po przerwie) 
Została popełniona straszliwa zbrodnia: -
W obłudy masce zakradł się 
Do nas pr z eklęty syn grzechu. -
Odtrąca my cię, - nie wolno ci wś ród nas 
Przebywać ; splamione hańbą jest nasze domostwo 
Przez ciebie, nawet samo niebo groźnie spogląda 
Na ten dach, co już zbyt dlugo cię gości!. 
Droga ratunku przed wieczną zgubą 
Stoi jednak otwarta przed tobą: odtrącają c cię , 

Ukazują ci ją: - wykorzystaj Ją dla swego zbawienia I -
Zebrali się z moiego kra1u 
Liczni pielgrzymi, gotowi odbyć pokutę 
Starsi już wyruszyli przed siebie, 
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die jung 'ren rasten noch im Ta l. 
Nur urn geringer Su nde willen 
ihr Herz nicht Ruhe ihnen laBt, 

der BuBe frommen Drang zu stillen 
ziehn sie nach Rom zum Gnadenfest. 

Landgraf, Sanger und Ri tter 
Mit ihnen sollst du wallen 
zur Stadt der Gnadenhuld, 
im Staub dart n iedeńallen 

und buBen deine Schuld! 
Vor ihm stlirz dich darn ieder, 

der Gottes Urtei l spricht; 
doch kehre nimmer wieder, 
ward dir sein Segen nicht! 

MuBt' unsre Rache weichen, 
weil sie ein Engel brach: 

dies Schwert wird dich erreichen, 
harrst du in Si.ind und Schrnach! 

El isabeth 
LaB hin zu dir ihn wallen, 

du Gott der Gnad' und Huld! 
lhm, der so tief gefallen, 

vergib der Si.inden Schuld! 
Fur ihn nur wi ll ich flehen , 

mein Leben sei Gebet; 
laB ihn dein Leuchten sehen 

eh' er in Nacht vergehtl 
Mit freudigem Erbeben 
laB dir ein Opfer weihn! 

Nimm hin, o nimm mein Leben: 
nicht nenn' ich es mehr mein! 

Tannhauser 
Wie sol i ich Gnade finden, 
wie buBen meine Schuld? 

Mein Heil sah ich entschwinden, 
mich fl ieht des Himmels Huld. 
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Młodsi odpoczywają jeszcze w dolinie. 
Nawet z powodu mnie1szych grzechów 
Nie mogą zaznać spokoju w sercu, 
By wypełnić pobożne pragnienie pokuty 
Wyrusza1ą do Rzymu na odpust. 

Landgraf, śpiewacy i rycerze 
Z nimi powinieneś ruszyć na pielgrzymkę 
Do miasta odpuszczenia grzechów, 
Upaść tam na kolana w pyle 
I odpokutować swą winę! 
Padnij na kolana przed tym, 
Z którego ust padaj ą wyroki Boże; 
Ale nie wracaj nigdy 
Bez Jego błogoslawieństwa! 
Musimy odstąpić od zemsty, 
Bowiem udaremnił Ją anioł : 

Ale ten miecz cię dosięgnie, 
Jeśli t r wać będzie s z w grzechu i hańbie l 

Elżbieta 

Pozwól mu pielgrzymować do siebie, 
Boże laskawy i milosierny1 
Temu, co tak nisko upa dł, 

Wybacz winę iego grzechul 
Za niego tylko chcę blaga( 
Moje życie niech stanie się modlitwą; 
Pozwól mu zobaczyć Twój blask, 
Zanim pogrąży się w mrokach nocy1 
Z radosnym drżeniem 
Pozwól mi złożyć Ci ofiarę' 
Zabierz, o, weź moje życie : 

Już nie nazywam go moim' 

Tannhauser 
Jak mam znaleźć łaskę, 
Jak odpokutować swą winę7 
Widzę, jak oddala się moje zbawienie, 
Utraciłem łaskę niebios. 
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Dach will ich biiBend wallen, 
zerschlagen meine Brust, 
im Staube niederfallen, -

Zerknirschung sei mir Lust: 
o. daB nur er versóhnet, 

der Engel meiner Not, 
der sich, so frech verhóhnet, 

zum Opfer dach mir bot! 

Gesang der JUngeren Pilger (aus dem Tale heraufschallend) 
Am hohen Fest der Gnadenhuld 

in Demut siihnet eure Schuld' 
Gesegnet wer im Glauben treu: 

er wird erlóst durch BuB' und Reu '. 
Alle haben innegehalten und mir Ruhrung dem Gesange zugehort. 

Tannhauser dessen Zuge von einem Strahle schnell erwachter 
Hoffnung erleuchtet werden, eilt ab mit dem Rufe: -

Nach Rom! 

Alle (ihm nachrufend) 
Nach Rom! 

Der Vorhang fallt schnell. 
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Ruszę jednak na pokutną p i e l gr zymkę, 

Będę bić się w piersi, 
Upadać w pyl e, -
Niech skrucha będzie moją roz koszą 

Oby tylko pojedna ł si ę ze mną, 
Anioł mej niedoli, 
Który tak wyszydzony 
Oddał się za mnie w ofierze! 

Śpiew młodszych pielgrzymów (rozbrzmie wający z doliny) 
Podczas wielkiego odpustu 
W pokorze odpokutujcie swoj ą wi nę! 

Błogosławiony, kto dochowa wiary: 
Będz ie zbawiony przez pokutę i skruchę. 
Wszyscy s ię zatrzymują i w spokoju sluchają śpiewu. Tannhauser, 
którego rysy rozjaśna promień rozbudzone; nagle nadziei, pospie
sza z okrzykiem. 
Do Rzymu' 

Wszyscy (wola;ą w ślad za nim) 
Do Rzymu! 

Kurtyna szybko opada. 

DRITTE UFZUG AKT TRZECI 

l:R TE SZENE SCEN PIERWSZA 

Tal var der Wartburg, links der Horselberg, - wie am Schlusse der 
ersten Aufzugs, nur in herbst/icher Farbung. 

Der Tag neigt neigt sich zum Abend 
Auf dem klemen Bergvorsprunge rechts, var dem Marienbilde, 

liegt Elisabeth in brunstigem Gebete dahingestreckt. 
Wolfram kommt links von der waldigen Hohe herab. Auf ha/ber 

Hohe halt er an, ais er Elisabeth gewahrt. 

Wolfram 
Wahl wuBt ' ich hier sie im Gebet zu finden, 

wie ich so oft sie trefle, wenn ich einsam 
aus wald'ger Hóh' mich in das Tal verirre. -

Den Tod, den er ihr gab, im Herzen, 
dahingestreckt in brunst 'gen Schmerzen, 

fleht fUr sein Heil sie Tag und Nacht: -
o heil'ger Liebe ew 'ge Macht! -

Von Rom zuruck erwartet sie die Pilger, -
schon fali! das Laub, die Heimkehr steht bevor: -

keh rt er mit den Begnadigten zuriick? 
Dies ist ihr Fragen, dies ihr Flehen, -

ihr Heil'gen, laBt erfullt es sehen! 
Ble1bt auch die Wunde ungeheilt, -

o, wurd' ih r Lindrung nur erteilt! 
Ais er we1ter hinabsreigen will, vemimmt er aus der Ferne den 

Gesang der a/teren Pilger sich nahern, er haft aberma/s an. 

Elisabeth (erhebt sich, dem Gesange lauschend) 
Dies ist ihr Sang, - sie sind's, sie kehren heim! 

lhr Heil'gen, zeigt mir jetzt mein Amt, 
daB ich mit Wiirde es erfii lle! 

Dolina przed zamkiem Wartburg, po lewej stronie Horselberg, - po
dobnie, jak na zakończenie pierwszego aktu, tylko w tonacji jesienne;. 
Dzień chyli się ku zachodowi. 
Na malym występie skalnym po prawer przed obrazem Maryi, 
leży Elżbieta, pogrążona w żarliwej modlitwie. 
Wolfram wychodzi z lewej strony z zalesionego wzgórza. Zatrzy 
muje się w po/owie ;ego wysokości, kiedy dostrzega Elzbietę. 

Wolfram 
Wiedziałem. ze znajdę ją tu na modlitwie, 
Tak, jak j ą często spotykam, kiedy samotnie 
Zbłądzę z lesistego wzgórza w dolinę. -
Śmierć, którą 1ej zadał, w sercu 
Rozciąga się w namiętnych bólach. 
Błaga o iego zbawien ie w dzień i w nocy -
O, wieczna mocy świętej miłościl -
Wyczekuje wracającej z Rzymu pielgrzymki, -
Już opadają liście, zbliża się czas powrotu: -
Czy on wróci uzyskawszy odpust? 
To dręczy Ją pytanie, o to błaga, -
O, święci, zaspokójcie 1ej tęsknotę! 
Jeśli nawet nie zagoi się rana, -
Niech się przynajmniej z łagodzi jej ból! 
Kiedy chce dalej schodzić, slyszy z oddali śpiew zbl1iających się 

starszych pielgrzymów, zatrzymuje się ponownie. 

Elżbieta (podnosi się, nasluchując śpiewu) 

To jest ich śpiew, - to oni, wracają do domu! 
Święci, dajcie mi siłę , by moje śluby 
Z godnością teraz wypelnićl 
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Wolfram (wahrend der Gesang sich /angsam nahert) 
Die Pilger sind's, - es ist die fromme Weise. 

die der empfangnen Gnade Heil verkundet . -
O Himmel, starke jetzt 1hr Herz 

tur die Entscheidung ihres Lebens! 

Gesang der Alteren Pilger (mit welchem diese anfangs aus der 
Ferne sich nahern, dann von dem Vordergrunde rechts her die 

Buhne erreichen, und das Tal entlang der Wartburg zu ziehen, bis 
s1e hinter dem Bergvorsprunge rm Hintergrunde verschwinden) 

Begllickt dari nun dich. o Heimat, ich schauen, 
und gruBen froh deme lieblichen Auen; 

nun lass' ich ruhn den Wanderstab, 
weil Gott getreu ich gepilgert hab'. 

Durch Suhn' und BuB' hab' ich versohnt 
den Herren, dem mein Herze front, 

der meine Reu' mit Segen kri:int, 
den Herren, dem mein Lied ertbnt. 

Der Gnade Heil ist dem BuBer beschieden, 
er geht einst ein in der Seligen Frieden' 

Vor Hall' und Tod ist ihm nicht bang, 
drum preis' ich Gott mein Lebelang. 

Halleluja in Ewigkeit! 
Halleluja in Ewigkeit! 

Elisabeth hat von ihrem erhóhten Standpunkte herab mit groBer 
Aufregung umer dem Zuge der Pilger nach Tannhauser geforcht. 

- Der Gesang verha//t al/mah/ich; - dre Sonne geht unter. 

Elisabeth (in schmerzlicher, aber ruhiger Fassung) 
Er kehret nicht zuruck ! 

(Sie senkt sich mir groBer Feierlichkeit auf die Knie.) 
Allmacht'ge Jungfrau, hor mein Flehen! 

Zu dir, Gepriesne, rufe ichl 
LaB mich im Staub vor dir vergehen, 

o. nimm von d1eser Erde mich! 
Mach. daB ich rem und engelgleich 

eingehe in dein selig Reich! -
Wenn je, in tbr 'gem Wahn befangen, 
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Wolfram (zbliżający się powoli w trakcie śpiewu) 

To pielgrzymi, - w ten nabożny sposób, 
Gtoszą chwalę otrzyma nej laski zbawienia. -
O, niebiosa, umocn ijcie teraz jeJ serce 
W chwili, decydującej o jeJ życiu' 

Śpiew starszych pielgrzymów (w trakcie którego początkowo 
zbliżają się z oddali, następnre wkraczają na scenę od przodu 
z prawej strony i przemierzają dolinę wzdluż Wartburgu, zanim 
nie znikną na dalszym planie za uskokiem skalnym) 
Szczęśliwie wolno mi znów oglądać was, mo1e rodzinne strony, 
I radośnie witać wasze urocze blonia; 
Teraz odlożę laskę wędrowca, 
Bo wiernie Bogu pielgrzymowalem. 
Czyniąc pokutę pojednałem się 
Z Panem, któremu poświęciłem swe serce, 
Który nag rodzit mą skruchę błogosławieństwem , 

Panu, któremu rozbrzmiewa moia pieśń . 

Pokutnik dostąpit łaski zbawienia, 
Teraz wejdzie on do s zczęśliwości niebiańsk i eJI 

Nie boi się piekła i śm i erci, 

Dlatego przez cale życ ie będę stawił Boga. 
Alleluja na wiekil 
Alleluja na wieki' 

Elżbieta stojąc wyże; spogląda z dużym ożywieniem w dól, szuka
;ąc wśród pielgrzymów Tannhausera. - Śpiew stopniowo ochnie; 
slońce zachodzi. 

Elżbieta (z bólem. ale spoko;nie) 
On nie wrócił ! 

(uroczyście upada na kolana) 
Wszechmogąca Dziewico, usłysz moJe błaganie' 
Ciebie, Przenajświętsza, wzywam! 
Pozwól mi umrze ć przed Tobą w pyle, 
O, zabierz mnie z tej ziemi! 
Spraw, bym czysta i podobna aniolom 
Weszła do Twego świętego królestwa' -
A jeśli kiedyś, ogarnięte nierozumnym szałem, 
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mein Herz sich abgewandt von dir -
wenn je ein sundiges Verlangen, 

ein welthch Sehnen keimt' in mir -
so rang ich unter tausend Schmerzen, 

daB ich es tot' in meinem Herzen1 
Dach, konnt'ich Jeden Fehl nich t bUBen, 

so nimm dich gnadig meiner an. 
daB ich mn demutsvollem GruBen 
ais wurd 'ge Magd dir nahen kann: 

urn deiner Gnaden reichste Huld 
nur anzuflehn !Ur seine Schu ld! -

Sie verbleibt eine Zen/ang mrt verklarrem Gesicht den Himmel 
gewendet; ais sie sich dann langsam erhebt, erb/ickt sie Wolfram, 

welcher sich genahert und sre mit inniger Ruhrung beobachtet 
hat. · Ais er sie anreden zu wo/len scheint, macht sie ihm eine 

Gebćirde, daB er nicht sprechen moge. 

Wolfram 
El isabeth, dlirft · ich dich nicht geleiten? 

Elisabeth drLickr ihm abermals durch Gebarden aus, sie danke 
ihm und semer treuen Liebe aus vol/em Herzen, ihr Weg fUhre 

sie a ber gen Himmel, wo sie ein hohes Amt zu verrichten habe; 
er so//e s1e daher ungeleiret gehen Jassen, 1hr auch nicht folgen. 

- S1e geht /angsam auf dem Bergwege, auf welchem sie nach 
lange in der Entfernung gesehen wird, der Wartburg zu .. 

Z\XIEITE ~ZEN E 

Wolfram (ist zurLickgeblieben; er hat Elisabeth lange nachgese
hen, setzt sich links am FuBe des Talhligels nieder, ergreift die 

Harfe, und beginnt nach einem Vorspiele) 
Wie Todesahnung Dammrung deckt die Lancie, 

umhullt das Tal mit schwarzlichem Gewande; 
der Seele, die nach jenen Hćihn verlangt, 

vor ihrem Flug durch Nacht und Grausen bangt: -
da scheinest du , o lieblichster der Sterne, 

dein sanftes Licht entsendest du der Ferne; 
die nacht'ge Dammrung teil t dein lieber Strahl. 

AKTlll 

Me serce odwrócilo się od Ciebie -
Gdyby kiedyś grzeszne pragnienie, 
Tęsknota tego św ia ta zakiełkowata we mnie -
Pośród tysięcznych bólów 
Zabitam Je w swoim sercu 1 

Jednak nie za każdy błąd mogtam odpokutować. 
Więc wstawiaj się łaskawie za mną , 

Bym z petnym pokory pozdrowieniem 
Mogla się zbl i żyć do Ciebie Jako godna Twa stuga: 
By najobfitsze zdroje Twoich łask 
Wybtagać teraz dla jego win' 
Jakiś czas pozostaje z promiennym obliczem, zwróconym ku niebu; 
kiedy się w końcu powoli podnosi, spostrzega Wolframa, który 
zbliży/ się i obserwowal ją z glębokim wzruszeniem. - Kiedy widać, 

że chce do niej przemówić, ona wskazuje gestem, że mu nie wolno. 

Wolfram 
El żbieto, czy mógtbym ci towarz yszyć) 

Elżbieta ponownie zwraca się do niego przy pomocy gestów, 
- z ca/ego serca dziękuje mu za jego wierną mi/ość, jej droga 
wiedzie 1ednak do nieba, gdzie ma zająć zaszczytne miejsce; on 
powinien pozwolić jej tam udać się samej i samemu nie iść w 1ej 
ślady. - Powoli idzie w stronę Wartburgu górską drogą, na które1 
jeszcze dlugo jes t widoczna w oddali 

SCENA DRUG/\ 

Wolfram (powróci/; dlugo spogląda! za Elżbietą, siada z lewej 
strony u stóp pagórka, chwyta harfę i zaczyna grać) 

Jak zwiastun śmierci zmrok kryje ziemię, 
Okrywa całą dolinę czarną szatą; 
A dusza, pragnąca s ię wnieść w górę , 

Lęka się lotu przez noc i mroki: -
Jaśniataś tu, o najdroższa z gwiazd, 
Wysyłasz w dal twój łagodny blask; 
I przyjaźnie wskazujesz drogę z doliny. -
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und freundhch zeigst den Weg du aus dem Ta l. -
O du, mein holder Abendstern, 

woh l gruBt' ich immer dich so gern: 
vom Herzen, das sie nie verr iet, 

gruB sie, wenn sie vorbei dir zieht, 
wenn sie entschwebt dem Tal der Erden, 

ein sel 'ger Engel don zu werden! 

DRITTE SZENE 

Es ist Nacht geworden. - Tannhauser tntt auf Er rragt zerrissene 
Pilgerkleidung, sein Antlizt 1st bleich und entstellt; er wankt 

matten Schrittes an seinem Stabe. 

Tannhauser 
Ich htirte Harfenschlag - wie klang er traurig! 

Der kam wohl nicht on ihr. -

Wolfram 
Wer bist du, Pilger, der du so einsam wanderst? 

Tannhauser 
Wer ich bin? 

Kenn' ich doch dich recht gut; Wolfram bist du, 
der woh lgeubte Sanger. 

Wolfram 
Heinrich' Du7 

Was bringt dich her in diese Nahe7 Sprich! 
Wagst du es, unentsOndigt wohl den FuB 

nach dieser Gegend herzulenken7 

Tannhauser 
Sei auBer Sorg ', mein guter Sanger! -

N1cht such' ich dich noch deiner Sippschaft einen. 
Dach such' ich wen, der mir den Weg wohl zeige, 

den Weg, den einst so wunderleicht ich land --

O, moja droga gwiazdo wieczorna, 
Zawsze witalem cię tak ch ę tn i e: 

Od serca, które jej nigdy nie zd ra dzilo, 
Pozdrów 1ą . gdy napotkasz 1 ą na niebie 
Gd 1 uleci z tego ziemskiego padolu, 
By stać s i ę tam św ięt m aniołem I 

SCEN. TRZECI 

Zapad/a noc. - pojawia się Tannhauser Nosi podarty strój pielgrzy
mi~ Jego twarz jest blada i zmęczona, idzie, opierając się na kiju. 

Tannhauser 
Słyszę dźw ięk harfy- 1 a kże smutno on brzmi I 
Więc to nie ona gra . 

Wolfram 
K imże j esteś pielgrzym ie, który wędrujesz tak samotnie? 

Tannhauser 
Kim 1a 1estem7 
Dobrze wiem, kim ty 1este ś; jesteś Wolfra m, 
Wspanialy śpiewak . 

Wolfram 
Henryk! To ty7 
Co cię sprowadza w te stron{/ Mów! 
Czyżbyś odważy ł się bez rozgrzeszenia 
Skie rować kroki w tę oko l i cę? 

Tannhauser 
Nie przejmuj się, śp i ewaku mily! 
Nie szukam ciebie ani nikogo z twych bliskich. 
Szukam kog o ś, kto wskazałby mi d rogę , 

Drogę, kt ó rą k iedyś tak cudownie latwo znal azłem -

Ili UFZUG 

Wolfram 
Und welchen Weg? 

Tannhiiuser (mit unheimlicher LtJsternheit) 
Den Weg zum Venusberg! 

Wolfram 
Entsetzlicher! Entweihe nicht mein Ohr' 

Treibt es dich dahin? 

Tannhauser 
Kennst du wohl den Weg? 

Wolfram 
Wahnsinn'ger! Grauen !aBt mich, hór' ich dich! 

Wo warst du? Sag, zogst du den n nicht nach Rom? 

Tannhiiuser (wtJtend) 
Schweig mir von Rom 1 

Wolfram 
Warst nicht beim heil 'gen Feste? 

Tannhauser 
Schweig mir von ihm! 

Wolfram 
So warst du nicht? - Sag, ich beschwore dich' 

Tannhauser (nach elner Pause, wie sich besinnend, mit schmerzli
chem /ngrimm) 

Wohl war auch ich in Rom . -

Wolfram 
So sprich' Erziihle mir, Unglucklicher! 

Mich faBt ein tiefes Mitleid fO r dich an . 

Tannhauser (nachdem er Wolfram /ange mit gertJhrter Verwunde
rung betrachtet hat) 

Wie sagst du, Wolfram? Bist du nicht mein Feind? 

;\KT Ili 

Wolfram 
Jaka to droga I 

Tannhauser (z dziwną pożądliwością) 

Droga do góry Wenusl 

Wolfram 
Nędzn i ku ! Nie b zcześć moich uszu I 
Co cię tam gna I 

Tannhauser 
Czy znasz tę drogę 7 

Wolfram 
Sza l eń cze! Zgroza mnie ogarn ia, kiedy cię slucham1 
Gdzie b l e ś ? Mów, czyś s i ę nie udał do Rzymu? 

Tannhauser (z wściek/ością) 
Nie wspomi naj mi o Rzymie! 

Wolfram 
Cz y ś nie b I w świętym m i eści e I 

Tannhauser 
Nie mów przy mme te1 nazw 1 

Wolfram 
Więc nie byłeś ? - Mów, zaklinam c i ę l 

Tannhauser (po przerwie, jakby sobie przypominając. z pelną 

bólu zawziętością) 
Tak, byłem też w Rzymie. -

Wolfram 
Mów w i ęcl Opowiedz mi, n i eszczęśniku ! 

Z całego serca ci współczuję. 

Tannhauser (spogląda;ąc dlugo na Wolframa ze zdziwieniem) 
Co mówisz, Wolframie? C z yś nie 1est mym wrogiem? 
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Wolfram 

Nie war ich es, so lang ' ich fromm dich wahnte! -
Dach sprich! Du pi lgertest nach Rom? 

Tannhauser 
Wahl denni 

Hbr ani Du.Wolfram, du sollst es erfahren. 
Er laBr sich erschopfr am FuBe des vorderen Bergvorsprunges 

neider Wolfram will sich an seiner Seire niederserzen. 
Bleib fern von mir! Die Statte, wo ich raste, 

ist verflucht. - Hor an, Wolfram, hor an! 
Wolfram bleibr in geringer Enrfemung vor Tannhauser srehen. 

lnbrunst im Herzen, wie kein BOBer nach 
sie ie gefOhlt. sucht ' ich den Weg nach Rom . 

Ein Engel hatte, achl der Sunde Stolz 
dem Ubermutigen entwunden: -

tor ihn wollt' ich in Demut buBen, 
das Hei l erflehn, das mir verneint, 

urn ihm die Tra ne zu versuBen, 
die er mir Sunder einst geweintl -

Wie neben mir der schwerstbedruckte Pi lger 
die StraBe wallt ', erschien mir allzuleicht : -

betrat sein FuB den weichen Grund der Wiesen, 
der nackten Sohle sucht' ich Dorn und Stein; 

lieB Labung er am Quell den Mund genieBen, 
sag ich der Sonne heiBes Gliihen ein; -

wenn fromm zum Himmel er Gebete schickte, 
vergoB mein Biur ich zu des Hochsten Preis; -

ais das Hospiz die Wanderer erquickte, 
die Glieder bettet ' ich in Schnee und Eis: -

verschloBnen Aug's, ihr Wunder nicht zu schauen, 
durchzog ich blind ltaliens holde Auen: -

ich tat's, - denn in Zerknirschung wollt' ich buBen, 
urn meines Engels Tranen zu versuBen! - -

Nach Rom gelangt' ich so zur heil 'gen Stelle, 
lag betend auf des Heil ig tumes Schwelle; -

der Tag brach an: - da lauteten die Glocken, 
hernieder tbnten himmlische Gesange; 

da 1auchzt' es auf in brlinstigem Frohlocken, 
denn Gnad' und Heil verhieBen sie der Menge. 

Wolfram 
Nigdy nim nie b y łem . zawsze cen iłem cię bardzo I -
Lecz mów! Pielgrzymovva łe ś do Rzymu' 

Tannhauser 
Dobrze wi ęc' 

Posłuchaj! Pow i n i e neś się tego, Wolframie, d owiedzieć. 
Siada wyczerpany u stóp gary Wolfram chce usiąść obok mego. 
Z dala ode mniet Miejsce, gdzi e za siąd ę , 

Jest p rzeklęte. Posłuchaj Wolframie, posluchajt 
Wolfram stoi w pewnym oddaleniu od Tannhausera, 
Z taką żarl iwością, Jak dotąd żaden pokutnik 
Nie czu ł , szu ka Iem drogi do Rzymu. 
Anioł, acht, pych ę z powodu grzechu 
Zma za ł z duszy zuchwałeg o -
Chcialem za niego pok u towa ć w pokorze, 
Wybłagać zbawienie, którego mi odmówiono, 
Aby oslod z ić jego łzy, 
Którymi płakał przeze mnie, grzesznego' 
To, jak obok mnie najgorliwszy pielgrzym 
Odbywał swą p ie l grzymkę, zdawa ło się mi zbyt ł a twe : 

Jego stopa stąpała po mię kkiej łące, 

Ja boso szu kałe m cierni t kamieni; 
On znajdowal orzeźw i e n ie u ź ród ł a , 

Ja wystawialem się na ża r pi ekącego slońca; -
Gdy on na bożni e sia ł w niebo swe modlitwy, 
Ja prze lewałem swą krew ku chwale Najw yższeg o; -
Gdy węd rowcy w sch ronisku odpoczywal i, 
Dla mnie lożem byl ś nieg i lód: -
Z z a m kn i ęt ym i oczami, by nie podziwi a ć ich cu dów, 
Prze byłem jak ś l e piec pięk ne błoni a Itali i: -
C z y n iłem to, bo ze skruchą chciałem pokutować, 

By osłodz i ć Izy mego aniola! -
Tak więc przybylem do święteg o miasta Rzymu, 
I upadłem na progu świąt y ni ; -
Nadszedł dzień - z a brzm i ał y dzwony, 
Przynosząc na zi em ię niebiańsk i e pienia; 
Rozlegly si ę w i ęc wokól radosne okrzyki, 
Bowiem obi e cywały one tiu morn łaskę i zbawienie. 
Wtedy go zo b a cz ył e m , tego, przez któ rego przemawia Bóg, 
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Da sah ich ihn, durch den sich Gott verkundigt, 

var ihm all Volk im Staub sich niederlieB; 
und Tausenden er Gnacie gab, entsundigt 

er Tausende sich froh erheben hieB. -
Da naht' auch ich; das Haupt gebeugt zur Erde, 

klagt ' ich mich an mit jammernder Gebarde 
der bosen Lust , die meine Sinn ' empfanden, 
des Sehnens, das kein BuBen nach gekuhlt; 

und urn Erlbsung aus den heiBen Banden 
riel ich ihn an , von wildem Schmerz durchwuhlt. -

Und er, den so ich bat, hub an: -
„Hast du so bose Lust geteilt, 

dich an der Holle Glut entflammt, 
hast du im Venusberg geweilt: 

so bist nun ewig du verdamm11 
Wie dieser Stab in meiner Hand 

nie mehr sich schmuckt mit frischem Grun , 
kann aus der Holle heiBem Brand 

Erlosung nimmer dir erbluhn l" -
Da sank ich in Vernichtung dumpf darnieder, 
die Sinne schwanden mir. - Ais ich erwacht, 

auf ódem Platze lagerte die Nacht, -
von fern her tonten frohe Gnadenlieder. -

Da ekelte mich der holde Sang, -
von der VerheiBung lugnerischem Klang, 
der eiseskalt mir durch die Seele schnitt, 

trieb Grausen mich hinweg mit wildem Schritt -
Dahin zog's mich, wo ich der Wonn' und Lust 

so viel genoB an ihrer warmen Brust l -
Zu dir, Frau Venus, kehr' ich wieder, 

in deiner Zauber holde Nacht; 
zu deinem Haf steig' ich darnieder, 

wo nun dein Reiz mir ewig Jacht ! 

Wolfram 
Hall ein! Halt ein, Unseligerl 

Tannhauser 
Ach, laB mich nicht vergebens suchen, -

wie leicht fa nd ich dach einstens dich! 

Cały lud upadt przed nim na twarz; 
A on tysiącom rozdzielał łaski, rozgrzeszając 
Tysiące ludzi, powstających z kolan z radością. -
Wtedy ja się zblizyłem; schylając glowę ku ziemi, 
Wyznałem płacząc żałośnie 

Swoie grzeszne żądze, które odczuwa łem, 

Tęsknotę, której nie ukoila zaci na pokuta; 
I o wybawienie z ognistych p ęt , 

Blagałem, ogarnięty strasz liwym bólem, -
A ten, którego tak prosiłem, w te słowa rzekł 
„Gdyś się oddawał żądzom tak ohyd nym, 
Plonąc w piekielnym zarze, 
Przebywaiąc w górze Wenus: 
Teraz jesteś na wieki potępionyt 
Tak, Jak ta laska w moim ręku 
Nie pokryje się nigdy śwież ą z i ele nią , 

Tak i z gorących plamieni piekla 
Nigdy nie uirzysz zbawienia!" 
Upadłem wtedy, zdruzgotany tymi słowy, 
Tracą c zu p ełnie zmy s ł y. - Gdy s ię z b udzi łe m, 
Noc ju ż z apadła nad pustym placem, -
Z daleka rozbrzmiewały pobożn e p ieśni d z iękczyn ne . -
Lecz cz u łem odrazę do tych pięknych śpiewów. -
Głoszących kłamliwe obietnice, 
Prze sz ywających moją duszę lodowym cięciem, -
Wtedy ogarnęła mnie dzika zgroza. -
Udałem s i ę tam, gdzie tylu rozkoszy 
Doznalem na jej ciepłym lanie! -
Do ciebie, pani Wenus, powra ca m, 
W lubą noc twego czaru; 
Zstępuję na twój dwór, 
Gdzie urok twój na zawsze teraz cieszy mniet 

Wolfram 
Zatrzymaj się' Zatrzymaj się, nieszczęs n y t 

Tannhauser 
Ach, nie pozwól mi s z u ka ć na p róż n o , -
Jak łatwo cię p rz ec i eż ki edyś odnalazlem1 



111 ,\urzucJ 

Du horst, daB mir die Menschen fluchen, -
nun, suBe Gottin, leite mich! 

Wolfram 
Wahnsinniger, wen rufst du an? 

Leichre Nebel hu/len al/mah/ich die Szene ein. 

Tannhauser 
Ha' h.ihlest du nicht milde Lufte? 

Wolfram 
Zu mir' Es 1s1 urn dich getan! 

Tannhauser 
Und atmest du nicht holde Dufte? 

Horst du nicht die jubelnde Klange? 

Wolfram 
In wildem Schauer bebt die Brustl 

Tannhauser 
Das ist der Nymphen tanzende Menge! -

Herbei, herbei zu Wonn' und Lust ! 
Eine rosige Dammerung beginnt die Nebel zu durchleuchren; 

durch sie gewahrt man wirre Bewegungen tanzender Nymphen. 

Wolfram 
Weh, b6ser Zauber tut sich auli 

Die Holle naht in wildem Lauf. 

Tannhauser 
Entzucken dringt durch meine Sinne, 
gewahr' ich diesen Dammerschein; 
dies ist das Zauberre1ch der Minne, 

im Venusberg drangen wir ein! 
In hel/er, rosiger Beleuchrung wird Venus, auf einem Lager ruhend, 

sichtbar. 

Venus 
Willkommen, ungetreuer Mann! 

, \ KT lll 

Słys zy sz , że ludzie mnie przeklę li , -
Teraz, słod ka bogini, prowadż mnie ' 

Wolfram 
Sza l eńcze, kogo wzywasz I 
Lekka mg/a stopniowo zakrywa scenę. 

Tannhauser 
Ha! Czy nie czujesz tego lagodnego powiewu" 

Wolfram 
Do mnie'. 

Tannhauser 
I nie wdychasz tych miłych woni/ 
Nie sły s zysz radosnych dżwiękówi 

Wolfram 
W dzikiej ulewie pierś ma drży ! 

Tannhauser 
To tłum tańczących nimf' 
Tutaj, tutaj, przybądżc i e z rozkoszą! 
Różowy blask zmierzchu zaczyna prześwietlać mglę; przeb11a1ą 
przez nią gwa/towne ruchy tańczących nimf 

Wolfram 
Biada, zły czar roztacza swą moc! 
Piekie lne moce zb li żają się dzikim cwa łem. 

Tannhauser 
Zachwyt ogarnia moje zmysły, 
Spostrzegam wokół blask zmierzchu; 
Oto zaczarowane królestwo miłości, 
Wkroczmy do góry Wenus ' 
Wenus, spoczywająca na lożu, staje się widoczna w jasnym, 
różowym blasku. 

Wenus 
Witaj. niewierny mężczyzno' 
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Sch lug dich die Welt mit Acht und Bann' 
Und findest nirgends du Erbarmen, 

suchst Liebe nun in meinen Armen? 

Tannhauser 
Frau Venus, o, Erbarmungsreiche 

Zu dir, zu dir zieht es mich hin! 

Wolfram 
Du Hollenzauber, weiche, weiche ' 

Beriicke nicht des Reinen Sinn! 

Venus 
Nahst du dich wieder meiner Schwelle, 

sei dir dein Ubermut verziehn; 
ewig flieBt dir der Freuden Quelle, 

und nimmer sollst du von mir fliehn! 

Tannhauser 
Mein Heil, mein Heli hab'ich verloren, 

nun sei der Holle Lust erkorenl 

Wolfram (ihn heftig zuruckhaltend) 
Allmacht'ger, steh dem Frommen bei! 

Heinrich, - ein Wort, es macht dich frei -: 
dein Heil -' 

Venus 
Zu mir! 

Tannhauser (zu Wolfram) 
LaB ab von mir ' 

Venus 
O komm! Aut ewig sei nun mein! 

Wolfram 
Noch soli das Heil dir Sunder werden ' 
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Czy św iat cię wy kl ąl i wygnaP 
I nigdzie nie znajdując zmilowania, 
Szukasz teraz m iłości w mych ramionach/ 

Tannhauser 
O, l i t ościwa pani Wenus, 
Do ciebie, do ciebie dążę ' 

Wolfram 
Piekielna magio, ustąp , ustąp ' 

Nie omamiaj czystej duszy ! 

Wenus 
Skoro ponown ie z bli żasz się do mych progów, 
Wybaczam ci twoją pych ę; 

Na zawsze niech wytryska dla ciebie ź ródło rad ości, 

I nigdy JUŻ nie uciekaj ode mnie' 

Tannhauser 
Straciłem już moje zbawienie, 
Teraz w rozkoszach pie la znaj d ę ukojenie' 

Wolfram (gwaltownie się do niego zwracając) 

O, Wszechmogący, dopomóż' 

Henryku, tylko jedno słowo da ci wolność -: 

Twoje zbawienie - ' 

Wenus 
Do mnie' 

Tannhauser (do Wo/frama) 
Zostaw mnie! 

Wenus 
Chodź! Na wieki bądź te raz mój ! 

Wolfram 
Jeszcze możesz zostać zbawiony' 
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Tannhauser 
Nie, Wolfram, niel Ich muB dahin! 

Wolfram 
Ein Engel bat tor dich auf Erden -

bald schwebt er segnend Liber dir: 
Elisabeth! 

Tannhauser (der sich soeben von Wolfram losgerissen, bieibt, wie 
von einem heftigen Sch/age gelahmt, an die Stelle geheftet) 

Elisabeth! 

Mannergesang (aus dem Hintergrunde) 
Der Seele Heil. die nun entflohn 

dem Leib der frommen Dulderinl 

Wolfram (nach dem ersten Eintritt des Gesanges) 
Dein Engel fleht !Ur dich an Gottes Thron, -

er wird erhórt! Heinrich, du b1st erlóstl 

Venus 
Weh! Mir verloren! 

Sie verschwindet, und mit ihr die ganze zauberische Erscheinung. 
Das Tal, vom Morgenrot erleuchtet, wird wieder sichtbar, 

von der Wartburg her ge/eitet ein Trauerzug einen offenen Sarg. 

Mannergesang 
lhr ward der Engel sel'ger Lohn, 

himmlischer Freuden Hochgewinn. 

Wol fram (Tannhauser in den Armen sanft umschlossen haltend) 
Und horst du diesen Gesang? 

Tannhauser 
Ich hóre!R 

Von h1er an becrirt der Trauerzug die Tiefe des Tales, die a/teren Pi/ger 
voran; den offenen Sarg mit der Le1che Elisabeths tragen Edle, der Land· 

graf und die Sanger ge/eiten ihn zur Seite, Graf en und Edle folgen. 

i\KT Ili 

Tannhauser 
Nigdy, Wolframie, nigdy! Muszę tam iśćl 

Wolfram 
Anioł, co modlił s i ę za ciebie na ziemi, 
Teraz unosi się nad tobą blogosławi ąc: 

Elżbiet at 

Tannhauser (który wyrwa/ się Wolframowi, zatrzymuje się ;ak 
porażony naglym ciosem) 
Elżbieta I 

Śpiew mężczyzn (w tle) 
Zbawienie duszy, która teraz ulecia ła 

Z cierpiącego, pobożnego ciałal 

Wolfram (po rozpoczęciu śpiewu) 

Twój aniol błaga za tobą przed tronem Boga, -
I będzie wysluchany1 Henryku, jesteś zbawiony! 

Wenus 
Biadal Jestem zgubiona i 

Znika, a wraz z nią cale czarodziejskie widzenie. Dolina, rozja
śniona brzaskiem poranka, staje się znów widoczna; od strony 
Wartburgu idzie kondukt pogrzebowy z otwartą trumną. 

Śpiew mężczyzn 
Anielskie szczęście stalo się 1e1 udzialem, 
Wynagrodzila ją ni e biańska szczęśliwość. 

Wolfram (trzymając w ramionach Tannhausera) 
Czy slyszysz ten ś piew' 

Tannhauser 
S lyszę l 

W tym momencie kondukt wchodzi w gląb doliny, na przedzie idą 
starsi pielgrzymi~· rycerze niosą otwartą trumnę z cialem Elżbiety, 
landgraf i śpiewacy idą obok, za nimi hrabiowie i rycerze. 

Ili A IFZLIG 

Mannergesang 
Heilig die Reine, die nun vereint 

gi:ittlicher Schar vor dem Ewigen steht! 
Selig der Si.inder. dem sie geweint. 
dem sie des Himmels Heil erfleht! 

Auf Wo/frams Bedeuren ist der Sarg in der Mitle der Buhne nie
dergesetzt worden. Wolfram geleitet Tannhauser zu der Leiche, an 

welcher dieser niedersinkt. 

Tannhauser 
Hei lige Elisabeth, bitte fU r mich! 

(Er stirbt.) 

Die Jiingeren Pilger (auf dem vorderen Bergvorsprung einherziehend) 
Heill Heill Der Gnade Wunder Heill 

Erli:isung ward der Welt zute il! 
Es tat in nachtlich heil'ger Stund' 

der Herr sich durch ein Wunder kund: 
den di.irren Stab in Priesters Hand 

hat er geschmuckt mit frischem Grun: 
dem Sunder in der Holle Brand 

sol i so Erli:isung neu erbliihn! 
Ruft ihm es zu durch alle Land', 

der durch dies Wunder Gnade fand! 
Hoch Liber aller Welt ist Gott, 

und sein Erbarmen ist kein Spott! 
Halleluja l Halleluja! 

Halleluja! 

Alle (in hochster Ergriffenheit) 
Der Gnacie Heil ist dem BiiBer beschieden, 

er geht nun ein in der Seligen Frieden! 

Der Vorhang fallt 

ENDE 

t\KT 111 

Śpiew mężczyzn 
Święta, czysta dusza, która wła śnie wraz 
Ze zbawionych tlumem przed Bogiem stoil 
Szczęś liwy grzesz nik, za którego wylewala łzy , 

Któremu wybłagała zbawienie w niebie! 
Na znak Wolframa trumna zostaje postawiona na środku sceny. 
Wolfram prowadzi Tannhausera do zw/ok, na które się on osuwa. 

Tannhauser 
Święta El żbieto, módl się za mną1 
(umiera) 

Młodsi pielgrzymi (wspinając się na zbocze góry) 
Chwała! Chwała I Cud się stal z Bożej ła s ki! 

Zbawienie stalo s i ę udziałem świata! 

Zdarzylo się w nocnej godzinie, 
Ze Pan u czynił swój cud: 
Suchą laskę w kaplana dloni 
Ozdobi! świeżą zie l enią: 

Tak grzesznikowi z otchłani piekiel 
Na nowo zabły sło zbawienie! 
Slawcie we wszystk ich kraiach tego, 
Który tym cudem dostąpi! laski I 
Nad całym światem panuje Bóg, 
I prawdziwe jest jego miłosierdziel 
Alleluja! Allelujal 
Alleluja I 

Wszyscy (w najwyższym wzruszeniu) 
Grzesznik dostąpił ła s ki zbawienia, 
Teraz wejdzie do niebiańskiej radośc i! 

Kurtyna opada. 

KONIEC 

tl um. Ewa Plomir'11ka-Krawiec 



JÓZEF KAŃSKI 

T1\NNI li-\LISER 
I JEGO TWÓRCA 

Mało komu zapewne wiadomo, że to właśnie muzyka opery Tann
hauser była tą, która umoż l iwiła polskiej - a ściślej mówiąc war
szawskiej - kulturalnej publiczności pierwszy kontakt ze sztuką 
Ryszarda Wagnera. Oto bowiem latem 1868 roku popularny kapel
mistrz Beniamin Bilse pod różujący po Europie wraz ze swoją zna
komitą orkiestrą dał koncert w modne1 wtedy Dolinie Szwa1carskieJ, 
wykonując m.in . uwerturę do Tannhausera. O fakcie tym doniósł 
wtedy listownie jednemu z przyjaciół sam Stanisław Moniuszko, 
pisząc: „Gdyby u nas ktoś napisał coś podobnego, to by go raczej 
wyśmiano za pomysły harmoniczne, tak nowe i świeże , nam obce, 
za potęgę brzmienia, która nawet w ogrodzie oszałamia. Ale to jest 
muzyk, ten Wagner, niech go kule biją." 
Był bowiem Wagner w dziejach muzyki, a zwłaszcza teatru muzycz
nego, niewątpliwie jedną z postaci największych, ale i na1bardziej 
kontrowersyjnych Twórczość jego stanowi z pewnością punkt 
zwrotny i zarazem kres możliwośc i rozwojowych romantycznej har
moniki. On też wzbogacił ogromnie dziedzictwo Berlioza i Liszta 
w dziedzinie instrumentacji orkiestrowej i wyzwo lił ostatecznie me
lodię z klasycznych reguł okresowej budowy. Przede wszystkim zaś 
stał się wielkim reformatorem gatunku operowego, tworząc nową, 

pełniejszą i bogatszą jego formę nazwaną - dramatem muzycznym. 
Jednak wszystkie te wspaniałe osią gnięc ia twórcze nie przyszł y od 
razu, ani t eż nie narodziły się z niczego. Pamiętać bowiem n ależ y, 

że Ryszard Wagner, urodzony w Lipsku 22 maja 1813, gdy pod 
niezbyt dalekim Budziszynem pło n ęły jeszcze ostatnie ognie epo
pei napoleońskiej , wkraczał w świa t muzyki w czasie, gdy dz i eła 

Rossiniego i Aubera był y najświezszą nowością, że k szta ł ci ł swój 
smak na operach Donizettiego, Spont iniego i Meyberbeera, że 

wreszcie swego Holendra tulacza pisal w Pa ryż u wówczas, gdy 
miasto to rozbrzm iewało sławą Fra nciszka Liszta i gdy geniusz 
Chopina znajdował s i ę u szczytu świetności. Wszystko to m usi ało 

wpływać i w pływało w ogromnym stopniu na styl twórczości Wa
gnera w pierwszych jeJ etapach - a takż e i późnią 
Wyrastając ponad współczesnych , nie przestał przecież być dziec
kiem swojej epoki i dziedzicem stworzonych przez nią warto ści. Na 
lyrr., jak potrafił owe wartośc i przekształcać, rozw i jać i tworzyć 
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nowe, polega właśnie jego wielkość. Wolno bowiem sądzić, że 

w i elkość twórcy i jego rola w całokształcie rozwoju sztuki, mierzy 
się dystansem pomiędzy punktem, w jakim swoją dz i edzinę za
stał , a tym do jakiego ją doprowadził dochodząc kresu swej drogi. 
w twórczości Wagnera zaś ów postęp zaznacza s i ę tak wyraziście, 
jak u żadnego bodaj kompozytora: każde jego kolejne dzieło sta
nowi dalszy etap rozwo1u operowego gatunku. 
Zrazu co prawda wszystko zdawało się wskazywać, że będzie on 
po prostu znakomitym kontynuatorem kierunku wielkiej historycz
nej opery francuskiej , następcą Spontiniego, Meyerbeera i innych 
współczesnych im kompozytorów. Na tę bowiem właśnie drogę 
wstąp ił Wagner, po nieudanych młodzieńczych próbach z dzie
dziny opery fantastycznej i romantyczno-komicznej, w pierwszym 
swym dojrzałym dziele nos zącym tytuł Rienzi - ostatni z trybu
nów. Ale ju ż wystawiony w 1843 roku w Dreźnie Holender tu/aa 
niesie w sobie elementy nie mieszcz ące s i ę w ramach tradycyj
neqo stylu operowego, a dalszym krokiem na drodze do pełne1 
ref;rmy tego gatunku muzycznego stał się ukończony dwa lata 
później Tannhauser 
Ach, Paryżu' Stolico cierpień i radości. .. blogos/aw1one męki~ któ
reś mi zada/, gdyż wydają wspaniale owoce. Tak pisał Wag ner we 
wrześ niu 1842 roku. Istotnie, p rzeds i ęwzięta w młodzieńczym 
zapale podró ż po „złote runo" do Pa ry ża - ówczesnej stolicy mu
zykalnego świata, przyniosła kompozytorowi same gorzkie rozcza
rowania. Nie udało mu się wywalc z yć w tym kapryśnym mieście 



sławy i powodzenia. Nie udało mu się nawet wprowadzić Rienzie
go na scenę paryskiej opery; musiał tedy borykać się z niedostat
kiem graniczącym z nędzą, imając się poniżających w Jego pojęciu 
prac - głównie dokonywania łatwych aranżacji melodii z popu
larnych oper na użytek paryskich wydawców, którzy nie chcieli 
słyszeć o Jego własnych operach .. Lecz zarazem właśnie podczas 
pobytu w Paryżu zdołał stworzyć Holendra tulacza i skrystalizować 
w swym umyśl pro1ekt Tannhausera. 
Dzielo to - pisze jeden z biografów Wagnera - ;est pierwszym 
prawdziwym wizerunkiem wlasnym, ;aki uda/o mu się stworzyć 
i jest symbolem wewnętrzne; walki pomiędzy zmystowym szalem 
i odrazą do pospolitych rozkoszy Istotnie - Jest Tannhauser nie tyl
ko narodową niemiecką operą osnutą na tle dawnych legend, ale 
także swoistym „wyznaniem wiary" samego kompozytora. Odtąd 
już często będzie Wagner w dziełach swoich próbował rozstrzygać 
własne niepokoje, rozterki duchowe i problemy etyczno-moralne: 
jak też mógł wyglądać Jego Ojciec, albo kiedy w innych dziełach 
mówi się o sieroctwie Tristana i Parsifala, to wolno sądzić, że od 
bija Ją się tu uczucia samego Wagnera, którego Ojciec zmarł, kiedy 
przyszły autor Nibelungów miał zaledwie pół roku. Z kolei głęboka 
miłość do zamężnej kobiety - Matyldy Wesendonck, znalazła arty
styczne odbicie w nieśmiertelnym muzycznym dramacie o dziewh 
Tristana i Izoldy. 
Poprzez doświadczenia Tannhausera z kolei wiodła droga do 
znacznie głębszego i subtelniejszego Lohengrina - tego przedziw
nego poematu o sprawie zaufania, tęsknocie i wiecznym pożegna
niu. Z po;awieniem się tego dzie/a, kończy/o się panowanie dawnej 
opery. Duch buja ponad wodami i świat/ość się stanie' - pisał do 
Wagnera rozentuzjazmowany Franciszek Liszt po otrzymaniu par
tytury Lohengrina. Wnet też przyjął to dzieło do wystawienia na 
scenie kierowanego przez siebie teatru w Weimarze i sam dyrygo
wał jego premierowym przedstawieniem 28 sierpnia 1850 roku. 

A więc - przełom JUŻ się dokonał. Tymczasem jednak Wagner jako 
uczestnik rewolucji 1849 roku musiał przed groźbą uwięzienia 

uchodzić z kraju, osiadając w Szwajcarii (gdzie zresztą znalazł spo
kojny azyl w domu Wesendoncków) Kiedy zaś amnestia umożliwi 
la mu powrót do Niemiec, życie jego przeobraziło się w nieustanną 
ucieczkę z miasta do miasta - dla odmiany przed ścigającymi go 
wierzycielami. Ale właśnie w Szwajcarii powstały pierwsze dwie 
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części gigantycznej tetralogii Pierścień Nibelunga i wspaniały dra
mat muzyczny Tristan i Izolda. Całe zaś życie Wagnera zmieniło się 
diametralnie, gdy los zetknął go z ukoronowanym niedawno kró
lem Bawarii Ludwikiem li - młodym romantykiem i fantastą, który 
urzeczony potężn ą osobowością kompozytora, postanowił otoczyć 
go swoją op i eką, umożliwiając spokojne dokończenie pracy nad 
Pierścieniem Nibelunga, a następnie patronując wybudowaniu 
w miejscowości Bayreuth teatru przeznaczonego specjalnie do re
alizacji dzieł Wagnera, których wystawianie zgodne z intencjami 
twórcy nie było możliwe w teatrach starego typu. Tam też latem 
1876 roku po raz pierwszy wykonano pod batutą Hansa Richtera 
pełny cykl Pierścienia Nibelunga (dwie pierwsze części tej tetralogii 
były wcześniej wystawione w Monachium), a sześć lat później we
szło tam na scenę ostatnie i zdaniem wielu na1doskonalsze dzieło 
Mistrza - Parsifal. W pół roku po tej uroczystej premierze kompo
zytora zabrakło JUŻ pośród zyjących, a jego pogrzeb w Bayreuth 
stał się wielką manifestacją jego wielbicieli. 

* 
Wracając zaś do Tannhausera - warto zauważyć, że treść tej opery 
w dużej mierze opiera się na historycznych realiach. Tytułowy jej 
bohater Jest bowiem postacią autentyczną (żył naprawdę w XIII 
stuleciu); prawdziwe są osoby innych występujących tu rycerzy 
śpiewaków (minnesingerów) - Wolfram von Eschenbach, Walter 
von der Vogelweide, Jan Biterolf, Jak również wspominanego 
w ostatnim akcie opery surowego papieża Urbana. Jednakże te 
autentyczne postaci i wydarzenia obrosły na przestrzeni lat fan
tastycznymi legendami - i te właśnie z powodzniem wykorzystał 
Wagner tworząc libretto swojej opery. 
ZnaJdUJemy w niej niemało koncepcji na rzecz tradycyJne1 „wiel
kiej opery historyczne(, jak choćby słynny Marsz na wejście go
ści w drugim akcie. Przeważają jednak karty w pełni nowatorskie 
i odkrywcze, poczynając od wspomnianej JUŻ uwertury o niezwy
kłych rozmiarach, iskrzącej się nieznanym wcześniej bogactwem 
orkiestrowych barw. Główną jednak ideą opery Jest konflikt dwóch 
światów: świata surowych obyczajów i pobożności średniowiecz
nego rycerstwa oraz świata zmysłowych uciech i radości uciele
śnionych w tajemniczej grocie bogini Wenus, a zarazem też konflikt 
dwóch miłości - tej uduchowionej i tej zmysłowej. To właśnie star
cie dwóch tak różnych płaszczyzn w genialny sposób odzwierciedla 
się w operze Ryszarda Wagnera. 

MARGRIT POREMBA 

AUTSAJDER O IMIENIU 

TANNI IAUSER 

Sl'l:.KTY INSCLN IZ1\ CJI 

Kim jest Tannhauser7 - Człowiekiem bezdomnym, autsajderem 
w sztuce, miłości i społeczeństw i e . Tannhauser nie kieruje się żad
nymi regułami postępowania, a 1ego egzystencja Jako autsajdera 
polega na byciu artystą. Różne wypowiedzi Richarda Wagnera 
wskazują na to, że Tannhauser jest odzwierciedleniem jego bio 
grafii artystycznej, a decydującym impulsem do powstania opery 
było utożsamienie się kompozytora - jako człowieka i Jako artysty 

- z rolą tytułową tego dzieła. I tak sam Wagner wspominał o roz
dwojeniu tkwiącym w 1ego własnej naturze, nazywając JeJ prze
ciwległe bieguny „skłonnością do dzikiej zmysłowej porywczości" 

21 

rurmej ~p.iew~czy na W.arrburgu, autor Mo1irz Yon Schw1nd 

i „powagą pierwotnej istoty nacechowanej wrażliwością" 
Innymi słowy: osobowość Tannhausera cechuje pewne rozdarcie, 
Jest on rozdwojony pomiędzy człowiekiem targanym swymi na mięt

nościami a człowiekiem dążącym do zachowania właściwej mu har
monii. W ten sposób ból powodowany brakiem stabilności wyznacza 
wewnętrzny obraz osobowości Tannhausera. Dążenie do cierpienia 
jako takie stanowi centralny motyw, który przewija się przez całą 

operę: „nie zależy mi na samej przyjemności/ z radością poddam się 
cierpieniu" - ripostuje Ta nnhauser Wenus, bogini rozkoszy. 
Inscenizacja Achima Thorwalda pokazuje i uwydatnia owe rozdar
cia, rozdwojenia i rany Tannhasera, pokazu Je jednak również rysy 
skrywane pod maską mieszczańskie1 etykiety i porządku społecz
nego społeczności Wartburga. 
Realizatorzy (scenografia: Christian Floeren, kostiumy: Ute Fruh
ling) daJą symboliczny wyraz tym stanom wewnętrznym - albo 
demaskuiąc za każdym razem miejsca akcji jako obrazy ułudy, albo 
pozwalając na to, by „realne" miejsca akcji stawały się „kulisami" 
uobecniającymi stany wewnętrzne. 



Już I akt, rozgrywaiący się na wzgórzu Wenus, przedstawia mie1sce, 
które nie jest „realne", ale okazuie s i ę fantasmagorią, złu dzeniem 

i rozsypu ie w proch dokładnie w tym momencie, w którym bohater 
uwalnia się od swoich fascynacji. 
Tannhauser, artysta, który usiłuje zrzucić z siebie krępujące go 
więzy m i eszczańskiej mentalności, w inscenizaqi Achima Thorwal
da udaje się w „podróż" maiącą poszerzyć granice jego własnej 
św ia domości. W orgiastycznym upojeniu doznaje miłosnych eksce
sów, które pozwalają mu owe granice przekroczyć. Popada w eu
foryczny, mający znamiona transu i charakteryzujący się zmianami 
świadomości stan umys łu , który wyzwa la uczucie szczęścia p ł y nące 

z miłosnego speł n ienia . Ten mający wyjątkowy charakter stan eufo
rii podpowiada mu jednak, że znajduje się w królestwie rzymskiej 
bogini miłości Wenus, którJ pozostaje w łączności ze światem 
czarów, z pożądaniem, zaklęciami, rozkoszą i potęgą miłości. 
Z czasem „wędrówka po wzgórzu Wenus" staje się dla Tannhau
sera dręcząca. Raj spada do rangi erotycznego piekła Szansa nie
ograniczonych kontaktów seksua lnych okazuje się w efekcie miarą 
nieludzką, ponieważ przekracza fizyczne i psychiczne możl i wośc i 

człowieka . Tannhhauser zaczyna na powrót t ęsk ni ć do realnego 
życia, do środowiska spo łe cznego, w którym będzie postrzega
ny jako oddający się swojej twórczości artysta, i w którym musi 
zasłużyć na swo1ą pozycję. Świat Tannh ausera, w którym panuje 
nadmierna pobudliwość i anarchia, domaga się naprawy. Histe
ryczne poszuki wanie szokujących efektów zastępuje tęsknota za 
społecz ną przynależnością. 

I tak odrzucone uprzednio wartości i normy społeczne nabierają co
raz większe] wagi, coraz gwałtowniej przenikają do świadomości, 
aż wreszcie - przywołując Maryję Dziewicę - Tann hauser uwa lnia 
s i ę od zaklęcia.. Złudzenie znika, „czar" zostaje z niego zdjęty. 

ZIL1\ \L \ NIC:::'.V I,\ 1 1~ \~ l LIC 

Po upojeniu przeżytym na wzgórzu Wenus, scenę wypełnia szara 
strefa, swego rodzaju ziemia niczyja pomiędzy jednym a drugim 
światem. Przestrzeń ta stanowi odbicie sta nu duszy Tannhausera. 
„Młody pasterz gra na fujarce i śp i ewa pieśń o »Pani Holdzie«, 
pod postacią której skrywa się Wenus" Muzyka nie stanowi tutaj 
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ł ak iej ś »kompozycji«, ale jest wyra zem naturalnej prostoty i bez
pośredniości. To, z czym spotyka się w tym mie1scu Tannhauser, 
zawieszony pomiędzy dołem (wzgórze Wenus) a górą (Wartburg), 
stanowi swego rodzaju przeciwieństwo dwu pozostałych światów. 
Jest to świat niedzielący się na monstrualne skra1nośc1 i części. Tan
nhauser odna1du1e się w postaci pasterskiego chłopca, przeżywa
iąc w jego ja harmonijne zespolenie z naturą. Nie iest jednak już 
dzieckiem i w zw iązku z tym nie może osiągnąć na powrót owei 
niewinnej integralności, cechuiącej życie dziecka. 
W tym stanie odnajdują Tannhausera uczestnicy polowania, które
mu przewodzi landgraf Hermann, to on sprawia, że Tannhauser od
zyskuje poczuc ie r zeczywistośc i . Jednocześ ni e na scenie pojawia 
się sala na zamku Wartburg, która staie się symbolem powrotu do 
mieszczań sk i ego społeczeństwa. 

S, \L \TL IRNIL Il I ·1)11~\\~ \l.'ZI C10 
N,\:, \ 1\ \KL I\\/, \R I Bl IR(, 

Sala nabiera na scenie wyraźnych kształtów, wy pełniając prze
strzeń . Tannhauser zostaje zatem na powrót otoczony tradycyjnymi 
chrześc ijańsk imi zasadami w odniesieniu do pań s twa i sztuki oraz 
tradycyjnymi skostn iałymi formami zachowania. Towarzyszą temu 
społeczna presia sukcesu i konkurencja tak charakterystyczne dla 
relacji i odnie sień międzyludzkich w mieszczańskim społeczeństwie. 
W tym miejscu należy raz ieszcze podkreślić, że Tannhauser stano
wi próbę rozwiązania pewnego nowoczes nego konfliktu. Konflikt 
ten dotyczy pęknięcia pomiędzy Jednostką a s połeczeństwem, po
między artystą a mieszczaństwem. Skoncentrowany jest na braku 
tolerancj i pewnych społeczności wobec autsajdera, nieskorego 
do społecz nego przystosowania, opisuje beznadziejność sytuaqi, 
w które] sku teczne sprzeciwienie się panującym stosunkom skaza
ne jest na niepowodzenie, i co za tym idzie, uniemożliwia prowa
dzenie życia, które byłoby rezultatem osobistych decyzji. 
W swo1ej inscen izaqi Achim Thorwald pode1mu1e motyw skost
nienia tradycyjnych form zachowań i przedstawia go w obrazowy 
sposób, prezentując na scenie społeczność mężczyzn Wartburga 
w jednolitych kostiumach, które swoim stylem przypominają stroie 
korporacji studenckich. Korporacje te cec huje bowiem rygoryzm 
wspólnot patriarchalnych, kierowanie się ustalonymi katalogami 

reguł postępowania oraz surowy kodeks etyczny. W ten sposób 
wyrazisty staie się elitarny, odwołu1ący się do starego prawa 1 nie
znoszący sprzeciwu charakter panujących w tym miejscu zasad 
postępowani a. Uczestnicy turnieju śpiewaczego przywdziewają 
za to kostiumy ś redn i owiecznyc h minnesigerów, by po raz koleiny 
zilustrować przeszłościowo zorientowaną koncepqę sztuki i po
twierdzić motto: ,,tak było zawsze i tak ma pozostać" Współza

wodnictwo śpiewaków (Sangerkrieg I wojna śpiewakótv) , które 
ma tu mie1sce, już w nazwie zawiera element walki. Wybucha 
spór dotyczący definiowania miłości dworskie] i plebejskiej. Ka żdy 
z uczestników turnieju - uwięziony we własnym egoizmie - stara 
się wobec pozostałych postawić na swoim. Rozstrzygni ęcie kon
kursu uzależn ione jest jednak od akceptacji tłumu, który zinterna 
lizował panujące normy społeczne. Tłum, który stanowi warstwa 
panująca, dokładn i e wie, czym powinna być „sztuka" Tego Jed
nak nie może zaakceptować Tannhauser, który właśnie dopiero co 
szczęśliwie powróci ł do społeczeństwa. Zatem na powrót wyłam u

je się z niego, znów sta1e s i ę autsajderem, konfrontując zakłamaną 
- w Jego oczach - moralność z prowoku1ącą pieśnią pochwalną ku 
czci Wenus. W ten sposób przeciwstawia niemieckiemu ideałowi 
nieskazitelności etycznej i „świętości" w sztuce „pogańską" i zmy
słową radość, którą nal eży się d e lektować. W na stępstw ie tego 
zostaje - gdyby nie ochrona ze strony Elżbiety - prawie że za bity. 
Walka ta lub - jak kto woli - „gra woienna" jest wiernym 
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zewnętrz nym obrazem wewnętrznej rozdartej egzystencji Tann
hausera, która ulega zmiażdżeniu w zetknięciu z rozziewem pa
n u jącym pom i ędzy skostn iałą kulturą t radycy1ną a subiektywnym 
rozumien iem sztuki. W tym momencie Tannhauserowi nie chodzi 
JUŻ o konkretne folgowanie pozbawione] ograniczeń i restrykcji 
relacji uczuciowe], która przedstawiona zostaje na poc z ą t ku ope
ry, lecz o artystyczny wyraz zmysłowości, innymi słowy: chodzi 
o wolność w sztuce, której odmawiają mu przedstawiciele miesz
czańskiej społecznośc i Wartburga; ich wyobrażenia o wartośc i ach 

są bowiem dla nich czymś sa mowystarczalnym. Z resztą fakt, że 

Tannhauser t ę samą p ieśń (nawet jeśli do innego tekstu) śp iewa za
równo przed boginią miłości 1ak i przed społecznośc ią Wartburga, 
oznacza, że oba obszary - św iat zmys łów jak i świat społecznego 

rozsądku - wła śc iwie do siebie przynależą. Jeden obszar domaga 
się drugiego, aby zachować pełnię życia. Otacza j ąca jednak Tann
hausera społeczność, która dobrze się czuie tylko w zastanym sys
temie reguł i zasad, daleka Jest od takiego poimowania sz tuki . 
W tym kontekście intere sująca iest okoliczność, że owi tak popraw
ni moralnie reprezentanci Wartburga mają najprawdopodobniej 
dokładne wyobrażenie o pogardzanym „obszarze Wenus". Należy 
to rozumieć w ten sposób, że „wzgórze Wenus" - zarówno jako 
wyraz zbiorowego lęku , Jak i Jako przestrzeń wypartych potrzeb 

- jest dla nich czymś nie do zapomnienia. 
Realizatorzy spektaklu unaoczn ia ją ten donios ły aspekt na scenie: 
Z pozoru stabilna budowla, w któreł mieści się sa la turn1e1owa, zo
sta1e rozsadzona. Dach sali unosi się, pozostawiaiąc po sobie roz
chodzącą się szczelinę, przez którą do przesyconej podwójną miesz
czańską moralnośc ią przestrzeni wdziera się świat fanta zji Wenus. 

l1ROBN, \ IWC1RLS I,\ 
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Motyw obu przeciwstawnych sobie typów miłości i kobiecości moż

na często odnaleźć w sztuce: Maryja, niepokalana, czysta i Wenus 
(obojętnie, jakim innym „pogańskim" imieniem byśmy Ją jeszcze 
określili ), zepsuta, demoniczna. Z psychologicznego punktu widze
nia chodzi tuta] o dwie uzupełniające się męskie projekcje kobie
cości - ujmuiąc rzecz krótko kobiety jako świętej i 1ako prostytutki. 
I tak Wenus stanowi element anarchicznego aspektu charakteru 



Tannhausera, El ż bieta zaś, która zostaje przez niego usytuowana 
w bliskośc i Maryi Dziewicy, jest elementem Jego mieszczańsko 
konwencjonalnego aspektu charakteru. 
Jak jednak ma się sprawa z samą Elżbieta! Podlega ona społecz
nemu kodeksowi ustalonych zasad, przed którym nie ma dla niej 
ucieczki. Najpierw po powrocie Tannhausera ze wzgórza Wenus 
dowiaduje się, że jego miłość nacechowana Jest pewnym wymiarem 
dążenia do zm y sł owości i rozkoszy, na który ona w tym momencie 
nie może przystać. Elżbieta pojmuje Jednocześnie, że roszczenie mi
łości do jeJ zmysłowego wymiaru jest uprawn ione. Ten erotyczny 
ukierunkowany na zmysłowe doznania świat fantazji czyni w pew
nym sensie elementem swojej osobowości, nie jest jednak w stanie 
ze względu na społeczne zasady moralne, którym przyznaje nad 
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sobą władze, oraz ze względu na przypisaną Jej rolę, w którą zosta
je wepchnięta, zintegrować owego świata ze swoim życiem. 
Elżbieta mogłaby osiągnąć poziom rozwo1u pełni osobowości, któ
ry łączyłaby w sobie elementy Maryi i Wenus, nie ma jednak na to 
czasu, nie może również liczyć na to, że Tannhauser dostrzeże w jej 
osobowości te dwa uzupełniające się bieguny. Dla niego pozostaje 
ona typem Maryi. 
Ostateczri ie modląca się o zbawienie duszy Tannhausera El ż bieta 

umiera, zanim tak naprawdę zaczyna żyć. 

KRI\ IOBR.1\Z RU IN 

Tannhauser, który po skandalu na zamku Wartburg z polecenia 
landgrafa bierze udziat w pielgrzymce do Rzymu, by wyprosić 
u papieża ratunek dla swej duszy, powraca nie uzyskawszy prze
baczenia. Tak Jak papieski pastorał nigdy się nie zazieleni, tak też 
Tannhauser nie może nigdy uzyskać zbawienia. 
Przestrzeń sceniczna przedstawia krajobraz wypełniony ruinami, 
wy raż ają( w ten sposób stan korespondujący z załamaniem Tann
hausera. To przestrze1l, która budzi asocJaCJe z ludżmi wypędzony
mi, którzy ulegli deprawacji i zawiedli, miejsce braku miłosierdzia, 
zadanych ran, beznadziejności. 
Równ i eż Tannhauser powrócił pozbawiony nadziei, zawiódł na 
wzgórzu Wenus, na zamku Wartburg, w miłości i pokutując. Prze
pełnio n y ni enawiścią i wstręt em do świata, wyczerpany pragnie 
Jedynie Wenu s. Jednakże ki edy pada imię zmarłej Elżbieta, także 
i to zludzen ie po raz kolejny pryska: Tannhauser kończy swoje życie 
jako bezdomny autsajder, bezradny anarchista, któremu nie udało 
się zharmonizować swojego życia z otaczającym światem. 
U Wagnera na końcu, kiedy zbliża się orszak żałobny ze zwłokami 
Elżbiety, pojawia się pochód pielgrzymów niosący pastorał, który 
się zazielenił. Cud, który obwieszcza zbawienie Tannhausera. 
W inscenizacji Achima Thorwalda ten zazieleniony pastorał dzier
ży w dłoni młody pasterz - życzeniowe-Ja Tannhausera, stając się 
w ten sposób nadzieją nowej nadchodzącej generacji, która na 
swój sposób chocia ż w niewielkim stopniu podejmie próbę osią
gnięcia pozbawionej pęknięć życiowej pełni. 
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Eraldo Salmieri 
Jest dyrygentem wło skim wychowanym 
1 wyksztalconym w Wiedniu i Mediolanie. 
Ukończy ł konserwatorium im. Giuseppe 
Verdiego w Mediolanie, a nas tęp nie pod 
kierunkiem prof. Ottmara Suitnera u kończy! 
A kadem i ę Muzyczn ą w Wiedniu. J u ż pod 
czas studiów dy rygował or ie strą wykonu· 
jącą utwory Haydna, Mozarta i Schumanna 
w Konzerthaus i Musikverein w Wiedniu. 
U kończy ł klasy mistrzowskie u Pierra De
rvauxa w Nicei i Carlo Maria Giul iniego 
w Accademia Musicale Ch ig iana w Si en ie. 

Jest s t ypend ystą Festiwalu w Bayreuth . W 1989 roku zadebiutowal Cyga
nerią Pucciniego w Deutches Theater w Mona chium, gdzie kierowa! równiez 
wykonaniem Traviaty (1990), Nabucco (1 991) i Madame Butterfly (2000) 
Jego osiąg nięc i a prz ywiodly go do Sofii , gdzie dy rygowa ł Wes elem Figara 
z okazji roku Mozartowskiego. P rzygotowa ł tam ta że Wloszkę w Algierze 
(1 992). Rigole1ro (1993) i Toskę (1 99 5). W 199 7 zadebiutowal w Deu tsche
oper am Rhein dyr yg uiąc Toską, w Budapest State Opera Trav1a1ą i na 
Festiwalu w Lore ley ·- Frde/10. W sezonie 1995/1996 w Opera National de 
Bretagne w Rennes pod jego batu t ą znala; ł s i ę Turek we Wloszech i Tosca. 
W 1998 roku dyrygowal Traviatą w Belo Horizonte w Brazyl ii. Rok 1999 to 
współ praca ze Staatstheater Bremie, gdzie p oprowa dzi ł Balem masko
wym oraz ze scenami operowymi we Włoszech , Szwajcarii, Holandii, Belgii, 
Szwecji i Norwegii, gdzie dyrygowal Aidą, Carmen i Czarodziejskim {/erem. 
W Teat ro Ventidio Basso w Ascoli przygotowa ł real izacje Madame Butterfly 
i Nabucco. W Bad1sches Staatstheater w Kar lsruhe przygotowal z tamte jszym 
zespołem Ł ucję z Lammermoor Gaetano Donizettiego (2008) W 200 1 1oku 
kierowa ł wykonaniem li Cappella di paglia di Firenze ino Roty w Wiener 
Kammeroper, Cosi fan tu 11e w Palermo i Turando1 w M i ńsku (2002). W 2002 
zosta ł dyrygentem festiwalu Classic Open Ai r Solothurn, gdzie dy rygowa ł 

Carmen, Madama Bu11erfly, Cyganerią, Turandot, Cyrulikiem sf'wilskim 1 Tra
via1ą. Dyrygował Orkiesuą Filharmonii !oskiej, F i lha rmon ią Słowac ką , Na
ro d ową O r kiestrą Bretanii i Pa ństwową Or kie s trą Węg i erską . Występował 

w Sztokholmie, Oslo, Wiedniu, Kopenhadze, Brukseli, Amste rdamie, Bonn 
i Zurych u. W 2003 roku został rów n ież konsultantem muzycznym kompo
zytora Gian Ca rlo Menol tlego w ramach Fe st iwalu dei Due Mondr (Dwóch 
Światów) w Spoleto. W 2006 roku wykonano pod Jego ki rownictwem Na
bucco i Traviatę na Grosses Festspielha us w Salzburgu. Jeg o kolejne prace to 
Aida w Lem go oraz Maria S1uarda w Stadtheater w Giessen. Og romny su ces 
opery Donizett iego prz yczy n ił s i ę do objęcia ta m stanowiska g oś cinnego dy
rygenta. W 2010 poprowadzi tam nową rea l iza cję Fawory1y Donizettiego. 
W sezonie 2006/07 był dyrekto rem muzyczn ym w Teatr7e Wielkim w Pozna
niu, natomiast w 2008 obj ął stanowisko I g o ś cinne g o dyrygenta. 
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Achim Thorwald 
Uro dz ił się w 1943 roku; jego ojcem byl dyrygent prof. Josef Dun
nwald, dzię k i któremu od wczesnych lat życ i a chło n ą ! a t mosferę 

zycia teatral nego. Po maturze studiowal aktorstwo, h i s to ri ę mu
zyki , sztuki , li teratury i teatru salzburskim Mozarteum. Droga 
rozwo1u artystyczn ego jako aktora prowadzi ła go najpierw do 
Hamburga (Ernst-Deutsch-Theater, Theater im Zimmer, telewi
zja) , a potem do Norymbergii (Stadtischen Buh nen Nurnberg), 
gdzie obok aktorstwa za jąl s i ę równ ież reżyserią . W la tach 
1971-76 z i ązal się z teatrem we Freiburgu (Stadtischen Buh
nen Freiburg), dz1a la1ąc tam jako aktor, dramaturg a wkrótce 
jako kierownik pionu dramatycznego. W roku 1976 zosta l dy
rek torem naczelnym Wurttembergische Landesbuhne Esshngen, 
a w latach 1985-88 kierowa ł teatrem w Wurzbu rgu. W roku 
1989 zo s tał dyrektorem naczelnym Stadtischen Buhnen Munster, 
aby po siedmiu latach o biąć d yrekcję Hes sische Staatstheater 
Wiesbaden. Od 2002 roku Achim Thorwald sprawuje fun kcję 
dyrektora naczelnego teatru w Karlsruhe (Badisches Staatsthe
ater), prowad zą c jed nocześ ni e dz ia łal no ść w dzi edzinie reżyse rii 

operowej. Wś ród rea lizacji w jego doro bku reżysers kim s ą m.rn. 
Ariadna na Naxos Richarda Straussa, Cyrano de Bergerac Franco 
Altano, Kraina uśmiechu Franza Lehara, Wolny strzelec Carla M. 
von Webera, Joanna d'A rc na stosie Arthura Honegg era, Otello 
Giuseppe Verdiego. 
Achim Thorwald czynnie uczestniczy w pracach rozmaitych gre 
miów, d z i ałających w sfer ze kultury. m.in . w organ izacji Opera 
Europa, w Stowarzyszeniu Scen Niemieckich (funkcja prezesa 
grupy dyrektorów), w Komisji Kultury Miasta Karlsruhe, pełni 

fu nkcj ę rzecznika Towarzystwa Kulturalnego Kar lsruhe, czl on ka 
Zarząd u Towarz ystwa Handlowskiego, ja 1ówniez czlonka Jury 
wokalnych konkursów operow eh w Stambule i Ohio. Prowadzi 
dzi ałalno ść pe d agog i czną na Uniwersytecie w Kar lsruhe. 



Christian Floeren 
Stud1owa l sce nogra fię w rodz innym Augsburgu, a na
stępnie w salzburskim Mozarteum. Jako scenograf 
i mala rz związany byl z teatrem w Ulm, projektowa! 
ta kże licine scenografie dla scen w Dreżni e, Mona
chium, Mannheim i Bonn. 
Od 1997 pełn i fu n kcję kie row nika pracowni sceno
graficznej Badisches Staatstheater w Karlsruhe, gdz ie 
zreali zował ponad 40 spektakli (m in. Jonny spielt 
auf Ernsta Kreneka, Czarodziejski flet i Wesele Figa
ra Wolfganga A. Mozarta, Carmen Georgesa Bizeta, 
Purytanie Vincenza Be lliniego, Luisa Miller Giuseppe 
Verdiego, Zemsta nietoperza Johanna Straussa, Par
sifal Richarda \IVagn ra, Napój mllosny Gaetano Do
nizet1iego). Poza wieloma projektami zrealizowanymi 
go ści n n ie w Dortmundzie, Wiesbaden i Stu ttgarcie 
Christ ian Floeren w 2002 zos t ał po raz pierwszy 
zaproszony przez Fest iwal w Salzburgu do realizacji 
opery Król Kandaules Alexandra Zemlinsky 'ego, pod 
kierownictwem muzycznym Kenta Nagano. 
\IV 2006 zreal izowal dekoracje i kostiumy do Otella, 
prod ukcji realizowanej przez Operę Wiedeńską i Nu
mori Opera Tokio, pod kie rownictwem muzyczn ym 
Seigi Ozaw y, rok p ó źn i ej dekora cje do Wesela Figara 
w Theater am Gartnerpla tz w Monachium, natomiast 
w 2008 zaprojektowal scenog ra 1ę do opery I Capu
leti e i Montecchi Bell iniego w Stambu le oraz ekspo
z ycję w Palais de Congres w Paryżu. 
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Ute Fruhling 
Studiowala w Pań s twowej W yż sz ej Szkole Sztuk Pla 
stycznych w Brunszwiku; na p oc zą tku swej drogi zawo· 
dowej działala jako etatowa projektantka kostiumów 
w Teat1ze Muzycznym w Revier Gelsenki rchen. Przez 
k i l kana śc ie la t zw ią za na byla z teatrem w Kar lsruhe, 
następ ni e przyję la zaproszenie Achima Thorwalda do 
ws pó ł p ra c y - początkovvo w teatrze w Munster (Stadti
schen Buhnen Mu nster), a póżni eJ w Wiesbaden (Hessi
sche Staatstheater Wiesbaden). 
Jako autorka kosti umów wielokrotnie współpracowala 

z takimi scenografami jak Roland Aeschli mann, Hei nz 
Ba lthes, Peter Werner i Chr istoph See! oraz reżys e ra mi : 

Dominique Mentha , Ach1m Thorwa ld, Wolfgang Quetes, 
Al exander Schulin, Robert Tan nenbaum i Till Stief. W la
tach 2002-2006 byla główną p roj e ktant ką kos tiumów 
w teatrze w Karlsruhe (Badische Staatstheater), prowa· 
d zą c jed n ocześnie i nd ywid u a lną d z ial a l n o śc artystycz
ną, zapraszana przez teatry na terenie Niemiec i Austri i; 
pracowala m.in. nad produ kcją Kawalera srebrnej róży 

Richarda Straussa w r eż yse ri i Roberta Tannenba uma, in
augur ują cą nowy teatr w Erfurcie w 2004. 
Oprócz kost iumó projektowanych do spektakli ope
rowych i dramatycznych, wraz z realizacjami spektakli 
Scheherazade, Kindertorenlieder i Voices of Silence 
w sezonie 2003/2004, zwróc i ła się w stro nę baletu. 
W Tea trze Wielk im w Poznaniu zreal izowala kostiumy do 
operetki Srudem żebrak w r e ż yserii Gu ntera Konemanna 
(wspópra ca z Festspielhaus Baden-Baden, 1999). 

Emil Wesołowski 
Tancerz, choreograf, pedagog . Ukoń czy ! Państwową Szkołę Bal etową w Poznaniu. W 1966 zaan g ażowa l s i ę 

do Opery Poz na ń skiej . W 1973 opuśc i! ope rę wraz z innymi tancerzami Conrada Drzewiec iego i zo sta ł sol i s tą, 

a w 1976 pierwszym so li s t ą Polskiego Teatru Ta ń ca . St o.rorzyl tam szereg kreacji w choreogra fi i Conrada Drze wiec· 
kiego. Wspólpracowal jako pedagog z p oznańs ką szkolą ba l et ową, prowadzi! zaj ę c i a baletmistrLowskie w Polskim 
Teatrze Tańca , rozpoczą l też w s p ó lpra cę cho reografi czną z teat rami dramatycznymi i muzycznymi. W 1979 po
stanowi ł poszuka~ moż l iwoś ci pracy twórczej na wła s ną rękę. Przez sezon kierowa ! baletem Opery Wroclawskiej, 
a nas tęp-nie Teat ru \1Viel k1ego w Poznaniu. W p ołowi e 1982 przyj ą ł fu nkcję kierownika ba letu w warszawski m 
1 eatrze ielkim, w którym jeszcze • ykonywal zn aczą ce role charakterystyc zn e. Przygoto al choreog rafię do wielu 
inscenizacji operowych Madame Butterfly, Króla Rogera, Straszni'go dworu, Otella, Eugeniusza Oniegina, Don Gio 
vanniego, Aidy, La Boheme. N ajważniejsze real izacje choreograficzne Emi la Weso lowsk iego to Quattro movimenti 
(muz. B. Schaeffer, Opera Wrocław ska, 1980), Ballada (muz F. Chopin, VII Łódz kie Spotkania Bal etowe, 1983), Try
tony(muz. Z. Rudz i ń sk i , Teatr Wielki w Warszawie, 1985), Gry (muz. C. Debussy, Teatr Wielki w Warszawie, 1989; 
przeniesione p óźn i ej równ ież do repertuaru Teatru Wielkiego w l odzi, Polskiego Teatru Tańca i Opery Wrocławs k i ej) , 

Mozartiana (muz P Czajkowski, Polski Teatr Ta ń ca , 1990), Dies irae (muz R. Maciejewski, Teatr Wielki w War
sza1Nie, 1991), Legenda o Józefie (muz R. Strauss, Teatr Wielki w Łodzi, 1991 i Teatr ie lki w Warszawie, 1992). 
Święto wiosny (muz. I. Strawiński, Teatr Wielki w Wa rs zawie, 1993), Romeo i Julia (muz. S. Prokofiew, Teatr Wielki 
w Warszawie, 1996), Tryptyk Powracające fale, Harnasie, Krzesany (muz . M. Karlowicz. K. Szyma nowski, W Kilar, 
Teatr Wielki w Warszawie, 1997), Cudowny Mandaryn (muz B. Bartók, Teat r Wielki w Wa rszawie, 1999), pono~ nie 
Harnasie (muz K. Szymanowski, Teatr Wielki w Warszawie, 2006). Z końcem sezonu 1984(85 , w nadziei na rozsze
rzen ie swoich dzi ała ń choreogra ficzn ych, zrezyg n ował L fun kcji kierownika baletu. Roz winą ł kontakty z teatrami dra
matycznymi i operowymi. Pracowal z wieloma wybit nymi reżyse ram i, z do bywając bezcenne doświadcze nie insc -
nizatorsk ie. Szczególnie in t eresują ca okazała się paroletnia wspólp raca choreograficzna z Januszem Wiś niewskim 

przy jego kolejnych przedstawieniach autorskich . W uzna niu swojego dorobku, we w r ześniu 1992 Emil Wesolowski 
otrzyma! tytuł glównego choreografa, a w lipcu 1995 zostal dyrektorem Baletu Teatru Wielkiego - Opery Naro
dowej w Warszawie. St anowisko to sprawowal do końca maja 2006. Przygotował także choreografię do dwóch 
slynnych produkcji operowych, rez yserowanych przez Mariusza Trelińsk i ego, m.in . Damy Pikowej i Andrea Chenier 
Po objęciu z poc z ątkiem 2007 r. >tanowiska dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego im. Stan islawa Moniuszki 
w Poznaniu zrealizowal reżyser i ę i c h oreografię Strasznego dworu oraz c h oreografię baletu Romeo i Julia. 
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Cl IOR 
soprany Barbara BaJon, Izabella Błasiak, Ewa Boguszewska, 
Joanna Czajka, Irina Filippovitch, Anita Furgol -Kownacka, Marta Glapiak, 
Barbara Grzywaczewska, Małgorzata Hadrych, Aleksandra Hałas, 
Barbara Jędrychowska, Joanna Kleinszmidt, Joanna Kopeć-Hoffmann, 
Kinga Krasowska, Izabella Link-Kacprzak, Agnieszka Lubawy-Lehmann, 
Anna Muraszko, Iwona Neuman, Joanna Otto, Karolina Ratajska, 
Bożena Szczerba!, Wiesława Urbaniak, Jadwiga Wleklińska-Łukaszewska, 
Sylwia Z rv ierzyńska 

alty Lidia Brych, Joanna Chmielnicka, Małgorzata Frąckowiak, 

Anna Gierczyńska, Urszula Klawiter-Maniecka, Marta Kostanciak, 
Danuta Kulcenty, Katarzyna Orzechowska, Arleta Ostaszewska, 
Beata Kulpa-Owczarek, Ewa Pszczółka, Lilla Suszka, Jolanta Snuszka, 
Violetta Zawadzka, Krystyna Zakrzewska-Gumna 

tenory Krzysztof Buchwald, Michał Gumienny, Jarosław Gwoździk, 
Sławomir Lebioda, Rafał Malęgowski, Jan Mantaj, Jerzy MantaJ, 
Maciej Marcinkowski, Przemysław Myszkowski, Dariusz Nowak, Piotr Orliński, 
Piotr Płończak, Krzysztof Piernik, Robert Pucek, Sebastian Radecki, Dariusz Stręk, 
Paweł Szajek, Tolisław Wiśniewski, Wojciech Wiśniewski, Jan Wawer 

basy Lech Algusiewicz, Piotr Bróżdżiak, Adam Glapiak, Jarosław Górczak, 
Arkadiusz Hirsch, Andrzej Just, Krzysztof Kiedrowski, Mikołaj Komorowski, 
Bartłomiej Kornacki, Tomasz Kostanciak, Kazimierz Kulczyński, Paweł Matz, 
Krzysztof Napierała, Witold Nowak, Romuald Piechocki, Tadeusz P łótniak, 

Romuald Rohde, Piotr Skołuda, Wojciech Stachowski, Piotr Urbaniak 
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81\LET 
I soliści Agnieszka Wolna, Dominik Muśko 

soliści Aleksandra Liaszenko, 
Natalia Trafankowska, Karolina Wiśniewska, 
Wiktor Dawidiuk, Arkadiusz Gumny, 
Bogdan Jabłoński, Andrzej Płatek, 
Mateusz Sierant, Taras Szczerba n 

koryfeje Dominika Babiarz, 
Aleksandra Brzezowska, Diana Gajownik, 
Anna Gumna, Dorota Mentrak, 
Katarzyna Samól, Ewa Szymańska, 
Lidia Zwolińska, Krystian Augustyn, 
Leszek Cegiełkowski, Artur Furtacz, 
Michał Kaczmarczyk, Tomasz Niezborała, 
Marcin Rolczyński, Oleg Stankow, 
Jakub Starzycki 

zespół baletowy Marta Anczykowska, 
Katarzyna Barman, Paulina Golak, 
Paulina Kramarczyk, Marika Kucza, 
Beata Maciaszczyk, Marika MudzieJewska, 
Zuzanna Perszewska, Joanna Wróblewska, 
Stefan Au bry, Jacek Wieszczeczyński 

ORKIESTR;\ 
I skrzypce Piotr Kostrzewski, Giedy Jędrzejczak, 
Eliza Schubert-Pietrzak, Agnieszka Łuksza, Kamila Gryska, Agata Nocoń, 
Magdalena Olech, Dezydery Grzesiak, Małgorzata Hadyńska, 
Maria Matuszewska, Andre Kasztelan, Beata Niewitecka, 
Małgorzata Wnęk, Katarzyna Janda-Dawidziuk, Aleksandra Lesner 

li skrzypce Tomasz Żelaśkiewicz, Ryszard Chmielewski, 
Maria Murawa-Fraska, Wiesław Ziółkowski, Monika Dworczyńska, 
Dawid Walczak, Maria Bawolska-Dastych, Joanna Modzelewska, 
Olga Hala, Maria Radziszewska, Krzysztof Masłyk 

altówki Łukasz Kierończyk, Dominika Sikora, Ryszard Hoppel, 
Agnieszka Kubasik, Remigiusz Strzelczyk, Wojciech Gum ny, 
Bogumiła Kostek 

wiolonczele Dorota Hajzer, Krzysztof Kubasik, 
Agata Maruszczak, Andrzej Nowicki, Aleksandra Awtuszewska, 
Aleksandra Jóźwiak, Arkadiusz Broniewski 

kontrabasy Donat Zamiara, Ryszard Kaczanowski, 
Jerzy Springer, Stanisław Binek, Michał Francuzik, 
Paulina Skrzypek, Tomasz Grabowski 

harfa Paulina Kostrzewska 

instrumenty klawiszowe Krzysztof Leśniewicz 
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flety Brygida Gwiazdowska-Binek, Karolina Porwich, 
Michał Dykiel, Agnieszka Gandecka, Maciej Piotrowski 

oboje Mariusz Dziedziniewicz, Wiesław Markowski, 
Maria Pasternak, Piotr Furtak 

klarnety Kazimierz Budzik, Sławomir Heinrychowski, 
Krzysztof Mayer, Tomasz Goliński 

fagoty Dariusz Rybacki, Marek JędrzeJCZak, Andrzej Józefowicz, 
Błażej Pasternak 

waltornie Mikołaj Olech, ewa Szychowiak, Mirosław Sroka, 
Emilia Dobrzyń, Marta Murawska, Joanna Kubiś, Dawid Wach 

trąbki Maciej Słomian, Sylwester Szychowiak, Leszek Kubiak, 
Henryk Rzeźnik 

puzony Zbigniew Starosta, Piotr Banyś, Piotr Nobik, 
Tomasz Stanisławski, Tomasz Kaczor, Mirosław Miłkowski 

tuby Jacek Kortylewicz 

perkusja Piotr Kucharski, Piotr Sołkowicz, Aleksandra 
Szymańska, Małgorzata Bogucka-Miler, Piotr Szulc 



Dyrektor naczelny Sławomir Pietras 
I Zastępca dyrektora Jerzy Piotrowicz 
I goscinny dyrygent Era Ido Salmieri 

Kierownik ba letu Liliana Kowalska 
Kierown ik orkiestry Leszek Kubiak 

Kiero nik chóru Mariusz Otto 
Kierownik literacki Michał J. Stankiewicz 

Kierm nik Organizacji Pracy Artystycznej Maciej Wieloch 
Kierownik Biura Obslugi Widzów Andrzej Frąckowiak 

Glówna sięgowa Ewa Olczak 
Impresariat Katarzyna Liszkowska 
Archiwum Tadeusz Boniecki 

Przygotowanie soli stów Olga Lemko, Wanda Marzec, Barbara Odwrot, Olena Skrok, Ra1mund Nowicki 
Asys tent chor ograla Małgorzata Połyńczuk-Stańda 

Inspektor baletu Andrzej Płatek 
Akompan iatorzy baletu Grażyna Lewandowska, Magdalena Maryniak 

Pedagog baletu W1odzimierz Bułanow 
lnsoiqenci Danuta Kaźmierska, Ryszard Dłużewicz, Janusz Temnicki 

Su flerzy Magdalena Głuszyńska, Wadim Zorin 

Kierownik techniczny Jacek Wenzel Rekwizytornia 
Kierownik produkcji Zbigniew Łakomy Malarni 

Pracownia scenograficzna Czesław Pietrzak Pracownia krawiecka damska 
Pracownia krawiecka męska 

Realizator swiatla Marek Rydian Modystki 
Scena Dariusz Michalski Pracownia obuwnicza 

Dekoratornia Robert Niedrich Ślusarnia 
Perukarnia Ewa Niedźwiedź Stolarnia 

Garderobiane Ewa Wower 

Konsultacja merytoryczna Krzysztof Kozłowsk i 

Tłumaczenie tekstów Katarzyna Li szkowska, Andrzej Marni ok 

Władysław Hoedt 
Jacek Wysocki 
Krystyna Jędryczka 
Grażyna Tumidaj 
El ż bieta Bogusławska 

Kazimierz Mikołajczak 
Roman Derucki 
Marek Kwiatkowski 

Zdjęcia Andrzej Grabowski, Juliusz Multarzy ński , Jarosław Wagner, Grażyna Wyszomirska, Archiwum 

Opracowanie i redakcja programu Michał J. Stankiewicz 
Opracowanie graficzne TYPODROM Jacek Kalińsk i 

Na okładce wykorzystano fragment plakatu autorstwa Rafała Olbińskiego. 






