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RYSZARD WAGNER 1813-1883 

JOZEF KAŃSKI 

RYSZARD WAGNER 
I JEGO ROMANTYCZNY DRAMAT 

„LO HEN GRIN'' 

Ryszard Wagner, to z pewnością twórca jeden z naj
genialniejszych, ale także ·jeden z najbardziej „kon
trowersyjnych" . Zaiste bowiem trudno znaleźć artystę, 
którego działalność budziłaby z jednej strony tak 
gorące zachwyty i bałwochwalczy niemal entuzjazm, 
z drugiej zaś równie namiętne protesty i głosy obu
rzenia. 
Kim że był ten, który takie wywołał zamieszanie w ar! 
tystycznym świecie ubiegłego stulecia i który w pew
nym momencie stał się nieomal hegemonem europej
skiej muzyki? 
Jako człowiek był jednostką z pewnością nieprze
ciętną, ale raczej od strony negatywnej. Nadmiernie 
przewrażliwiony, chorobliwy wręcz egoista nie uzna
jący nakazów i norm moralnych - taki to niezbyt 
budujący wizerunek przekazują nam relacje najbar
dziej nawet entuzjastycznych jego biografów. 
Natomiast jako artysta był Wagner genialnym nowa
torem - odkrywcą. Jego to właśnie twórczość sta
nowi .punkt zwrotny i zarazem kres możliwości roz
wojowych romantycznej harmoniki. On też wzboga
cił wspaniale dziedzictwo Berlioza i Liszta w dziedzi
nie instrumentacji orkiestrowej i wyzwolił ostatecznie 
melodię z klasycznych reguł okresowej budowy. 
Przede wszystkim zaś - stał się wielkim reforma
torem gatunku operowego tworząc nową, pełniejszą 
i bogatszą jego formę, nazwaną dramatem muzycz
nym. 
Jednak wszystkie te wspaniałe osiągnięcia twórcze 
Wagnera nie przyszły od razu ani też nie narodziły się 
z niczego. Mówiąc o Wagnerze zbyt często zapomina 
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Zakończenie libretta do „Lohengrina" 

się, że wkraczał on w świat muzyki w czasie, gdy 
dzie~a Rossiniego i Auber.a były najś~ietni.ejszą no
wością, że kształcił swój smak na operach Donizettie
go, Spontiniego i Meyerbeera, że wreszcie swego 
„Holendra tułacza" pisał w Paryżu wówczas, gdy 
miasto to rozbrzmiewało sławą Franciszka Liszta i gdy 
geniusz Chopina znajdował się u szczytu świetności. 
Wszystko to musiało wpływać i wpływało w ogrom
nym stopniu na styl twórczości Wagnera w pierw
szych jej etapach - a także i później. 
Wyrastając ponad swoich współczesnych, nie przestał 
przecież Wagner być dzieckiem swojej epoki i dzie
dzicem stworzonych przez nią wartości. Na tym jak 
potrafi owe wartości przekształcać, rozwijać i two
rzyć nowe, polega właściwie jego wielkość. Innymi 
słowy - wielkość twórcy i jego rola w całokształcie 
rozwoju sztuk.i, mierzy się dystansem pomiędzy punk
tem, w jakim swoj9 d'ziedzinę zastał, a tym do jakiego 
ją doprowadził dochodząc kresu swojej drogi. W twór-

Fragment partytury „Lohengrina" 

czości Ryszarda Wagnera postęp ów zaznacza się tak 
wyraziście, jak u żadnego bodaj kompozytora: każde 
kolejne dzieło - „Rienzi"; „Holender tułacz", „Tann
hauser", „Lohengrin" - stanowi kolejny etap roz
woju, otwierając stopniowo nowe światy melodii, 
harmonii, kolorystyki orkiestrowej, a nade wszystko 
wiodąc do rzeczy najważniejszej - skrystalizowania 
nowych praw estetyki dramatu muzycznego. 

* • • 
„Z pojawieniem się tego dzieła · skończyło się pano
wanie dawnej opery. l)uch buja ponad wodami 
t światłość się stanie" - tak pisał do Wagnera wielki 
Franciszek Liszt po otrzymaniu partytury „Lohen
grina", którego też wnet przyjął do wystawienia na 
kierowanej przez siebie scenie Teatru w Weimarze 
i sam dyrygował jego pierwszym przedstawieniem 
w dniu 28 sierpnia 1850 roku. 



Istotnie, „Lohengrin" różnił się ogromnie od całej 
ówczesnej twórczości operowej - łącznie z wcześ
niejszymi dziełami samego Wagnera. Już sam sub
telny, z pastelowych, niere.alnych prawie w swej de
likatności brzmień utkany orkiestrowy wstęp, był 
czymś niezwykłym w operowym gatunku, gdzie do 
tradycji należała efektowna uwertura. Zanikł też zu
pełnie przyjęty w operze podział na tzw. „numery", 
czyli zamknięte wyraźnie od siebie oddzielone arie, 
duety czy sceny zespołowe. 
Ale przemiana nie mogła się dokonać od razu. Na 
drodze od „Rienziego" i „Holendra tułacza" do „Lo
hengrina" przejść musiał Wagner jeszcze przez etap 
pośredni, który wyznaczało - następne jego dzieło. 
„Ach, Paryżu! Stolico cierpień i radości ... błogosła
wione męki, któreś mi zadał, gdyż wydają wspaniale 
owoce." 
Tak pisał Wagner we wrześniu 1842 roku. Istotnie ~ 
przedsięwzięta w młodzieńczym zapale podróż po zło
te runo do Paryża, ówczesnej stolicy muzykalnego 
świata, przyniosła kompozytorowi same gorzkie. roz
czarowania i niepowodzenia. Nie udało mu się wy
walczyć w tym kapryśnym mieście sławy i sukcesów. 
Nie udało się nawet wprowadzić „Rienziego" na scenę 
paryskiej Opery, musiał kompozytor borykać się 
z niedostatkiem graniczącym z nędzą, imając się po
niżających w jego pojęciu prac - głównie dokony
wania łatwych aranżacji melodji z popularnych oper 
na użytek paryskich wydawców, którzy nie chcieli 
słyszeć o jego własnych operach. Lecz zarazem wła
śnie podczas pobytu w Paryżu zdołał Wagner stwo
rzyć „Holendra tułacza" i dzięki dostarczonej przez 
przyjaciół lekturze skrystalizować w swym umyśle 
zarys następnej opery. . . 
„Tannhiuser" - pisze Guy de Portales - jest pierw
szym prawdziwym wizerunkiem własnym, jaki udało 
mu się stworzyć, symbolem wewnętrznej walki po
między zmysłowym szałem a odrazą do pospolitych 
rozkoszy ponltającycb człowieka. Dochodzi do wnio
sku, na podobieństwo Schopenhauera, który w przy
szłości stanie się jego przewodnikiem duchowym, te 
jedną rzeczywistością jest cierpienie". 
Istotnie, „Tannhauser" jest nie tylko narodową operą 
osnutą ·na tle dawnych niemieckich legend, ale za
razem także jest swoistym „wyznaniem wiary" sa
m~go Kompozytora. Odtąd niejednokrotnie będzie 

Afisz prapremiery „Lohengrina" 
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Wagner w dziełach swoich rozstrzygać własne nie
pokoje, duchowe rozterki i problemy etyczno-moralne. 
Również tak istotna dla światopoglądu Wagnera idea 
wybawienia splamionego grzechami bohatera przez 
wierną i czystą miłość kobiety, idea zarysowana już 
w „Holendrze" - właśnie w „Tannhauserze" wystę
puje z całą wyrazistością. 

DOpiero . poprzez doświadczenia „Tannhausera" wiodła 
Wagnera droga do ileż subtelniejszego i głębszego 
„Lohengrina" - poemat rozstania, wieczysty poemat 
pożegnania„ . Niedaleko już stąd do nieśmiertelnej tra
gedii „ Tristana i Izoldy". 
Jej zapowiedź wyczuwamy i w stylu muzyki: czyż 
wielki, wypełniający całą prawie pierwszą odsłonę 
trzeciego aktu duet Elzy i Lohengrina nie jest już po 
trosze przygotowaniem do olbrzymiego~ niekończące
go się duetu miłosnego Tristana i Izoldy? Również tak 
charakterystyczna dla twórczości Wagnera zasada 
motywów przewodnich, związanych z poszczególnyini 
postaciami czy przedmiotami, mającymi znaczenie dla 
rozwoju akcji, rozwija się już całkiem wyraźnie. 
Pewną koncesją na rzecz dawnego stylu jest między 
inriymi opowiadanie niewinnie oskarżonej Elzy o jej 
śnie, w którym widziała tajemniczego rycerza-wybaw
cę, jak również najsłynniejszy fragment opery - opo
wiadanie, ·w którym Lohengrin odsłania tajemnicę 
swego pochodzenia mówiąc o niedostępnej górze 
Monsalwat, siedzibie bractwa rycerzy strzegących 
cudownej czary świętego Graala, dającej im niezwy
ciężoną moc w walce ze złem. 
Wystawiony po raz pierwszy na polskiej scenie we 
Lwowie w roku 1877, w dwa lata później wszedł „Lo
hengrin" także na scenie Opery Warszawskiej. Za
żywał na niej wielkiego powodzenia wznawiany kil
kakrotnie (do roku 1958 odbyło się ponad · 250 przed
stawień) . 

W tytułowej roli odnosili triumfy najwięksi tenorzy
szczególnie upamiętnił się tu gościnny występ legen
darnego Jana Reszke, a później wspaniałe kreacje 
Ignac~go Dygasa i Stanisława Gruszczyńskiego. Rów
nież w Operze Poznańskiej wystawiono w okresie 
międzywąjennym „Lohengrina" pod batutą Zygmunta 
Latoszewskiego, który i obecnie przygotował wagne
rowskie dzieło na scenie łódzkiego Teatru Wielkiego. 

Józef Kański 

Wier.tę 

w Boga, w Mozarta, w Beethovena 
oraz w ich uczniów i apostołów. 

Wierzę 

w Ducha świętego i Sztukę 
/edną i niepodzielną. 

Wierzę 

że sztuka ta pochodzi od Boga 
i ży/e w sercach 
wszystkich oświeconych ludzi. 

a'. ·~ ----



KRONIKA ŻYCIA I TWORCZOSCI RYSZARDA WAGNERA 

1813 - 22 maja urodził się w Lipsku Wilhelm Ryszayd Wagner, 
syn urzędnika policji. w tym samym roku umiera 
ojciec (23 listopada) . 

1814 - Rodzina przenosi się do Drezna. Matka Wagnera wy
chodzi za mllż za Ludwika Geyera, aktora i malarza. 

1821 - Umiera Ludwik Geyer. Początki edukacji młodego Wag
nera. 

1823 - Wagner studiuje literaturę grecką. 

1824 - Początki zainteresowanfa się operą. Siostry Wagnera 
debiutują w teatrze jako śpiewaczki operowe. 

1830 - Pierwsza premiera muzyczna: transkrypcja fortepianowa 
IX Symfonii Beethovena. · 

1831 - Studiuje harmonię i _kontrapunkt. Komponuje Uwertuyę 
O-moll. 

1832 - Powstaje Symfonia C-dur. Wagner odwiedza Wiedeń 

i Pragę. Rozpoczyna pracę nad swojll pierwszą operą 

„Wesele", której libTetto niszczy. Powstaje szkic opery 
„Boginki". 

1834 - Ukończona zostaje opera „Boginki", ale upadają plany 
wystawienia jej w Lipsku. Wagner pisze SWll pierwszll 
pracę literacką „Niemiecka opera w eleganckim świe

cie". Jako dyrygent udaje się do Magdeburga, gdzie 
rozpoczyna pracę nad nową operą „Zakaz miłości". 

1835 - Publiczne wykonanie uwertury „Krzysztof Kolumb" 
w Magdeburgu. 

1836 - Prapremiera opery „Zakaz miłości" w Magdeburgu. Slub 
z Minną Planer. 

1838 - Praca nad operą „Rienzt". 

1839 - Podróż do ' Paryża. Po drodze Wagner zatrzymuje .się 

w Londynie. 

1840 - Rozpoczyna pracę nad kolejną operą „Holender tułacz" . 

W ciężkich warunkach bytowych kończy „Rienzi". 

1841 - Zmuszony warunkami bytowymi sprzedaje libretto 
„Holend.ra tułacza" za 500 franków. Całość opery kończy 
w grudniu. 

1842 - Wraca · do Drezna, gdzie 20 października odbywa się 
premiera · opery „Rienzi". Rozpoczyna pracę· nad kolejną 
opeyą „Tannhluser". 

1843 - Premiera „Holendra tułacza" w Dreźnie. Wagner otrzy
muje stanowisko drugiego dyrygenta lipskiej Opery. 

1845 - Zostaje ukończona opera „Tannhauser'', której premiera 
odbywa się 19 listopada w Dreźnie. Powstaje szkic " 
następnych oper: „Lohengrina" i „Spiewaków". 

1848 - Wagner · kończy libretto „Smierć Zygfryda" oraz pra
cuje nad tekstem dramatu „Jezus z Nazaretu". Początek 
wielkiej przyjaźni z Franciszkiem Lisztem. 

1849 - Podróżuje po stolicach Europy Zachodniej. Pisze essej 
„Sztuka· i rewolucja". 



1850 - 28 sierpnia odbywa się w Weimane prapremiera „Lohen
grina". 

1852 - Ukończona zostaje praca nad librettem „Walkirii" i „Zło
ta Renu". 

1853 - Podczas wizyty w Paryżu spotyka · 16-letnią córkę Fr. Li
szta ---: Cosimę. 

1854 __:_ W Zurichu kończy pracę nad wyciągiem fortepianowym 
„Złoto Renu" i rozpoczyna pracę nad muzyką do „Wal
kirii". Powstaje pomysł ,~Tristana ł Izoldy". Początek ro
mansu z Matyldą Wesendonk. 

1856 - Ukończona zostaje praca nad „Walkirią". Wagner po-. 
wraca do zarzuconych uprzednio dramatów. o Zygfry
dzie, które postanawia- włączyć do cyklu „Nibelungów". 

1857 - W kwietniu powstaje pierwszy szkic opery „Parsifal". 
Powstaje tekst i muzyka do I aktu „Tristana i Izoldy". 
Odwiedza przyjaciela Hansa von Bullow i jego nowo 
pośiubioną żÓnę Cosimę Liszt. 

1859 - Wyjazd do Paryża. Koniec pracy nad II i III aktem ope-
ry „Tristan i Izolda". 

1861 - Po dwunastu latach nieobecności powraca do Ni~miec. 

1864 - Początek Tomansu z Cosimą Liszt-von Bullow. 

1865 - Premiera „Tristana i Izoldy" w Monachium. 

1866 - Ukończone zostają I i Il akt „$piewak6w norymberskich;'. 

1868 ~ Premie,a „Spiewaków norymberskich" w Monachium. Po-
czątek znajomości z Fryderykiem Nietzche. 

1870 - Slub--z Cosinią von Biillow. 

1871 - Koniec pracy nad „Zygfrydem". Pierwsza wizyta w By
reuth, powstaje prójekt zorganizowania Festiwalu Ope
rówego w teatne w Bayreuth. 

1876 - 13-17 sierpnia pierwsze wystawienie cyklu „Pierideia 
Nibelungów" w Bayreuth. 

1877 - Początek pra,cy nad „Parsifalem". 

1882 - Koniec pracy nad „Parsifalem" .podcZćlS pobytu w Paler
mo. Powrót do BayTeuth i premiera „Parsifala" pod ba
tutą Levi'ego. Powalony atakiem serca udaje się do We
necjL 

1883 - 13 lutego 70-letni Wagner umiera w Wenecji. Zwłoki 
kompozytora przewieziono i pochowano w Bayreuth. 

(wg Osc'!ra Thompsona 
"The Cyclopedia ol Music and Music/ans") 

Ze mną źle się dzieje i przyszło mi nagle na 
myśl, że Pan mógłby mi przyjść z pomocą. 
Postanowiłem wydać moje trzy opery na wła
sny koszt. Suma, o którą chodzi wynosi około 
pięciu tysięcy talarów. 
Czy nie interesowałoby Pana przejęcie roli 
wydawcy-właściciela moich oper? A wie Pan 
co by z tego wynikło? Oto stałbym się znów 
człowiekiem, artystą, który by już nigdy nie 
dopominał się o pieniądze. 
Drogi Liszcie, tymi pieniędzmi wykupiłbyś 
mnie Pan z niewoli. Jak Pan sądzisz, czy jako 
niewolnik wart jestem takiej ceny? 

Ryszard Wagner do Fr. Liszta, 23.V/.1848. 

I 



ZENON RUDNICKI 

RICHARD WILHELM -WAGNER 
JAKO CZŁOWIEK 

,;Z czego ma czerpal: artysta, 
jak nie z tydał" 

(z listu Wagnera do Liszta z 8.9.1852). 

' Mija 86 lat od śmłerd twórcy potęłnych dramatów muycznych, 150 od 
jego urodzin. Ojca trad w trzedm miesiącu łyda. Matka. JohilDDa Berłz; 
wychodzi rok półniej za mąt za Ludwika Geyera, aktora, komediopisarza 
i malarza, z którym utrzymywała przyjazne kontakty je"szćze za łyda 
Fryderyka Wagnera, pierwszego męb. Stąd wywodzi się często powtarza- · 
De pytanie, czy wielki Wagner jest rzeczywiłde synem Fryderyka. Pyt•
nie o tyle Jeszcze uzasadnione, te w czasach szkolnych poeługuje się przy
szły kompozytor nazwiskiem ojczyma. Nawet przyrodnia lłostra Wagnera, 
Cecylia, zwraca się listownie do niego w roku 1870 z prośbą, aby kompo
zytor zechdał wyjdnil: swoje pochodzenie. Oclpowtedt adresata nie zdra
du. oburzenia, raczej zdziwienie i ;autor Usta nie wdaje się w roztrząsałe 
tej sprawy. Jednakie ten problem nurtuje Wagnera. Jut 23 lata wcześniej 
wydobywa go w artystycznej formie na ~atło dzienne w swe>ąn ,,Lohen
grinie" i czyni ze6 centralny motyw. W utworze tym bohater prolł wy-

. brankę, aby nigdy nie pytała skąd pochodzi. Czy w tej błogiej i zarazem 
młstycznoerotycznej atmosferze dzieła wagnerowskiego nie tkwi jaku 
tragiczna próba odszukola rzeczywistego ojcał 
Młody Wagner Jest od zarania zwoleDDiklem teatru. Po łmlerd ojczyma 
(1821) przenosi lię z matką z lipska do Drezna. Tutaj budzi się llopniowo 
jego u.Interesowanie muzyką, głównie pod wpływem Webera. Zdradza 
jednoczełnie sldonnołd literackie. Jut jako 15-letni chłopiec pisze tra
gedię, w której przewijają się motywy szekspirowskie. 
Wielkim przełydem staje lię fr-emka rewolucja llpcowa. Poglądy mło
dego męłczymy zmłeru.ją jednoznacznie w kienmku demokratycznym 
i rewolucyjnym. W roku 1_!ł31, w czasie naszego powstania listopadowego 
pisze uwerturę pt. ,,Poloni~", o której jednak rychło zapomina l wystawia 
Ją dopiero pól wieku p6łniej. 
Po stlumłeniu rewolucji majowej' 1149 roku w Dremie, podczas której kom
pozytor zamłenif batutę nadwornego dyrygenta królewnie) orkiestry na 
karabin i brał czynny udział w rozruchach, zmunony jelł opułdl: ojczy
znę na długie lata, aby uniknąl: represji policyjnych. Przy pomocy U.zła 
uchodzi przez Weimar i Jenę do Zurychu, gdzie zawiera prZ}'jał6 m. ln. 

z Goturydem Kellerem, potem udąje się do Lucerny, Wenecji i Paryta. 
W stolicy świata nawiązuje kontakty z Heinem. 
Towarzyszy mu nieustannie potęłna tęsknota za prawdziwym tródlem 
twórczości, które upatruje w otaczającym go tyciu i po części w miłości. 
Aktorka, Minna Planer, od 1837 roku malłonka kompozytora, przestaje 
byl: dla niego· muzą. Znajduje ją przejściowo w Zurychu w osobie powab
nej Matyldy, tonie swego zamołnego protektora, Ottona Wesendonka. 
Wagner nie grzeszy przymiotami dontuana. Jest chorowity. niskiego wzro
stu, kapryśny, o wyjątkowo wratllwej skórze. Przeto najchętniej ubiera 
się w jedwabie. Cierpi gwałtownie na mulę wtelkośd. Jego męska prót
nośl: nie ma granic. LudZI i świat dostrzega wówczas, kiedy są mu po
trzebni. Uwala siebie za największego dramilturga wsiechcu.sów, za jed
nego z najwtęk~zych myłUdell I kompozytorów łwtata. Twierdzi, te jego 
osobowośl: łączy w sobie całeg~ Szekspira, Platona i Beethovena. Jest 
hałaśliwy w towarzystwie. Nie pozwala nikomu dojśl: do głosu. Spędzenie 
wieczoru J nim znaczy wysluchiwanie tasiemcowego monologu, czasem 
wspaniałego, czasem nudnego, ale tematem jest zawsze jego własna oso
ba. W swoim mniemaniu jest nieomylny. Najdellkiltniejsu. próba wyra
tenia· odmiennego poglądu spotyka się z gwałtownym atakiem prowadzo
nym zwykle z dutą zręcmołclą. Zna się na wszystkim, wte o wszystkim, 
ni~ ma dla niego nic · nowego pod slo6cem łącznie z teorią o wegetaria
nizmie. Jest niewyczerpany w przelewaniu swoich idei na papier. Zapra
sza znajomych do siebie i zmusza ich do sluchola. Nie po to, aby za„ 
slęgnąl: opinii, lecz po to, aby wymuli{: okolicznościowy poklask. Chętnie 
grywa na fortepianie, chociat czyni to nie najlepiej, ale nawet w towa
rzystwie najlepszych planistów zasiada do instrumentu I gra w niesko6-
czonośl: - oczywiście swoje własne utwory. Chętnie łplewa. chodat ·czy
ni to równiet nie napeplej, ale zaprasza makolDitych łpiewaków I śpiewa 
w niesko6czonośl: - oczywtłde swoje własne utwory. Reaguje emocją 
dziecka. Kiedy jest w dobrym nastroju tupie nogami, podskakuje. na ka
napie, staje na głowie, fika koziołki. biega roześmł-y po ogrodzie. Kiedy 
popada w depresję postanawia nieodwołalnie udec at do Indii i u.ko6-
czyl: tam swój tywot w charakterze buddyjskiego mnicha • 
Poczucie odpowiedzialności jest mu beztrosko obce. Nie zaprząta uwagi 
troską o zabezpieczenie swoich potrzeb materialnych. Przepojo
ny jest głębokim przekonaniem, które mu podpowiada, te ten łwtęty 

obowiązek zadbania o jego potrzeby spada niewątpliwie na otoczenie, na 
przyjad61, na kobiety, na obcych. Zaciąga dlvgl u katdego i u katdej. 
Jeit jednoczełnie rozrzutny. Często nie ma na zapłacenie pralni, ma jed
nak przy .sobie dwóch slutących. Mieszkanie tchnie wyrafinowanym prze
pychem. Odurzające zapachy unoszą się nad dętkimł meblami. Efekty 
kolorystyczne jedwabnych tapet na klanach i sufitach potęg11je wiecznie 
sztuczne łwiatlo; świece płoną dZle6 I noc. Promienie sło6ca nie docie
rają nigdy do pomłeszcze6 twórcy. W półmroku lepiej dostrzega minione 
czasy. Grube, mieniące się zasłOny, jedwabie, miękkie futra, dęłkie atlasy 
wypełniają wnętrza. Przepych ten u.wdzięcza oczywtkłe hojnym potycz.. 
kom, których wysokości nikt nigdy nie mal, Wagner takie nie. 
Podobnie bez skrupułów obchodzi się z kobietami, których poznał cały 
legion. Pierwsza tona przez dwadziełda lat moli jego nie~e zdrady 
.małte6skie. Drugą staje się córlia Uszła. Cosima, tona najbardziej odda
nego przyjaciela. entuzjasty jego sztuki, byłego ucznia. Hansa v. Btlllowa, 
którą mu odbiera i z którą ma syna nazwanego imieniem Zygfryda. W cza-



lłe namawiania Cosimy, aby opuściła męta pisze do bliskiego majomego 
prosząc o wyszukanie mu finansowo korzysinej partii małte6skiej~ Jest 
tak wielkim egoistą, te rodzi wokół siebie wrogośt i pod koniec łyda 
pozostaje mu tylko jeden przyjaciel, jego własna tona, Cosima. 
Jako polityk kroczy Wagner drogą właściwą ówczesnemu mieszczamtwu. 
Od rewolucji przechodzi do reakcji. W pótniejizych latach łyda hołduje 
radykalnemu nacjonalizmowi i zagorzałemu antysemityzmowi. PojaWiają 

się a niego nawet idee rasistowskie, tak te pótniejsi faszyści mogą się 
powoływał na niego. Dochodzą takie coraz silniej do głosu religijne i mi
styczne tendencje. 
Jednakte ten człowiek bez skrupułów, który przeszedł tak zasadniczą me
tamorfozę światopoglądową stworzył trzynaście oper i dramatów muzycz
nych. Jedenaście z nich wystawia się po dzie6 dzisiejszy; osiem z nich 
zaliczono do najwatniejszych osiągnięł w repertuarze światowym, a to 
dzięki temu, te Wagner był do ko6ca i bez reszty Wiemy tylko jednej 
kochance - muzyce. Nie dostrzetemy w tej wierności najmniejszego kom
promisu, najdrobniejszego potknięcia. W calyo;l swoim dziele jest wielki, 
niepowtarzalny. Budzi ogromny podziw fakt, te jego drobna postał nie 
załamała się pod niezmiernym ciętarem. demonicmej wprost · energii twór
czej, która jak lawa domagała się ciągłego, pełnego, "'WUikanicznego wy
zwolenia. W '~j sferze jest Wagner zawsze rewolucyjny. Zrewolucjonizo
wał starą operę. Ideałem jego był dramat grecki: prawdziwy dramat lu
dowy oparty o podstawy mltologlcme. Grecki dram.at łączył Wiele sztuk: 
słowo mówione, muzykę, taniec i mimikę. Wagnerowskie działanie zmie
rza wyratnie w tym kierunku. W jego dramatach muzycmych panuje ści
sły związek między muzyką a dramatyczną akcją. Zadanie muzyki polega 
przede wszystkim na ilustrowaniu duchowych przeeyl: bohaterów. Tych 
przetyl:, które tchną głęboką tajemnicą narodzin nowego tycia z tragedii. 
Niezwykła potęga umysłu zmusza kompozytora niepodzielnie do obserwo
wania tycia zmysłem słuchu i do słuchania ·wszelkich zjawisk oczami. 
Wagner nieustannie poszukuje typowego modelu dla swoich zamysłów, 
który odnajduje w starych Atenach, . tam, gdzie teatr otwiera swoje pod
woje tylko w okresie szczególnie uświęconych dni i uroczystych zara-· 
zem, tam, gdzie rozkosz odbierania sztuki łączy się z religijną powagą 

i wzniosłymi obrzędami. Tematy natomiast czerpie z zamierzchłych poda6; 
co łączyło się z ówczesną ogólną tęsknotą za odległymi czasaihl, tęsknotą 
przepojoną pesymizmem po zwycięstwie reakcji 1849 roku. które głęboko 
rozczarowało mieszcza6siwo i zniechęciło do dalszej walki. 
Dramaty muzyczne Wagnera są na wskroś cJ.ziełem oryginalnym, które
stawiają często trudne do przezwyclętenia wymogi zarówno wobec wyko
nowcy jak l słuchacza. Stąd pótne uznanie dla tych utworów. Dopiero 
około roku 1870 rozpoczyna się prawdziwie triumfalny pochód jego dzieł. 
który trwa do dziś w caiym świecie i który po dzie6 dzisiejszy (wido
wiska wznowiono po krótkiej przerwie w roku 1951) ściąga przyjaciół 

sztuki ze wszystkich stron do Bayreuth, gdzie spoczywają prochy genial
nego kompozytora, na przedstawienia wagnerowslde, które są zawsze uro
czyste. Widzowie ko6czą tę pielgrzymkę oczarowani i wstrząśnięci do głę
bi dziełami Wagnera, które stworzył w tak krótkim czasie. Czy motna mu 
wybaczył, te nie miał czasu na to, aby stal: się układnym człowieldemł 

Zenon Rudnicki 



PIEŚŃ 

Jak zabito Zygfryda 

Zygfryd schylił się do wody -
Hagen krzyż na szacie zoczył 
Usunął miecz i pociski 
Porwał oszczep, na bok skoczył. 

A kiedy Zygfryd szlachetny 
Z czystego zdroju pił 
Hagen w znak krzyża uderzył 
I. oszczep żelazny wbił. 

Z tej rany krew trysła zdrojem 
Zalała Hagena szaty. 
Tak wielkiej, tak strasznej zbrodni 
Nie było nigdy przed laty. 

Morderca w trwodze ucieka, 
Twarz zbladła, drżą mu kolana, 
Zygfryd się silny porywa, 
Ogromna na piers1a'ch rana. 

On sięga po miecz, pociski 
Choć się we krwi własnej tarza 
Chce jeszcze ostatkiem siły 
Zmiażdżyć mordercę, zbrodniarza. 

Lecz śmiertelnie ranionemu 
Kto miecza dostarczy? 
N ie już nie ma obok siebie 
Prócz swej jednej tarczy. 

Choć śmierć bliska razi mu siły 
Zerwał się i cucił, 
Potem tarczą raz ostatni 
Za Hagenem rzucił. 

o NIBELUNGACH 
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(około roku 12001 

Upadła na ziemię z hukiem 
A z ozdoby złotej 
Rozsypały się wokoło 
Błyszczące klejnoty. 

Jeszcze gdyby miecz miał w ręku 
O! Scigałby dalej 
Bo go tyle rana w piersiach 
Co i zemsta pali. 

Zbladła twarz, nogi się chwieją 
Ostatek sił z życia płynie -
Gaśnie życie. I leż po niem 
Z pięknych oczu łez popłynie! 

Padł na kwiaty wśród zieleni 
,,. Z ciężkim przeciągłym westchnieniem 

Krew z ran żelazem zadanym 
Wielkim się leje strumieniem. 

On miota przekleństw tysiące 
Na tych co zmówieni skrycie 
Tak zdradziecko, tak mikczemnie 
Młode mu wydarli życie. 

Wszyscy tam biegną rycerze 
Gdzie Zygfryd leży krwią zlany 
Przeraża ich i oburza 
Wypadek tak niespodziewany. 

Każdy go z czcią wspomina 
W kim jeszcze cnota się budzi 
Bo nieszczęśliwy bohater 
Posiadał miłość u Judzi ( „ .) 

Tłumaczył A. J. Szabrański (Wielka literatura powszechna, antologia, 1930 r .) 



Po raz pierwszy poznała Warszawa utwory Ryszarda 

Wagnera w roku 1858. Wówczas słynna orkiestra Bil

sego wykonała uwerturę do „Tannhćiusera". W czasie 

od r. 1858 do 1879 zarówno Bilse jak iinne orkiestry 

niemieckie grywające corocznie w ciągu lata w Doli

nie Szwajcarskiej wykonywały wsiystkie uwertury 

i wstępy do muzycznych dramatów W ag nera. 

Po polskiej premierze we Lwowie w roku 181i wy

stawiono „Lohengrina" w Teatrze Wielkim w Warsza

wie (lipiec 1879). Po przedstawieniu ówczesny recen

zent muzyczny donosił: 

Doniosłego znaczenia faktem w dziedzinie sztuki było przedsta

wienie „Lohengrina" na scenie Teatru Wielkiego. Nareszcie mo

gliśmy stanął oko w oko . z Wagnerem, ktl>ry dotąd był dla !1~1 

tylko legendową postactą. Wykonywano wprawdzie nieraz r6t

nymi czasy jego luine utwory mJilejsze, albo tę . lub ową uwer

turę, lecz nie dawało to wszystko o Mistrzu tego wyobraienia, 

jak całkowita Jego opera. Wagner jest bądł co bądł potęgą, 

a nade wszystko harmoniczną i instnmentałaą (-) 

( .•• ) W „Lohengrinie" jego brnąt trzeba przez całą j>ow6dt w1pa

nlałych recttaUv6w, ale nie dla kaidego zrozumiałych melodyi 

i obróbek orkiestrowych. Pablicznośt mote nutyt się nią. chot 

w zrozumiałych i piękniejszych ustępach wybucha uniesieniem. 

„Lohengrina" przedstawiono w Warszawie bardzo staranłe, 'Ulś

my wierzyli w to, li tak on szczęśliwie na. naszej scenie wypad

nie. Spiewano dzielnie, orkiestra pracowała sumłennie, ·wybornie 

wytwiczona przez dyr. Trombiniego, a wystawa była pod kaidem 

względem świetna I wspaniała. 

Tygodnik Ilustrowany, nr 1111, 1819 r. 
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LOHENGI=xIN 
OPERA 

Musique Cl o Richard Wagner. 
I et III actes (III acte ~n deux lol>leaux). 
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Henri J, Roi d'Allmnagnc. 
T inlumgriu 
Elfia de BrałJant 
Frhlr.ric Comt'1 do Tnlramu11d 
Ortmde, flOn •~pomm . 
Hćraut du Hoi . 

Compagnes cł'Elsa 

Prince Godefroid , rrcrn d ' l•:lsa . 
Scrvauk,'8 cł'Elsa 

•. *M-r Edouard de Ruzke. 
~ • * M-r Jean de Reszke. 
• .•M-c ~lguina-Józefowicz . . 

M-r Chodakow11ki. 
M-111! fhmz1·pkowHka. 
M-r 8illid1. 
M-111! Hkulska. 
M-mc I)' ( >rio. 
M-1111 i l .mvi1:ka. 
M-11i1! I >ylt•wHka. 
M-lln Witt k1• . 
.M-lle Hut kowska. 
M-111! H.1!j nwska I. 
M-llti Kowalska. 
M-llt! Mirn:zkowska. 
M-llc H1!jew8ka 11. 
M-llc Dmowska. 

Nobli'S de Saxe et de Tłmringc, NolJlcs cle Bral1a11,:011s, 1ła111cs, pages, h1~rauls c 

La 8CCUC SC )J08.'IO a Anvcl'!i. 
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Karta z programu do „Lohengrina" 
wystawionego w Teatrze Wielkim w Warszawie. 



RYSZARD WAGNER 
. O POLSCE I POLAKACH: 

Polska walka o wolm;>ść przec.iw przemocy cara wy
wołała u mnie wciąż rosnący entuzjazm. Zwycięstwa 
osiągnięte przez Polaków w miesiącu maju 1831 roku 
wprawiły mnie w zdumienie i ekstazę : świat wyda~ał 
mi się cudem na nowo stworzonym. Natomiast wieść 
o bitwie pod Ostrołęką wywarła na mnie takie wraże
nie, jakby w tej chwili znów nastąpił koniec świata . 

• 
Oblężenie i zdobycie Warszawy przeżyłem jak osobi
ste nieszczęście. 

• 
Nie do opisania było moje wzruszenie, gdy pierwsze 
kolumny emigrujących do Francji r~ztek p,olskiej 
armii przeszły przez Lipsk i niezapomniane było wra
żenie widoku pierwszego oddziału tych nieszczęśli
wych, których zakwaterowano pod „Zieloną tarczą" 
na Fleischegasse. 

• 
Był to niezapomniany pełen wrażeń dzień: wieczerza 
mężczyzn przerodziła się w biesiadę; zamówiona 
z miasta orkiestra dęta gr.ała bez przerwy polskie pie
śni ludowe, w których pod przewodnictwem Zana ra
dośnie i ze smutkiem zarazem brało udział całe towa
rzystwo. Zwłaszcza piękna pieśń „O trzecim maju" 
wywołała wstrząsający entuzjazm. Płacz i radosne 
okrzyki spotęgowały się do niebywałego tumultu („.) 
Sen owej nocy przekształcił się później w kompozy-· 
cję orkiestrową w formie uwertury pod tytułem PO
LONIA. 

Ryszard Wagner, Mein Leben 
(wg „Ryszard Wagner a Polska, 

Katowice 1963) 
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Afisz krakowskiego przedstawienia „Lohengrina" 



Stanisław Gruszczyński jako Lohengrin 

( ... ) Na długo przed tym, zanim opery wagnerowskie 
zostały wystawione na ziemiach polskich pod zabora
mi, wielu polskich śpiewaków zabłysnęło już jako nie
zrównani wykonawcy partii wagnerowskich, i tak zna
komity tenor Mieczysław Kamiński, syn nestora · sce-

Jan Reszke jako Lohengrin 



ny lwowskiej Jana Nepomucena Kamińskiego, był 

pierwszym wykonawcą partii Holendra, Lohengrina 
i Tannhausera w operze wiedeńskiej. Lecz światową 
sławę w odtwarzaniu ról bohaterów dramatów wagne
rowskich zdobyła dopiero dynastia Reszków, a ściślej 
mówiąc Jan Reszke (1849-1925). 
Po jego występach w Bayreuth w roku 1898 krytyka 
niemiecka stwierdziła, że nie można wyobrazić sobie 

. ' 
doskonalszej interpretacji Zygmunta, Waltera, Zyg-
fryda, a nade wszystko Tristana. Najwyższą pochwałą 
jaką zdobyć mógł Reszke było oświadczenie Cosimy 
Wagner, że lepszego Tristana nie mógł sobie wyobra
zić chyba sam Wagner, o takim właśnie wcieleniu 
swego boh~tera marzył na próżno całe życie. Inter
pretacja postaci Tristana przez Jana Reszke rozpo
częła nową fazę w historii odtwarzania bohaterów 
wagnerowskich i dała wzór, na którym opierała się 
cała generacja śpiewaków. 
(„.) Jego Lohengrin wyzbył się wszelkich naleciałości 
bohaterów oper włoskich i stał się wcieleniem jakiejś 
rzeczywiście nieziemskiej istoty - wysłańca święte

go Graala. 
Dużą zasługą Jana Reszke jest popularyzacja drama
tów muzycznych Wagnera we Francji i Anglii, a na
de wszystko w Ameryce. Reszke był pierwszym śpie
wakiem, który śpiewał dramaty Wagnera we Francji 
w tłumaczeniu francuskim oraz pierwszym, który 
śpiewał je w języku niemieckim na scenach Amery
ki („.) 

Szymo!l Niemand, Wybitni polscy śpjewacy 

w repertuarze wagnerowskim. „Ryszard Wagner a polska kultura 

muzyczna", 

(Katowice 1964) 
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Gdzie morskie fale wiatr o brzegi miota 
Zamek tam stoi stary, Monsalvat, 
Wzniosła świątynia błyszczy tam od złota, 
Od drogich kruszców z oceanu dna. 

Urnę tam znajdziesz o cudownej mocy -
Świętości tej z najgłębszą strzegą czcią. 
Aniołów orszak wśród burzliwej nocy 
W tym śwtętym miejscu niegdyś złożył ją„. 

Corocznie z niebios biała gołębica 
Zlatuje, by w nią moc cudowną tchnąć, 
I nowa wiara znów światu przyświeca, 
Rycerstwu wzbrania w bałwochwalstwo brnąć. 

Wybrańcy swemu ta ptaszyna święta 
Użycza cudem swych nadziemskich sił. 
Za nic jest jemu postać śmierci groźna 
I piekieł sieć ciemną w marny kruszy pył. 

lawet gdy wysłany prawdzie ku pomocy 
I bożym ramieniem wsparty spełni ślub, 
Nigdy cudownej nie postrada mocy 
Jeśli z nim pójdzie tajemnica w grób. 

Lecz skoro zdrada złamie ro zuchwała 
Wyjawi wszystko, czego wiernie strzegł 
Posłuszny władzy, która ao wysłała 
Uchodzić musi tam, nad Monsalvatu brzeg! 

Więc wiedzcie, kogo moc zesłała boża 
Kto zbawił rycerski wypełniając czyn: 
Mym ojcem Parsival, władca ziem Pomorza 
Jam zaś królewicz, zwzny LOHENGRIN! · 

(z aktu l/l) 

„ 



L~BENGRIN 

OSÓBY 

KRÓL HENRYK PTASZNIK - bas 

LOHENGRIN - tenor 

ELZA Z BRABANTU - sopran 

KSIĄŻĘ GOTFRYD, JEJ BRAT- rola niema 

HRABIA FRYDERYK VON TELRAMUND - baryton 

ORTRUDA, JEGO ŻONA - mezzosopran 

HEROLD KRÓLEWSKI - baryton 

' . 
CZTEREJ RYCERZE BRABANCCY - tenory i basy 

CZTERECH GIERMKÓW - soprany i alty 

Hrabiowie, szlachta brabancka, saksońska 

i turyngska, damy, knechci, giermkowie, lud. 

Akcja rozgrywa się w pierwszej połowie X wieku. 

TRESC LIBRETTA 

AKT I 

Do Brabancji przybył król Henryk Ptasznik, by we
zwać brabancką drużynę rycerską na wyprawę wojen
ną przeciw Węgrom. Zgodnie ze starodawnym zwy
czajem zasiadł pod wiekowym dębem na błoniach nad 
Skaldą i odprawia sądy. Jako oskarżyciel występuje 
hrabia Telramund obwiniając księżniczkę Elzę o za
mordowanie własnego brata Gotfryda w dążeniu do 
władzy. Elza nie odpiera oskarżeń, opowiada tylko 
o swoim - śnie, w którym zjawił się jej rycerz w srebr
nej zbroi, zesłany z zaświatów na ratunek jej niewin
ności. Hrabia Telramund nie wierzy jednak w sny 
i pewien swej zręczności w walce wyzywa na poje
dynek każdego, kto chciałby wystąpić w obronie czci 
Elzy. Król daje znak, by zgodnie z obyczajem sąd 
Boży rozstrzygnął zawiłe sprawy. Brzmią , trąby he
roldów wzywając obrońców czci Elzy do walki. Nikt 
jednak z rycerzy nie odważa się stanąć na placu. 
Lecz oto po Skaldzie płynie łódź ciągnięta przez bia
łego łabędzia, w łodzi zaś stoi wsparty na tarczy ry
cerz w srebrzystej zbroi. Dobiwszy do brzegu kroczy 
prosto przed tron króla i oświadcza, że przybył 
walczyć za cześć Elzy. Stawia jednak warunek -
jeżeli zwycięży, Elza przyjmie go za męża nie pytając 
pod żadnym pozorem o imię . Elza przysięga spełnić 
ów . warunek, poznała bowiem rycerza, który zjawił 
się jej we śnie. Po krótkim starciu hrabia Telramund 
pada ranny na ziemię . Brabantczycy na tarczy pod
noszą zwycięzcę i obwołują go swym księciem. Tel
ramund zaś za fałszywe oskarżenie skazany zostaje 
na wygnanie z kraju. 



AKT II 

Wieczorem. na zamku rozpoczęła się uczta zaręczy
nowa. Jednak żona Telramunda, Ortruda, fryzyjska 
księżniczka i córka dawnych władców Brabancji, od 
dzieciństwa marząca o ponownym zawładnięciu zie
mją swych przodków, nie rezygnuje bynajmniej z wal
ki. · Kryjąc się wraz z Telramundem w mrokach zam
kowego dziedzińca budzi w sercu męża nadzieję, iż 
może uda się tajemniczemu rycerzowi odebrać jego 
moc. By ten cel osiągnął, wkrada się Ortruda w łaski 
Elzy, która wzruszona jej niedolą przyjęła ją do pa
łacu. Wśród czułych słówek umiejętnie zasiewa w du
szy Elzy ciekawość i chęć poznania· imienia tajemni-
czego wybawcy. 
Wstaje świt. Z wież zamkowych brzmią hejnały, 
z otwartych bram pałacu wysuwa się barwny orszak 
kobiet wiodących szczęśliwą narzec;zoną do kóścioła. 
W orszaku jest również Ortruda, która u drzwi koś
cielnych nagle wysuwa się naprzód i głośno oświad
cza, iż panowanie w Brabancji należy się nie Elzie. 
lecz jej - Ortrudzie. U •boku Ortrudy staje wnet Tel
ramund, oskarżając nieznanego wybawcę Elzy o przy
mierze ze złymi mocami. Na znak króla dworzanie 
usuwają oszczerców, zaś rycerz w srebrnej zbroi wie
dzie Elzę do świątyni. 

AKT III 

Odsłona 1. 
Po uroczystościach weselnych małżonkowie zostają 
sami w komnacie. Cieszą się swym szczęściem, które 
ulega zmęceniu w chwili, gdy Elza zapytuje małżonka 
o imię. Daremnie rycerz przypomina jej złożoną przy
sięgę, Elza ponawia w dalszym ciągu pytania .. W tym 
momencie przez ukryte drzwi wpadają do komnaty 
jakieś postacie i uderzają na rycerza. Ten chwyta za 
miecz, broni się i po chwili u stóp jego pada martwy 
hrabia Telramund. Rycerz każe zanieść zabitego przed 
tron królewski f poleca stawić się tam również Elzie. 

Odsłona 2. 
Na błoniach nad Skaldą grnmadzi się rycerska druży
na. Znów zasiadł król Henryk pbd prastarym dębem . 
Dziwią go stojące nieopodal mary z nakrytymi kirem 
zwłokami, dziwi się również rozpaczy malującej się 
na twarzy Elzy. Przybywa wreszcie tajemniczy rycerz 
i wobec króla oraz zebranego tłumu rycerzy i ludu 
oskarża Telramunda o skrytobójczy zamach, zaś m: 
zę - o niedotrzymanie przysięgi. Teraz też odsłania 
tajemnicę swego pochod.zienia. Ojcem jego jest Par
sifal, jeden z rycerzy świętego Graala, on zaś sam . 
zwie się Lohengrin. Gd\rby nieznany nikomu przeżył 
rok u boku Elzy, mógłby przywrócić Brabancji pra
wowitego władcę ..:_ księcia Gotfryda. Elza jednak 
przez swą niewczesną ciekawość zniszczyła jego · 
szczęście, jak również swoje własne i swego ludu, 
teraz bowiem Lohengrin izamiast powieść w bój dru
żynę Brabancji, musi odejść na tajemniczą górę Mon
salvat do zamku świętego Graala. Na rzece widać ła
będzia ciągnącego pustą łódż. Ortruda triumfuje, że 
wybawca Elzy odejdzie i że nie wróci już książę Got
fryd, którego ona sama zamieniła w łabędzia. W tym 
momencie staje się rzecz niespodziewana: oto łabędź 
zapada się w fale Skaldy, a na jego miejsce z wody 
wyłania się brat Elzy, odczarowany przez jawne przy
znanie się Ortrudy. Spod chmur zlatuje biały gołąb, 
k!óry schwyciwszy wstęgi łodzi uwozi Lohengrina. 

J.K. 
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