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Spory o inscenizację każdego dzieła są świętym obo
wiązkiem .W6zystkich odpowiedzialnych za to ludzi teatru. 
Bywa jedn.Jk, że kształt sceniczny spektaklu jawi się 
już w pierwszych rozmowach z reżyserem i scenografem 
tak dalece, że dyrektor teatru może powiedzieć od razu: 
,,robimy to tak, jak w tej chwili widzicie". 

W przypadku naszej „ Walkirii" było to o wiele bardziej 
skomplikowane. Długie dyskusje wokół inscenizacji wy
nikały z braku polskiej tradycji interpretowania t~ór
czości Richarda Wagnera. 
Rozumiemy doskonale potrzebę wypełnienia tej luki w arty
sfycznej edukacji kochających sztukę operową polskich 
melomanów. Pozostaje tylko pytanie, czy grać w Polsce 
starogermańską sagę, czy też próbować różnych inter
pretacji mitu „Pie,rścienia Nibelunga ", jak to czynią 
współcześnie Niemcy, Amerykanie, Rosjanie czy Francuzi. 

Powrót na polską scenę „ Walkirii" po wielu dziesięcio
leciach odbywa sit . dzięki wypróbowanemu przyjacielowi 
naszego Teatru, berlińskiemu reżyserowi Wolfgangowi 
Weilowi oraz młodym realizatorom - Tadeuszowi Kozłow
skiemu (kierownictwo muzyczne) i Jadwidze Jarosiewicz 
(scenografia). Równie istotny ciężar odpowiedzialności spo
czywać będzie na młodych śpiewakach i instrumentalistach 
zmagających się z jakże fascynującymi, trudnymi i potęż
nymi w swych rozmiarach zadaniami muzycznymi. 

Po raz trzeci łódzcy artyści konfrontują swe możliwości 
z dziełem Richarda Wagnera. „Lohengrin"„. „Tann
hliuser"„. „Walkiria'~ „ Przyszłe zamiary w tym wzglę
dzie uzależniamy od reakcji naszej Publiczności. Czynimy 
to w czasie, kiedy cały muzyczny świat czci stulecie 
śmierci Mistrza z Bayreuth. 

· ~~·d~ . 



Richard JVagner( l813- 1883) 

WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 

„Jestem we wszystkim co robię i myślę 
jedyaie i tylko artystą ... " 

Dzieła jednego z największych twórców muzycznych na 
świecie; genialnego kompozytora, natchnionego poety, 
autora mnóstwa często szokujących rozpraw teoretycz
nych, Richarda Wagnera, są obecnie w Polsce mało 
znane. Przez długi czas po II wojnie światowej nie wysta
wiano w naszych teatrach operowych dramatów muzycz
nych Wagnera, gdyż ciążyło na nim piętno twórcy, 
uważanego przez nazistów za jednego z poprzedników 
i twórców ideologii pangermańskiego nacjonalizmu. Ale 
nawet, gdy te zastrzeżenia, polegające -na nie dość po
głębionej, powierzchownej znajomości twórczości Wag
nera i na bezkrytycznym przyjmowaniu nazistowskiej 
propagandy zostały odrzucone, to trudności wokalne, 
muzyczne, inscenizacyjne nagromadzone w dziełach 
Wagnera, wstrzymywały polskie teatry operowe przed 
wprowadzaniem do repertuaru dramatów muzycznych 
twórcy „Pierścienia Nibelunga". Trzy lub cztery insce
nizacje „,Holendra Tułacza"_ i „ Tannhausera", tyleż 
realizacji „Lohengrina~', jedna bodajże tylko realizacja 
„Tristana i Izoldy" - oto cały „Wagnerowski plon" 
dziewięciu polskich teatrów operowych w ciągu 35 lat! 
„Pierścień Nibelunga" znają tylko nieliczni widzowie 
z gościnnych występów zagranicznego zespołu ,opero
wego, a teraz Teatr Wielki w Łodzi pierwszy odważył 
się wystawić drugą część kolosalnej tetralogii - „Wal
kirię". 



· Teoretyczne pisma Wagnera, stanowiące w najszerszym 
znaczeniu komentarz do jego dramatów muzycznych 
i wykład jego artystycznych idei, są w Polsce prawie 
zupełnie nieznane i prawdę powiedziawszy, dostępne 
jedyRie w nielicznych księgozbiorach. „O uwerturze", 
„Sztuka i rewolucja", „Dzieło sztuki przyszłości", „Ope
ra i dramat", „List do aktora o istocie sztuki aktorskiej", : 
„O nazwie «dramat muzyctny>>, „Co to jest «niemieckie», 
„Religia i sztuka", dziesiątki rozpraw, kilkanaście tomów 
listów (W. Altman podaje liczbę 3143 listów), 2 tomy 
autobiograficznych rozważań „Mein Leben" - ukazują 
obraz człowieka zmieniającego swoje poglądy estetyczne, 
polityczne, społeczne w tak zadziwiający sposób, iż cza
sami trudno zrozumieć motywy tego kameleonowego 
postępowania i myślenia i trudno u wierzyć, że pisał je 
ten sam człowiek. 
Rewolucjonista i republikanin, poszukiwany listem goń
czym za udział w rewolucji drezdeńskiej w 1849 roku -
w 1864 stał się lojalnym monarchistą, ba! serdecznym 
przyjacielem młodego bawarskiego króla-fantasty, Lud
wika Il, opiekuna i mecenasa niegdyś anarchizującego 
geniusza, który wówczas swój dawny udział w majowym 
powstaniu w Dreźnie nazywał „dumme Streiche" ! Ład
ne „psikusy'', skoro w czasie pobytu w Dreźnie, jako 
kapelmistrz królewskiej opery, napisał „Projekt reorga
nizacji niemieckiego teatru narodowego w królestwie 
saskim", w którym żądał oddania teatru w ręce narodu, 
14 czerwca 1848 roku w stowarzyszeniu ojczyźnianym Johanna Wagner ( 1774-1848), 
„ Vaterlandverein" wygłosił rewolucyjną mowę, żądając matka k~mpozytora 
zmiany ustroju, abdykacji panującego domu, konstytu- obraz ole1ny L. Geyera, 1813 

cyjnej monarchii z obieranym przez naród królem! 
Wznosił barykady i ogłaszał się walczącym socjalistą, I 
choć w swoich pismach ukazywał oblicze socjalisty 
utopijnego. Jestem morzem sprzeczności - pisał o sobie 
w 1856 roku. Rzeczywiście, w tym genialnym artyście 
łączyły się diametralnie przeciwne poglądy: kosmopoli-
tyzm i nacjonalny patriotyzm; realny optymista rewolu-
cyjny zatopiony w dziełach Feuerbacha, stał się nagle -
pod wpływem filozofii Schopenhauera - skrajnym pesy-
mistą, czego najlepszy dowód dał w katastrofizmie 
„Zmi~rzchu bogów". Choć w ~woich dziełach poruszał 
problemy ogólnoludzkie, oparte są one na patriotyzmie 
niemieckim, a wola panowania swą sztuką nad ludźmi 
skłaniała go do politycznych działań i deklaracji zależnych 
od sytuacji, w jakiej znajdował się jako artysta. 

I 

Ludwig Geyer ( 1779-1821), 
ojczym kompozytora 
autoportret, ok 1806 
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Z mieszczańskiego domu rodzinnego wyniósł poglądy 
demokratyczne, ale talcże i wierność religii - w latach 
młodości był praktykującym protestantem, jednak w wie
ku 26 lat zmienił światopogląd na ateistyczny. W roku 
1849 napisał szkic dramatyczny bez muzyki „Jezus 
z Nazaretu'', w którym Chrystus wygłasza in.in. taką 
myśl: ... uwalniam was od grzechu, ogłaszając wam wieczne 
przykazanie ducha; przykazaniem tym jest mi/ość, a c.o 
w miłości czynicie, nigdy nie może być grzesznym ... 

·To nawoływanie do anarchii moralnej przyszłego twórcy 
„Pier.ścienia Nibelunga" oznaczało usprawiedliwienie 
miłości niezgodnej z pojęciem moralności. Cielesna 
miłość Zygmunda i Zyglindy w „Walkirii" nie jest w tym 
·zrozumieniu niczym zdrożnym. Zresztą miłość między 

· rodzeństwem ukazał już wcześniej, w „Rienzim". 

• 
Systerltatyczną naukę muzyki rozpoczął Wagner dopiero 
w dwunastym roku' życia. Ojciec Richarda, aktuariusz 
policji miejskiej w Lipsku, zmarł gdy przyszły kompozy
tor był niemowlęciem. Wdowa po Fryderyku Wagnerze 
wyszła drugi raz za mąż za Ludwika Geyera - malarza, 
poetę i aktora w jednej osobie. Geyer, znając trudy 
i nędzne bytowanie w zawodzie artystycznym i będąc 
troskliwym opiekunem siedmiorga sierot, nie chciał. 
pozwolić Richardowi na poświęcenie się muzyce. Kiedy 
jednak Geyer zmarł w roku 1821, ośmioletni chłopiec 
zaczął muzykować potajemnie grając na fortepianie jako 
samouk. Marzył o komponowaniu i dyrygenturze, w czym 
już W.ówczas objawiała się jego wola panowania ducho
wego n;łd ludźmi. Studiuje więc teorię, kopiuje wszel
kiego rodzaju utwory, robi z partytur wyciągi fortepia
nowe. W czasie studiów uniwersyteckich kupuje drogie 
nuty .i wydawnictwa muzyczne, ale na „twórcze" życie 
bez płatnej pracy brakuje mu pieniędzy, z~iąga więc 
długi i dla zdobycia kilku talarów zaczyna grać w karty. 
Nie wpada jednak w nałóg: po wygraniu pokaźnej sumy 
spłaca długi i już nigdy nie wraca do karcianego stołu. 
Po napisaniu kilku mniej lub więcej udanych kompo
zycji widzi konieczność oparcia swej twórczości na solid
nych podstawach nauki, pobiera więc lekcje teorii kom
pozycji u kantora przy kościele św. Tomasza w Lipsku, 
Teodora Weinlicha. Pedantyczny ten pedagog nauczył 
go nie tylko podstaw kompozycji, ale przede wszystkim 

samodzielności twórczej, co znalazło swój wyraz w kilku 
udanych kompozycjach, m.in. w uwerturze do dramatu 
„Król Enzio". Była to pierwsza poważna próba Wagnera 
na polu muzyki do teatru. Mało tego - ten młody, po
czątkujący kompozytor pisze wówczas interesującą roz
prawę pt. „Ober die Uwertiire"; w· której określał 
zadania uwertury dramatycznej. 
Ogromne wrażenie na Wagnerze wywarła rewolucja lip
cowa w Paryżu, abdykacja Karola X w 1830 roku, 
a później polskie powstanie listopadowe w 1831 roku. 
W „Mein Leben" pisał: ... polska walka a wolność prze
ciwko przemocy rosyjskiej napełnia/a mnie rosnącym 
entuzjazmem ... Po klęsce powstania listopadowego brał 
czynny udział w pomocy dla emigrujących przez Lipsk 
powstańców i z podziwu dla bohaterów polskiego po
wstania powstała uwertura „Polonia". 
Pragnienie objęcia dyrygentury urzeczywistnił Wagner 
bardzo szybko. Jako 20-letni muzyk przeniósł się do 
Wiirzburga, gdzie jego brat Albert był aktorem, śpie

wakiem i reżyserem. Tam też Richard otrzymał zajęcie . 
korepetytora, a potem dyrygenta chóru operowego, 
tam· poznał technikę i tajemnice twórczości operowej 
i tam też napisał pierwszą pełnospektaklową operę „Bo
ginki" („Die Feen") wg opowiadania Gozziego. Opera 
ta nie doczekała się wystawienia za życia Wagnera i do
piero w 5 lat po śmierci Kompozytora zrealizowano ją 
w roku 1888 w Monachium. 
Zawód spowodowany odmową wystawienia „Boginek" 
w teatrze w Wiirzburgu rozwiał pierwsze złudzenia 
i nadzieje Wagnera. Wrócił więc do Lipska i w obrażonej 
dumie napisał artykuł „Die Deutsche Oper" ogłoszony 
w „Zeitung fiir die elegante Welt", w· którym po raz 
pierwszy starał się jako publicysta proklamować własne 
hasła artystyczne. „ 
W leCie 1834 roku - jak pisał Wagner w „Autobiogra
fische Skizze" - dokonała się w umyśle artysty nowa 
ewolucja: "przeszedłem od abstrakcyjnego · mistycyzmu 
do uwielbienia materii". Wyrazem tej zmiany było 
libretto do opery osnutej na komedii Szekspira „Miarka 
za miarkę", w której węzeł dramatyczny rozwiązał -
wbrew Szekspirowi - wybuchem rewolucji. I znów 
główp.ym problemem tego dzieła zatytułowanego „Za
kaz miłości" było wybawienie grzesznego mężczyzny 
przez niewinną dziewicę, problem, który Wagner powtó-



Minna Planer ( 1809-1866), 
pierwsza żona Wagnera 
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Cosima Liszt ( 1837-1930), 
· druga żona Wagnera 
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rzył w geriialny sposób w „Holendrze tułaczu" i w „ Tann
hauserze". „Zakaz miłości" pod zmienionym przez 
cenzurę tytułem „N owicjuszka z Palermo" ukazał się 
na scenie opery w Magdeburgu (gdzie Wagner pracował 
jako dyrygent) w 1836 roku i przyniósł Kompozytorowi 
sromotną klęskę. 
W Magdeburgu poznał Wagner niezwykłej piękności 
aktorkę, Minnę Planer, która rozbudziła w młodym 
dyrygencie głębokie uczucie. Młodzi wędrowali razem 
przez Lipsk, Berlin i wreszcie zawarli ślub w 1836 roku 
w Królewcu, gdzie Minna została zaangażowan~ do 
teatru. Związek małżeński z Minną nie przyniósł jednak 
szczęścia Wagnerowi. Mieszczańska moralność Minny 
nie mogła pogodzić się z rewolucyjnymi poglądami Ri
charda, łamiącego wszelkie normy socjalne. Była wierną 
towarzyszką Wagnera w latach jego biedy i niedoli, ale 
erotycznie nie odpowiadała temperamentowi męża i po 
wielu upokorzeniach, na skutek rozwijającej się miłości 
Wagnera do Matyldy Wesendońk, Minna . odeszła od 
męża i zamieszkała w Dreźnie, gdzie samotnie zmarła 
w 1866 roku. 
Przez dłuższy czas Wagner pracował jako kapehri.istrz 
w prowincjonalnych teatrach i choć zajęcie to przestało 
go interesować, ·nie zmarnował czasu. Na podstawie 
romansu Edwarda Lytton-Bulvera napisał wówczas li
bretto i muzykę do opery opowiadającej historię rzym
skiego trybuna ludowego, Rienziego, dążącego do zjed
noczenia Włoch i walczącego z zachłannymi na władi.ę 
i pieniądze patrycjuszami. Prapremiera „Rienziego" 

, w operze królewskiej w Dreźnie w 1842 roku stała się 
wielkim triumf em Wagnera, który· też powziął plan wy
stawienia tego dzieła na scenie Grand Opera w Paryżu. 
Niestety, mimo protekcji Meyerbeera, wyprawa Wagnera 
do Paryża i zabiegi o wystawienie tam „Rienziego" . 
spełzły na niczym. Walcząc z niedostatkiem, Wagner 
musiał komponować tańce dla orkiestr przygrywających 
na balach i tanie piosenki dla paryskich chantanów. 
Mimo to pisze prawie jednym tchem „Holendra tułacza" 
umieszczając na partyturze pod tytułem słowa: „W nocy 
i nędzy - Per aspera ad astra. Daj to Boże! R.W.". 
Tymczasem z Drezna· przyszły radosne wieści o planach 
wystawienia „Holendra tułacza". Wraca więc Wagner 
do Drezna, gdzie wkrótce obejmuje stanowisko dyry
genta. _W pierwszych dniach stycznia 1843 roku odbywa 



się prapremiera „Holendra tułacza" - niestety, bardzo 
chłodno przyjęta przez publicznośĆ przyz\V)'czajoną do 
oper francuskich i nierozumiejącą Wagnerowskiej mu
zyki. 
Wagner pogrążył się tymczasem w pracy - pisał „ Tann
hausera", którego ukończył już w kwietniu 1845 roku. 
Nieporozumienia, jakie wywoływało zupełnie odmienne 
pojmowanie zadań i sposobu służenia sztuce przez 
Wagnera od tego, czego oczekiwało od niego arystokra- . 
tyczno-mieszczańskie społeczeństwo Drezna, doprowa
dziło Kompozytora do ostrego konfliktu z otoczeniem, 
którego wyrazem był wspomniany już „Projekt reorga
nizacji niemieckiego teatru narodowego w królestwie 
saskim" i rewolucyjne przemówienia i artykuły w prasie 
drezdeńskiej. . 
Premiera „ Tannhausera" odbyła . się 19 października 
1845 roku, a zatem w niespełna 3 lata po premierach 
„Rienziego" i „Holendra tułacza". Wielkie to dzieło 

zdobyło uznanie pul:Sliczności dopiero po kilkunastu 
przedstawieniach - wówczas oswojeni z muzyką Wagnera 
słuch\cze docenili jej wartość i - wartość geniuszu 
Wagnera. W „ Tannhauserze" Wagner kładł fundament 
pod nową technikę muzyki dramatycznej. Po raz pierw
szy świadomie i konsekwentnie · zastosował technikę 
motywów przewodnich, jeszcze nie ' doprowadzoną do 
doskonałości, jak w „Pierścieniu Nibelunga"; ale już 
doskonale ilustrującą nastrój, klimat, psychologię dra
matu i postaci. 
Zaledwie zamknęła się kurtyna po premierowym przed
stawieniu „ Tannhausera'', a już Wagner obmyślał two
rzenie nowego dzieła: Pisząc libretto do „ Tannhausera" 
Wagner zapalił się do myśli stworzenia dramatu muzycz
nego osnutego na tle opowiadania W olframa w czas i~ 
turnieju śpiewaczego na Wartburgu o rycerzach króla 
Artura i Lohengrinie. , 
Wizja rycerza zjawiającego się na łabędziu na pomoc nie
winnie oskarżonej dziewicy poruszyła w Wagnerze twór
czą wenę. Historię Lohengrina połączył z motywem bez
granicznego zaufania w miłość, który poruszył ongiś 
w „Boginkach". W ten sposób powstał romantyczny 
dramat o psychologicznym podłożu. I tu znów Wagner, 
tworząc dramat o miłości ślepej i bezgranicznej, o jaką 
sam walczył przez całe życie, myśli o sobie. Identyfikuje 
się z Lohengrinem, podobnie jak uprzednio identyfiko-

Ludwig II król Bawarii, przyjaciel i mecenas Wagnera 



wał się z Holendrem tułaczem i Tannhauserem. Podobnie 
jak Holender, który jest igraszką w rękach złych mocy 
i może być wybawiony jedynie przez miłość kobiety, 
tak i Lohengrin z nakazu mistycznej władzy Graala, 
musi dążyć za swym przeznaczeniem, z którego wybawić 
go może bezgraniczne zaufanie kochającej kobiety. 
Ten fatalistyczny sposób myślenia Wagner wykorzystał 
w życiu prywatnym nawiązując romans z żoną swego 
dobroczyńcy, Matyldą Wesendonk, romans którego 
owocem był dramat muzyczny „ Tristan i Izolda" , 
a następnie żyjąc w konkubinacie i Wreszcie żeniąc się 
z żoną oddanego przyjaciela, dyrygenta Biihlowa i córką 
równie serdecznego przyjaciela, Franciszka Liszta -
Cosimą. Obie kobiety były - jak rozumował Wagner -
jemu przeznaczone, obie stanowiły. o wyzwoleniu i zba
wieniu duszy wielkiego artysty, a zatetn związek z nimi 
był według niego moralnie usprawiedliwiony. 

Do premiery w królewskim teatrre w Dreźnie nie doszło. 
Dworska kamaryla miała dosyć rewolucyjnego muzyka, 
którego społeczne, polityczne, religijhe i filozoficzne 
głoszone otwarcie poglądy burzyły spokój w Saksonii. 
Po rewolucji majowej w 1849 roku Wagner musiał 
uciekać do Weimaru, gdzie zatrzymał się w domu Liszta, 
ale nie na długo, gdyż ścigany listami gończymi uszedł 
do Szwajcarii. W Zurichu napisał rozprawę „Sztuka i re
wolucja", a list do przyjaciela, Uhliga zakończył zna
miennym zdaniem: Zadaniem moim jest robić rewolucję, 
gdziekolwiek się znajduję ... , co - jak wspominaliśmy -
nie przeszkodziło mu, by na zaproszenie króla Bawarii, 
L~dwika II przybyć do Monachium, skąd przeniósł się 
do rezydencji nad jeziorem Starnberg. 
Już wkrótce zarządzeniem królewskim na scenie mona
chijskiej opery ukazał się „Holender tułacz" i - mimo 
nieprzyjaznej wokół Wagnera atmosfery - rozpoczęto 
próby do ·" Tristana i Izoldy". Premiera „ Tristana'', 
mimo intryg i machinacji dworu bawarskiego, odbyła 
się 10 czerwca 1865 roku. Antywagnerowskie ataki 
w Monachium tak się zaostrzyły, iż nie przebierając 

w środkach przeciwnicy Wagnera ogłosili w „Bayrischer 
Courier" artykuł, który zaczynał się od słów: „Płatny 
muzykus, człowiek z barykad drezdeńskich, który nie-

. gdyś na cŻele bandy morderców i podpalaczy chciał 
wysadzić w powietrre pałac królewski, prowadzi państwo 

Cosima i Richard Wagner z synem Siegfriedem 
Bayreuth 1873/74. Foto : Adolph von Gross 



Teatr operowy w Bayreuth 

bawarskie do upadku. „" 
Wówczas już nawet Ludwik II uznał za słuszne, aby 
Wagner wyjechał do Szwajcarii. Tam, w Vevey n~ 
Lemanem odwiedziła samotnego geniusza Cosima Biih
low i niedługo już „słuchając głosu wyższego obowiązku" 
porzuciła męża, aby pozostać przy Wagnerze, który wy
najął dla nowej rodziny wygodny dom w Triebschen. Tam 
to Wagner powrócił do pracy nad rozpoczętym przed 
12 laty „Pierścieniem Nibelunga". Na wygnaniu stworzył 
dwie pierwsze części tetralogii - „Złoto Renu" i „Wal
kirię" oraz doprowadził do połowy „Zygfryda", teraz 
przyszła pora na dokończenie dzieła. 
Równocześnie z pracą nad „Zmierzchem bogów" doj
rzewał plan teatru, „gmachu dla sztuki Wagnera" w nie
wielkiej miejscowości, Bayreuth. Układy z gminą miejską 
w Bayreuth zostały szybko podpisane i do roku 1873 
miał stanąć tam gigantyczny pałac teatralny, zbudowany 
według pomysłu Wagnera, wyposażony w ~ajnowocześ
niejsze urządzenia sceniczne, z wielką widownią opada
jącą amfiteatralnie ku scenie oraz orkiestronem pokry-
1tym akustycznym dachem, mającym chronić przed zbyt 
ostrym dźwiękiem olbrzymiej Wagnerowskiej orkiestry. 
Koszt budowy o zawrotnej wysokości 300 tysięcy tala
rów zgodziły się pokryć związki akcyjne zwane patrona
tami, które zorganizował przyjaciel Wagnera, znakomi
ty polski skr,zypek, Karol Tausig. 
Oprócz przybytku godnego swej sztuki Wagner zbudo
wał dla siebie i swej nowej rodziny ze związku z Cosimą 
pałac z kamienia, lctóremu nadał miano „Wahnfried" 
(„Wo mein Wahnen Frieden fand, -Wahnfried sei dies 
Haus von mir geną.nnt" - „Gdzie marzenia moje znalazły 
ukojenie, „Wahnfried" niech się zwie ten d.om".) 
W roku 1876 - z trzyletnim opóźnieniem odbyło się uro
czyste otwarcie T~atru w Bayreuth. W czterech nastę
pujących po sobie dniach wykonano 4 części „Pierście
nia Nibelunga'', największego muzycznego dzieła teatral
nego, jakie zostało kiedykolwiek stworzone na świecie. 
Na premierę całego cyklu zjechały z całej Europy koro
nowane głowy, aby wysłuchać i zobaczyć to dzieło 
stulecia i oddać hołd największemu geniuszowi muzyki 
sceniczn~j świata: 

....._ 



I tak z wielkim triumfem szt1,1ki zamykała się epopeja 
geniusza, człowieka zmieniającego poglądy, zapatrywa
nia estetyczne, filozoficzne i społeczne, ale pozostają
cego przez całe życie wiernym swej sztuce. Wagner 
bowiem nie pragnął, aby go uważano za konsekwentnego 
myśliciela w każdym działaniu, uważał się za artystę, 
którego świat musi uznać takim, jakim jest, pisał przecież 
o sobie: .„Jestem we wszystkim co robię i myślę jedynie 
i tylko artystą! 

Wojciech Dzieduszycki 
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Deifikacja Wagnera w Bayreuth. Karykatura w „Ulk", 1876 



Wierzę 

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

Wierzę · I 
w Ducha świętego i Sztukę 
jedną i niepodzielną. 

Wierzę 

że sztuka ta pochodzi od Boga 
i żyje w sercach 
wszystkich oświeconych ludzi. 
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CARL H. HILLER 

O TETRALOGII WAGNERA 

„Pierścień Nibelunga", którego częścią jest „Walkiria", 
zajmuje . nie tylko w twórczości Wagnera wyjątkowe 
miejsce, lecz jest ponadto punktem zwrotnym w całej 
historii opery, bo stanowi odwrót od formy zwanej 
„oper,ą". i zaratem jak gdyby nawrót do pierwowzorów, 
czyli do deklamowanego dramatu wspieranego muzyką. 
Pisząc tetralogię Richard Wagner zaznaczył wyraźnie: 
Nie ,piszę już więcej oper; a ponieważ nie chcę wymyśleć 
dowolnego terminu dla moich prac, nazywam je dramatami. 
Akcent więc spoczywa na dramacie, na sztuce scenicznej, 
a muzyka pełni w pewnym sensie tylko funkcję potęgu-
jącą akcję. ' 
O odrębności „Pierścienia", o jego inności w porównaniu 
z tradycyjnymi formami teatru muzycznego, stanowią 

na pierwszy rzut oka dwa czynniki czysto formalne: 
archaizująca poezja wyrażająca się w posługiwaniu się 
tzw. Stabreimem czyli aliteracją starogetmańską oraz 
„niekończąca się melodia" składająca się wyłącznie ze 
zwartych, krótkich motywów symbolizujących zarówno 
same postacie, jak i rzeczy martwe, uczucia i nastroje. 
Wagner miał wizję stworzenia najdoskonalszego wido
wiska scenicznego, w którym wszystkie składniki teatru 
odgrywałyby jednakowo ważną rolę. Jego „Gesamtkunst
werk" - syntetyczne dzieło sceniczne, w którym słowo, 
muzyka, oprawa sceniczna i gra aktorska miały mieć 
równorzędne znaczenie, miał być nową wartością arty
styczną w postaci całościowego dzieła scenicznego. 



, W praktyce realizacja tej wizji napotyka "niemałe trud- . 
ności, gdyż rzadko tylko osiąga się zbieżność poglądów 
dyrygenta, reżysera, scenografa i aktorów-śpiewaków co 
do · tego~ jak należy . interpretować tetralogię. Toteż 
inscenizacja „Pierścienia Nibelunga" wymaga szczegól
nie zgranego zespołu realizatorów dążących do jednego 
celu. 
Przede · wszystkim realizatorzy muszą znaleźć dla siebie 
klucz do odczytania „Pierścienia Nibelunga", który 
wbrew pozorom jest dziełem pozwalającym na różno
rodne interpretacje. Sama fabuła raczej jest prosta: 
Bogowie, którzy kazali olbrzymom Fasoltowi i Fafnero
wi zbudować sobie wspaniały gród Walhallę, obiecali 
im w nagrodę boginię młodości i piękności, Freję. Władca 
bogów Wotan jednak obietnicy nie dotrzymuje, gdyż 
bez Frei bogowie musieliby zginąć. Zamiast niej W o tan 
oferuje Olbrzymom złoto Renu będące w posiadaniu 
karła Albericha, który je porwał córom Renu i ukuł 
sobie z niego pierścień dający posiadaczowi nieograni
czoną władzę. 
W otan podstępnie odbiera karłowi złoto i daje je Olbrzy
mom wraz z pierścieniem, na którym ciąży przekleństwo. 
Otóż w sprzeczce o pierścień Nibelunga Albericha -
stąd nazwa tetralogii - Fafner zabija Fasolta. Jest to 
pierwsza z wielu zbrodni mających nastąpić później 
w wyniku żądzy posiadania pierścienia. 
Wotan pragnie odzyskać złoto, bo zdaje sobie sprawę, 
iż posiadanie go - choćby tylko na krótko - doprowadz~ć 
może do zguby nie tylko jego samego, lecz cały ród 
bogów. Ponieważ więc sam nie chce porwać Alberichowi 
złota i pierścienia, podejmuje on próby zdobycia ich dro
gą okrężną. Ma je za niego zdobyć ktoś inny. W tym celu 
Wotan płodzi z kobietą śmiertelną Zygmunda-bohatera. 
Ale zanim on może podjąć swe zadanie, zostaje skazany 
na śmierć w wyniku interwencji bogini Fryki, opiekunki 
małżeństwa za to, że złączył się w miłości z własną 
siostrą Zyglindą, popełniając oprócz kazirodztwa grzech 
ctidzołóstwa, ponieważ Zyglinda ma męża. ; 
Cała nadzieja Wotana jest teraz w Zygfrydzie, spłodzo
nym przez Zygmunda i Zyglindę, gdyż jest on człowiekiem 
o własnej woli. Nieustraszony Zygfryd rzeczywiście zdo
bywa złoto i pierścień, ale nie zna jego mocy, toteż 
i jego nie omija przekleństwo. Pada on ofiarą podstępu 
i wraz z nim płonie świat - następuje zmierzch bogów. 
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Walkiria, fina/ Il aktu. Rys. Knuta Ekwalla, 
„Illustrierte Zeitung", Leipzig, 1876 

Taka jest w głównym zarysie treść tetralogii. Jest to jak 
gdyby zewnętrzna warstwa; pod którą kryje się oczy
wiście więcej, a mianowicie głęboka myśl filozoficzna 
i społeczna. Jest to rzecz o władzy, która gubi człowieka, 
i o miłości, która nie jest dość silna, żeby przezwyciężyć 
zło. Według słów samego Wagnera, „Pierścień Nibe
lunga" pokazuje konieczność zmian. Stare musi ustąpić 
miejsca nowemu, przestarzałe musi głnąć i · ustępować 
miejsca nowym prądom. Według opinii Wagnera histo
ria ludzkości uczy, że trzeba być świadomym koniecz
ności dokonania zmian i że trzeba aktywnie do nich 
dążyć („Das Nothwendige zu wollen .und selbst zu 
vollbringen"). Świat runie w „Zmierzchu bogów", bo 
przeżył się - przeżył w starych_ konwencjach i trzeba 
stworzyć nowe. . 
Według pierwotnych planów Wagnera świat miał zo
stać wybawiony przez miłość. Pod wpływem pesymistycz
nej filozofii Schopenhauera zmienił jednak on zdanie, 
uważając, iż zgniłego świata nie może zbawić nic, a więc 
też i miłośĆ nie może tego dokonać, wobec czego świat 
ten musi zginąć. 
Koła nacjonalistyczne w Niemczech uważały Wagnera 
przez wiele dziesięcioleci za „swojego", za orędownika 
idei pangermańskich, bo występują w „Pierścieniu" bogo
wie i bohaterzy starogermańscy. Zygfryda wręcz uważano 
za prototyp niemieckiego wojowniczego bohatera, który 
miał rządzić światem, a tylko . w wyniku nikczemnych 
intryg wrogów nie mógł spełnić swej misji zbawienia 
świata. Nie dziwi więc, że Hitler i jego pseudo-partia 
widzieli w Wagnerze zwiastuna idei narodowego socja
lizmu, który w rzeczywistości nie był ani narodowy ani 
tym bardziej socjalistyczny. Wykorzystywano zwłaszcza 
antysemityzm Wagnera, zapominając przy tym, że cho
dziło tu nie o pdtępienie Żydów, lecz o walkę ze wszyst
kim, co Wagner uważał za obce, za nie niemieckie czyli 
za nie służące narodowi niemieckiemu. Przemilczywano 
oczywiście też, że wśród jego najgorętszych zwolenników 
i przyjaciół znalazło się wielu, którzy byli Żydami (m.in. 
Hermann Levi i Josef Rubinste·n, którzy ściśle współ
pracowali z Wagnerem w Bayreuth). Nie od rzeczy będzie 
też przypomnieć, iż właśnie dwaj dyrygenci żydowscy 
rozsławili jako pierwsi dzieła Wagnera poza Bayreuth -
w środkowej Europie pochodzący z Pragi Angelo Neu
mann oraz w Ameryce - urodzony w Poznaniu Leopold 
Damrosch. 



Jako pierwszy odkrył w „Pierścieniu Nibelunga" zgoła 
co innego niż walkę bogów i hero~w o władzę - George 
Bernard Shaw, który tłumaczył tetralogię jako odbicie 
rewolucyjnych idei, którym Wagner hołdował w latach 
1848-49 mających swe bezpośrednie źródło w realiach 
politycznych ł społecznych w Niemczech w pierwszej 
połowie ubiegłego stulecia. Shaw widział np. w olbrzy
mach cierpliwy proleta.Jiat, w Nibelungach - kapitali
stycznych, bezwzględnych wyzyskiwaczy, a w bogach -
intelektualistów-apolegetów istniejącego porządku, czyli 
ideologów działających zarówno w kościele, jak i w po
lityce. Na tej interpretacji bazowały w ostatnim 10-leciu 
liczne realizacje „Pierścienia" na wielkich scenach ope
rowych, a w jubileuszowym roku 1976 również w samym 
Bayreuth. W tegorocznym cyklu natomiast Bayreuth 
stawiał po długim czasie znowu na wierność didaska
liów Wagnera bez próby głębszej interpretacji filozo
ficznej i - jak uważało wielu recenzentów - bez krytycz
nego dystansu. Ograniczono się jedynie do zademonstro
wania zgubnego charakteru złota, czyli pieniędzy. Możli;
wości inscenizacyjne tetralogii są niemal nieograniczone, 
gdyż samo dzłeło nie jest jednoznaczne. Każda generacja 
musi je na nowo dla siebie odczytać. 
„Pierścień Nibelunga" powstał w latach 1846-1874. 
Od pierwszego pomysłu do ostatecznego napisania tetra
logii trwało więc prawie 30 lat. Pierwotnie Wagner chciał 
napisać „herdiczną operę" pod tytułem „Śmierć Zygfry
da", opartą na germańskich podaniach wziętych z Eddy, 
zbioru starorlordyckich sag i podań. Z biegiem czasu 
pierwotny potnysł rozrastał się. Idąc wstecz napisał Wag
ner całą tetralogię, tj. „ trzy wieczory". oraz „ wieczór 
wstępny". Po „Śmierci Zygfryda" napisał więc najpierw 
„Młodego Zygfryda", a potem „Walkirię" i „Porwanie 
złota Renu". W końcowej postaci „Pierścień Nibelunga" 
gotowy był \\j listopadzie ,1,874 roku, ~ ~ ,;vieczory nosił:, 
nazwy: „Złoto Renu , „Walkma , „Zygfryd 
i „Zmierzch bogów". Pierwsza realizacja w całości na 
scenie specjalnie do tego zbudowanego teatru festiwalo
wego w Bayreuth miała miejsce w sierpniu 1876 roku. 
Oddzielnie wystawiono · już przedtem „Złoto Renu" 
(w listopadzie 1869) oraz „Walkirię" (w czerwcu 1870) 
w nadwornym teatrze w Monachium na rozkaz opiekuna 
Wagnera, króla Bawarii Ludwika II - i to wbrew sprze
ciwowi kompozytora, który chciał, żeby tetralogia wy-

Walkiria, III akt. Kierownictwo całości: Richard Wagner, 
scenografia: Joseph Hoffmann, Bayreuth 1876 



Walkiria, li akt. Inscenizacja : Heinz Tietjen, scenografia: 
Emil Preetorius, Bayreuth 1936 

Walkiria, Ilf akt. Inscenizacja : Patrice Chereau, Bayreuth 

stawiana była wyłącznie w jego teatrze w Bayreuth. Do
piero finansowa klęska pierwszej serii wykonań w 1876 r. 
skłoniła Wagnera do wyrażenia zgody na wystawianie 
„Pierścienia" również w „normalnych" teatrach opero
wych. 
Jako dalsze motywy wziął Wagner do „Pierścienia" 

sagi, podania i legendy pochodzące z różnych źródeł -
przeważnie nordyckich i niemieckich. Mimo, że postacie 
w „Pierścieniu" są bogami, olb_rzymami, karłami i hero
sami, rzecz jest wybitnie o ludziach, ·bo postacie te za
chowują się jak normalni śmiertelnicy, kierują się żądzą 
i zawiścią, jed~m słowem : są jak najbardziej ludzcy, 
ludzcy w najbardziej negatywnym sensie. Stąd wniosek, 
że ich świat musi zginąć, że zrodzić się musi nowa, 
szlachetna ludzkość. 
W lutym 1853 roku Wagner wydał drukiem w 50 egzem
plarzach tekst tetralogii pisany w całości przy ścisłym 
stosowaniu aliteracj~ co doprowadziło w niejednym 
przypadku do dziwolągów, do dziwacznych słów i wy
rażeń. Język „Pierścienia" jest dość zagmatwany, cza
sem pseudoantyczno-ludowy. I to· do tego stopnia, że 
pewien znany krytyk niemiecki po obejrzeniu „Pierście
nia" w przekładzie angielskim oświadczył, że po raz pierw
szy rozumiał, co na scenie śpiewano . . 
Do kompozycji tetralogii, która w sumie trwa przeszło 
20 godzin, Wagner przystąpił jesienią 1853 roku, a do 
czerwca 1857 r. skomponował „Złoto Renu", „Walki
rię" i część „Zygfryda", po czym przerwał kompozycję, 
by napisać dwa inne arcydzieła literatury teatru muzycz
nego - „ Tristana i Izoldę" oraz ,;Śpiewaków norymber
skich". Dopiero w lutym 1871 r. skończył Wagner kom
pozycję całej tetralogii. Muzycznie jest to gigantyczne 
dzieło w pełni napisane według jego własnych teorii 
o doskonałym dramacie muzycznym. Około 100 moty
wów muzycznych składa się na całość kompozycji. Mo-

' tywy te (nazywane dziś motywami przewodnimi) jako 
cegiełki całości przeplatają się; są one zarazem odwoła
piem się do przeszłości, jak i do przyszłości, komentują 
akcję niczym chór w starogreckich tragediach. Ich 
spiętrzenie doprowadza do swego rodzaju wielkiego 
poematu symfonicznego, co skłoniło Piotra Czajkow
skiego do wystąpienia z opinią, iż Wagner nie jest kom
pozytorem operowym, lecz czystym symfonikiem, gdyż 
nie śpiew decyduje o wszystkim, lecz orkiestra, w której 



głosy ludzkie potraktowane są na równi z instrumentami. 
Niekończąca się melodia jest jak gdyby nieustającą falą 
dźwięków. Trick polega na tym, że niemal nigdy Wagner 
nie schodzi do toniki, czyli nie ma u niego zamkniętych 

numerów muzycznych, nie ma arii, duetów, tercetów, 
ansamblówek, a są tylko monologi. Wszystko jest płynne. 
Kunsztowne splatanie motywów przewodnich jest do 
tego stopnia rozbudowąne, że niejednokrotnie muzyka 
po prostu przygniata słowo i obejmuje wyraźnie dominu
jącą rolę, co jest w końcu sprzeczne z ideami, które 
Wagnerowi przyświecały. · 
Orkiestracja jest gigantyczna. Nie tylko wymaga orkie
stra wagnerowska w „Pierścieniu"' wielkiej opsady, lecz 
ponadto· też specjalnych instrumentów, których kompo
zytorzy przedwagnerowscy jeszcze nie znali, jak tuba 
wagnerowska i rogi bycze, nie mówiąc o potrójnej obsa
dzie drzewa, o 8 waltorniach, trąbkach basowych, pu
zonie kontrabasowym itp. 
Wym'agania są wielkie też dla śpiewaków. 100 lat temu 
wydawać się musiały jeszcze większe. Trzeba było się do
stosować do zupełnie nowego stylu, do śpiewnej dekla
macj i. Potrzebne były głosy silne, takie jakich dotąd na 
scenie operowej nie spotykano. Nie trzeba było mieć wy
sokich głosów, które w konwencjonalnych operach były 
i są podstawowym warunkiem, bo dużą rolę ,odgrywa 
w nich wirtuozowstwo wokalne. Natomiast w partiach 
tetralogii potrzebne są duże głosy, wymagany jest długi 
oddech i ponadto wytrzymałość, gdyż nieraz przez pół 
godziny i więcej trzeba śpiewać bez przerwy. Dopiero 
po latach można było mówić o nowowyrobionym stylu 
wagnerowskim. Z biegiem czasu bowiem w}'łonili się 
specjaliści od śpiewu wagnerowskiego, których główną 
cechą było to, że nie byli „belcantystami" czyli nie 
śpiewali „ładnie" jak przystało np. śpiewakom występu
jącym w operach włoskich. Było to jednak nieporozu
mieniem. Wagner bynajmniej nie chciał wypędzić pięłC
nego śpiewu ze sceny, a tylko nie mógł znąleźć ładnie 
śpiewających solistów, którzy potrafiliby równocześnie 
wykonywać też długie ' recytatywy, z których w zasadzie 
składają się dramaty muzyczne Wagnera. 
„Pierścień Nibelunga" nie był grany w Polsce po wojnie. 
W całości zrealizowano po polsku tetralogię w ogóle 
tylko raz - w latach 1909- 10 we Lwowie. W Warszawie 
grano w roku 1903 tylko „ Walkirię". 

" 
Łódzka realizacja „Walkirii" jest pierwszą próbą za
prezentowania polskiej publiczności po wielu dziesięcio
leciach przynajmniej części tetralogii. 

Carl H. Hiller 
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JÓZEF KAŃSKI 

DZIEŁA WAGNERA 
NA POLSKICH SCENACH 

/ 

„Wagner w Polsce" - to temat, któremu poświęcić by 
można obszerną naukową rozprawę rozpatrując roz- ' 
maite jego aspekty : sam choćby problem wpływu Wagne
rowskiej ideologii artystycznej oraz dzieł mistrza z Bay
reuth na twórczość polskich operowych kompozytorów 
mógłby stać się przedmiotem odrębnych studiów. W ni
niejszym krótkim szkicil przypomnieć pragnę jedynie -
i to w sposób dość pobieżny - historię realizacji dzieł 
Richarda Wagnera na polskich scenach. 
Zaczęła się ta historia w sześćdziesiątych latach ubiegłe
go stuleciii., kiedy to w Warszawie nie istniała jeszcze 
żadna stała instytucja koncertowa, ale latem w popular
nej Dolinie Szwajcarskiej regularnie występowała orkie
stra pcxl dyrekcją świetnego kapelmistrza . Beniamina 
Bilsego. Otóż na jednym z koncertów tej orkiestry, bę
dących wielką atrakcją dla melomanów, poprowadził 
Bilse ni mniej ni więcej, tylko uwerturę do „ Tannhausera". 
Publiczność była zaszokowana śmiałym nowatorstwem 
nieznanego dotąd u nas twórcy, a obecny na koncercie 
Stanisław Moniuszko tak miał się wyrazić do krytyka 
Aleksandra Polińskiego: 

„ To wspaniała muzyka i orkiestracja imponująca. 
Ale gdyby u nas ktoś napisał coś pcxlobnego, to by 
go Wyśmiano za te nowe i świeże pomysły harmo
niczne i za potęgę brzmienia, która nawet w ogrodzie 
oszałamia słuchacza. Ależ jest to muzyk, ten 
Wagner - niech go kule biją!" 



Upłynęło jeszcze lat kilkanaście, zanim Warszawa ujrzała 
jedno z Wagnerowskich arcydzieł zrealizowane w pełnym 
kształcie na scenie operowej. Oto 19 lipca 1879 roku zna
komity włoski dyrygent, który na stałe osiadł w Warsza
wie obejmując stanowisko kapelmistrza, a z czasem 
i dyrektora Opery, poprowadził premierę „Lohengrina" 
z Franciszkiem Cieślewiczem w roli tytułowej oraz ze 
znakomitą wieloletnią primadonną stołecznej opery Bro
nisławą Dowiakowską w roli Elzy. Pozostałe główne 
partie śpiewali: Józef Chodakowski- Telramunda, Ana
stazja Szczepkowska - Ortrudę oraz Romuald Wasi
lewski - Króla . Henryka Ptasznika. Przyjęcie było nie 
zwykle gorące i od tej pory stał się „Lohengrin" nieomal 
jedną z żelaznych pozycji repertuaru Opery Warszaw- . 
skiej. Od roku 1879 do 1958 grano go w sumie 248 razy, 
w głównych zaś partiach błyszczeli na warszawskiej 
scenie artyści tej miary, jak cieszący się sławą najwięk
szego tenora swojej epoki Jan Reszke i jego brat Edward, 
jak Salomea Kruszelnicka, Janina Korolewicz-Waydowa, 

. Helena Zboińska-Ruszkowska, Matylda Polińska-Le
wicka, Ignacy Dygas, Władysław Florjański, Aleksander 
Bandrowski, Józef Mann, Stanisław Gruszczyński, Wa
cław Brzeziński, Eugeniusz Moszakowski, Zygmunt Za
lewski, Adam Didur, Adam Ostrowski, Aleksander Mi
chałowski i wielu innych. Nie brakło także w tej plejadzie 
zagranicznych gości, jak sławny rosyjski tenor Dymitr 
Smirnow, włoski baryton Mario Semmarco czy bas 
Aristodemo Sillich. Jeszcze przed warszawską premierą 
bo w roku 1877, wystawiono „Lohengrina" w teatrze 
operowym we Lwowie. Tamże jeszcze wcześniej, bo we 
wi:ześniu 1863 zaprezentowano „ Tannhausera" (zresztą 
tylko jeden raz, za to w języku oryginału). Tam także 
w 1899 roku, za rzutkiej dyrekcji Ludwika Hellera:, od
była się premiera „Rienzfogo", a w 1902 - „Holendra 
tułacza". Tam również, we Lwowie, w listopadzie 1903 
wystawiono „ Walkirię" (z Gembarzewską, Korolewicz
Waydową, Bandrowskim i Mossoczym w głównych 
rolach) i tam na przestrzeni lat 1907-11 udało się stop
niowo zrealizować jedyny Gak dotąd) na polskiej scenie 
pełny cykl „Pierścienia Nibelunga". 

Ale ilościowo - a zapewne także i jakościowo - w reali
zacji. dzieł Richarda Wagnera przodowała oczywiście 
Warszawa, rozporządzająca przez długi czas zespołem 
artystów o światowym prawdziwie poziomie. Zwłaszcza 

Helena Zboińska-Ruszkowska w partii Brunhildy, 1920 



w latach poprzedzających ,wybuch pierwszej wojny świa
towej i później, w „złotej epoce" dyrektorskich rządów 
Emila Młynarskiego (1919- 29) bogaty i wszechstronny 
repertuar Opery Warszawskiej obejmował - obok wielu 
innych pozycji - wszystkie nieomal dzieła Wagnera, 
a niektóre z nich wykonywane były tak wspaniale, że 
z zagranicy (nawet z ojczyzny kompozytbra) zjeżdżali 
wielbiciele Wagrterowskiej sztuki, by je oglądać i podzi
wiać kreacje Gruszczyńskiego, Dygasa czy Zboińskiej
Ruszkowskiej. Jeszcze w ubiegłym stulediu - w roku 
1883 - wystawiono w Warszawie „Tannhausera". Luty 
1903 przynosi polską premierę „Walkirii" pod batutą 
Vittorio Podestiego, z Marią Tomkiewicz w ro1i tytuło
wej, Zboińską - Zyglindą, Bandrowskim - Zygmundem 
i Zawiłowskim- Wotanem, a Filharmonia w tym samym 
roku dała na swej estradzie ,pierwszy akt „Zygftyda". 
W maju 1908 róku wchodzi na warszawską scenę „Ho
lender tułacz", a w październiku tego samego roku -
„Śpiewacy norymberscy" z Dygasem, Ostrowskim i mło
dziutką naówczas sopranistką Marią Mokrzycką w roli 
Ewy. 24 styczniś 1921 roku wydarzeniem artystycznym 
wielkiej miary staje się premiera „ Tristana i izo1dy" pod 
mistrzowską bat\Jtą Emila Młynarskiego, i wspaniałymi 
kreacjami Heleńy Zboińskiej-Ruszkowskiej i 1grtacego 
Dygasa w partiłlch tytułowych. 
W styczniu roku 1925 wystawia Młynarski „Zygftyda", 
w którym tolę tytułową kreował Marceli Sowi.Iski, 
a Brunhildę - znbwu Zboińska-Ruszkowska, bezsprzecz
nie jedna z największych Wagnerowskich śpiewaczek 
w I połowie XX wieku. Kulminacyjnym \vreszcie arty
stycznym osiągnięciem Opery Warszawskiej za dyrekcji 
Młynarskiego stała się data 27 matca 1927 roku i uwien.:
czona triumfalńym sukcesem ptemiera największego 
z dzieł Wagnera~ „Parsif ala" (którego obszerne fragmen
ty już w roku 1 ~04 wykonano na estradzie Filharmonii 
Warszawskiej z gościnnie występującymi wielkiej miaty 
śpiewakami - Felig Litvinne, Schmedesem i Kaschman
nem oraz polskiłn basem Zawiłowskim w partii Gurne
manza). Dyrygdwał tym gigantycznym dziełem oczy
wiście sam Młyrtarski, od któregó po czternastu przed
stawieniach przejął batutę Piotr Stermich-Valcrociata, 
a następnie Walerian B'ierdiajew. Natchniortym od
twórcą roli tytułowej był fenomenalny śpiewak i aktor 
zarazem - Startisław Gruszczyński, pardę Atnfortasa 

Jan Reszke w partii Lohengrina, 1893 

Wanda · Wermińska w partii Zyg/indy 



śpiewał Eugeniusz Mossakowski, Gurnemanza - Micha
łowski, Kundry .... Maria Budziszewska, a później Frart
ciszka Platówna. 
Ostatnim dziełem Wagnera, jakie wystawiono w W at
szawie przed wojhą - jeszcze za dyrekcji Młynarskie~o -
byf „Zmierzch l:fogów" (premiera 9 marca 1929) 1 pod 
mu:zyczn}rm kierownictwem Adama Dołżyckiego, w re
żyserii Adolfa Popławskiego i oprawie · scenogtaficznej 
Józefa Wodyńskiego. Odbyło się zresztą jedynie dwa
n~cie przedstawień tego dramatu. 
Gdy po pierwszej wojnie światowej i odzyskaniu nie
pogległości rozpoczął swą działalność polski teatr opero
wy w Poznaniu, wśród wprowadzonych ha jego scenę 
przez Adama Dółżyckiego od, raztl w pierwszych dwóch 
sezonach dzieł wielkiego repertuaru znalazły się także 
Wagnerowskie: „Walkiria" i „Holender tułacz". W 1927 
roku ówczesny dyrektor Opery Poznańskiej Piotr Ster
micz wystawia ;;Zygfryda", a w 1938 Zygmunt Latd
szewski wznawia „Holendra". 
Po drugiej wojnie światowej dzieła Richarda W agneta 
zupełnie nieomal znikły z polskich scen operowych. Do
piero w lutym 1956 roku wystawiono w Operze Watszaw
skiej „Lohengrifla" pod batutą Mieczysława Mierze
jewskiego (z Marią Fołtyn i Wacł~wem Domienieckitn 
w głównych rolach), a jesienią tego samegd 'roku w Poz
naniu - „Holendra tułacza", który w roku .1966 wszedł 
także na scenę Państwowej Opery śląskiej. Po~em zaś 
przyszła pora na „Lohengrina" w Łodzi, „ tannhausera" 
w Poznaniu, Warszawie i Łodz~ inscenizacje „Holendra" 
na dalszych polskich scenach, jedyne jak dotąd po II woj
nie wystawienie „ Tristana i Izoldy" (w Poznaniu pod 
dyr. Roberta Satanowskiego, w skróconej nieco wersji) 
oraz pamiętne gościnne występy Królewskiej Opery ze 
Sztokholmu w Warszawskim Teatrze Wielkim z pełnym 
cyklem „Pierścienia Nibelunga" (styczeń 1978). Bieżące 
zaś sezony zapiśują nowe piękne karty w historii dzieł 
mistrza z Bayreuth na polskich scenach _i estradach. 

Józef kański 

OSOBY 

Sm9.MUND 
SIEGLINDE, jego siostra i kochanka 
HUNDING, mąż Sieglindy 
WOTAN, praojciec bogów 
FRICKA, jego ż~na 
BR'VNNHILDE, walkiria 
lłELMWIGE 
GERHILQE 
ORTLINQE 
W ALTRAUTE I walkirie 
SIEGRU!'łE 
GRil\1GE~DE 
SCHWERTLEITE 
ROSSWElS.SE 

Akcj• roz,rywa się w pradaWJtych czasach 
n-' ziemia~h Geonanii 



TREŚĆ LIBRETT A 
W tekście streszczenia libretta przyjęto polską pisownię imion występujących · · 
postaci - red. 

Przed wiekami, Wotan - ojciec bogów i ludzi - kazał 
Olbrzymom zbudować dla siebie wspaniały gród Walhallę, 
a w zamian obiecał im boginię miłości i wiecznej młodości, 
Freję. Bez Freji bogowie jednak zginęliby, więc Wotan 
ofiarował za nią cale złoto bogów oraz pierścień Nibelunga 
Albericha, dający posiadaczowi moc i nieograniczoną wła
dzę. Wotan, aby móc panować nad światem bogów i /iµlzi, 
musiał odzyskać ten pierścień. W tym celu przybrał postać 
wojownika o imieniu We/se i w związku ze śmiertelną ko
bietą spłodził dwoje dzieci: Zyglindę i Zygmunda, który 
miał w przyszłości odebrać pierścień Nibelunga. Ze związku 
Wotana z boginią Erdą narodziło się dziewięć półbogiń 
walkirii, które miały w bojach dodawać męstwa wojowni
kom, a martwych bohaterów przyprowadzać do Walhalli, 
by z nich bogowie mogli utworzyć armię niezwyciężonych. 
Mijały lata. Zygmund wyrósł na dzielnego rycerza i pro
wadził liczne bitwy. Pewnego razu uległ sile nieprzyjaciół 
i ciężko ranny schronił się do chaty stojącej w głębokim 
lesie. 
W tym właśnie momencie rozpoczyna się druga część 
„Pierścienia Nibelunga ". 

AKT I 

Podczas szalejącej na dworze burzy ranny i ·znużony 
Zygmund wpada do chaty Hundinga i omdlały osuwa 
się na ziemię. Znajduje go tu Zyglinda, żona Hundi'nga 
i powodowana litością ratuje zemdlonego. Do chaty 
powraca Hunding i podejrzliwie patrzy na dziwne po
dobieństwo między · żoną a niedoczekiwanym gościem. 
Na jego prośbę Zygmund opowiada swoje dzieje, lecz 
zataja. prawdziwe imię: wcześnie utracił matkę i siostrę, 
gdy razem z ojcem, dzielnym wojownikiem Wolfem, 
przebywał w lasach ścigany przez.nienawistnych wrogów. 
Teraz zaś stracił swą broń i odniósł rany walcząc w obro
nie dziewicy wydanej przemocą za mąż za niekochanego 
człowieka. Hunding domyśla się, że jego gość, to ten sam 
wojownik, którego bezustannie ścigał wezwany na pÓ
moc przez swych krewnych, pokonanych przez Zygmtinda 

broniącego nieszczęsnej dziewczyny. Jednakże Hunding 
szanuje święte prawo gościnności i pozwala przybyszowi 
pozostać na noc w swym domu, -lecz oznajmia .mu, że 
wyzwie go na pojedynek o, świcie następnego dnia. 
Pozostawszy sam, Zygmund wspomina słowa swego 
ojca, który niegdyś obiecał dostarczyć mu broń w chwili 
największego niebezpieczeństwa. 
Do izby wchodzi Zyglinda. Domieszała ona H undingo
wi do napoju nasennego ziela i korzystając z bezpiecznej 
chwili wskazuje Zygmundowi miecz wbity w pień jesionu 
i opowiada jego historię. Oto przed laty, w dniu jej wesela 
jakiś tajemniczy starzec wbił miecz w pień jesionu prze
znaczając go temu, kto potrafi wyciągnąć ostrze z pnia. 
Do tej pory nie udało się to nikomu, chociaż próbowali 
najwięksi i;iłacze i najdzielniejsi wojownicy. 
'Romantyczna noc budzi w sercach Zygmunda i Zyglindy 
coraz więlcsze uczucie miłqści. Zbyt późno rozpoznali 
w sobie brata i siostrę. Pełen uniesienia Zygmund into
nuje płomienną pieśń o miłości i wiośnie. Z nadludzką 
siłą wyrywa z pnia miecz i wraz z Zyglindą wybiega 
z domu w las. 

AKT II 

Scena pierwsza 
Po miłosnej nocy spędzonej z Zyglindą, Zygmund upro
wadził ją ~ domu Hundinga. Przebywający w Walhalli 
W o tan, poleca swej ukochanej córce, walkirii Brunhildzie, 
aby w mającej nastąpić walce między Zygmundem a.Hun
dingiem dała zwycięstwo Zygmundowi. Planom tym 
sprzeciwia się małżonka Wotana, bogini Fryka, opiekun
ka ogniską domowego i małżeństw. Uważa ona postępek 
Zygmundą za podwójną. zbrodnię: cudzołóstwa i kazi
rodztwa i w imię sprawiedliwości żąda, by zwycięstwo 
w boju należało do Hundinga, który musi pomścić hańbę 
swego · domu. Wotan sprzeciwia się temu, twierdząc, źe 
związek dwojga istot wtedy jest grzeszny, gdy brak w nim 
miłości. Ponadto Zygmund, wolny od boskich praw i bo
skiej opieki przeznaczonyjest do wielkiego czynu - odzy
skania pierścienia Nibelunga, czego nie może dokonać 
sam Wotan. Fryka jednak oświadcza, że Zygmund, jako 



syn Wotana, również podlega boskim prawom. Wreszcie 
z rozpaczą w sercu, W otan musi tlstąpić przed wolą 
małżonki. 
Do zamyślonego Wotana żbliża się Brunhilda, usiłując 
go pocieszyć. W otan opowiada córce historię pr.zeklętego 
pierścienia i przyzhaje się do własnej bezsilności, nie 
pozwalającej mu dokonać dzieła naptawy dawnych błę
dów. Zabrania też Brilrlhildzie, pdd groźbą surowej 
kary, pomagać ZygmuhdoWi w walce - boskich wyroków 
nic nie jest w stanie zmienić. 

Scena druga 

Zygmund i Zyglinda uciekają przed JHundingiem. Poja
wia się Brunhilda i ptzepoWiada rychłą śmierć, ale jedno
cześnie pociesza go, iż padłszy jako bohater w boju ma 
zapewniony wstęp dó siedziby bogów - W allralli: Rozko
sze życia w Walhalli nie nęcą Zygmuhda, gdy dowiaduje 
się, że Zyglinda nigdy tam się nie ddstanie. W rozpaczy 
dobywa miecza, by zabić swą siostrę, a wówczas Brunhilda 
pełna sympatii do jego miłości postatiawia sptzeciwić się 
woli Wotana i przyrzeka Zygmudowi swą pomoc. Dźwięk 
rogu oznajmia zbliżanie się Hundłnga Rozpoczyna się 
walka, podczas której Brunhilda osłania swą tarczą 
Zygmunda. Nagle na placu boju pojawia się sam Wotan, 
o którego włócznię rozpryskuje się bzarodziejski miecz 
Zygmunda. Teraz jtJ.ż bez trudu Hunding zabija młodego 
bohatera, a Brunhilda zebtawszy szczątki miecza ucho
dzi wraz z Zyglindą przed gniewem ójca bogdw. Na gest 
ręki Wotana Hunding pada martW}', a sam Wotan 
wyrusza w ślad za nrunhildą, aby ukarac jej nieposłu
szeństwo. 

~Jadwiga Jarosiewicz, projekt kostiumu Briinhildy 



AKT III 

Na ·odległym wzgórzu zbierają się walkirie, przywożąc 
przytroczone do siodeł ciała bohaterów poległych w bo
j ach. Przybywają, by zdać sprawę ojcu z czynów tego 
dnia. Brak tylko dziewiątej walkirii - Brunhildy. Pojawia 
się wreszcie i ona przywożąc Zyglindę i prosi swe siostry 

·o ochronę przed gniewem W o tana. Zrozpaczona po 
stracie brata i kochanka zarazem, Zyglinda pragnie już 
tylko śmierci. Gdy jednak Brunhilda oznajmia jej, że 
w swoim łonie nosi ona potomka Zygmurlda, który 
stanie się sławnym rycerzem, Zyglinda postanawia szukać 
dla niego ratunku'. Za radą Brunhildy zabiera szczątki 
miecza Zygmunda i uchodzi do lasu, by w pieczarze 
karła Mimego szukać schronienia. 

Wśród gromów i błyskawic przybywa rozgniewany 
Wotan, poszukując nieposłusznej córki. Za sprzeci
wienie się jego boskiej woli musi ona ponieść karę: 
zostanie odebrana jej boskość, a sama Brunhilda za
padnie w głęboki sen, z którego może ją zbudzić 
i posiąść pier wszy lepszy, kto ją napotka. Brunhilda 
błaga ojca, by ją nie karał tak surowo - przecież postępek 
jej wynikał tylko z uczucia litości '"dla nieszczęśliwych 
kochanków. Wotan nie może jednak cofnąć swego 
wyroku, lecz na gorące błagania Brunhildy rozkazuje 
bogu ognia, Logemu, by ten otoczył jej skalne łoże mo- · 
rzem płomieni; z którego wydostać ją będzie mógł tylko 
rycerz nie znający lęku. 

' 
....... 

Jadwiga Jarosiewicz, projekt kostiumu Wotana ~ 
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TEATR WIELKI W ŁODZI 
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Kasy Teatru czynne codziennie w godz. 12,00-19,00 
tel. 33-77-77, 33-99-60. 
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