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Akcja toczy si~ w Turyngii w XIII wieku 

Akt l 

Tannhauser - rycerz-trubadur, od dłuższego czasu oddaje się przyjem

nościom w pełnym rozkos~ świecie bogini miłości Wenus. Zatęsk

niws~ za ziemiq i świadom lego. że żyje w grzechu. postanawia wra

cać do świata śmiertelników. Na próżno Wenus usiłuje zatrzymać kochanka. 

f9rcerz w~a na pomoc Matkr; Boską; czarodziejska grota znika. 

Dolina w okolicach Wartburga. Sfychać pieśń pastuszka i chora! pielgrzy

mów. Tannhauser spo!Yka polujqcego landgrafa Hermanna i dawnych kom

panów. Szczególnie serdecznie witany jest przez swego prgjaciela Wolfra

ma. Nie 14)'/awia im jednak, gdzie o/I przez tak długi czas. Dowiaduje się, 

że landgraf odda rękę swej siostrzeni<;y Elżbie!Y temu, kto zv.ycię.& w śpie

waąym turnieju. Wspominajqc dawne uczucie, jakie ląąylo go z dziew

czyną. v.yrusza na wartburski zamek. o/ s/anqć w konkursowe szranki. 

Akt Il 

Zamek landgrafa. Elżbieta nie posiada się ze szczęścia, widz..ąc w zamkmyych 

murach ukochanego, o którym od dawna nie mia/a żadt!)"Ch wieści. Wierzy w 

jego ZH!J'Cięstwo w rozpoc~najqc;ym się w/aśnie tumie/u. W uroąys!Jm po

chodzie do zamku wkracz.aj<J goście i uczestnicy tumie/u. Wita ich land

graf z siostrzenicą. W zawodach v.ygra ten rycerz. któty w pieśni odda 

najpełniej istotę mi/ości. Jako pierwszy v.ystępuje Wolfram. Od dawna kocha 

Elżbietę. ale p17)'Wiązanie do pl7)'/acie/a każe mu ukrywać swe uczucie. Wolfiam 

5piewa o czystej mi/ości, wolnej od zmysłowego pożqdania. Natomiast 

Tannhauser opiewa milosnq rozkosz, jakiej zaznawał w królestwie Wenus. 

Jego pieśń tAjM!olu/e ogólne oburzenie i potępienie. W obronie ukochanego staje 

jecjynie Elżbieta. landgraf uyznac.za Tannhiuserowi karę: o/ zmazać winę musi 

jako pielgrzym udać sir; do Rzymu, v.yznać papieżowi swój grzech i otrzymać 

od niego przebaczenie. 
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Akt Ili 

Minęfy miesiące. Elżbieta czeka wiernie na ukochanego. choć trsknota za 

nim dosłownie ją zabija. Tannhausera "'!}'patruje także Wolfram. wciąż kryją

')' w sercu mi/ość do Elżbiety. Umęczo'!Y trudami wędrówki, z Rzymu 

powraca V'(YCZekiwa'!Y pielgrzym. Opowiada Wolframowi o spotkaniu z suro-

1-9'm papieżem Urbanem. Gcfy 1-9'jawil mu, że iyl u boku Wenus, papież 

odpowiedział, że prrdzej zakwitnie jego drewniana laska, niż Bóg odpuści 

Tannhauserowi tak straszt!Y grzech. Skoro ani Niebo, ani ludzie nie potraflq 

mu 1-9'bacz_yć, rycerz wz_yW<J na pomoc Wenus. Chce do niej wrócić. jednak 

sfyszqc pogrzeboviy dzwon i wieść, że z tęskno!Y za nim zgasła Elżbieta, 

także umiera, umęczo'!Y wędrówką i "'!}"rzutami sumienia. W !J'l77 momencie 

sjychać śpiew pielg9"7ów, zdumio'!Ych niezJtl!Yk/ym cudem. Oto ich laski 

pokryjy się zielof!Ymi liśćmi i kwiatami. To znak. że Bóg przebaczy/ nawet 

najwięks2Jlm grzesznikom. 
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(;r~~ (.~:,.-~)""".' ,'?"~ -Q..-~,1 "' ;;;-:;~':J.<"- znosili lizusostwo kompozytora. poni-
' ::.<fr; - - } 1:-ł:i.t. ~-~y) K"',.-;<" 't',.:;\ . ,_ . . , . . . . , 
r,.-Y„·,·;~);~. '...! \. -; ·( -;~=:..,-~h _. ~ -~Lenia. ktorych 1m nic szczędził 1 wygo-
. '')~jf~ - ~.....: · -41-.,-, .""::'(\.· ~ 
.;... -·~ __:__ -~ ::·--"' ·.- , ;'. rowane wymagania artysty. Ludwik li Ba-

( zy wiedział . czym są wyrzuty 

sumienia? Może po to powo!J-wał do ż.y

cia swych bohaterów: Rienziego. 

Tannhausera. Elżbietę. Wotana, Kundry. 

by to oni. cierpiąc, pokutowali za jego 

przewinienia? Wszak popełniał ich bez 

liku: megalomania. pycha . egocen

tryzm, cudzołóstwo - to jego grzechy 

główne . A oprócz tego był geniuszem 

i szarlatanem. wizjonerem o miesz

czańskim guście. rewolucjonistą . żyją

cym na koszt monarchy. praktycznym 

romantykiem, kochankiem żon sV1ych 

przyjaciół i protektorów. uczestnikiem 

demokratycznej rewolucji szczerze nie

nawidzącym Żydów. Długo można tak mó

wić o Wagnerze. którego osobowość zło

żona była ze sprzeczności. Dzięki nim 

powstała żywa do dziś legenda tytana 

muzyki. ekscentryka. dziwaka i geniusza. 

~· ' :l Romantyczne uwielbienie dla 

indywiduum przyczyniło się to tego. że 

Wagner stał się jedną z najważniejszych 

postaci wieku XIX. Uwielbienie to prze

chodziło nierzadko w egzaltowaną histe

rię. lego najbliżsi wielbiciele bez skarg 

warski. protektor Wagnera. wydawał 

krocie na realizację jego marzeń. W ob

liczu geniuszu - wybaczali mu wszystko. 

Po drugiej stronic, byli ci, którzy uważali 

go za wariata. a jego twórczość za 

szarlatanerię, wiodącą młodych, zapa

trzonych w nią kompozytorów na zatra

cenie. Swą dzia~alnością postawił w nie

zręcznej sytuacji innych twórców. Był dla 

nich wyzwaniem. któremu nie potrafili 

sprostać. Brakowało im jego tupetu i non

szalancji. Nie mogli mu odmówić geniuszu 

muzycznego. imponowała im śmiałość 

z jaką walczył o odrodzenie tragedii na sce

nie muzycznej. Nie odpowiadał im jednak 

sposób w jaki twórca Tannhausera reali

zował swe postula~ o odrodzeniu synkre

~cznej. wywodzącej się ze starożytnej 

Grecji. sztuki. W Tristanie i Izoldzie 
przytłaczał ich mnogością niezwyk!J'ch 

pomysłów harmonicznych, którymi ba

wił się. w oszałamiającym tempie dopro

wadzając muzykę europejską do granic. 

jakie od stuleci wyznaczał system dur

moll . Ich zakłopotanie wobec muzyki nie

mieckiego kompozytora najlepiej wyraża 

chyba powiedzonko przypisywane Ros

siniemu: Wagner ma dobre minu!y, lecz 
kiepskie kwadranse. Byli też tacy. jak 

na przykład włoski kompozytor Boito, C7J 

filozof Nietzsche. u których po okresie 

bezgranicznego uwielbienia nastąpił 

okres skrajnej nienawiści. Zraż.ał do sie

bie nie ~lko swym nieprzystępnym dla 

wielu dziełem. ale i zachowaniem. Jego 

oddany wielbiciel. c!,yrygent i pianista Hans 

von B6low przeszedł do obozu pr.leciwni

ków Wagnera. gdy ten uwiódł mu żonę. 

Śpiewacy n0tymbersc_y. tetralogia Pier
ścień Nibelunga. Tristan i Izolda oraz 

Parsifal mia!J' one coraz mniej wspólne

go z tradycyjną operą. Ich twórca kon

sekwentnie dążył do stworzenia dzieł , 

w których muzyka nie jest celem, lecz środ

kiem do jego osiągnięcia. Celem zaś była 

I .1gLl..I • którą wyrażać mia!>' wszystkie 

\ publiczność? Ta także padzie- sztuki, współistniejące ze sobą w jednym 

lona była na dwa obozy. O .----------. dziele: literatura. muzyka, 

ile Niemcom łatwiej było plastyka. aktorstwo, taniec. 

przez kilka godzin śledzić 

losy Wagnerowskich bohate- Jako kompozytor nie był 

rów. o ~le Francuzi i Włosi z jednak Wagner rewolucjonistą. 

trudem przyjmowali przydłu- lego twórczość cwoluJje od 

gie historie. które opowiada!>' formy tradycyjnej opery do 

dzieje nie włoskiej lub hisz- dramatu muzycznego. Po-

pańs kiej arystokracji z mi- ......__ ______ ___. dobną drogę przeszło wielu 

ni onych epok. czy orientalnych ka pła- innych kompozytorów. jak choćby Verdi, 

nek. ale obce im losy bogów północnej czy Cza jkowski. jednak tylko Wagner 

mitologii. Jednak nowa tematyka byłaby potrafił wyraźnie sprecyzować swoje 

do przyjęcia, gdyby Wagner zgodził się twórcze credo. Na tym między innymi 

przyoblec ją w to. co dziewiętnastowiecz- polega wyjątkowość tego artysty. Jego 

na publiczność operowa lubiła najbar- działalność nie ograniczała się jedynie do 

dziej: piękne, gładkie i słodkie melodie, komponowania muzyki. Sam pisał so-

dające okazje do wokalnego popisu . bie libretta, będące owocem licznych 

Tu Wagner zawodził na całej linii. Tosta- lektur i studiów nad systemami filozo-

nowiło dla mieszczańskiej publiczności frczny mi oraz Żj\i\.)'m wcieleniem teorii 

jego grzech najcięższy. Wagner miał za zapisanej w paru traktatach. Osobiście 

nic jej burżuazyjne przyzwyczajenia . troszczył się o realizację swych dzieł. 

W miarę jak w przeciągu czterdziestu I tu ciekawostka: ten. który pogardzał 

dwóch lat powstawa!Y jego kolejne dzie- tłumem i wierzył w elitarność swej sztu-

ła: Boginki. Zakaz miłości, Rienzi. Ho- ki , marzył o ~m. by stworzyć dzieła, któ

lender tu/acz , Tannhauser, Lohengrin. re mia!>' być prezentowane masom w spe-



cjalnie na tę okazję zbudowanym teatrze. 

Dzieła te ogląda!Yby rzesze. na czas fe

stiwalu mieszkające w namiotach otaczają

cych teatr. W swej próżności planoWcłł. ~ po 
prezentacji spalić par9'lury wraz z ca!Ym te

atrem. Rz.ec2)1Wiście: Wagnerowi. pr2)' po

mocy darczyńców. udało się wybudować 
swój teatr w Bayreuth oraz zorganizo

wać festiwal własnych dramatów. Dzieł 

nikt nie s palił. Cały ostał się także 

widoczki śmies2Y!Y w zestawieniu z po

wagą dzieł . Symbolika dramatów została 

nieszczęśliwie przyozdobiona rosz

czącymi sobie prawo do naturalizmu de

koracjami i kostiumami (skr2)'dlate i rogate 

hełmy. skóry narzucane na ciała ukryte 

jednak pod cieliso/ITI trykotem - żadnej na

gości!). Sztuki plasryczne. które mia!Y 

wes pół z innymi wieść ku przeżyciu ka

tharsis - zawiod!Y. 

teatr i znajdujący się nie- ....----------, 
opodal dom Wagnera Dziś, nie zarażeni chorobą 

(mieszczańska willa w ni- wieku dziewiętnastego. jaką 

czym nie pr2)'pominająca był wagneryzm. mogąc z dy-
prymirywnego namiotu) . p; '' stansem spojrzeć na dzieła 

Mało tego: teatr ów stał się Mistrza z Bayreuth. bogatsi o 

wzorem dla wielu innych I doświadczenia Wielkiej Refor-

i wprowadził nowinki. któ- my Teatralnej (którą i on po 
re dziś są dla nas oczywi- części sprowokował), a więc L----------' 
ste. jak choćby orkiestrę oglądający jego dzieła w te-

ukrytą głęboko w orkiestronie i całkowite 

zaciemnienie widowni. Z drugiej stro

ny teatr ten. czy raczej zaplecze technicz

ne całego dziewiętnastowiecznego teatru , 

nie sprostało wymogom Wagnerowskich 

wizji (czego sam Wagner zdaje się nie 

dostrzegał). Monumentalne dzieła nie 

U2)'Ska!Y wówczas godnej siebie opra\i\i)' 

scenicznej. Teatralni technicy w żałosny 

sposób radzili sobie choćby ze sceną 

cwałowania Walkirii (na drewnianych ko-

niach sadzano dzieci, by zachować od-

powiednie proporcje). Tekturowe deko-

racje, malowane na płótnie realisryczne 

atrach. które godzą się na umowność, sym
bol i skrót, jesteśmy w stanie spojrzeć na 

Wagnera z chłodnym dystansem. Jeśli 

jednak ów chłód przemieni się w gorący 

zachwyt nad utworem. to znak, że Wa

gner nie bez powodu wzbudzał ryle emo

cji, a jego wszystkie grzechy będą mu 

od puszczone. 

Nowa szkoła Richarda Wagnera 
(sześcioletni kurs 1·vagnerowski) 

Rok pierwszy 

• 
~ 

' 
\ 

.-.Ą ' 
l\<.1jpiuw ddik~H1 I UCi'j \il; li ~tm:go Mlslrlll. 
(o„ nam :,ie; 1dujL, .le 1 .UV'.\~ <>i\' lkclhoven. 
\\' \UffiiC 11 ~ t)l tk 11\' ula ll:JS, lcm1i1 :JllllÓ\~ 

vtuk1 1\~~.1 ncj . 

Rok trzeci 

kr;ii': kniej na l m11hi111'cr..1. Tu . r..:cb~1 już ,\ ,~. 

vcgo pn'>wi<;u:ni.1. . \I~ . 1„<1C7Vnil bvc oJc:.i:u· 

waln) lcl.kl tik (dr~.11\ht 1\ g;mllc) 

Rok piąry 

Cr.1-, n.1 1a~fllC'V."J111c .gim\ 1c1 1011 1·. P1c•nc1Cntu 
,\·'ihdun._i;J. Co\ Llcgo J7 ej'- .;ję sic / pflK ml. 
t\le lll nap J l\U\ nic t.:1h ego. 

Rok drugi 
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pei Ricn/itn Na lj in cl;ip c: UC/en ~w:i nioc 1.a
\\tbęa:i jc~z~7..c 'ile l\)'Z.V.t:j 

Rok czw<irry 

Th~/Jrl 01nao<: d ;i ol11\..Żnego śpie1u~.1 oic•v.
'>l\< •\idk1 \kol, 1\' l.icrut ~J \wsokodrJm:.i~u1 t:I 
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Rok szósry 
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l':Jr"iibf.1 : \\r:t7 / n rn dojrzaio<i. laur. w5tę,.,J 
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lcdna z satyr na Wagnera. ukazująca zgubne skutki l'.'.)'konywania jego muzyki. z.arnieszczona w berl ińskim Ulfie. 
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śpiewaków staje się punktem wyjścia do 

snucia komicznej intrygi) oraz miste

rium scenicznego Parsifal. Sam Wagner. 

w zależności od okoliczności i zdobywa
nych doświadczeń życiowych. nie tylko 

wnosił poprawki do partytury ale zmieniał 

kilkakrotnie wymowę swego dzieła, co 

świadcry jak najlepiej o samym dramacie . 
. . . jest jednym z tych dzieł Wa- mieniącym się znaczeniami. Wszak i dziś 

gnera. które są świadectwem jego kon- może być on postrzegany na wiele spo-

sekwentnego dążenia do przekształce- sobów - dosłownie: jako piękna baśń. ope-

nia opery w dramat muzyczny. Świadczy rowy epos rycerski o średniowiecznej Pe-

o tym już sama forma utworu. Nie ma tu 
1 

, nelopie; archetypicznie: jako 

jak w tradycyjnej ·operze wyraźnego l'~~~~v I opowieść o wszechwładnej mi-

podziału na poszczególne numery mu- ~ łości silniejszej od śmierci; sym-
zyczne (uwerturę . arie, duety. zespo!)r bolicznie: np. jako historia 

itd.). Owszem - można je bez trudy wy- człowieka rozpiętego pomiędzy pełnym 

różnić. lecz są one ze sobą wyraźnie pułapek, ale dającym wiele rozkoszy świa-

splecione, tworząc ~całość. którąsta- tern erotyki. a surowym. choć gwarantu-

nowią se~ Sporo tu jeszcze elementów jącym bezpieczer1stwo i zawsze lepszą 

zdradzających wf>!yw popularnych w wie- przyszłość światem wiary chrześcijańskiej. 

ku dziewiętnastym i wyśmianych przez Tannhausera można też odczytać jako 

Wagnera oper historycznych. które ce- przypowieść o mężczyźnie. który chce 

chowa!Y efekciarstwo i widowiskowość. mieć wszystko: sukces. uznanie. czyste 

Takimi scenami są choćby bachanalie w gro- sumienie. a u swego boku kobietę. łą-

cie Wenus. czy marsz i chór z aktu drugiego. czącą zarówno cechy wyuzdanej kochanki 

rfjJ) jak i anioła. 
~Libretto kompozytor oparł na 

kilku źródłach: ludowych podaniach i Nad librettem Wagner pracował od 
legendach oraz ich literackich opraco- lata 1842 roku do kwietnia roku następ-

waniach. Korzystając z nich Wagner zna- nego. Muzyka powstawała nieco dłużej. 

lazł też pomys!Y na dzieła. które mia!)! Pierwsze pomys!Y muzyczne kompozy-

powstać później: Lohengrina. Śpiewaków tor zapisał w lipcu 1843. a w całości 
norymberskich (w których pojedynek partytura była gotowa 15 kwietnia 1845. 

\ 
\ 
I 

\ 
\ 

Dzieło miało swoją premierę 19 paździer- Auberem. Donizettim. Rossinim. Ver-

nika 1845 roku. Odbyła się ona w przy- dim, Halevym. Adamem i wieloma in-

pominającym swą bryłą urodzinowy tort nymi popularnymi wtedy kompozytorami. 

Teatrze Królewskim w Dreźnie . Dyrygo- zaczął zabiegać o wystawienie tam któ-

wał sam kompo7ytor. Pierwsze przedsta- rcgoś ze swych dzieł. Dzięki wysoko po-

wienie nie było ani sukcesem ani poraż- stawionym protektorom. dyrekcja Ope-

ką. Drezdeńczyków muzyka Wagnera nie ry Paryskiej została niemal zmuszona do 

zaszokowała: znali wszak j uż. bal. byli wystawienia utworu Wagnera (Zresztą, 

świadkami prapremier Rienziego i Ho- proszę pana. wiadomo obecnie, że jest 
tendra tułacza. Z przedstawienia na pan niezmiernie utalentowa'!Y; cesarz dal 
przedstawienie, Tannhauser podobał się rozkaz wystawienia pańskiej opery - miał 

coraz bardziej . Jeszcze przed premierą us!Yszeć kompozytor z ust jednego z 

Schumann. po przejrzeniu wydanej dru- dworaków}. Wagner nie bez powodu za-

kiem partytury opery. pisał do Mendel- proponował właśnie Tannhausera. Sam 

sohna: Wagner skońąyl znowu jedną zdawał sobie sprawc;. że jest to kompozy

operę - niezawodnie zdo/'!Y chłop i nad cja. która wiele 7,awdzięcza francuskiej 

pojęcie śmiafy- ale. zaiste nie umie ani szkole operowej. By uczynić ją jeszcze 

czterech taktów ładnie i przynajmniej bardziej atrakcyjną dla paryżan. dokonał 

dobrze napisać lub pomyśleć. Jednak po ; pewnych zmian. między innymi na 

ujrzeniu i wysłuchaniu utworu w teatrze. t. fi!-. i początku dodał scen<; baletową. 
uczciwie donosi twórcy Marsza weselne- i[';:,/ J Choreografię do niej ułożył Ma-

gCT. Muszę niejedno odwołać, co pisa- - J rius Pelipa. ten sam. który 

Iem panu o !,Ym po lekturze par!,Ytwy. wkrótce w Petersburgu miał stworzyć naj

Ze sce'!Y przedstawia się WSZ)'Stko cal- wspanialsze układy w historii baletu. Już 

kiem inaczej. Wiele rzec;;y porwało mnie pomysł vrystawienia w Paryżu dzieła nie

zupelnie mieckiego był niezwykle ryzykowny. Na 

l\1arzeniem Wagnera. był sukces 

w stolicy Europy: Paryżu. Ty lko paryski 

triumf. promieniujący na całą Europę. 

mógł zaspokoić jego ambicje i zapewnić 

pozycję jednego z czołowych kompozy

torów tamtej epoki. Choć gardził odno

szącymi w Paryżu sukcesy Meyerbeerem. 

dodatek Wagner zrażał ku sobie coraz 

szerszy krąg ludzi. Domagał się ogrom

nej ilości prób (trwa!Y one pięć miesięcy 

- ewenement w tamtych czasach!). 

Szybko stał się obiektem kpin. żartów. 

karykatur. a j uż wkrótce. po fiasku pary

skiej premiery - także i muzycznych pa

rodii. Dzieło wygwizdano. choć na wi-



dawni sychać też bJ!y okgki aprobao/. Pa

nowic, któg przychodzili do teatru pod

czas drugiego aktu, gdzie tradycyjnie była 

scena baletowa (ewentualnie bjł to akt trze

ci). by popatrzeć na kształtne !Ydki balet

nic. byli rozczarowdni. że ich utgmanki 

miay swój v.ystęp zaraz na początku wie

czoru. Ale to był o/lko pretekst do tego. by 
Francuzi mogli okazać swą niechęć niemiec

kiemu kompo?ytorowi. Nagonka na Wa

gnera zrobiła swoje. Po trzecim przedsta

wieniu, na życzenie samego twórcy. opera 

zeszła z afisza. Offenbach, jedna z najwięk

szych gwiazd ówczesnego Paryża. pisał: 

Uczoność i nuda nie są równoznaczne ze 
sztuką. Senior francuskich kompozytorów 

- poważany Auber, wysłuchawszy 

Tannhausera był jeszcze bardziej złośli\,\)' 

od swego młodszego kolegi: Jakże o/ to 
b_ylo zie. gd_yb_y to o/fa muzyką. Odtąd w 
Paryżu określenie muzyki. jako muzyka wa

gnerowska bjło najgorsz.ą obelgą pod ad

resem krjo/kowanego,niepodobającego się 

dzieła (tak określono również Carmen Bi

zeta). Cóż -~ razem Francuzów zawiódł 

ich gust.. choć paryska porażka Wagnera 

zrobiła mu świetną reklamę i stała się jed

nym z najchętniej przez biograf ów opisy

wanym epizodów z jego życia. 

fij \i\' Polsce Tannhfiuscr miał swoją 
premierę dopiero w roku 1883 w Teatrze 

Wielkim w Warszawie i bjł to pierwszy kon

takt warszawiaków z kompozycją Wagne-

rawską. Rodzima krjo/ka. w przeciwień

stwie do paryskiej, doceniła znaczenie tego 

\.\)'darzenia. "Kurier Codzienny" pisał: 

Dzień 2!J kwietnia 1883 r. będzie datą pa
miętną w dziejach naszego teatru. Od daw
na z niecierpliwością oczekiW'ane. otoczo
ne legendą niez~fych trudności dzieło 
IM'łgnera przyoblekło się wczoraj w szatę 
rzeczywistości spełnionego faktu. Do pre

miery przygotowano się niez\,\)'kle staran

nie. Układ sceniczny (czyli jak dziś byśmy 

nazwali "reżyseria"). a także projek9' ko

stiumów i rekwiZ)'o/ bJ!y zapożyczone z 

Wiednia (zaZ\.\)'cz.aj brano już gotowe z 

magazynów). Aż do cz.asów li wojny świa

towej dzieła Wagnera zajmoway w reper

tuarach polskich teatrów ważne miejsce. 

"" • ,..r I 'l ~ ~ '\lieste9' - przez ostatnie SO lat ope-
ry i dramao/ Mistrza z Bayreuth v.ystawia

no u nas zbyt rzadko. by można go było 

dziś uwa:l.ać za kompozytora znanego i lu

bianego. Kolejna nagonka, ~ razem po

śmiertna. na Bogu ducha winnego Wagnera 

za to, że jego dzieła sta!Y się arryso/cznyrn 

zapleczem dla faszystowskiej ideologii, po

czynił-a w naszej teatralnej kulturze ogrom

ne spustoszenie. Wyrzekliśmy się Wagne

ra, a wraz z nim części europejskiego dzie

dzictwa, by teraz uczyć się go na nowo. 

Każda polska premiera Tannhausera, Ho
lendra, czy Parsifala jest więc jak rozkwita

jąca laska. l}'m razem kwitnie ona dla nas. 
(,'(,{//, 9. 



\V powszechnym mniemaniu Sopot jest jedyną z leżących nad Zatoką Gdań

ską mi~cowością, gdzie b_y!y vrystawiane opery i dramary muzyczne Richarda Wa
gne;a. Zródłem tego poglądu są relacje z lat międzpvojennych, kiedy to w czasie 

corc;µnych festiwali wagnerowskich vrystępowali w Operze Leśnej najv.ybitniejsi śpie

wa'/>' i dyrygenci. Te kilkanaście rygodni niezw_yk!J'ch wydarzeń arrysrycznych w „Bay
reucie Północy" usunęło w niepamięć dziewięćdziesiąt lat obecności dzieł Wagnera 

n~ i5cenie Teatru Miejskiego w Gdańsku. Przywróćmy pamięci najważniejsze etapy 
pornawania przez gdańską publiczność kolejnych dzieł kompo~ora oraz vrystępu

ją'f'ch tu niegdyś jego krewnych i znajomych. 

1 
Ret CZJrodziejski Mozarta, Fidelio Beethovena i ~ulik sewilski Rossiniego -

w .!Ych i innych operach występował na scenie Teatru Miejskiego w sezonie 1836-
1837 baryton Henryk Wolfram. Jego żonę Klarę oklaskiwano między innymi w ope
rach Murarz i ślusarz Aubera i Tajemnica Solie' go. Oboje byli poprzednio związani 

rocznym kontraktem z teatrem w Magdeburgu. gdzie pod koniec sezonu, 29 marca 

1836 roku, Klara Wolfram brała udział w prapremierze opery Zakaz miłości, dzieła 
\ej młodszego brata Richarda Wagnera, kapelmistrza tamtejszego teatru. Izabellę. 

gł?wną partię kobiecą w Zakazie, śpiewała pani Pollert. Dwa dni po premierze ze
s~ teatru został rozwiązany. Wagner pojechał w poszukiwaniu pracy do Berlina, 
Wplframowie udali się do Gdańska, aktorka Minna Planer i śpiewaczka Maria Loew 

da]· teatru. w Królewcu, reszta zes~u szukała zatru~nienia w innych teatrach. 
, X ie znalazłszy pracy w Berhrne, młody kapelmistrz udał się pod koniec czerwca 

18~6 roku do Królewca, dokąd droga wiodła przez Tczew. Być może więc odwiedził 

w ~dańsku rodzinę. W trakcie zabiegów o zatrudnienie w królewieckim teatrze Wa

gn~r otrzymał od siostry wiadomość o czekającym na niego w Gdańsku stanowisku 
kapęlmistrza, nie prz:yjął jednak propozycji. gdyż nie chciał rozstawać się z Minną 

Plarler, którą niebawem - 24 listopada - poślubił. 
' \'V marcu 183 7 roku skończył się kontrakt Wolframów. Od kwietnia z zespo

łem gdańskiego teatru związała się pani Pollert - Izabella z Zakazu - a po kilku 

miesiącach kapelmistrz Ludwig Schuberth, o którego uprzednich utarczkach z Wa-

gnerem relacjonowała w korespondencjach z Królewca gdańska prasa. Pani Pollert w 
czasie sezonu teatralnego śpiewała w wielu operach, między innymi w premierach 

Pocz!J1iona z long/umeau Adama i i;ydówki Halery'ego. 
r lapremiera opery Rienzi odbyła się 20 października 1842 roku w Dreźnie, 

· tamże 2 s~cznia I 84 3 po raz pierwszy wykonano operę Holender tu/acz. Głó~ne 
partie kobiece w obu dziełach Wagnera kreowała Wilhelmina Schr6der-Devri~nt , 
która w maju 1843 przybyła do Gdańska na cykl gościnnych vrystępów. KiliJ z 
wykonanych z jej udziałem oper np. Don Giovanni Mozarta i Norma Belliniegp -

do dzisiaj utrzym~ się w repertuarze większych teatrów operowych. pozost1łe 
Montecchi i Capuletti Belliniego i Otello Rossiniego ukazują się na scenach nader 

rzadko. Tyczy to również opery lukrecja Borgia Donizettiego. której premierę - I 4 

maja I 84 3 - uświetniła kreacja znakomitego gościa. : 

10 czerwca 1844 roku gdańska publiczność po raz pierwszy us!y.;zała muzY
kę Wagnera - duet Senry i Holendra z opery Holender tu/acz. W o/fll samym roku od 
I O października do 14 listopada vrystępował-d gościnnie w Teatrze Miejskim Maria 

Loew, zap~zyjaźniona z Wagnerami od czasu wspólnych vryst<;pów w teatrze w Mag

deburgu. Spiewaczka rozpoczęła cykl ~tępów od udziału w premierze nowej in

scenizacji opery /essonda Spohra. Z pozosta!)ich oper wymieńmy Roberta Diabla 
Me;-:erbeera. Wolnego strzelca Webera i Klusownika Lortzinga. Trzy lata późn~j 
Mana Loew vryszła za mąż za tenora Karola Lehmanna. Ich urodzona w 1848 ro~u 
córka, Lilli Lehmann. właśnie w Gdańsku miała w sezonie 1868- l 869 roz~ć 

wielką karierę śpiewaczą. U schyłku XIX wieku należała przez wiele sezonów do 

zespołu nowojorskiej MET. gdzie jej partnerami byli między innymi bracia Ian i Ed~rd 
Reszke i 

Cld 18 kwietnia do 13 maja 1845 roku Wilhelmina Schroder-Devrient :po 

raz wtóry gościła w Gdar1sku . występując w siedmiu różnych operach. Odnotuj

my rylko dary premier rzadko wykonywanych dzieł: 29 kwietnia - fflgeni~ na 
Tau01dzie Glucka, 9 maja - f91cerz Sinobrocjy Gretry'ego. 19 października te

goż roku arrystka i nterpretowała w Dreźnie partię Wenus w prapremierze opery 
Tannhauser. Tytułowego bohatera kreował joseph Tichatschek a Elżbietę śpie-



wała lohanna Wagner. przybrana córka najstarszego brata kompozytora . 

Oboje arryści \o\)'Stąpili w późniejs?:Ych latach w Gd<ińsku, lecz niesteryl 

nie w rym samym czasie. i 
Joseph Tichatschek v.ystąpił w Gdańsku między 4 a 29 marca 185~ 

rok~ w 9 różnych operach, w rym w premierze nowej inscenizacji opery 

Fertfynand Cortcz Spontiniego. Z pozostaych wspomnijmy Białą dam .

1 

Boieldieu'ego i Proroka Meyerbeera. 25 marca - a był to Wielki Piątek -

T1chatschek wziął udział w \.\)'konaniu oratorium Eliasz Mendclssohna

Ba1holdy'ego. 
1 I \ \'krótce potem zespół gdańskiego teatru zaprezentowałi 

Tannhausera. Operę przedstawiono najpierw w Elblągu. w dniach 27., 

29!i 30 września, premiera w Gdańsku odbyła się dopiero l 5 paździer

nik.a. Dzieło pozostawało stale w repertuarze Teatru Miejskiego. zmie

nia~ się jedynie obsady i inscenizacje. Ostatnią z nich miała okazać się 
ta,! której premiera odbyła się 20 grudnia l 942 roku - kilka rygodni 

później rozgorzała rozstrzygająca losy wojny bitwa o Stalingrad. Po ra

ostatni Tannhiuser na scenie „Staatstheater" („państwo\o\)'m" został Tc-
. I 

atr Miejski - „Stadttheater" - I I sierpnia 1933 roku) był \o\)'konany 291 
I 

maja 1943 roku. 
1a początku 185 5 roku zaczęto przygotowania do premiery Loj 

hengtina. Tytułowego bohatera miał kreować T1chatschek, któremu za

g\.\(arantowano ponadto \.\)'Stępy w kilku innych operach. Seria przedsta

wi~ń z udziałem arrysry zaczęła się 4 kwietnia spektaklem Tannhauscra, 
dzięki czemu publiczność poznała przygotowaną P?d kierunkiem kom

pofytora interpretację postac~. Dwa d~i później. w Wielki ~iątek. ~pie-! 
wa~ wziął udział w \.\)'konaniu oratonum Chrystus na Gorze Oltwne}ij 
Beethovena, a w następnych dniach w trzech spektaklach. Z powodu 

chdroby odtwórczyni Elżbiery do premiery Lohengrina w przewidzianym 

w kpntrakcie terminie nie doszło. Rozgoryczony rym T1chatschek opuścił 

Gdańsk, nic korkząc zaplanowanego cyklu przedstawień. 
1
1 Kilka miesięcy później. 19 września. jedyny raz w Gdar1sku za~ 

brzmiał ,utwór Wagnera na chór męsk~ i orkiestrę Ostatnia wie~~er: 

1 
apostolow. skomponowany i po raz pierwszy \o\)'konany w Drezrne w 

roku 1843. I 
t 'im na afiszu gdańskiego teatru pojawił się Lohengrin. w spekta-

klu Tannhausera wzięła udział lohanna Wagner. Pierwsza odtwórczyni 

Elżbie~ śpiewała ponadto między 26 marca a 17 kwietnia 1856 roku 

czołowe partie w 7 operach. z których \.\)'mieńmy Hugonotów Meyer

beera i Tankreda Rossiniego. 

1 Siedemdziesiąt cztery lata później znowu \o\)'Stąpił w Gdańsku 
1

• krewny Richarda Wagnera. Jego jedyny syn Zygfryd pr?:Ybył na zapl~no
waną na 3 I srycznia 19 30 roku premierę swej opery An aUem ist HOt~hen 
schuld Dwa dni po premierze osobiście dyrygował kolejnym spekta

klem opery. Był to zapewne jego ostatni \.\)'Stęp - zmarł w Bayreu~h 4 

. sierpnia. I 
' l)o premiery Lohengrina doszło dopiero I lutego 1860 roku ! W 

I 

następnych dziesięcioleciach opera utrzymywała się w repertuarze, choć 
grano ją rzadziej niż Tannhausera. To samo spostrzeżenie ryczy dzieł 
Wagnera, które kolejno - IS grudnia 1873 Holender tułacz, 4 So/CZnia 

1875 Rienzi. 17 marca 1898 Śpiewacy norymberscy i 16 lutego I 9P8 

Tristan i Izolda - wzbogaci!)r repertuar gdańskiej sceny. 

\ \ yticzenie to nie uwzględnia premier czterech dramatów mu

:rycznych wchodzących w skład Pierścienia Nibelunga. Publiczność gdań
ska poznała tetralogię w dniach 16, 17, 19 i 20 września 1882 roku , 

sześć lat po prapremierze Pierścienia w Bayreuth. W Gdańsku cykl przed

stawiono niemal w prapremierowej obsadzie. gdyż dyrektorowi teatru 

udało się zdobyć środki finansowe niezbędne, by Angelo Neuman~ -

prowadzący z aprobatą Wagnera objazdo\o\)' „teatr wagnerowski'; -

uwzględnił miasto w trwającym od maja 1881 roku tournee. 

\ liało up!)inąć przeszło dwadzieścia lat, nim aro/ŚCi gdański~go 

teatru i,.rykonali tetralogię. Co prawda 29 listopada 1884 roku odbyła 

się premiera Walkirii. ale na premierę następnego ogniwa cyklu, Zyffe;J
da, trzeba było czekać aż do 13 marca 1903 roku. Być może dyrekcja 

zamierzała wtedy \.\)'Stawić cay Pierścień, gdyż premierę Zygfiyda 1po
przedziła w lurym premiera nowej inscenizacji Walkirii. Ale do pi~rw-

, szego v.ystawienia Pierścienia Nibelunga doszło dopiero w sezonie I 9,05 -

1906, po premierach Złota Renu 31 października 1905 roku i Zmierz 
chu bogów 8 marca 1906 roku. W repertuarze znajdowa!)r się teraz 

ws:rystkie człony tetralogii. co umożliwiło \.\)'konanie w dniach od 14 do 

22 marca 1906 roku całego Pierścienia Nibelunga. Kolejny raz Piersdeti 



grano dwa lata później. w dniach od 22 do 29 marca 1908 roku. 9'1T1 razem w reży
serii Walthera-Schatfera - trzy lata później reżyser miał znaleźć się wśród inicjatorów 

organizowania przedstawień w kotlinie leśnej w Sopocie. W następnych sezonach po

dejmowano kilkakrotnie próby zrealizowania Pierścienia. kolejną w sezonie -1944. W 

kilkumiesięcznych odstępach "'.}'Stawiono trry pierwsze ogniwa, na Zmierzch bogów 
zabr1kło czasu: 31 sierpnia 1944 roku zamknięto teatr, a wkrótce nastąpił zmierzch· 
„!)'Siącletniej" Rzesry Niemieckiej. Dwie realizacje Pier5Lienia Nibefunga w pierwszej 

de~dzie XX wieku pozosta!Y zatem jedynymi w dziejach gdańskiego teatru . 
. 1 Również w Operze Leśnej w Sopocie rylko dwukrotnie grano ca!Y Pierścień. 

mię~ry 24 a 31 lipca 1938 roku oraz międry 23 a 30 lipca 1939 roku. Pozostałe 

fcsUwale \\)'pcłnia!)t niemal te same dzieła Wagnera. które wcześniej znajdowa!Y się w 
reptrtuarze Teatru Miejskiego w Gdańsku - niemal, albowiem w Sopocie nie gr.ino 

Tri~tana i lzolcfy. natomiast Teatr Miejski nie \\)'Staw~ Parsifala. Nie znau.y to. że mury
ka ~ego „misterium scenicznego", jak kompozytor nazwał swe ostatnie dzieło, nie 

zaqrzmiała w Gdańsku: 6 lipca 1914 roku obszerne fragrnenry Parsif.J/a zagrano w 

klilŚciele Mariackim, a 22 listopada 1917 roku w Hali Sportowej we Wrzeszczu . Po 

Wielu przebudowach budynek ten jest obecnie siedzibą Opery Ba~ckiej. 
l~ównieź we Wrzeszczu. w „Gaju Gutenberga" 9 lipca 1914 roku odbyła się 

premiera qgliyda. Z powodu ulewnego deszczu spektakl przerwano po pierwsryrn 

akcie, pozostałe dwa akry \\)'konano następnego dnia. Drugie przedstawienie Zygfry-
' . 

da na tej scenie. już prry pięknej pogodzie, odbyło się 12 lipca. Dwa rygodnie wcze-

śniej pad!Y w Sarajewie strza!Y. których skutki mia!)t niebawem zaważyć na losach nie 
rylkp Gdańska. · 

· I Jziesięciolecia po roku I 94 S nie sprzyja!Y w Gdańsku sc;enicznym dziełom 

Wagnera najpierw z prryczyn polirycznych. potem z powodu przerwania tradycji słu
chahia i braku niezbędnych do ich \\)'konywania umiejętności. Można \\)'licryć zaled-

1 
wie !dwa \\)'konania w Operze Leśnej w Sopocie: 14 lipca 1985 roku łódzki Teatr 
Wi'c1ki \\)'Stawił w ramach „li Bałryckich Spotkań Oper i Teatrów Murycznych" J!Va/ki
rię. · 19 czerwca I 999 roku Filharmonia Bałtycka przedstawiła Holendra tułacza w 

I 

formie inscenizowanego koncertu, następnego dnia koncert powtórzono w Gdańsku 

na ~tradzie nad Motławą. I 

•
1 

N iemal w przeddzień pięćdziesiątej rocznicy pierwszej premiery Eugeniusza.I 
Oniegina Czajkowskiego - publiczność zgromadzona w Operze B~ckiej zobacry po 'I 

raz pierwsry operę Wagnera. Cry premiera Tannhausera będzie jaskółką zwiastującą 

wiosnę? 
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KLAUS EISENMANN .. . .. .......... ................. ... ... .. KlEROWNlCTWO MtlZVCZNE 

W roku 1967 ukończył "!YLS'zą Szkolę Muzycznq w 
Mannheim w klasie fortepianu i &'Ygentwy profesora 
Richarda laugsa oraz kompozycji Hansa Vogta. Prze
szedł wszystkie stopnie wtajemniczenia zawodowego: 
był korepefytorem, asystentem &'Ygentów. drugim 
cfyrygentem, w końcu cfytygentem oraz szefem arty
s!J'cz'!Ym i muzyczf!Ym teatru w Schwarzwaldzie. Pro
wadzi także działalność pedagogicznq: jest docentem 
Akademii Muzycznej w Darmstadt w klasie śpiewu wo
kalnego i cfytygentuty, ttykłada w ~zej Szkole Mu
zycznej w Heidelbergu-Mannheim. w 1994 przygoto
wał kurs mistrzowski w dziedzinie niemieckiej muzyki 
operowej dla solistów MET w Nottym Jorku. fest sze
fem Lubeckiej Orkiest'Y Kameralnej. Prowadził orkie
stty symfoniczne i operowe w niemal cafych Niemczech, 
a także w Moskwie, Petersburgu i Irkucku. Dla Opety 
Baf!Yckiej przygotował wcześniej dwa spektakle: Fide
lia iTraviatę. 

DIETER REUSCHER ......... . .. . .. .. ....... . ..................... . ....... „. „ ...... . . REŻYSERIA 

lJ_y zwiqzać się z teatrem operouym przerwał studia che
miczne i Ml1fpil do berlińskiej ~j Szkofy Muzycznej, 
którą ukończy! w roku 1967. By/ szefem arfys!J'cz'!Y"7 ze
społów w Poczdamie, Schwerinie i Greifswaldzie, cfyrekto
rem oper w Cottbus, Magdeburgu i Eisenach. Jako r~er 
ma na swoim koncie m.in. Pierścień Nibelunga w Magde
burgu, Kawalera srebrnej rófy, Borysa Godunowa, Tristana 
i Izoldę w Cottbus oraz Śpiewaków norymberskich w Ros
tocku. W repertuarze Opeif Balfyckiej znajduje się przed
stawienie Fidelia w jego ~rii. 

ANDRZEJ SADOWSKI . . „ ..................•.................... . .. . .. .• . .. . .. .. SCENOGRAFIA 

Ukończy! U}'dzial Scenogralli Akademii Sztuk Piękf!Ych w 
JMJrszawie w roku 1950. Czterdzieści osiem lat później, 
już jako profesor; objql na swej maderzystej uczelni stano
wisko kierownika kated01 scenogralli. Ma na swoim koncie 
około 400 realizacji w teatrach drama!J'cznych, opero11J1ch 
i telewizji Polski, Niemiec, Bułgarii, Czech, Francji, Szwe
cji, Szwajcarii, US.A„ Japonii, Libanu, Wioch, Hiszpanii 
i Rosji. Swoje prace prezentował na ekspozycjach indywi
dualf!Ych (m.in. kilkakrotnie na praskim Quadrienale Sce
nogralli) i zbiorottych. Jego projek!Y wchodzą w skład 
zbiorów Muzeum Teatralnego w Wtlf.5Z3wie i w katowic
kiego Centrum Scenogralli Po/sfdej. Dla Opeif Balfycldej 
stwor.ql scenograllę do Nabucca. 



Sławomir Gidel. ............................................................................ choreografia 

IA(ychowanek Państwowej Szkofy Baletowej w Bytomiu i 
IA(ydzialu Choreografii Konserwatorium Petersburskie
go. Jako tancerz "'Ystępowal na scenie Opety Śląskiej w 
f!ytomiu i Teatru Muzycznego Konserwatorium w Pe
tersburgu. Pedagog gdańskiej Szkofy Baletowej (taniec 
klasyczf'!Y, partnerowanie). Przygotował wiele układów 
choreograliczf!Ych dla s"'Ych uczniów, opracował ruch 
muzyczf!}' w kilku spektaklach Opety Baf!Yckiei Tu też 
zaprezentował pelnowieczorowe widowisko baletowe 
Mane. tekel, fares. Od bieżącego sezonu jest kierowni
kiem baletu POB. 

Elżbieta Wiesztordt.. .................... „ . .. • .•••• • ••••• • ••••• •• • .• •• • •.•.• przygotowanie chóru 

Jest absolwentką Państwowej ~ze/ Szkofy Muzycz
nej w Poznaniu. Swoje &cie zawodowe dzieli pomiędzy 
działalnością pedagogiczną (Akademie Muzyczne w 
Gdańsku i f!ydgoszczy, Liceum Muzyczne w Gdańsku) a 
dziennikarstwem (publicys!Yka muzyczna w TVG). Chór 
POB prowadzi od roku I 996. 

Zt! zb1orc.JV 
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