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Gdy jeszcze morza nie było ni ziemi, 
Ni wzniesionego nad tym wszystkim 
nieba, 
Natura taka sama się jawiła 
Wszędzie. I właśnie to nazwano Chaos. 
Był to skłębiony ogrom i nic więcej, 
Bezładne brzemię tylko. 

Owidiusz, Przemiany1 
 

 

 

WSTĘP 
 
 

Wedle tradycji europejskiej żywioły leżą u genezy świata. Co było pierwsze? 
Kosmologie powiadają, że na początku był Chaos. Co zatem było przed Chaosem? Może 
ciemność? Pytania o najpierwotniejszy początek stanowią pułapkę dla ludzkiej myśli, 
prowadząc ją na manowce. Obok Chaosu w znaczeniu nieokreślonej pustki, istniało także 
prawda, że znacznie późniejsze, pojęcie Chaosu jako pomieszania czterech żywiołów, 
znajdujących się w stanie walki2. 

 

Charakter żywiołu, z definicji będącego czymś „nieogarnionym”, jest doskonałym 

tworzywem do stymulowania napięcia dramatycznego w ramach metaforyki przestrzennej 

utworu scenicznego. 

Wspomaganie wypływających z tekstu obrazów żywiołów podtekstem muzycznym 

i obudowanie właściwą metaforyką teatralną pozwala tworzyć nastrój, który staje się 

środowiskiem percepcji odbiorcy, czyli elementem przestrzeni metaforycznej, w której 

następuje odbiór dramatu. Ma to niewątpliwy wpływ na ostateczny efekt artystyczny 

przedstawianego dzieła. Zwłaszcza w epoce romantyzmu, którą inspirował się Richard 

Wagner, obrazy żywiołów transformowane na potrzeby poezji, muzyki czy malarstwa 

poruszały w sposób szczególny wyobraźnię i emocje. Dychotomiczność żywiołów sprawiła, 

że służyły akcentowaniu całkowicie przeciwstawnych stanów. Ich wielopłaszczyznowe 

zastosowania, zwłaszcza w tej właśnie epoce były – jak nigdy – przystawalne do oczekiwań 

twórców i odbiorców sztuki. 

Specyfika neoromantycznej twórczości Richarda Wagnera charakteryzuje się 

niezwykłym rozmachem, a losy bohaterów uzależnione są najczęściej od tajemniczej i groźnej 
                                                
1 Owidiusz, Przemiany, 1,5, tłum. Z. Kubiak, [w:] Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, 
s. 38.  
2 K. Wilkoszewska, Powrót żywiołów, [w:] Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze, red. 
K. Wilkoszewska, Kraków 2002, s. 262. 
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Natury. Tło jakie ona tworzy jest nieogarnione. Morze w Holendrze tułaczu, zaczarowany 

ogród zmieniający się pustynię oraz kwietne łąki w krainie Graala w Parsifalu, podziemne 

królestwo bogini Venus, czy też wiosenne i jesienne otoczenie gór Wartburga przywołane 

w Tannhäuserze nie pozostawiają złudzeń, że to właśnie one wymagają specjalnego 

podkreślenia w każdej inscenizacji. W tetralogii Pierścień Nibelunga rola Natury jest 

motywem przewodnim wszystkich jej części. Na jej tle rozgrywa się akcja starogermańskich 

mitów, z jej wnętrza generowane są wszystkie leitmotywy3 zarówno muzyczne jak 

i literackie. Jak pisze Małgorzata Sacha-Piekło: „Wagner potrafi, jak chyba nikt przed nim 

użyć muzyki nie tylko do przedstawienia emocji, ale również za pomocą muzyki 

„odmalować” żywioły”4. 

Takie obrazowanie świata zawarte w Wagnerowskiej wizji ujawnia romantyczne 

dziedzictwo, stanowiące w twórczości artysty niezwykle istotny jej element. Problematykę 

dotyczącą związku pomiędzy romantyzmem, a neoromantyzmem na płaszczyźnie muzycznej 

poruszył w swojej książce Romantyzm bez granic Bohdan Pociej, zastanawiając się czy 

można w ogóle mówić o granicach muzycznego romantyzmu. W aspekcie niniejszej pracy 

istotna będzie jego następująca refleksja: 

 
Jak pojmujemy, względnie jak możemy czy winniśmy pojmować „granice” 

romantyzmu? Romantyzm muzyczny – pojęty jako sedno romantyzmu w ogóle – jawi nam się 
w swej fascynującej dwoistości, dialektycznie: jako romantyzm w granicach czasu 
historycznego; jako romantyzm ponadczasowy, bez granic. 

Podręcznikowe ujęcia historii muzyki przedstawiały to dość jasno. Romantyzm 
właściwy – którego zwiastunem był najstarszy z romantyków, Weber – zaczynał się wraz 
z twórczością pieśniową Schuberta: dolną granicę wyznaczały tu, symbolicznie, pieśni 
„Gretchen am Spinnrade” i „Erlkönig”. Pierwsza faza romantyzmu, obejmując dalej Chopina, 
Schumanna, Mendelssohna, zazębiała się z fazą drugą – neoromantyzmem – zainicjowaną 
twórczością symfoniczną Berlioza […] Do neoromantyków zaliczano także Liszta, Wagnera, 
Verdiego. Romantyzm późny to byli Bruckner, Brahms, Czajkowski, Dworzak, Stauss 
(w poematach symfonicznych)5. 

 

Jednocześnie mając powyższe na uwadze dodać warto, że w kierunku artystycznym 

jakim był neoromantyzm ujawniły się tendencje znamienne dla modernizmu takie jak 

indywidualizm i mistycyzm w ideologii oraz symbolizm jako środek ekspresji artystycznej.  

Przedmiotem badań niniejszej pracy są polskie inscenizacje dzieł Richarda Wagnera. 

Postawiony w tytule dysertacji problem teatralizacji żywiołów w nich dokonany, powinien 

                                                
3 Hasło: leitmotive, [w:] P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, oprac. i uzupełnieniami opatrzył S. Świontek, 
Wrocław, s. 273.  
4 M. Sacha-Piekło, Powietrze, [w:] Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze, op.cit., s. 244. 
5 B. Pociej, Romantyzm bez granic, Warszawa 2008, s. 180–181. 
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być rozpatrywany z wyjątkową starannością i dociekliwością, ze względu na brak opracowań 

w tym zakresie. Na wstępie zaznaczyć należy, że poddane badaniom zostały następujące 

dzieła: Holender tułacz. Opera romantyczna w trzech aktach; Tannhäuser i turniej śpiewaczy 

na Wartburgu. Wielka opera romantyczna w trzech aktach; Lohengrin. Opera romantyczna 

w trzech aktach; Pierścień Nibelunga. Uroczyste widowisko sceniczne w trzech dniach 

z prologiem; Parsifal. Uroczyste misterium sceniczne w trzech aktach. Podkreślić trzeba, że 

analiz tekstów dramatycznych w aspekcie problematyki pracy dokonano na polskich 

przekładach. Zaznaczyć również należy, że w badaniach nie uwzględniono dwóch 

Wagnerowskich dramatów muzycznych Śpiewacy norymberscy oraz Tristan i Izolda. Decyzja 

ta, w przypadku pierwszego dzieła związana była z wyborem tych Wagnerowskich dzieł, 

w których rzeczywistość mityczna bezpośrednio przenika do świata historycznego. W drugim 

natomiast, powodowane to było brakiem polskiego przekładu całości libretta Tristan i Izolda. 

Trzy pierwsze (Holender tułacz, Tannhäuser, Lohengrin) nazwane przez ich twórcę 

operami romantycznymi noszące już pierwsze znamiona – „zalążki” – reformatorskiej, 

Wagnerowskiej myśli, dotyczącej dramatu muzycznego i związanej z nim idei 

Gesamtkunstwerk, Bohdan Pociej określił jako trylogię oper romantycznych – „trzystopniowe 

preludia do wielkości Wagnera, trzy stadia drogi do urzeczywistnienia własnego geniuszu”6. 

Problematykę poruszoną przez Pocieja nieco później podjął szczegółowo w swoich badaniach 

nad formą artystyczną Wagnerowskich dzieł Krzysztof Kozłowski, przybliżając stanowisko 

niemieckich badaczy, takich jak Werner Breig czy Ludwig Finscher, dostrzegających już 

nawet we wczesnym etapie artystycznej działalności Wagnera – w Boginkach, Zakazie 

miłości oraz Rienzim – poszukiwanie nowego języka muzycznego7. Zrozumieniu złożonego 

zagadnienia związanego z procesem kształtowania się wielkiej wizji artystycznej 

w Wagnerowskich dziełach, jaką stała się jego koncepcja „dramatu przyszłości”, poświęcił 

Kozłowski znaczną część swojego wywodu w rozdziale Wagner, czyli opera niemiecka na 

rozdrożu. Przy omówieniu Holendra tułacza tłumaczył jak można odbierać powstanie tego 

utworu: 

 
Nie w takim sensie rzecz jasna, że udało mu się wykształcić nowy styl muzyczny 

(choć po latach sam Wagner skłonny był tak to widzieć); jeszcze bardziej błędne byłoby 
stwierdzenie, że faktycznie opera ta wychodziła naprzeciw postulatom przedstawionym we 
wczesnych pismach krytycznych (Eine Pilgerfahrt zu Beethoven), czyli że – koniec końców – 
bliska była już dramatu muzycznego; twierdzić tak byłoby równoznaczne z rozminięciem się 
z prawdą na poziomie najbardziej elementarnym. Niemniej skomponowanie Holendra miało 

                                                
6 B. Pociej, Wagner, Kraków 2004, s.76. 
7 K. Kozłowski, Teatr i religia sztuki. „Parsifal” Richarda Wagnera, Poznań 2004, s.33-38. 
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dla przyszłej twórczości Wagnera znaczenie wyjątkowe, aczkolwiek zaobserwowanie tego 
faktu – nie było czymś łatwym8. 
 

W tym też miejscu za Krzysztofem Kozłowskim przytoczyć warto badania Wernera 

Breiga, który analizując Holendra jak i szkice Richarda Wagnera – w tym wielokrotnie 

uzupełnianą balladę Senty – które o blisko rok poprzedziły kompozycję całości stwierdza, że 

relacje tonalne i harmoniczne w tej balladzie wskazują impiclite na jej pokrewieństwo 

z dramatami muzycznymi, a mianowicie na stosowaniu w ścisłym tego słowa znaczeniu 

„techniki lejtmotywów”9. Jak zaznaczy Krzysztof Kozłowski: 

 

W praktyce oznaczało to, że poszukiwany z takim uporem kierunek działalności 
artystycznej został wreszcie znaleziony. Upragniony cel wyraźnie się przybliżył, 
a dotychczasowe sprzeczności uległy pewnemu przezwyciężeniu. Wkrótce powstaną zresztą 
dwie kolejne wielkie opery romantyczne (Tannhäuser [1845- Teplitz – Drezno, 1860/1861 
Paryż] i Lohengrin [1848]) [...] Przy pisaniu tych oper wykorzysta doświadczenie, którego 
dostarczyło mu skomponowanie Holendra10. 
 

Doświadczenie to – jak podkreśli Krzysztof Kozłowski – oparte było przede 

wszystkim na nowym kierunku myślenia dramatyczno-muzycznego jakie ujawniło sie w tej 

operze, która pierwotnie nosić miała nazwę „ballady dramatycznej”. Jak stwierdza Stefan 

Kunze w swoich badaniach – pojęcie Gesamtkunstwerk odnieść można nawet już do trzech 

Wagnerowskich oper (Holender tułacz, Tannhäuser, Lohengrin), nad którymi (z wyjątkiem 

Holendra) nie zaprzestał pracować wraz z momentem podjęcia decyzji o stworzeniu dramatu 

muzycznego. Ów aspekt rozważań niemieckiego badacza Kozłowski komentuje następująco: 

 
Bo jakkolwiek nadal jeszcze Wagner znajdował się w orbicie opery, usiłował już 

jednocześnie tworzyć zarys dzieła sztuki, które można by przeciwstawić dotychczasowej, 
rozpatrywanej całościowo praktyce teatru operowego. [...] Znak równości, jaki Wagner 
postawi później między ideą Gesamtkunstwerk a projektem dramatu [podkr. – K.K] jako 
takiego, w którym na podobieństwo tragedii greckiej zjednoczone zostaną (acz nie w sposób 
czysto mechaniczny) pojedyncze, pozostające dotąd w (przymusowej) izolacji sztuki, 
uwyraźni tylko ten rys jego myślenia artystycznego11. 
 

Stąd też co istotne nie będąc jeszcze dramatami muzycznymi wymienione nieco 

wcześniej dzieła zawierały w sobie Wagnerowską filozoficzno-estetyczną wizję jaka 

ujawniona zostanie w obrębie kategorii dramatu muzycznego będącego dziełem sztuki 

                                                
8 Ibidem, s.31. 
9 Ibidem, s.32. 
10 Ibidem, s.34. 
11 Ibidem, s.85. 
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synkretycznej. O samej idei dramatu Wagnerowskiego Carl Dahlhaus wypowiadał się 

następująco: 

 
[…] idea dramatu, wokoło której krąży myśl Wagnera, znajduje swe uzasadnienie 
w filozoficzno-historycznej konstrukcji, której dialektycznego charakteru nie można 
zanegować. Dramat muzyczny jest jednocześnie utopią i restauracją: „dziełem sztuki 
przyszłości” oraz zwrotem ku tragedii greckiej, w której Wagner dostrzegał paradygmat 
pierwotnej jedności słowa, dźwięku i gestu (nie zapominając o historii, która obejmuje swym 
zasięgiem to, co wydarzyło się między antykiem a współczesnością). [...]  

Próbował mianowicie ponownie wskrzesić jakąś cząstkę antyku, lub jego ideę – nie za 
cenę wyrzeczenia się nowoczesności, lecz właśnie przez to, że sympatyzował z tą 
nowoczesnością aż po jej krańcowe konsekwencje12. 

 

Ową problematykę zwrócenia się przez artystę ku starożytności i tragedii antycznej 

podniesie w swoich rozważaniach również Krzysztof Kozłowski w aspekcie poszukiwania 

korzeni dla pojęcia Gesamtkunswerk w Wagnerowskim dziele sztuki totalnej. Jak napisze: 

 
Pozostaje faktem, iż u Wagnera pojęcie to różni się znacznie od tej jego postaci, którą 

nadali mu Schlegel czy Runge, ale trzeba pamiętać, że nie było ono nigdy dostatecznie jasne 
i że z biegiem czasu poddawano je rozmaitym przekształceniom. Dlatego też powątpiewa się 
dzisiaj, czy rzeczywiście genezy Wagnerowskiego pojęcia Gesamtkunstwerku należy szukać 
w romantyzmie, czy raczej nie należałoby przyjąć jako bardziej zasadnej opinii, że jego 
pochodzenie wiąże się z praktyką teatralną kompozytora, który podkreślał z dumą, iż podobnie 
jak Lessing przywędrował do królestwa sztuki od strony teatru13.  

 

Dopełnieniem dla takiego kierunku konstatacji może być w tej kwestii stanowisko 

Eriki Fischer-Lichte – która w książce Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania w oparciu 

o dowody jakie znajduje ta badaczka we wczesnych Wagnerowskich pismach teoretycznych 

takich jak Dzieło przyszłości (1849) oraz Opera i dramat (1850/1851) – sformułowane 

następująco: „Wagner zdefiniował pojęcie Gesamtkunstwerk w odniesieniu do tragedii 

antycznej, którą traktował jako wcielenie avant la letre swojej koncepcji”14. 

Podkreślić także należy specyfikę badanych w pracy inscenizacji, które są 

widowiskami operowymi. Pojemną semantykę pojęcia opery omówił we wstępie swojej 

wcześniejszej książki Opera i dramat muzyczny. Szkice za Silke Leopold Krzysztof 

Kozłowski, podkreślając muzyczno-teatralny charakter tego gatunku: 

 

                                                
12 K. Kozłowski, Teatr i religia sztuki. Parsifal Richarda Wagnera, op.cit., s.100-101. 
13 Ibidem, s.86. 
14 E. Fischer-Lichte, Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania, przeł.M. Borowski, M. Sugiera, Wrocław 2012, 
s.153. 
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Opera – to zarówno forma sztuki jak i instytucja. Muzyka – nawet jako conditio sine qua 
non – stanowi w niej zaledwie część wszystkich konstytuujących ją składników: tekstu, sceny, 
maszynerii, tancerzy, przedstawienia, interpretacji, inscenizacji, finansowania, zleceniodawcy, 
publiczności, krytyków. Wszystko to będzie miało wpływ na powstanie tej hybrydy teatralnej, 
która od początku była nie tylko najbardziej luksusowym, lecz także najbardziej publicznym 
ze wszystkich gatunków muzycznych, a która już wtedy potrzebowała usprawiedliwienia i nie 
wydostała się z krzyżowego ognia krytyki15. 
 

Potrzebę zmiany zastanej sytuacji XIX-wiecznej niemieckiej opery wyraził Wagner już 

w pierwszym teoretycznym artykule Die deutsche Oper podkreślając, że poza potężnym 

obszarem muzyki instrumentalnej niemiecka tradycja operowa po prostu nie istnieje. 

W poszukiwaniu nowych rozwiązań artystycznych kluczowe znaczenie miało doświadczenie 

muzyki Beethovenowskiej, którego następstwem była refleksja ukierunkowana ku – stosując 

termin Carla Dahlhausa – formie dramatyczno-muzycznej, której Wagner był inicjatorem16. 

W tym miejscu przypomnieć trzeba samo pojęcie dramatu muzycznego: 

 
[…] na początku XVII w. nazywano d.m. (wł. dramma per musica) każdą operę. Z ideą d.m. 
wystąpił w poł. XVIII w. Ch. W. Gluck, zmierzając do reformy opery, która stała się cyklem 
popisowych numerów wokalnych. Głównym ideologiem d.m. w XIX wieku był R. Wagner; 
według niego d.m. miał być „dziełem sztuki synkretycznej (Gesamtkunstwerk), w którym 
muzyka jest ściśle zespolona z tekstem poetyckim o dużych walorach dramatycznych, oraz 
teatralnymi środkami wyrazu. Źródłem inspiracji d.m. miała być przede wszystkim mitologia 
germańska. Wagnerowska koncepcja d. m. oddziałała na literaturę i teatr przełomu XIX 
i XX w.17 

 

Aby dokonać analizy polskich inscenizacji Wagnerowskich dzieł pod kątem 

problematyki określonej w tytule pracy, zacząć należy od ustalenia kategorii analitycznych, 

pojęć i definicji teatrologicznych, które pozwolą doprecyzować instrumentarium badawcze do 

celów analitycznych. Szczególnie istotne będzie ustalenie metodologii, która – w myśl 

tematycznej krytyki – pozwoli na usytuowanie tematu żywiołów w centrum dokonywanej 

analizy. Historia idei uzupełniona o strategię analityczną jaką jest „metaforyzacja” umożliwi 

wielopłaszczyznowe spojrzenie na obrazy żywiołów, zawarte w poszczególnych dramatach, 

a następnie w ich polskich, scenicznych realizacjach. Ze względu jednak na złożoność 

badanego przedmiotu teatrologiczne instrumentarium badawcze poszerzone będzie 

o narzędzia zapożyczone z historii sztuki. 

Podkreślić też trzeba, że obecnym w pracy poszukiwaniom „wersji kanonicznej” 

towarzyszyła świadomość złożoności owej problematyki. Za Patrickiem Carnegy zaznaczyć 

                                                
15 Cyt.za: K. Kozłowski, Wstęp, [w:] Opera i dramat muzyczny. Szkice, Poznań 2006, s.9. 
16 Zob. za K. Kozłowski, Teatr i religia sztuki. „Parsifal” Richarda Wagnera, op.cit., s.25-29. 
17 Hasło: dramat muzyczny, [w:] Słownik terminów literackich, red.J. Sławiński, Wrocław 2000, s.82. 
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wypadnie, że metamorfozy w kolejnych wystawianych inscenizacjach wiążą się nie 

z niekonsekwencją w odniesieniu do Wagnerowskiego zamiaru przekazania potomności jak 

najbardziej przejrzystego obrazu wystawienia dzieła zgodnie z własną intencją lecz z szeroko 

rozumianym wizjonerstwem artysty. Równocześnie wyakcentować należy samo rozumienie 

poszukiwań kanonicznego wzorca pojęte jako pewien kontekst intelektualny czy też 

historyczny, świadomość którego wydała się niezbędnym punktem odniesienia wobec 

badanych polskich inscenizacji Wagnerowskich dzieł. Takiemu wyborowi nieustannie 

towarzyszyły rozważania Christophera Balmego, który w książce Wprowadzenie do nauki 

o teatrze, w podrozdziale Teatr muzyczny: elementy dzieła konstatował: 

 

W przypadku analizy historycznej dzieł teatru muzycznego pojawiają się w zasadzie 
podobne problemy i zadania jak przy tekście dramatycznym. Jedynie przedmiot analizy jest 
tutaj bardziej złożony z powodu rozszerzenia o składniki muzyczne. W odniesieniu do teatru 
muzycznego obowiązuje ten sam podział na dzieło utrwalone w postaci pisanej i dzieło 
w przekładzie inscenizacyjnym, jaki stwierdzono w przypadku teatru dramatycznego. 
Pojawiają się tu także te same pytania: O jakim dziele mówimy? W jaki sposób w przypadku 
analizy można ująć stosunek między zapisem dzieła (partyturą/librettem), a inscenizacją? [...]  

Podobnie jak w teatrze dramatycznym, także w przypadku teatru muzycznego analiza 
dzieła powinna uwzględniać stosunki teatralne w czasach powstania dzieła. [...] W przypadku 
każdej analizy konieczne jest wskazanie kontekstów czasowych i gatunkowo-estetycznych 
analizowanego dzieła18.  
 

W przypadku twórczości Richarda Wagnera proces powstawania dzieła trwał wręcz 

nieustannie, przez całe życie twórcy, będącego zarówno artystą inscenizującym swe opery 

oraz dramaty muzyczne, jak i teoretykiem sztuki. Poszerza to niewątpliwie spektrum 

problemów badawczych, związanych z analizą jego dzieł. Mając tego świadomość za 

metodologiczne podłoże związane z poszukiwaniami kanonicznego wzorca przyjęto 

konstatacje dotyczące zasady editio ultima („ostatnie wydanie za życia autora”) przeniesionej 

z gruntu filologicznego i zastosowanej przez Jerzego Timoszewicza w badaniach 

o charakterze teatrologicznym, zwieńczeniem których była publikacja Partytura krytyczna 

Schillerowskiej inscenizacji „Dziadów” zamieszczona w trzecim tomie Wprowadzenie do 

nauki o teatrze – serii poświęconej wieloaspektowemu, złożonemu zjawisku jakim jest teatr19. 

Podejmując tam zabiegi rekonstruujące partyturę inscenizacyjną Dziadów autor 

rozważań wyszedł od kanonu scenariusza i inscenizacji stworzonej w 1932 roku przez Leona 

                                                
18 Ch. Balme, Teatr muzyczny: elementy dzieła, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze, red.W. Dudzik, M. 
Leyko, Warszawa 2005, s.129-130. 
19 Zob. J. Timoszewicz, Partytura krytyczna Schillerowskiej inscenizacji "Dziadów", [w:] Wprowadzenie do 
nauki o teatrze. Odbiorcy dzieła teatralnego – widz, krytyk, badacz, t. III, wybór i oprac.J. Degler, Wrocław 
1978, s.553-567.  
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Schillera. Następnie, poddając badawczej analizie przedstawienie warszawskie, będące 

trzecim – zaraz po lwowskim jak i będącym jego dokładnym odwzorowaniem, wileńskim – 

scenicznym ich wystawieniem, prześledził kolejne sceny spektaklu wystawionego w Polsce 

(na ile oczywiście pozwalały na to dokumenty źródłowe) wydzielając te, które z różnych 

przyczyn stanowiły wariant w stosunku do kanonicznej, niezmiennej formy inscenizacji. 

Jednocześnie wybór właśnie warszawskiej inscenizacji Dziadów z 1934 roku i próbę 

zdefiniowania jej „partytury krytycznej” tłumaczył autor badań nie tylko bogatą 

dokumentacją przedstawienia lecz także nową wersją dekoracji autorstwa Andrzeja Pronaszki, 

doskonalszą – zdaniem samego Schillera – ze względu na przybliżenie „ducha utworu”. 

Przywołane tu jedynie w lapidarnej formie badawcze refleksje Jerzego Timoszewicza 

dotyczące skomplikowanych korelacji wielu wersji inscenizacji Mickiewiczowskiego dzieła, 

wystawianych przez jednego twórcę stanowić mogą również inspirację dla poszukiwań 

„wersji kanonicznej” w niniejszej dysertacji. Co istotne jednocześnie trzeba mieć jednak 

nieustannie na uwadze odrębną specyfikę Wagnerowskich dzieł. 

Tak rozumiane z kolei za badaczem editio ultima stanowi wystawione podczas 

pierwszych Wagnerowskich Festiwali w Festspielhaus w Bayreuth inscenizacje: Pierścienia 

Nibelunga z 1876 roku – obejmującą cztery wieczory, w których pokazano kolejno Złoto 

Renu (13 sierpnia), Walkirię (14 sierpnia), Zygfryda (16 sierpnia) i Zmierzch bogów (17 

sierpnia), – Lohengrina z 1877 roku oraz Parsifala z 1882 roku. Jednocześnie w pamięci mieć 

trzeba, że wystawienia romantycznych oper: Holender tułacz oraz Tannhäuser na Zielonym 

Wzgórzu miały swoją premierę już po śmierci ich autora i wiąże się z nimi pojawiający się 

problemat badawczy poruszany przez Patricka Carnegy dotyczący stopnia dookreśleń, jakie 

dokonała w ich wystawieniach teatralnych Cosima Wagner. W niniejszych rozważaniach 

zorientowany przede wszystkim na refleksję dotyczącą teatralizacji żywiołowych sił natury. 

Editio ultima stanowić może w przypadku Holendra tułacza inscenizacja monachijska z 1864 

roku, natomiast dla Tannhäusera inscenizacja wiedeńska z 1875 roku. Jednakże w horyzoncie 

analitycznej refleksji pozostawać muszą – choćby w kontekście badań przedstawionych przez 

Marię Marzec-Wagińską20 – prapremiery owych dwóch Wagnerowskich dzieł wystawione 

w Bayreuth. 

Problematyka ta z perspektywy analizy inscenizacji także w odniesieniu do teatru 

muzycznego dotycząca – jak podkreślał Christopher Balme – relacji autonomicznego tekstu 

inscenizacji wobec pierwotnego dzieła jest złożona. Ponadto owa relacja ulega dodatkowej 

                                                
20 Zob. M. Marzec-Wagińska, Bayreuth – powikłana spuścizna. Spory wokół teatru Wagnera, Poznań 2007. 



13 
 

komplikacji, gdy mamy do czynienia z kilkoma wersjami dzieła i zachodzącymi w nich 

widocznymi zmianami auktorialnymi, które mogą być z kolei zależne od aktualnej praktyki 

teatralnej. Jednocześnie zauważa Balme możliwość zaistnienia wersji uznawanej za 

kanoniczną, którą utożsamia z ostateczną choć nie wyklucza możliwości sięgania do innych 

wersji tego samego dzieła. Czasem bowiem wybór realizatora podejmującego się wystawienia 

utworu wiąże się z większym wyeksponowaniem któregoś z „elementów” w danej wersji, 

choć oczywiście nie musi być to jedyny i ostateczny powód jego decyzji. Na przykładzie 

opery Madame Butterfly Giacomo Pucciniego opisywał uczony w książce Wprowadzenie do 

nauki o teatrze olbrzymią złożoność owego zjawiska: 

 

Należy ona do najczęściej granych dzieł współczesnego repertuaru operowego. To 
„mistrzowskie dzieło” w wersji paryskiej zostało odegrane w roku 1906 (reżyseria: Albert 
Carré), wcześniej zaś kilkakrotnie grano je we Włoszech w innej wersji. Wersja paryska jest 
zarazem tą wersją, którą spopularyzowało wydawnictwo muzyczne Ricordi i która została 
włączona do repertuaru międzynarodowego. Poprawki wprowadzone przez Pucciniego 
w Paryżu obejmowały wiele pasaży. Przede wszystkim postaci Amerykanów zostały 
przedstawione nieco bardziej przychylnie, względnie ich negatywne cechy zostały złagodzone. 
O ile wersja pierwotna zawierała krytykę kolonializmu, o tyle w wersji dla paryskiej 
publiczności została ona znacznie osłabiona. Powody tych zmian są dość różnorodne i nie 
sposób je tutaj wystarczająco przedstawić. Należy jednak stwierdzić fakt, że określona 
inscenizacja dla określonego miasta stworzyła podstawy do opublikowania wersji, która stała 
się kanoniczna. Można to wyjaśnić w ten sposób, że chodziło tu o wersję ostateczną. Istnieją 
jednak wersje, które powstały jeszcze później i zawierają dodatkowe zmiany Pucciniego. 
W swej inscenizacji w Komische Oper w Berlinie w 1978 Joachim Herz sięgnął z kolei po 
wcześniejszą, pełniejszą wersję, aby silniej wyrazić krytyczny aspekt dzieła21. 
 

Poruszoną przez Christophera Balmego problematykę wielości wersji Madame Butterfly 

– w tym jej wersji uznanej za kanoniczną – oraz zagadnienie podejścia do nich przez różnych 

ludzi teatru mierzących się z twórczością Pucciniego przenieść można na grunt niniejszej 

pracy. W przypadku bowiem dzieł Richarda Wagnera można mówić o wieloletnim, ciągłym 

wręcz procesie zachodzących w nich zmian auktorialnych, fenomen których – w zakresie 

tematyki pracy – starano się ukazać w poświęconych temu podrozdziałach, dotyczących 

właśnie XIX-wiecznych autorskich widowisk.  

Bliskimi przykładami wyraziście obrazującymi podjętą przez Christophera Balmego 

tematykę, dotyczącą wyboru danej wersji (tam Madame Butterfly) przez określonego 

inscenizatora, stanowić mogą tutaj sceniczne realizacje dwóch, różnych Wagnerowskich oper. 

Pierwszy to polska inscenizacja Tannhäusera w reżyserii Otto Fritza z 1974 roku wystawiona 

w Teatrze Wielkim w Warszawie, której twórcy zdecydowali o wystawieniu jej w wersji 

                                                
21 Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, op.cit., s.137. 
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paryskiej z 1861 roku, choć później uległa ona jeszcze w 1875 roku pewnym retuszom, 

uzyskując miano wersji wiedeńskiej. Drugi to wystawienie Holendra tułacza w Bydgoszczy. 

Mając w pamięci sceniczny, niezwykle szczegółowy „norweski” wystrój bydgoskiej sceny 

dotyczący domostwa Dalanda jak i kostiumów postaci przypuszczać można, że w tym 

przypadku inspirowano się nie ostatnim autorskim, lecz pośmiertnie już wystawionym 

widowiskiem Holendra z 1901 roku w Bayreuth przez jego żonę Cosimę Wagner, w którym 

miało miejsce tak mocne właśnie owo dookreślenie scenograficzne oraz kostiumograficzne 

charakteru miejsca fabuły, jak i ubioru bohaterów reprezentujących rybacką społeczność. 

Jednocześnie podkreślić trzeba, że wtedy właśnie – w Bayreuth – autorski postulat dotyczący 

„romantycznego charakteru”, efemerycznej wizji morza spełniony został poprzez grę świateł 

jaką wykreował w prapremierowej festiwalowej inscenizacji syn artysty – Siegrfied Wagner.  

Poszukując wzorca kanonicznego – w kolejnych rozdziałach pracy – w pamięci trzeba 

mieć także te inscenizacje, które dokumentowały przerażające momenty jakich była 

świadkiem XX-wieczna Europa. Niestety, tak jak to miało miejsce z wieloma arcydziełami 

w dziejach historii sztuki, jak i historii świata, tak i w przypadku potężnej spuścizny 

Wagnerowskiej, zbrodnicze ideologie i ludzie z nimi powiązani wydarli, a następnie 

zdeformowali zawarte w niej szlachetne i piękne idee, anektując je w turbiny bezwzględnej 

propagandy nazistowskiej czy też stalinowskiej. Krzywda jaką było utożsamienie twórczości 

Richarda Wagnera, jako rzekomego propagatora wyższości rasowej – w tym kontekście na 

przykład, wypaczenie zawartej w Pierścieniu Nibelunga Nietzcheańskiej idei nadczłowieka – 

siły miecza jego bohaterów utożsamianej często z przyzwoleniem zbrojnej napaści na kraje 

ościenne – była niepowetowana, a przede wszystkim wielokontekstowa22. Przywołana tu 

jedynie jako przerażający dowód na ideologizację sztuki, stanowiła ciemny rozdział, jaki 

wbrew woli Wagnera odegrać miała jego twórczość.  

Podejmując próbę przybliżenia problematyki badawczej wyakcentować trzeba, że celem 

pracy jest próba rekonstrukcji polskich inscenizacji dramatu muzycznego Richarda 

Wagnera, ukierunkowana na obrazy żywiołów i ich kreację przy użyciu środków 

artystycznych sztuki teatru. Towarzyszy jej wykazanie znaczenia steatralizowanych 

żywiołów w intensyfikowaniu przekazu teatralnego w rozumieniu budowania 

dramaturgii spektaklu. 

Dla osiągnięcia tak sformułowanego celu należy: 
                                                
22 Problematykę ideologizacji sztuki poruszyli badacze tacy jak Maria Marzec Wagińska oraz Patrick Carnegy. 
Wagińska usytuowała ją w aspekcie historii Bayreuth, Carnegy w kontekście rekonstrukcji inscenizacji 
„Walkirii” w ZSRR. Zob. M. Wagińska-Marzec, Bayreuth.Powikłana spuścizna, op.cit.; P. Carnegy, Wagner 
and the Art of Theatre, London 2006. 
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§ na podstawie istniejących, omówionych w pracy publikacji naukowych podjąć próbę 

zrozumienia czym jest kategoria żywiołu;	

§ dokonać wyabstrahowania obrazów żywiołów z tekstu dramatycznego; 	

§ przeanalizować sposoby transformacji (teatralizacji) zastosowane przez 

inscenizatorów dla osiągnięcia określonego efektu dramatycznego oraz środków teatralnych 

jakich do tego użyto (rekwizyty, dekoracje, światło, animowane tło itd.);	

§ dostrzec jaki obraz natury i jej żywiołowych stanów wydobywa się z inscenizacji, 

będących przedmiotem zabiegów rekonstrukcyjnych; oraz	

§ jaką rolę spełniają one w intensyfikowaniu dramaturgii spektaklu.	

Jednocześnie wstępną tezą niniejszej pracy będzie przekonanie, że teatralne obrazy 

żywiołów stanowią istotny składnik przestrzeni metaforycznej inscenizacji i mają 

niewątpliwy związek z ideą Gesamtkunstwerk Richarda Wagnera. 	

Ze względu na duży przedział czasowy obejmujący omawiane spektakle część 

analityczną podzielono na dwa okresy. Pierwszy obejmuje polskie inscenizacje wystawione 

w drugiej połowie XX wieku. Drugi dotyczy spektakli zrealizowanych w XXI wieku. 

Podkreślić należy, że wszystkie przeprowadzone w pracy rekonstrukcje przedstawień 

Wagnerowskich dzieł miały miejsce w powojennej historii polskiego teatru operowego. 

Cezurą czasową dla przeprowadzonych badań będzie więc okres od 1956 roku, w którym 

miała miejsce pierwsza po II wojnie światowej inscenizacja Wagnerowskiego dzieła 

w Polsce, aż do 2012 roku.  

Zaznaczyć trzeba, że zakres pracy obejmuje dzieła dookreślone przez samego 

kompozytora w ich podtytułach jako: „opera romantyczna”, „wielka opera romantyczna”, 

„uroczyste widowisko sceniczne w trzech dniach” oraz „misterium sceniczne”. Wszystkie 

z nich mieszczą się natomiast w obrębie rozumienia Wagnerowskiego pojęcia dramatu 

muzycznego, jako dzieła sztuki synkretycznej Gesamtkunstwerk.  

W pracy zastosowano metodologię, uwzględniającą wielopłaszczyznowość oraz 

wieloaspektowość poruszanych w niej wątków. Ze względu na jej złożoność podjęto decyzję 

o przedstawieniu niniejszych kwestii w osobnych, poświęconych temu rozdziałach pracy, 

znajdujących się w jej pierwszej części, mającej charakter teoretyczny. Stąd też w tym 

miejscu, we wstępie, przedstawiony zostanie w lapidarnej formie jedynie główny zarys 

metodologiczny. Zastosowanie metody historii idei pozwoli autorce wyakcentować jeden 

z głównych celów pracy: ukazanie idei „żywiołów” zawartych w dziełach Wagnerowskich 

oraz dokonanie próby skonfrontowania ich obrazu w epoce romantyzmu z obrazem 

funkcjonującym w XX i XXI wiekach w sztuce teatru. Jednocześnie istotny w pracy pluralizm 
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metodologiczny będzie polegał na komplementarnym wykorzystaniu metod i strategii 

badawczych w zakresie problematyki następujących obszarów: lektury dramatu (tekst 

dramatu), czytania teatru (tekst widowiska), analizy tekstu krytyczno-teatralnego. Zaznaczyć 

trzeba, że tekst dramatu muzycznego w formie libretta traktowany będzie jako tekst 

dramatyczny23. W podjętych badaniach zastosowane zostaną metodologie: tematycznej 

krytyki, metody mitograficznej, metody semiologicznej, oraz strategie badawcze: 

ekstrapolacji obrazów, metaphoringu rozumianego jako strategia badawcza, traktująca 

metafory jako klucze, potrzebne przy odbiorze ukrytych sensów dramatu, a całą przestrzeń 

metaforyczną inscenizacji jako niepowtarzalny jej wyznacznik. Osobne miejsce zajmie także 

w rozważaniach teoretycznych problematyka rekonstrukcji spektaklu teatralnego 

(operowego). 

Istnieje obszerna bibliografia opracowań polskich i obcojęzycznych, dotyczących 

twórczości Richarda Wagnera. W jej świetle aspekt badań, będący przedmiotem pracy, 

w ujętym w tytule kontekście jest jednak nowy, a badania nad nim posiadają charakter 

pionierski.  

Zaznaczyć trzeba, że potężna bibliografia Wagnerowska już w roku śmierci artysty 

(1883) liczyła około dziesięciu tysięcy pozycji. Przydatnym, zwłaszcza w pierwszym etapie 

powstawania niniejszej pracy, był tekst autorstwa Fryderyka Nietzschego Ryszard Wagner 

w Bayreuth oraz napisana obrazowym językiem biografia niemieckiego artysty przez Guy’a 

de Pourtalesa24. Wśród polskich badań, poświęconych twórczości Richarda Wagnera, za 

najbardziej znamienne uznać należy prace Zdzisława Jachimeckiego oraz Karola Musioła, 

wnioski których przywoływane są w badaniach późniejszych autorów, stanowiąc często 

istotny horyzont ich rozważań. Podkreślić trzeba, że pierwsze opracowania w Polsce 

dotyczące artystycznej jak i teoretycznej działalności Wagnera pojawiły się już w XIX wieku, 

następnie w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. W tym też miejscu przypomnieć trzeba 

rozważania Mariana Dienstla25 oraz Zdzisława Niewiadomskiego26. 

Trudu zestawienia bibliograficznego polskich naukowych prac dotyczących 

niemieckiego twórcy podjęła się Maria Szewczyk-Skoczylas. Jej tekst Polskie piśmiennictwo 

o Wagnerze stanowił pokłosie sesji naukowej jaka odbyła się w Katowicach w 1963 roku27. 

                                                
23 Decyzja ta szerzej omówiona zostanie w pierwszym rozdziale części teoretycznej mającym charakter 
teoretyczno-metodologiczny.  
24 Zob.G.de Pourtalés, Wagner historia artysty, tłum.J. Korniłowiczowa, M. Korniłowiczówna, Warszawa 1962. 
25 M.Dienstl, Ryszard Wagner, a Polska, Lwów 1907. 
26 S. Niewiadomski, Ryszard Wagner i powstanie listopadowe, "Myśl Narodowa" (1931), nr 1, s.7-8. 
27 Ryszard Wagner, a polska kultura muzyczna. Materiały z sesji naukowej, Katowice, 21–22 listopada 1963 
roku, red.K. Musioł, Katowice 1964.  
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Wszystkie zaś zawarte tam rozprawy dotykały szeroko rozumianej problematyki 

reminiscencji Wagnerowskiej myśli teoretycznej w dziełach polskich twórców oraz 

w szerszym horyzoncie oddziaływania niemieckiego kompozytora na polską kulturę 

muzyczną28. Pomimo braku interesujących nas zagadnień przedstawione tam badania 

poruszają szeroki, polski kontekst w naukowej refleksji nad spuścizną Wagnerowską. 

Stanowić on będzie istotny horyzont we wszystkich badaniach prowadzonych przez Karola 

Musioła29. Tą też problematykę – dotyczącą związku życia i twórczości niemieckiego 

kompozytora z Polską – z perspektywy muzykologicznej podejmie Ryszard Daniel Golianek 

w artykule „Polonia”, powstanie listopadowe i „Drangsal aus Osten”. Tematyka polska 

w pismach i dziełach Wagnera30. Publikacja ukazała się w tomie pokonferencyjnym naukowej 

sesji zatytułowanej Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera jaka odbyła w 2013 roku w Ciążeniu 

koło Słupcy31. 

Na rolę natury w twórczości Richarda Wagnera zwrócił szczególną uwagę Zdzisław 

Jachimecki w dwóch monografiach poświęconych osobie XIX-wiecznego, neoromantycznego 

artysty. W książkach Ryszard Wagner32 oraz Wagner. Życie i twórczość33 poddał on badaniu 

przełożenie Wort-Ton w szeregu muzycznych obrazów, w tym właśnie natury we wszystkich, 

w tym interesujących nas dziełach. Badane w takim horyzoncie przez Jachimeckiego istotne 

                                                
28 Zob. K.Musioł, Ryszard Wagner, a powstanie listopadowe; Fr.German, Powstanie listopadowe w muzyce 
polskiej; J.Powroźniak, Spór Karola Lipińskiego z Ryszardem Wagnerem; L.Markiewicz, Ryszard Wagner, 
chopinowska myśl harmoniczna; K.Bula, Stanisław Moniuszko, a reforma wagnerowska; M.Bliwert, Mieczysław 
Karłowicz, a twórczość Ryszarda Wagnera; J.Świder, Stosunek Szymanowskiego do Wagnera; Z.Folga, 
"Bolesław Śmiały" Ludomira Różyckiego jako dramat muzyczny; Sz.Niemand, Wybitni polscy śpiewacy 
w repertuarze wagnerowskim; M.Skolyczas, Polskie piśmiennictwo o Wagnerze [w:] Ryszard Wagner, a polska 
kultura muzyczna. Materiały z sesji naukowej, op.cit. 
29 Zob. Ryszard Wagner, a Polska, Wystawa, Katowice, 21 listopada – 21 grudnia 1963 roku, katalog opracował 
K. Musioł, Katowice 1963; K. Musioł, Ryszard Wagner, a powstanie listopadowe, Katowice 1964; K. Musioł, 
Wagner, a Polska, Bayreuth 1980. 
30R.D. Golianek, "Polonia", powstanie listopadowe i "Drangsal aus Osten". Tematyka polska w pismach 
i dziełach Wagnera, [w:] Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera.Konteksty literatury i kultury, red. R. D. Golianek, 
H. Winiszewska, Poznań 2015, s.185-196. 
31 Zob.pozostałe publikacje dotyczące Richarda Wagnera: M. Bartnikowska, Dlaczego Wagner nie napisał opery 
do "Fausta"?, s.13-22; I.Puchalska, Pokusa (w) poezji. "Tannhäuser" w świetle dziewiętnastowiecznych 
rozważań nad naturą twórczości poetyckiej, s.25-35; M. Sokołowicz, "Latający Holender", czyli bohater 
romantyczny w operze, s.37-47; M. Sokalska, Wagnerowskie Córy Renu. O kultowym obrazie operowym i jego 
kulturowych śladach, s.65-82; A. Konieczna, Relikty form pieśniowych w "Pierścieniu Nibelunga" Richarda 
Wagnera, s.127-134; J. Gaul, Muzyka upodlona? – o funkcjonowaniu muzyki Richarda Wagnera w Trzeciej 
Rzeszy, s.135-142; A. Wolański, Richard Wagner we Wrocławiu, s.143-148; E. Burzawa-Wessel, Aspekty 
recepcji dzieł Wagnera w Europie Środkowo-Wschodniej, s.197-208; A. Borkowska-Rychlewska, Cienie 
Norwida i Baudelaire'a. Verdi i Wagner w Kronice paryskiej Zofii Węgierskiej,s.209-222; A.Muszyńska-
Andrejczyk, Puccini-następca Verdiego, admirator Wagnera,s.225-236; J.Miklaszewska, Echa Wagnerowskie 
w muzyce kanadyjskiej XX wiek:opera Deirdre Healeya Willana,s.237-245; D.Cichy, Wagner Dream Jonathana 
Harveya – inspiracje i kontekstys.247-254; M.Bogucki, Klęska utopii."Tristan i Izolda" Richarda Wagnera 
w reżyserii Heinera Müllera,s.255-264 [w:] Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera.Konteksty literatury 
i kultury,op.cit.  
32 Z. Jachimecki, Ryszard Wagner, "Nauka i Sztuka", t.XIV, Lwów 1911.  
33 Z. Jachimecki, Wagner.Życie i twórczość, „Z pism Zdzisława Jachimeckiego”, t. IV, Kraków 1956.  
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z punktu widzenia problematyki niniejszej pracy struktury obrazowe odsłaniają silne 

powiązanie pomiędzy płaszczyzną muzyczną, a słowną Wagnerowskich oper jak i dramatów 

muzycznych. Istotną konstatacją badawczą autora owych monografii było również 

uchwycenie w obrazowaniu przyrody wielu leitmotivów, które badacz definiował jako 

przewodnie tematy będące łącznikiem psychologicznym dla wyobraźni słuchacza. Co istotne 

zdaniem Zdzisława Jachimeckiego „malowanie tonami” rozpoczyna się już od Holendra 

tułacza będącego z kolei pierwszym analizowanym dziełem w niniejszej dysertacji. 

Jednocześnie wskazywał polski muzykolog przekroczenie w niektórych analizowanych 

scenach granicy „malarstwa dźwiękowego” i podążeniu ku pewnej korelacji stanu ducha jego 

bohaterów z formami przyrody jakie przybiera otaczający ich świat. Takie stanowisko 

badacza najpełniej oddaje jego analiza Parsifala, w którym w scenie finału ujawnione zostaje 

przeczucie głębszego poziomu semantycznego dzieła34.  

Podobny kierunek myśli choć z użyciem innej bo literaturoznawczej perspektywy, 

a więc i różnej poetyki wysłowienia zdaje się ujawniać w rozważaniach Stefana 

Kołaczkowskiego przeprowadzonych w Ryszard Wagner jako twórca i teoretyk dramatu35. 

Badając symboliczną strukturę wpisaną w dzieła niemieckiego artysty często wnioskował 

badacz o zaistnieniu symboli – mając zarazem świadomość ich wieloznacznej natury – 

w obrazowaniu różnych form przyrody. Nie ograniczył się przy tym autor rozważań do ich 

omówienia. Istotną badawczą konstatacją z perspektywy niniejszej pracy była refleksja, że 

obrazy natury stanowią nie tylko tło przedstawionych światów, ale organiczny element 

struktur utworów36. Jednocześnie podkreślić trzeba, że analizując kolejne Wagnerowskie 

dzieła przybliżał Stefan Kołaczkowski teoretyczny aspekt działalności artysty.  

W tym też miejscu przypomnieć należy niemieckojęzyczną książkę Späte Schriften zur 

Dramaturgie der Oper37 stanowiącą podstawę dla polskiego przekładu Wagnerowskiej 

twórczości teoretycznej jaka ukazała się pod tytułem Dramaturgia opery. Wybór pism z lat 

1871–187938. Wyboru, opracowania i posłowia do wydania niemieckiego podjął się Egon 

Voss, napisanie wstępu do polskiej natomiast jej edycji Krzysztof Kozłowski.  

                                                
34 Jak zaznaczy badacz: „Do wszystkich tematów przyłącza się w trzecim akcie kilka nowych, grupujących się 
około ‘cudu Wielkiego Piątku’ motyw: Wielkiego Piątku, kwietnych łąk, melodya zadośćuczynienia”. Zob. 
Z. Jachimecki, Ryszard Wagner, op.cit., s. 244.  
35 S. Kołaczkowski, Ryszard Wagner jako twórca i teoretyk dramatu, Warszawa 1931. 
36 Ów wniosek Stefana Kołaczkowskiego obejmuje wszystkie analizowane w dysertacji dzieła. Zob. 
S. Kołaczkowski, Ryszard Wagner jako twórca i teoretyk dramatu, op.cit.  
37 E. Voss, Späte Schriften zur Dramaturgie der Oper, Stuttgart 1996. 
38 Richard Wagner. Dramaturgia opery. Wybór pism z lat 1871-1879, wybór, oprac. i posłowie E. Voss, przekład 
M. Kasprzyk, wstęp K. Kozłowski, "Theatroteka", t.15, Gdańsk 2009.  



19 
 

Przeczucie, jakie przepełniało zarówno Jachimeckiego, jak i Kołaczkowskiego, 

dotyczące głębszych pokładów semantycznych Wagnerowskich dzieł, rozwinie na 

przykładzie scenicznego misterium Krzysztof Kozłowski w studium Teatr i religia sztuki. 

„Parsifal” Richarda Wagnera39. Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że wieloaspektowość 

badań i bogactwo wniosków badawczych zawartych w owej publikacji jest wyjątkowe. 

Potężną wartością jest również omówienie przez Kozłowskiego obszaru niemieckojęzycznych 

badań poświęconych Wagnerowi wraz z ich krytyką. 

Jednocześnie podkreślić trzeba wielostronność prowadzonych przez wspomnianego 

polskiego badacza badań dotyczących ujętej w szerokim horyzoncie spuścizny 

Wagnerowskiej o charakterze teoretycznym jak i egzegetyczno-historycznym zebranych jako 

zbiór artykułów (nie tylko związanych z osobą niemieckiego kompozytora) w pracy o tytule 

Opera i dramat muzyczny. Szkice40. Zwłaszcza zamieszczone tam pisma O libretcie, 

o przemianach w jego rozumieniu i jedności dramatu muzycznego 41 oraz Geniusz i opera. 

Richarda Wagnera pisma z teorii opery i dramatu muzycznego42 mające status poszukiwań 

ontologicznych fundamentu opery miały istotny wpływ na kształt rozdziału teoretycznego 

w niniejszej dysertacji. 

Znaczącym dla prowadzonych czynności badawczych w niniejszej pracy okazał się 

również artykuł Krzysztofa Kozłowskiego Między sceną, a dziełem zamieszczony 

w Przestrzenie teorii43. Pozostając w horyzoncie rozważań teoretycznych porusza w nim autor 

refleksje „natury teatrologicznej” dotyczącej zagadnienia istoty Wagnerowskiego dramatu 

muzycznego przeznaczonego do zaistnienia scenicznego oraz skomplikowanych relacji 

pomiędzy dziełem, a sceną.  

Istotne konstatacje zawierają także badania Grażyny Golik-Szarawarskiej zawarte 

w rozprawie naukowej „Wagnerianizm” jako kategoria analityczna w badaniach nad 

twórczością translatorską Tadeusza Zielińskiego44. Punktem wyjściowym wobec zasadniczej 

kwestii jaką jest próba rekonstrukcji wizji teatralnej greckiej poezji dramatycznej 

                                                
39 Zob. K. Kozłowski, Teatr i religia sztuki. "Parsifal" Richarda Wagnera, Poznań 2004. 
40 K. Kozłowski, Opera i dramat muzyczny. Szkice, "Poznańskie Studia Operowe", t.VII, Poznań 2006.  
41 K. Kozłowski, O libretcie, o przemianach w jego rozumieniu i jedności dramatu muzycznego [w:] Opera 
i dramat muzyczny..., op.cit., s.10-30. 
42 K. Kozłowski, Geniusz i opera. Richarda Wagnera pisma z teorii opery i dramatu muzycznego [w:] Opera 
i dramat muzyczny..., op.cit., s.92.-116.  
43 K. Kozłowski, Między sceną, a dziełem, [w:] Przestrzenie teorii, red. A. Krajewska, Poznań 2002-2008, nr.9-
10, s.19-29. 
44 G. Golik-Szarawarska, „Wagnerianizm” jako kategoria analityczna w badaniach nad twórczością 
translatorską Tadeusza Zielińskiego [w:] Teorie opery, red.M. Jabłoński, Poznań 2004, s.161-181; zob też: 
Eadem, Wagnerianismus in den Übersetzungen der Griechischen Dramatischen Dichtung von Tadeusz Zieliński, 
"International Journal of Musicology" 2015, New Series Vol.1, s.15-46. 
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w tłumaczeniach Zielińskiego stają się rozważania autorki dotyczące widzenia przez 

uczonego antycznej konwencji teatralnej, które zdaniem badaczki dopiero porównane 

z teatralną wizją jak i sceniczną realizacją dramatów Wagnerowskich pozwolą w pełni 

określić jej charakter. W prowadzonym wątku analitycznym wyłania Grażyna Golik-

Szarawarska elementy czy też obszary, w których nastąpić mogło owo przeniknięcie aby 

następnie potwierdzić je cytatami z dzieł Wagnerowskich jak i z tragedii Sofoklesa oraz 

Eurypidesa w tłumaczeniu Tadeusza Zielińskiego obrazujących owe podobieństwa45.  

Z perspektywy tematyki niniejszej pracy istotny w zagadnieniu „wagnerianizmu” 

przekładów – używając określenia za badaczką – uczonego okażą się zwłaszcza następujące 

kwestie pośrednio ze sobą korelujące. Pierwszą z nich będzie wykorzystanie różnorodnych 

form przyrody, w tym też jej żywiołowych stanów jak i pór dnia w budowie ekspresji 

dramatycznej danej sceny46 oraz kreowanie wizji scenicznej w duchu poetyckiego realizmu, 

w którym scenografia służyć ma w pewnym stopniu interpretowaniu świata 

przedstawionego47.  

Niezwykle cenne również – dla niniejszej pracy – są badania zawarte w książce Patricka 

Carnegy’ego Wagner and the Art of Theatre48. Zwłaszcza te traktujące o XIX-wiecznym 

teatrze operowym oraz rekonstrukcjach XIX-wiecznych inscenizacji Wagnerowskich, 

przynoszące bogactwo informacji oraz materiałów źródłowych. 

Omawiając nowsze propozycje badawcze, podkreślić trzeba coraz częstszą świadomość 

autorów naukowych rozpraw dotyczącą samej istoty formy Wagnerowskich dzieł czy też 

wręcz – jak ma to miejsce choćby w pracach Krzysztofa Kozłowskiego – postulat o ich 

interdyscyplinarną analizę.  

Niniejsza praca podzielona została na dwie części. Część pierwsza zatytułowana 

Poszukiwania metodologiczne przedstawiona zostanie w dwóch rozdziałach. Rozdział 

pierwszy będzie miał charakter metodologiczno-teoretyczny i będzie służył ustaleniu 

warsztatu teatrologicznego dla potrzeb badanego zagadnienia w oparciu o aktualny stan 

wiedzy. Omówiona zostanie różnorodność metod badawczych dla potrzeb dysertacji, a tym 

samym złożone instrumentarium badawcze.  

Będące z kolei analityczną bazą drugiego rozdziału opracowania mają charakter 

różnorodny i obrazują tematykę żywiołów w różnych płaszczyznach. W rozdziale podjęta 

zostanie próba uchwycenia kategorii żywiołów w dyskursie artystycznym, uwzględniając 
                                                
45 Ibidem, s. s.162. 
46 Ibidem, s.169-170, 174. 
47 Ibidem, s.167. 
48 P. Carnegy, Wagner and The Art of Theatre, op.cit. 
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perspektywę estetyczno-filozoficzną. Ponieważ neoromantyczna twórczość Richarda 

Wagnera nawiązywała do estetyki romantycznej, podjęta zostanie analiza idei Natury 

w sztuce doby romantyzmu.  

W rozdziale trzecim natomiast przedstawione zostaną – w świetle problematyki pracy 

– rozważania autorstwa Bohdana Pocieja ukazujące muzyczną perspektywę romantyzmu oraz 

złożoną w tej epoce relację muzyki – teatru.  

Wnioski wyłaniające się z lektury wybranych tekstów wykorzystane będą w dalszych 

rozważaniach.  

W drugiej części pracy zatytułowanej Teatralizacja żywiołów w polskich 

inscenizacjach Wagnerowskich dzieł dokonana zostanie systematyczna analiza polskich 

inscenizacji dramatów muzycznych Richarda Wagnera w ustalonej wcześniej perspektywie 

metodologicznej. Podjęta będzie tam próba spojrzenia na poszczególne dramaty przez 

pryzmat metafory poetyckiej oraz teatralnej. Istotną kwestią w podjętych badaniach nad 

polskimi inscenizacjami Wagnerowskich dzieł, będzie próba wyznaczenia dla każdego 

dramatu Richarda Wagnera inscenizacji, która powinna być historycznym czy też 

intelektualnym punktem odniesienia dla analizowanych w pracy polskich przedstawień, 

stanowiąc „wersję kanoniczną” w stosunku do rekonstruowanych polskich realizacji. 

Działaniami badawczymi objęte zostaną wszystkie wymienione w spisie treści widowiska: 

Holender tułacz, Tannhäuser, Lohengrin, Pierścień Nibelunga, Parsifal – wystawione 

w Polsce w latach 1956–2012. Podstawą do zrekonstruowania wybranych inscenizacji w celu 

ich analizy pod kątem tematu dysertacji będzie bogata dokumentacja teatralna zebrana 

w wyniku kwerend w działach archiwów wszystkich teatrów, które je realizowały.  

Żeby uzyskać szerszą świadomość badawczą, przy opisie obrazów steatralizowanych 

żywiołów w polskich scenicznych realizacjach Wagnerowskich dzieł, przywołane zostaną –

adekwatnie do treści rozdziałów – rekonstrukcje XIX-wiecznych inscenizacji wagnerowskich 

i na tym gruncie podjęty zostanie wysiłek dostrzeżenia w nich sposobów teatralizacji 

żywiołów w zakresie, na jaki pozwolą źródła.  

Każdy z rozdziałów w drugiej części pracy zawierać więc będzie próbę analizy tekstu 

dramatycznego libretta w aspekcie metaforyki żywiołów oraz próbę zdefiniowania „wersji 

kanonicznej” danej inscenizacji w aspekcie problematyki zawartej w tytule dysertacji, 

następnie zaś rekonstrukcje wybranych spektakli pod kątem teatralizacji żywiołów 

w przedstawieniach z drugiej połowy XX oraz XXI wieku. Kolejne podrozdziały zwieńczone 

będą ostatnim z nich zawierającym analizę porównawczą, której głównym celem będzie 

poddanie procedurze badawczej wybranych obrazów scenicznych żywiołowych sił natury 
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w omówionych wcześniej spektaklach. Wybór owych inscenizacji do analizy porównawczej 

(trzeci podrozdział każdego w zasadzie rozdziału z drugiej części) nastąpi na bazie kryteriów 

jakimi są: problematyka zawarta w tytule rozprawy oraz kompletność materiałów źródłowych 

(dokumentów teatralnych). W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że te właśnie kryteria 

spowodowały wykluczenie z rozdziału III – Lohengrin podrozdziału analizy porównawczej. 

Decyzja ta związana jest ze znikomym stopniem wyeksponowania interesującej problematyki 

w inscenizacji łódzkiej oraz poznańskiej Wagnerowskiej opery. W przypadku realizacji 

warszawskiego Lohengrina niekompletność dokumentacji teatralnej (zachowane zostały 

jedynie fotografie teatralne) spowodowała ograniczenie rekonstrukcji widowiska do 

wniosków, na jakie pozwoliły źródła oraz brak ich pogłębienia w poświęconym na to 

kolejnym podrozdziale pracy.  

Prowadzone badania nad polskimi inscenizacjami dramatów muzycznych Richarda 

Wagnera zaowocują również refleksją nad przydatnością najnowszych technologii 

wykorzystanych w spektaklach, służących steatralizowaniu żywiołów i kreacji zawartości 

semantycznych widowiska poprzez ich użycie.  

W niniejszej pracy bibliografia podzielona została na dwie części: podmiotową oraz 

przedmiotową. W tym miejscu podkreślić należy specyfikę przedmiotu badań – teatralizacji 

żywiołów w polskich inscenizacjach Wagnerowskich dzieł, z którą wiąże się problematyka 

krytyki źródeł oraz zagadnienie rekonstrukcji. Przy dokonywaniu podziału w obrębie 

bibliografii istotną okazała się konstatacja badawcza Christophera Balmego zawarta 

w podrozdziale Analiza inscenizacji w książce Wprowadzenie do nauki o teatrze: 

 

Badana inscenizacja może być postrzegana na dwa sposoby: po pierwsze, na płaszczyźnie 
intencjonalnej, z uwzględnieniem głównie intencji artystów biorących udział w pracy nad 
przedstawieniem, po drugie zaś w swym kształcie wyobrażeniowym opartym na dokonanych 
przez widzów konkretyzacjach wspomnianego planu intencjonalnego dzieła. Można by też 
mówić o płaszczyźnie realizacji i o płaszczyźnie recepcji. Niezależnie od terminologii badacz 
musi się zmierzyć z tymi samymi grupami problemów49. 

 

Z uwagi na złożoność omówionych kwestii, to libretta oraz programy teatralne będące 

dokumentami realizacji czy dokumentami pracy, umiejscowione zostały w bibliografii 

podmiotowej, natomiast recenzje stanowiące recepcje badanych wagnerowskich realizacji 

scenicznych pojawiły się w bibliografii przedmiotowej. W bibliografii przedmiotowej podane 

zostały również wszystkie pozycje bibliograficzne, które bezpośrednio lub pośrednio 

stanowiły literaturę przedmiotu w dysertacji. Z kolei źródłom (zdjęcia poszczególnych scen, 
                                                
49 Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, op.cit., s.43. 
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zdjęcia dekoracji, zdjęcia ról, plany i rysunki oraz projekty kostiumów i scenografii) 

stanowiących zarazem dokumentację pracy jak i dokumentację ikonograficzną związaną 

z realizacją wszystkich kilkudziesięciu inscenizacji poświęcony został osobny volumin.  

Zaznaczyć też trzeba, że opisy bibliograficzne omawianych spektakli operowych nie 

znajdują się w bibliografii podmiotowej, lecz podane zostały przy każdej omawianej 

inscenizacji na początku poświęconego jej podrozdziału. Niniejsze opisy bibliograficzne nie 

są pełne lecz mają charakter skrócony. 

W Zakończeniu natomiast przedstawione zostały wnioski końcowe 

z przeprowadzonych w dysertacji badań, a także podjęta została próba ukazania perspektyw 

badawczych dla podejmowanej w pracy problematyki.  

Owocem przeprowadzonych zabiegów badawczych jest również załączony do niniejszej 

pracy Aneks. Ów album zawiera łącznie ponad 200 wybranych fotografii teatralnych (w tym 

projekty samej scenografii jak i szkice kostiumów) z kilkudziesięciu powojennych 

inscenizacji Wagnerowskich dzieł z cezurą czasową 1956–2012 roku. 

 

 

* * * 

 

Chciałabym zaznaczyć, że niniejsza praca nie byłaby możliwa bez twórczego 

zaangażowania wielu osób, którym pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować. 

W pierwszej kolejności dziękuję mojej promotorce Pani dr hab. Grażynie Golik-

Szarawarskiej, nie tylko za opiekę merytoryczną w trakcie powstawania kolejnych jej 

rozdziałów, ale także za ogromną życzliwość, z jaką zawsze spotykałam się na seminariach 

prowadzonych przez Panią Profesor, wsparcie moralne i dobre słowo. Na seminariach Pani 

Profesor nauczyłam się również, że najważniejszymi wartościami związanymi z pracą 

naukową są sumienność oraz uczciwość badawcza. 

Dziękuję moim Koleżankom i Kolegom, przede wszystkim dr Magdalenie Gajosze-

Kulpie oraz dr. Krzysztofowi Piesze, za wspólne seminaria i wielogodzinne inspirujące 

dyskusje. 

Chciałabym również wyrazić podziękowania wszystkim osobom pracującym 

w odwiedzanych przez mnie archiwach. Ich pomoc, cierpliwość i serdeczność była 

nieoceniona. Dziękuję przede wszystkim Pani Beacie Kilianek (Teatr Wielki w Warszawie), 

Pani Katarzynie Jasińskiej (Teatr Wielki w Łodzi), Panu Filipowi Pech (Opera Wrocławska), 
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Panu Tadeuszowi Bonieckiemu (Teatr Wielki w Poznaniu), Panu Jarosławowi Rogalińskiemu 

(Opera Śląska w Bytomiu). 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – Poszukiwania metodologiczne 

 

 
Rozdział I: Ustalenia teoretyczno-metodologiczne 
 

Rozdział ten, o charakterze teoretyczno – metodologicznym powstał ze względu na – 

zasygnalizowaną już we Wstępie – złożoność w zakresie metodologii, niezbędnej dla 

omówienia przedstawionego problemu. Mając na celu komplementarne wykorzystanie 

niejednorodnego instrumentarium badawczego, przywołane w tym rozdziale metodologie, 

strategie badawcze oraz różne kategorie analityczne czy filozoficzne, w kontekście 

problematyki dysertacji pozwolą stworzyć strategię metodologiczną, dzięki której w dalszej 

części pracy podjęta zostanie próba sprostania nakreślonym we Wstępie założeniom oraz 

udowodnienia głównych też rozprawy. 

Obecny w rozprawie pluralizm metodologiczny służyć ma jak najbardziej pełnemu 

oświetleniu badanego przedmiotu. Zaznaczyć w tym miejscu należy również, że autorka pracy 

jest teatrologiem stąd ukierunkowanie badań wypływać będzie z tej dziedziny nauki. Taka też 

perspektywa bezpośrednio związana będzie z badanymi w dysertacji obszarami, które – jak 

zaznaczono już we Wstępie – podzielono na: lekturę dramatu (tekst dramatu), czytanie 

teatru (tekst widowiska) oraz analizę tekstu krytyczno-teatralnego. 

Zanim jednak podjęta zostanie refleksja, dotycząca zastosowania instrumentarium 

badawczego, omówić będzie trzeba ujawnioną już we Wstępie dysertacji decyzję 

o traktowaniu libretta jako tekstu dramatycznego. Związana jest ona bowiem z wieloma, 

ściśle powiązanymi ze sobą czynnikami. 

W pierwszym rzędzie przypomnieć należy spostrzeżenia Christophera Balme’go 

z książki Wprowadzenie do nauki o teatrze, wynikające z problematyki, jaka wpisana jest 

w analizę dzieł teatru muzycznego. Złożoność problemu – zdaniem badacza – związana jest 

ze specyfiką badanego przedmiotu. Składa się on bowiem z dwóch elementów, nieco inaczej 

niż w teatrze dramatycznym. Stąd też układ dramaturgiczny dzieła zyskuje postać słowną 

w libretcie, a muzyczną w partyturze50.  

Za Januszem Sławińskim przypomnieć natomiast należy definicję libretta jako tekstu 

literackiego do dużego utworu muzyczno-wokalnego. Etymologię słowa wywodził badacz 

                                                
50 Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, op.cit., s.131. 



26 
 

z języka włoskiego, które – jak podkreślał – znaczyło dosłownie „książeczka”51. W artykule 

O treść oper ludowych Leon Schiller używał także synonimicznych terminów tego pojęcia 

textbuch oraz livret, „oznaczającej utwór dramatyczny, który przy pomocy muzyki i śpiewu 

oraz wszystkich środków, jakimi sztuka teatralna rozporządza, służy do wykonania 

widowiska operowego”52. Od przypomnienia proweniencji tego słowa z języka włoskiego – 

„książeczki” – zaczyna się również definicja pojęcia umieszczona w Małej encyklopedii 

muzyki w której ponadto charakterystyka Wagnerowskich tekstów słownych zaliczana jest do 

„osobnego typu librett, pisanych przez samych kompozytorów, będących równocześnie 

pisarzami”53.  

Definicję pojęcia libretta jako „małej książeczki” wyjaśniała także w książce Dramma 

per musica w teatrze Wazów: 1635-1648 Anna Szweykowska, zaznaczając przy tym, że 

„samo określenie libretto nie wskazuje na rodzaj formy literackiej i tylko zwyczaj ustalił, że 

chodzi tu o tekst dramatu, na którym oparta jest muzyka opery”54.  

 O nowej świadomości rozumienia samego libretta przez Richarda Wagnera pisał 

również Krzysztof Kozłowski w publikacji o tytule Opera i dramat muzyczny. Szkice 

podkreślając przy tym, że w historii rozwoju powagnerowskiej opery dostrzec można 

estetyczne ślady nowego statusu libretta u kolejnych XX-wiecznych twórców operowych 

dzieł. W tym momencie zauważyć trzeba to, co już ponad pół wieku temu było troską Leona 

Schillera, a pokutuje – jak zaznaczał w swoim szkicu Krzysztof Kozłowski – w świadomości 

wielu odbiorców dzieł operowych aż do dzisiaj, marginalizujących rolę libretta, nie 

traktujących go jako pełnowartościowego elementu lecz jedynie jako dodatek do 

wystawianych widowisk, co – zdaniem badacza – powodować może czasem zawężenie wręcz 

zniekształcenie zrozumienia muzycznych utworów. 

Doniosła rola, jaką przypisał librettu w swojej koncepcji dramatu muzycznego Richard 

Wagner, związana była ściśle z rangą słowa poetyckiego, które – zgodnie z ideą sztuki 

synkretycznej – wraz z muzyką i obrazem, stanowić miało nierozerwalną jedność. Analizie 

Wagnerowskiej idei Gesamtkunstwerk poświęcił Krzysztof Kozłowski cały rozdział 

w obszernym studium Teatr i religia sztuki. „Parsifal” Richarda Wagnera, skupionym wokół 

twórczości niemieckiego artysty, gdzie skoncentrował się na wieloaspektowym wyjaśnieniu 

                                                
51 Hasło: libretto [w:] Słownik terminów literackich, red.J. Sławiński, Wrocław 2000, s. 274-275. 
52 Zob. L. Schiller, O treść oper ludowych, „Muzyka” 1951, nr 9, s.13. 
53 Hasło: libretto, [w:] K. Biegański, L. Bielawski, Mała encyklopedia muzyki, Warszawa 1981, s.552-553. 
54 A. Szweykowska, Dramma per musica w teatrze Wazów: 1635-1648. Karta z dziejów barokowego dramatu, 
Kraków 1976, s.81-82. 
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zagadnienia komplementarności sztuk w dramacie muzycznym. Swoją refleksję dotyczącą ich 

immanentnego przenikania się zawarł w słowach:  

To muzyka przenika przecież strukturę literackiego dramatu, więcej: kształtuje go, 
a odkrywając istniejące w nim relacje, czyni je widzialnymi na scenie i wyposaża w taką siłę 
oddziaływania, iż odnosi się wrażenie bycia zarazem na zewnątrz i pośrodku zdarzeń. Jest ona 
urzeczywistnieniem zdolności przenikania do wewnątrz, o której Wagner pisał w liście do 
Matyldy – obrazem akcji wewnętrznej dzieła, samego dziania się. Nie metaforycznie, lecz 
dosłownie, bo forma muzyczna nie ma uzasadnienia w apriorycznie przyjętym, następnie 
zastosowanym do tekstu dramatycznego schemacie. Jest ona raczej najważniejszą racją 
istnienia tegoż tekstu, swoistą ideą regulatywną, która poza nim straciłaby całą swą 
komunikowalność. Oddzielona od tekstu, pozostawiona samej sobie muzyka ta może się dalej 
podobać, ale nie jest w stanie uzyskać dostatecznie zrozumiałej postaci i nie gwarantuje tego 
nawet sieć lejtmotywów, którą uważa się za formotwórczo decydujący element dzieł 
Wagnera.55  

Przestrzegał w tym momencie Krzysztof Kozłowski przed umniejszeniem dwóch 

pozostałych elementów składowych całości dramatu muzycznego (słowa poetyckiego i obrazu 

teatralnego) na rzecz tylko samej muzyki, gdyż – jak podkreślał – niepodobieństwem byłoby 

uchwycenie sensu jakiegoś dzieła dramatyczno-muzycznego Richarda Wagnera 

z pominięciem wszystkiego, co zależne w nim od sfery pozamuzycznej56. Związane jest to – 

zdaniem badacza – z wyjątkowością manifestowanych w Wagnerowskiej sztuce treści, 

potrzebujących niezwykle bogatych, nie mieszczących się w granicach tylko jednej, lecz 

będących przedmiotem wyrazu kilku rodzajów sztuk. 

Pozostając w horyzoncie rozważań dotyczących libretta zwrócić należy uwagę na 

jeszcze jedną publikację polskiego badacza zatytułowaną Geniusz i opera. Ryszarda Wagnera 

pisma z teorii opery i dramatu muzycznego57, jaka ukazała się w książce Teorie opery, 

w której Krzysztof Kozłowski podejmuje próbę omówienia roli Wagnerowskich pism 

teoretycznych oraz refleksji dotyczącej ich korelacji z artystycznymi dziełami tego artysty.  

Z perspektywy tej pracy niezwykle istotne wydają się zwłaszcza przytoczone przez 

autora przemyślenia dwóch wagnerologów – Rainera Franke oraz Dietera Borchmeyera, 

których z kolei konstatacje dotyczące teoretycznych poglądów XIX-wiecznego kompozytora 

stały się najważniejszym punktem odniesienia badań Anetty Ingenhoff. Dowodzi w nich 

badaczka, że występujące w Wagnerowskich librettach elementy epickie, swoista „epizacja” – 

jak ją nazywa – nie stanowiły przypadkowego rezultatu, lecz były przez ich autora 

                                                
55 K. Kozłowski, Teatr i religia sztuki, op.cit., s.53. 
56 Ibidem, s.13. 
57 K. Kozłowski, Geniusz i opera. Ryszarda Wagnera pisma z teorii opery i dramatu muzycznego, [w:] Teorie 
opery, op.cit., s.137-160. 
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wprowadzane celowo58. Wedle Kozłowskiego Ingenhoff czyniąc tak nawiązuje do 

Birkmanna, który stosował sieć motywów, aby stworzyć odpowiednik narracji w dramacie 

muzycznym. Ilustracją takiego stanowiska mogą być rozważania Dietera Borchmeyera, który 

stwierdza: 

Kiedy Wagner powiada, że jako muzyk absolutny znaczy niewiele, to wyraża tym samym także 
często okazywane poczucie niższości wobec wielkich mistrzów muzyki instrumentalnej: Bacha, 
Haydna, Mozarta, a przede wszystkim Beethovena. Ale tym, w czym uważał siebie samego za 
niedoścignionego, było połączenie muzyki i poezji. Nie oznacza to samodzielnego pisania muzyki 
i libretta (ze względu na to, iż librecista i kompozytor byli jedną i tą samą osobą), lecz – po pierwsze – 
da się sprowadzić do tego, co Hoffmanstahl określił jako wiodącą rolę muzyki w poezji dramatycznej 
Wagnera, oraz po wtóre – i naturalnie w jeszcze większym stopniu – do „literaturyzacji” muzyki, 
szczególnie poprzez podobną do rządzącej językiem semantyzację (lejt)-motywów, których nie należy 
pojmować już więcej w sposób czysto muzyczny, lecz jako poetyckie szyfry, symbole i sieci znaczeń.59  

Przytoczone tu – za Krzysztofem Kozłowskim – konstatacje badawcze odsłaniają już 

w płaszczyźnie teoretycznej istotny zamysł i samoświadomość Wagnera, które dotyczyły 

kreacji sieci znaczeń, która przenikać ma jednocześnie wszystkie tworzywa jego sztuki 

synkretycznej. Z perspektywy niniejszej dysertacji istotny będzie przede wszystkim jej aspekt 

dramatyczno-teatralny. 

Naukową refleksję dotyczącą nierozerwalnego zespolenia sztuk w ramach koncepcji 

Gesamtkunstwerk podjęła też w książce Teatr i teatrologia Erika Fischer-Lichte. Podkreślała 

przy tym autorka, że przy próbie opisu na poziomie teoretycznym Wagnerowskiej idei 

towarzyszyć powinna świadomość stopienia się w jedno wszystkich sztuk składających się na 

dzieło teatralne i nie dających się wyodrębnić jako osobne elementy czy też możliwe do 

uchwycenia odrębnych jakości60. W konsekwencji, co akcentowała Erika Fischer-Lichte:  

dzięki przemianie poszczególnych sztuk za odbiór Gesamtkunstwerk odpowiada nie 
tyle rozum, ile emocje. Połączenie sztuk w dziele sztuki totalnej ma zatem umożliwić widzom 
udział w doświadczeniu estetycznym. W jego centrum znajduje się podmiot, który doświadcza 
samego siebie jako „pełnego” człowieka, czyli jako połączenia, „człowieka cielesnego” (gesty, 
taniec), z „człowiekiem emocjonalnym” (muzyka) oraz „człowiekiem rozumnym” (poezja). 61  

Istota i charakter Wagnerowskiego dramatu muzycznego – zdaniem jego badaczy –

była fenomenem już nie tylko w sferze historii opery, czy też teatru muzycznego, ale w całej 

historii sztuki europejskiej. Przypadek ten Egon Voss wiązał z twórczą inspiracją teatrem 

greckim. Jak zauważył badacz, wagnerowskiemu „ideałowi muzyczno-dramatycznemu nie 

odpowiada […] żaden teatr nowoczesny – dramatyczny ani operowy; zainteresować mógł się 
                                                
58 Ibidem, s.147. 
59 Ibidem, s.147. 
60 E. Fischer-Lichte, Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania, tłum.M. Borowski, M. Sugiera, Wrocław 2012, 
s.153.  
61 Ibidem, s.154. 
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on tylko jednym: ‘teatrem starożytnych Aten’, w którym obchodziło się święto i zażywało 

jednocześnie rozkoszy płynącej z obcowaniem ze sztuką”62.  

Antyczną inspirację Richarda Wagnera dostrzegł już wcześniej Tadeusz Zieliński, 

wpisując jego twórczość w nurt dramatu neohumanistycznego, w którym – jak podkreślał – 

„antyczność była nie tyle normą, ile nasieniem”63. Znaczenie tego pojęcia oraz zawartość 

ideową przytoczonego wcześniej cytatu, wyjaśniała w książce, poświęconej poglądom 

Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, Grażyna Golik-Szarawarska w sposób następujący:  

Dzieje dramatu nowożytnego rozpatrywał Tadeusz Zieliński w ścisłym związku 
z duchowym dziedzictwem kultury antyku. Zasadniczo skupił swą uwagę na dramatach, które 
określił jako dramaty neohumanistyczne. Neohumanizm w jego rozumieniu był wielką 
formacją kulturową, która w całej pełni objawiła się w wyniku przezwyciężenia zgubnych 
tendencji oświecenia. Za takie uznawał jednostronne traktowanie spuścizny starożytnych, 
a tym samym petryfikacji antycznych norm w łonie klasycystycznej doktryny.64  

Przedstawiając najważniejsze konstatacje badawcze, jakie miały wpływ na decyzję 

o traktowaniu analizowanych w pracy librett Wagnerowskich jako tekstów dramatycznych, 

przytoczyć trzeba jeszcze refleksję Krzysztofa Kozłowskiego, związaną z zagadnieniem rangi 

słowa, jaka charakteryzuje dzieła niemieckiego artysty:  

Przy czym słowo nie jest tu słowem zwyczajnym, wyposażono je bowiem we 
wszystkie najważniejsze właściwości słowa poetyckiego: muzyczność, zdolność tworzenia 
pojęć i przedstawieniowość – fakt ten nie stoi w sprzeczności z postulowaną przez Wagnera 
otwartością dramatu, bo koncepcja dzieła samego oraz określenie warunków jego istnienia 
wzajemnie się nie wykluczają.65  

Myśl ta będzie miała również swe odbicie w wyborze metodologii w niniejszej 

rozprawie. Kluczową rolę w badaniach mają przyjęte w pracy dwie strategie badawcze, 

których wzajemna korelacja stanowić będzie bazę dla podjętych w dysertacji analiz. Pierwsza 

strategia ekstrapolacji obrazów zaproponowana została przez Grażynę Golik – Szarawarską 

w tekście „Wagnerianizm” jako kategoria analityczna w badaniach nad twórczością 

translatorską Tadeusza Zielińskiego, który w 2004 roku ukazał się w książce Teorie opery66. 

Druga natomiast związana jest z osobą Dorothy Mack – twórczynią terminu „metaphoringu”, 

którego mechanizm po raz pierwszy opisany został w artykule Metaphoring as Speech Act: 

                                                
62 Zob. przypis 46, [w:] K. Kozłowski, Teatr i religia sztuki op.cit, s.30. 
63 G. Golik-Szarawarska, „Wieczna chorea”. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, Katowice 1999, 
s.37.  
64 Ibidem, s. 37. 
65 K. Kozłowski, Teatr i religia sztuki, op.cit., s.77. 
66 G. Golik-Szarawarska, „Wagnerianizm” jako kategoria analityczna w badaniach nad twórczością 
translatorską Tadeusza Zielińskiego, [w:] Teorie opery, Poznań 2004, s.161-181. 
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Some Happiness Conditions for Implict Similies and Simple Metaphors wydanym w 1975 

roku, w czasopiśmie „Poetics”. 

Pojęcie „wagnerianizmu” jako kategorii analitycznej, zaproponowane przez Grażynę 

Golik-Szarawarską wynika z podjętej przez nią rekonstrukcji wizji teatralnej greckiej poezji 

dramatycznej, zawartej w tłumaczeniach wybitnego polskiego filologa klasycznego, 

w których zauważyła badaczka wyraźną inspirację artystycznym wymiarem teatru 

muzycznego Richarda Wagnera wręcz ekstrapolację wielu jego elementów, jakie następnie 

zaistniały w strukturze kształtu teatralnego przekładów tragedii Tadeusza Zielińskiego. 

Przedmiotem naukowego zainteresowania badaczki stały się tragedie Sofoklesa jakie wyszły 

spod jego pióra.  

„Wagnerianizm” przekładów Tadeusza Zielińskiego – używając sformułowania za 

autorką – przenikał je wielopłaszczyznowo, przede wszystkim natomiast widoczny był – jak 

udowadnia w toku analizy badaczka – w obrazie psychologizacji postaci, wskazówek 

dotyczących oświetlenia i szaty kolorystycznej, wysiłku skojarzenia walorów ekspresywnych 

muzyki z charakterem wiersza oraz zagadnienia scenerii, w tym właśnie przedstawiania 

rozmaitych form czy też stanów przyrody.  

W szerokiej perspektywie ukazanie mechanizmu działania owej kategorii 

w translatorskiej twórczości polskiego filologa zdaje się obrazować ów moment wywodu: 

Podobnie jak w wypadku Richarda Wagnera, zamiarem Zielińskiego jest kreacja wizji 
scenicznej dramatu w duchu poetyki symbolizmu, ale środki teatralnej ekspresji i technika 
współczesnej mu sceny zbliżają kreowany przez niego teatr ku realizmowi. Jakkolwiek 
w uwagach scenicznych czytelne pozostaje dążenie do pogodzenia przestrzeni sceny 
antycznej, której kształt i charakter sprzyjał uniwersalizacji sensu dziejących się na scenie 
wydarzeń i działań postaci, z estetyką teatru Wagnera, w którym scenografia służyła w jakimś 
stopniu interpretacji świata przedstawionego, była ekspresywna i emocjonalna.67 

W horyzoncie problematyki niniejszej pracy, wskazanej w tytule, interesujące będzie 

zwłaszcza zagadnienie scenerii, posiadającej – przywołując za badaczką – walor ekspresywny 

i emocjonalny. W tym też aspekcie w dysertacji wykorzystywana będzie także strategia 

badawcza ekstrapolacji obrazów. Wybór tej strategii w kontekście badań teatralizacji 

żywiołów w polskich inscenizacjach Wagnerowskich dzieł w XX jak i XXI wieku będzie 

rozumiany jako próba ukazania, w jaki sposób obrazy żywiołów zawarte w teatralnej wizji 

Richarda Wagnera (płaszczyzna tekstu dramatycznego) zasymilowane zostały 

w inscenizacjach (płaszczyzna tekstu widowiska) przez realizatorów podejmujących się ich 

wystawień.  

                                                
67 Ibidem,167. 
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Dla odczytania zawartości semantycznej najpierw na płaszczyźnie tekstu, a następnie 

występujących często w obrazach steatralizowanych żywiołów w polskich inscenizacjach, 

potrzeba będzie odwołania do „metaphoringu”.  

„Metaphoring” to styl odbioru dramatu zaproponowany przez Dorothy Mack, 

wykorzystany przez Joannę Burzyńską w pracy Towards a Theory of Poetic Drama. Yeats, 

Synge, O’Casey68, co podkreślała Ewa Partyga w uwagach wstępnych zawartych w książce 

Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej. Proces „metaforyzacji” (albo 

„metaforowania”) – zaznaczała Ewa Partyga – to „spotkanie w metaforze”. Nie powinien on 

polegać na traktowaniu metafor jako tropów stylistycznych, które następnie powinniśmy 

deszyfrować, lecz na przestawieniu naszej percepcji na inne płaszczyzny, które lepiej pomogą 

nam odebrać i wychwycić zawarte w dramatach metafory.  

Do czytania metafor, rodzących się często na styku słowa i pozawerbalnych środków 
wyrazu, nie wystarcza zwyczajna, czytelnicza kompetencja i kultura literacka – trzeba 
przestroić swe postrzeganie na inne fale.69  

Partyga podkreśla również olbrzymią rolę aktywnej lektury, w której odbiorca 

„wystawia się” na działanie tekstu, by „uzyskać odeń siebie poszerzonego, jako propozycję 

istnienia odpowiadającego w najstosowniejszy sposób na oferowaną w dziele propozycję 

świata”.70 

W perspektywie niniejszej pracy metafora powiązana jest ściśle z kategorią żywiołów. 

Jak zostało wspomniane już wcześniej, żywioły mogą być rozumiane wieloznaczeniowo. 

Zwykle przez żywioły rozumiemy ziemię, wodę, ogień i powietrze, w których, jako wspólną 

cechę możemy wyróżnić nieskończoność potencjału zawartej w nich energii. Ów potencjał, 

ładunek emocjonalny, który w sobie zawierają, jest na tyle silny, że francuski badacz Gaston 

Bachelard nazwał je siłami „materialnej wyobraźni”. Siła, dynamizm, energia to dla niego 

kwintesencja żywiołu, jego metafizyczne jądro. Żywioły, poprzez swoją fenomenologię 

wywołują w naszej wyobraźni rozmaite konotacje, przekształcane w obrazy71. Jednakże – co 

podkreśla Krystyna Wilkoszewska – dzieło Bachelarda nie tylko traktuje o obrazach 

żywiołów rodzących się i zakorzenionych w naszej wyobraźni, lecz próbuje dotrzeć do 

                                                
68 Za: E. Partyga, Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej, Kraków 2004. 
69 E. Partyga, op.cit., s.13. 
70 Ibidem, s,14. 
71 G. Bachelard, Wyobraźnie poetycka, przeł.H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975. 
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samego rdzenia rodzącego te obrazy. „Są to siły materii w jej najpierwotniejszej postaci” 

[podkreśl. – D.Ż.]72. 

Nie wchodząc głębiej w istotę poszczególnych żywiołów, można z całą pewnością 

stwierdzić, że, występując w przyrodzie, stanowią wyjątkowy potencjał służący budowaniu 

metafor. Dlatego też przy analizie poszczególnych dramatów Wagnerowskich, a następnie 

wybranych ich inscenizacji, podjęta zostanie próba ukazania metaforyki obrazującej żywioły. 

W kontekście analizy przedstawień istotne okażą się refleksje Ireny Sławińskiej dotyczące 

zagadnienia metafory w tekście dramatycznym jak i w inscenizacji wystawianego dzieła.  

Jak stwierdzi konstytutywnym choć niejedynym celem metafory jest kreowanie 

nowych znaczeń. W dramacie (pozostając na razie na płaszczyźnie tekstu dramatycznego) 

metafora słowna pełni funkcję niezwykłej rangi, gdyż jak podkreśli autorka Irena Sławińska:  
Ona też – wespół z innymi środkami – buduje kształt teatralny dzieła: wespół 

z bezpośrednią informacją tekstu pobocznego, wespół z dialogiem, przewidzianym tam 
rekwizytem, wpisaną w dialogi gestyką, scenografią itp.73 
Terminu „metafora teatralna” używa z kolei uczona pisząc, że w widowisku występują 

dwa rodzaje metafor, uzupełniające się wzajemnie:  
I tak jest właśnie w teatrze: wielkie wzruszenia teatralne bierze na siebie raczej gest, 

spojrzenie, dźwięk muzyki, światło. Poeta jednak nie dowierza z kolei i tym środkom 
ekspresji; aby zapewnić sobie ich precyzyjne działanie, powołuje znowu słowo i stawia je na 
straży. Straż tę sprawuje metafora: celna, zwarta, syntetyczna, wiele znacząca forma poetycka. 
[...] 

Metafora słowna zaplata się z „teatralną”, którą staje się często właśnie rekwizyt, 
szczegół scenografii, barwa, efekt światła czy muzyki. Ten związek jest szczególnym 
przywilejem dramatu. Ale metafora jest nie tylko strażniczką teatralnego kształtu – ma strzec 
przede wszystkim przekazywanych przez ten kształt znaczeń, semantycznej precyzji przekazu. 
Na rzecz tej precyzji trudzi się przede wszystkim, jej służy – wyznacza kierunek interpretacji 
w zakresie przestrzeni scenicznej, postaci, słowa.74 
Metafora staje się więc ważnym elementem wchodzącym w skład procesu budowy 

kształtu teatralnego dzieła, a także przenośnią, służącą nadaniu mu ukierunkowanego 

charakteru, poprzez wykorzystanie różnego rodzaju środków wyrazu, podkreślających 

zawartą w przekazie inscenizatorskim myśl. Jednocześnie – jak konkluduje autorka 

Odczytywania dramatu – „w samej inscenizacji metafora zdolna jest określić charakter 

przestrzeni scenicznej, a nawet rozszerzyć ją poza granice widzialnej sceny”75.  

 W oparciu o wyżej przytoczoną refleksję analityczną Ireny Sławińskiej, postawić 

można pytanie: w jakim stopniu steatralizowane obrazy żywiołów w wybranych, na 

                                                
72 K. Wilkoszewska, Powrót żywiołów, [w:] Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze, op.cit., 
s.271. 
73 I. Sławińska, Odczytywanie dramatu, Warszawa 198, s.193.  
74 Ibidem, s.192-193. 
75 Ibidem, s.189. 
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potrzeby niniejszej dysertacji, polskich inscenizacjach dramatu muzycznego Richarda 

Wagnera wpływają na kształt metafory teatralnej? 

Jeśli przyjąć za Ireną Sławińską, że metafora to przenośnia, służąca nadaniu 

wyrażonym myślom odpowiednio ukierunkowanego charakteru, poprzez wykorzystanie 

różnego rodzaju porównań i środków wyrazu, podkreślających zawartą w przekazie myśl, to 

całokształt tych działań można określić „metaforyzacją”.  

Jak zaznaczono już we wstępie podstawową metodą w niniejszej dysertacji jest 

historia idei Arthura Lovejoy'a. Metoda ta użyta zostanie w pracy poprzez usytuowanie idei 

Natury jako – przyjmując słownictwo zaproponowane przez Lovejoya – „unit-idea”76. Idea 

Natury, będąca jednym ze składników estetyki romantycznej zakłada, że przyroda 

przedstawiana w sztuce tego okresu, nie stanowi jedynie nieożywionego tła lecz sama w sobie 

ma wiele ładunków semantycznych, jest nośnikiem emocji i zaszyfrowanych kodów. Zdaniem 

Patricka Carneg'ego jej ranga w Wagnerowskich dziełach zbliżona jest do statusu 

postaci77.  

Dzięki tej metodzie możliwe będzie prześledzenie w toku wywodu, czy – i w jaki 

sposób – tak ujęta idea Natury została skonkretyzowana w teatralnych obrazach 

polskich inscenizacji Wagnerowskich dzieł. 

Równoczesnym dopełnieniem, wobec tak pojętej metody, stanie się koncepcja „życia 

idei” w rozumieniu Tadeusza Zielińskiego, znawcy zarówno antyku jak i twórczości Richarda 

Wagnera.  

Koncepcja „życia idei” w ujęciu uczonego wyjaśniała w swojej książce, cytowana już 

nieco wcześniej Grażyna Golik-Szarawarska. Przywołane konstatacje o dramatach 

neohumanistycznych autorki Wiecznej chorei, ściśle związane były także z problematyką 

zawartych w nich nieśmiertelnych idei świata starożytnego. Na przykładzie tragedii 

greckich przybliżyła czytelnikom idee, jakie dostrzegł Tadeusz Zieliński w kolejnych 

utworach, klasyfikując je zgodnie z wytycznymi uczonego – w zależności od przewodniej idei 

odnalezionej w dziele – w następujący sposób: „tragedia czci (honoru)”, „tragedia władzy”, 

„tragedia wierności”, „tragedia przeznaczenia”, „tragedia zemsty”, „tragedia prawdy”, 

„tragedia łaski”78. Badając idee miłości, oczyszczenia, zbawczego działania skruchy, łączył je 

                                                
76 Odpowiedzi czym są owe „unit-ideas” w polskiej literaturze dotyczącej zagadnienia udziela Jerzy Cabaj 
pisząc, że: „klasa tych zjawisk jest bardzo różnorodna. Należy bowiem zaliczyć do niej pewne słowa czy 
kategorie (Natura), rodzaje wrażliwości emocjonalnej, formułu i zwroty (…) Zob. J. Cabaj, Arthura O. Lovejoya 
filozofia i koncepcja historii idei, Lublin 1989, s.81. 
77 Zob. P. Carnegy, Wagner and the Art of the Theatre, New Haven-Londyn 2006. 
78 Klasyfikację, na przykładzie tragedii Sofoklesa podaję za autorką. Zob. G. Golik-Szarawarska, „Wieczna 
chorea”. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, op.cit., s.69. 
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badacz – jak wyjaśnia autorka – z kolejnymi bohaterami antycznymi, będącymi ich 

nosicielami, czy też wręcz ich uosobieniem.  

Istotnym aspektem poszukiwań instrumentarium badawczego dla analizy problematyki 

zawartej w tytule dysertacji, stanie się również połączenie omówionych idei, z płaszczyzną 

mitu. Zostanie to przybliżone w tym rozdziale w dalszych rozważaniach na temat 

zastosowania krytyki mitograficznej. 

Impulsem do postawienia już we wstępie pytań związanych z kategorią żywiołów było 

przyjęcie metody historii idei jak i zasad krytyki tematycznej, dzięki której temat żywiołów 

zostanie usytuowany w centrum odbioru dzieła. W pierwszej kolejności przypomnieć trzeba – 

za Januszem Sławińskim – rozumienie „tematu”, który – w myśl tej krytyki – przedstawiony 

jest jako „występujący w dziele element obrazowy, będący jednocześnie kategorią, przez 

którą poeta ujmuje świat”79. Refleksja nad artystyczną twórczością analizowanych 

w późniejszej części dysertacji Wagnerowskich dzieł, dzięki tej metodzie, już od samego 

początku ukierunkowana będzie, dzięki metodologicznym propozycjom krytyki tematycznej, 

na pewnego rodzaju otwartość, która zdefiniowana jest następująco:  

Jednym z podstawowych założeń tematycznej krytyki jest utożsamienie krytyka 
z analizowanym dziełem, ma on rozwijać w swoim języku to, co stanowi istotę dzieła, dotrzeć 
do jego ukrytych znaczeń, które ujawnić się mogą wtedy tylko, gdy przejmuje się punkt 
widzenia jego twórcy.80 

Istotną dla podjętych w pracy działań badawczych, będzie propozycja jaką zawiera 

w sobie krytyka symboliczna spod znaku francuskiego filozofa Gastona Bachelarda, 

prekursora tematycznej krytyki. Przede wszystkim interesującą okaże się problematyka 

odczytania dzieła sztuki. Obcowanie z dziełem (w tym kontekście z tekstem poetyckim 

Wagnerowskich librett), wedle badacza, z całym światem podmiotu, jaki jest w nim zawarty, 

powinien rozpocząć się od jego objęcia wyobraźnią osoby podejmującej ten kontakt. Taką 

postawę wobec dzieła sztuki przypomina za Georges'em Pouletem – orędownikiem 

Bachelardyzmu – Irena Sławińska, określając ją „jako identyfikację z twórcą, jako substytucję 

jednego podmiotu przez drugi podmiot, świadomy zachwyt wobec otwierającego się przed 

nami nowego świata obrazów”81. Takie podejście uznać można za preliminarium procesu, 

który w pismach filozofa powraca często jako lektura kosmiczna, czy też oniryczna. Jego 

złożoność wyjaśniała polska badaczka następująco: 

                                                
79 Hasło: tematyczna krytyka, [w:] Słownik terminów literackich, op.cit., s.577-578. 
80 Ibidem, s.578. 
81 I.Sławińska, Współczesna refleksja o teatrze, Kraków 1979, s.83. 
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 Słowa lecture używa Bachelard w dwóch znaczeniach: zresztą zbliżonych, a czasem zupełnie 
identycznych: 1. chodzi o dosłowny proces czytania, o uważną, powolną, medytacyjną 
percepcję poezji, wers po wersie, z duszą otwartą na obrazowanie poety i 2. o działalność 
krytyczną, poprzedzoną lekturą naprawdę aktywną, opartą na partycypacji, odkrywczą, zdolną 
dostrzec obrazy poetyckie, które odnawiają zasób archetypów. 82   

Obrazami posiadającymi w sobie taki potencjał, były dla filozofa elementy czterech 

żywiołów, poetykę których przedstawił w kolejnych książkach im poświęconych83. 

Wspólnym mianownikiem dla przeprowadzonego toku myślowego w każdej z nich była 

nierozerwalna relacja żywioł – wyobraźnia – marzenie, którą opisał Bachelard w książce 

Wyobraźnia poetycka:  

 Wszystko staje się zarazem wielkie i trwałe, kiedy marzenie łączy w jedno kosmos 
i substancję. W czasie nie kończących się badań nad wyobraźnią „czterech elementów”, nad 
owymi materiami, o których człowiek marzył od zawsze, aby wesprzeć jedność świata, po 
wielekroć marzyłem o oddziaływaniu obrazów tradycyjnie kosmicznych. Obrazy te, ujęte 
najpierw w bliskości człowieka, same z siebie powiększają się do rozmiarów wszechświata. 
Marzymy przed kominkiem, a wyobraźnia odkrywa, że ogień jest motorem świata. Marzymy 
koło źródełka, a wyobraźnia odkrywa, że woda jest krwią ziemi, że ziemia jest żyjącą głębiną. 
Pod palcami ugniatamy miękkie i łagodne ciasto, a tu ponosi nas ugniatanie substancji 
świata.84 

Problematyka obrazu miała dla Bachelarda szczególną rangę. Widział bowiem 

w obrazowaniu poetyckim znak świata, jaki czyni wyobraźnia poety oraz konieczne wsparcie, 

jakie daje on dla wydobytej ze słów – nazywanych przez niego imionami Świata – metafory. 

W marzeniu otaczającej nas rzeczywistości (zarówno poety jak i każdego z nas) dostrzegał 

coś więcej niż zwykłe oglądanie świata – poprzez kontemplację marzącego, który doznawał 

jego piękna i nierozerwalnego z tą kategorią szczęścia. Jak zaznaczał „dotykamy tu jednego 

z paradoksów wyobraźni: podczas gdy myśliciele odtwarzający świat zakreślają długą drogę 

refleksji, obraz kosmiczny jest bezpośredni”85. 

Obrazy kosmiczne były dla francuskiego filozofa jednostkami marzenia, wokół 

których kształtuje się specyficzny kosmos. Związane to było także z oddaniem „kopii” 

wyobraźni poety, jego wyidealizowanego alter ego, rzeczywistemu przedmiotowi (w 

interesującym kontekście – obrazom żywiołów), co w konsekwencji zaowocować mogło 

stwierdzeniem, że marząc wodę, ziemię, ogień i powietrze, artysta zawsze wysunie się trochę 

                                                
82 Ibidem, s.84. 
83Zob. G. Bachelard, Płomień świecy, przeł. J. Rogoziński, Gdańsk 1996.; G. Bachelard, Poetyka marzenia, 
przeł.L. Brogowski Gdańsk 1998. 
84 Gaston Bachelard, Wyobraźnia poetycka, przeł.H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975, s.202.  
85 Ibidem, s.200. 
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poza realność. Zdaniem Gastona Bachelarda wynika to z fenomenologicznego prawa 

marzenia poetyckiego86.  

Obrazy czterech żywiołów były dla niego obrazami o wyższej kosmiczności. 

Nazywając je pierwotnymi obrazami świata, w których słowa człowieka nasycały byt rzeczy 

ludzką energią, wpisał je badacz w mityczny czas przed „kulturą”, w którym – jego zdaniem –

siły natury były obrazami świata ludzkich emocji i pragnień. Jak tłumaczył bowiem: 

Mity odnajdywały więc natychmiast głos człowieka marzącego świat swych marzeń. 
Człowiek wyrażał ziemię, niebo i wodę. Był słowem makro-antroposu, jakim jest monstrualne 
ciało ziemi. […] W marzeniu kosmicznym nic nie jest bezwładne, ani świat, ani marzyciel; 
wszystko żyje sekretnym życiem, a więc wszystko mówi ze szczerością. Poeta słucha 
i powtarza. Głos poety jest głosem świata. […] W swych kosmicznych marzeniach poeci 
mówią o świecie pierwszymi słowami, pierwszymi obrazami. Mówią o świecie językiem 
świata. 87  

Refleksja o zawartych w dziele sztuki, będących zarazem jego „sercem i duszą” 

obrazach i głosach świata, przybliża Gastona Bachelarda do orędowników i przedstawicieli 

krytyki mitograficznej – co zauważyła już Irena Sławińska – pojmujących interpretację dzieła 

jako ujawnienie obecnych w nim obrazów oraz symboli archetypowych. W horyzoncie 

problematyki, jaką wytycza temat dysertacji, zastosowanie tej metody związane będzie 

z próbą ich dostrzeżenia w Wagnerowskich librettach i obecnych w nich w obrazach czterech 

żywiołów. Pozostając jeszcze w horyzoncie myśli Bachelardowskiej, istotną wskazówką dla 

tak ukierunkowanej lektury będzie konstatacja filozofa, który podkreśla, że „kontakt 

z pisarzem nawiązujemy dlatego, że nawiązujemy kontakt z obrazami, które zachowaliśmy 

w głębi siebie”. Jej wykorzystanie, związane musi być z olbrzymią dozą ostrożności, aby 

w tak delikatnej materii, jaką jest interpretacja tekstu dramatycznego, nie doszło do nadużyć. 

Ponieważ w strukturę dramatyczną Wagnerowskich dzieł, wpisana jest płaszczyzna 

mitu bądź legendy, motywy której – powtarzając za Januszem Sławińskim – „pełniły często 

funkcję analogiczną do motywów mitologicznych i biblijnych”88, zastosowana zostanie 

w części analitycznej pracy mitograficzna interpretacja dramatu. Pozwoli ona na wydobycie 

zawartych już w warstwie tekstu dramatycznego (libretta), uniwersalnych treści, które 

poddane zostaną następnie analizie w aspekcie tematu rozprawy.  

Pamiętając o szerokim zakresie wybranej metodologii, z uwagi na różnorodne teorie 

mitu89, a także licznych jej przedstawicieli, których nazwiska łączone mogą być z kolejnymi 

                                                
86 Ibidem, s.227. 
87 Ibidem, s.215-216. 
88 Hasło: legenda, [w:] Słownik terminów literackich, op.cit., s.271-172. 
89 Inf.za: I. Sławińska, Współczesna refleksja o teatrze, op.cit., s.93. 
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fazami jej rozwoju, nie sposób przedstawić wszystkich badawczych postaw. O rozległej 

problematyce określenia samego pojęcia mitu pisał Lech Mróz, zaznaczając, że w ramach 

teorii mitoznawczych funkcjonuje około pięciuset prób jego zdefiniowania90. Istotne również 

wydają się rozważania Stefana Klemczaka, który udzielając odpowiedzi czym jest mit zwraca 

uwagę na jego funkcję: 

Wiedza mityczna jest formą kształtowania znaczeniowości (Bedeutsamkeit), a tym 
samym sposobem uzyskiwania dystansu, w stosunku do nieznanego i groźnego świata 
(absolutyzmu rzeczywistości), który sprowadzony został w długiej, wymagającej wysiłku, 
praktyce. [...] Po „opanowaniu” lęku zakorzenionego w „absolutyzmie” mit kontynnuje 
„kruszenie”, usuwanie sił wyższych z świadomości ludzkiej, posuwając ten proces już 
w świecie grecko-rzymskim do zaawansowanego poziomu twórczości poetyckiej.91  

Stąd też przedstawione w tym rozdziale definicje, czy też konstatacje badawcze, są 

jednocześnie wyborem stanowisk, jakiego dokonała autorka pracy. Wyborowi temu 

towarzyszyło pytanie i zarazem problematyka jaką w sobie ono zawiera – jak myśleć 

obrazami żywiołów?  

Swoistych wskazówek metodologicznych szukać można w książce prekursora 

wybranej tu metody Northropa Frye przedstawionej w Anatomii krytyki. O niezwykle istotnej 

dystynkcji myth-mythos w teorii Northropa Fryea pisała Irena Sławińska: 

Mit to stosunkowo prosta struktura metaforyczna, obraz. Sytuuje się on między 
marzeniem sennym i rytuałem. ‘Dzięki niemu znajdują wyraz treści przedlogiczne 
i przedwerbalne’. Mythos wyposażony jest w schemat fabularny: to wirtualna narracja.92 

Operując instrumentarium badawczym, jakie oferuje krytyka mitograficzna, podkreślić 

trzeba, że w niniejszej pracy, mit traktowany będzie jako kategoria analityczna. Postulat ten, 

a następnie zastosowanie pojęcia jako kategorii metodologicznej w odniesieniu do dramatu, 

powieści, opowiadania, poematu oraz niewielkiego utworu lirycznego, odnaleźć można 

w podjętych przez Barbarę Tomalak badaniach, jakie przedstawione zostały w książce 

Śladami mitu93. Jak zaznaczyła autorka kategoria ta, jako narzędzie analizy ma za zadanie 

umożliwić opisanie badanego uniwersum zawartego w dziele. Postulat ten – przywołując 

Tomalak – ujęty został już wcześniej w badaniach Józefa Niżnika, który dostrzegał dzięki 

jego zastosowaniu, większe możliwości i szersze spectrum rozwinięcia perspektyw 

badawczych. Oddzielał on tradycyjne rozumienia mitu, jako opowieści o czynach bogów 

                                                
90B. Tomalak, Śladami mitu, Bielsko-Biała 2012, s.9. 
91Cyt.za J. Czerwińska, M. Budzowska, Mit Ifigeni – pomiędzy tekstem, a sceną, [w:] Wartości formalne 
antycznego dramatu i teatru greckiego. Konferencja w 50.rocznicę śmierci Profesora Stefana Srebrnego, 
red.G.Golik-Szarawarska,Katowice 2015,s.169. 
92 I.Sławińska, Współczesna refleksja o teatrze, op.cit., s.102. 
93 B. Tomalak, Śladami mitu, op.cit. 
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i bohaterów, które – jak pisał – zawężało sposób rozumienia tego terminu, każąc skupiać się 

na micie pojmowanym jako kategoria, ujęcie której wymagało odwołania się do orientacji 

filozoficzno-antropologicznej. Problem ten akcentowała także autorka książki, podkreślając 

potrzebę odwołania się do antropologii kulturowej i w takim też kontekście rozumienia mitu.  

Sygnałami obecności mitu w dziele, wyznacznikami mityzacji świata przedstawionego 

był szereg czynników, jakie zaistnieć musiały w strukturze dzieła. Przede wszystkim – co 

podkreślała Barbara Tomalak – symboli archetypowych, dzięki którym wyrażone zostają 

treści archetypów. W tym miejscu wyjaśnić należy – za Carlem Gustawem Jungiem i Ernstem 

Cassirerem – rozumienie symbolu, jako obrazowego sposobu przejawiania się archetypu, 

danego a priori wzorca psychologicznie koniecznych reakcji na sytuacje typowe.  

Kolejnymi przejawem rzeczywistości mitycznej było istnienie świętego centrum, 

poprzez które przechodzi oś świata – axis mundi – przeciwstawione amorficznej przestrzeni 

rozciągającej się poza wyróżnionym miejscem zamieszkanej przez „obcych” i „demony” oraz 

waloryzacja przestrzeni – jak podkreśla badaczka – na „dobre” i „złe” wybory. 

Złożona relacja mitu i idei w aspekcie koncepcji „życia idei” Tadeusza Zielińskiego 

przybliżona została przez Grażynę Golik-Szarawarską w Wiecznej chorei w istotnym wątku 

jakim był problem ideowej wymowy mitologii, której ogniskującym elementem było 

założenie badacza: 

Idea nie zawiera się w micie, jak ziarno w łupinie; idea żyje w nim, jak dusza żyje 
w ciele. Mit, ożywiony ideą, jest to szczególnego rodzaju organizm psychofizyczny, wedle 
własnych rozwijający się praw; w możności stwarzania tego rodzaju organizmów tkwi 
wyższość poezji filozoficznej nad filozofią oderwaną.94 

Rekonstruując rozmyślania wybitnego filologa dotyczące dramaturgii doby 

neohumanizmu podkreśliła autorka, że wedle Tadeusza Zielińskiego „najdoskonalszym 

ideałem artystycznym, stanowiącym ucieleśnienie światopoglądu estetycznego pozostać miało 

dzieło Wagnera”95. Szczegółowe refleksje, związane z każdym z osobna Wagnerowskich 

dzieł – omawianych przez Grażynę Golik-Szarawarską – przytoczone zostaną w dalszej części 

pracy, w analizach kolejnych tekstów dramatycznych (librett) oper i dramatów muzycznych 

Wagnera.  

W ujęciu problematyki niniejszej dysertacji istotna będzie refleksja, czy dramaty 

neohumanistyczne, do których zaliczał Tadeusz Zieliński Wagnerowskie dzieła i zawarte 

w nich przejawy omówionych przez niego idei odnaleźć można w obrazach żywiołów? Czy 
                                                
94 Cyt.za: G. Golik-Szarawarska, „Wieczna chorea”. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, op.cit., 
s.64. 
95 Ibidem, s.39. 
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idee piękna, miłości, radości oraz śmierci czy też nienawiści, które zbliżał Zieliński do 

żywiołowych stanów ducha, wyrażone mogą być także pod postacią Natury?  

Poszukując odpowiedzi dla tak sformułowanych pytań i związanych z nimi 

przedmiotami badań – obrazami żywiołów – pozostać trzeba w horyzoncie myśli Tadeusza 

Zielińskiego, których istotną perspektywę i zarazem interpretacyjną wytyczną stanowić 

będzie konstatacja Grażyny Golik-Szarawarskiej o humanistycznym uniwersalizmie wartości 

duchowych zawartych w omawianej koncepcji:  

Interpretacja dramaturgii neohumanizmu, jaką zaproponował Tadeusz Zieliński, 
dowodzi, że prowadził ją przede wszystkim w aspekcie historii idei, mając na uwadze 
humanistyczny uniwersalizm jej wartości duchowych, w czym dostrzegał zarówno wyraziste 
koneksje z myślą starożytnych, jak i chrystianizację kulturowego dziedzictwa antyku. 
Charakter tego zjawiska oddaje użyta przez niego formuła „zhumanizowane chrześcijaństwo”. 
Chodziło mu o ujawnienie w świadomości romantycznej swoistego konglomeratu idei, 
będących dziedzictwem zarówno duchowego sensu mitologii antycznej, jak i paralelnych do 
niej cyklów legendarnych średniowiecza. W omawianych utworach starał się uchwycić 
toczący się w nich dramat myśli, będący odzwierciedleniem formowania się światopoglądu 
człowieka ery nowożytnej.96 

Specyficzny charakter podjętych prób badawczych, związanych z ilością 

analizowanych dzieł – Holender tułacz, Tannhäuser, Lohengrin, Pierścień Nibelunga, 

Parsifal – oraz wielością obrazów natury w nich zawartych (ukonstytuowanych w postaci 

czterech żywiołów Wody, Ziemi, Ognia, Powietrza) wymaga dodatkowo metodologicznego 

zaplecza, dla swoistego ich uporządkowania w wielopłaszczyznowym rozumieniu tej 

czynności. Stąd też podjęta zostanie próba zastosowania pojęcia mitologematów w ujęciu 

Tadeusza Zielińskiego. Mitologemat, rozumiany jako słowno-obrazowa jednostka 

znaczeniowa, występująca w mitycznej strukturze dzieła, w kontekście niniejszych badań 

łączony będzie z kategorią żywiołu. Celem tak rozumianych czynności badawczych będzie 

dostrzeżenie sieci mitologematów pod postacią obrazów żywiołów w analizowanych dziełach.  

Mając w pamięci temat i zawartą w nim problematykę dysertacji – teatralizację 

żywiołów w polskich inscenizacjach dramatów muzycznych Richarda Wagnera w XX i XXI 

wieku podkreślić trzeba, że wnioski badawcze płynące z lektury dramatu (librett) 

z wykorzystaniem omówionego wcześniej instrumentarium badawczego, stanowić będą 

podstawę analizy tekstów widowisk, czyli kolejnych inscenizacji operowych Wagnerowskich 

dzieł. Dla tak określonego obszaru badań jakim jest „czytanie teatru” zastosowana zostanie 

metoda semiologiczna.  

                                                
96 Ibidem, s.61. 
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 Podstawową charakterystykę i ogólne założenia metody zdefiniował Patrice Pavis 

następująco:  

Semiologia teatru zajmuje się nie tyle samymi znaczeniami przedstawienia, a więc 
relacją dzieła do rzeczywistości […] ile sposobami tworzenia sensów podczas całego procesu 
tworzenia widowiska – począwszy od lektury tekstu przez reżysera aż do działań 
interpretacyjnych widza.97  

Tak ujęty proces semiozy był również jednym z istotnych aspektów badań związanych 

z poszukiwaniem koniecznych psychokulturowych warunków narodzin teatru jakie 

przedstawił w swej książce Poszukiwanie korzeni w postaci teorii korzeni izraelski uczony Eli 

Rozik. Głównym jej założeniem było przekonanie o innym niż rytualny rodowodzie teatru, 

którego korzeni szukać należy w śladach wrodzonego myślenia obrazowego98. 

Zdaniem Rozika bowiem, pomiędzy dwoma kategoriami (zabiegami rytualnymi 

i widowiskiem teatralnym) dostrzec można ontologiczną nieprzystawalność, która 

w rezultacie jest przyczyną braku ich binarnej opozycji, co nie sprawia oczywiście, że 

wykluczają się wzajemnie, czy też stanowią swoje przeciwieństwo, lecz są zjawiskami od 

siebie niezależnymi. Jak podkreślał: „rytuał to forma działania, którą scharakteryzować 

można poprzez jego performatywne cele, teatr natomiast stanowi szczególne medium 

kulturowego przekazu w ramach ikonicznego systemu semiotycznego i komunikacji, poprzez 

teksty, które potrafi wytwarzać”. Wyjaśnienia dokładnego rozumienia terminu „medium”, 

używanego przez autora Korzeni teatru podjął się już we wstępie do książki zatytułowanym 

Bolesne usuwanie korzeni, czyli głos w obronie teatru Jerzy Limon, dając synonimiczny 

przekład użytych przez Rozika niektórych terminów:  

‘Medium’ z kolei oznacza ‘składnik materialny’ [tj. materiał sygnalny – przyp.J.L.], 
który sprawia, że system semiotyczny [tj. komunikat – przyp.J.L.] zostaje dostrzeżony przez 
zmysły odbiorców, w wyniku czego zachodzi komunikacja.99  

Sam autor pracy natomiast problematykę poświęconą temu zagadnieniu wyjaśniał 

czytelnikom w niezwykle szczegółowy sposób: 

Podstawową cząstką tworzącą medium teatru jest obraz, będący główną jednostką 
znaczeniową. Wymaga ona odwzorowania w materii, ponieważ w przeciwnym razie 
pozostanie wyłącznie bliżej niezidentyfikowanym tworem wyobraźni, którego nie da się 
w żaden sposób zakomunikować danej osobie. Taki odwzorowany obraz (imprinted image) 
nazywany jest zazwyczaj „znakiem ikonicznym”. Medium obejmuje zatem cały system 
znaczeń. W skład systemu ikonicznego wchodzą również inne media, takie jak malarstwo, 

                                                
97 Hasło: semiologia, [w:] P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, oprac. i uzupeł. opatrzył S.Świontek, 
Wrocław 2002 s.461. 
98 E. Rozik, Korzenie teatru, przeł.M. Lachman, red. nauko’wy wyd. polskiego M. Steiner, Warszawa 2011, s.29. 
99 J. Limon, Bolesne usuwanie korzeni, czyli głos w obronie teatru, [w:] E. Rozik, Korzenie teatru, op.cit., s.8. 
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film czy teatr lalkowy. […] Podstawową jednostką tworzącą medium ikoniczne jest znak 
ikoniczny, który zasadniczo pozostaje odwzorowanym obrazem, przenoszącym znaczenie za 
sprawą podobieństwa do pierwowzoru w realnym świecie. Właśnie dzięki zasadzie 
podobieństwa nie zachodzi potrzeba uczenia się „języka” teatru; jego obrazy dekodujemy 
spontanicznie, ponieważ znaczą one dokładnie to samo, co słowa wykorzystywane do 
kategoryzacji ich prawdziwych pierwowzorów. Wychodzę z założenia, że pojęcia abstrakcyjne 
związane ze słowami, które zwykle dokonują kategoryzacji tych modeli, w naturalny sposób 
przenoszą się na znaki stanowiące ich replikę. Inaczej rzecz ujmując, znaki ikoniczne mogą 
istnieć dzięki zapośredniczeniu w języku naturalnym.100  

Stąd też istotnym dla tak sformułowanej wielowymiarowej myśli o specyfice 

obrazowego medium, będzie kolejna konkluzja badacza, że teatru nie można analizować 

jedynie poprzez skupienie swojej uwagi na kreowanych w obrębie sceny światach fikcyjnych, 

gdyż nie na tym polega jego reprezentacja, którą dostrzega badacz, a raczej w konkretyzacji 

obrazów mentalnych (twórców) oraz reguł ich modelowania na scenie101.  

W kontekście problematyki niniejszej dysertacji – pozostając w horyzoncie myśli 

o teatrze Eli Rozika – analiza znaków ikonicznych (w tym przypadku steatralizowanych 

żywiołów) w kolejnych rekonstruowanych tekstach widowisk operowych Wagnerowskich 

dzieł, oparta będzie na próbie dostrzeżenia – w całym procesie ich tworzenia i teatralnej 

transpozycji – sposobu konstruowania znaczeń obrazów natury zarówno przez realizatorów 

inscenizacji, jak i przez ich odbiorców. Istotnym horyzontem wobec tak rozumianych, 

czynności, które podjęte zostaną w analitycznej części pracy będzie refleksja uczonego, 

dotycząca specyfiki opisu wybranych przedmiotów semiotycznych:  

Znaki ikoniczne kumulują skojarzeniowe peryferie (konotacje), do których należą 
właśnie słowne bądź pozasłowne skojarzenia – dokładnie tak samo jak dzieje się w przypadku 
słów. Skojarzenia pozasłowne (zmysłowe, emotywne i wartościujące) powstają na podstawie 
tego, w jaki sposób doświadczamy innych istot i przedmiotów w prawdziwych sytuacjach. 
Dlatego ze względu na podobieństwo pojawiają się one również w kontakcie z obrazami 
takich przedmiotów. Znaki ikoniczne obarczone skojarzeniami działają tak samo jak symbole 
słowne, a więc niosą dodatkowe znaczenia oprócz podstawowego elementu znaczonego.102 

Przywołana już nieco wcześniej konstatacja Eli Rozika o niezależności 

i samodzielności kategorii teatru i rytuału, dopełniły rozważania autora książki, dotyczące 

swoistej bliskości obu zjawisk. Owo ostatnie – jak zaznaczał uczony – samo nie stanowi 

odrębnego medium, jednakże może z powodzeniem wykorzystywać różne inne media, w tym 

teatr i jego elementy. Teatr natomiast, co akcentował izraelski badacz, „może choć nie musi 

                                                
100E. Rozik, Korzenie teatru, op.cit., s.62. 
101 Ibidem, s.18. 
102 Ibidem, s.64. 
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pokazywać rytuał”103. Jeśli jednak go ukazuje, to podobnie jak przy praktykach rytualnych, 

osiągnięty może być rezultat umocnienia wierzeń104.  

Podejmując się skonstruowania własnej definicji kategorii rytuału przywołuje Eli 

Rozik zasadniczy podział tego pojęcia – zaproponowany przez Emile Durkheim'a – na sacrum 

i profanum, zaznaczając przy tym, że pojęcia „świętości” i „świeckości” stanowią podstawę, 

dzięki której Durkheim wprowadzić mógł kolejny podział na „wierzenia i praktyki”. Jak pisał 

bowiem Eli Rozik: 

Z tego względu zjawiska religijne przynależą do dwóch podstawowych kategorii: 
wierzeń i obrzędów (praktyk): 1) wierzenia religijne to myśli ’wyrażające naturę rzeczy 
świętych oraz [bądź] wzajemne stosunki z rzeczami świeckimi’; 2) obrzędy to reguły 
postępowania określające właściwe zachowanie się człowieka w stosunku do rzeczy świętych. 
‘Owe dwie klasy faktów rozdziela to, co dzieli myśl i ruch’. Rozróżnienie na ruch i myślenie, 
które leży u podstaw opracowanej przeze mnie koncepcji, odgrywa w moim przekonaniu 
fundamentalną rolę.105 

Formułując swoje rozumienie rytuału zaznaczał jednocześnie, że wyraźna sprzeczność 

pomiędzy kolejnymi rolami – które przytaczał za reprezentantami różnych postaw 

badawczych wobec tego zjawiska – jakie funkcjonują w obrębie tego pojęcia, rozwiązana 

może być na gruncie pragmatyki106. Stąd też niezwykle istotnym w definiowaniu owej 

kategorii okaże się uwzględnienie właśnie perspektywy pragmatycznej. Jak stwierdzi Rozik 

rytuał: 

jest to odegranie (performance) pewnego aktu lub czynności (act/action) przez 
wspólnotę i na jej potrzeby, z wykorzystaniem różnych mediów, zgodnie z religijnymi lub 
poza religijnymi intencjami i celami, których odbiorcą jest sfera sacrum i/lub konkretna 
wspólnota, w ustalonej i zawsze tak samo powtarzanej formie, mające narastające znaczenie 
symboliczne i wykonywane w świętym miejscu i czasie.107 

Powyższa definicja – jak zaznaczał jej autor – odnosi się zarówno do kategorii rytuału 

religijnego jak i świeckiego.  

W aspekcie problematyki niniejszej pracy, istotną okażą się także rozważania 

dotyczące autora Poszukiwania korzeni, na temat relacji mitu a rytuału. W pierwszej 

kolejności przytacza badacz definicję mitu w ujęciu Mirce'a Eliade'go, która pośród wielu 

jakie zostały sformułowane – zdaniem Rozika – opisuje wspólną cechę dla nich wszystkich: 

                                                
103 Ibidem, s.41. 
104 Ibidem, s.59. 
105 Ibidem, s.42-43. 
106 Ibidem, s.57. 
107 Ibidem, s.59. 
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Mit jest narracją o wydarzeniach, dziejących się w chwili „pierwotnej 
i pozaczasowej”, kontrolującą wierzenia i stopień zaangażowania uczestników, odnoszącą się 
w niebezpośredni sposób do świata zewnętrznego (najprawdopodobniej za pomocą metafory) 
i spełniającą rozmaite funkcje.108  

 Następnie przywołuje polemikę dotyczącą tejże relacji, jaką podjął Geoffrey S. Kirk 

z tezą Edmunda Leacha, twierdzącego, że mit „stanowi odpowiednik rytuału”, opowiadając 

się za stanowiskiem Kirka o ich niezależności, uzupełniając je własnym przemyśleniem o ich 

możliwości wzajemnego dopełniania się, mimo samodzielności obydwu zjawisk.  

Mając w pamięci, że płaszczyzna mitu bądź legendy wpisana jest w strukturę 

Wagnerowskich dzieł – co omawiano już w tym rozdziale nieco wcześniej – powyższe 

konstatacje Eli Rozika o korespondencji dwóch kategorii, mogą stanowić asumpt do takiego 

postrzegania artystycznej twórczości Richarda Wagnera, jako zawartego w ich treściach, 

a następnie przedstawianego w inscenizacjach świeckiego rytuału. 

Patrice Pavis pojęcie teatralizacji dzielił na: teatralizację tekstu i teatralizację teatru. 

Teatralizacja tekstu traktowana jest przez badacza: 

- jako synonim dramatyzacji tekstu (lub adaptacji w odniesieniu do tekstów 
niedramatycznych) dotyczy tylko warstwy tekstowej: ujęcia w formę dialogową, 
konstrukcji napięcia dramatycznego i konfliktów między postaciami, zdynamizowania 
akcji, 

- jako synonim inscenizacji tekstu teatralnego, oznacza wykonanie i interpretację 
sceniczną tekstu za pomocą aktorów109.  

W kontekście prowadzonych badań istotne będzie rozumienie teatralizacji tekstu jako 

synonimu inscenizacji tekstu teatralnego, cechą którego – jak zaznaczał badacz – jest 

„przekład znaków językowych na wizualne oraz stworzenie sytuacji, w której tekst jest 

wypowiadany”110. Pozostając w optyce problematyki niniejszej dysertacji – i wcześniejszych 

przemyśleń, zawartych w tym rozdziale – teatralizacją żywiołów będzie więc nadanie im 

formy, która pozwoli zbudować ich obraz i wprowadzić je jako metaforę, potęgującą 

„dramaturgię” inscenizacji. 

Jak zaznaczał Patrice Pavis, z pojęciem teatralizacji ściśle powiązane jest pojęcie 

znaku teatralnego. Według Pavisa pojęcie znaku definiowane jest jako „najmniejsza 

jednostka, która jest nosicielem sensu, powstającego z kombinacji elementów znaczących 

                                                
108Cyt.za: E. Rozik, Korzenie teatru, op.cit. s. 60. 
109 Hasło: rekonstrukcja / reteatralizacja, [w:] Słownik terminów teatralnych, op.cit., s.544. 
110 Ibidem, s.544. 
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i elementów znaczonych”111. W teatrze takimi elementami znaczącymi są materiały 

sceniczne: przedmioty, światło, kolory, kształty, mimika czy też ruch112.  

Różnorodność tworzyw scenicznych, zastosowanych przy steatralizowaniu obrazu 

żywiołów w analizowanych w dysertacji polskich inscenizacjach jest na tyle szeroka, że 

wymaga próby ich uporządkowania. Przede wszystkim analizie poddane zostaną tworzywa 

sceniczne takie jak: dekoracja, oświetlenie oraz ich rola i wpływ na przedmiotową 

teatralizację.  

Wskazówki dotyczące procedury gromadzenia dokumentów i źródeł opartych o ten 

podział, odnaleźć można w pracach: Zbigniewa Raszewskiego Dokumentacja przedstawienia 

teatralnego113, Stefanii Skwarczyńskiej Sprawa dokumentacji widowiska teatralnego114, 

Małgorzaty Świerkowskiej Opis inscenizacji teatralnej115, Krytyka źródeł i zagadnienie 

rekonstrukcji w książce Christophera Balme Wprowadzenie do nauki o teatrze116 oraz Znak 

w teatrze Tadeusza Kowzana117.  

Aby uchwycić miniony kształt teatralny Wagnerowskich inscenizacji będących 

przedmiotem badań dokonane zostaną wobec nich zabiegi rekonstrukcyjne. Pojęcie 

rekonstrukcji – w Słowniku terminów teatralnych odpowiadający mu termin reteatralizacji –

Patrice Pavis definiuje następująco: „sceniczne odtworzenie na podstawie dostępnych źródeł 

(dokumentów, ilustracji, fotografii, opisów itp) jakiegoś przedstawienia, którego premiera 

odbyła się w historycznej przeszłości” 118.  

Także Christopher Balme, przytaczając pierwsze studia krytyczne autorstwa Maxa 

Herrmanna, który rozwijał metodę rekonstrukcji podkreśla, że „to szeroko dyskutowane 

pojęcie oznacza procedurę, w wyniku której historyk teatru może na podstawie źródeł 

odtworzyć na tyle szczegółowo dawne budowle teatralne, a nawet poszczególne inscenizacje, 

że staje się możliwa fizyczna rekonstrukcja dawnych form scenicznych i przebieg 

konkretnych przedstawień w ich konwencjach historycznych"119. Jednocześnie za Maxem 

Herrmannem omawia sens procedury rekonstrukcyjnej: „celem badań jest odtworzenie 

                                                
111 Hasło: znak teatralny, [w:] Słownik terminów teatralnych, op.cit., s.600. 
112 Ibidem, s.600-601. 
113 Z. Raszewski, Dokumentacja przedstawienia teatralnego, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze. Odbiorcy 
dzieła teatralnego, t.III, op.cit., s.381  
114 S. Skwarczyńska, Sprawa dokumentacji widowiska teatralnego, [w:] ibidem, s.545-552. 
115 M.Świerkowska, Metody opisu inscenizacji teatralnej, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze. Odbiorcy 
dzieła teatralnego-widz,krytyk,badacz, op.cit., s.569-580. 
116 Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, op.cit., s.39-45. 
117T. Kowzan, Znak w teatrze, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, wybór i oprac.J. Degler, Wrocław 1988, 
s.381-374.  
118 Hasło: reteatralizacja, [w:] Słownik terminów teatralnych, op.cit., s.432. 
119 Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, op.cit., s.39. 
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utraconych dokonań artystycznych i dążenie do nadania im bezpośredniego wizerunku 

dzieła”120.  

Dokonując omówienia dokumentacji teatralnej, stanowiącej bazę źródłową dla niniejszych 

badań nad polskimi inscenizacjami Wagnerowskich dzieł zaznaczyć trzeba, że posłużono się 

podziałem zaproponowanym przez Zbigniewa Raszewskiego na: dokumenty pracy 

i dokumenty dzieła121. Mając z kolei w pamięci uwagę Christophera Balme'go, że o doborze 

dokumentów widowiska i źródeł decyduje sposób sformułowania problemu badawczego to 

najważniejszymi źródłami były te, które umożliwiały choćby w najmniejszym aspekcie 

odtworzenie obrazów scenicznych, ukierunkowanych na teatralizację żywiołowych sił 

przyrody. 

Najbardziej istotne źródła stanowiły więc: dokumentacja ikonograficzna – fotografie 

teatralne (dokumenty dzieła), oraz będące dokumentami pracy zdjęcia wykonane podczas 

prób, projekty kostiumów i plany dekoracji. Ukazywały wszystkie one nie tylko sposób 

obrazowania żywiołów w przestrzeni sceny, ale także określały konwencję w jakiej 

wystawione zostało dzieło, co również istotne było w próbie odtworzenia jego minionego 

kształtu. Dzięki nim możliwa była próba uchwycenia elementów wizualnych poszczególnych 

inscenizacji. Poddanie ich badawczej analizie – o czym przestrzegał Zbigniew Raszewski 

w przywoływanym już wcześniej artykule Dokumentacja przedstawienia teatralnego – 

zawsze związane być musi z wielką ostrożnością oraz świadomością pewnej subiektywizacji, 

jaką narzuca sztuka fotografii. Refleksja ta odnosi się także do dokumentów filmowych, 

nielicznych niestety w przypadku dokumentacji związanej z polskimi inscenizacjami 

Wagnerowskimi.  

Istotnymi stały się także świadectwa recepcji przedstawienia, przede wszystkim 

recenzje. Wyczytać można było z nich informacje – niezwykle ważne w przypadku fotografii 

czarnobiałych – o kolorystyce obrazów scenicznych, czy też sposobie rozwiązań 

technicznych, w tym kinetycznych, które umożliwiły wyobrażenie zastosowań 

scenograficznych realizowanych przedstawień w aspekcie teatralizacji żywiołowych sił 

natury. Oprócz tego aspektu choć jedynie fragmentarycznie odnaleźć w nich można było 

również świadectwa odbioru interesujących nas scenicznych elementów przez samych 

                                                
120 Cyt. za: M. Herrmann, ibidem, s.39. 
121 Zbigniew Raszewski zwracając uwagę, że zawsze przy zabiegach rekonstrukcyjnych teatrolog korzysta 
z różnych form przekazów, ich typy dzieli na dwie zasadnicze grupy: dokumenty pracy – powstające przed 
premierą, tylko na użytek teatru; oraz dokumenty dzieła – powstające po premierze, usiłujące w jakiś sposób ją 
utrwalić. Zob. Z. Raszewski, Dokumentacja przedstawienia teatralnego, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze. 
Odbiorcy dzieła teatralnego. Widz-krytyk-badacz, t.3, wybór i oprac. J. Degler, Wrocław 1978, s.528. 
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krytyków. Obrazy różnych form przedstawionej przyrody często wywoływały u krytyków 

konotacje ukierunkowane ku warstwie metaforycznej czy też wręcz archetypicznej. 

 Kolejnym, znaczącym źródłem, które zaliczyć można do dokumentów pracy stanowiły 

Programy teatralne realizowanych inscenizacji Wagnerowskich dzieł. Wspólnym elementem 

była w nich pełna informacja dotycząca obsady (w tym też chórów, baletu) jak i realizatorów 

danego operowego widowiska. Z kolei zawarte w nich artykuły mające na celu przybliżenie 

osoby Richarda Wagnera, jego twórczości zarówno artystycznej oraz teoretycznej 

z pewnością poszerzyły horyzont poznawczy autorki dysertacji. Często zawierały również 

informacje o charakterze historyczno-teatralnym dotyczące Wagnerowskich inscenizacji na 

najważniejszych polskich operowych scenach pod koniec XIX wieku jak i w pierwszej 

połowie XX wieku. Cenne okazały się także przedrukowane w niektórych Programach 

teatralnych głosy samych realizatorów, w tym zwłaszcza reżyserów obrazujące ich stosunek 

do wystawianego dzieła. Ich wypowiedzi poruszały temat wizji scenicznej realizowanego 

widowiska operowego, co z kolei przyczyniło się w przeprowadzanych zabiegach 

rekonstrukcyjnych do lepszego zrozumienia reżyserskich intencji. W przypadku wrocławskiej 

inscenizacji Pierścienia Nibelunga wyjątkowym i niestety jedynym takim dokumentem 

realizacji wśród wszystkich poddanych badaniu scenicznych realizacji Wagnerowskich był 

zapis filmowy całej tetralogii, który zachowany został na nośnikach CD w Archiwum 

tamtejszej Opery. 

 Zaznaczyć trzeba, że najbogatszą i zarazem najbardziej różnorodną zachowaną 

dokumentację pracy związaną z wystawieniami dzieł Richarda Wagnera posiadają przede 

wszystkim zbiory archiwalne Teatru Wielkiego w Warszawie jak i Teatru Wielkiego 

w Poznaniu, następnie zaś Teatru Wielkiego w Łodzi. Choć oczywiście taki rodzaj 

dokumentów w nieco mniejszym zakresie odnaleziono we wszystkich archiwach teatrów, 

które podjęły się wystawienia analizowanych w pracy inscenizacji. 

Zróżnicowana zawartość źródeł wpływać może na stopień wnikliwości dokonanych 

zabiegów rekonstrukcjyjnych. Jak podkreślała Stefania Skwarczyńska:  

rekonstrukcji widowiska może dokonać badacz tylko na mocy zachowanych 
dokumentów. Od ich jakości, ilości i autorytatywności, a także umiejętności, z jaką badacz 
wyczyta dane widowiska z dokumentów pozornie nieważnych […] zależy stopień pełni 
rekonstrukcji, a także jej wartość naukowa, mierzona – na mocy historycznej wiedzy o teatrze 
– prawdopodobieństwem jej adekwatności w stosunku do odpowiedniego widowiska122.  

                                                
122S. Skwarczyńska, Sprawa dokumentacji widowiska teatralnego, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze. 
Odbiorcy dzieła teatralnego – widz, krytyk, badacz, op.cit., s.545-552. 
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Dlatego w tej pracy poświęcono szczególną uwagę możliwie pełnym skompletowaniu 

istniejących dokumentów, zgromadzonych w archiwach teatrów i poddanie ich wnikliwej, 

wielopłaszczyznowej analizie. Ocena jakości dokumentacyjnej oraz autorytatywności 

poszczególnych dokumentów była przedmiotem krytyki źródeł dla celów dysertacji. 

Podkreślić trzeba, że zastosowane zabiegi rekonstrukcyjne, miały przede wszystkim na 

celu rekonstrukcje obrazów żywiołów oraz dalszą ich analizę. W tym też miejscu należy 

podkreślić specyfikę badanych inscenizacji, które są widowiskami operowymi. Ponieważ 

kompetencje badawcze autorki w sferze muzykologicznej są ograniczone, zdecydowano że 

partytura muzyczna i problematyka z nią związana nie zostanie uwzględniona w zabiegach 

rekonstrukcyjnych.  

Raz jeszcze podkreślić należy, że w toku analitycznym wykorzystane zostaną 

narzędzia z zakresu historii sztuki, przede wszystkim związane z kategorią idei wzniosłości 

oraz semantyki kolorów w obrębie kultury europejskiej w zakresie na jaki pozwolić mogą 

naukowe kompetencje autorki.  
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Rozdział II: Przegląd stanu badań nad pojęciami: żywioł i natura 

 

2.1. Żywioł jako kategoria estetyczno-analityczna w dyskursie artystycznym 

 

Będące bazą rozważań w tym rozdziale opracowania, mają różnorodny charakter 

i obrazują tematykę żywiołów w różnych płaszczyznach. Z punktu widzenia tej pracy 

niezmiernie ważne jest ujęcie kategorii żywiołów z perspektywy estetycznej oraz 

filozoficznej. W tym ujęciu kategorie służyć będą obrazowi żywiołów obecnych w kształcie 

teatralnym librett, a następnie pomocne będą przy analizie wybranych inscenizacji. Głównym 

celem tak ukierunkowanej interpretacji będzie określenie sposobu transformacji (teatralizacji) 

danego żywiołu za pomocą środków teatralnych oraz refleksja, jak ten steatralizowany obraz 

koreluje z wytwarzaną płaszczyzną semantyczną.  

W szczególności podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czym jest żywioł 

w kontekście estetycznym, wyrażonym przez fenomenologię i filozoficznym, 

zdeterminowanym przez konotacje, które w nas wywołuje i w jaki sposób jego physis 

przełożyć się może na odbiór metaforyczny. 

W tej części pracy zgodnie z zasadami krytyki tematycznej nastąpi próba usytuowania 

kategorii analitycznej żywiołu w centrum rozważań i skonfrontowania go z innymi pojęciami 

analitycznymi takimi jak: metafora, symbol, obraz oraz – używając pojęcia za Gastonem 

Bachelardem – wyobraźnia poetycka. 

Podkreślić trzeba, że zarówno etymologia obydwu pojęć: „natury” ( gr. physis od 

czasownika phyo – wzrastać, rodzić się, łac. nasci – rodzić się)123 jak i „żywiołów” (gr. ta 

stochéia, łac. elementa / naturae)124 związana jest z epoką starożytną, gdyż już w czasach 

antycznych stały się one podstawowymi kategoriami, istotnymi w opisie otaczającego 

świata125. Stąd też obszerność oraz szczegółowość niektórych zaistniałych wątków 

w niniejszym rozdziale związanych zwłaszcza z próbą przedstawienia oraz zrozumienia 

genezy owych kategorii, ich funkcjonowania w obrębie starożytnej filozofii jak i sztuki 

wydała się zasadna.  

Mając świadomość odrębności analizowanych kategorii, zaznaczyć trzeba, że 

w Słowniku pojęć filozoficznych w definicji każdej z nich, przypomniane zostają rozważania 
                                                
123 Hasło: natura, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t.7, Lublin 2006, s.693-995. 
124 Hasło: żywioły, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t.9, Lublin 2008, s.993. 
125 Zaznaczyć trzeba – za Marzenną Jakubczak – że koncepcja żywiołów pojawiła się w literaturze greckiej, 
indyjskiej oraz chińskiej niemalże równocześnie około VII w.p.n.e. Zob. M. Jakubczak, Ziemia. Żywioły – 
korzenie wszechrzeczy, [w:] Estetyka czterech żywiołów, op.cit., s.11. 
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filozofów presokratejskich (u myślicieli jońskich bowiem natura rozumiana była jako cała 

rzeczywistość), czy Arystotelesa, co świadczyć może właśnie o pewnej bliskości ich znaczeń, 

czy też nawet korelacji, jaka zrodzić się mogła, zwłaszcza w okresie powstania filozofii (VI-V 

w. p.n.e.). Ponadto w Słowniku pojęć filozoficznych „natura” nazywana jest porządkiem 

świata, a także siłą twórczą przyrody.  

Podobne zdefiniowanie pojęcia natury jako bytu istniejącego samodzielnie, zdolnego 

do zdeterminowanego działania w Powszechnej Encyklopedii Filozofii rozszerzone zostaje 

następnie o trzy znaczenia, przez pryzmat których rozumiana była w dziejach filozofii. Natura 

w tychże kontekstach jawiła się jako: byt naturalny będący źródłem działania – byt naturalny 

dostępny w aktach pojęciowego poznania – jako pojęcie (idea) wytworzone przez człowieka 

w aktach twórczego poznania126.  

Natomiast żywioły w filozofii przyrody (kosmologii, jak i kosmogonii) definiowane są 

jako główne jej elementy lub też pierwotne składniki (pierwiastki, korzenie, zasady) świata 

(struktury bytu materialnego), w estetyce natomiast jako symbole sił twórczych127. Jak 

zauważa Marzenna Jakubczak: 

Początki kosmologicznej refleksji człowieka stanowią próbę sformułowania idealnego 
wzorca aktu kreacji jako takiego, zarówno w jego boskim, jak i ludzkim wymiarze. Oprócz 
idei przezwyciężania chaosu oraz idei oddzielania nieba od ziemi, koncepcja łączenia się 
i wyzwalania twórczej energii z pierwotnych elementów konstytuujących świat stanowi jeden 
z najpowszechniejszych motywów kosmogonicznych, który wytropić możemy we wszystkich 
kulturach.128  

W tym miejscu przypomnieć można również badania Geoffreya Ernesta Richarda 

Lloyda, wyniki których, omówione zostały w jego artykule Czas w myśli greckiej129, 

zamieszczonym w książce Czas w kulturze. Ich konkluzją było stwierdzenie Lloyda, że 

w starożytnej Grecji nie było jednorodnego poglądu na czas, a on sam często nie był 

zjawiskiem neutralnym, lecz zabarwionym emocjonalnie. Postrzeganie związków między 

porządkiem czasowym i moralnym, stanowi jeden z głównych motywów greckiej wizji czasu 

i wizji świata. Zauważyć je możemy zwłaszcza u Homera, Hejzoda, poetów lirycznych, 

tragików oraz licznych prozaików okresu klasycznego, czyli – jak konkluduje autor publikacji 

– już w przedfilozoficznych, czy też wczesnych niefilozoficznych, różnorodnych w swej 

formie utworach literackich oraz dramatycznych. W aspekcie niniejszych rozważań, istotne 

                                                
126Hasło: natura, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t.7, wyd. przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008, s.526-530. 
127 Hasło: żywioły, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, op.cit, t.9, s.993-995.  
128 M.Jakubczak, Żywioły – korzenie wszechrzeczy, [w:] Estetyka czterech żywiołów, op.cit., s.11. 
129G.E.R. Lloyd, Czas w myśli greckiej, [w:] Czas w kulturze, wstęp i oprac.A. Zajączkowski, Warszawa 1988, 
s.207-260. 
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będą te zjawiska przyrody, które służą zobrazowaniu zarówno upływu czasu, jak i cyklicznej 

natury świata, bardzo często też oddając głębsze wartości semantyczne, wpisane w owe 

dzieła. Jak zaznaczy autor:  

 Można dojść do wniosku, że we wczesnym okresie greckiej kultury, a z pewnością na długo 
przed początkiem filozoficznej spekulacji, pojęcia sprawiedliwości i porządku moralnego były 
ściśle związane z pojęciem stałego czasu, zarówno z pojęciem pór roku, jak i z pojęciem pór 
życia ludzkiego.130  

Na przykładzie dzieł Homera i Hejzoda ukazuje autor, że zjawiska zachodzące 

regularnie w dobowym rytmie okresu noc-dzień, takie jak świt, wschody i zachody słońca, 

czy gwiezdnych konstelacji były również sposobami oznaczania przemijania czasu. Jak 

zaznacza badacz, jednym z dwóch najważniejszych słów u Homera była hora, który to termin 

stosowano zarówno do pór roku, jak i dla „czasu działania” (np. czasu opowieści czy czasu 

ślubu). Ciekawa jest etymologia niektórych określeń pór roku. Opisujące je słowa, odwołują 

się jednocześnie do innych zjawisk przyrody: zima-cheimon oznacza również „burzę”, 

natomiast słowo używane do opisania późnej jesieni – opora, odnosi się dosłownie do 

dojrzewania owoców i ziaren, i ma – zdaniem badacza – u Homera taki właśnie sens. 

Zwłaszcza ten ostatni przykład dobrze obrazować może, w aspekcie interesującej nas 

tematyki istotę emocjonalnego zabarwienie czasu, o którym wspomina Lloyd. Jak podkreśla, 

starożytni Grecy nieustannie odwoływali się do zjawisk przyrody, aby określić główne pory 

roku oraz zawarte w nich święta religijne, które z kolei, rozdzielały czas pogański i święty. 

Opisane przykłady obrazowania przyrody ukazują istotny horyzont, przez który można 

prześledzić złożoność postrzegania świata w przedfilozoficznej myśli greckiej. W badaniach 

Lloyda ukierunkowany przede wszystkim na analizę czasu. Przywołuje następnie autor tych 

badań Theogonie Hejzoda, z opisem pierwotnego „chaosu”, czyli ziejącej otchłani, będącą – 

jego zdaniem – najważniejszym tekstem przedfilozoficznym dającym podwaliny dla 

późniejszego rozwoju myśli kosmologicznej. Choć w pamięci mieć trzeba, że u Hejzoda 

przeniknięta jest ona jeszcze warstwą mitu.  

Marzenna Jakubczak w Estetyce czterech żywiołów w rozdziale poświęconym 

poszukiwaniom prazasady rzeczywistości podkreśla, że najstarsze ślady, jakie świadczyć 

mogą o wytworzeniu się filozoficznej koncepcji, wykorzystującej motywy żywiołów, łączone 

są z postacią Anaksymandra (ok.611-547 r. p.n.e.), który jako pierwszy wymienił ich nazwy: 

ziemia, woda, ogień oraz powietrze. Władysław Tatarkiewicz w Historii filozofii, omawiając 

jego dokonania, a następnie spuściznę Anaksymenesa (ok.585-525 r.p.n.e.), bardzo często 

                                                
130 Ibidem, s.215. 
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przywołuje rozważania Talesa (ok.624-547 r.p.n.e.). Korelacja, ciągłe zestawienie ich myśli, 

obrazuje w jaki sposób filozofia „ojca” jońskich filozofów przyrody została pogłębiona, 

a hilozoizm131, który głosił zyskał inną postać, spekulatywną u Anaksymandra, a empiryczną 

u Anaksymenesa.  

Owe pogłębienie Talesowskiej filozofii, zdają się dobrze oddawać rozważania 

Tatarkiewicza:  

Tales rozmyślał nad początkiem świata, ale dopiero Anaksymander zaczął używać 
terminu „początek” (arche). […] Początek był dla Anaksymandra już czymś więcej niż 
pierwszym momentem w rozwoju rzeczy; a to dlatego, że był przekonany, iż to, co było na 
początku, nie przestaje istnieć, tylko przybiera inne kształty. Tales szukał materii, która była 
na początku, ale przestała istnieć bo przetworzyła się w inne rodzaje materii; Anaksymander 
szukał również pierwotnej materii, ale z przekonaniem, że skoro była, przeto jest i będzie.132  

Pomimo istotnej zmiany, jaka dokonała się w filozoficznej percepcji rzeczywistości 

w tymże aspekcie, w pamięci mieć trzeba, że tłumaczenie świata wciąż było monistyczne. 

U Talesa pierwotną zasadą miała być woda133. W jego mniemaniu, na niej właśnie, będącej 

źródłem wszystkiego spoczywać miała ziemia. U Anaksymenesa natomiast, analogiczne 

miejsce (w stosunku do Talesowkiej teorii), pełniło powietrze. To ono stanowić miało 

pierwotną substancję i podstawową postać materii. Na jego bezkresie oparta miała być ziemia, 

będąca w wyobrażeniach ostatniego wielkiego myśliciela z Miletu, płaska. Przekonanie 

o powietrzu jako prazasadzie świata z kolei, zdaniem Kirka i współbadaczy, autorów Filozofii 

przedsokratejskiej, wynikać też może z jego poglądu, że powietrze jest kosmicznym 

odpowiednikiem życia-duszy. Wzmianka o duszy, choć jest elementem wiekowej tradycji, 

zdaje się być pierwszą zachowaną (poza fragmentem Talesa) psychologiczną uwagą 

presokratyków134.  

Wpływ jońskich filozofów, których naczelnym celem było znalezienie pierwotnej 

materii miał też swoje odbicie u Heraklita, choć niektóre tezy Jończyków straciły tu nieco 

sens. O początku świata nie mogło być już mowy – co podkreślał Władysław Tatarkiewicz – 

                                                
131„Hilozoistami” nazywano pierwszą grupę filozofów greckich, dla których charakterystyczne było 
nieoddzielanie jeszcze materii od siły oraz uznawanie życia za nieodłączne od materii. Jak wspomina 
Tatarkiewicz „niektórzy historycy uważają ich za materialistów; ale byli to materialiści, którzy nie posiadali 
jeszcze czystego pojęcia materii i wszystkim przedmiotom materialnym przypisywali cechy duchowe; w sposób 
naturalny dla wczesnej myśli skłonni też byli w życiu widzieć działanie duszy”. W. Tatarkiewicz, Historia 
filozofii, op.cit.,s.13.  
132 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1970, s.14. 
133 Mając w pamięci Talesowskie rozważania o świecie, który przenika siła życia, którą – jak podkreślają autorzy 
Filozofii przedokratejskiej – nazwać można boską ze względu na zasięg i trwanie, to niestety nadal nie jest 
wiadome, czy Tales łączył tę siłę z wodą, początkiem i prawdopodobnie koniecznym składnikiem świata. Zob. 
G. Jirk, J. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami, tłum. J. 
Lang, Warszawa 1999.  
134 Inf: za autorami Filozofii przedsokratejskiej, op.cit., s.166. 
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gdyż zgodnie z Heraklitańskim poglądem był on odwiecznie istniejący i nieustannie 

przekształcający się to i on poszukiwał arche, którą odnalazł w ogniu. Jednakże postrzeganie 

u niego ognistego żywiołu było inne niż wody u Talesa czy powietrza u Anaksymenesa135. 

Żywioł ten według Heraklita jest jednak wiecznym źródłem naturalnych zjawisk. Świat 

bowiem jest wiecznie żywym ogniem, chociaż z tą różnicą, że zawsze pewna jego część 

gaśnie tworząc dwie pozostałe, podstawowe masy świata. 

Czystym, kosmicznym ogniem był dla Heraklita prawdopodobnie eter, jaśniejąca 

i ognista substancja, wypełniająca rozświetlone niebo i otaczająca świat. W powszechnym 

mniemaniu boski eter był siedzibą dusz. Przekonanie, że dusza może być ogniem lub eterem, 

a nie oddechem jak w teorii Anaksymenesa, musiało zaważyć na tym, że Heraklit uznał ogień 

jako za kierującą postać materii”136.  

 Ogień jako podstawowy element kosmosu przyrównany zostaje w rozmyślaniach 

Heraklita do Logosu137, gdyż wedle filozofa jest z nim pod wieloma względami tożsamy138.  

Trudne i zdaniem badaczy w wielu miejscach niejasne poglądy tego filozofa autorzy 

Filozofii przedsokratejskiej podsumowali następująco: 

Heraklit systematycznie tłumaczy praktycznie wszystkie aspekty świata, wyciągając 
wnioski z podstawowego odkrycia, że zmiany w przyrodzie są regularne i zrównoważone. 
Dzieje się tak za sprawą ognia, powszechnego pierwiastka rzeczy, zwanego też ich Logosem. 
Ludzkim zachowaniem rządzi ten sam Logos. Dusza składa się z ognia, powszechnego 
pierwiastka rzeczy, którego część zagasa, podobnie jak część kosmosu. Trzeba rozumieć 
Logos, istotę rzeczy, aby dusze nie zwilgotniały i nie straciły sprawności przez indywidualne 
urojenia.139  

Ów obraz więzi duszy ze światem rozwiną w późniejszym czasie atomiści, a następnie 

sam Arystoteles. Między nimi, a myślą Heraklitańską rozkwitnie z kolei filozofia zmierzająca 

w tym aspekcie do odrzucenia natury, reprezentowana przez teorię eleatów, Sokratesa 

i Platona. 

Jednocześnie mniej więcej w podobnym czasie co filozofia Heraklita wytworzyła się 

w Grecji doktryna stanowiąca jej biegunowe przeciwieństwo. Zaprzeczając zmienności świata 

dostrzegła właśnie w jego stałości naczelną cechę bytu. Jak podkreślają – autorzy Filozofii 

presokratejskiej – Ksenofanes nie był typowym przedstawicielem jońskiej szkoły, jednak jego 

poglądy są bezpośrednią reakcją wobec jońskiej filozofii. „Wytworzył nawet własną teorię, – 

                                                
135 Ibidem, s.201. 
136 Ibidem, s.201 
137 Jest to prawdopodbnie jednocząca zasada lub proporcjonalny sposób uporządkowania wszystkiego. Zob. 
Filzofia przedsokratejska, op.cit s.191 
138 Inf.za autorami G.S. Kirk, J.E. Raven, M.Schofield, Filozofia przedsokratejska op.cit., s.191 
139Ibidem, s.214. 
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pisze Tatarkiewicz – analogiczną do teorii Jończyków: uważał mianowicie ziemię za 

pierwotną zasadę przyrody. Jednakże nie przyroda była właściwym przedmiotem 

zainteresowań, lecz bóstwo”140.  

Wraz ze zmianą zagadnienia nastąpić musiała zmiana odpowiedzi. Anaksymander – 

jak pisał Arystoteles – „rozumiał przez zasadę nie wodę ani żaden inny z tzw. żywiołów, lecz 

jakąś inną naturę bezgraniczną, z której powstają wszystkie niebiosa i światy w nich 

zawarte”141. Jak tłumaczył Władysław Tatarkiewicz Arystotelesowskie poszukiwanie zasady 

wyszło spoza kręgu obserwacji, zwróciwszy się ku drodze dedukcji. Widząc jak jeden 

z żywiołów przemieniał się w drugi nie uważał za słuszne, że jeden z nich stanowić mógł 

pierwotną zasadę lecz stwierdził, że zasadą i pierwiastkiem istniejących rzeczy jest apeiron. 

Tatarkiewicz operował w tłumaczeniu owego pojęcia słowami takimi jak „bezkres” oraz 

„nieskończoność”. Pojęcie „nieokreślone” (lub też „nieskończone”) jako tłumaczenie 

greckiego słowa apeiron pojawiło się natomiast w badaniach Kirka, Ravena, oraz Schofielda. 

Arystoteles – jak zaznaczają autorzy Filozofii przedsokratejskiej – wymieniając różne 

monistyczne teorie wielokrotnie wspomina substancję „pomiędzy” pierwiastkami, zazwyczaj 

„usytuowaną” między ogniem, a powietrzem lub też powietrzem, a wodą. Jak się zdaje 

w kilku przypadkach sugerował słynny uczeń Platona, że pośredni pierwiastek postulował 

właśnie Anaksymander. Przy czym twierdził Arystoteles, że wszyscy filozofowie przyrody 

mówiący o zasadzie bytu opisywali w jakiś sposób Nieskończone, choć każdy z nich 

przypisał mu inną naturę spośród tak zwanych pierwiastków (wody, powietrza czy też tego co 

jest pomiędzy nimi). Zdaniem autora Poetyki pierwotna substancja ma otaczać wszystko 

i kierować światem wedle tych filozofów (Heraklit oraz Diogenezes z Apollini), którzy 

w opinii Arystotelesa przyjmowali nieskończoną substancję lecz nie zakładali żadnej 

oddzielnej przyczyny ruchu.  

Rozważania tegoż aspektu podjęte zostały w Filozofii przedsokratejskiej w rozdziale 

poświęconym osobie Anaksymandra:  

Trudno stwierdzić, jaką władzę Nieokreślone Anaksymandra ma sprawować nad 
wszystkim. Choć z greckiego oryginału nie musi wynikać, że kieruje ono światem dzięki 
ogarnianiu – obie własności są przecież niezależne od siebie naturalnymi cechami boskich 
bytów – tak prawdopodobnie należy to rozumieć. Trzeba też pamiętać, że metaforyczne 
„kierowanie” nie musi zakładać świadomego i rozumnego sprawcy. Sterowanie można 
przecież uznać za wyłącznie mechaniczny proces, podczas którego kierunek zmienia pracujący 
mechanizm, a nie świadomy sternik. Skoro jednak Nieokreślone ma być w jakiś sposób 
boskie, należy raczej założyć celowe działanie. Pierwotna boska substancja może kierować 

                                                
140 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, op.cit., s.21. 
141 Cyt.za Tatarkiewicz, Historia filozofii, op.cit., s.15. 
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światem trojako. Po pierwsze, otaczając lub ogarniając wszystko, albo powstrzymuje rozrost 
zróżnicowanego świata („wszystkiego”) albo wyrównuje straty powstałe w procesie przemian. 
Może też, po wtóre, immanentnie istnieć we wszystkim lub w niektórych rzeczach, bądź jako 
poruszająca siła lub siła życiowa, bądź jako zasada lub prawo rządzące zmianami. Po trzecie 
wreszcie, mogła zapoczątkować świat, nadając niezmienne prawo przemian. Arystoteles we 
fragmencie 106 zakłada, że pierwotna substancja uzupełnia straty, ale nie wydaje się, jak 
dowodziliśmy wcześniej, by mogło to dotyczyć Anaksymandra. Stwierdzenie, że pierwotny 
element nadal istnieje we wszystkich rzeczach jako siła życiowa lub poruszająca, może się 
chyba stosować do Talesa. Zasadą rządzącą przemianami, lecz nie stwórczym pierwiastkiem, 
jest prawdopodobnie ogień Heraklita. Nieokreślone nie może jednak przypominać ani wody 
Talesa, ani ognia Heraklita, ponieważ nie sposób sobie wyobrazić, by nadal istniało w naszym 
świecie. Nie może w nim istnieć nawet w ten sposób, w jaki świat przenika jakoś, według 
Talesa boska zasada życia. Nieokreślone bowiem ma taką nazwę dlatego, że nie jest podobne 
do niczego istniejącego w naturze. Anaksymander mógł jednak sądzić, że Nieokreślone 
zapoczątkowało świat, nadając niezmienne prawo przemian. Władałoby światem dzięki prawu 
odpłaty między przeciwieństwami. Prawo to lub sposób zrodziłby się wraz z powstaniem 
pierwszych przeciwieństw wewnątrz Nieokreślonego i nadal rządziło wszelkimi przemianami 
w świecie. Trzeba jednak pamiętać, że Arystoteles mógł mieć na myśli kogoś innego, 
przypuszczalnie Heraklita lub Diogenesa z Apolloni pisząc początkowe słowa fragmentu 108, 
a zwłaszcza gdy mówił o kierowaniu wszystkim. 

 We fragmencie 109 Arystoteles ponownie przypisuje monistom „otaczanie”, znów też 
nieskończona substancja przywodzi na myśl Anaksymandra, choć tym razem otacza ona nie 
„wszystkie rzeczy” ale „wszystkie nieba”. […]  

Otaczająca substancja jest „boska gdyż nieśmiertelna i niezniszczalna, jak mówią 
Anaksymander i większość filozofów przyrody (108). Można przypuszczać, że słowa 
„nieśmiertelna i niezniszczalna” mają pochodzić od samego Anaksymandra, choć inni mówili 
podobnie. […] Według Anaksymandra w każdym razie Nieokreślone miało prawdopodobnie 
podstawowe cechy bóstw Homera nieśmiertelność i nieograniczoną moc (w tym wypadku 
powiązaną z bezkresnym ogromem). Jest zupełnie możliwe, że Anaksymander uważał 
Nieskończone za „boskie”, w czym przypominałby wszystkich presokratyków 
[podkreślenie – D.Ż].142  

Owa ostatnia konstatacja stanowi istotny, wielokontekstowy aspekt badań pojawiający 

się w kolejnych rozdziałach poświęconych filozofom jakich prezentują autorzy książki.  

Podkreślić trzeba w tym miejscu złożoność jaka związana jest ze zrozumieniem 

pojęcia „boskości” u wszystkich presokratyków. Odpowiedzi pośrednio – na przykładzie 

„boskości” powietrza u Anaksymensa w rozdziale poświęconym jego osobie – udzielają sami 

autorzy Filozofii przedsokratejskiej. Opisują ją już jednak przez pryzmat stoickich kategorii 

jako siły przenikające pierwiastki lub ciała czyli sprawczy i porządkujący czynnik 

w różnym stopniu obecny w składnikach świata.  

Jednocześnie mieć trzeba świadomość, że filozofia ukierunkowana w tym okresie 

przede wszystkim ku zagadnieniom kosmologicznym oferowała materialistyczną wizję 

świata. Tym niemniej przednaukowa tradycja, oparta na wierzeniach religijnych, mających 

wyraz w poezji Hejzoda, czy też ukazująca obecność mitologicznych bogów u Homera była 
                                                
142 Filozofia przedsokratejska, op.cit., s.224. 



55 
 

stale zakorzeniona w ludzkiej mentalności, a więc w pewien sposób ciągle obecna 

w świadomości nie tylko pierwszych filozofów, ale także późniejszych pokoleń, w tym 

przedstawicieli epoki klasycznej.  

Przykładem owej więzi – zdaniem Kirka – może być moment gdy filozofowie 

z kontynentu oraz ze Wschodu, tacy jak Anaksagoras, Diogenes, Leukippos i Demokryt 

otrząsnęli się już z krytyki eleatów i przyjęli właśnie od Milezyjczyków, a zwłaszcza od 

Anaksymenesa szczegóły jońskiej kosmologii. Działo się to jednak nie tyle z powodu samego 

przeczucia kosmicznej duszy-oddechu co właśnie z powodu pochodzenia owych elementów – 

jak podkreślają autorzy badań – cały czas chronionych przez starą tradycję143.  

Jak przypomina Marzenna Jakubczak spośród starożytnych greckich filozofów 

przyrody najdokładniejszą koncepcję żywiołów opracował Empedokles (ok.490-430 r.p.n.e.). 

Jako pierwszy zerwał on z monistycznym tłumaczeniem świata przez jedną, jedyną 

zasadniczą materię, tworząc teorię pluralistyczną, w której cztery „proste” homogeniczne jej 

rodzaje – woda, powietrze ogień i ziemia stały się jakościowo różnymi, podstawowymi 

składnikami świata – „korzeniami wszechrzeczy”144. 

Jednak Empodeklejski obraz świata nie ograniczał się jedynie do konstytuujących go 

czterech żywiołów. Poruszane miały być one dwiema siłami: „miłością” i „niezgodą”. W tym 

aspekcie – zaznacza autor Historii filozofii – Empedokles zajął stanowisko pluralistyczne, 

uznając za słuszne obydwie z nich. W przeciwieństwie do dawniejszych filozofów, którzy nie 

oddzielając jeszcze siły od materii, pojmowali tę pierwszą jako przyciągającą (Parmenides 

zwał ją „miłością”) bądź odpychającą (Heraklit natomiast nazwał ją „sporem”) dla 

Empedoklesa zawsze występowały one w parze. W ich korelacji natomiast widział ustrój 

świata: 

 […] zależny od tego, która z sił w danej chwili ma przewagę. I dzieje świata z tego 
punktu widzenia rozdzielają się na cztery okresy: 1) Stan pierwotny, gdy nie działa jeszcze 
żadna siła, i żywioły, nie wprowadzone w ruch i nie zmieszane, znajdują się w każdy na swym 
miejscu i w najdoskonalszym ładzie; 2) okres działanie „niezgody”, którego wynikiem jest: 3) 
stan całkowitego rozmieszania żywiołów i chaosu; po nim zaś następuje: 4) okres działania 
„miłości”, która łącząc podobne z podobnym, komasuje żywioły i doprowadzi z powrotem do 
pierwotnego harmonijnego stanu. A potem znów dzieje świata będą rozwijać się dalej w tym 
samym porządku. Okres pierwszy i trzeci, w których działanie sił jest zawieszone, są okresami 
eleackiej nieruchomości, a drugi i czwarty Heraklitejskiej zmienności.145  

                                                
143 Ibidem, s.167. 
144 M. Jakubczak, Ziemia. Żywioły – korzenie wszechrzeczy, [w:] Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, 
ogień, powietrze, op.cit., s.12. 
145 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, op.cit., s.30.  
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Przywołać raz jeszcze warto przemyślenia Geoffrey'a Lloyda, który w rozważaniach 

dotyczących pojmowania czasu przez wczesnych filozofów greckich, podkreślił tak istotną 

rolę przyrody i elementarnych jej zjawisk w kontekście odbierania przez nich natury świata. 

Znamiennym przykładem może być filozoficzna myśl Empedoklesa, zawarta w dwóch jego 

dziełach: poemacie kosmologicznym O naturze oraz poemacie religijnym Oczyszczenia. 

Lloyd wyraźnie dostrzegł w nich wspólne nauki, odnoszące się do czterech żywiołów (ziemia, 

woda, ogień i powietrze) oraz do dwóch kosmicznych sił (Miłości i Waśni). Jak pisał:  

 Jego cykl kosmiczny sprawia w istocie, że procesy mieszania się i rozdzielania są wiecznie 
trwałe. A zarazem niewątpliwa jest obecność akcentów moralnych w owym cyklu. Waśń jest 
„znienawidzona” i „przeklęta”, a „Miłość” jest „nieskazitelna”. Siły kosmiczne są 
przeciwstawione sobie nie tylko ze względu na skutki fizyczne, lecz też, jak się wydaje, 
w swych jakościach moralnych. Muszą być jednak utrzymywane w równowadze, a tą 
równowagę osiąga się dzięki czasowi: otrzymują równe odcinki czasu, by kolejno 
panować nad sobą. [podkreślenie – D.Ż.] Trudno powiedzieć, do jakiego stopnia 
Empedoklesowi chodziło o ścisłe odpowiedniości między religijnym cyklem z Oczyszczeń 
a kosmicznymi przemianami z poematu o Naturze; niewątpliwie między oboma cyklami 
zachodzą poważne różnice. W każdym razie jest wyraźne to, że pojęcie zmieniających się 
okresów ma w obu poematach charakter zasadniczy, a w każdym przypadku – jak 
u Anaksymandra, ale wyraźniej niż u niego – czas ma nie tylko sens fizyczny, lecz również 
moralny, a nawet religijny.146 

Kończąc rozważania, dotyczące rozumienia kategorii żywiołu przez filozofów 

presokratejskich, przytoczyć warto końcową refleksję, podsumowującą badania, jakie 

przeprowadzili autorzy Filozofii presokratejskiej. Owa konstatacja dotyczy szerokiego 

spektrum wniosków, jakie zaistniały w kolejnych rozdziałach naukowego opracowania, 

wskazując jednocześnie, jak wielką wagę zawierała w sobie „myśl presokratejska”:  

Na Diogenesie i Demokrycie, nieco starszych od Sokratesa (jeżeli byli starsi) można 
zasadnie zamknąć epokę presokratejską. W drugiej połowie V w. przed Chrystusem, 
szczególnie podczas wojny peloponeskiej oraz pod wpływem dojrzałego Sokratesa i sofistów, 
stare nastawienie kosmologiczne – gdzie podstawowym celem było wytłumaczenie 
zewnętrznego świata jako całości, nad człowiekiem zastanawiano się tylko przypadkowo – 
ustąpiło stopniowo przed humanistycznym nastawieniem do filozofii, w którym badanie 
człowieka nie było już tylko drugoplanowym zagadnieniem, lecz punktem wyjściowym 
wszelkiego badania. Ta zmiana nastawienia była wynikiem naturalnego rozwoju; częściowo 
zdeterminowały ją czynniki społeczne, ale częściowo, jak prawdopodobnie było to widoczne, 
była rezultatem tendencji widocznych w samej myśli presokratyków. 147 

Pozostając nieustannie w horyzoncie rozważań dotyczących kategorii żywiołu oraz 

natury zauważyć można, że przytoczona wcześniej refleksja wskazuje na istotną zmianę 

perspektywy oglądu świata, jaka się dokonała po pierwszym okresie powstania filozofii. 

W następnym z nich – jak podkreślają autorzy Filozofii presokratejskiej – to właśnie człowiek 
                                                
146 G.E.R. Lloyd, Czas w myśli greckiej, [w:] Czas w kulturze, op.cit., s.251. 
147 Filofozia przedsokratejska, op.cit., s.270. 
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stał się pierwszoplanową postacią wszelkich rozważań, co oczywiście nie wykluczyło dalszej 

filozoficznej percepcji otaczającego świata. Rozważania dotyczące pojęć żywiołów jak 

i natury odnaleźć można w pismach Arystotelesa. Autor Metafizyki rozbudował istniejącą już 

koncepcję eteru jako piątego żywiołu, a w czterech pozostałych tzw. Ziemskich, widział 

podstawową przyczynę materialnego bytu148. Jednocześnie swe rozważania poświęcił także 

drugiej kategorii, nazywając naturę rodzeniem tego wszystkiego, co wzrasta. W innym 

znaczeniu jest ona także pierwszym składnikiem, z którego coś rośnie oraz źródłem 

pierwszego ruchu w każdym bycie naturalnym. To, co powstaje na mocy natury, jest naturą 

jako ciało ożywione i jego części oraz cztery elementy proste, które mają zasadę ruchu, 

w nich samych, jako źródle swego ruchu. Nie ograniczył się starożytny myśliciel jedynie do 

utożsamienia natury z ruchem (od wegetacji i wzrastania roślin, aż po istnienie wszystkich 

istot – zwierząt oraz ludzi, – czy też występowania w świecie czterech elementów czyli 

żywiołów), będącym przejawem życia, lecz widział w nim także oznakę duszy przejawiającą 

zasadę ruchu od wewnątrz – szczególne miejsce ujawnienia się natury. Dla Arystotelesa 

bowiem przyczyną wszelkiego istnienia jest Byt Pierwszy – Bóg, nazywany przez filozofa 

naturą-substancją, tym co porusza, nie będąc same poruszane. Jest ono wieczne, jest nie tylko 

substancją, ale też aktem. Od tej właśnie zasady zależą zarówno niebiosa jak i natura.  

Przedstawione tu, w aspekcie problematyki rozdziału pracy, rozważania Arystotelesa 

zdaje się dobrze podsumowywać komentarz-refleksja, dotycząca natury teologicznej emanacji 

boskiej zasady w naszym świecie:  

Arystotelesowski Bóg – czysta Forma – stanowi ostateczną przyczynę wszelkiego 
ruchu. Ta czysta Forma nie jest częścią natury (jako bytów samodzielnie istniejących), jest ona 
konieczna do samorealizacji natury. Natura bowiem nie osiągnie swojego celu, mimo że jest 
on immanentny. Stąd natura jest przyporządkowana Absolutowi przez kosmiczną miłość, 
dlatego Absolut ma wpływ na wszystko co bytuje i podlega ruchowi, jako aktualizacji 
możności.149  

Przywołać w tym momencie trzeba też spostrzeżenie Władysława Tatarkiewicza, że to 

właśnie rozważania o charakterze kosmologicznym doprowadziły filozofa do refleksji 

teologicznej – uzasadnienia istnienia Boga i do określenia jego natury150.  

Tradycyjne, (przede wszystkim Arystotelesowskie) rozumienie natury, przyjął św. 

Augustyn, który – wedle Tatarkiewicza – położył podwaliny dla całej filozoficznej myśli 

chrześcijańskiej. Następnie w Średniowieczu pojęcie to uzupełniono odwołaniem się do 

                                                
148Hasło: natura, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, op.cit., t.7, s.526. 
149 Hasło: natura, [w:] Ibidem, s.526. 
150 Za: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, op.cit., s.103.  
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Arystotelesa. Teocentryczne nastawienie, w każdej dziedzinie życia, ukierunkowało ku 

perspektywie transcendentnej także rozumienie tej kategorii: 

Istotnym novum było odwoływanie się do rozumienia natury stworzonej i do natury 
Boga jako stworzyciela (natura creatrix), z którą natura stworzona winna się uzgadniać 
w działaniu. Odniesienie się do Boga – Jego idei i woli – jako źródła bytowania i poznania 
natury, stało się dziedzictwem myślicieli średniowiecznych. Przejawiało się także 
w symbolicznej interpretacji natury (Izydor z Sewilli, Raban Maur) jako drugiego, obok Pisma 
Świętego, drogowskazu postępowania.151  

Pełne spectrum oddziaływania filozoficznej myśli Arystotelesowskiej (zawartej w jego 

późniejszych pismach) było na tyle silne, że „odrodziła się” ona (jako analogiczny lecz nowy 

już system) w schrystianizowanej postaci w XIII wieku, przybierając nazwę tomizmu od 

imienia jego twórcy św. Tomasza z Akwinu, będącego zarazem uczniem Alberta, zwanego 

Wielkim – wcześniejszego orędownika arystotelizmu chrześcijańskiego, jednakże jeszcze 

w doktrynie neoplatońskiej152. Akwinata wskazał na naturę, jako na realnie istniejący 

przedmiot ludzkiego poznania, którego to przedmiotu nasz intelekt nie wytwarza, a natury 

poznawanych rzeczy istnieją realnie153. Świat tłumaczył jako rozumne i celowe dzieło Boga, a 

w mnogości i różnorodności stworzeń, wyraz istoty Najwyższego. Jednocześnie – co ważne 

z perspektywy problematyki dysertacji – zaznaczyć trzeba, że różnorodność stworzenia nie 

tylko utożsamiał z fauną i florą oraz ludźmi, lecz także właśnie z żywiołami154. Nie ograniczył 

przy tym św. Tomasz natury Stwórcy, do aktu kreacji wszystkiego, co znane jest 

z doświadczenia człowieka, lecz w obrazie uporządkowanego świata, dostrzegł przejaw 

kierowania nim wedle planu Bożego, czyli Opatrzności. Stąd też „przez ten udział – jak 

zaznaczał Władysław Tatarkiewicz – Bóg transcendentny jest poniekąd imannentny 

światu”155.  

W europejskiej filozofii przyrody od presokratyków, aż po renesansowych filozofów 

przyrody tematyka czterech żywiołów jak i natury, nie przestawała zajmować centralnego 

miejsca. Problematykę tę opracowywano głównie w kontekście medyczno-kosmologicznym, 

ale także kontekście religijnym.  

Teologiczny wątek, dotyczący sposobu operowania konotacjami oraz metaforami 

religijnymi – poprzez obrazowanie żywiołów w rozmaitych ich stanach – podjęty został 

                                                
151 Hasło: natura, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, op.cit., t.7, s.526. 
152 Za: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, op.cit., s. 259-260. 
153 Hasło: natura, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, op.cit., t.7, s.527. 
154 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, op.cit., s.265. 
155 Ibidem, s.265.  
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w Estetyce czterech żywiołów we wszystkich rozdziałach książki, dotyczących kolejno: ziemi, 

wody, ognia oraz powietrza, na wybranych tam przykładach dzieł sztuki. 

 Z perspektywy tej pracy ukazanie przez autorki tekstów pryzmatu religijnego 

(chrześcijaństwo, judaizm, buddyzm), a następnie całego procesu odczytania dzieła w tych 

kontekstach, stanowiło istotną wskazówkę dla przewodniego w niniejszym rozdziale pytania – 

w jaki sposób myśleć obrazami żywiołów? 

Jednocześnie podczas próby wpisania tegoż aspektu semantycznego w interpretacyjny 

tok omawianych w kolejnych rozdziałach Wagnerowskich dzieł, obecna była świadomość 

zaistnienia w operach – Holendrze tułaczu, Tannhäuserze, Lohengrinie oraz dramacie 

muzycznym Parsifal – idei zbawienia, omówionej przede wszystkim przez Tadeusza 

Zielińskiego jak i późniejszych badaczy, co ukierunkowało ich analizę ku perspektywie 

chrześcijańskiej.  

W tradycji judeochrześcijańskiej pojęcie „natury” zawiera w sobie idee stworzenia 

świata jak i idee samej natury ludzkiej. W przekazie zawartym w starotestamentowej Księdze 

Rodzaju, całe stworzenie ukazane zostaje jako dzieło jednego Słowa Boga, które nadaje 

stworzonym bytom, cechę bycia istotami dobrymi. W wykładni Nowego Testamentu 

natomiast, Jezus ukazując w swych przypowieściach pełne życzliwości rozumienie natury, 

będące dziełem stworzenia, dowodzi iż dzieło to stanowi ustawiczny przedmiot Bożej troski. 

Co nie znaczy oczywiście, że pozbawione jest ono oddziaływania zła:  

A jednak jest ono skażone grzechem, który już na początku przybrał rozmiary 
katastrofy kosmicznej. Jego skutek dotknął nie tylko człowieka ale i stworzenie […] Dotyczy 
to natury w sobie samej, czyli natury pozostawionej własnemu losowi. Ratunek dla niej 
przychodzi od Chrystusa. Stworzenie jako takie jest po grzechu pierworodnym uwikłane 
w dramat własnego zniewolenia. Ale ma również udział w zbawieniu czyli w obdarowaniu 
wolnością. Chrystus-Zbawiciel objawia się jako Pan całego wszechświata i jego sił. Moc 
Zmartwychwstałego oraz jego Ducha w kosmosie obejmuje zarówno wymiar transcendentny 
jak i wymiar immanentny.156  

Niezwykle istotny w uchwyceniu wielopłaszczyznowego obrazu żywiołów jest sposób 

ich odbioru. Marzenna Jakubczak w Estetyce czterech żywiołów157 przypominała dwa 

podstawowe typy ich prezentacji, obecne już w starożytności. Żywiołami, w tym podziale są 

bądź najprostsze ciała materialne z ich fenomenologicznymi atrybutami, bądź jawiące się jako 

abstrakcyjne, mityczne, a niekiedy nawet mistyczne, pierwotne zasady kosmiczne z ich 

metafizyczną aurą. Taki podział w specyficzny sposób wpływa na odbiór żywiołu i dalszą 

                                                
156 Zob.hasło: natura, [w:] Encyklopedia Katolicka, t.XIII, Lublin 2009, s.807-808. 
157 M. Jakubczak, Ziemia.Żywioły – korzenie wszechrzeczy, [w:] Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, 
ogień, powietrze, op.cit., s.11-21. 
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jego analizę. Pierwsza grupa obejmuje bowiem wyobrażenia żywiołów wywołane poprzez 

pryzmat ich własności fizycznych czy chemicznych. W drugiej natomiast, mieszczą się 

wszystkie motywy, w których jak podkreślała Jakubczak „żywioł pełni rolę swoistej metafory 

całej rzeczywistości bądź wybranego jej aspektu"158.  

Fenomenologiczne cechy danego żywiołu często silnie wpływają i pobudzają naszą 

wyobraźnię. Świadomość, że ukazująca się nam fizyczność danego żywiołu wywoływać 

może również konotacje rozmaitych płaszczyzn metaforycznych będzie ważna w odbiorze 

jego obrazu w dramatach Wagnerowskich, a także poddanych analizie wybranych 

inscenizacjach tych dramatów. Należy rozpatrzyć bowiem następujące kwestie: 

§ Jak Richard Wagner buduje obraz żywiołowych sił przyrody w swych dziełach?  

§ Czy odbierane mogą być one jedynie (pozostając na płaszczyźnie libretta), jako elementy 

topograficzne, stany przyrody mające swe miejsce w świecie dramatycznym, czy też zawierać 

mogą w sobie głębszy potencjał semantyczny?  

§ Jak kwestie te zostały odzwierciedlone w poszczególnych inscenizacjach?  

§ Jak myśleć obrazami żywiołu? 

Są to z całą pewnością istotne problemy tej pracy. Już sama konstrukcja pytań nasuwa 

refleksję, jak mocne i nierozerwalne jest połączenie żywioł – obraz. Jak zauważa Krystyna 

Wilkoszewska w eseju Powrót żywiołów: 

Obrazy – mitologiczne, filozoficzne, epickie, poetyckie, artystyczne stały się 
przechowalnią żywiołów, zwłaszcza gdy te, stopniowo lecz konsekwentnie, wypierane były 
przez rozkwitającą naukę nowożytną. W miejsce plastycznych obrazów, „oswajających 
żywioły”, nauka wybrała inny rodzaj „oswajania”, zamieniając żywioły w abstrakcyjne 
symbole (tablica Mendelejewa) i wykrywając regularne prawa nimi rządzące. […] Niemniej 
proces demitologizacji świata przez naukę miał charakter ambiwalentny, im bardziej było coś 
wypierane ze świadomości, tym bardziej ulegało wzmocnieniu w płaszczyźnie cieni. Według 
psychoanalityków, w XX wieku żywioły obecne są już wyłącznie w głębokich pokładach 
podświadomości lub też w nieświadomości zbiorowej, jako obrazy ukryte i głęboko 
zaszyfrowane. Dotarcie do ich archetypalnych znaczeń nie jest łatwe, wymaga złamania szyfru 
oraz finezyjnej sztuki interpretacji. 159  

Jednocześnie autorka rozważań, zadając pytanie -"jak stawić czoło wielowiekowej 

obecności żywiołów w kulturze europejskiej (także i pozaeuropejskiej), jak zmierzyć się, 

u progu trzeciego tysiąclecia, z problematyką w istocie swej elementarną?"160 – proponuje 

popatrzeć na ową tematykę przez pryzmat żywiołu dionizyjskiego oraz appolińskiego, 

usytuowanych w Nietzscheańskiej Narodzinach tragedii u podstaw tragedii greckiej, 

                                                
158 Ibidem, s.21. 
159 K. Wilkoszewska, Powrót żywiołów, [w:] Estetyka czterach żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze, op.cit., 
s.268. 
160 Ibidem, s.261. 
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następnie odnieść owe dwie drogi: kultury appolińskiej i dnionizyjskiej w sposób uniwersalny 

do całej kultury śródziemnomorskiej jako „dwa możliwe sposoby kulturotwórczej aktywności 

ludzkiej w zastanym świecie natury"161. W tym też kontekście ducha dionizyjskości, 

utożsamionego z życiem, ruchem, procesem czy też zmianą łączy z metaforą dotyku162. Z 

kolei dla najlepszego oddania ducha apolińskości odwołuje się „metafora oka” gdyż jak 

napisze Krystyna Wilkoszewska: 

Człowiek zamienia zatem trudne, tragiczne i „nie do zniesienia” bezpośrednie 
uczestnictwo w żywiole życia na rzecz pełnego dystansu oglądu świata w postaci obrazów; 
w ten sposób pogrążony w kontemplacji, zyskuje słodkie poczucie bezpieczeństwa.163  

Podkreśla przy tym badaczka, że dzieła sztuki, to „najbogatsza przechowalnia 

plastycznych i narracyjnych obrazów symbolicznie odzwierciedlających cztery żywioły"164. 

Jednakże jak zauważa: 

To prawda, że w każdej epoce odnajdziemy dzieła nawiązujące do czterech żywiołów 
– są one uwikłane w tradycję kulturową, jak i stanowią tej tradycji przedłużenie. Nie należy 
jednak lekceważyć wrażenia, że w dzisiejszym nurcie „sztuki żywiołów” idzie nie o mniej lub 
bardziej świadome wpisanie się w tę długowiekową tradycję kulturowej symboliki i tym 
samym jej kontynuacje, lecz o coś znacznie śmielszego: o jej zatrzymanie i rozpoczęcie od 
punktu zerowego. Walka idzie zatem o prawdziwy powrót żywiołów w ich elementarności.165  

Żeby z kolei móc podjąć próbę refleksji nad obrazowaniem danego żywiołu w dziele, 

a w konsekwencji określić sposób tego obrazowania w interesujących nas i wyznaczonych 

przez temat pracy obszarach, należy określić zarówno cechy uniwersalne, jak i indywidualne 

każdego z nich, gdyż one to właśnie wyznaczać będą sposoby kreacji ich obrazu.  

We wszystkich rozprawach badaczek – zarówno Krystyny Wilkoszewskiej, Marii 

Popczyk jak i Marzenny Jakubczak, Zdeňki Kalnickiej czy Małgorzaty Sachy-Piekło – można 

zauważyć ciągle pojawiające się wspólne cechy kategorii żywiołów. Jak zauważają 

wszystkie badaczki, posiadają one naturę dychotomiczną, a także dialektyczną, są różnorodne, 

dane przez wielość manifestacji. Są nośnikami metafor, a także nośnikami sensu, nastroju 

i emocji (są figurami szyfrującymi przeżycia wewnętrzne). Ewokują także rozmaite znaczenia 

symboliczne. 

Marzenna Jakubczak dychotomiczny obraz żywiołu ziemi, opisuje, zestawiając 

rozmaite jej wyobrażenia, które są antynomijne. W swoim eseju przedstawia nam pięć 

                                                
161 Ibidem, s.261. 
162 Ibidem, s.261. 
163 Ibidem, s.262. 
164 Ibidem, s.273. 
165 Ibidem, s.274-275. 
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antynomijnych wyobrażeń tego żywiołu. Ziemia to: 1) bezpostaciowy element vs. foremne 

ciało niebieskie, 2) źródło życia vs. śmiertelna siła, 3) miejsce vs. ziemia obca, 4) ziemia 

miękka vs. twarda, 5) powierzchnia vs. podziemia. Według Jakubczak, dzięki takiemu 

zestawieniu najbardziej reprezentatywnych typów wyobrażeń tego żywiołu, wraz 

z antytetycznymi odpowiednikami, które są – jak podkreślała – tyleż przeciwstawne, co 

komplementarne, lepiej uwypukla się oprócz dychotomicznej natury żywiołu jego natura 

dialektyczna. W uchwyceniu tej natury ważna jest również perspektywa, z jakiej patrzymy na 

tę dychotomię. W Estetyce czterech żywiołów, wszystkie autorki zawartych tam rozpraw, 

proponują zwłaszcza dwa podziały odbioru żywiołów: życie/śmierć oraz dobro/zło. 

W pierwszym przypadku, każdy z żywiołów może być nosicielem życia oraz śmierci. 

Dychotomia ujawnia się tutaj w przeciwstawieniu życiodajnego pierwiastka czterech 

żywiołów, objawiającego się pod postacią żyznej ziemi, świeżej wody, ognia przynoszącego 

potrzebne ciepło i czystego powietrza, elementowi niszczycielskiemu, znajdującemu się 

w każdym z żywiołów, pod postacią na przykład: ziemi jałowej, stojącej, zatrutej wody, 

ognia, który spala i trawi oraz powietrza, które w nadmiarze swej mocy ujawnia jakże 

niszczycielską naturę. Podobnie przy podziale na kategorie dobra i zła – zarówno jeśli analiza 

ma miejsce w kontekście religii chrześcijańskiej czy w aspekcie wielu mitologii – żywiołowa 

siła emanować będzie mogła pierwiastkiem boskości lub świętości (wyrażonej na przykład 

pod postacią wody jako boskiego źródła, świętego, oczyszczającego nas ognia, wiatru jako 

tchnienia Ducha Świętego itd.) lub pierwiastkiem złych mocy (ogień i wiatr piekielny, pełna 

grzechu, zepsuta woda itd.) Co ciekawe – jak zauważała każda z autorek esejów zawartych 

w Estetyce czterech żywiołów – te dwa główne podziały ściśle ze sobą korelują. Często dobro 

jest synonimem życia, a zepsucie, rozkład i grzech ściśle powiązane są ze śmiercią.  

Małgorzata Sacha-Piekło podkreśla, że fenomenologia żywiołów stanowi 

nierozerwalną, integralną część ich estetyki. Sam obraz estetyczny żywiołów jest naładowany 

tak mocną plastycznością, że jest w stanie wywoływać w naszej percepcji i wyobraźni 

rozmaite konotacje. Tę sferę zaistniałą w odbiorze żywiołów Zdeňka Kalnická nazywa 

obszarem estetycznych konotacji danego żywiołu. Natomiast Maria Popczyk pisze, że 

„czyste jakości manifestujące się w zjawiskach przyrody zawierają w sobie potencjalność 

estetyczną i semantyczną"166.  

Ziemia i woda – jak zauważa Kalnická – są najbardziej estetyczne z czterech 

żywiołów. Konotacje związane z ziemią ujęte przez Marzennę Jakubczak w pięciu 

                                                
166 M. Popczyk, Ogień, [w:] Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze, op.cit., s.135. 
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antynomijnych przedstawieniach ziemi, zostały następnie szczegółowo opisane w eseju 

poświęconym temu żywiołowi. Obszar estetycznych konotacji, związanych z kolei z wodą, 

według Kalnickiej trafnie ujął Josef Kroutvor, pisząc:  

woda jest miękka, ale również twarda i nieugięta. Płynie lub stoi. Jest bezdźwięczna 
i głośna, posiada wszelaką naturę. Krystaliczna i czysta, zamulona i ślepa, mokra i sucha, 
słona i bez smaku, ciężka i lekka, nudna i dowcipna. Ma głębię i powierzchnię, jest 
zorientowana na cel płynąc we wszystkich kierunkach. Błyszczy jak lustro i odbija naszą 
twarz. Ale też zatapia każdy obraz i wynosi każde wspomnienie.167  

Kalnicka, oprócz położenia nacisku na wieloznaczność i różnorodność akwatycznego 

żywiołu podkreśla, wespół z innymi badaczami, potęgę zawartego w nim (ale i w każdym 

z trzech pozostałych żywiołów) potencjału symbolicznego i metaforycznego. Ważne z tej 

perspektywy jest uchwycenie semantycznych konotacji, związanych ze słowem „żywioł” 

i żywiołowość. Te konotacje ściśle łączą się z energią i mocą, czyli pojęciami fizycznym, 

które jednak, wymykając się tym fizycznym ramom, skierowane są ku płaszczyznom 

metaforycznym. Przywołanie przez Kalnicką dzieł Albina Brunowsky’ego jest przykładem, że 

żywioły chętnie definiowane i obrazowane są przez artystów właśnie w takim aspekcie. Jak 

pisze „dla Brunowsky’ego najważniejszą formą jest woda morska w jej dynamicznym 

aspekcie – jako moc"168.  

Jest to jeden z licznych przykładów dzieł rozmaitych twórców, który niesie ze sobą 

ogromny potencjał energetyczności i mocy. Ten aspekt rozwinięty zostanie przez autorkę 

dysertacji w dalszej części pracy. Analiza obrazu żywiołów w dramatach Richarda 

Wagnera i w inscenizacjach tych dramatów, pod kątem uchwycenia ich potencjału 

energetycznego i mocy, jest niewątpliwie ważnym aspektem, dlatego zostanie on mocno 

wyakcentowany. 

„Czynności obrazowania, jak i nazywania ognia, stanowiące prefigurację aktywności 

artystycznej, za każdym razem odwołują się do bezpośredniego doświadczenia, jakim jest 

świetlistość płomienia i termiczność doznań w ciele”169 konstatuje Maria Popczyk, która 

poprzez pierwsze skojarzenia ze zmysłowej obserwacji cech tego żywiołu, (żywioł ognia jest 

jasny i ciepły, gorący i suchy oraz pochłaniający i trawiący) dokonuje analizy konotowanych 

przez żywioł pojęć i ich płaszczyzn.  

Jasność ognistych płomyków daje poczucie bezpieczeństwa, jest opozycją mroku 

i wszystkich złych mocy, które w tych ciemnościach się kryją. Światło ognia utożsamiane jest 

                                                
167 Cyt. za: Z. Kalnická, Woda, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.75. 
168 Z. Kalnicka, Woda, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.85. 
169M. Popczyk, Ogień, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.135. 
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również jako symboliczne przedstawienie wiedzy, mądrości oraz nadziei. Maria Popczyk 

akcentuje, że ten kierunek konotacji ściśle wiąże się z jednym z dwóch odmiennych typów 

ognia: ogniem prometejskim, który daje ludziom pierwiastek niebiański, wieczny 

i mitycznym ogniem Hefajstosa, będącym synonimem mroku i złych mocy. Przedstawiony 

przez Popczyk, podział ujawnia ciekawą relację pomiędzy żywiołami i mitami lub obrazów 

żywiołów w micie. To właśnie skradziony przez Prometeusza dla ludzkości ogień, będzie 

symbolicznym uosobieniem wiedzy i mądrości, jak powie Ajschylos: pierwszej mądrości. 

Ważna jest tu szersza konkluzja Popczyk, że obrazy żywiołów w mitach:  

nie są obojętnymi siłami, ale posiadają nacechowanie emocjonalnie, zawsze są wrogie 
lub obłaskawione. Doświadczenie sensualne stanowi w obrębie mitu formę przejścia w obszar 
tego co niewyrażalne. Każdemu z nich można przypisać mityczną przestrzeń i czas. W ich 
czystym przejawieniu się człowiek doznaje świata i granic własnej zmysłowości.170 

 Świadomość tak ukierunkowanej refleksji u badaczki, będzie ważna w analizie 

dramatów Wagnerowskich i tekstów widowisk. Popczyk porusza również kolejną istotną 

kwestię:  

bezpośredni kontakt z materialnością ognia, ale też pozostałych żywiołów, wiąże się 
z magiczną skutecznością rytualnych zabiegów (…) zanurzenie w ogniu posiada zarówno sens 
puryfikacyjny, jak i regeneracyjny171.  

To stwierdzenie dotyka już płaszczyzn symbolicznych oraz metaforycznych i jest 

przykładem, w jaki sposób objawiać się może życiodajny aspekt odbioru żywiołów. Poprzez 

rytualne zabiegi możemy czerpać olbrzymią moc i energię zawartą w żywiołach, które stają 

się zarówno nośnikiem owych mocy, jak też mogą być ich źródłem. 

Kolejne konotacje wynikające z obrazu żywiołu ognia, sugeruje następna jego cecha- 

termiczność. Ciepło jakie daje, pozwala kojarzyć go z życiem. Dla Bachelarda „obraz 

płonącej świecy scala w sobie wertykalizm i termiczność, a jako pojedynczy sygnał życia 

ulegającego spaleniu najlepiej oddaje samotność duchowych zmagań”172. 

Obrazy żywiołów, poprzez plastyczność i energetyczność łączą się – jak zauważają 

wszystkie wymienione badaczki – ze stanami emocjonalnymi. Korelacja poszczególnych 

manifestacji żywiołowych sił przyrody i stanów naszego ducha, daje wiele metaforycznych 

obrazów. Można więc powiedzieć, że obrazy żywiołów wyrażają nasze emocje, a emocje 

obrazują często żywioły. Metafory łączenia żywiołów i emocji tak mocno wtopiły się w nasz 

język, że czasem używamy ich bezwiednie, mówiąc na przykład: „masz serce z kamienia”, 
                                                
170 Ibidem, s.152. 
171 Ibidem, s.152. 
172 Ibidem, s.166. 
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„płynne poczucie dobra”, „ognisty temperament” etc. Każdy z czterech żywiołów ma swoją 

specyficzną poetykę, która łącząc się z metaforami, może wyrażać nasze pragnienia, odczucia 

duszy i ciała. Obraz żywiołu ognia, poprzez rozmaitą ilość swoich stanów fizycznych, zdawać 

się może najbardziej precyzyjnie opisuje nasze stany emocjonalne: „wybuch namiętności”, 

„lekko tlące się dopiero pożądanie”, „żarząca się nienawiść”, „jasno paląca się miłość” czy też 

„iskry nadziei”. Konkludując, różne stany ognia przedstawiać mogą różne emocje, z różną 

skalą ich natężenia. Jak podkreśla Popczyk „metaforyka ognia staje się wehikułem 

wyjaśniającym stany duszy"173, w którym zewnętrzny, fizyczny ogień przekłada się na ogień 

wewnętrzny, metafizyczny w nas samych. Filozof Oswald Spengler, przywołany 

w omawianym eseju przez Marię Popczyk, twierdzi, że to właśnie ogień wewnętrzny 

człowieka, czyni fizyczny ogień użytecznym.  

Badaczka zauważa, że charakterystyka termiczna ujawnia także jego intensywność 

oraz energetyczność, które – połączone z dychotomiczną naturą żywiołu i jego czerwonym 

kolorem – mogą konotować tak silne uczucia jak pożądanie, miłość czy nienawiść. Te stany 

same w sobie zawierają olbrzymi ładunek mocy, dookreślone jeszcze żywiołami, mogą stać 

się interesującymi pryzmatami odbioru analizowanego przez nas dzieła. Jak zaznaczy 

Popczyk „dla artystów przyroda jest sposobem wizualizacji stanów emocjonalnych, co też 

nieodparcie narzuca się przy ich oglądaniu”174.  

Ta refleksja badaczki przekładać się będzie w niniejszych badaniach poprzez 

rozpatrzenie następujących kwestii: 

§ Czy i w jaki sposób Richard Wagner wizualizuje w swych dramatach stany emocjonalne? 

§ Jakie stany emocjonalne zobrazowane zostały w Wagnerowskich dziełach za pomocą 

poszczególnej żywiołowej siły? 

Dychotomiczna natura żywiołów skłania również do rozmaitych konotacji 

opozycyjnych względem siebie. Ogień może być więc nosicielem życia poprzez ciepło, które 

w sobie zawiera lub może uśmiercać, poprzez spalanie i niszczenie wszystkiego, z czym się 

zetknie. Ważny jest również kontekst usytuowania żywiołu w wymiarze ludzkim, bądź 

boskim. Tu – jak podkreśla badaczka – dychotomia ujawnia się pod postacią ognia wiecznego 

w dwóch odmianach: niebiańskiego i piekielnego oraz ognia ziemskiego, cechującego się 

tym, że jest chwilowy, nietrwały. W aspekcie filozoficznym, dychotomiczna natura tkwi 

w funkcjach, jakie pełni ten żywioł – „ogień jest zarazem głodem gdy pali i sytością, gdy 

                                                
173 Ibidem, s.136. 
174 Ibidem, s.142. 
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gaśnie (…)175„. W różnych kontekstach filozoficzno – religijnych pełni więc funkcję 

oczyszczające i regenerujące. A także – jak powiada Heraklit – jest sądem i karą poprzez 

wypalenie i trawienie tego, co złe i grzeszne.  

Żywioł powietrza jest pozornie najmniej estetyczny z czterech żywiołów – zauważa 

Małgorzata Sacha-Piekło. Pozornie, gdyż – jak dodaje – okazuje się wspaniałym medium 

artystycznej kreacji. W zależności od uwarunkowań atmosferycznych, żywioł ten istnieje 

w różnych planach. W planie dalszym objawia się niezauważalnie tylko jako tło, lecz gdy 

dochodzi do jego często gwałtownych sposobów ekspresji, na pierwszy plan wysuwa się 

olbrzymia potęga tego żywiołu. Cechą powietrza – jak określa badaczka – jest lotność, a to 

z kolei ewokuje obraz zbioru takich cech jak: lekkość, świeżość, plastyczność, przenikliwość, 

wszechobecność oraz kojarzyć się może z lotem i ekspansją. Powietrzny żywioł objawia się 

często pod postacią wiatru, który jest – jeśli położyć nacisk na jego fizyczną definicję – 

powietrzem w ruchu, odczuwanym przez zmysł dotyku, a także medium, które może 

przenosić dźwięki i zapachy. Dotyk wiatru, w zależności od jego siły, powoduje całą gamę 

subiektywnych odczuć poprzez uczucie lekkiego muśnięcia, aż do uderzenia olbrzymiego 

naporu jego masy, które pod postacią huraganów, mogą zagrażać ludzkiemu życiu. Badaczka 

podkreśla ambiwalencję powietrza, manifestującą się w różnych obliczach wiatru i jego 

wpływu na naszą psychikę. Wymienia wiatry uśmierzające, czy niepokojące, wiatry niosące 

wilgoć, wysuszające. 

Żywioł powietrza, poprzez swoją przezroczystą substancjonalność, konotuje obrazy 

przestrzeni. Natomiast cechy wiatru sugerować mogą pojęcie wolności. Ten dychotomiczny 

odbiór wiatru – jako boskie tchnienie oraz wiatry piekielne, wysłane przez złe moce – czyni 

wiatr natchnieniem, połączeniem tego oblicza żywiołu ze zmysłami. Ambiwalencja żywiołu 

ujawniać się może również – jak zauważa Sacha-Piekło – w odczuciach, które w nas 

wywołuje. Z jednej strony żywioł daje poczucie olbrzymiej mocy, objawionej często pod 

postacią twórczego natchnienia, z drugiej może wywoływać uczucie melancholii. 

W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że przedstawienie konotacji, wynikających z odbioru 

żywiołów, pozwala położyć nacisk – zdaniem autorki niniejszej pracy – na złożoność obrazu 

żywiołów w rozważaniach czysto teoretycznych, a także w sztuce i w konkretnych 

przykładach dzieł.  

 Jednocześnie zaznaczyć trzeba, że przedstawione w niniejszym rozdziale wyniki 

badań zawarte w Estetyce czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze, znajdą 

                                                
175 Ibidem, s.149. 
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rozwinięcie w drugiej części pracy, w podrozdziałach o charakterze analizy porównawczej. 

Decyzja ta powodowana była zamiarem ukazania szczegółowych konstatacji badaczek na 

temat ziemi, wody, ognia, powietrza w korelacji z wybranymi teatralnymi obrazami 

Wagnerowskich dzieł, które – zdaniem autorki dysertacji – stanowić mogą pewną ilustrację 

owych badawczych treści.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

2.2. Idea Natury w sztuce doby romantyzmu 

 

Charakterystykę romantyzmu podejmuje Ilaria Ciserii – w książce Romantyzm 1780-

1860. Narodziny nowej wrażliwości przynoszącą bogatą ikonografię zbiorem malarskich dzieł 

sztuki tamtej epoki – rozpoczynając od zacytowania słów Charlesa Baudelaira’a: 

Mówiąc romantyzm, mówimy sztuka współczesna – czyli sekrety duszy, barwa, 
dążenie do nieskończoności i duchowość, wyrażane za pomocą wszelkich środków dostępnych 
w sztuce176. 

Ów francuski poeta i krytyk różnorodną ekspresję romantycznych artystów uzasadniał 

następująco:  

Nie należy się dziwić, że barwa odgrywa podstawową rolę w sztuce współczesnej. 
Romantyzm jest synem Północy, a Północ uwielbia kolory. Sny i zaklęcia to dzieci mgły. 
Anglia, która jest ojczyzną zagorzałych, oraz Flandria, część Francji, są pogrążone w mgłach 
[…]. Z kolei Południe jest naturalistyczne, ponieważ natura jest tam tak piękna i słoneczna, że 
człowiek nie może pragnąć już niczego więcej ani wymyślić niczego piękniejszego od tego, co 
widzi wokół siebie177.  

Przytoczone przez autorkę tego albumu słowa francuskiego artysty Baudelaira, są 

dobrym przykładem na lapidarną, lecz bardzo trafną charakterystykę romantyzmu. Ujawniają 

bowiem w jaki sposób i gdzie rozłożono w tejże epoce akcenty w dziedzinach sztuki, takich 

jak malarstwo, muzyka, teatr i literatura. Zwłaszcza drugi cytat ujawnia – zdaniem autorki 

dysertacji – interesującą kwestię: jak odbierana będzie w dobie romantyzmu natura na 

północy, a jak na południu Europy. Romantyczna wizja natury jest spójna w całej europejskiej 

ideowej przestrzeni epoki, odbiór płynący przez „fizyczno-strefowe” uwarunkowania jest 

jednak w pewnych kwestiach obrazu natury, różny. Właśnie poprzez geograficzne warunki, 

przekłada się obraz natury na imaginacje artystyczne „kłębiące się w burzliwej” romantycznej 

wyobraźni. Imaginacje te – jak przedstawia w swojej publikacji O literaturze ukazanej 

w 1800 roku francuska pisarka Anna Luiza Hermina de Stael Holstein (1766-1817) – są 

uruchomieniem obrazu, jakie wywołuje w nas sama już myśl o wietrznej i mrocznej Północy, 

czy o słonecznym i ciepłym Południu Europy: 

[…] imaginację Północy, imaginację, co upodobała sobie wybrzeża morskie, szum 
wichrów, dzikie wrzosowiska; imaginację, która duszę, znużoną swym losem, unosi ku 
przyszłości, ku innemu światu. Wyobraźnia ludzi Północy ulatuje daleko poza krańce ziemi, 
gdzie zamieszkali; wyrywa się poprzez chmury, które przysłaniają im widnokrąg178.  

                                                
176 I.Ciseri, Romantyzm 1780 – 1860: Narodziny nowej wrażliwości, Warszawa 2010, s. 12. 
177 Cyt. za: I. Ciseri, Romantyzm 1780 – 1860..., op.cit., s.12.  
178 Cyt. za: S. Makowski, Romantyzm, Warszawa 1998, s. 54-55. 
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Obraz północnej natury, która przenika w głąb ludzkiej duszy opisze również 

w swoich rozważaniach Porównanie poezji klasycznej z romantyczną August Wilhelm 

Schlegel: 

Na północy ostra natura każe człowiekowi wejść w siebie samego, lecz co traci na 
świetnym rozwinięciu zmysłowej wyobraźni, zyskuje na szlachetniejszych i głębszych 
uczuciach duszy. Dowodem tego uczciwa otwartość, z jaką Germanowie przyjęli 
chrześcijańską naukę. Nigdzie ta nauka nie zachowała dłużej swej dzielności, nigdzie głębiej 
serc nie przeniknęła. Męstwo ludów przybyłych z północy, ułagodzone chrześcijańskimi 
uczuciami, dało początek rycerstwu wsławionemu w wiekach średnich179. 

Nowy obraz natury powiązany jest bezpośrednio z narodzinami nowej wrażliwości, 

opartej na innym jej postrzeganiu: pod kątem uczuć – wyobraźni połączonej z psyche, nowej 

percepcji odbioru – polegającej na dostrzeganiu metafizycznego świata, ukrywanego 

w strumykach, kniejach i górach, nowej relacji z przyrodą – nasłuchiwanie mowy natury, 

czytanie jej znaków oraz dialogowanie z nią. Tak określa epokę romantyzmu Ilaria Ciseri. 

Nowa artystyczna wrażliwość ujawniająca się już w trzech ostatnich dekadach (1770-1780) 

XVIII wieku, przyniosła liczne zmiany w kulturze, na tyle poważne, że mogły przyczynić się 

do powstania podłoża dla nowych romantycznych idei. Preromantyczne tendencje – zdaniem 

badaczki – ujawniły się zwłaszcza w malarskości i wzniosłości. Obie dotyczyły opracowań, 

esejów oraz traktatów z takich dziedzin, jak: teoria sztuki, estetyka i filozofia, które 

przekładały się pośrednio lub bezpośrednio na nową, romantyczną wizję natury.  

Opublikowany w 1757 roku esej Edmunda Burke’a Dociekania filozoficzne 

o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, staje się jednym z pierwszych manifestów 

nowego postrzegania krajobrazu i samej natury. Brytyjczyk konfrontuje tam klasycystyczną 

wizję przyrody z własną wizją natury nieokiełznanej, kataklicznej, napawającej człowieka 

lękiem. Dopiero obserwacja takiej natury wywoływać może uczucie wzniosłości. Burke 

tłumaczy to pojęcie, jako „stan duszy wywołany przez widok działania sił natury, 

przejmujących człowieka lękiem”180. 

Burke piękno i wzniosłość sytuuje na dwóch biegunach. Każde z nich operuje 

wachlarzem odmiennych stanów emocjonalnych. Koncepcja Burke’go wskazuje na 

bezpośredni kontakt z przyrodą (zwłaszcza poczucie zagrożenia świadczy o bezpośrednim 

                                                
179 Cyt za: I. Ciseri, Romantyzm 1780 – 1860: Narodziny nowej wrażliwości, op.cit., s.56. 
180 Ibidem, s.264.  
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doświadczaniu zjawisk) i w przeciwieństwie do Lukrecjuszowskiego181 pojmowania tegoż 

terminu „burzy” nam spokój ducha. Jak pisze Ciseri:  

Emocje te wyzwalała zawsze przede wszystkim natura, często nie do ogarnięcia 
zmysłami, wskutek swojego ogromu i różnorodności, potężna, wzbudzająca lęk i mogąca 
unicestwić człowieka (…) Koncepcja wzniosłości zagnieździła się na dobre w mentalności 
romantyków i pojmowaniu przez nich świata uczuć. Połączyła się z odziedziczonym po 
poprzednim stuleciu przekonaniem o istnieniu więzi między duszą ludzką, a naturą, między 
malarstwem, a bagażem przeżyć wewnętrznych, oraz z przeświadczeniem, że artysta może być 
przekazicielem wzniosłych uczuć182. 

Oprócz wymienionych przez Ilarię Ciseri preromantycznych tendencji (malarskości 

i wzniosłości), u progu XIX wieku pojawia się następna: „dramatyzm”183. Wydawać się może, 

że w tym kontekście, dramatyzm równa się nasączeniu wszystkich dziedzin sztuki silnymi 

ładunkami emocjonalnymi. Tak więc obraz natury zarówno w literaturze, malarstwie czy 

filozofii, będzie obrazem natury, nacechowanej uczuciowo. Emocje bowiem w romantycznej 

sztuce stanowić będą istotne spoiwo. Już w 1793 roku Jacques Louis David napisze, że 

„wielkie arcydzieła osiągają swe cele nie tylko poprzez oczarowanie oczu, ale również przez 

wywołanie w duszy prawdziwych emocji. Dlatego też artysta winien starać się poznać 

wszystkie sprężyny ludzkiego serca”184. 

Łączenie kategorii wzniosłości z nieokiełznaną, piękną, acz napawającą lękiem naturą, 

było na tyle silnym i fascynującym połączeniem, że stało się tematem rozważań 

filozoficznych Immanuela Kanta w Krytyce władzy sądzenia z 1791 roku, zaowocowało 

w teoriach Uvedale’a Price’a dotyczących malarskości etc., by następnie przenieść się na 

płótna romantycznych malarzy, którzy – każdy w swojej własnej poetyce – ufizyczniali za 

pomocą pędzla, koloru, powstałych światłocieni, wyobraźni wielkie idee epoki romantyzmu, 

w tym poetykę wzniosłości.  

Burke’owskie pojęcie wzniosłości rozwinął później w swoim malarstwie Casper David 

Friedrich. Jednakże twórca takich dzieł, jak Morze lodu czy Mnich nad brzegiem morza, 

skupił się na wyrażaniu owej kategorii bardziej – jak analizuje Ciseri – poprzez ukazanie 

przestrzennego ogromu natury, objawiającej się jako skały, morze i rozprzestrzeniające się 

nad nimi nieba, bardziej pod postacią refleksyjną, niż na dynamicznym przedstawieniu 

                                                
181 Lukrecjuszowskie rozumienie pojęcia wzniosłości to obserwowanie fascynującego acz przerażającego dzieła 
natury z pewnej odległości, na tyle bezpiecznej abyśmy mogli zachować wewnętrzny spokój. Na podstawie I. 
Ciseri, Romantyzm 1780 – 1860: Narodziny nowej wrażliwości, op.cit., s.264. 
182 Ibidem, s. 264. 
183 Wydawać się może, że padające tu słowo: dramatyzm, autorka nie traktuje jako pojęcie (brak jakichkolwiek 
odniesień do definicji), lecz bardziej jako słowo–hasło, które w tym kontekście wydaje się przymiotnikiem 
opisującym zjawiska, o których pisze.  
184 Cyt.za I. Ciseri, Romantyzm 1780 – 1860: Narodziny nowej wrażliwości, op.cit., s.264.  
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śmiercionośnej siły pod postacią huraganów i rozszalałych sztormów, które miały być 

ufizycznieniem tej idei w rozważaniach Takie rozumienie wzniosłości ukazywali na swoich 

płótnach malarze tacy jak: Johan Christian Clausen Dahl – Poranek po nocnej burzy (1819), 

John Martin – Wielki dzień jego gniewu (1851), Louis-Gabriel-Eugene Isabey – Pożar na 

„Austrii” (1858) czy Theodore Gudin – Pożar na statku „Kent” (1827), którzy wzniosłość 

łączyli nierozerwalnie z kataklizmami i uwidocznieniem ludzkiego dramatu wobec 

nieokiełznanych, potężnych żywiołów. Ogień, pod postacią lawy (widoczny na obrazie Johna 

Martina Wielki dzień jego gniewu) , powietrze i woda, wymieszane pod postacią sztormu, 

w którym piana morska, dym z płonącego statku i burzowe chmury stapiają się w jedną, 

dramatyczną wizję (obrazy: Pożar na „Austrii”, „Pożar na statku Kent”), ziemia pod postacią 

majestatycznych skał, o które roztrzaskuje się morze (obraz Poranek po nocnej burzy Johana 

Christiana Clausena Dahla), są połączeniem zaistniałych już w preromantyzmie tendencji, 

takich jak: malarskość, dramatyzm i wzniosłość i mogą stanowić przykłady, jak z wyobraźni 

ich twórców, przeistoczyły się w dzieła sztuki. Jak podkreśla Ilaria Ciseri, to jedna z dróg 

wyrażania tej idei.  

Nawiązując do wymienionego już wcześniej Caspra Dawida Friedricha, badaczka 

przedstawia kolejny aspekt kreowania romantycznego obrazu natury, który w obrazach 

Friedricha ujawnia się pod postacią mistyczności i sakralności jego dzieł, w których natura 

albo jest ich źródłem, albo refleksyjnym i filozoficznym dopełnieniem do przesłania 

płynącego z przedstawianych wizji. Estetyka i poetyka dzieł Friedricha – jak opisuje Ciseri – 

skupia się na ukazaniu ducha natury i poszukiwaniu w niej obecności pierwiastka Boskiego, 

jak i całego szerokiego religijnego wymiaru natury. To już więc nie tylko ukazanie jej potęgi 

i wzniosłej poetyki, lecz poprzez nią, uchwycenie sensów alegorycznych, wyższych sensów, 

które mogą przybliżyć nam, ukazać choć na chwilę sacrum. Analizując obrazy Caspra 

Dawida Friedricha ukazana natura zdaje się zawsze zawierać pewien „wyższy, inny wymiar” 

niż ten rzeczywisty. Wymiar boski odzwierciedlają dobrze – zdaniem autorki dysertacji – jego 

obrazy takie jak Poranek na Riesenbirge (1811), czy Krzyż na wzgórzu (dzieło znane też pod 

nazwą Ołtarz z Deczina; 1808), obydwa przedstawiające postać ukrzyżowanego Jezusa 

Chrystusa na szczycie skał. W pierwszym, mamy ukazane całe pasmo górskie spowite 

w niższych partiach dolin mgłą, w głównym lanie planie – na najwyższym skalistym szczycie 

góry – zobaczyć możemy ukrzyżowanego Chrystusa, a tuż pod krzyżem efemeryczną postać 

w sukni. W drugim jak pisze Ciseri: 
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podjęty przez artystę temat Ukrzyżowania nie nadaje jednak płótnu charakteru 
dewocyjnego, a religijność sceny osiąga najwyższy stopień mistycyzmu dzięki 
nadzwyczajnemu efektowi światła, poprzez który malarz chciał wyrazić świętość natury185.  

Ten mistycyzm odnajdziemy również w innych jego obrazach. Za każdym razem 

obrazowanie natury w dziełach Friedricha – zdaniem autorki dysertacji – eksponuje inne jej 

aspektów. Obraz natury, będącej źródłem refleksji sakralnej, filozoficznej czy estetycznej – 

wydaje się – został zawarty w obrazach takich, jak: Mnich na brzegiem morza (1809), Skały 

wapienne na Rugii (1818), Morze lodu – w którym roztrzaskany i uwięziony zarazem 

w lodzie statek, można odczytać jako znak ostrzeżenia dla całej ludzkości, by nie ingerować 

zbytnio w piękną lecz bezwzględną naturę, by nie odkrywać jej wszystkich tajemnic. Oraz 

w obrazie Wędrowiec nad morzem mgły (1818), który jako „jedno z najlepszych płócien 

Friedricha doskonale ukazuje romantyczny sposób postrzegania natury jako miejsca 

duchowego oświecenia człowieka”186.  

Uchwycenie religii natury, podkreślenie jej wzniosłości, a także otoczenie kultem 

duchowej bliskości człowieka z dziewiczą przyrodą, podejmie również Thomas Cole, który 

stanie potem na czele Hudson River School, propagującej wymienione wyżej idee. 

Europejska, romantyczna perspektywa tak pojmowanej i odczuwanej przyrody, zawarta 

zostanie w jego licznych obrazach. Nie sposób przejść jednak dalej, nie wymieniając 

zwłaszcza jednego z jego dzieł z 1828 roku Wypędzenie (Księżyc i blask ognia), w którym 

natura pod postacią różnych żywiołów jest głównym i jedynym bohaterem obrazu. Zdaniem 

Ciseri stanowi on symboliczną kontynuacje pierwszego studium kompozycyjnego innego 

obrazu Cole’a, związanego z wypędzeniem człowieka z raju. Badaczka, omawiając to dzieło, 

dodaje taki komentarz analityczny: 

Zachowując wierność swemu ulubionemu gatunkowi, Cole przedstawił temat 
religijny, powierzając główną, a właściwie jedyną rolę naturze. Malarz nie sięgnął po żaden 
element biblijny, aby wyrazić jak najlepiej poczucie osamotnienia i straszliwej boskiej kary. 
Subtelnym echem odległego raju jest widok nieba za dnia, po prawej stronie. Obok niego 
bucha ogień grzechu i boskiego gniewu, rozświetlający grotę i docierający aż poza kamienny 
most nad otchłanią. Poczucie osamotnienia pogłębiają jeszcze zalegające nad morzem 
ciemności, przez które z trudem przedziera się księżyc, oświetlający przerażające kikuty 
martwego drzewa, sterczącego po lewej stronie kompozycji, na splamionej krwią ziemi187. 

Jeśli więc Natura, staje się głównym – w tym przypadku jedynym – bohaterem 

przedstawionego dzieła, a dokładniej bohaterami stają się cztery żywioły (każdy 

przedstawiony jako równoważny), to możemy mówić o pewnego rodzaju spektaklu natury. 

                                                
185 Ibidem, s.15. 
186 Ibidem, s.266. 
187 Ibidem, s.282. 
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Tenże aspekt analizy romantycznej wizji natury jest niezwykle istotny z perspektywy tej 

pracy, gdyż ukazuje, jak ważna dla epoki romantyzmu była „synestezja” takich sztuk, jak 

malarstwo, literatura (w tym poezja) i teatr. Sztuki te korelowały ze sobą ściśle, a na ich styku 

powstawały piękne dzieła, zawierające w sobie różne poetyki gatunkowe. Pierwszą 

teatralizację żywiołów w romantycznej perspektywie – jak podkreśla Ciseri – wydobywającą 

motyw wzniosłości, zaproponował francuski malarz i scenograf Philippe Jacques de 

Loutherbourg. Zaproszony w 1771 roku przez aktora Davida Garricka do Londynu stworzył 

tam nowatorski Eidophusikon czyli „spektakl natury”. Polegać on miał na wystawieniu na 

scenie wielkości około czterech metrów kwadratowych, dynamicznych scen burzy 

z błyskawicami oraz grzmotami, czy zamieci i sztormów, z przygotowanymi z niezwykłym 

staraniem i precyzją efektami świetlnymi i dźwiękowymi. Spektakl został przyjęty 

z entuzjazmem, a przykładem na jego dobry odbiór jest informacja, że nawet sam Sir Joshua 

Reynolds – ówczesny przewodniczący londyńskiej Royal Academy – zalecał go swoim 

studentom, uważając owo widowisko za doskonałą aranżację idei wzniosłości. 

Preromantyczne uwielbienie i obdarzenie specyficznym kultem świata uczuć i kreacji 

wielkiego mitu natury, zaobserwować można pod koniec XVIII wieku w nurcie literatury 

niemieckiej nazywanym Sturm und Drang188czyli „burza i napór”189, zwłaszcza w przedziale 

czasowym 1770-1780, w którym powstały najważniejsze preromantyczne kanony. I choć – 

jak podkreśla badaczka – nie można ich jeszcze nazwać romantykami, gdyż nie zrywali 

całkiem ze wszystkimi kanonami klasycystycznymi, zwłaszcza w podejściu podejścia do 

sztuki, to koncepcja dotycząca kreatywnego, w wielu aspektach irracjonalnego lecz zawsze 

kierującego się wewnętrznym poczuciem wolności, ulegającego boskiej inspiracji 

i niesionemu przez namiętności i własną intuicję artyście – stała się synonimem sztuki 

romantycznej. Zauważyć ją można w myślach Jeana Jacques’a Rousseau, czy też 

niemieckiego filozofa Gotllieba Ephraima Lessinga, a także na kartach dzieł Johanna 

Wolfganga von Goethego i Friedricha von Schillera, którzy przeniosą, już upoetyzowaną ową 

ideę, do wykreowanych przez siebie światów. 

W aspekcie problematyki pracy można tu przywołać rozważania Johanna Wolfganga 

Goethe, zawarte w jego tekście Geneza sztuk pięknych, ich prawdziwa natura i najlepsze 

zastosowanie, opracowana przez J. G. Sulzera mające charakter krytyki wobec osoby Sulzera 

                                                
188 Do nurtu Sturm und Drang zaliczano m.in.: Johann Gottfried Herder, Friedrich Gottlieb Klopstock, Johann 
Georg Hamann, Gottlieb Ephraim Lessing, Jean-Jacques Rousseau, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich von 
Schiller. 
189 Określenie Sturm and Drang wywodzi się –jak pisze Ilaria Ciserii – z tytułu dramatu Maximiliana Klingera,  
a jego semantyka określała ideologiczny charakter programu tegoż nurtu. 
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i jego – zdaniem Goethe – niesłusznego spojrzenia na sztuki piękne. Sprzeciw wobec jego 

metody przeniesienia z natury wszystkiego co tylko urokliwe i przyjemne do sztuki, ukazuje 

jednocześnie szerszy sposób patrzenia autora tekstu na otaczający świat przyrody oraz jak 

można przypuszczać – przez wstawienia czasowników w liczbie mnogiej – wspólne dla 

innych artystów, piszących swe literackie manifesty „Sturm und Drang”:  

Czyż to, co robi na nas nieprzyjemne wrażenie, nie wchodzi również w zakres planu 
natury, jak to, co jest najmilsze? Czyż szalejące burze, powodzie, wybuchy wulkanów, 
podziemna lawa i śmierć we wszechświecie nie są również prawdziwymi świadectwami jej 
wiecznego życia, jak wspaniale wschodzące słońce nad obfitymi winnicami i pachnącymi 
gajami pomarańczowymi? [...] 

Jakże partykularne i ograniczone jest twierdzenie poniższe, chociaż tak wiele ma 
dowieść: „Przede wszystkim obdarzyła ta czuła matka pełnym urokiem przyjemności sprawy 
niezbędne dla naszej szczęśliwości, zwłaszcza błogie zespolenie, dzięki któremu człowiek 
znajduje małżonkę”. Czcimy piękno całym sercem – nigdy nie byliśmy nieczuli na jego siłę 
przyciągania – jednakże czynić z niego primo mobile może tylko ten, kto nie przeczuwa 
tajemnych sił, dzięki którym przyciąga się wszystko co sobie równe, jednoczy się pod słońcem 
i jest szczęśliwe. [...] 

To, co widzimy w naturze, jest siłą pochłaniającą siłę, nic nie jest trwałe, wszystko 
przemija: w każdej chwili tysiące zdeptanych zarodków i w każdej chwili tysiące zrodzonych, 
wielkich i znaczących, nieskończenie różnorodnych; piękno i brzydota, dobro i zło istnieją 
obok siebie na równych prawach.190  

Mianem pierwszych romantyków – jak zauważa Ciseri – możemy nazwać dopiero 

jednak niemieckich intelektualistów współpracujących z czasopismem „Athenaeum”, 

założonym w 1798 roku przez braci Augusta i Friedricha Schleglów. Razem z Friedrichem 

Schellingiem, Ludwigiem Tieckem i z Friedrichem Leopoldem von Hardenberg (kojarzonym 

pod pseudonimem Novalis), stworzyli tzw. „grupę z Jeny”. W ich koncepcjach dotyczących 

literatury i sztuki zauważyć można zdecydowaną już opozycję do wzorców greckich 

i rzymskich oraz estetyki klasycystycznej, na różnych etapach powstawania dzieła sztuki. 

Mamy więc do czynienia z nową poetyką w sztuce w różnych jej sferach.  

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia tej pracy, a także analizy romantycznej 

wizji natury staną się łańcuchy połączeń: wyobraźnia – wrażliwość twórcza – obraz – natura, 

czy też wewnętrzny stan ducha – uczucia – przyroda.  

W „centrum” romantycznej poetyki skupiają się więc przede wszystkim uczucia 

i wyobraźnia. Tak więc jak napisze Ciseri: 

                                                
190 J.W. Goethe, Geneza sztuk pięknych, ich prawdziwa natura i najlepsze zastosowanie, opracowana przez J.G. 
Sulzera, przeł. H. Białek [w:] Manifesty literackie "burzy i naporu", oprac. Gerard Koziełek, przeł. H. Białek, R. 
Polsakiewicz, J. Szafarz. Wrocław 1988, s.121-122. 
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wyobraźnia, będąca przeciwieństwem oświeceniowego racjonalizmu, miała stanowić 
symbol niejasnych, niezbadanych możliwości umysłu, nieznanego świata, który stał się dla 
romantyków polem ciągłych badań – od nieznanych manowców psychiki, prowadzących do 
obłędu, po nadzwyczajne osiągnięcia geniuszu twórczego, od szaleństwa – po apoteozę 
jednostki191.  

Autorka albumu używa w stosunku do niektórych, przedstawionych w książce 

malarzy, określenia „malarze wyobraźni”. Co ciekawe, to pojęcie pojawia się w odniesieniu 

do artystów niemieckich i angielskich. Kult wyobraźni – jak pisze – odgrywał dominującą 

rolę w romantycznej stylistyce dzieł i był przewodnim motywem dla wrażliwości jej twórców. 

Słowa Willliama Blake, który w 1799 napisał do przyjaciela: „Wiem, że ten świat, to świat 

wyobraźni i wizji. Każdą rzecz, która jest w nim przeze mnie namalowana, ja i odbiorca 

postrzegamy w odmienny sposób”192, są przykładem tego, jak bardzo silnie w romantyzmie 

nadprzyrodzony świat korelował ze światem rzeczywistym i jak często, oba z nich się 

przenikały. 

Romantyczny obraz natury uwarunkowany był więc istotnym czynnikiem jakim była: 

wyobraźnia artysty tworzącego swe dzieło. Jak pisał w swoim pamiętniku Ferdinand Victor 

Eugéne Delacroix to właśnie ona podczas kontemplacji otaczającego świata przez artystę 

tworzy obraz emocji: 

Wyobraźnia artysty została więc uznana za narzędzie pozwalające odkrywać duchową 
rzeczywistość, zamkniętą wewnątrz świata zmysłów, za swoistego pośrednika między 
człowiekiem, a naturą; to wrażliwość dzięki której-jak głosił Friedrich- malarz może osiągnąć 
najwyższy stan koncentracji193. 

„Szkiełko i oko” przywołane w Mickiewiczowskiej balladzie, w teoretycznych 

rozważaniach Friedricha, nazwane zostało „okiem fizycznym”, które powinniśmy zamknąć 

i spojrzeć przez „oko duchowe”, określone przez polskiego poetę słowami: „miej serce 

i patrzaj w serce”. Właśnie taki kierunek artystycznej refleksji od wnętrza naszej duszy – jak 

mówi Ilaria Ciseri – pozwoli nam ujrzeć obraz, wyłaniający się z głębin ciemności i przekazać 

go za pomocą artystycznych narzędzi zewnętrznemu światu. 

Jednym z istotnych elementów całej „stylistyki” romantyzmu była strona duchowa 

i połączony z nią nierozerwalnie wachlarz emocji, rozmaitych zazwyczaj „burzliwych” uczuć. 

To kolejny w analizie romantycznej wizji natury istotny aspekt. Natura, stała się z jednej 

strony przekaźnikiem duchowych, a także emocjonalnych stanów artysty, który za pomocą jej 

obrazów wyrażał siebie oraz swoje artystyczne wizje, a także sama była ich źródłem. To 

                                                
191 Ibidem, s.15 –16. 
192 Cyt. za: I. Ciseri, 1780 – 1860: Narodziny nowej wrażliwości, op.cit., s.228. 
193 Ibidem, s. 15. 
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właśnie „dziki i melancholijny aspekt natury miał wywoływać niezwykły stan duszy, 

określany mianem romantic”194.  

Duchowość i emocjonalna postawa w percepcji świata w romantyzmie przybierała 

również inny kierunek. Baśnie i romanse – jak zauważa Ciserii – były lubianym gatunkiem 

w XIX wieku. Atmosfera wypełniona pozaziemskimi zjawami i duchami przypisana była 

zwłaszcza pejzażom krajów północnych, w których poprzez uwarunkowania geograficzne 

natura przybierała rozmaite „mroczne” formy. Obraz niespokojnej, wietrznej, jakby na wskroś 

„północnej” przyrody w Królu Olch Johanna Wolfganga Goethego z 1782 roku, otula wręcz 

dzieło, potęgując jeszcze bardziej jego dramatyczność. W tym kontekście na pierwszy plan 

postrzegania romantycznej natury nie wychodzi jej gwałtowność, żywiołowość lecz jej 

dramatyczność właśnie przez potęgowanie stanów, w które wprawiają nas poszczególne 

strofy dzieła. Ten głęboki mistycyzm natury współgra z odkrywaniem szeroko propagowanej 

w innych krajach europejskich idei rozbudzania narodowego, w kontekście niniejszych 

rozważań niemieckiego ducha. Program ideologiczny, określony między innymi przez braci 

Schleglów, „zalecał sięganie do ludowych tradycji germańskich, – a za cel obrał – odkrycie 

pradawnej religii ludu i rozbudzanie tożsamości narodowej stłumionej przez inwazje 

Napoleona”.195 Niemieccy intelektualiści współdziałający z braćmi Schleglami wskrzeszenie 

ducha narodowego upatrywali właśnie w badaniu i odkrywaniu niemieckiej kultury ludowej 

od czasów średniowiecznych. To wskrzeszenie nastąpić miało między innymi poprzez 

przywrócenie postaw i idei zawartych w niemieckim, średniowiecznym etosie rycerskim.  

Romantyzm, który wytycza nowe kanony w sztuce na płaszczyźnie teatru i literatury 

(np. powstanie nowego pojęcia jakim jest dramat romantyczny czy też manifest teatru 

romantycznego zawarty w 1827 roku w przedmowie do dramatu historycznego – Cromwell 

Wiktora Hugo), malarstwa, które bez względu na specyfikę ma jeden wspólny mianownik, 

jakim jest emocjonalny charakter jego ikonografii, wytycza również nowy kanon w patrzeniu 

i odbieraniu natury. 

Przedstawione rozważania w niniejszym podrozdziale przybliżyć mają postrzeganie 

samej natury w romantyzmie oraz jej idei w obszarze sztuki tego okresu. Perspektywa 

romantyczna – polegająca na analizie obrazu żywiołowych sił przyrody i funkcji, jakie pełniły 

w świadomości epoki romantyzmu – poszerzy kierunki analityczno-interpretacyjne kategorii 

żywiołów, a także jest konieczna ze względu na istotę tej pracy. Kontemplacja twórczości 

artystycznej Richarda Wagnera w kontekście tła kulturowego epoki, w której żył i tworzył, 

                                                
194 Ibidem, s. 20.  
195 Ibidem, s. 228.  
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jest nieodzowna. W tym miejscu należy raz jeszcze podkreślić to, co poddane zostało nieco 

szerszej refleksji już we wstępie pracy. Mając świadomość, że Wagner zaliczany jest do 

neoromantyków i tak też klasyfikowana jest jego twórczość – choćby w pozycjach 

encyklopedycznych – pamiętać należy, że tym samym wielopłaszczyznowe czerpanie przez 

tego artystę z dziedzictwa romantyzmu, stanowi istotny element aktu kreacji jego dzieł.  

Dla romantyków bowiem – jak zauważa Maria Popczyk – żywiołowość jest 

przekładana na harmonijne pojednanie przeciwieństw, a przyroda, która w różnych epokach 

jest wizualizacją stanów emocjonalnych, w dobie romantyzmu wywiera nacisk na ten aspekt 

wręcz podwójnie. Niewidoczna siła życia, wraz z energetyczną przyrodą, to nie tylko 

wizualizacja stanów emocjonalnych, lecz także potężnych idei epoki. 

 Lepsze zrozumienie kreacji obrazu przyrody w Wagnerowskich dziełach – w aspekcie 

problematyki niniejszego podrozdziału – przynieść mogą również konkluzje Małgorzaty 

Sachy-Piekło. Romantyzm – jak zaznaczy badaczka – charakteryzuje się krzyżowaniem 

dwóch typów obrazowania: linii idyllicznej (ckliwej), a także linii heroicznej (żywiołowej, 

osjanicznej). To napięcie widać również w krajobrazie romantycznym, którego 

przedstawienia – jak zauważa – oscylują pomiędzy manierą: nastrojowości, sentymentalizmu, 

a ekspresyjnością i emocjonalizmem. To właśnie w sztuce romantycznej – podkreśla Sacha-

Piekło – miały swe korzenie te dwa wielkie, tak różne od siebie programowo prądy, jakimi 

były: impresjonizm i ekspresjonizm. Ekspresja budowy obrazów całego dzieła i zawartych 

w nim żywiołów – zwłaszcza w płaszczyźnie kreacji tego obrazu w linii heroicznej – jest więc 

mocno ukierunkowana. Jak pisze bowiem: 

Zsubiektywizowane żywioły romantyzmu pełnią specyficzną rolę symboli 
przedstawiających stany wewnętrzne, ale obecność natury nie jest w tej sztuce tylko 
pretekstem do wyrazu owych stanów. Mistyczna partycypacja artysty zanurzonego w świat 
natury powoduje pewną optykę odbioru zewnętrznej rzeczywistości. Artysta jest czułym 
instrumentem, w którym gra sił przyrody stymuluje uczucia i stany ducha. (…) Tak więc efekt 
kontemplacji dzieła romantycznego obliczony jest na wywołanie odpowiedniej emocji, stanu 
ducha i zasugerowanie pewnego sensu.196  

Zacytowana powyżej refleksja Sachy-Piekło, kończy się konkluzją badaczki, że 

romantyczny pejzaż może być pewną „mapą” ducha, co jest nowatorskim walorem 

romantycznej estetyki, związanym ze świadomym dokonywaniem zabiegów sugestii sensu.  

Metaforyczne uwielbienie ruchu, gwałtownych zmian i poruszeń ducha powoduje, że 

toposy romantyczne, występujące w sztuce romantycznej, połączone są z uduchowioną, 

gwałtowną naturą. Częstym toposem romantycznym był – jak zauważa Sacha-Piekło – żagiel 

                                                
196 M.Sacha-Piekło, Powietrze [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.241-242. 
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na wietrze. Wiatr, wypełniający żagle daje nadzieję życia. Lecz również wiatr i burza 

personifikowane były jako potężni, okrutni przeciwnicy, a przeciwstawienie się 

spersonifikowanym żywiołom, z pozoru nie miało sensu. Z pozoru, bo bohaterowie dzieł 

posiadali w tej walce – jak podkreśla – niezwykłą broń: heroiczną determinację. Zmaganie się 

z żywiołami (tu – powietrznym żywiołem pod postacią wiatru) można było odczytać jako 

alegorię zmagań z życiem i nieustępliwości wobec przeciwieństw losu. Literatura i malarstwo 

romantyczne – zaznacza badaczka – bardzo chętnie sięgają do obrazu wiatru, chmur i burzy, 

gdyż obraz trudnego do uchwycenia żywiołu kojarzy się z poczuciem zmienności, niepokoju 

oraz niemożności zaspokojenia ciągle nowych pragnień. Tak więc najczęstszym toposem 

romantycznym – oprócz żagla na wietrze – jest przedstawienie żywiołowego, bądź 

nostalgicznego krajobrazu „z kluczem”. W takim kontekście możemy powiedzieć, że 

żywiołowość nabiera znaczenia emocjonalności. Kwintesencją tej żywiołowości – według 

Małgorzaty Sacha-Piekło – zdaje się być Wagnerowski dramat muzyczny „Wagner potrafi, 

jak chyba nikt przed nim, użyć muzyki nie tylko do przedstawienia emocji, ale również za 

pomocą muzyki potrafi „odmalować” żywioły”197. 

Wagnerowska muzyka romantyczna jest „literacka” i „malarska”, zawiera – co 

podkreśla badaczka – doświadczenie syntetyczne. Richard Wagner jest niewątpliwie jednym 

z dwóch tytanów romantycznej synestezji. Połączenie poezji, muzyki, malarstwa w jedną 

całość zawartą w jego dziełach, czyni je polisemantycznymi, poruszającymi emocję 

i wyobraźnię. Olbrzymi potencjał tkwiący w muzyce Wagnerowskiej zauważają Franz Liszt 

i Hector Berlioz, zdaniem których, oprócz wizyjności i mistycznego pierwiastka zawartego 

w muzyce kompozytora, tkwi niezwykła zdolność sugerowania obrazu i sensu.  

Dokonując podsumowania, podkreślić trzeba, że przybliżenie owej problematyki ma 

za cel próbę lepszego zrozumienia kreacji obrazu natury w Wagnerowskich dziełach, 

zwieńczeniem których, stały się ich autorskie, XIX-wieczne inscenizacje, stanowiące wręcz 

„soczewkę” skupiającą w niej idee, czy też prądy epoki. Stąd też podjęcie wysiłku 

przedstawienia jak najszerszego (pod postacią licznych przykładów dzieł sztuki ukazujących 

różne sposoby obrazowania przyrody oraz jej żywiołowe stany) kulturowego tła.  

W interesującym kontekście – teatralizacji żywiołowych sił natury – spojrzeć możemy 

z perspektywy omawianych tu kategorii takich jak: wzniosłość, malarskość oraz 

dramatyczność, czy też kwestii sakralizacji związanych ze sposobem kształtowania wizerunku 

przyrody w dziele sztuki. Jednocześnie, pozostając nieustannie w horyzoncie tematu pracy, 

                                                
197 Ibidem, s.244. 
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owa refleksja przeniesiona może być na grunt badań nad polskimi inscenizacjami 

Wagnerowskich dzieł. Idąc tym tropem postawić można pytanie: czy i w jaki sposób taka jak 

wyżej zaprezentowana ich kreacja miała miejsce w analizowanych powojennych realizacjach?  
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2.3.Wizja literacka romantyzmu w ujęciu Marii Janion 

 

Romantyzm dla Marii Janion „był największym odkryciem rzeczywistości 

wewnętrznej w dziejach sztuki europejskiej”198. Dzięki – między innymi – rozmaitym 

antynomiom, na których wznosiła się jego kultura, rzeczywistość, w której zaistniał objawiała 

– jak analizuje badaczka – jego tajemniczą wielowymiarowość. Ta z kolei poprzez literaturę 

odsłaniać mogła świata szczeliny. Być może właśnie poprzez – tak poetycko ujęte przez 

Janion – owe metafizyczne byty, przedostawać się do świata mogły romantyczne symbole 

i metafory. To właśnie symboliczność romantyzmu dla autorki Gorączki romantycznej 

stanowić miała zarazem dowód i przejaw jego – jak go nazywa – całościowego systemu 

widzenia rzeczywistości, a on sam „odnowił w nowożytnej kulturze europejskiej, zwłaszcza 

symbole kultury średniowiecznej, ale i przyswoił jej – na nowym poziomie sztuki – samą 

zasadę kultury symbolicznej”199. To właśnie przez jej pryzmat możemy odczytać jawne 

i ukryte sensy bytu, zawarte w symbolicznych tekstach, których twórczyniami – jak podkreśla 

Janion – są zarówno historia jak i natura. Definicja natury według niej brzmi: 

Natura – a więc to, co istnieje obiektywnie – w przeglądzie znaczeń jej nadawanych 
jawi się jako wyjątkowo uzależniona od ludzkich, historycznych sposobów i możliwości jej 
widzenia, postrzegania i rozumienia200. 

Maria Janion zgodna jest w tej refleksji z tokiem myśli Roberta Lenoble’a, który – jak 

podkreśla – w swojej książce pt. Esquisse d’une historie de l’idee de Nature, wydanej w 1969 

roku, doliczył się sześćdziesięciu różnych znaczeń dotyczących pojęcia natury. Wielość 

rozmaitych aspektów, w których przedstawił naturę, zaowocowała stanowiskiem, że Natura 

niezwykle bogato i mocno wpisuje się w historię idei, która – zdaniem uczonej – „umożliwiła 

rozeznanie się w skomplikowanym procesie krzyżowania się <racjonalizmu> 

i <irracjonalizmu> w obrębie myślenia romantycznego”201. W romantyczną interpretację 

rzeczywistości (będącej zdaniem Marii Janion składnikiem światopoglądu romantycznego) 

jako przestrzeni „metafizycznej”, pełnej „pierwiastków spirytualistycznych” doskonale 

wpisuje się romantyczna przyroda. Janion (przyjmując w tym aspekcie stanowisko Lenoble’a) 

w taki sposób streszcza jego tok rozumowania: „nie ma Natury samej w sobie, jest tylko 

natura myślana”202. Podobne stanowisko zaznacza również w swoich pracach Gaston 

                                                
198 M.Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 9. 
199 Ibidem, s. 10. 
200 Ibidem, s. 247. 
201 Ibidem, s. 533. 
202 Ibidem, s. 248. 
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Bachelard, który analizując naturę, „sytuuje” ją w kontekście naszych wyobrażeń, marzeń 

i snów. Co więc istotne – podsumowuje autorka Gorączki romantycznej – nasze badania, 

skupiające się właśnie wokół tej problematyki nie są analizą poznawczą samej natury lecz 

rozmaitych jej idei zależnych od epok i ludzi.  

„Przed romantyzmem natura istniała i – nie istniała zarazem”203 – już tylko same te 

słowa badaczki zarysowują obraz natury z wcześniejszych systemów światopoglądowych. 

I choć ów obraz bywał nie tylko wizją przyrody idyllicznej, bo także zaznaczał jej 

dramatyczne, czy też tragiczne aspekty, jednak – jak podkreśla badaczka – „czegoś jej 

brakowało”. Zwłaszcza malarstwo, literatura i filozofia tchnęły w nią romantycznego, 

burzliwego ducha sprawiając, że stała się odrębnym, samoistnie żyjącym bytem. Romantyzm, 

który naturę obdarzył mistycznym kultem, podniósł ją do tak wysokiej rangi, że nie była już 

tylko tłem dla rozgrywanych historii, lecz często była ich źródłem i bohaterem równie 

ważnym co kreowane postaci, a czasem nawet jedynym bohaterem dzieł. Postawa wobec niej 

w epoce romantyzmu stała się „naturocentryczna”204. Maria Janion bardzo mocno 

podkreślała, że owe kanony nowego patrzenia na naturę przede wszystkim stworzył 

romantyzm niemiecki. Opracowana koncepcja przez preromantycznych filozofów natury, 

najpierw Johanna Georga Hamanna, którą w pełni rozwinął i dopełnił Johann Gottfried 

Herder, zaważyła nie tylko na niemieckiej filozofii, ale weszła w skład całego nowożytnego 

myślenia europejskiego. Koncepcja dotyczyła nie tylko postrzegania natury ale i samego 

„życia”. Zostało one ujęte „dynamiczno-organicznie”, irracjonalnie, nieprzerwalnie w ruchu, 

poruszane Boską energią. Przeciwstawione zostało suchemu, abstrakcyjnemu Rozumowi. 

Natura w tym filozoficznym obrazie jest ufizycznionym dowodem na istnienie wielkiego 

pulsującego organizmu świata. Ów Rozum – jak głosił w swoich rozważaniach Herder – nie 

jest w stanie uchwycić natury, gdyż żyła i była życiem. 

Taka perspektywa wytyczała również nowe kierunki jej odbioru i nadawała nową rolę 

artyście romantycznemu, który, dzięki ponadprzeciętnej wrażliwości stał się komentatorem jej 

tajemnych znaków. Maria Janion pisze: 

Cała natura ciągle dawała znaki, pozostawiała ślady swej „rozumiejącej” duchowej 
działalności. Tworzyła księgę otwartą dla wszystkich, ale nie przez wszystkich rozumianą. 
Romantyk przyjmować więc mógł rolę pośrednika, objaśniacza, komentatora – tego, który 
rozumie, potrafi czytać w księdze, bezustannie, pośpiesznie pokrywanej znakami przez naturę, 

                                                
203 Ibidem, s. 249. 
204 Przedstawiona za Marią Janion jedna z czterech postaw wobec natury. Zob J. Woźniakowskiego, Góry 
klasyczne, [w:] „Studia Estetyczne” 1971, t. VII, s.60-61. 
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umie wszędzie i zawsze dosłyszeć jej głos. Zna reguły szyfru, którym natura się posługuje, 
emitując niezliczoną ilość dźwięków, sygnałów, tekstów205.  

Natura staje się więc dla nas „prastarym autorem, który pisał hieroglifami […] Ziemia 

jest książką […] I każdy minerał to prawdziwy problem filozoficzny”206. 

Autorka Gorączki romantycznej, cytując przytoczonego wyżej Schellinga – w takim 

kontekście analizy romantycznej przyrody, dokonuje podziału na: tekst architektoniczny 

natury oraz na tekst literacki historii. Oczywiście – jak zaznacza – owo rozgraniczenie nie jest 

na tyle ostre, by nie można było stwierdzić, że historia nie jest architektem, a natura nie pisze 

ksiąg, bo w rzeczy samej jest i tak. Dla badaczki jednak nie sam podział jest meritum tej 

problematyki, lecz refleksja, że obydwie (i historia i natura) takie teksty tworzą bezustannie, 

a epoka romantyzmu nauczyła nas w sposób nowożytny ich lektury.  

Mowa natury, odczytanie jej znaków stanie się istotnym tropem w odbiorze jej obrazu. 

Dla Schellinga – jak zostało już wyżej nadmienione – zamyka się ona w tajemnym, 

cudownym piśmie, Franz von Bader – podobnie jak wcześniej wymieniony – widzi naturę 

jako „naturalne pismo hieroglificzne”, natomiast dla Wilhema Heinricha Wackenrodera 

„mowa natury” jest stawiana na równi i jednocześnie obok „mowy sztuki”. W ciekawym 

kontekście mowę natury „nasłuchuje” Sorensen, który podnosi jej „pisma” i „mowę” do rangi 

„prastarego toposu” spokrewniając go do – jak podaje Maria Janion – z toposem liber nature. 

Z tych lapidarnych opisów stanowisk wymienionych wyżej myślicieli może narodzić się 

refleksja, w jak licznych kontekstach rozpatrywany była wielka idea natury w romantyzmie. 

Idea natury była na tyle istotna, że René Wellek w swoich studiach wymieniając wyznaczniki 

jedności romantyzmu europejskiego, wskazuje właśnie stosunek do natury przez pryzmat 

którego tworzono pogląd na świat. Choć idea natury w romantyzmie była spójna, jednak nieco 

inaczej jej obraz kreowany był w różnych krajach europejskich. Gdzie indziej bowiem zostały 

rozłożone akcenty. Te same idee w poetykach romantyzmu francuskiego i niemieckiego, 

przybierały nieco inne formy. Według Marii Janion „romantyzm francuski ma kulminować 

w kształtach i kolorach, podczas gdy niemiecki w tonach i dźwiękach”207.  

Zdaniem Gastona Bachelarda, który dokonuje refleksji, że wzrok nasz pokazuje zbyt 

wiele naraz, a bytu nie można zobaczyć, lecz usłyszeć, można dostrzec jak ważną rolę, obok 

„wewnętrznego oka”, pełni nasz „wewnętrzny słuch”. Muzyka przepojona metaforą 

i symbolami, stopiona w romantyzmie z obrazem natury żywej i uduchowionej, to z punktu 

widzenia tej pracy bardzo ważny aspekt. 
                                                
205 M.Janion, Gorączka romantyczna, op.cit., s.254. 
206 Cyt za: M. Janion, Gorączka romantyczna, op.cit., s. 11. 
207Ibidem, s.62. 
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Podsumowując celem przedstawionych w niniejszym podrozdziale rozważań, jest 

wielopłaszczyznowe zrozumienie samej kwintesencji: czym jest, jak może być odbierana idea 

Natury w romantyzmie – epoki będącej znaczącym tłem kulturowym dla neoromantycznej 

wyobraźni artystycznej Richarda Wagnera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Rozdział III – Uwagi o warstwie muzycznej w świetle problematyki pracy 

 

3.1. Perspektywa muzyczna romantyzmu w ujęciu Bohdana Pocieja 

 

To właśnie muzyka, którą romantyczny duch przeniknął najgłębiej i najmocniej 

poruszył – jak szkicuje nam poetycko w swoich esejach zawartych w książce Romantyzm bez 

granic Bohdan Pociej – jest tą sztuką, która w najobszerniejszy sposób zawiera wielkie idee 

epoki romantyzmu. Zwłaszcza w romantyzmie niemieckim widać jak muzyka stapia się 

i poetyzuje obraz. [podkr. D.Ż.]. Tę właściwość – jak konstatuje Pociej – nazwano w XVIII 

wieku „malarstwem dźwiękowym” (po niemiecku Tonmalerei). I choć, jak zaznacza, pojęcie 

to wyrasta już z renesansowej, a także oświeceniowej teorii naśladownictwa dźwięków 

objawiających się w szeroko pojmowanej naturze – szmeru lasu, burzy, deszczu, wiatru, huku 

wodospadu etc. – to dopiero w romantyzmie zostało poszerzone o psychologiczną głębię. 

Tak, że powiedzieć można, iż kompozytor romantyczny „maluje” postrzegane 
przedmioty w zapośredniczeniu przez własne uczucia i myśli, jakie te obiekty w nim budzą. 
Uprawia „malarstwo dźwiękowe” przeniknięte emocjonalną ekspresją208.  

Wiek XIX – jak zauważa Pociej – nie należał do „teatralnych epok”. Tego określenia 

badacz używa za „kongenialnym tłumaczem Ajschylosa” – jak mówił o Stefanie Srebrnym, 

który o epokach zasługujących na to, by nosić w sobie nazwę „epoki teatralnej”, tak pisał: 

Przedstawienie teatralne, nie jest jak dzisiaj, strawą codzienną, ale rzeczą wyjątkową, 
uroczystością religijną. (…) Nazywamy tak nieraz okresy, w których teatr odgrywa szczególną 
rolę w kulturze, w których jest siłą twórczą rodzącą z siebie dramat i skupiającą w sobie 
wszystko, co jest najbardziej charakterystyczne dla współczesnej duchowości. Epoką teatralną 
było późne średniowieczne ze swymi misteriami, Anglia elżbietańska, Hiszpania Lope de Vegi 
i Calderona. Ale najbardziej i w najgłębszym sensie- Ateny V wieku209.  

Romantyzm natomiast zdominowany jest bardziej przez literaturę i przede wszystkim, 

skupia się na odbiorze tekstu literackiego czy dramatycznego, poprzez jego lekturę „to, co 

swoiście teatralne - przedstawienie, sceniczność, widowiskowość, teatralna dramaturgia- 

rozwijało się na podłożu książek, wynikało z literatury”210. 

Stąd też, zauważa autor Romantyzmu bez granic, tak obszerne didaskalia, które oprócz 

wizji topograficznej danej sceny, zawierały wszystkie pragnienia, namiętności oraz tęsknoty, 

uczucia i myśli, które wypowiada pisarz. W przeciwieństwie do Szekspirowskich czasów, 

w których pisane sztuki teatralne były tworzone bezpośrednio wprost dla teatru, „dla sceny”, 
                                                
208 B. Pociej, Romantyzm bez granic, Warszawa 2008, s.45. 
209 Cyt. za: B. Pociej, Romantyzm bez granic, op.cit., s.157.  
210 Ibidem, s.158. 
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to teatr romantyczny – jak go określa – jest budowany na słowie: „sztuki 

dziewiętnastowieczne – romantyczne realistyczne, naturalistyczne, symbolistyczne – są 

najpierw dawane do lektury, przeznaczane dla czytelników, a następnie, niejako wtórnie, dla 

aktorów, do grania”211.  

I choć Bohdan Pociej mocno podkreśla, że powstałe wtedy dramaty bardziej 

konkretyzowały się w słowie, nie zapomina o działaniu w kulturze XIX-wiecznej teatralnego 

ducha, który jednakże zdominowaną przez literaturę epoki romantyzmu czyni w jakieś mierze 

teatralną. Przejawia się to nie tylko w dobrze rozwijającej i modernizującej, technicznej 

stronie teatru, która umożliwiała realizację ogromnych, przedstawianych z olbrzymim 

rozmachem widowisk (tzw. grand spectacle), gdzie królowały wizualne efekty teatralne pod 

postacią rozbudowanej dekoracji i maszynerii teatralnej, lecz tkwi – jego zdaniem – na scenie 

w warstwie ideowej.  

Prowadząc nas tym śladem, Pociej ani na chwilę nie zapomina o najważniejszej stronie 

problematyki wszystkich jego szkiców, przedstawionych we wcześniej wymienionej książce. 

W tym przypadku, ta problematyka skupia się, na jakże istotnej i ciekawej relacji muzyki 

i teatru w romantyzmie. Obydwa tematy inspirują się wzajemnie i wpływają na siebie do tego 

stopnia, że „w XIX wieku muzyka się w nowy sposób ‘teatralizuje’, teatr zaś – 

‘muzykalizuje’” [podkr.D.Ż.]212. Polega to na „zespoleniu słowa –dźwięku –ruchu/rytmu; 

poezji – muzyki – tańca (potencjalnego bądź rzeczywistego)213. Muzyka romantyczna 

wchłania więc w siebie teatr, a wraz z nim jego ducha. Teatr więc – możemy powiedzieć, 

śledząc analityczny tok myśli Bohdana Pocieja – rezonuje w wyobraźni wielkich 

kompozytorów romantycznych. 

Czymś wyjątkowym w historii relacji muzyki i teatru jest – zdaniem Bohdana Pocieja 

– „przypadek Wagnera”: 

Wśród wielkich kompozytorów, geniuszy twórczości muzycznej doby nowożytnej, nie 
było drugiego twórcy o podobnym, równie intensywnym i totalnym zaangażowaniu w teatr, 
kompozytora, który byłby zarazem twórcą teatru, w teorii i praktyce, i który stworzył teatr 
własny. Jako kompozytor genialny, który tak mocno zaważył na dziejach muzyki i tak 
przemożnie wpłynął na jej rozwój, był Wagner, w swojej troistej osobowości – wpisującej się 
w muzykę, literaturę, teatr – również człowiekiem teatru. (Niemcy mówią „Teatraliker”)214. 

Richard Wagner ukochał – podobnie jak cały romantyzm – poetyckie słowo, które 

stało się jednym z trzech składników jego koncepcji Gesamtkunstwerk. Jego dramaty kryją 

                                                
211 Ibidem, s. 158. 
212 Ibidem, s. 161. 
213 Ibidem, s. 161. 
214 Ibidem, s. 166. 
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w sobie tak niezwykłe potencje teatralne, zawierające najrozmaitsze możliwości realizacji 

scenicznych. I w tym między innymi dla Bohdana Pocieja tkwi genialność Wagnerowskich 

dramatów muzycznych. Dramaty te jak pisze: 

Są bowiem tak intensywnie żywe w słowno-muzycznej dramaturgii – w swoich 
postaciach i miejscach akcji – ze domagają się wprost scenicznego unaocznienia, prą do pełnej 
konkretyzacji w teatralnych obrazach. W swoim czasie powstawały jako owoce szczególnej 
syntezy: romantycznych tęsknot i pragnień, romantycznej wyobraźni i fantastyki, 
romantycznego symbolizmu i realizmu – w dążności do naocznego przedstawienia. Właśnie 
ów symbolizm – zakorzeniony w mitologii inspirującej wyobraźnię romantyków – okazał się 
z czasem dla sztuki Wagnera czymś istotnie prekursorskim, czekającym na pełne 
urzeczywistnienie w teatrze215. 

Ta pełnia – zdaniem Bohdana Pocieja – zaistnieje dopiero w XX wieku w sferze 

wizualnej wyobraźni, która potrafi wyeksponować symbolicznie bogatą słowną i muzyczną 

warstwę jego dramatów.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
215 Ibidem, s. 167–168. 
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CZĘŚĆ DRUGA  

Teatralizacja żywiołów w polskich inscenizacjach dzieł Wagnerowskich 
 

Rozdział I: Holender tułacz. Opera romantyczna w trzech aktach 

 

1.1.Analiza tekstu dramatycznego Holendra tułacza pod kątem metaforyki żywiołów 

 

Holender tułacz jest pierwszym dziełem Richarda Wagnera, w którym badacze 

problematyki Wagnerowskiej dostrzec mogli eksplozję talentu młodego artysty oraz wyczuć 

zapowiedź przyszłych reform, mających się rozwinąć w postaci idei dramatu muzycznego. 

Bohdan Pociej dzieło to nazwał pierwszym z trzystopniowego (obok Tannhäusera 

i Lohengrina) preludium do pełnego urzeczywistnienia geniuszu Wagnera. Wszystkie trzy 

zaliczył natomiast do swoistej, wagnerowskiej trylogii oper romantycznych. Na romantyczny 

charakter opery Richarda Wagnera składają się, zdaniem badacza, trzy zasadnicze motywy. 

Pierwszy, to rzeczywistość złożona, dwubiegunowa. Ta dwubiegunowość objawia się pod 

postacią istnienia dwóch, równoległych światów. Świat ziemski – to świat realny, 

wytłumaczalny, ludzki. Poddany ludzkim emocjom i uczuciom. Świat pozaziemski natomiast 

to świat duchów, nieuchwytny, choć stale obecny i w pewien metafizyczny sposób 

odczuwalny przez ludzi żyjących w tym pierwszym. To właśnie we wzajemnym istnieniu tych 

dwóch przestrzeni badacz dostrzegł romantyczny motyw Holendra tułacza: „te dwa światy – 

dwa bieguny istnienia przyciągają się i zarazem odpychają, jest między niemi rozziew 

i napięcie, ale jeden bez drugiego obyć się nie może. Oto istota romantyczności”216.  

Drugim – zdaniem Pocieja – osobowym, jest motyw błędnego i wiecznego żeglarza – 

Wiecznego Tułacza, skazanego przez Opatrzność za wcześniejsze przewinienia, szukającego 

nikłej szansy wybawienia. Legenda Holendra-Tułacza znamienna była zwłaszcza dla krajów 

o morskich tradycjach, takich jak Anglia, Holandia, Szkocja, Skandynawia i choć była dużo 

starsza niż XIX-wieczny europejski romantyzm, co akcentuje badacz, to właśnie jednak 

dopiero na gruncie romantycznego światopoglądu i światoodczucia nabrała właściwego 

i głębokiego sensu.  

Trzecim motywem, który wymienia Pociej, jest wątek kobiety zbawiającej 

potępionego mężczyznę, bezpośrednio związany z motywem tułaczki. Zbawcza rola miłości 

i oddania wobec ukochanego, uratować i odmienić może jego przeklęty los. 

                                                
216 B. Pociej, Wagner, op.cit, s.79-80. 
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Próba analizy tekstu dramatycznego w świetle tytułu rozdziału, będzie 

skoncentrowana również na odpowiedzi, czy i w jaki sposób obraz natury zawarty w dziele 

wpisany został w wymienione wcześniej trzy motywy, składające się na romantyczny temat 

opery Holender tułacz. 

Już po pierwszej lekturze libretta pojawić się może refleksja dotycząca istotnej roli 

jaką odgrywa w dziele obrazowanie morza. Zdaje się nie być ono ograniczone jedynie do 

funkcji tła wobec rozgrywającej się akcji lecz samo zawierać w sobie istotne dla dzieła 

symboliczne treści. Marynistyczna poetyka jest bardzo widoczna w obrazie zawartym 

w didaskaliach dzieła. Zwłaszcza w akcie I i III eksponowany jest tam obraz „morskiego 

pejzażu”. Powiązany jest on również z obrazami innych żywiołów: skał (żywioł ziemi) czy 

wiatru (żywioł powietrza), które jednak istnieją tutaj jako uzupełnienie nieogarnionej potęgi 

szalejącego morza. Opisy didaskaliów z aktu I zwierają w sobie emocjonalny ładunek, który 

ma służyć intensyfikacji jego dramaturgii. Poprzez uplastycznienie warstwy słownej, 

bezpośrednio odwołującej się do obrazu zjawisk przyrody, a także pośrednio do wyobraźni 

odbiorcy didaskalia „obudowują” I akt marynistyczną atmosferą: 

Spadziste skalne wybrzeże; morze zajmuje większą część sceny; daleki widok na 
morze. Ponura atmosfera; gwałtowna burza217. 

Wydawać się może również, że właśnie poprzez opisy natury i jej stanów, zawarte 

w kolejnych didaskaliach I aktu, autor operuje dramaturgią sceny, na moment ją uspokajając, 

by następnie ponownie zintensyfikować: 

burza uspokoiła się nieco, lecz wybucha w krótkich odstępach z całą gwałtownością. 
Na głębi morskiej spiętrzają się wały wodne […] 

tymczasem burza poczyna szaleć i wyć z podwójną wściekłością; staje się coraz ciemniej. 
W dali ukazuje się statek <latającego Holendra> o krwawo czerwonych żaglach i czarnym 
maszcie218. 

Przyroda, opisy rozszalałych żywiołów wody i powietrza stanowią więc tutaj 

narzędzia w ręku autora, potęgując ekspresję danej sceny. U odbiorcy wywołują 

natomiast pewien stan emocjonalny, przygotowujący go do odbioru późniejszej fabuły.  

Marynistyczna poetyka przenika do dwóch płaszczyzn metaforyki dramatu. 

W pierwszej osadzona jest w wypowiedziach postaci, w których metafory zawarte są 

w głównym tekście libretta. Zwroty takie jak: „przez morza mgły”, „ w obrazie tonąc cała”, „ 

wypłynie z tych klęsk powodzi”, „szatan cię złowił w sieć” czy „zatapiają w siebie 
                                                
217 R. Wagner, Latający Holender, przeł.T. Mianowski, Lwów 1902, s.9.  
218 Ibidem, s.10-11. 
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spojrzenia”, „niech taką pogrąży los w otmęty”, są obecne w wypowiedziach postaci we 

wszystkich trzech aktach opery. Usytuowanie obrazu żywiołów, a także ich metaforyki 

w słownej warstwie dramatu stanowić może dowód, jak ważną pełnić mają rolę, skoro są 

jednym z elementów jego podstawowej „tkanki”.  

W drugiej płaszczyźnie metaforyka żywiołów to obraz konfrontacji dzikiego, 

niebezpiecznego Morza, skazującego żeglarzy na żmudną tułaczkę, często zakończoną 

śmiercią w odmętach morskich: 

Przez łoskoty i grom dalekich mórz, 

Dziewczyno mknę na ląd. 

Przez spiętrzony grzbiet fal wśród dzikich 

[burz – 

Bo wiem, że tęsknisz stąd! (…) 

Ha! dumne 

[ morze ty! 

Wnet porwą mnie twe rozpienione kłęby!219,  

z obrazem Ziemi, symbolizującej bezpieczną, upragnioną przystań, której atrybutami 

są w dramacie miłość i radość jako pewne jej konotacje: 

By skrócić jego los przeklęty, 

Potęgi Bożej gna mnie szał: 

Tu mając port po wiek nietknięty, 

Twój okręt wiecznie będzie stał! 

Cóż wstrząsa duszą mą tajemnie? 

Przedwieczny, spraw, niech miłość ta we  

[ mnie 

Ach do zgonu wiernie trwa!220 

Obraz morza w tekście dramatycznym jest w wielu momentach odrealniony. Wiatr, 

morze i burza zostały podzielone na te, bezpośrednio związane z naturalnymi zjawiskami 

atmosferycznymi i na te, które wsparte są nadnaturalną siłą, w tym przypadku – piekielną 
                                                
219 Ibidem, s.10-12.  
220 Ibidem, s. 40-41. 
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mocą. Te pierwsze – choć również potrafią być silne i groźne dla istot ludzkich – pochodzą 

z natury. Poprzez to, że nie ma w nich żadnego „zabarwienia” emocjonalnego, pochodzącego 

z innego wymiaru, pojawia się nadzieja, że konfrontujący się z nimi bohater ma szansę na 

ocalenie. Czasem owe żywioły są dla niego wręcz łaskawe i służą mu pomocą. I tak na 

przykład południowy wiatr, który pojawia się w dramacie pomaga żeglarzom w powrocie do 

domu: 

STERNIK ( z pokładu) 

Wiatr z południa: 

<Ach miły wietrze graj swój zew!> 

  (…) 

DALAND 

Patrz, szczęście nam podaje dłoń: 

Przyjazny wiatr, spokojna toń. 

Natychmiast odbijamy stąd, 

Ojczysty wnet ujrzymy ląd!221 

Jednak to obraz odrealnionego żywiołu jest w dramacie mocniej wyakcentowany. 

Piekielne, morskie odmęty, dzikie wichry wskazują na istnienie równoległego świata. Moce, 

które nim rządzą są we władaniu samego szatana: 

Gdy wiatr się dąsał, orkan wrzał 

Opłynąć jedną skałę chciał – 

Więc klął i w hardym gniewie rzekł: 

„Nie spocznę choćbym płynął wiek!” 

Hu – A szatan sam – Johohe! 

Hu – usłyszał to – Johohe! 

Hu – Zbudził wichr, wichr go gna, a on mknie… 

Mija cel, mija ląd…222  

                                                
221 Ibidem, s.19.  
222 Ibidem, s.27. 
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Te dwa obrazy przyrody, stale konfrontowane ze sobą, rozdzielone na dwie sfery – 

bezpieczną przestrzeń stałego lądu i tajemniczą, groźną, nieobliczalną przestrzeń morza – 

wpisane mogą być w dualistyczną opozycję świata ziemskiego i pozaziemskiego, stanowiąc 

jej wizualizację.  

Stały ląd w Holendrze jest nie tylko miejscem akcji, sferą zamieszkałą przez ludzi, ale 

stanowić może symbol wartości tego świata zakorzenionych w rytuałach dnia codziennego 

postaci. Zbiór tych wartości dostrzec można już z początku aktu II, który cały osadzony jest 

na stałym lądzie. 

DZIEWCZĘTA  

 Warcz i furcz mój kołowrotku, 

 Raźno, raźno kręć się, kręć! 

 Tysiąc nitek snuj na motku, 

 Wartkiem kołem leć i pędź! 

 Mój luby mknie przez morza mgły, 

Z południa skarbów 

Wiezie w bród; 

Ej, pędź kółeczko rącze ty – 

On złota da  

Za pilny trud 

Warcz! Warcz! 

Kółko moje! 

Snuj! Wij! 

Nitek roje!223 

Nadrzędną wartością, słyszalną w pieśni, jest miłość, wyczekiwana przez wszystkie 

młode panny, znajdujące się w domu Dalanda. Równie istotną wartością jest tu także 

pracowitość, przez którą uzyskać można wyczekiwane szczęście.  

MARYA 

Ej patrzcie! Każda się wytęża, 

                                                
223 Ibidem, s.23. 
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Bo wyprząść sobie pragnie męża.224 

Przedstawienie całej sceny przędzenia we wspólnym gronie, ukierunkowane zdaje się 

być także na ukazanie, jak cenne są wartości związane z życiem rodzinnym. Konotacje 

z ciepłem domowego ogniska, przy którym żwawo furczy praca kołowrotków, wzmaga obraz 

zawarty w didaskaliach, ukazujący wszystkie postaci przebywające w chacie Dalanda 

skupione wokół komina. Stały ląd stać się więc może symbolem wszystkich wymienionych 

wcześniej wartości, wpisanych w ludzką tradycję, opartych o rodzinne więzy, a także 

o wspólną pracę wyznaczającą rytm dni.  

Wzburzone, nieogarnione wody symbolizować mogą natomiast świat duchów, świat 

pozaziemski, daleki od bezpiecznej przystani, pełen działania pozaludzkich mocy i sił. 

Przedstawienie oceanicznego żywiołu, smaganego wichrami, który pod postacią białych 

grzyw fal roztrzaskuje się co jakiś czas o skaliste wybrzeża, pędzącego przed sobą małe 

łupinki okrętów z walczącymi o życie marynarzami, wpisane jest w romantyczny obraz 

natury, oraz konfrontacji człowieka z nieogarnionymi mocami przyrody. Kiedy więc Senta 

patrzy w portret tajemniczego mężczyzny, zawieszony w domu jej ojca, marzy nie 

o ukochanym jeszcze, ale o idei którą ów portret zawiera. Romantyczna idea miłości przeraża 

natomiast Maryę – piastunkę Senty. Pragnie ona dla swej młodej wychowanki szczęścia, 

osadzonego w wartościach z tego świata. 

MARYA 

Widzicie! W obraz patrzy wciąż! 

(do Senty) 

Chcesz-że – w obrazie tonąc cała? 

Przemarzyć życie aż po zgon?225  

Według Bohdana Pocieja zarówno potęga słowna jak, i – przede wszystkim – siła 

romantycznej muzyki opery Holender tułacz, opiera się głównie na dwóch źródłach: żywiole 

natury oraz żywiole uczuć. Pociej pisząc o „żywiołach romantycznych” w analizie tego 

dzieła, wymienia: miłość – „tu jeszcze jasna, czysta i prosta, szlachetna i przeniknięta 

niezłomnym pragnieniem poświęcenia, ofiary (…)226 oraz nadrzędny „żywioł” morza- „woda, 

powietrze, szum wichru, uderzenia fal, falowanie, rozkołysanie, płynięcie; „żywioł” 

otwierający bezkres; ale i walka z tym żywiołem, przeciwstawianie się mu, ustawiczne, uparte 
                                                
224 Ibidem, s.22. 
225 Ibidem, s.24. 
226 B. Pociej, Wagner, op.cit., s.80. 
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określanie własnego miejsca w żywiole, odnajdywanie w jego rozfalowanej grozie własnej 

tożsamości bytowej”227.  

Czy tylko od romantycznej postawy wobec świata i wpisanej w tę estetykę ciągłej 

konfrontacji z nim chce uchronić bohaterkę postać piastunki?  

Przestrzeń oceanicznego żywiołu symbolizuje nie tylko romantyczny światopogląd, 

ale też symbolizować może miejsce ścierania się metafizycznych sił Dobra i Zła. Postać 

przeklętego żeglarza, Holendra tułacza, pełna jest tęsknoty za zbawczą rolą miłości oraz 

nadziei, że znajdzie się jeszcze taka kobieta, która tę miłość mu ofiaruje. Cała reszta załogi 

wyklętego okrętu natomiast, jest już po stronie złych mocy. Opisy dwóch statków, 

w didaskaliach rozpoczynających akt III, stanowić mogą kolejną wizualizację opozycji dwóch 

światów. Na pierwszym statku płoną światła – życie. Radosna atmosfera wśród załogi okrętu 

Norwega, uwydatnia ludzką naturę marynarzy. Opis statku Holendra, pogrążonego 

w nienaturalnej ciemności, pomimo jasnej księżycowej nocy i upiorna cisza wypełniająca 

jego podkład, wskazuje natomiast na brak życia. Upiory marynarzy na tym statku nie pragną 

już niczego, czym jeszcze mocniej wzbudzają przerażenie u żyjących świadków biesiady: 

DZIEWCZĘTA 

Zaprawdę, tak! Pomarli snadź! 

Napoju jadła nie chcą brać!228  

Upiorność załogi Holendra zostaje ukazana również w obrazie natury, która staje się 

narzędziem po stronie złych mocy. 

ŻEGLARZE HOLENDRA 

[…] 

Hahahaha! 

Świszcz wichuro, wichrze dmij, 

Szarp nam żagle, linę rwij, 

Szatan w nie uroki kładł, 

Że przetrwają cały świat!!229 

                                                
227 Ibidem, s.91. 
228 R. Wagner, Holender tułacz, op.cit., s.45. 
229 Ibidem, s.48. 
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Ukazana tutaj potęga panowania złych mocy w żywiołach, wyakcentowana została 

również w didaskaliach: 

Żeglarze norwescy z przerażeniem i grozą przysłuchiwali się tej dzikiej pieśni. 
Tymczasem okręt Holendra chwieje się gwałtownie na wzburzonych falach, które nim kolebią 
i podrzucają. Wiatr świszcze pomiędzy rejami, odartymi z płócien: powietrze i morze poza 
okrętem Holendra jest spokojne i ciche. (…) Żeglarze norwescy przerażeni srogością burzy, 
która tak znienacka, jakby za sprawą Złego wybuchła, opuszczają pokład i kreślą znak krzyża 
na piersiach. Załoga Holendra ujrzawszy to, wybucha spiekłym, szyderczym śmiechem, po 
którym następuje znowu głęboka cisza. I znowu rozlewa się nieprzenikniona ciemność po ich 
pokładzie. Powietrze i morze spokojne jak dawniej.230  

 Kontrast między spokojnym pejzażem wokół zacumowanego statku norweskiego, 

a rozszalałą burzą panującą tylko wokół statku Holendra wskazuje, jak diametralnie różny 

może być obraz przyrody. 

Takie operowanie metaforyką ścierania się Dobra i zła oraz oddziaływania tychże sił 

w ludzkim świecie, ukazaną poprzez stany natury, obecne będzie także w finałowej scenie 

libretta Holendra tułacza. Mając w pamięci konstatacje badawcze autorstwa Tadeusza 

Zielińskiego o idei zbawienia231 przenikającej tę wagnerowską operę, występująca pod jej 

koniec apoteoza zwycięstwa Dobra – uosobionego w miłości Senty oraz w postawie bohaterki 

– nad infernalnymi mocami, przedstawiona będzie także w obrazowaniu żywiołów:  

Senta wyrywa się z wściekłą siłą z trzymających ją rąk, wybiega na cypel skalny 
zawieszony nad morzem i woła ile jej sił starczy za odpływającym Holendrem. 

SENTA 

Wielbij Wszechmocy Bożej Tron: 

Jam wierną tobie aż po zgon! 

Ciska się w morze i w tej chwili pogrąża się okręt latającego Holendra wraz z całą 
załogą w głuche otmęty oceanowych głębin. Wał wody szumem pian wypiętrza się nad nimi, 
następnie rwącym w otchłanie zapada wirem. W rozżarzonej łunie zachodzącego słońca, 
ponad ruiną zatopionego okrętu, widać wyjaśnione postacie Holendra i Senty, jak trzymając 
się w objęciach wynikają z otchłani wodnej i płyną ku niebu.232  

Poprzez tak ukierunkowaną na wyabstrahowanie obrazów żywiołów z tekstu 

dramatycznego Holendra tułacza analizę, w rozdziałach dotyczących rekonstrukcji, 

wybranych polskich inscenizacji tej opery romantycznej, podjęte zostaną następujące kwestie: 

                                                
230 Ibidem, s.49. 
231 Zob. G. Golik-Szarawarska, „Wieczna chorea”. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, op.cit., 
s.58-59. 
232 R. Wagner, Holender tułacz, op.cit., s.84. 
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- Czy obrazy morza i ziemi lądu w rekonstruowanych inscenizacjach są tylko zwykłą, 

nieożywioną scenerią, czy też stanowią ważny element scenograficzny o semantycznym 

potencjale? 

- Czy podkreślono za pomocą środków artystycznych obraz morza i jakich użyto do tego 

środków scenicznych? 

- Jakie elementy scenografii nawiązują do marynistycznej poetyki? 

- Czy i w jaki sposób zobrazowano – omówiony wcześniej przez Bohdana Pocieja – konflikt 

dwóch metafizycznych sił, jakich środków użyto?  
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1.2. Próba zdefiniowania wersji kanonicznej inscenizacji Holendra tułacza w aspekcie 

problematyki pracy 

 

Podejmując próbę zdefiniowania wzorca inscenizacji najwcześniejszego – 

analizowanego w tej pracy wagnerowskiego dzieła – Holendra tułacza – zwrócić należy 

uwagę na cały proces jego powstawania, udokumentowany w scenicznym kształcie kolejnych 

realizacji. 

Mający swoją prapremierę 2 stycznia 1843 roku na scenie drezdeńskiego Königlisches 

Sächisches Hoftheater (Semperoper), na teatralnym afiszu utwór utrzymał się jedynie cztery 

wieczory. Genezę tak szybkiego zdjęcia opery z repertuaru drezdeńskiego teatru widział Piotr 

Kamiński w niezrozumieniu jeszcze przez ówczesnych odbiorców rodzącego się, nowego 

języka muzycznego. Podobną refleksją, związaną z klęską prapremiery drezdeńskiej podzielił 

się z czytelnikami Karol Stromenger pisząc, że: 

wystawiony w Dreźnie w r. 1843 miał Holender Wagnera słabe powodzenie – 
publiczność nie była przygotowana na mroczną balladę, odczuwała brak melodyjnego duetu 
miłosnego, sutego widowiska. Dopiero z biegiem lat okaże się Holender właściwym 
pierwowzorem stylu Wagnera, który już porzuca świat romański i międzynarodowy, a zwraca 
się ku postaciom świata germańskiego.233  

 Po kilku wznowieniach w Rydze, Kassel oraz Berlinie, mających miejsce w tym 

samym roku co inscenizacja w Dreźnie, znika ta romantyczna opera o przeklętym żeglarzu, 

aby dopiero w 1852 roku powrócić na scenę w Zurichu, lecz już z pewnymi zmianami w jej 

partyturze. Jak zaznaczał jednak Kamiński: 

na tym się jednak nie kończą jej dzieje: oryginalną wersję z 1843 roku zamykało parę 
suchych akordów; w roku 1860 Wagner zastąpi je kilkunastoma taktami podejmującymi temat 
odkupienia powiązany z postacią Senty, w roku 1878 zaś rozmyśla jeszcze nad kolejną 
przeróbką całości, do której nie powróci już nigdy.234 

Poruszona przez autora kompendium Tysiąc i jedna opera kwestia, dotycząca 

muzycznych zmian w finale dzieła, miała na celu wyeksponowanie idei zbawienia 

ukonstytuowanej już w pierwszej wersji libretta Holendra tułacza. Impulsem do stwierdzenia 

jej obecności w prapremierowym spektaklu mogą być sceniczne uwagi samego Wagnera do 

Holendra z 1843 roku, opisane przez Patricka Carnegy następująco:  

                                                
233 K. Stromenger, Przewodnik operowy, Warszawa 1964, s.422. 
234 P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera, wyd.1, t.II, Kraków 2009, s. 645. 
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the arrival and departure of a huge ghostly ship, rapid, rapid transformations between 
seascapes and domesticity and a concluding resurrection from the waves of the hero and 
heroine.235  

Stąd też dopiero, mając swoją premierę w 1864 roku – czyli po dokonanych zmianach 

w partyturze Holendra tułacza – inscenizacja monachijska, stanowić mogła pewne 

zwieńczenie celu, jaki stanowiła była pierwsza sceniczna próba, podjęta prawie dwadzieścia 

lat wcześniej. Zaznaczyć jednak trzeba przy tym, że również i ta wersja nie spełniła w pełni 

„teatralnych wymagań” Richarda Wagnera, poszukującego nieustannie rozwiązań 

technicznych, komplementarnych ze sceniczną wizją ukazania natury, której najmniejsza 

zmiana miała odzwierciedlenie zarówno w słowie poetyckim, jak i muzyce. Przykładem 

takich zamierzeń była pieśń Sternika. Dwóm jej zwrotkom odpowiadały diametralnie różne 

oblicza natury, których zmiana – zgodnie z intencją autora – nastąpić miała pomiędzy nimi. 

Pierwszą zwrotkę obrazować miało wzburzone, niespokojne morze – „the waves crashing 

against the ship and pushing it back somewhat”236, drugą natomiast, uspokojony nad wyraz, 

morski żywioł – „no waves. Calm weather and sea – Lighting in the foreground gets 

brighter”237.  

Inscenizacja monachijska ukazała również jednorodny dla wszystkich trzech aktów 

opery kierunek scenograficzny, jakim był używając pojęcia – za Grażyną Golik-Szarawarską 

– realizm poetycki. Jego symptomy zauważyć można było w scenie przybycia statku 

Holendra, któremu według Wagnerowskich wskazówek towarzyszyć miał, ukazany 

w realistycznej formie sztorm. Jednakże – co akcentował z kolei Carnegy – sam statek nie 

mógł być przedstawiony zbyt naturalistycznie, gdyż troską autora było ukazanie tajemniczej 

postaci przeklętego żeglarza w nastroju jak najbardziej zbliżonym do owej charakterystyki238. 

Istotnym w ukazaniu potęgi, a zarazem efemerycznego oblicza żywiołu, było oświetlenie. 

W użyciu tego tworzywa widział autor potencjał, umożliwiający wydobycie niuansów 

scenerii, której nastrój budowany miał być przez liczne, ciągłe jej zmiany.  

Premiera Holendra tułacza w Bayreuth miała miejsce dopiero na początku XX wieku, 

20 lipca 1901 roku. Jak podkreślał Kamiński, zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami 

Wagnera, dzieło wystawione zostało bez żadnej przerwy, jako dramatyczna ballada239. 

Reżyserię powierzono Sigfridowi Wagnerowi, jednakże nad wszystkim czuwała jego matka, 

Cosima Wagner, która zdecydowała o wyeksponowaniu cechy bohaterstwa postaci, oraz –

                                                
235 P. Carnegy, Wagner and The Art of the Theatre, op.cit., s. 27-28. 
236 Ibidem, s.33.  
237 Ibidem. 
238 Ibidem. 
239 P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera, op.cit., s.297. 
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wspólnie z Maxem Brücknerem – rozstrzygnęła także wszystkie szczegóły, decydujące 

o „skandynawskim” wystroju sceny. Dlatego też – co podkreślał Kamiński – Siegfried, 

zamierzone efekty inscenizacyjne osiągnąć mógł poprzez użycie efemerycznego środka, 

jakim było światło. Właśnie dzięki – jak określił Piotr Kamiński – grze światłocieni i użyciu 

zasłon udało się mu stworzyć przypominającą swym charakterem bliską romantycznej 

estetyce Williama Turnera, wizję morza. 
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1.3. Rekonstrukcja spektakli pod kątem teatralizacji żywiołów 

 

W okresie międzywojennym, w Operze im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 

zrealizowane zostały dwie inscenizacje Holendra tułacza. Kształt pierwszej, zrealizowanej 

przez Adama Dołżyckiego i Adama Ludwiga, która swoją premierę miała 21 lutego 1922 

roku trudno zrekonstruować na podstawie nielicznych zachowanych dokumentów. Nieco 

informacji przynosi tekst Michała Topfera, który po premierze dzielił się swoim sądem 

z czytelnikami „Gońca Wielkopolskiego”: 

 I znowu premiera z doskonałym rezultatem. Holendra wystawił p. Dołżycki z pełnią pietyzmu. 
Dekoracje wspaniałe, inscenizacja jak i efekta świetlne przepiękne. Orkiestra powolna batucie 
Dołżyckiego daje nam przez cały wieczór począwszy od genialnej uwertury do samego końca 
jeden olbrzymi koncert symfoniczny. Chóry przygotowane przez dyrygenta Dworaczka tak 
męskie, jak i żeńskie wykonują swe niełatwe zadanie wprost imponująco. (…) Dołżycki wśród 
huraganu oklasków otrzymał olbrzymi wieniec laurowy. 240  

Również i druga recenzja, opublikowana w „Przeglądzie Powszechnym” zawiera 

raczej ogólne informacje, dotyczące kształtu obrazu scenicznego poznańskiej realizacji, 

jednakże dowiedzieć się z niej można o zastosowaniu przez Dołżyckiego w akcie III efektu 

pirotechnicznego pod postacią fajerwerków, które – zdaniem jej autora – wybuchnąć miały na 

statku, podczas gdy Senta śpiewała swe szczytowe tonacje. To jedyna informacja w tej 

recenzji dotycząca wizualnej warstwy inscenizacji. Recenzent podjął jeszcze próbę ukazania 

szaty kolorystycznej w samym dziele, które – jego zdaniem – malowane jest czernią 

i upiornym fioletem. Niestety jednak ten wątek nie został w recenzji skonfrontowany 

z wyglądem szaty kolorystycznej w inscenizacji Dołżyckiego. 

Drugą realizacją Holendra tułacza była inscenizacja Henryka Strohma, wystawiona po 

raz pierwszy w Poznańskiej Operze 18 marca 1937 roku. Strohm wystawił dzieło zgodnie 

z zasadami realizmu poetyckiego, jaki charakteryzował kanoniczną konwencję wystawiania 

Holendra tułacza jak i zarazem wszystkich wagnerowskich dzieł. Stąd też w wykreowanych, 

skłaniających się ku naturalizmowi obrazach, nie zabrakło – zgodnie z wytycznymi samego 

Wagnera – ukazania świata nadrzeczywistego. Za oprawę sceniczną realizacji odpowiedzialny 

był Stanisław Jarocki, współpracujący z dekoratorem artystycznym, malarzem Zygmuntem 

Szpingierem. Projekty sceniczne natomiast w dużej mierze oparte zostały o projekty 

hamburskiego dekoratora Reitinga. Owoce ich pracy oceniono w prasie bardzo pozytywnie. 

W dwóch zachowanych recenzjach dostrzeżono niezwykłą dbałość o każdy szczegół, a całą 

sceniczną oprawę przedstawienia opisywano jako „na wskroś realistyczną”.  
                                                
240 M.Toepfer, Z opery, „Goniec Wielkopolski” nr 45 z 25 lutego 1922. 
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O randze tej inscenizacji pisał Tadeusz Świtała, który w swojej książce Opera 

poznańska 1919 – 1969 prócz zestawień obsadowych opisuje najważniejsze wydarzenia 

artystyczne kolejnych sezonów Opery Poznańskiej na przestrzeni wybranych – zawartych 

w tytule – lat241. Autor opisując dzieje sezonu 1937/1938 w poznańskiej Operze poświęca tej 

realizacji dużo miejsca, przytaczając obszerne fragmenty recenzji Zygumnta Sitowskiego, 

opisującej i oceniającej inscenizacje tego dzieła w wielu płaszczyznach. Przytoczony tutaj 

fragment recenzji Sitowskiego ukazywał zarys kształtu scenicznego całej realizacji:  

Wszystko, co nam w „Holendrze” pokazał p. Strohm sprowadza się ostatecznie do 
jednego wspólnego mianownika: jest to nade wszystko samo dzieło Wagnera. Dzieło, oddane 
z całym pietyzmem, wypracowane i przemyślane do najdrobniejszych gestów aktora czy 
poruszeń chóru, i to z respektowaniem wszystkich postulatów Wagnera. A co najważniejsze 
w każdym obrazie czy też poruszeniu postaci nie czuje się popisu indywidualnego dekoratora, 
reżysera czy śpiewaka i góruje ponad wszystkim sam dramat. Wszędzie zachowany jest 
w najszlachetniejszym pojęciu dystans artysty w stosunku do twórcy. Przepyszny, pełen 
fantastyczności baśniowej obraz wprowadza nas od razu w świat romantycznej ballady, wizja 
Holendra ukazuje się na tle obłoków w całym majestacie upiornej zjawy, tak ją sobie 
wyimaginować musiał Wagner. Patrząc, zapominamy o dekoracjach, nie zastanawiamy się, 
jakimi sposobami p. Szpingier wyprodukował mgłę, czy spreparował taflę morską.242 

Dbałość o ów realizm sceniczny była tak potężna, że w akcie III – jak zobaczyć można 

na zdjęciach zamieszczonych obok recenzji zatytułowanej „Holender-tułacz” w poznańskiej 

operze – w obrazie dwóch zacumowanych statków na tle nieba pokrytego ciemnymi 

chmurami, zauważyć możemy podwieszone, palące się lampiony na linach jednego z nich. Na 

drugim natomiast pirotechniczny efekt widoczny jest pod postacią buchających iskier. 

Lampiony, dające równomierne światło, rozwieszone na linach statku, a także na głównym 

maszcie symbolizować mogły życie oraz stanowić wizualizację duszy marynarzy, natomiast 

buchające iskry na statku Holendra mogły przedstawiać metaforyczne, nieludzkie wręcz 

piekielne moce243. 

Ów naturalizm w scenicznych obrazach objawił się więc również w ukazaniu 

w wyrazisty sposób natury. Na scenie zostały steatralizowane wszystkie żywioły tworzące 

morski pejzaż. Nad stroną techniczną przedstawienia, nad całą dostępną w tym okresie 

maszynerią użytą dla potrzeb inscenizacji, czuwał zespół techniczny Opery Hamburskiej pod 

kierownictwem Walthera Unruha.  

                                                
241 T. Świtała, Opera poznańska 1919-1969. Dzieje teatru muzycznego, Poznań 1973. Począwszy od pierwszego 
polskiego sezonu tejże opery zainaugurowanego w 1919 roku przez grupę przybyszów z Lwowa i Warszawy aż 
do końca lat sześćdziesiątych.  
242 Ibidem. 
243 Zob. fot. nr 1, nr 2, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.6-7. 
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Dzięki technice zastosowanej w inscenizacji Strohma równolegle zaistniał drugi, 

metafizyczny świat, wyrażony na dalszym planie sceny. Jego obecność została sprowadzona 

nie tylko poprzez chwilowe ukazanie widzom wizji Holendra, choć właśnie w tym momencie 

fakt istniejącej równolegle drugiej rzeczywistości został, spektakularnie wyakcentowany. Już 

jednak w akcie I – co zostało dobrze uchwycone na zdjęciach – zauważyć można było 

wizualizację efemerycznej rzeczywistości świata zjaw i duchów w scenie gdy Holender 

przybywa na ląd244. Dekoracja przedstawiająca skaliste wybrzeże, przy którym zacumowane 

były dwa ogromne statki i tło, przedstawiające niebo pokryte chmurami, oraz majaczące 

niczym zjawy kontury statków, unoszących się na horyzoncie, sugestywnie podkreślała 

zawarty w kształcie teatralnym dzieła aspekt o wzajemnym, ciągłym przenikaniu się dwóch 

rzeczywistości. Ich korespondencja w inscenizacji Strohma została ukazana właśnie pod 

postacią naturalistycznie steatralizowanej natury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
244 Zob. fot. nr 3, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.8. 
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1.3.1. Inscenizacja Holendra tułacza z 1956 roku w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki 

w Poznaniu 

Premiera: 14 października 1956. 
Reżyseria: Willy Bodenstein. 
Kierownictwo muzyczne: Zdzisław Górzyński. 
Scenografia: Stanisław Jarocki. 

 

Zrealizowana 14 października 1956 roku inscenizacja opery Holender tułacz w Operze 

im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu była pierwszym Wagnerowskim dziełem wystawionym 

na deskach scenicznych tej Opery w okresie powojennym. Realizacji podjął się Willy 

Bodenstein, natomiast nad stroną wizualną czuwał Stanisław Jarocki.  

Wystawienie poznańskiego Holendra tułacza utrzymane zostało w naturalistycznej 

konwencji prezentowania tej sztuki, w której sceniczną dominantą jest obraz morskiego 

żywiołu skonfrontowany z obrazem stałego lądu.  

Świadomość realistycznej ramy w obrębie wizualnej strony przedstawienia 

zaakcentowana została w wypowiedziach reżysera, który w swoim scenicznym przekazie 

celowo mniej akcentował mityczną baśniowość: 

Czyżby ta romantyczna opera okazała się nieprzystępna dzięki realistycznym próbom 
jej tłumaczenia? Absolutnie nie – skoro tylko sceniczna akcja pozostanie nadal prosta, 
pozbawiona efektów teatralnych, które nie ostały się próbie czasu. Myślę tu, dla przykładu 
o końcowej scenie opery, której nie można dziś wystawić zgodnie z reżyserskimi 
wskazówkami Wagnera. Im mniej znajdzie się na pierwszym planie irrealizmu i mitycznej 
baśniowości, tym większy będzie udział publiczności w rzeczywistym pojmowaniu zdarzeń. 
Oto nasz stosunek do tego dzieła – nasz obecny punkt widzenia w interpretacji, zarysowany 
jakby szkicowo.245  

Pietyzm w dbaniu o sceniczny realizm246 w poznańskiej realizacji zauważyć można 

także w wypowiedzi o charakterze wspomnieniowym Józefa Goncerzewicza o ojcu – 

Henryku Goncerzewiczu – odpowiedzialnym również i w tej inscenizacji za aspekt 

techniczny: 

Musiał być także konstruktorem jak np. w przedstawieniu Holender tułacz. Okręt 
wjeżdżający na scenę był na zawieszeniu kardana, aby można wywołać efekt przechyłów na 
falach.247  

To dbanie o realizm zauważyć można również, a może przede wszystkim już 

w projektach dekoracji Stanisława Jarockiego. Przedstawione w Programie poznańskiego 

                                                
245 Willy Bodenstein, O inscenizacji „Holendra tułacza”, [w:] R. Wagner, Holender tułacz, Program Opery im. 
Stanisława Moniuszki w Poznaniu, sezon 1956/57, s.11. 
246 Zob. fot. nr 4, nr 5, nr 6, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.2-11. 
247 Materiały znajdujące się w Archiwum Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.  
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spektaklu dwa projekty dekoracji, pełne są realizmu i naturalizmu scenograficznego248. 

W pierwszym projekcie zauważyć można olbrzymi statek, z rozwiniętymi w pełni żaglami, 

zacumowany przy sprawiającym wrażenie nierównego wybrzeżu, na tle realistycznego 

morskiego pejzażu. Drugi – mając w pamięci miejsce akcji w poszczególnych aktach – 

przedstawia obraz sceny w akcie II. Projekt przedstawia wnętrze domu Dalanda – całego, 

łącznie z podłogą w drewnianej zabudowie, – które przedstawione jest publiczności od 

środka. Ta konstrukcja scenograficzna zajmuje całą szerokość poznańskiej sceny, natomiast 

w pionie zabudowa domu kończy się w połowie, tak by w drugim planie dostrzec można było 

dwa olbrzymie maszty zacumowanych (ich żagle są zwinięte) statków na tle nieba. Brak 

rezygnacji w akcie II z przedstawienia marynistycznego pejzażu w inscenizacji Bodensteina, 

jego ciągła naoczność była znacząca. Uobecnienie na scenie elementów marynistycznych 

świadczy o wierności wizji autorskiej, zawartej w tekście dramatycznym, w którym swoista 

obecność tego żywiołu wszechogarnia wszystkie trzy akty libretta.  

W akcie II, na pierwszym planie, w obrazie który go rozpoczyna w przestrzeni 

domostwa ukazane zostały dziewczęta. Każdej z ponad trzydziestoosobowego chóru 

dziewcząt przyporządkowane zostały drewniane kołowrotki, na których przędły wełnę. 

Olbrzymia ilość drewnianych rekwizytów – w oczach krytyki – została oceniona jako 

przesadna lecz właśnie tę niezwykłą liczbę kołowrotków odczytać można jako intensyfikację 

metafory obrazujący wartości reprezentowane przez społeczność, w której żyją postaci 

z otoczenia Senty249. Najmocniej zdawała się być wyakcentowana wartość, jaką jest 

pracowitość, której symbolem w obrazie domostwa Dalanda były owe drewniane kołowrotki. 

Jedynie przy zapatrzonej przed siebie Sencie brak było tego atrybutu pracowitości, co 

wskazywało na oderwanie się bohaterki od rytmu pracy, który na swój sposób w tym obrazie 

porządkował rzeczywistość sceniczną. W omawianej scenie ukazane zostało również 

przywiązanie do tradycji wyrażone przez stroje wszystkich kobiecych postaci. Jednocześnie 

ludowe ubiory świadczyć mogły o naturalistycznej konwencji, w jakiej utrzymana była 

inscenizacja. Aspekt ludowości pojawił się jeszcze w innej płaszczyźnie. W tłumaczonym 

przez Jerzego Młodziejewskiego libretcie tej opery, na początku aktu II, podczas 

wykonywania partii chóru dziewcząt pojawił się zwrot „wić się tobie, wić”, który ówczesna 

krytyka nazwała swoistą reminiscencją tekstową, nawiązującą do słynnej Prząśniczki 

Moniuszki. To nawiązanie w warstwie słownej stanowić mogło asumpt do powiązania 

ludowości z polskością i odczytania tej sceny właśnie w takim pryzmacie. Taki kierunek 

                                                
248 Zob. fot. nr 7, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.12. 
249 Zob.fot. nr 8, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz s.12. 
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interpretacyjny wzmacnia jeszcze ostatnia finałowa scena, w której – co zauważyć można na 

fotografii – pojawia się idea zbawienia, urzeczywistniona w scenicznej akcji poprzez ofiarę 

Senty wobec Holendra, a cała społeczność zwrócona ku morzu klęka250. Pobożność, szacunek 

dla wartości transcendentnych obok pracowitości i przywiązania do tradycji była istotnym 

fundamentem, zakorzenionym w polskiej ludowej mentalności. 

Znamienna była wypowiedź reżysera, dotycząca zamysłu inscenizacyjnego: 

W mej koncepcji reżyserskiej chcę tu oprzeć się na idei humanistycznej, która bez 
wątpienia leży u podstaw tej dramatycznej ballady. Praca reżyserska podporządkowuje się 
prostym i jasnym liniom. Tyczy to szczególnie obrazu scenicznego. Umowne nagromadzenie 
dekoracyjnego balastu musiało być usunięte. Realistyczny kontur dzieła trzeba było mocno 
wypracować i podkreślić tak, by przez to zamknięta forma romantycznej, balladowej opery nie 
ucierpiała251. 

Jeśli więc – powtarzając za Bodensteinem – pomimo zaakcentowania nadrzędnego dla 

inscenizacji realizmu scenicznego, który był zarówno ramą jak i głównym „tworzywem” 

tekstu widowiska, nie zrezygnowano z romantycznej formy tej opery to postawić można 

pytanie: gdzie i w jaki sposób ową formę przedstawiono? Choć w przedstawieniu 

zrezygnowano w efektów teatralnych, ukazujących na scenie irrealistyczne elementy 

rzeczywistości, mityczna baśniowość nie została z niej całkowicie wyparta. Zawarta została 

w kolorystycznej szacie inscenizacji, przedstawionej zarówno w drugim jak i trzecim planie. 

W jej kreacji odegrały rolę przede wszystkim kolory, takie jak purpura czy czerń. Zarówno 

w recenzji Kazimierza Nowowiejskiego: „Jednolite tło dla wszystkich trzech aktów stanowi 

fantastyczny statek-widmo o purpurowych żaglach. Obraz ten przypomina morskie pejzaże 

angielskiego Turnera lub holenderskich mistrzów”252 jak i w recenzji Witolda Rudzińskiego: 

„nadał on widowisku koloryt nieco mroczny, ale bardzo stylowy, pasujący i do muzyki 

Wagnera i do ówczesnego romantyzmu niemieckiego”253 wyczytać można, widoczne 

w odbiorze obrazu scenicznego skojarzenia, ukierunkowane ku romantycznej estetyce, co 

oddają niektóre fotografie. Zatem poprzez malarski przekaz artystyczny (odpowiednie 

operowanie kolorami w ciemnych tonacjach), pośrednio w przedstawieniu ukazana została 

baśniowość świata. W inscenizacji Bodensteina kolor i jego barwa stały się znakami estetyki 

romantycznej oraz sensów jakie ona w sobie mieści. Realistyczny więc element 

mikrokosmosu scenicznego w postaci obrazu pejzażu morskiego zawierał w sobie cząstki 

makrokosmosu teatralnego (w tym przypadku szerokiego wyobrażenia romantyzmu 

                                                
250 Zob. fot. nr 11, [w:] Aneks, Rozdział I, Holender tułacz, s.14. 
251 W. Bodenstein, O inscenizacji „Holendra tułacza”, op.cit., s.11. 
252 K. Nowowiejski, Spotkanie z „Holendrem Tułaczem”, „Głos Wielkopolski” z 13 listopada 1956 roku. 
253 W. Rudziński, "Holender tułacz" w Poznaniu, "Teatr" z 15-31 listopad 1956. 
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północnego, niemieckiego). Paradoksalnie więc poprzez realizm w poznańskiej realizacji 

Holendra z 1956 roku zawarta została efemeryczna romantyczność.  

Kolejnym tworzywem scenicznym, które było pomocne w przedstawieniu 

w realistycznej scenografii pierwiastka baśniowości było oświetlenie. Ten aspekt nie umknął 

uwadze Kazimierza Nowowiejskiego, który na łamach „Gońca Wielkopolskiego” pisał: 

Bodenstein dla wywołania nastroju operuje chętnie i wiele efektami światła aby oddać 
styl romantycznej ballady lubi przyciemniać scenę, grać tylko tajemniczą sylwetką śpiewaka 
(wyłapywaną reflektorem), odrzucając zasady tradycyjnego naturalizmu i operowej 
sztampy.254 

Podobną refleksją również dzielił się z czytelnikami M. Boruta, autor recenzji 

„Holender Tułacz” Wagnera w Poznaniu, który zaznaczał, że reżyser opierał swą sztukę 

właśnie na „wyzyskiwaniu wszelkich efektów świetlnych”255. Światło w inscenizacji 

Bodensteina odegrało podwójną rolę. Po pierwsze, pomocne było przy wywołaniu 

określonego nastroju dramaturgicznego danej sceny, oraz zaakcentowaniu – poprzez użycie 

reflektora – postaci, bądź części scenicznego obrazu256. Owa funkcja oceniona została przez 

ówczesną krytykę jako pewnego rodzaju innowacyjność na tle innych polskich, operowych 

realizacji różnych twórców.  

Rola światła nie ograniczyła się jednak jedynie do współtworzenia obrazu, lecz była 

również istotnym elementem w semantycznej kreacji finałowej sceny poznańskiego Holendra 

tułacza. Wyeksponowana w koncepcji reżyserskiej idea humanistyczna została 

steatralizowana między innymi właśnie dzięki użyciu tego specyficznego tworzywa 

scenicznego. Pierwszą refleksją Bodensteina, która pojawiła się na samym początku jego 

wypowiedzi dotyczącej koncepcji wystawienia dzieła w Poznaniu (w zatytułowanym tekście 

O inscenizacji „Holendra tułacza") była informacja właśnie o świetle. Dla reżysera istotną 

kwestią były słowa jakie napisał sam Richard Wagner w 1841 roku, na gotowym już rękopisie 

swej opery: „per aspera ad astra” („przez mrok ku gwiazdom”). Ranga tych słów – według 

Bodensteina – była niezwykła, gdyż niosła ze sobą semantyczną zawartość, wskazówkę, jak 

odczytywać to dzieło.  

Istotną rolę w inscenizacji niemieckiego reżysera pełnił również steatralizowany 

żywioł morza (zintegrowany obraz wody i powietrza). To właśnie w ich scenicznym obrazie, 

w ostatniej, finałowej scenie, dzięki użyciu światła i koloru (ze względu na czarno-biały 

charakter zdjęć informacje pochodzą z recenzji) steatralizowana została idea humanistyczna, 
                                                
254 K. Nowowiejski, Spotkanie z „Holendrem tułaczem”, „Głos Wielkopolski” z 13 listopada 1956 roku. 
255 M.Boruta, „Holender tułacz” Wagnera w Poznaniu, „Słowo Poznańskie” z 20 listopada 1956 roku.  
256 Zob. fot. nr 9, nr 10, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.13. 
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leżąca – zdaniem reżysera – u podstaw tej dramatycznej ballady257. Informacje o wizualnym 

kształcie sceny finałowej znaleźć można w recenzji Józefa Kańskiego tak ją opisującego:  

Zamiast bowiem splecionych uściskiem postaci Holendra i Senty, wznoszących się 
w końcowej apoteozie ku niebu, widzimy jak statek Holendra znika, a niebo dotychczas 
zasłonięte czarnymi chmurami rozjaśnia się czystym błękitem.258  

Symbolika kolorów, czarnych chmur, a następnie błękitnych przestworzy, ich 

opozycja w steatralizowanym obrazie nieba w poznańskiej inscenizacji, podkreśla, jak 

istotną rolę odegrał przedstawiony w obrazie scenicznym „żywioł” powietrza oraz wody 

w budowaniu metaforycznych sensów całej inscenizacji.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
257 Zob. fot. nr 11, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.14. 
258 J. Kański, Holender-tułacz Wagnera w Poznaniu, „Ruch Muzyczny”. 



107 
 

1.3.2. Inscenizacja Holendra tułacza z 1964 roku w Operze Śląskiej w Bytomiu 

Premiera: 3 grudnia 1964. 
Reżyseria: Leo Nadomansky. 
Kierownictwo muzyczne: Karol Stryja. 
Scenografia: Tadeusz Gryglewski. 

 

Wystawiony 3 grudnia 1964 roku w Operze Śląskiej w Bytomiu Holender tułacz był 

drugą powojenną, polską inscenizacją tej romantycznej opery. Jej reżyserię powierzono Leo 

Nadomansky’emu, oprawę scenograficzną zaś Tadeuszowi Gryglewskiemu. Inaczej jednak 

niż miało to miejsce dziesięć lat wcześniej w poznańskim spektaklu, gdzie we wszystkich 

aktach panował realizm poetycki, w bytomskiej realizacji – o czym świadczyć może 

zachowana dokumentacja fotograficzna – jej twórcy odeszli od realistycznej konwencji 

przedstawienia dzieła, ukazując dzieło w scenografii ekspresjonistycznej. Jej najbardziej 

charakterystyczne cechy takie jak nieregularne linie i zabudowa scenicznej przestrzeni 

trójkątnymi, skośnymi, nierównymi podestami ujrzeć można było już na trzech obrazach 

makiet259 zamieszczonych w bytomskim Programie jak i na zachowanych archiwalnych 

zdjęciach.  

Główną dominantę scenograficzną we wszystkich trzech aktach bytomskiego 

Holendra stanowiła opozycja obrazów lądu i morza. I tak te dwa światy, wyrażone w dwóch 

obliczach natury wpisane zostały w poszczególne plany sceny. Plan pierwszy wypełniony 

został ostrymi konturami, pochylonych podestów przedstawiających spadzisty brzeg skalnych 

grani, za którymi w akcie I jak i III przedstawione zostały wizerunki dwóch statków 

ukazanych na tle całkowicie odrealnionego obrazu morza. Zamiast marynistycznego widoku 

przedstawionych naturalistycznie fal i chmur, bytomscy widzowie zobaczyć mogli na 

horyzoncie potężne ciemno-jasne smugi przypominające morskie wiry, stworzone przez 

groźne wichry260.  

Dzięki tak ekspresjonistycznie steatralizowanej naturze wydobyto potęgę żywiołów, 

która w najbardziej spektakularny sposób objawiona została w rozpoczynającej inscenizację 

scenie burzy jaka towarzyszy powrotowi do domu załogi Dalanda261. Tak wydobyty 

monumentalizm – pomimo małej kubatury sceny – widoczny był w kolejnej scenie spotkania 

obydwu postaci – ojca Senty z przeklętym żeglarzem usytuowanych na tle nieustannie 

wzburzonych morskich toni. Mając w pamięci refleksje Zenobiusza Strzeleckiego, że główną 

cechą scenografii ekspresjonistycznej wyrażonej bardzo często w trójkątnych skośnych 
                                                
259 Zob. fot. nr 12, nr 13, nr 14, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.15-16. 
260 Zob. fot. nr 15, nr 16, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.17. 
261 Zob. fot. nr 17, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.18. 
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płaszczyznach jak i nierównych liniach jest wyeksponowanie silnych, niespokojnych emocji – 

tak zobrazowana przyroda w bytomskiej inscenizacji bliska była romantycznej wizji świata, 

o której w Programie wspomniał Adolf Dygacz:  

Bezimienny Holender jest uosobieniem tułaczki i tęsknoty, Senta natomiast 
uosobieniem zbawienia. Dużą rolę odgrywa w dziele morze [sic.] – symbol działającej siły. 
[…] Posępny nastrój opery jest typowo romantyczny.262 

Powierzenie metaforycznej roli obrazom żywiołów dostrzec można w akcie II, 

w przestrzeni scenicznej, w której nie zrezygnowano z ukazania morskiego żywiołu co 

intensyfikowało jeszcze wpisaną w dzieło antynomię dwóch światów. I tak zamiast 

elementów dekoracji statków na jego tle, pośrodku sceny ustawiono drewniany dom 

przedstawiony w inscenizacji Nedomansky’ego jedynie fragmentarycznie w postaci kilku 

ścian, nawiązując w ten symboliczny sposób do miejsca akcji – wnętrza izby Dalanda. 

Zgodnie z didaskaliami w libretcie kobiece postaci ukazano przy pracy, ograniczając się 

jednakże do przedstawienia na scenie zaledwie kilku kołowrotków. Nie przeszkodziło to 

wyakcentować reżyserowi bytomskiej inscenizacji kontrastu pomiędzy rozmarzoną Sentą, 

a resztą chóru prządek. Efekt ów uzyskano w zabiegu przyporządkowania każdej z dziewczyn 

białej robótki, jaką trzymały te postaci na swych kolanach w opozycji do – chowającej ją 

w rękach – patrzącej w dal czy też w portret tajemniczego mężczyzny rozmarzonej Senty263.  

Podobne operowanie symboliczną rolą rekwizytów zauważyć można było w akcie III 

inscenizacji w scenie uczty. Obraz zabawy w porcie ukazano za pomocą rekwizytów takich 

jak sieć rybacka oraz porozstawiane w różnych miejscach drewniane ławy i krzesła. Nie 

ograniczono się jednak tylko do nich, na zachowanych fotografiach dostrzec można trzymane 

przez chór marynarzy kosze z rybami i kiełbasą, a także dzbany i kufle. Powód tak mocno 

wręcz realistycznego uszczegółowienia momentu portowej zabawy odczytać można jako 

podkreślenie metafory śmiertelności obecnych w pierwszym planie bohaterów264, która 

w zgodnie z librettem w kolejnej scenie skontrastowana zostanie z upiornością załogi 

Holendra.  

Pomimo braku zachowanych recenzji do bytomskiej inscenizacji sceniczny przebieg 

jej finałowej sceny zawierać może cytowana już wcześniej refleksja Dygacza o postaci Senty, 

                                                
262 A. Dygacz, O twórczości Ryszarda Wagnera, [w:] R. Wagner, Holender tułacz, Program Opery Śląskiej 
w Bytomiu, sezon 1964/65.  
263 Zob. fot. nr 18, nr 19, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.18-19. 
264 Zob. fot. nr 20, nr 21, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.19-20. 
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dać może to asumpt do stwierdzenia że i w drugiej powojennej, polskiej inscenizacji tej 

romantycznej opery, zgodnie z intencjami jej autora miała miejsce apoteoza idei zbawienia265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
265 Zob.fot. nr 22, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.20. 
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1.3.3. Inscenizacja Holendra tułacza z 1977 roku w Operze w Bydgoszczy 

Premiera: 28 marca 1977. 
Reżyseria: Peter Gogler. 
Kierownictwo muzyczne: Stanisław Renz. 
Scenografia: Marian Stańczak. 

 

Mająca swoją premierę 28 marca 1977 roku bydgoska inscenizacja Holendra tułacza 

była pierwszym wystawionym w całości Wagnerowskim dziełem w polskiej scenicznej 

historii Opery w Bydgoszczy. Nie był to jednak jedyny kontakt z wagnerowską twórczością 

po wyzwoleniu miasta w styczniu 1920 roku. Już bowiem w sezonie teatralnym 1923/1924, 

podczas gościnnych występów czołowych artystów Opery Warszawskiej 23 lutego 1923 roku 

usłyszeć można było w gmachu Opery twórczość mistrza z Bayreuth, a konkretniej jego drugą 

operę romantyczną. Anna Weber w książce Z dziejów opery w Bydgoszczy 1956–1994, w taki 

sposób opisuje wydarzenia z tamtych wieczorów artystycznych, podczas których zgromadzeni 

tam miłośnicy opery obcować mogli z muzycznym dziedzictwem różnych wielkich 

kompozytorów:  

[…] przy fortepianie akompaniował śpiewakom Artur Rodziński – kapelmistrz Opery 
Warszawskiej. Był to „wielki koncert operowy w kostiumach i dekoracjach” zapożyczonych 
z Teatru Wielkiego w Warszawie. W jego programie znalazły się III akt „Aidy” z Heleną 
Budziszewską (Aida), Stanisławem Gruszczyńskim (Radames), Franciszkiem Freszlem 
(Amonatro) i arie z oper: „Pajace”, „Madame Buterfly”, „Tannhäuser”, wykonane podczas 
wieczoru pierwszego oraz duet i III akt „Halki”, arie z oper „Żydówka”, „Tosca”, „Carmen”, 
pieśni kompozytorów polskich, niemieckich, rosyjskich i francuskich, prezentowane na 
wieczorze drugim. Bilety na te koncerty rozeszły się bardzo szybko.266  

Powrócenie do twórczości Richarda Wagnera było przedsięwzięciem trudnym – jak 

zaznacza Anna Weber – gdyż właśnie w latach siedemdziesiątych „ujawniły się trudności 

natury kadrowej i artystycznej instytucji. Rzutowały one na poziom opery, jej repertuar 

i opinię, jaką bydgoski teatr miał w środowisku”267. Pomimo tego Wagnerowska opera 

romantyczna Holender tułacz weszła na afisz w sezonie teatralnym 1977/78 wpisując 

jednocześnie Operę Bydgoską na polską mapę ośrodków operowo-teatralnych 

wystawiających wagnerowskie dzieła. W ramach współpracy polsko-niemieckiej sceniczną 

realizację opery zaproponowano reżyserowi będącemu ówcześnie dyrektorem teatru z Dessau 

– Peterowi Goglerowi. Scenografię natomiast powierzono Marianowi Stańczykowi, 

a przygotowanie chórów Antoniemu Rybce. Kierownictwo muzyczne objął Stanisław Renz.  

                                                
266 A. Weber, Z dziejów opery w Bydgoszczy 1956 – 1994, Bydgoszcz 1996, s.23. 
267 Ibidem, s.127. 
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O istocie, czy też celowości tego zdarzenia pisał w swojej recenzji Józef Kański po 

obejrzeniu spektaklu następująco:  

Premiery wagnerowskie są na naszym gruncie zjawiskiem tak rzadkim, że każda 
z nich urosła do rangi wydarzenia artystycznego, chyba że okaże się całkowitym niewypałem. 
W bydgoskim przypadku, z przyczyn o których powyżej, można było żywić takie obawy. 
Rzeczywistość jednak przyniosła bardzo miłą niespodziankę.  

Stanowisko krytyka nie było odosobnione w ocenie inscenizacji. Informacje 

o ogólnym dobrym przyjęciu tej inscenizacji przez polską prasę – ze względu na niewielką 

liczbę zachowanych recenzji w dokumentacji spektaklu – znaleźć można ponownie 

w przytaczanej powyżej książce, w której Anna Weber wspomina, że bardzo pozytywne 

impresje krytyków związane były z kostiumami oraz z warstwą scenograficzną kolejnych 

obrazów scenicznych.  

W inscenizacji Petera Goglera dominował realizm sceniczny. Zauważyć go można 

było już od aktu I, w którym cała bydgoska scena zmieniona została w ogromny pokład 

statku. Pośrodku umieszczony został potężny maszt i zwinięte żagle, na środku pokładu, koło 

dużego steru zauważyć można było na niektórych fotografiach postać Dalanda, a w kolejnej 

scenie Holendra tułacza268.  

Konwencja realistyczna dominująca w całej inscenizacji, w akcie II przerodziła się 

wręcz w naturalistyczne przedstawienie wnętrza domu Dalanda269. Na ścianach zobaczyć 

można było mapy lądów i mórz wiszące koło steru, w który wbite zostały dwie norweskie 

flagi oraz skrzyżowane ze sobą dwie szable. Pod nimi znajdował się kaflowy kominek, na 

którego drewnianym blacie ustawione zostały duże dzbany. Koło pieca natomiast znajdowały 

się stół i krzesła. Po lewej stronie sceny usytuowane zostały kobiece postaci, przy których 

znajdowały się różnej wielkości kołowrotki. Nie poprzestano jednak na tym. Na drewnianej 

podłodze – co uchwycone zostało na niektórych fotografiach ze spektaklu – zauważyć można 

było długie, białe płótno – owoc pracy prządek. Zabieg ten jeszcze mocniej intensyfikował 

znamiona naturalistycznej konwencji scenograficznej. Tendencja ta widoczna była w każdym 

szczególe scenicznego obrazu aktu II, wyraźnie nawiązującego do miejsca akcji, która 

w libretcie opery „toczy się w norweskiej wiosce nad brzegiem morza około 1650 roku”.  

Marynistyczny charakter wnętrza wyakcentowany został w symbolu kotwicy i steru, 

których wyhaftowane emblematy dostrzec można było zarówno na białym obrusie jak 

i fartuszkach dziewcząt. To nawiązanie do miejsca akcji zawarte zostało także w kostiumach 

                                                
268 Zob. fot. nr 23, nr 24, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.21-22. 
269 Zob. fot. nr 25, nr 26, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.22-23. 
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męskich oraz kobiecych postaci, ubranych w długie suknie z typowymi dla norweskiej kultury 

ludowej przeszyciami i wykończeniami oraz w półkoliste i szpiczaste czepce. Te ostatnie 

zwłaszcza, charakterystyczne były dla folkloru krajów Europy Północnej, w tym 

Skandynawii, Holandii czy też Danii270. 

Jednakże twórcy bydgoskiego Holendra tułacza w tak pełnym naturalizmu 

scenicznego widowisku nie zrezygnowali całkowicie z ukazania obrazu pierwiastka 

baśniowości. Pojawił się on podczas ballady Senty jako wizualizacja z pogranicza snu, 

a dziewczęcych marzeń bohaterki w kształcie dwóch miniaturowych statków widocznych dla 

publiczności, niezauważalnych natomiast przez żadną z Wagnerowskich postaci. 

Z zachowanej dokumentacji można wnioskować można, że zastosowano podwieszony tuż 

przy samym suficie obrotowy mechanizm, dzięki któremu zawieszone ich miniaturowe 

wizerunki wprawiono w ruch. Przeświadczenie o zastosowaniu dekoracji kinetycznej wynikać 

może również z porównania kolejnych fotografii ze spektaklu. Na niektórych ze zdjęć 

zauważyć można bowiem statki blisko siebie, na innych z kolei obydwa modele żaglowców 

były względem siebie znacznie oddalone, co dodatkowo mogło świadczyć o osobnych torach 

ruchu każdego z tych dwóch elementów dekoracji271.  

Ów zabieg sceniczny stanowić mógł jeden z nielicznych, być może nawet jedyne 

nawiązanie do tajemnego, pozaludzkiego świata, który w tekście dramatycznym dzieła 

symbolicznie przynależny jest do nieogarnionej, władanej żywiołowymi siłami natury 

przestrzeni morza. Co istotne u Petera Goglera brak bezpośredniej teatralizacji owej 

akwatycznej formy (ograniczony jedynie do zaistnienia pewnych marynistycznych elementów 

scenograficznych ukazujących malowaną panoramę chmur albo będących tłem dla pokładu 

statku w akcie I albo portowego nabrzeża w akcie II) świadczyć mógł o marginalizacji obrazu 

przyrody jako istotnego znaku teatralnego, na rzecz wyeksponowania innych akcentów 

w bydgoskiej realizacji Wagnerowskiego dzieła.  

Podkreślić jednak należy, że tego typu wniosek został sformułowany wobec tych 

obrazów scenicznych, które możliwe były do odtworzenia podczas zabiegów 

rekonstrukcyjnych związanych z polską, powojenną inscenizacją Holendra tułacza z 1977 

roku. Ze względu na brak odnalezienia jakichkolwiek źródeł obrazujących finałową scenę 

Wagnerowskiego dzieła wystawionego w Operze w Bydgoszczy trudno stwierdzić czy owa 

tendencja została utrzymana czy też – w aspekcie intersującej nas problematyki – nastąpiła 

jakaś widoczna, celowa zmiana.  

                                                
270 Zob. fot. nr 27, nr 28, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.23-24. 
271 Zob. fot. nr 23, nr 29, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.21;24. 
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Biorąc pod uwagę, że kształt sceniczny trzech aktów bydgoskiej inscenizacji Holendra 

tułacza realizowanej przez Petera Goglera najbardziej zbliżony był wersji tego dzieła 

z Bayretuh z 1903 roku (wystawionego przez Siegfrida Wagnera, a dookreślonego 

scenograficznie przez Cosimę Wagner, gdzie autorski postulat dotyczący ukazania 

„romantycznego charakteru” efemerycznej wizji morza spełniony został poprzez grę świateł), 

wciąż otwartą kwestią pozostaje również odpowiedź na pytanie, czy i tutaj ( jeśli tak to 

w jakim stopniu) reżyser poszedł śladem pomysłu realizowanego w bayreuckiej prapremierze 

opery.  
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1.3.4. Inscenizacja Holendra tułacza z 1981 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie 

Premiera: 12 marzec 1981. 
Reżyseria: Erhard Fisher. 
Kierownictwo muzyczne: Stanisław Renz. 
Scenografia: Roland Aeschlimann. 

 
 

Warszawska inscenizacja Holendra tułacza w reżyserii Erharda Fishera zrealizowana 

12 marca 1981 roku była pierwszą powojenną realizacją tego dzieła Wagnerowskiego 

w Teatrze Wielkim w Warszawie. Ostatnia miała miejsce na scenie Opery Narodowej w 1934 

roku. Erhard Fisher podejmując się wystawienia tej romantycznej opery, zaproponował swoją 

interpretację sceniczną. Koncepcja reżysera wyrażona została przede wszystkim w warstwie 

wizualnej spektaklu oraz w ingerencji w fabułę. Przede wszystkim dotyczyła ona zmiany 

zakończenia opery, co wywołało na łamach polskiej prasy dyskusję, widoczną w różnych 

postawach, oscylujących pomiędzy zaskoczeniem, a oburzeniem.  

 Odczytanie dzieła przez Erharda Fishera ukierunkowane zostało na poruszenie 

problematyki alienacji jednostki z otaczającego ją świata. Alienacja ta związana była z chęcią 

odrzucenia rzeczywistości, w której żyje bohaterka, wynikającą z konfliktu wartości 

reprezentowanych przez młodą kobietę (Sentę) i inne postaci z jej otoczenia.  

Józef Kański, uczestniczący w konferencji zorganizowanej w związku z pojawieniem 

się realizacji Holendra tułacza na scenie Teatru Wielkiego, w taki sposób relacjonował 

wypowiedź reżysera dotyczącą całej koncepcji inscenizacyjnej: 

Reżyser zapragnął bowiem w spektaklu tym, jak sam mówił podczas konferencji 
prasowej przed premierą, pokazać rzecz całą, jak gdyby od strony młodej kobiety, której 
wrażliwość i uczuciowość nie znajduje dla siebie miejsca w świecie interesów jej ojca, 
bogatego kupca czy fabrykanta, w świecie, do którego należy także jej narzeczony Eryk – 
szuka więc ucieczki w sferze legend, marzeń i snów. O ile zatem w oryginalnym libretcie 
Wagnera mamy do czynienia z realną rzeczywistością, w którą z nagła wkracza niesamowity 
świat duchów zjaw i upiorów ze starej marynarskiej legendy, to w myśl koncepcji Fishera cała 
historia z potępionym żeglarzem, któremu wierna miłość kobiety przynieść ma wybawienie, 
rozgrywa się jedynie w wybujałej imaginacji Senty, która na koniec pozostaje z rozbitym 
obrazem przedstawiającym jej wyśnionego „bohatera” […].272  

Postaci córki i ojca, Senty i Dalanda – już w płaszczyźnie koncepcyjnej – były 

reprezentantami dwóch skrajnych postaw273. Wyrażona w tęsknocie za miłością uczuciowość 

Senty, a pozbawiony zabarwienia emocjonalnego, „suchy” materializm jej ojca, wzajemna 

dychotomia wartości i płynący z niej konflikt w warszawskiej inscenizacji wyakcentowany 

                                                
272 J. Kański, O inscenizacji [w:] Dokumentacja prasowa Holender tułacz z 1981 roku. Archiwum Teatru 
Wielkiego w Warszawie. 
273 Zob.fot. nr 30, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.25. 
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został za pomocą scenografii. To zabarwienie semantyczne wspomagające interpretację 

Fishera najmocniej zauważalne było w scenicznym przedstawieniu miejsca zdarzeń 

ukazującego domostwo Dalanda.  

Przestrzeń ta została przedstawiona w niezwykle surowej formie. Zamiast 

drewnianego domu – jak to miało miejsce we wcześniejszych inscenizacjach np. poznańskiej 

z 1956 roku czy też bytomskiej z 1964 roku – w realizacji Fishera ukazano gołe, ceglane 

mury, które ustawione w pewnej perspektywie, szczelnie zamykały obydwa boki sceny, 

biegnąc począwszy od przodu aż w jej głąb. Równomierne zagłębienia na nich przypominały 

natomiast rzędy ceglanych fabrycznych kominów. To nawiązanie w warstwie scenograficznej 

do fabryk konotowało z kolei poczucie odhumanizowania relacji międzyludzkich, nastawienie 

na zysk. Ta część scenografii niezmienna była we wszystkich trzech aktach warszawskiej 

inscenizacji. W akcie II natomiast pojawiły się dodatkowo rekwizyty olbrzymich krosen 

tkackich, przypominających bardziej te z fabryk włókienniczych, niż z tradycyjnych 

domostw, co intensyfikowało jeszcze mocniej owo poczucie274. Metafora dehumanizacji 

świata powiązana została w inscenizacji z obrazem lądu, który przedstawiony został jako 

miejsce przepełnione na wskroś smutnym materializmem275. Jego postawę reprezentowała 

postać chciwego ojca, a sceny eksponujące chęć wzbogacenia się, skłoniły Stefana Bedę do 

przyrównania – w swojej recenzji – tego bohatera do postaci Szajloka z szekspirowskiego 

Kupca weneckiego276.  

Obraz lądu w scenicznej interpretacji Fishera był również synonimem świata realnego. 

Stanowił on także wizualizację nieprzyjaznej przestrzeni dla młodziutkiej bohaterki, w której 

brak zrozumienia dla wrażliwości duchowej przez nią reprezentowanej skłania tę postać do 

izolacji. Senta nie znajdująca upragnionych wartości w realnej rzeczywistości, ucieka w świat 

marzeń. Pomostem do tego świata okazuje się być morska legenda o Holendrze tułaczu277.  

Ta interpretacja związana była również z pierwszą reżyserską ingerencją na 

płaszczyźnie tekstu, która dotyczyła pojawienia się bohaterki już w pierwszym akcie – 

w tekście libretta pojawienie się tej postaci przypisane jest dopiero drugiemu aktowi. Opisał 

to w swojej recenzji Józef Kański: 

Hanna Lisowska nie tylko pięknie śpiewała, ale także stworzyła ciekawą, wyrazistą 
postać Senty, dziewczyny wyalienowanej ze swego zmaterializowanego środowiska i żyjącej 
jedynie marzeniami o opisywanym w legendzie potępionym żeglarzu, wiernie i precyzyjnie 

                                                
274 Zob.fot. nr 31, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.26. 
275 Zob. fot. nr 32, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.26. 
276 S. Beda, Holender, „Dziennik Ludowy” nr 104 z 5 maja 1981 roku. 
277 Zob.fot.nr 33, nr 34, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.27. 
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realizując postawione jej przez reżysera trudne i znacznie bardziej, niż w tradycyjnej wersji 
opery rozbudowane zadania aktorskie (w myśl koncepcji Erharda Fishera bowiem Senta przez 
cały czas spektaklu – z uwerturą włącznie! – znajduje się na przodzie sceny, skupiając na 
sobie uwagę widzów).278  

Usytuowanie leżącej na proscenium aktorki w akcie I (w trakcie burzy morskiej), 

a także w III akcie (podczas sceny uczty) było symbolicznym zabiegiem, mającym na celu 

wprowadzenie w sceniczną przestrzeń, poprzez teatralną metaforę snu, wewnętrzną, 

emocjonalną przestrzeń bohaterki279. Dzięki temu odrealnione zostały – i przypisane do 

drugiego świata, świata wyobraźni młodej kobiety – sceny związane z postacią Holendra, 

a także – co istotne z punktu widzenia tej rekonstrukcji – z obrazem morza. 

 O koncepcji przeniesienia romantycznej legendy w sferę wyobraźni pisał na łamach 

„Ekspressu Wieczornego” Janusz Ekiert, porównując inscenizację Erharda Fishera 

z inscenizacją Harry Kupfera w Bayreuth, która w podobny sposób – jego zdaniem – 

wprowadzała „Holendra-widmo” do sfery imaginacji bohaterki. Podejmując próbę analizy 

postaci Senty Janusz Ekiert tak opisywał różnicę między dwiema stworzonymi kreacjami 

aktorskimi:  

Hanna Lisowska nie wikła się w subtelności psychiki rozgorączkowanej, 
przewrażliwionej Senty – marzycielki na pograniczu halucynacji i schizofrenii, jaką stworzyła 
Elisabeth Balsau w Bayreuth w inscenizacji Harry Kupfera. Jej Senta, to psychicznie zdrowy 
żywioł wyobraźni.280 

Sceniczny obraz morza i statku Holendra tułacza wkomponowany został 

w wewnętrzną przestrzeń sennych marzeń Senty. Obraz morskiego żywiołu został 

całkowicie przeniesiony w sferę imaginacji, stając się elementem wyobraźni głównej 

bohaterki281.  

I tak też został steatralizowany na warszawskiej scenie, wpisany w efemeryczną 

wizualizację metafory snu czy też marzenia. W ostatnim planie sceny, pomiędzy ceglanymi 

murami na tle olbrzymiego, jasnego, pofałdowanego płótna o zwiewnej fakturze zauważyć 

można było drewniany maszt i zarys żagli, widoczny tylko na niektórych fotografiach. Dzięki 

użyciu gry światłocieni oraz zwiewnego materiału można było uzyskać efekt steatralizowania 

potęgi żywiołu morskiej burzy, jednocześnie niezmiernie odrealnionego. Lapidarnie opisał to 

Marian Fuks: 

                                                
278 J. Kański, Holender w Warszawie, „Ruch Muzyczny” nr 11 z 31 maja 1981 roku. 
279 Zob.fot. nr 35, nr 36, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.28. 
280 J. Ekiert, Z opery. Holender-Widmo, „Ekspress Wieczorny” nr 75 z 16 kwietnia 1981 roku. 
281 Zob.fot. nr 37, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.29. 
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Scenograf Roland Aeschlimann (Szwajcaria) znakomicie rozwiązał scenę 
z widmowym, niesamowitym okrętem, wykorzystując świetlne możliwości techniczne naszej 
sceny.282  

Przyporządkowanie steatralizowanego żywiołu morza do świata wyobraźni, który 

odzwierciedlał wszystkie wartości, za którymi tęskni Senta odczytać można było również jako 

metaforę uczuciowości. Fenomenologiczne cechy akwatycznej siły natury – ciągły ruch, jej 

falowanie, a także moc jaką zawiera w sobie ów „żywioł” – bliskie są w opisie stanom 

emocjonalnym postaci. Postać Holendra uosabiać więc mogła tęsknotę za miłością, natomiast 

obraz morza metaforycznie cały stan fizyczny (intensywność, skrajność emocji), jakie to 

uczucie przynosi. Uczuciowość Senty zawarta w steatralizowanym żywiole ograniczona, 

wręcz zamknięta została w ponurej scenografii fabrycznych, masywnych murów, które 

stanowić mogły symbolicznie smutny wyraz współczesnej kondycji świata. Zmienione przez 

reżysera zakończenie wykluczyło realizację idei zbawczej mocy miłości poprzez 

poświęcenie283. Stefan Beda tak opisał finałową scenę opery: 

Fisher wymyślił tego rodzaju zakończenie, że Senta nie ginie tylko łamie w ostatniej 
scenie portret Holendra, dowodząc, że przyjmuje mieszczańską wegetację u boku myśliwego 
Eryka […].284  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
282 M.Fuks, Holender tułacz, „Trybuna Mazowiecka” nr 81 z 23 kwietnia 1981. 
283 Zob.fot. nr 38, [w:] Ankes, Rozdział I Holender tułacz, s.29. 
284 S. Beda, „Holender"…wyznaczony, „Dziennik Ludowy” nr 104 z 5 maja 1981. 
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1.3.5. Inscenizacja Holendra tułacza z 1993 roku w Operze Wrocławskiej we Wrocławiu 

Premiera: 29 październik 1993. 
Reżyseria: Remus Matthias. 
Kierownictwo muzyczne: Laszlo Szabo 
Scenografia: Isolde Wittke. 

 

Wrocławska realizacja romantycznej opery Holender tułacz miała miejsce w 150. 

rocznicę prapremiery Wagnerowskiego dzieła w Dreźnie oraz w 140. rocznicę jej 

wystawienia właśnie we Wrocławiu, kiedy to 26 stycznia 1896 roku po raz pierwszy 

w historii tego miasta pokazano ją w nowym gmachu teatru przy ulicy Świdnickiej.  

Reżyserii inscenizacji, mającej swoją premierę 29 października 1993 roku, podjął się 

Matthias Remus, za oprawę scenograficzną i kostiumy odpowiedzialna była Isolde Wittke. 

Dla zagranicznego reżysera dzieło to było nie tylko – jak pisał – przezwyciężeniem 

wcześniejszej, konwencjonalnej formy XIX-wiecznej opery, ale także wieloznacznym 

„systemem” łączącym w sobie psychologię i mit. Dla reżysera w dzieło wpisane zostały takie 

idee jak wieczna, bezwarunkowa miłość oraz wierność. Ważna była również epika mitu, 

której rolę w budowaniu znaczeń podkreślał i która zawarta została w jego koncepcji 

inscenizacyjnej: 

A więc miłosna historia. Zapewne tak! Lecz Wagner umieszcza ją w dramatycznej 
epice mitu, w „micie narodu”, jak to dokładniej określa i przez to przeciwstawia 
mieszczańsko-społecznej, psychologicznie dość wytłumaczalnej rzeczywistości – świat, który 
nie jest możliwy do wyjaśnienia ani utrwalenia, a jednak posiada swą własną poetycką 
prawdę. „Rzeczy, których własnym rozumem” – ma na myśli wybitnie mądrych krytyków – 
nigdy pojąć nie możecie, przejawiają się w nim w jedynie możliwej, dla uczucia wyraźnie 
uchwytnej, zmysłowo dokonanej pewności.285 

Sceniczny kształt wrocławskiej inscenizacji, ascetyczny, dekoracyjnie nastawiony był 

na operowanie znaczeniami symbolicznymi i metaforycznymi. Ograniczono do minimum 

rekwizyty teatralne do tych, których użycie symbolizowało miejsca akcji poszczególnych 

aktów. O rzeczywistym miejscu akcji wraz z rozpoczęciem przedstawienia przypominały 

jedynie dwie, zawieszone nad głowami bohaterów żeglarskie liny, oraz marynarskie kostiumy 

Dalanda i jego załogi286. Natomiast elementem odrealniającym cały sceniczny obraz było 

właśnie intensywne czerwone tło. Także w akcie II miejsce fabuły jakim jest domostwo 

Dalanda zostało jedynie umownie zasygnalizowane poprzez pojawienie się w pustej 

scenicznej przestrzeni rekwizytu kołowrotka, przy którym siedziała piastunka oraz obraz 

                                                
285 M. Remus, Tęsknota za zbawieniem, [w:] R. Wagner, Holender tułacz, Program Opery Dolnośląskiej we 
Wrocławiu, sezon 1992/93, s.3. 
286 Zob. fot. nr 39, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.31. 
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z wizerunkiem tajemniczego żeglarza trzymany w rękach Senty. Stałym natomiast elementem 

scenografii w inscenizacji Remusa było wielkie zmieniające barwy w zależności od aktu tło. 

Dzięki kolorom – niebieskim z dołu, delikatnie przechodzącym poprzez bladoniebieski 

w cieplejszą tonację lekko pomarańczową u góry, została symbolicznie zaakcentowana 

obecność żywiołu w jego naturalnej postaci. Kolor niebieski ukierunkowywać mógł 

skojarzenia w stronę obrazu wody, natomiast ciepły delikatny pomarańcz u góry konotować 

mógł promienie słońca. Podobnie jak ukształtowana konstrukcja pierwszego planu ewokować 

mogła skaliste wybrzeże287. Tak wyrażony w akcie II świat rzeczywisty, o którym pisał 

reżyser, podkreślały również kostiumy postaci. Mieszczańsko-społeczny świat, o którym pisał 

Matthias Remus przedstawiony został również w postaci załogi Dalanda, która w akcie III 

ukazana została jako symbol jego degeneracji. Obraz pijanych marynarzy, trzymających 

w dłoniach puste butelki, leżących bezwładnie na podłodze sceny, stanowił smutną diagnozę 

społeczeństwa, które odarte z ideałów, zatracało się w alkoholowym nałogu.  

„Tęsknota za zbawieniem, za uzdrowieniem duchowym, jest może zarazem tęsknotą 

człowieka za prawdą „cudu”, której ludzkość może się pozbawić przez swe ograniczenie 

rzeczywistości”288- pisał reżyser. Otwarcie się na inną, metafizyczną przestrzeń pełną 

wzniosłych wartości będzie w stanie uzdrowić społeczeństwo, cały naród. To właśnie w tej 

drugiej, metafizycznej przestrzeni, przeciwstawionej – jak zaznaczał – rzeczywistości 

mieszczańsko-społecznej, widział reżyser miejsce dla mitu narodu i wartości z nim 

związanych. A są to wartości najwyższe. Jak podkreślał:  

Przecież w końcu nie myśli Holender już tylko o sobie i swym własnym zbawieniu, 
lecz dostrzega niebezpieczeństwa miłości i wierności, które zagrażają każdemu człowiekowi, 
także Sencie. I zanim wyda on ją na niebezpieczeństwo i przekleństwo krzywoprzysięstwa – 
jakim uległy przed nią inne ofiary – zdecyduje się raczej sam na dalszą tułaczkę w potępieniu. 
To poświęcenie i oddanie się z miłości dla drugiego człowieka, stanowi dlań wyzwolenie 
z ustawicznego wpatrywania się w siebie. Tylko w pełnym miłości odniesieniu do bliźniego – 
zgodnie z przesłaniem Wagnerowskim – możliwe jest życie i umieranie.289  

W inscenizacji próżno jednak – poza tą parą – szukać tych wartości w świecie 

rzeczywistym, czego potwierdzeniem mogło być wyeksponowanie obrazu chciwości ojca 

Senty290. Choć to właśnie w tym świecie znajdują się jednostki takie jak Senta, gotowe do 

przyjęcia owych potężnych wartości. Wyczekująca Holendra tułacza – uosabiającego świat 

pięknych idei, a potem stojąca dumnie w jego biało-czerwonym płaszczu, w najwyższym 

                                                
287 Zob.fot. nr 40, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.32. 
288 M. Remus, Tęsknota za zbawieniem, op.cit., s.4. 
289 Ibidem, s.4. 
290 Zob.fot. nr 41, nr 42, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.33-34. 
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punkcie sceny, pośród pijanego tłumu była dowodem na to że, dzięki takim postaciom te dwa 

światy mogą wzajemnie ze sobą korelować. Symboliczna kolorystyka czerwieni i bieli 

odwołująca się do skojarzeń narodowych podkreślona została intensywnym czerwonym tłem. 

Intensywność i barwa tego koloru konotować mogły życie i krew, którą w imię życia, wbrew 

wszystkim śmiercionośnym siłom historii, próbującym je unicestwić, została przelana. 

W inscenizacji Remusa brak jawnego, upostaciowionego zagrożenia, pijany tłum marynarzy 

był raczej smutnym obrazem diagnozy społeczeństwa291. Jednakże na kolejnych fotografiach 

obraz przygnębienia związany z tak przedstawionymi przez twórców wrocławskiej 

inscenizacji postaciami marynarzy zastąpić może pojawiający się element nadziei. Widoczny 

na zdjęciu zbyt duży kostium otulający bohaterkę odczytany mógł zostać jako metaforyczne 

przyjęcie tych narodowych wartości, ich zaistnienie w świecie Senty. Delikatna dziewczęca 

postać pomimo młodego wieku potrafiła unieść olbrzymi ich ciężar – symboliczny za duży 

płaszcz. Nie wszyscy też marynarze leżeli nieprzytomnie. Niektórzy – jak można zauważyć 

na zdjęciu – wpatrzeni byli w Sentę. Trudno oczywiście ukierunkować jednoznacznie 

interpretację tejże sceny, jej wymowę. Jednakże istotne wydaje się być w niej to, że postawa 

bohaterki została zauważona przez garstkę osób z tłumu. Mimika, która pojawiła się na 

twarzy aktorów w tej scenie sugerować mogła, że to natchnienie Senty udziela się również 

postaciom marynarzy292. 

Metafora zaistnienia metafizycznego, niewidzialnego świata, istniejącego obok nas, 

świata wartości, wzniosłych i pięknych idei przedstawiona została za pomocą nieba 

steatralizowanego w postaci intensywnie czerwonego tła. Zniknie ono dopiero wraz ze 

śmiercią Senty, którą w finałowej scenie inscenizacji trzymał w swych ramionach tytułowy 

bohater293. 

Podsumowując stwierdzić można że obraz morza przedstawiony został w inscenizacji 

dwupłaszczyznowo. Stanowi on element świata rzeczywistego (akt II) przedstawiony – jak 

cała wrocławska realizacja – w scenograficznej konwencji symbolicznej oraz odczytywany 

może być jako metaforyczna akwatyczna siła łącząca dwa światy (świat idei, świat ludzki) 

przez którą przypłynąć mógł Holender aby mogło dokonać się urzeczywistnienie wzniosłych 

wartości. 

 

 

                                                
291 Zob.fot.nr 43, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.35 
292 Zob.fot.nr 44, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.35. 
293 Zob.fot nr 45, nr 46, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.36. 
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1.3.6. Inscenizacja Holendra tułacza z 1993 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi 

Premiera: 25 czerwiec 1994. 
Reżyseria: Waldemar Zawodziński. 
Kierownictwo muzyczne: Antoni Wicherek. 
Scenografia: Barbara Wesołowska-Kowalska. 

 
 

Holender tułacz wystawiony 25 czerwca 1994 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi przez 

Waldemara Zawodzińskiego był pierwszą realizacją tego dzieła na scenie łódzkiego teatru. Tą 

właśnie inscenizacją zamknął swoją artystyczną działalność na stanowisku dyrektora Teatru 

Wielkiego w Łodzi miłośnik i znawca Wagnera – Antoni Wicherek. 

 Odpowiedzialny w łódzkim Holendrze tułaczu za kierownictwo muzyczne 

wypowiadał się na łamach Programu wydanego na okoliczność łódzkiej premiery Holendra: 

 Dziełem geniuszu Wagnera jest włączenie formy ugruntowanej w symfonice – tematy, 
przetworzenia scalające krążenie motywów przewodnich – w materią dramatu scenicznego. 
Tematy przewodnie (jest ich kilkanaście) są bardzo wyraziste i ujawniają się już w uwerturze ( 
motyw Holendra – wiecznego żeglarza i motyw Senty – wybawienia. (…) Wspomnieć należy 
jeszcze o dwóch najbardziej charakterystycznych dla „Holendra tułacza” sferach muzyki: 
niezwykle pięknego opisu przyrody, a zwłaszcza żywiołu wiatru, burzy morskiej oraz żywiołu 
uczucia miłości i namiętności, szczególnie widocznego w partiach Senty, Eryka i Holendra.294 

W wypowiedzi zauważyć można wyakcentowanie przez Wicherka dwóch 

przewodnich motywów: wybawienia, nazwany motywem Senty oraz Holendra, któremu 

towarzyszy motyw przekleństwa wiecznej tułaczki. W płaszczyźnie muzycznej, prócz ich 

wzajemnej korespondencji, wchodzą względem w siebie w relację wręcz dualistyczną. Ów 

dualizm został ukazany u Zawodzińskiego w wizualnej warstwie inscenizacji, w tym 

uwidoczniony został mocno w kolorze kostiumów głównych bohaterów. Jasny kostium 

Hanny Lisowskiej (Senty) stanowił kontrast dla utrzymanego w ciemnej tonacji kostiumu 

Zbigniewa Maciasa (Holendra).  

Jednakże reżyser nie poprzestał tylko na ukazaniu tej kolorystycznej opozycji. 

Stanowiła ona – będąc jej ważnym ogniwem – sceniczne obrazowanie dualizmu o wiele 

większym spectrum semantycznym jakim było ścieranie się metafizycznych sił Dobra i zła. 

U Waldemara Zawodzińskiego zło wpisane zostało w obraz morza, a załoga Holendra 

przedstawiona jako skrzydlate upiory w maskach, obrazujących czaszki. Szkielet statku 

stanowił natomiast wizualizację wyniszczającego działania tej mrocznej, potężnej siły295. Stos 

czaszek koło statku natomiast symbolizować mógł przerażające oblicze śmierci potępionych. 

                                                
294 A. Wicherek, [w:] R. Wagner, „Holender tułacz”. Program Teatru Wielkiego w Łodzi, sezon 1993/94. 
295 Zob. fot. nr 47, nr 48, nr 49, nr 50, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.37-39. 
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Jedynie postać Holendra zachowała u Zawodzińskiego ludzkie oblicze296. Odpowiedzi, 

dlaczego reżyser zdecydował się na taki zabieg, można szukać w samej fabule Holendra, 

która opowiada o przeklętym żeglarzu, tęskniącym za wybawieniem. Karol Stromenger 

poszedł dalej w tym kierunku, nazywając nawet tę postać uosobieniem tęsknoty297. Tęsknota 

więc za zbawczą mocą miłości to również nadzieja na przezwyciężenie przekleństwa, 

rzuconego przez siły szatana. Holender nie mógł być więc przedstawiony jako upiór, 

zachowując w sobie tak wiele ludzkich uczuć. U Zawodzińskiego postać Holendra stanowiła 

symboliczny obszar „walki o duszę żeglarza” transcendentnych sił zaistniałych zarówno 

w mikrokosmosie scenicznym jak i makrokosmosie teatralnym298. Ten aspekt opisał w swojej 

recenzji Henryk Pawlak: 

 Scenografia wyznaczyła dwa obszary dziania się akcji. Gdzieś w głębi sceny jest w domyśle 
nieogarniona przestrzeń morza, z której wyłania się statek – widmo, (niesamowity 
w plastycznym pomyśle wyżartego przez czas szkieletu) i w którą odpływa, a jak najbliżej 
widza, „na wyciągnięcie ręki” postacie dramatu.299  

Podobnie jak miało to miejsce w akcie I tak też w akcie II ukazał reżyser, wespół 

z odpowiedzialną za scenografię Barbarą Wesołowską–Kowalską, przestrzeń domostwa 

Dalanda w symbolicznej konwencji, ograniczając się w tym celu do ukazania trzech 

potężnych okiennic, zawieszonych na głównej ścianie dekoracji oraz rekwizytów 

kołowrotków i białego płótna –owocu pracy zebranych tam dziewcząt300. Naturalistycznym 

akcentem natomiast, nawiązującym do miejsca akcji tej romantycznej opery były kobiece 

stroje wszystkich zgromadzonych w izbie kobiet. W obrazach scenicznych aktu II naddane 

zostały także dwa elementy scenograficzne mające istotne dla całej koncepcji reżyserskiej 

znaczenie semantyczne. Obydwa dotyczyły fenomenologicznych cech żywiołów wody 

i ognia. Pierwszy z nich to bezpośrednie wprowadzenie w przestrzeń sceny strumienia 

prawdziwej wody poprzez ścianę spływającej do zbudowanej specjalnej niecki. O mrocznym 

obliczu morskiego żywiołu pisał Karol Stromenger, dla którego „ważniejsza od osób jest w tej 

operze siła działająca jako nieubłagalne fatum – morze”. Przez pryzmat tej wypowiedzi 

można podjąć próbę odczytania scenicznego obrazu aktu II. Płynąca po jednej ze ścian 

scenografii domu prawdziwa woda symbolizować mogła wdzierające się w ludzki świat 

fatum. Drugi – nawiązywał już pośrednio do cechy termiczności i rozpraszania ciemności 

żywiołu ognia – przedstawionego pod postacią ustawionej w oknie świecy. W tym obrazie 
                                                
296 Zob. fot. nr 51, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.40. 
297 K. Stromenger, Przewodnik operowy, Warszawa 1964, s.422. 
298 Zob. fot. nr 52, nr 53, nr 54, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.41-42. 
299 H. Pawlak, Premiera w Teatrze Wielkim. Mistyka wiecznej tułaczki, „Głos Poranny” z 23 czerwca 1994 roku. 
300 Zob. fot. nr 55, nr 56, nr 57, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.43-44. 
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(ukazującym spotkanie Senty i Holendra) sceniczny kontrast między światłem, a mrokiem stał 

się metaforą walki dobra i zła. Wszystkie jasne jak i zaciemnione elementy tego obrazu 

stanowić mogły symbole wpisujące się w metaforyczną wykładnię tej sceny. Światło świecy, 

jasna szata Senty kontrastowały z panującymi na zewnątrz ciemnościami symbolizującymi 

mroczne siły zła301. Tak wyrażone metafora nadziei, zawarta po części w obrazie ognia 

oraz metafora żywiołu zła wpisana w sceniczny obraz morza, stanowiły wizualizację 

walki metafizycznych sił Dobra i zła. 

W obrazach ukazujących widmowy statek oraz postaci Holendra i jego załogi w akcie 

I i III zauważyć można było także brak naturalizmu scenicznego i operowanie symbolami 

wyrażonymi przez elementy scenografii czy też kostiumy aktorów jak układy 

choreograficzne302. „Prosta, oszczędna i surowa w formie i kolorystyce scenografia okazała 

się dobrze scalona z całością (…)”303 opisywał ów aspekt Adam Czopek, który w takiej 

właśnie koncepcji oszczędności scenograficznej widział łatwość wybijania się w spektaklu na 

pierwszy plan symbolicznych znaczeń. W jego recenzji odnaleźć można było również 

informację, że statek widmo umieszczony był na obrotowej części sceny. Dzięki kinetycznym 

rozwiązaniom, użytym w spektaklu – co uchwycone zostało na fotografiach – w scenie uczty 

potężny statyczny szkielet wprawiony został w ruch, co podkreślało jeszcze mocniej działanie 

piekielnych mocy, jakie w libretcie ukazane są za pomocą wzburzonych obrazów rozszalałej 

natury304.  

Obecność żywiołu morza zaznaczona była we wszystkich trzech aktach przedstawienia 

za pomocą operowania barwą. O szacie kolorystycznej przedstawienia pisała Beata Ostojska, 

tak ją zapamiętując: 

 Trzeba natomiast przyznać, że jednolita, szafirowo –błękitna, nawiązująca do „morskiej” 
tematyki tonacja wszystkich scen wytworzyła niesamowity, posępny nastrój, dobrze oddający 
wymowę dzieła.305 

Reżyser, prócz podkreślanej często przez krytykę plastyczności realizacji, 

w wizualizacji walki Dobra i zła operował semantyką kolorów. Czerń strojów skrzydlatych 

upiorów kontrastowała z bielą szaty Senty. Biel konotująca w europejskiej sferze kulturowej 

niewinność intensyfikowała jeszcze idee zbawienia uosobioną w czynie kobiecej postaci 

                                                
301 Zob. fot. nr 58, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.44.11 
302 Zob. fot. nr 59, [w:] Ibidem, s.45. 
303 A. Czopek, Romantyczny „Holender tułacz”, „Gazeta Kielecka” nr 131 z 10 lipca 1994 roku. 
304 Zob. fot. nr 60, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.45. 
305 B. Ostojewska, Ostatnia premiera sezonu w Teatrze Wielkim. Sukces „wagnerzystów”, „Dziennik Łodzki” 
z 28 czerwca 1994 roku. 
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w samym finale dzieła. Czerń i czaszki – odwoływały się do mrocznych skojarzeń zła 

i śmierci.  

Brak szczegółowych opisów w recenzjach związanych ze scenicznym kształtem 

finałowego obrazu łódzkiego Holendra tułacza, po trosze zastąpić może zachowana 

dokumentacja fotograficzna do ostatniej sceny aktu III. Z zachowanych zdjęć wynika 

bowiem, że polski reżyser zgodnie z teatralnym kształtem dzieła pod koniec spektaklu 

przedstawił apoteozę idei zbawienia306. Jej obecność wyrażona została przez grę sceniczną 

aktorów zapatrzonych w niebo i klękających przed majestatem dokonanego w ostatnim 

obrazie Cudu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
306 Zob. fot. nr 61, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.46. 
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1.3.7. Inscenizacja Latającego Holendra z 2012 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie307 

Premiera: 16 marzec 2012. 
Reżyseria: Mariusz Treliński. 
Kierownictwo muzyczne: Rani Calderon. 
Scenografia: Boris Kudlicka. 

 

 
Mająca swoją premierę 16 marca 2012 roku inscenizacja Latający Holender308 była 

drugą, powojenną realizacją w scenicznej historii warszawskiej Opery Narodowej. Reżyserii 

wagnerowskiego dzieła podjął się Mariusz Treliński. Plastyczną oprawę stworzył – 

współpracujący już wcześniej z polskim reżyserem – słowacki scenograf Boris Kudliczka.  

W odczytaniu dzieła przez Mariusza Trelińskiego odnaleźć można było pewną 

reminiscencję z warszawskiej inscenizacji tej romantycznej opery, wyreżyserowanej przez 

niemieckiego artystę, Erharda Fishera w 1981 roku. Była ona związana z wprowadzeniem – 

inaczej niż miało to miejsce w librettcie już podczas wykonywania uwertury – kobiecej 

postaci w sceniczną przestrzeń wraz z rozpoczęciem spektaklu309. W inscenizacji 

Trelińskiego, z początku spokojny, sceniczny ruch tancerki z każdą upływającą chwilą 

przeradzał się w coraz bardziej ekstatyczny taniec, zakończony całkowitym 

roznegliżowaniem młodej kobiety310. Ta niewielka ingerencja w płaszczyźnie libretta – 

podobnie jak u Fishera – wynikała z próby podkreślenia, że istota przekazu będzie 

odczytywana z perspektywy młodziutkiej bohaterki. Powodem takiego odczytania libretta 

było – wspólne dla obu tych interpretacji Wagnerowskiego dzieła – dostrzeżenie jako 

wiodącej problematyki wyobcowania jednostki z otaczającego ją świata. W przytoczonym 

poniżej fragmencie wywiadu, na pytanie rozmawiającego z nim dziennikarza – Kim jest 

Senta? – w taki sposób opowiadał reżyser o genezie introwertyzmu tej postaci: 

M.T.: Osobą, która ugrzęzła w prozie życia, ale jej nie akceptuje. Szuka innego 
wymiaru egzystencji. Holender przybywa ale może dzieje się to tylko w jej wyobraźni. Często 
szukamy idei, która pozwala nam żyć. Senta jest typem współczesnej histeryczki. Ląd jest dla 
niej piekłem, ocean – wyzwoleniem. Ucieka ku śmierci przez bramę, na której Wagner napisał 
„Liebestod”.311  

                                                
307 Fragmenty rekonstrukcji przedstawione zostały na ogólnopolskiej Konferencji „Wagner, Verdi i opera ich 
czasów” organizowanej przez Katedrę Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pod 
kierunkiem naukowym Prof.R.D. Golianka, Prof. P. Urbańskiego.  
308 Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że taka właśnie nazwa Wagnerowskiej opery pojawia się w Programie 
warszawskiej inscenizacji z 2012 roku. Takim też tytułem operowali twórcy niniejszej scenicznej realizacji.  
309 Zob. fot. nr 62, [w:] Aneks, Rozdział I „Holender tułacz”, s.47. 
310 Zob. fot. nr 63, [w:] Aneks, Rozdział I „Holender tułacz”, s.48. 
311 Zob. M. Treliński, B. Kudlička, Wizja reżyserska [w:] Dokumentacja dot. wizji wystawienia inscenizacji 
Latający Holender, Archiwum Teatru Wielkiego w Warszawie. 
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Inaczej jednak niż miało to miejsce w inscenizacji Erharda Fishera, gdzie postać Senty 

utożsamiona została ze „zdrowym żywiołem wyobraźni”, będącym świadomą ucieczką 

w świat imaginacji, w inscenizacji Mariusza Trelińskiego bohaterka została uwięziona 

w meandrach własnej podświadomości poprzez targające nią namiętności. Różnicę tę zdają 

się dookreślać słowa Borisa Kudliczki, który w taki sposób wypowiadał się o scenicznej 

konstrukcji psycho-emocjonalnej wagnerowskiej bohaterki: 

B.K.: Mariusz nad tą rolą pracował najdłużej. Senta jest u nas postacią kluczową, 
chorą, zahipnotyzowaną wyobrażeniem nieznajomego, jakby wyjętą z „Melancholii” Larsa 
von Triera. Przypomina osobę, która żyje w zawieszeniu, nie wiadomo co się z nią dzieje, jest 
pogrążona w otchłani. Poprowadziliśmy ją w tym właśnie kierunku.312  

Scenograficzną dominantę dla wszystkich trzech aktów inscenizacji stanowił, 

wszechobecny w scenicznych obrazach, żywioł wody. Był on też – jak zaznaczyli twórcy 

inscenizacji – kluczem do przestrzeni całego spektaklu. Na ten czas olbrzymią scenę Opery 

Narodowej zamieniono w potężny zbiornik, który następnie – przy każdym kolejnym 

przedstawieniu – zalewano 70 tysiącami litrów wody. Jednocześnie pod samym sufitem 

zamontowano sieć zraszaczy imitujących deszcz, przemieszczanych dzięki technicznej 

aparaturze, w zależności od kolejnych obrazów, z bocznych kulis aż po sam środek sceny. 

Pole semantyczne w taki właśnie sposób steatralizowanego żywiołu, wydobyte było 

w inscenizacji przede wszystkim poprzez uwypuklenie jego fenomenologicznych cech, co 

w następstwie prowadziło do zaistnienia obszaru estetycznych konotacji tak zobrazowanej 

siły. Istotnym pryzmatem dla tak sformułowanego przekazu była korelacja dwóch obrazów– 

począwszy od pierwszej sceny spektaklu, a następnie dominujących w dwóch ostatnich aktach 

inscenizacji – zdająca się mieć na celu ukazanie archetypu kobiety i wody.  

Wpisana w dzieło antynomia lądu i morza oraz związana z nimi szeroka paleta 

metaforycznych opozycji, jakie przywoływać mogą ich obrazy, w inscenizacji Trelińskiego 

zdominowana została przez potęgę akwatyczną.  

Pozbawiona jednak realistycznej oprawy, przyporządkowanej – już w płaszczyźnie 

libretta – morskiemu krajobrazowi, w postaci obrazu portu, skał, nieba i wzburzonych 

wichrami fal, w inscenizacji Trelińskiego przywoływała wrażenie odrealnienia morskiego 

żywiołu. Symboliczną funkcję przestrzeni przedstawienia podkreślił w wywiadzie słowacki 

scenograf:  

                                                
312 Ibidem. 
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 Znajdujemy się w otchłani wody, czerni, która jest przestrzenią pomiędzy rzeczywistością 
i pomiędzy śmiercią, której nie widać, jest ona pewną tajemnicą.313 

Odczucie to intensyfikowało się jeszcze bardziej wraz ze zobrazowaniem kolejnego 

elementu marynistycznego pejzażu – wiatru. Teatralnym znakiem tej mocy powietrza nie było 

– jak miało to miejsce w innych polskich inscenizacjach Holendra tułacza – oświetlenie, 

projekcja filmowa czy też inny element stałej dekoracji, lecz ruch sceniczny aktorów. 

Moment pojawienia się morskiego podmuchu opisała w swojej recenzji Marta Hofmann: „na 

okręcie pojawia się wiatr, imitowany przez dynamicznie przebiegających mimów”314. 

Dopełnieniem dla tak odrealnionej przestrzeni był brak – charakterystycznego dla 

pierwszego jak i ostatniego aktu libretta opery – obrazów dwóch statków. Zamiast niego 

załoga Dalanda skupiona została wokół rekwizytu przypominającego w swym kształcie stary 

fotel, siedziskiem którego był przytwierdzony do niego kufer315.  

Upiorność zawarta w kolorze żagli statku wiecznego żeglarza zastąpiona została przez 

unoszącą się nad taflą wody mgłę, w której z jednej z bocznych kulis wyłoniła się postać 

Holendra. Problematykę zobrazowania mrocznego oblicza natury poruszył w swojej recenzji 

Stanisław Dybowski, który w grze świateł dostrzegł imitację nadrzeczywistej posępności 

morza.  

Scena samego spotkania postaci norweskiej załogi z Holendrem przedstawiona została 

natomiast na pograniczu rzeczywistości, a sennego marzenia. Na scenę wjechały nagle 

przystrojone białym obrusem okrągłe stoły, przy których zauważyć można było dwóch 

tańczących ze sobą marynarzy, co z kolei miało zabarwienie wręcz surrealistyczne. 

Odrealnienie zawarte było także w semantyce kolorów kostiumów wagnerowskich 

bohaterów. Biel, która przypisana była postaciom Holendra, jego marynarzy, Senty oraz 

wszystkich kobiet przeciwstawiona została ubiorom Dalanda, jego załogi oraz Eryka 

utrzymanych w ciemnych tonacjach. Mając w pamięci poruszoną w książce Estetyka czterech 

żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze przez Zdenkę Kalnicką problematykę 

wieloaspektowości znaczenia barw – czerń, w jednym z jej aspektów widziała badaczka jako 

kolor przemijania, biel natomiast utożsamiała nie tylko z niewinnością lecz także, poprzez 

brak różaności, ze śmiercią – to takie skontrastowanie kolorystyki zawartej w inscenizacji 

                                                
313 Ibidem. 
314 M.Hoffmann, Ból istnienia w wodzie skąpany. [online]. [dostęp 3 czerwca 2012]. Dostępny w Internecie: 
<www.e-teatr.pl/pl/artykuly/136298.html>.  
315 Zob. fot. nr 64, [w:] Aneks, Rozdział I „Holender tułacz, s.49. 
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Trelińskiego, w kostiumach wagnerowskich postaci symbolizować mogło przeciwstawienie 

rzeczywistości realnego świata, wymiarowi wewnętrznej przestrzeni bohaterki.  

W warszawskim spektaklu natomiast obraz stałego lądu został jedynie zaakcentowany 

w niezmiennym dla wszystkich trzech aktów spektaklu elemencie dekoracji ciemnego 

pomostu, ledwo widocznym, gdyż umieszczonym w głębi sceny. Takie jego oblicze nie 

budziło asocjacji z bezpieczną przystanią, mogącą dać schronienie uciekającym przed 

morskimi nawałnicami żeglarzom. Skojarzeń z bezpieczeństwem i opoką domowego zacisza, 

chroniącego przed groźnymi żywiołami natury nie budziło także ukazane w akcie II 

domostwo Dalanda. Przypominające bardziej zniszczoną portową tawernę z wielkim, 

neonowym napisem „Wilkommen”, niż przestrzeń zamieszkałą przez ludzi, konotowało 

poczucie pustki316.  

Dzięki zastosowaniu kinetycznej dekoracji umożliwiono powolny ruch całej 

konstrukcji zarówno w kierunku proscenium jak i wokół własnej osi, co powodowało iluzję 

powolnego unoszenia jej przez wodę. Semantykę tego scenicznego zabiegu związanego 

z przeniesieniem tego miejsca z bezpiecznej przestrzeni stałego lądu i otoczenie go ze 

wszystkich stron lustrem wody tłumaczył słowacki scenograf Boris Kudliczka:  

B.K.: Poszukiwaliśmy przestrzeni, która cały czas jest w ruchu, która tak jak nasz 
bohater błądzi, nie może dopłynąć do rzeczywistości, do krawędzi, do lądu.317 

Przestrzeń ta – w całej koncepcji inscenizacyjnej – miała szczególną rangę, gdyż była 

swoistym, symbolicznym „łącznikiem” w metaforycznym odczytaniu dzieła przez twórców 

warszawskiej inscenizacji: 

B.K.: Na scenie zobaczymy archetyp statku, który dryfuje na wodzie, metaforę jej 
przestrzeni. Łączy oba porządki oceanu i lądu, w skończoności i nieskończoności. 
Inspirowałem się różnymi miejscami, jak opuszczone nadmorskie kurorty, bar, restauracja, 
stacja benzynowa na Route 66 na pustynnym odludziu. Są to miejsca, które w przedstawieniu 
podkreślają samotność i klaustrofobię sytuacji i osób, na które spada deszcz zagłady. 
Przyznaję, że jest to dosyć apokaliptyczna interpretacja „Latającego Holendra”.318 

W taką właśnie przestrzeń wkomponowane zostały postaci dziewcząt oraz piastunka 

Senty – Mary. Inaczej niż w didaskaliach libretta, przypisanych scenom aktu II, czy też, jak 

miało to miejsce we wcześniejszym polskich scenicznych realizacjach tej opery romantycznej, 

nie pojawiły się rekwizyty portretu Holendra jak i kołowrotków, przy których snuły swoją 

pieśń zgromadzone w izbie kobiety. W inscenizacji Mariusza Trelińskiego natomiast 
                                                
316 Zob. fot. nr 65, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz s.49. 
317 Zob. M. Treliński, B. Kudlička, Wizja reżyserska [w:] Dokumentacja dot. wizji wystawienia inscenizacji 
Latający Holender, Archiwum Teatru Wielkiego w Warszawie. 
318 Ibidem. 
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przesiadujące na pływającej tratwie dziewczęce postaci, odziane w podkreślającą ich wdzięki 

bieliznę, wpatrywały się jedynie w przestwór sceny. Roznegliżowanie oraz frywolne pozy 

jakie przybierał w tej scenie kobiecy chór, intensyfikowało obrazowanie seksualnego aspektu 

kobiecej natury. I choć dominujący, nie był to jednak jedyny pryzmat przedstawionej 

kobiecości, jaki zawarty został w tym obrazie.  

Kolejnym były radość i figlarność, które w inscenizacji zapanowały podczas ballady 

Senty, kiedy wszystkie kobiety opuściły dryfującą barkę. Emocje te przedstawione zostały 

pod postacią dynamicznie rozpryskujących się kropel, powstałych z uderzeń białym 

peniuarem o taflę wody jednej z przebiegających tancerek, czy też nieustannie wzburzających 

ją swym tańcem pozostałych panien.  

 Pod koniec ballady wagnerowskiej bohaterki, słabnące rozemocjonowanie tancerek, 

które zaobserwować można było w coraz bardziej spowolnionych ruchach, zamienione 

zostało w pewnego rodzaju nostalgię za wyczekiwanym uczuciem. Zmiana ta zobrazowana 

została także w postaci coraz bardziej spokojnej, aczkolwiek jeszcze lekko rozkołysanej, 

wodnej tafli.  

Ukazana w akcie II inscenizacji wieloaspektowość kobiecej natury 

odzwierciedlona została poprzez czysto zmysłowe doświadczenie żywiołu319.  

Odejście od kanonicznej konwencji wystawienia tej opery, jaką był realizm poetycki, 

związane było bezpośrednio z interpretacją reżysera, który postać Holendra wpisał 

w wewnętrzną przestrzeń archetypicznej kobiecej tęsknoty za doznaniem miłości. Pragnienie 

to zawarte w wagnerowskiej bohaterce – symbolicznie wyrażone w warszawskim 

przedstawieniu w akcie I jak i III poprzez kostium sukni ślubnej – w inscenizacji Trelińskiego 

przestało być tożsame jedynie z czystą, wysublimowaną ideą uczucia, lecz zawierało w sobie 

przybliżającą do granic obłędu ekstazę. Tak zdefiniowane uczucie, jako miłości 

transgresyjnej, przypisał reżyser porządkowi oceanicznemu, przeciwstawiając je miłości 

ziemskiej, tożsamej dla niego z obrazem lądu.  

Podkreślenie nadrzeczywistej proweniencji załogi z przeklętego statku Holendra 

zawarte zostało w umiejscowieniu tychże postaci w niewidocznym dla widzów kanale 

orkiestrowym. Fizyczna nieobecność mężczyzn w scenicznej przestrzeni lecz słyszane jedynie 

głosy operowych śpiewaków, dochodzące jakby z głębin wodnych i unoszących się na scenie 

– podobnie jak mgła otulająca pomost z pannami młodymi – intensyfikowało jeszcze mroczne 

oblicze natury, przypisane tej scenie w didaskaliach libretta Latającego Holendra. W zabiegu 

                                                
319 Zob. fot. nr 66, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.50. 
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całkowitego ukrycia mężczyzn dostrzec można było także zinterpretowanie przez Mariusza 

Trelińskiego oceanicznego żywiołu, jako potężnej, symbolicznej siły, która w spektaklu 

uwolniona została dzięki pierwiastkowi kobiecemu. Mechanizm ów zdawał się tłumaczyć sam 

reżyser w taki sposób go opisując:  

M.T.: Jakiś rodzaj ekstazy erotycznej jest pewnym rodzajem transgresji i wyjściem 
z tego świata. To są miejsca, w których rozum jakby dezerteruje dlatego, że my o tym nie 
potrafimy nic powiedzieć pewnego. Generalnie ta opowieść jest opowieścią o transgresji, jest 
próbą przejścia i napięciem cięciwy pomiędzy dwoma światy. 320 

 Momentem zobrazowania tego emocjonalnego stanu, którego apogeum ukazane 

zostanie dopiero w następnej scenie był obraz zastygłych jeszcze w swych pozach, 

zgromadzonych na pomoście panien młodych. Mając w pamięci przytoczoną już wcześniej 

symboliczną definicję bieli jako koloru śmierci, który utracił swą różaność, czy też rumieniec 

życia, zdawało się być bliskie takiemu kierunkowi ukazania postaci dziewcząt. Zawarta 

w nim metafora transgresji – jako stanu pomiędzy życiem, a śmiercią – zdeterminowana 

została w charakteryzacji kobiecych postaci321. Z jednej strony ubranych w ślubne kostiumy, 

będących także synonimem nowego życia, z drugiej natomiast mającym na swych twarzach 

wyrazisty sceniczny, rozmazany w celowy sposób, czarny makijaż wokół oczu aktorek, 

przypominający trupie sińce.  

Archetypiczny związek obrazów kobiety i wody natomiast w inscenizacji Mariusza 

Trelińskiego zauważyć można było w kolejnej scenie przedstawienia, podczas szaleńczego 

wręcz tańca panien młodych, które – podobnie jak miało to miejsce w akcie II inscenizacji – 

porzuciły „suchą” przestrzeń pomostu, aby w wodzie wirować w ekstatycznym szale. 

Jednakże wykonana na scenie wodna tafla nie była jedynym elementem akwatycznego 

żywiołu, jaki zauważyć można było w tym scenicznym obrazie. Były również ściany deszczu, 

których krople zraszały postaci dziewcząt oraz rozpryskiwały się o spokojne jeszcze z samego 

początku aktu III lustro wody322.  

Wraz ze sceną nadejścia Eryka w opustoszałej przestrzeni scenicznej zauważyć można 

było jedynie postać Senty. Tak jak miało to miejsce w pierwszej powojennej inscenizacji 

także i u Mariusza Trelińskiego zmieniona została finałowa scena opery, co w następstwie 

wykluczyło ukazanie apoteozy idei zbawienia zawartej w ostatnim obrazie dzieła323. Na 

scenie bowiem przedstawione zostało w dosłowny sposób samobójstwo Senty, która wyrywa 
                                                
320 Zob. M. Treliński, B. Kudlička, Wizja reżyserska [w:] Dokumentacja dot. wizji wystawienia inscenizacji 
Latający Holender, Archiwum Teatru Wielkiego w Warszawie. 
321 Zob. fot. nr 67, [w:] Aneks, Rozdział I „Holender tułacz, s.50 
322 Zob. fot. nr 68, [w:] Aneks, Rozdział I „Holender tułacz, s.51. 
323 Zob. fot. nr 69, [w:] Aneks, Rozdział I „Holender tułacz, s.51. 
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trzymaną przez Eryka broń i strzela do siebie. Jej śmierć zaakcentowana została poprzez 

symboliczne zakrycie głowy martwej dziewczyny.  
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1.4. Teatralizacja żywiołów w inscenizacjach Holendra tułacza – próba analizy 

porównawczej 

 

Analiza dramaturgiczna Holendra tułacza wykazała, że główną antynomię w tekście 

libretta stanowią obrazy, stałego lądu oraz morza, w które wpisane zostały dwa światy – 

realny, ludzki przypisany lądowi oraz ahistoryczny, pozaziemski, zawarty w obrazie morza. 

Stanowiły one źródło wielu wyobrażeń – także metaforycznych opozycji – w perspektywie 

których odczytywano dzieło we wcześniejszych podrozdziałach, dotyczących powojennych 

rekonstrukcji tejże opery.  

 Niniejsza próba analizy porównawczej skupiona zostanie wokół wyakcentowania tych 

wątków inscenizacyjnych, w których teatralizacja żywiołów w istotny sposób wpłynęła na 

przekaz tekstu widowiska dzięki ich walorom estetycznym.  

Przedstawienie dychotomicznego charakteru pary wizerunków – ziemi zamieszkałej, 

przeciwstawionej ziemi obcej – podjęła w swych badaniach Marzenna Jakubczak324. Jak 

konstatowała: „ziemia świadomie przekształcona przez istotę ludzką, czy raczej społeczność 

zyskuje miano miejsca”325.  

Przywołuje następnie badaczka rozważania zawarte w artykule Świat, miasto, dom 

przez Mircea Eliadego, w których fundamentalną symbolikę wyrażenia „egzystencjalnego 

doświadczenia bycia w świecie, a dokładniej – fakt znajdowania się w świecie 

zorganizowanym i znaczącym"326 pełnić mogą przedstawienia kraju, miasta, świątyni, domu 

czy też prostej chaty.  

W takim też kontekście w Wagnerowskiej operze owym symbolem ziemi zamieszkałej 

stać się może dom Dalanda. Prawie we wszystkich polskich, powojennych inscenizacjach 

                                                
324 W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że badaniach Marzenny Jakubczak pojawia się pięć antynomijnych par 
wyobrażeń ziemi. Będą to kolejno: 1) ziemia jako bezpostaciowy pierwotny element vs. foremne ciało 
niebieskie; 2) ziemia jako źródło życia vs. śmiertelna siła; 3) ziemia jako miejsce vs. ziemia obca; 4) ziemia 
miękka vs. ziemia twarda; 5) powierzchnia ziemi vs. podziemia. Istotna będzie również badawcza konstatacja 
Jakubczak dotycząca ich prezentacji: "te najbardziej reprezentatywne typy wyobrażeń symbolicznych wraz ze 
swymi antytecznymi odpowiednikami są tyleż przeciwstawne, co komplementarne, a człony każdej z par same 
podlegać mogą dalszej wewnętrznej bipolaryzacji. Zestawienie to ma na celu uwypuklenie dynamicznej i, rzecz 
by można, dialektycznej natury żywiołu ziemi". Zob. M. Jakubczak, Ziemia, Ziemia [w:] Estetyka czterech 
żywiołów..., op.cit., s.24.  
Kolejne, wymienione tu pary lub pojedyncze wyobrażenia ziemi przywoływane będą także w dalszych 
podrozdziałach analiz porównawczych. W ich pryzmacie przedstawiane zostaną przykłady obrazów scenicznych 
z Wagnerowskich inscenizacji, które zdaniem oddać mogą ową problematykę. W tym miejscu zaznaczyć należy 
także, że podobny zabieg w podrozdziałach o charakterze analizy porównawczej zastosowany będzie 
w odniesieniu do naukowych konstatacji dot. wody, ognia, powietrza.  
325 M.Jakubczak, Estetyka czterech żywiołów, op.cit, s.41. 
326 Ibidem, s.41. 
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Holendra tułacza pojawia się sceniczny motyw domu, przedstawiany w różny sposób, także 

w zależności od teatralnej konwencji wystawienia dzieła.  

Nieco inaczej niż w eseju Jakubczak opozycją dla ziemi zamieszkałej staje się 

w Holendrze sfera morza, które w jednym z kontekstów pełnić może analogiczną funkcję 

„obszaru pozostającego poza kulturą jak i niejako na zewnątrz wyznaczonej enklawy 

sacrum”327, którą widziała badaczka w wyobrażeniach ziemi nieoswojonej czy też ziemi obcej. 

 W akwatycznej przestrzeni ujawniona zostaje – na płaszczyźnie tekstu, zarówno 

w akcie I akcie jak i III (np. scena zabawy w porcie) – nadnaturalna obecność 

pozarzeczywistego świata. Metafora działania ponadludzkiej, szatańskiej siły zawarta 

w tekście libretta opery w obrazie morskiej burzy w rekonstruowanych w niniejszej pracy 

inscenizacjach wagnerowskich bardzo często teatralizowana była takimi środkami 

scenicznymi, które mogły wywołać u odbiorców te właśnie wartości estetyczne ostre328, 

przynależne do kategorii grozy. Niezwykle też często istotnym elementem w jej scenicznej 

kreacji w omawianych realizacjach było ukazanie wzburzonych mas powietrza. 

Problematykę dotyczącą przedstawienia w sztuce powietrza jako wiatru piekielnego 

podjęła z kolei w swych rozważaniach Małgorzata Sacha-Piekło. Podkreśla przy tym, że 

temat konfrontacji z żywiołem powietrza spotykany jest w literaturze europejskiej z dziedziny 

ars moriendi. Jak zaznacza: 

poczucie bezsilności, niemożności przerwania owego nużącego ruchu najczęściej 
towarzyszy skrajne przerażenie wywołane konfrontacją z rozszalałymi żywiołami. Nie tylko 
ogień piekielny potrafi być straszliwy – piekło manifestuje również swoją ‘atmosferyczną’ 
grozę.329 

Przywołując kolejne cytaty z dzieł stanowiących przykłady dla prowadzonego wątku 

podsumowuje swoje rozważania następującym spostrzeżeniem: 

 W związku z takimi opisami obszaru piekieł warto bliżej zastanowić się nad 
powszechnymi poetyckimi metaforami wiążącymi poczucie beznadziei, cierpienie, niepokój, 
namiętność i ból z wichrem oraz burzą.330 

Wizualizację tego aspektu manifestowania demonicznej semantyki w dynamicznym 

obrazowaniu powietrza odnaleźć można w inscenizacji Holendra tułacza z 1964 roku 

w reżyserii Leo Nadomanky’ego w Operze Śląskiej w Bytomiu. Potęga rozwścieczonych 
                                                
327 Ibidem, s.46. 
328 W tym też miejscu przypomnieć trzeba, że wartości estetyczne ostre w koncepcji M. Wallisa są "przynależne 
przedmiotom, które wywołują u odbiorcy zdumienie, zadziwienie, grozę, czy nawet przykrość lub przerażenie, 
będące jednak w ostatecznym rezultacie źródłem satysfakcji estetycznej ". Hasło: wartości estetyczne ostre, [w:] 
Słownik terminów literackich,op.cit.,s.606.  
329 M.Sacha-Piekło, Powietrze, [w:] Estetyka czterech żywiołów...op.cit., s.237. 
330 Ibidem, s.238. 
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mocy – uniemożliwiających przez przekleństwo tytułowemu bohaterowi możliwość 

szczęśliwego życia na stałym lądzie – przedstawionych poprzez akwatyczną i atmosferyczną 

siłę, zawarta została w ekspresjonistycznej scenografii potężnych, ciemno-jasnych smug tła. 

Konotowały one morskie wiry utworzone poprzez groźne wichry. Wywołana ekspresja tego 

elementu scenografii towarzyszyła wszystkim trzem aktom bytomskiej inscenizacji, dzięki 

czemu „budować” mogła nastrój niepokoju i grozy w całym przedstawieniu331.  

Odrealnione oblicze powietrza i zarazem morskiego pejzażu ujrzeć mogli również 

widzowie przedwojennej poznańskiej inscenizacji Holendra tułacza z 1937 roku. Inaczej 

jednak rozłożono w jego obrazowaniu akcenty dramaturgii teatralnego przekazu. Nie zabrakło 

wprawdzie wizerunku wzburzonych chmur, ale głównym scenicznym elementem, 

wywołującym odczucie niepokoju były unoszące się w panoramie nieba maszty okrętów-zjaw 

z poszarpanymi żaglami332. Także twórcy kolejnego poznańskiego Holendra wystawionego 

już po wojnie w 1956 roku, nie zrezygnowali z zamiaru zwizualizowania atmosfery niepokoju 

– jednakże w jej wyeksponowaniu posłużyli się innym niż piekielne wichry wizerunkiem 

powietrza i zdecydowali o podkreśleniu jego grozy poprzez tajemniczość, jaką ewokował 

w akcie I widowiska obraz mgły, otulającej statek przeklętego żeglarza333.  

Podobnie rezygnacja z przedstawienia demonicznego oblicza powietrza poprzez 

„dynamiczne” obrazowanie rozszalałych, żywiołowych mocy natury miała miejsce w łódzkiej 

inscenizacji tej opery. Choć wystawiona ona była w symbolicznej konwencji scenograficznej 

nie zabrakło odwołania się do romantycznej estetyki i wyeksponowania, w pierwszym obrazie 

– poprzez pogrążenie w oparach dymu całej scenicznej przestrzeni Teatru Wielkiego – 

tajemniczości i niepokoju, które stały się również dominantami nastroju całego aktu I.  

Należy w tym miejscu przypomnieć kolejne konstatacje Małgorzaty Sachy-Piekło 

o korelacji pojęć powietrza i ducha, który – zdaniem badaczki – w niezwykle interesujący 

sposób wiąże się z symboliką żywiołów. Jak pisze: 

Pojęcie ducha wydaje się najśmielszą próbą wyodrębnienia, intuicyjnego określenia 
odczuwalnej mocy, czegoś „całkiem innego”, co spontanicznie manifestuje się człowiekowi 
burząc swojskość jego świata i do czego człowiek odnosi się ambiwalentnie.334  

Owa moc może być zarówno dobra jak i zła, w zależności od waloryzowania różnych 

istot, które z siebie wyodrębnia. Jednocześnie – jak zaznacza – jej odczuwanie budzi grozę, 

zawartą zarówno w braku postaci, jak i w ich pojawieniu się335. 
                                                
331 Zob.fot. nr 12, nr 16, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.17. 
332 Zob.fot. nr 3, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.8. 
333 Zob.fot. nr 5, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.10. 
334 M.Sacha-Piekło, Powietrze, [w:] Estetyka czterech żywiołów...op.cit., s.212. 
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U Zawodzińskiego w łódzkim Holendrze tułaczu miały miejsce dwa omówione przez 

badaczkę przypadki. Z początku – dzięki steatralizowanej mgle, rozświetlanej jedynie 

światłem latarni, dzierżonych w rękach załogi Dalanda – podkreślony został, przez taką 

kreację teatralnych środków, jedynie nastrój upiorności. Istotnym elementem w kreacji 

scenicznej atmosfery, związanej z budzącym lęk odczuciem początkowo niewidzialnego 

zaistnienia nadrzeczywistej mocy, była sceniczna choreografia przeciągania przez ludzkich 

bohaterów potężnej liny, koniec której nie był w ogóle widoczny, bo pogrążony w kłębach 

unoszącego się dymu336. Ów reżyserski zabieg odczytać można dwustopniowo. 

Choreograficzne zobrazowanie zabiegów marynistycznych sugerowało jednocześnie 

nawiązanie przez nie do miejsca fabuły rozgrywanej w akcie I na morzu, natomiast ów 

gestyczny układ konotować mógł symboliczne wyciąganie czegoś z mglistej otchłani, co 

odrealniało oblicze powietrza w łódzkim widowisku wagnerowskiej opery. Stanowiło to 

preludium do późniejszego wyłonienia się z onirycznych mgieł potężnego szkieletu statku 

oraz upiornych postaci załogi Holendra, przypominających dzięki maskom w kształcie 

czaszek i skrzydłom nie ludzi, lecz demony337. 

Mając w pamięci rozważania Tadeusza Zielińskiego o idei zbawienia oraz jego 

spostrzeżenie dotyczące apoteozy zwycięstwa Dobra uosobionego w uczuciu oraz w postawie 

Senty nad infernalnymi mocami to w dwóch polskich powojennych inscenizacjach Holendra 

tułacza dostrzec ją można właśnie przez obrazowanie natury, co ciekawe zrealizowanych 

w diametralnie odmiennych konwencjach scenograficznych.  

Olbrzymią rangę problematyki owej potężnej, humanistycznej idei, zawartej 

w strukturze libretta opery, podkreślał w swym zamyśle inscenizacyjnym twórca poznańskiej 

realizacji Holendra Tułacza z 1956 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu Willy Bodenstein, 

a jej przedstawienie w obrazach scenicznych stało się kluczowe w jego koncepcji wystawienia 

dzieła. Zrezygnowawszy z – jak to określił – „mitycznej baśniowości” w przestrzeni sceny, 

ukierunkował poznańskie wystawienie Holendra ku realizmowi scenicznemu, jednak nadal 

wpisanemu w ramy realizmu poetyckiego. Podobny zamysł wyeksponowania idei zbawienia 

człowieka w wieńczącej dzieło scenie, dostrzec można w Holendrze tułaczu 

wyreżyserowanym przez Waldemara Zawodzińskiego, u którego postać Holendra od samego 

początku stanowiła metaforyczny obszar walki o duszę żeglarza dwóch transcendentnych sił 

Dobra i zła. Inaczej jednak niż u Bodensteina ukazana została rzeczywistość wszystkich 

                                                                                                                                                   
335 Ibidem, s.212. 
336 Zob.fot. nr 47, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.37. 
337 Zob.fot. nr 48, nr 49, nr 50, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.38-39. 
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trzech aktów w Teatrze Wielkim w Łodzi, zadecydowano tam bowiem o przedstawieniu 

całości w scenografii symbolicznej. Co istotne, z punktu widzenia problematyki niniejszego 

podrozdziału, w wizualizowaniu owej idei zarówno twórcy poznańscy jak i łódzcy zasadniczą 

rolę w jej teatralnym przekazie oparli na symbolicznym postrzeganiu przestworzy, 

traktowanych w obydwu spektaklach jako przestrzeni pośredniej pomiędzy niebem, a ziemią.  

Refleksje badawcze o zaświatach, waloryzowanych pozytywnie, jako jednym 

z aspektów obrazowania powietrza w dziełach sztuki podjęła także w swej rozprawie 

Małgorzata Sacha-Piekło konstatując, że owa przestrzeń „nie jest już właściwie żywiołem 

powietrza, przynależnym kosmosowi, a metaforą nieba"338, po którą często sięgano w kreacji 

dzieł sztuki, aby przedstawić ów kontekst, owo zaistnienie innego świata. Jak zaznacza 

badaczka w eksponowaniu kategorii świetlistej przestrzeni, zarówno artyści romantyczni jak 

i modernistyczni chętnie operowali w swych pracach figurą bezkresnego, bezchmurnego 

i rozświetlonego nieba.  

Wybór tej formy manifestacji rzeczywistości ostatecznej miał też miejsce w obydwóch 

omawianych tutaj polskich, powojennych realizacjach Holendra tułacza, w których w ich 

finale sceniczny horyzont przestawał być już tylko elementem dekoracji morskiego tła, lecz 

stawał się właśnie teatralnym znakiem zaistnienia przestrzeni numinotycznej.  

W obydwu z nich, w jej kreacji, istotną, symboliczną funkcję pełniło oświetlenie. 

Uobecnienie Transcendencji w wizualnym kształcie sceny w poznańskim Holendrze, 

w obrazie nieba, związane było z efektem narastającego rozjaśniania czystym błękitem 

zastępów czarnych chmur, na tle których rozbłysła świetlista łuna. Mając w pamięci refleksję 

reżyserską zawartą w tekście pt. O inscenizacji „Holendra”, dotyczącą semantycznego 

potencjału słów samego Wagnera – „per aspera ad astra” („przez mrok ku gwiazdom”) zabieg 

ów stanowił nie tylko zaistnienie ponadrzeczywistego świata, lecz także istotny element 

metaforyki apoteozy idei zbawienia, zawartej w dramaturgicznym przekazie całego 

spektaklu339. Także w inscenizacji Waldemara Zawodzińskiego obraz bezkresnego, 

konotującego skojarzenie przez szafirowo-błękitną kolorystykę zarówno nieba jak i morza 

(stanowiącego potężne tło sceniczne dla wszystkich trzech jego aktów) przeniknięty został od 

góry jasną, świetlną iluminacją w samym finale operowego widowiska340. Taką interpretację 

scenicznych obrazów, związaną z uobecnieniem sacrum oraz nadprzyrodzonej miłości Boga 

względem ludzi, poprzez rozświetlone, pełne harmonii oraz piękna oblicze przestworzy, 

                                                
338M.Sacha-Piekło, Powietrze [w:] Estetyka czterech żywiołów...op.cit., s.227. 
339 Zob.fot. nr 11, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.14. 
340 Zob.fot. nr 61, [w:] Aneks, Rozdział I Holender tułacz, s.46. 
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w obydwu inscenizacjach intensyfikował jeszcze sceniczny gest uklęknięcia zapatrzonej 

w górę rybackiej wspólnoty – u Bodensteina wszystkich postaci, u Zawodzińskiego natomiast 

niektórych z nich.  
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Rozdział II: Tannhäuser i turniej śpiewaczy na Wartburgu.Wielka opera romantyczna 

w trzech aktach 

 

2.1. Analiza tekstu dramatycznego Tannhäusera pod kątem metaforyki żywiołów 

 

Tannhäuser jest drugą – po Holendrze tułaczu – Wagnerowską operą romantyczną. 

Opuszczając Paryż w 1842 roku Richard Wagner zapoznał się ze zbiorem starogermańskich 

legend rycerskich, których bohaterami byli Tannhäuser, Lohengrin czy Parsifal. Gdy poznaje 

Walkę śpiewaków Hoffmanna, traktującą o XVI-wiecznych turniejach śpiewaczych wie, jaki 

będzie temat jego najbliższego dzieła: Tannhäuser. Pielgrzym romantyczny, rycerz – śpiewak, 

uwikłany w miłosną intrygę bogini Wenus, pełen miłości do otaczającego go świata realnego, 

miotający się między trudnymi wyborami, których musi dokonać. 

Analiza dramaturgiczna zorientowana na projekcję sceniczną tekstu – jak pisze Irena 

Sławińska – ma na celu wydobycie wszystkich „propozycji” teatralnych w tekście oraz 

odczytanie kształtu teatralnego badanego dramatu. W myśl tak ukierunkowanego toku 

analitycznego zaproponowanego przez badaczkę, najbardziej eksponowany w Tannhäuserze 

wydaje się być „zakodowany” w nim obraz sceniczny przedstawiający romantyczną ideę 

wędrówki.  

Jednakże – co podkreśla Bohdan Pociej – romantyczny motyw341 wzbogacony zostaje 

o aspekt sakralny, dzięki temu bohater, wędrowiec- tułacz przeobrazić się może 

w pielgrzyma. W Tannhäuserze w odróżnieniu od wcześniejszych dzieł Wagner kładzie 

nacisk na szerszy – boski horyzont, oparty o ideę zbawienia człowieka poprzez wiarę, 

modlitwę i pokutę. „Pielgrzymka – jak pisze badacz – to forma wędrówki ucelowionej. [...] 

U celu zaś jest wartość najwyższa, pielgrzymuje się wszak do ziem, miejsc, przybytków 

i przedmiotów świętych. Sens pielgrzymki jest w istocie sakralny”342, a więc metafizyczny. 

W ten sposób akcenty dramaturgiczne zostają wzbogacone o niezwykle istotną sferę 

metafizyki, będącej doskonałą inspiracją dla tworzenia sfery muzycznej dzieła. 

Zobrazowaniem w dramacie wymiaru sakralizacji motywu wędrówki jest chór pielgrzymów, 

przyrównany przez Pocieja do ducha chorału luterańskiego oraz XV-wiecznych duchowych 

hymnów protestantów, wysławiający potęgę Boga i moc sprawczą Jego działań: 

                                                
341 Jak zaznacza Bohdan Pociej pielgrzymka – jako szczególna forma wędrówki jest również motywem 
romantycznym, jednakże jest motywem wtórnym, przejętym przez romantyków z średniowiecznej legendy 
rycerskiej oraz wiary. Zob. B. Pociej, Wagner, op.cit., s.81 
342 Ibidem, s.81. 
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CHÓR PIELGRZYMÓW 

Pochwalon bądź tysiące lat!... 

Za łaską twą ma zbłąkany nadzieję, 

Że dojdzie tam, gdzie twa postać jaśnieje. 

Nie straszne piekło, ani zgon, 

Gdy modły ślę przed Boski tron!... 

Alleluja na wieczny czas!... 343 

Sakralizacja romantycznego motywu wędrówki – zdaniem badacza – uwydatnia 

religijny wymiar dzieła344. Temat religijnej wędrówki jest wspólny dla Tannhäusera, 

Lohengrina i Parsifala (w tymże ostatnim symbole religijne objawiają się najbogaciej). Jak 

akcentuje badacz „wiara skupiona w chórze pielgrzymów jest filarem dramatu”345. Analiza 

dramaturgiczna pozwala dostrzec, że rzeczywiście ekspresja niektórych obrazów scenicznych 

związanych z wymiarem sacrum jest na tyle silna, że uchwycić można rozłożenie akcentów, 

o których mówi Pociej, już w słownej płaszczyźnie dzieła. Z jasno nakreśloną drogą i celem 

tej wędrówki, analizowanej przez badacza, ściśle koreluje jeszcze jeden obraz sceniczny, 

który dopełnia i dookreśla religijny wymiar tej drogi. Jest nim obraz Matki Boskiej, który – 

jak wyczytać można z didaskaliów – umieszczony na wzgórzu, przy drodze, staje się 

symbolicznym drogowskazem zarówno dla wszystkich pielgrzymów jak i błądzących 

wędrowców. Stanowi on jasny punkt na drodze do zbawienia. Góruje on również nad 

opozycyjnymi względem siebie światami opisanymi w didaskaliach (akt I, obraz drugi): 

Piękna okolica żywo słońcem oświetlona. Niebo pogodne. W głębi po prawej, 
Wartburg po lewej Horselberg (góra Wenery). – Po prawej droga pochyła prowadząca do 
Wartburgu. - Na wzgórzu przy drodze obraz Matki Boskiej.346  

Napięcie dramatyczne w tej operze – zdaniem Karola Stromengera – powstaje 

pomiędzy dychotomiczną relacją dwóch światów – pogańskiego i chrześcijańskiego. Konflikt 

wartości, które wyznaczają ich ramy usytuowany jest natomiast w samym bohaterze347. 

                                                
343 R. Wagner, Tannhäuser i turniej śpiewaków w Wartburgu – opera w 3 aktach, Lwów 1879, s.43. 
344 O związku między sztuką, a religią pisał Wagner następująco: „Można by powiedzieć, że tam, gdzie religia 
staje się sztuczna, zadanie ratowania ziarna religii przypada sztuce, gdyż symbole mityczne, w których 
prawdziwość we właściwym znaczeniu pierwsza każe wierzyć, sztuka ujmuje według ich wartości obrazowej, 
ażeby przez idealne przedstawienie ich dać poznać ukrytą w nich głęboką prawdę”. Cyt. za: B. Pociej, Wagner, 
op.cit., s.337. 
345 Ibidem, s.84. 
346 R. Wagner, Tannhäuser..., op.cit., s.16. 
347 Ten zabieg zaproponowany przez Wagnera, Bohdan Pociej definiuje jako wcielenie idei odwiecznej, 
pradawnej, nieustannie toczonej walki w człowieku pomiędzy ciałem utożsamianym z całą sferą odczuć 
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Miłość jako jeden z najpotężniejszych żywiołów przenika cały dramat. Głównymi 

fundamentami jej dualistycznej natury, które w dramacie zostały skonfrontowane ze sobą jest: 

miłość ziemska, połączona ze zmysłowością ciała czyli grzeszna, miłość niższego rzędu – 

niedere Minne i miłość duchowa, która poprzez ukierunkowanie ku niebu jest miłością 

wzniosłą – hohe Minne. Jak zauważa badacz, Wagnerowski bohater niczym Faust pragnie 

niemożliwości: zespolenia najsilniejszej rozkoszy cielesnej z najwyższym wzlotem ducha. 

Taka konstrukcja dwóch opozycyjnych kręgów miłości – zdaniem Bohdana Pocieja – 

symbolizowana jest w dramacie przez dwie postaci kobiece: Wenus i Elżbietę. Obie postaci 

nie tylko symbolizują dwie postawy wobec miłości, ale też – jego zdaniem – dwa kręgi 

świata: pogańskiego i chrześcijańskiego. 

Venus, reprezentująca pogańskie bóstwo jest wyrazem naszych fascynacji nie 

kontrolowanymi siłami porywów serca. Jest zmaterializowaną formą dionizyjskości: 

VENUS 

I ukołysze nas tam śpiew uroczy, pójdź niechaj ramię moje cię otoczy,  

Z mych ust płomiennych. Pij rozkoszy czar!...348 

Elżbieta – przedstawicielka świata chrześcijańskiego, jego najwspanialsza perła, jest 

wyrazem miłości czystej, wysublimowanej, duchowej. O miłości dającej nadzieję zbawienia, 

opowie także w swej pieśni w scenie turnieju śpiewaków w akcie II Wolfram: 

WOLFRAM 

Jak wielką jest miłości władza, co nam zamienia w niebo świat!  

Królowo serc, z twarzyczką świeżą, to twoich cnót szlachetny plon, 

To dzieło twe, że znów uderzą 

I pieśń i serca w zgodny ton!349 

Podobnie zobrazowana w dziele natura rozdzielona jest na dwa światy i zdaje się 

również wpisywać w ową dychotomiczną relację przede wszystkim poprzez operowanie przez 

autora – już na płaszczyźnie słownej libretta opery – całą paletą kolorów z ich symbolicznymi 

                                                                                                                                                   
i pragnień zmysłowych, a duchem będącym nośnikiem, odzwierciedleniem „wyższych” wartości, które nie 
ograniczone ciężarem cielesności łączonej przecież często z grzechem wzlatują ku górze, ku Najwyższemu 
Dobru. Ta opozycja – zdaniem badacza- jest wcieleniem idei manichejskiego dualizmu, którą widzi w podłożu 
konstrukcji dramatu. Atakowanej – jak zaznacza- przez ortodoksyjne chrześcijaństwo, lecz silnie wrośniętej 
w mentalność całej średniowiecznej epoki. Zob. B. Pociej, Wagner, op.cit. s.81-86. 
348 R. Wagner, Tannhäuser..., op.cit., s.12. 
349 Ibidem, s.24. 
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skojarzeniami. Literacką impresję na temat zestawienia symbolicznej „szaty kolorystycznej” 

w całym Tannhäuserze poczynił Guy de Portuales: 

Powiązał więc historię św. Elżbiety Węgierskiej z historią wyklętego rycerza, 
montując witraż o pięciu czy sześciu obrazach, gdzie łączą się i przeciwstawiają sobie błękit 
wiary, biel czystości, żywe i posępne czerwienie namiętności i lubieżnego opętania.350  

 Owa symbolika kolorów najpełniej objawiona została w obrazowaniu zawartych 

w dziele dwóch diametralnie innych oblicz przyrody. 

 I tak w obrazie pierwszym aktu I w podziemnym świecie, w którym znajduje się grota 

bogini Venus, przenika wszystko i dominuje jedna tonacja: 

Wnętrze mieszkania bogini Venus: obszerna grota podziemna, oświecona różowym 
fanatycznem światłem. W głębi kaskada, z której woda spływa w błękitne fale morza.351 

 Konotacje nadrealnego, odurzającego światła i różowej barwy przywodzą obraz 

miłości zmysłowej, upojnej – żywiołowej, pełnej szalonego tańca nimf i ich kochanków. 

Zestawienie pucharów wina, jego lubieżnego koloru ze zmysłowym tańcem Bachantek 

odczytane może być jako spotęgowanie metafory dionizyjskości, a także pogańskości: 

 Nr.I. Bachanalia. 

Venus spoczywa na łożu, otoczona Gracyami i Amorkami. Przy niej z głową na rękach 
wspartą, półklęcząc w śnie pogrążony, Tannhauser. Na skałach spoczywają śmiertelnicy, 
których Nimfy uwiodły i sprowadziły w te miejsca. Nimfy się budzą, wzywają i porywają 
w taniec. Z głębi sceny wybiegają Bachantki z pucharami i w wirze szalonego tańca 
przemykają się między grupami Nimf i ich kochanków, porywając ich w coraz burzliwszy 
taniec. W głębi widać Syreny kąpiące się w morzu.352  

Wszystko tutaj naznaczone jest tajemniczym urokiem i miłosną żądzą bogini Venus. 

Obraz wody, ukazany pod postacią błękitnego morza, pełen jest syren – istot pozaziemskich, 

które podobnie jak nimfy, mają za zadanie uwodzić stęsknionych za domem wędrowców. 

W podziemnym świecie ma intensyfikować obraz miłości niebezpiecznej, grzesznej, 

prowadzącej do zguby. Syreny, które są jej personifikacją, przedstawiają mechanizmy tej 

miłości. Miłość ta, tak kusząca, jest jedynie iluzją uczucia, gdyż przez szaleńcze pożądanie 

prowadzi do destrukcji. Ta przepojona dionizyjskością przestrzeń – ukryta w głębi ziemi, nie 

korespondująca z żadną inną przestrzenią, ani z czasem, zaczyna być w pewnym momencie 

postrzegana przez głównego bohatera jako miejsce sztuczne, pozbawione oznak życia, które 

Tannhäuser kojarzy właśnie z naturą:  

                                                
350 G.de Portuales, Wagner. Historia artysty, przeł. J. Korniłowiczowa, M. Korniłowiczowa, Warszawa 1962, s.167. 
351 R. Wagner, Tannhäuser..., op.cit., s.7. 
352 Ibidem, s.7. 
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TANNHÄUSER 

Z rachubą czasu, ani raz 

Nie mogę dojść do końca!... 

Dnie tu – czy lata pędzę z tobą wraz?!... 

Bo tutaj nie ma wschodu słońca, 

Ani na niebie gwiazd tu nie widuję… 

Ni miłej barwy traw, co nam zwiastuje, 

Że lato już u bram!... 353 

Brak odwiecznego cyklu dnia i nocy oraz pór roku, jaki zauważa i za jakim tęskni 

główny bohater, wskazywać może na iluzoryczność tego miejsca, którego sceneria 

przeniknięta różowym blaskiem wraz ze wszystkimi przebywającymi w niej postaciami nimf, 

bachantek, młodzieńców i faunów, stanowi jedynie element służący do utrzymania 

rozbuchanej ekstazy przenikającej tę przestrzeń. W tym też kontekście, owa iluzja natury 

odczytana może być, jako iluzja szczęścia.  

W didaskaliach z tego obrazu aktu I nie ma również bezpośredniego zobrazowania ognia. 

Ukazany jest on pośrednio w słowach, opisujących różne stany emocjonalne postaci:  

TANNHÄUSER 

Gdy szczęście to, jam zyskał upragnione 

Me serce wre i zmysły pali szał, 

Bo to, co tylko bogom dozwolone, 

To z twoich łask śmiertelnik posiąść miał!...354 , 

a także: 

A gdy zapłonie w żyłach krew (…) 

Z mych ust płomiennych pij rozkoszy czar 

I w oczach czytaj chuć namiętnych żar!...355  

 Wszystkie one intensyfikują metaforę dionizyjskiej ekstazy, która staje się potężnym, 

porywającym żywiołem, ogarniającym wszystkie zmysły i zniewalającym świadomość. 

                                                
353 Ibidem, s.9. 
354 Ibidem, s.10-11. 
355 Ibidem, s.12.  
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Gdy główny bohater Tannhäuser wraca do świata śmiertelników, w obrazie drugim 

aktu I, jego oczom ukazuje się wiosenna przyroda. W didaskaliach rozpoczynających tę część 

ukazany, zostaje obraz pięknej okolicy, przenikniętej majowym słońcem. Obraz przenikniętej 

światłem, budzącej się do życia przyrody, stanowi oprawę dla znajdującego się na wzgórzu, 

przy drodze, wizerunku Matki Bożej. Jeśli przyjąć za Marią Popczyk, że „czyste jakości 

manifestujące się w zjawiskach przyrody zawierają w sobie potencjalność estetyczną 

i semantyczną [podkr.D.Ż.]"356, to dzięki zaistnieniu i wyakcentowaniu Świętego Wizerunku 

w tej scenie libretta wśród rozkwitającej, wiosennej natury można podjąć próbę odczytania 

owych potencjalności przez pryzmat symboliki chrześcijańskiej. To sprawia, że barwy 

przyrody stanowić mogą metaforyczną wizualizację wartości, których uosobieniem jest Matka 

Boska. Wiara, nadzieja i czystość. Błękit, zieleń i biel. Metafora nadziei połączona została 

z obrazem rozkwitającej, świeżej, majowej przyrody: 

 TANNHÄUSER 

Jam spał – nagle w głębokim śnie, 

 Olśniony blaskiem zbudziłem się… 

 A gdym otworzył oczy, 

 Był Maj, był Maj uroczy!...357 

Nadzieja rozbrzmiewa również w modlitewnym śpiewie przechodzących nieopodal 

pielgrzymów, pochylających głowę przed świętym wizerunkiem: 

 CHÓR STARYCH PIELGRZYMÓW 

 Do Ciebie Chryste wznoszę głos, 

 Ty nam nadzieją słodzisz los. 

Cześć Tobie, Matce Twojej cześć 

Pielgrzymki trud nam dozwól znieść! 358 

Cały obraz, przedstawiający okolicę Wartburga, rozświetlony jest światłem 

słonecznego dnia, promieniującym i przenikającym wpierw pogodne niebo, a następnie 

wzgórza i leśne krajobrazy. Światło w symbolice chrześcijańskiej pełni ważną rolę 

                                                
356 M.Popczyk, Ogień. Wprowadzenie, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.135. 
357 Ibidem, s.16. 
358 Ibidem,17. 
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semantyczną. Szeroki jest wachlarz metafor z nią związanych, zawsze jednak powiązane są 

z metafizyczną Bożą obecnością.  

W akcie drugim opisy obrazów przyrody zanikają, a miejsce akcji przeniesione zostaje 

– jak opisują didaskalia – do sali śpiewaków w Wartburgu. Na pierwszy plan wysuwa się 

dychotomiczna relacja pomiędzy miłością zmysłową, a duchową, platoniczną zobrazowaną 

w pieśniach Tannhäusera i Wolframa, w scenie turnieju na zamku Landgrafa.  

Powrócą one dopiero w trzecim akcie w diametralnie innym, bo jesiennym, 

zmierzchającym – a następnie przechodzącym w zupełną noc – krajobrazie, który zdawał się 

symbolicznie obrazować umieranie Elżbiety. Owa korelacja podkreślona została w słowach 

przez samego Wolframa:  

WOLFRAM 

Zwiastunem śmierci jest ten zmrok ponury!... 

Dolinę całą kryją czarne chmury… 

Lecz dusza, gdy wyżyn wzbić się chce, 

I wśród pomroki pod niebiosa mknie!359  

Fenomenologiczna cecha nocy – ciemność, konotować może także symboliczne 

zagubienie bohatera, w następstwie którego, dochodzi do odrzucenia przez Tannhäusera 

wartości chrześcijańskich, konstytuujących historyczny świat XIII-wiecznej Turyngii. 

Osamotnienie i brak nadziei na wyzwolenie się z przekleństwa, rzuconego w akcie I przez 

boginię, powoduje decyzją o powrocie do jej królestwa. Wraz z wykrzyknięciem jej imienia – 

z początkiem sceny czwartej ostatniego aktu – wśród blasku różnobarwnych świateł ukazuje 

się leżąca na łożu bogini.  

Ratunkiem mogącym spowodować wyzwolenie tytułowego bohatera z mocy czarów 

Venus okażą się słowa Wolframa stanowiące zapowiedź zdarzeń, świadkami których, będzie 

następnie cała lokalna społeczność:  

WOLFRAM 

Słówko Henryku słuchaj mnie. 

[…] 

Grzechy twe są odpuszczone… 

Ten anioł co cię strzegł na ziemi  
                                                
359 Ibidem, s.50. 



145 
 

Dziś z nieba błogosławi cię  

Wskazując na niebo 

Elżbieta tam! 

[…] 

Do Boga modły śle twój anioł stróż… 

Henryku, wierz żeś ty zbawiony już.360 

Istotną rolę w kreowaniu symbolicznej wymowy ostatniego aktu – podejmując próbę 

odczytania obrazu w aspekcie metaforyki żywiołów – zdaje się być, zawarta w didaskaliach 

wieńczących jego czwartą scenę, wyrażona przez fenomenologiczne cechy powietrza (mgły) 

oraz ognia, opozycja mroku i światła: 

Venus znika. Mgła robi się coraz gęstsza i ciemność się zwiększa. Przedziera się 
jednak przez nią blask pochodni płonących w oddaleniu.361  

Tym razem jednak, w przeciwieństwie do stanowiącego atrybut bogini Venus 

wielobarwnego światła, źródłem jasności rozpraszającej mroki nocy, był prawdziwy ogień, 

będący zarazem elementem żałobnego konduktu, niosącego ciało zmarłej Elżbiety, 

uosabiającej w dziele wszystkie wartości związane z hohe Minne: 

Od strony Wartburga zbliża się orszak pogrzebowy z pochodniami. Pielgrzymi na 
czele. Za nimi rycerze – śpiewacy, niosą ciało Elżbiety na noszach z gałęzi jodłowych.362 

Stąd też, podążając w takim kierunku interpretacyjnym, w obrazie ognia 

rozjaśniającego nieprzeniknione ciemności, dostrzec można metaforę nadziei na wybawienie 

człowieka z otchłani zagubienia i zwątpienia, a w samym żywiole ujrzeć sakralny znak, 

przekształcającej energii dzieł Ducha Świętego. Pozostając nieustanie w optyce rozważań 

Tadeusza Zielińskiego, także w ostatnim obrazie natury wpisanym w finałową scenę dzieła, 

dostrzec można metaforyczną wizualizację idei zbawienia:  

Tannhäuser umiera. Gaszą pochodnie. Dzień zupełnie się robi. Młodzi pielgrzymi biegną 
z gór, niosąc w triumfie pastorał pokryty zielonością i kwiatami.363  

Poprzez analizę ukierunkowaną na wyabstrahowanie obrazów żywiołów z tekstu 

dramatycznego Tannahäuser i turniej śpiewaczy na Wartburgu, w rozdziałach dotyczących 

                                                
360 Ibidem, s.55. 
361 Ibidem, s.55. 
362 Ibidem, s.56. 
363 Ibidem, s.56. 
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rekonstrukcji wybranych polskich inscenizacji tej opery romantycznej, podjęte zostaną 

następujące kwestie: 

§ Czy podkreślono obraz przyrody i jakich użyto do tego środków scenicznych? 

§ Czy obrazy natury w rekonstruowanych inscenizacjach są tylko zwykłą, nieożywioną, 

scenerią, czy też stanowią ważny element scenograficzny o semantycznym potencjale? 

§ Czy i w jaki sposób zobrazowano teatralną metaforę konfliktu pomiędzy „dionizyjskim 

antykiem”, a chrześcijańskimi ideałami Średniowiecza? 
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2.2. Próba zdefiniowania wersji kanonicznej inscenizacji Tannhäusera w aspekcie 

problematyki pracy 

 

Określenie kanonicznej wersji Tannhäusera jest równie skomplikowane jak sam 

proces tworzenia tego dzieła i pierwszych prób jego wystawienia. 

Jak stwierdzi Piotr Kamiński, praca nad dziełem rozpoczęła się zaraz po prapremierze 

Tannhäusera 19 października w 1845 w drezdeńskim Königlisches Sächisches Hoftheater 

(Semperoper). Tydzień potem, gdy miało miejsce drugie przedstawienie, ówczesna 

publiczność usłyszeć je mogła już z pierwszymi poprawkami, jakich dokonał Wagner 

pomiędzy dwoma spektaklami. Informację o tak szybkim ich dokonaniu, odnaleźć można 

także w Kronice opery: 

Prawykonanie zostaje przyjęte przez publiczność z pewnym rozczarowaniem, 
ponieważ w muzyce jest zbyt wiele nowości, również zakończenie utworu z luźno 
naszkicowaną ideą zbawienia nie zostało zrozumiane. Wobec tego Wagner natychmiast 
przeprowadza zmiany w drugim i trzecim akcie zgodnie z upodobaniami publiczności 
i krytyki.364  

 Jednak, to dopiero dwa lata później, wznowienie Tannhäusera przyniosło istotne 

zmiany, dotyczące kształtu finałowego obrazu, zarówno na płaszczyźnie partytury, jak i tekstu 

libretta. Jak tłumaczy Kamiński, rok 1847: „to rok wznowienia drezdeńskiego kiedy doszło do 

gruntownej przeróbki sceny finałowej: w oryginalnej produkcji (1845) tylko efekt 

oświetleniowy wskazywał na obecność Wenus, która nie odzywała się ani słowem; także 

śmierć Elżbiety ogłaszały tylko dzwony na Wartburgu”365.  

 Aby dopomóc lepszemu zrozumieniu swoich scenicznych intencji napisał artysta 

w 1852 roku esej dotyczący wystawienia Tannhäusera366, który złożony z dwóch 

dokumentów – Scenirung der Oper „Tannhäuser"367 i Costumbeschreibung zur Oper  

„Tannhäuser" 368 – po raz pierwszy użyty miał być przy realizacji dzieła w Darmstadt w 1853 

roku. Zawarty w nich aspekt teatralizacji żywiołów – istotny z punktu widzenia niniejszej 

problematyki – przede wszystkim dotyczył obrazowania w akcie I dwóch światów. Zaznaczał 

przy tym jego autor – jak pisze Patrick Carnegy – że obrazu mających miejsce w Venusberg 

Bachanalii, nie należy utożsamiać z typowym baletem, a raczej bardziej z pewnym rodzajem 

                                                
364 Kronika opery, oprac. całości zespół pod kier.M.B. Michalika, zespół tł. z niem.pod kier. J.M. Michasiewicz, 
Warszawa 1993, s.122. 
365 Inf. Za P. Kamiński, zob przypis 9 [w:] Tysiąc i jedna opera, t. II, op.cit., s.650. Taką też informacje odnaleźć 
można również w Operze, red. tomu A. Batta, Könneman 1999, s.772.   
366 P. Carnegy, Wagner and The Art of Theatre, op.cit.36. 
367 Ibidem, s.36. 
368 Ibidem, s.36. 
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pantomimy, pełnej dzikiej zmysłowości, ogarniającej tańczących, wyrażających żywioł 

porywczych emocji, zadowolenia oraz tęsknoty za spełnieniem płynących z najbardziej 

czułych ludzkich pragnień369. Kolorystyczną dominantą dla dekoracji, przedstawiającej krainę 

bogini miłości, miało być olbrzymie różowe płótno, ukazujące zamglone niebo, usytuowane 

w ostatnim planie. Krajobraz Wartburga unaoczniony miał być widzom etapowo:  

 The big transformation occurs when the stage suddenly darkens and the first the cloud effects 
and then the gauzes are lifted up, revealing the new scene in the valley bathed in bright 
daylight.370  

Niestety, tak drobiazgowe wytyczne Richarda Wagnera często nie były respektowane 

przez niemieckie teatry. Świadczyć o tym może smutny incydent z roku 1864 roku, kiedy to 

ich twórca natknął się w Munich Nationaltheater, na sześć nierozciętych egzemplarzy, co 

świadczy, że nie zostały one przeczytane.  

Mająca swoją premierę 13 marca 1861 inscenizacja Tannhäusera na paryskiej scenie 

okupiona została skandalem, spowodowanym przez członków Jockey-Club. Wagner, który 

odrzucił sugestie dyrekcji Opery Paryskiej i odmówił dopisania baletu w akcie II, naraził się 

tamtejszej arystokracji, która ostentacyjnie zbojkotowała przedstawienie. W obronie Wagnera 

stanęła jednak część francuskich krytyków, na czele z Charles'em Baudelairem.  

Przywołać trzeba w tym miejscu także istotną refleksje Piotra Kamińskiego, że to co 

będzie się zwać wersja paryska ulegnie nowym retuszom w 1867 roku, przy okazji 

pierwszego wznowienia niemieckiego w Monachium, a później jeszcze w 1875 roku, gdy 

opera o turnieju śpiewaków wystawiona zostanie w Wiedniu371.  

Znamienną również wydaje się w tym kontekście wskazówka o metodologicznym 

charakterze, autorstwa Jerzego Timoszewicza, który w artykule Partytura krytyczna 

Schillerowskiej inscenizacji „Dziadów”372, przy rekonstrukcjach wybranych inscenizacji 

odwołuje się do zasady editio ultima, która za podstawę rekonstruowanych przedstawień 

bierze przede wszystkim „ostatnie wydanie za życia autora”373. W przypadku inscenizacji 

Tannhäusera należy jednak pójść krok dalej, gdyż – co podkreślał w swojej książce Wagner 

and the Art of the Theatre Patrick Carnegy – dopiero premiera tejże opery w Bayreuth z 1891 

roku (czyli już po śmierci autora) pozwoliła na dookreślenie ostatecznego scenicznego 

kształtu, uznanego potem jako kanon wystawiania tego dzieła. Owo dookreślenie dotyczyło 
                                                
369 Ibidem, s.36. 
370 Ibidem, s.37. 
371 P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera, t.II, op.cit. s.650. 
372 Zob. J. Timoszewicz, Partytura krytyczna Schillerowskiej inscenizacji "Dziadów", [w:] Wprowadzenie do 
nauki o teatrze. Odbiorcy dzieła teatralnego – widz, krytyk, badacz, op.cit., s.553-567. 
373 Ibidem. 
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przede wszystkim – zdaniem uczonego – wyakcentowania przez Cosimę konfliktu pomiędzy 

światem bogini Wenus, a rycerskim światem skupionym na Wartburgu jako metafory 

konfliktu pomiędzy „dionizyjskim antykiem”, a chrześcijańskimi ideałami Średniowiecza.  

Ewolucję artystycznych zmagań Richarda Wagnera w poszczególnych inscenizacjach 

Tannhäusera ukazują nam – zdaniem Antoniego Wicherka – kolejno cztery wersje (Wicherek 

wersję nazywaną wersją drezdeńską rozdziela na dwie – pierwszą z 1845 roku, drugą z roku 

1847), wersja trzecia to dla niego wystawienie paryskie z 1861 roku. Czwartą polski dyrygent 

upatruje w inscenizacji wiedeńskiej, będącej odwzorowaniem wersji paryskiej, tym razem 

zrealizowanej bez przeszkód. Najważniejszymi zatem – choć nie najdoskonalszymi – można 

uznać realizacje: drezdeńską, paryską i – koronującą wszystkie wcześniejsze przemyślenia – 

inscenizację Cosimy Wagner z 1891 roku z Bayreuth. Zatem to właśnie przedstawienie ma 

największe prawo do stanowienia ostatecznego, skończonego wzorca. 

Potwierdza to stanowisko Marii Marzec-Wagińskiej, według której działania Cosimy, 

choć noszące znamiona „interpretacyjnego dookreślenia”, mogły być uznane jako swoista 

kontynuacja spuścizny artystycznej, charakteryzująca się dbałością o odtwarzanie, 

zachowywanie oraz kodyfikowanie Wagnerowskich dzieł. Jak zaznacza badaczka: 

Poświęciwszy się całkowicie propagowaniu dzieł swego męża ożywiła festiwale 
i przyczyniła się wydatnie (aczkolwiek nie wszyscy podzielali to zdanie) do ugruntowania ich 
pozycji w świecie. Zgodnie z koncepcją Cosimy Bayreuth miało odtąd nadawać ton i stać się 
wzorcem dla inscenizacji, które Wagner sam wypracował bądź zaakceptował i na których 
ongiś ‘spoczęło oko mistrza’. (…) Motto Bayreuth, jak to określiła Daniela Thode: Nie mamy 
tu nic do wynajdywania, a tylko do wykonywania.374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
374 M.Wagińska-Marzec, Bayreuth – powikłana spuścizna, Poznań 2007, s.50. 
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2.3. Rekonstrukcja spektakli pod kątem teatralizacji żywiołów 

 

2.3.1. Inscenizacja Tannhäusera z 1967 roku w Teatrze Wiekim im. Stnisława Moniuszki 

w Poznaniu 
Premiera: 13 maj1967. 
Reżyseria: Robert Satanowski. 
Kierownictwo muzyczne: Robert Satanowski. 
Scenografia: Zofia Wierchowicz. 

 

Pierwszą, polską powojenną realizacją opery romantycznej Tannhäuser była 

zrealizowana 13 maja 1967 roku inscenizacja Roberta Satanowskiego na scenie Opery 

poznańskiej. Satanowski – ówczesny jej dyrektor – prócz reżyserii i kierownictwa 

muzycznego podjął się również próby przetłumaczenia i opracowania tekstu 

dramaturgicznego libretta. Oprawę sceniczną stworzyła Zofia Wierchowicz.  

Kształt sceniczny poznańskiej inscenizacji ukazany został w recenzji Stanisława 

Hebanowskiego zatytułowanej „Tannhäuser” w Poznaniu: 

Zofia Wierchowicz na rzucie równoramiennego krzyża zbudowała półkolistą 
konstrukcję, rozwierającą się ku widowni. Pozwoliło to rozgrywać akcję na dwóch 
zasadniczych poziomach. Plan trzeci, przesłonięty przezroczystą materią rozświetlał się 
jedynie przy pochodzie pielgrzymów i końcowym zejściu ze sceny Elżbiety. Niezapomnianą 
chwilą spektaklu był powrót Tannhäusera na ziemię. Gasną barwy – brązy i czerwienie – groty 
Wenus i na pierwszym planie ukazuje się Tannhäuser na tle zimnego błękitno-srebrnego 
horyzontu. Rozlegają się dzwony ziemi rodzinnej, śpiew pasterza przywołuje wspomnienia 
z dzieciństwa i za chwilę nad pogrążonym w kontemplacji rycerzem wniesie się uroczysty 
hymn pielgrzymów. Dwie statyczne sylwetki – Tannhäusera i Pasterza – odcinają się od 
świetlistej przestrzeni. 375  

Istotną rolę w kreacji symbolicznych znaczeń pełnił kolor. Intensywna, wręcz 

„plastyczna” mozaika barw we wszystkich obrazach scenicznych poznańskiej realizacji 

skłoniła Władysława Malinowskiego – w swojej recenzji376 – do refleksji na temat zaistnienia 

w szacie scenograficznej kolorystycznych dominant w poszczególnych scenach spektaklu.  

I tak, każdy z dwóch obrazów steatralizowanej natury aktu I w poznańskiej realizacji 

posiadał różne, dominujące w jego obrazie tonacje kolorystyczne. Do przedstawienia 

podziemnego świata pogańskiej bogini, użyto kolorów o gorącej, wręcz chtonicznej tonacji 

złota, pomarańczy i czerwieni, wpadającej jednak w ziemisty odcień377. Intensywna 

kolorystyka całego obrazu – pomarańcz sukni Venus i złote posłanie, konweniujące 

                                                
375 S. Hebanowski, Tannhäuser w Poznaniu, „Teatr” nr 14 z 15-31 sierpnia 1967 roku. 
376 W. Malinowski, Poznańskie osiągnięcia, „Współczesność” nr 16 z 15 sierpnia 1967 roku. 
377 Zob. fot. nr 70, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.55. 
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z brązowo rdzawym, imitującym skalną ścianę tłem, konotowało poczucie przepychu 

i władzy. Ekspozycja natomiast gołych krągłości tej postaci oddawać mogła atmosferę 

erotyzmu i rozwiązłości wpisanej – już w warstwie libretta – w specyfikę tego miejsca378. 

I choć w wielu głosach ówczesnej krytyki379 ten pierwszy sceniczny obraz poznańskiej 

inscenizacji był zbyt ponury, nie oddający wystarczająco charakteru królestwa rozkoszy, to 

ową ponurość odczytać można również jako pośrednią wizualizację mrocznych sił 

steatralizowanej, podziemnej natury, w scenicznej interpretacji Satanowskiego wpisany – 

intensyfikując ją znacznie – w metaforę grzechu380.  

Scenografia ukazująca steatralizowany las, wytyczyła dwa obszary akcji. Przestrzeń 

sceniczna podzielona została przez dekoracje przypominającą olbrzymi konar drzewa, który 

wystający ponad powierzchnię, wyraźnie zamykał półkolistą przestrzeń pierwszego planu. 

W dalszym natomiast planie widać było w perspektywie olbrzymie pnie wielkich drzew, 

szczelnie otulające obie strony sceny381. Ta część scenografii była niezmienna we wszystkich 

trzech aktach inscenizacji. 

Taki podział sceny, z granicą wytyczoną przez kształt steatralizowanego drzewa, miał 

charakter symboliczny. Wytyczał on bowiem przestrzeń dwóch światów, zdecydowanie je 

rozdzielając. Znaczenie semantyczne miało również rozmieszczenie światów w scenicznej 

przestrzeni. Daleko, w głębi, przedstawiony został podziemny świat bogini Venus, co 

wzmocnić mogło poczucie jego nierealności. Natomiast rzeczywisty, ludzki świat wartości 

chrześcijańskich umiejscowiony został w półkolistej przestrzeni pierwszego planu sceny.  

Ciepła tonacja kolorystyczna królestwa Venus przeciwstawiona została scenicznej 

scenerii okolic Wartburga, ukazanej w odmiennej, chłodnej tonacji. Kolorystycznymi 

dominantami tego obrazu, jak i całego aktu II stały się błękit i srebrzysta biel. Symbolika tych 

barw, przenikających wszystkie „elementy” scenicznego obrazu, stanowiła wizualizację 

ascetycznych wartości. Obraz steatralizowanego nieba, utrzymanego w niebiesko-srebrnej 

tonacji tła, konweniował z granatem lub jasno niebieskim kolorem kostiumów wszystkich 

postaci, biorących udział w turnieju. Srebrzysta suknia Elżbiety przeciwstawiona została 

ciemno-krwistej czerwieni stroju Tannhäusera382. 

 Odejście od realistycznej konwencji poznańskiej inscenizacji, zauważyć można 

oglądając projekty sceniczne do aktu II jak i przynależne do niego fotografie teatralne, 

                                                
378 Zob. fot. nr 71, [w:] Rozdział II, Tannhäuser, s.56. 
379 Zob. T. Grabowska, Wagner na scenie w Poznaniu, nr 150 z 1 sierpnia 1967 roku. 
380 Zob. fot. nr 72, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.57. 
381 Zob. fot. nr 73, nr 74, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.57-58. 
382 Zob. fot. nr 75, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.58. 
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ukazujące sceny pojedynku śpiewaków na zamku w Wartburgu383. Brak w nich realistycznych 

dekoracji, przedstawiających zamek. Symboliczne nawiązanie do miejsca akcji, wyznaczone 

przez tekst dramatyczny dzieła, zostało zawarte w podwieszonej od sufitu dekoracji, w swej 

smukłości i kształcie przypominającej gotyckie okna i łuki. Mając w pamięci refleksje 

Zenobiusza Strzeleckiego384, dotyczące możliwości oddania poprzez konweniujące elementy 

kostiumów i scenografii całej atmosfery czy też metaforyki danego obrazu scenicznego, 

w masywnych, długich strojach postaci stanu rycerskiego dostrzec można symboliczne 

nawiązanie do epoki i zarazem wartości ascetycznego Średniowiecza385.  

  Jedyną informację o wizualnym kształcie finałowej sceny znaleźć można w recenzji 

Stanisława Hebanowskiego, tak ją opisującego: 
(…) i finał, w którym zbłąkany rycerz kona, składając głowę na ramieniu Wolframa. Nie ma w poznańskim 

przedstawieniu kostura, zakwitającego na znak łaski, ale jest niosący katharsis majestat śmierci i grobu, który tak 

fascynował w dziele Wagnera – Tomasza Manna.386  

W poznańskiej inscenizacji operowanie szeroką paletą kolorów i różnych ich odcieni 

było nadrzędną sceniczną dominantą, za pomocą której, wespół z innymi znakami 

teatralnymi, dokonano wizualizacji metafory konfliktu pomiędzy „dionizyjskim antykiem”, 

a chrześcijańskimi ideałami Średniowiecza. W kreacji owej scenicznej metafory istotną 

rolę – dzięki swoim fenomenologicznym cechom i kolorystycznym atrybutom 

poszczególnych żywiołów – ziemi, nieba, ognia – pełniła steatralizowana natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
383 Zob. fot. nr,75, nr 76, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.59;61. 
384 Zob. Z. Strzelecki, Konwencje scenograficzne od antyku do współczesności. Szkice dla miłośników teatru, 
Warszawa 1963. 
385 Zob. fot. nr 77, nr, 78, nr 79, nr 81[w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.59-62. 
386 S. Hebanowski, "Tannhäuser" w Poznaniu, op.cit. 
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2.3.2. Inscenizacja Tannhäusera z 1974 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie 

Premiera: 17 luty 1974. 
Reżyseria: Otto Fritz. 
Kierownictwo muzyczne: Antoni Wicherek. 
Scenografia: Annelis Corrodi. 

 

Zrealizowana 17 lutego 1974 roku inscenizacja opery Tannhäuser przez Otto Fritza 

w Teatrze Wielkim w Warszawie, była drugą (po poznańskiej inscenizacji Roberta 

Satanowskiego z 1967 roku) polską, powojenną realizacją tegoż dzieła. Była zarazem 

pierwszym wystawieniem tej opery w powojennej historii Teatru Wielkiego. 

Również – podobnie jak w realizacji Satanowskiego – w warszawskiej inscenizacji 

wyakcentowana i zobrazowana została metafora konfliktu pomiędzy „dionizyjskim 

antykiem”, a chrześcijańskimi ideałami Średniowiecza. Jej realizacja zgodna była 

z wagnerowską wizją sceniczną tego dzieła.  

Szeroka i złożona problematyka, związana z koncepcją sceniczną ukazana została 

odbiorcom w rozmowie Jana Webera z twórcami tej realizacji – Otto Fritzem oraz Antonim 

Wicherkiem, w „Programie” warszawskiej inscenizacji Tannhäusera z 1971 roku: 

J.W. Zdaje się, że Pan również uważa za celowe położenie głównego nacisku na akcenty 
humanistyczne i ogólnoludzkie w Tannhäuserze? 

O.F. Oczywiście, z tym, że szczególnie interesujący jest dla mnie charakter samego 
Tannhäusera. Człowiek ten reaguje szybko, spontanicznie, jest porywczy, w osobliwy sposób 
jak gdyby pozbawiony pamięci – więzień chwili i afektu, który włada nim w danym 
momencie. Tannhäuser to drugi Holender tułacz – i na nim także ciąży przekleństwo, które 
może zeń zdjąć jedynie śmierć Elżbiety. „Weź, o, weź moje życie, nie nazywam go już 
moim!” I ponieważ został zbawiony, Tannhäuser może umrzeć. Suchy kij pielgrzymi, który 
obsypuje się kwieciem jest w tym utworze tylko metaforą sceniczną. Jednakowóż śmierć 
Tannhäusera jest inna niż w Holendrze tułaczu – tutaj jest ona kresem zamętu i zaślepienia 
uczuć.387 

W przywołanej rozmowie, Antoni Wicherek opowiadał również o powodach decyzji 

wystawienia tego właśnie Wagnerowskiego dzieła: 

Tannhäuser wydaje mi się najlepszą szkołą zarówno stylu muzycznego, jak 
i dramaturgii Wagnerowskiej, Jest to dzieło Wagnera, w którym zostały skrystalizowane po 
raz pierwszy zasadnicze zręby dramatu muzycznego. Nad żadnym ze swych dzieł Wagner nie 
pracował tak długo jak nad Tannhäuserem, opracowując kolejno cztery wersje (2 drezdeńskie- 
1845,1847; paryską- 1861 i wiedeńską-1875. Nie mógł znaleźć ostatecznego rozwiązania 
sceny w grocie Wenus z I aktu i przedstawienia śmierci Elżbiety i Tannhäusera w III akcie. 
W roku 1861 roku, kiedy już zdążył napisać Tristana i ponad połowę Pierścienia Nibelunga – 
został zmuszony przez dyrekcję Opery Paryskiej do wprowadzenia baletu (słynna scena 

                                                
387 Realizatorzy warszawskiego „Tannhäusera” mówią…, [w:] R. Wagner, Tannhäuser, Program Teatru 
Wielkiego w Warszawie, sezon 1973/1974. 
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Bachanalii). Odczuł wówczas potrzebę rozwinięcia harmoniki i wzbogacenia instrumentacji 
I sceny, a także rozbudowania i rozwinięcia Patrii Wenus, której postać – jak pisze 
w Autobiografii – właściwie zaledwie naszkicował. Teraz – bogatszy o doświadczenie 
„Tristana” – ogromnie wzbogacił i pogłębił muzycznie i psychologicznie jej charakter, a tym 
samym zaostrzył konflikt dramatyczny. 388  

W rozmowie na łamach „Expressu Wieczornego” reżyser podkreślał z kolei próbę 

znalezienia formuły, która w założeniu odchodzić miała od niemieckiej- symbolistycznej 

interpretacji, jednakże zarazem nie być zbytnio realistyczna. Oscylowanie pomiędzy owymi 

dwoma konwencjami zauważyć można było w trakcie próby rekonstrukcji kolejnych obrazów 

scenicznych warszawskiego widowiska: dbałość o realizm historyczny – wyakcentowany 

zwłaszcza mocno w kostiumach aktorów oraz ukazaniu elementów symbolicznych 

przedstawionych na scenie Teatru Wielkiego w różnych systemach scenicznych. 

W kreacji wizualnej i semantycznej warstwy warszawskiego Tannhäusera dominującą 

rolę odegrało wprowadzenie innowacyjnej techniki projekcji scenicznej. O artystycznym 

potencjale metody projekcji w kreacji obrazu scenicznego wypowiadała się Annelis Corrodi, 

odpowiedzialna za scenografię w tej inscenizacji:  

Było też dla nas wszystkich jasne, że każda interpretacja i każda znacząca wypowiedź 
jest w pewnym stopniu subiektywna, musi nią być, tak jest dobrze. Jednakże interpretacja 
opery nie jest tylko sprawą subiektywną, zależy również od pewnych czynników, jest 
uwarunkowana artystycznymi możliwościami danego teatru, musi przemówić do 
określonego audytorium. [podkreśl. – D.Ż.] […] Chciałabym tu poruszyć aspekt tej 
niesłychanie ważnej współpracy technicznej i organizacyjnej. Z uwagi na powierzenie mi 
przez warszawski Teatr Wielki scenografii „Tannhäusera” było od początku jasne, że chodzi 
o inscenizację, w której zostałyby przekonująco zastosowane środki techniki świetlnej, 
ponieważ należę do garstki specjalistów projekcji scenicznej. Oznacza to kształtowanie 
przestrzeni przede wszystkim za pomocą światła. Dzięki pomocniczemu środkowi 
technicznemu przesłon świetlnych nadajemy przestrzeni zmienność w ciągu całego czasu, 
dokładnie odpowiadającego tokowi muzyki. Znaczy, to, że czynniki czasu i zmiany 
nabierają, tak jak w muzyce, pierwszorzędnej wagi, ich tok i progresje dają się 
„wkomponować optycznie” z całą dokładnością. [podkreśl. – D.Ż] Teatr Wielki 
rozporządza nie tylko największą, stale wykorzystywaną sceną w Europie, ale również 
znakomitymi, najnowocześniejszymi urządzeniami technicznymi. Np. na odcinku projekcji 
jest on wyposażony nie tylko w kilka urządzeń najwyższej jakości, takich jakie znajdują się 
w przodujących teatrach Europy i Ameryki – po raz pierwszy miałam możność wykorzystania 
jednocześnie 18 najlepszych dziś na świecie projektorów scenicznych firmy „Pani” 
z Wiednia.389 

Kreacja dwóch światów zaistniałych w przestrzeni scenicznej wszystkich trzech 

aktów, w przeważającej mierze miała miejsce, dzięki użyciu metody projekcji. W akcie 

I inscenizacji jedynym niezmiennym elementem scenografii była steatralizowana przyroda, 

                                                
388 Ibidem. 
389 Zob. A. Corrodi, Wizja scenografa, [w:] Dokmentacja dot. inscenizacji Tannhäuser z 1974 roku.  Archiwum 
Teatru Wielkiego w Warszawie. 
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ukazana w zarysach kamieni i drzew rozmieszczonych w kilku planach sceny. Cienie 

olbrzymich gałęzi uzyskano natomiast dzięki rzucanemu przez obiektyw projektora światła, 

które potęgowało efekt olbrzymich ich rozmiarów390. Ten aspekt opisał w swojej recenzji 

Marzyciel i Minnesinger XIX stulecia Wacław Panek: 

Horyzont sceny wypełniają zmieniające się w zależności od klimatu akcji kompozycje 
kolorystyczne, rzucane z projektora. W aktach I i III iluzjonistyczne płaskie głazy i pnie 
starych, ogromnych drzew dzięki odpowiedniemu oświetleniu i w zależności od akcji mogą 
stanowić scenerię zarówno wnętrza legendarnej góry Wenus jak i leśnej doliny Turyngii.391  

Stwierdzić więc można, że dzięki zastosowanej technice w inscenizacji Fritza, 

poprzez oświetlenie niezmiennej scenerii steatralizowanej przyrody, wespół z projekcją 

slajdów, naddano dwa diametralnie inne oblicza, zarówno w warstwie wizualnej 

widowiska, jak i w płaszczyźnie sensów metaforycznych.  

Ukazanie obrazu lubieżnych Bachanalii w akcie I, poprzez wydobycie pierwiastka 

dionizyjskości, zauważalne w charakteryzacji postaci – przypominające te z greckiej mitologii 

– przebywających w świecie bogini i jednocześnie wchodzących w skład jej pogańskiego 

orszaku. Obraz Bachanalii opisał w swojej radiowej recenzji Stefan Wysocki: 

Element pierwszy to choreografia. Jest dziełem Witolda Grucy. Ta choreografia to 
obraz orgii w grocie Wenus. Jest erotyka, jest więcej niż skąpo jeśli chodzi o stroje. I jest 
w tym wszystkim tak prawdziwe piękno, tyle poezji i tak nieskazitelna estetyka ruchu, że 
z największą radością stwierdzam, że od lat tak doskonałej kompozycji tanecznej nie 
widziałem. 392 

Ów obraz sceniczny utrzymany został w tonacji ciepłych pomarańczy i przenikających 

przez nie czerwono-różowych barw393. W tle pojawiały się projekcje z rzutnika, obrazujące 

nagie kobiece kształty oraz olbrzymią głowę byka. Symboliczne kobiece sylwetki, 

pozbawione głów, w połączeniu z wielką ich liczbą wyrażać mogły metaforę erotyzmu, 

ukierunkowanego jednak ku orgiastycznej, bezosobowej żądzy. Malowidło byka stanowiło 

natomiast wizualizację metafory pogańskości394.  

Steatralizowana przyroda w następnym obrazie aktu I, ukazującym krajobraz okolic 

Wartburga, przeniknięta była trzema barwami. Dzięki zastosowanej technice projekcji zieleń, 

błękit i chłodny odcień bieli z różnym natężeniem okalały całą przestrzeń sceny395. Wyraziste 

                                                
390 Zob. fot. nr 82, nr 83, [w:] Aneks, Rozdział II „Tannhäuser”, s.63-64. 
391 W. Panek, Marzyciel i Minnesinger XIX stulecia, „Teatr” z 1974 roku. 
392 Zob. S. Wysocki, Recenzja radiowa, [w:] Dokumentacja prasowa Tannhäuser z 1974 roku. Archiwum Teatru 
Wielkiego w Warszawie. 
393 Zob. fot. nr 84, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.64. 
394 Zob. fot. nr 85, nr 86, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.65. 
395 Zob. fot. nr 87, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.66. 
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kolory, jakich użyto w kreacji tego obrazu, stanowić mogły kolorystyczne atrybuty wiosennej 

przyrody. 

W inscenizacji Otto Fritza zauważyć można reżyserską próbę oscylowania pomiędzy 

dwoma scenicznymi konwencjami. On sam na łamach „Expressu Wieczornego” akcentował 

silnie chęć podjęcia próby znalezienia własnej formuły scenicznej realizacji warszawskiego 

Tannhäusera. Założeniem tej koncepcji było odejście od symbolistycznej interpretacji, 

jednakże bez zbytniego eksponowania scenicznego realizmu. To oscylowanie pomiędzy 

owymi dwoma scenicznymi tendencjami, zauważyć można było w kolejnych obrazach 

scenicznych warszawskiego widowiska. Dbałość o realizm historyczny ukazany został 

zwłaszcza w akcie II, w kostiumach aktorów, nawiązującej do strojów średniowiecznych 

Minnesingerów oraz ówczesnego rycerstwa. Na tle kostiumów wszystkich tych postaci 

wybijała się długa, skromna, szczelnie zakrywająca ciało aktorki biała suknia Elżbiety396. 

Kolor i krój jej kostiumu był symboliczną wizualizacją niewinności tej postaci. Wpisany był 

również pośrednio w szerszą sceniczną metaforę idei zbawienia, która została steatralizowana 

w finałowej scenie tej inscenizacji.  

Wierność dla Wagnerowskiej wizji scenicznej tego aktu „zaakcentowana” została 

w dekoracji wnętrza pałacu397. Jego fasada i łuki podobne są do tych zamieszczonych 

w szkicu artystycznego projektu dla tej sceny, autorstwa Emile Rouarge, wykonanego na 

potrzeby paryskiej inscenizacji Tannhäusera z 1861 roku398. 

Zobrazowanie wartości chrześcijańskich, które ogniskują się w tej operze, zwłaszcza 

wokół wiary, pokuty i modlitwy, ukazane bądź wyakcentowane zostało w inscenizacji Otto 

Fritza, zarówno w odsłonie drugiej aktu I jak i III, w scenach ukazujących Chór pielgrzymów 

zmierzających, a następnie powracających z Rzymu w rodzime okolice Wartburga. 

Kilkudziesięcioosobowa procesja postaci w ascetycznych strojach sprawiała wrażenie 

natchnionego konduktu. Wybijającym się elementem na tle tak skonstruowanego obrazu był 

długi drewniany krzyż, niesiony przez jednego z pielgrzymujących na czele procesji. Kolor 

imitujący drewno, miały również gałązki w tle sceny. Brązową barwą odznaczały się również 

płaszcze pielgrzymów399.  

                                                
396 Zob. fot. nr 88, nr 89 [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.66-67. 
397 Zob. fot. nr 90 [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.67. 
398 P. Carnegy, Wagner and The Art of Theatre, op.cit., s.144. 
399 Zob. fot. nr 91, nr 92 [w:] Ibidem, s.68. 
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W finałowej scenie pojawił się natomiast biały, gigantyczny krzyż, podtrzymany przez 

mniszki, który można odebrać jako symbol idei zbawienia400, omawianej w pracach Tadeusza 

Zielińskiego401.  

Niestety, w zachowanych recenzjach nie sposób znaleźć próby artystycznej refleksji 

dotyczącej ostatniej, finałowej sceny. Ówczesne uwarunkowania społeczno-polityczne, z ostrą 

cenzurą, wykreślającą najmniej choćby odbiegające od obowiązującej linii 

antychrześcijańskiej komentarze, nie pozwoliły zapewne we właściwy sposób odnieść się do 

aspektu tak istotnego dla Tannhäusera – idei zbawienia. 

Dlatego – jako suplement do przedstawionych opinii – można potraktować refleksję, 

jaką podzieliła się z czytelnikami Annelis Corrodi, twórczyni wizualnej warstwy widowiska:  

Zaprojektowanie dla Teatru Wielkiego w Warszawie scenografii do pierwszego dzieła 
Wagnera, wystawionego po drugiej wojnie światowej, było dla mnie nie tylko wielką radością 
ale także i poważnym dla mnie zobowiązaniem […] Należało podejść do realizacji 
zamierzenia z najdalej posuniętą delikatnością, aby uniknąć w interpretacji „Tannhäusera” 
wszystkiego co mogłoby boleśnie urazić niekiedy jeszcze nie zagojone rany. Tu, w samym 
sercu Polski, sprawy o których gdzie indziej chętnie i skutecznie już zapomniano leżą tuż pod 
powierzchnią. 402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
400 Zob. fot. nr 93, nr 94, [w:] Ibidem, s.69-70. 
401 Zob.wątki poświęcone idei zbawienia w książce: G. Golik-Szarawarska, „Wieczna chorea”. Poglądy 
Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, op.cit. 
402 Zob.  A. Corrodi, Wizja scenografa, [w:] Dokumentacja dot. wystawienia inscenizacji Tannhäuser z 1974 
roku. Archiwum Teatru Wielkiego w Warszawie. 
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2.3.3. Inscenizacja Tannhäusera z 1980 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi 

Premiera: 12 kwiecień1980 rok. 
Reżyseria: Bogdan Hussakowski. 
Kierownictwo muzyczne: Wojciech Michniewski. 
Scenografia: Jacek Ukleja 

 

Premiera Tannhäusera na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi, która odbyła się 1980 

roku była zarazem setnym dziełem wystawianym w okresie 25-lecia łódzkiej sceny operowej 

i tym które przygotowano, aby uwieńczyć ów jubileusz. Jego realizację powierzono 

Bogdanowi Hussakowskiemu, oprawę scenograficzną natomiast, współpracującemu z nim już 

nieco wcześniej Jackowi Uklei.  

Zamieszczona w Programie do łódzkiego Tannhäusera wypowiedź samego reżysera, 

napisana dwa miesiące przed jego premierą, określała postawę twórców łódzkiej inscenizacji 

wobec wagnerowskiego dzieła, w której kwestią nadrzędną stała się problematyka wierności 

wobec treści zawartych w jego teatralnym kształcie. Swoimi przemyśleniami z widzami 

dzielił się Hussakowski następująco:  

Pisane teraz słowa, podkreślamy to raz jeszcze odnoszą się do postawy wobec dzieła, 
a nie mają bynajmniej stanowić próby egzegezy spektaklu. Każda realizacja Richarda 
Wagnera stanowi z oczywistych powodów fakt niecodzienny. I to nie tylko na rodzinnym 
gruncie teatru muzycznego, ale na obszarze gatunku teatralnego w ogóle. Każde spotkanie 
twórcze z muzyką, która uruchamia i napędza tę wielką (pod każdym względem) dramaturgię 
prometejskiego „wadzenia się z Bogiem i światem”, dramaturgię poznawania tego świata 
poprzez kolosalną próbę dokonania syntezy różnorodnych jego elementów, każde takie 
spotkanie jest przeżyciem niecodziennym. Na gruncie polskiego teatru porównać się da skalę 
owych odczuć do arcydzieł w rodzaju „Dziadów” czy „Wesela”. Te dość oczywiste 
porównania przypominają zarazem o podobnych pytaniach, które nieuchronnie powstają, przy 
każdej realizacji wspomnianych arcydzieł. Są to pytania o wierność. […]  

Jakiej, jak mierzonej sumienności wymaga wierność duchowi? Od wielkiego 
reformatora przestrzeni teatralnej Adolfa Appii poczynając, a na nie tak dawnych dokonaniach 
Patrice’a Chereau kończąc, miały w historii wagnerowskich realizacji miejsce próby 
sprzeniewierzenia się wizji dekoratora w imię wierności kompozytorowi. 403  

Przytoczony tu fragment – choć nie w bezpośredni sposób – odsłaniał pewne kierunki 

myśli, które miały wpływ na ukonstytuowanie wizji scenicznej, którą zrekonstruować można 

przede wszystkim z zachowanej ze spektaklu dokumentacji fotograficznej. Mając w pamięci, 

że nadrzędnymi wartościami jakie wyłaniają się z teatralnego kształtu Tannhäusera jest wiara 

oraz miłość, a jego filozoficznym pryzmatem staje się – korespondująca z owymi kategoriami 

                                                
403 B. Hussakowski, Od reżysera, [w:] R. Wagner, Tannhäuser, Program Teatru Wielkiego w Poznaniu, sezon 
1979/80. 
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– idea zbawienia jaka wyłania się w samym finale dzieła, to wypowiedź reżysera traktować 

można jako swoistą zapowiedź wobec tak obranej drogi.  

Rezygnacja z „kanonicznego” wystawienia tej opery, która – zgodnie z wytycznymi 

z libretta – sytuuje miejsce akcji w XIII-wiecznej Turyngii, w łódzkiej inscenizacji widoczna 

była przede wszystkim w charakteryzacji wszystkich postaci, zwłaszcza należących do 

ludzkiego świata, w którym kostiumy bliższe były bohaterom epoki romantyzmu, niż 

rycerstwu, damom oraz trubadurom średniowiecznym404. Charakterystyczne dla owej tradycji 

elementy ubioru męskiego, takie jak: biała koszula z kołnierzem i bindą z czarnej aksamitki, 

spodnie oraz peleryna przynależne były zarówno Tannhäuserowi oraz Wolframowi, jak 

i pozostałym występującym na scenie mężczyznom, którzy dodatkowo, aby podkreślić 

dworskość miejsca jakim w akcie II jest zamek Landgrafa, nosili cylindry, czy co dotyczyło 

postaci władcy – odświętną szarfę i ozdobny łańcuch. Także krój sukni Elżbiety w scenach na 

zamku, poprzez liczne marszczenia czy falbany odzwierciedlał w swej formie fason, zbliżony 

do strojów szlachcianek z XIX wieku405.  

Nieco inaczej niż miało to miejsce w innych polskich inscenizacjach Tannhäusera (np. 

w realizacji wcześniejszej – warszawskiej oraz późniejszej – bytomskiej), w których 

przedstawiano postaci z podziemnego świata bogini Wenus na wzór bóstw antycznych, 

w inscenizacji Hussakowskiego, ich oblicze bliższe było postaciom nimf i mitycznych istot 

zamieszkujących dzikie, leśne ostępy, przedstawianych w mitologiach krajów północnych406. 

Różnicę tę zauważyć można było przede wszystkim w charakteryzacji uczestniczek 

bachanalii, które w swych włosach wplecione miały elementy roślinne, tworzące u niektórych 

barwne wianki. Nie zabrakło jednak antycznych motywów, w postaci fragmentów kolumn, 

ułożonych w obrębie proscenium, które odczytać można było, jako podkreślenie w obrazie 

bachanalii ich dionizyjskiego charakteru. Przedmiotem rozbieżności zawartych w recenzjach, 

stała się przedstawiona tam choreografia. Nie wchodząc w polemikę o jej artystyczną jakość, 

w wyrażonej przede wszystkim w scenicznym systemie gestycznym metaforze żywiołu 

miłości zmysłowej407, dostrzec można było wierność Hussakowskiego wobec intencji 

Richarda Wagnera, które były konsekwencją wprowadzonych zmian – po inscenizacji 

drezdeńskiej tej opery, w 1851 roku – w swoich dwóch esejach Scenierung der Oper 

„Tannhäuser” oraz Costümbeschreibung zur Oper „Tannhäuser”, w których zapisał 

wytyczne dla występujących w niej artystów. Ukazanie na scenie obrazu bachanalii, 
                                                
404Zob. fot. nr 95, nr 96, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.71-72. 
405 Zob. fot. nr 97, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.72. 
406 Zob. fot. nr 98, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.73. 
407 Zob. fot. nr 99, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.73. 
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przypisanej dla I aktu dzieła – według uwag wagnerowskich –zbliżone być miało bardziej 

w swej budowie do ruchu pantomimicznego, niż tradycyjnego baletu, który tworzyć miał 

obraz chaosu emocji zmysłowych z całą szeroką paletą poszczególnych odczuć wpisanych 

w ów stan408.  

Ze względu na czarno-biały charakter dokumentacji fotograficznej, informacje 

o kolorystycznej szacie kolejnych aktów łódzkiej inscenizacji odnaleźć można, przede 

wszystkim w niektórych zachowanych recenzjach spektaklu. Dzięki impresjom Małgorzaty 

Komorowskiej, związanym z tymże aspektem, dowiedzieć się można, że w zestawionych ze 

sobą w I akcie dwóch światach i przypisanym im miejscom, jakim były Venusberg oraz 

pojawiająca się potem dolina Wartburga, dla obrazu pierwszego charakterystycznym był 

intensywny kolor złota (przezroczyste, pozłacane kotary) i purpury olbrzymiego łoża, 

będącego istotnym elementem tej sceny409, w drugim natomiast dominował – jak go określiła 

recenzentka – „zielony, łagodny krajobraz w tle”410.  

Podobnie jak miało to miejsce w odsłonie drugiej aktu I, tak i w akcie III, przestrzeń 

sceniczną łódzkiego Tannhäusera ukazano w ten sam ascetyczny sposób, ograniczając się do 

przedstawienia w jej obrębie zaledwie kilku elementów dekoracji, z których wyniesionym 

ponad nie wszystkie była strzelista kapliczka, z rzeźbioną w drewnie figurką Matki Boskiej411. 

Usytuowana została w centralnej części sceny, pośród steatralizowanych w realistyczny 

sposób polnych traw, czy też zbóż, umieszczonych na pochylonych blokach – co sprawiało 

dodatkowo iluzję lekkiego nachylenia terenu. Jednakże twórcy łódzkiego Tannhäusera nie 

ograniczyli się bynajmniej do przedstawienia tych dwóch aktów jedynie w tejże teatralnej 

konwencji. W obrazie tak ukazanej natury w akcie I jak i III pojawiły się – co utrwalone 

zostało na fotografiach – symboliczne elementy, przynależne do porządków znajdujących się 

poza rzeczywistym światem Turyngii. Były to – ukazane w pierwszym planie, oddzielone 

drucianymi linami od reszty scenografii – szczątki roztrzaskanych antycznych kolumn – tych 

samych, które zauważyć można było w mitycznym, podziemnym świecie bogini miłości – 

oraz ukazane, na razie jedynie fragmentarycznie organowe piszczałki, zawieszone 

w centralnej części, tuż pod scenicznym nieboskłonem. 

Interpretacyjny zamysł ukazania ciągłej obecności pierwiastków transcendentnych 

w obrazach żywiołów, w łódzkiej scenografii zdawał się nawiązywać – za pomocą asocjacji 
                                                
408 Zob. W dysertacji rozdział II – Próba zdefiniowania wersji kanonicznej inscenizacji „Tannhäuser” w 
aspekcie problematyki pracy.  
409 A. Iżykowska-Mirowicz, „Tannhäuser”, „Głos Robotniczny” z 16 kwietnia 1980 roku. 
410 M. Komorowska, „Tannhäuser” w rekwizytatorni romantyzmu, „Teatr” z 25 maja 1980. 
411 Zob. fot. nr 100, [w:] Aneks, Rozdział II „Tannhäuser”, s.74. 
 



161 
 

związanej z symboliczną, wertykalną opozycją nieba i ziemi – do immanentnego rozdarcia 

istoty ludzkiej pomiędzy należącą do Stwórcy duszą człowieka, a jego grzesznym ciałem, 

charakteryzującego średniowieczne postrzeganie świata. W tym też skontrastowaniu 

sakralnego wymiaru powietrza z motywem płodności i seksualności ziemskiego żywiołu 

dostrzec można było wpisaną w dzieło, opozycję dwóch przeciwstawnych oblicz miłości hohe 

Minne i niedere Minne, której przedstawicielkami w libretcie są postaci Elżbiety i Wenus.  

Obraz polnej kapliczki konotował także tradycje nabożeństw maryjnych, wpisanych 

w cały rok kalendarza liturgicznego, stanowiących nierozłączną i ważną część ogólnopolskiej 

kultury, jak i mentalności ludowej, w której odczucie bliskości sacrum we wszechobecnej 

przyrodzie przejawiane było często właśnie poprzez akt modlitwy. Formą uobecnienia 

w spektaklu takiej metaforyki były najpierw w I akcie, modlący się pielgrzymi, jak i w akcie 

III zanurzona w modlitwie postać Elżbiety, której dworski strój zamieniony został na zwykłą, 

białą suknię, konotującą niewinność wagnerowskiej bohaterki412. Nawiązanie do folkloru 

odnaleźć można było również w strojach wagnerowskich postaci, w których dominowała 

właśnie prostota, zawarta także w kolorach bieli i czerni. Odświętny charakter procesji 

intensyfikował jeszcze reżyserski zabieg Hussakowskiego wprowadzenia do finałowej sceny, 

nie figurującego w didaskaliach libretta dziecięcego chóru. Ich stroje podobne do szat 

ministrantów (komża i ozdobna pelerynka) służących do mszy świętej, odczytać można jako 

wyeksponowanie sakralnej formy pielgrzymki, jak i pochówku Elżbiety, której ciało zakryto 

czarnym całunem.  

Ta forma pewnej polonizacji zawarta w łódzkim Tannhäuserze, pojawiająca się 

w obrazach zarówno samego krajobrazu, przedstawiającego okolice Wartburga, jak 

i wpisanych weń postaci opery413, w scenografii Jacka Uklei, skłoniła Małgorzatę 

Komorowską do porównania tak ukształtowanej przestrzeni scenicznej z kształtem scenerii 

z arcydzieł polskiego romantyzmu: Kordiana czy sceny snu Hrabiego Henryka z Nie-Boskiej 

komedii. Dzięki informacjom zawartym w jej recenzji dostrzec można także, jak silnie 

wyeksponowana została przez twórców realizacji w samym finale dzieła idea zbawienia:  

Za znak, symbol i klamrę służą organy: Bóg i wzniosłość i ogrom muzyki. W I akcie 
spadają na nieboskłon ich pojedyncze piszczałki pobłyskujące metalicznie, w akcie II 
drobniejsze i uładzone w szeregi tworzą ornament lóż teatralnych oraz tylną ścianę sceny, na 
której rozgrywa się turniej pieśni, aż w III akcie zsuwają się z góry wielkie, zwarte i całe 
w chwili, gdy klęczący Tannhäuser dostępuje przebaczenia.414 

                                                
412 Zob. fot. nr 101, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.74. 
413 Zob. fot. nr 102, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.75. 
414 M. Komorowska, "Tannhäuser" w rekwizytatorni romantyzmu, op.cit. 
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W to reżyserskie nawiązanie w scenicznym zabiegu – do muzycznej warstwy dzieła, 

jakim było ukazywanie organów w kolejnych aktach inscenizacji, podobnie jak na 

płaszczyźnie tekstu dramatycznego, wpisana została kategoria wiary oraz proces przybliżania 

się poprzez nią każdego człowieka do nieskończonego Dobra. W finałowym obrazie 

łódzkiego Tannhäusera uwydatnione to jeszcze zostało przez uklęknięcie zgromadzonego 

w pierwszym planie dziecięcego chóru w momencie ich ukazania. Dopełnieniem dla takiej 

scenicznej wizji związanej z wyakcentowaniem idei obecności Bożej w świecie, w finałowym 

obrazie była – zgodna z zamysłem wagnerowskim – obecność pokrytego listowiem 

papieskiego pastorału, który w inscenizacji łódzkiej trzymany był przez jedną 

z dziewczynek415.  

Taki kształt sceniczny nie spodobał się z kolei wielu łódzkim recenzentom. Jeden 

z nich określił to lapidarnie: inscenizacja nie spełniła naszych oczekiwań. Poza Łodzią 

natomiast – co również znaleźć można w dokumentacji spektaklu – Tannhäuser w reżyserii 

Hussakowskiego odebrany był przez polską prasę bardzo pozytywnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
415 Zob. fot. nr 103, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.75. 
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2.3.4. Inscenizacja Tannhäusera z 2001 roku w Operze Śląskiej w Bytomiu416 

Premiera: 1 grudnia 2001. 
Reżyseria: Laco Adamik. 
Kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin. 
Scenografia: Barbara Kędzierska. 

 

Pierwszego grudnia 2001 roku w Operze Śląskiej w Bytomiu miała miejsce premiera 

Tannhäusera w reżyserii Laco Adamika. Była to pierwsza w powojennej historii tej placówki 

realizacja tej romantycznej opery Wagnera. Decyzja o wystawieniu Wagnerowskiego dzieła 

związana była bezpośrednio z uroczystościami jubileuszowymi 100-lecia działalności 

artystycznej Opery Śląskiej. O powodach jej podjęcia wypowiadał się ówczesny dyrektor 

Tadeusz Serafin w wywiadzie na łamach „Rzeczpospolitej”, w którym zaznaczył, że istotny 

wpływ na realizację właśnie Wagnerowskiej opery miało tło historyczne wpisane w status 

tego miejsca: 

T.S. Wybór „Tannhäusera” jest na pewno ukłonem w stronę kultury niemieckiej, która 
dała korzenie bytomskiemu teatrowi. Na jubileusz stulecia naszego gmachu ta wspaniała 
muzyka wielkiego niemieckiego kompozytora zaśpiewana zostanie po polsku. W ten sposób 
symbolicznie znów spotkają się dwie kultury, które na Górnym Śląsku przenikają się do 
dziś.417 

W rozmowie tej poruszona została także problematyka zderzenia niewielkiego – 

kubaturowo – potencjału Opery Śląskiej w aspekcie wizji inscenizacyjnej wszystkich 

Wagnerowskich dzieł: 

D.L.C. Jak na tak małej scenie zmieści się wielki Wagner?  

T.S. To największe artystyczne wyzwanie dla zespołu. Sami jesteśmy ciekawi 
rezultatu. Moim zdaniem Opera Śląska dojrzała już do tego, by spróbować zmierzyć się z tym 
dziełem. Na deskach Opery Śląskiej gościł już „Holender tułacz”, a i przed wojną w gmachu 
tym często rozbrzmiewał Wagner, grana była nawet jego tetralogia „Pierścień Nibelunga”.418  

Podjęcie tego wyzwania dostrzec można było w kreacji wizualnej warstwy bytomskiej 

realizacji. O jej kompozycji scenicznej opowiadała odpowiedzialna za scenografię 

w bytomskim Tannhäuserze, Barbara Kędzierska: 

                                                
416 Fragmenty rekonstrukcji przedstawione zostały na ogólnopolskiej Konferencji „Opera wobec historii – od 
rekonstrukcji do mityzacji” organizowanej przez Katedrę Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, pod opieką naukową Prof. R.D. Golianka, Prof. P. Urbańskiego.  
417 D.Lubina-Cipińska, Wielki duch małego teatru. Rozmowa z Tadeuszem Serafinem, "Rzeczpospolita" z 28 
listopada 2001 roku. 
418 Ibidem. 
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 Chciałam uzyskać monumentalność, a nie pokazywać bogactwo i przepych. Ponadto 
trzeba było znaleźć rozwiązania inscenizacyjne i plastyczne adekwatne do kubatury sceny.419  

Żeby stworzyć iluzję pogłębienia istniejącej scenicznej przestrzeni, na ostatnim jej 

planie zamontowano animowane tło. W scenograficznym projekcie, zarówno do aktu 

pierwszego, jak i drugiego, miało ono barwę niebieską, z zastygłymi na niej białymi 

chmurami. W swej recenzji „Tannhäuser” w Operze Śląskiej. Wieczór serafinów420 Tomasz 

Flaciński opisywał, że w trakcie przedstawienia nieruchome w projektach scenograficznych 

obłoki, płynnie przemieszczały się po błękitnym niebie. Dzięki komputerowej animacji – jak 

opisywał Flaciński – można było również dostrzec lecące ptaki, co pozwoliło na uzyskanie 

iluzji wielkiej przestrzeni, a także patrząc na owe ruchome animacje, wrażenie upływającego 

czasu. Natomiast w odsłonie pierwszej aktu I, w trakcie pobytu Tannhäusera w grocie Venus, 

animowane tło wygaszono, a całą przestrzeń sceny pogrążono w ciemnościach. Ten 

inscenizacyjny zabieg służyć mógł symbolicznemu podkreśleniu – jak w libretcie zauważa 

sam Tannhäuser – że w grocie bogini miłości przestaje mieć znaczenie kategoria czasu. Obraz 

przemijającego czasu w postaci zmieniających się pór roku, które w tekście dramatycznym 

dotyczą wszystkich śmiertelnych bohaterów, w przestrzeni groty Venus wychodzi poza te 

ramy, stając się wiecznością. Inną, odrealnioną rzeczywistość intensyfikowało dodatkowo 

wprowadzenie mitycznych postaci nimf i faunów, nawiązujących swą charakteryzacją do 

wizerunku greckich bóstw421. W inscenizacji Laco Adamika zrezygnowano z ukazania 

ekstatycznej choreografii, towarzyszącej zazwyczaj zobrazowaniu sceny bachanalii. 

Uczestników zabawy przedstawiono natomiast, w przybieranych co pewien czas, zastygłych 

pozach422. 

Z udostępnionych przez archiwum Opery Śląskiej w Bytomiu multimedialnych 

projektów scenograficznych423 wynika, że niektóre z elementów dekoracji, we wszystkich 

trzech aktach przedstawienia, pozostały niezmienne. Przede wszystkim dotyczyło to 

metalowej konstrukcji pomostu, z siecią przęseł i filarów. Pomiędzy nimi pozostawiono 

otwarty pasaż, przypominający podziemne przejście. Połączeniem dla obydwu w taki sposób 

wydzielonych miejsc, była drabinka, przypominająca swym kształtem ruchome schody. Takie 

rozwiązanie nie umknęło uwadze Wiesławy Konopielskiej, autorki recenzji „Tannhäuser” 

w Operze Śląskiej424, która zauważyła, że dwudzielność sceny, która obowiązuje przez cały 

                                                
419 Cyt. za: Konopielska, "Tannhäuser" w Operze Śląskiej, „Śląsk”, 2002, s.31. 
420 T. Flaciński, Tannhäuser w Operze Śląskie.Wieczór serfinów, „Trybuna Śląska”. 
421 Zob.fot. 106, nr 107, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.78-79. 
422 Zob. fot. nr 108, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.79. 
423 Zob. fot nr 104, nr 105, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.77-78. 
424 W. Konopielska, "Tannhäuser" w Operze Śląskiej, op.cit., s.30-31. 
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czas trwania przedstawienia, jest zabiegiem koniecznym, gdyż w przeciwnym razie w scenach 

zbiorowych pomieszczenie na niej wszystkich postaci, mogłoby być nierealne. W tak 

zorganizowanej przestrzeni natomiast, stworzona została możliwość, przypisania pod koniec 

III aktu górnej części sceny postaciom z mitycznego świata, jednak bez samej bogini Venus. 

Józef Kański po obejrzeniu spektaklu w swoim artykule Jubileuszowy Wagner w Operze 

Śląskiej, który ukazał się w czasopiśmie „Opera” zaznaczył, że twórcy bytomskiego 

Tannhäusera zdecydowali się na przedstawienie „drezdeńskiej wersji"425 dzieła, ukończonej 

przez kompozytora w 1845 roku426.  

Wypełnienie scenicznej przestrzeni elementami scenografii o charakterze 

industrialnym, podkreślającym specyfikę miast Górnego Śląska, świadczyć mogło 

o odczytaniu dzieła przez reżysera, którego zdaniem, zawiera ono bardzo współczesne treści. 

Dzieląc się z czytelnikami swoimi refleksjami tak nakreślił swój zamysł wystawienia 

Wagnerowskiej opery:  

Będzie to inscenizacja świeża, nowoczesna, bardziej symboliczna niż relacjonująca 
wydarzenia, jakie działy się w średniowieczu na zamku w Wartburgu. 

W akcie II scenografia uległa delikatnej transformacji. Dolna część konstrukcji 

pomostu została zaciemniona, a jego część górna została zabudowana prostokątnymi ramami, 

przypominającymi framugi okien, umieszczonymi na tle błękitnego nieba. Dzięki temu 

zabiegowi w symboliczny sposób zaakcentowano kolejne miejsce akcji, jakim była w tym 

akcie sala śpiewaków na zamku w Wartburgu427. W tych scenach widać celowy zabieg 

połączenia „przestrzeni” wielu epok zawarty zarówno w elementach scenograficznych jak 

i kostiumach, na co zwrócił uwagę w swej recenzji Józef Kański428. Sam zaś koniec aktu, 

dzięki kameralności bytomskiej sceny, ukierunkować mógł odbiór widzów ku wewnętrznym 

emocjom postaci, skupionych zwłaszcza na dylemacie Tannhäusera, który dzieli jego wnętrze 

na dwa skrajne i dychotomiczne względem siebie kręgi miłości, a także na uczuciach 

Elżbiety, będącej uosobieniem idei miłości czystej, wysublimowanej429. 

Diametralnie różnie, niż miało to miejsce we wcześniejszych polskich, omawianych 

w niniejszej pracy inscenizacjach, przedstawiono chór pielgrzymów, który dzięki 

uwspółcześnionym kostiumom i rekwizytom walizek przypominał bardziej strudzonych 
                                                
425 Przypomnieć w tym miejscu należy, że "wersję drezdeńską" z 1845 roku cechował brak obecności na scenie 
zarówno kobiecych postaci Wenus oraz Elżbiety, śmierć której ogłaszały jedynie dzwony na Wartburgu. Zob. 
podrozdział w niniejszej pracy dotyczący próby zdefiniowania "wersji kanonicznej" inscenizacji "Tannhäuser".  
426 J. Kański, Jubileuszowy Wagner w Operze Śląskiej, "Opera", s.18-19. 
427 Zob. fot. nr 109, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.80. 
428 J. Kański, Jubileuszowy Wagner w Operze Śląskiej, op.cit., s.19. 
429 Zob. fot. nr 110, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.80. 
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podróżnych, przemierzających dworcowe korytarze, czy też miejskie ulice, niż 

pielgrzymujących wędrowców. Brak jakichkolwiek elementów wyrażających religijny 

wymiar ich podróży, odczytać można natomiast jako zabieg desakralizacji idei wędrówki430. 

Jedynie tytułowy bohater, prócz walizki, trzymał w swych dłoniach potężny pielgrzymi 

kostur.431  

Konstrukcja scenograficzna w akcie III była odzwierciedleniem scenografii z aktu I. 

Dzięki ponownemu zdjęciu okiennych framug, powtórnie uzyskano wrażenie wielkiej, 

otwartej przestrzeni. Tylko animowane tło zmieniło barwę na intensywną czerwień, 

przechodzącą gdzieniegdzie w pomarańczowe smugi. Wizerunek ukazanego na horyzoncie 

sceny, tuż nad górną częścią metalowej konstrukcji, bladego słońca, ewokować mógł 

odczucie końca dnia. Metafora upływającego życia ludzkiego, zobrazowana została dzięki 

charakteryzacji „zmienionej czasem”, całkiem posiwiałej Wagnerowskiej bohaterki432. Co 

istotne z punktu widzenia tematyki pracy, oprócz steatralizowanego w tle nieba w bytomskiej 

inscenizacji Tannhäusera z 2001 roku, całkowicie zrezygnowano z ukazania przyrody, w tym 

odmiennych form krajobrazu, jaki odzwierciedla w librettcie wiosenną (akt I) i jesienną (akt 

III) okolicę, będącą miejscem akcji opery, na rzecz przedstawienia w scenicznej przestrzeni 

panoramy miasta.  

W finałowym obrazie inscenizacji Laco Adamika, w scenie śmierci głównego 

bohatera, zobaczyć można było w tak wykreowanej industrialnej przestrzeni, pozbawionej 

jakichkolwiek form zieleni, spadające z góry listowie, co świadczyć mogło właśnie 

o zaistnieniu siły nadrzeczywistej433. Świeży, wiosenny kolor listków zwrócił uwagę Józefa 

Kańskiego, który analizował go w kontekście jego nieadekwatności, do panującej w akcie III 

Wagnerowskiego dzieła pory roku:  

 [...] na ciało zmarłego Tannhäusera sypią się z góry (choć to już prawie zima) świeże zielone 
liście jako znak wybawienia dla najbardziej występnych grzeszników.434 

 Pomimo pewnej rozbieżności obrazów (w libretcie i w bytomskiej inscenizacji) 

związanych z samym finałem Tannhäusera, którą tłumaczyć można wyborem Laco Adamika, 

wystawienia tego dzieła w „wersji drezdeńskiej” oraz kierunkiem interpretacji scenicznej 

dostrzec można w bytomskiej realizacji wizualizację idei zbawienia, wpisaną w Wagnerowską 

wizję tej romantycznej opery.  

                                                
430 Zob. fot. nr 111, nr 112, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.81. 
431 Zob. fot. nr 113, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.82. 
432 Zob. fot. nr 114, nr 115, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.82-83. 
433 Zob. fot. nr 114, nr 115, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.83. 
434 J. Kański, Jubileuszowy Wagner w Operze Śląskiej, op.cit., s.19. 
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2.3.5. Inscenizacja Tannhäusera z 2009 roku w Teatrze Wielkim im. S. Moniuszki w Poznaniu 

Premiera: 18 kwiecień 2009. 
Reżyseria: Ahim Thorwald. 
Kierownictwo muzyczne: Eraldo Salmieri. 
Scenografia: Christian Floeren. 

 

 

Inscenizacja Tannhäusera w reżyserii Ahima Thorwalda zrealizowana 18 kwietnia 

2009 roku była drugą realizacją tego dzieła w powojennej historii Teatru Wielkiego 

w Poznaniu.  

Reżyser podejmując się wystawienia, nazywanej wielką operą romantyczną, 

zaproponował widzom swoją interpretację sceniczną Wagnerowskiego dzieła. Jej koncepcja 

wyrażona tutaj została przede wszystkim w wizualnej warstwie spektaklu, związana była 

również z pewną ingerencją w fabułę opery. Dotyczyła ona głównie finałowej sceny śmierci 

Tannhäusera. Zmiana ta została dostrzeżona przez krytykę, a jej ocena w polskich recenzjach 

poznańskiego spektaklu związana była również z próbą odpowiedzi, jak intepretować ów 

zamysł reżyserski.  

Odczytanie dzieła przez Achima Thorwalda ukierunkowane zostało ku wzajemnie 

przenikającym się problematykom. Pierwsza dotyczyła, zagubienia jednostki w otaczającym 

ją świecie. Wyeksponowanie rozdarcia wewnętrznego głównego bohatera, zawarte już 

w płaszczyźnie ideowej tekstu dramatycznego, związane było pośrednio z drugą refleksją 

dotyczącą kondycji współczesnego człowieka znajdującego się u progu nowego milenium. 

O głównych aspektach inscenizacyjnych realizacji niemieckiego reżysera pisała 

Margrit Poremba w Programie poznańskiego przedstawienia, tak je akcentując: 

Kim jest Tannhäuser? – Człowiekiem bezdomnym, autsajderem w sztuce, miłości 
i społeczeństwie. (…) Innymi słowy: osobowość Tannhäusera cechuje pewne rozdarcie, jest 
on rozdwojony pomiędzy targającymi nim namiętnościami, a człowiekiem dążącym do 
zachowania właściwej mu harmonii. W ten sposób ból powodowany brakiem stabilności 
wyznacza wewnętrzny obraz osobowości Tannhäusera. (…) Inscenizacja Achima Thorwalda 
pokazuje i uwydatnia owe rozdarcia, rozdwojenia i rany Tannhäusera, pokazuje jednak 
również rysy skrywane pod maską mieszczańskiej etykiety i porządku społecznego 
społeczności Wartburga. Realizatorzy (scenografia Christian Floeren, kostiumy Ute Frühling) 
dają symboliczny wyraz tym stanom wewnętrznym – albo demaskując za każdym razem 
miejsca akcji jako obrazu ułudy, albo pozwalając na to by „realne” miejsca akcji stawały się 
„kulisami” uobecniającymi stany wewnętrzne. 435  

                                                
435 M.Poremba, Autsajder o imieniu Tannhäuser. Aspekty inscenizacji, [w:] R. Wagner, Tannhäuser, Program 
Teatru Wielkiego w Warszawie, sezon 1973/1974, s.21. 
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Sceniczna przestrzeń aktu I, ukazująca scenę bachanalii, przedstawiona została tu 

w niezwykle surowej formie. Ciemnoczerwona poświata, wypełniająca cały ten obraz, dobrze 

konweniowała z krwistym bordo olbrzymich poduszek, rozrzuconych na podłodze, wśród 

których odnaleźć można było postaci Venus i Tannhäusera. Dzięki tej oszczędności 

scenograficznej – widocznej na fotografiach – oraz przedstawieniu znajdujących się we śnie 

postaci kochanków, multimedialne, nieustannie zmieniające się projekcje tła, stanowić mogły 

dominujący element obrazu scenicznego. Ukazanie śniącego bohatera było jednocześnie 

symbolicznym zabiegiem, mającym na celu wprowadzenie w przestrzeń sceniczną poprzez 

ukazanie poetyki snu, wewnętrzną przestrzeń samego bohatera. W poznańskiej inscenizacji 

wprowadzone to zostało przez zastosowanie nowoczesnej techniki medialnej. Dzięki niej 

odrealnione zostały i przypisane do rozdartego wnętrza bohatera rozerotyzowane sceny 

baletowe, a także – istotne z punktu widzenia tej rekonstrukcji – obraz nieba436. 

Aspekt zwielokrotnienia (ukazanych zarówno w przestrzeni sceny, jak i 

w wyświetlanych filmach) pełnych ekstazy elementów choreografii poruszyła Katarzyna 

Wojaszek zaznaczając, że  

projekcje filmowe bachanalii pojawiają się podczas spektaklu kilkakrotnie, by 
unaocznić, jak głęboko wizje z groty rozkoszy zadomowiły się w umyśle bohatera.437  

Podążając w takim kierunku interpretacyjnym, obraz ożywionego, dzięki 

multimedialnej projekcji tła, ciemno-błękitnego nieba, z ciągle zmieniającymi się białymi 

konturami obłoków, również wpisany został w sferę imaginacji bohatera. Stanowić on mógł 

wizualizację tęsknoty za harmonią i wewnętrznym spokojem oraz duchowością jego 

rozdwojonej osobowości. Owe kategorie, zakorzenione są równie głęboko w bohaterze, czego 

wyrazem może być ich wspólne zaistnienie w multimedialnych projekcjach tego obrazu. 

Sceniczna przestrzeń pod koniec aktu I, podczas sceny powrotu Tannhäusera do 

rodzimych okolic – cała ukazana została w szarej tonacji. Zamiast scenografii wiosennej 

przyrody – jak miało to np. miejsce w warszawskiej inscenizacji z 1974 roku, ewokującej 

budzący się do życia świat, w realizacji Thorwalda ukazano szarą, pustą scenerię, co 

sugerować mogło poczucie beznadziei. Dopiero w następnej scenie na multimedialnym tle 

ukazane zostały projekcje pielgrzymów438. 

                                                
436 Zob.fot. nr 117, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.85. 
437Zob. K. Wojaszek, Poznański Tannhäuser, [w:] Dokumentacja prasowa Tannhäuser z 2009 roku. Archiwum 
Teatru Wielkiego w Poznaniu.  
438 Zob. fot. nr 118, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.86. 
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Symbolicznie nawiązanie do odwiecznego porządku ludzkiego świata, zostało zawarte 

w dekoracji ukazującej salę zamkową, która dzięki kolumnom, nawiązywała do architektury 

klasycystycznej439. Ów zamysł inscenizacyjny związany był bezpośrednio ze sceną pożaru, 

opisaną przez Margerit Porembę:  

Realizatorzy spektaklu unaoczniają ten doniosły aspekt na scenie: z pozoru stabilna 
budowla, w której mieści się sala turniejowa, zostaje rozsadzona. Dach sali unosi się, 
pozostawiając po sobie rozchodzącą się szczelinę, przez którą do przesyconej podwójną 
mieszczańską moralnością przestrzeni wdziera się świat fantazji Wenus.440  

Aby dokonać próby zrozumienia zabiegu „wpisania” przez twórców poznańskiej 

inscenizacji obrazu pożaru (którego nie ma w libretcie dzieła), w scenę śpiewaczego turnieju 

na Wartburgu w akcie II, przywołać można rozważania Marii Popczyk, dotyczące roli 

obrazowania płomieni w dziele sztuki, zawarte w rozdziale Temperatura i płomień, będącym 

jednocześnie częścią rozprawy owej badaczki, dotyczącej żywiołu ognia441. Jak zaznaczy 

Maria Popczyk, płomień tożsamy jest również z temperaturą „sygnalizującą o intensywności 

i natężeniu wewnętrznych doznań, wraz z którymi pojawia się gorączka i śmierć 

termiczna"442. Jednocześnie, dokonując interpretacji wybranych dzieł sztuki, przywołuje 

konstatacje Junga związane z obrazowaniem tego żywiołu. Jak stwierdzi Maria Popczyk: 

Jung w obrazie ognia, płomienia czy światła widzi analogon do libido. Tym samym 
unifikuje semantycznie wszelkie przedstawienia i metaforyczne obrazy ognia do jednego 
znaczenia. Śledząc liczne teksty liturgiczne, pisma mistyków i przedstawienia wykazuje, że 
w zmysłowym obrazie płomienia zostaje ukazana energia archetypu.443  

Idąc tym tropem oraz mając na uwadze kształt sceniczny poznańskiej inscenizacji 

wyłaniający, się z zabiegów rekonstrukcyjnych stwierdzić można, że steatralizowany za 

pomocą multimedialnej projekcji żywioł ognia, dzięki swoim właściwościom pochłaniania 

materii wyrażać mógł teatralną metaforę cielesnej żądzy, jaką gloryfikuje w swym śpiewie 

tytułowy bohater oraz rozpadu rzeczywistości, jaka miała miejsce przez sceniczne 

wprowadzenie innego wymiaru444.  

Operowanie przez Thorwalda znaczeniami symbolicznymi i metaforycznymi sensami 

najpełniej ukazane zostało w scenicznych obrazach aktu III. Jego krajobraz złożony ze 

szczątków budowli, ruin, stanowić mógł wizualizację metafory rozpadu świata. Jedynym, 

                                                
439 Zob.fot. nr 119, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.86. 
440 M.Poremba, Autsajder o imieniu Tannhauser, op.cit. 
441 M.Popczyk, Ogień. Temperatura i płomien, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.149-173. 
442 Ibidem, s.166. 
443 Ibidem, s.166. 
444 Zob.fot. nr 120, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.87. 
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zachowanym w całości, usytuowanym pośrodku sceny, była biała figura Matki Boskiej. 

Symbol wiary i nadziei dla świata pełnego ruin445. Finałowa scena śmierci Tannhäusera, 

trzymającego jednocześnie za ręce dwie postaci: stojącej nad nim Wenus i leżącej koło niego 

Elżbiety, była w polskiej prasie przedmiotem polemik446. W finałowej scenie pojawił się 

natomiast, obsypany zielonym listowiem kostur, oraz delikatna warstwa białego puchu, 

pokrywającego miejscami scenę i ciało głównego bohatera.  

Steatralizowane żywiołowe siły przyrody: powietrza (w obrazie nieba) i ognia 

w akcie I i II wpisane zostały w poznańskiej inscenizacji w sferę imaginacji bohatera, 

stanowiły wizualizację dwóch potężnych sił zawartych w człowieku.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
445 Zob.fot. nr 121, nr 122, nr 123, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.88-90. 
446 Zob.fot.nr 124, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.90. 
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2.1. Teatralizacja żywiołów w inscenizacjach Tannhäusera – próba analizy 

porównawczej 

 

Przedstawienie symbolicznego wertykalizmu (niebiosa jako obszar sacrum vs. 

diaboliczne podziemia – profanum, a pomiędzy nimi ludzki świat) było częstym artystycznym 

motywem w malarstwie i literaturze europejskiej.  

Także w kolejnej, po Holendrze tułaczu, operze romantycznej Tannhäuser, dostrzec 

można kreacje owego symbolicznego wertykalizmu, zawarte w obrazach Wagnerowskiego 

świata. Tym razem jednak mniej infernalność, a bardziej metafora pogańskości (ukazana 

również w rozwiązłym zachowaniu uczestników sceny bachanalii), przypisana w libretcie 

ahistorycznej, podziemnej przestrzeni dramatycznej – waloryzowana negatywnie – 

przeciwstawiona została duchowości chrześcijańskiej, kojarzonej przede wszystkim 

z sakralizacją niebios, choć sfera sacrum w dziele obejmuje również powierzchnię Turyńskiej 

ziemi.  

Kwestie ogromnej różnorodności wyobrażeń i symboli ewokowanych przez fenomen 

ziemi, często ich antytetycznych relacji, uwydatniających dialektyczną naturę ziemskiego 

żywiołu wyodrębniła, a następnie przeanalizowała na wybranych przykładach dzieł sztuki 

przywoływana już wcześniej Marzenna Jakubczak w tekście Ziemia – źródłowe motywy 

wyobraźni. Podążając za jej rozważaniami, dwa skrajne wizerunki ziemi, wokół których 

tworzą się dalsze semantyczne – używając określenia badaczki – wewnętrzne bipolaryzacje, 

można dostrzec w dwóch powojennych inscenizacjach Tannhäusera: warszawskiej, 

wystawionej przez Otto Fritza w 1974 roku, oraz łódzkiej w reżyserii Bogdana 

Hussakowskiego, zrealizowanej w 1980 roku. 

W obydwu realizacjach, w dychotomicznej kreacji wizerunku ziemi – jak i przypisanej 

mu „atmosfery” (absolutnego pogrążenia się w zmysłowych namiętnościach, 

przeciwstawionych ascetycznym wartościom religijnym), istotnę rolę w budowaniu 

teatralnych metafor stanowił ukazany w scenicznych obrazach zarówno podziemny (akt I), jak 

i leśny krajobraz (akt I oraz III). 

Podkreślenie mitycznej – w tym kontekście też pogańskiej – proweniencji scenicznej 

przestrzeni I aktu, stanowiło ważny aspekt zarówno w warszawskiej, jak i łódzkiej 

inscenizacji Tannhäusera. W pierwszej, dla jej ewokacji wykorzystano wizerunek głowy 

byka, w kierunku którego, znajdujące się w bliższych planach roznegliżowane postaci kobiet, 

wznosiły swe ramiona, a co odczytać można jako symboliczny wyraz aktu pogańskiego kultu. 

W drugiej natomiast, prócz elementów dekoracji przedstawiających rozstrzaskane elementy 
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antycznych kolumn, ową metaforykę intensyfikowały roślinne motywy, zawarte w wiankach 

lub w długich trawach, przeplatanych we włosach Nimf, tańczących przed wejściem do 

potężnego, wypełniającego całą scenę wnętrza, przypominającego olbrzymią jaskinię. 

W zabiegu tym ujrzeć można wierność łódzkich twórców didaskaliom dzieła, które informują 

że akcja dzieła rozpoczyna się w podziemnej jaskini.  

Marzenna Jakubczak w swej analizie dotyczącej motywu groty, jaskini czy też 

pieczary zwróciła uwagę, że uosabiają one typowo żeński aspekt ziemi, kojarzony często z jej 

płodnością, ale też z tajemnicą jaką kryć mogą przepełnione mrokiem jej czeluści. Motywy te 

stanowią zarazem jedną z trzech grup obrazów ziemi (obok doliny oraz góry), w których 

poprzez rozmaite formy naturalnego jej ukształtowania dostrzega badaczka inspiracje dla 

wyodrębnienia typowych symbolicznych ikonizacji ziemskiej energii w dziełach sztuki447 .Jak 

zaznacza: 

Grota, jaskinia, pieczara, jama bądź jakakolwiek inna szczelina lub głęboki otwór 
wydrążony w ziemi uosabia typowo żeński aspekt ziemi, a mianowicie zawsze pogrążoną 
w mroku macicę Matki Ziemi. Pośrednio jaskinia symbolizuje także nieświadomość, przejście 
do świata podziemi – i to zarówno aspekt wejścia, jak i wyjścia, czyli zstąpienia do świata 
zmarłych [...]448 

 W wagnerowskim Tannhäuserze – już na płaszczyźnie libretta – w miejsce to wpisany 

jest obraz ekstazy, jakiego doświadczają wszystkie postaci uczestniczące w szaleńczym, 

orgiastycznym wręcz tańcu.  

W Teatrze Wielkim w Łodzi wnętrze jaskini steatralizowane zostało przy użyciu 

pomarszczonych, przeźroczystych, pozłacanych materiałów, dzięki czemu możliwe było 

jednoczesne nawiązanie do realistycznych kształtów, jakie przybierać mogą podziemne 

czeluści ziemi, unikając zarazem naturalistycznej dosłowności dekoracji, co pozwoliło na 

operowanie semantyką nawiązującą do wydobycia ekspresji pożądania, jakie zawarte zostało 

w całym obrazie scenicznym449.  

W warszawskiej realizacji, jej twórcy zrezygnowali wprawdzie całkowicie 

z realistycznego przedstawienia w obrębie sceny dekoracji groty, jednakże nawiązali do jej 

zaistnienia w symbolicznym zabiegu zamknięcia przestrzeni, poprzez nieustanną projekcję 

obrazów, przypominających naścienne, jaskiniowe malowidła, pojawiające się w ostatnim 

planie. Obraz miłosnej żądzy, panującej w tak wykreowanej chtonicznej przestrzeni, 

podkreślono – oprócz wyrażających ją układów choreograficznych – używając techniki 

                                                
447 Inf.za M. Jakubczak, Ziemia, [w:] Estetyka czterech żywiołów…, op.cit., s.54. 
448 Ibidem, s.54. 
449 Zob. fot. nr 98, nr 99, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.73. 
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projekcji, dzięki której widzowie zobaczyć mogli również, efemeryczne kształty nagich, 

pozbawionych głów kobiecych ciał, przedstawione w ciepłych tonacjach, będących dzięki 

projekcji w nieustannym ruchu, co odrealniło jeszcze mocniej podziemny krajobraz, 

wydobywając raczej panujący nastrój tego miejsca450.  

Jak wykazane zostało wcześniej, w rozdziale dotyczącym analizy tekstu 

dramatycznego Tannhäuser, metaforyczna wizualizacja wartości (wiary, nadziei i czystości) 

wpisana została w obraz (odsłona druga aktu I) ukazujący wiosenny krajobraz Wartburga, 

z kolorystycznymi dominantami majowej przyrody – błękit nieba, zieleń traw oraz biel 

kwiecia, – które mogły stać się ich metaforyczną konkretyzacją. Taka interpretacja obrazów 

natury przez pryzmat symboliki chrześcijańskiej, możliwa była dzięki zaistnieniu 

w przestrzeni dramatycznej, na wzgórzu wizerunku Matki Bożej, który stanowić mógł 

symboliczny znak sakralizacji owego miejsca. Drugim znakiem intensyfikującym działanie 

sacrum w obrazach świata był wizerunek krzyża, niesiony przez postaci Pielgrzymów, 

wędrujących przez leśne ostępy Turyngii aż do Rzymu, aby tam móc uzyskać rozgrzeszenie.  

W tym miejscu ponownie przywołać trzeba poruszaną w badaniach Marzenny 

Jakubczak tematykę, dotyczącą żeńskiego aspektu ziemi, tym razem jednak uświęconego 

przez pryzmat dogmatu mariologicznego: 

Rehabilitacja żeńskiego pierwiastka dokonuje się w chrześcijaństwie, zwłaszcza 
prawosławnym dopiero wraz z otwarciem się na dogmat mariologiczny. Maria Dziewica na 
nowo sprowadza dziewiczość na ziemię; ontologicznie zdolna jest zawrzeć w swej głębi 
Nieograniczonego. „Zmartwychwstała” dziewiczość poświadcza zamysł Boży względem 
stworzenia: doskonałą jedność tego, co ludzkie, z tym, co boskie. W archetypowym planie 
świętości, czyli spełnionego człowieczeństwa, boskiej hipostazie Chrystusa odpowiada ludzka 
hipostaza Théotokos – Bożej Rodzicielki. [...]  

Ikona Dziewicy trzymającej w ramionach dziecię Jezus pieczętująca Bożą przyjaźń 
z człowiekiem, Filántrhropía Théu, nie oznacza jednakże akceptacji owej wężowej energii 
przenikającej ziemski element wcielony w naturę kobiecą. Uznana i otoczona szacunkiem 
zostaje jedynie kobiecość wyniesiona w sferę uraniczną, przekształcona dzięki Wniebowzięciu 
Dziewicy-Matki, utożsamionej przez Junga z Sofią Bożej myśli.451  

Przypomniana tu problematyka sakralizacji ludzkiej rzeczywistości, (zwłaszcza 

przyrody wiosennej i jesiennej) zaistniała w scenograficznej warstwie dwóch powojennych, 

omawianych już wcześniej realizacji Tannhäusera: warszawskiej z 1974 roku oraz łódzkiej 

z 1980 roku.  

Tak ujęty – za badaczką – aspekt natury (w tym właśnie ziemi) przenikniętej 

nadprzyrodzoną obecnością sacrum, uwypuklony przez wizerunek Bożej Rodzicielki, 

                                                
450 Zob. fot. nr 84, nr 85, nr 86, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.65. 
451 M. Jakubczak, Ziemia, [w:] Estetyka czterech żywiołów, op.cit., s.67. 
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odnaleźć można w inscenizacji Tannhäusera na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi. W jej akcie 

I i III, pośrodku przestrzeni scenicznej umieszczona została, wśród realistycznej scenografii 

polnych łąk, strzelista kapliczka z rzeźbioną w drewnie figurką Matki Boskiej, przy której 

w ostatnim akcie modliła się Elżbieta, oraz wokół której – w finałowej scenie opery – 

skupione zostały pozostałe postaci452.  

W realizacji Hussakowskiego pojawił się także wizerunek odrealnionego oblicza 

nieba. Mając w pamięci konstatacje Małgorzaty Sachy-Piekło dotyczące przedstawienia 

w sztuce Transcendencji453, to przybliżane do sceny, dzięki aparaturze kinetycznej 

i jednoczesne odsłaniane coraz bardziej, w każdym z trzech aktów oczom widzów, elementy 

dekoracji organów, zawieszonych w powietrzu, jeszcze mocniej intensyfikowało zawartą 

w dziele problematykę obecności Boga w świecie dzięki różnym formom steatralizowanej 

przyrody czy też elementów świata manifestowaną w łódzkim widowisku454.  

Natomiast w warszawskiej realizacji Tannhäusera wystawionego przez Otto Fritza nie 

pojawił się wprawdzie wizerunek Matki Boskiej, lecz w finałowej scenie, potężny biały 

wizerunek krzyża stanowiący sceniczną wizualizację idei zbawienia i oddziałując na całą 

sceniczną przestrzeń – w tym przebywających tam w leśnym krajobrazie bohaterów – stał się 

zarówno jej fizyczną jak i symboliczną dominantą oraz jednocześnie teatralnym znakiem jej 

sakralizacji. Ów semantyczny wydźwięk finałowej sceny w warszawskiej inscenizacji 

dopełniał obraz maleńkich świetlnych punkcików, przedstawiających płomienie pochodni, 

trzymanych przez męską część królewskiej świty. 

Wielopłaszczyznową refleksję, dotyczącą aspektu obrazowania ognia w historii sztuki, 

podjęła w swych badaniach Maria Popczyk. Na początku rozdziału poświęconego 

problematyce tego żywiołu zaznacza:  

Sztuka jest tą dziedziną, która czyni ogień czytelnym komunikatem – wyzyskuje jego 
fizyczne i zmysłowe walory, w jej ramach ogień staje się bądź narzędziem, bądź przedmiotem, 
bądź materiałem.455  

Metaforyczne obrazowanie ognia pojawia się już na płaszczyźnie libretta w samym 

finale dzieła, w którym oprócz dosłownego zaistnienia, stać się on może zarówno w wymiarze 

metafizycznym, jak i moralnym, przejawem zwycięstwa wiary, jakie w pełni dokonuje się 

w symbolicznym akcie zakwitnięcia papieskiego pastorału. 
                                                
452 Zob. fot. nr 100, nr 101, nr 103, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.74-75. 
453 Jak konstatuje badaczka: "Sztuka często próbuje pokazać wzajemne przenikanie się tego i innych światów. 
W złożonych wielowarstwowych kompozycjach powietrze najczęściej przejmuje na siebie rolę przestrzeni obcej, 
innej, transcendentnej". Zob. M. Sacha-Piekło, Powietrze, [w:] Estetyka czterech żywiołów, op.cit., s.230-231.  
454 Zob. fot. nr 103, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.75. 
455 M.Popczyk, Ogień, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.136. 
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Tak więc przez pojawienie się rekwizytów w postaci zapalonych pochodni, jak 

i rozkwitłego pastorału, dostrzec można sieć metafor teatralnych, jakimi posłużyli się twórcy 

warszawskiej inscenizacji, aby ukazać publiczności, szeroki kontekst wymowy dzieła456.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
456 Zob. fot. nr 94, [w:] Aneks, Rozdział II Tannhäuser, s.69. 
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Rozdział III: Lohengrin. Opera romantyczna w trzech aktach 

 

3.1. Analiza tekstu dramatycznego Lohengrina pod kątem metaforyki żywiołów 

Lohengrin – trzecia opera romantyczna, którą Wagnerowski badacz, Bohdan Pociej 

zaliczył – zaraz po Holendrze tułaczu i Tannhäuserze – do trylogii, będącej trzystopniowym 

preludium do wielkości Richarda Wagnera i zarazem tą, która stanowiła ukoronowanie jego 

pierwszego okresu twórczości. Mając w pamięci terminologię stosowaną wobec Lohengrina, 

jako opery w romantycznej w trzech aktach przez samego autora, polski badacz, dokonując 

jego analizy z perspektywy muzykologicznej, podkreślał, że: 

 ta z nazwy ‘opera’ jest już w istocie muzycznym dramatem z rozwiniętą techniką 
motywów przewodnich i sposobami muzycznej wypowiedzi bohaterów: partie, fragmenty 
„aryjne” wtapiane są w tok nowego wagnerowskiego monologu i dialogu muzycznego.457  

Karol Stromenger natomiast, omawiając ów aspekt, zalecał w tym względzie większą 

ostrożność, doradzając nazywanie Lohengrina jeszcze operą romantyczną. Tym niemniej 

także on dostrzegał w nim zwiastuny nowego języka muzycznego, co definiował jako 

zbliżenie się tego dzieła do dramatu muzycznego458. 

Pozostając nieustannie w optyce koncepcji „życia idei” Tadeusza Zielińskiego istotna 

będzie również konstatacja Grażyny Golik-Szarawarskiej, dotycząca symbolicznego odbioru 

tegoż dzieła przez uczonego: 

 Ewolucja twórczości Richarda Wagnera od Tannhäusera i Lohengrina aż do 
Parsifala zdawała się w rozumieniu Zielińskiego symbolizować proces kształtowania się 
uczuciowości człowieka nowej Europy, aż ku bezgranicznej wierze w Boga.459 

Świadomość ewolucji, jaka dokonuje się w wymienionych przez Grażynę Golik-

Szarawarską Wagnerowskich dziełach, zwłaszcza w dwóch ostatnich, wymaga uwzględnienia 

indywidualnej specyfiki każdego z nich. To bowiem, co „rozświetlone” jest na samym 

początku Parsifala (moment celebracji Graala), „lśni” dopiero w oddali w samym finale 

Lohengrina (w chwili ujawnienia pochodzenia tytułowego bohatera), co stanowi pośrednio 

spectrum poruszanej w obydwu dziełach problematyki Boga. Uwzględniając zarówno treść 

libretta Lohengrina, jak i szerszy kontekst powstawania dzieła, podkreślić jednak należy 

różnicę, dotyczącą perspektywy chrześcijańskiej, zawartej w obydwu dziełach. 

W przeciwieństwie do ostatniego, ultrakatolickiego Wagnerowskiego scenicznego misterium, 

                                                
457 B. Pociej, Wagner, op.cit., s.91. 
458 K. Stromenger, Iskier przewodnik operowy, Warszawa 1964, s.426 
459 G. Golik-Szarawarska, „Wieczna chorea” ..., op. cit, s.61. 



177 
 

Lohengrin w swojej wymowie bliższy jest raczej kulturowym kręgom protestantyzmu, czy też 

wczesnemu chrześcijaństwu.  

Nawiązanie w fabule tej opery do Parsifala – przywołanie dramatycznej przestrzeni 

krainy Graala – dla próby niniejszej interpretacji dzieła, będzie miało jednak istotne 

znaczenie. W aspekcie bowiem jej zaistnienia, mając w pamięci wcześniejsze konstatacje 

badawcze, analityczna lektura dzieła ukierunkowana zostanie przede wszystkim na refleksje: 

czy metaforyczne objawienie Bożej obecności w świecie odnaleźć można w Lohengrinie 

w obrazach natury? Oraz w następstwie: czy poprzez obrazowanie przyrody dostrzec można 

symboliczne zwizualizowanie kategorii takie jak wiara, nadzieja i miłość ujętych w wykładni 

chrześcijańskiej?  

W pierwszej kolejności jednak przywołać trzeba badawcze konstatacje Marcina 

Gmysa z artykułu Widmo antysemityzmu. Przypadek „Lohengrina”, jaki ukazał się 

w „Zeszytach Literackich"460. Podkreślał w nim badacz, że największą „siłę rażenia” owej 

opery, z jednej strony wykazuje motyw łabędzia, z drugiej natomiast orkiestrowe preludium 

do I aktu. Wskazując na muzyczny prolog do Lohengrina, przywoływał Gmys stanowisko 

Joachima Köchlera, autora pracy Ostatni Tytan, zawarte w poświęconej Wagnerowi 

monografii, który kierując się opisem Berlioza, muzyczny Wstęp określał niemiecki 

kompozytor, jako „zstąpienie Graala”:  

 Jeszcze nim zaczęła się snuć opowieść o cudzie, odbywał się on przed <okiem duchowym> 
słuchacza, w ciemnościach skrywających teatr. Nie zabrzmiały tu dźwięki w zwyczajnym tego 
słowa – odbył się obrzęd zaklinania, budowania nastroju za pomocą instrumentów 
muzycznych. Dźwięk skrzypiec, płynący bez podziału rytmicznego, unosił słuchacza 
w dziedzinę niepodlegającą prawu ciążenia, pozwalał mu wstąpić w regiony zarysowane 
najważniejszymi rejestrami instrumentów. Skrzypce, przemawiają niejako solo, dzieliły się 
w cudowny sposób na chóry anielskie, na osiem różnych głosów. Z ich współgrania wznosiła 
się jako ucieleśnienie uniwersalnego przepływu melodia. Słuchacz podążał za nią rozmarzony, 
przepływał w nowy dla siebie stan nieważkości, unoszony coraz to nowymi powtórzeniami 
łagodnych dźwięków instrumentów blaszanych. Promienny akord trąbek i puzonów określał 
wreszcie punkt najwyższej intensywności, z którego droga wiodła w dół, by łagodnie 
wygasnąć, by zabrzmieć po raz ostatni w przemienionym wspomnieniu, które oddawały 
podzielone skrzypce.461  

Jednocześnie polski badacz stwierdził, że najważniejsza Lohengrinowska tonacja A-

dur obecna jest zarówno przy pojawieniu się łabędzia w akcie I, jak i w zakończeniu 

Wagnerowskiej opery462. O zaistnieniu nadnaturalnego świata, zarówno w muzycznym 

preludium, jak i scenach pojawienia się ptaka i tajemniczego rycerza pisał również Piotr 
                                                
460 Zob. M. Gmys, Widmo antysemityzmu. Przypadek "Lohengrina", [w:] Zeszyty Literackie, nr 124, Warszawa-
Paryż 2013 ,s.99-104. 
461 Ibidem, s.101. 
462 Ibidem, s.101-102. 
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Kamiński, przypominając stanowisko samego Wagnera, który w liście do Hermanna Francka 

z maja 1846 roku jednoznacznie wypowiedział się na temat takiej właśnie proweniencji 

tytułowego bohatera.  

Także Bohdan Pociej podkreślał, że duchowość zawarta w dziele wyrażona jest przez 

czyste piękno dźwiękowe i harmoniczne motywu Graala. Z kolei, główną oś napięcia 

Lohengrinowskiej dramaturgii dostrzegł badacz w symbolicznej opozycji światła i ciemności. 

Istotną rolę w jej kształtowaniu pełni muzyka, przede wszystkim rozwinięta środkami 

orkiestry symfonicznej:  

W partyturze Lohengrina to co ciemne, mroczne, półmroczne wyraża się przez 
eksponowanie niskich rejestrów blachy i drzewa, przez wyraziste motywy, ostre rytmy, 
niepokojąco intensywne barwy brzmienia; przez spotęgowaną chromatykę i eksponowane 
dysonanse. […] W ciemności i mroku legną się namiętności: gniew, wściekłość, nienawiść, 
zawiść; poczyna się intryga […] Mroczny jest ból, mroczna jest udręka i niepokój; mroczne – 
skłócenie i rozdarcie; mroczny – rozbłyskujący w ciemności cios. Sfera ciemności i mroku 
obejmuje sobą tragizm i dramat. 

Ale dramatyczność, sytuacja dramatyczna w muzyce może zaistnieć i rozgrywać się 
tylko w opozycji do sfery światła danej nam, w wysublimowanej postaci, już we Wstępie do 
dramatu. […] We Wstępie w motywie Graala, pełne światło symbolizuje ideał, dobro 
i świętość: konsonansowe harmonie (o zakorzenieniu Palestrinowskim), jasne i ciepłe barwy 
(smyczki, flety) nasilające się stopniowo i w sposób ciągły (potęgujące intensywność koloru 
kontinuum dźwiękowe, to jedno z najdonioślejszych odkryć muzycznych Wagnera!), 
nabierające mocy i blasku, aż do brzmienia uroczyście majestatycznego, dopełnionego 
blachą.463  

Zanim jednak nastąpi – zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej – 

„rozświetlenie” przestrzeni aktu I, przedstawiony zostanie motyw cierpienia, spowodowanego 

utratą najbliższej osoby:  

ELZA 

A z piersi mej zbolałej 

Tak straszny jęk się rwał, 

Że głazy zapłakały, 

Dąb ten potężny drżał… 

Za góry, lasy, rzeki, 

Biegł jęku odgłos ten, 

Aż zwarły się powieki 

                                                
463 B. Pociej, Wagner, op.cit., s.91-93. 
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I słodki zdjął mnie sen464 

 Stan uczuć bohaterki odzwierciedlony zostaje w obrazowaniu otaczającej ją natury, 

która jednocześnie przybiera w tej scenie cechy wręcz antropomorficzne, czym będzie ludzkie 

współczucie wobec cierpiącej. Wyrażona zostaje ona w pojawieniu się w płaszczyźnie tekstu 

libretta, dwóch zwrotów oksymoronicznych: „głazy zapłakały” oraz „dąb ten potężny drżał”, 

uwypuklających jeszcze niezwykłość tego momentu.  

W tej też właśnie chwili dochodzi do spotkania z tajemniczym bohaterem, którego 

pozaziemska proweniencja podkreślona zostaje poprzez unoszące się opary mgły:  

  ELZA 

W tem jasnej, złotej zbroi 

W nadziemskich czarów mgle 

Przede mną rycerz stoi, 

A wzrok ku niemu lgnie: 

Potężny miecz u boku, 

U pasa złoty róg – 

I rzecze ze łzą w oku: 

>Mnie zsyła tobie Bóg!<465 

Zważywszy na neoromantyczny charakter Wagnerowskiej twórczości, w scenie tej 

odnaleźć można romantyczny motyw wizji, często wykorzystywany w literaturze, czy 

malarstwie tego okresu. Widzenie nadprzyrodzonego świata i kontaktowanie się z nim, 

przypisywane było zarówno młodym kobietom jak i poetom, osobom często targanym silnymi 

emocjami, którzy – dzięki swej wrażliwości i wyobraźni – predysponowani byli do obcowania 

ze światem zamkniętym dla zmysłów zwykłych śmiertelników466. Taki stan „jawy i snu”, 

jakiego doświadcza bohaterka dzieła, jednoznacznie dookreśla chór: 

CHÓR 

To dziwny szał! 

Marzy! 

                                                
464 R. Wagner, Lohengrin, przeł. I. Matuszyński, Warszawa 1878, s,17.  
465 R. Wagner, Lohengrin, op.cit., s.17-18. 
466 Podobny motyw odnaleźć można u Adama Mickiewicza w Romantyczności.  
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Dziewica śni!467 

W tym też kontekście istotna będzie niewinność Elzy, co akcentuje chór, dzięki której 

obdarzona wyjątkową mocą bohaterka doświadczyć może kontaktu z innym, metafizycznym 

światem oraz ból wdzierający się w jej zmysły, jakiego doznaje po stracie młodszego brata. 

Niewinność ta, połączona z wyrażoną poprzez modlitwę wiarą, zaowocuje pojawieniem się 

obrońcy, którego młodziutka kobieta nazwie „aniołem stróżem” oraz „jasnym promieniem 

zorzy” co zintensyfikuje jeszcze utożsamienie jasności z obecnością metafizycznej siły dobra. 

Tematyce nadziei, jako cnocie teologicznej, poświęcił Josef Pieper jedną z trzech części 

swojej książki O miłości, nadziei i wierze podkreślając, że taki status zawiera się wtedy, gdy 

zwraca się ona na dobro, będące nieomylnym spełnieniem istoty oraz gdy „bierze ona 

początek z rzeczywistości łaski w człowieku i kieruje się na nadprzyrodzoną szczęśliwość 

w Bogu”468. Podkreślał jednocześnie badacz nierozłączną korespondencję modlitwy i nadziei, 

które „są sobie wzajemnie istotowo przyporządkowane. Modlitwa jest wyrazem i wykładnią 

nadziei; jest interpretativa spei, a w niej nadzieja wypowiada samą siebie”469. Pozostając 

w takim horyzoncie refleksji niemieckiego filozofa, porównanie przybycia postaci Lohengrina 

do „świtania”, odczytać więc można jako wizualizację kategorii nadziei, której źródłem stanie 

się sam akt wiary, uobecniony podczas modlitwy Elzy.  

Na temat mistycznej roli światła, jako narzędzia do tworzenia semantycznych struktur 

w muzycznej warstwie Lohengrina, wypowiedział się także Karol Stromenger: 

Jeszcze system motywów przewodnich nie jest w Lohengrinie rozbudowany 
konsekwentnie, ale orkiestra staje się już zwierciadłem falującego wyrazu i nastroju, nabiera 
elastyczności, gra światłem i cieniem. Postać rycerza jest „spowita w srebrzystą zbroję 
dźwięku”, Graal migoce w oddali, Teramund i Ortruda są dziećmi nocy. Zniknęły zamknięte 
formy muzyczne, akty dzielą się na dłuższa „sceny”, muzyka stała się funkcją dramatu.470  

Ów dualizm Dobra i zła, jaki wpisany został w dychotomiczną opozycję dnia i nocy, 

uwypuklony zostanie w akcie I w scenie pojedynku, który stoczą ze sobą Fryderyk 

i Lohengrin. W symbolicznym wymiarze, rycerski bój, stanie się obrazem konfrontacji 

antynomijnych względem siebie wartości, których nosicielami będą obydwaj walczący, 

przypisani zarazem do opozycyjnych względem siebie sfer światła i ciemności:  

LOHENGRIN  

Panie w Twym ręku sługa Twój! 
                                                
467 R. Wagner, Lohengrin, op.cit., s.17. 
468 J. Pieper, O miłości, nadziei i wierze, przeł. I. Gano, K. Michalski, Poznań 2000, s.157. 
469 Ibidem, s.163. 
470 K. Stromenger, Iskier przewodnik operowy, op.cit. s.427. 
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Zwycięstwem prawdy zakończ bój – 

Ty między nami, Panie sądź 

I sprawiedliwym sędzią bądź! 

FRYDERYK  

Niejeden już przetrwałem bój, 

Dość krwi już przelał oręż mój! 

W obronie mej dość przelał krwi, 

I dzisiaj wiernym będzie mi! 

Obrońcą będzie mojej czci, 

I spławi się we wroga krwi!471  

Bezgraniczne zaufanie, jakie żywi wobec Stwórcy podejmujący walkę Lohengrin 

i jego wiara w triumf prawdy, przeciwstawione zostało przemocy i żądzy rozlewu krwi, 

charakterystycznych już dla wcześniejszych działań hrabiego Telramunda. Mając w pamięci, 

że akcja utworu dzieje się w pierwszej połowie X stulecia, w scenie tej ujawniona została 

zarazem dbałość o historyczną wierność kulturową wobec epoki, jaką było wczesne 

średniowiecze, co podkreślał w swojej analizie Lohengrina już Bohdan Pociej. Cudowność 

zdarzenia – jakim jest przybycie obrońcy Elzy – zawarta w wagnerowskim obrazie ordalia 

(czyli sądu Bożego), ujawnia już z samego początku opery istnienie nadrzeczywistej siły, za 

mocą której przybył na ratunek niewinnej bohaterce wyśniony obrońca.  

W przeciwieństwie do aktu I wraz z rozpoczęciem aktu II miejsce akcji – które teraz 

przeniesione zostało na zamek w Antwerpii – pogrążone jest w ciemnościach. Korespondują 

z nim ponure, ciemne stroje postaci „dzieci nocy” – jak nazwie Ortrudę i Fryderyka Karol 

Stromenger – złowieszczo patrzące w kierunku oświetlonych okien rycerskiej komnaty – 

źródła muzyki i radosnych okrzyków tam zgromadzonych. Lecz opozycja dnia i nocy, jaka 

wpisana została w transcendentną konfrontację sił Dobra i zła, choć wychodząca na pierwszy 

plan, nie jest jedyną antynomią o takim zabarwieniu semantycznym. Kolejną, którą dostrzec 

można w nocnych scenach, tak drugiego, jak i trzeciego aktu, jest przede wszystkim 

metaforyczne obrazowanie dwóch oblicz ziemi. Zanim jednak to nastąpi, odsłonięty zostanie 

obraz nienawiści, wzmagającej się z każdą chwilą i trawiącej zmysły dwójki bohaterów. 

Pycha i zawiść, wpisana w poczucie klęski, jakiej doznał hrabia von Telramund, upokarza go. 

                                                
471 R. Wagner, Lohengrin, op.cit. s.30-31. 
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Uważa on, że za tajemniczym rycerzem stać musiały o wiele potężniejsze siły, z czego szydzi 

Ortruda: 

 FRYDERYK (żywo) 

Kraj cały wzdłuż me dobre imię znał,  

Przed sławą mą pochylał skronie lud! 

A tyś popchnęła mnie w podłości przepaść! 

ORTRUDA 

Ja? ja?  

FRYDERYK 

Ty! Jam ufał słowom twym – 

Bóg za to w proch mnie rzucił! 

ORTUDA (ze straszliwym szyderstwem) 

Bóg?! 

FRYDERYK 

O zgrozo! Jak brzmi straszliwie  

Z ust twych to imię!472  

Eskalacja żywiołu mrocznych emocji osiągnie swoje apogeum w momencie 

bluźnierstwa, jakiego dopuści się chwilę później małżonka Fryderyka:  

FRYDERYK 

Im słabiej on, tem potężniej  

Boża tam walczyła moc! 

ORTRUDA  

Boża moc! Ha, ha! Daj mi tę moc,  

A jać dowiodę wnet, jak słabym jego Bóg  

Obrońca ich!473 

W przypadku Ortrudy nie jest to jednak jeszcze moment, w którym zwraca się 

w kierunku mrocznych mocy. W nieco późniejszym dopiero dialogu z Elzą ujawnione 
                                                
472 Ibidem, s.40. 
473 Ibidem, s.41. 
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zostanie, że idea zemsty, którą nosi w sobie ta kobieca postać, istniała w niej już przed 

przybyciem do krainy brabandzkiej, co dać może asumpt do utożsamienia jej z pierwotną, 

pogańską siłą: 

ORTRUDA  

Słusznie zwiesz mnie nieszczęśliwą!... 

(zwolna) 

W samotnym borze me zamczysko,  

Tam tyle cichych przeżyłam dni! 

Ach mów cóż uczyniłam ci co? 

Żyłam w żałobie, nad niedolą mego rodu  

Gorzkie sącząc łzy [...]474 

W aspekcie metaforyki żywiołowych sił istotne będzie to, że obraz ten 

przedstawiony został w libretcie jedynie pośrednio, bo tylko w opowiadaniu Ortrudy, co czyni 

go jednocześnie odseparowanym od historycznego miejsca, jakim będzie zamek książęcy 

w Antwerpii. Z jej lapidarnego opisu wyłania się refleksja, że jest to przestrzeń, którą 

wypełniają ból i samotność. Brak innych żyjących tam istot, podkreślony zostaje jeszcze 

przez ciszę, jaka panuje w borze, w którym znajduje się zamczysko. Problematykę 

antynomijnego obrazowania ziemi, jako miejsca zamieszkałego, przeciwstawionego ziemi 

obcej, podjęła w swym eseju związanym z tym właśnie żywiołem Marzenna Jakubczyk. 

W ziemi nieoswojonej widziała badaczka „obszar pozostający poza kulturą, niejako na 

zewnątrz wyznaczonej przez człowieka enklawy sacrum”475. W jego symbolach (terra ignota, 

terra incognita, profanum), dostrzegła wyrażenie niebezpiecznej, przerażającej mocy, albo 

uzewnętrznianej w destrukcyjnej sile żywiołu, lub też zawartej w nim utajonej energii 

psychicznej476. W takim też kontekście – jako energii psychicznej, czy też pewnego stanu 

emanującego pustką, niepokojem, ale też zawiścią przerodzoną w nienawiść – co 

charakterystyczne jest z kolei dla przejawów działania kategorii zła – odbierać można 

przestrzeń z opowieści Ortrudy, mogącej stanowić przykład ziemi nieoswojonej, 

przeciwstawionej w dziele krainie brabandzkiej.  

                                                
474 Ibidem, s.47. 
475 M. Jakubczak, Ziemia, [w:] Estetyka czterech żywiołów, op.cit., s.46. 
476 Ibidem, s.46. 
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Dychotomiczne przedstawienie żywiołów nie ogranicza się tylko do takiego 

zobrazowania ziemi. W wypowiedziach Wagnerowskich postaci pojawiają się także 

pojedyncze słowne metafory takie jak: „podłości przepaść” oraz „zemsty grom”, które 

poprzez stan czy też oblicze jakie przybierać może natura pod postacią ziemi i ognia obrazują 

emocje rozpaczy i gniewu. Obydwie powiązane są z niszczycielskim aspektem potęgi 

przyrody.  

Lecz czas nocy nie jest jedynie momentem zawiązania intrygi, będącej jednocześnie 

wyrazem działania nadprzyrodzonej siły zła, dążącej do zwrócenia wszystkich istot w stronę 

destrukcji oraz niebytu. Opozycją dla przywołanej w akcie II, w słowach zarówno Ortrudy jak 

i Fryderyka, mrocznej natury, stanie się w akcie III obraz królewskiego zagajnika, 

korespondującego w oddali z sypialną komnatą nowożeńców. Metafora miłości pomiędzy 

małżonkami wpisana została w oblicze budzącej się do życia przyrody. Świeżość i witalność 

pory wiosennej przyrównana do niewinności i mocy uczucia pomiędzy nimi, rozbrzmiewa 

najpierw w słowach chóru – „złóżcie w spokoju senną skroń; w około wiosenna szerzy się 

woń”, – a następnie w słowach młodego rycerza, gdy zostają już tylko we dwoje: 

LOHENGRIN  

Elzo! Czy ze mną nie oddychasz wonią! 

Dla nas obojga szumi z cicha gaj – 

Czy słyszysz luba, jak słowiki dzwonią? 

Po cóż ci pytać? Mącić taki raj? 

(podniesionym głosem) 

[…] 

Ach, jak ta woń wiosenna mnie czaruje, 

Jak tajemniczo czerpię słodycz zeń, 

Tak czystość twa serce me ujęła, 

Choć ciężkiej zbrodni ciężył na niej cień!477  

Jak zauważył Karol Stromenger, w Lohengrinie „na pograniczu historii i legendy 

stykają się dwa światy: fantastyczny i realny, przedstawiony z wyraźną dbałością 

o historyczną wierność”478. I choć świat, z którego przybył do niemieckiej społeczności 

                                                
477 Ibidems, s.76. 
478 K. Stromenger, Iskier przewodnik operowy, op.cit., 427. 
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główny bohater, nie jest bezpośrednio ukazany w żadnym z trzech aktów, których miejsce 

akcji – jak informują kolejne didaskalia – to okolice Antwerpii: nad brzegiem Skaldy ( akt 

I i III ) oraz książęcy zamek (akt II), to jest on w strukturze dzieła nieustannie obecny. 

W ostatnim akcie opery, w scenie w sypialni, kiedy po raz pierwszy we wspomnieniach 

tytułowego bohatera wyłania się obraz krainy Graala, spotęgowane zostaje wcześniejsze 

przeświadczenie, że jej przestrzeń nie jest zwyczajnym miejscem. Jej wizerunek 

przedstawiony przez Lohengrina nie zostaje sprowadzony bowiem jedynie do realnego opisu, 

lecz przede wszystkim do ukazania wartości, jakie wypełniają relacje pomiędzy 

zamieszkałymi tam istotami: 

LOHENGRIN 

Twa miłość niech mi wynagradza 

To wszystko com poświęcił ci – 

Bo żadna mi nie wróci władza 

Niebiańskich w mych ojczyźnie dni! 

[…] 

Ty jedna pokój utracony,  

Ty jedna mi rodzinne strony 

Powrócisz, Elzo, wiarą twą! 

Więc strzeż się luba podejrzenia, 

Zaufaj, jak mi ufa lud – 

Nie z nocy ja przebywam cienia, 

Słoneczny blask mnie ku tobie wiódł!479 

Ukazane tu spektrum wartości, jakie zawarte zostały w wypowiedzi młodego rycerza, 

bliskie jest rozważaniom księdza Józefa Tischnera, który – podejmując refleksję, jak pojąć 

Dobro – podkreślał, że nastąpić to może jedynie poprzez wniknięcie „w głąb rozlicznych 

wątków dramatycznych, jakie zawiązuje między ludźmi. U podstaw wszystkich tych wątków 

tkwi to jedno: ziarno dobroci obudzonej w człowieku przez dobro”480. Jednocześnie opisał 

filozof jego transcendentną naturę:  

                                                
479 R. Wagner, Lohengrin, op.cit., s.78. 
480 J. Tischner, Filozofia dramatu, wyd. 2, Kraków 2012, s.58. 
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A dobro? Jest niepojmowalne, a jednak ujmujące; niewidzialne, a jednak widzące; 
nieobecne a jednak kogoś uobecniające…budzące w człowieku dobroć, której wyrazem jest 
pragnienie.481 

Owym uobecnieniem, na które zwracał uwagę filozof, w ostatniej operze 

Wagnerowskiej wydają się być przede wszystkim międzyludzkie relacje, jakie konstytuują się 

poprzez działanie Lohengrina. Jego męstwo, litość oraz miłość do kobiety, zawarte 

w kolejnych czynach syna Parsifala – podjęciu walki w obronie „damy serca”, darowaniu 

życia przeciwnikowi, poślubieniu Elzy – utożsamiane jednocześnie ze średniowiecznym 

etosem rycerskim, są zarazem przejawem bezinteresownego zaangażowania wobec losu 

drugiego człowieka. W charakteryzującym tego bohatera statusie wysłannika, uwypuklone 

natomiast zostaje przeświadczenie, że źródło mocy, przejawionej w kształtowaniu się tych 

więzi, leży w ahistorycznej sferze, jaką w dziele jest kraina świętego Graala. 

Obecność sacrum w tejże właśnie przestrzeni dramatycznej przywołana zostanie 

w ostatniej scenie III aktu przez samego Lohengrina:  

LOHENGRIN  

Gdzie morski wał o brzegi fale miota 

Zamek tam stoi stary, Monsalvat, 

Wzniosła świątynia błyszczy tam od złota, 

Od drogich kruszców z oceanu dna! 

Urnę w niej znajdziesz o cudownej mocy, 

Świętości tej z najgłębszą strzegą czcią, 

Aniołów orszak wśród burzliwej nocy 

W tem świętem miejscu ongi złożył ją… 

[…] 

Mym ojcem jest Parsifal, władca Pomorza, 

Jam zaś królewicz, zwany Lohengrin!482  

Problematykę sakralności objawioną poprzez struktury świata podjął w swojej książce 

Sacrum, mit, historia Mircea Eliade483. Jego rozważania o naturze skupiły się przede 

                                                
481 Ibidem, s.58. 
482 R. Wagner, Lohengrin, op.cit., s.82. 
483 Zob. M. Eliade, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1970. 
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wszystkim na doświadczeniu przez człowieka religijnego otaczającego go świata, którego 

kosmos, będący dziełem Bożym, nasycony został świętością Stwórcy.  

Refleksja Karola Stromengera o styczności owych dwóch przestrzeni dramatycznych 

(sfery historycznej i sfery legendy) dać może asumpt do postawienia pytania: w którym 

miejscu – pozostając na płaszczyźnie tekstu libretta – odszukać można w dziele, obraz ich 

pogranicza? A w konsekwencji: jaka może być semantyka ich korespondencji?  

Takim symbolicznym połączeniem owych dwóch przestrzeni zdaje się być 

w Lohengrinie akwatyczna forma, przedstawiona przede wszystkim pod postacią wartkiej 

rzeki Skaldy, tak w akcie I, jak i III dzieła. To właśnie niesiony przez jej fale, przybywa 

z innego świata na ratunek Elzie tytułowy bohater, w jego też kierunku odpływa towarzyszący 

mu łabędź, który powróci w samym finale utworu.  

Nie jest to jednak jedyny wizerunek wody, zawarty w tekście libretta. Rzeczny nurt 

Skaldy okaże się bowiem połączony z o wiele potężniejszym żywiołem, jaki uobecniony 

zostanie w opowieści młodzieńca, w obrazie morza, otulającego przestrzeń sacrum, 

ucieleśnioną w zamku Monsalvat. W nim właśnie – przypominając za Grażyną Golik-

Szarawarską – dostrzegł Tadeusz Zieliński symbol o antyczno-średniowiecznej proweniencji, 

ideę raju dla wybranych, widząc w nim średniowieczny odpowiednik obrazu Pól Elizejskich 

u Homera, Wysp Szczęśliwych u Hejzoda, a przede wszystkim Góry Hiperborejczyków484. 

O samej idei dobra pisał z kolei francuski filozof Emmanuel Levinas następująco:  

Temu, co nie może być zawartością, nie odpowiada żadna pojmowalność. Nie-obecne 
jest niepojmowalne – czy na skutek swego ogromu, czy na skutek <superlatywu> pokory, czy 
– na przykład – przez swą dobroć, która jest superlatywem samym. Nieobecne jest tu 
niewidzialne, odseparowane (święte) i tym samym nie-pochodne, an-archiczne (…) Dobro ani 
nie może dać się uobecnić, ani dać się zawrzeć w przedstawieniu.485 

Podkreślić trzeba, że wspólną fenomenologiczną cechą dla zawartych w dziele 

wizerunków akwatycznych form (rzeki i morza) jest to, że obydwa przedstawiają wodę, 

będącą w nieustannym ruchu, nigdy natomiast zastałą, co konotować może poczucie 

obecności życia. Jak zaznaczy Zdenka Kalnicka, już w antyku utożsamiano wodę ze źródłem 

życia. Jednakże – co podkreślała badaczka – jej symboliczna interpretacja pre- 

i wczesnoantyczna uległa pewnym zmianom w czasach średniowiecznych. Jak konkludowała: 

Jak już zaznaczono, nawet w klasycznej filozofii proces zmian preferencji (przejście 
od wody, ciała i kobiecości do męskości i duchowości) zachodził jednocześnie z powstaniem 
myślenia dualistycznego. Ten dualizm stanowi podstawę kultury średniowiecznej, z jej silnym 

                                                
484 Zob. G. Golik-Szarawarska, „Wieczna chorea” ..., op.cit., s.60.  
485 Cyt za: J. Tischner, Filozofia dramatu, op.cit., s. 58. 
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oddzieleniem ciała od duszy, śmiertelnego od nieśmiertelnego, dobra od zła, nieba od piekła, 
świętości od grzechu, dziewicy od niewiasty. W kontekście obrazów wody, oddzielenie to 
pojawiło się w formie tak zwanej wody życia i śmierci [...]  

Pozostając w kontekście przedstawionych dotychczas postaw badawczych, 

akwatyczna siła, która otacza Monsalvat, zdaje się być metaforyczną wizualizacją, wyrażającą 

nieskończoną moc żywiołu dobra, które przepełnia cały kosmos dramatycznej przestrzeni 

wszystkich trzech aktów Lohengrina. Istotą takiej interpretacji jest to, że potęga sacrum – 

pozostając w płaszczyźnie fabuły dramatycznej dzieła – nie jawi się mieszkańcom Antwerpii 

bezpośrednio, lecz objawiona zostaje w opowieści młodego królewicza, będącego w tym 

momencie poręczycielem Bożych prawd.  

W tej też chwili działanie zła, ucieleśnione w osobie Ortrudy, ponownie ujawnia swą 

obecność w historycznej, ludzkiej przestrzeni, jaką stanowi w Lohengrinie średniowieczna 

kraina brabancka: 

ORTUDA (występuje naprzód sceny) 

Płyń dalej płyń! W szczęśliwą drogę! 

Dziś wyznać wam nareszcie mogę, 

Jakie to ptaszę wiodło jego łódź – 

Ogniwa mego ma u skrzydeł ślad… 

O zemsto! Hymn tryumfu nuć: 

To dziedzic tronu – Elzy brat! 

[…] 

Tak mszczą się zbeszczeszczone bogi! 

Wionęło szczęście twe, jak ofiar dym! 

Stoi w dzikim roznamiętnieniu rozpaczy.486 

Lecz tryumf kłamstwa, zawarty w słowach postaci, jest jedynie chwilowy i nietrwały. 

Przesłonią go bowiem wydarzenia, które staną się zarazem uwieńczeniem całej akcji 

dramatycznej Wagnerowskiego dzieła:  

Lohengrin już u brzegu, i wysłuchawszy Ortrudę, pada w niemej modlitwie uroczyście 
na kolana; wszystkich spojrzenia zwracają się nań z wytężonym wyczekiwaniem. Biała 
gołębica zjawia się nad łódką; Lohengrin ujrzawszy ją zrywa się z dziękczynnem spojrzeniem 

                                                
486 R. Wagner, Lohengrin, op.cit., s.93-94. 
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i oswobadza łabędzia z ogniwa, poczem tenże natychmiast zapada się w głąb; natomiast 
podnosi z wody Lohengrin piękne pachole w świetlnej srebrzystej szacie „Gotfryda”.487 

LOHENGRIN  

Gotfrydzie! Oto naród twój! 

Ty rządź nim! Wiedź go dzielnie w bój!488 

Istotnym momentem w finałowym obrazie zawartym w didaskaliach, będzie również 

pojawienie się nad rzeką białej gołębicy, utożsamionej w refleksji Marcina Gmysa 

z motywem scenograficznym. Pozostając przy analizie tekstu dramatycznego, zobrazowanie 

nadprzyrodzonej mocy, jaką ucieleśnia ta skrzydlata istota, zawarte zostanie w opowiadaniu 

głównego bohatera: 

LOHENGRIN 

Corocznie z niebios biała gołębica  

Zlatuje, by z nią moc cudowną tchnąć, 

I nowa wiara światu znów przyświeca, 

Rycerstwu wzbrania w bałwochwalstwo brnąć; 

Wybrańcy swemu święta ta ptaszyna 

Użycza cudem swych nadziemskich sił. 

Nie straszną jemu postać sina, 

A piekieł zdradliwą sieć w marny kruszy pył.489  

Tak przedstawione w libretcie identyfikowanie gołębicy z tchnieniem duchowej siły, 

jaka rodzi się w człowieku, mając jednak swe źródło mocy poza nim, ukierunkowywać może 

odbiór tej sceny ku perspektywie transcendentnej, zwłaszcza, że opowieści młodzieńca 

towarzyszyć będzie akt modlitwy w finałowej scenie opery. Jej pojawienie odczytać więc 

można jako chrześcijański symbol obecności Ducha Bożego.  

Także przywołane nieco wcześniej muzyczne rozważania Bohdana Pocieja, jak 

i Karola Stromengera, dotyczące nadnaturalnej proweniencji światła, zdają się najpełniej 

ujawniać w samym finale libretta. Jak informują nas didaskalia, światło pod postacią coraz 

jaśniejszej zorzy porannej, nie tylko przenika całe otoczenie okolic Antwerpii, lecz zdaje się – 

gdy nastąpi już przemiana łabędzia w postać chłopca – promieniować z szat prawowitego 
                                                
487 Ibidem, s.94. 
488 Ibidem, s.95. 
489 Ibidem, s.88. 
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następcy Gotfryda, co ujawniać może jego nadnaturalną proweniencję. Stąd też ślad ogniwa, 

jakie w czasie trwania zaklęcia Ortrudy nosić będzie w zmienionej, nieludzkiej postaci 

łabędzia Gotfryd, odczytać można jako przejaw działania zła, a w akcie oswobodzeniu ptaka 

z tychże więzów, dostrzec idee tryumfu Dobra nad grzechem. Paralelnie odczytać go można 

również jako ostateczny, symboliczny akt odrzucenia pogaństwa.  

Pozostając w takim horyzoncie interpretacyjnym w akcie III Wagnerowskiego dzieła, 

w końcowych scenach, w pełni unaoczniona zostaje metafora Bożej emanacji w świecie. Sam 

finał opery – na płaszczyźnie tekstu – „zbudowany” jest z wielu korelujących ze sobą 

elementów obrazowych o potencjale semantycznym, zawartym zarówno w głównym, jak 

i pobocznym tekście libretta. W kreacji metaforycznej wymowy ostatnich scen owej 

romantycznej opery, istotnym zdaje się również być, nieustannie obecny – przedstawiony już 

w pierwszych didaskaliach – rzeczny nurt Skaldy. Mając w pamięci refleksje samego autora 

romantycznej opery o zaniku idei miłości w ludzkim świecie, społeczności zamieszkującej 

krainę Brabandii to właśnie owa wodna siła w akcie I, jak i III, „przynosi” im tajemniczą 

postać rycerza, będącego uosobieniem tej właśnie wartości (miłości), jak i wielu innych, z nią 

korespondujących. Także na jej falach przypływa zamieniony w łabędzia Gotfryd, aby na 

koniec, już na zawsze powrócić do swych bliskich. Owo symboliczne „pośrednictwo” wody 

między dwoma światami, uwydatnione zostanie w trakcie opowieści samego Lohengrina 

o krainie Graala, która bezpośrednio sąsiaduje z morzem. Nurt Skaldy, odbierany może być 

nie tylko jako forma krajobrazu, lecz jako idea rzeki, będącej łącznikiem pomiędzy sferą 

sacrum, a światem ludzkim. W tym miejscu powrócić warto do badawczych refleksji Zdenki 

Kalnickiej. Jak podkreślała ona, w sztuce, w przedstawianych formach zarówno wody życia, 

jak i śmierci wykorzystywano akwaryczne cechy, będące źródłem ludzkich doświadczeń 

sensualnych, cielesnych i życiowych. Stąd też symboliczne zobrazowanie życia w grzechu, 

czy ogólnej destrukcji, łączono z formą stawu lub bagien, gdyż w nich właśnie woda była 

zastała, mętna, niezdatna do picia, zatruta. Pozytywne estetyczne waloryzacje miały z kolei 

wszystkie te, które przedstawiały wodę krystalicznie czystą, przejrzystą, niczym więc nie 

skażoną, świeżą. Stąd też w historii sztuki, w przedstawieniach religijnych metafor, takich jak 

życie człowieka w stanie Bożej łaski, często odwoływano się – jak stwierdza badaczka – do 

wizerunków takich wodnych form, jak źródła czy fontanny, rzeki, morza oraz oceany.  



191 
 

Tematykę sakralizacji wody w dziełach sztuki odnaleźć możemy również 

w Leksykonie sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole490, w których przede 

wszystkim pełni w nich ona symboliczną funkcję oczyszczenia i odnowy.  

Przedstawiony w dziele wizerunek rzeki, zwłaszcza w finałowej scenie Lohengrina, 

dzięki opisanemu wcześniej semantycznemu potencjałowi, może odwoływać się do złożonej 

metafory aqua vitae. Korespondencja zaś obrazów wody i gołębicy oraz światła, stanowić 

może symboliczną wizualizację zbawczego działania metafizycznej siły Dobra, jaka dana jest 

człowiekowi przez jej doświadczenie. 

Poprzez analizę ukierunkowaną na wyabstrahowanie obrazów żywiołów z tekstu 

dramatycznego Lohengrin, w rozdziale dotyczącym rekonstrukcji wybranych, polskich 

inscenizacji tej opery romantycznej, podjęte zostaną następujące kwestie: 

- Czy wyeksponowano obrazy natury i jakich użyto do tego środków scenicznych? 

- Czy obrazy błoni Skaldy są tylko zwykłą, nieożywioną, scenerią, czy też stanowią ważny 

element scenograficzny o semantycznym potencjale? 

- Czy i w jaki sposób zobrazowano konflikt dwóch metafizycznych sił Dobra i zła, jakich 

środków użyto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
490 Hasło: woda, [w:] Leksykon sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole, red. Jutta Seibert, przeł. D. 
Petruk, Kielce 2007. 
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3.2. Próba zdefiniowania wersji kanonicznej inscenizacji Lohengrina w aspekcie 

problematyki pracy 

 

Trzecia, ostatnia z romantycznych oper Richarda Wagnera – Lohengrin miała być 

wystawiona w Operze Drezdeńskiej w 1848 roku. Niestety dyrekcja teatru uznała libretto 

Lohengrina za pełne pangermańskich haseł i wycofała się z planowanej realizacji. W 1849 

roku Wagner musiał, jako rewolucjonista, opuścić Niemcy i wyjechać do Szwajcarii. Jego 

przyjaciel Franz Liszt wystawił jednak Lohengrina 28 sierpnia 1850 roku w Weimarze na 

scenie Grosses Furstliches Hoftheater, bez obecności Richarda Wagnera. 

Z prowadzonej pomiędzy nimi (Wagnerem, a Lisztem) korespondencji, poprzedzającej 

owo wydarzenie dowiedzieć się można było o zapewnieniu Liszta, dotyczącym całkowitego 

respektowania Wagnerowskich scenicznych wskazówek do prapremierowej inscenizacji491.  

 Jak podkreślał Patrick Carnegy, podobnie jak miało to miejsce przy wcześniejszych 

inscenizacjach wagnerowskich dzieł, z zachowanych dokumentów źródłowych wynika, że 

weimarska inscenizacja Lohengrina przeniknięta została – używając języka badacza – ideą 

scenicznego realizmu, choć zabarwionego romantycznym duchem. Dbałość o jego 

zachowanie było tak silne, że w scenach przybycia oraz odpłynięcia tytułowego bohatera 

w akcie I, jak i III, aby nie zakłócić perspektywy malarskich dekoracji, ukazujących rozległe 

błonie Skaldy, rozciągające się aż po sceniczny horyzont, zrezygnowano z dorosłego 

mężczyzny i w pierwszym momencie ukazano małego chłopca, który następnie, w jednym 

z zaułków rzeki, znikał w bocznej kulisie, a jego miejsce na łodzi zajmował już dorosły 

artysta. W zrealizowanym szkicu, autorstwa Heinego z 1854 roku, dostrzec można dokładnie 

wytyczony szlak przybycia bohatera, łącznie z opisanym wcześniej zaułkiem, w którym, 

w prawej, bocznej kulisie teatralnej dochodziło do zamiany492. Ów prospekt przynosił także 

istotne informacje, dotyczące obrazowania natury zarówno w akcie I, jak i III. Na pierwszym 

planie, jak i dalszych, po obu stronach sceny, widać las otulający brzeg rzeki. Po prawej 

stronie tak rozplanowanej przestrzeni wyrasta potężny dąb, pod którym stoi królewski tron 

z herbem rycerstwa Brabandii. W tle zarysowują się kontury królewskiego zamku493.  

Nie jest to jedyny źródłowy dokument dzieła, obrazujący sceniczny kształt 

weimarskiej wersji Lohengrina. Wcześniejszy, bo z 1851 roku, drzeworyt, ukazujący scenę 

przybycia rycerza w I akcie, potwierdza ten sam układ, jaki przedstawił Heine.  

                                                
491 Zob. G.de Portuales, Wagner. Historia artysty, op.cit., s.234. 
492 P. Carnegy, Wagner and The Art of Theatre, op. cit. s.,42. 
493 Ibidem, s.42. 
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Jak zaznaczał Piotr Kamiński, Lohengrin, podobnie jak Tannhäsuer, cieszył się dużym 

uznaniem, stąd też kolejne jego inscenizacje odbyły się w Lipsku (1854), Berlinie (1859), 

a także w Monachium (1858)494. Po tej ostatniej inscenizacji namalowany został przez 

Heinricha Dolla – monachijskiego artystę króla Ludwiga – techniką gwaszową, model do 

I aktu Lohengrina, który niemalże w identyczny sposób odwzorowywał projekt Heinego495.  

Inscenizacja, mająca swoją premierę w Bayreuth na Festiwalu w 1877 roku, była 

zarazem ostatnią za życia autora i zbiegła się z rozlicznymi finansowymi kłopotami teatru. 

Poszukując „kanonicznego wzorca” Wagnerowskiego Lohengina istotną będzie jeszcze data 

kolejnej jego premiery na Festiwalu, w 1894 roku, już pod kierownictwem Cosimy Wagner. 

Zdaniem Patricka Carnegy’ego tam bowiem, w przypadku trzech romantycznych oper – 

Holendra tułacza, Tannhäusera oraz Lohengrina – miało miejsce dookreślenie ostatecznego 

scenicznego kształtu wszystkich tych dzieł. W przypadku ostatniej Wagnerowskiej opery – co 

zaznaczał badacz – działania Cosimy spowodowały wyakcentowanie zmagań pomiędzy 

pogaństwem, a wartościami świata chrześcijańskiego496.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
494 P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera, op.cit., t.II, s.655. 
495 P. Carnegy, Wagner and The Art of Theatre, op.cit., s.43. 
496 Ibidem, s.136. 
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3.3. Rekonstrukcja spektakli pod kątem teatralizacji żywiołów 

 

3.3.1. Inscenizacja Lohengrina z 1956 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie  

Premiera: 26 luty 1956 rok. 
Reżyseria: Wiktor Bregy. 
Kierownictwo muzyczne: Walerian Bierdiajew. 
Scenografia: Stanisław Jarocki. 

 

Mająca swoją premierę 26 lutego 1956 roku, sceniczna realizacja Lohengrina 

w Teatrze Wielkim w Warszawie, była zarazem pierwszą, powojenną inscenizacją tej 

romantycznej Wagnerowskiej opery. Reżyserię objął Wiktor Bregy, scenografię i kostiumy do 

przedstawienia stworzył Stanisław Jarocki.  

W zachowanej, fotograficznej dokumentacji, dostrzec można zamysł przedstawienia 

dzieła w konwencji realizmu poetyckiego, zbliżonego w swym scenicznym kształcie do XIX-

wiecznego kanonu wystawiania tej opery. Podobieństwo widoczne było szczególnie na 

zachowanym zdjęciu makiety dekoracji, ukazującej brzeg Skaldy, przypisanej do pierwszego 

i ostatniego aktu przedstawienia. Na pierwszym planie sceny zauważyć można było potężne 

drzewo, z zawieszonym na nim herbem, które umiejscowiono przed pasmem 

steatralizowanych w naturalistyczny sposób, nadrzecznych tataraków. Na horyzoncie 

natomiast, zza unoszących się nad wodą oparów – wizualizowanych za pomocą 

przezroczystego, białego materiału, rozwieszonego na całej szerokości dalszego planu sceny – 

wyłaniała się w konturach drzew i pagórków linia drugiego brzegu. Zobrazowanie 

przenikającej i szczelnie otulającej sceniczny krajobraz mgły, wzmagało odczucie 

mistycyzmu przyrody, bliskie romantycznej wizji natury, jako tajemniczej przestrzeni, 

zamieszkałej przez istoty przynależne do nadrzeczywistego świata497. 

Wpisana w akt I dzieła religijność – okazana przede wszystkim w bezgranicznym 

zaufaniu do Boga, – wyrażona została na scenie Teatru Wielkiego w symbolicznym 

wizerunku modlącej się bohaterki. Metafora wiary, jako nadrzędnej wartości przedstawionego 

społeczeństwa, w warszawskiej realizacji Lohengrina została mocno wyeksponowana. Silniej 

nawet, niż obrazowały ów moment didaskalia w libretcie dzieła, czy też w autorskim 

przedstawieniu tej sceny. W inscenizacji Wiktora Bregy zobaczyć można było bowiem, nie 

tylko klęczącą postać Elzy, lecz także – inaczej niż miało to miejsce w libretcie – cały kobiecy 

chór, oddający się modlitwie wraz z nią498.  

                                                
497 Zob. fot nr. 125, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.93. 
498 Zob. fot nr 126, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.94. 
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Nawiązaniem natomiast do miejsca akcji opery, które stanowi X-wieczna Flandria, 

była szczególna charakteryzacja wszystkich występujących w dziele postaci. Kostiumy 

Jarockiego bowiem historyczną wierność epoki, oraz jednoznacznie określały stan osób 

należących do rycerstwa, szlachty, lub też dam dworu, bądź paziów. Dbałość o realizm 

ukazany został również w scenie pojedynku pomiędzy Lohengrinem, a hrabią Telramundem. 

Podkreślenie jego dramaturgii osiągnięto poprzez powstanie wszystkich bohaterów oraz 

„żywą” gestykulację zgromadzonych tam kobiet499. 

W II akcie warszawskiego Lohengrina miejsce akcji, ukazujące dziedziniec zamkowy 

przedstawiono w niezwykle realistyczny sposób, dbając o architektoniczną wierność każdego 

z detali dekoracji – portali wejściowych, fasad, murów, czy też pałacowych krużganków500. 

Istotnym elementem takiej konstrukcji scenograficznej była, widoczna w ostatnim planie, 

wieża. W zabiegu tym dostrzec można próbę uzyskania jak najsilniejszego efektu 

„pogłębienia sceny” Teatru Wielkiego, potężnej przecież w swojej kubaturze, aby spełnić 

jeden z wymogów inscenizacji wszystkich Wagnerowskich dzieł, jakim jest przestrzenność 

oraz monumentalność. Istotną rolę w budowaniu odczucia monumentalności w warszawskiej 

inscenizacji odegrały również chór: kobiecy i męski, wspólnie liczące około 80 osób, jak 

wynika z analizy zachowanych fotografii501.  

Dzięki tak dużej liczbie artystów w scenach zbiorowych uzyskano uroczystą i radosną 

atmosferę, która towarzyszyła w warszawskiej inscenizacji obrazowi zaślubin dwójki 

bohaterów. Natomiast w scenach kameralnych aktu II, aby wyróżnić maleńkie postaci 

bohaterów, wpisane w tak potężną dekorację zamkową, oraz spotęgować dramaturgię sceny, 

użyto światła reflektorów, skierowanych ku stojącej na balkonie Elzie i siedzącej poniżej 

Ortrudzie, co nie zaburzało imitacji rzeczywistości, gdyż jasny strumień ewokować mógł 

blask księżyca502. 

Sceniczny realizm dominujący w całej inscenizacji, wraz z ukazaniem królewskiej 

komnaty świeżo zaślubionych małżonków, w akcie III przekształcił się wręcz w sceniczny 

naturalizm, objawiony w szczegółowym wystroju komnaty, w której warszawska publiczność 

dostrzec mogła nawet fragmenty sufitu kasetonowego. Jedynym źródłem światła – oprócz 

palących się na kominku i umieszczonych na żyrandolu świec – był jasny strumień, 

                                                
499 Zob. fot nr 127, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.94. 
500 Zob. fot nr 128, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.95. 
501 Zob. fot nr 129, nr 130, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.95-96. 
502 Zob. fot nr 131, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.96. 
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wpadający przez boczną okiennicę, co konotować mogło księżycową poświatę wiosennej 

nocy, w obraz której, pośrednio w libretcie, wpisana została metafora miłości503.  

Nieustanną wierność twórców inscenizacji wobec didaskaliów dzieła dostrzec można 

było na jednej z fotografii, przedstawiającej zabicie Fryderyka, który zgodnie z intencją 

Wagnera, ukryty zostać miał w scenicznej przestrzeni, za jedną ze znajdujących się kotar504.  

W scenach przybycia łabędzia – zarówno w akcie I, jak i III – najprawdopodobniej 

zastosowano mechanizm kinetyczny ukryty tuż pod dekoracją imitującą brzeg, dzięki któremu 

warszawska publiczność zobaczyć mogła, przemieszczający się pomału, wzdłuż linii 

brzegowej, naturalistyczny wizerunek łabędzia, ciągnącego za sobą łódź505. Po akcie 

modlitwy rycerza zniknął on w rzecznym nurcie, aby – zgodnie z didaskaliami libretta – 

zostać wyciągnięty z wody, już w ludzkiej postaci, jako Gotrfryd. Tym razem jednak 

pozwolono sobie na pewne odstępstwa, co do wyglądu zaginionego brata Elzy i zdecydowano 

się na ukazanie go nie jako małego chłopca, lecz niemowlę, zawiniątko, które przekazuje 

bohaterce sam Lohengrin, tuż pod koniec spektaklu506.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
503 Zob. fot. nr 132, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.97. 
504 Zob. fot. nr 133, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.97. 
505 Zob. fot. nr 134, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.98. 
506 Zob. fot. nr 135, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.98. 
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3.3.2. Inscenizacja Lohengrina z 1970 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi 

Premiera: 15 stycznia 1970 roku. 
Reżyseria: Wolfgang Weit. 
Kierownictwo muzyczne: Zygmunt Latoszewski. 
Scenografia: Bernard Schröter. 

 

Piętnastego stycznia 1978 roku, na scenie łódzkiego Teatru Wielkiego, miała miejsce 

premiera drugiej, powojennej inscenizacji Lohengrina. Wystawienie ostatniej wagnerowskiej 

opery romantycznej było owocem nieustannej, wcześniejszej już, artystycznej współpracy 

polskiego ośrodka teatralnego z Operą Lipską. Stamtąd właśnie zaproszono Wolfganga Weita, 

któremu powierzono reżyserię dzieła, oraz Bernarda Schrödera, odpowiedzialnego za 

wizualną, scenograficzną jego oprawę. Kierownictwo muzyczne objął Zygmunt Latoszewski. 

W tej inscenizacji zdecydowano się, na nieco okrojoną, wersję partytury dzieła. Nie były to 

jedyne zmiany, jakie wprowadzono w tym przedstawieniu wagnerowskiej opery. Inaczej niż 

to miało miejsce na warszawskiej scenie prawie dwadzieścia lat wcześniej, w Łodzi zauważyć 

można było pewne odejście od kanonicznej konwencji scenicznej wystawienia tego dzieła. 

Zachowano jednak wiele cech „języka realizmu romantycznego” – mając w pamięci 

określenie Patryka Carnegy. Zmiana ta widoczna była w zabudowaniu prawie całej 

przestrzeni scenicznej zgeometryzowaną dekoracją, przedstawiającą zamek w Antwerpii, 

stanowiącą scenograficzną dominantę nie dla jednego, lecz wszystkich trzech aktów 

Lohengrina. Taka koncepcja związana była z zamysłem interpretacyjnym niemieckiego 

reżysera, zgodnie z którym, centralną postać stanowić miała Elza i ukazanie jej dramatu, jaki 

odsłonięty zostanie w kolejnych scenach utworu, co tłumaczyć można odwróceniem proporcji 

pomiędzy obrazowaniem zamku, a łąk nadrzecznych, we wszystkich trzech aktach, aby 

przedstawić właśnie historię z perspektywy świata ludzkiego, w którym żyła bohaterka.  

Stąd też łódzka widownia w akcie I nie zobaczyła – jak miało to miejsce 

w kanonicznej wersji – obrazu rozległych błoni Skaldy, lecz monumentalne kształty zamku, 

stanowiące zamkniętą ramę, oddzielającą ukazany dopiero w dalszym planie krajobraz, gdzie 

na horyzoncie dostrzec można było ciemne kontury odległych wzniesień507. Wojciech 

Dzieduszycki, dzieląc się z czytelnikami „Życia Literackiego” swoimi impresjami, w taki 

sposób opisał ów obraz sceniczny:  

 Scena obudowana murami zamczyska, potężnymi blokami chropowatych kamieni o złocistym 
połysku. Nawet wybrzeże Skaldy – niewątpliwie dla uwypuklenia monumentalności obrazu 

                                                
507 Zob.fot.nr 136, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.99. 
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scenicznego – zostało „zurbanizowane” i obramowane owymi złocistymi murami, nad którymi 
zwisają ciężkie bloki równie złocistoczerwonych chmur. 

Kostiumy proste w kroju, ale także oznaczone złotem i srebrem, tworzą z dekoracjami 
jednolitą „architektoniczną” kompozycję, gdyż chóry zostały ustawione w bloki o linearnym 
układzie. Dynamikę ruchu scenicznego osiągnięto przez jednolite jednoczesne gesty całych 
bloków chóru i statystów.508 

Świetlne odblaski, będące wspólnym elementem – przenikające zarówno 

steatralizowane chmury, jak i oświetlające mury średniowiecznego zamku – dla oddzielonych, 

lecz korespondujących bezpośrednio ze sobą przestrzeni, zostały one zintensyfikowane 

jeszcze dzięki operowaniu światłem w chwili pojawiania się postaci z krainy świętego Graala, 

przypisanych aktowi I, jak i III wagnerowskiego utworu, co z kolei zgodne było 

z didaskaliami libretta, opisującymi te sceny.  

Wierność historyczną zachowano także w strojach wszystkich występujących 

w operze postaci, nawiązując w ich wyglądzie do epoki średniowiecza. Atrybutem 

królewskiej władzy była korona, noszona w spektaklu zarówno przez króla Henryka, jak 

i Elzę, co z kolei odróżniało ją od podobnie ubranego licznego kobiecego chóru. Dbałość 

o realizm zauważyć można było także w kostiumach męskiej świty władcy Brabancji, 

w której każda z występujących osób, dzierżyła miecz. Ów atrybut zdobił także pas 

Lohengrina, co z kolei podkreślało jego rycerskie pochodzenie. Pietyzm twórców w jak 

najbardziej realistycznym przedstawieniu średniowiecznego świata, dostrzec można było 

również w akcie I łódzkiego Lohengrina, w scenie pojedynku, który przedstawiony został na 

scenie bardzo realistycznie, z całym poprzedzającym go – widać to na wcześniejszych 

fotografiach – ceremoniałem rycerskim509. 

Nawiązanie do architektury średniowiecza, poprzez wydobycie masywności, jaką 

stwarzały mury zamku, najpełniej ukazane zostało natomiast w akcie II, w którym 

geometryczna zabudowa, nawiązywała nieco w formie – poprzez surowość i ukazanie pewnej 

trójwymiarowości – do doświadczeń kubistycznych, choć od tych dzieliło ją jednak 

przedłużenie przedstawianego na scenie „tematu” poza jej ramy. Rozbudowana bowiem 

o kolejne bloki ścian, schodów, podestów oraz licznych przejść, okrytych fasadami łuków, 

ukazywała pewien wycinek rzeczywistości, przypominający bardziej skomplikowany labirynt, 

niż bezpieczne, warowne miejsce. Odczucie to intensyfikowało pojawienie się w obrębie 

opustoszałego podwórca, łączącego zamek i katedrę, postaci Ortrudy i Fryderyka, 

utożsamianych w dziele jako przejaw działania nadnaturalnych sił zła. 
                                                
508 W. Dzieduszycki, Wielki spektakl „Lohengrina” w Wielkim Teatrze łódzkim, „Życie Literackie” z 1 lutego 
1970 roku. 
509 Zob.fot.nr 137, nr 138, [w:] Aneks, Rozdział III „Lohengrin”, s.100.  
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Wyrażenie poprzez scenograficzną konstrukcję mrocznych ekspresji, podniesione 

zostało w recenzji przez Jerzego Katarasińskiego, podkreślającego symboliczną rolę 

dekoracji, stworzonych przez Bernarda Schrödera:  

Szczególnie agresywna jest scenografia w akcie II – bryły rozrzucone na różnych 
planach współtworzą pełną niepokoju atmosferę spektaklu, a zarazem monumentalizują 
uczucia bohaterów.510  

Zagęszczenie sceny rozmaitymi przejściami i zakamarkami, jakie dostrzec można na 

teatralnych fotografiach, przypisanych temu aktowi, uzyskali twórcy inscenizacji Lohengrina 

poprzez rezygnację z ukazanego w akcie I pejzażu, i – dzięki temu – możliwości 

zagospodarowania zaistniałej przestrzeni, poprzez rozbudowanie dalszych jej planów kolejną, 

„zamkową” dekoracją. W taką właśnie przestrzeń, mogącą stanowić metaforyczną 

wizualizację wewnętrznego zagubienia bohaterki, jakiego zazna ona, stanąwszy przed 

wyborem antynomijnych względem siebie dróg zaufania i wierności, oraz tkwiącej w ich 

zaprzeczeniu możliwości poznania tożsamości swego obrońcy, ukazana została w łódzkiej 

inscenizacji odtwórczyni roli Elzy. Dramatyczny wyraz, wynikający z nieświadomości tej 

postaci, czym tak naprawdę jest ów wybór, w scenografii Schrödera ukazany został za 

pomocą zestawienia w przestrzeni sceny dwóch opozycyjnych względem siebie obrazów, 

które konotować mogły niewinność i mroczność511. Pierwszym z nich była marząca o swym 

wybawcy, stojąca na jedynym z krużganków, w dalszym planie sceny, odziana w białą, 

zwiewną szatę Elza, drugim – cała otaczająca ją posępna sceneria zamku, wraz z dwiema 

ubranymi na ciemno postaciami Ortrudy i Fryderyka. Istotną rolę w semantycznym 

budowaniu owej opozycji stanowiły kolory kostiumów występujących aktorów, które 

zarówno w drugim akcie, jak i w całej łódzkiej inscenizacji – stanowiły symboliczny 

odpowiednik moralności pierwszoplanowych bohaterów512.  

Wyrażenie poprzez konstrukcję scenograficzną ekspresjonistycznych stanów 

niepokoju i lęku, jaki dotyka niewinną bohaterkę, utrzymane zostało jednak w ramach 

realizmu scenicznego. Dzięki temu, wykreowana w znacznym stopniu przez operowanie 

światło-cieniem oraz wydłużeniem horyzontu, perspektywy scenicznej, atmosfera 

mroczności, ulec mogła zmianie w następnej scenie zaślubin, w której dominował raczej 

radosny charakter całego wydarzenia, uzyskany pośrednio dzięki olbrzymiej liczbie 

                                                
510 J. Katarsiński, Rozmowy o teatrze, „Dziennik Łódzki” z 24 stycznia 1970 roku. 
511 Zob.fot.nr 139, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.101. 
512 Zob.fot.nr 140, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.101. 
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występujących w tym obrazie artystów513. W jego kreacji istotną funkcję odegrało 

doświetlenie całej przestrzeni, co z kolei jednocześnie odsłoniło w pełni potężny „fizyczny 

potencjał” łódzkiej sceny Teatru Wielkiego, adekwatny do monumentalności, zawartej 

w kształcie teatralnym wszystkich wagnerowskich dzieł. Jej przejaw zauważyć można było za 

sprawą scen grupowych w kolejnych aktach, w których na scenie znajdowała się niezwykle 

duża liczba artystów, łącznie z wieloosobowym, kobiecym jak i męskim chórem. Chóry nie 

były jednak jedynie statycznym komentatorem odbywających się zdarzeń. Ów aspekt przykuł 

uwagę Wojciecha Dzieduszyckiego, który zaznaczył, że „dynamikę ruchu scenicznego 

osiągnięto przez jednolite, jednoczesne gesty całych bloków chóru i statystów”. Kwestia 

z kolei semantycznej roli ich przemieszczenia, jak i wszystkich dramatis personae, 

przywołana została przez Bogusława Kaczyńskiego, w refleksjach po obejrzeniu operowego 

przedstawienia, według którego poprzez te zmiany, następowało obrazowe wyakcentowanie 

ważnych momentów fabuły dzieła514. Ową korespondencję dwóch „porządków” opisał 

następująco:  

[…] na wyznaczonych podestach, reżyser operuje tłumem. Każda grupa zajmuje 
właściwy sobie stopień, z którego wejście lub zejście posiada uzasadnienie w biegu akcji (np. 
górne podesty przynależą do postaci dobra – Elzy i Lohengrina, dolne zaś charakteryzują 
Ortrudę i Telramunda, obrazują intrygę, zło, podstęp.515 

Poruszony przez krytyka aspekt pewnego symbolicznego wertykalizmu, dobrze 

oddany został w zachowanej fotograficznej dokumentacji spektaklu. Na zdjęciach – aktu 

I i III – ukazujących sceniczne kompozycje, stworzone poprzez usytuowanie na kolejnych 

podestach poszczególnych grup śpiewaków operowych, dostrzec można, że postaci 

przypisane ciemnej sferze oddziaływania złych mocy znajdowały się nieustannie w znacznej 

odległości od obrębu muru, będącego granicą, której przekroczenie w łódzkim przedstawieniu 

tej opery, dane było jedynie dwóm bohaterom, przypisanym do mitycznej krainy – 

Lohengrinowi, a następnie Gotfrydowi już w ludzkiej postaci, co stanowić może asumpt do 

zobaczenia w jego obrazie nie tylko teatralnego znaku miejsca akcji, lecz także symbolu 

pogranicza pomiędzy dwoma korespondującymi ze sobą sferami516. Podział na dwa światy: 

historyczny i ahistoryczny, legendarny świat Graala w inscenizacji Weita, ujawniony został 

w wyraźnym rozdzieleniu łódzkiej przestrzeni w akcie I oraz III, na dwa główne plany sceny. 

Pierwszy, przedstawiony w postaci ludzkiej siedziby średniowiecznego zamku, drugi 

                                                
513 Zob. fot. nr 141, nr 142, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.102. 
514 Zob. fot. nr 143, nr 144, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.103. 
515 B. Kaczyński, „Lohengrin” w Łodzi. Saga o rycerzu z łabędziem, „Dziennik Ludowy” z 9 lutego 1970 roku. 
516 Zob. fot. nr 145, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.104. 
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natomiast, przypisany do sfery natury, w obrębie której zobrazowane zostało działanie 

nadprzyrodzonych sił dobra. W jego kreacji najbardziej istotną, semantyczną rolę pełniło 

oświetlenie, zarówno ożywionych, jak i nieożywionych elementów steatralizowanej przyrody.  

Co istotne – z punktu widzenia problematyki niniejszej pracy – żywioł akwatyczny 

w postaci rzecznego nurtu, w łódzkiej inscenizacji steatralizowany został jedynie poprzez 

zaakcentowanie go w odbijającej się ciemniejszym kolorytem od reszty tła, oraz delikatnych 

zarysów drugiego lądu. Jego obecność w inscenizacji uwypuklona została natomiast w grze 

aktorskiej, która wspierana przez sam kontekst fabularny, świadczyła o jego zaistnieniu 

w przestrzeni pomiędzy murami zamku, a ledwo widzialnymi konturami oddalonego lądu, 

w ostatnim planie sceny. Ów aspekt poruszył w swojej recenzji Wojciech Dzieduszycki, który 

finałowy obraz łódzkiej inscenizacji opisał dość szczegółowo: 

Zaczyna się bardzo interesująco: zdziwiony tłum spostrzega nadpływającą łódź 
zaprzężoną w łabędzia, której słuchacze nie widzą, ale scena jest tak sugestywnie zagrana, że 
wierzymy śpiewakom „na słowo”, iż dzieje się coś niezwykłego, nadprzyrodzonego…  

Niestety inscenizatorzy nie pozwalają cieszyć się nam do końca ową iluzją, bo oto 
tłum się rozstępuje i w głębi sceny widzimy ogromne, stylizowane, w dodatku brzydkie 
ptaszysko, od którego strzelają w górę świetliste płomienie.517  

Negatywnie ocenione w oczach krytyki niezwykłe przedstawienie łabędzia, który nie 

spodobał się recenzentom ani w olbrzymim kształcie, ani w innym – niż miało to miejsce 

w libretcie czy kanonicznym wystawieniu Lohengrina, – bo czarnym upierzeniu, dostrzec 

można symboliczne podkreślenie pierwiastka cudowności, jaki zaistniał w historycznej 

przestrzeni średniowiecznej Antwerpii. Istotną semantyczną rolę w jego wizualizacji odegrało 

oświetlenie wizerunku łabędzia podczas aktu przemiany w ludzką postać Gotfryda518. Dzięki 

usytuowaniu reflektorów – niewidocznych, przez dekoracje muru dla oczu widzów, tuż pod 

sylwetką ptaka – uzyskano sceniczną iluzję, że źródłem tego światła jest on sam.  

Na skutek intensywnego operowania świetlną techniką, w finałowym obrazie – co 

uchwycone zostało na zdjęciach ze spektaklu – dostrzec można także, że zaginiony brat Elzy, 

który pojawi się po zniknięciu łabędzia pod wodną taflą, znajduje się na tle ciemnego konturu 

wzniesienia, zarysowującego się na tle scenicznego horyzontu. Znaczne powiększenie jego 

kształtów, w porównaniu do wcześniejszych scen aktu III, wzmagało jeszcze iluzję 

przybliżenia dwóch lądów. Ów zabieg narzucać mógł pewne konotacje z wizualizacją 

w scenicznej przestrzeni zarysów Monsalvatu, o którym – w tekście libretta – opowiada 

                                                
517 W. Dzieduszycki, Wielki spektakl „Lohengrina” w Wielkim Teatrze łódzkim, op.cit. 
518 Zob.fot.nr 146, nr 147, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.104-105. 
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mieszkańcom Antwerpii, a następnie powraca pod koniec Wagnerowskiego dzieła, sam 

Lohengrin519. Tak odczytana teatralna metafora świętej góry, stanowić mogła teatralny znak 

sakralizacji przestrzeni, unaocznionej w łódzkiej inscenizacji Lohengrina właśnie w obrazach 

żywiołów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
519 Zob.fot.nr 148, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.105. 
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3.3.3. Inscenizacja Lohengrina z 1978 roku w Teatr Wielki w Poznaniu 

Premiera: 17 grudnia 1978. 
Reżyseria: Erich Witte. 
Kierownictwo muzyczne: Roland Wambeck. 
Scenografia: Wolf Hocheim. 

 
Zrealizowana 17 grudnia 1978 roku inscenizacja Lohengrina na scenie Opery im. 

Stanisława Moniuszki w Poznaniu, była zarazem trzecią polską, powojenną realizacją tej 

Wagnerowskiej opery. Do współudziału w jej realizacji zaproszono trójkę artystów, 

związanych z berlińskim teatrem operowym – Staatsoper. Reżyserię widowiska powierzono 

Erichowi Witte, Rolandowi Wambeckowi kierownictwo muzyczne, scenografię natomiast 

stworzył Wolf Hocheim, który – co ukazuje zachowana dokumentacja fotograficzna – odszedł 

w swej koncepcji od zaprezentowania poznańskiej publiczności scenicznych obrazów 

w formie kanonicznej, podobnie jak w Łodzi zrobił to Wofgang Weit. Zamysł Wittego był 

jednak zupełnie odmienny.  

Przede wszystkim dotyczył aktu I oraz III poznańskiej inscenizacji, gdzie – zamiast 

scenicznego realizmu, ukazującego błonie Skaldy, wraz z całą przyrodą, opisaną 

w didaskaliach – pustą scenę poprzedzielano od góry półprzeźroczystymi kotarami, 

z roślinnymi motywami, które miały tę właściwość, że pod wpływem operowania natężeniem 

oświetlenia, pozwalały na ukazanie przestrzeni za kotarą, w stopniu pożądanym ze względu 

na realizowaną na scenie akcję, wykreowanej zgodnie z założeniami reżysera, zmierzającymi 

raczej do stworzenia „klimatu” przestrzeni dramatycznej, niż umieszczeniu jej w realiach 

opowiadanej legendy520. 

Ów sceniczny zabieg, w tak symboliczny sposób przedstawionego miejsca akcji, 

celnie opisał w swojej recenzji Józef Kański:  

Dekoracje Wolfa Hochheima – lekkie, jakby prześwietlone (może aż zanadto 
oszczędne w pierwszym obrazie), ładnie podkreślają klimat starej, średniowiecznej legendy.521 

Dzięki temu, podkreślone zostało nadrealne oblicze skrywanej za zwiewnym 

materiałem rzeczywistości, z której przybywają do historycznego świata X-wiecznej Flandrii 

wagnerowscy bohaterowie – Lohengrin oraz zamieniony w łabędzia Gotfryd. Jego postać 

stworzona została w poznańskiej inscenizacji w sposób odrealniony. Zachował wprawdzie 

sylwetkę łabędzia, jednakże cały stworzony przez twórców łódzkiej inscenizacji wizerunek 

ptaka, oddawać mógł niezwykłość tej istoty. Zbudowany bowiem z eterycznej, przezroczystej 

                                                
520 Zob.fot.nr 149, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.107. 
521 J. Kański, Wagner na poznańskiej scenie, „Trybuna Ludu” z 6 marca 1979 roku. 
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faktury oraz mocno przewyższający swoim wzrostem i wielkością wszystkich występujących 

aktorów, nie przypominał łabędzi ze świata rzeczywistego.  

Sceniczny realizm, wyeksponowany został natomiast w akcie II, w obrazach 

przedstawiających podwórzec, przed zamkiem i katedrą, oraz w komnacie głównych 

bohaterów, w odsłonie pierwszej aktu III. Inaczej jednak, niż miało to miejsce 

w warszawskiej realizacji Lohengrina, ukierunkowanej ku scenicznemu naturalizmowi, 

w poznańskiej inscenizacji ograniczono się w scenografii do wyeksponowania zaledwie kilku 

fragmentów architektonicznych, ukazujących w pierwszym planie wolnostojące łuki, oraz 

mur okalający dziedziniec zamkowy, w którym umieszczono po lewej stronie, prowadzący na 

podwórzec krużganek, oraz korytarze portalowych arkad, zdobionych bogactwem 

ornamentów522. Usytuowanie ich, przy zachowaniu malarskiej perspektywy, w kilku planach 

sceny, sprawiało iluzję pogłębienia, dzięki czemu uzyskano efekt przestrzenności523.  

Olbrzymią wierność wobec realiów czasu historycznego, w którym rozgrywa się 

romantyczna opera, dostrzec można było w kostiumach występujących postaci. Suknie dam 

dworu różniły się między sobą drobnymi detalami, były jednak utrzymane w konwencji 

epoki524. Nie zabrakło także rekwizytów mieczy, przyporządkowanych rycerzom, oraz 

wszystkim głównym męskim bohaterom. Różnorodność charakteryzacji przeciwstawiona 

została natomiast jednolitej choreografii wszystkich chórzystów, na co zwrócił uwagę 

w swojej recenzji Wojciech Krolopp:  

Reżyser spektaklu Erich Witte w sposób niezmiernie drobiazgowy i wzorcowo 
logiczny, rozplanował ustawienie grup wykonawczych – duże liczebnie chóry, trębacze 
statyści, stanowili monolityczne tło dla rozgrywających akcję solistów, których każdy gest, 
ruch i krok miał swoje żelazne uzasadnienie. Zmiany ustawienia (np. w finale II aktu) 
doprowadzone do perfekcji zachwycały ale i niekiedy… denerwowały swym automatyzmem, 
przypominając ruch pozytywkowych figurek.525  

Brak szczegółowych opisów finałowej sceny zarówno w recenzjach, jak i innych 

dokumentach, pośrednio zastąpić mogą nieliczne fotografie. Przede wszystkim dowodzą one, 

że w finałowej scenie poznańskiego Lohengrina, istotną rolę w kreowaniu metaforycznych 

znaczeń powierzono światłu, które pod sam koniec spektaklu opromieniało zarówno postać 

tytułowego bohatera, jak i – jeszcze przed przemianą – sylwetkę łabędzia526.  

 

                                                
522 Zob.fot.nr 150, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.108. 
523 Zob.fot.nr 151, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.108. 
524 Zob.fot.nr 152, nr 153, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.109-110. 
525 W. Krolopp, Sukces w operze, „Gazeta Poznańska” z 20-21 stycznia 1979 roku. 
526 Zob.fot.nr 154, nr 155, [w:] Aneks, Rozdział III Lohengrin, s.111-112. 
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Rozdział IV: Pierścień Nibelunga. Uroczyste widowisko sceniczne w trzech dniach 

z prologiem 

4.1. Analiza tekstu dramatycznego Złota Renu. Prologu uroczystego widowiska 

scenicznego w jednym akcie pod kątem metaforyki żywiołów 

 

Pierścień Nibelunga jest „rozległą, wielopłaszczyznową historią, wysnutą ze starych 

eposów, podań, sag germańskich i skandynawskich, podaną w formie dramatu i opowiedzianą 

muzyką – sposobem muzycznym, jakiego jeszcze nie było”527. Zawiera on następujące 

dramaty: Złoto Renu (1854), Walkiria (1856), Zygfryd (1871) oraz Zmierzch Bogów (1872). 

Akcja Pierścienia Nibelunga rozgrywa się w trzech zasadniczych planach: w sferze 

nadziemnej – świecie bogów, w sferze ziemskiej, – w której toczy się większość akcji 

tetralogii, oraz w podziemiach, zamieszkiwanych przez Nibelungów. Już sama konstrukcja 

obrazu podziemnej sfery królestwa Nibelungów, opisana przez Richarda Wagnera w pracy 

Mit o Nibelungach jako szkic do dramatu528, wywołuje w odbiorcach negatywne konotacje 

i poczucie nieskonkretyzowanego jeszcze na początku zagrożenia, które ufizyczni się poprzez 

postać Alberyka i kradzieży przez niego Złota Renu. Dopiero jednak wtedy, gdy wykuty 

z drogocennego kruszcu pierścień i hełm, znajdować się będą w krainie mgieł (Nibelheim), 

w której panuje Alberyk, kształtować się będzie przeświadczenie o wykuwaniu z zagarniętego 

złota Zła, w celu zawładnięcia światem: 

ALBERYK 

Skarby wciąż mnożyć 

i skarby gromadzić 

pomaga mi Nibelheim sam. 

Lecz skarbem tym, 

com w jaskini tam złożył, 

mam zamiar cuda dokazać: 

nim cały świat pozyskam 

                                                
527 B. Pociej, Wagner, op.cit., s.122. 
528 Cyt. za B. Pociej „Z łona nocy wykuło się plemię, które zamieszkuje Nibelheim (krainę mgieł) tj. podziemne 
mroczne rozpadliny i pieczary: są to Nibelungi; z niespokojną, niezmordowaną ruchliwością ryją one (na 
podobieństwo robaków w martwym ciele) trzewia ziemi: wypalają, oczyszczają i przekuwają twarde metale” 
Zob. B. Pociej, Wagner, op.cit., s.116.  
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i rządzić nim będę!529. 

Tadeusz Zieliński w rozprawie Pierścień Szajloka i Pierścień Nibelunga, podkreślał, 

że w poczynaniach Alberyka, a następnie jego syna Hagena, a także w obrazie ich zagorzałej 

zawiści, pomieszanej ze ślepą nienawiścią wobec miłości, i całej radości świata, kryje się 

o wiele szersza perspektywa, niż tylko chęć zawładnięcia światem. Zapanowanie nad nim 

poprzez potęgę złota, to dopiero początek, to – można by rzec – jedynie narzędzie do 

zniszczenia całych zasobów ideałów dobra, prawdy i piękna, jakie istnieją530.  

Podążając za myślami Tadeusza Zielińskiego i kierunkiem jego analizy, oraz 

interpretacji dwóch dramatów: Kupca weneckiego Williama Szekspira i Pierścienia 

Nibelunga Richarda Wagnera rodzi się refleksja: jeśli ponadludzka idea nienawiści w żyłach 

ludzkiego bohatera Szajloka rozsadza niemal tę postać i zamienia człowieka w upiora, to jaki 

będzie miała wpływ i konsekwencje, jeśli trafi w krwioobieg czarnego boga – bo właśnie tak 

określał Zieliński Wagnerowską postać Alberyka. Odpowiedź na tak postawione pytanie zdaje 

się rozbrzmiewać echem złowrogich słów Niebelunga, które będą rezonować i rozwijać się 

w dalszych częściach tetralogii: 

ALBERYK 

Jakom sam miłości raz się zrzekł 

tak wszystko, co żyje, 

zrzec się jej musi! 

Zgnębieni raz złotem, 

złota łaknąć będziecie! 

[…] 

Strzeżcie się! Strzeżcie się! 

nocnych srogich mych wojsk, 

biada! gdy Nibelunga skarb 

wyłoni się na światło dnia! 531  

Ta przepowiednia Alberyka determinuje dalsze losy bohaterów Pierścienia Nibelunga, 

przedstawione w czterech dramatach:  

                                                
529 R. Wagner, Złoto Renu, przekł. A. Bandrowski. Kraków 1908, s.52. 
530 Ustalenia za: T. Zieliński, Pierścień Szajloka i Pierścień Nibelunga, „Przegląd Powszechny” 1927, nr 519. 
531 R. Wagner, Złoto Renu, op.cit., s. 53. 
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§ Złoto Renu – będące prologiem, źródłem całego zła, opanowującego wszystkie części 

tetralogii, gdzie Wotan daje się wciągnąć w grę o złoto, sprowadzając na Walhallę 

przekleństwo; 

§ Walkiria – gdzie Wotan próbuje zapobiec przepowiedni Alberyka za pomocą hufca dziewic – 

Walkirii – ale, na skutek własnej słabości, decyduje się na śmierć własnych dzieci, żyjących 

w kazirodczym związku, co generuje kolejne losy dramatu;  

§ Zygfryd – syn dzieci Wotana, śmiertelny bohater, będący potencjalną szansą na uratowanie 

świata, dzięki odebraniu złota Olbrzymom i – być może – odwróceniu złego losu bogów, po 

zwróceniu go Naturze; 

§ Zmierzch bogów – w którym sprawdza się złowroga klątwa Alberyka. 

Pierścień Nibelunga ukazuje więc prastary dylemat, polegający na złudnym uleganiu 

żądzy bogactwa w nadziei na osiągnięcie władzy – pozornego synonimu szczęścia. Ponieważ 

jednak dzieje się to kosztem rezygnacji z miłości, dającej szczęście prawdziwe, musi nastąpić 

klęska – zmierzch bogów. Tę moralną ambiwalencję bohaterów uwypuklił Ryszard Daniel 

Golianek532, który w wyborze, jakiego dokonują – pragną władzy, a nie miłości – widział 

przyczynę odrażającego sposobu postępowania postaci.  

Złoto Renu w przekładzie Aleksandra Bandrowskiego skonstruowane jest z trzech scen 

(obrazów), które kolejno opisują miejsce działania: „W głębiach Renu”, „Wolna okolica 

górska nad Renem”, „Podziemne groty Nibelheimu”. Natomiast w przekładzie Małgorzaty 

Łukasiewicz kompozycja dramatu obejmuje cztery sceny (obrazy), które miejsce widowiska 

określają następująco: „W głębinie Renu”, „Wolna okolica u szczytów gór”, „Podziemne 

czeluście Nibelheimu”, „Wolna okolica u szczytów gór”. Ta różnica wydaje się nie wpływać 

na ogólny odbiór dramatu, jednakże warto o niej pamiętać przy korzystaniu z obydwu 

przekładów, dla potrzeb tej analizy.  

Bohdan Pociej, analizując pierwsze ogniwo tetralogii, akcentuje to, że „punktem 

wyjścia i fundamentem obrazu muzycznego w Złocie Renu jest stan natury – żywioły”533. 

Zdefiniował to lapidarnie: „najpiękniejsze to chyba, najbardziej sugestywne obrazy sił 

i piękności przyrody w historii muzyki”534. 

Te atrybuty prologu tetralogii, zdeterminowały nastrój pozostałych jej części. Zawsze 

otoczenie – Natura – będzie sceną akcji dramatu. Zawsze żywioły będą dominantami 

metaforycznych obrazów. 

                                                
532 R.D. Golianek, Zrozumieć operę. Łódź 2009, s.101-103.  
533 B. Pociej, Wagner, op.cit., s.127. 
534 Ibidem, s.127. 
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Zdaniem badacza, cały pierwszy obraz, rozgrywający się w jasnym nurcie Renu, 

skonstruowany jest w dźwiękowej warstwie dramatu, przede wszystkim z „muzycznych 

odpowiedników stanów natury” – nurtu rzeki, rozprysku fal, zderzeń wody ze skałą czy 

refleksów światła, rzucanego przez promienie wschodzącego słońca. Opis poetyki warstwy 

muzycznej przedstawiony przez Pocieja, zdaje się ściśle korespondować z „poetyką” obrazu 

Renu z didaskaliów dramatu: 

Przez masy wód przedarł się z góry jaśniejszy promień światła, który wysoko 
w jednym miejscu na środkowej skale coraz więcej, aż do olśniewającego złotego blasku się 
rozpala: czarujące, złote promienie, bijące z tego miejsca, i oświetlające głębie wód.535 

W Pierścieniu Nibelunga skonstruowane obrazy, pełne światła i barw są jedynie 

oprawą dla złota Renu (Rheingold) – usytuowanego w centrum sceny: 

Czystym, szlachetnym złotem Renu zawładnął Alberyk, wydarł je głębinom wód i 
z całym przemyślnym kunsztem wykuł zeń pierścień […].536 

Złoto to w kolejnych scenach dramatu muzycznego jak i w następnych częściach całej 

tetralogii: Walkirii, Zygfrydzie i Zmierzchu bogów stanie się symbolem władzy i nosić będzie 

w sobie klątwę, otaczającą wszystkich, którzy znajdą się w jego posiadaniu. Zanim jednak to 

nastąpi, złoto zdaje się być skarbem samej Natury. Tutaj, w wodnym nurcie Renu, – gdzie 

jego właściwe miejsce – nie jest groźne, tylko piękne, czyste i szlachetne. Tadeusz Zieliński 

podkreślał, że złoto, wedle swojego „pierwotnego przeznaczenia, jest sługą radości, ozdobą 

piękna. Jest to stan – zdaniem badacza – niewinności człowieczeństwa”537. 

Wyakcentowany przez Tadeusza Zielińskiego antagonizm „pomiędzy jasnym 

królestwem radości, a ponurem państwem opartej na złocie władzy”538 stanie się istotnym 

horyzontem w niniejszej analizie dzieła. Ów antagonizm, zarysowujący się już w pierwszym 

ogniwie tetralogii, silnie zaznaczony w kolejnych jej częściach, podkreślali również w swych 

pracach na temat Wagnerowskiej tetralogii zarówno Bohdan Pociej, jak i Ryszard Daniel 

Golianek. Wspólnym mianownikiem dla przemyśleń obydwu, wyżej wymienionych badaczy 

stać się może refleksja o koegzystencji sił Dobra i zła, oraz ich nieustannej konfrontacji 

i walce. Przemyślenia badaczy dać mogą asumpt do postawienia następujących pytań: jak 

zostały zobrazowane owe dwie metafizyczne siły oraz czy przejawiają się one jedynie 

                                                
535 R. Wagner, Złoto Renu, op.cit, s.14. 
536 Cyt.za: B. Pociej, Wagner, op.cit., s.116. 
537 Zob. T. Zieliński, Pierścień Szajloka i Pierścień Nibelunga, „Przegląd Powszechny” 1927, nr 519, s. 285. 
538 Ibidem, s.285. 
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w czynach postaci? Próba odpowiedzi na nie w aspekcie metaforyki żywiołów, będzie jednym 

z celów tego rozdziału.  

Tadeusz Zieliński, mówiąc o królestwie radości i miłości, bo tak nazywał mityczną, 

nadziemną krainę, pisał, że rozciąga się ono „na szczytach niebotycznych gór”, gdzie 

w wiecznym szczęściu żyją biali bogowie539. Obraz natury, która tworzy tę przestrzeń, jest 

przepełniony pięknem, podobnie jak przebywające tam istoty. Zawarte w didaskaliach opisy 

tego miejsca, mówiące o wschodzących promieniach słońca budzącego się dnia, które 

oświetlają zarówno górskie szczyty, doliny, lub też wpadając w szmaragdowe głębiny Renu, 

tworzą obraz natury dzikiej, lecz radosnej, niczym nieskalanej. 

Kontrapunktem staje się obraz mrocznego Nibelheimu. Zawarty w didaskaliach 

dokładny opis (scena trzecia Złota Renu) podziemnych czeluści ziemi, wypełnionych 

unoszącymi się oparami siarki, w których mrok i mgłę przenika ciemnoczerwone światło 

i dobywające się zewsząd odgłosy kucia, stanowi odpowiednie tło dla złowrogich planów 

Alberyka. I choć Wagnerowską przestrzeń „krainy mgieł”, nie zamieszkują – jak 

w przekazach obecnych w mitologii skandynawskiej – zmarli czy też demony, to działania 

przebywających tam postaci, ogniskujące się wokół chciwej żądzy bogactwa i władzy, 

okrucieństwa i nienawiści, czynią to miejsce równie przerażającym.  

Rozważania na temat zła w ujęciu fenomenologicznym podjął ks. Józef Tischner. 

W Filozofii dramatu ukazywał zło jako zjawisko: 

Zło jest jako to, co jest dane, a nie jako to, co jest zdefiniowane. W konkretnym 
doświadczeniu międzyludzkim zło jest nie tyle aksjomatem naszego myślenia, ile aksjomatem 
naszego doświadczenia. Na aksjomacie tym spoczywają inne, bardziej pochodne 
doświadczenia innych ludzi. […] Powtarzam: zło jest dane w doświadczeniu aksjomatycznym, 
w którym siła perswazji jest nie do odparcia. To zło grozi mi, ale i nęci zarazem. Odpycha ale 
i pociąga. Grozi, ale w tej groźbie jest obecna jakaś pokusa. Chce mnie pozbawić, ale również 
obiecuje jakąś nadzieję. […] Cokolwiek by się rzekło, zło pojawia się tutaj w horyzoncie 
dyskursu między istotami, które są w ogóle zdolne do dialogu.540  

Fenomen zła – zdaniem filozofa – wyznaczany jest przez kilka elementów, które 

określają warunki jego egzystencji. Przede wszystkim, zasadniczym warunkiem było dla 

Józefa Tischnera cierpienie, nieodłączne w przejawie zła, bez względu na formy, w jakich go 

doświadczamy: jako pokusy, czy też przeciwstawnym doświadczeniu – groźby. Ta ostatnia 

natomiast operuje strachem, jako narzędziem służącym pozbawieniu nadziei, dążąc następnie 

do całkowitego zniewolenia. 

                                                
539 Ibidem.  
540 J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2012, s.172-173. 
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Pozostając w Tischnerowskiej optyce rozważań, relacja dwóch braci – Alberyka 

i Mimego, jak i relacja Alberyka w stosunku do pozostałych współplemieńców – jawi się 

wręcz jako odwzorowanie wielopłaszczyznowej machiny zła, pojawiającego się zawsze – jak 

podkreślał on – w przestrzeni między człowiekiem, a człowiekiem, jako szczególnej 

rzeczywistości, uwarunkowanej dialogicznie. Użycie słowa „machina” powodowane jest tym, 

że w przedstawionej scenie zauważyć można nie tylko jeden, lecz wiele aspektów 

doświadczenia owej mrocznej siły, które opisywał filozof:  

MIME (oglądając się zdumiony) 

Gdzie jesteś? nie widzę cię tu  

ALBERYK (niewidoczny) 

Więc poczujże mnie, 

leniwcze ty! 

Mime wije się pod uderzeniami bicza, które słychać, ale wcale nie widać. 

Masz to za złodziejstwo twe! 

MIME 

Oj,oj,oj,oj! Aj,aj,aj! 

ALBERYK (niewidoczny) 

Ha,ha,ha,ha,ha,ha! 

Dzięki ci głuptasie, 

twe dzieło powiodło się! 

Ho, ho! Ho, ho! 

Nibelungów czerni przed Alberykiem się korz! 

Wszędy się zjawię, 

by was dopilnować; 

 spokój wasz już utracony; 

dla mnie pracować, nie widząc mnie wciąż 

zaś gdzie nie ujrzysz mnie, 

tam jestem wraz z wami! 

Raz na zawsze jemu podwładni! 



211 
 

Ho, ho! Już zbliża się Nibelungów pan! 

Słup mgły znika ku głębi; w dali słychać coraz silniej hałas przybycia Alberyka. Mime 
z rozpaczy upada na ziemię.541  

Istotnym w tej scenie jest również sposób przedstawienia Alberyka. Nałożywszy na 

siebie, wykuty przy towarzyszących mu uczuciach strachu i cierpienia Mimego czarodziejski 

hełm, nie jest już widoczny dla nikogo. I choć raz jeszcze w Złocie Renu ujrzymy jego 

szkaradną postać, to w kolejnych ogniwach Wagnerowskiej tetralogii staje się on siłą 

niewidzialną, ukrytą gdzieś w skalnej szczelinie (Zygrfyd), czy też nawiedzającą swojego syna 

Hagena w snach (Zmierzch bogów). Paradoksalnie Alberyk, stając się uosobieniem 

metafizycznej siły, zatraca swoje fizyczne kształty, sam zamienia się w ideę zła, stając się 

zjawą. Problematykę obcowania ze złem, a następnie jego zgubne następstwa tłumaczył autor 

Filozofii dramatu następująco:  

Czy między człowiekiem, a złem zachodzi aż tak głęboka więź, by można powiedzieć 
– jest zły? Popełniamy błąd, wyobrażając sobie, że zło jest podobne do farby, która z zewnątrz 
zabarwia postać człowieka. Nie jest tak, iż zło przychodzi do człowieka. Jest raczej tak, że 
człowiek wyłania się z horyzontu zła – człowiek przychodzi z wnętrza zła jako posłaniec 
zjawy. Mówimy: „zły człowiek to posłaniec piekła”. Ma to głęboki sens. Zło jest 
w wykonawcach. Barbarzyńca niesie ogień, który niszczy domy. Morderca niszczy życie. 
Pożądający bezgranicznie bogactw niszczy naturę.542   

Skoro Alberyk niszczący naturę jest uosobieniem zła, to czy przestrzeń podziemnych 

czeluści Nibelheimu może być w Złocie Renu metaforą piekła, jako miejsca nieustającego 

cierpienia? Pośrednio jest ono zapewne „sceną”, na której rozgrywa się tragedia 

przebywających tam istot, lecz same podziemia stanowią raczej jedynie tło dla zachodzących 

tam spraw. Jednakże, to właśnie w przestrzeni Nibelheimu, po raz pierwszy to zło się pojawia. 

Metafora jego wykuwania poprzez posłuszne plemię, dać może asumpt do stwierdzenia, że od 

chwili rozpoczęcia rządów okrutnego karła, miejsce to stało się ziemią przeklętą. Pamiętając 

słowa Bohdana Pocieja, który kierunek odbioru fabuły pierwszego ogniwa Wagnerowskiej 

tetralogii umieścił całkowicie w płaszczyźnie ponadczasowej, stricte symbolicznej, „krainę 

mgieł” nazwał „sugestywną wizją gorączkowego, skłębionego działania podziemnych mocy”, 

a warstwę muzyczną dla całego drugiego obrazu przyrównał do „wielkiego, demonicznego 

scherzo”, to Nibelheim stanowić może metaforyczne miejsce pra-zła, a także niepokojącą 

zapowiedź dążeń Alberyka. Mroczne podziemie ujęte jako „siła”, rezonuje w słowach 

Niebelunga: „Strzeżcie się! Strzeżcie się! nocnych srogich mych wojsk, biada! gdy Nibelunga 

                                                
541 R. Wagner, Złoto Renu, op.cit, s.43-44. 
542 J. Tischner, Filozofia dramatu, op.cit., s.263. 
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skarb wyłoni się na światło dnia!”543, w których wszystko to, co – jak w soczewce – odbija się 

w krainie mgieł, opanować ma cały świat. Nie jest to jednak ostateczny cel czarnego boga. 

Odpowiedzi, związanej z kresem jego dążeń, ponownie szukać można w Tischnerowskiej 

refleksji:  

Ostatecznym celem zła jest doprowadzić do stanu, w którym prawdą stają się słowa: 
„on jest zły”. Kto jest zły, powinien zostać potępiony. Nie ma bowiem niczego, co mogłoby 
usprawiedliwić jego istnienie.(…) Do czego zatem dąży mowa zła? Dąży do tego, by 
wzbudzić w świadomości osoby dramatu proces konstytuowania się sensu aksjologicznego, 
którego końcowym wynikiem stanie się identyfikacja Ja ze złem. Początkiem tego procesu jest 
dialog ze złem – złem, które grozi lub kusi.544  

Jeśli konstatacje księdza Tischnera rozszerzymy nie tylko na sytuacje jednostki, lecz 

całego świata jednostek, to celem tych działań będzie całkowite jego zniszczenie. Świat 

pozbawiony miłości, piękna, prawdy – głównych zasobów dobra – przepełniony ciemnymi 

mocami, staje się dla istot w nim żyjących nie do zniesienia. To właśnie taki obraz wrył się 

w pamięć Wotana i – co podkreślał z kolei Tadeusz Zieliński – nie pozwalał mu czuć się 

szczęśliwym, gdyż on jeden – władca bogów – wiedział, jakie rozmiary przybrać może ta siła. 

Jej roszczenia ponownie najpełniej zdaje się obrazować konstatacja Józefa Tischnera, 

dopełniająca wcześniej cytowaną wypowiedź:  

Rysem znamiennym zła jest bowiem to, że raz urzeczywistnione nie mija, lecz w jakiś 
sposób trwa nadal. Trwanie zła minionego jest ściśle związane z trwaniem jakiegoś cierpienia 
– cierpienia, które kwestionuje nie tylko fakt mego życia i mego istnienia, ale również samą 
„moralną rację” istnienia, samo prawo do istnienia. Cierpienie to sprawia, że istnienie moje – 
skądinąd zdrowe- staje się dla mnie samego nie do zniesienia. Wiem, że taki, jakim się stałem, 
nie powinienem być. Dlatego rad bym się ukryć, odejść, oczyścić i odpokutować. Świadomość 
zła zaistniałego i przez ze mnie sprowadzonego redukuje się do agatologicznej wiedzy o tym, 
że istnieje istnieniem nie usprawiedliwionym, a usprawiedliwione byłoby moje nieistnienie.545  

W scenie drugiej dramatu, usytuowanej na szczytach gór – zdaniem Bohdana Pocieja – 

mieszają się, współgrając ze sobą, wszystkie cztery obrazy żywiołowych sił, eksponowane 

z różnym natężeniem. Żywioł wody, w postaci nurtu Renu, pojawia się w warstwie 

muzycznej dramatu, jak też i w warstwie słownej – jako reminiscencja: 

Rosnący brzask dnia oświetla wyniosły gród ze lśniącymi tynami widoczny w głębi na 
szczycie skały; między ogrodem, a przodem sceny głęboka dolina, którą w sinej dali płynie 
Ren. – Wkrótce w lśniącym blasku jaśnieje ogród, na który budząca się ze snu Fryka zwraca 
swój wzrok.546  

                                                
543 R. Wagner, Złoto Renu, op. cit., s.53. 
544 J. Tischner, Filozofia dramatu, op.cit., s.298-299. 
545 Ibidem, s.204. 
546 R. Wagner, Złoto Renu, op.cit. ,s.20. 
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Kiedy w tle owej sceny pojawia się obraz wodnego żywiołu – Renu, na pierwszy plan 

wysuwają się obrazy trzech pozostałych. Obraz żywiołowej siły powietrza, 

spersonifikowanego poprzez postać Wotana – władcę bogów, przestworzy i całego świata, 

współgra z motywem Walhalii, która ma stać się siedzibą bogów. Pojawia się również Loge, 

jako żywioł ognia. Oba te żywioły, w tej scenie jedynie się zarysowują – dopiero w dalszych 

ogniwach tetralogii, eksponując całą swą potęgę. Najróżnorodniej w Złocie Renu 

zobrazowany został żywioł ziemi, bo aż w postaci czterech skrajnie różnych oblicz. Pierwszy 

z nich związany był z boginią Freją, uosabiającą w dziele aspekt życiodajności ziemi: 

FAFNER 

Złote jabłka rosną wśród jej ogrodów, 

ona li zna jabłek tych hodowlę; 

owocu moc służy wszem bogom, 

iż w wiecznej młodości: 

kwiat ich życia marnie uwiędnie, 

w starczy wiek popadną, 

skoro Fraję utracą.547  

Ta delikatność, płynąca z nektaru owoców ziemi, skonfrontowana jest z jej 

diametralnie innym obliczem, ufizycznionym w postaciach Olbrzymów, reprezentujących 

niezwykłą moc, zdolną przeciwstawić się bogom. To pierwsza opozycja dwóch aspektów 

zobrazowania żywiołu ziemskiego. Kolejna, to kontrapunkt obrazu podziemi, które 

w Pierścieniu Nibelunga utożsamiane są z mroczną i brudną krainą Nibelungów, będących 

istotami brzydkimi, chciwymi oraz odrażającymi, a wizerunkiem szlachetnej i pradawnej 

mądrości ziemi uosabianej poprzez jej ducha – Erdę, określaną w dramacie muzycznym jako 

„wiecznego świata pramatka”548. Występujące tu dwie antynomie, związane z jednym 

z czterech żywiołów, świadczyć mogą o wielopłaszczyznowej symbolice dzieła, w której 

różne obrazy stanów natury wzbogacają jego wymowę. Tak odmienne obrazowanie 

każdego z żywiołów, zwiększyć może ilość metafor z nimi związanych, również czasem 

wchodzących między sobą w relacje antynomijne.  

Uwzględniając ważny aspekt metaforyki żywiołów, stwierdzić można, że to właśnie 

wodny żywioł, zobrazowany w dramacie jako Ren, i spersonifikowany pod postacią Cór 
                                                
547 Ibidem, s.27. 
548 Ibidem, s.73. 
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Renu, jako strażniczek złota, chroni go i zabezpiecza przed utratą wszystkich dobrych 

pierwiastków, które w sobie posiada. Zanim stanie się złotem, uosabiającym władzę nad 

światem, jest skarbem samej Natury. Rozpacz Natury, w scenie rabunku złota, przedstawiona 

w krzykach Woglindy, Wellgundy i Flosshildy: „Biada, biada!”, przeradza się w złowrogą już 

zapowiedź przyszłych chwil, wypowiedzianą przez Córy Renu w ostatniej scenie trzeciego 

obrazu, która zamyka pierwsze ogniwo Pierścienia Nibelunga: 

CÓRY RENU 

Skarbie złoty! Gdzieżeś ty? 

O gdyby nam świecił w nurtach 

Twój świetny blask! 

Ufność i wierność  

Jest li wśród wód głębi: 

Złość i fałsz 

Rządzi tam w górze wśród dnia! 

 Podczas, gdy bogowie po moście zbliżają się do Walhalli, spada zasłona.549  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
549 Ibidem, s.82.  
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4.2. Analiza tekstu dramatycznego Walkirii. Pierwszego dnia uroczystego widowiska 

scenicznego w trzech aktach pod kątem metaforyki „żywiołów” 

 

Akcja Walkirii – drugiej części Pierścienia Nibelunga jest kontynuacją Złota Renu, 

w którym zły, przebiegły karzeł Nibelung Alberyk ukradł strażniczkom – Córkom Renu – 

złoto, ukryte na dnie rzeki, z którego kowal Mime wykuł czarodziejski hełm i pierścień, 

dający posiadaczowi nieograniczoną władzę nad światem. W równie podstępny sposób, choć 

usprawiedliwiony chęcią pomocy Frei, bogini miłości, którą porwali Olbrzymi – Fasolt 

i Fafner, jako rekompensatę za wybudowanie dla bogów wspaniałej siedziby w ogrodach 

Walhalli, bogowie Wotan i Loge odebrali Alberykowi przedmioty jego pożądania. Alberyk 

rzuca na pierścień przekleństwo, które staje się osią całej tetralogii. Wotan, przewidując 

klęskę bogów, spowodowaną klątwą Alberyka usiłuje obronić Walhallę przy pomocy hufca 

walecznych dziewic – Walkirii. Mitologiczne Walkirie – córki Odyna – mają moc 

rozdzielania zwycięstw i porażek walczącym stronom. Ich obowiązkiem jest przenoszenie na 

swych skrzydlatych rumakach ciał padłych w boju wojów do siedziby bogów – Walhalli, 

której mają bronić. Ulubioną Walkirią Wotana jest Brunnhilda. 

W analizie Walkirii Bohdan Pociej mocno akcentował różnicę gatunkową między 

pierwszym ogniwem Pierścienia Nibelunga – Złotem Renu, a drugim, Walkirią, ujawniającą 

się w rozdzieleniu przestrzeni dramatycznej dzieła na dwie płaszczyzny: boską, która dzieje 

się w sferze mitu – i ludzką, dzięki której wymiar tragiczności zostanie poszerzony o wymiar 

ludzkiej tragedii. Ta różnica – jego zdaniem – określa, jak przedstawiane jest w tych dwóch 

dramatach człowieczeństwo. W Złocie Renu odbierane ono było pośrednio, symbolicznie, 

gdyż – jak zaznaczał – „tamten wstępny dramat rozgrywał się jeszcze całkowicie w sferze 

mitu i baśni, w medium fantastyki, w żywiołach natury; w środowisku bogów, rusałek 

olbrzymów i karłów (…)”550. W Walkirii zaś bohaterowie – Zygmund i Zyglinda są 

śmiertelni, niedoskonali, egzystujący w świecie realnym.  

W równoległym istnieniu tychże dwóch światów – mitycznego i realnego w Walkirii, 

widział badacz możliwość zaistnienia romantycznie pojętej namiętności, jako spotęgowanej 

maksymalnie siły – energii uczucia. Samo dzieło nazwał dramatem namiętności, w którym 

zobaczył zarysowane trzy kręgi uczuciowe – miłość, nienawiść, władza – rządzące muzyką 

całego drugiego ogniwa tetralogii551. Badacz, analizując muzyczną warstwę tego dramatu 

                                                
550 B. Pociej, Wagner, op.cit., s.130. 
551 Ustalenia za: B. Pociej, ibidem, s.132. 
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w pryzmacie trzech płaszczyzn uczuciowych, bardzo często odwoływał się, pisząc o nich, do 

rozmaitych stanów, zachodzących właśnie w przyrodzie, widząc w tym niedościgniony 

przejaw romantycznej sztuki malarstwa dźwiękowego. 

Dla romantycznych twórców przyroda była częstym sposobem wizualizacji stanów 

emocjonalnych bohaterów ich dzieł. Fenomenologiczne cechy każdego z nich uwypuklały 

rozmaite ekspresje dramatyczne, zawarte w artystycznym przekazie. Podobny mechanizm 

przyjęty został w Wagnerowskiej Walkirii, w której większość metafor powiązanych 

z obrazowaniem żywiołowych stanów, dotyczy uczuć. W analizie dramaturgicznej dalszej 

części dzieła podjęta zostanie próba wykazania, że ekspresje dramatyczne związane z 

wymienionymi przez Pocieja trzema kręgami uczuciowymi takimi jak: miłość, nienawiść, 

władza, często „uzewnętrzniane”, czy też eskalowane są w danej scenie za pomocą obrazu 

przyrody oraz jej żywiołowych sił. Choć zjawisko to zaobserwować można w całym 

Pierścieniu, to jednak w drugim ogniwie Wagnerowskiej tetralogii mechanizm ów, wyrażony 

został najpełniej. 

W pierwszym akcie Walkirii triumfuje miłość i choć to miłość kazirodcza – brata 

i siostry (Zygmunda i Zyglindy), „jest jakby nieświadoma własnych ciemnych korzeni 

i ciążącego na niej przekleństwa, skażenia. Z niepowstrzymaną energią dąży do światła 

całkowitego spełnienia; jest radosnym, wiosennym żywiołem, przenikniętym siłą wzrostu, 

mocą rozkwitu”552. Motyw wiosny i nocy majowej, który obok motywu miłości Zygmunda 

i Zyglindy wchodzi w muzyczną strukturę aktu pierwszego, Bohdan Pociej opisuje jako 

świeży, delikatny i ukazujący rozkwit nadziei, która nieodłącznie towarzyszy powstawaniu 

i rozwojowi uczucia. Samo uczucie natomiast przyrównuje do światła, które wycisza 

wzburzone, mroczne „żywioły” nienawiści. 

Gdy na początku trzeciej sceny aktu I Zygmund oddaje się rozmyślaniom, ukazanym 

w nastrojowym monologu, obraz miłości wydaje się być zespolony z każdym najmniejszym 

przejawem światła. W wypowiedzi bohatera, a także w wielu momentach zmiany nastroju 

opowieści, koresponduje on z fizycznymi rozbłyskami – o czym informują didaskalia –

palącego się w chacie ogniska, bądź z chwilowym ich ucichnięciem: 

ZYGMUND 

[…] 

Jakże serce me rozgrzewa ten blask, 

                                                
552 Ibidem, s.134. 
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Jestże to wzrok kobiety tej, 

Ten wzrok, który zajaśniał z jej ócz, 

Gdy z tej świetlicy szła? 

Ogień z wolna poczyna gasnąć 

Pomrok wieczorny krył mi mój wzrok; 

Promień oczu jej rozświetlił go, w mem sercu wstał nowy dzień. 

Błogim był mi ten słońca blask; 

Gdy ciepłym promieniem  

Oświetlił mi skroń, 

Aż za górami gdzieś znikł. 

Nagła jasność na ognisku. 

Raz jeszcze, gdy stąd szła, 

Blask ożywił mnie jej; 

Wnet jesionu stary pień 

Zajaśniał w blasku tym. 

Ogień gaśnie. 

Lecz zgasła łuna i mrok już padł, 

Nocne cienie kryją mi oczy, 

I gdzieś w otchłani tam 

Tli jeszcze bezświetlny żar. 

Ogień zgasł zupełnie. Ciemna noc. Drzwi z lewej otwierają się zwolna. Zyglinda w białej 
szacie zbliża się ostrożnie do ogniska.553  

Opis tej sceny jest przykładem, że ogień, zobrazowany w didaskaliach w sposób 

ewidentny intensyfikuje jej ekspresję dramatyczną554 z różnym natężeniem. Dialog, który 

zdaje się być preludium do rodzącego się potężnego uczucia miłości, swoją kulminację w tym 

                                                
553 R. Wagner, Walkiria, przekł.A. Bandrowski. Kraków 1908, s.17-18. 
554 Terminu „ekspresja dramatyczna” użyłam w kontekście definicji zawartej w Słowniku terminów teatralnych, 
w którym „ekspresja dramatyczna i teatralna, jak każda ekspresja artystyczna, jest pojmowana (w podstawowym 
sensie) jako uzewnętrznienie, ujawnienie czegoś wewnętrznego lub ukrytego, a więc jako przejście od 
rzeczywistości wewnętrznej do zewnętrznej”; [w:] P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, Przeł. 
i uzupełnieniami opatrzył S. Świontek.Wrocław 2002, s.133  
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akcie osiąga w ostatniej scenie, której didaskalia przedstawiają nam pełen cudowności i czaru 

obraz nocy wiosennej: 

Drzwi pozostają otwarte; na dworze lśni wspaniała noc wiosenna; księżyc w pełni 
oświetla wnętrze komnaty.555 

O potężnej mocy miłości, która przepełnia ostatnią scenę pierwszego aktu dramatu, 

świadczyć może – na zasadzie kontrapunktu – inne oblicze przyrody, które zostało ukazane 

w początkowych jego didaskaliach. Szalejąca na zewnątrz zawieja, czyni tu całą przestrzeń 

obcą, nieprzystępną. Także dokładny opis wnętrza domostwa Hundinga, zbudowanego wokół 

potężnego jesionu, stanowiącego zarazem centralny punkt obrazu, z ledwo tlącym się w głębi 

paleniskiem, nie przywołuje skojarzeń z miejscem przyjaznym. Poważna twarz i smutny 

wyraz oczu żony nieobecnego woja – Zyglindy, odzwierciedlają natomiast wszystkie uczucia 

młodej kobiety, zanim jeszcze opowie o nich Zygmundowi. Dopiero zmiana tego stanu – 

narodziny uczucia, jakie zachodzi we wnętrzu każdego z bohaterów, a także pomiędzy nimi –

powoduje ukazanie innego oblicza otaczającej ich natury. Budząca się ponownie do życia 

wiosenna przyroda, determinuje metaforyczną wizualizację emocjonalnego stanu postaci: 

Zygmunda i Zyglindy.  

Cały ów mechanizm zdaje się nie ograniczać jedynie do konkretnego przypadku 

dwóch postaci. Dzięki nieustannej cykliczności przyrody i odwiecznego porządku, 

następujących tu po sobie pór roku – zimy i wiosny – wraz z całą paletą barw i odcieni jakie 

im towarzyszą, podjąć można próbę odczytania tej sceny, umieszczonej pośród obrazów 

przyrody w aspekcie kategorii filozoficznych.  

Krzysztof Kozłowski analizuje w eseju Płomień wieczności Nietzcheańską metaforę 

wiatru, umieszczając ją w całym łańcuchu „zdarzeń”. Jak zanzaczy badacz: „w rezultacie 

nauczyliśmy się, że czas płynie, że świat się zmienia, w zależności od wysiłku, jakim jest 

nasze życie. Gdy ów wysiłek słabnie, duch życia układa się do snu, mróz zaczyna skuwać 

rzekę lodem”556, która dopiero za sprawą ciepłego wiatru ponownie może płynąć557. Wiatr, 

w ujęciu niemieckiego filozofa, co podkreślał Krzysztof Michalski to: 

 metaforyczna nazwa ducha, […] który niszczy, który burzy wszystko co trwałe – 
i tym samym usuwa wszelkie ograniczenia, granice, przeszkody: wyzwala. Wiatr-duch to 
‘wiatr nieograniczonej wolności’ […] Dla tego wiatru nawet śmierć nie jest przeszkodą; wiatr-
duch ‘gwałtownie otwiera bramy śmierci’ […] Gorący wiatr, dzięki któremu zamarznięta 
rzeka znów zaczyna płynąć, to podmuch, tchnienie mojej duszy. […] To moc, siła mojego 

                                                
555 R. Wagner, Walkiria op.cit., s.19. 
556 K. Michalski, Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego, Kraków 2007, s.152. 
557 Ibidem, s.152. 
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życia – moc, co sprawia, że świat staje się (mniej czy bardziej) inny niż przez sam fakt, że 
jestem. A więc, że zmienia się, że płynie.558  

Słowa Zygmunda, odczytane w takim wymiarze, mogą więc stać się nie tylko 

zwiastunem nadchodzącej wiosny, lecz symbolicznym wyrazem, że – używając semantyki 

słów eseju Michalskiego, siła ludzkiej miłości może być mocą, zdolną przeciwstawić się 

wiecznej zimie: 

ZYGMUND 

Czar wiosenny spłoszył zimowy mrok, 

W łagodnym świetle wiosna już lśni; 

Na skrzydłach wiatru, lekka, wonna, 

Cuda snując leci w dal; 

Na bory, niwy, śląc swe tchnienie, 

Śmiechem swym weseli świat: 

W słowika pieniu imię jej słodko brzmi, 

Woń świeżości w przestwór mknie; 

Barwnych kwiatów łan zakwitnął 

W ciepłem jej tchnieniu, 

Nowe życie wokół wre. 

Ozdobną zbroją swą zwycięża świat, 

Wichry i lód wątłą zapora jej, 

Tak prysły ostatnie odrzwia lodowe, 

Ciepłym podmuchem stopione wnet 

I w dal wzbiła się. 

Na skrzydłach wiatru leciała doń, 

Miłości czar przynęcił ją, 

Na dnie serc naszych krył się ten czar, 

Dziś w blasku wiosny już lśni.559  

                                                
558 Ibidem, s.152- 154. 
559 R. Wagner, Walkiria, op.cit., s.20-21. 
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W drugim i trzecim akcie Walkirii ujawnia się to, co jeszcze w Złocie Renu, 

w złowrogich słowach Alberyka było jedynie groźną zapowiedzią tego, przed czym tak 

mocno przestrzegał czytelników Tadeusz Zieliński w rozprawie Pierścień Szajloka i Pierścień 

Nibelunga. Od tej chwili widzimy bowiem już wyraźnie, że „złe moce wydały śmiertelną 

walkę Miłości”560 w jedynym celu – całkowitego i bezwzględnego jej zniszczenia. I choć, jak 

analizuje Bohdan Pociej, „tragedia Miłości potępionej przez Władzę i zniszczonej przez 

Nienawiść osiąga kulminację w ostatniej, scenie piątej aktu II, w zabiciu Zygumnda przez 

Hundinga, któremu pomaga Wotan”561, to – jak dodaje – sama idea Miłości nie zostaje jednak 

całkowicie unicestwiona. Odrodzi się pod postacią Zygfryda- owocu kazirodczej miłości 

Zygmunda i Zyglindy, który stanie się również synonimem idei Bohaterstwa („Heldentum”). 

Słowa Brunnhildy, pod koniec sceny trzeciej aktu III, staną się więc zapowiedzią przyszłych 

dziejów dramatu: 

BRUNNHILDA 

Nagląc 

Goń, umykaj! 

Zwróć twarz twą na wschód! 

Śmiało, odważnie, 

Znieś wszystek znój! 

[…] 

I pomnij na zawsze: 

Najdzielniejszego nad świat, 

Żywisz niewiasto w żywocie twym! 

[…] 

Odemnie niech miano ma: 

Zygfryd, zwycięzcą będzie zwan!562  

Zanim jednak to nastąpi i odrodzi się nadzieja, zatriumfuje nienawiść. Istotną refleksją 

z punktu widzenia niniejszej tematyki pracy, stanie się plastyczny opis aktu II, przedstawiony 

przez Bohdana Pocieja: 

                                                
560 B. Pociej, Wagner, op.cit., s.136. 
561 Ibidem, s.136. 
562 R. Wagner, Walkiria, op.cit., s.98. 
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Akt II zdominowany jest przez przeciwieństwo miłości – nienawiść; ona właśnie 
stanowi tutaj centrum mowy uczuć. Rządzą teraz żywioły emocji ciemnych, złe moce 
uczuciowe: gniew, furia, wściekłość; strach, groza, rozpacz; wspomaga je pozór 
sprawiedliwości oraz pycha władzy. […] Ciemną sferą uczuć wydatnie wspomaga, niemal się 
z nią tożsamy, ruch żywiołów natury: wiatru, burzy, poszum leśnych ostępów, a także jary, 
rozpadliny, wykroty, przepaście; w pełni przejawia się tu znowu romantyczna sztuka 
dynamicznego malarstwa dźwiękowego Wagnera.563  

Przedstawiony tu zaledwie mały fragment analizy, z perspektywy muzykologicznej 

Wagnerowskiego dzieła Walkiria ukazuje, jak ważna jest symboliczna korelacja sił przyrody 

i emocji, już w sferze partytury muzycznej. Również z perspektywy dramaturgicznej 

wszystkie tak zobrazowane, dynamiczne zjawiska atmosferyczne, jak gromy, 

błyskawice, wichry, ale także statyczne granie skalne, z głębokimi jarami i przepaściami, 

będące tłem dla rozgrywającej się akcji, wywołują w tekście poczucie zagrożenia i lęku, 

intensyfikują działania postaci. Wyrazistym przykładem takiej próby interpretacji obrazu 

przyrody w dziele, jest postać Wotana. Gniew, związany z nieposłuszeństwem Brunnhildy, 

przedstawiony został na tle wyładowań atmosferycznych:  

WOTAN (wybuchając nagle straszliwym gniewem) 

Gdzie Brunhilda? 

Biada występnej! 

Niechaj drży 

przed karą z tych rąk, 

gdy koń mój zgoni jej ślad! 

Znika wśród gromów i błysków. Kurtyna opada szybko.564 

Taka postać żywiołu zdaje się być, do momentu znalezienia nieposłusznej Walkirii, 

wręcz atrybutem tej postaci. Połączenie emocji gniewu przekształconego wręcz w furię, która 

teraz uosabia postać władcy, z obrazem piorunów i gromów, jest tak mocna w ostatnim akcie, 

że zanim pojawi się realna postać boga, poprzedza ją obraz ognia – wizualnego synonimu 

wszystkich targających nim emocji: 

WSZYSTKIE WALKIRIE  

Biada, Brunhildo! 

Przed zemstą drżyj! 

                                                
563 B. Pociej, Wagner, op.cit., s.135-136. 
564 J. Tischner, Filozofia dramatu, op.cit., s.172-173. 
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BRUNHILDA 

Pomóżcie mi, 

wesprzyjcie mnie! 

W opiece waszej  

Jeno ratunek mój jest. 

WALKIRIE (uciekają strwożone na wierzchołek skały, pociągając za sobą Brunhildę) 

Chodźże nieszczęsna! 

Schowaj się tu 

Z tyłu się skul 

i milczkiem siedź! 

Chowają Brunhildę między sobą i z lękiem wpatrują się w kępę świerków, teraz 
rozświetloną ostrym blaskiem ognia, podczas gdy w głębi panuje zupełna ciemność. 

Biada! 

Wotan gniewny 

z konia już zsiadł, 

Spieszny krok  

dudni tuż tuż!565  

 

Fryderyk Nietzsche w Niewczesnych rozważaniach zauważył, że we wszystkich 

postaciach Wagnerowskich dramatów tkwi idea bezinteresownej wierności. Podkreślał on, że 

zawsze w tym, co tworzył i o czym myślał Richard Wagner „wyryty jest obraz i problem 

wierności”566. W Pierścieniu Nibelunga idea ta – zdaniem filozofa – objawia się najpełniej 

i najbardziej dramatycznie w postawie Brunnhildy wobec najgłębszego pragnienia Wotana. 

Walkiria, będąca w dramacie muzycznym ucieleśnieniem boskiej woli – „ Kazałeś mi tak, 

A jam wolą twą”567 – bezpośrednio wprawdzie sprzeciwia się swemu władcy, lecz pośrednio 

jest wierna, bo służy jego najskrytszemu pragnieniu – ocaleniu Welsunga. Ma również 

świadomość, że Wotan, by utrzymać władzę, musi przestrzegać zasad. Musi zatem 

zrezygnować z wolności decyzji i wyrzec się miłości: 

                                                
565 Ibidem, s.120. 
566 F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, przeł.M. Łukasiewicz, posłowiem opatrzył. K. Michalski, s.262. 
567 R. Wagner, Walkiria, op.cit, s.75. 
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BRUNNHILDA 

Gdy Fryka twój własny zamiar zniszczyła, 

A ty jej woli uległeś, 

Wrogiem sobieś sam był 

[…] 

Nie jestem mądrą, 

Wiedziałam jednak dobrze, 

Że Welsunga miłujesz: 

Jam znała przyczynę, każącą ci, 

Zapomnieć całkiem o jednym ; 

Na drugie patrzeć jedynie wciąż  

[…] 

Ty, zaś obcym wpływom uległszy, 

Sam bezradny, poddałeś się biernie.568 

Wotan ma również tę świadomość. Budzi to w nim wstręt do władzy, której 

destrukcyjna moc nie omija i jego: 

WOTAN 

Miłości ognie stłumiłem w sercu znużonem. 

Gdy do mnie samego  

Błagalniem się zwracał, 

Z niemocy bólu ocknąłem się nagle: 

Tęsknoty mej palący żar, 

Wnet stworzył mi straszliwą chęć: 

W pośród gruzów własnego gmachu,  

Moją wieczną rozpacz pogrzebać!569  

Lecz posiadając ją, nie potrafi się jej wyrzec. Rezygnuje więc ze swej wolności, którą 

teraz uosabia, działająca zgodnie z jego podświadomym oczekiwaniem Brunnhilda : 

                                                
568 Ibidem, s.76 
569 Ibidem, s.77-78. 
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WOTAN 

[…] 

Unikać cię muszę: 

Nie mogę wraz z tobą 

Dzielić mej narady; 

W rozłące wzbronionem nam 

Wspólnie działać: 

Aż po przestworza kres, 

Nie śmie bóg, wraz z tobą się spotkać!570  

W Pierścieniu Nibelunga zatem, jak napisze Nietzsche, „tragicznym bohaterem jest 

bóg, którego dusza łaknie władzy i który, zmierzając wszelkimi drogami do jej zdobycia, 

wiąże się układami, traci wolność i dotknięty zostaje klątwą, ciążącą na władzy”571. 

Świadomość straty Brunnhildy, tak ciąży Wotanowi, że jedynym środkiem do uśmierzenia 

bólu, wydaje mu się być złamanie zasady i zamiast uśmiercenia ukochanej córki, jej uśpienie. 

Sen symbolizować ma – w odczuciu Pocieja – wyciszenie ambiwalentnego natłoku dobrych 

i złych namiętności, które przepełniły trzy akty Walkirii, oraz stwarzać nadzieję przebudzenia 

się kiedyś Brunnhildy do nowego życia. Wotan używa potęgi swej władzy, której symbolem 

jest jego włócznia, uderzająca w skałę, z której wybuchają płomienie i na rozkaz władcy 

ogarniają wzgórze, na którym leży uśpiona Brunnhilda. Obraz „morza płomieni” 

przedstawionego w przedostatnich didaskaliach aktu trzeciego, posiada moc ochronną, co 

podkreśla sam Wotan w słowach: 

WOTAN 

Wnet ślubne ognie ciebie otoczą, 

Ich moc niechaj strzeże cię! 

Płomienny żar opasze ten szczyt! 

Okrutnym przestrachem, 

Niech przejmie trwożnego; 

Niech stroni tchórz, 

                                                
570 Ibidem, s.78. 
571 F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, op.cit., s.325. 



225 
 

Od Brunnhildy skał!572 

Lecz to nie obraz skał i ognia powinniśmy traktować jako „pierwszy plan” tej sceny, 

a wymowę słów Wotana brzmiących: „gdyż jeden tylko poślubi cię, wolniejszy niż ja – sam 

bóg!”573. Władca świata, – co zauważa Nietzsche – „potrzebuje wolnego, nieulękłego 

człowieka, aby ten, bez jego rady i pomocy, a nawet w walce z boskim porządkiem, dokonał 

czynu, którego dokonać nie może bóg”574. Z tak poprowadzonej refleksji rodzi się pytanie, 

czy nienarodzony jeszcze pod koniec Walkirii Wagnerowski bohater Zygfryd, stanie się 

ucieleśnieniem nietzscheańskiej idei „nadczłowieka”, oraz apoteozą jego „woli ku mocy”?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
572 R. Wagner, Walkiria, op.cit, s.81-82. 
573 Ibidem, s.82. 
574 Ibidem, s.82. 
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4.3. Analiza tekstu dramatycznego Zygfryda. Drugiego dnia uroczystego widowiska 

scenicznego w trzech aktach pod kątem metaforyki żywiołów 

 

„Trzecia część tetralogii jest dramatem optymistycznym, stanowi on kontrast 

i dopełnienie dramatu tragicznego – pesymistycznego – z części drugiej”575, rozpoczyna swój 

esej o Zygfrydzie Bohdan Pociej. Podobnie jak poprzednie ogniwa Pierścienia Nibelunga, 

nazywany drugim dniem uroczystego widowiska scenicznego, dramat muzyczny Zygfryd, 

cały „wpisany” został, w scenerię Natury. Podobnie jak w całym Pierścieniu, tak i w tym 

dramacie obrazy wszechobecnej przyrody nie ograniczają się do funkcji nieożywionego tła 

dla głównej osi dramatu, lecz stają się nośnikami metafor i symboliki, wpisanej w zamysł 

konstrukcji całego dzieła, czego wykazanie będzie przedmiotem niniejszej analizy.  

Miejsca widowiska we wszystkich trzech aktach Zygfryda usytuowane są bądź 

w zamieszkałej przez Mimego skalnej grocie, wpisanej w leśną gęstwinę (akt I), bądź „w 

głębi lasu”, gdzie znajduje się jaskinia pełna skarbów, pilnowanych przez Fafnera, który 

dzięki mocy pierścienia przybrał postać smoka (akt II). W trzecim akcie natomiast, miejscem 

następujących po sobie wydarzeń, będzie najpierw „dzika okolica u stóp skalistej góry”, 

a następnie finał, przeniesiony na szczyt „skały Brunhildy”. 

Według Bohdana Pocieja w muzyce Zygrfyda, wynikającej przecież z tekstu, 

rywalizują ze sobą – jednakowo aktywne, jednakowo energetyczne – dwie sfery. Pierwsza 

z nich to sfera jasnej woli i radości życia, z którą badacz utożsamia motywy-tematy: 

„Zygfryda i jego rogu”, „miecza”, „ptaka-przewodnika” czy „Brunnhildy”. Druga to sfera 

mroku i sił, które zagrażają bohaterowi – motywy: Mimego, Alberyka oraz Fafnera. 

Należałoby jeszcze wspomnieć trzecią sferę, uosabianą przez motyw Wędrowca-Wotana. 

Z punktu widzenia tej pracy interesująca będzie jednak zwłaszcza antytetyczna relacja dwóch 

pierwszych sfer, które obejmują swym działaniem kolejnych bohaterów: 

Charakter postaci (Mime, Zygfryd, Alberyk, Wotan, Fafner, Brunhilda), mówiących 
rewelacyjnie odkrywczą mową wokalną (zbliżoną już do, o ileż późniejszego, 
ekspresjonistycznego Sprechgesangu), zaznacza się w rysunku melodycznym motywu-tematu; 
jej ruch i działanie zewnętrzne – w rytmie; jej odczuwanie, czucie, myślenie – w harmonii; 
pełne natomiast życie postaci przejawia się dopiero we współdziałaniu barwy instrumentalnej. 
Postacie pojawiają się, urzeczywistniają, materializują, działają w określonych kombinacjach 
barw, przyporządkowane zmiennym sferom światła, mroku, półmroku, światłocienia. 

Zygfryd i jego miecz Notung pojawiają się zawsze w górnej sferze światła, 
rozjaśniającego przestrzeń, nasilającego się, potężniejącego; barwy instrumentów blaszanych 
(rogi, trąbki, puzony) nasycają substancję (melodio-harmonię) diatoniczno- trójdźwiękową. 

                                                
575 B. Pociej, Zygfryd, [w:] R. Wagner, Zygfryd, Program Teatr Wielki w Warszawie, sezon 1987/88. 
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Blacha – bardziej ciemna, niskorejstrowa – również wiolonczele, kontrabasy i fagoty, 
sprzęgają się z tematem wędrowaca-Wotana, opadająco-ciężkim, w rytmie punktowym. 
Postacie z podziemia – Mime, Alberyk, smok – mają charakterystykę wielce frapującą 
z punktu widzenia przyszłości muzyki, zapowiadającą już XX wieczny sonoryzm, bruityzm 
(ostinata w najniższych rejestrach, dźwięk kowadeł); wyzwolona do czystego brzmienia 
harmonia, zredukowane ostrokształtne, krótkie motywy, sprzęgające się z kombinacjami tub, 
puzonów, fagotów, klarnetów basowych i kontrabasów. Najsilniejsza też tutaj, najbardziej 
przejmująca sugestia wyglądów: to w muzyce karzeł Mime porusza się równie pokracznie jak 
wygląda, to w muzyce odrażający smok – pełza […].576  

Przytoczony tu fragment analizy prowadzonej z perspektywy muzykologicznej, 

dokonanej przez Bohdana Pocieja, rozpisana w szczególe, podkreśla jak silnie warstwa 

muzyczna, a także występujące w niej motywy przewodnie, zespolone są w dziele 

z postaciami oraz miejscami (np. podziemia), a także stanami przyrody, wywołanymi poprzez 

konotacje – powtarzając za badaczem – jakie wywoływać może ruch, konsystencja, 

temperatura i barwa dźwięków. Przedstawiony podział na sferę jasnej woli i radości życia 

oraz sferę mroku, zauważyć można również w płaszczyźnie tekstu dramatycznego libretta 

dzieła, w odmiennym obrazowaniu przyrody, konstytuującej cały poetycki świat Pierścienia. 

Nieustanna obecność dwóch metafizycznych sił, wytyczająca główną oś dramatyczną całej 

tetralogii, zmierzająca w kierunku ich konfrontacji, najpełniej zdaje się być ukazana właśnie 

w Zygfrydzie, pod postacią kolejnych obrazów czterech żywiołów, wpisanych w ich 

dychotomiczną relację. Miłość, odwaga, niewinność, piękno i radość, przeciwstawione takim 

siłom jak gniew, nienawiść, złość, są w dramacie wizualizowane przez stany natury. 

I tak – z jednej strony – stworzenie partytury determinowała fabuła dramaturgiczna, 

uzależniona od sterowanej żywiołami Natury, na tle której egzystują bosko-ludzcy 

bohaterowie, z drugiej zaś strony obrazy tych żywiołów, a także bohaterów, malowane są 

w oparciu o tę właśnie konstrukcję muzyczną dzieła. 

Zarówno więc w treści librett, jak i w muzyce całej tetralogii, akcja rozgrywa się 

w środowisku Natury. Zygfryd, tytułowy bohater trzeciego ogniwa Wagnerowskiego 

Pierścienia Nibelunga, jak żadna z postaci tetralogii, zespolony jest z otaczającym światem 

dzikiej przyrody, z którą łączy go tajemnicza, specyficzna więź. O jej istnieniu świadczyć 

mogą wypowiedziane słowa samego młodzieńca, skierowane do jego aktualnego opiekuna 

Mimego:  

ZYGFRYD 

W lesie każda rzecz 

                                                
576 Ibidem. 
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Milsza mi niż ty: 

Drzewa i zioła, 

Ptak, ryba i zwierz; 

Stokroć milej mi 

z nimi tam być […].577  

W akcie I Zygfryda jednak, ta łączność tytułowego bohatera z otaczającym go światem 

jest bliższa bardziej jego wewnętrznemu przeczuciu, niż świadomemu odczuciu bezpośredniej 

bliskości, które jak zauważył Bohdan Pociej, przyjdzie dopiero w późniejszym momencie 

w dziele: 

Taka świadomość Natury, jako efekt odczuwania jej całym sobą, kulminuje w muzyce 
Zygfryda. Natura otacza bohatera; jest mu zasadniczo przyjazna: w niej się wszak Zygfryd 
począł, przyszedł na świat, wzrastał, wychowywał; jest z nią zestrojony, czuje ją i rozumie: 
sedno takiej harmonii z Naturą mamy w leśnej scenie II aktu [podkreśl. D.Ż].578 

Wzrastająca kolejno przez trzy akty dramatu świadomość owej więzi jest istotnym 

elementem, wchodzącym w skład całej konstrukcji postaci Zygfryda. To zestrojenie bohatera 

z przyrodą, widoczne jest również w głównych atrybutach tej postaci, jakimi są niewinność, 

witalność i radość życia, które także są dominującymi składnikami w obrazowaniu świata 

przyrody, w pierwszych dwóch aktach dramatu. Zarówno w tekście pobocznym, jak i 

w wypowiedziach samych bohaterów, nakreślony zostaje obraz natury – pełnej blasku 

i radości życia, pod postacią bujnych, leśnych zakątków (żywioł ziemi), „malowanych” 

światłocieniem złocistych promieni słońca, pełnej chłodnych źródełek, kwietnych łąk, czy też 

skalistych grani, porośniętych zielenią, ukrytymi gdzieś w leśnej głuszy, nieskalanych niczyją 

obecnością, czy też ingerencją.  

Lecz zło, czyha gdzieś w przestrzeni dramatycznej drugiego dnia uroczystego 

widowiska, jakim jest Pierścień Nibelunga. Ukryte jest w cieniu pięknej i radosnej przyrody. 

Tym metaforycznym cieniem, przede wszystkim, okażą się w dziele obrazy nocy. To właśnie 

w jej mroku, leżące pod skałą zło, ucieleśnione tutaj pod postacią Alberyka, zaznacza swoją 

obecność:  

ALBERYK 

Wśród lasów w noc 

                                                
577R. Wagner, Zygfryd, przeł.M. Łukasiewicz, Warszawa 1989, s.18-20. 
578 B. Pociej, Zygfryd, [w:] R. Wagner, Zygfryd, „Program” Teatru Wielkiego w Warszawie, sezon 1987/88. 
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Przed grotą trzymam straż: 

natężam słuch, 

wzrokiem przebić chcę mrok. 

Straszny dniu, 

Twój to już świt? 

Pierwszy już brzask 

przez ciemność ślesz?579 

Symboliczna opozycja dnia i nocy, wpisuje się w omówione wcześniej, zwalczające 

się wzajemnie sfery jasnej woli i radości życia ze sferą mrocznych sił, co dobitnie zostało 

wyakcentowane w złowrogich słowach Nibelunga: 

ALBERYK 

Możecie się śmiać, 

Lekkomyślni wy, 

Rozbawieni wy, 

Jaśni bogowie! 

[…] 

Trwam tu i wiem, co wiem: 

Złamie was upór mój!580 

W Walkirii, pod osłoną nocy, narodziła się miłość, lecz obraz tamtej sceny 

przepełniony był światłem księżyca, co utwierdzać może nas w trafności stwierdzenia na 

temat omawianej wyżej, symbolicznej opozycji. Jak pisał Bohdan Pociej, „miłość rozświetla 

życie, przydaje mu powabu i żarliwości. Miłość, jako najwyższe spotęgowanie siły życia, jest 

najwspanialszą i najcenniejszą zdobyczą człowieka”581. Alberyk natomiast, brzydzący się 

jakimkolwiek światłem, kiedy nadchodzi świt, „znika z boku w skalnej czeluści”. I choć 

w całym Pierścieniu nie pojawi się już obraz mrocznego Nibelheimu, to informacja, że zło 

ukryło się w skalnej szczelinie, powodować może pewną jego reminiscencję, uwydatnioną 

jeszcze w kolejnym opisie: 

                                                
579 Ibidem, s.84. 
580 Ibidem. s.96. 
581 B. Pociej, Wagner, op.cit. s.145. 
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Zygfryd zamierza się mieczem. Jak gdyby w przypływie gwałtownego obrzydzenia 
zadaje cios: Mime pada martwy. Ze szczeliny słychać szyderczy śmiech Alberyka.582  

Niechęcią do światła wykazuje się również kolejna postać z plemienia Nibelungów, 

Mime, skażony już klątwą pierścienia – potęgującą jeszcze obsesyjną żądze władzy i bogactw 

– nienawidzi wszelkich jego objawów. To właśnie światło – które może być odbierane jako 

metaforyczny przejaw miłości i dobra – sprawia, że piękno zachodzącego słońca budzi 

w karle tak wielką niechęć: 

MIME (gapi się przed siebie na zalany słońcem las i zwolna poczyna dygotać) 

Przeklęty blask! 

Co to tak lśni? 

Co błyszczy i świeci, 

migocze i skrzy, 

co frunie i wionie, 

unosi się w krąg? 

Tysiącem zórz 

jakby spłonął las!583  

Siła klątwy zawartego w pierścieniu zła jest tak potężna, że ogarnia nie tylko postaci 

dwóch braci, brzydzących się jakimkolwiek pięknem, lecz promieniuje ona nawet na 

otoczenie, w którym przebywa jego obecny właściciel, olbrzym Fafner, zmieniony dzięki 

mocy pierścienia w smoka, by lepiej móc czuwać nad własnym skarbem. Miejsce wokół 

jaskini spowite jest posępnym cieniem. Jak dowiadujemy się ze słów Mimego, mroczny jar 

porastają także mchy, co świadczyć może również o dużej wilgotności tej przestrzeni. Sama 

zaś ona, ukryta w gęstwinie kniei, ledwo widoczna, sprawia wrażenie miejsca ponurego:  

W głębi lasu. Głęboko w tyle wylot jaskini. Grunt wznosi się ku środkowi sceny, gdzie 
tworzy niewielką wyżynę, stąd opada ku tyłowi, w stronę jaskini, tak, że widz dostrzega tylko 
górną część otworu. Z lewej miedzy drzewami widać szczelinę w skale.584  

Jak zaznacza Marzenna Jakubczyk585 pojawiający się wielokrotnie w sztuce motyw 

jaskini, ewokuje wiele znaczeń. Łączy je wspólny mianownik, jakim jest przeświadczenie 

o skrywanej tajemnicy, która czeka na odkrycie przez śmiałków, wstępujących do jej 
                                                
582 R. Wagner, Zygfryd, op.cit., s.136. 
583 Ibidem, s.54. 
584 Ibidem, s.84. 
585 M.Jakubczak, Ziemia, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit. s.54.  
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podziemnych głębin. Dzięki fenomenologicznym cechom miejsca, ciemności i wilgoci – co 

podkreślała – motyw ten, w literaturze czy malarstwie, stanowił też częsty, symboliczny obraz 

zagrożenia, daremnego wysiłku, bądź choroby.  

Konotacje z niebezpieczeństwem, jakie skrywa jaskinia w akcie II Wagnerowskiego 

dzieła, zdają się być związane nie tylko z bezpośrednim zagrożeniem, (w tym kontekście 

utratą życia przez bohatera), lecz stanowić także wizualizację bytu zła, w świecie pełnym 

dobra, przejawianego w niewinności piękna otaczającego świata. W dramacie, cały 

mechanizm działania mrocznej siły zła, dopełnia bowiem historia Fafnera. O przemianie 

olbrzyma w potwora, zaraz po bratobójstwie, którego dokonał, oraz o bierności, w jakiej się 

zatopił, przebywając w grocie, polegającej na obsesyjnym pilnowaniu przedmiotu żądzy – 

złota, opowiada Wotan, skrywający się pod przebraniem Wędrowca:  

WĘDROWIEC 

Na wierzchu ziemi  

siedziba olbrzymów jest; 

Reisenheim to ich kraj. 

Fasolt i Fafner, 

z olbrzymów pierwsi  

– że jad zawiści ich struł – 

Ten kosztowności stos 

Zdobyli we dwóch  

I pierścień zgarnęli też. 

Ów skarb rozpalił 

wśród braci waśń 

i Fasolt zginął, 

a jego brat 

w lasach ze skarbem się skrył.586 

Mroczność tego miejsca odczytana może być więc również, jako metafora działania 

ciemnej siły zła, która obejmuje wszystkie istoty, pozostające w polu jej działania.  

                                                
586 R. Wagner, Zygfryd, op.cit., s.84. 
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Dzięki bezkompromisowej odwadze i olbrzymiej sile, młody bohater Zygfryd 

dokonuje pierwszego zwycięstwa, fizycznie pokonując przeciwnika. Jednak, to dzięki innym 

cechom konstytuującym tę postać, takim jak niewinność, oraz pragnienie miłości, a nie 

władzy, jaką dać może posiadanie złota, dokonane zostaje drugie zwycięstwo, jakim jest 

uniknięcie przez bohatera klątwy Alberyka, ciążącej na pierścieniu. Dopiero teraz, pod koniec 

aktu II, kiedy skonkretyzowany został wybór postawy pomiędzy antynomijnymi kategoriami 

miłości a władzy, dokonany w wewnętrznej przestrzeni postaci, radosna Natura, otaczająca – 

według Bohdana Pocieja – od samego początku Wagnerowskiego bohatera, teraz, poprzez 

Głos Leśnego Ptaszka ostrzeże młodzieńca przed złowrogim planem Mimego oraz 

opowiadając o uczuciu miłości, poruszy w jego sercu potrzebę jej poszukiwania: 

GŁOS LEŚNEGO PTASZKA 

Słodka ta pieśń  

Miłość opiewa; 

Z tęsknot i snów 

Bierze swój ton – 

Kto tęskni, ten pojmie jej sens!587  

Następnie pomoże wytyczyć mu drogę do jej znalezienia. Ten obraz 

antropomorficznej przyrody, ów antropopatyczny akt, przejawiony w pewnego rodzaju opiece 

nad młodzieńcem, ujawnia silną asymilację bohatera z przyrodą, a także z poza realnym 

wymiarem rzeczywistości, która przestaje być jedynie piękną, nieożywioną scenerią.   

Choć w całym Pierścieniu, jasno zdeterminowana opozycja między dobrem, a złem 

widoczna jest we wszystkich jego kolejnych częściach, to obrazu żywiołów nie możemy 

umieścić tylko w symbolicznej, wertykalnej opozycji, pomiędzy dobrem i szlachetnością, 

panującymi wysoko w górach i na ziemi, a dołem, gdzie wszelkie podziemie jest synonimem 

„złych mocy”. W takim kontekście, tym synonimem w tetralogii, stać się może obraz 

Nibelheimu, czy umieszczona tuż pod powierzchnią grota Fafnera. Choć oczywiście nie tylko.  

Jednak jak zauważa Maria Janion, fascynacja romantyzmu, – a w tym aspekcie 

zwłaszcza romantyzmu niemieckiego, względem podziemi i „głębi” („Tiefe”) – może być 

odczytywana wielowymiarowo, częstokroć przeradzając się przy pomocy mowy symboli – 

w fascynację podświadomością oraz w przekonanie romantyków, o istnieniu „tajemnicy 

                                                
587 Ibidem, s.142. 
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tajemnic”, ukrytej w jej wnętrzu, obrazowanej również pod postacią ducha ziemi588. 

Metaforyczne odczytanie tej głębi, równoznaczne jest z pozyskaniem mądrości i wiedzy na 

temat życia i świata. W mitologii germańskiej- jak zauważa Marzenna Jakubczyk – takie 

atrybuty, jak mądrość i sprawiedliwość, przypisywano właśnie Ziemi Matce. W mitach 

Północy pojawiają się – co podkreśla – „kasandryczne zdolności przepowiadania przyszłości, 

bez przejawiania woli i mocy wpływania na bieg zdarzeń”589.  

Wejście Wotana do jaskini, w scenie pierwszej aktu III Zygfryda, w celu przebudzenia 

Erdy, oraz w celu odkrycia skrywanych przez nią tajemnych prawd, odczytane może być jako 

symbol „wejścia w głąb samego siebie”. Obraz gwałtownych zjawisk natury – wiatru, 

burzy, błyskawic, wraz z potężnym grzmotem, które przeszywają pokryte chmurami 

nocne niebo – zawarty w didaskaliach tej sceny, kształtuje jej ekspresję dramatyczną. 

W słowach Wotana, skrywającego się pod postacią Wędrowca, nawołującego Erdę – 

określanej w Pierścieniu Nibelunga jako „wieczna świata pramatka” – odbija się również 

romantyczna idea, że to właśnie w czeluściach ziemi skrywana jest cała uniwersalna wiedza 

o losach świata, oraz mądrość o życiu:  

WĘDROWIEC 

Zbudź się, Walo! 

[…] 

Z przepastnych otchłani, 

Z nocy podziemnej tu przyjdź! 

Erdo! Erdo! 

Odwieczna ty! 

[…] 

O przemądra! 

Wszechwiedząca! 

Wylot jaskini rozjaśnia się. Błękitnawa poświata: w jej blasku z głębiny stopniowo wynurza się 
Erda. Wygląda jak okryta białym szronem; jej włosy i szata rzucają migotliwe światło. 

ERDA 

[…] 

                                                
588 M.Janion, Romantyczna gorączka, op.cit., s.215. 
589 M.Jakubczak, Ziemia, [w:] Estetyka czterech żywiołów, op.cit., s. 27. 
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Zbudzono mnie, 

przerwano mój sen 

- któż mnie wołać śmie? 

  WĘDROWIEC 

To ja budzę cię dziś, 

Bo nadszedł czas 

By się zbudziło, 

Co mocny więził sen. 

[…] 

Ty jedna wiesz, 

Co w głębinach tkwi; 

Szczyt gór, nurt rzek 

I wiatru drogi znasz.590 

Tak jak w dwóch pierwszych aktach Zygfryda, tłem jak i semantycznym potencjałem 

dla rozgrywających się zdarzeń, w głównej mierze była sceneria lasu, i kryjących się w nim 

rozmaitych pieczar i grot, to akt III zdominowany jest przez scenerię skalistych grani. Wbijają 

się one wgłąb ziemi, tworząc jaskinie (scena pierwsza aktu III), a także pną się wysoko 

w górę, przecinając swoimi krawędziami granicę chmur. To właśnie tam, w Zygfrydzie, 

przecinają się ze sobą dwie płaszczyzny: boska i ludzka. Pograniczem tych dwóch światów 

staje się natomiast „skała Brunnhildy”. Również i w tej przestrzeni spotykają się dwa 

obrazowania natury. Pierwszy, pełniący rolę tła – to przyroda ujęta w całym swym pięknie, 

monumentalna lecz „nieożywiona”. Drugi, to obraz żywiołu mitycznego, wiecznie płonącego 

ognia, który raz zapalony przez władcę bogów – Wotana, nigdy nie gaśnie. Mityczne żywioły, 

nazywane przez starożytnych filozofów „korzeniami wszechrzeczy”, czy też pierwotnymi 

zasadami kosmicznymi, stanowiły fundament świata i jego harmonii. Utożsamianie ognistego 

żywiołu z mitycznym bóstwem związane było również z całą płaszczyzną rytuałów, 

w których najbardziej dominowały funkcja puryfikacyjna i regeneracyjna, jakie przynieść 

miał uczestnikom ceremoniału kontakt z bóstwem. Kiedy więc tajemniczy Wędrowiec, chcąc 

zniechęcić odważnego młodzieńca do przejścia przez „morze płomieni”, rysuje przed nim 

skalę niebezpieczeństwa i zagrożenia, na jakie będzie on narażony, nie mówi o bezosobowym 

                                                
590 R. Wagner, Zygfryd, op.cit., s.146.  
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groźnym żywiole, lecz nazywając ogień „strażnikiem”, nadaje mu jednocześnie pewien 

pierwiastek antropomorficzny czy też boski: 

WĘDROWIEC 

Drżyj przed strażnikiem skały! 

Ta, która śpi,  

skupia w sobie moją moc: 

kto ja obudzi, 

kto ja zdobędzie, 

moc mi weźmie na zawsze! 

Płomieni mur  

otacza ją krąg, 

ognia języki 

sięgają skał – 

kto do dziewczyny chce, 

dostępu broni mu żar. 

Wskazuje oszczepem na wierzchołek skały. 

Tam w górę patrz! 

Widzisz ten blask? 

Pryskają iskry,  

wzmaga się żar,  

słupy płomieni, 

strugi ogniste 

kłębią się płonąc 

to w górę, to w dół. 

Wnet łuna 

porazi ci wzrok; 

U szczytu skały widać migoczący blask ognia, coraz jaśniejszy. 

pochłonie cię, strawi 
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ogień żarłoczny. 

Szalony, cofnij się precz!591 

Jednocześnie, mając w pamięci, że w sztuce mityczne żywioły przedstawione były 

albo w formie zagrożenia dla ludzkich bohaterów artystycznych dzieł, albo były przez nich 

obłaskawiane, (nigdy natomiast obojętne), tak i teraz Zygfryd, zanim dotrze do śpiącej 

Brunnhildy, musi podjąć próbę uzyskania przychylności groźnego ognia. Orężem młodzieńca 

w tej scenie staną się odwaga, a przede wszystkim niewinność pragnienia miłości, jaką 

w sobie nosi. Problematykę związaną z metaforyką ognia poruszył w swoim eseju „Płomień 

wieczności” Krzysztof Michalski, przedstawiając za pomocą kategorii filozoficznych cały 

łańcuch semantyczny, skupiony wokół tego żywiołu, w którym bardzo dużo uwagi poświęca 

metaforze pożaru świata. Jednakże, w obrazie wiecznie palącego się ognia, w akcie III 

Zygfryda, nie można na razie mówić o tak szerokim jeszcze spektrum metaforyki, związanej 

z tym żywiołem, jaka skojarzona może być w spektakularnym finale Zmierzchu bogów. 

W próbie interpretacji tego obrazu bliskie będzie stanowisko stoików, oraz Ojców Kościoła 

(pierwszych chrześcijan), którzy w tym żywiole widzieli zdolność do niszczenia zła, a także 

ukazywania prawdy o nas samych. Widząc wspólny, filozoficzny mianownik w obydwu 

refleksjach, w swoich rozważaniach pisał Krzysztof Michalski następująco:  

Ogień o którym tu wszędzie mowa, jest sprawdzianem, miarą naszego życia; oddziela 
to, co upodabnia nas do Boga i co, w związku z tym, jest w nas trwałe, co jest wieczne, czego 
ogień nie niszczy (złoto, srebro, drogie kamienie) – od całej reszty, podlejszego pochodzenia 
(drzewo, siano, słoma, miedź, cyna i ołów, ciernie i oset), skazanej na pastwę płomieni. To, co 
w nas naprawdę ważne – ślad Boga – jest bezpieczne, także w ogniu; ta cząstka nas „złączy się 
z boskim Logosem jak rozżarzone do białości żelazo z ogniem” (Orygenes). O ile jesteśmy na 
podobieństwo Boga, nie potrzebujemy się obawiać spalenia.592  

Śmiałek, który nie ulęknie się „muru ognia”, broniącego dostępu do śpiącej Walkirii, 

musi nosić w sobie bohaterstwo593. Odważna postawa młodzieńca, a następnie zwycięskie 

przejście przez groźne płomienie, dać może dowód, jak wielkie są pokłady „szlachetnego 

materiału” w nim samym. Oprócz głównych atrybutów bohatera – odwagi i siły, dominującą 

wartością tuż przed sceną spotkania z Brunnhildą, jest bezkresne pragnienie miłości: 

Opuszcza się coraz niżej i coraz jaśniejsza chmura ognia poraża wzrok Zygfryda. 

                                                
591 Ibidem, s.164-165. 
592 K. Michalski, Płomień wieczności, op.cit., s.162. 
593 O idei bohaterstwa w kontekście tej postaci pisał już Bohdan Pociej, który w analizie czynów i osoby 
młodzieńca widział bohaterstwo nie przekraczające jednak ram wartości konstytuujących pogański świat 
Pierścienia Nibelunga. Stąd też – zdaniem badacza – moralność Zygfryda „ufundowana na prawach siły, czynu, 
zemsty, dążenia do szczęścia osobistego – w miłosnej pełni” jest pogańska. Zob. B. Pociej, Wagner, op.cit., 
s.144 
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ZYGFRYD 

Ha! Słodki to żar! 

Błogi to blask! 

Droga promienna 

stoi otworem.  

W płomieniach się skąpać! 

Przez ogień do lubej dojść! 

Ho ho! O hej! 

Już nigdy nie będę sam!594 

Dominująca kategoria miłości, objawiająca się chęcią spotkania i obdarzenia nią 

drugiego człowieka, bliska jest perspektywie chrześcijańskiej. Zgodnie z nią, miłość do 

bliźniego jest również śladem Bożej miłości względem wszystkich ludzi. Podążając w takim 

kierunku interpretacyjnym, dzięki konfrontacji z mitycznym ogniem, przedstawionym w akcie 

III dzieła, ujawniona zostać może „nadludzkość” bohatera, pojęta właśnie jako ślad działania 

w nim transcendentalnej siły, objawionej przez żywioł miłości. Jej obecność jest tak silna, że 

nie tylko, zapalony przez Wotana wieczny ogień nie pochłania Zygfryda, ale stopniowo 

zanika, co obrazują didaskalia wieńczące drugą scenę i otwierające scenę trzecią ostatniego 

aktu dzieła:  

Zygfryd z rogiem przy ustach, wygrywając swoją pieśń, rzuca się w morze ognia, które 
opadając coraz niżej, kłębi się teraz nad przednią częścią sceny. Zygfryd, którego wkrótce już 
nie widać, zdaje się posuwać w kierunku wierzchołka skały. Jasny blask płomieni. Potem 
płomienie poczynają blednąć i rozpraszają się w coraz lżejsze obłoki, oświetlone jak gdyby 
jutrzenką. 

Obłoki coraz lżejsze, przechodzą w delikatny woal mgły o różowym zabarwieniu 
i rozpraszają się w ten sposób, że dym unosi się w górę i odsłania błękit nieba, podczas gdy na 
skraju widocznej teraz skały – scena ta sama, co w trzecim akcie „Walkirii” – utrzymuje się 
różowa mgła, przypominająca o wciąż tlącym się w głębi ogniu.595  

Pozostając w kręgu filozoficznej refleksji podjętej przez Krzysztofa Michalskiego, 

związanej z całą szeroką, semantyczną paletą metaforycznych konotacji, związanych z tym 

żywiołem – w finałowej scenie Zygfryda, która skupiona jest przede wszystkim wokół 

uczucia, jakie wyzwala się w dwojgu głównych bohaterach – zmienia się symboliczna rola 

żywiołu. Obłaskawiony już mityczny ogień przestaje być zagrożeniem, i jednocześnie próbą 

                                                
594 R. Wagner, Zygfryd, op.cit., s.168. 
595 Ibidem,170. 
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dla odważnego młodzieńca, stając się znakiem nieskończonej potęgi miłości. O jej idei pisał 

badacz w swoim eseju: 

 Ta miłość – to ślad wieczności. To obecność wieczności w czasie. To odkrycie takiego 
„teraz”: tu, pod jabłonią, gdy „położę ciebie jak pieczęć na moim sercu, jak pieczęć na moim 
ramieniu” – to odkrycie takiego „teraz”, które znaczy: „zawsze”. To zawieszenie czasu; jeśli 
„teraz” znaczy tyle co „zawsze”, różnica między „teraz”, a „wczoraj”, „teraz”, a „jutro” – 
a więc czas traci znaczenie. Tu pod jabłonią, przeszłość i przyszłość, a więc i śmierć traci swe 
żądło: „miłość jest mocna jak śmierć”.[…] Kochając, jesteśmy na końcu świata.[…] To 
znaczy: tam gdzie świat się kończy, gdzie go już nie ma. To znaczy: po końcu świata.[…] 
Czas rozstępuje się przed nami, otwiera i widzimy niebo. Jesteśmy w niebie. „Niebo jest tutaj 
– tu gdzie Julia mieszka…” Miłość – miejsce, gdzie ziemia dotyka nieba.596  

 Jednocześnie obrazowanie owej idei wiecznej miłości widział badacz w metaforze 

ognia, przywołując w tym miejscu cytat z Pisma Świętego, z Pieśni nad Pieśniami: „miłość to 

płomień Pana”, a także słowa Jana od Krzyża o „płomieniu miłości”. W miłości, jako wartości 

transcendentnej, widzi twórczą moc odkrywania bliźniego: 

 Gdy płomień miłości pali wszystko, czym skądinąd jestem, pali czas – gdy daje tobie 
wszystko, czym jestem – jestem dalej mną, tym samym mną, ale już innym, dotąd ukrytym, 
zawiniętym w imiona, funkcje, interesy sensie. Miłość odkrywa we mnie, w tobie nieznaną 
dotąd, bezimienną tożsamość.597 

 W finałowej, trzeciej scenie Zygfryda, tak rozumiana idea miłości przedstawiona jest 

także za pomocą obrazu wiecznie żywego, mitycznego żywiołu. Zmienia się jednak 

symboliczna przestrzeń jego działania, a także metaforyczna rola. Wcześniej, jako strażnik 

bronił dostępu do skały Brunhildy. Teraz, kiedy zewnętrzny jego przejaw zaledwie delikatnie 

tli się w skalistych graniach, cała moc jego oddziaływania zawarta została w wewnętrznej 

przestrzeni bohatera. Wypowiedziane do Walkirii słowa młodzieńca bardzo szczegółowo 

opisują ową zmianę, oraz ukazują obraz miłości w szerokim horyzoncie metafory płomienia 

wieczności:  

ZYGFRYD  

Przez ogień płonący  

Przyszedłem tu; 

Nie chronił mnie pancerz, 

Szczyt ani hełm. 

A teraz płomień  

                                                
596 K. Michalski, Płomień wieczności, op.cit., s.183-184. 
597 Ibidem, s.203. 
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Pali mi pierś, 

Od wewnątrz żar  

Nieci we krwi,  

I już mnie całego 

Pożoga ogarnia: 

Ogień, co płonął 

Dookoła skał, 

Teraz w mym sercu się tli!598 

Odpowiedź na postawione pod koniec analizy Walkirii pytanie – czy Wagnerowski 

bohater Zygfryd stanie się ucieleśnieniem Nietzscheańskiej idei „nadczłowieka” – teraz 

dopiero nabrać może wyraźniejszych kształtów. Zestawienie ze sobą słów Wotana, z ostatniej 

sceny Walkirii: „gdyż jeden tylko poślubi cię, wolniejszy niż ja – sam bóg!”599, ze słowami 

Mimego, opisującego Zygfryda: „przez lasy mkniesz, wolny jak ptak”600, dać może asumpt do 

opinii, że to właśnie on dokonać może tego czynu. „Nadludzkość” bohatera, pośrednio 

wynikająca z ogromu fizycznej siły jaką posiada, a także nie odczuwania przez niego lęku, nie 

definiuje jeszcze w pełni terminu nadczłowieka, w filozoficznym kontekście, rozumianym 

przez filozofa. Choć – dzięki bezgranicznej odwadze – ciągła chęć bohatera do podejmowania 

nowych wyzwań zbliżona zostaje do pojęcia nieustannego przezwyciężania samego siebie, to 

dopiero wolność i tęsknota za miłością, zawarta w postaci Zygfryda, który zdolny jest 

przebudzić Brunnhildę, uosabiającą – co wykazano w przeprowadzonej wcześniej analizie 

i próbie interpretacyjnej Walkirii – nadzieję, zawiera w sobie tak duże pokłady niewinności, 

że Wagnerowski bohater może być traktowany jako uosobienie Nietzcheańskiej idei. 

Nie jest to jednak jedyna postać – w całym Pierścieniu Nibelunga, – nosząca 

znamiona owej koncepcji. Stąd też, kiedy główny bohater, w trzecim dniu uroczystego 

widowiska scenicznego zostanie zamordowany, ta idea nie zniknie z dzieła wraz z jego 

śmiercią, lecz zobrazowana zostanie ponownie pod sam koniec Zmierzchu bogów, tym razem 

w postawie siostry Guntera – Gudruny. Dominującą cechą obu postaci jest pragnienie miłości. 

W przypadku postępowania Gudruny stanie się ono przyczyną aprobaty dla podania 

młodzieńcowi zaczarowanej mikstury. Niewinność bohaterki zawarta będzie z kolei 

w nieświadomości uczestnictwa – aż do samego końca dramatu – w intrydze Hagena. Zamiast 

                                                
598 R. Wagner, Zygfryd, op.cit., s.184. 
599 R. Wagner, Walkiria, op.cit., s.78. 
600 R. Wagner, Zygfryd, op.cit., s.16. 
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nadludzkiej fizycznej siły, charakterystycznej dla Zygfryda, dostrzec można w księżniczce 

Gibichungów bezkresne wręcz poczucie wierności wobec sprawiedliwości i prawdy, jakie 

nosić będzie w swoim sercu, a która – ta ostatnia – podważana będzie w niej samej 

kilkukrotnie: 

GUNTER (zajmuje się nieprzytomną siostrą) 

Gudrun! Siostro miła! 

Przemów-że do mnie, 

zwróć ku mnie wzrok!  

GUDRUN (wracając do siebie) 

Zygfryd…Zygfryd zabity! 

(Gwałtownie odtrąca Guntera) 

Precz, bracie zdradziecki,  

morderco mego męża! 

Ratunku! Pomocy! 

O, biada, biada! 

To oni zabili Zygfryda! 

GUNTER 

Jam nic nie winien jest, 

tu Hagen winowajca. 

On tym odyńcem dzikim, 

twój mąż od jego zginął kłów. 

[…] 

BRUNHILDA (zaczyna jeszcze w głębi sceny) 

Ściszcie nikczemnych 

lamentów zgiełk! 

Żeście wszyscy tu zdrajcy, 

mnie teraz pora się mścić 

(Spokojnie kroczy dalej) 

Dzieci tu w głos  
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płaczą po swej matce,  

co słodkim mlekiem je karmi  

lecz nie słychać 

skargi, co godna 

mocarza uczcić śmierć. 

GUDRUN (gwałtownie podnosi się z ziemi) 

Brunhildo! Złość cię dławi! 

Tyś winna nieszczęścia jest, 

boś ty gniew mężczyzn rozogniła. 

W złą chwilę weszłaś w ten dom! 

BRUNHILDA 

Nieszczęsna milcz! 

Nie tobie dziś płakać go, 

podstępem 

schwytałaś go w sieć  

Lecz żoną jestem mu ja 

i ze mną połączył go ślub, 

nim ujrzał cię. 

GUDRUN (wybuchając żywiołową rozpaczą) 

Przeklęty Hagen! 

Toś ty mi przecież radził 

Do wina nasypać ziół. 

O biada! 

Dzisiaj już wiem: 

To o niej mocą trunku  

Zygfryd zapomnieć miał. 
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(Odwraca się trwożliwie od Zygfryda i pochyla się, złamana bólem, nad zwłokami 
Guntera; tak pozostaje nieruchomo aż do końca.)601 

W tym też fragmencie ujrzeć można obraz Nietzscheańskiej idei 

„nadczłowieczeństwa” zawartej w postawie Gudruny – objawiony najpierw w akcie 

odtrącenia brata, a następnie rezygnacji z prawa żałoby po ukochanym mężczyźnie i oddania 

go prawowitej małżonce, oraz zwróceniu należnej czci zabitemu Gunterowi – która przez to 

wielokrotnie przezwycięża samą siebie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
601 R. Wagner, Zmierzch bogów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1989, s.130-134. 
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4.4. Analiza tekstu dramatycznego Zmierzchu bogów. Trzeciego dnia uroczystego 

widowiska scenicznego w trzech aktach pod kątem metaforyki żywiołów. 
 

W ostatnim ogniwie tetralogii, Zmierzchu bogów, jak napisze Bohdan Pociej 

„wypełniania się cały, bosko-ludzki, ziemsko-podziemny, wielowątkowy dramat Pierścienia 

Nibelunga”602. Ostatni dzień Wagnerowskiej tetralogii nastawiony jest według badacza „ku 

przeszłości”. Poetyka reminiscencji objawiona jest właśnie w tym dramacie muzycznym 

najpełniej, zarówno w płaszczyźnie literackiej, jak i muzycznej. Jego akcja rozgrywa się 

w świecie ziemskim, o bogach opowiada się już tylko w czasie przeszłym. W tej części dzieła 

pojawiają się, znane już z wcześniejszych ogniw, muzyczne leitmotywy, które Bohdan Pociej 

nazwie znakami uobecnienia czasu minionego. Elementy te często powiązane są 

z płaszczyzną rzeczywistości mitycznej. Jak zaznaczał bowiem badacz: 

 Stosowana z upodobaniem przez Wagnera technika retrospekcji i reminiscencji jest może 
głównie przejawem jego wielkiej i głębokiej tęsknoty do mitu. W rzeczywistości mitycznej 
ugruntowanej w pra-przeszłości, szukał przecież jakichś prawd zasadniczych, elementarnych 
bytu i ludzkiej egzystencji. I nie tyle szukał odpowiedzi i rozwiązania, co sugestii i mocy 
pytań odwiecznych.  

W aspekcie niniejszej pracy analiza rzeczywistości mitycznej podjęta zostanie – 

podobnie jak w wcześniejszych ogniwach Pierścienia Nibelunga – w optyce obrazów 

żywiołów, a jej celem będzie próba określenia, zdefiniowania ich płaszczyzny semantycznej.  

Już w Prologu Zmierzchu bogów – jak zaznaczał Pociej – można zauważyć 

reminiscencyjną sytuację literacką603, zawartą w opowieści trzech Norn, postaci – zdaniem 

badacza – symboliczno-fantastycznych, przędących „złotą nić żywota świata”, legendę 

zawartą w pieśni o wydarzeniach z przeszłości604.  

W przestrzeni dramatycznej prologu, podobnie jak w akcie III Zygfryda, nachodzą na 

siebie dwa sposoby obrazowania natury. Pierwszy, stanowi nieożywione tło dla sceny, 

w której pojawiają się postaci trzech sióstr. Rozgrywająca się akcja, usytuowana jest w nocnej 

scenerii skalistych grani, nad którymi góruje strzelista, szerokoramienna jodła. Jak wynika 

z didaskaliów, scena prologu rozgrywana jest na „skale Walkirii”.  

Drugi, zarysowany w rozmowie Norn, to obraz mitycznych żywiołów, których 

ukazanie w tej scenie dramatu, nawiązuje do ich przedstawienia w starożytności, gdzie 

abstrakcyjnie, mityczne żywioły jawią się, jako pierwotne zasady, stojące na straży 
                                                
602 Cyt za: B. Pociej, Wagner, op.cit., s.155-163. 
603 Określenie użyte przez Bohdana Pocieja.Zob. Ibidem. 
604 Opowiadają o Wotanie, władcy bogów i ludzi, wplątanym w intrygę złota i działającej w nim klątwie 
przejawiającej swe działanie w paśmie kolejnych zdarzeń, przybliżających nieuchronnie zmierzch bogów.  
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kosmicznego ładu, i odpowiadające za utrzymanie harmonii we wszechświecie. Mityczna, 

pradawna i wieczna Natura, w opowieści Wagnerowskich Norn ukazana została pod postacią 

trzech żywiołów: ziemi („jesion świata”), wody („leśny zdrój") i „świętego ognia”. Istotnym 

ogniwem, zaistniałym w mitycznej warstwie, zespalającym przestrzeń dramatyczną całego 

Pierścienia, stanowiło właśnie to „święte drzewo”. Już w Zygfrydzie Wędrowiec wspomina, 

że to ono wspiera świat, będąc jego filarem. W Zmierzchu bogów natomiast przedstawiony 

jest jeszcze pełniejszy opis pra-drzewa: 

 NORNA (PIERWSZA) 

U jesionu świata przędłam raz, 

A z pnia wyrastał silny i bujny 

Świętych konarów las. 

Wśród chłodnych cieni 

Szemrał zdrój, 

Mądrość niosąc wśród wartkich fal.605 

Analizę symboliki kosmicznego drzewa podjęła w swoim eseju Marzenna Jakubczyk, 

która podkreśla, że „implikuje ona m.in. ciągle regenerujący się Wszechświat, niewyczerpalne 

źródło życia i płodności, a co za tym idzie nieśmiertelność natury. Żywe i życiodajne Drzewo, 

często współwystępuje z dopełniającymi je symbolami Owoców, Źródła (…) Jest ono 

swoistym rezerwuarem życia i sacrum”606. Podążając w takim kierunku interpretacyjnym, to 

nie uszanowanie sacrum, za sprawą naruszenia harmonii świata poprzez ingerencję w jego 

strukturę, wynikające z chęci władania nim, – pomijając ocenę rządów sprawowanych przez 

Wotana – uruchamia ciąg fatalnych w skutki zdarzeń, których finałem w Pierścieniu stać się 

ma nadchodząca katastrofa świata – jego zmierzch: 

NORNA (PIERWSZA) 

I odłamał z jesionu,  

Wotan, konar ów. 

Zeń oszczepu trzon 

Wyciosał mocny ten bóg. 

                                                
605 R. Wagner, Zmierzch bogów, przeł. A. Bandrowski Kraków 1910, op.cit. s.6. 
606 M. Jakubczak, Ziemia – Źródłowe motywy wyobraźni, [w:] Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień 
powietrze, op.cit, s.59. 
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Przez długi przeciąg lat 

Chorzał wciąż z rany las; 

Zżółkły liść leciał z drzewa, 

Sechł, mrąc chory pień’ 

Smutnie zanikał 

Ożywczy zdrój 

[…] 

NORNA (DRUGA) 

Wnet kazał Wotan mężom Walhalli 

Jesionu świata uschłe konary  

Razem z pniem na części porąbać: 

I jesion legł, 

Zanikł na wieki już zdrój. 

[…] 

NORNA (TRZECIA) 

Na okół hali leży w krąg 

Wzniosły stos ściętych konarów, 

  Ten świata jesionem był, 

Gdy ten stos święty ogień raz tknie, 

Spłonie wnet, lecąc w perzynę, on gród: 

I bogów wieczystych kres 

Zaświta wśród mroków wnet. 607 

I choć bezpośrednio „niedola bogów” (Gotternot) związana jest z łańcuchem innych 

zdarzeń, ogniskujących się wokół złotego pierścienia i rzuconej nań klątwy, to 

wszechwiedzące Norny, łączą w jednej opowieści te dwa sploty odległych od siebie wątków. 

Wspólnym mianownikiem dla obu zdarzeń – wydarcia złota przez Alberyka z głębin Renu 

                                                
607 R. Wagner, Zmierzch bogów, op.cit.6-10. 
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oraz aktu porąbania korzeni świętego pra-drzewa, – jest nieuszanowanie kosmicznego ładu 

świata i mitycznej natury, pełniącej rolę strażniczki tej harmonii608.  

Przywołana wcześniej – przy analizie Zygfryda – konstatacja Bohdana Pocieja 

o opozycji sfery jasnej woli i radości życia, a sfery mroku, wybrzmiewa również w jego 

muzykologicznej analizie Zmierzchu bogów. Także i tutaj, już w płaszczyźnie partytury 

muzycznej przyporządkowuje badacz żywioły, i związane z nimi zjawiska natury, 

poszczególnym opozycyjnym strefom, które powracają często jako reminiscencje motywów 

przewodnich z poprzednich ogniw Pierścienia Nibelunga: 

Zasób dźwiękowego budulca motywów przewodnich – wspólny dla całej tetralogii, 
wzbogaca się maksymalnie. Muzyka nie traci nic ze zmysłowych powabów, intensywności 
ekspresji, siły liryzmu, atrakcyjności efektu, a tylko wzrasta jej waga i powaga. Słyszymy 
zasadniczo te same melodie, motywy, tematy co w Złocie Renu, Walkirii, Zygfrydzie (zasób 
Leitmotivów powiększa się jeszcze o kilka); przydany im zostaje tylko bogatszy kontekst 
harmoniczny, bardziej złożona i wyrafinowana kolorystyka, jeszcze bardziej rozwinięta 
i pomysłowa praca tematyczna – przetworzeniowa.  

Mamy z jednej strony eksponowaną rozległą sferę światła, ciepła, gorąca, żaru – uczuć 
ludzkich i wyglądów Natury (Wschód słońca i Ren – rozmowa Zygfryda z Córami Renu); 
z drugiej zaś wychłodzenia, pustkę, tajemnicze mroki (spotkanie Hagena z Alberykiem). 
Muzykę poruszają różne impulsy i różne źródła energii: inspiracja Natury (nurt i falowanie, 
powiew i poszum wiatru, śpiew ptaków, szmer lasu, buzowanie ognia), impuls uczuć ludzkich 
– sfera miłości i nienawiści; pierwiastek refleksji, namysłu wspomnienia, rozważania, 
rozpamiętywania.609  

Postawa Zygfryda, pomimo niedoskonałości zawartych w sferze jego ludzkiego bytu, 

jest postawą bohatera świadomego, którą Richard Wagner w liście z 25 stycznia 1874 roku, 

do A. Rockla zobrazuje słowami: 

[…] w Zygfrydzie starałem się przedstawić pełnego człowieka, którego rozumiem; 
takiego, którego najwyższa świadomość w tym się wyraża, że całkowicie przejawia się ona 
zawsze jedynie w obecnym życiu i działaniu; jak bardzo podkreślam tę świadomość stanie się 
dla ciebie jasne w scenie Zygfryda z Córami Renu; dowiadujemy się tu, że Zygfryd jest 
wtajemniczony, albowiem zna on cel najwyższy, to że śmierć jest lepsza od życia w strachu; 
wie on również o pierścieniu, ale nie wykorzystuje swojej mocy, ponieważ ma do zrobienia 
coś o wiele lepszego; strzeże go tylko dlatego, by dać świadectwo temu, że nie nauczył się 
strachu. Przyznaj, wobec takiego człowieka musi zblaknąć cała świetność bogów! 610  

 W postawie tej postaci, tak scharakteryzowanej przez samego autora tetralogii, 

zawarte więc zostało wszystko to, czego tak bardzo obawia się i nienawidzi Alberyk. 

W scenie pierwszej aktu drugiego Zmierzchu bogów nawiedza Hagena w stanie 

                                                
608 Pierwszym symbolicznym objawem zapowiadającym kres odwiecznej władzy bogów będzie przerwanie nici 
i ucieczka przerażonych postaci trzech Norn do mieszkającej w głębi ziemi matki Erdy. 
609 B. Pociej, Zmierzch bogów, [w:] R. Wagner, "Zmierzch bogów", Program Teatr Wielki w Warszawie, sezon 
1988/89. 
610 Ibidem. 
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półświadomości, pomiędzy snem a jawą, przypominając mu o jego mrocznym dziedzictwie. 

Postać Hagena staje się od tej chwili „narzędziem”, które stworzone zostało w jedynym tylko 

celu – odebrania pierścienia Zygfrydowi. Hagen jest więc ucieleśnieniem idei zła w wymiarze 

ludzkim, gdyż – jak pisał Jarosław Mianowski w artykule W stronę historiozofii opery – 

„zemsta Hagena nie jest tylko ekspresją afektu, ale stanowi symbol zła rządzącego 

światem.”611 Szept czarnego boga rozbrzmiewa złowrogo w mroku: 

ALBERYK 

Cicho 

Hagenie, synu mój, śpisz? 

[…] 

HAGEN 

Poznaje głos złowrogi: 

co chciałbyś moim snom powiedzieć? 

ALBERYK 

Byś pomniał, że moc 

wielką masz w ręku: 

bądź mi odważny 

[…] 

O synu mój! 

Nie dbaj o radość!  

Lepiej po mnie 

weź dziedzictwo, 

w mroczną się stronę zwróć! 

Siły zbieraj, 

Wytęż spryt: 

Wrogom my wojnę 

Wydamy we dwóch 

- poczują, co znaczy nasz gniew.  

                                                
611 Bliżej opery. Twórcy-dzieła-konteksty, red. J. Mianowski, R.D. Golianek, Toruń 2010, s.21.  



248 
 

[…] 

ALBERYK 

W miarę jak znika w mroku, jego głos staje się coraz cichszy i mniej wyraźny. 

Synu, wierny mi bądź 

Trwaj niezłomnie! - Bądź wierny! 

Bądź wierny! - Wierny!612 

W scenie, w której Alberyk opanowuje myśli Hagena, zauważyć możemy również 

inspirację dla neoromantycznej wyobraźni Wagnera, romantyczną estetykę kreacji świata 

w sztuce. Sen traktowany był przecież przez romantyków jako pogranicze, w którym objawić 

może swe oblicze, istniejący równolegle ze światem widzialnym, świat nadprzyrodzony, 

pełen duchów i zjaw – zarówno tych nam przychylnych, jak i tych demonicznych. Ich głosy 

bohaterowie romantycznych dzieł bardzo często słyszeli właśnie w śnie.613 

Kiedy Hagen, pod koniec drugiej sceny aktu trzeciego, zadaje śmiertelny cios 

Zygfrydowi, a ten pada konający na ziemię, wraz z odchodzącym życiem odchodzi dzień i – 

jak informują didaskalia następujące po ostatnich słowach syna Alberyka: „Zdradę 

pomściłem!” – zaczyna zapadać zmrok. Podobnie jak w ostatnim dniu Wagnerowskiej 

tetralogii, Zygfrydzie, zespolenie Natury i bohatera, objawiało się wręcz niezwykłym, 

symbolicznym podobieństwem wewnętrznych, dominujących cech (witalność, radość życia) 

z których zbudowana została cała postać z obrazowaniem bujnej, zielonej, pełnej słońca, 

leśnej przyrody, wpierw otaczającej, a potem także – przez Głos Leśnego Ptaszka, – 

ostrzegającej i chroniącej młodzieńca przed złowrogimi zakusami chciwego opiekuna 

Mimego, tak i teraz obrazowanie natury, zdaje się symbolicznie odzwierciedlać stan, jaki 

przynosi śmierć. Konotacje – stricte fenomenologiczne – zazwyczaj z nią związane, to chłód 

i bladość. W kulturze europejskiej kolorem charakteryzującym jej obecność jest czerń, 

stanowiąca również kolor żałoby i smutku, jakie dotykają żyjących po odejściu bliskiej osoby. 

Nieuchronne, zapadanie zmroku odczytać można jako symboliczny zwiastun zbliżającej się 

śmierci bohatera, która – jak przedstawiają nam ostatnie didaskalia wieńczące tę scenę – 

nadchodzi wraz z nadejściem mroków nocy, co łączy te dwa wydarzenia wręcz 

„synonimicznym węzłem”:  

Pada i umiera. Martwy smutek dokoła. Noc zapadła. Na niemy rozkaz Guntera 
podnoszą Mężowie trupa Zygfryda i idą zwolna w czasie dźwięków marsza w górę. Przez 

                                                
612 R. Wagner, Zmierzch Bogów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1989, s.62-68. 
613 Zob. obraz: Francisco Goya „Gdy rozum śpi budzą się upiory”, (1796-1798).  
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nagromadzone nieco chmury jaskrawy promień księżyca oświetla ponury pochód coraz silniej, 
im bliżej pochód gór szczytu. Z Renu wstają mgły i zaciemniają całą scenę. Po pewnym czasie 
rozdzielają się mgły, aż w końcu widać halę Gibichungów jak w Akcie I.614 

Idea, że sztuka jest wizualną interpretacją uczuć i stanów duszy, bliska była 

romantycznym artystom. Stany te, oraz emocje – samych twórców czy też bohaterów ich dzieł 

– często oddawano poprzez pryzmat przyrody, która przybierając rozmaite formy, często była 

wizualizacją emocjonalnych stanów niepokoju i lęku, melancholii połączonej z zadumą, 

radości życia i wielu innych. Szczególnie wyraziście ów aspekt dostrzec można w malarstwie 

romantycznym, u takich artystów jak Caspar David Friedrich, Karl Gustav Carus, Asher 

Brown Durand etc. Inspirację omawianym aspektem romantycznej sztuki dostrzec można 

również w analizowanym fragmencie neoromantycznego twórcy Pierścienia Nibelunga jakim 

był Richard Wagner.  

Tak ukazane oblicze przyrody stanowi melancholijne tło dla pogrążonego w smutku 

pochodu, niosącego martwe ciało bohatera. Ekspresyjne odzwierciedlenie nastroju śmierci, 

i związanych z żałobą emocji, zawarte zostało w formie, jaką przybiera ten wieczorny pejzaż. 

Cisza, mgły unoszące się nad wodą i ciemność, odzwierciedlać mogą posępność tej chwili, 

przysłaniając na chwilę oznaki życia otaczającego świata, leśnej i górskiej przyrody. 

Natomiast, jedyne w tym momencie źródło światła, jakim jest chłodna, lecz wyrazista 

księżycowa poświata, oświetlająca cały kondukt żałobny, podkreśla uroczystą rangę tego 

momentu, w którym na akcję dramatyczną patrzymy przez pryzmat otaczającego 

wszechświata.  

Forma żałoby, zawarta w obrazie świata, jaki ukazany jest w analizowanych wcześniej 

didaskaliach, zamykających scenę drugą ostatniego aktu Zmierzchu bogów, związana jest 

również z faktem, że śmierć bohatera jest najtragiczniejszym momentem całego Pierścienia, 

smutną kulminacją intrygi zła, już od prologu Złota Renu pragnącego zniszczyć wszelkie 

dobro. Pozostając w optyce rozważań księdza Józefa Tischnera, spotkanie drugiego człowieka 

otwiera agatologiczny horyzont doświadczenia międzyludzkiego, w którym – jak napisze 

filozof – „wszystkimi przejawami innego i moim włada swoisty logos – logos dobra i zła, 

tego, co lepsze i co gorsze, wzlotu i upadku, zwycięstwa i przegranej, zbawienia 

i potępienia”615. Ponieważ przestrzeń, jaka zaistnieje pomiędzy osobami, jest przestrzenią – 

jak nazwie ją ksiądz profesor – hierarchiczną, otwarta zostaje perspektywa tragiczności, która 

                                                
614 R. Wagner, Zmierzch bogów, op.cit., s.90.  
615 J. Tischner, Filozofia dramatu, op.cit., s.61. 
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jest tłem każdego spotkania. Fenomen tragiczności – zdaniem badacza – ukazują dwie 

płaszczyzny, bezpośrednio ze sobą korelujące. Jak zaznaczy: 

Zjawisko tragiczności ma zatem jakby dwie warstwy: pierwsza to zwarcie 
pozytywnych podmiotów wartości, rzeczników prawa i ładu moralnego; druga to intryga zła, 
które przeciwstawia sobie i zmusza do walki uczciwych skądinąd ludzi czy bogów. Zło jest 
w tym, że dobre istoty ustawiają się naprzeciw siebie jako wrogowie.616  

Opisane przez księdza Tischnera zjawisko, oraz zasada tragedii, wybrzmiewa również 

w momencie zabicia Zygfryda przez Hagena, będącego ludzkim uosobieniem idei zła. 

W wyniku jego intrygi, związanej z podaniem magicznego napoju, zabierającego pamięć 

walecznemu bohaterowi, oraz całej gamy jej następstw: rozerwania więzów, jakie scaliły 

dwójkę bohaterów, doprowadzania do ich skonfliktowania, a następnie wyjawienia przez 

zagniewaną Brunnhildę, tajemnicy ukochanego (jaką była informacja, o możliwości 

śmiertelnego zranienia niepokonanego młodzieńca), dochodzi do nieodwracalnego aktu, 

jakim będzie zabójstwo Zygfryda.  

W słowach, w których napawający się swoim zwycięstwem Hagen ujawnia prawdziwą 

naturę wszystkich swych działań, zawarta została również tragiczna wymowa, jaką jest 

bezsilność dobra w sporze ze złem: 

HAGEN 

Więc słysz! Ja sam go zabiłem. 

Ja, Hagen – jam spełnił mord. 

Moją włócznią, przy której krzywo  

przysiągł, – jam zabił go. – 

Jam zdobył czynem tym,  

Wraz, święte prawo łupu: 

Więc żądam tu pierścień ten.617  

Ujawnienie intrygi związane jest również ze źródłem tragiczności, wchodzącym 

w skład złożonego mechanizmu, czy też fenomenu tragedii uobecnionego w zaistniałej 

sytuacji. Pozostając w horyzoncie refleksji księdza Józefa Tischnera, szukać jej należy 

w korelujących ze sobą, dwóch warstwach, – wymienionych wcześniej za badaczem – 

konstytuujących to zjawisko. Jak zauważył badacz:  

                                                
616 Ibidem, s.63. 
617 R. Wagner, Zmierzch bogów, op.cit.130. 
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Możliwe są rozmaite źródła tragiczności, ale wszystkie dają się z bezsiły i 
z niewiedzy. […] Są też możliwe tragedie wynikłe z kombinacji pierwiastka bezsiły 
i niewiedzy. W wyniku tego może powstać sytuacja, że głównym źródłem bólu stanie się 
wiedza.618 

Przytoczoną refleksję filozofa dotyczącą zwłaszcza ostatniej konstatacji o dwóch 

źródłach tragiczności, taki właśnie ich „mechanizm” odnaleźć można w ostatniej scenie aktu 

II, gdzie zdają się być one wyraźnie zaakcentowane oraz akcie III Wagnerowskiego dzieła, 

w którym następować może w pełni ich rozwinięcie. Wiedza, a raczej ponowne jej 

odzyskanie, dzięki podanej miksturze, jaką podaje młodzieńcu Hagen, wpisana jest w źródło 

bólu, jakie dotyka Zygfryda. Zachęcony biesiadną atmosferą panującą przy ognisku, powoli 

odzyskując pamięć, opowiada zgromadzonym o swych przygodach. Coraz większa 

świadomość, pozwala mu opowiedzieć o najważniejszym wydarzeniu, jaką było zdobycie 

miłości pięknej Walkirii, czym zdumiewa pozostałych oraz sam siebie: 

ZYGFRYD 

W lot, bez namysłu, biegłem wciąż w dal: 

aż znalazłem w ogniu skałę tę; 

jam przeszedł płomienie, 

i ujrzał mój wzrok 

Popadając w coraz większy zachwyt. 

Śpiącą kobietę czar, 

odzianą w lśniącą broń. 

Jam zdjął hełm dziewicy tej, 

całusem spędził jej sen: 

Ach! Jak namiętnie mnie objęły  

ramiona Brunnhildy mej! 

GUNTER 

Co słyszę?!  

 W tej chwili dwa kruki wzlatują z krzaków i okrążywszy Zygfryda lecą w stronę Renu.619 

                                                
618 J. Tischner, Filozofia dramatu, op.cit., s.141. 
619 R. Wagner, Zmierzch bogów, op.cit., s.88. 
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Wiedza stanie się również źródłem bólu, jaki dotknie w finałowej scenie Brunnhildę. 

Zanim to jednak nastąpi, głównym źródłem tragiczności, w przypadku tej postaci, będzie 

bezsilność i niezrozumienie młodej kobiety wobec postawy Zygfryda, który zamiast ją 

chronić, wbrew niej zwycięży w walce, (scena trzecia aktu I) i pokonaną powiedzie na dwór 

Gibihungów, jako dar dla Guntera, który w zamian za nią, odda młodzieńcowi rękę swojej 

siostry Gutruny. Ból upokorzenia, pomieszany z bezsilnością tej postaci, najmocniej 

zobrazowane zostały w czwartej scenie aktu drugiego, w momencie rozpoznania ukochanego 

Zygfryda, w chwili, gdy świeżo zaślubiona Gunterowi, przybywa wraz z nim na dwór 

Gibichungów: 

GUNTER  

przedstawiając Brunnhildę bladą i ze spuszczonymi oczami 

Brunnhildę kobietę cud, 

Wiodę w nadreński kraj.  

Godniejszej kobiety nikt nie posiadł. 

Dziś Gibichungów cny szczep 

Łaską odznaczon bóstw, 

Najwyższą sławą będzie lśnił! 

MĘŻOWIE  

uderzają w tarcze 

Cześć ci synu Gibicha, cześć! 

zwraca się z Brunnhildą, która ciągle ma oczy spuszczone, ku hali, z której Zygfryd 

z Gutruną wychodzą. Gunter zatrzymując się. 

O witaj druhu mój; 

i ty droga siostro! 

[…] 

Brunnhilda podnosi wzrok przerażony i spostrzegłszy Zygfryda wpatruje się weń jak 
skamieniała. 

Gunter, który drżącą rękę Brunnhildy wypuścił – jako tez całe otoczenie – wszyscy 
zdumieni stanem 

martwym Brunnhildy. 
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MĘŻOWIE I NIEWIASTY 

Cóż jest jej? Czy ona w śnie? 

Brunnhilda, niepomna siebie drży z przerażenia.620  

Zawarty, w głównym jak i pobocznym tekście dramatu muzycznego, obraz 

bezsilności, przeradza się następnie w gniew zdradzonej kobiety, którego źródłem była 

również niewiedza. Eskalacja rozpaczy, której przyczynę stanowi kombinacja pierwiastków 

dwóch już wcześniej wymienionych źródeł tragiczności, zawarta została w późniejszych 

słowach Brunnhildy: 

BRUNNHILDA 

Oszustwo! Oszustwo! 

Nikczemny czyn! 

I zdrada i zdrada! 

Jakiej jeszcze nie znał świat 

KOBIETY 

Zdradzony? 

GUTRUNA 

Zdradzony? Lecz kto? 

 

KOBIETY 

Lecz kto? 

MĘŻOWIE 

Zdradzony? Lecz kto? 

BRUNNHILDA 

Święte bogi, władcy niebiescy! 

żaliż z woli waszej jest mój los? 

Mam, że tak cierpieć, 

Jak tu z ludzi nikt? 

Mam znieść tę hańbę 

                                                
620 R. Wagner, Zmierzch bogów, przeł. A. Bandrowski, op.cit., s. 57-58.  
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By poznać co ból? 

Radźcie mi zemstę, 

Nie znaną do dziś! 

Wzniećcie mi gniew, 

Co pożarem w piersi wre! 

Każcie Brunnhildzie 

Niech jej zamrze serce, 

By zdruzgotała 

Tego, co ją zwiódł!621  

I choć w Zmierzchu bogów odnaleźć można mechanizm zjawiska tragiczności – 

rozumianego przez pryzmat refleksji Tischnerowskiej, z wszystkimi (pozostając w kręgu 

definicji owych kategorii zaproponowanych przez filozofa) jej elementami, takimi jak zasada 

tragedii czy też przedstawione źródła tragiczności – to zwycięstwo zła nad dobrem, nie jest 

ostatnim wydarzeniem, jakie kończy olbrzymią w swych rozmiarach, akcję dramatyczną 

całego Pierścienia. I choć w samym finale, zaraz po śmierci Brunnhildy, niebotyczny pożar 

ogarnie świat bogów i ludzi, będzie miało miejsce zdarzenie, które wprawdzie nie odwróci 

zaistniałych już spustoszeń, jakie wyrządziła w ludzkim wymiarze siła zła, lecz poprzez ów 

czyn, mający miejsce – pozostając cały czas w horyzoncie refleksji Tischnerowskiej – 

w płaszczyźnie spotkania, ponownie otworzy możliwość zaistnienia idei triumfu dobra. Ideę 

i warunki jej pojawienia, wyjaśniał ks. Tischner następująco:  

Możliwość tragedii idzie w parze z możliwością tryumfu. Dramat, otwierając 
pierwszą, otwiera zrazem drugą. Tryumf znaczy zwycięstwo nad tym, co dobru przeciwne. 
Poprzez ideę tryumfu odsłania się nam nieco głębiej natura dobra. Dobro jest tym, co z natury 
dąży do zaistnienia. Pozwolić dobru być znaczy – oddać mu sprawiedliwość. Dobro, które 
zaistniało wbrew złu jest dobrem heroicznym.622 

W Wagnerowskim finale Zmierzchu bogów tym czynem, w którym zawarte zostało – 

omówione wcześniej – dobro heroiczne, zdaje się być postawa Brunnhildy. Pomimo tragizmu, 

bólu jakiego doświadcza bohaterka i świadomości zdarzeń równie tragicznych, postać ta 

dokonuje wyboru miłości, zamiast nienawiści. W czynie córki Wotana, która w imię uczucia 

– pod koniec drugiego ogniwa Wagnerowskiej tetralogii – wyrzekła się swojej 

nieśmiertelności, a także, co bezpośrednio było z tym związane, boskiej wiedzy, w Zmierzchu 

                                                
621R. Wagner, Zmierzch bogów, op.cit., s.61-62. 
622 J. Tischner, Filozofia dramatu, op.cit., s.64. 
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bogów, oddając najważniejszą wartość, jaką jest życie, nie kryje się jedynie rozpacz za 

ukochanym człowiekiem, lecz przedstawiona w postawie kochającej kobiety, ukazana 

kategoria miłości niezwykle bliska jest idei Caritas623. Obraz takiej miłości, nazywanej 

również „miłością oddania”, w której rządzi nie eros, lecz chęć uczynienia bezinteresownego 

daru z samego siebie, opartej również na wierności w trwaniu przy bliskiej osobie, znaleźć 

można w ostatnich słowach, stanowiących długi monolog Brunnhildy, poprzedzający jej 

heroiczny czyn jakim będzie ofiara z własnego życia:  

BRUNNHILDA  

Wielkie drzew kłody złóżcie mi tam, 

na stos, tuż gdzie Renu brzeg! 

W górę lśniący buchnie żar, 

By szlachetne zwłoki, 

Świetnego bohatera zmienić w pył. 

Rumaka wiedźcie tu, 

By wraz ze mną, wstąpił w ślad jego, 

Gdyż, z bohaterem wraz dzielić śmierć, 

Jest pragnieniem gorącem duszy mej. 

Spełnijcie Brunnhildy wolę! 

[…] 

BRUNNHILDA Zapatrzona w Zygfryda. 

Słoneczna jasność lśni z jego lic: 

Najczystszym był on choć zdradził mnie. 

Swą żonę zwodząc, wierny druhowi,  

Od swej własnej wierności wiernej, 

Droższej nad wszystko, 

Dzielił go jego miecz. 

Szczerzej jak on nikt nie przysięgał, 

Wierniej jak on nie wytrwał w układach, 
                                                
623 Zob. Idea Caritas, [w:] G. Golik-Szarawarska, „Wieczna chorea”. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat 
i teatr, op.cit., s.58-59.  
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Czyściej jak on nie kochał nikt inny. 

Jednak wszystkie śluby, 

Wszystkie układy, 

Najszczerszą swą miłość, 

Nikt nie zdradził jak on! 

[…] 

Podbiega do konia, chwyta go, rozkiełznywa i opiera się poufale na nim. 

Wiesz że ty, mój druhu, 

gdzie ciebie powiodę? 

Wśród ognia łuny leży twój pan, 

Zygfryd, mój dzielny mąż! 

By w ślad pójść za druhem 

rżysz wesoło? 

Nęcą cię doń swawolne płomienie? 

Dotknij mej piersi, jak gore w niej, 

żywy ogień w sercu mem wstał, 

by jego objąć, w uścisku wraz z nim, 

w najwyższej rozkoszy 

połączyć się w nim! 

Hajaho! Grane! Witajże pana! 

Wskakuje na konia i podnosi się do skoku. 

Zygfryd! Zygfryd! Spójrz! 

Błogo! wita cię twa żona! 

Wskakuje od razu na stos. Silne płomienie wybuchają nagle w górę, zajmując całą 
przestrzeń przed halą, która zwolna poczyna płonąć. Przerażeni Mężowie i Kobiety uciekają 
na przód sceny. […] 624 

Co istotne, – z perspektywy niniejszej pracy – żywioł miłości, jaki przenika serce 

Brunnhildy, przyrównany tu został do „żywego ognia”. Podobnie jak w Zygfrydzie, w scenie 

dotarcia do skały śpiącej Walkirii, obraz miłości przedstawiony został za pomocą metafory 
                                                
624 R. Wagner, Zmierzch bogów, op.cit., s.95-98. 
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płomienia. Podobnie jak „ogień miłości”, który ogarnia, niczym prawdziwy żywioł, serce 

młodej kobiety, tak i żywioł ognia, przedstawiony w ostatnich didaskaliach finału dzieła, 

zawierać może potężny potencjał semantyczny, zawarty w obrazie pożaru, jaki ogarnie świat 

Pierścienia Nibelunga. 

Już reprezentanci stoicyzmu uznawali ogień za element przenikający wszechświat –

choć, jak zaznaczał Krzysztof Michalski, metafora ognia znana była starożytnym już 

wcześniej bo przed „czasem” Plutarcha – i to dzięki temu żywiołowi, który pod postacią 

apokaliptycznego pożaru nawiedzi świat, upatrywali możliwość jego powrotu do stanu 

niewinności i jego nowe odrodzenie z popiołów. Przytoczony – za badaczem – fragment listu 

Seneki do Marcji: 

W nieogarnionych płomieniach będzie w ogień i zgliszcza obracać wszystko, co jest 
śmiertelne. Kiedy nadejdzie pora, że świat zacznie się spalać, by się na nowo odrodzić 
z popiołów, wtedy wszystkie istoty własnymi siłami będą się unicestwiać. Gwiazdy będą się 
zderzać z gwiazdami. I kiedy wszystka materia stanie w płomieniach, w jednej masie ognistej 
palić się będzie wszystko, co dzisiaj świeci we wzorowym porządku, My również, dusze 
błogosławione, które za zrządzeniem losu już otrzymałyśmy dobra wieczyste, kiedy Bóg uzna 
za rzecz stosowną, aby wszystkie ogromy zburzyć do szczętu wśród powszechnego obracania 
się wniwecz wszechrzeczy, i my same staniemy się drobnym dodatkiem do potężnego 
zniszczenia i przekształcimy się w pierwotne żywioły.625 

Sąd Ostateczny był również częstym religijnym motywem w malarstwie europejskim, 

w kolejnych epokach. Jednakże w większości wcześniejszych dzieł, ukazana przyroda, 

podzielona zazwyczaj w symboliczny, wertykalny sposób – niebiosa pełne zabawionych, 

ziemię i czekających na sąd Boży ludzi, oraz wtrąconych na zawsze w czeluść piekieł –

stanowi tło i miejsce symbolicznych przestrzeni, dla mającej miejsce Paruzji. Dopiero 

w malarstwie romantycznym – czego jednym z bardziej znamiennych przykładów jest obraz 

Johna Martina Wielki dzień Jego gniewu (1851), – metafizyczna siła ukazana została za 

pomocą poruszanych przez Bożą wolę żywiołów, przedstawionych w dziele angielskiego 

artysty pod postacią gigantycznych skał, wielkością przypominających wielokilometrowe 

łańcuchy górskie, spadających w nieprzeniknioną otchłań, olbrzymich masywów chmur 

przeniknionych błyskawicami, a także przenikającego wszystkie elementy natury ognia, 

szalejącego nad morzem lawy626. Ukazanie potęgi sacrum za pomocą sił natury, związane 

było z romantyczną wiarą, że zawarta w naturze transcendencja, poprzez nią właśnie 

przemawia do śmiertelnych, w taki sposób ujawniając swoją obecność.  
                                                
625 K. Michalski, Płomień wieczności, op.cit., s.160-161. 
626 W analitycznym komentarzu włoskiej badaczki Ilarii Cesari zamieszczonym koło fotografii obrazu przeczytać 
można, że dzieło ukazuje moment tuż przed prawdziwym końcem świata. Spadające do wnętrza rozgrzanej lawa 
ziemi ludzkie postaci to zdaniem badaczki ostatni potępieni. Potęga sacrum natomiast ukazana została za 
pomocą sił natury. Zob. I. Ciseri, Romantyzm..., Warszawa 2010, s.191.  



258 
 

Podobnie, dominująca rola żywiołu ognia wyakcentowana została w ostatnich 

didaskaliach Zmierzchu bogów, determinując finałową scenę całego Pierścienia Nibelunga: 

Gdy cała scena w jednym ogniu, znika blask żaru, tak iż tylko kłęby pary pozostają, 
które cofają się w głąb i na horyzoncie zbijają się w zwały chmur ciemnych. […] Ze zwału 
ciemnych chmur w głębi wybucha jasność. […] Z zapadłych ruin hali tłum Mężów i Niewiast 
przygląda się wzrastającemu blaskowi z nieba. Gdy ten doszedł do najwyższej potęgi, widać 
nagle salę w Walhalli, w której bogowie i bohaterzy według opisu Waltrauty zebrani siedzą 
w krąg. Po chwili silne płomienie wybuchają w Walhalli, która wśród ryku grzmotów zapada 
się.627  

 I tak jak ogień z obrazu Johna Martina, będąc według Ilarii Ciseri wizualizacją 

metafizycznej potęgi Stwórcy, tak i tu żywioł, przestaje być wyłącznie jednym z elementów 

konstytuującej Wagnerowski świat Natury. Jego nadprzyrodzony charakter ujawniony zostaje 

już w prologu dzieła, w kasandrycznych słowach trzeciej Norny, która – mówiąc o ogniu, 

mającym pojawić się w dniu kresu panowania bogów – nazywa go świętym, oraz 

w finałowym monologu Brunnhildy, która, nosząc w sobie zamiar oddania pierścienia córom 

Renu, podkreśla iż zwrócenie złota nastąpić może dopiero, gdy „ogień co spali mnie, zetrze 

przekleństwa ślad”628.  

Przypominając podjęte przez Krzysztofa Michalskiego refleksje, związane z całym 

spektrum filozoficzno-metaforycznych konkluzji, jakie są owocem eseju Płomień wieczności, 

poświęconego w dużej mierze żywiołowi ognia, przypomnieć przyjdzie za badaczem 

symboliczną funkcję puryfikacyjną tegoż żywiołu: 

Ogień niszczy zło – czy inaczej: to, co przemija, nie jest warte przetrwania, jest złe. 
Czas, jako taki jest zły. Śmierć jest zła. Po kąpieli w płomieniach zostanie w nas tylko to, co 
dobre, co wieczne, co nie zna czasu.629  

Ogarniające z początku jedynie stos, na którym leży martwy Zygfryd, ogniste 

płomienie, przenikając całą przestrzeń hali, docierają nawet do Walhalii, która – zbudowana 

z drewna uzyskanego z pra-jesionu – trawiona pożarem, zostaje doszczętnie zniszczona. 

Mając w pamięci, że miejsce to należy do przestrzeni pozahistorycznej, mitycznej, również 

i siła, która je zniszczy, wykraczać musi poza ramy, konstytuujące rzeczywistość ludzkich 

bohaterów tetralogii. Stąd też wnioskować należy, że potęga żywiołu i siła pożaru oparta jest 

na pozaziemskiej mocy, która dosięga nie tylko żyjących ludzi, ale także zmarłych wojów, 

a nawet bogów przebywających razem z nimi w Walhalli. Idąc w takim kierunku 

interpretacyjnym, stwierdzić można, że ogień ogarniający światy: ludzi jaki i bogów pod 

                                                
627 R. Wagner, Zmierzch Bogów, op.cit, s.99. 
628 Ibidem, s.99. 
629 K. Michalski, Płomień wieczności, op.cit., s.163. 
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koniec Zmierzchu bogów obrazować może symboliczną funkcję puryfikacyjną, omówioną 

przez Krzysztofa Michalskiego.  

Drugim żywiołem dominującym i przedstawianym na przemian z ogniem, 

w finałowym obrazie tetralogii, w ostatnich didaskaliach Zmierzchu bogów, jest żywioł 

wody630, który przestaje być – jak to miało miejsce w omawianej wcześniej scenie – zaledwie 

elementem krajobrazu, budującym nastrój smutku i żałoby zawartych w scenie śmierci, 

a następnie ceremoniału pożegnania bohatera, lecz jawiącym się teraz jako potężna siła, 

zdolna przeciwstawić się i zniszczyć – porywając w toń, zatapiając zło, uosobione w postaci 

Hagena: 

Równocześnie Ren wezbrany wylewa z brzegów i zalewa zgorzelisko. Na falach trzy 
Córy Renu przypływają bliżej. Hagen, który stoi nieruchomo, na widok Cór Renu popada 
w przerażenie. Odrzuca nagle włócznię, tarczę i hełm i rzuca się oszalały w toń. Woglinda 
i Wellgunda chwytają go za włosy i ciągną w nurty, gdzie wraz z nim znikają. 

HAGEN 

Ten pierścień mój! 

Flosshilda wynurza się w głębi, trzymając z tryumfem pierścień w podniesionej ręce. 
Ze zwału ciemnych chmur w głębi wybucha jasność. Od tej oświetlone Córy pływają na falach 
Renu, który cofnął się w łożysko. Z zapadłych ruin hali tłum Mężów i Niewiast przygląda się 
wzrastającemu blaskowi z nieba.631 

Kiedy wypełniają się dwa wydarzenia: odzyskanie przez Córy Renu – wpierw 

symbolicznie oczyszczonego przez ogień – pierścienia oraz schwytanie syna Alberyka, 

następuje uspokojenie wzburzonych wód. Ów zabieg odczytać można jako idee tryumfu 

radości oraz metaforę ponownego zapanowania sprawiedliwości i kosmicznego ładu, jaki jest 

w nią wpisany, a którego strażniczkami są w Pierścieniu Nibelunga postaci Woglindy, 

Wellgundy i Floshildy. 

Żywiołowe siły natury ognia i wody, w finałowym obrazie, zawartym w ostatnich 

didaskaliach, wychodząc poza swój ziemski wymiar bycia w świecie stając się mitycznymi 

żywiołami, odbierane mogą być przez pryzmat symbolicznej funkcji puryfikacyjnej.  

 
 

                                                
630 Podobnie jak w przypadku innych żywiołów mamy do czynienia z różnorodnością obrazowania Renu, 
w którym dominującym zdaje się być podział na ukazanie go jako żywiołu mitycznego, w tym wypadku miejsca 
zamieszkałego przez mityczne postaci strażniczek skarbu, drugim będzie przedstawienie go jako pięknego, 
aczkolwiek nieożywionego elementu krajobrazu pełniącego rolę tła dla rozgrywanych kolejnych zdarzeń 
dramatycznych. Taka alternacja obrazowania żywiołu najmocniej uchwycona została w ostatniej części 
Wagnerowskiej tetralogii w Zmierzchu bogów. 
631 R. Wagner, Zmierzch bogów, op.cit., s.100. 
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4.5. Próba zdefiniowania wersji kanonicznych Pierścienia Nibelunga (Złoto Renu, 

Walkiria, Zygfryd, Zmierzch bogów) w aspekcie problematyki pracy 

 

Mając w pamięci dwie monachijskie prapremiery Prologu Pierścienia – Złota Renu 

(22 września 1869 roku), oraz pierwszego dnia tetralogii – Walkirii (26 czerwca 1870 roku), 

na scenie Königliches Hof und National Theater, zdaniem samego kompozytora, nieudane 

gdyż nie oddające idei Gesmantkunstwerk, szukał Wagner lepszego scenicznego rozwiązania 

dla wizji wystawienia całego Pierścienia Nibelunga zgodnie z tą ideą. 

Jak podkreślał Carnegy – Wagnerowska koncepcja steatralizowania przenikających 

całą tetralogię obrazów natury, pełna była ascetyzmu, który oddawać miał atmosferę czasów 

mitycznych, a ich zobrazowanie korelować miało z każdym tchnieniem muzycznym632 

kolejnych linii partytury.  

 W Wagnerowskiej wizji, teatralizacja tak różnych oblicz przyrody, jej żywiołowych 

stanów, z których każdy stanowić mógł znaczący element dzieła, była niezwykle istotna. 

Podejmując rekonstrukcję Wagnerowskiej, teatralnej wizji prapremierowej inscenizacji 

Pierścienia Nibelunga w Bayreuth, pisał Patrick Carnegy następująco: 

Air, earth, fire and water are no less vital players, both in their own right and as 
symbolic correlatives of the characters. […] The spring moonlight flooding into the dark 
prison of Hunding’s hut speaks for and with the lovers’ transcendent ecstasy. The sunlight 
penetrating the dark waters of the Rhine heralds a dawning consciousness. The darkness in 
wchich the Norns spin the fate of the world, the fire surrounding the sleeping Brünnhilde and 
the sun she greets on her awakeing are all significant elements of the drama.633   

Według Richarda Wagnera dominacja efektów scenicznych majestatycznej, 

nieskończenie zmiennej natury, górować miała w przestrzeni sceny tylko w istotnych 

momentach akcji dramatycznej.  

Pierwszy szkic tekstu Pierścienia powstał już w 1846 roku, a dopiero trzydzieści lat 

później, z okazji uroczystego otwarcia pierwszego, Wagnerowskiego Festiwalu w 1876 roku 

w Festspielhaus w Bayreuth, miała miejsce jego prapremiera. W ciągu czterech wieczorów 

pokazano kolejno Złoto Renu (13 sierpnia), Walkirię (14 sierpnia), Zygfryda (16 sierpnia) 

i Zmierzch bogów (17 sierpnia). Reżyserował oczywiście sam Richard Wagner, kierownictwo 

muzyczne powierzył natomiast Hansowi Richterowi. Realizację scenograficzną swojej 

                                                
632 P. Carnegy, Wagner and the Art of the Theatre, op.cit., s.77-78. 
633 Ibidem, s.77-78. 
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koncepcji polecił Wagner Josefowi Hoffmanowi, który wykonał szkice do całej tetralogii, 

które następnie technicznie wykonali bracia Max i Gotthold Brückner634.  

Jak zaznaczył Patrick Carnegy, zdecydowano się na technologię romantycznej iluzji, 

opartej w dużej mierze na zastosowaniu mechanizmu parowego, oraz oświetlenia, które – 

w połączeniu z realistyczną scenografią – wydobyć miały, zamierzone przez Richarda 

Wagnera, efekty nieskończenie zmiennej, majestatycznej przyrody635.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
634 Ibidem, s. 80. 
635 Ibidem, s. 78-80. 
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4.6. Rekonstrukcja spektakli pod kątem teatralizacji żywiołów 

 

4.6.1. Inscenizacja Walkirii z 1984 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi  

Premiera: 17 marzec 1984 rok. 
Reżyseria: Wolfgang Weit. 
Kierownictwo muzyczne: Tadeusz Kozłowski. 
Scenografia: Jadwiga Jarosiewicz. 

 

25 lutego 1984 roku, na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi, miała miejsce premiera 

Walkirii. Wystawiona odrębnie bez prologu oraz następnych dni uroczystego widowiska 

scenicznego – Pierścienia Nibelunga, była zarazem pierwszą powojenną inscenizacją, jaka 

zainaugurowała sceniczną historię realizacji Wagnerowskiej tetralogii w Polsce. Podobnie jak 

miało to miejsce przy łódzkim Lohengrinie, reżyserię oddano Wolfgangowi Weitowi, 

natomiast oprawę wizualną, tym razem, powierzono Jadwidze Jasińskiej.  

W powstawaniu scenicznej koncepcji wystawienia Walkirii, przewodnią jej refleksją 

było to, w jaki sposób pokazać dzieło, które polska publiczność ostatni raz mogła zobaczyć 

w 20-tych latach XX wieku. W Programie do łódzkiej inscenizacji, Sławomir Pietras, tak 

zdefiniował ten problem:  

Spory o inscenizację dzieła są świętym obowiązkiem wszystkich odpowiedzialnych za 
to ludzi teatru. Bywa jednak, że kształt sceniczny 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 wynikały z braku polskiej tradycji interpretowania twórczości 
Richarda Wagnera. 

Rozumiemy doskonale potrzebę wypełnienia tej luki w artystycznej edukacji 
kochających sztukę operową polskich melomanów. Pozostaje tylko pytanie, czy grać w Polsce 
starogermańską sagę, czy też próbować różnych interpretacji mitu „Pierścienia Nibelunga”, 
jak to czynią współcześnie Niemcy, Amerykanie, Rosjanie czy Francuzi.636 

Z zachowanej dokumentacji fotograficznej spektaklu widać, że nie zdecydowano się 

na kanoniczne ukazanie dzieła, w duchu realizmu poetyckiego, lecz odwołano się do 

doświadczeń innej potężnej, scenicznej tradycji wystawiania wagnerowskich dzieł, jaką – na 

przełomie XIX i XX wieku – zainicjował w swych pismach teoretycznych Adolphe Appia, 

będący – obok Edwarda Gordona Craiga – inicjatorem Wielkiej Reformy Teatru.  

                                                
636 S. Pietras, Kilka słów wstępnych, [w:] R. Wagner, Walkiria, Program Teatru Wielkiego w Łodzi, sezon 
1983/84.  
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W łódzkiej Walkirii kubistyczną konwencję scenografii zauważyć można było, zaraz 

po rozpoczęciu spektaklu, choć najbardziej spektakularnie, objawiona została dopiero 

w połowie drugiego i w całym trzecim akcie. Nie była to jednak stricte archeologiczna 

rekonstrukcja, wedle wytycznych szwajcarskiego reformatora, jakie poczynił wobec tego 

ogniwa Wagnerowskiej tetralogii. W obrazach łódzkiej Walkirii, choć nawiązujących 

stylistycznie do scenicznych rozwiązań zaproponowanych przez Appię, dostrzec też można 

było wiele zabiegów, związanych z autorską wizją Wolfganga Weita.  

Pierwszym z nich – na co zwrócił uwagę w swojej recenzji Józef Kański – było 

ukazanie w głębi sceny, podczas wstępu instrumentalnego, pantomimicznej walki głównego, 

męskiego bohatera z wieloma przeciwnikami, nawiązującej do przeszłych wydarzeń, 

o których – według libretta – jedynie nieco później opowie Zyglindzie sam Zygmund. Zmiany 

jakich dokonał Weit, dotyczyły także zobrazowania domostwa Hundinga, oraz kostiumów 

zamieszkałych tam postaci, które, w oczach wielu krytyków, stylizowane były na XIX 

wiek637.  

Do wyeksponowania kontrastu dramaturgicznego pomiędzy początkiem, a końcem 

aktu I, któremu w libretcie towarzyszą antynomijne obrazy natury – zimowej zamieci, wraz 

z jego rozpoczęciem i budzącej się, przy jego końcu, wiosny – w łódzkiej Walkirii 

wykorzystano kinetyczne rozwiązania technicznego zaplecza Teatru Wielkiego. Wierność 

inscenizatora wobec scenicznych uwag, ukazujących odmienne stany przyrody, była tak silna, 

że w tym jednym momencie inscenizacji, przekroczono ramy zaproponowanej konwencji 

i obraz zimowej burzy, ukazano w naturalistyczny wręcz sposób. Na zachowanych 

fotografiach dostrzec można pozostałości leżącego na podłodze białego puchu638, sam zaś 

sceniczny przebieg zdarzenia opisała w swojej recenzji Barbara Sas: 

Śnieżyca na ponurej scenie z jednym tylko posępnym drzewem, które za chwilę 
przerodzi się w przytulny kominek.639 

Zmiana ta możliwa była, dzięki umieszczeniu całej scenografii na złożonej z kilku 

elementów obrotowej scenie, która, ponownie została wprawiona w ruch, podczas ucieczki 

dwojga kochanków, co nie umknęło uwadze Jerzego Kwiecińskiego:  

Na oczach widzów mroczny dom Hundinga (dzięki efektownej zmianie dekoracji) 
rozpada się pozostawiając Zyglindę i Zygmunda w wolnej przestrzeni wypełnionej wiosennym 
nastrojem w cieniu potężnego dębu, jedynego świadka ich miłości.640 

                                                
637 Zob. fot. nr 156, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.115. 
638 Zob. fot. nr 157, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.116. 
639 R. Sas, Walkiria, „Dziennik Łódzki” z 29 marca 1984 roku.  
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Metafora budzącej się miłości, wpisana – już na płaszczyźnie tekstu dramatycznego 

Walkirii – w obraz rozkwitającej, wiosennej, leśnej przyrody, w inscenizacji Weita nie była 

tylko semantycznym znakiem schronienia przed siłami nienawiści i przestrzenią, ku której 

uciekną młodzi bohaterowie, lecz stała się potężną, żywiołową siłą, będącą w stanie zniszczyć 

całe domostwo Hundinga – symboliczne miejsce uwięzienia Zyglindy641. 

Reżyserskim zabiegiem, będącym jednocześnie odstępstwem od zamieszczonych 

w didaskaliach libretta wytycznych, było podzielenie w akcie II miejsca akcji na dwie 

odsłony. W pierwszej z nich, ukazano łódzkiej publiczności wnętrza mitycznej siedziby 

bogów Walhalli. W scenograficznej konstrukcji jej obrazu dostrzec można było nawiązanie 

do elementów architektury antycznej642. Takie asocjacje wywoływały bowiem, przedstawione 

w nim elementy dekoracji, usytuowanych po dwóch stronach tronu, kolumn oraz 

namalowanych na scenicznym horyzoncie, arkad korytarzowych. Atrybutem boskiej władzy 

Wotana, oprócz włóczni był – w inscenizacji Weita – potężny wizerunek kruka, 

przytwierdzonego do boskiego tronu. Jego emblemat, widniał także na sukni małżonki władcy 

bogów, oraz wszystkich Walkirii. Ich pojawienie się w łódzkiej Walkirii, odczytać można 

z kolei, jako nawiązanie reżysera do mitologii germańskiej643, a jednocześnie do fabuły 

ostatniego ogniwa Wagnerowskiej tetralogii Zmierzchu bogów, w którym pod koniec dzieła, 

pojawią się dwa czarne kruki.  

W kolejnej odsłonie aktu II, jak i całym III, scenografia, ukazująca górskie szczyty, 

przedstawiona została zgodnie z kubistycznymi zasadami kształtowania przestrzeni. Stąd też, 

obraz górskich grani w postaci potężnej bryły, umiejscowiony został na środku sceny, tak aby 

ich kompozycja nie wychodziła poza jej ramy. Dzięki ukazaniu na horyzoncie nie 

zabudowanego niczym tła, wydobyto „głębię” scenerii, co wzmocniło z kolei, odczucie jej 

monumentalności. Konsekwencja inscenizatorów, w sprostaniu warunkom scenicznych 

wymogów, jakie stwarza przed każdym teatralnym, czy operowym ośrodkiem, sceniczna 

realizacja Pierścienia Nibelunga, nie ograniczyła się jedynie do tego aspektu. Kolejnym 

z nich była dbałość o nieustaną obecność na łódzkiej scenie mitycznego świata, który – 

zgodnie z didaskaliami libretta do aktu II – towarzyszy ludzkim bohaterom, ukryty często 

w zjawiskach przyrody. Dzięki informacji, zawartej w jednej z recenzji, dowiedzieć się 

można, że w łódzkiej Walkirii, podczas sceny pojedynku Zygmunda z Hundingiem, 

przynależne do ahistorycznego świata bogów postaci Wotana i Brunnhildy, ulokowane 
                                                                                                                                                   
640 J. Kwieciński, Walkiria, „Odgłosy” z 31 marca 1984 roku. 
641 Zob. fot. nr, 158 nr 159, nr 160, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.116-118. 
642 Zob. fot. nr 161, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.119. 
643 Zob. fot. nr 162, nr 163, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.199-120. 
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zostały w górnych partiach górskiej dekoracji, dzięki czemu, widzialne były dla widzów, 

niezauważalne natomiast pozostawały, dla walczących na pierwszym planie, na najniższym 

poziomie sceny, mężczyzn644.  

Wraz z rozpoczęciem ostatniego aktu, na zajmujących niemalże całą szerokość sceny, 

na połączonych ze sobą skalnych blokach, można było zauważyć, usytuowane zarówno 

w górnych, jak i ich niższych partiach, postacie Walkirii. Symbolicznie zaznaczona wysokość 

skalnych wierzchołków, podkreślona została przez nadmuch – dzięki specjalnej aparaturze – 

dymu, który konotował, bądź to obłoki, bądź też mgły, otulające niebotyczne szczyty gór645. 

Wraz z upływem kolejnych scen, opadające opary, odsłaniały coraz większą część 

statycznych elementów dekoracji oraz zanurzonych w niej bohaterów, co uchwycone zostało 

na fotografiach. W takiej kreacji obrazu scenicznego, dostrzec można było ideę bliską 

romantycznej wizji świata, jako miejsca działania tajemnych sił przyrody646.  

W łódzkiej Walkirii zauważyć można również idee wzniosłości, która zdawała się 

zaistnieć, właśnie dzięki, sprawiającym wrażenie masywnych elementom scenograficznym, 

przedstawiających górskie granie. Idea ta, w realizacji Wolfganga Weita, wyrażona została, 

bardziej poprzez uchwycenie majestatycznej potęgi i piękna, w taki sposób steatralizowanych 

gór, niż poprzez budzącą grozę, niszczycielską siłę ziemskiego żywiołu. Rezygnacja 

z przedstawienia rozszalałego oblicza natury, widoczna była w trakcie przybycia Wotana, 

które tutaj odbywa się poprzez spokojne pojawienie się na scenie władcy bogów, bez 

gwałtownych zjawisk na niebie, jakie opisane są w didaskaliach libretta do aktu III dzieła647. 

W konstrukcji finałowej sceny, w łódzkiej Walkirii natomiast, odnaleźć można było 

pewne reminiscencje, związane z wytycznymi, co do jej wizualnego kształtu, jakie zostawił 

w swej książce Appia. Namawiał on do zaniechania w teatralizacji ognia wszelkich popisów 

pirotechnicznych, „dając możliwie jak najwięcej cech indywidualnych płomieniowi i jego 

przemianom, które ściśle wyznaczają trwanie muzyczne […]”648. Tak też miało to miejsce na 

scenie Teatru Wielkiego, gdzie zaniechano tych właśnie efektów, ograniczając się jedynie, do 

wykorzystania systemu scenicznego, jakim było oświetlenie. Impresję, związaną w wyglądem 

scenerii, w której uśpiona została córka Wotana, odnaleźć można w recenzji Marka Skoczy: 

                                                
644 Zob. fot. nr 164, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.120. 
645 Zob. fot. nr 165, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.121. 
646 Zob. fot. nr 166, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.121. 
647 Zob. fot. nr 167, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.122. 
648 Zob. A. Appia, Dzieło sztuki żywej i inne prace, przeł. J. Hera, L. Kossobudzki, H. Szymańska, wstęp J. 
Kosiński, Warszawa 1974, s.168. 
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„oświetlona czerwonym blaskiem skała zaczyna się obracać – jest to widowisko 

fascynujące”649. 

Z opisu finałowego obrazu, dowiedzieć się można również, że podobnie, jak miało to 

miejsce w akcie I, także w scenie „Czaru ognia”, zastosowano aparaturę kinetyczną, dzięki 

której, wprawiono w ruch monumentalną dekorację skalnych grani650. Mając w pamięci 

refleksję Zenobiusza Strzeleckiego651, że uruchomiona podczas spektaklu scenografia 

kinetyczna, współtworzy jego dramaturgię i może być – podobnie jak ruch aktora czy zmiany 

oświetlenia – semantycznym znakiem przedstawienia, podjąć można próbę stwierdzenia, że 

wyakcentowanie zawartej w samym kształcie teatralnym dramatu muzycznego Walkiria 

obecności mitycznych sił, przejawianych, podobnie, jak i w całym Pierścieniu, poprzez 

cztery żywioły, w inscenizacji Weita wydobyte zostało, właśnie w tymże zabiegu 

ożywienia scenerii. Dzięki temu oraz przyjętej konwencji scenicznej, wyeksponowano 

wielopłaszczyznową rolę scenerii, która w Wagnerowskich dziełach nie zostaje ograniczona 

jedynie, do funkcji nieożywionego tła, rozgrywającej się akcji dramatycznej, lecz często 

przypisana jest jej ranga, zbliżona do statusu postaci dramatu. W łódzkiej Walkirii, właśnie 

przez zastosowanie scenografii kinetycznej, wyeksponowano nadnaturalne oblicze 

steatralizowanego żywiołu ziemi, uobecnionego, najpierw w postaci jesionu, a następnie, 

w skalnych graniach górskich szczytów.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
649 M.Skocza, Uczymy się Wagnera, „Dziennik Zachodni” z 11 kwietnia 1984 roku. 
650 Zob. fot. nr 168, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.122. 
651 Zob. Z. Strzelecki, Kierunki scenografii współczesnej, Warszawa 1970, s.205-212. 
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4.6.2. Inscenizacja Złota Renu z 1988 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie 

Premiera: 29 kwietnia 1988. 
Reżyseria: August Everding. 
Kierownictwo muzyczne: Robert Satanowski. 
Scenografia: Gunther Schneider-Simssen. 

 

 

Wiosną, 29 kwietnia 1988 roku, miało miejsce wystawienie pierwszej, przedstawionej 

w całości powojennej realizacji Pierścienia Nibelunga. Jeszcze zanim doszło do premiery 

pierwszego ogniwa tetralogii, jej prologu Złota Renu, informacje, zapowiadające zwieńczenie 

trudu całej produkcji na warszawskiej scenie, ukazane w ówczesnej prasie świadczyły, jak 

bardzo była ona wyczekiwanym, artystycznym wydarzeniem. 

Reżyserię całości dzieła na scenie Teatru Wielkiego, dyrektor Robert Satanowski 

powierzył Augustowi Everdingowi, a on sam, objął nad całym przedsięwzięciem 

kierownictwo muzyczne. Józef Kański określił potem niemieckiego inscenizatora, w jednej ze 

swoich recenzji jako artystę i filozofa o szerokich horyzontach humanistycznych, nie 

przedkładającego w inscenizacjach, które reżyserował za wszelką cenę własnego „ja”, czy też 

realizowaniu oderwanych od rzeczywistości, koniecznie „nowatorskich” koncepcji. 

Przeciwnie – jak pisał Kański – wnikliwie badał on możliwości teatru, w którym przyszło mu 

pracować, biorąc pod uwagę, zarówno przestrzeń sceniczną, jak i teatralną oraz jego zaplecze 

techniczne. Wybór koncepcji, którą przedstawił na scenie Teatru Wielkiego niemiecki 

reżyser, dyktowany był również świadomością osiemdziesięcioletniej przerwy i pierwszej, 

i zarazem ostatniej, polskiej realizacji całego Pierścienia Nibelunga we Lwowie oraz 

nielicznych inscenizacji pojedynczych jego ogniw, w Warszawie w okresie międzywojnia. 

Zrozumienie kwestii z zakresu dziejów scenicznych, widoczne jest w samej wypowiedzi 

Everdinga, będącej swoistym komentarzem, do obranej drogi realizacji całości:  

Dzieło to można zaprezentować w różny sposób, ale ponieważ w Polsce będzie ono 
pokazane po raz pierwszy uznaliśmy z dyrektorem Satanowskim, że trzeba je zrealizować tak, 
by publiczność mogła uważnie prześledzić akcję i przeżyć wspaniały utwór Wagnera. Dlatego 
zrezygnowałem z prób aktualizacji. To będzie „Pierścień” dla publiczności i w myśl naszych 
założeń ma to być spektakl nierozerwalnie zawiązany z ta sceną i z jej możliwościami. Muszę 
zaznaczyć, że właśnie w Warszawie jak rzadko w którym teatrze, „Złoto Renu” – zgodnie 
z wizją samego Wagnera można grać bez żadnych przerw, bowiem istnieją tu warunki do 
dokonania zmian dekoracji przy otwartej kurtynie.652  

                                                
652 W teatrze muzyki i projekcji. Rozmowa z Augustem Everdingiem, „Teatr” nr 7 z 1988 roku. 
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Dekoracje do całej tetralogii zaprojektował Gunther Schneider-Siemssen653. Była to 

siódma inscenizacja Pierścienia Nibelunga, w scenograficznej karierze tego austriackiego 

artysty. Pomysł scenografii przywieziony został z Nowego Yorku, gdzie rok wcześniej, 

w Metropolitan Opera, w stworzonych przez Austriaka dekoracjach, wystawione zostało Złoto 

Renu, a następnie cała tetralogia. Obrazy sceniczne amerykańskiej i polskiej realizacji, choć 

nie identyczne, były bardzo zbliżone. Wszystkie natomiast wcześniejsze inscenizacje 

Pierścienia Nibelunga, wystawiane kolejno na operowych scenach: w Bremen, Londynie, 

Salzburgu, czy też w San Carlo, w zaproponowanej przez niemieckiego scenografa formie, 

cechował wspólny mianownik, objawiony w postaci wizji sceny, pojętej jako „cosmic space”. 

On sam, o tej idei, wypowiadał się następująco: “yes, I belive that new romanticism has been 

successful, a romanticism for the space age, a bold modern romanticism, in which Wagner 

would have been deligted”654.  

 Jak uważa Anna Witkowska:  

fundamentalnym składnikiem romantycznego myślenia o świecie i człowieku było 
zaufanie do pozarozumowych źródeł poznania, takich jak wiara, uczucie, intuicja, dary i moce 
wewnętrzne. Dzięki nim, nawiązywano kontakt z tajemniczymi siłami natury, z poza realnym 
wymiarem rzeczywistości, z bytami spirytualnymi, z Bogiem, z całością wszechświata655.  

Taka scenograficzna wizja przedstawienia przyrody zaproponowana przez Gunthera 

Schneidera-Simssena na warszawskiej scenie wpisywała się w romantyczne postrzeganie 

natury.  

Widoczna zgodność z Wagnerowskimi didaskaliami, w przeniesionej na warszawską 

scenę koncepcji Everdinga, nie oznaczała jednak całkowitej rezygnacji z rozwiązań 

reżyserskich, związanych z interpretacją dzieła, przez niemieckiego artystę. W kolejno 

wystawianych ogniwach warszawskiego Pierścienia, wraz z rozpoczęciem spektakli, obecne 

były na scenie postaci trzech Norn, które zgodnie z didaskaliami dzieła pojawiają się dopiero 

z początkiem ostatniej części Wagnerowskiego dramatu muzycznego Zmierzch bogów. 

Istotnym elementem scenograficznym, bezpośrednio związanym z pojawieniem się 

pradawnych cór Erdy, były dwie wieże, usytuowane po bokach sceny. Widoczne, w szkicach 

projektów scenograficznych, autorstwa Gunthera Schneidera-Simssena, do wszystkich części 

Pierścienia Nibelunga, a także na niektórych fotografiach ze spektaklu, wieże te, zawsze 

usytuowane były po bokach sceny, poza główną przestrzenią, zbudowanego na kształcie 

                                                
653 Zob.fot. nr 169, nr 170, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.123-124. 
654 Scenograficzna wizja wystawienia „Pierścienia” w Teatrze Wielkim w Warszawie, [w:] Dokumenty pracy. 
Archiwum Teatru Wielkiego w Warszawie.  
655 A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, op.cit., s.34. 
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owalnym scenicznego świata656. Zabieg ten stwarzał iluzję, że potężne liany podtrzymują całą 

konstrukcję, stając się wręcz, jej scenicznym fundamentem. Ów przewodni „motyw” 

scenograficzny, nie umknął uwadze Lucjana Kydryńskiego, z którego recenzji dowiedzieć się 

można, że podczas spektaklu Złoto Renu Norny-Parki (jak je określił), stojące na szczycie 

wież, przędły i zrzucały na dół, w ręce boga ognia Loge’go, olbrzymie, grube liny – nici, 

które w tekście dramatycznym są maleńkie, delikatne wręcz efemeryczne. Takie rozwiązanie, 

symbolizować mogło podkreślenie odrębności przestrzeni mitycznej, z jednoczesnym jej 

przenikaniem do pozostałych płaszczyzn dzieła, poprzez opadające z góry wież liny, 

w kierunku środka świata przedstawionego na warszawskiej scenie, oraz mocne 

wyakcentowanie rangi mitologicznej tkanki dzieła, która jest jego nieodłącznym, tak istotnym 

elementem.  

Ważną rolę w inscenizacji, w nawiązaniu do estetyki pejzażu romantycznego, który 

w XIX-wiecznej sztuce – zarówno w literaturze, jak i malarstwie – utożsamiany był 

zwłaszcza ze scenerią Europy Północnej, pełniły dekoracje oraz kolorystyka. Wespół z całym 

zespołem systemów scenicznych, w obrazach wykreowanych w warszawskim Pierścieniu, 

w steatralizowanej przyrodzie, widać kolejne aspekty ukazania oblicza natury (skupione 

przede wszystkim wokół ukazania jej mistycyzmu oraz absolutu), istotne dla sztuki 

romantycznej, a następnie neoromantyzmu, którego przedstawicielem był właśnie Richard 

Wagner. W Złocie Renu, przede wszystkim, widoczne było to w zastosowaniu chłodnej, 

ciemnej palety kolorystycznej (uzyskanej również dzięki efektom cieni i półmroków), a także 

częstemu użyciu efektu dymu, który spełniał funkcję mgły. Podkreślono tym tajemniczość, 

oscylującą między dzikim pięknem, a mrocznością otaczającej przyrody. W Walkirii 

natomiast, dzięki olbrzymiej kubaturze sceny oraz jej głębi, poprzez ukazanie 

monumentalnych krajobrazów gór i ich skalnych wąwozów, zestawionych z relatywnie 

maleńkimi postaciami bogów, czy też istot ludzkich, przedstawiono wielkość przyrody i siłę 

jej żywiołów.  

Chłodna kolorystyka dominowała już w pierwszym scenicznym obrazie, ukazującym 

Ren. Z przodu, w pierwszym planie, całą przestrzeń sceny zajmowały kilkumetrowe, 

chropowate, szpiczaste skały, na początku całe zatopione w mroku. Na ich krawędziach 

znajdowały się postacie trzech Cór Renu, skupionych wokół skarbu w nurcie rzeki na 

najwyższej z podwodnych skał – jedynego elementu przedstawionego w ciepłej złotawo-

rdzawej tonacji657. W tle całej sceny, zauważyć można było, dzięki zastosowaniu ówczesnej 

                                                
656 Zob.fot. nr 171, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.124. 
657 Zob.fot. nr 172, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.125. 
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techniki, wielki wir skłębionych fal o kulistym kształcie, przedstawiający wody Renu, 

wpadające w zimne tonacje błękitu, szmaragdu, czasem przeniknięte – podobnie jak postaci 

Cór i dekoracje skał – domieszką metalicznej poświaty658.  

Z zachowanych ze spektaklu kolorowych fotografii, ukazujących miejsce akcji – jakim 

był olbrzymi płaskowyż, usytuowany w wysokich partiach gór – zauważyć można, że i drugi 

obraz sceniczny utrzymany został, w estetyce romantycznego przedstawienia przyrody. 

Jednym z czynników w kreacji tajemniczości i mroczności zarazem, była mgła osnuwająca 

wykreowany na animowanym tle z projekcji slajdu, olbrzymi element dekoracji, ogniskujący 

uwagę publiczności659. Różne były u polskich krytyków konotacje z nim związane. Bohdan 

Pociej czy Józef Kański, widzieli w nim monumentalny pień pra-jesionu – podpory całego 

świata, Wojciech Dzieduszycki natomiast, zobaczył w jego kształcie strzelisty mur zamczyska 

bogów (jak je określił), zwanego Walhallą. Nie wnikając w słuszność którejkolwiek z tych 

interpretacji, stwierdzić można, ich jedynie pozorną rozbieżność. Mając w pamięci opis 

Walhalli ze Zmierzchu bogów i zawartą w didaskaliach informację, że jej podwaliny dało 

właśnie drewno z pra-drzewa, stwierdzić można, że nie są one dla siebie alternatywą, gdyż 

żadna z tych konotacji, nie wyklucza drugiej. Dominującym kolorem w całym obrazie 

scenicznym był brąz, z bogatym wachlarzem różnych odcieni. I tak, z początku ciemne jego 

odcienie, skupione zostały na animacyjnym tle. Pofałdowaną, chropowatą dekorację podłogi 

i olbrzymiej półkolistej skały, dzięki oświetleniu, charakteryzował nieco jaśniejszy jego 

odcień. I choć dominantą kolorystyczną był kolor brązowy, przechodzący w niektórych 

miejscach wręcz w czerń, pojawił się akcent, obrazujący życiodajny aspekt ziemskiego 

żywiołu, w postaci zielonego drzewka, z soczystą czerwienią jego owoców oraz białych 

kwiatów. Zielony odcień, pojawiał się również, w niektórych miejscach skalistego podłoża. 

Wokół ukazanej w nim olbrzymiej, skalnej szczeliny, dominowała natomiast niebieskawo 

brunatna poświata660. Taka sama, chłodna poświata, wypełniła cały trzeci obraz, ukazujący 

podziemne przestrzenie Nibelheimu, które w warszawskiej inscenizacji, przedstawione 

zostały w kształcie czaszki, symbolu śmierci. Jedynie schody, prowadzące do wnętrz 

następnych podziemnych szybów, oświetlone były pomarańczowo- krwistą poświatą, 

konotującą gorące wnętrza ziemi. Pośrodku pieczary – co uchwycono na fotografii, 

ukazującej jedną ze scen, rozgrywających się w Nibelheimie – przed pulpitem olbrzymiej 

                                                
658 Zob.fot. nr 173, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.126. 
659Zob. fot. nr 174, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.126 
660 Zob. fot. nr 175, nr 176, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.127. 
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maszynerii, w gąszczu rozmaitych przewodów, stał Alberyk661. Nie był to jedyny 

współczesny akcent w inscenizacji Złota Renu, w realizacji niemieckiego reżysera. Kolejnym 

z nich, była charakteryzacja całego (oprócz strojów Alberyka i jego brata Mimego) plemienia 

Nibelungów, ukazanych w spektaklu w górniczych strojach, łącznie z plastikowymi kaskami 

i przymocowanymi do nich lampami. Władzę, jaką dzierżył Alberyk nad resztą swoich 

współplemieńców, widać było w ich postawie. Tyrania władzy – w inscenizacji Everdinga – 

ukazana została poprzez skulone sylwetki całej gromady Nibelungów, skupionych wokół 

okrutnego karła, oraz sposobu poruszania się tych postaci, stale pochylonych, poruszających 

się jedynie na klęczkach, lub też wszystkich czterech kończynach, co pokazane zostało, na 

kolejnych fotografiach ze spektaklu662.  

Ostatnia scena widowiska rozegrana została ponownie, w scenerii płaskowyżu. Należy 

zwrócić uwagę na wierność didaskaliom dramatu w trakcie finałowego, triumfalnego pochodu 

bogów do ich nowej siedziby, podczas której, można było dostrzec, pojawienie się tęczy, 

ukazanej tuż nad prawą stroną wzgórza, biegnącej wprost do środka tła – wyanimowanego, 

wielkiego elementu scenograficznego663.  

Utrwalone na zdjęciach obrazy kolejnych światów, przedstawionych w warszawskim 

Złocie Renu, na zawsze zastygłe na fotograficznej kliszy, dają złudzenie, że każdy z nich jest 

odrębnym, pieczołowicie stworzonym, dekoracyjnym fragmentem, kolejno przedstawionym 

na ogromnej scenie Teatru Wielkiego. W rzeczywistości – dzięki przestrzennemu 

potencjałowi tejże sceny, oraz jednemu z najnowocześniejszych wówczas zaplecz 

technicznych – wszystkie światy, stanowiły integralną część kolosalnego mechanizmu 

aparatury teatralnej, dzięki której, możliwe były w warszawskiej inscenizacji zmiany miejsca 

akcji, na oczach publiczności, zgodnie z teatralną wizją samego autora, którego intencją było, 

wystawianie całego prologu, bez „zmian kurtynowych”. Owa wizja artysty, bezpośrednio 

połączona z jego ideą Gesamtkunswerk, dominującą w całym Pierścieniu, w Złocie Renu 

objawiona została pod postacią autorskich dyrektyw – o zmianach dekoracji podczas trwania 

spektaklu, oraz w postaci specjalnych fragmentów muzycznych w partyturze, które 

skomponowane zostały celowo, dla uwzględnienia owych scenicznych zmian. Związana była 

ona również z konstrukcją przestrzeni dramatycznej, całego prologu tetralogii, w którym świat 

postaci bogów, siły natury oraz rozgrywająca się akcja, należą do obszaru rzeczywistości 

mitycznej, pozahistorycznej. Dlatego też – według samego Wagnera – wszystkie cztery 

                                                
661 Zob.fot. nr 177, nr 178, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.128. 
662 Zob.fot.nr 179, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.129. 
663 Zob.fot.nr 180, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.129. 
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obrazy światów, powinny być ukazywane w postaci spójnej całości, bez miejsca na antrakty, 

zaburzające ową harmonię. I tak też to miało miejsce w warszawskiej inscenizacji Augusta 

Everdinga. Kwestię tę poruszyła w swojej recenzji Blask Wagnerowskiego mroku. Po 

warszawskiej premierze Barbara Sas, która, przede wszystkim, swoją recenzję oparła na 

analizie korelacji dwóch elementów Wagnerowskiej idei –słowa i obrazu – zaznaczając, że 

w warszawskiej realizacji, każde drgnienie scenicznej techniki miało swój dramaturgiczny 

sens664. Ów aspekt, wręcz symultanicznego zaprezentowania wszystkich miejsc akcji na 

warszawskiej scenie, najpełniej został wyrażony we wspomnieniach Wojciecha 

Dzieduszyckiego, który szczegółowo opisał cały, ukazany na scenie Teatru Wielkiego świat 

Złota Renu, poświęcając, każdej z jego krain, osobną uwagę: 

Fascynująca jest zwłaszcza scenografia I obrazu „Złota Renu”, rozgrywającego się na 
dnie rzeki, gdzie jakby w kolosalnej bańce mydlanej, pulsującej wodnymi wirami, wśród skał 
chroniących zatopione w Renie złoto, unoszą się Córy Renu. Bogowie pod wodzą Wotana 
zamieszkują szczyt obłego wzgórza, germańskiego Olimpu, poszarpanego szczelinami, które 
otwierają się aż do podziemnego Nibelheimu, siedziby karłów, piekielnej kuźni, w której 
pokraczny przywódca karłów, Alberich, przekuwa porwane z Renu złoto na pierścień, dający 
władzę nad światem. Nad wzgórzem wznosi się, zbudowana przez Olbrzymów Walhalla, 
skalne zamczysko zasnute mgłami, do którego prowadzi most z tęczy.665 

Zarówno Bohdan Pociej jak i Józef Kański, w swoich artykułach mocno akcentowali 

podziw nad pięknem wizualnej strony warszawskiej inscenizacji Złota Renu, jak 

i zaprezentowanej dzień później Walkirii, podkreślając, że wszystkie skonstruowane obrazy 

sceniczne w oprawie stworzonej przez Gunthera Schneidera-Siemssena, przeniknięte zostały 

symboliczną myślą: 

Złożona, wieloelementowa całość- której niewątpliwie patronuje duch bayreuckiego 
symbolizmu – nasycona zmysłowym pięknem kolorów ożywionych światłem (…) Przestrzeń 
sceny pulsuje życiem świateł, barw. Zmiennych kształtów – ogromne możliwości Teatru 
Warszawskiego w tym zakresie wykorzystane są maksymalnie, idealna to wprost scena dla 
profetycznej wyobraźni Wagnera!; przestrzeń ta nasycona jest symboliką. Scena żyje pełnią 
efektów znaczeniowo- symbolicznych osiągających kulminację w płomienistym (Feuer- 
Zauber) finale Walkirii.666 

 

 

 

 

 
                                                
664 Zob. fot. 181, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.130. 
665 W. Dzieduszycki, „Pierścień” nareszcie w Polsce po 80 latach!, "Życie literackie" nr 23 z 5 czerwca 1988 
roku.  
666 B. Pociej, Pytania i refleksje, [w:] "Ruch Muzyczny", nr 12 z 15 czerwca 1988, s.3-4. 
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4.6.3. Inscenizacja Walkirii z 1988 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie 

Premiera: 30 kwietnia 1988. 
Reżyseria: August Everding. 
Kierownictwo muzyczne: Robert Satanowski. 
Scenografia: Gunther Schneider- Simssen. 

 

Dzień po premierze Złota Renu, 30 kwietnia 1988 roku miała miejsce premiera 

Walkirii, nazywanej często pierwszym dniem uroczystego widowiska scenicznego Pierścienia 

Nibelunga.  

Już w scenie rozpoczynającej akt I, dominującą rolę w przestrzeni scenicznej, pełnił 

gigantycznych rozmiarów element dekoracji, przedstawiający jesion, którego olbrzymie, 

układające się do środka kilkumetrowe korzenie wydzielały przestrzeń chaty Hundinga667. 

Dbałość o wierność wobec didaskaliów, wyrażona została poprzez realizm, znajdujących się 

tam rekwizytów, związanych bezpośrednio, z obecnością żyjących tam, ludzkich postaci. 

I tak, pośrodku wyznaczonej przez kształt korzeni, przestrzeni domostwa, znajdowała się 

wielka, drewniana ława, pełniąca rolę stołu, a także drewniane poroże zawieszone na konarze, 

stanowiącym jednocześnie ścianę domu. Podczas opowieści Zygmunda, na stole pojawił się 

ponadto, mosiężny garnek oraz kufel.  

Wyeksponowanie olbrzymiego drzewa, spełniało jednak rolę, nie tylko przedstawienia 

miejsca akcji, rozgrywanego dramatu. O jego niezwykłości, objawionej w samej 

nadnaturalnej wielkości, w swojej recenzji po warszawskim spektaklu, wypowiadał się Józef 

Kański, dostrzegając, w takiej jego ekspozycji, reżyserski zamysł nawiązania do mitycznego 

pra-jesionu (die Weltesche)668, który, zaprezentowanej dzień wcześniej, warszawskiej 

inscenizacji Złota Renu – zdaniem recenzenta – ledwie wynurzał się z mgły, daleko 

w ostatnim tle sceny, co czyniło go jeszcze bardziej odrealnionym, mitycznym.  

Symboliczna funkcja steatralizowanego drzewa, najpełniej uwidoczniona została, 

w scenie narodzin uczucia, pomiędzy Zygmundem, a Zyglindą. W warszawskiej inscenizacji 

metafora ta (narodzin miłości), ukazana została – podobnie jak w libretcie – poprzez wpisanie 

jej, w obraz rozkwitającej wiosennej przyrody669. Po wyrwaniu przez Zygmunda miecza, 

głęboko wbitego w pień drzewa, w spektaklu steatralizowany, gigantyczny jesion, dzięki 

zastosowanej aparaturze teatralnej, został rozdwojony. Przypominające rozchylone wrota, 

jego dwie części, ukazywały w tle sceny, animowany obraz leśnego krajobrazu, zalanego 

jasnym światłem. Obraz ten, wbił się głęboko w pamięć Józefa Kańskiego, który błękitniejącą 
                                                
667 Zob.fot.nr 182, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.131. 
668 Zob. B. Pociej, Pytania i refleksje, op.cit. 
669 Zob. fot. nr 183, nr 184, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.132. 
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puszczę (jak określił wiosenną scenerię skąpaną w blasku księżyca), nazwał schronieniem 

uciekających przed Hundingiem, w jej kierunku kochanków. Jedenaście lat później, przy 

wznowieniu Walkirii w Teatrze Wielkim w Warszawie, w tej samej oprawie scenograficznej, 

tę samą scenę w niezwykle plastyczny sposób opisała Teresa Grabowska:  

Tajemniczy, złoty blask w pierwszym akcie wskazuje miejsce w pniu, w który wbity 
jest miecz Notung, w pierwszym też akcie eksplozja światła towarzyszy narodzinom miłości 
Zyglindy i Zygmunda, symbolicznemu nadejściu wiosny. Znika wtedy przytłaczająca ściana 
siedziby Hundinga, a na jasnym w tle sceny pojawia się kulisty w kształcie obraz, 
przedstawiający jak gdyby tysiące liści splątanych w koronach drzew, z prześwitującym przez 
nie słońcem.670  

Silnie oddziałująca plastyczna warstwa tej inscenizacji, widoczna była zwłaszcza 

w akcie II i III, warszawskiej Walkirii, a poszczególne jej sceny przypominały płótna XIX-

wiecznego, niemieckiego artysty Caspra Dawida Friedricha. Przedstawiane na nich 

monumentalne formy przyrody, kontrastujące z maleńkimi postaciami ludzkimi, były częstym 

motywem artystycznego przekazu, zawartego w obrazach malarza, wpisując się 

w romantyczną wizję przedstawiania natury w sztuce, jako groźnego, choć pięknego 

żywiołu671. Podobnie w inscenizacji Augusta Everdinga, zauważyć można było próbę 

wizualizacji, w przestrzeni sceny jednego z filarów konstruujących romantyczną wizję natury 

– koncepcji wzniosłości. W spektaklu, związane to było, z zabudowaniem sceny, w dwóch 

ostatnich aktach, ogromnych rozmiarów dekoracją, przedstawiającą olbrzymie bloki skalne 

oraz dzięki zastosowaniu animowanego tła, co pozwoliło na uzyskanie, dodatkowej optycznej 

iluzji powiększenia głębi sceny Opery Narodowej672.  

Takie wyeksponowanie pierwiastka numinosium w obrazie natury, dostrzec można 

było, w scenie ucieczki pary kochanków, przed zemstą Hundinga. Na pierwszym planie, na 

pokrytej nierównym podłożem skalistych występów przestrzeni sceny – co zauważyć można 

na fotografiach – przemieszczały się dwie ludzkie postaci. Nad nimi, z tyłu, górowały 

szpiczaste kontury masywnych skał (rozmiary scenograficznych konstrukcji zbliżone były do 

jesionu z aktu pierwszego), nachylone w różne strony. Natomiast cały ostatni plan, dopełniało 

multimedialne tło nieba, na którym, pojawiły się kolejne górskie łańcuchy, otulone mgłą, co 

sprawiło wrażenie, jeszcze większego ich oddalenia.  

Kolejnym, istotnym ogniwem, w koncepcji przedstawienia przyrody w sztuce 

romantyzmu, była ścisła korelacja pomiędzy wewnętrznymi, emocjonalnymi stanami, jakie 

przeżywali bohaterowie dzieł, jak i czasem sami ich twórcy, a obrazowaniem owych emocji 
                                                
670 T. Grabowska, Powrót Wagnerowskiej „Walkirii”, „Trybuna” nr 271 z dnia 20-21 listopada 1999 roku. 
671 Zob I. Ciserii, Romantyzm..., op.cit., s.264-265. 
672 Zob.fot.nr 185, nr 186, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.133. 
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za pomocą rozmaitych form przyrody, w tym żywiołowych oblicz natury673. Cały obraz aktu 

II warszawskiej inscenizacji, ukazujący w przestrzeni scenicznej labirynt skał, skąpany został 

w czerwonej poświacie, z którą współgrały jasno żarzące się, w różnych zakamarkach sceny, 

światła, przypominające lawę i ogień. Z lewej strony natomiast, z jednej ze szczelin, unosiła 

się para, otulająca skaliste urwiska oraz przeniknięte zimną, niebieskawą poświatą, ciało 

martwego bohatera. Wierność wobec didaskaliów tekstu dramatycznego i chęć Everdinga do 

przedstawienia polskiej publiczności Pierścienia, niezmiernie zbliżonego w scenicznej 

konwencji, w jakiej wystawiany był w pierwszym okresie w Bayreuth, nie ograniczyła się i 

w tym aspekcie, jedynie do przedstawienia na scenie, ogromu piękna i grozy górskiej dzikiej 

przyrody. W libretcie – jak informuje nas zarówno tekst główny, jak i poboczny – stojący nad 

martwym ciałem swego syna Zygmunda, Wotan, doświadcza żalu i smutku, który potem 

przerodzi się w wielki gniew władcy bogów, skierowany ku Brunnhildzie, związany 

z nieposłuszeństwem, najbardziej ukochanej przez niego, ze wszystkich Walkirii, córki. 

Wybuch gniewu Wotana, związany jest w dramacie z całą paletą zjawisk atmosferycznych – 

gromów i błyskawic, które występują wraz z nadejściem ataku boskiej furii. Ów aspekt 

korelacji „żywiołowych” emocji, z ich zewnętrzną wizualizacją, poprzez obrazy gwałtownych 

zjawisk atmosferycznych, w inscenizacji ukazany został w scenie wieńczącej akt II, 

warszawskiej Walkirii, w postaci iskier, projekcje których, zobaczyć można było na 

animacjach w tle, zbliżonych w swej formie do ekspresjonistycznej scenografii, w pierwszym 

planie. Nie jest to jednak ludzki gniew. Osoba Wotana, wpisana jest przecież, w mitologiczną 

płaszczyznę dramatu, stąd też obrazowanie emocji za pomocą żywiołu – już na płaszczyźnie 

tekstu – uzasadnia konstrukcja tej postaci. 

Wyeksponowanie przez reżysera płaszczyzny mitologicznej zauważyć można było 

również w momencie ukazania się Brunnhildy Zygmundowi (scena czwarta akt II). 

Pojawienie się bogini, miało swoje odbicie w zmianie ekspozycji, otaczającej natury674. 

W budowie tej różnicy, główną rolę miało oświetlenie i operowanie kolorem, mającym na 

celu podkreślenie mistyczności, związanej z obecnością postaci z innego świata. Cała scena 

spowita została mrokiem. Jedynymi rozświetlonymi punktami w całej przestrzeni, była twarz 

nieprzytomnej, opartej o jedną ze skał Zyglindy, skąpanej w ciepłej, złotawo-pomarańczowej 

poświacie. Drugim natomiast, był długi, wąski głaz, na szczycie którego, stała odziana 

w czarny kostium Walkiria. Jej strój oraz brak atrybutów (tarczy i miecza), które 

w inscenizacji Everdinga pojawiły się dopiero w scenie „Czaru ognia”, świadczyć mógł, 

                                                
673 Zob. fot. nr 187, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.134. 
674 Zob. fot. nr 188, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.134. 
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o położeniu akcentów, nie na wojowniczą stronę Brunhildy, lecz na to, że Walkirie 

w mitologii germańskiej były nazywane także, demonami przeznaczenia, zwiastującymi 

wojownikom śmierć i przenoszące dusze poległych do Walhalii. W momencie pojawienia się 

postaci córki Wotana i Erdy, kolor steatralizowanego nieba zmienił swoją tonację, 

z chłodnego błękitu na posępny odcień ciemnego szmaragdu, co wzmagało odczucie 

odrealnienia, otaczającej przyrody.  

Zachwyt polskiej prasy nad plastyczną stroną warszawskiej inscenizacji, pojawiał się 

w kolejnych recenzjach. Jednak nie tylko kolor i oświetlenie budowały symbolikę kolejnych 

obrazów scenicznych. Oprócz ukazania postaci Norn, w obydwu pierwszych ogniwach 

Wagnerowskiej tetralogii, wśród tak realistycznie przedstawionej przyrody na animowanym 

tle, co pewien czas pojawiał się znamienny, olbrzymi zarys pierścienia. Obecny był on 

zarówno w finałowej scenie Złota Renu, kiedy swe działanie rozpocznie, zawarta w nim, 

klątwa Alberyka, jak i w Walkirii. Przysłonięty został w akcie II dramatu przez monumentalną 

dekorację górskiego pejzażu, by w akcie III – jak zauważył Józef Kański – w finałowej 

scenie, móc się objawić, w całej swej okazałości. Było to możliwe, dzięki zmianie dekoracji, 

jaka nastąpiła z kolejnym, ostatnim aktem. Nie była ona jednak zbyt radykalna. Zamiast 

wąwozu i olbrzymich grani, z przodu, przestrzeń sceniczną, zajęły pnące się do głębi sceny 

(do połowy jej wysokości), kaskadowo rozmieszczone, półki skalne675. Na jednej z nich – 

najbardziej wysuniętej ku publiczności, wbite zostały atrybuty wojowniczych Walkirii – 

miecze. Na środkowej natomiast, zawieszona została zbroja i hełm, jednej z nich. One zaś 

same, podobnie ubrane w długie czarne płaszcze, jak Brunhilda, w pierwszej scenie skupione 

zostały w grupie w opozycji do samotnej postaci, zbuntowanej Walkirii. W kolejnej scenie 

nadejścia władcy bogów, obrazując swoje posłuszeństwo względem niego, ustawiły się 

w jednym rzędzie. W tle sceny zauważyć można było błękit, wraz z przemieszczającymi się 

po nim, białymi obłokami. Wraz z pojawieniem się postaci Wotana kolejne gwałtowne acz 

chwilowe zjawisko atmosferyczne – porwisty wiatr, który zgodnie z didaskaliami libretta 

zwiastował nadejście boga, steatralizowane zostało pod postacią białej kuli i skupionych 

wokół niej, potężnych smug o tym samym kolorze, wypełniających teraz całe tło. 

Szczegółowa wierność didaskaliom była tak silna, że już podczas następnej sceny –

pożegnalnej rozmowy Wotana z Brunnhildą – ponownie zauważyć można, powrót do błękitu 

nieba i przemieszczających się po nim białych chmur676.  

                                                
675 Zob.fot.nr 189, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.135. 
676 Zob.fot.nr,190, nr 191, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.135-136. 
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Finałowa scena dramatu, nazywana „Czarem ognia” w warszawskiej inscenizacji 

skąpana została w intensywnych czerwieniach. Jak podkreślał w książce Kolor i znaczenie 

John Gage, „niewiele kolorów wyposażono w zdolność wywoływania rezonansu 

symbolicznego, tak jak czerwień”677. Słowa te miały swe odzwierciedlenie w finałowej scenie 

warszawskiej Walkirii, w której, przenikająca całą przestrzeń czerwona poświata stanowiła 

kolorystyczne tworzywo, intensyfikujące obraz, którego sceniczną dominantę stanowił 

steatralizowany żywioł ognia. Wielopłaszczyznowa, różnorodna rola, jaką powierzył reżyser 

tej ognistej potędze natury, w budowaniu metafor teatralnych, poprzez jej wizualizację 

w kolejnych obrazach scenicznych w całej warszawskiej inscenizacji Walkirii, była ogromna. 

Najbardziej spektakularnie jednak, wybrzmiała w finale, przykuwając uwagę polskiej prasy. 

W recenzjach przeważały głosy zachwytu, nad pięknem plastyki obrazu i wykorzystaniu 

całego potencjału maszynerii teatralnej sceny Opery Narodowej678. Sam finał niezwykle 

szczegółowo opisał Wojciech Dzieduszycki:  

 I wreszcie „czar ognia”. Zapalają się początkowo jedynie obrysy kamiennego łoża, na którym 
spoczywa Brunhilda, kolejno rozpłomieniają się wszystkie krawędzie wzgórza i płonie cała 
scena, wśród której widnieją zasłaniane dymami ogni czarne sylwetki Wotana opartego na 
włóczni, symbolu boskiej władzy i leżącej u jego stóp uśpionej Walkirii.679 

W kolejnych recenzjach, pojawiły się również informacje, o wielokrotnym użyciu 

efektów pirotechnicznych, w postaci, licznie wybuchających na scenie, ogni, co jeszcze 

mocniej intensyfikowało ekspresję dramaturgiczną tej sceny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
677 J. Gage, Kolor i znaczenie, przeł. J. Holzman, A. Żakiewicz, Kraków 2010, s.110. 
678 Zob. fot. nr.192, nr 193, nr 194, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.136-137. 
679 W. Dzieduszycki, Nareszcie „Pierścień Nibelunga”!, op.cit. 
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4.6.4. Inscenizacja Zygfryda z 1989 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie 

Premiera: 3 luty 1989. 
Reżyseria: August Everding. 
Kierownictwo muzyczne: Robert Satanowski. 
Scenografia: Gunther Schneider- Simssen. 

 

Warszawska premiera kolejnego ogniwa Wagnerowskiej tetralogii, zatytułowanej 

Zygfryd, miała miejsce 3 lutego 1989 roku. Jego inscenizacja, zainaugurowała jednocześnie 

VII Dni Teatru Wielkiego, co jeszcze wydatniej podkreśliło rangę wydarzenia, jakim było 

wystawienie, w przeciągu dwóch sezonów teatralnych, wszystkich czterech części 

największego dzieła Richarda Wagnera.  

Mając w pamięci sceniczną koncepcję całego Pierścienia Nibelunga Augusta 

Everdinga, stwierdzić można, że podobnie, jak wystawione rok wcześniej Złoto Renu oraz 

Walkiria, tak i Zygfryd, ukazany został publiczności w konwencji, zbliżonej w kształcie 

plastycznym, do jego kanonicznej wersji z XIX-wiecznego Bayreuth. Stąd też, w kolejnych 

obrazach, wszystkich trzech aktów warszawskiego widowiska, dominował duch poetyckiego 

realizmu. Taka koncepcja, nie przeszkodziła w jednoczesnym zaistnieniu w scenicznej 

przestrzeni Zygfryda, symbolicznych elementów scenograficznych, związanych z interpretacją 

dzieła przez Augusta Everdinga. Takim elementem – widocznym na niektórych fotografiach z 

I aktu spektaklu – był gąszcz rur, umieszczonej w obrębie jaskini Mimego, uwspółcześnionej 

aparatury, która swoim wyglądem i kształtem przypominała tę, ukazaną w podziemnych 

czeluściach Nibelheimu, w warszawskim Złocie Renu680. Ta symboliczna reminiscencja, 

zawarta w dekoracji scenicznej, konotowała odczucie obecności zła, wpisując się w reżyserski 

zamysł przedstawienia Zygfryda, w sposób bliski Wagnerowskim intencjom oraz podkreślała 

jednocześnie „ciągłość” przedstawień, tworzących realizację całej tetralogii w Teatrze 

Wielkim. 

Metafory życia i śmierci, wchodzące w obręb wiodącej idei Pierścienia Nibelunga, 

jaką jest starcie dwóch przeciwstawnych, metafizycznych sił, w inscenizacji Everdinga – 

zgodnie z teatralną wizją Richarda Wagnera – ukazane zostały poprzez konotacje, płynące 

z diametralnie różnych, antynomijnych wręcz oblicz leśnej przyrody. 

W akcie II inscenizacji, teatralizacja natury ukierunkowana została na sceniczną 

konkretyzację pokazania za pomocą jej obrazów, walki sił dobra z siłami zła681. Efekt ten 

uzyskany został za pomocą techniki realizatorskiej, wykorzystującej przede wszystkim 

                                                
680 Zob.fot.nr 195, nr 196, nr 197, nr 198, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.139-141. 
681 Zob.fot.nr 199, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.141. 
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światło, jako podstawowe tworzywo sztuki scenicznej, kreujące dwa diametralnie inne 

oblicza, umieszczonej w przestrzeni sceny, statycznej dekoracji lasu. Zmiana w obrazowaniu 

scenerii bezpośrednio związana była również, z pojawieniem się, reprezentujących 

antynomijne wartości, postaci Alberyka, Fafnera, a następnie Zygrfyda.  

Mroczne oblicze natury zawarte zostało, w uzyskanym z projektora obrazie tła, 

ukazującego powykręcane kikuty drzew, ewokujące odczucie martwości, przedstawionego 

w dekoracji na bliższym planie, lasu. Poniżej wrzynających się w podłoże potężnych korzeni, 

w głębi wykreowanej na pierwszym planie niecki, umieszczone zostało czarne płótno, 

w którym ukryta została – uchwycone to zostało na zdjęciach z aktu II – postać Alberyka, 

a następnie smoka, będących w dziele uosobieniem, czy też nośnikiem, idei nienawiści. Ten 

symboliczny zabieg usytuowania potęgi mrocznych sił, skrywanych w głębinach ziemi, 

wpisywał się w romantyczną konwencję postrzegania podziemi, jako miejsca przebywania 

nadprzyrodzonych bytów682.  

Emanująca z głębin otchłani demoniczność, poruszyła Wojciecha Dzieduszyckiego do 

tego stopnia, że dostrzegł w jej obrazie, metaforę działania ciemnych mocy. Cały zaś aspekt 

korelacji nadprzyrodzonych sił dobra i zła, opisał następująco:  

Obrazy sceniczne korespondują z charakterem muzyki: las, w którym mieści się Grota 
Zła mieni się odcieniami zieleni podczas lirycznego „Szmeru lasu”, a zanurza się w groźnych 
cieniach gdy rozbrzmiewa głos smoka – Fafnera, by znów zabłysnąć słońcem przy śpiewie 
Ptaszka, którego mowę rozumie zroszony krwią smoka Zygfryd. 683 

W momencie konfrontacji Zygfryda z Fafnerem, a następnie walki, zrezygnowano 

z realistycznej kreacji postaci smoka, zwracając się w stronę symbolicznego przedstawienia 

owładniętego działaniem klątwy olbrzyma, upostaciowanej, w formie czarnej materii. Ów 

zabieg zatracenia smoczych rysów, wpisany został w ukazaną w przestrzeni sceny, teatralną 

metaforę działania zła. Z nielicznych zachowanych zdjęć, dokumentujących spektakl, 

obrazujących ową scenę, zauważyć można również, że podobnie, jak chwila pojawienia się 

w tymże akcie Alberyka, tak i moment ukazania się na warszawskiej scenie Fafnera, 

przypisany został do mrocznego oblicza lasu, co potęgowało symboliczny wyraz zła684. 

Zmianę w obrazowaniu leśnej scenerii, zauważył także nieznany autor w recenzji 

„Pierścień Nibelunga” Ryszarda Wagnera w Warszawie, którego, ukaznywanie tak 

odmiennych jej oblicz skłoniło do podziału obrazu przyrody, na „las suchy” – pojawiający się 

                                                
682 Zob.fot.nr 200, nr 201, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.142. 
683 W. Dzieduszycki, „Zmierzch bogów” w Warszawie, „Życie Literackie” nr 14 z 9 kwietnia 1989 roku.  
684 Zob. fot. nr 202, nr 203, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.143. 



280 
 

– w mrocznych momentach utworu i „las liściasty”, widoczny w momentach „rozjaśnienia” 

muzyki685.  

Radosne, jasne oblicze lasu, bezpośrednio związane było z obecnością postaci 

Zygfryda. Ta sama dekoracja smukłych drzew, przedstawiona została na tle obrazu pełnych 

listowia gałęzi, skąpanych w białym, jasnym świetle, co z kolei, tworzyło odczucie witalności 

tego miejsca. Taką konotację związaną z radością życia, intensyfikować mógł ciągły ruch, 

rzucanych z reflektorów na dekorację, migotliwych plam świetlnych686. Pod koniec aktu II 

inscenizacji, w takiej właśnie, pełnej wyrazistych barw scenerii, widzowie usłyszeli głos 

Zdzisławy Donat, kreującej wokalną partię postaci Leśnego Ptaszka, dochodzący zza 

scenicznych kulis.  

Trzeci akt inscenizacji, przedstawiony został w scenerii skalistej, górzystej 

z zarysowanym w tle sceny charakterystycznym kształtem pierścienia. Porównując, 

znajdujące się w archiwalnych zbiorach projekty scenograficzne Gunthera Schneidera 

Simssena, dla ostatnich aktów warszawskich inscenizacji Walkirii oraz Zygfryda, stwierdzić 

można, że są one niemal identyczne687. Dzięki tej swoistej, scenograficznej kontynuacji, 

świadczącej o reżyserskiej wierności wobec didaskaliów dzieła, zaistnieć mogło 

w inscenizacji Everdinga spotkanie dwóch płaszczyzn – ludzkiej i boskiej – przedstawionych 

na początku aktu w obrazie wiecznie żywego ognia. Tym razem, żywioł ten steatralizowany 

został, z wykorzystaniem, ukrytych w dekoracji skał, reflektorów, które – odpowiednio 

rozmieszczone – rzucały silnie skondensowaną wiązkę światła, sprawiając wrażenie 

potężnych płomieni, dochodzących aż na wysokość skalnych grani. Siłę żywiołu, podkreślili 

twórcy także poprzez czerwoną łunę – rzucaną z projektora – która, przeniknęła tło sceny. 

Wraz z rozpoczęciem aktu III – zanim został ukazany warszawskiej publiczności, w takiej 

formie, jaką zapamiętała z rok wcześniej wystawianej Walkirii – dzięki technicznym 

możliwościom narodowej sceny, podwyższono dekoracje skał, uzyskując efekt ich 

spiętrzenia. W reżyserskim zamyśle wyeksponowania ich ogromu – podkreślonego zwłaszcza 

przez kontrast z małą sylwetką bohatera – zawarta w dramacie wizja wzniosłości, 

ukierunkowana została przede wszystkim, na ekspozycję pierwiastka numinosum688. 

W opisywanej scenie, to właśnie obraz ognia, buzującego we wnętrzu ziemskiego, skalnego 

masywu – kolejnej potęgi steatralizowanej natury – stał się jego głównym nośnikiem. 

                                                
685 „Pierścień Nibelunga” Ryszarda Wagnera w Warszawie, „Trybuna Robotnicza” z 16 lutego 1989 roku. 
686 Zob.fot.nr 204, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.144. 
687 Zob.fot.nr 205, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.145. 
688 Zob.fot.nr, 206 nr 207, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.145-146. 
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Wierność twórców widowiska wobec didaskaliów libretta, w których w ostatnim akcie 

tego dzieła, dominuje obraz walki Zygfryda z potęgą mitycznego żywiołu, a następnie jego 

zwycięstwa nad wszechwładną naturą, którego skutkiem jest zdobycie serca Brunnhildy, była 

bardzo silna. W inscenizacji Everdinga, scena ta, stworzona została poprzez lekką zmianę 

górzystej scenografii, oraz przede wszystkim, przez zmianę koloru tła, z intensywnych 

czerwieni na wyrazisty lazur689. Jednym z widzów spektaklu był Janusz Ekiert, który w taki 

sposób zapamiętał finałową scenę, opisując ją w swojej recenzji: 

W ostatniej scenie „Zygfryda” w duecie miłosnym, spektaklem steruje nadal ten sam 
realizm psychologiczny. Ale bohaterowie zbliżają się i oddalają jak po liniach wyznaczonych 
przez tajemniczą geometrię, podczas tego sam na sam Zygfryd i Brunhilda, w pustce pejzażu 
na tle kosmicznego błękitu.690  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
689 Zob. fot. nr 208, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.146. 
690 J. Ekiert, W oczekiwaniu na lepszy świat, „Express Wieczorny” nr 55 z 17-19 marca 1989 roku. 
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4.6.5. Inscenizacja Zmierzchu bogów z 1989 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie 

Premiera: 5 marzec 1989. 
Reżyseria: August Everding. 
Kierownictwo muzyczne: Robert Satanowski. 
Scenografia: Gunther Schneider-Simssen. 

 

Realizacja ostatniego dnia tetralogii – Zmierzchu bogów, miała miejsce 5 marca 1989 

roku. W przytoczonej już wcześniej, – przy rekonstrukcji warszawskiej inscenizacji Złota 

Renu – rozmowie: W teatrze muzyki i projekcji, przeprowadzonej przez Ludwikę Malewską-

Mostowicz, August Everding podkreślił uniwersalną wymowę całego Wagnerowskiego 

Pierścienia Nibelunga i zawartą w nim przewodnią metaforę ludzkiego życia i przeznaczeniu. 

Szczególne znaczenie przypisywał reżyser pierwszemu i ostatniemu ogniwu dramatu, widząc 

w nich zaistnienie swoistej paraleli: 

Pierwsza część Pierścienia (Złoto Renu) ma sens jako obrazowa i muzyczna postać 
motywu złota – oznaczającego ludzki egoizm. Równocześnie jest to motyw przewodni całej 
tetralogii. W części pierwszej widzimy splatanie się różnych światów (nieba, ziemi, 
podziemia, wody, ognia i człowieka). […] W części czwartej chodzi o świat cywilizacji. 
Sytuacje i osoby są, w pewnym sensie, symbolicznym przekształceniem osób i sytuacji 
z części pierwszej. Losy Brunnhildy i Zygfryda zostały określone przez intrygi ludzi 
cywilizowanych. Zygfryd umiera jako człowiek, który zdradza siebie i innych. Tak się 
powtarza tragedia, polegająca na funkcji złota – zrabowanego wdowom Renu i przeklętego 
przez karła Albericha. Zygfryd nie spełnił swojej roli –nie przywrócił harmonii światu.691  

W prologu libretta, ostatniej części Wagnerowskiej tetralogii Zmierzch bogów, 

przeplatają się trzy kategorie czasowe. Przeszłość – w wymiarze zarówno mitycznym, jak 

i ludzkim – przedstawiana jest w pieśni Norn, przyszłość natomiast, wytyczana jest w postaci 

złowrogich znaków (przerwanie nici życia), dotyczących, zbliżającej się katastrofy. 

Teraźniejszość, to działania głównych bohaterów – Zygfryda, Hagena i innych, licznych 

postaci dramatu.  

Obraz, który otwierał warszawską sceniczną realizację Zmierzchu bogów, zgodny 

z didaskaliami zawartymi w prologu dzieła, ukazywał mityczne postaci trzech Norn oraz 

stałego dla wszystkich inscenizacji warszawskiego Pierścienia, elementu scenograficznego, 

jakim były dwie wieże, a także potężne liny-nici, trzymane i przeciągane przez córki Erdy692. 

Zamysł, wyakcentowania zaistniałej w tej scenie płaszczyzny mitycznej, podobnie jak 

wcześniej w Walkirii (w scenie, w której Brunnhilda ukazała się Zygmundowi), związany był 

z odrealnieniem oblicza, zaistniałej w przestrzeni sceny, przyrody. Na tle steatralizowanego 

nieba, w kolorze purpury, wyświetlony został z projektora, biały efemeryczny zarys 
                                                
691 W teatrze muzyki i projekcji. Rozmowa z Augustem Everdingiem, op.cit. 
692 Zob. fot. nr 209, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.147. 
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olbrzymiego pierścienia, będącego, w koncepcji inscenizacyjnej Augusta Everdinga, 

scenograficznym motywem przewodnim, wszystkich warszawskich realizacji kolejnych 

ogniw Wagnerowskiej tetralogii693. W nadrealnym scenicznym obrazie, jedynym elementem 

urzeczywistniającym realność miejsca akcji, były ciemne kontury skalnej grani – skały 

Brunnhildy. Widoczny na niektórych fotografiach intensywny, pomarańczowy blask w tle 

najwyższego wzniesienia skalnego, przypominał poświatę ogniska, które – zgodnie 

z informacją pobocznego tekstu libretta – umieszczone gdzieś, w głębi rozjaśniło nocną 

scenerię Prologu. 

W symbolicznej dekoracji warszawskiej inscenizacji, oblicze świata, kontrastowało 

z obrazem wnętrza komnaty, ukazanej w konwencji, nawiązującej do stylu 

modernistycznego694. Jej nowoczesny wygląd, wyrażony był przede wszystkim, 

w architekturze geometrycznych, kubistycznych form, ozdabiających sufit i ściany, a także 

w materiałach, użytych do dekoracji, przypominających szkło oraz pleksi. Kontrast był tak 

spektakularny, że skłonił Henryka Martenkę – w jego recenzji – do dostrzeżenia w tak 

diametralnie różnych scenograficznych stylach, zaprezentowanych już na samym początku tej 

realizacji Zmierzchu bogów, symbolicznego przejścia ze sfery mitu do perspektywy 

historycznej. Nawiązaniem do współczesności był również – widoczny na zdjęciu – rekwizyt 

kieliszka, który w inscenizacji Everdinga, zastąpił róg pełen wina – wypicie którego było 

w libretcie przyczyną utraty pamięci przez Zygfryda695. Intensywne oświetlenie sceny, 

sprawiało, że obraz Renu – ukazany w ostatnim planie sceny przez lekko uchylone, prawie 

przezroczyste drzwi – był ledwo zauważalny na ciemnogranatowym tle.  

W koncepcji Everdinga przedstawienia całego Pierścienia Nibelunga, przez 

szczególnie ważną rolę pełniła sceniczna realizacja Zmierzchu bogów, w której – jak 

podkreślił Bohdan Pociej, uczestniczący w konferencji, zorganizowanej z okazji wystawienia 

ostatniego ogniwa – zawarty został interpretacyjny zamysł reżysera, polegający na ukazaniu 

okrutnego oblicza zbrodniczych systemów totalitarnych. Ten demitologizujący zabieg, 

mający na celu ukazanie uniwersalnej problematyki zła, zawartej w całym Pierścieniu 

Nibelunga, a następnie osadzenie jej w realiach XX wieku, widoczny w całej warszawskiej 

inscenizacji Zmierzchu bogów, najmocniej zdawał się jednak być wyakcentowany, 

w kolejnych scenach aktu II.  

                                                
693 Zob. fot. nr 210, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.148. 
694 Zob. fot. nr 211, nr 212, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.148-149. 
695 Zob. fot. nr 213, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.149. 
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Jego scenograficzną dominantę stanowiły monumentalne schody, które – wypełniając 

całą potężną kubaturę sceny – przesłaniały pejzaż rzeki i otaczających ją wzniesień. Jedynym 

nawiązaniem do autorskich uwag, zawartych w didaskaliach, było zobrazowane w tle niebo, 

przedstawione w rozmytych odcieniach szaro-bladoniebieskich, z chmurami, zbliżonymi 

kolorystyką do tła. Akt II warszawskiej realizacji Zmierzchu bogów, był jedynym takim 

miejscem w całej inscenizacji wieloogniwowego Pierścienia Nibelunga, w którym, obraz 

wszechobecnej w dziele natury, został niemalże całkowicie usunięty z przestrzeni sceny696.  

Ów zabieg, symbolicznego oddzielenia pałacu od świata, dziesiątkami stopni 

kolosalnej scenografii w akcie II, którego wszystkie sceny – zgodnie z informacją z libretta – 

dzieją się „Przed dworem Guntera”, ewokował, znamienny dla zbrodniczych systemów 

ideologicznych, kult potęgi władzy697. Z kolei zamysł ukazania jej tyranii, dostrzec można 

było w kreacji kostiumów postaci z rodu Gibichungów (Hagena, Gunthera), jak i całej ich 

świty, które przez swoją identyczność, przestały określać pojedynczą jednostkę, lecz stały się 

znakiem, charakterystycznym dla całej totalitarnej ideologii. Widocznymi akcentami 

w ubiorze aktorów, były skórzane płaszcze, okrągłe policyjne czapki i pałki – atrybuty ucisku 

i przemocy, charakteryzujące aparat władzy w zbrodniczych systemach XX wieku698.  

W przypadku postaci Zygfryda, takim antynomijnym – względem charakteryzacji 

Gibichungów – elementem kostiumu, zdawał się być widoczny na niektórych fotografiach ze 

spektaklu, towarzyszący mu we wszystkich aktach inscenizacji, długi rycerski miecz, który 

mógł być z kolei, symbolicznym nawiązaniem do zasad kodeksu rycerskiego, a 

w szczególności do takich cech, jak wierność, czy męstwo699.  

Dominanty scenograficzne pierwszych dwóch aktów – sterylne, oświetlone chłodnym 

światłem wnętrze pałacu-apartamentu, a także monumentalne schody – skontrastowane 

zostały z obrazami scenicznymi z aktu III tej inscenizacji, w których, steatralizowana za 

pomocą rozmaitych środków natura, pełna kolorów, gry światłocieni, wzniosła 

i monumentalna, groźna i piękna, ponownie wypełniała całą przestrzeń sceny700.  

W ostatnim zatem akcie, przedstawiona została w konwencji romantycznej – podobnie 

jak to miało miejsce w scenie prologu warszawskiej inscenizacji701. Tym razem jednak, nieco 

inaczej rozłożono proporcje, a romantyczność ukazano bardziej poprzez nastrój, jakim 

emanowały następujące kolejno obrazy przyrody, stanowiące oprawę ostatniego aktu. Aż do 
                                                
696 Zob. fot. nr 214, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.150. 
697 Zob. fot. nr 215, nr 216, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.150-151. 
698 Zob. fot. nr 217, nr 218, nr 219, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.151-153. 
699 Zob. fot. nr 220, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.154. 
700 Zob. fot. nr 221, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.154. 
701 Zob. fot. nr 222, nr 223, nr 224, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.155-156. 
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samego finału, w tle dominował malarski pejzaż zakola Renu, otoczonego zielonymi 

wzniesieniami, który zaciemniony został zielonkawo-brunatną poświatą, dopiero w scenie 

śmierci bohatera. Na pierwszym planie, na samej krawędzi sceny, widoczna była bujna trawa, 

konweniująca z kolorem, zwisających na gałęziach nadrzecznych zarośli liści i mchu, miękko 

okalającego jej podłoże. W tak ukazane oblicze przyrody, wkomponowano symboliczne 

elementy dekoracji dwóch drewnianych wież, na wpół ukrytych w brzegowej roślinności, 

dzięki obecności których – podobnie jak w dziełach romantycznego malarstwa pejzażowego – 

krajobraz zatracał cechy realizmu, potęgując pierwiastek fantastyczności i tajemnicy bytu, 

jaka skrywana była w świadomości romantyków przez przyrodę. Baśniowy charakter 

krajobrazu, najmocniej zintensyfikowany został w scenie rozmowy Zygfryda, 

z przyporządkowanymi do innego świata córami Renu, które w inscenizacji Everdinga 

pojawiły się nad brzegiem rzeki. 

W scenie zamordowania bohatera, w interpretacji profesora Augusta Everdinga, 

niezwykle istotny wydźwięk miała, realizowana już od pierwszego aktu inscenizacji, idea 

ukazania oblicza każdego totalitaryzmu i mechanizmów jego powstawania702. Nastrój żałoby 

wpisany został w ponurą, ciemną, monochromatyczną kolorystykę tła. Na zachowanych 

fotografiach ze spektaklu, zauważyć można było również tajemniczą, oniryczną wręcz postać, 

obserwującą z pewnej odległości żałobny pochód. Charakterystyczny dla stroju wędrowca 

długi, czarny płaszcz sugerował tożsamość postaci, która w podobny sposób przedstawiona 

została również w warszawskiej inscenizacji Zygfryda, co było z kolei zgodne, z zewnętrznym 

opisem Wotana w libretcie dzieła. Niejednoznaczność, stworzona przez kaptur skrywający 

twarz bohatera, powodowała natomiast poczucie efemerycznej obecności, która typowa była 

dla sposobu przedstawienia w romantycznej sztuce, postaci zjaw. Nawiązanie do 

romantycznego przeświadczenia o przenikaniu się dwóch światów – rzeczywistego 

i nadprzyrodzonego – zwłaszcza w scenerii nocy, można było zauważyć w reżyserskim 

zabiegu ukazania mitologicznej postaci boga – nie figurującej w libretcie Zmierzchu bogów – 

stojącego w dalekim planie sceny, kontrastującego z jasno oświetlonymi sylwetkami 

mężczyzn, niosących ciało młodzieńca703. 

W odczytaniu dzieła przez Augusta Everdinga w warszawskiej realizacji Zmierzchu 

bogów, szczególnie ważną rolę pełniło zakończenie, utożsamiane przez inscenizatora zarówno 

z katastrofą, jak i kompromitacją wszelkich mitów i fałszywych ideologii704, co podkreślił 

                                                
702 Zob. fot.nr 225, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.156. 
703 Zob. fot. nr 226, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.157. 
704 Zob. fot. nr 227, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.157. 
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w przytaczanym już wywiadzie. Stąd też umieszczone w przestrzeni sceny hasła kolejnych, 

zbrodniczych systemów totalitarnych, wraz z nadejściem żywiołu ognia, zostały doszczętnie 

zniszczone, co miało swoją symboliczną wymowę. Jego opis znaleźć można w słowach 

Józefa Kańskiego, w taki sposób przedstawiającego nastrój całego zdarzenia: 

Oto w gruzy wali się i płonie cały współczesny świat wraz ze wszystkimi 
skompromitowanymi ideologiami; na końcu pozostaje jednak nadzieja na narodziny nowego, 
lepszego i szczęśliwszego być może pokolenia – tak w największym skrócie brzmiałoby 
przesłanie inscenizatora.705 

Brak fotografii finałowej sceny warszawskiej inscenizacji, po trosze zastępują 

wspomnienia tej sceny, zawarte w licznych recenzjach. W polskiej prasie podkreślano, przede 

wszystkim spektakularność obrazu pożaru, jaki przedstawiony został na scenie w postaci 

bogactwa efektów pirotechnicznych i świetlnych, do których użyte zostało całe ówczesne 

techniczne zaplecze Teatru Wielkiego. Bardziej szczegółowe informacje, dotyczące aspektu 

technicznego, odnaleźć można w recenzji Renaty Sas, w taki sposób relacjonującej 

czytelnikom sceniczne detale finału widowiska: 

Jest na pewno na co popatrzeć, cała bogata maszyneria Teatru, puszczona w ruch, 
idzie pełną parą, grają efekty świetlne i pirotechniczne, grad kamieni, sypie się z góry, 
opadają, falują, mną się i zwijają hasła totalitarne w różnych językach (m.in. i w polskim, po 
czym na zakończenie, na wagnerowskiej „kadencji światła” w muzyce pojawiają się….Adam 
i Ewa (jakby żywcem wzięci z „Raju utraconego”).706 

Istotną rolę w konstrukcji finałowego obrazu pożaru świata – jak i zawartej w nim 

semantycznej wymowy sceny – pełnił również żywioł wody, któremu reżyser przypisał 

symboliczną rolę: 

Święta rzeka Ren oczyszcza wszystko, zmywając pozostałości cywilizacji 
destrukcyjnej. Może powstanie nowy świat – gdzie Adam i Ewa idą w kierunku światła.707  

Postrzeganie przez niemieckiego reżysera żywiołów, jako sił mających nadnaturalną 

zdolność zniszczenia zła (ogień), a następnie oczyszczenia świata ze zgliszczy, jakie po nim 

pozostały (woda) – stanowiło asumpt do kreacji kolejnej sceny, będącej zarazem 

artystycznym przesłaniem pierwszej, polskiej, powojennej realizacji Pierścienia Nibelunga.  

Na potężną, pustą – symbolicznie oczyszczoną – scenę Teatru Wielkiego, z jej 

kuluarów wyszła para młodych, nagich ludzi i chwyciwszy się za ręce, podążyła z kierunku 

                                                
705 J. Kański, „Pierścienia” ciąg dalszy, „Ruch Muzyczny” nr 8 kwietnia 1989 roku.  
706 R. Sas, Po warszawskiej premierze. Blaski „Pierścienia”, „Dziennik łódzki” nr 58 z 9 marca 1989 roku.  
707 Wypowiedź Augusta Everdinga na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji wystawienia „Pierścienia 
Nibelunga” w Teatrze Wielkim w Warszawie, [w:] Dokumenty pracy. Archiwum Teatru Wielkiego 
w Warszawie. 
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strumienia światła, rzuconego, przez umieszczony w przestrzeni sceny reflektor. W osobach 

kobiety i mężczyzny, postaci nie figurujących w libretcie Zmierzchu bogów, większość 

polskich recenzentów dostrzegła nowe pokolenie, ich nagość natomiast, interpretowana była, 

jako niewinność kolejnej generacji. Niektórzy z krytyków, tacy jak Bohdan Pociej, bardziej 

skłonni byli z kolei, widzieć w nagiej parze, archetypy pierwszych biblijnych ludzi, 

a przestrzeń sceny wypełnioną światłem, która w partyturze przypadła – jak zaznaczył krytyk 

– „kadencji światła”, jako metaforę powrotu ludzkości do raju. Przytoczone nieco wcześniej 

słowa Augusta Everdinga, dotyczące finału widowiska, nie zamykały jednoznacznie 

możliwości obydwu interpretacji. Każda z nich natomiast, mieściła się w zaproponowanym 

przez reżysera horyzoncie idei nadziei, która zobrazowana została, w ostatniej scenie 

warszawskiej inscenizacji Zmierzchu bogów. W scenie tej, swój finał miała także idea 

ukazania okrutnego oblicza totalitaryzmu, która najmocniej uwypuklona została w akcie 

zamordowania Zygfryda.  

Koncepcja Everdinga, zrealizowana w warszawskiej inscenizacji, z jednej strony 

wierna była kanonicznej, naturalistycznej koncepcji przedstawienia obrazów natury 

w warstwie scenograficznej. Jednakże reżyser mocno akcentuje, że to właśnie w obrazach 

żywiołów tkwić mogą symboliczne sensy przedstawienia. Romantyczny symbolizm w jego 

inscenizacji zawiera się właśnie w steatralizowanej naturze. Pojawiają się również jego 

własne pomysły inscenizacyjne – rozdzielenie gigantycznego jesionu w akcie I – które 

widoczne są właśnie w scenografii, przedstawiającej monumentalną naturę. Józef Kański 

podkreśla, że dzięki wizualnej stronie tej inscenizacji, urzekającej plastyczną fantazją 

i monumentalnym rozmachem, oddana została – według niego – Wagnerowska idea 

Gesamtkunswerk. Podkreślał to również Bohdan Pociej, który tak pisał o całym warszawskim 

Pierścieniu Nibelunga: 

Czuję bowiem i wiem, że to co słyszę i oglądam na scenie to prawdziwy, autentyczny 
Wagner. […] zaskakująco trafia w moją własną wizję realizacji Wagnera; jest to wprost taka 
Tetralogia, jaką od dawna chciałem obejrzeć na scenie. To, co tu oglądam, jest wizualnie 
wielce atrakcyjne. Złożona, wieloelementowa całość – której niewątpliwie patronuje duch 
bayreuckiego symbolizmu – nasycona zmysłowym pięknem kolorów ożywionych światłem 
(już efekt pierwszej sceny Złota Renu wprost poraża intensywnością estetyczną), obraz 
sceniczny ześrodkowany wokół pewnych praform organizujących przestrzeń (nadrzędny krąg 
Pierścienia, nurt rzeki, zarys Walhalli, wielkie rozszczepione drzewo). […] Mnie samego 
zaskoczyło to moje doznanie: otóż poczułem, po raz pierwszy może tak silnie i wyraźnie 
naczelną ideę Wagnera – Gesamtkunstwerk […] Teraz zaś idea ucieleśniła się w przestrzeni 
sceny.708 

 
                                                
708 B. Pociej, Pytania i refleksje, op.cit., s.5-6. 
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4.6.6. Inscenizacja Złota Renu z 2003 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu 

Premiera:10 październik 2003. 
Reżyseria: Hans-Peter Lehmann. 
Kierownictwo muzyczne: Ewa Michnik. 
Scenografia: Waldemar Zawodziński. 

 

 

Po siedemdziesięciu latach nieobecności tego dramatu muzycznego we Wrocławiu, 10 

października 2003 roku odbyła się premiera monumentalnego dzieła mistrza z Bayreuth – 

Złoto Renu, traktowana jako prolog uroczystego widowiska scenicznego w trzech dniach, 

będąc jednocześnie trzecią – po lwowskiej i warszawskiej – polską inscenizacją Pierścienia 

Nibelunga, realizowaną jako całość czyli uwzględniającą wystawienie wszystkich czterech 

jego ogniw. Podkreślić trzeba, że nie po raz pierwszy podjęto decyzję o wystawieniu prologu 

Pierścienia w tym mieście. Jak przypominała bowiem Elżbieta Szczucka pierwsza sceniczna 

realizacja całego Pierścienia Nibelunga we Wrocławiu miała miejsce w Teatrze Miejskim już 

pod koniec XIX wieku stanowiąc zwieńczenie 1895/96 artystycznego sezonu tej instytucji. 

Inscenizacja ta – co zaznaczała Szczucka – odnotowana została jako olbrzymi sukces 

w kronikach europejskich. Jak podkreślała autorka książki Opera Wrocławska – tradycje 

europejskie709 związek Wrocławia – miasta otwartego na sztukę, artystów i nowe inspiracje, 

płynące z całej Europy – z Richardem Wagnerem, był „od zawsze” bardzo silny i bliski. 

Kompozytor odegrał ważną rolę w muzycznej kulturze miasta, a jej wpływ odczuwać 

możemy do dzisiaj. Już w drugiej połowie XIX wieku, Wagnerowskie dzieła zajmowały 

szczególne miejsce w repertuarze Teatru Miejskiego.  

Taka przeszłość zobowiązuje. Dlatego znamienna była wypowiedź dyrektora Opery 

Dolnośląskiej Ewy Michnik dotycząca całego, rozpisanego na kilka lat (2003-2006), projektu 

wystawienia wszystkich czterech ogniw wielkiego Wagnerowskiego dzieła: 

Uznałam, że nadszedł znakomity moment do wystawienia „Pierścienia Nibelunga” we 
Wrocławiu. Moment, w którym czujemy się wszyscy Europejczykami, oczywiście nie 
zapominamy o swojej historii, ale jednocześnie rozumiemy, że powinniśmy wspólnie budować 
kulturę europejską. Kultura zaś winna być otwarta na wzajemne przenikanie się, jeżeli dotyczy 
to prawdziwej sztuki i niesie ze sobą wielkie wartości moralne. Takim przykładem jest 
największe dzieło Richarda Wagnera, który mówi o bardzo aktualnych problemach, o życiu 
i losie współczesnego człowieka. O ludzkich więzach, o tym, że należy się wystrzegać żądzy 
władzy i pieniądza. A także o tym, iż naszymi zachowaniami powinno kierować uczucie 
i serce. Zarówno muzyka jak i tekst są wspaniałe. Dlatego uznałam, że nadszedł odpowiedni 

                                                
709 Zob. E. Szczucka, Opera Wrocławska – tradycje europejskie, Wrocław 2007.  
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moment, aby we Wrocławiu, wzorem wielu europejskich miast, zaprezentować „Pierścień 
Nibelunga”.710  

Szeroki kontekst tych słów współgrał ze sceniczną koncepcją reżyserską Petera 

Lehmanna. Również dla niego istotne było, ukazanie uniwersalnego sensu, zawartego 

w dziele, wyeksponowanie we wrocławskiej inscenizacji humanistycznego obrazu świata, 

a także zagrożeń, na które może on być narażony. Cały Pierścień Nibelunga jest bowiem – 

zdaniem inscenizatora – przede wszystkim opowieścią, zarówno o upadku człowieka, o jego 

żądzy złota, jak i o ogromnym znaczeniu miłości. Jak zaznaczał bowiem: 

W Pierścieniu rozgrywają się przed naszymi oczami losy świata, przeplatane małymi 
ludzkimi podłościami. Widzimy demoniczne głębie i wiwatujące, świetliste szczyty ludzkiej 
miłości. […] I tak każde stulecie, każda epoka, odwołując się do stale zmieniającej się sytuacji 
gospodarczo-politycznej, musi odnaleźć swój własny język, który pozwoli na odgadnięcie 
i zinterpretowanie tego wspaniałego dzieła na nowo.711 

Podejmując próbę ukazania mitu w kontekście współczesnym, Peter Lehmann 

podkreślał zarazem, że ów zabieg nie powinien być zbyt dosłowny, gdyż zburzyć by to mogło 

płaszczyznę mitologiczną całego dzieła. Odpowiednia interpretacja Wagnerowskich dzieł – 

jego zdaniem – powinna być najbliższa założeniom autora. Dopuszczalne jest w niej 

wszystko, co liczy się z pomysłami samego Wagnera712. Uwspółcześnienie natomiast, 

w inscenizacyjnej wizji reżysera, związane było z treścią sztuki.  

Kolejnym ważnym elementem w scenicznej wizji Lehmanna była Hala Ludowa. Ta 

nietypowa przestrzeń teatralną w dwójnasób – jak akcentował w wywiadach niemiecki 

reżyser, tworzyła naturalną oprawę spektaklu. Po pierwsze, dzięki swym potężnym 

rozmiarom wyzwalała monumentalność, zawartą już w samym kształcie teatralnym tego 

dzieła. Po drugie, architektura budynku, otaczająca usytuowane w przestrzeni sceny ogromne 

konstrukcje oraz całą widownię, wpisana została w symboliczną semantykę spektaklu. 

O olbrzymim wrażeniu patosu, wywoływanym przez tą konstrukcję, pisał zajmujący się 

problematyką żywiołów w architekturze Ernest Niemczyk, podkreślając, że „nawet jeśli 

Bergowi nie udało się w pełni zrealizować antycznego ideału jedności dźwięku i formy 

przestrzennej, to Hala stanowi jakby model tego kosmosu, który według jego antycznych 

teoretyków miał być, dzięki swym proporcjom, źródłem absolutnej harmonii”713. Sam Peter 

                                                
710 Cyt. za E. Szczucka, op.cit. s.15. 
711 H.P. Lehman o "Pierścieniu Nibelunga" Ryszarda Wagnera i pierwszej realizacji w Wrocławiu od 
zakończenia II wojny światowej, [w:] R. Wagner Złoto Renu, Program Opery Wrocławskiej. 
712 Za: H. Sypniewski, "Walkiria" w Hali Ludowej, „Trubadur”, nr 3-4 (32/33), s.41. 
713 E. Niemczyk, Cztery żywioły w architekturze, Wrocław 2002, s.185. 
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Lehmann o specyfice tego miejsca, które zaanektowane zostało jako przestrzeń teatralna, 

wypowiadał się w następujący sposób: 

Odbieram to miejsce jako korzystne dla mojej inscenizacji. Oczywiście, nie jest to 
tradycyjny teatr. Będziemy mieli wielką scenografię, która została dopasowana do architektury 
obiektu. Wielka przestrzeń koresponduje z tą muzyką. (…) Nie można inscenizować Złota 
Renu bez wyobrażenia sobie całości. Pierścień rozgrywa się przed Walhallą, siedzibą bogów. 
W mojej inscenizacji pokazana będzie stała obecność bogów i ich oddziaływanie na ludzi. 
Konflikt Nibelungów z ludźmi i bogami zyska kontekst właśnie dzięki wielkiej przestrzeni 
hali.714 

Owa korespondencja, zauważona została na łamach prasy, już w związku 

z wystawieniem Złota Renu, prologu całej tetralogii. Przyrównania Hali Ludowej do 

mitycznej krainy bogów Walhalli, były częstym motywem recenzji. W jednym z nich, Dorota 

Schwarcman, zwracała uwagę, że choć w dalszym ciągu nie dowiedziono, czy podobieństwo 

całej architektury tego miejsca – niezwykle zbliżonej do projektu Walhalli z inscenizacji 

Pierścienia Nibelunga wystawionego w 1906 roku w Darmstadt – było zabiegiem celowym, 

to podkreślała świadomość architekta-wizjonera, związaną z symboliczną rolą sił przyrody 

i kosmosu w naszej kulturze, przytaczając wypowiedź samego Maxa Berga: 

Unosząca się kopuła jest symbolem duchowego świata. Z jej wierzchołka, Ojca-
Ducha, płynie światło objawienia, prawdy i miłości do ludzi, symbolizowanych przez żebra 
kopuły. W ludziach działają wywodzące się z Matki-Ziemi wewnętrzne siły natury, ziemi, 
krwi. Siły te symbolizowane są przez cztery potężne arkady apsyd.715 

Również dla Petera Lehmanna, żywiołowe siły natury stanowiły istotną – także pod 

względem semantycznym – część jego artystycznej wypowiedzi scenicznej. W rozmowie, 

jaka miała miejsce jeszcze przez wrocławską premierą, podkreślał reżser, że już od 

pierwszych taktów Złota Renu żywioły, uwydatnione są w dziele równorzędnie z postaciami 

bogów, a następnie ludzi, w dalszych dniach tetralogii. Jednakże, w przeciwieństwie do 

warszawskiej inscenizacji z 1987 roku w Teatrze Wielkim – w której olbrzymie dekoracje 

wiernie ukazywały masywy skalne, las czy też Ren – inna była jego koncepcja ukazania ich 

na scenie. Takiemu kierunkowi teatralizacji natury, dodatkowo sprzyjał, diametralnie inny, 

niż w latach 80-tych ubiegłego wieku, zaawansowany poziom zdobyczy multi-technicznych. 

Pośrednio związane było to z postrzeganiem przez niemieckiego inscenizatora czterech 

żywiołów, jako „elementów niematerialnych”.  

                                                
714 Pierścień to wielkie ostrzeżenie…rozmowa przed premierą z Hansem-Peterem Lehmannem, reżyserem 
„Walkirii”, [w:] „Ruch Muzyczny”, nr 24, s.34. 
715 E. Niemczyk, Cztery żywioły w architekturze, op.cit., s.42. 
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Kreację plastyki obrazów scenicznych powierzono Waldemarowi Zawodzińskiemu, 

który w 1993 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi reżyserował romantyczną operę Holender 

tułacz, jednocześnie będąc autorem oprawy scenicznej łódzkiej inscenizacji, w której stworzył 

– co podkreślano na łamach ówczesnej prasy – symboliczny, wyrazisty plastycznie obraz całej 

realizacji. Wyzwanie scenograficzne, związane w wystawieniem Złota Renu we wrocławskiej 

hali, nawet dla tak doświadczonego artysty, było ogromne, gdyż dotyczyło stworzenia spójnej 

koncepcji dla wszystkich części tetralogii. Świadomość ich integralności była istotnym 

czynnikiem w wizualnej kreacji wagnerowskich światów we wrocławskim Pierścieniu. 

O swojej koncepcji ich zaistnienia na scenie, Waldemar Zawodziński wypowiadał się 

w następujący sposób:  

Przed laty w Teatrze Wielkim w Łodzi reżyserowałem i przygotowywałem 
scenografię do „Holendra tułacza”. Był to mój pierwszy realizatorski kontakt z Wagnerem.  

 Długo powstawała moja koncepcja scenografii do „Złota Renu” we Wrocławiu, ponieważ 
musi być ona spójna z pozostałymi częściami tetralogii, które będą realizowane w Hali 
Ludowej. A jednocześnie każda z nich: „Walkiria”, „Zygfryd”, „Zmierzch bogów”, musi 
zachować swoją scenograficzną odrębność. To trudne zadanie. Dlatego pracując przy „Złocie 
Renu” trzeba już myśleć o kolejnych spektaklach tetralogii. Teatr Wagnera jest światem 
zamkniętym, niezmiernie fascynującym i inspirującym. Jest to świat pełen symboliki, ale 
uważam należy ująć go i przedstawić w formie syntetycznej.  

 Trzeba też pamiętać, że spektakl powstaje w warunkach nietypowych. Hala Ludowa jest wręcz 
wymarzonym miejscem, cudownym miejscem, pięknie korespondującym z treściami 
zawartymi w dziełach Wagnera. Zatem będziemy mieli dwie scenografie: cudowne wnętrze 
hali i odpowiednio wkomponowaną scenę.  

 Jakim językiem plastycznym opowiem Wagnera? Zbuduję scenografię, która pokaże 
zamknięty świat, kosmos wiecznie żywych mitów. Posługuję się prostymi elementami, ale 
ważne aby przedstawiały ponadczasowość i aktualność tematów poruszanych przez 
Wagnera.716  

Ten kilkuletni projekt wystawienia we Wrocławiu całego Pierścienia Nibelunga był 

dla wszystkich jego twórców potężnym wyzwaniem, zarówno od strony artystycznej, jak 

i formalno-technicznej. Ponieważ przedsięwzięcie realizowane było wespół z Operą 

Hannowerską, stamtąd właśnie sprowadzono większość dekoracji. Jednakże, w konfrontacji 

w olbrzymią przestrzenią wrocławskiej Hali, okazały się rozmiarowo do niej nieadekwatne. 

Dlatego też zdecydowano się na ich realizację od podstaw, powierzając to zadanie firmie, 

specjalizującej się w budowie konstrukcji stalowych. W konsekwencji powstała 

monumentalna gabarytowo, ważąca 8 ton piętnastometrowa, metalowa konstrukcja 

                                                
716 W. Zawodziński, Świat mitów [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, Instytucja Kultury 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2004, s.210. 
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scenograficzna. O tym trudnym pod wieloma względami zadaniu, wypowiadał się – 

z technicznego punktu widzenia – zastępca dyrektora Opery Dolnośląskiej Janusz Słoniowski: 

 Produkcja „Złota Renu” związana jest, jak zwykle przy tego typu przedsięwzięciach, 
z wieloma problemami. […] Choćby związanych z budową gigantycznych dekoracji. […] 
Z uwagi na to, że w Hali Ludowej tuż przed premierą odbywają się targi, gigantyczną 
dekorację, ważącą kilka ton, musimy najpierw zawiesić na kopule hali, a po zakończeniu 
targów opuścić ją na scenę. Uspokajam wszystkich, mamy ekspertyzy specjalistów 
z Politechniki Wrocławskiej, kopuła na pewno wytrzyma ciężar dekoracji. […] Kolejnym 
problem związany jest z eksperymentem, który zastosujemy. Ponieważ w tym spektaklu nie 
pojawią się tłumy statystów, zabraknie zwierząt, więc aby zdynamizować akcję, użyjemy 
projekcji czyli puszczania na dekoracje ruchomych efektów filmowych. […] Oczywiście 
podczas spektaklu nie zabraknie efektów pirotechnicznych związanych z żywiołami: ogniem, 
wodą, powietrzem.717 

Teatralizacja żywiołów we wrocławskiej inscenizacji, dokonana została poprzez 

użycie „efemerycznych” tworzyw scenicznych (takich jak np. światło, para), które zdawały 

się konweniować z ich postrzeganiem przez reżysera, jako właśnie „elementów 

niematerialnych”. Oprócz gamy zapowiadanych efektów pirotechnicznych we wszystkich 

częściach wrocławskiego Pierścienia, najważniejszym tworzywem w ich kreacji na scenie 

było oświetlenie. W połączeniu z najnowszą ówcześnie technologią laserową, miało za 

zadanie sugerować zmiany akcji, na tle niezmiennej metalowej konstrukcji, a specjalne jego 

projekcje – o czym pisał Jacek Melchior w tekście poprzedzającym premierę Złota Renu 

z 2003 roku – imitować miały wszystkie cztery żywioły. O randze światła w budowaniu 

semantycznego przekazu w widowisku, wypowiadała się sama Ewa Michnik, która jako druga 

kobieta w historii, a pierwsza Europejka dyrygowała we wszystkich ogniwach scenicznych 

realizacji Wagnerowskiej tetralogii wystawionej w latach 2003-2006:  

Bardzo ważną rolę w spektaklu odgrywać będzie pięknie realizowane oświetlenie. Grą 
światła będą wydobyte wszystkie nastroje w ścisłej korelacji z muzyką. Specjalnie dla 
realizatorów oświetlenia zostanie przygotowana partytura, w której w zależności od zmian 
nastroju muzyki będzie dokładnie określona zmiana świateł. Poszczególne akordy i frazy 
będzie podkreślało zmieniające się światło na scenie. Jest to niezwykle skomplikowane 
zadanie dla pracowników techniki.718  

We wrocławskiej inscenizacji Złota Renu, którego akcja dzieje się w mitycznym 

świecie bogów, przestrzeń sceny rozdzielona została na dwa poziomy. Tę rozdzielność 

zauważył i podkreślał honorowy gość spektaklu, wnuk samego autora tetralogii, Wolfgang 

Wagner, który, poproszony o podzielenie się swoimi impresjami, dotyczącymi wrocławskiej 

inscenizacji, wyraził opinię, że „znakomicie połączono architekturę hali z przesłaniem opery 

                                                
717 Za kulisami wielkiej sceny [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.205. 
718 Wagner we Wrocławiu. Rozmowa z Ewą Michnik, [w:] ibidem, s.197. 
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i umiejętnie pokazano dwa światy, w których rozgrywa się akcja opery: świat podziemny 

i świat boski”719. W ich kreacji, istotną rolę odegrało, wspominane uprzednio operowanie 

światłem i kolorem, które, oprócz funkcji dekoracyjnej, zawierały w sobie, niezwykle istotną 

funkcję semantyczną. Już w pierwszej odsłonie spektaklu, świat boski przepełniało 

intensywne, jasne światło, natomiast w obrazie Renu dominowała szmaragdowa zieleń 

i błękit, wpadający niekiedy w fiolet. W centralnej części sceny został wyeksponowany skarb, 

którego złociste ciepło było wydobywane i intensyfikowane przez mocne światło 

reflektora720. Lecz cała ta paleta barw, w której skąpana była dwupoziomowa konstrukcja 

i kolorystycznie konweniujące z nimi stroje postaci Cór Renu, nie były jedynym 

wyznacznikiem miejsca rozgrywających się zdarzeń. Umieszczone na niższym poziomie 

olbrzymie, półprzezroczyste, niebieskawe, prostokątne płyty, miały za zadanie, dookreślać 

miejsce akcji. Na ich tle, rozmyte, czarne, złowrogie kontury Alberyka, sprawiały wrażenie 

odrealnionych. Ta półprzezroczystość steatralizowanej w taki sposób wody, wydobyła 

fenomenologiczną cechę tego żywiołu, jaką jest płynność721. 

Wyżej natomiast, wyeksponowane punktowym światłem, płynącym z wysoko 

zamontowanego reflektora, przykuwało uwagę złoto Renu, stając się pierwszoplanowym 

elementem całego obrazu scenicznego. Marzenna Jakubczak, analizując życiodajne aspekty 

ziemi, podkreślała, że ten drogocenny kruszec, definiowano jako najbardziej szlachetny owoc 

ziemskiego żywiołu, który zarówno chińscy, indyjscy jak i europejscy alchemicy nazywali 

„prawowitym synem ziemi” oraz kojarzyli z olbrzymią duchową siłą i nieśmiertelnością722. 

W spektaklu, semantyczną wartość miał również kształt tego skarbu. Jeśli koło potraktujemy 

jako symbol transcendencji, a jego kształt, utożsamimy z harmonią i nieskończonością, 

odnoszącą się do boskiego, pozaziemskiego świata, to przedstawione pod postacią olbrzymiej 

kuli złoto, jeszcze mocniej będzie mogło wzmagać tę symbolikę.  

W chwili jego rabunku przez Nibelunga, zauważyć można było dysonans pomiędzy 

oświetlonym białym światłem skarbem Renu, którego barwa konotować mogła niewinność, 

a pomazaną czarną breją postacią Alberyka, w chciwym szale wyciągającego po złoto swoje 

ręce, co zostało uwiecznione na fotografiach ze spektaklu 723.  

W odsłonie drugiego obrazu wrocławskiej inscenizacji, podobnie jak w płaszczyźnie 

tekstowej dramatu, w której akcja przenosi się w wyższe rejony gór, a wijący się w dolinie 
                                                
719 Dwa wspaniałe światy. Rozmowa z Wolgangiem Wagnerem o wrocławskiej pemierze „Złota Renu”, [w:] 
Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.156. 
720 Zob. fot. nr 228, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.159. 
721 Zob.fot.nr 229, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.160.  
722 Za: M. Jakubczak, Ziemia, [w:] Estetyka czterech żywiołów, op.cit. s,36.  
723 Zob.fot.nr. 230, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s. 161. 
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Ren, zarówno w warstwie muzycznej, jak i w warstwie obrazowej dzieła, jest jedynie – jak 

zaznaczał Bohdan Pociej – reminiscencją, tak i w spektaklu, reżyser, aby wyeksponować 

zmianę akcji, będąc jednocześnie wiernym didaskaliom tej sceny, dokonał zabiegu 

wyciemnienia dolnej części dwupłaszczyznowej konstrukcji przedstawiającej Ren, 

zachowując go jednocześnie w obrębie sceny, a także w „świadomości dramatycznej”.  

Kontrapunktem dla tej spowitej w mroku przestrzeni stała się, zwracając uwagę 

widzów, górna część sceny, z obecnymi na niej postaciami Wotana i Fryki, oświetlona 

w następnych scenach mocnym, jasnym światłem. Na najdalszym z kolei jej planie, w tle 

wysokiej, wielometrowej sceny, dzięki użyciu multimedialnych projektorów, zauważyć 

można było obraz mitycznej siedziby bogów – Walhalli. Kreacjs tak monumentalnego jej 

obrazu możliwa była dzięki potężnej przestrzeni Hali Ludowej. W realizacji Lehmanna 

przedstawiona została, jako wielopiętrowa fasada renesansowego pałacu z mnóstwem 

krużganków, przypominająca – dzięki zadbaniu o scenograficzne szczegóły – niektóre zabytki 

starego kontynentu, takie jak wenecki pałac Dożów, czy też krakowskie Sukiennice. Mając 

w pamięci słowa Ewy Michnik, że czując się Europejczykami, i mając świadomość 

konieczności wspólnego budowania kultury europejskiej, której podwaliny stanowić będzie 

prawdziwa sztuka i wielkie wartości moralne, oraz słowa reżysera o wielkim ostrzeżeniu, 

jakie stanowi to dzieło, takie zobrazowanie Walhalii w spektaklu można próbować odczytać, 

jako metaforę naszego dziedzictwa kulturowego724. Podążając w takim kierunku 

interpretacyjnym, ostrzeżeniem winna być natomiast przestroga, jak pełna niewinności 

i piękna idea, może zostać przesłonięta przez chciwość, wynikającą z chęci posiadania władzy 

oraz bogactw.  

Światło i jego barwa odegrały również istotną rolę w budowaniu ekspresji przestrzeni 

scenicznej, ukazującej kolejne miejsce akcji – podziemne czeluści Nibelheimu. Główna oś 

zdarzeń – rozmowa Czarnego Boga z Mime oraz spotkanie bogów z Alberykiem, rozegrana 

została w dolnej części, której tłem były niezmienne w całej inscenizacji półprzezroczyste, 

półmatowe, prostokątne płyty, tym razem skąpane w czerwonej poświacie, przypominające 

swym wyglądem dymiące, podziemne szyby, z których plemię Nibelungów niezmordowanie 

wydobywało bogactwa ukryte w ziemi. Również cała olbrzymia scena nasycona była 

czerwienią, wpadającą chwilami w mocno pomarańczową barwę. Jej poświata była tak 

intensywna, że docierała nawet do pierwszych sektorów olbrzymiej widowni Hali Ludowej. 

Semantyka czerwieni ukierunkowana była w inscenizacji Lehmanna, na korelację z ciemnymi 

                                                
724 Zob.fot.nr 231, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.162.  
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emocjami żądzy i nienawiści, wypełniającymi gesty i mimikę aktorów725. Rekwizytem 

symbolizującym w tej scenie okrucieństwo był bicz, trzymany we wzniesionej wysoko ręce 

przez Alberyka, skulone natomiast pozy pozostałych współplemieńców, odzwierciedlały 

całkowite wobec niego poddaństwo i posłuszeństwo726. W tak wykreowanym obrazie 

scenicznym ukazanie złota, leżącego na długim, metalicznym stole zdeformowanego 

i nienaturalnie rozciągniętego, teraz układającego się w olbrzymie kręgi, stanowiło 

kontrapunkt dla jego wizerunku z pierwszej odsłony, gdy było przedstawione w postaci 

harmonijnej, zwartej kuli727. Ta scena, zdała się być wizualną metaforą reżyserskiego zamysłu 

Lehmanna, dla którego, cały Pierścień Nibelunga odczytać można, jako wielkie ostrzeżenie 

dla ludzkości: 

to bynajmniej nie gloryfikacja germańskiej tężyzny i wojowniczej zaborczości, ale 
przeciwnie: wielkie ostrzeżenie przed ciemnymi siłami rodzącymi się z niepohamowanej 
żądzy bogactwa i władzy, co doprowadza do łamania prawa.728 

Przestroga ta w samym dramacie zawarta jest w słowach Erdy. We wrocławskiej 

inscenizacji Złota Renu, postać Matki Ziemi ukazana została widzom w dolnej przestrzeni 

sceny, pojawiając się podczas spektaklu z wnętrza, wypełnionej dymem scenicznej dekoracji, 

dzięki uniesieniu (przez personel techniczny) jednej z przezroczystych płyt729. Ów zabieg 

zgodny był z didaskaliami dzieła, w których pramatka świata, uosabiająca głos samej Natury, 

będąc jednocześnie duchem ziemi, przybywa do bogów właśnie z jej głębin. Tę proweniencję 

postaci Erdy, w spektaklu podkreślili twórcy, czarno-złotym kostiumem, do którego 

przyczepiono kawałki kamieni730. Wyeksponowanie ignorowania jej skarg i przestróg wobec 

innych bogów, umożliwiła rozdzielność przestrzeni scenicznej. W ostatnich bowiem scenach, 

usytuowani w górnej części sceny bogowie (stojący obok wysokiej piramidy zbudowanej ze 

złotych kręgów tak przeobrażonego skarbu, który w tekście stanowić ma zapłatę dla 

olbrzymów), zwróceni ku ich nowej siedzibie, przepełnionej światłem, całkiem już 

bagatelizowali ostrzeżenia, ledwo widocznej, wręcz „stopionej” z ciemnym tłem, postaci pra-

matki. 

W finałowej scenie, zgodnie z didaskaliami dramatu muzycznego – dzięki użytej 

projekcji – widać było tęczę, po której bogowie triumfalnie przechodzą do Walhalli. We 

                                                
725 Zob. fot. nr 232, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.162. 
726 Zob. fot. nr 233, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.163. 
727 Zob. fot.nr 234, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s. 163. 
728 Cudowna baśń, Rozmowa z Hansem Peterem-Lehmannem, [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 
roku, op.cit., s. 208. 
729 Zob fot. nr 235, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.164. 
730 Zob.fot. nr 236, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.165. 
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wrocławskiej inscenizacji, ów efekt uzyskano, przy zastosowaniu tej samej aparatury 

kinetycznej, która uniosła ku górze mityczne postaci bogów.  

Realizowane we wszystkich aktach inscenizacji multimedialne projekcje, były częstym 

tematem recenzji prasowych. Płynące po niebie chmury, fale Renu, błyskawice, czy też fasada 

pałacu wykreowane dzięki multimedialnej technice, ocenione zostały w prasie bardzo 

pozytywnie. Jacek Marczyński podkreślał, że scenografia Zawodzińskiego oddała treści 

libretta. W zarysie metalowych konstrukcji ujrzał recenzent fragment globu ziemskiego. 

Monika Pasiecznik, natomiast w symbolicznej dekoracji, dostrzegła reżyserski sukces 

Lehmanna, który postawił sobie za cel przedstawienie tego monumentalnego dzieła, przede 

wszystkim, w świetle zawartej w nim idei. Treścią wrocławskiej inscenizacji – jak pisała – 

była mitologia wraz z jej uniwersalnymi znaczeniami.  

Jedynym odstępstwem od wierności didaskaliom we wrocławskiej inscenizacji Złota 

Renu było zakończenie tej części tetralogii, wynikające – jak argumentował sam Lehmann – 

z interpretacji wypowiedzi postaci Logego. Moment ten opisał dokładnie w swojej recenzji 

Józef Kański, widząc w czynie boga ognia, nieuchronną apokaliptyczną wizję zagłady świata 

bogów i ludzi:  

Całkiem zaś rewelacyjny pomysł reżysera mogliśmy podziwiać w samym zakończeniu 
dramatu, kiedy Loge, najprzemyślniejszy ze wszystkich bogów, władający żywiołem ognia, 
widząc małostkowość i niecne postępki reszty przezacnego boskiego grona nie tylko nie 
wstępuje za nimi po tęczowym moście do Walhalli, ale nadto wznieca płomień niweczący 
niewielką kopułę, w której można widzieć miniaturę zwieńczenia mitycznej Walhalli, albo… 
imponującego dachu Hali Ludowej. Już zatem tutaj, w prologu do całej historii, otrzymujemy 
profetyczną zapowiedź, czym to się wszystko skończy i do czego niepohamowana, łamiąca 
wszelkie naturalne prawa żądza złota oraz władzy może doprowadzić.731  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
731 J. Kański, Wagner wraca do Wrocławia, "Ruch Muzyczny" z 17 października 2003 roku. 
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4.6.7. Inscenizacja Walkirii z 2004 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu 

Premiera: 16 październik 2004. 
Reżyseria: Hans-Peter Lehmann. 
Kierownictwo muzyczne: Ewa Michnik. 
Scenografia: Waldemar Zawodziński. 

 

 

Rok później, 16 października 2004 roku, pod kierownictwem tego samego zespołu 

realizacyjnego pokazano we wrocławskiej Hali Ludowej sceniczną premierę drugiego ogniwa 

Wagnerowskiego Pierścienia Nibelunga – Walkiria. Pierwszy dzień uroczystego widowiska 

scenicznego w trzech aktach. Dwupoziomowa scenografia spektaklu, z potężnymi metalowymi 

stelażami otaczającymi scenę, które w trakcie kolejnych aktów, przybierały często kształt 

geometrycznych brył, nawiązywała do scenicznego obrazu inscenizacji Prologu, 

wystawionego rok wcześniej. Podobnie jak w Złocie Renu, cała przestrzeń sceny, już w 

I akcie wrocławskiej Walkirii, podzielona została na dwa poziomy. Pierwszy, 

w przeważającej mierze zajmowała scenograficzna konstrukcja, na której widać było 

projekcję drzewa. Drugi, poniżej, przypominał swym kształtem nieckę, dzięki znajdującym 

się po obu stronach sceny pochyłym pomostom, symbolizującym wzniesienia, które 

rozgraniczały przestrzeń pomiędzy ponurym domostwem Hundinga, a otaczającym go 

światem732. 

W swoim komentarzu do Walkirii, zamieszczonym w Programie teatralnym, 

Kazimierz Kościukiewicz pisał, że: 

 prolog rozgrywa się w świecie bogów; przedstawione są w nim prapoczątki zła. 
Trylogia, poprzez czysto ludzki dramat ziemskich losów bohaterów – ukazuje próby jego 
przezwyciężenia. Walkiria stanowi właśnie pierwszą odsłonę owego dramatu.733 

 Humanistyczne przesłanie, że to miłość stała się orężem w tej bezpardonowej walce – 

mocno wyakcentowane w scenicznej interpretacji Hansa Petera Lehmanna – zostało 

zauważone i mocno uwypuklane w wielu recenzjach, jakie pojawiły się po spektaklu. Istotną 

rolę, w jego wyeksponowaniu w scenicznej wizji reżysera, odegrała steatralizowana przyroda.  

Kazimierz Kościukiewicz w Programie zaznaczał, że akt I dramatu Walkiria jest 

sklamrowany właśnie obrazem natury: „otwierają [go – uzup. D.Ż.] gwałtowne motywy 

burzy, a kończą – falujące frazy śpiewu o upojnej nocy miłości”734. I tak też, miało to miejsce, 

w I akcie wrocławskiej inscenizacji. Dzięki zabiegowi reżysera, już w pierwszych minutach 
                                                
732 Zob.fot. nr 237, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.167. 
733 K. Kościukiewicz, Walkiria, [w:] R. Wagner, Walkiria, Program Opery Wrocławskiej, sezon 2003/04. s.15. 
734 Ibidem, s.16. 
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spektaklu ukazany został obraz szalejącej nad prastarą puszczą burzy, stanowiący 

multimedialne tło, dla równie dynamicznego obrazu walki, w ten sposób, podkreślona została 

korelacja, żywiołowego stanu natury z gwałtownymi emocjami, charakterystycznymi dla 

bitwy. Wspomnienie to opisał w swojej recenzji Henryk Sypniewski, dla którego, filmowe 

projekcje, intensyfikowały pozasłowne efekty ekspresji tej sceny: 

Spodobało mi się też, że podczas wstępu muzycznego widz jest świadkiem tego, 
o czym nieco później dowie się z libretta. Oglądamy więc scenę pantomimiczną 
przedstawiającą walkę Zygmunta z krewniakami Hundinga. W walce tej odbywającej się 
podczas burzy, Zygmunt traci broń i siły, by w końcu wycieńczony trafić do chaty 
Hundinga.735  

Ukazanie fenomenologicznych cech żywiołu – w tym przypadku burzy wraz z całą 

gamą jej atrybutów: wichru, czy błyskawic – w kontekście poszczególnych stanów 

emocjonalnych z nimi korespondujących – nienawiści, czy też ślepego gniewu, zawartych 

w obrazie walki, zmierzającej do zabicia Zygmunta poprzez pobratymców Hundinga, nie było 

jedyną tego rodzaju paralelą, przedstawioną na wrocławskiej scenie. Kolejna analogia, 

dotyczyła zestawienia centralnej idei, zawartej w dziele – idei miłości przezwyciężającej 

destrukcyjne, ciemne moce nienawiści – z atrybutami wschodzącej, budzącej się do życia 

wiosny. Podobnie, jak w warszawskiej inscenizacji Walkirii z 1988 roku, metafora narodzin 

miłości oraz nierozerwalnie towarzyszącej jej nadziei, ukazana została w postaci obrazu 

rozkwitającego drzewa. W inscenizacji Lehmanna ta szczególna, metaforyczna „synteza”, 

obrazu miłości, zespolonego z obrazem rozkwitającej, majowej przyrody została mocno 

wyakcentowana, podobnie, jak miało to miejsce w warszawskiej inscenizacji Walkirii. 

Różnica w przedstawieniu tej teatralnej metafory, tkwiła natomiast w użyciu diametralnie 

różnych tworzyw scenicznych, służących teatralizacji natury. We wrocławskim 

przedstawieniu – jak zaznaczył Józef Kański – użyto bowiem olbrzymich bloków dekoracji, 

na które rzucano następnie specjalnie wyreżyserowany obraz z projektorów filmowych, 

stwarzający głębię i perspektywę przestrzeni scenicznej. Dzięki temu, nie musiano ograniczać 

się, do jednego tylko multimedialnego telebimu. Centralną przestrzeń sceny, zajmowało pięć 

gigantycznych prostokątnych elementów, na których, ukazano obraz olbrzymiego drzewa. 

Jego projekcja, stanowiąc tło widowiska, stała się również nośnikiem metaforycznych 

sensów. Poddając analizie, kolejne obrazy sceniczne aktu I, zauważyć można, że 

w pierwszych dwóch scenach obraz drzewa, całkowicie był pozbawiony liści oraz kwiatów736. 

Dopiero w trzeciej (ostatniej) scenie, w której pomiędzy młodymi bohaterami – Zygmundem 
                                                
735 H. Sypniewski, "Walkiria" w Hali Ludowej, "Trubadur" nr 3-4 z 2004 roku. 
736 Zob. fot. nr 238, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.168. 
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i Zyglindą, dochodzi do miłosnego wyznania, cała olbrzymia korona jesionu okryta została 

zielonym listowiem737.  

Również barwa oświetlenia przestrzeni scenicznej, w kolejnych scenach aktu 

I przedstawienia, pełniła rolę semantyczną. I tak, w pierwszej scenie, mamy do czynienia 

z czarnym tłem telebimu, na którym, dominował steatralizowany jesion, gdzieniegdzie 

doświetlany z góry niebieskimi strumieniami punktowych reflektorów, podwieszonych tuż 

pod sklepieniem hali. Czerń i gołe drzewo, obrazować mogły metaforę wiecznej zimy, kolor 

niebieski z kolei, konotował księżycową, nocną poświatę. Przenikał on całą przestrzeń 

również w ostatniej, trzeciej scenie narodzin miłości i wspólnej ucieczki młodych bohaterów. 

Uczucie świeżości i rozkwitającego życia, potęgowała zielona poświata, otulająca teraz całą 

wrocławską scenę wraz ze wszystkimi, przebywającymi na niej osobami. Przenikanie się 

obydwu kolorów (niebieskiego i zieleni), określało czas wiosennego wieczoru, w którym 

doszło do wybuchu uczucia. Zmiana, jaka zaszła w ich sercach, korelująca ze zmianą stanów 

przyrody (od szalejącej burzy i nieprzychylnej zimy, do rozkwitającej wiosny), podkreślona 

została również przez wprowadzenie koloru zieleni, uzyskanego z wysoko podwieszonych 

reflektorów. Ta możliwość oddziaływania gamą kolorystyczną, zgodnie z zamysłem twórców 

spektaklu, zdawała się intensyfikować wykreowane na scenie obrazy, wzmacniając 

jednocześnie, ich metaforyczny przekaz738.   

Podobnie więc, jak w akcie I inscenizacji warszawskiej Walkirii, zauważyć można 

było wierność wobec wskazówek scenicznych, umieszczonych w didaskaliach tekstu 

dramatycznego, tak w inscenizacji wrocławskiej dostrzec można było tę wierność, wydobytą 

jeszcze dodatkowo poprzez oświetlenie i całą jego paletę kolorystyczną739. Nie oznaczało to 

jednak całkowitego porzucenia przez Lehmanna drobnych ingerencji w płaszczyznę fabuły, 

które związane były z wyakcentowaniem ważniejszych aspektów w jego wizji odczytania 

tego dzieła. W Złocie Renu, ingerencją taką był brak uczestnictwa Loge’go w triumfalnym 

pochodzie bogów do nowej siedziby, oraz podpalenie przez niego miniaturki Walhalli, 

w Walkirii zaś, reżyserska ingerencja dotyczyła postaci Wotana, który w inscenizacji pojawił 

się już z początkiem I aktu, w scenach rozgrywających się w domostwie Hundinga, choć 

postać ta w tej scenie w tekście dramatycznym, nie figuruje. Ów reżyserski zamysł – mając 

w pamięci słowa Hansa Petera Lehmanna, że „architektoniczne rozwiązanie Hali Ludowej 

stwarza realizatorom sztuki doskonałą możliwość, wyraźnego ukazania ciągłej ingerencji 

                                                
737 Zob. fot.nr 239, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.168. 
738 Zob. fot. nr 240, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.169. 
739 Zob. fot. nr 241, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.169. 
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bogów w losy ludzi”, intensyfikować mógł świadomość nieustannego przenikania się świata 

boskiego, ze światem ludzkim. Wspólnym elementem scenograficznym dla wszystkich trzech 

dni tetralogii, w kolejnych wrocławskich inscenizacjach, były runiczne znaki, pojawiające się, 

przede wszystkim dzięki animacji komputerowej, w momencie zaistnienia równoległej, 

ahistorycznej przestrzeni w świecie ludzkich bohaterów. W Walkirii, wyświetlone zostały na 

całej monumentalnej scenografii w scenie ukazania się Brunhildy Zygmundowi740, które 

zniknęły natychmiast wraz z odejściem Walkirii, aby ponownie powrócić do kolorystki szaro-

niebieskiej, towarzyszącej także rozpoczęciu walki pomiędzy dwoma wojami741. 

W Zygfrydzie natomiast, wyryte były na dekoracji, ukazującej wejście do groty zamieszkałej 

przez Fafnera. W Zmierzchu bogów, ich animacje towarzyszyły scenom, odgrywanym na 

skale Walkirii, a także w jego finałowym obrazie, kiedy ich projekcja poprzedziła pojawienie 

się w ostatnim planie Walhalii, obecnej już wcześniej w kolejnych obrazach Złota Renu. 

Ogień, którego obrazy wypełniają całą Wagnerowską tetralogię, jest istotnym 

elementem mitycznej tkanki, wszystkich czterech części Pierścienia Nibelunga. Dostrzeżenie 

tego aspektu przez reżysera, a następnie wyakcentowanie go w swojej wizji inscenizacji, 

zauważyć można już w rozmowie z reżyserem, zamieszczonej 28 listopada 2004 roku, na 

łamach pisma „Ruch Muzyczny”:  

Józef Kański: Nadawano już „Pierścieniowi Nibelunga” na scenach świata rozmaite 
kształty inscenizacyjne, świadczące o niepohamowanej fantazji reżyserów (sam miałem 
możność sporo ich obejrzeń). Nikt chyba jednak nie pokazał dotychczas, jak przemyślny bóg 
ognia Loge w zakończeniu „Złota Renu” nie tylko separuje się od całego grona bogów nie 
wkraczając wraz z nimi do świeżo zbudowanej Walhalli, ale – podpalając jej miniaturowy 
model – zapowiada niejako, do czego ostatecznie doprowadzają zbrodnicze działania 
przeciwko prawom i naturze. Pan pierwszy uczynił to rok temu inscenizując „Złoto Renu” 
tutaj we Wrocławiu. Czy i w następnej części cyklu Niebelungów można oczekiwać podobnie 
oryginalnych rozwiązań? 

Hans-Peter Lehmann: Treść Pierścienia jest tak bogata i wieloznaczna, że można ją 
przedstawiać na tysiąc sposobów, ja zaś staram się trzymać zawsze ściśle tekstu sztuki i 
z niego czerpać rozwiązania kolejnych scen. Proszę zajrzeć do libretta Złota Renu – w scenie, 
która tak Pana zaskoczyła, słowa Logego podsuwają dość wyraźnie takie właśnie działania tej 
postaci. Warto bowiem pamiętać – na co zawsze zwracał szczególną uwagę Wieland Wagner, 
a w swoim czasie miałem szczęście być jego asystentem – że cały Pierścień Nibelunga to 
bynajmniej nie gloryfikacja germańskiej tężyzny i wojowniczej zaborczości, ale przeciwnie: 
wielkie ostrzeżenie przed ciemnymi siłami rodzącymi się z niepohamowanej żądzy bogactwa 
i władzy, co doprowadza do łamania prawa. Loge wie o tym i w Walkirii pojawi się znowu, 

                                                
740 Zob. fot nr 242, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.170. 
741 Zob. fot. nr 243, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.170. 
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tylko już nie jako osoba, ale raczej element natury, w tym przypadku ogień, posłuszny woli 
największego z bogów – Wotana.742  

Wyeksponowanie mitycznego żywiołu, w wizualnej warstwie inscenizacji pierwszego 

dnia tetralogii, najbardziej spektakularnie ukazano w finałowej scenie spektaklu, choć efekty 

pirotechniczne, wrocławska publiczność mogła zobaczyć, już w jego akcie I, wraz 

z pojawieniem się postaci Wotana, na rozkaz którego, ogień wybuchał ze scenicznej podłogi 

oraz gdy zapłonęło palenisko w domostwie Hundinga, co wzmagało jeszcze bardziej taką 

właśnie proweniencję żywiołu.  

Podobnie jak miało to miejsce przed laty na warszawskiej scenie Teatru Wielkiego, tak 

i podczas finałowej sceny we wrocławskiej inscenizacji, na potrzeby teatralizacji ognia użyto 

całego szeregu teatralnych środków artystycznych, aby wyeksponować jego potęgę. Scenę 

„Czaru ognia” poprzedziło – zgodnie z akcją dramatyczną – szukanie pomocy przez 

Brunnhildę u innych walkirii, a następnie pożegnanie się Wotana z ukochaną córką743. 

Zgodnie z didaskaliami libretta, na rozkaz Wotana nastąpił gwałtowny wybuch snopu iskier 

wraz z licznymi, dalszymi efektami pirotechnicznymi, tuż pod sceniczną platformą744. 

Następnie, za pomocą animacji komputerowych, potężne płomienie ukazano najpierw na 

prostokątnych paletach, usytuowanych w dolnej części sceny, a następnie – w miarę 

rozprzestrzenienia się żywiołu – na całej potężnej, półkolistej dekoracji, stwarzając iluzję 

monumentalnego ognistego kręgu, jaki otoczył miejsce, gdzie spoczywała pogrążona we śnie 

kobieca postać745. Wespół z multimedialną projekcją, istotną funkcję w kreacji finałowego 

obrazu, pełniło oświetlenie laserowe, dzięki któremu potężna scena Hali Ludowej cała była 

przeniknięta nieustannie zmienną paletą barw, w której kolorystyczną dominantę stanowiła 

intensywna czerwień.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
742 Pierścień to wielkie ostrzeżenie…Rozmowa przed premierą z Hansem-Peterem Lehmanne, reżyserem 
„Walkirii”, [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2004 roku, Instytucja Kultury Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego, Wrocław 2005, s.75. 
743 Zob. fot. nr 244, nr 245, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.171. 
744 Zob. fot. nr 246, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.172 
745 Zob. fot. nr 247, nr 248, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.172-173. 
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4.6.8. Inscenizacja Zygfryda z 2005 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu 

Premiera: 18 czerwiec 2005. 
Reżyseria: Hans-Peter Lehmann. 
Kierownictwo muzyczne: Ewa Michnik. 
Scenografia: Waldemar Zawodziński. 

 

 

18 czerwca 2005 roku miała miejsce wrocławska premiera Zygfryda, która, podobnie 

jak wcześniejsze części Pierścienia Nibelunga w reżyserii profesora Hansa Petera Lehmanna, 

zrealizowana została w tej samej, ogromnej przestrzeni wrocławskiej Hali Ludowej. 

Szczególne miejsce, jakie zajął drugi dzień uroczystego widowiska w reżyserskiej (spójnej dla 

wystawienia całego Pierścienia) koncepcji, było rezultatem odnalezienia – przez Lehmanna – 

w treści Zygfryda wyraźnych, istotnych odniesień do pozostałych części tetralogii. 

Stanowisko to podzielała również Ewa Michnik, w taki sposób komentując istniejącą w dziele 

parabolę: 

Wydarzenia z „Zygfryda” pokazują pierwotną myśl, z której narodziła się idea 
tetralogii „Pierścienia”. Wagnerowski dramat niesie ze sobą przesłanie dla ludzkości. Jest 
ostrzeżeniem, napomnieniem, próbą rozpoznania i zrozumienia rzeczywistości, które 
kompozytor i wieszcz przekazuje nam poprzez muzykę i akcję sceniczną. Wagner obnażając 
pierwszy grzech Wotana, który zapoczątkował pasmo krzywd i nieprawości, chce nam 
pokazać, w jaki sposób zniszczyć ich korzenie po to, aby w ich miejscu zbudować nowy świat, 
opierający się na prawdzie i sprawiedliwości.746  

Istotną rolę, w tak sformułowanej wizji inscenizacyjnej, powierzono naturze, w której 

obrazy kolejnych żywiołów, będące zarazem scenograficzną dominantą przedstawionego 

mikrokosmosu scenicznego, stały się jej semantycznymi nośnikami. Dzięki użyciu nowych 

technologii multimedialnych, możliwa była – podobnie jak w dwóch poprzednich 

inscenizacjach tetralogii – emisja projekcji spójnego obrazu, wyświetlanego jednocześnie na 

wszystkich elementach monumentalnej stalowej konstrukcji, na której zainstalowano 

wolnostojące ekrany, a także na równie wysoki, metalowy półokrąg, stanowiący zarazem 

gigantyczne tło, dla całej przestrzeni scenicznej wszystkich trzech aktów. 

Podobnie, jak miało to miejsce w warszawskiej inscenizacji Zygfryda, tak i we 

wrocławskiej realizacji, metafory życia i śmierci, wchodzące w obręb istotnej idei Pierścienia 

Nibelunga, jaką jest antynomijne starcie dwóch metafizycznych sił, przedstawione zostały za 

                                                
746 E. Michnik, O przesłaniu Wagnerowskiego dramatu. Wielka siła miłości, [w:] Opera Wrocławska na łamach 
w 2005 roku, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2006, s.50. 
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pomocą steatralizowanych na scenie, odmiennych stanów leśnej przyrody, ukazanych 

w spektaklu w pierwszych jego dwóch aktach.  

Wraz z rozpoczęciem aktu I, na ostatnim planie, po obu stronach sceny ukazano 

projekcję lasu, w postaci stojących na tle błękitnego nieba, smukłych, zielonych drzew. 

Pośrodku zaś – tam, gdzie na scenie wyznaczono kuźnię Mimego – także za pomocą projekcji 

ukazano gęstwinę mchów i leśnych zarośli, co było zgodne z didaskaliami libretta, w których 

wyczytać można, że miejsce to usytuowane jest w samym środku puszczy747. Na tle obrazu 

leśnej scenerii w środkowej części sceny, umieszczona została ogromna, żelazna konstrukcja 

spleciona gąszczem rur, której podstawę stanowiły dwa potężne piece. Ich przemysłowy 

wygląd skłonił Lesława Czaplińskiego do dostrzeżenia w nich wielkich hutniczych pieców. 

To nawiązanie w warstwie scenograficznej do huty, konotowało industrialną sztuczność, 

przeciwstawioną nieskażonemu obliczu świata, steatralizowanego na wrocławskiej scenie 

jako fragment lasu748. Ten realizm obrazu, przełamany został następnie, zaistnieniem na 

scenie ahistorycznej postaci Wotana przebranego za Wędrowca. Ów moment przybycia 

mitycznego bohatera do świata rzeczywistego miał swoje odzwierciedlenie w zmianie 

wyświetlanej projekcji leśnej gęstwiny, w której pojawiły się wtedy znaki runiczne, nadając 

animacjom przyrody odrealniony, symboliczny charakter749.  

Ogrom potencjału zawartego w kubaturze sceny, jaki stworzono we wrocławskiej Hali 

Ludowej na potrzebę tego spektaklu, pozwolił na ukazanie w akcie II, immamentnej 

niejednoznaczności natury żywiołu ziemskiego, dzięki zaistnieniu w przestrzeni scenicznej 

jednocześnie dwóch opozycyjnych, lecz korespondujących ze sobą, kreacji scenograficznych, 

podkreślających aspekt dychotomii sił dobra i zła750.  

Po obu stronach sceny, na olbrzymich telebimach, ukazano transmitowany 

z multimedialnych projektorów obraz lasu, skąpanego w ciepłej tonacji pomarańczowo-

złotych promieni słońca, które przenikały soczystą zieleń drzew, eksponując witalność leśnej 

roślinności. Podobnym, subtelnym światłem osnute zostały dekoracje z trawy, umieszczone 

z przodu sceny, po dwóch jej stronach. W tym „paśmie zieleni”, po lewej stronie, zauważyć 

można było, stojącą na tle telebimów postać Zygfryda, którego strój, konweniował 

z dominującą w opisanych planach, kolorystyką. Tak promienne oblicze natury, 

przeciwstawione zostało „pasmu szarości”, dominującemu w całej środkowej części 

przestrzeni scenicznej. Wszystkie jej trzy plany, utrzymane zostały w ponurej, ciemno-szarej 
                                                
747 Zob. fot. nr 249, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.175. 
748 Zob. fot. nr 250, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.176. 
749 Zob. fot. nr 251, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.176. 
750 Zob. fot. nr 252, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.177. 
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tonacji. W pierwszym, usytuowana została dekoracja, przedstawiająca olbrzymie głazy, na 

których wyświetlono dodatkowo, przypominające swą formą runiczne znaki, drugi – w górnej 

części – zajmowała ogromna konstrukcja, przedstawiająca smoka Fafnera, w głowie którego 

umieszczony został podest, umożliwiający artyście śpiewanie partii tej postaci. Również 

i jego strój nawiązywał przez kolor i fakturę do tonacji, w jakiej utrzymany został 

multimedialny obraz potężnych, skalistych ścian, przedstawionych w ostatnim planie. 

Unoszące się nad środkową częścią sceny opary, otulające z różnym natężeniem wszystkie 

plany środkowej jej części, stały się kontrapunktem dla przejrzystych, bocznych przestrzeni.  

Jednoczesne zaistnienie na scenie dwóch odmiennych światów wartości, 

przedstawicielami, których są w libretcie postaci Zygfryda i Fafnera, w inscenizacji 

Lehmanna uwypuklone zostało jeszcze przez obrazy antytetycznych względem siebie, 

odmiennych oblicz przyrody, co zgodne było z zawartą w didaskaliach do aktu II dzieła, 

Wagnerowską wizją teatralną. Sama natomiast scena walki i uśmiercenia smoka, 

zrealizowana została w niezwykle naturalistyczny sposób, co nie spodobało się niektórym 

krytykom, zarzucającym zbyt wielką dosłowność, zawartą w jej obrazowaniu751.  

Mając w pamięci rozważania Marzenny Jakubczak, dotyczące pięciu antynomijnych 

par wyobrażeń ziemi, stwierdzić można, że podobnie jak w inscenizacji Everdinga, tak i tutaj, 

wyakcentowano w obrazach scenicznych fenomenologiczme, antytetyczne cechy żywiołu 

ziemi. Ów zabieg, dotyczył przede wszystkim przedstawienia dwóch wyobrażeń: ziemi jako 

pierwotnego źródła życia oraz ziemi bezpłodnej, utożsamianej często ze śmiertelną, 

pochłaniającą życie energią. Inaczej jednak, niż w warszawskim Zygfrydzie, w którym 

mroczne oblicze miejsca skażonego klątwą, ukazane zostało w postaci czarnej otchłani, 

w wizji Lehmanna pokazano je, przy użyciu multimedialnych projekcji, w obrazie głazów 

i skalnych ścian olbrzymiej jaskini, co związane było z fenomenologicznymi cechami, jakimi 

są twardość i brak przejawów życia.  

Jak zauważyła w rozprawie poświęconemu temu żywiołowi Marzenna Jakubczak, 

przykładami przeciwnego oblicza Matki Ziemi, były często symbolizacje ziemi jako groty, 

czy też jaskiń. Jak pisała badaczka: 

Ikonizacja tego suchego, pozbawionego życia, opustoszałego obszaru bywa 
symbolicznym przedstawieniem przerażającej pustki, samotności, rozpaczy, jałowości 
duchowej, beznadziejnego błąkania się bez celu, a nawet samej śmierci.752 

                                                
751 Zob. fot.nr 253, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.177. 
752 M. Jakubczak, Ziemia – źródłowe motywy wyobraźni, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.38. 
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W inscenizacji wrocławskiej omawiana wcześniej antynomijna para wyobrażeń ziemi 

(życie-śmierć) wyeksponowana została poprzez skontrastowanie oblicza pełnego: witalnej 

energii, zieleni, słońca lasu z pozbawionymi tego życia, twardymi, nieruchomymi, szarymi 

skałami. Pozostając nadal w horyzoncie rozważań Marzenny Jakubczyk w owym reżyserskim 

zabiegu dostrzec można teatralną metaforę starcia dwóch sił: uosobionej przez głównego 

bohatera afirmacji życia oraz bronionej przez Fafnera żądzy władzy i chciwości. 

Dopełnieniem w budowie scenicznego kontrastu, w przedstawionych obliczach leśnej 

przyrody było oświetlenie, które, podobnie jak inne środki teatralne, stało się semantycznym 

nośnikiem, zawartych w scenografii treści. Ciepłe tonacje, przenikające przez projekcję leśnej 

scenerii, przeciwstawiono zimnej, niebieskiej poświacie, uzyskanej z zawieszonych na górze 

reflektorów, stwarzającej poczucie braku życia w skalistym krajobrazie. Mając na uwadze 

wypowiedź reżysera, który odczytał Pierścień Nibelunga jako uniwersalne ostrzeżenie dla 

ludzkości przed ciemnymi siłami, rodzącymi się z niepohamowanej żądzy bogactwa i władzy, 

można przyjąć, że zajmująca środkową przestrzeń sceniczną dekoracja jaskini i skał, stanowić 

mogła teatralną metaforę oddziaływania zła. Kolejnym zabiegiem, mającym na celu 

symboliczne ukazanie obecności ciemnych sił, były projekcje posępnej, zamglonej scenerii, 

której dominantą stały się czarne, pozbawione jakiejkolwiek zieleni konary, wyświetlane 

w momencie pojawienia się na scenie kolejnej postaci przynależnej do sfery mroku – 

Mimego753. 

 Ową problematykę, poruszył w swojej recenzji, przywołany już nieco wcześniej, 

Lesław Czapliński, podkreślając, że w scenicznych obrazach inscenizacji Lehmanna, dostrzec 

można odwołanie się do romantycznego obrazowania natury: 

Las w tradycji niemieckiego romantyzmu to miejsce groźne, które wyobraża to 
wszystko, co zostało wyparte z uporządkowanej przez rutynę codzienności, a więc mroczną 
dziedzinę irracjonalnego i nieświadomego, nieokiełznanych żywiołów oraz wywołanych przez 
nie lęków. W ostępach lasu rozgrywa się spora część akcji Wagnerowskiego Zygfryda – 
trzeciego ogniwa tetralogii Pierścień Nibelunga, które właśnie wystawiono we Wrocławiu. 
W II akcie, w którym występuje słynny ustęp programowy „Szmer lasu” las materializuje się 
dosłownie za pomocą przezroczy (w następnym akcie zamiast mrocznych ostępów widzimy 
abstrakcyjne motywy runiczne).754  

Oprócz opisanej przez recenzenta zmiany w akcie III – podobnie jak to miało miejsce 

przed rokiem we wrocławskiej Walkirii – pośrodku sceny, usytuowana została sieć 

metalowych konstrukcji, osłaniających piramidę schodów umieszczoną wewnątrz ich kręgu, 

na szczycie których (jak mogli to ujrzeć widzowie w ostatniej scenie), leżała śpiąca 

                                                
753 Zob.fot. nr 254, [w:] An'eks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.178. 
754 L.Czapliński, "Zygfryd czyli… w strasznym borze, „Opcje” z października 2005 roku. 
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Brunhilda. Zauważony przez Czaplińskiego brak obrazów natury w ostatnim akcie, zastąpić 

mogła jedynie chłodna, niebieska poświata, przechodząca gdzieniegdzie w zieleń, która 

konotować mogła barwy lasu, przenikniętego nocnym blaskiem księżyca755. W dolnej części 

sceny z masywnych, kamiennych płyt zbudowano wrota, które rozsuwały się, ukazując 

utrzymane w podobnej chropowatej fakturze i chłodnej kolorystyce wnętrze ziemi, skąd 

w scenie przebudzenia przez Wotana wyszła owinięta przeźroczystym woalem, postać Erdy.  

Aby podkreślić mistyczność chwili i miejsca użyto aparatury, dzięki której, cała 

przestrzeń sceny przeniknięta została mgłą, co nawiązywać mogło do ukazania podziemi, jako 

tajemniczego, pełnego grozy miejsca, zamieszkałego przez ducha świata, czy też inne 

nadludzkie istoty756.  

Monumentalne oblicze przyrody w postaci bezkresnego krajobrazu, panoramy jaką 

tworzyły układające się w pasma, ośnieżone górskie szczyty, które zobaczyć można było 

w następnej scenie, bliskie było wizji wzniosłości, jaką definiował, a następnie przedstawiał 

na swoich płótnach XIX-wieczny niemiecki malarz, Caspar David Friedrich. Wzniosłość 

utożsamiał bardziej z wielkością natury, dającej schronienie człowiekowi, uciekającemu przed 

złem, niż wyrażoną przez potęgę niszczycielskich żywiołów, takich jak nawałnice morskie, 

huragany, czy też trzęsienia ziemi. Nie rezygnując całkowicie z ukazania w swoich dziełach 

nieposkromionych sił natury, zdecydowanie częściej przedstawiał je, jako drzemiące w niej 

potencjalności, poprzez wyakcentowanie prostoty, szlachetności i wielkości otaczającego 

świata, co bezpośrednio związane było z próbą uchwycenia boskiego wymiaru przyrody, 

emanującego z jego dzieł. W przeciwieństwie do tej samej sceny aktu III inscenizacji 

Zygfryda w reżyserii Augusta Everdinga, w której, przede wszystkim przez zawarty w obrazie 

natury pierwiastek numinosum, wyakcentowano wzniosłość, tak w inscenizacji Hansa Petera 

Lehmanna ukazano ją przede wszystkim poprzez ideę majestatyczności, w której wielkość 

natury, staje się opoką dla wszystkich żyjących istot. Milcząca sakralność nieskończonego 

ogromu natury, uzyskana dzięki multimedialnej projekcji, rzucanej na monumentalną 

scenografię, skontrastowana została z maleńkimi postaciami Wotana, a następnie Zygfryda757. 

Pośrodku sceny natomiast, wśród górzystego horyzontu, umieszczona została stalowa 

konstrukcja – symbolizująca we wrocławskiej inscenizacji skałę Brunnhildy – którą w tej 

samej formie, wrocławska publiczność zobaczyć mogła w finałowej scenie „Czaru ognia”, 

w wystawionej jesienią 2004 roku Walkirii. 

                                                
755 Zob. fot. nr. 255, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.178 
756 Zob. fot. nr. 256, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.179. 
757 Zob. fot. nr. 257, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.179. 
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Diametralna zmiana w obrazowaniu natury – już z zaistnieniem w nim pierwiastka 

numinosum – nastąpiła wraz z nadejściem kolejnej sceny konfrontacji bohatera z potęgą 

płomieni żywiołu ognia, choć ich obecność, zaakcentowana została już we wcześniejszej 

scenie, przez czerwone oświetlenie, obejmujące środek stalowej konstrukcji. Próba 

wywoływania przez kolor oświetlenia określonej konotacji z danym żywiołem, była częstym 

zabiegiem zarówno w Zygfrydzie, jak i w całym wrocławskim Pierścieniu Nibelunga, a jego 

kreacja w budowie znaczeń semantycznych była regularnym wątkiem, poruszanym 

w recenzjach prasowych. W scenie ukazania mitycznego żywiołu nie ograniczono się jedynie 

do światła, lecz wykorzystano całą sieć potężnych telebimów, wyświetlając na nich 

multimedialną projekcję palącego się ognia758. Reżyserskim zabiegiem natomiast, było 

wprowadzenie na scenę postaci innych Walkirii, broniących dostępu do śpiącej siostry, które 

w libretcie drugiego dnia Pierścienia nie figurują, w żadnym z trzech jego aktów. Wraz z ich 

pokonaniem i przebudzeniem Brunhildy zanikły projekcje ognia, a w ich miejsce, ukazano na 

tle całej potężnej scenograficznej konstrukcji, bezkresny błękit. Dekoracja schodów wraz 

z otaczającymi je telebimami, przeniknięta została złotym światłem, rzucanym z górnych 

reflektorów, które symbolizować mogły promienie słońca oraz stanowić metaforyczną 

wizualizację miłosnego uczucia, jakie ogarnia dwoje bohaterów759. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
758 Zob. fot. nr 258, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.180. 
759 Zob. fot. nr 259, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.180. 
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4.6.9. Inscenizacja Zmierzchu bogów z 2006 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu 

Premiera: 23 czerwiec 2006. 
Reżyseria: Hans-Peter Lehmann. 
Kierownictwo muzyczne: Ewa Michnik 
Scenografia: Waldemar Zawodziński. 

 

 

Premiera ostatniego ogniwa tetralogii Pierścień Nibelunga – Zmierzch bogów miała 

miejsce 23 czerwca 2006 roku. Podobnie jak pozostałe części wystawiona została 

we wrocławskiej Hali Ludowej. Dyrektor Opery Wrocławskiej, Ewa Michnik komentując to 

wydarzenie, podkreślała w wywiadach przede wszystkim ponadczasowość treści całego 

Pierścienia, które swoją kulminację osiągają w finale największego muzyczno-teatralnego 

dzieła XIX-wieku – jak określiła Wagnerowskie dzieło.  

Otwierająca spektakl pierwsza scena z prologu Zmierzch bogów, przedstawiona 

została w podobnym układzie scenograficznym, jaki zaobserwować można było w finałowych 

obrazach z wrocławskich inscenizacji: Walkirii oraz Zygfryda. Stąd też, przed metalową 

konstrukcją dostrzec można było, układający się w kształt piramidy podest, symbolizujący 

skałę Brunnhildy, otoczonej wolnostojącymi telebimami, nawiązujących swoim wyglądem do 

otaczających to miejsce skalnych grani. Poniżej, w dolnej części sceny przedstawione zostały 

potężne, kwadratowe tablice, na których wyryte zostały – podobnie jak miało to miejsce w II 

akcie wrocławskiego Zygfryda – runiczne znaki. Pod jedną z nich usytuowane zostały postaci 

trzech Norn, które trzymały długą, pozwijaną „nić życia”, szczelnie otuloną w przezroczysty 

materiał760. Cały natomiast obraz utrzymany był w ciepłej tonacji ewokującej – poprzez 

dominujące w niej kolory brązu i czerwieni – skojarzenia z żywiołami ziemi i ognia, 

gdzieniegdzie jednak, przeniknięty niebieską poświatą, potęgującą jego nadrzeczywisty 

charakter761. W scenicznym obrazie wrocławskiej inscenizacji, taka dominacja chtonicznego 

oblicza natury służyła podkreśleniu proweniencji ukazanych w przestrzeni sceny mitycznych 

bóstw, które zarówno w mitologii germańskiej, jak i w dramacie ( postaci trzech Norn 

przedstawione były w Wagnerowskim dziele, jako córki Erdy) stanowiły kolejne wcielenia 

Matki Ziemi. Takie wyobrażenie ziemi – bliskie romantycznej estetyce – jako miejsca, 

w którym skrywana jest „tajemnica tajemnic” życia i świata, przedstawianego często 

w postaci ducha ziemi, zwizualizowane w scenicznej przestrzeni spektaklu, bliskie było 

                                                
760 Zob. fot. nr 260, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.181. 
761 Zob. fot. nr 261, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.182. 
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intencji autorskiej związanej z zaistnieniem już na początku dzieła, jego płaszczyzny 

mitycznej.  

Podobnie jak przed laty, w inscenizacji Pierścienia Nibelunga w reżyserii Augusta 

Everdinga takim scenograficznym nawiązaniem do „tkanki” mitu były dwie wieże i olbrzymie 

liny-nici, pojawiające się we wszystkich jego ogniwach, tak i w realizacji Hansa Petera 

Lehmanna, jednym z takich elementów, nawiązujących do zaistnienia w scenicznej 

przestrzeni dwóch, równoległych światów, były znaki runiczne, których obecność nie została 

ograniczona do kamiennych tablic, lecz dzięki zastosowaniu technologii laserowej pojawiły 

się również na kolejnych stopniach schodów, prowadzących do szczytu skały Brunnhildy. 

Mityczne oblicze natury, wyrażone zostało również przez obecność drugiego, dominującego 

w obrazie prologu żywiołu – wiecznie palącego się ognia. I choć tym razem nie przybrał on 

takiej potęgi formy, jak miało to miejsce w akcie III wrocławskiej inscenizacji Zygfryda, to 

siła przedstawionych multimedialnie, intensywnie pomarańczowych oraz jasnozłotych 

płomieni, ukazanych w postaci kłębów dymu, przenikniętych czerwono-bordową kolorystyką 

– dzięki podświetleniu – została zintensyfikowana762.  

Podobnie jak inscenizacji Zmierzchu bogów w reżyserii Augusta Everdinga, tak i we 

wrocławskiej inscenizacji, poprzez warstwę scenograficzną uwspółcześniono miejsce akcji 

dziejącej się przed dworem Gibichungów. Symboliczne, trójkątne zarysy wielkomiejskich 

wieżowców umieszczone zostały tuż przed multimedialnym tłem, ukazującym z kolei sieć 

budynków, które charakteryzował architektoniczny eklektyzm form, bliski obliczu 

europejskich metropolii z początku XXI wieku. W tak ukazanej przestrzeni sceny w akcie 

I istotnym elementem dekoracji były schody. Stwierdzić można, że temu elementowi 

dekoracji w inscenizacji wrocławskiej (niezbyt potężne lecz zbudowane z cennego kruszcza) 

nadano nieco inny semantyczny wydźwięk niż, jak miało to miejsce w realizacji warszawskiej 

Zmierzchu bogów (obraz schodów monumentalnych zanjmujących niemalże całą sceniczną 

przestrzeń horyzontalną jak i wertykalną). W inscenizacji Hansa Petera Lehmanna bowiem 

wpisane one były w metaforę żądzy posiadania, stąd też budulcem każdego ze stopni były 

umieszczone w nim sztabki złota, symboliczne nawiązanie do chciwości władzy i pożądania 

korzyści z nią związanych763. Złoty kolor przypisany był także reprezentującym królewską 

rodzinę postaciom rodzeństwa Gunthera i Gutruny oraz ich przyrodniego brata Hagena764. 

                                                
762 Zob. fot. nr 262, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.182. 
763 Zob. fot. nr 263, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.183. 
764 Zob. fot. nr 264, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.183. 
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Informację, o przypisaniu tego elementu także postaci Zygfryda, znaleźć można w recenzji 

Adama Czopka: 

Prosty pomysł nałożenia na czoła przedstawicieli rodu Gibichungów złotych opasek 
pozwolił przedstawić ich jako ludzi ogarniętych żądzą bogactwa, dla którego gotowi są 
popełnić każdą podłość. Taki sam zabieg zastosowano u Zygfryda, u którego opaska pojawia 
się w chwili, kiedy wypija zaczarowany napój podany mu przez Gutrunę. Zniknie z jego czoła 
na chwilę przed śmiercią.765  

Zabieg naznaczenia we wrocławskiej inscenizacji „złotym znamieniem” postaci 

Zygfryda, który prawie do końca – zarówno w tekście dramatycznym, jak i w samym 

spektaklu – nie był świadomy swej postawy, spowodował ból i cierpienie ukochanej 

Brunnhildy, zdawał się być wpisany w przewodnią reżyserską ideę, wyeksponowania 

w całym wrocławskim Pierścieniu Nibelunga, obrazu zagrożenia i przestrogi. Tak 

wizualizowana reżyserska refleksja-przestroga o mechanizmie metafizycznej siły zła, 

w którego tryby wciągnięci zostają nawet nieświadomi jeszcze, a już dotknięci przez jej 

obecność ludzcy bohaterowie, świadczyć mogła o skali problemu, jaki dostrzegł Lehmann 

w otaczającej nas rzeczywistości XXI wieku766.  

Swoistym komentarzem, wobec uwspółcześnienia w akcie I i II scenicznych obrazów 

dworu Gibichungów, i przypisania żyjącym tam postaciom pejoratywnych cech, skupionych 

przede wszystkim wokół rozumianej wieloaspektowo żądzy była wypowiedź Ewy Michnik na 

temat potężnej siły zagrożenia, zobrazowanej w całym Pierścieniu Nibelunga, a mającej swą 

kulminację w Zmierzchu bogów: 

R.B.: Jakie przesłanie zawiera „Pierścień Nibelunga”? 

E.M.: Zajmuje on szczególne miejsce w biografii Wagnera, który napisał nie tylko 
muzykę, ale też libretto „Pierścienia”. Tetralogia powstawała przez prawie 30 lat. 
Opowiadając historię mitologiczną Wagner mówił o świecie sobie współczesnym. Przesłanie 
zawarte w jego tetralogii jest jednak w naszych czasach bardzo aktualne. Wagner pokazuje 
ponadczasowo zło świata, w którym rządzi pieniądz, istnieje żądza władzy, skłonność do 
przekupstwa, nienawiść, krętactwa, nieprawości i przemoc. Tetralogia to historia o upadku 
ludzi i bogów. Muszą oni ponieść karę, o czym opowiada ostatnia część „Pierścienia”. 
Przeciwwagą dla zła i deprawacji jest, zdaniem Wagnera miłość. […] „Pierścień Nibelunga” 
zawiera głęboko humanistyczne przesłanie kompozytora.767  

Dzięki zastosowaniu techniki komputerowej i użyciu laserowego oświetlenia możliwe 

były, we wszystkich trzech aktach wrocławskiej inscenizacji, częste zmiany wyświetlanych 

                                                
765 A. Czopek, Finał w imponującym stylu, "Nasz Dziennik" z 27 czerwca 2006 roku. 
766 Zob.fot.nr 265, nr 266, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.184. 
767 Przeciwwagą dla zła, zdaniem Wagnera, jest miłość. Rozmowa z Ewą Mchnik, [w:] Opera Wrocławska na 
łamach prasy 2006, Instytucja Kultury Samorządu WojewództwaDolnośląskiego, Wrocław 2007, s.190.   
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w tle multimedialnych projekcji, w których dominowały zwłaszcza dwie. Pierwsza, związana 

była z obrazem współczesnego miasta, będącego w inscenizacji Lehmanna synonimem dworu 

Gibichungów, druga zaś, była animację rzeki wraz jej nadreńskimi okolicami. Zastosowanie 

współczesnej multimedialnej techniki we wrocławskim Zmierzchu bogów umożliwiło 

ukazanie – w scenach przybycia Waltraudy do siostry oraz schwytania Brunhildy przez 

przebranego za Guntera Zygfryda – wyładowań atmosferycznych. Towarzyszący obraz 

rozszalałych błyskawic, zwłaszcza w ostatniej scenie, odczytać można, jako zwiększenie 

scenicznej ekspresji owego momentu przez teatralizację żywiołowej siły 768. 

Inaczej niż miało to miejsce w libretcie dzieła, wraz z rozpoczęciem aktu III 

wrocławskiego spektaklu, wartki nurt Renu ukazany został nie tylko w ostatnim, lecz także 

w pierwszym planie, przypominającej nieckę dolnej części sceny. Natomiast poprzez 

wycięcie w środkowej części sceny, uzyskano iluzję połączenia obydwu fragmentów rzeki. 

Dzięki temu, kiedy przy pomocy techniki komputerowych animacji, na scenicznym 

horyzoncie ukazywano inne obrazy, steatralizowany żywioł – nawet wyciemniony 

w niektórych momentach akcji – ciągle był obecny w przestrzeni sceny, stanowiąc 

niezmienny element przedstawionego świata, co zgodne było z Wagnerowską, teatralną wizją 

tego dzieła. 

Inaczej jednak jak przed laty, we wrocławskim Zmierzchu bogów poprzez 

zastosowanie multimedialnej animacji, oprócz horyzontalnego pogłębienia przestrzeni 

scenicznej, steatralizowany w pierwszym planie żywioł, „pogłębiono” także wertykalnie. 

Dzięki zastosowanej technice, uzyskano iluzję trójwymiarowości, dzięki której pod taflą 

wody – która w rzeczywistości była sceniczną podłogą – zobaczyć można było komputerowe 

przedłużenie szat cór Renu, co stwarzało poczucie autentycznego zanurzenia w wodzie 

operowych artystek. Wizerunek mitycznej proweniencji tych postaci, wyeksponowano 

natomiast, przez podkreślenie efemeryczności rzecznych bóstw769. Dzięki użyciu efektów 

specjalnych pojawiły się one niczym zjawy, posiadające jedynie zarysy kobiecych kształtów. 

Tłem dla tak wykreowanego nadrzeczywistego oblicza rzeki, zobrazowanego w dolnej 

części wrocławskiej sceny, była multimedialna animacja, ukazująca pokryte zielenią pagórki 

i białe chmury – podobnie, jak miało to miejsce w obrazach całego Pierścienia – pomału 

przemierzające błękit nieba. Kolorystyczną dominantę laserowego oświetlenia stanowiła 

natomiast paleta różnych odcieni zieleni oraz szerokiej gamy błękitno-niebieskich tonacji, co 

w symboliczny sposób dookreślało jeszcze miejsce akcji.  

                                                
768 Zob. fot. nr 267, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.185. 
769 Zob. fot. nr 268, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.186. 
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Wierność wobec teatralnej wizji, zawartej w Zmierzchu bogów, widoczna była we 

wrocławskiej inscenizacji, także w jej zbiorowych scenach, których istotną dramatis personae 

stanowił chór, potęgujący – dzięki odpowiedniej choreografii – ich dramatyczną ekspresję770. 

Świadomość roli, jaką powierzył autor Pierścienia Nibelunga chórowi, który oprócz śpiewu 

uczestniczyć miał w scenicznej akcji wystawionego dzieła, widoczne było już 

w wielomiesięcznych przygotowaniach, za które odpowiedzialna była kierownik chóru, 

Małgorzata Orawska. Żeby sprostać zawartym w dziele wymogom o zaistnieniu na scenie 

stuosobowego chóru, podjęto działania, mające na celu powiększenie na potrzeby spektaklu 

chóru pięćdziesięcioosobowego, jakim dysponowała Opera Wrocławska. Stąd też do 

współpracy zaproszono członków chóru „Angelus” oraz chórzystów „Pueri Consonantes” 

oraz „Cantileny”. 

W ostatniej, finałowej scenie, na początku kolorystyczną dominantę stanowiła czerń, 

która wyrażała smutek, jaki towarzyszył zebranym na scenie postaciom podczas ceremoniału 

pochówku Zygfryda. Ten kolor – symbolicznie utożsamiany z żałobą, zwłaszcza w kulturze 

europejskiej – stał się wspólnym mianownikiem, zarówno dla skapanej w ciemnej tonacji 

całej przestrzeni scenicznej, jak i dla długiej sukni Brunhildy, a także uwspółcześnionych 

strojów męskiego chóru, stojącego z zapalonymi pochodniami tuż za nią771. Sam moment 

śmierci Walkirii nie został przedstawiony w realistyczny sposób, co zauważył w swojej 

recenzji Adam Czopek: 

Brunhilda nie rzuca się na płonący stos bo go nie ma. Zygfryd wcześniej zostaje 
zniesiony ze sceny, jedynym dowodem płonącego gdzieś stosu jest czerwona poświata 
i projekcja płomieni.772 

Operowanie kolorystycznymi konotacjami, związanymi z czernią i czerwienią, nie 

było jedynym symbolicznym wyrazem wrocławskiego finału. Na horyzoncie sceny, zamiast 

obrazu przyrody, ponownie ukazane zostały runiczne znaki, które pojawiły się już wcześniej 

w obrazach scenicznych wrocławskich inscenizacji Walkirii, Zygfryda, czy też w samym 

prologu Zmierzchu bogów, świadcząc o zaistnieniu w ludzkim świecie ahistorycznej 

rzeczywistości773. Ich projekcja wypełniła całkowicie potężny sceniczny horyzont.  

Takie nawiązanie do mitycznej przestrzeni poprzez wyświetlenie znaków runicznych, 

skonkretyzowane zostało w ukazaniu – dzięki multimedialnej projekcji – pogrążonej 

w czerwonej łunie siedziby bogów Walhalli, która opanowana została przez potężne, 
                                                
770 Zob. fot. nr 269, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.187. 
771 Zob. fot. nr 270, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.187. 
772 A. Czopek, Finał Wagnerowskiej tetralogii, "Nasz Dziennik" z 23 czerwca 2006 roku. 
773 Zob. fot. nr 271, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.188. 
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wielometrowe płomienie. Na niektórych fotografiach zauważyć można było także – po lewej 

stronie tła – postaci bogów, przypominające białe zjawy, stłoczone na jednym z krużganków, 

walącego się pałacu774. To wyeksponowanie równoległej rzeczywistości w finałowym obrazie 

bliskie było didaskaliom libretta, wieńczącym ostatnią, finałową scenę Zmierzchu bogów. 

Spektakularność obrazu płonącej Walhalli wydobyta została, przede wszystkim, dzięki 

monumentalnej konstrukcji scenograficznej, przypominającej kształt kuli ziemskiej. Forma ta, 

zdawała się być symbolicznym nawiązaniem do obrazu świata, a pod sam koniec aktu III, 

poprzez steatralizowany żywioł, ukazywać mogła teatralną metaforę jego pożaru.  

Podkreślenie mitycznej proweniencji drugiego z żywiołów – wody, wyakcentowano 

natomiast poprzez pojawienie się w dolnej części sceny wirujących postaci trzech Cór Renu. 

Lecz, nie poprzestano tylko na tym. Każdy z ruchów trzech mitycznych postaci, 

odzwierciedlony został dzięki zastosowaniu komputerowej techniki, w postaci wielkich fal 

i wirów wodnych, zalewających kolejne piętra pałacu, co intensyfikowało jeszcze poczucie 

wzajemnej korelacji pomiędzy przyroda a działaniem nadrzeczywistych w niej sił775. 

W ostatnim obrazie aktu III wrocławskiej inscenizacji, dostrzec można było lśniącą 

taflę rzeki, nad którą unosiły się opary. Ponadto gdzieniegdzie zauważyć można było zarysy 

szczątków budowli, co sugerowało, że cały plac znajdował się pod wodą. Genezę 

przedstawienia, nie figurującego w libretcie obrazu zatopionej Walhalli, szukać można 

w samej interpretacji Hansa Petera Lehmanna. Cały Pierścień Nibelunga niemiecki reżyser 

odczytał bowiem przez pryzmat, zawartej w nim przestrogi. W samym finale, taką 

wizualizacją zdawał się być właśnie obraz, pochłoniętej przez wodne głębie mitycznej 

siedziby bogów, jak i zatopionych wieżowców, symbolizujących we wcześniejszych aktach 

inscenizacji, Dwór Gibichungow776.  

Kiedy wrocławscy widzowie usłyszeli ostatnie takty partytury, w górnej części sceny, 

dzięki użyciu mechanicznej zapadni, wyłonione zostało złoto Renu. Jego kulisty wygląd był 

symbolem odzyskanej ponownie harmonii świata, o której opowiadał w Programie sam Hans 

Peter Lehmann: 

Nad gruzami skorumpowanego świata, ponad dogorywającymi zgliszczami Walhalli 
pojawia się zapowiedź lepszej przyszłości. A jest nią miłość. Nienawiść i żądza posiadania 
zostają zniweczone. Przepiękny motyw miłości, który znamy z Walkirii, wyśpiewany przez 
Zyglindę, zamyka 16-godzinną historię o ludzkiej tragedii. To okrzyk radości młodej kobiety, 

                                                
774 Zob. fot. nr 272, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.188. 
775 Zob. fot. nr 273, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.189. 
776 Zob. fot. nr 274, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.189. 
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która nosi w sobie nowe życie. Okrzyk wyrażający nadzieję, dający nam odwagę kroczenia 
w lepszą przyszłość. Rozbrzmiewa trzykrotnie – jako ostrzeżenie, pojednanie, nadzieja.777  

 Podobnie, jak w warszawskim Zmierzchu bogów, na opustoszałej scenie Hali 

Ludowej, pojawiła się – nie figurująca w libretcie tegoż dramatu muzycznego – dziewczęca 

postać. Tym razem jednak, metaforę nadziei, ukazali twórcy nie przez nagość – jak miało to 

miejsce u Everdinga – lecz poprzez przedstawienie młodości, uosobionej przez młodziutką 

aktorkę konotującej przede wszystkim niewinność tego stanu778.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
777 H.P. Lehman, "Pierścień Nibelunga" we Wrocławiu. "Zmierzch bogów" jako początek i koniec tetralogii, [w:] 
Program Opery Wrocławskiej, sezon 2006/07, s,5. 
778 Zob. fot. nr 275, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.190. 
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4.7. Teatralizacja żywiołów w inscenizacjach Złota Renu, Walkirii, Zygfryda,  

Zmierzchu bogów – próba analizy porównawczej.  

 

 

 Mając w pamięci didaskalia tekstu libretta dotyczące obrazu wody w Złocie Renu – 

podkreślić trzeba, że wyłonił się z nich wizerunek, którego główną dominantę stanowiło 

światło, zarówno pierwotne pod postacią promieni słonecznych, jak też odbite od 

podwodnych kamieni, będących zarazem źródłem oświetlenia leżącego na dnie rzeki skarbu. 

Owe przebicia świetlne przez kolejne warstwy wody, wywoływały z kolei asocjację 

przejrzystości głębin. To odczucie, podczas lektury tekstu, zintensyfikowane jeszcze zostało, 

w przedstawieniu akwatycznej siły w postaci rzecznego nurtu. 

Jak dowodzi bowiem Zdeňka Kalnická fenomenologiczne cechy przedstawienia danej 

wodnej formy (rzeki, morza, stawu, jezior jak i innych) w dziele sztuki bardzo często 

wchodzą w swoistą korelację z obudzonymi, podświadomymi odczuciami odbiorcy, czasem 

dotykającymi wręcz warstw pewnego rodzaju archetypu. Złożoność tego zjawiska, opisała 

następująco:  

woda jako naturalny żywioł ma właściwości których, możemy doświadczyć 
bezpośrednio naszymi zmysłami – możemy ją widzieć, słyszeć, powąchać, posmakować 
i dotknąć. Jeśli przywołamy starożytne znaczenie słowa aisthesis jako doświadczenia 
zmysłowego, możemy podsumować, że woda z ziemią są najbardziej estetycznymi 
z żywiołów. Jak już wspomniałam, estetycznie doświadczamy wody na różne sposoby 
w zależności od tego z jaką formą wody mamy do czynienia, w jakim stanie jest nasze ciało 
(nasze zmysły) i od tego, jakie jest nasze nastawienie do wody. Ogólnie rzecz biorąc 
bezpośrednie doświadczenie wody jest bardzo złożone i silne, co powoduje problemy 
w rozróżnieniu nie tylko jej „czysto” fizycznych, psychicznych i symbolicznych 
komponentów, ale też w rozróżnieniu jej wpływu na nasze zmysły.779  

Jednocześnie przywołuje badaczka rozważania Gastona Bachelarda, dotyczące 

wieloznaczności wody – będącej zresztą wspólną cechą wszystkich żywiołów – bez której nie 

mogłaby ona stanowić źródła wyobraźni780. Wieloznaczność akwatycznej siły natury 

dostrzegła Kalnická w głównej jej opozycji, jaka stworzona zostaje w postrzeganiu wody 

zarazem jako źródła życia oraz źródła śmierci.  

Pozostając w horyzoncie rozważań, wytyczonych przez autorkę tekstu, stwierdzić 

można, że tak stworzone oblicze Renu symbolicznie związane było z pierwszym 

wymienionym przez badaczkę kręgiem, jakim jest wyobrażenie wody jako źródła życia. Takie 

                                                
779 Z. Kalnická, Woda, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.78. 
780 Ibidem, s.81. 
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też konotacje stwarzać może rzeka, utożsamiana z ciągłym ruchem, czyli świeżością jej wód, 

a przez to z metaforą życia. 

Mając w pamięci, że cała przestrzeń dramatyczna Złota Renu, jego wszystkie obrazy 

przypisane są do ahistorycznego, mitycznego świata bogów, należy przypomnieć także 

kolejne obszary badań Zdeňki Kalnickiej, skupione wokół symbolicznych znaczeń i skojarzeń 

związanych z wodą, które odnalazła zarówno w mitach, tekstach filozoficznych, jak i 

w rozmaitych dziełach sztuki. Badaczka podkreśla, że w starożytnej mitologii greckiej, – 

w której wprawdzie głównym bogiem w hierarchii Olimpu był Zeus – ów żywioł otoczony 

był wręcz archaicznym szacunkiem. Jak pisała: 

Ciągle istniała najwyższa moc rzeki Styks, niemniej możemy znaleźć również 
pozytywne odniesienia do wody jako źródła życia i najważniejszego elementu we wczesnej 
greckiej filozofii, szczególnie u Talesa z Miletu. Zgodnie z jego poglądami, woda odgrywała 
rolę arché, była pierwszym pośród elementów, źródłem wszystkiego – przepastnym łonem.781  

Nawiązanie do warstwy mitu w Wagnerowskim dziele, dostrzec można także 

w zabiegu pojawienia się w wodzie postaci trzech Cór Renu, opiekunek skarbu, stanowiących 

zarazem swoistą personifikację akwatycznej siły. O ich boskiej proweniencji świadczyć może 

to, że w przeciwieństwie do ludzkich istot, mogły one przebywać całkowicie zanurzone pod 

wodą, co ma także miejsce w pierwszej scenie libretta Złota Renu.  

W świecie realnym istotnym atrybutem rzeki jest jej długość, sięgająca często nawet 

kilku tysięcy kilometrów. Dla obszarów leżących po obu stronach rzeki ma również znaczenie 

jej szerokość i głębokość, oddziałujące na stopień komunikacji tych obszarów. 

W Wagnerowskim świecie rzeka Ren ma również inny wymiar. W całym Pierścieniu 

Nibelunga zdaje się być bowiem ponadto łącznikiem dwóch światów: krain ludzi i bogów.  

Powierzenie Renowi – w ramach budowania dramaturgii operowego widowiska – 

dominującej, akwatycznej roli zauważyć można w pierwszym obrazie warszawskiej 

inscenizacji Złota Renu z 1988 roku, inicjującym zarazem wystawienie w Teatrze Wielkim 

całego Pierścienia Nibelunga.  

W pierwszym planie sceny steatralizowane głębiny rzeczne przedstawione zostały 

w konwencji realistycznej. Warszawscy widzowie zobaczyć mogli wielometrowe, 

postrzępione, ciemne, skalne dekoracje, na których usytuowane zostały postaci trzech Cór 

Renu, wznoszących ręce ku złotej bryle, umieszczonej w centralnej części sceny, 

                                                
781 Ibidem, s.84. 
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wyeksponowanej jeszcze dodatkowo przez punktowe oświetlenie utrzymane w tonacji 

złotawo-rdzawej782. 

W tle tego planu, na zajmujący niemal całą przestrzeń ekran kulistego telebimu, na 

który podczas trwania spektaklu rzucano – dzięki technice animacyjnej – projekcję wód Renu. 

Konotować one mogły zarówno wpadające w zimne tonacje błękitu i szmaragdu fale, jak też – 

przez swój nieustanny, okrężny ruch – wirujące prądy akwatyczne. Istotną rolę w tej 

koncepcji odegrał niewątpliwie kształt scenografii zbudowanej na planie koła, co 

symbolizować mogło odwieczne koło życia natury783.  

Podejmując próbę rozwiązania tajemnicy genezy przedstawiania i znaczenia wirów 

wodnych w sztuce, przywołuje najpierw Kalnická fascynację nimi Leonarda da Vinci, która 

była na tyle ogromna, że pragnął on stworzyć pewnego rodzaju encyklopedyczne 

kompendium zarówno form wodnych jak i prądów. W dalszych rozważaniach przytacza 

badaczka naukową refleksję Holý, wedle którego „na poziomie archetypu istnieją dwie formy 

koła, które bezpośrednia, zmysłowa percepcja wody może zaoferować wyobraźni 

i symbolicznej interpretacji: koła utworzone na spokojnej powierzchni wody, poprzez 

wrzucenie do niej jakiegoś przedmiotu oraz bardziej dynamiczne wiry wodne”784. 

Jednocześnie zauważa, że choć są one podobne w strukturze koncentrycznego okręgu, to pod 

wieloma innymi względami różnią się już bardziej radykalnie.:  

Pierwszy rodzaj ujawnia się jako falowy i powiększający koła od środka, jako 
pierwsza przyczyna; mimo impulsu centralnej dynamiki, ruch jest spokojny, rytmiczny, nawet 
eurytmiczny, regularny, powodowany pierwszą przyczyną i posiadający piękno symetrii. 
W przypadku wiru wodnego, istnieje totalny impuls z oznakami pierwotnego chaosu, 
reprezentujący pewnego rodzaju dynamikę ostateczności i nieodwracalności, gdzie cykliczna 
spirala naciska w kierunku środka górnej gardzieli. Ten dośrodkowy ruch przypominający 
ekstazę, niewątpliwie tworzy wyobraźniowe reakcje, którym towarzyszą uczucia niepokoju.785 

Próbując dokonać symbolicznej interpretacji, zachowanego jedynie na teatralnych 

fotografiach obrazu Renu, podkreślić należy pewną trudność jednoznacznego opowiedzenia 

się za wyborem którejś z opisanych wcześniej akwatycznych form, związanej z pojawieniem 

się w warszawskiej inscenizacji wodnego koła. W tym momencie ograniczyć się trzeba 

jedynie do delikatnej refleksji, że być może była to celowa niejednoznaczność, pozwalająca 

uchwycić naraz tak skrajne metaforyczne wyobrażenia wody, przedstawiającej ład uniwersum 

jak i jego zaburzenie, odpowiadające w libretcie kradzieży złota przez postać karła.  

                                                
782 Zob. fot.nr 172, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.125. 
783 Zob. fot.nr 173, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.126. 
784 Z. Kalnická, Woda, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.112-113. 
785 Cyt za: Zdeňka Kalnická, Woda, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit, s.113. 
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Podejmując badania nad wizerunkiem podziemi w sztuce, jak i ich roli w obrębie 

wierzeń czy też religii, a skojarzeniami inferalnymi, przypomnieć trzeba za Marzenną 

Jakubczak, etymologię słowa infernus, od łacińskiego „niższy, leżący poniżej”, ale również 

piekielny786. Podkreśla, że już w starożytności to, co znajdowało się od powierzchni w dół, 

przypisane było do krainy zmarłych, a ta często utożsamiana była właśnie z siedzibą złych 

mocy, personifikowanych pod postacią rozmaitych potworów, czy stworzeń, które 

zamieszkiwać miały nieprzemierzone otchłanie podziemi. Jak zaznacza:  

Wyobrażenia podziemi implikują niebezpieczną, nieprzewidywalną moc utajoną we 
wnętrzu Ziemi. Obszar ten jest siedzibą mrocznych mocy piekielnych oraz gwałtownej, 
destrukcyjnej siły o naturze wulkanicznej.787 

Nawiązanie do asocjacji noszących wręcz znamiona archetypu wizji podziemnych 

czeluści (jako pandemonicznej przestrzeni), wywołującej odczucia lęku czy zagrożenia, 

odnaleźć można w obrazie Nibelheimu w warszawskiej inscenizacji Złota Renu. Jego 

sceniczna kreacja przypominała sieć podziemnych, górniczych szybów, dochodzących do 

usytuowanej w pierwszym planie potężnej wnęki, otoczonej ciemnobrązowymi, 

chropowatymi ścianami zbitej ziemi. Atmosferę niepokoju, oprócz steatralizowanego 

w realistyczny sposób mrocznego, chtonicznego krajobrazu, wywoływała buchająca parą, 

obsługiwana przez Alberyka, maszyneria. Artystyczny zamysł umiejscowienia labiryntu 

metalowych rur w górnej części tellurycznej dekoracji, zintensyfikowało odczucie 

wyciągania, czy też wysysania z ziemi bogactw, przedstawionych w formie drogocennego 

kruszcu, leżącego tuż koło dolnych części podziemnych chodników788.  

Co istotne przestrzeń podziemi, która w libretcie Złota Renu jest związana nie tylko 

z krainą mgieł, ale też z boginią Erdą, wyłaniającą się z ziemi, by poprosić Wotana o zwrot 

należnego naturze skarbu, w inscenizacji Everdinga, przedstawiona została w obrazie 

przenikniętym atmosferą grozy. Istotną rolę w jej kreacji pełniła kinetyczna aparatura, 

umożliwiająca – pod koniec realizacji – odsłonięcie ukrytej wcześniej przed oczyma widza 

podziemnej przestrzeni. Znajdowała się ona poniżej poziomu, na którym cały czas stały 

postaci bogów, ukazując telluryczną boginię owiniętą w przezroczystą sieć woali, splecionych 

z przechodzącymi przez nie korzeniami, wrośniętymi w olbrzymie liny, spadające z dwóch 

                                                
786 M. Jakubczak, Ziemia, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.61. 
787 Ibidem, s.60. 
788 Zob. fot. nr 177, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.128. 
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wież – usytuowanych w kolejnych ogniwach warszawskich inscenizacji poza obszarem gry 

scenicznej – nawiązujące do nici przeznaczenia, tkanych przez postaci trzech Norn789.  

Patrząc na tak stworzoną scenograficzną całość, ukazującą wertykalizm (począwszy 

od lekkiego wzniesienia płaskowyżu przez powierzchnię, na której usytuowana została 

większość operowych artystów, aż po podziemia), dostrzec można w konturze bryły kształt 

gigantycznej czaszki. Ów symbol śmierci wzmocnić mógł jeszcze odczucie lęku, 

wzmacniając jednocześnie akcent zaistnienia mitycznych sił natury. Odnaleźć w nim można 

swoistą, reżyserską reminiscencję, nawiązującą do przekazów mitologii nordyckiej, wedle 

której, Odyn i jego bracia uczynili całą ziemię z zabitego ciała olbrzyma Ymira, a jego 

czaszkę (podtrzymywaną z czterech stron świata przez karłów) umieścili na niebie.  

Nie była to jednak jedyna chtoniczna forma przywołująca swym obrazem płaszczyznę 

mitu w warszawskim Złocie Renu. Jak konstatuje Marzenna Jakubczak:  

Blisko spokrewnionym wyobrażeniem z Górą Świata jest Drzewo Kosmiczne, które 
dopełnia symbolikę Góry o aspekt witalny i wegetacyjny. Podobnie jak w przypadku Góry, 
Drzewo jest odbiciem motywu axis mundi, czy też Filaru Świata. Symbolika Drzewa 
implikuje m.in. ciągle regenerujący się Wszechświat, niewyczerpalne źródło życia i płodności, 
a co za tym idzie nieśmiertelność natury. […] Jest ono swoistym rezerwuarem życia 
i sacrum.790  

Owo jednoczesne połączenie kilku wyobrażeń, nawiązujące do motywu axis mundi, 

o których wspomina badaczka, miało miejsce – co wykazała już wcześniejsza analiza tekstu 

dramaturgicznego Zmierzch bogów – właśnie w Pierścieniu Nibelunga, w którym jedna 

z Norn w Prologu przedstawia jego dokładny opis. W Wagnerowskim dziele główną 

dominantę motywu stanowi Drzewo, nazywane „Świętym Jesionem”, rosnące koło „zdroju 

mądrości”. W tym ukształtowaniu obrazu świętego środka świata dostrzec można wyraźny 

wpływ lektury – zwłaszcza mitologii krajów północnych – których studia poprzedzały 

przygotowania Richarda Wagnera do wieloletniej pracy nad całą tetralogią. Jesion jako jedno 

z najstarszych gatunków drzew na świecie, jakie pojawiło się na ziemi około dziesięciu 

milionów lat temu, pełnił istotną rolę także w starożytnych mitach, stąd też nazywany był nie 

tylko drzewem Wotana czy Odyna, lecz także Zeusa oraz Jowisza.  

Koncepcja wiecznie zielonego drzewa Yggdrasill, podtrzymującego wszechświat, 

którego konary dotykają gwiazd, a korzenie przechodzą przez kolejne krainy: Asgardu 

(miejsce przebywania bogów), Mitgardu jak i Niflheimu (krainy duchów) pojawia się 

w mitologii nordyckiej. Także w legendach germańskich jesion pełnił rolę jedynego żywego, 

                                                
789 Zob. fot.nr 181, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.130. 
790 M. Jakubczak, Ziemia, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.59. 
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wiecznie trwającego elementu świata, co miało również wyraz w płaszczyźnie wierzeń ludów 

Północy, które przypisywały właśnie jemu funkcje apotropeiczne.  

Wizualne nawiązanie do motywu mitycznego pra-drzewa, zdaje się pojawiać się 

w scenicznej przestrzeni warszawskiej inscenizacji Złota Renu, w jego drugim oraz czwartym 

obrazie, akcja których rozgrywana jest – wedle didaskaliów libretta – „w wolnej okolicy 

u szcztu gór”791. W tych też scenach dostrzec można w oddali, pogrążony jakby we mgle, 

monumentalny, chropowaty pień, obraz którego, góruje nad przedstawioną w pierwszym 

planie, scenerią płaskowyżu. Niejednoznaczność owego elementu scenografii była na tyle 

silna, że w późniejszych prasowych recenzjach mamy do czynienia z rozbieżnymi 

asocjacjami, jakie wzbudził on u polskiej krytyki. Bohdan Pociej i Józef Kański w nim 

właśnie dostrzegli gigantyczny pień Kosmicznego Drzewa, Wojciech Dzieduszycki natomiast 

zobaczył w jego konturze zbudowaną przez Olbrzymów Walhallę. Jeśli by więc przyjąć 

pierwsze stanowisko, dostrzegając na zachowanych fotografiach odwołanie się Augusta 

Everdinga do dendrologicznej formy axis mundi stwierdzić można niezwykle istotną rolę, 

jaką pełniło nawiązanie do mitycznych żywiołowych sił wszechświata już w inscenizacji 

pierwszego ogniwa Wagnerowskiej tetralogii. 	

W podjętej we wcześniejszym podrozdziale próbie analizy tekstu dramaturgicznego 

Walkirii, w przedstawieniu skrajnych wobec siebie dwóch pór roku – przyrody zimowej 

i przyrody wiosennej w I akcie, dostrzeżono zamysł skontrastowania poprzez nie dwóch 

przypisanych im pól semantycznych. Motywy zimy i wiosny – zarówno w malarstwie, jak 

i literaturze, w tym poezji – pojawiały się w sztuce już w wcześniejszych epokach, jednak to 

naturocentryczne postrzeganie świata w romantyzmie dodało nowych perspektyw 

w twórczym wyrażeniu, zawartej w dziełach rzeczywistości.  

W akcie I Walkirii, główny rdzeń semantyczny, zdaje się stanowić właśnie struktura 

obrazowa dwóch opozycyjnych względem siebie stanów przyrody, będących zarazem dwoma 

odmiennymi, wręcz antynomijnymi obliczami świata Wagnerowskich bohaterów drugiego 

ogniwa Pierścienia Nibelunga. Ich negatywna (obraz zimy), jak i pozytywna (obraz wiosny) 

waloryzacja w dziele (płaszczyzna libretta) możliwa była, dzięki wzbudzeniu antytetycznych 

konotacji, związanych z porą zimową – bezpłodność ziemi, brak oznak życia, opustoszenie 

jak i odczuwalna lodowatość powietrza, czy mróz oraz porą wiosenną – odrodzenie przyrody, 

jej bujność i świeżość roślinna, ciepło, czy większe natężenie światła, a następnie budowaniu 

                                                
791 Zob. fot. nr 174, nr 180, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.126-129. 
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w oparciu o nie dalszych metaforycznych (lub symbolicznych) sensów, skupionych tutaj, 

głównie wokół takich kategorii, jak nienawiść i miłość. 

Zdaniem badaczy, częstym artystycznym zabiegiem było wykorzystanie obrazowania 

rozmaitych form krajobrazu, jako stanów emocjonalnych zarówno bohaterów dzieł, jak i ich 

twórców, oraz budowaniu w oparciu o nie, prócz intensyfikacji dramaturgicznej, planu 

treściowego szerokiego spektrum przekazów metaforycznych. W takim też kontekście 

swoistych paraleli, zdają się jawić w akcie I Wagnerowskiego dzieła: powietrze i ziemia.  

Jak zauważa Małorzata Sacha-Piekło wiatr, chmury i burza były chętnie obrazowane 

w pejzażu romantycznym. Jak pisze: „nastrojowość i emocje wiązane z żywiołem powietrza 

są powodem, dla którego słowo atmosfera, oprócz sensu dosłownego, odsyła nas do pewnego 

sensu metaforycznego”792. W tym też kontekście, użyty zostanie przez autorkę rozdziału 

o tymże żywiole termin „atmosferyczny” pejzaż romantyczny, którego przedstawienia 

w dziełach sztuki – co podkreśla – oscylowały pomiędzy manierą nastrojowości, 

sentymentalizmu (linią idylliczną, ckliwą), a ekspresywnością i emocjonalizmem (linią 

heroiczną – żywiołową, osjaniczną)793.  

Rozmaite oblicza, związane z ową powietrzną siłą natury, ukazane w różnych 

częściach Pierścienia Nibelunga, najpełniej przedstawione zostały właśnie – już na 

płaszczyźnie tekstu – w drugim ogniwie Wagnerowskiej tetralogii. W rozpoczynających 

libretto Walkirii didaskaliach ciemne emocje, związane z walką i chęcią zabicia Zygmunda 

przez pobratyńców Hundinga, przypisane zostały czasowi trwania burzy, korelując 

z dramaturgią pierwszej sceny. Ponadto – co także zawarte zostało w pobocznym tekście 

libretta – to burza śnieżna intensyfikować mogła odczucie klimatu surowości owej sceny, jak 

i spotęgowania wielopłaszczyznowego zagrożenia, czyhającego na postać młodzieńca.  

Bezpośrednie nawiązanie do trwania w pierwszych minutach widowiska tej właśnie 

pory roku, miało miejsce w łódzkiej inscenizacji Walkirii, poprzez wykorzystanie 

charakterystycznego atrybutu zimy – płatków śniegu, do steatralizowania których użyto 

drobin białego, delikatnego materiału, które dzięki specjalnej aparaturze od początku trwania 

spektaklu, wprawione były w ruch, stwarzając wrażenie śnieżycy. Aby mocniej wydobyć 

z obrazu scenicznego atmosferę posępności, stanowiącą wręcz preludium grozy, posłużono 

się ascetyczną dekoracją, ograniczającą się do przedstawienia na środku sceny tylko jednego, 

całkowicie pozbawionego listowia ciemnego, niezbyt potężnego drzewa o wykrzywionych 

                                                
792 M.Sacha-Piekło, Powietrze, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.239. 
793 Ibidem, s.242. 
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w różnych kierunkach krótkich gałęziach, co ewokować również mogło, działanie zimowych 

wichrów.  

Odwołanie się do romantycznej estetyki, w której żywioł powietrza stanowił – jak 

podkreśla w swojej rozprawie Malgorzata Sacha-Piekło – symbol-wehikuł, nośnik emocji, 

nastroju i sensu, zauważyć można także, w pierwszej scenie wrocławskiej inscenizacji 

Wagnerowskiego dramatu muzycznego. Zrezygnowano tam wprawdzie z wyeksponowania 

w jej obrazie zimowych akcentów burzy śnieżnej, które zastąpiono projekcjami potężnych 

błyskawic przeszywających niebo, wyświetlanych na olbrzymich telebimach, stanowiących 

potężne, multimedialne tło całej scenicznej przestrzeni, korelujących z przedstawieniem 

pantomimicznej sceny walki. Bardzo podobny reżyserski pomysł Lehmanna wprowadzenia 

w przestrzeń sceny tych wydarzeń, które w libretcie pojawiają się jedynie we wspomnieniach 

Zygmunda – co miało miejsce w Teatrze Wielkim w Łodzi – realizowany był przez 

wizualizacje wewnętrznych stanów emocjonalnych, obrazowanych projekcjami gwałtownych 

wyładowań atmosferycznych. Dzięki takiej artystycznej kreacji steatralizowanych w linii 

heroicznej sił natury, w pierwszym scenicznym obrazie wrocławskiego widowiska najmocniej 

ze wszystkich powojennych inscenizacji tego dramatu muzycznego, wyeksponowano obraz 

grozy.  

Nie zabrakło jednak odwołania się przez twórców wrocławskiego widowiska do 

zimowych asocjacji, przywołanych w obrazie potężnego drzewa całkowicie pozbawionego 

listowia, jakby uschniętego, projekcja którego, stała się sceniczną dominantą podczas trwania 

niemalże całego aktu I794. Motyw zimy w romantyzmie pojawiał się często obok motywu 

jesieni, jako symbol niewoli i powiązanego z nią uśpienia wszelkiej nadziei, czy też 

zbliżającej się śmierci. Czas zimowy, kojarzony był bowiem z czasem snu i procesem 

zamierania przyrody, co tłumaczyć mogłoby przedstawienie przez twórców inscenizacji 

wizerunku jesionu na czarnym tle, potęgującego jeszcze odczucie wegetacji, oraz posępność 

wręcz turpistyczność tej pory roku. Taka właśnie projekcja zimowego pejzażu w Hali 

Ludowej nieustannie towarzyszyła smutnej opowieści Zyglindy o jej uprowadzeniu 

i zmuszeniu do poślubienia okrutnego woja Hundinga. Istotna rola scenicznej figury, jaką 

odegrało w tychże scenach inscenizacji Lehmanna drzewo-znak, będące zarówno elementem 

realnego pejzażu, jak i nosicielem metaforycznych sensów nie została ograniczona jedynie do 

próby wizualizacji, opisanych wcześniej, mrocznych stanów emocjonalnych Wagnerowskich 

bohaterów. Pod sam koniec spektaklu, wrocławscy widzowie ujrzeć mogli – dzięki 

                                                
794 Zob. fot. nr 237, nr 238, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.167-168. 
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zastosowaniu techniki multimedialnej – diametralnie inny wizerunek jesionu, który od 

momentu pierwszego przeczucia rodzącej się miłości pomiędzy dwojgiem postaci, zaczął 

rozkwitać, z każdą chwilą coraz mocniej, tak, aby w scenie ucieczki dwójki kochanków 

przybrać wiosenny kształt drzewa, z bujnie rozwiniętym listowiem, tworzącym jego potężną, 

zieloną koronę795.  

Podobnie jak motyw zimy, także motyw wiosny obecny w różnych epokach w wielu 

dziedzinach europejskiej sztuki, w dobie romantyzmu nabrać mógł nowego, głębszego 

wymiaru. Obrazom tej pory roku (w malarstwie, literaturze, czy poezji), często towarzyszyło 

wprawdzie pokazanie iddylicznie budzącego się do życia świata natury, jednak nie było to 

jedynie odtworzenie zawartego w niej piękna, lecz towarzyszyło jej przeświadczenie artystów 

epoki o tajemnicy bytu, przenikającej cały wszechświat i z takim też zamierzeniem 

podejmowali próby jej uchwycenia, a następnie oddania podczas konstruowania swych dzieł. 

Na wielu płaszczyznach ową problematykę poruszała w Gorączce romantycznej Maria Janion 

podkreślając, że „w ten sposób romantyzm przekazał realizmowi to, co go cechowało 

w sposób najistotniejszy: w imię rzeczywistości żywione przekonanie, że wyposażona jest 

ona w „głębsze znaczenia” i że trzeba do nich dotrzeć drogą hermeneutycznego zabiegu: 

odsłonięcia tego co ukryte”796.  

Pod koniec aktu I Walkirii antynomijne – względem wcześniejszego, zimowego – 

oblicze natury staje się również w libretcie symbolicznym odwzorowaniem tego, co przynosi 

dwojgu bohaterów czas wiosenny, a zatem rozkwitem nadziei i nowego uczucia, jakie 

narodziło się pomiędzy nimi. Nakładając na lekturę tekstu pryzmat filozofii Nietzscheańskiej, 

w takiej konstrukcji obrazowania sił natury, dostrzec można także wizualizację kategorii 

filozoficznych.  

Ów moment potężnej metamorfozy krajobrazu, stanowiącego zarazem sceniczną 

konkretyzację duchowego znaku wewnętrznej przemiany Wagnerowskich postaci, 

wyakcentowany został w obrazach scenicznych wszystkich trzech inscenizacji w niezwykle 

silny, wręcz w spektakularny sposób. W dwóch z nich, do jego artystycznej kreacji, użyto 

scenicznej aparatury kinetycznej. U Everdinga, symbolem działania siły miłości, stała się 

chwila rozerwania monumentalnego drzewa, przypominającego pod koniec I aktu 

gigantyczne wrota, odsłaniające przepojony światłem równie potężny horyzont leśnej 

przyrody. Przedstawiony pod postacią zielono-niebieskich kolorystycznych plam, ewokował 

wiosenny pejzaż. Ku niemu właśnie, nim jeszcze opadła kurtyna w warszawskiej inscenizacji, 

                                                
795 Zob. fot. nr 239, nr 240, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.168-169. 
796 M. Janion, Gorączka romantyczna, op.cit., s.11. 
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oddalała się dwójka bohaterów797. Także u Weita, dzięki maszynerii teatralnej, cała przestrzeń 

domostwa na oczach widzów ponownie wprawiona została w ruch, burząc jego harmonię i 

z każdą chwilą, coraz mniej go przypominając. Ów artystyczny efekt spotęgował jeszcze 

odczucie oddziaływania nadprzyrodzonych, tajemnych sił wszechświata zawartych w naturze, 

mających moc – w dosłowny wręcz sposób – rozerwać miejsce symbolicznego uwięzienia 

Zyglindy.  

Przytoczone już we wcześniejszych fragmentach pracy badawcze konstatacje 

Marzenny Jakubczak, dotyczące estetycznego potencjału ziemi i zestawieniu przez badaczkę 

pięciu par jej antynomijnych wyobrażeń, podjąć można refleksję, że dychotomiczny 

wizerunek dwóch pór roku (zimy i wiosny) w strukturze obrazowej tego aktu, wpisuje się 

właśnie w ową dialektykę natury (śmiertelna siła vs. źródło życia) ziemskiego żywiołu. Ową 

dialektykę – w myśl problematyki tego podrozdziału – najmocniej zdawał się uchwycić 

artystyczny zabieg metamorfozy, jaka dokonana zostaje w inscenizacji wrocławskiej w dwóch 

antytetycznych wręcz wizerunkach tego samego drzewa, w wyniku wyboru jednorodnego 

elementu scenograficznego i ukazaniu transformacji realnych cech tak steatralizowanej 

natury), choć u wszystkich twórców polskich, powojennych inscenizacji Walkirii zauważyć 

można wykorzystanie, czy też odwołanie się w akcie I do kulturowego wymiaru fenomenu 

zarówno zimy jak i wiosny oraz budowania wokół nich przekazów semantycznych operowych 

widowisk. Wizerunki prezentowanej natury – pełnej grozy lecz także piękna – korelowały 

w rekonstruowanych spektaklach z treściami fabuły libretta, zdając się intensyfikować jeszcze 

wymiar ich ekspresji, zawarty w warstwie słownej, jak i muzycznej.  

Dokonując badania dzieła z perspektywy muzycznej, Bogdan Pociej wydzielił dwie 

antagonistyczne względem siebie sfery. Pierwszą, nazwał sferą jasnej woli i radości życia, 

i przeciwstawił ją następnie sferze mroku i ciemnych sił, zagrażających tytułowemu 

bohaterowi jak i całemu światu, stworzonemu przez Wagnera w Pierścieniu Nibelunga798.  

Jak wykazano w analizie libretta, ten podział odnaleźć można także, już w słownej 

warstwie Zygfryda. Nieustanna konfrontacja metafizycznych sił Dobra i zła, stanowiąca 

horyzont dla całego kilkuczęściowego dzieła, także i w tym ogniwie Wagnerowskiej tetralogii 

symbolicznie wpisana została w odmienne obrazowanie stanów przyrody, konstytuującej cały 

poetycki świat Pierścienia. Ów zamysł, najmocniej wydobyty został w akcie II dzieła, 

w scenie przybycia Zygfryda do miejsca, gdzie przebywa Fafner, a następnie walki obydwu 

postaci. Nie jest to już jedynie konfrontacja dwojga Wagnerowskich bohaterów, ale też 

                                                
797 Zob. fot.nr 183, nr 184, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.132. 
798 Zob. B. Pociej, Wagner, op.cit., s.145. 
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jednocześnie walka ich różnych obszarów wartości, jakie reprezentują, a które zdają się być 

wizualizowane – począwszy już od Złota Renu – w rozmaitych skrajnych obliczach świata, 

albo pełnych piękna, harmonii i nasyconych światłem, albo też pełnych mroku przestrzeni 

dramatycznych, przypisanych wszystkim bohaterom.  

Przywołać należy raz jeszcze badania Marzenny Jakubczak, w których autorka 

wyodrębniła w trakcie prezentacji estetycznego potencjału ziemi pięć par antynomijnych 

wyobrażeń tego żywiołu. Pamiętając o wielopłaszczyznowości badawczych konstatacji, 

związanych z każdą z nich w obrazowaniu przyrody, to w dwóch pierwszych aktach Zygfryda, 

najbliższe w oddaniu opisanej wcześniej metaforyki wydaje się antynomijne wyobrażenie 

ziemi jako źródła życia, przeciwstawionej ziemi jako śmiertelnej, pochłaniającej siły, czy też 

energii. Co istotne – z punktu widzenia problematyki niniejszego podrozdziału – rozumiana 

w tym właśnie kontekście wewnętrzna bipolarność, wykorzystana została do budowania 

owych opozycji semantycznych w scenicznych obrazach aktu II w dwóch polskich, 

powojennych inscenizacjach Zygfryda.  

Choć oddalone od siebie okresem szesnastu lat, zrealizowane w nieco innych 

konwencjach, a także w pryzmacie różnych wizji inscenizacyjnych, w wyniku ich 

rekonstrukcji ujawniona zostaje zarówno podobna świadomość, jak i zbliżony sposób 

czerpania obydwu reżyserów z potencjału skrajnych wyobrażeń ziemskiego żywiołu 

i budowania w oparciu o nie dalszych sensów dramaturgicznych wystawianych widowisk. 

W inscenizacji wrocławskiej, operowanie antytetycznymi względem siebie scenicznymi 

wizerunkami ziemi, odbywało się jednocześnie, w warszawskiej natomiast, ich skrajność 

ukazywana była na przemian.  

 Zarówno u Augusta Everdinga jak i Hansa Petera Lehmanna, w przedstawieniu 

witalnej energii ziemi, posłużono się obrazami skąpanego w bujności zieleni i promieniach 

słonecznych lasu, w kreacji których – prócz ewokującej takie skojarzenia kolorystyki 

impresjonistycznego tła w pierwszej, a komputerowej projekcji realistycznych drzew 

w drugiej – istotną funkcję pełniło również oświetlenie. Jednocześnie, taki sceniczny 

wizerunek rozpromienionego, leśnego krajobrazu w obydwu spektaklach przypisany był do 

postaci Zygfryda, co stanowić mogło swoistą wizualną eksplikację konstrukcji emocjonalno-

duchowej tytułowego bohatera, który – co podkreślone zostaje wielokrotnie w płaszczyźnie 

tekstu dramaturgicznego – wychowany w dzikich ostępach, odczuwał w sobie nierozerwalną 



326 
 

więź z otaczającą go przyrodą. Oświetlenie oraz kolorystyka barw, przenikających całą scenę, 

podkreślać mogły te cechy bohatera, waloryzowane jako pozytywne799. 

Aby stworzyć w scenicznej przestrzeni warszawskiego Teatru Wielkiego, pełną 

zieleni, leśną scenerię, mieniącą się promieniami słonecznymi, posłużono się ruchomymi 

reflektorami, które nieustannie rzucały na statyczną dekorację gąszczu drzew 

impresjonistyczne, zielono-niebiesko-białe plamy, co – w tak zaaranżowanej przestrzeni –

konotować mogło przejaw życia. Również w inscenizacji wrocławskiej ciepłe, jasne 

oświetlenie pełniło podobną rolę w intensyfikowaniu odczucia witalności lasu, tym razem 

jednak w całości przedstawionego w konwencji realistycznej.  

W obydwu natomiast realizacjach, w przedstawieniu mrocznego oblicza przyrody 

w scenicznych obrazach steatralizowanej natury, dostrzec można zamysł wzbudzenia 

odczucia grozy. Zabiegom tym – co istotne z perspektywy niniejszej pracy – towarzyszyło 

uwypuklenie potencjału niszczycielskiej mocy u Lehmanna, zaś u Everdinga bardziej energii, 

jaka zawarta może być w chtonicznej sile przyrody, przenikającej do świata i zatruwającej 

najbliższe jego otoczenie. Owe rozbieżności zdają się wynikać z artystycznego wyboru 

przedstawienia nieco innych oblicz ziemi i związanych z nimi jej fenomenologicznych cech 

na scenie (cały II akt) w obydwu inscenizacjach.  

W inscenizacji Zygfryda z 1989 roku wizerunek martwego lasu z powykrzywianymi, 

szarawo-białawymi kikutami, zarysowanych kształtów drzew przypisany był dwóm scenom, 

w których pojawiały się przynależne w sferze muzycznej – przypominając spostrzeżenia 

Bohdana Pocieja800 – do ciemnego kręgu postaci Alberyka, oraz ukazanego tutaj w skrajnie 

arealistycznej formie Fafnera.  

Często przestrzeń zaciemnionych borów, drzew rosnących na bagnach, czy 

moczarach, charakterystyczna dla kolorytu północnej Europy przedstawiona była w sztuce 

romantyzmu jako siedlisko złych mocy, czasem skonkretyzowanych w postaci upiorów, czy 

też onirycznych mar. Ewokacje demonologiczne wzbudzać mogła mroczność owych 

krajobrazów. Przykłady motywu lasu – jak zaznacza Ewa Grzęda, autorka książki Funkcja 

i estetyka motywów drzewa i lasu w twórczości Juliusza Słowackiego801 – będącego źródłem 

konotacji infernalnych, sięgają jednak o wiele wcześniej niż XIX wiek. Przywołuje tu autorka 

przede wszystkim dantejską wizję piekła w Boskiej komedii, a konkretnie obraz lasu 

samobójców, znajdujący się u Dantego w drugim piekielnym kole, jego siódmego kręgu. Była 

                                                
799 Zob. fot. nr 204, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.144. 
800 Zob. B. Pociej, Wagner, op.cit., s.145. 
801 E. Grzęda, Funkcja i estetyka motywów drzewa i lasu w twórczości Juliusza Słowackiego, Wrocław 2000. 
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to przestrzeń infernum, zamienionych w drzewa potępionych dusz najsłynniejszych, 

tragicznych, miłosnych bohaterów, takich jak Kleopatra, Helena, Parys czy Tristan. Co istotne 

tworzyły go wydające jęki, odzywające się ludzkim głosem drzewa, z liśćmi nie zielonymi, 

lecz czarnymi bądź sinymi, w konarach których, gnieździły się harpie, żywiące się właśnie 

nimi. 

Mając w pamięci didaskalia libretta opisujące to miejsce akcji (terytorium Fafnera), 

a obraz sceniczny w inscenizacji Evedringa, dostrzec można znaczne rozszerzenie, czy też 

rozbudowanie przez twórców warszawskiego widowiska operowego metafory zagrożenia, 

zawartej w tekście w obrazie i ukazanie jej poprzez brzydotę i deformację dekoracji, 

przedstawiającej leśną głuszę. Tak ścisła paralela pomiędzy ukazywaniem na scenie 

Wagnerowskich postaci Zygfryda, oraz Alberyka (na twarzy którego dominowało 

odczłowieczenie na skutek zniekształcenia jej rysów) i Fafnera, przynależnych do 

ahistorycznego świata Pierścienia Nibelunga, a skrajnych względem siebie oblicz tego 

samego miejsca – w zależności od pojawiających się wymienionych postaci – dać może 

asumpt do stwierdzenia, że przedstawiony mroczny wizerunek lasu, stanowić mógł 

u Everdinga dendrologiczny symbol działania wyniszczającej siły zła802. Co istotne 

w sposobie teatralizacji w warszawskiej inscenizacji owa zmiana tak skrajnych oblicz 

(radosnego jak i groźnego) leśnego krajobrazu, dokonywana na oczach widzów, możliwa była 

dzięki zabiegowi posłużenia się stałą dekoracją, przypominającą wysokie, smukłe, pnie 

drzew, pełniących tu swoistą funkcję „punktu wyjściowego” do ukazywania rzucanych na 

przemian na tło sceny promiennych lub posępnych projekcji slajdowych, oraz zmiennemu 

natężeniu oświetlenia scenicznego. Zauważyć trzeba, że w kreacji owej metafory teatralnej 

obraz mrocznego lasu stanowił jedynie pewne uzupełnienie (owe sceniczne „rozszerzenie” 

semantyczne) wobec obrazu jaskini, usytuowanej w centralnej części warszawskiej sceny 

w postaci potężnej, ciemnej wyrwy w ziemi, będącej zarazem stałym elementem dekoracji 

całego aktu II inscenizacji, podobnie jak leśne wzniesienie.  

Należy zaznaczyć, że w kreacji obrazu jaskini w dwóch polskich, powojennych 

realizacjach Zygfryda posłużono się diametralnie różnymi nawiązaniami do chtonicznych 

form, jakie przybierać może podziemna grota. Podejmując badania nad wyobrażeniami ziemi 

pod kątem oporu, jaki stawia ona podczas zetknięcia ze zmysłem dotyku, wyróżnia Marzenna 

Jakubczak ziemię miękką – dzieląc ją jeszcze na dwa rodzaje: miękką-mokrą poddaną 

                                                
802 Zob. fot. nr 200, nr 202, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.142-143. 
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wpływom żywiołu wodnego czyli niestabilną, grząską i miękką-suchą (piasek, kurz, pył, 

proch) – oraz twardą-kamienistą. Analizując pierwszy rodzaj ziemi pisze:  

miękki, błotnisty grunt, czy wręcz bagno – pośrednia forma między wodą, a ziemią – 
symbolizuje daremny wysiłek, trud, kłopot oraz zagrożenie bądź chorobę. Nadmierna 
ingerencja żywiołu wody odbiera ziemi jej moc płodzenia i degraduje jej aktywny, kreatywny 
potencjał.803  

O zaistnieniu tego właśnie steatralizowanego rodzaju gruntu u Everdinga świadczyć 

mogą fotografie, na których widać zatopione w ciemnej powierzchni przedstawione 

w niezwykle realistyczny sposób potężne korzenie drzew, wśród których pojawia się nieco 

niżej najpierw Alberyk, wypełzający pomału z podziemi, a później sam Fafner. Jednocześnie, 

komplementarnie do tych scen pojawiać się będzie wizerunek martwego lasu, mogącego 

stanowić – co zostało wyakcentowane już nieco wcześniej – swoistą wizualizację owego 

wyjałowienia, a następnie kierunek ku odczytaniu dalszych sensów teatralnych znaków, tak 

przedstawionych oblicz ziemi804.  

Zatrzymując z kolei uwagę na symbolice kamienia, trzeba mieć na uwadze jego 

potężną, kulturową rozpiętość semantyczną, zdolną przywoływać skrajne ewokacje, zależne 

od kulturowego pryzmatu, w horyzoncie którego, odczytujemy dane dzieło. Przywołany tu 

aspekt symbolizacji tego wytworu ziemi, ujawnia w jego zastygłej, skostniałej formie, 

pozbawioną życia naturę skamieniałości. Jak bowiem zauważa Jakubczak:  

twardy, nieprzenikliwy kamień, nienadający się do przyswojenia w postaci pokarmu, 
jakże obcy strukturze żywej tkanki, zdaje się być przeciwieństwem życia, jego naturalnej 
zmienności.805 

To właśnie obraz kamiennych form dominował w scenicznej kreacji jaskini we 

wrocławskiej inscenizacji Zygfryda. Taki artystyczny wybór Hansa Petera Lehmanna nie 

ograniczył się jedynie do przedstawienia olbrzymiej skalnej ściany, obejmującej część 

monumentalnego tła, na której wyświetlona została jej multimedialna projekcja, lecz 

w obrębie środkowej części sceny stworzone zostało wręcz „skalne pasmo”, obejmujące 

wszystkie jej plany. Stąd też, na proscenium wrocławscy widzowie zobaczyć mogli dekoracje 

potężnych głazów, nieco wyżej natomiast, postać potężnego smoka, zbudowanego także 

z szarych elementów, przypominających kształtem i fakturą kamienne bloki. 

Mając świadomość, że obraz jaskini będącej zarazem miejscem przebywania 

pilnującego skarbu Fafnera już podczas analizy tekstu dramatycznego waloryzowany został 
                                                
803 M. Jakubczak, Ziemia, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.48. 
804 Zob. fot. nr 201, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.142. 
805M. Jakubczak, Ziemia, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.48. 
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negatywnie (metafora zagrożenia), w artystycznym zabiegu twórców wrocławskiego Zygfryda 

dostrzec można – w oparciu o pewnego rodzaju kontaminacje wątków badawczych, 

dotyczących symboliki kamienia i jaskini – w wyborze takich właśnie artystycznych środków 

intensyfikację owej metafory. Jednocześnie, dokonując analizy już nie fragmentu, ale całego 

obrazu scenicznego w scenie walki (akt II) poprzez antytetyczne wyobrażenia ziemi –

przeciwstawienie „skalnego pasma” dwóm „pasmom zieleni” – odczytać można, jako 

zestawienie metaforycznych kręgów życia i śmierci oraz Dobra i zła, przypisanych 

w dramacie dwojgu walczącym ze sobą w tej scenie, Wagnerowskim bohaterom. To myślenie 

obrazami żywiołu widoczne jest we wszystkich planach sceny, w których kolejno, witalność 

traw i lasu przeciwstawiona została skamieniałości głazów, oraz skalnej ściany. Ponadto, do 

budowania takich opozycji semantycznych wykorzystano, przenikające steatralizowaną zieleń 

jasne i ciepłe, złoto-pomarańczowe światło, skontrastowane z chłodnym niebieskim 

oświetleniem, dominującym w centralnej części sceny, co podkreślało jeszcze owe odczucie 

dychotomiczności806.  

Podsumowując tę refleksję w horyzoncie niniejszej problematyki, stwierdzić można, 

że choć w dwóch realizacjach (warszawskiej i wrocławskiej) Zygfryda pokazano różne 

oblicza ziemi, to uzyskano ten sam efekt – pośrednie nawiązanie do wyobrażenia ziemi jako 

źródła życia oraz ziemi jałowej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
806 Zob. fot.nr 252, [w:] Aneks, Rozdział IV Pierścień Nibelunga, s.177. 
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Rozdział V: Parsifal.Uroczyste misterium sceniczne w trzech aktach 

 

5.1. Analiza tekstu dramatycznego Parsifala pod kątem metaforyki żywiołów 

Parsifal – ostatnie dzieło dramatyczne Richarda Wagnera. Już sam pełny jego tytuł 

Parsifal.Uroczyste misterium sceniczne w trzech aktach807 ukierunkowuje odbiorców w stronę 

kategorii dramatu religijnego. Jak jednak twierdzi Irena Sławińska, nie sam tytuł dzieła, lecz 

zawarte w jego strukturze wyróżniki charakterystyczne dla dramatu religijnego, świadczyć 

powinny o takiej proweniencji.  

W tym rozdziale podjęto zatem próbę uwzględnienia perspektywy, zdeterminowanej 

przez profesor Sławińską, odnajdując w dramacie muzycznym Parsifal owe zaproponowane 

przez uczoną wyróżniki, budując w ten sposób istotny pryzmat dla odczytania tekstu dramatu 

pod kątem metaforyki żywiołów, zgodnie z przyjętą w dysertacji metodologią. Jak pisze 

profesor Sławińska: 

Percepcja dramatu religijnego wymaga więc przygotowania, uwrażliwienia, dobrej 
woli, ale i przezwyciężenia pewnych przyzwyczajeń psychologicznej i psychoanalitycznej 
natury; musimy strzec się ustawienia uwagi na postaci bohatera jako na centralnej sprawie 
dramatu; analizy charakteru, weryfikacji jego profilu psychologicznego, prawdopodobieństwa 
reakcji itp., jakkolwiek w dramacie tym w szczególny sposób obowiązuje prawda o człowieku, 
niesprawdzalna jednak takimi instrumentami.808  

Jeśli więc – przywołując refleksje badaczki – dramat religijny jest teocentryczny, nie 

antropocentryczny, a w centrum jego struktury jest Bóg, nie człowiek, zaś ściślej sprzężenie 

Boga z człowiekiem, to – z perspektywy problematyki tej pracy – postawić można pytanie czy 

to sprzężenie, o którym pisze Sławińska, jest wyrażone w dziele poprzez obrazy natury?  

Tematykę związaną z zaistnieniem perspektywy metafizycznej w utworach Richarda 

Wagnera poruszyła w swoich badaniach nad rekonstrukcją poglądów Tadeusza Zielińskiego 

na dramat i teatr Grażyna Golik-Szarawarska przypominając stanowisko uczonego, że 

w Wagnerowskich dziełach ścierają się „dwie podstawowe i przeciwstawne siły natury, 

a jednocześnie dwa najistotniejsze doświadczenia transcendencji miłość i śmierć”809. 

W ukazanej tu opozycji, miłość stała się synonimem radości życia, przeciwstawionej 

destrukcyjnej sile śmierci, a sam dramat muzyczny Parsifal nazwała badaczka „misterium 

                                                
807 R. Wagner, Parsifal, przeł. L. Popławski, Lwów 1906. 
808 I. Sławińska, Odczytywanie dramatu, Poznań 1988, s.80. 
809 Cyt. za: G. Golik-Szarawarska, „Wieczna chorea”. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, op.cit., 
s.59. 
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będącego wyznaniem niezachwianej wiary, choć zabarwionej bolesną świadomością 

poniesionej przez Boga ofiary w imię miłości człowieka”810.  

W horyzoncie tych rozważań przedstawiona została również, wspólna dla wszystkich 

Wagnerowskich dzieł idea zbawienia, eksponowana z różnym natężeniem w kolejnych 

utworach niemieckiego kompozytora. Jak pisała bowiem:  

Jego zdaniem [Tadeusza Zielińskiego] twórczość Wagnera porównywalna jest 
z „Faustem”, albowiem i tu i tam obecna jest idea zbawienia; z tym, że w utworach Wagnera 
jej ujęcie jest podwójne: w duchu pesymistycznej filozofii Schopenhauera – „wyzwolenie 
przez wolę niebytu”, i w duchu katolicyzmu – „wyzwolenie przez łaskę, dzięki poświęceniu 
miłości lub litości”. Pierwszy aspekt dostrzegł w formie czystej w „Zmierzchu bogów”, drugi 
– według niego – nieśmiało pobrzmiewa w „Holendrze tułaczu”, krystalizuje się 
w „Tannhäuserze”, by w pełni zabrzmieć w „Parsifalu”.811 

Poprzez taką płaszczyznę przywołanych tu konstatacji badaczki, w dalszej części 

niniejszej analizy nastąpi próba refleksji, czy wszystkie obrazy żywiołów w Parsifalu 

stanowić mogą symboliczną wizualizację kategorii – pojętych z perspektywy chrześcijańskiej 

– takich jak miłość, litość czy łaska, a także takich, jak grzech i jego destrukcyjna siła? 

Postawione pytanie wiąże się również z zaistnieniem potrzeby sformułowania odpowiedniego 

pryzmatu-idei, który uzasadniałby takie ukierunkowanie analizy. 

Ryszard Daniel Golianek w Wagnerowskich dramatach (Pierścieniu Nibelunga, 

Tristanie i Izoldzie oraz w Parsifalu) także widział kategorię miłości jako kluczowy element 

dzieł mistrza z Bayreuth. W Parsifalu – jak podkreślał badacz – kategoria ta, wpisana została 

w koncepcję wyobrażenia miłości bliskiej chrześcijańskiej idei agape, miłości konstytuowanej 

w kategoriach współodczuwania i współczucia, a także wpisanej w wyobrażenia miłości 

z Hymnu z Listu św. Pawła do Koryntian812. Zdaniem autora Zrozumieć operę oś dramatu jest 

natomiast na granicy dwóch światów813. 

Ów aspekt symbolizacji dwóch światów, wpisujących się w dualistyczną opozycję 

dobra i zła poruszony przez Golianka podobnie widział Bohdan Pociej, zaznaczając że 

Parsifal jest dramatem nie tyle zindywidualizowanych osób, co postaci – symboli. A „cała ta 

symbolika postaci ześrodkowuje się wokół nadrzędnej symboliki czasu i przestrzeni, miejsca 

i przedmiotu. Pod względem akcji dramat zbudowany jest na zasadniczej dialektycznej grze 

                                                
810 Ibidem, s.59. 
811 Ibidem, s.58-59. 
812 Zob. R.D. Golianek, Zrozumieć operę. op.cit., s.103 
813 Ibidem, s.103-105. 
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napięć: między dobrym i świętym (państwo Graala), a państwem zła (zamek i ogród 

Klingsora); obszarem czaru dobrego, a obszarem czarów złych”814.  

Owe przestrzenie dramatyczne obydwu światów wpisane są natomiast w obrazy 

natury. Przenikają one, same stając się semantycznymi nośnikami zaakcentowanej dychotomii 

ukazanej pod postacią walki metafizycznych sił Dobra i zła z pierwszych dwóch aktów 

dramatu:  

Akt I 

Las cienisty i cichy, lecz nie ponury, o skalistym podłożu. Na lewo podnosi się drożyna 
do zamku Graala. W głębi pochyla się teren ku leśnemu jeziorku. 

[...] 

AMFORTAS 

Po nocy pełnej mąk. 

Czar świtu, leśnych łąk, 

Fal świętych toń, 

Krzepiącą tchnie nadzieję,  

[…] 815 

Jednakże sceneria, w której następnie dojdzie do spotkania Parsifala z rycerzami 

zakonu, nie jest zwyczajna. O jej wyjątkowości stanowić mogą słowa protestu, oburzenia, 

które wypowie Gurnemanz do Parsifala, po zabiciu przez niego łabędzia:  

GURNEMANZ 

Niesłychana rzecz! 

Ty śmiałeś zabić? Tutaj w świętym lesie [podkreślenie – D.Ż.] 

Gdzie błogi spokój koił cię?816 

Zbawcza moc, jaką przynosi rycerzom możliwość uczestnictwa w celebracji Graala 

jest na tyle silna, że potęga sacrum promieniuje nie tylko na strażników owej świętości, lecz 

także na otulającą zamek przyrodę, która również staje się przestrzenią świętą – zewnętrzną 

warstwą skrywanej tajemnicy sacrum. Tę „warstwowość” scenerii zauważyć można podczas 

lektury kolejnych didaskaliów: 

                                                
814 Ibidem, s.171. 
815 R. Wagner, Parsifal, op.cit., s.7-11.  
816 Ibidem, s.22.  
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Powoli, gdy zdaje się, że Gurnemanz i Parsifal kroczą, przesuwa się sceneria, 
nieznacznie niknie las; pośród skał ukazują się wrota, które ich obejmują; potem ukazują się 
w pnących się ku górze korytarzach, zda się, że nimi kroczą. Słychać powoli zbliżające się 
granie puzonów i odgłos dzwonów. Wreszcie znajdują się w olbrzymiej sali, przechodzącej ku 
górze w wysoką kopułę, którą pada światło do wnętrza. Ze szczytu kopuły dochodzą coraz 
głośniej odgłosy dzwonów.817  

Ponadludzki wymiar, jaki przez chwilę zostaje dany uczestniczącym w misterium 

Graala, ów kontakt z Transcendencją Krzysztof Kozłowski opisze jako ukazanie „otwartego 

nieba”, „w takim sensie, w jakim rozumiano je we wczesnych formach kultu religijnego i 

w jakim sensie rozumie się to jeszcze dzisiaj w mszy chrześcijańskiej”818. Korespondencja 

światów natomiast, zdaniem badacza, zachodzi w ukazaniu relacji pomiędzy dramatis 

personae, a głosami dochodzącymi z różnych wysokości kopuły. Obraz przestworzy, 

przepełnionych twórczą mocą Ducha Świętego nie był obcy sztuce romantycznej, która 

w dużym stopniu taką symbolikę czerpała z tradycji judeo-chrześcijańskiej.  

Dlatego też głosy, o których pisał Kozłowski są istotnym elementem łączącym 

obydwa światy. Jednakże centralnym punktem owej korespondencji zdaje się być moment, 

w którym jasność wypiera panujący wcześniej w sali zamkowej mrok: 

Świetlany, olśniewający promień pada z góry na Graala, który poczyna jaśnieć coraz 
potężniejszym purpurowym blaskiem. Amfortas, jakby w zachwyceniu, podnosi Graala 
wysoko, ukazując go na wsze strony, poczem błogosławi nim chleb i wino. 819  

Owe światło, które w zetknięciu ze świętym naczyniem przybiera następnie 

purpurowy blask odczytać można jako metaforę emanacji Bożej Miłości, która pod postacią 

świetlnego strumienia przenika całą przestrzeń dramatyczną sceny stając się wizualizacją 

boskiego tchnienia przez Ducha Świętego820.  

Światło łaski przenika więc całą przestrzeń dramatyczną „świetlistego” aktu I. 

Jedynym momentem, który przyciemniać może całą radość uczestników wieczerzy Graala są 

słowa Gurnemanza skierowane do Parsifala, przestrzegające go o Klingsorze. Po raz pierwszy 

uwypuklają one tak mocny dualizm Dobra i zła, który w dramacie przedstawiony został pod 

postacią obrazów natury:  

GURNEMANZ 

Dlatego gniew go natchnął myślą złą, 

Jakby z niegodnych ofiar swoich  
                                                
817 Ibidem, s.29. 
818 Inf. za: K. Kozłowski, Teatr i religia sztuki: „Parsifal” Richarda Wagnera, op.cit., s.194. 
819 R. Wagner, Parsifal, op.cit., s.35. 
820 Zob. R. Poudier, Tchnienie życia. Duch Święty w Biblii, tłum.M. Kuzdrzyn, Częstochowa 1998. 
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Piekielnych czarów mógł zebrać plon; 

Wnet zdobył go: 

Upojny ogród stworzył pośród jarów 

W nim zasiał dziewcząt cudnych kwiecie 

Na wojów Graala, miłosnych czarów,  

I pokus piekieł rozpiął siecie: 

Gdy skusił cię, Toś już zgubiony 

Przezeń niejeden nam stracony821 

To oddziaływanie i próba zawładnięcia przez Klingsora czystym i dobrym sercem 

każdego gościa, a zwłaszcza rycerzy Świętego Graala, których wspomina Gurnemanz 

w pierwszych scenach aktu II, w bezpośrednim oddziaływaniu tej „przestrzeni” na Parsifala 

było na tyle wyraziste, że skłoniło Bohdana Pocieja do nazwania tej części fabuły, czasem 

kuszenia.  

Ten „mechanizm” grzechu, ów moment kuszenia, a następnie siła jego destrukcyjnej 

mocy, która w następstwie wyjaławia ciało i duszę jest zobrazowany w akcie II dramatu 

właśnie pod postacią dwóch oblicz natury. Z pozoru są to dwa diametralnie inne, wręcz 

antynomijne obrazy przyrody, bujnego w kwiecie ogrodu oraz pozbawionego wszelkich 

oznak życia pustkowia, jednakże w trakcie analizy dostrzec można, jak mocno są one 

zasymilowane, łącząc tak różne oblicza w działanie jednej nadprzyrodzonej siły zła. Pierwszy 

z nich to obraz ogrodu, stanowiącego metaforę owej iluzji, pod którą ukrywa się prawdziwe 

oblicze działania metafizycznej siły zła. Od początku aktu II przed młodzieńcem rozpościera 

się wspaniały, piękny widok:  

[…] równocześnie pojawia się zaklęty ogród, rozciągający się na całej scenie, pełen 
bujnej roślinności południowej, i najwspanialszych kwiatów. […] Na murze stoi Parsifal, ze 
zdumieniem spoglądając w ogród. Ze wszystkich stron, tak z ogrodu, jak i z zamku wypadają 
tłumnie, to pojedynczo, coraz gęściej piękne dziewczęta, w pośpiesznie narzuconych szatach, 
jakby dopiero co ze snu wyrwane. Niektóre, co się w krzewach ukryły, wychodzą teraz 
w kwietnych szatach, same czyniąc wrażenie kwiatów.822 

Również konstatacja Ryszarda Daniela Golianka, który powabne postaci Dziewcząt-

Kwiatów nazwał uosobieniem zmysłowych pokus owej ułudy świata Zła i – za Hartmutem 

Zelinskym widział w nich zatrute kwiaty (Giftblumen)823, swoiste inkarnacje mrocznych sił – 

                                                
821 R. Wagner, Parsifal, op.cit., s.19.  
822 Ibidem, s.46.  
823 R.D. Golianek, Zrozumieć operę, op.cit.,107. 
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jeszcze mocniej uwydatnia, że przestrzeń ogrodu nie jest zwykłą scenerią. Zło, ukryte w tej 

iluzji piękna oddziałuje od samego początku na bohatera, mamiąc jego oczy i zmysły 

ulotnymi obietnicami o doczesnym szczęściu, jakie niesie ze sobą cielesne spełnienie:  

 

DZIEWCZĘTA 

 wiją się w tańcu w koło Parsifala, jakby w radosnej zabawie dzieci, na przemian 
zawodząc korowód i gładząc mu lice w Przechodzie 

Pójdź! Pójdź! 

Piękne dziecię, 

na twe rozkosze 

wszak zakwitło to kwiecie, 

ja, miłosny trud znoszę. 

 

DZIEWCZĘTA 

Ogrodu czar  

I wonne powiewy  

[…] 

Gdybyś nam serce dał, 

kochankiem się kwiatu stać chciał824 

 

Piękno młodych, kobiecych postaci oraz przepych całej tej przestrzeni stanowić mogą 

swoiste narzędzia, którymi często posługuje się niszczycielska kategoria grzechu. Taka 

konstrukcja kolejnych cykli obrazów, składających się na cały akt II, zdaje się nawiązywać do 

obrazu zagrożeń, na które narażony jest człowiek przedstawiony w Liście św. Jakuba 

Apostoła:  

9 Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, 10 bogaty natomiast ze swego 
poniżenia, bo przeminie niby kwiat polny*.11 Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, 
kwiat jej opadł*, a piękny jej wygląd zginął. Tak też bogaty przeminie w swoich 
poczynaniach. 

12 Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, 
otrzyma wieniec życia*, obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. 13 Kto doznaje pokusy, 

                                                
824 Ibidem, s.50. 
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niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też 
nikogo nie kusi. 14 To własna pożądliwość wystawia na pokusę i nęci każdego. 15 Następnie 
pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. 16 Nie 
dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani! (Jk 1, 9-16)825 

Niszczycielska siła grzechu nie dotyka Parsifala. Odrzuca on kolejno wszystkie 

pokusy, skonkretyzowane w postaci Dziewcząt-Kwiatów, a następnie w osobie Kundry. Jego 

serce wolne od trucizny, która wywołała takie cierpienie u Amfortasa, pozostaje wciąż czyste. 

Idąc w takim kierunku interpretacyjnym, niemożność zranienia bohatera przez włócznię 

rzuconą przez Klingsora odczytać można symbolicznie. Walka Parsifala z Klingsorem jest 

odzwierciedleniem jego wewnętrznej walki z rodzącą się pokusą i podszeptami złego ducha. 

Dopełnieniem całej sceny jest nakreślenie w powietrzu przez bohatera znaku krzyża, 

będącego jednocześnie znakiem zwycięstwa, a także istotnym jego pryzmatem: 

 PARSIFAL 

 Ja znakiem tym, niweczę twoje czary: 

 Tak jak ranę on zleczy, 

 którą nim zadałeś, 

 w zwaliska i gruzy 

strąci mamiący ten czar!826  

W konfrontacji z prawdą zawartą w słowach i czynie bohatera cała barwna sceneria 

aktu II ulega zniszczeniu: 

Zamek zapada się, jakby pośród trzęsienia ziemi, ogród zmienia się w pustkowie, 
dziewczęta leżą w koło na ziemi jako powiędłe kwiaty. [podkreślenie – D.Ż.]827  

To drugie oblicze przyrody, które ukazuje się nagle przed oczyma Parsifala, odczytać 

można jako metaforyczny obraz, przedstawiający prawdziwe oblicze niszczycielskiej siły zła. 

Obraz pustyni, konotuje wyjałowienie, brak wody – kojarzy się nieuchronnie z brakiem życia. 

Próbując dokonać kolejnych konotacji w pryzmacie Nowego Testamentu obraz pustkowia czy 

też pustyni to miejsce oddalone od działania zbawczej mocy Ducha Świętego. W tej 

wyjałowionej przestrzeni, podczas 40-dniowego postu Jezus Chrystus jest kuszony przez 

szatana. Obszary bezwodne stanowią również miejsce, w którym przebywa wygnane zło, na 

co zwraca uwagę Ewangelia według św. Łukasza:  
                                                
825 Pismo Święte Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedtyktów Tynieckich, 
wyd. II, Opole 1989, s.599-600. 
826 R. Wagner, Parsifal, op.cit., s.65. 
827 Ibidem, s.66. 
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24 Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych 

szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”.  

( Łk 11, 24)828  

Żywioł zła i bezpośrednio z nim związanego grzechu wpisany został w dramacie 

w metaforę iluzji piękna. Jak bardzo jest ono pozorne i nierzeczywiste zostanie wyrażone 

w momencie konfrontacji z prawdziwymi wartościami moralnymi, wyrażonymi w znaku 

krzyża gdy cała barwna przestrzeń ogrodu zapada się, ukazując obraz pustyni.  

 Przywołane we wstępie analizy – idea zbawienia oraz idea miłości caritas-agape – 

stają się istotnym, filozoficznym horyzontem zdarzeń dramatycznych całego aktu III 

Wagnerowskiego misterium. Już pierwsze wskazówki sceniczne, rozpoczynające ostatni akt 

opisują promienne oblicze natury, wskazując, w jakiej scenerii będzie się on rozgrywać:  

W krainie Graala. Wesoła, rozjaśniona wiosną okolica, w głębi łagodnie 
rozpościerają się łąki kwietne. Przód sceny zajmuje skraj lasu, rozciągającego się na prawo. 
Na przodzie sceny, po stronie lasu, źródło, naprzeciw niego, nieco głębiej uboga chata 
pustelnicza, przytulona do skały. Wczesny ranek.829 

Kiedy Parsifal powraca po długiej tułaczce po świecie, podczas której – jak opowiada 

wzruszonemu jego historią Gurnemanzowi – zaznał dużo cierpienia, a także stoczyć musiał 

wiele walk w obronie świętej włóczni, nie jest już tą samą postacią, jak na początku utworu. 

Ubrany w rycerską zbroję jawi się staremu pustelnikowi jako przyszły król krainy Graala, 

godny następca umierającego Titurela. Namaszczenie, jakiego udziela Parsifalowi starzec, 

staje się zapowiedzią przyszłych wydarzeń: 

GURNEMANZ  

wstrzymując Kundry 

Nie tak! 

Niechaj sam święty zdrój pielgrzyma skrzepi falą swą 

przeczuwam, jeszcze dziś 

on wielkich dzieł dokona,  

by godnie pełnił urząd święty 

być musi wolen zmaz 

i długich tułactw kurz 

                                                
828 Pismo Święte Nowego Testamentu, op.cit., s.188-189. 
829 R. Wagner, Parsifal, op.cit., s.67. 
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niech święty zeń obmyje zdrój! 

Oboje przesuwają łagodnie Parsifala nad brzeg źródła.830 

Powrót bohatera przypada, jak zauważa stary pustelnik, na najświętszy dzień – dzień 

Wielkiego Piątku, który starzec nazwie czasem Cudu Wielkopiątkowego. Zdaniem Bohdana 

Pocieja: 

Parsifal to dzieło teatru religijnego. Lecz religijność nie jest tu jednoznaczna ani 
bezsporna; od czasu premiery po dziś dzień bywa dyskutowana […] religijność wtopiona jest 
tu w piękno, spowita nawet w pewien przepych piękna scenicznego […] To co religijne i to co 
estetyczne stanowi tu nierozłączną jedność831. 

Istota tego piękna w dramacie przedstawiona jest, przede wszystkim, za pomocą 

obrazów natury. Jednakże nie każde piękno należy identyfikować z dobrem. Przestrzegał 

o tym w Filozofii dramatu ksiądz Józef Tischner, podkreślając, że gdy staje się ono w naszym 

odbiorze tym samym co dobro, staje się jedynym absolutem, tym samym podporządkowując 

sobie prawdę832. A przecież zło również stwarza piękno, które staje się iluzją dobra. Przed 

takim zagrożeniem spersonifikowanego pod postacią powabnych dziewcząt żywiołu zła, 

przybierającego oblicze piękna, stanął w akcie II Parsifal. Wypowiedź bohatera zdaje się 

obrazować to zagrożenie, a przywołane tutaj dwa oblicza żywiołu piękna zawartego 

w kwiatach, podkreślają jak różne są ich źródła:  

PARSIFAL  

Odwraca się i patrzy z cichym zachwytem na las i łąkę 

Jak piękne dziś wydają się te łąki! 

Jam widział kwiaty pełne kras , 

Co żądzą tchnąc, w około mnie się pięły, 

Lecz nigdy wdzięcznych tak jak te, 

Te trawy, krzewy i kwiaty, 

Dziecięcym wdziękiem wszystkie tchną 

I tkliwe dziś witają mnie.833 

                                                
830Ibidem, s.75. 
831 B. Pociej, Wagner, op.cit., s.168. 
832 Za: J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2012, s.127. 
833 R. Wagner, Parsifal, op.cit., s.78. 
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Z pozoru to samo piękno kwiatów zasymilowane jest z dwoma diametralnie innymi 

oraz wręcz antynomijnymi względem siebie stanami. Pierwszym z nich jest żądza, drugim, 

niewinność, przyrównana tutaj do dziecięcego wdzięku. Stan niewinności, który 

symbolizowany jest postacią wiosennych traw, krzewów i kwiatów zawartych w tym obliczu 

przyrody, odczytać można zarówno jako metaforę miejsca, jak i stanu wiecznej szczęśliwości, 

który jest również synonimem Raju. O przedmiocie najgłębszych tęsknot ludzkich – 

wiecznego życia w więzi z Bogiem, będącego źródłem wszelkiego dobra – mówił w swojej 

homilii Eucharystia dar ofiarowany wszystkim834 Święty Jan Paweł II. Możliwość 

uczestnictwa w wiecznym życiu – wedle nauk Kościoła Rzymskokatolickiego – przeznaczona 

jest dla osób, które nawrócą się przed śmiercią. Nawrócenie postrzegane jest tu jako proces, 

a jego zewnętrznym obliczem są prawe i dobre życie, a także dokonanie aktu żalu za grzechy.  

Ów rozjaśniony, przepełniony blaskiem i świeżością obraz przyrody skłonił Sama 

Gilsona do tezy, że w Wagnerowskim Parsifalu „natura już zawsze będzie uczestniczyła 

w Zachwyceniu Wielkopiątkowym”. Problematyka Boga, który w swej dobroci poprzez 

piękno manifestuje swoją miłość do całego świata, rysuje się w kolejnej wypowiedzi 

Gurnemanza, który tłumaczy Parsifalowi, dlaczego to właśnie radosne oblicze przyrody 

powinno otulać ten święty dzień:  

 GURNEMANZ 

 To są Wielkiego Piątku cuda, panie! 

  

 PARSIFAL 

 Oh biada, wszak w tym boleści dniu  

 powinno wszystko co kwitnie, 

 co dysze, żyje i rodzi się, 

 zasmucić się i płakać? 

 

GURNEMANZ 

Więc spójrz, że nie jest tak, 

Grzesznika gorzkie łzy spływają, 

I świętą rosą w krąg  
                                                
834 Zob. Przemówieniena i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 2008.  
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Zraszają kwiecie łąk: 

On je tak świetnie stroi. 

W radości, ziemski zwierz i kwiat 

Ten Zbawiciela święty ślad 

W modlitwie wielbi swojej. 

[…] 

Więc czuje kwiat i trawka pośród łąki, 

Że dzisiaj ludzka stopa szczędzi je, 

I tak, jak Bóg w niebiańskiej łasce swej, 

Zań poniósł krzyż, litując się, 

Tak człowiek dziś miłując kwiat 

W ślad Pana kroczyć chce.835 

 

W obrazie przyrody ujęte zostają również dwie istotne metafory religijne. Pierwsza to 

metafora aktu żalu za grzechy, skonkretyzowana pod postacią kropel rosy. Druga związana 

jest ze zwrotami „w radości ziemski zwierz i kwiat ten Zbawiciela święty ślad”, oraz „tak 

człowiek dziś miłując kwiat w ślad Pana kroczyć chce”. Obydwa zwroty odczytać można 

w pryzmacie problematyki, którą w najbardziej lapidarny sposób można określić jako 

poszukiwania Boga. Metaforę śladu Nieskończonego w ujęciu Emmanuela Levinasa 

tłumaczył ks. Józef Tischner następująco: 

Szukać Boga to jakby iść za śladem. Nie oznacza się to, że idzie się w przeszłość. Nie 
szuka się raju na zawsze utraconego, lecz ziemi od wieków obiecanej. Bóg mija w ten sposób 
iż wyprzedza: „Bóg, który minął, nie jest wzorem, do którego mogłaby się upodobnić twarz. 
Być podobieństwem Boga nie znaczy być ikoną Boga, lecz znajdować się na Jego śladach. 
Objawiony Bóg naszej judeochrześcijańskiej duchowości zachowuje całą nieskończoność swej 
nieobecności, zawartą w samym porządku osobowym. Nie ukazuje się inaczej jak przez swą 
twarz, o czym mówi Księga Wyjścia w rozdziale 33. Iść w Jego stronę nie znaczy iść za 
śladem, który nie jest znakiem, lecz iść ku Innym, którzy są na jego śladach”.836  

Przywołując jeszcze słowa ks. Tischnera, że „wszelki dramat jest jednak dramatem 

dobra i zła” 837 przyznać trzeba, że w Parsifalu cała metaforyka Wagnerowskiego dzieła 

zogniskowana jest wokół potężnego – tu metafizycznego – konfliktu dobra i zła. Są one 

                                                
835 Ibidem, s.77-78. 
836 J. Tischner, Filozofia dramatu, op.cit., s.52. 
837 Ibidem, s.113. 
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jednocześnie horyzontem dla dziejącego się ludzkiego dramatu zguby i ocalenia, zarówno 

Parsifala jak i wszystkich postaci scenicznego misterium. Poszukując owego sprzężenia Boga 

z człowiekiem – przywołanego wcześniej za Ireną Sławińską – podjąć można próbę refleksji, 

że w Parsifalu to właśnie obrazy żywiołów są metaforycznymi i semantycznymi nośnikami, 

oraz obrazują w płaszczyźnie tekstu owo sprzężenie. Poprzez użycie metafory zespalającej 

obrazy żywiołów z kategoriami takimi jak miłość, łaska czy też niewinność, ale także 

z kategorią grzechu i jego destrukcyjnej mocy, podjąć można próbę stwierdzenia, że obrazy 

natury w Parsifalu zdają się być osadzone w kategoriach eschatologicznych. Poprzez obrazy 

pustyni (akt II) oraz kwitnących, wiosennych łąk (akt III) zwizualizowane zostały „żywioły” 

zła i grzechu, oraz „żywioł” nadprzyrodzonej miłości Boga względem ludzi, stanowiące 

wpisujące się w potężną opozycję idei wiecznego potępienia, a idei zbawienia. 

Idea ta eksponowana w całym dziele najmocniej pod postacią oblicza miłości Caritas 

(miłości przepełnionej miłosierdziem), będzie miała swą apoteozę w finałowej scenie dzieła, 

w której na uroczystym pogrzebie Titurela główny bohater, poprzez dotknięcie Świętą 

Włócznią rany Amfortasa uzdrawia go, jednocześnie stając się głównym strażnikiem Graala:  

Chłopcy odsłaniają skrzynię: Parsifal wyjmuje zeń „Graala” i pogrąża się 
w zachwycie na jego widok w cichej modlitwie. „Graal” poczyna jaśnieć: jego światłość 
spływa na wszystkich. Titurel wskrzeszony w tej chwili, powstaje w trumnie błogosławiąc. 
Z wyżyn kopuły spływa biały gołąbek i unosi się nad głową Parsifala. On wznosi „Graala” 
i ukazuje go zachwyconemu Rycerstwu. 

 

WSZYSCY (wraz z głosami ze średniej i najwyższej części kopuły, ledwo 
dosłyszalnie) 

Świętej łaski cuda; 

Wybawcy wyzwolenie!838 

 

 

Poprzez analizę ukierunkowaną na wyabstrahowanie obrazów żywiołów z tekstu 

dramatycznego Parsifala, w rozdziałach dotyczących rekonstrukcji wybranych polskich 

inscenizacji tego misterium scenicznego, podjęte zostaną następujące kwestie: 

- Czy wyeksponowano obrazy natury i jakich użyto do tego środków scenicznych? 

                                                
838 R. Wagner, Parsifal, op.cit., s.85. 
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- Czy obrazy świętego lasu i zaczarowanego ogrodu Klingsora w rekonstruowanych 

inscenizacjach są tylko zwykłą, nieożywioną, scenerią, czy też stanowią ważny element 

scenograficzny o semantycznym potencjale? 

- Czy i w jaki sposób zobrazowano konflikt dwóch metafizycznych sił Dobra i zła, jakich 

środków użyto?  
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5.2. Próba zdefiniowania wersji kanonicznej inscenizacji Parsifala w aspekcie 

problematyki pracy. 

 

Prapremiera ostatniego Wagnerowskiego dzieła Parsifal miała miejsce 25 lipca 1882 

roku w Bayreuth i zakończyła się pełnym sukcesem. Kierownictwo muzyczne powierzono 

Hermannowi Levi, scenografię wykonali bracia Brückner według projektu Paula 

Joukovsky’ego.  

Jak zaznaczał Patrick Carnegy, całą inscenizację przeniknął romantyczny naturalizm, 

który – wedle autorskich intencji – odznaczać się miał realistyczną formą obrazów natury, 

z zawartym pierwiastkiem nadzwyczajności, który dotyczył zwłaszcza obrazowania przyrody 

– ogrodu Klinsora w akcie II, oraz lasu i łąk, które – jak podkreślał badacz – w akcie III 

rozkwitnąć miały w nadzmysłowym cudzie839.  

Według Carnegy’ego zamysłem Wagnera było ukazanie ogromnej rozbieżności 

pomiędzy obliczami dwóch światów:  

Wagner asked for the maximum contrast between the healing force of the natural 
world […] and the conjurations of Klingsor's castle.840  

Inspiracją dla steatralizowanej natury zaczarowanego ogrodu Klingsora 

w prapremierowym przedstawieniu była roślinność, jaką ujrzał Wagner w parku Palazoo 

Rufolo w Ravello, kiedy wraz z rodziną w 1880 roku, podróżował po Włoszech. 

Natchnieniem dla obrazu świątyni świętego Graala była z kolei katedra w Sienie. Jednakże – 

co podkreślał amerykański badacz – pamiętać trzeba, że intencją Wagnera, którą nakreślił 

Paulowi Joukovsky'emu, a następnie braciom Brückner, nie było dokładne odwzorowanie 

tychże miejsc, lecz przekazanie zawartego w nich nastroju. Jak pisał: 

But as in the relation of historical Nuremberg to the Meistersinger scenery, what 
Wagner wanted was not photographic stage facsimiles, but inspirations for his own imaginary 
world. The Italian locations were only point of departure.841 

Ogród Klingsora nosił znamiona miejsca sztucznego, pogrążonego w słodkiej malignie 

zawartych w nim pokus. Ukazana w nim roślinność została przedstawiona w postaci bujnej, 

dzikiej, rozwiniętej, przejrzałej wręcz flory, z której wychylały się postaci dziewcząt. Ubrane 

były w postrzępione sukienki w kształcie kwietnych kielichów, na głowie zaś każda z nich 

miała przyczepiony kwiat. Taka charakteryzacja nawiązywała także do kolejnej intencji 

                                                
839 P. Carnegy, Wagner and the Art of the Theatre, op.cit., s.107-108 
840 Ibidem, s.111. 
841 Ibidem, s.111. 
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Richarda Wagnera, który chciał uniknąć w inscenizacji z 1882 roku jakichkolwiek skojarzeń 

kobiet-kwiatów z kobietami lekkiej konduity, gdyż jego celem było uchwycenie nastroju 

nieukonkretnionej, całkowicie efemerycznej, odrealnionej atmosfery pokusy842. 

Podobna wizja uchwycenia nastroju świętości przenikała cały akt III inscenizacji. 

Obraz podróży, w której zawarta została metafora duchowej przemiany Parsifala była dla 

Wagnera niezwykle istotna, stąd też zdecydował, że scena spotkania tytułowego bohatera 

z Gurnemanzem przedstawiona zostanie jako spacer obydwu postaci, które wyjdą z lasu 

i przez łąki podążą aż do świątyni. Symboliczny obraz duchowej drogi, pokonanej przez 

bohatera, wpisany miał być w kolejne oblicza natury. Z technicznej perspektywy nie było to 

łatwym zadaniem, choć – jak podkreślał Carnegy – kinetyczne rozwiązania malowanej 

dekoracji znane były już wcześniej w teatrze barokowym. Zastosowano je także w Bayreuth, 

w postaci trzech umieszczonych za sobą mobilnych panoram, które wprawione w ruch, 

ukazywały publiczności zmianę krajobrazu wobec przemierzających scenę artystów843.  

Istotną rolę w kreacji ostatniego obrazu prapremierowego Parsifala odegrało 

oświetlenie, które jasnym strumieniem światła otulało trzymającego Graal bohatera, wokół, 

którego zgromadzeni byli wszyscy uczestnicy celebracji, klęczący i wznoszący ręce ku 

górze844. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
842 Ibidem, s. 115-117. 
843 Ibidem, s.111-114. 
844 Ibidem, s.109. 
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5.3. Rekonstrukcja spektakli pod kątem teatralizacji żywiołów 

 

5.3.1. Inscenizacja Parsifala z 1993 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie  

Premiera: 26 marca 1993. 
Reżyseria: Klaus Wagner. 
Kierownictwo muzyczne: Antoni Wicherek. 
Scenografia: Thomas Pekny. 

 

Warszawska inscenizacja Parsifala w reżyserii Klausa Wagnera wystawiona na scenie 

Teatru Wielkiego 26 marca 1993 roku była pierwszą polską powojenną realizacją tego 

Wagnerowskiego misterium scenicznego. Wcześniejsza inscenizacja miała miejsce 1934 

roku. Klaus Wagner, wystawiając Parsifala, narzucił mu swoją interpretację sceniczną, 

wyrażoną zarówno w scenografii oraz kostiumach, jak i delikatnej ingerencji w fabułę, 

dotyczącej pierwszej sceny rozpoczynającej dzieło, czym wywołał na łamach polskiej prasy 

dyskusję, widoczną w różnych ocenach recenzentów, jednych oburzonych, zaś innych 

i zaskoczonych koncepcją reżysera. Odczytanie dzieła przez Klausa Wagnera ukierunkowane 

zostało bowiem na poruszenie problematyki wiary, jej kryzysu, a następnie ponownego jej 

odnalezienia. On sam w taki sposób opisywał wielopłaszczyznowy proces przygotowywania 

warszawskiej inscenizacji Parsifala: 

Dlaczego reżyseruję Parsifala w Warszawie? Nie miałem wyboru! I nie chodziło mi 
o honor- choć jest to dla mnie honorem. Nie kierowała mną również idea wymiany między 
niemieckim i polskim teatrem, chociaż współpraca dyrektora Sławomira Pietrasa z moim 
teatrem w Niemczech trwa już od wielu lat. Chodzi mi raczej o efekt tej pracy. Właśnie 
dlatego znalazłem się w samym sercu kraju moich sąsiadów, w Teatrze Wielkim 
w Warszawie, a tętno tego miasta stało się moim tętnem. Mieszkałem tu i pracowałem nad 
wielkim, niemieckim dziełem muzycznym mojego imiennika, najdoskonalszą kompozycją 
Richarda Wagnera. W mieście tak ciężko zmaltretowanym przez Niemców. 

Do czego zmierzałem przede wszystkim? Chciałem zgłębić istotę dramatu i jego 
charakter, opowiedzieć tę złożoną historię tak klarownie, jak prosta jest ona w istocie. Reżyser 
zobowiązany jest przede wszystkim do poszukiwania prawdy. Musi odrzucić to, co w dziele 
jest naleciałością mody, dotrzeć do jego sedna. A sens tej opowieści jest bardzo prosty. 
Zakonowi grozi zagłada. Wszyscy czują się porzuceni, zagubieni, choć droga do oczyszczenia 
tkwi w nich samych. Nie panują nad sobą, a bez tego żadna wspólnota nie jest możliwa. 
Wiedzą o tym i cierpią. Cierpią z powodu wzgardy świata i pogardy dla samych siebie. 
Ratunek musi nadejść, nadzieją – prostota i doświadczenie zarazem, ale bez zmysłowości 
i cynizmu. Kto to ogarnie? Nowo-ochrzczony, który poprzez ból – może – poznał co to litość? 
Czyż nie jest to współczesna opowieść? Czy uda się ująć ją tak trafnie w sto lat po śmierci 
Richarda Wagnera? Opowiedzieć tę historię przejrzyście, nie kalecząc przy tym muzyki – to 
właśnie chciałem osiągnąć, przygotowując warszawską inscenizację „Parsifala”.845  

                                                
845 Klaus Wagner, Od reżysera, [w:] R. Wagner, Parsifal, Program Teatru Wielkiego w Warszawie, sezon 
1993/1994. 
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Nawiązaniem do współczesności w warstwie scenograficznej inscenizacji – autorstwa 

Thomasa Pekny’ego – była olbrzymia, ustawiona po dwóch bokach sceny instalacja, 

zbudowana ze stalowych rur i drewnianych podestów, łączących kolejne piętra labiryntem 

schodów. Niezmienna dla wszystkich trzech aktów przedstawienia surowość formy tej 

konstrukcji przypominała miejsce niedokończonej budowy, stanowiąc zarazem tło dla 

rozgrywającej się – przede wszystkim w pierwszym planie sceny – akcji dramatu, jak 

i miejsce, w którym pojawiały się postaci rycerzy oraz dziewcząt-kwiatów w kolejnych trzech 

aktach spektaklu.  

Reżyserska ingerencja w obrębie płaszczyzny tekstu, dotyczyła natomiast sceny 

rozpoczynającej misterium. W tekście dramatycznym Gurnemanz wyrywa ze snu uśpionych 

rycerzy, znajdując ich w chwili odpoczynku w leśnym zaciszu. W spektaklu od początku 

postaci te czuwały razem z nim, położywszy się dopiero na rozkaz Gurnemanza, który 

śpiewając „dzielna z was straż, czuwa wciąż uśpiona, niech was przebudzi jutrzenka!” sam 

ukląkł, wzniósłwszy ręce ku górze. Ów symboliczny gest odczytać można było, jako wyraz 

szacunku dla wartości transcendentalnych, a ciała leżących rycerzy, które przybrały kształt 

krzyża, jako nadanie owej wartości wymowy chrześcijańskiej846. Co istotne – z punktu 

widzenia tematyki pracy – Klaus Wagner ukazał w spektaklu nieco inny obraz przyrody 

otulającej zamek rycerzy Graala, będącej zarazem przestrzenią oddziaływania sacrum, przede 

wszystkim, poprzez postawę pobożności jego mieszkańców. Centralnym elementem 

scenograficznym I aktu, usytuowanym najwyżej na lekko pochylonej ku widowni, utrzymanej 

w zielonej tonacji murawie, była dekoracja ukazująca łany zbóż, na tle bezchmurnego, 

intensywnie błękitnego nieba. Tak naturalistyczny sposób ich steatralizowania, 

zintensyfikowany został przez górne oświetlenie, imitujące promienie słońca. Jednakże 

twórcy warszawskiej inscenizacji nie ograniczyli się jedynie do realistycznej konwencji 

zobrazowania harmonii świata, poprzez którą, objawiona została miłość jego Stwórcy. Nad 

krajobrazem ukazującym dojrzewające zboża, będące zarówno znakiem chleba, jak i życia, 

w górnej części scenicznego obrazu – co uchwycone zostało na fotografiach – dostrzec można 

było potężny równoboczny trójkąt, symbol Transcendencji, ukazywany zwłaszcza w sztuce 

sakralnej.  

Obraz bliskiej korespondencji natury, którą utożsamiały dojrzewające kłosy z życiem 

wspólnoty mieszkańców, przepełnionej szacunkiem wobec „darów nieba”, podkreślony został 

także w kostiumach postaci rycerzy Graala, które u Klausa Wagnera, poprzez swą prostotę 

                                                
846 Zob. fot. nr 276, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.193. 
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w fakturze i kolorystyce cechowały bardziej ubiór społeczności rolniczej, niż rycerskiej. To 

nawiązanie przez twórców warszawskiego Parsifala do ludowości było na tyle silne, że 

niektórzy z recenzentów dostrzegli nawet w takiej właśnie charakteryzacji postaci feudalnych 

kmieci (tak jak uczynił to Józef Kański), czy też prasłowian (tak jak zrobił to Bohdan Pociej), 

co jednak nie uchroniło omawianej wizualnej warstwy spektaklu przed negatywną oceną 

obydwu krytyków. Jedynymi elementami w charakteryzacji tych postaci, stanowiącymi znak 

przynależności do rycerskiej wspólnoty, były rekwizyty mieczy, dzierżone przez niektórych 

z nich847.  

Nieustanna obecność przyrody była w inscenizacji na tyle istotnym elementem 

scenicznego obrazu, że gdy w późniejszych scenach aktu I przyciemniono część sceny, 

ukazującą steatralizowaną naturę, płynące z reflektorów snopy światła o barwie błękitu 

i złota, intensyfikowały jej semantykę848. Kolorystyka ta towarzyszyła także scenom 

związanym z ukazaniem Graala, który przedstawiony został nie w formie naczynia, lecz – co 

opisała w swojej recenzji Dorota Szwarcman – ogromnego, przezroczystego ostrosłupa 

o podstawie trójkąta, wewnątrz którego kłębił się, biały dym. Podczas momentów celebracji, 

zarówno w akcie I jak i III, uruchomiona została aparatura kinetyczna Teatru Wielkiego, 

dzięki której, możliwe było powolne przybliżenie potężnej trójkątnej dekoracji oraz całkowite 

opuszczenie jej na podłogę sceny. W zabiegu coraz większego przybliżenia znaku sacrum do 

ziemskiej przestrzeni scenicznej, dostrzec można było wizualizację idei obecności Bożej 

w świecie, która najmocniej uwydatniona została w momencie modlitwy zgromadzonych 

rycerzy świętego Graala849. 

W podobnie symboliczny sposób pokazano scenę zabicia przez Parsifala łabędzia, 

którego dopuścił się on w świętym lesie. Warszawska publiczność nie zobaczyła wizerunku 

ptaka, lecz jedynie spadające z góry pióra i biały szal.  

Zobrazowane w akcie II zło, w inscenizacji Klausa Wagnera przedstawione zostało, 

jako potężna, pierwotna siła850. Aspekt dzikości zawarty został w steatralizowanej przyrodzie 

w postaci olbrzymich czerwonych kwiatów, których długie kłącza umieszczone w górnych 

częściach rusztowania, opadały aż na podłogę sceny, dalej wijąc się po zielonej murawie. 

Czerwień kwiatów, przypominających w swej formie prehistoryczną roślinność, 

konweniowała z taką samą kolorystyką strojów postaci dziewcząt-kwiatów odzianych, albo 

w skąpe, skórzane części damskiej garderoby, lub też półprzezroczyste szaty. Każda z nich 
                                                
847 Zob. fot. nr 277, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.194. 
848 Zob. fot. nr 278, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.195. 
849 Zob. fot. nr 279, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.196. 
850 Zob. fot. nr 280, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.196. 
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również posiadała perukę z długimi, czarnymi włosami. Uwydatniona w ten sposób 

w czerwono-czarnej kolorystyce diaboliczność oraz choreografia, wydobywająca ich 

drapieżną seksualność, zintensyfikowana została usytuowaniem kobiecych postaci w różnych 

miejscach – zarówno w górnych jak i dolnych – metalowej konstrukcji, co niosło ze sobą 

odczucie całkowitego wypełnienia i opanowania przez nie tak przedstawionego miejsca851.  

 Inaczej, niż miało to miejsce w libretcie dzieła, w którym w scenie kuszenia 

tytułowego bohatera narzędziem złych mocy staje się iluzja piękna świata w postaci 

zaczarowanego ogrodu, tak w warszawskim przedstawieniu działanie pokusy wyrażone było 

bardziej jako potężna siła, wdzierająca się we wnętrze człowieka, ukazana pod postacią 

„roślinnego żywiołu”, oplatającego i dominującego prawie całą sceniczną przestrzeń aktu II. 

Na jego właśnie tle zobrazowane zostało zwycięstwo Parsifala nad Klingsorem. Informacje 

o scenicznym przebiegu całego zdarzenia odnaleźć można było w niektórych recenzjach, 

gdzie wspominano, że u Klausa Wagnera postać młodzieńca nie uczyniła w powietrzu – 

zgodnie z didaskaliami tekstu – znaku krzyża lecz, co zauważyć można na fotografii 

utrwalającej ów moment, do jego zobrazowania wykorzystano połączenie rekwizytu świętej 

włóczni oraz ramion aktora852. 

 Metafora grzechu jako pra-siły zła, przeciwstawiona została w warszawskiej 

inscenizacji obrazom przyrody z aktu III spektaklu, w których, kolorystyczną dominantę, 

pozostając w chrześcijańskiej symbolice, stanowiła zieleń – znak życia i nadziei853. 

W pierwszych scenach ostatniego aktu, cała metalowa konstrukcja pokryta była zwiewnym, 

zielono-żółtym materiałem, a na zielonym podłożu zauważyć można było gdzieniegdzie 

porozrzucane żółte skrawki. Wszystko to konotować mogło obraz wiosennych lasów i łąk, 

pokrytych żółtym kwieciem. Podobnie, jak miało to miejsce w akcie I, tak i w ostatnim, wraz 

z rozpoczęciem operowego spektaklu, na horyzoncie ponownie ukazane zostało bezchmurne, 

intensywnie błękitne niebo. 

W taki sposób steatralizowana wiosna, wpisana została w warszawskiej inscenizacji 

w metaforę nadziei, o której opowiadał w Programie Antoni Wicherek, dzieląc się swoimi 

refleksjami, dotyczącymi ostatniego Wagnerowskiego dzieła: 

„Parsifal” jest dziełem absolutnie fascynującym. Pod każdym względem. (…) Tak 
naprawdę bowiem, filozofię tego dzieła można wyjaśnić w prosty sposób: opowiada ono 
o stanie totalnego zagrożenia. Nie ma świętej włóczni – i nagle świat rycerzy św. Graala staje 
w obliczu groźby całkowitego rozkładu. Można by powiedzieć, że został zdruzgotany, 

                                                
851 Zob. fot. nr 281, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.197. 
852 Zob. fot. nr 282, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.198. 
853 Zob. fot. nr 283, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.199. 
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a rycerze snują się niczym zabłąkani na pustyni. Trzeba kogoś zupełnie z zewnątrz, by 
przywrócił ich życiu. Gdy zatem Parsifal pojawia się w trzecim akcie z włócznią w ręku, 
dopiero wtedy świat powraca do normy – ze źródła bije woda, zielenieje trawa, a na drzewach 
pojawiają się liście… To Kundry objawia młodzieńcowi samego siebie. I to w dwójnasób. 
Zaczyna on rozumieć kim jest naprawdę, ale rozumie też cierpienie matki, Amfortasa, całej 
ludzkości. 854 

W tymże obrazie, na środku sceny w centralnym jej punkcie, usytuowany został jako 

element dekoracji, snop ściętego zboża. Mając w pamięci, że rozpoczęcie aktu III przypada na 

czas Wielkiego Piątku, oraz przewodnią myśl w reżyserskiej koncepcji o dokładnym 

podążaniu za teatralnym kształtem dzieła, ów motyw roślinny ukazany w warszawskiej 

przestrzeni scenicznej – nie figurujący w didaskaliach libretta – odczytać można było, jako 

zamysł metaforycznej wizualizacji działania metafizycznej siły dobra. A w obrazowaniu 

dojrzałego ziarna zbóż, dostrzec nawiązanie do chrześcijańskiej symboliki eucharystycznej855. 

Powodem do takiego toku interpretacyjnego była także chronologiczna czy też rzeczywista 

nieadekwatność pojawienia się znaku końca żniw już w wiosennym krajobrazie krainy 

Graala, co podkreślało jego ahistoryczną proweniencję. Na jego tle dokonane zostało także 

obmycie Parsifala przez Kundry856. W jego obecności, wniesiona została trumna z ciałem 

zmarłego Amfortasa857, a następnie, dokonany został, ponowny akt celebracji Graala, 

zwieńczony apoteozą idei zbawienia. Informację, o zaistnieniu w finałowej scenie 

warszawskiego Parsifala niewidzialnego, metafizycznego świata w postaci anielskich głosów, 

jakie rozbrzmiały głosem stupiędziesięcioosobowego chóru, dobiegających nie tylko 

z warszawskiej sceny, lecz z różnych miejsc teatralnej przestrzeni Teatru Wielkiego, odszukać 

można w niektórych recenzjach, jakie pojawiły się po premierze widowiska w polskiej prasie. 

Swoimi impresjami, dotyczącymi tegoż aspektu podzielił się z czytelnikami Andrzej Socha, 

wedle którego, śpiew chórzystów usłyszeć można było, nie tylko z galerii balkonowych, lecz 

także zza scenicznego horyzontu858.  

 

 

 

 

 

 

                                                
854 Antoni Wicherek, Od dyrygenta, [w:] R. Wagner, Parsifal, Program Teatru Wielkiego w Warszawie, sezon 
1993/1994. 
855 Zob.fot. nr 284, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.200. 
856 Zob.fot. nr 285, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.201. 
857 Zob.fot. nr 286, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.201. 
858 A. Socha, Premiera po 66 latach "Parsifal" w Teatrze Wielkim, „Polska Zbrojna” z 23 marca 1993 roku. 
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5.3.2. Inscenizacja Parsifala z 1999 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu 

Premiera: 4 grudnia 1999. 
Reżyseria: Hans-Peter Lehmann. 
Kierownictwo muzyczne: Zdzisław Górzyński. 
Scenografia: Ekkehard Grubler. 

 
 

Poznańska inscenizacja Parsifala była drugą powojenną realizacją tego misterium 

scenicznego w Polsce. Inscenizacja, której premiera miała miejsce 4 grudnia 1999 roku na 

scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu została zrealizowana przy współpracy między tymże 

teatrem, a niemieckimi artystami Hansem-Peterem Lehmannem, który podjął się reżyserii 

Wagnerowskiego misterium scenicznego oraz odpowiedzialnym za jego scenografię 

Ekkehardem Grublerem z Niedersächsische Staatstheater w Hannoverze. Stamtąd też do 

poznańskiego Teatru przywieziono dekoracje oraz część kostiumów. Ówczesny dyrektor 

Sławomir Pietras tak w poznańskim Programie Parsifala, opisywał to artystyczne wydarzenie, 

które wieńczyło dzieje operowego Poznania XX wieku: 

Pierwsze w dziejach historii Teatru Wielkiego w Poznaniu przedstawienie Parsifala 
wieńczy dzieje „Gmachu pod pegazem” w naszym stuleciu. Niemcy, na początku wieku, 
wystawili wprawdzie to uroczyste misterium sceniczne, a przedstawienie 17 sierpnia 1919 
roku na tej scenie było ostatnim niemieckim spektaklem zanim „wybuchła” Polska. Czując się 
prawnukami tamtego czasu, podejmujemy polskimi siłami zaszczytny trud wykonania tego 
arcydzieła po międzywojniu, hańbie okupacyjnej, leczeniu powojennych ran i próbach coraz 
mądrzejszego porozumienia w ostatnich dziesięcioleciach. Chcemy powiedzieć Niemcom, że 
w ramach ideałów wspólnej Europy, podawaniu sobie rąk powinny również towarzyszyć 
podniosłe tony muzyki Wagnera, użytej jako symbolu więzi i zgody, a nie podziału 
i nienawiści.859 

Ów wątek, o niezwykłości czasu wystawiania Wagnerowskiego dzieła na styku 

bolesnej świadomości wieku XX i nieskrywanej nadziei, łączonej z nadejściem nowego 

milenium, poruszony przez Sławomira Pietrasa, korespondował z pytaniem zadanym 

reżyserowi w wywiadzie Uwagi do „Parsifala”. Rozmowa z reżyserem spektaklu Hansem-

Peterem Lehmannem: 

Jak trzeba interpretować Parsifala w końcu XX wieku? 

S.P: Inscenizacja jest zawsze osobistą wypowiedzią na temat mitu. Nieprzypadkowo 
dzieło, odkąd zostało napisane ciągle porusza. Jest tak dlatego, że dotyczy osobistych relacji. 
(…) Aktualność leży w warstwie duchowej opowieści. Każdy widzi ją inaczej. Dla mnie 
historia jest tak gruntowna, że odnosi się do każdego człowieka, w każdym czasie. Jest 
porównywalna z siłą dramatów Szekspira, które też widziane są przez każdą generację inaczej, 
inaczej odbierane, ale zawsze dotykają jej uczuć. Usiłuję wyraźnie wyeksponować uczucia 

                                                
859 Sławomir Pietras, Słowo wstępne, [w:] R. Wagner, „Parsifal”, Program Teatru Wielkiego im. Stanisława 
Moniuszki w Poznaniu, sezon 1999/2000. 
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zawarte w tej sztuce i ukazać ich dramaturgię. To interesuje mnie o wiele bardziej niż optyka, 
która zawęża czasowo, a więc ogranicza uniwersalną wymowę dzieła. A wymowa Parsifala 
jest – uważam – tak wielka, że nie wolno jej ograniczać. 860 

Reżyserska świadomość uniwersalnej wymowy Wagnerowskiego misterium, związana 

była bezpośrednio z konstrukcją obrazów wszystkich trzech, kolejnych aktów poznańskiej 

realizacji. Lehmann porzucił w nich wprawdzie pełny realizm sceniczny związany zwłaszcza 

z ukazaniem dwóch odrębnych miejsc-światów, wokół których ogniskuje się akcja dramatu, 

jednakże nie zrezygnował z niego całkowicie. Zabieg ten dotyczył przede wszystkim sposobu 

przedstawienia natury i zamku rycerzy Graala w przestrzeni sceny, nadaniu jej formy symbolu 

wyrażonego w kształcie i barwie dekoracji861.  

Głosy krytyki, dotyczącej konstrukcji warstwy scenograficznej aktu I i III poznańskiej 

inscenizacji, były w większości jednomyślne. Chwalono efekt przestrzenności, jaki uzyskali 

twórcy przedstawienia i wielofunkcyjność ruchomych elementów bloków dekoracji. 

Lapidarnie ujął to w swojej recenzji Jacek Marczyński, akcentując, że „prosta scenografia, 

oparta na dwóch wielkich ruchomych blokach, efektownie zagospodarowała przestrzeń 

sceniczną”862.  

Przestrzeń ta, zwłaszcza w pierwszym planie, została przedstawiona w surowej formie 

pustej sceny, zamkniętej po bokach dwoma wysokimi, kamiennymi blokami symbolizującymi 

zamkowe mury863. Ich monumentalna, ascetyczna forma korespondowała z wartościami 

wyznawanymi przez całą rycerską społeczność świata Graala. Miejsce to wpisane było 

w otulający je, zarówno od przodu sceny, jak i w dalszym planie, obraz świętego lasu, 

przedstawionego w chłodnych, jasnych barwach w szerokiej gamie bieli, szarości oraz 

antracytu. W tle sceny, zauważyć można było zarysy gór, a rzucane na nie z górnego 

reflektora światło, dawało wrażenie brzasku wschodzącego dnia. Takie operowanie środkami 

wyrazu w konstrukcji obrazów scenicznych, zarówno aktu I jak i III, konotowało z kolei 

odczucie niewinności zawartej w przestrzeni tego miejsca864. Kolory steatralizowanego lasu 

konweniowały natomiast ze strojami rycerstwa865. Postaci rycerzy przedstawił natomiast 

reżyser poprzez atrybuty walki – każdy z nich trzymał w swym ręku miecz, a także nosił 

wojskowy hełm. W tym jedynym elemencie w scenograficznej warstwie inscenizacji, 

nawiązującym do współczesności, zobaczył Józef Kański angielskich żołnierzy z okresu 
                                                
860 Uwagi do „Parsifala”. Rozmowa z reżyserem spektaklu Hansem-Peterem Lehmannem, [w:] R. Wagner, 
„Parsifal”. Program Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, sezon 1999/2000, s.34. 
861 Zob. fot. nr 287, nr 288, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.203-204. 
862 J. Marczyński, Wagnerowskie błędne koło, "Rzeczypospolita z 7 grudnia 1999 roku. 
863 Zob. fot. nr 289, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.205. 
864 Zob. fot. nr 290, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.205. 
865 Zob. fot. nr 291, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.206. 
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drugiej wojny światowej, polemizując jednocześnie z koncepcją reżyserską, czy aby na 

pewno, w scenach mistycznej uczty pokoju i miłości – jak pisał – miecze, symbole walki są 

potrzebne i nie zaburzają samego aktu celebracji866.  

Metafora obrony wartości wyrażona przez dosadność rekwizytów, zdawała się być 

wpisana w koncepcję inscenizacyjną, której główną oś stanowiło ukazanie opozycji 

transcendentnych sił Dobra i zła, a także idei odkupienia jako tej wartości, która zdolna jest 

przeciwstawić się potężnej machinie nienawiści. Jak podkreślał bowiem sam Lehmann: 

Historia mówi nie tylko o odkupieniu Kundry czy Amfortasa, ale o odkupieniu od 
nienawiści i gwałtu, zbyt wybujałej seksualności. Kligsor stworzył swój ogród rozkoszy, 
ponieważ nie mógł być rycerzem Graala, stąd jego nienawiść i próba stworzenia przeciwwagi 
dla świata Graala.867 

W wypowiedzi reżysera dostrzec można, jak bardzo mroczne siły zawarte zostały 

w przestrzeni tego zaczarowanego miejsca. I tak też, w inscenizacji Lehmanna, zło wpisane 

zostało w obraz czarodziejskiego ogrodu. Jednakże w poznańskiej inscenizacji, inaczej niż 

w didaskaliach libretta, przedstawiających to miejsce jako krainę pełną zmysłowości 

i zaczarowanego piękna, poprzez różne systemy sceniczne ukazane zostało jego 

najmroczniejsze, wręcz demoniczne oblicze. Zamiast kolorowych strojów postaci Dziewcząt-

Kwiatów, będących jednocześnie symbolicznym synonimem „barwności” grzechu, 

w spektaklu wszystkie – z wyjątkiem Kundry – kobiece postaci ukazane zostały w czerni, 

a jedynymi elementami kolorystycznymi ich charakteryzacji były wplecione w ich włosy 

czerwone kwiaty. Odpowiedzi, dlaczego reżyser zrezygnował z wykorzystania całej palety 

barw i ukrył je – dosłownie, co widać na fotografiach w scenicznym obrazie kuszenia 

Parsifala – pod wierzchnią warstwą czarnych szat, zdecydowawszy się jednocześnie na 

jednakową charakteryzację wszystkich aktorek, odgrywających rolę tychże postaci, szukać 

można w samym głównym tekście dramatycznym Parsifala, w którym pojawia się określenie 

róża piekła i związana jest z aspektem pra-diabolicznej seksualności Kundry868. Podążając 

w takim kierunku interpretacyjnym, identyczność charakteryzacji Dziewcząt-Kwiatów 

odczytać można, jako wizualizację tego aspektu, będącego jednocześnie metaforą grzechu, 

jako metafizycznej siły, coraz mocniej obezwładniającej głównego bohatera.  

Demoniczne oblicze zła zawarte i wyrażone zostało również przez kształt 

steatralizowanej w przestrzeni scenicznej natury. Jej dominującym scenograficznym 

                                                
866 Zob.fot. nr 292, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.206. 
867 Uwagi do „Parsifala”. Rozmowa z reżyserem spektaklu Hansem-Peterem Lehmannem, [w:] R. Wagner, 
"Parsifal", Program Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, sezon 1999/2000, s.32. 
868 Zob. fot. nr 293, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.207. 
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elementem, umieszczonym pośrodku sceny, było olbrzymie drzewo. Jego nadrealistyczne 

zobrazowanie widoczne było zwłaszcza w dwóch elementach: wystającym wysoko ku górze 

korzeniu, w którego kształcie jawiła się widzom jakby jakaś nieludzka postać wpisana w jego 

bryłę, a także w przedstawionych w jego pniu dwóch prześwitach – przypominających swym 

konturem, oczodoły olbrzymiej maski869. 

W kreacji diabolicznego aspektu, ukazanej na scenie rzeczywistości widoczną rolę 

odegrała kolorystyczna szata całego aktu II. Dominowały w niej zwłaszcza intensywne kolory 

ostrej czerwieni oraz szmaragdowej zieleni tła, jeszcze mocniej odrealniające obraz 

przedstawionego świata zaczarowanego ogrodu Klingsora870. W całej inscenizacji rolę koloru, 

jako plastycznego znaku wyrażenia problematyki ścierania się dwóch transcendentnych sił, 

opisał w swojej recenzji Tadeusz Szantruczek, w taki sposób analizując obrazy sceniczne 

poznańskiego Parsifala: 

 Inscenizacja i scenografia dalekie są od naturalizmów XIX wieku, ale również od 
późniejszych, przedziwnych ich transformacji, mających na celu podkreślenie 
ponadczasowości dzieła, a może także (przez ascetyczną oprawę), wysublimowanie muzyki 
i głównej idei misterium – walki dobra ze złem. To czarnobiałe założenie ideowe oddaje 
kolorystyka sceny […].871 	

W poznańskiej realizacji Parsifala bogactwo kształtów i barw, przedstawionych 

w spektaklu w dwóch obliczach natury, nawiązywało do romantycznej estetyki 

przedstawiania w sztuce przyrody jako tajemniczego i potężnego tworu, przez który 

przemawia do nas nadrealna, niewidzialna rzeczywistość. Uniwersalna wymowa dzieła – 

ścierania się metafizycznych żywiołów dobra i zła, wyrażona została w obrazach natury, 

w dużym stopniu poprzez nawiązanie do semantyki kolorów objawiającej się 

w steatralizowanej przyrodzie, a także w odpowiednim jej oświetleniu. Operowanie światłem 

(zwłaszcza poprzez użycie górnych reflektorów) widoczne było we wszystkich aktach 

w inscenizacji Lehmanna, najmocniej jednak wyakcentowane w aktach, ukazujących 

przestrzeń świata Graala872. I tak w I akcie, cała przestrzeń oświetlona została jasnym, 

chłodnym światłem, jedynie Kundry w niektórych momentach rozjaśniona była 

szmaragdowo-zielonym snopem światła, co stanowić mogło symboliczne zaznaczenie, że 

postać ta przyporządkowana jest również do innej przestrzeni zaczarowanego świata 

Klingsora, który u Lehmanna przedstawiony został w kolorystyce, zdominowanej właśnie 

przez kolory szmaragdowej zieleni, mocno nasyconej czerwieni i czerni. 
                                                
869 Zob. fot. nr 294, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.208. 
870 Zob. fot. nr 295, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.209. 
871 T. Szantruczek, A jednak sukces, „Gazeta Pozańska” nr 265 z 7 grudnia 1999 roku. 
872 Zob. fot. nr 296, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.210. 
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 Semantyczne operowanie światłem i barwą związane było w poznańskiej inscenizacji 

także z finałową sceną aktu III, gdzie zwizualizowana została centralna w koncepcji 

reżyserskiej idea odkupienia, w której – w tekście dramatycznym – zbawcza moc miłości, 

wchodząca w jej obręb, uzdrawia śmiertelną ranę Amfortasa, a także wskrzesza zmarłego już 

Titurela, wyciągającego w chwili apoteozy ręce ku niebu. W inscenizacji Lehmanna ukazana 

została ona w postaci punktowego, delikatnego, czerwono-pomarańczowego światła, które 

najbardziej intensywnie oświetlało dwa rekwizyty-symbole wiary: święte naczynie Graala 

i świętą włócznię. W jego czerwonym blasku „skąpane” zostały również dwie postaci syna 

i zmarłego ojca. Delikatną poświatę – co widać na fotografiach – zauważyć można na 

twarzach wszystkich pozostałych postaci, co odczytać można było jako metaforę zbawczej 

roli miłości, która swoją mocą otula wszystko i wszystkich873. Metafora zwycięstwa dobra 

nad złem, symbolicznej jasności nad mrokiem ukazana została w finałowej scenie spektaklu 

w postaci jasnego, gdzieniegdzie niebieskiego tła symbolizującego niebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
873 Zob. fot. nr 297, nr 298, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.210-211. 
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5.3.3. Inscenizacja Parsifala z 2011 roku w Operze Wrocławskiej we Wrocławiu 

Premiera: 16 kwietnia 2011. 
Reżyseria: Georg Rootering. 
Kierownictwo muzyczne: Walter E. Gugerbauer. 
Scenografia: Lukas Noll. 

 

 

Inscenizacja Parsifala w reżyserii Georga Rooteringa wystawiona 16 kwietnia 2011 

roku we wrocławskiej Operze była trzecią powojenną, polską realizacją tego 

Wagnerowskiego misterium scenicznego. 

Z okazji wystawienia ostatniego, wielkiego dzieła Richarda Wagnera na scenie Opery, 

będącego zarazem pierwszą powojenną wrocławską inscenizacją tegoż misterium, 8 kwietnia 

2011 roku w gmachu Opery zorganizowano konferencję prasową – zwiastun zbliżającej się 

premiery, na której twórcy przedstawienia przybliżyli główne obszary artystycznej refleksji, 

będące istotnymi pryzmatami odczytania dramatu, a następnie jego scenicznej wizji. Marta 

Swoboda uczestnicząca w konferencji, w taki sposób relacjonowała wypowiedzi twórców 

spektaklu: 

 Realizatorzy misterium muzycznego uważają, że dzieło to, niezwykle emocjonalne 
i autobiograficzne, odnosi się do wielu skomplikowanych i wielowarstwowych tematów. Jest 
wyrazem poszukiwania sensu życia, refleksją na temat istnienia ludzkiego oraz 
najważniejszych wartości ludzkich. Bohaterowie opery zmierzają się ze swoimi słabościami 
i żądzami. Dzieło odnosi się wielokrotnie do Pasji Chrystusa oraz liturgii mszy świętej co też 
motywuje termin premiery opery, przypadającej na okres Wielkiego Czwartku.874 

Istotną refleksją podzieliła się asystent reżysera Hanna Marasz, opisując kierunek 

interpretacyjny, w którym podążyli twórcy wrocławskiej inscenizacji:  

„Biorąc na warsztat” Parsifala, reżyser staje przed bardzo trudnym zadaniem. 
Libretto, pozornie baśniowe, to w gruncie rzeczy dzieło pełne filozoficznych pytań, jak 
chociażby to podstawowe: czym tak naprawdę jest Graal.875 [podkreślenie – D.Ż.] 

Na to pytanie w wywiadzie przeprowadzonym przez Kingę Rękawiczną, 

zatytułowanym Parsifal. Poprzez kielich i włócznię do źródeł prawdy i wiary udzielił 

odpowiedzi sam reżyser Georg Rootering, dla którego – co istotne z punktu widzenia tej 

analizy – wartości takich jak wiara i nadzieja, jakie symbolizuje w dziele święte naczynie, 

szukać można w obrazach otaczającego nas świata, a zwłaszcza otulającej go przyrody. 

                                                
874 "Parsifal" – konferencja prasowa w Operze Wrocławskiej, [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy i 
w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, Wrocław 2011, s.222. 
875 M. Wiśniewski, „Parsifal” w Operze Wrocławskiej, [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy i w Internecie 
w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.231. 
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Przytoczony tu fragment wywiadu zdaje się najpełniej obrazować koncepcję reżyserską, 

w której, na pierwszy plan wyłania się potężna świadomość Tajemnicy Istnienia:  

G.R. Spektakl można traktować jako refleksję na temat najważniejszych wartości 
w życiu i wielki epos oparty na doświadczeniach kompozytora i zgłębianiu drogi do 
samego siebie. Dla każdego człowieka związanego z teatrem dzieło Parsifal oznacza 
wyzwanie, ponieważ jest przepełnione symboliką. 

K.R.W jaki sposób ukazana zostanie symbolika? 

G.R. Poprzez kielich Graala i świętą włócznię. Są to symbole oznaczające dla rycerzy 
Graala sens życia. Woda jest źródłem życia, a włócznia symbolem nadziei. 
Prawdziwym władcą czary i włóczni jest Parsifal. Odnajduje on prawdę i wiarę. 
Sztuka ma bardzo głębokie przesłanie, na wielu poziomach. Wagner stworzył 
krąg, w którym przenikają się wiara i natura. Warstwy duchowe i ziemskie. 
Pierwszym poziomem jest duchowość, z wielkimi pytaniami o miejsce religii 
w naszym życiu i przemyśleniami na ten temat. Zgłębienie tajemnicy świata. Na 
drugim poziomie znajduje się przyroda, która nas otacza. Nasza siła wypływa 
z natury. Rycerze Graala starają się ją chronić. [podkreślenie-D.Ż.] […] Sposób 
w jaki bohaterowie Parsifala kreują świat wokół siebie, przedstawia odwieczną walkę 
dobra ze złem. 

K.R. A co z wiarą? Z boskością? 

G.R. Wiara jest bardzo silnie związana z nadzieją i próbą odpowiedzi na kluczowe 
pytania o których mówiłem. Historia religii to jednocześnie historia siły wiary. Dla 
ludzi najważniejszym jest, aby znaleźć tą siłę w samym sobie. Graal, który jest 
uosobieniem wiary i nadziei będzie stale obecny na scenie. Sposób, w jaki go 
postrzegamy zależy od nas samych. Może to być kamień lub światło, lub coś co 
stworzyły ręce ludzkie, jak właśnie kielich. [podkreślenie – D.Ż.]876 

Obecność sacrum w inscenizacji Rooteringa była autonomicznym składnikiem 

wszystkich trzech aktów przedstawienia. Próba jego ukazania w scenicznych obrazach 

wrocławskiego Parsifala, związana była bezpośrednio z ideą Bożej obecności w świecie, 

podkreślanej przez reżysera już w warstwie koncepcyjnej, w inscenizacji wyrażona poprzez 

szeroką gamę systemów scenicznych. Cała sieć teatralnych metafor, ukazujących spektrum 

prowadzonej przez Rooteringa refleksji teologicznej, wypełniała sceny aktu I oraz III oraz 

zaistniała również w nakreślonym w powietrzu przez postać Parsifala znaku krzyża, który 

desygnował wybór wartości, jakich dokonał bohater pod koniec aktu II.  

O konstrukcji przestrzeni związanej z obrazami natury wypowiadał się Rootering 

następująco: 

K.R.: Co było najtrudniejsze podczas realizowania sztuki Parsifal? 

                                                
876 Parsifal.Poprzez kielich i włócznię do źródeł prawdy i wiary, [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy i 
w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.242-244.  
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G.R.: W tej operze znajdują się niesamowite opisy przyrody połączone z muzyką. 
Upływ czasu jest namacalny. Połączony rytm natury i życia, które powoli płyną. 
Moim celem było ukazać te powiązania. Dlatego scena jest ruchoma, unosi się 
i opada, będzie się także powoli obracać. Jakby żyła, niczym ogromny oddech 
przyrody zgodny z biologicznymi procesami zachodzącymi na świecie. Starałem się 
przekazać coś nieuchwytnego, ducha całej historii.877 

Aspekt wielofunkcyjności scenografii, dzięki wykorzystaniu przez szwajcarskiego 

reżysera możliwości obrotowych wrocławskiej sceny już w akcie I, poruszyła w swojej 

recenzji Magdalena Talik pisząc, że „dzięki zabiegom scenografa scena może być 

jednocześnie górzystym terenem, ustroniem nad wodą, albo lasem, w którym Gurnemanz 

(Johann Tilli) snuje swoją opowieść”878. 

Obracająca się scena była głównym obszarem gry i miejscem rozgrywanej akcji aktu 

I oraz III. Stały kierunek obrotu – zgodny z ruchem wskazówek zegara – powolnie wirującej 

konstrukcji, wewnątrz której, znajdowały się zarówno postaci misterium, jak i rozmaite 

oblicza ziemskiego pejzażu, konotował ruch planety879. To odczucie intensyfikowane było 

dzięki multimedialnemu tłu, ukazującemu wszechświat. Metafora świata, przedstawionego 

obrazami nieustannie zmieniającej swe oblicze obrotowej sceny – co symbolizować mogło 

jego ciągłą zmienność – wpisana została natomiast w wieczny, niezmienny gwiezdny 

horyzont. 

Obecność pozaludzkiego, nieskończonego, kosmicznego wymiaru była widoczna 

również wtedy, kiedy na pierwszym planie obrotowej sceny zaczynało się misterium 

celebracji Graala880. Horyzont nieskończoności, jaki przywoływał obraz międzyplanetarnych 

bytów wszechświata, skąpanych w fioletowej poświacie, zaistniałych w scenach ceremonii, 

skłonił niemieckiego krytyka Klausa Billanda do refleksji, że w inscenizacji Rotteringa to 

właśnie w tym kolorze, jawi się widzom Bóg881.  

Rootering dokonał zabiegu konkretyzacji metafizycznego świata, który w tekście 

libretta w I akcie zawarty został w głosach, dochodzących z górnych części kopuły świątyni, 

w przestrzeni teatralnej Opery. Owa kreacja pozaziemskiego, czwartego wymiaru wytyczona 

została we wrocławskiej inscenizacji poza sceną oraz poza wzrokiem widzów. Wykorzystano 

w tym celu kuluary korytarzowe górnych pięter wrocławskiej Opery, które podczas sceny 

celebracji Graala lekko uchylono. Stąd właśnie dobiegały głosy kobiecego chóru, a także do 

                                                
877 Ibidem. 
878 M. Talik, Znakomity „Parsifal” na scenie Opery Wrocławskiej.Recenzja po premierze, [w:] Opera 
Wrocławska na łamach prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.252. 
879 Zob. fot. nr 299, nr 300, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.213-214. 
880 Zob. fot. nr 301 Aneks, Rozdział V Parsifal, s.214. 
881 Klaus Billand, Wrocław: „Parsifal” Pr.16.4., [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy i w Internecie 
w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.242-244. 
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spowitej w ciemnościach sali widowni oraz sceny wpadały jasne strumienie światła. Jedynym 

równie jasnym punktem w przestrzeni sceny był wzniesiony do góry święty Graal. Dzięki 

temu właśnie, to światło stało się tworzywem scenicznym, mającym charakter symbolu-znaku 

korespondencji dwóch światów882. 

Wyrazem poszukiwań kontaktu z Transcendencją, z Bogiem w inscenizacji 

szwajcarskiego reżysera była cała „architektura” obrazu scenicznego, związana właśnie ze 

scenami celebracji Graala. Nawiązanie do kanonu elementów liturgicznego obrzędu zawarte 

zwłaszcza w znaku przekazywania naczynia kolejnym uczestnikom zgromadzenia, 

czekającym w symbolicznym geście wzniesionych ku niemu rąk, ewokowało skojarzenia ze 

znakiem przekazania pokoju, a także ze zbawczą mocą Eucharystii, co wyakcentowane 

zostało dzięki oświetleniu każdego z rycerzy w chwili kontaktu ze świętym naczyniem 

Graala883. 

Nośnikiem sakralnej wymowy tejże sceny było także operowanie przez twórców 

przedstawienia semantycznym potencjałem, jaki zawierają w sobie kolory bieli i błękitu. 

Chrześcijańska metaforyka barw, łącząca biel z czystością i nadzieją, błękit przypisująca 

natomiast – głównie poprzez jego skojarzenia z kolorem niebios – wartościom duchowym, 

wpisana została w teatralną rzeczywistość sceny, stanowiąc istotny element teatralizacji idei 

obecności Bożej w świecie. 

Nadzieja i czystość wiary ukonstytuowane w białych szatach wszystkich rycerzy 

kontrastowały z brązem stroju Parsifala oraz splamionym czerwienią białym kostiumie 

Amfortasa, cierpiącego z powodu grzechu, którego dopuścił się, ulegając zmysłowości 

Kundry. W tym obrazie scenicznym, na drugim planie, zaistniała jeszcze jedna przestrzeń, 

usytuowana pomiędzy obrotową sceną, a tłem. Obraz pustyni, – który w tekście ukazany 

zostaje dopiero pod koniec aktu II, kiedy w momencie zwycięstwa Parsifala nad Klingsorem 

zapada się jego czarodziejski ogród, pozostawiając przed oczami bohatera jedynie martwą, 

wyjałowioną ziemię – we wrocławskiej inscenizacji wpisany został w sceniczną przestrzeń 

aktu I i III, odgradzając wąskim pasmem, pokrytym kikutami drzew, biegnącym wzdłuż całej 

sceny, dwa oblicza wszechświata – ziemskiego i kosmicznego. Obraz pustkowia, który 

w tekście dramatycznym jest swoistym zdemaskowaniem iluzji czarów, u Rotteringa wpisany 

został trwale w metaforę świata. Choć przestrzeń ta znajdowała się poza obracającym się 

kręgiem, jednak pozostała w jego bliskim sąsiedztwie. Znaczyć to mogło, że podobnie jak 

ukierunkowany ku nieskończoności był żywioł kosmiczny, tak i przestrzeń pustyni, będąca 

                                                
882 Zob. fot. nr 302, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.215. 
883 Zob. fot. nr 303, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.215. 
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symbolicznym obrazem niszczycielskiej siły grzechu, jest stale obecną metafizyczną 

perspektywą w ludzkim życiu884.  

Podobnie – pod koniec inscenizacji – wyakcentowano teatralne metafory tęsknoty 

człowieka za Bogiem oraz uzdrawiającej obecności nadziei i wiary w ludzkim życiu, które 

zobrazowano najpierw za pomocą szarobrązowych kostiumów, gry scenicznej aktorów (w 

obrazie poprzedzających przybycie Parsifala, leżących nieruchomo na scenie), oraz 

oświetleniu fioletową poświatą w finałowej scenie wszystkich postaci, biorących udział 

w celebracji Graala885.  

Semantyczny przekaz tej dominującej idei we wrocławskiej inscenizacji Parsifala był 

silnie związany z sceniczną wizualizacją świata natury w różnych planach przestrzeni sceny. 

Ów zabieg nadania scenografii wartości symbolicznych, widoczny był zarówno w trwałej 

dekoracji, jak i systemie multimedialnych projekcji, nieustannie pojawiających się w ostatnim 

planie, we wszystkich trzech aktach spektaklu. 

Projekcje stanowiły w obrazach wszystkich trzech aktów spektaklu dominantę 

sceniczną i – co jest istotne z perspektywy tej pracy – w większości związane były 

z projekcjami natury jako słońca, wody, kolorowych kwiatów w akcie II886, czy też projekcji 

obrazu ogrodu ujętego z lotu ptaka, utrzymanego w białobeżowej tonacji pod koniec aktu III. 

Filmowe projekcje żywiołów u Rooteringa ściśle korelowały ze scenami, w których 

poprzez warstwę językową, wyrażanego na scenie Opery tekstu libretta, wprowadzona została 

problematyka teologiczna, a także warstwa filozoficzna, stanowiąc sceniczne tło dla 

wypowiedzi postaci, w których kolejno, zarysowują się obrazy takich kategorii, jak wiara, 

nadzieja i miłość. W akcie III spektaklu, na multimedialnym tle, ukazano projekcję wody, 

a także w samym finale inscenizacji ukwieconego ogrodu887.  

Projekcje wody – spokojnej tafli, delikatnie wzruszanej spadającymi co chwila z góry 

kroplami – stały się tłem dla dwóch związanych ze sobą nierozerwalnie scen z tegoż aktu. 

Moment chrztu Kundry, a także gestu polegającego na obmyciu nóg Parsifala, jaki ona 

wykonuje, odczytać można jako wyraz przemiany duchowej, wyrażonej poprzez przemianę 

postrzegania i odczuwania miłości (od erosa ku caritas). Przemianie tej towarzyszył obraz 

wody, wyrażony zarówno w scenicznym geście – przyniesienia jej w misie przez bohaterkę –

jak i formie przedstawienia w filmowej projekcji na multimedialnym tle.  

                                                
884 Zob. fot. nr 304, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.216. 
885 Zob. fot. nr 305, nr 306, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.216-217. 
886 Zob. fot. nr 307, nr 308, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.217-218. 
887 Zob. fot. nr 309, nr 310, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.218-219. 
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Filmowy obraz tego żywiołu, będącego dla Rooteringa symbolem życia, skłonił 

Karinę Annę Baradzi do powiązania projekcji spadających kropel z metaforą łez Stwórcy, 

wzruszonego każdym gestem miłosierdzia człowieka wobec bliźniego:  

 Orkiestra kierowana przez Waltera.E Gugerbauera, a tego wieczoru prowadzona przez 
Tomasza Szredera, zrealizowała wyobrażenie Wagnera. Muzyka od samego początku płynie 
jak mijające lata twórczości Wagnera. Z każdym taktem, rozkwita ona jak kwiat. […] Ten 
dialog między grą sceniczną, a orkiestra doskonale uzupełnia scenografia. Całe szczęście nie 
przytłacza ona widzów przepychem, gdyż tak głębokich treści nie trzeba manifestować. Lukas 
Noll za pomocą prostych środków uwypuklił to co najważniejsze i najbardziej wartościowe, 
pozostawiając widzom możliwość indywidualnej percepcji. Delikatnie zasugerował on też, że 
Bóg nieustannie nas obserwuje, choć z innej strony niż nam się wydaje. Spogląda on przez 
taflę wody, powstałej z boskich łez. Bóg cierpi z powodu naszych grzechów i wzrusza się 
naszym losem, a z jego płaczu powstało już nie jezioro, ale morze łez. 888 

Semantyczny przekaz idei obecności Boga w naszym świecie, we wrocławskiej 

inscenizacji Parsifala, silnie związany był ze sceniczną wizualizacją świata natury, w różnych 

planach przestrzeni sceny. Zabieg przyznania scenografii wartości symbolicznych, widoczny 

był zarówno w trwałej dekoracji, jak i systemie multimedialnych projekcji natury, nieustannie 

pojawiających się w ostatnim planie, we wszystkich trzech aktach spektaklu.  

Mając w pamięci konstatacje Joanny Walaszek889 o multimediach jako wizji nowego 

języka systemu komunikacji, wiążącego idee humanistyczne z osiągnięciami techniki, 

stwierdzić można, że w taki sposób steatralizowane żywioły stanowiły istotną 

płaszczyznę komunikatu teatralnego wrocławskiej inscenizacji Parsifala. Stały się one 

metaforycznymi śladami obecności Bożej, wyrażonej pod postacią idei Caritas, a także 

idei zbawienia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
888 K.A. Baradzi, Spoglądając przez boskie łzy, [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy i w Internecie 
w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.247. 
889 J. Walaszek, Teatr i multimedia. Amerykańscy prekursorzy, [w:] Siedem wykładów. Teksty wykładów 
gościnnych w roku akademickim 2007/2008, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, 
Białystok 2008, s.7-18.  
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5.4. Teatralizacja żywiołów w inscenizacjach Parsifala – próba analizy porównawczej 

 

Jak już zauważono podczas analizy tekstu dramatycznego misterium scenicznego 

Parsifal, główną oś dramatu stanowi konflikt potężnych metafizycznych sił Dobra i zła, 

będący zarazem horyzontem odniesienia wobec ludzkiego dramatu zguby i ocalenia, zarówno 

tytułowego bohatera Parsifala, jak i wszystkich dramatis personae tego dzieła. Wokół tej 

właśnie teologicznej wykładni, skupiona została cała metaforyka scenicznego misterium. Już 

w warstwie libretta w jej przekazie istotną rolę odegrały obrazy natury, stanowiące zarazem 

kluczowe w dziele metafory religijne. Pośrednio związane one były z przedstawieniem 

w tekście przestrzeni dramatycznych dwóch światów, ukazanych w antynomijnych obliczach 

ziemi: świętego lasu (akt I) i wiosennych, kwietnych łąk w dniu Wielkiego Piątku (finałowa 

scena dzieła), a zaczarowanego, pełnego barwnych kwiatów i woni ogrodu Klingsora (iluzja 

piękna), który –	 pod koniec aktu II – okazuje się być jedynie wyjałowioną ziemią czyli 

pustynią. 

Podążając tropem przywoływanych już we wcześniejszych podrozdziałach refleksji 

badawczych Marzenny Jakubczak, dotyczących najbardziej reprezentatywnych typów 

wyobrażeń symbolicznych ziemi, wraz ich antytecznymi, aczkolwiek komplementarnymi 

odpowiednikami stwierdzić można, że we wszystkich trzech powojennych, polskich 

inscenizacjach Parsifala, w ich obrazach teatralnych przedstawiono ową dialektyczność 

natury ziemi, a następnie posłużono się nią, aby budować semantyczny przekaz omawianych 

widowisk operowych.  

Oblicze pozbawionej jakiegokolwiek przejawu życia gleby, utożsamiała Jakubczak 

zarówno z ziemią pochłaniającą, jak i ziemią obcą. Pierwszą z nich omawia następująco: 
 Do tej kategorii przedstawień zaliczyć można również wyobrażenie ziemi bezpłodnej, 
zwłaszcza pustyni. Przebywanie na pustyni i wędrowanie po Ziemi Jałowej wiąże się zawsze 
z wyobcowaniem. Ikonizacja tego suchego, pozbawionego życia, opustoszałego obszaru bywa 
symbolicznym przedstawieniem przerażającej egzystencjalnej pustki, samotności, rozpaczy, 
jałowości duchowej, beznadziejnego błąkania się bez celu, a nawet samej śmierci890. 
 

Ponadto podkreśla, że już starożytni Egipcjanie używali na jej określenie m.in. słowa 

semt, które dosłownie oznaczało „cmentarzysko"891. Istotną również kwestią, w aspekcie 

niniejszej problematyki, staną się rozważania Jakubczak, dotyczące ziemi obcej:  
 Antynomijnym, a jednocześnie dopełniającym wyobrażeniem „ziemi jako zajętego miejsca” 
jest obraz „ziemi nieoswojonej”, czyli obszaru pozostającego poza kulturą, niejako na 

                                                
890 M.Jakubczak, Ziemia, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.38. 
891 Ibidem, s.38. 
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zewnątrz wyznaczonej przez człowieka enklawy sacrum. Z wyobrażeniem tym kojarzony 
bywa również symbol pustyni, omawiany już wcześniej892. 

 

Pozostając w takim horyzoncie rozważań, sceniczne oblicze pustyni, jakie pojawia się 

w trzeciej powojennej wrocławskiej inscenizacji Parsifala w reżyserii Georga Rooteringa 

z 2011 roku, zdaje się wpisywać również w dwa, komplementarne względem siebie obszary 

metafor, nawiązujące do omówionych wcześniej przez Jakubczak motywów wyobrażeń 

ziemi. Konotacje z pierwszą z nich, czyli ziemią pochłaniającą, jałową, wywoływać mogą 

elementy dekoracji w postaci wybielonych kikutów drzew, czy też krzewów, pozbawionych 

zieleni, usytuowanych w dalszym planie na wąskim wycinku sceny, pomiędzy jej pierwszym 

planem a tłem, na którym wyświetlane były multimedialne projekcje gwiezdnych 

konstelacji893. 

Co ważne, w aspekcie problematyki niniejszego podrozdziału, o znaczącej istocie 

symbolicznych treści, wywoływanych właśnie poprzez obrazowanie pustynnej przestrzeni, 

świadczyć może decyzja twórców o jej teatralizacji, nie w drugim (tak jak w librettcie), lecz 

w pierwszym i trzecim akcie wrocławskiej inscenizacji, w których miejsce to nieustannie 

sąsiaduje z ruchomą, potężną dekoracją sceniczną, wytyczającą obszar gry wszystkich 

występujących w kolejnych scenach postaci, co sugeruje pewnego rodzaju 

przyporządkowanie tej części sceny dramatycznemu światu rycerstwa świętego Graala. 

Dzięki temu zabiegowi nieustający, rotacyjny – zgodny z ruchem wskazówek zegara – ruch 

obrotowy głównego elementu scenografii sprawia, że obraz pustyni pozostaje zarazem 

nieustannie w scenicznej przestrzeni, znajdując się jednak w tle, poza enklawą sacrum. 

W takim więc też aspekcie utożsamiony być może z ziemią obcą, którą na początku aktu III 

przemierza zakuty w rycerską zbroję tytułowy bohater, aby ponownie przybyć do królestwa 

Graala894. 

Zarówno w warszawskiej, jak i poznańskiej realizacji Parsifala, twórcy zdecydowali 

o pewnych odstępstwach od tekstu dramatycznego. Zrezygnowali z ukazania zaczarowanego 

ogrodu Klingsora w dwóch jego diametralnie różnych obliczach895, mogących stanowić 

zarazem metaforyczny proces złożonego „mechanizmu grzechu”, bardziej kładąc nacisk na 

pokazanie „żywiołu” zła jako pra-siły, obezwładniającej bohaterów. Stąd też, już od samego 

początku, w scenicznych obrazach przyrody aktu II, zarówno u Klausa Wagnera, jak i Hansa-

Petera Lehmanna, dostrzec można zwizualizowanie w nich takiego „korelatu” wartości 
                                                
892 Ibidem, s.46. 
893 Zob. fot. nr 304, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.216. 
894 Zob. fot. nr 304, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.216. 
895 Ogród zamieniający się pod koniec II aktu w pustynię.  
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estetycznych ostrych, aby najpełniej uwypuklić kategorię grozy. Jej obraz w obydwu 

widowiskach, wyeksponowany został w scenicznym wizerunku roślinności.  

W warszawskim Parsifalu roślinność steatralizowana została pod postacią wijących 

się bez końca, oblepiających całą scenę kłączy roślin, ewokujących atmosferę niepokoju 

i zagrożenia, które pomału osaczają głównego bohatera896. W poznańskiej natomiast 

inscenizacji, zdecydowano się położyć nacisk na ukazanie nadrealnego oblicza przyrody. Na 

krwistoczerwono-szmaragdowym tle pokazano dekorację potężnego spróchniałego drzewa, 

którego zarys, przybierając demoniczne kształty, przypominał oczodoły wielkiej maski, jakby 

nieludzkiej istoty, co wzmacniało poczucie diaboliczności owej przestrzeni897. 

Dopełniającym przeciwieństwem ziemi pochłaniającej, jałowej, pozostającym z nią 

w ciągłym napięciu stanowi – wedle Jakubczak – wyobrażenie ziemi jako źródła życia. Takie 

też oblicze – w warstwie tekstu dramatycznego – w postaci różnych „form zieleni”, 

manifestujących jej witalną energię, przedstawione zostaje w didaskaliach pierwszego 

i przede wszystkim, trzeciego aktu dzieła. W nim też, zostaje poruszona problematyka Boga, 

który poprzez piękno, manifestuje Swoją nieskończoną dobroć wobec całego świata. Metafora 

nadprzyrodzonej miłości Stwórcy względem ludzi, zawarta w libretcie w obrazie wiosennej 

przyrody zdaje się również być obecna zarówno w warszawskiej, jak i wrocławskiej 

inscenizacji Parsifala.  

U Klausa Wagnera, w akcie III scenicznego misterium przy teatralizacji łąki pokrytej 

kwieciem, posłużono się potężną, zwiewną, zieloną tkaniną – z żółtymi akcentami 

kolorystycznymi – ułożoną na scenicznej podłodze, zakrywając fasady konstrukcji z aktów 

wcześniejszych. Dawała ona z pewnej odległości impresjonistyczne wrażenie leśnej polany, 

co uchwycone zostało na zachowanych teatralnych fotografiach. Żółte kolory podkreślały 

ponadto, jej kojarzenie ze słońcem oraz radością898. 

Biel usłanej wzdłuż niej olbrzymiej materii ewokowała atmosferę uroczystości. 

W takiej też przestrzeni, w centralnym jej punkcie, usytuowany został snop ściętego zboża – 

element dekoracji realistycznej, charakterystycznej dla późnego lata. Mając w pamięci, że 

czas fabuły aktu III, to okres Wielkiego Piątku, w tym roślinnym motywie plonu ziemi, 

nieadekwatnym do wiosennej, rozkwitającej dopiero, świeżej roślinności w obrazie dojrzałego 

ziarna dostrzec można nawiązanie do chrześcijańskiej symboliki eucharystycznej899. 

                                                
896 Zob. fot. nr 280, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.196. 
897 Zob. fot. nr 294, nr 295, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.208-209. 
898 Zob. fot. nr 283, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.199. 
899 Zob. fot. nr 284, nr 285, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.200-201. 
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U Georga Rooteringa natomiast, oblicze budzącej się do życia natury, ukazane zostało 

w bieli. W tej właśnie tonacji wrocławscy widzowie zobaczyć mogli, w ostatnim planie, 

multimedialną projekcję obsypanych kwieciem gałęzi, na tle których, odbyła się w akcie III 

scena rozmowy Parsifala z Gurnemanzem900. W takiej też kolorystyce pokazano ostatnią 

multimedialną projekcję w samym finale operowego widowiska, przedstawiającą – przy 

zastosowaniu animacji komputerowej – obraz ogrodu z perspektywy lotu ptaka, skąpany 

w jasnych, beżowo-białych odcieniach. Nie była ona jednak tak bardzo realistyczna, jak 

projekcja opisana wcześniej. Wizerunek kwiatów, drzew oraz bujnej roślinności spowity 

został bowiem delikatnym woalem mgły, co stworzyło wrażenie pewnej efemeryczności tej 

przestrzeni. W tym też miejscu, należałoby przywołać kolejne konstatacje Marzenny 

Jakubczak – tym razem, dotyczące wyobrażenia ziemi jako miejsca. Jak zaznacza ich autorka:  
 Wróćmy do motywów związanych z wyobrażeniem ziemi jako „miejsca”. Jednym 
z ważniejszych symboli, jakie można tu przywołać, jest symbol raju, będącego pierwotnym 
bądź ostatecznym stadium idealnie zharmonizowanej z otoczeniem obecności człowieka na 
ziemi.901  

 

Mając w pamięci rozważania, że w strukturze ostatniego Wagnerowskiego dzieła 

odnaleźć można wyróżniki dramatu religijnego oraz – omawianą we wcześniejszym 

podrozdziale – wizję reżyserską Georga Rooteringa, w finałowym obrazie wrocławskiej 

inscenizacji Parsifala dostrzec można, w takim właśnie wyobrażeniu ziemi jako miejsca902 

sceniczną wizualizację idei raju, wpisaną w metafizyczny kontekst zbawienia człowieka. 

Nawiązując do tekstu dramatycznego dzieła, obok różnych, skrajnych oblicz 

ziemskiego żywiołu, silnie wyeksponowana zostaje inna siła natury, obrazowania której, 

w akcie I i III Parsifala, zdają się korelować z omawianymi wcześniej przedstawieniami 

ziemi, tworząc spójną, semantyczną wymowę Wagnerowskiego misterium.  

Powietrze, jako pozornie jeden z najbardziej anty-estetycznych ze wszystkich 

żywiołów –	 jak konstatuje Małgorzata Sacha-Piekło – okazuje się wdzięcznym medium 

artystycznej kreacji903. Badaczka, analizując różne „wcielenia” powietrza i sposoby jego 

wizualizacji w sztuce na przestrzeni kolejnych epok zauważa, że symbolikę żywiołu coraz 

częściej zaczęto wykorzystywać do obrazowania zarówno ducha, jak i duszy, przez co ono 

samo ulegało coraz większemu odrealnieniu904.  

                                                
900 Zob. fot. nr 310, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.219. 
901 M. Jakubczak, Ziemia, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.42. 
902Dokonując klasyfikacji za Małgorzatą Jakubczak przedstawioną w pierwszym podrozdziale analizy 
porównawczej Holendra tułacza.  
903 M. Sacha-Piekło, Powietrze, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.257 
904 Ibidem, s.210. 
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Dla niniejszych rozważań interesujący będzie zwłaszcza – analizowany przez Sachę-

Piekło – symboliczny związek powietrza z zaświatami, które dodatkowo rozdziela badaczka na 

waloryzowane pozytywnie oraz negatywnie. Przestrzeń pierwszych nazywa powietrzem 

eterycznym lub też powietrzem przepełnionym światłem, podkreślając, że owa numinotyczna 

sfera nie jest już właściwie żywiołem powietrza przynależnym do kosmosu, aczkolwiek przy 

próbach jej obrazowania sięga się właśnie do metafory powietrza oraz nieba. Jak pisze: 

 Sposób obrazowania obszaru powietrza traktowanego jako przestrzeń pośrednia pomiędzy 
niebem a ziemią odzwierciedla symboliczną logikę przeciwieństwa pary: boskość – 
demoniczność lub analogicznej pary: świat boski – świat ludzki. [...] Człowiek jest istotą 
cielesną, a więc związaną z ziemią. Powietrze pozostaje dla niego obszarem tylko w drobnej 
części oswojonym. W rzeczywistości należy do istot o odmiennej naturze, do istot z „innego 
świata”. Sztuka często próbuje pokazać wzajemne przenikanie się tego i innych światów. 
W złożonych, wielowarstwowych kompozycjach powietrze najczęściej przejmuje na siebie 
rolę przestrzeni obcej, innej, transcendentnej905. 

 

W tekście libretta Parsifala, będącego scenicznym misterium, już od samego początku 

przedstawiony zostaje obraz świata dramatycznego, przesyconego obecnością sacrum oraz 

oddziaływaniem Transcendencji na całą wspólnotę rycerstwa, widoczny zwłaszcza 

w momentach celebracji Graala w akcie I, oraz w finale aktu III Wagnerowskiego dzieła. 

Również we wszystkich trzech badanych polskich, powojennych inscenizacjach Parsifala, 

w teatralnych obrazach, przypisanych do wcześniej wspomnianych scen, zadbano o ukazanie 

w ich przestrzeni scenicznej zaistnienia innej metaforyki – ostatecznej rzeczywistości.  

Mając w pamięci określenie Małgorzaty Sachy-Piekło, nazywającej ów zabieg 

ukazywania w dziełach sztuki powietrza przenikniętego Transcendencją powietrzem 

eterycznym lub powietrzem przepełnionym światłem, to w poznańskiej oraz wrocławskiej 

inscenizacji Parsifala odnaleźć można zamiar przedstawienia takiego właśnie wizerunku 

Niebios. W jego kreacji w obu wymienionych widowiskach operowych Wagnerowskiego 

misterium ważną rolę pełniło oświetlenie, będące niezwykle istotnym tworzywem teatralnym, 

umożliwiającym podjęcie próby teatralizacji metafory obecności Boga w ludzkim świecie. 

Podkreślało ono dramaturgię obrazów w scenach celebracji Graala – zgodnie z zawartą już 

w tekście libretta sceniczną wizją, dotyczącą owych chwil – eksponując kategorię wzniosłości 

oraz patosu, potęgując ich rangę. To właśnie światło stanowiło w nich główny sceniczny 

środek teatralnego wyrażenia powietrza eterycznego.  

W tym miejscu przypomnieć warto również, inne konstatacje badaczki o kategorii 

świetlistej przestrzeni, która w sztuce manifestuje się w dwóch maksymalnie 

                                                
905 Ibidem, s.230-231. 
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„przezroczystych” formach. Pierwszą z nich, określa jako niesubstancjonalną pustą 

świetlistość, często opisywaną za pomocą figury bezkresnego, bezchmurnego rozświetlonego 

nieba, drugą jako: 
niewielkich rozmiarów jaskrawo błyszczącą, roziskrzoną masę światła porównywalną do mirażu 

jawiącego się nad równiną w czas letniego skwaru.906  

Opisane w ten sposób przez Małgorzatę Sachę-Piekło dwie formy manifestacji 

powietrza eterycznego, zauważyć można na teatralnych fotografiach dwóch polskich 

widowisk operowych ostatniego z Wagnerowskich dzieł. Co istotne, zdaje się, że 

steatralizowane zostały w nich różne warianty, wyrażające opisaną przez badaczkę kategorię 

świetlistej przestrzeni. W inscenizacji Hansa Petera Lehmanna w Teatrze Wielkim 

w Poznaniu w jej finale, w ostatnim planie, ukazana została promieniująca jaśń przedstawiona 

na połowie wysokości ciemnego u góry tła, przybierająca kształt półokręgu. Tak właśnie 

skonstruowana dekoracja przypominać może w swej kreacji, opisaną przez badaczkę, 

przywołaną powyżej drugą formę zaistnienia przy pomocy symboliki żywiołu powietrza 

numinotycznej rzeczywistości, co widać na zachowanym zdjęciu. Wydobycie niezwykłej 

intensywności białej poświaty oraz skierowanie uwagi widza na ów element scenicznego 

obrazu uzyskano pośrednio przez efekt kontrastu, polegający na całkowitym wyciemnieniu 

wcześniejszego planu, na którym zauważyć można było jedynie kontury wzniesionych do 

góry rąk, obecnych tam postaci. Owe sceniczne gesty wzmacniały poczucie świadomości 

nadludzkiej proweniencji owej świetlistej łuny907. Korelowała ona z nadnaturalnym snopem 

czerwonego światła, padającego z górnych reflektorów, które „przeniknęło” trzymane przez 

głównego bohatera potężne naczynie, misę symbolizującą Graal908.  

Sceniczne odwołanie do kategorii świetlistej przestrzeni dostrzec można również we 

wrocławskim Parsifalu, wystawionym przez Georga Rooteringa w 2011 roku w Operze 

Wrocławskiej. W scenach celebracji, zarówno w akcie I jak i w finale aktu III, operowego 

widowiska, dzięki multimedialnym projekcjom rzucanym na zamontowane tło sceny, obecni 

tam widzowie ujrzeć mogli najpierw bezkresną, skąpaną w błękicie, trójwymiarową 

przestrzeń, formującą się następnie w efemeryczny kształt powietrznego wiru, środek którego, 

stanowił źródło dla jasnych promieni światła, przenikających całą animację. Taka kreacja 

scenograficzna oraz silnie sprecyzowana we wcześniejszym podrozdziale reżyserska wizja 

                                                
906 Ibidem, s.227-228 
907 Podkreślić trzeba, że sama roziskrzona masa światła w poznańskiej inscenizacji ukazana została w jej finale. 
Wcześniej w scenie celebracji Graala w akcie I również zastosowano w tle oświetlenie, jednak górujące nad 
konturami pagórków i drzew oddawało bardziej realistyczny obraz przyrody opromienionej światłem 
słonecznym.  
908 Zob. fot. nr 298, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.211. 
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wystawienia dzieła, dać może asumpt do dostrzeżenia teatralizacji powietrza przepełnionego 

światłem – używając określeń badaczki – manifestującego się tu jako niesubstancjonalna 

pusta świetlistość909.  

Co ważne, oświetlenie stanowiące w obydwu polskich inscenizacjach istotne 

tworzywo teatralne, w symbolicznym wyrażeniu powietrza eterycznego nie ograniczało się do 

omówionych tu kwestii. Istotną rolę w kreacji metaforycznych sensów w obydwu 

widowiskach, budujących i jednocześnie intensyfikujących semantyczny przekaz 

oddziaływania scenicznych elementów tła, odegrało oświetlenie punktowe rzucane przez 

górne reflektory910.  

W tym miejscu odwołać się można również do rozważań, dotyczących światła, 

zawartych w książce Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień powietrze, dokonanych 

przez Marię Popczyk w aspekcie problematyki związanej z innym żywiołem – ogniem. 

W tym też kontekście istotne będzie przypomnienie jej konstatacji dotyczącej światła, zawarte 

w przytoczonej pracy w podrozdziale zatytułowanym Światło i obrazy. Nazywając światło 

ogniem oddalonym, którego naturalnym źródłem jest słońce, będące rozpromienioną gwiazdą, 

przypomina Maria Popczyk, że problematyka światła ukazuje nam ogień nie od strony 

termicznej, ale od strony efektów wizualnych. Bardziej bowiem precyzyjnie niż ruchliwy 

płomień ognia dokonuje ono podziału przestrzeni na obszary ciemne oraz jasne, ukazując przy 

tym przestrzenność, poprzez – jak je nazywa – stopnie jasności. Jednocześnie podkreśla, że 

zarówno z walorów artystycznych, jak i estetycznych światła korzystają sztuki plastyczne, 

takie jak architektura, rzeźba czy też malarstwo, które – poprzez środki artystyczne – ukazują 

światło nadnaturalne, obrazując wydarzenia religijne, czerpiąc inspiracje ze zjawisk 

naturalnych, zjawisk świetlnych oraz towarzyszących im efektów barwnych. Z naturalnych 

własności światła czerpie również dyskurs filozoficzny911.  

Istotne z perspektywy niniejszego podrozdziału, staną się rozważania badaczki, 

dotyczące właśnie metaforyki światła nadnaturalnego, które we wstępie do wymienionego 

wcześniej rozdziału podsumuje następująco:  
 metaforyka światła metafizycznego oraz efekty światła fizycznego, a z czasem technicznego, 
wiążą sie ze sobą przez nawiązania lub modyfikacje, a obszarem tych spotkań jest 
rzeczywistość obrazu.912  

                                                
909 Zob. fot. nr 301, nr 306, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.214, 217. 
910 Zob. fot. nr 302, nr 303, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.215. 
911 Inf za: M. Popczyk, Światło i obrazy, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.174-175. 
912 Ibidem, s.175. 
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Światło bowiem – jak konkludowała – jako źródło jasności, będące stałym centrum, 

przez swe jakościowe kwalifikacje charakteryzuje, bądź charakteryzować może przestrzenie 

metafizycznych światów. 

Powracając do analizowanych obrazów teatralnych w dwóch polskich inscenizacjach 

Parsifala związanych z scenami celebracji Graala, punktowe oświetlenie również odczytać 

można jako teatralny znak światła nadnaturalnego, wpisujący się w zawartą już w libretcie 

wizję epifanii bożego Absolutu. 

We wrocławskiej inscenizacji strumień jasnego, ciepłego wpadającego, wręcz 

w złotawą barwę światła, oświetlający puchar Graala, obejmował także postać, która w danej 

chwili trzyma ów rekwizyt, aby następnie przekazać go pozostałym – budując metaforę 

promieniowania Łaski. Wszyscy uczestnicy celebracji ponadto, oświetleni zostali jasnym, 

chłodnym światłem w akcie I inscenizacji, zaś pod koniec aktu III, postaci rycerzy skąpane 

zostały w intensywnej fioletowej poświacie913.  

Podobny zabieg oświetlenia skierowanego z góry jedynie na Graala, przedstawionego 

tu pod postacią olbrzymiej misy, miał miejsce we wcześniejszej, poznańskiej inscenizacji 

Parsifala. Tutaj, w samym finale dzieła jego barwa przybrała z kolei odcień intensywnej 

czerwieni, której poświata oświetlała jeszcze dodatkowo element scenografii kamiennego 

ołtarza, na którym leżał odzyskany, realistyczny rekwizyt świętej włóczni, a także znajdujące 

się przed nimi łoże, na którym spoczywał zmarły Titurel. W jej blasku skąpany został także, 

stojący obok Amfortas i kilka znajdujących się w pierwszym planie postaci. Wybór tak 

intensywnych barw fioletu i czerwieni, w obydwu widowiskach korelujących z jasnym 

oświetleniem, odczytać można jako dodatkowe podkreślenie nadludzkiej proweniencji światła 

w obrazach scenicznych. 

U Klausa Wagnera w warszawskiej, najwcześniejszej powojennej, polskiej 

inscenizacji trudno mówić o teatralizacji świetlistej przestrzeni, jak miało to miejsce w dwóch, 

pozostałych omawianych tutaj polskich widowiskach operowych Wagnerowskiego dzieła, 

choć i w niej dostrzec można zamysł pewnego odrealnienia powietrznej przestrzeni przez jego 

twórców. Polegało ono na umieszczeniu w górnej części sceny, tuż pod jej sufitem, 

kinetycznej, trójkątnej dekoracji, którą – dzięki zastosowaniu aparatury w scenach celebracji 

(akt I, finał) – przybliżono do aktorów, co odczytane może być jako przybliżenie sacrum do 

ziemskiej przestrzeni scenicznej914.  

                                                
913 Zob. fot. nr 306, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.217. 
914 Zob. fot. nr 286, [w:] Aneks, Rozdział V Parsifal, s.201. 
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Mając nieustannie w pamięci tekst dramatyczny dzieła, zaistnienie numinotycznego 

świata wyrażone zostaje w omawianych scenach, przede wszystkim także przez pojawienie 

się chóru głosów anielskich, które stają się niejako uobecnieniem czy też potwierdzeniem 

zaistnienia rzeczywistości transcendentnej. Już sam ich śpiew – w libretcie przedstawione są 

jedynie jako głosy słyszane z góry – oddaje wyobrażenie metafizycznych niebios, 

przepełnionych pozaziemskimi istotami. 

Anioła, jako istotę usytuowaną na granicy eteru, ognia i powietrza – zdaniem 

przytaczanej już wcześniej Małgorzaty Sachy-Piekło – lepiej opisuje jego rola czy funkcja, 

którą sprawuje, niż indywidualna natura. Stąd też przywołuje badaczka greckie słowo angelos 

tłumaczone jako posłaniec, poseł. Jednocześnie wymienia kolejną rolę – istotną zwłaszcza 

w tradycji Starego oraz Nowego Testamentu – duchów posłanych będących głosicielami 

chwały Bożej915.  

Tak też, „przeniknięta” anielskim śpiewem została teatralna przestrzeń we wszystkich 

trzech polskich, powojennych inscenizacjach scenicznego misterium. W każdym z nich, 

obecność istot z innego wymiaru, była jedynie tylko słyszalna. W ostatnim, wrocławskim 

Parsifalu można jednak powiedzieć o zaistnieniu pewnego elementu angelofanii. Pisząc o jej 

obrazowaniu w sztuce, Małgorzata Sacha-Piekło podaje, przede wszystkim, dwie cechy jej 

zaistnienia: nieziemski blask, oraz skrzydła będące w spoczynku, lub też rozpięte do 

szybowania916. W akcie I oraz w finale aktu III wrocławskiej inscenizacji, jej twórcy 

ograniczyli się do przedstawienia pierwszej z nich. Wykorzystano do tego celu korytarzowe 

kuluary górnych pięter, które w chwilach celebracji Graala lekko uchylono, wpuszczając do 

spowitej w ciemnościach widowni, jak i przyciemnionej sceny, jasne strumienie światła, 

mające symbolizować ową nieziemską jaśń. Stąd właśnie dobiegały głosy anielskiego chóru.  

Dokonując podsumowania niniejszego podrozdziału, stwierdzić można, że we 

wszystkich trzech powojennych, polskich inscenizacjach Parsifala obraz natury, jak i jej 

żywiołowych sił, stanowił istotny element przekazu teatralnego, z różnie jednak rozłożonymi 

w nim akcentami.  

Podkreślić trzeba, że cała wrocławska inscenizacja Georga Rooteringa wpisana została 

w obrazy żywiołowych sił natury, które stanowiły wręcz główne dominanty tekstu widowiska. 

Ich symboliczna rola nie została ograniczona jedynie do zwizualizowania głównej antynomii 

i wpisanych w nią metafor religijnych, zespolonych z kategorią grzechu oraz kategorią łaski, 

ale poprzez zobrazowanie wielu różnych oblicz świata, w tym żywiołowych sił natury 

                                                
915 Inf. za: M. Sacha-Piekło, Powietrze, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., op.cit., s.216. 
916 Ibidem, s.217. 



370 
 

(zmienianych dosyć często podczas trwania całego spektaklu przy pomocy projekcji 

multimedialnych wyświetlanych na tle całej, potężnej sceny) podjęto zamiar wyrażenia 

Tajemnicy Istnienia – obecności Boga w świecie i Jego nadprzyrodzonej miłości względem 

ludzi. Problematyka ta została mocno podkreślona przez samego reżysera, już na płaszczyźnie 

koncepcji inscenizacji. Stąd też właśnie we wrocławskim Parsifalu, najbardziej dostrzec 

można podjęcie teatralnej próby, wizualizacji w scenicznej przestrzeni doświadczenia 

teofanicznego. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Obecna w Wagnerowskich dziełach wizja Natury kreowana w zgodzie z romantyczną 

poetyką, zachwycać może szerokim spektrum obrazowania jej wizerunków. Opisać je można 

z użyciem kategorii estetycznych, takich jak: wzniosłość, piękno, brzydota, a także pojęć: 

mistyczność, sakralność.  Obrazy natury obecne w kształcie teatralnym Wagnerowskich 

librett, w pełni ukazane zostały w XIX-wiecznych przedstawieniach, wyreżyserowanych 

przez samego Richarda Wagnera na różnych scenach teatralnych: (Drezno, Paryż, Wiedeń) 

oraz podczas pierwszych Festiwali na Zielonym Wzgórzu w Bayreuth. 

Śledząc decyzje samego artysty w trakcie dokonywanych zmian auktorialnych, w 

żmudnym, wieloetapowym, często długoletnim procesie powstawania kolejnych dzieł, 

zauważyć można doniosłą rolę, jaką powierzył Richard Wagner żywiołowym mocom natury. 

Kategorie czterech żywiołów: ziemia, woda, ogień, powietrze pełnią istotną funkcję w 

ideowej i artystycznej warstwie utworów kompozytora.   

W tym miejscu przypomnieć trzeba – za Grażyną Golik-Szarawarską – poglądy 

Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr. Wybitny znawca antyku zaliczył bowiem 

Wagnerowską twórczość do nurtu dramaturgii neohumanizmu, dostrzegając zawarte w niej 

nieśmiertelne idee ze świata starożytnego. Antyk był jednak dla Zielińskiego „nie normą, lecz 

ziarnem"917.  

Uzasadniona okazuje się analiza dramatu muzycznego Wagnera z zastosowaniem 

kategorii analitycznej „wagnerianizm” ustalonej w badaniach Grażyny Golik-Szarawarskiej. 

W tekstach: „Wagnerianizm” jako kategoria analityczna w badaniach nad twórczością 

translatorską Tadeusza Zielińskiego918, Profesor Tadeusz Zieliński jako tłumacz 

Eurypidesa919. 

Za autorką „Wiecznej chorei” przypomnieć trzeba również pogląd Tadeusza 

Zielińskiego, dotyczący artystycznej spuścizny Richarda Wagnera, zdaniem którego 

twórczość ta: 

porównywalna jest z Faustem, albowiem i tu, i tam obecna jest idea zbawienia, z tym 
że w utworach Wagnera jej ujęcie jest podwójne: w duchu pesymistycznej filozofii 

                                                
917 Za: G. Golik-Szarawarska, „Wieczna chorea”. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, op.cit., s.63. 
918G. Golik-Szarawarska, „Wagnerianizm” jako kategoria analityczna w badaniach nad twórczością 
translatorską Tadeusza Zielińskiego, [w:] Teorie opery, Poznań 2004, s.161-181. 
919 G. Golik-Szarawarska, Profesor Tadeusz Zieliński jako tłumacz Eurypidesa, [w:] Z problematyki teatrologii 
i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, red. ks. M. Nowak, E. Stoch, B. 
Borowska, Lublin 2015, s.309-333.  
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Schopenhauera – „wyzwolenie przez wolę niebytu”, i w duchu katolicyzmu – „wyzwolenie 
przez łaskę, dzięki poświęceniu miłości lub litości”. 

Pierwszy aspekt dostrzegł w formie czystej w Zmierzchu bogów, drugi – według niego 
– nieśmiało pobrzmiewa w Holendrze tułaczu, krystalizuje się w Tannhäuserze, by w pełni 
zabrzmieć w Parsifalu.920  

Przydatna była w tym zakresie koncepcja chrystianizacji antyku przedstawiona w 

badaniach Grażyny Golik-Szarawarskiej w publikacji zatytułowanej Christianisation of 

Antiquity in The Tragedies of Sophocles as translated by Professor Tadeusz Zieliński 

stanowiącej pokłosie First International Conference Theatre and the Theatre Studies in The 

21st Centaury921 zorganizowanej w 2005 roku w Atenach, w której ukazuje autorka na 

przykładzie Antygony istotę rozumienia owej problematyki.  

Jak podkreśla badaczka w całej akademickiej jak i artystycznej działalności Tadeusza 

Zielińskiego zauważyć można dążenie uczonego do ukazania „ideological relationships of 

European culture with the spiritual heritage of antiquity, and the way Hellenism evolved into 

modern Europeanism”922. Mając świadomość odrębności systemów filozoficznych, 

etycznych, światopoglądowych w starożytnej Grecji, a w czasach nowożytnych dostrzegł 

Tadeusz Zieliński „the unity of the religious sense of the ancient Greeks and Christians”923. 

Homera, Ajschylosa, Sokratesa, Platona, Horacego, Cycerona oraz Sofoklesa uważał uczony 

za „wieszczów chrześcijaństwa”924. Ono samo stanowiło zaś dla Zielińskiego „religijną 

kulminację w dążeniu ludzkości”925.  

Niezwykle istotną wartością w rozważaniach Tadeusza Zielińskiego mających 

charakter religioznawczy okaże się idea miłości, która zdaniem wybitnego filologa, stanowić 

może oś ideowej wykładni dramaturgicznej wielu badanych przez niego dzieł zarówno: 

antycznych (np. Antygona Sofoklesa) jak i tych określanych mianem neohumanistycznych, w 

                                                
920 Ibidem, s.59. 
921 Zob. G. Golik-Szarawarska, Christianisation of Antiquity in The Tragedies of Sophocles as translated by 
Professor Tadeusz Zieliński [w:] First International Conference Theatre and The Theatre Studies in The 21st 
Centaury. (Athens, 28 september - 10 october 2005). Proceedings. Edited by A. Tabaki [w:] Puchner, Athens 
2010, s. 379-392.   
922 Ibidem, s.381.   
923 Ibidem, s.383. 
924 Owo metaforyczne przypisanie im takiego miana przez Tadeusza Zielińskiego związane było z jego 
badawczym przeczuciem o możliwości zaistnienia w dziełach wymienionych twórców płaszczyzny ideowej 
niezwykle zbliżonej do retoryki, wykładni chrześcijańskiej. Zob. G. Golik-Szarawarska, Christianisation of 
Antiquity in The Tragedies of Sophocles as translated by Professor Tadeusz Zieliński, op.cit., s.381-382.     
925 Zob. G. Golik-Szarawarska, Christianisation of Antiquity in The Tragedies of Sophocles as translated by 
Professor Tadeusz Zieliński, op.cit., s.379-380.     
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tym właśnie Wagnerowskich926. Jak zaznaczy Grażyna Golik-Szarawarska miłość ta zawsze 

dotykać będzie wymiaru transcendentnego: 

Going back to the question of modern myth, we have to take into consideration what 
kind of human experiences could constitute the core of the story. The gift of true love 
demanding the sacrifice of life, or the miracle of evangelical love, to put it differently. 
Zieliński noticed the presence of this experience in the epiphany of the ancient author, 
reinforcing its expressiveness through stylistic compliance with Christian symbolism.927      

W tym miejscu przypomnieć należy za badaczką, że podejście Zielińskiego do idei 

zbawienia zbliżone jest do chrześcijańskiego platonizmu św. Augustyna, z tym, że wybitny 

filolog nie zgadzał się z twierdzeniem że jest ono zarezerwowane jedynie dla wybranych 

(gratia irresistibilis) lecz jest nadzieją każdego z nas928.  

Perspektywę transcendentną zawartą w Wagnerowskich dziełach w niniejszej 

dysertacji próbowano dostrzec w obrazowaniu natury w librettach Wagnera. Poprzez 

rozmaite obrazy form przyrody w badanych utworach dostrzeżono wielokrotne 

odwołania do metaforyki, dotykającej zarówno szeroko rozumianej istoty dobra (w tym 

też jego wymiaru eschatologicznego) jak i demonicznej postaci zła, stanowiących swe 

dialektyczne przeciwieństwa.  

Wspólną konkluzją badawczą wynikającą z analizowanych librett jest częste 

występowanie w świecie poetyckim każdego dzieła wymiaru pozaludzkiego, właśnie 

poprzez sferę natury. Wpisanie jej obrazów w sieć mitologematów, poprzez jej różne 

oblicza, czy też formy jakie przybiera pozwala dostrzec, że oprócz funkcji topograficznej 

traktowane mogą być one jako archesymbole.  

Pozostając w horyzoncie rozważań zawartych w koncepcji „życia idei” Tadeusza 

Zielińskiego można wnioskować, że sposób obrazowania żywiołowych mocy przyrody w 

jej różnych obliczach ukazanych w dziełach Richarda Wagnera pozwala odsłonić ich 

kosmiczny wymiar, dzięki humanistycznemu uniwersalizmowi wartości duchowych, a one 

same mogą stać się scenicznymi znakami wizualizacji idei miłości, piękna, radości, dobra 

jak również zemsty, grzechu czy zła.  

Takie rozumienie wsparte kontekstem interpretacyjnym opartym o rozważania ks.prof. 

Tischnera z Filozofii dramatu w przypadku analizy Parsifala umożliwiło stwierdzenie, że 

                                                
926 Idee miłości w rozumieniu Tadeusza Zielińskiego omawia w niniejszej publikacji autorka na przykładzie 
postaw kobiecych postaci takich jak: Antygona, Elżbieta z Tannhäusera oraz Małgorzata z Fausta. Zob. G. 
Golik-Szarawarska, Christianisation of Antiquity in The Tragedies of Sophocles as translated by Professor 
Tadeusz Zieliński, op.cit., s.383-385. 
927 Ibidem, s.383. 
928 Inf. za: G. Golik-Szarawarska, Christianisation of Antiquity in The Tragedies of Sophocles as translated by 
Professor Tadeusz Zieliński, op.cit., s.385.  
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poprzez obrazy natury ujawniony zostaje horyzont soteriologiczny scenicznego 

misterium.  

Ze względu na teatrologiczny charakter badań podjęto próbę wykazania możliwości 

zaistnienia wyżej omówionych kwestii w realiach scenicznych. Pomocne w tym względzie 

okazały się naukowe konstatacje Eli Rozika i jego stanowisko o rodowodzie teatru, którego 

korzeni szukać należy w śladach wrodzonego myślenia obrazowego929. Idąc jego tokiem 

myślenia można więc utożsamiać steatralizowane żywiołowe siły, jak i inne formy 

przyrody przedstawione w scenicznej przestrzeni, jako istotne znaki ikoniczne, 

odsyłające odbiorców dzieła do rzeczywistości fenomenalnej, w której doświadczeniem 

ogólnoludzkim jest ich percypowanie. Dzięki temu zaszyfrowane w nich kody mogą być 

odczytane w sferze podświadomości odbiorcy widowiska operowego. W takim też 

pryzmacie badane obrazy stanowią jednocześnie topografię światów Wagnerowskich 

dzieł jak i – nosząc w sobie znamiona sił-symboli – sceniczną wizualizację obrazów 

archetypowych, stanowiących źródła dla wyrażenia treści archetypicznych. Ich teatralne 

obrazy, odwołujące się do rzeczywistości fenomenalnej (sfera zjawisk) stanowić mogą 

sceniczną wizualizację sfery noumenalnej, esencjalnej (sfera idei, wyobrażeń).  

Mając świadomość kierunku badań, których charakterystyka określona została 

w podtytule dysertacji – Studium z dziejów scenicznych – przypomnieć należy specyfikę pola 

badawczego niniejszej pracy. Związane było ono z dokonaniem rekonstrukcji obrazów natury 

z kształtu teatralnego zawartego w tekstach dramatycznych (librettach) Wagnerowskich dzieł, 

a następnie poddania naukowej analizie wieloaspektowej problematyki związanej z ich 

teatralizacją w polskich inscenizacjach. Jej złożoność związana jest z zachodzącym 

momentem teatralizacji (transfiguracji obrazu) zdającym się sytuować już pomiędzy dwoma 

płaszczyznami, jakimi są: tekst dramatu (libretto), a tekst widowiska. Uwarunkowana jest ona 

bowiem wielopłaszczyznowymi czynnikami konstruującymi, czy też wchodzącymi w skład 

złożonego procesu, jakim jest powstawanie każdej inscenizacji – w tym przypadku operowej 

i Wagnerowskiej.  

W zabiegach rekonstrukcyjnych związanych z badaniem polskich scenicznych 

realizacji dzieł Richarda Wagnera starano się, przede wszystkim, uchwycić ową transfigurację 

(teatralizację) obrazu żywiołowych sił natury już w sferze wizji reżyserskiej, a także obrazów 

teatralnych, będących pewnym zwieńczeniem wcześniejszych etapów, zmierzających do 

scenicznego wystawienia Wagnerowskich dzieł. Te inscenizacje, w których wyraźnie 

                                                
929 E. Rozik, Korzenie teatru, op.cit., s.29. 
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dostrzeżono ów mechanizm, opisane zostały w osobnych podrozdziałach poświęconych tej 

właśnie problematyce. Z odwołaniem do wyników badań przedstawionych w książce Estetyka 

czterech żywiołów930 ujawniona została semantyczna rozpiętość badanego transfiguratio 

scenicznych obrazów wody, ziemi, ognia czy powietrza w polskich inscenizacjach 

Wagnerowskich dzieł. Należy zwrócić uwagę, że procedurze badawczej poddane zostały 

w omawianych widowiskach także rozmaite steatralizowane formy obecne w naturze, takie 

jak: światło, niebo, las, rzeka, wiatr – stanowiące swoiste oblicza, jakie przyjmować mogą 

cztery wymienione moce przyrody. 

Z przywołanych w pracy prawie trzydziestu inscenizacjach, realizowanych przez 

kolejne dekady drugiej połowy XX i początku XXI wieku na wielu polskich scenach, nie 

sposób nie dostrzec, jak istotną rolę w budowaniu dramaturgii omawianych spektakli pełniły 

steatralizowane żywiołowe siły przyrody, ukazane w różnych konwencjach scenicznych. Przy 

użyciu szerokiej palety środków artystycznych, prócz scenograficznego tła przejmowały one 

przede wszystkim funkcje metafor teatralnych931. 

W ich teatralizacji często zauważyć można było wyeksponowanie przez 

inscenizatorów konkretnych cech zjawisk przyrody, co wzmacniać mogło ich estetyczną 

waloryzację zarówno pozytywną jak i negatywną. Często także ich teatralne obrazy 

stawały się znakami monumentalizacji i sakralizacji przestrzeni. 

Biorąc pod uwagę, wykazanie w trakcie badań, istotnej roli steatralizowanych 

żywiołów w intensyfikowaniu przekazu teatralnego w rozumieniu budowania dramaturgii 

spektaklu stwierdzić można słuszność postawionej we wstępie pracy tezy. Należy jednak 

zaznaczyć, że nie odnoszą się one do wszystkich poddanych w pracy zabiegom badawczym 

widowisk. W niektórych z nich bowiem problem teatralizacji żywiołów zdawał się być 

potraktowany przez inscenizatorów jedynie marginalnie lub też nie absorbował ich na tyle, 

aby stały się one istotnymi nośnikami semantycznych treści widowiska.  

W będącym integralną częścią dysertacji Aneksie, autorka starała się przybliżyć 

przedstawione w części analitycznej opisy, odwołując się do dokumentacji fotograficznej. 

Kryteria doboru ikonografii podporządkowane zostały celowi jak najlepszego zobrazowania 

problematyki pracy. 

                                                
930 Zob. Wszystkie rozważania zawarte w książce Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze: 
M. Jakubczak, Ziemia, s.11-69; Z. Kalnická, Woda, s.73-131; M. Popczyk, Ogień, s.135-195; M. Sacha-Piekło, 
Powietrze, s.199-257; K. Wilkoszewska, Powrót żywiołów, s.261-276. 
931 Termin metafora teatralna użyto za Ireną Sławińską przyjmując jednocześnie za badaczką jego rozumienie, 
szczegółowo wyjaśnione w dysertacji w rozdziale teoretyczno-metodologicznym. Zob. I. Sławińska, 
Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988, s.193.  
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Z punktu widzenia teatrologa zarysowuje się wiele obszarów badawczych, które nie 

zostały w pracy rozwinięte, z uwagi na jej tematykę. Wciąż otwartą kwestią pozostaje również 

problematyka teatralizacji żywiołów w polskich inscenizacjach, zrealizowanych w pierwszej 

połowie XX wieku. W niniejszej pracy została ona jedynie zasygnalizowana w próbie 

rekonstrukcji dwóch poznańskich inscenizacji Holendra tułacza. Nie ulega również 

wątpliwości potrzeba badań – także w zakresie problematyki dysertacji – nad dwiema jak 

dotąd polskimi, powojennymi inscenizacjami Tristana i Izoldy, które nie zostały podjęte w tej 

pracy z uwagi na zasygnalizowany problem badawczy jakim jest brak pełnego polskiego 

tłumaczenia libretta tego dramatu muzycznego932.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
932 Pamiętać jednak należy, że niepełnego, fragmentarycznego polskiego tłumaczenia libretta Tristan i Izolda 
dokonała K. Jackowska-Pociejowa. Zob. B. Pociej, Wagner, op.cit., s.195-214.  
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2. Pociej Bohdan, Opera romantyczna, [w:] R. Wagner, Holender tułacz, Program Teatru 

Wielkiego w Warszawie, sezon 1980/81. 

 

Wrocław,	29	X	1993,	Opera	Wrocławska	[brak programu] 
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10. Katarasinski Jerzy, Rozmowy o teatrze, „Dziennik Łódzki” z 24 stycznia 1970. 

11. Lessmann Jerzy Z., Pierwsze dzieło Wagnera na łódzkiej scenie, „Express Wieczorny” 

12. p., Opera Wagnera po pierwszy w Łodzi, „Głos Robotniczy” z 9 stycznia 1970. 

13. Swolkień Henryk, Łabędziu mój, „Kurier Polski” z 19 stycznia 1970. 

14. Wojciechowska Teresa, „Lohengrin”, „Odgłosy” z 1 lutego 1970. 

	

	

Pierścień	Nibelunga		

Złoto	Renu	

Warszawa,	29	IV	1988,	Teatr	Wielki	

1. Domański Adam, Wagneriada w Warszawie, „Dziennik Polski” nr 136 z 11-12 czerwca 

1988. 

2. Domański Adam, Zamknięty krąg Nibelungów, „Gazeta Krakowska” nr 133 z 8 czerwca 

1988. 

3. Dzieduszycki Wojciech, Nareszcie „Pierścień Nibelunga”!, „Życie literackie” nr 23 z 5 

czerwca 1988.  

4. Dzieduszycki Wojciech, Trąby jerychońskie, „Odra” nr 9 z września 1988. 

5. Ekiert Janusz, Wieczory Nibelungów, „Express Wieczorny” nr 89 z 6-8 maja 1988. 

6. Huniewicz Małgorzata, „Pierścień Nibelunga” w Teatrze Wielkim. Patrzeć i słuchać, 

„Sztandar Młodych” nr 87 z 3 maja 1988.  

7. Kański Józef, Opera: Nibelungi w Warszawie, „Trybuna Ludu” nr 117 z 22 maja 1988. 

8. Kański Józef, Wagnerowski „Pierścień” w Warszawie, „Ruch Muzyczny” nr 12 z 21 maja 

1988. 

9. Kowalski Marek Arpad, Władca Pierścienia. Czy potrzebne było dworskie przedstawienie 

opery Wagnera?, „Przegląd Tygodniowy” nr 20 z 15 maja 1988.  

10. Kydryński Lucjan, Z Teatru Wielkiego w Warszawie. Pierwsze pół „Pierścienia” …, 

„Przekrój” z 15 maja 1988. 

11. Latus Jan, Sukces jest blisko, „Teatr” nr 7 z czerwca 1988. 

12. Marczyńska Ewa, Geniusz nieznany, „Magazyn Muzyczny Jazz” nr 7 z czerwca 1988. 
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13. Marczyński Jacek, Premiera w Teatrze Wielkim. Zapiski z krainy bogów, 

„Rzeczpospolita” nr 106 z 7-8 maja 1988.  

14. Matynia Andrzej, Teatr światła i cienia, „Odrodzenie” nr 21 z 21 maja 1988.  

15. Pociej Bohdan, Pytania i refleksje, „Ruch Muzyczny” nr 12 z 15 czerwca 1988. 

16. Popkowicz-Tajchert Renata, Ambitne przedsięwzięcia Teatru Wielkiego „Pierścień 

Nibelunga”, „Słowo Powszechne” nr 82 z 27 kwietnia 1988. 

17. Popkowicz- Tajchert Renata, Wagner w Warszawie, „Słowo Polskie” nr 88 z 5 maja 1988  

18. Premiera „Pierścienia Nibelunga”. Początek serialu, „Rzeczpospolita” nr 101 z 2 maja 

1988. 

19. Sas Renata, Blask Wagnerowskiego mroku, „Dziennik Łódzki” nr 104 z 5 maja 1988. 

20. Swolkień Henryk, W „Walkirii” zwyciężył, „Kurier Polski” z 4 maja 1988. 

21. Swolkień Henryk, Wagner umilkł, zabrzmiał Pergolesi, „Kurier Polski” nr 108 z 26 maja 

1988. 

22. Swolkień Henryk, „Złoto Renu” nad Wisłą, „Kurier Polski” nr 86 z 3 maja 1988. 

23. Terpiłowski Lech, Powrót Wagnera – Pożegnanie uprzedzeń?, „Szpilki” nr 25 z 23 

czerwca 1988. 

24. Waldorff Jerzy, „Pierścień Nibelunga”, „Polityka” z 7 maja 1988. 

	

	

	

	

Wrocław,	18	X	2003,	Opera	Wrocławska	

1. Beksiak Antoni, Wagner wraca do Wrocławia, „Ruch Muzyczny” z 17 października 2003; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, Wrocław 2004, s.194-

195. 

9. Bubnicki Rafał, Hala Ludowa jako kraina bogów, „Rzeczpospolita” z 6-7 września 2003; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.174. 

10. Bubnicki Rafał, Kraina bogów w Hali Ludowej, „Rzeczpospolita” z 4 września 2003; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.139. 

11. Budrewicz Małgorzata, Kowadła i diody, „Gazeta Wrocławska” z 16 października 2003; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.142. 
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12. Czopek Adam, „Złoto Renu” we Wrocławiu. Dobry początek, „Nasz Dziennik” z 23 

października 2003; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, 

op.cit., s.161. 

13. Czopek Adam, Wrocławskie „Złoto Renu”, „Nasz Dziennik” z 9 października 2003; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.139. 

14. Domagała Adam, Hala Ludowa. Kolejna wielka premiera. Czy wnukowi się spodoba, 

„Gazeta Wyborcza” z 18 października 2003; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach 

prasy w 2003 roku, op.cit., s.172. 

15. Domagała Adam, Zanim złoto zacznie pieśń, „Gazeta Wyborcza.Wrocław” z 16 

października 2003; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, 

op.cit., s.159. 

16. Dwa wspaniałe światy. Rozmowa z Wolgangiem Wagnerem, „Rzeczpospolita” z 20 

października 2003; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, 

op.cit., s.156. 

17. Dzieło ponad czasem, rozmowa z Hansem Peterem Lehmannem, [w:] Opera Wrocławska 

na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.177. 

18. Dzieduszycki Wojciech, Droga Pani Ewo!, „Wieczór Wrocławia” z 24 października 

2003; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku,op.cit.,s.163. 

19. Furyk Adam, Opera światowa, „Słowo Polskie” z 18 października 2003; Przedruk: [w:] 

Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.152. 

20. Furyk Adam, Wieczór silnych wrażeń, „Słowo Polskie” z 20 października 2003; Przedruk: 

[w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.169. 

21. Grabowska Teresa, Odnowić Wagnera, „Trybuna” z 24 października 2003; Przedruk: [w:] 

Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.175-176. 

22. Grabowska Teresa, Spotkania w Bayreuth. Z Wagnerem i Wagnerem, „Trybuna” z 18 

sierpnia 2003; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., 

s.154. 

23. Grabowska Teresa, „Złoto Renu” w Hali Ludowej. Bez słabych punktów, „Trybuna” z 28 

października 2003; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, 

op.cit., s.165. 

24. Hawryluk Jacek, „Złoto Renu” nad Odrą, „Gazeta Wyborcza” z 17 października 2003; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.136. 

25. Hiller Carl H., Wagner we Wrocławiu, „Ruch Muzyczny” z 23 luty 2003; Przedruk: [w:] 

Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.187-189. 
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26. Kański Józef, Wagner wraca do Wrocławia, „Ruch Muzyczny” z 17 października 2003; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.193-194. 

27. Kucharski Krzysztof, Hala jak Walhalla, „Gazeta Wrocławska” z 10 października 2003; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.178. 

28. Kucharski Krzysztof, Ren nad Odrą, „Gazeta Wrocławska” z 7 października 2003; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.148. 

29. Marczyński Jacek, Pierwsza część „Pierścienia Nibelunga”. Wagner supershow, 

„Rzeczpospolita” z 27 października 2003; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach 

prasy w 2003 roku, op.cit., s.162. 

30. Melchior Jacek, Klątwa Hitlera, „Wprost” z 8 listopada 2003; Przedruk: [w:] Opera 

Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.185-186. 

31. Migdał Robert, Zagrają na szynach, „Trybuna” z 18 sierpnia 2003; Przedruk: [w:] Opera 

Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.155. 

32. O bogach, namiętnościach, „Słowo Polskie” z 17 października 2003; Przedruk: [w:] 

Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.183. 

33. Pasiecznik Monika, Nie wszystko złoto co się świeci, „Gazeta Wyborcza” z 20 

października 2003; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, 

op.cit., s.160. 

34. Skoczek Justyna, Hala jak Walhalla, czyli w zamku bogów, „Słowo Polskie” z 13 sierpnia 

2003; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.157. 

35. Skoczek Justyna, Teatr czyli świat, „Słowo Polskie” z 18 września 2003; Przedruk: [w:] 

Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.150. 

36. Stary mit w dzisiejszych czasach. Rozmowa z Hansem Peterem-Lehmannem, 

„Rzeczpospolita” z 18 października 2003; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach 

prasy w 2003 roku, op.cit., s.168. 

37. Szwarcman Dorota, Nosferatu Wagner, „Polityka” z 11 października 2003; Przedruk: [w:] 

Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.179-181 

38. „Wagner we Wrocławiu”, rozmowa z E. Michnik, „Kurier Operowy” październik 2003; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.197-198. 

39. Wronecki Krzysztof, Wagner we Wrocławiu. Złoto Renu, „Medium” listopad 2003; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2003 roku, op.cit., s.153. 

40. Zawodziński Waldemar, Świat mitów, Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 

w 2003 roku, op.cit., s.210. 
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Walkiria 
Łódź,	25	II	1984,	Teatr	Wielki	

1. Kański Józef, „Walkiria” po długiej przerwie, „Ruch Muzyczny” z 27 maja 1984. 

2. Kwieciński Jerzy, „Walkiria”, „Odgłosy” z 31 marca 1984. 

3. Pankiewicz Ewa, „Walkiria”, „Express Ilustrowany” z 4 kwietnia 1984. 

4. Pawłowski Waldemar, „Walkiria”, „Tygodnik Kulturalny” z 27 maja 1984. 

5. Sas Renata, „Walkiria”, „Dziennik Łódzki” z 29 marca 1984. 

6. Skocza Marek, Uczymy się Wagnera, „Dziennik Zachodni” z 11 kwietnia 1984 roku. 

7. Swolkień Henryk, „Walkiria” przerwała milczenie, „Kurier Polski” z 3 kwietnia 1984. 

 

 

Wrocław,	16	X	2004,	Opera	Wrocławska	

1. Beksiak Antoni, Wagner z głośnika, „Ruch Muzyczny” z 28 listopada 2004; Przedruk: 

[w:] Opera Wrocławska na łamach prasy w 2004 roku, Wrocław 2005, s.81.  

2. Bubnicki Rafał, Cwał mimo kłopotów, „Rzeczpospolita” z 29 września 2004; Przedruk: 

[w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.47. 

3. Domagała Adam, Dziewice w Hali, „Gazeta Wyborcza” z 16-17 października 2004 [w:] 

Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.51. 

4. Domagała Adam, „Walkiria” nadciąga, „Gazeta Wyborcza” z 14 października 2004; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.32. 

5. Drajewski Stefan, Kobieta niezależna, „Głos Wielkopolski” z 18 października 2004; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.46.  

6. Dzieduszycki Wojciech, Wspaniała „Walkiria”,”Słowo Polskie” z 22 października 2004 

[w:] Opera dolnośląska na łamach prasy 2004, op.cit., s.42. 

7. Hawryluk Jacek, Modny Wagner, „Gazeta Wyborcza” z 24-25 2004; Przedruk: [w:] Opera 

Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.52. 

8. Hawryluk Jacek, Muzyka się broni, inscenizacja nie, „Gazeta Wyborcza”. Warszawa” z 18 

października 2004; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.47. 

9. Kański Józef, Tetralogii część druga, „Ruch Muzyczny” z 28 listopada 2004; Przedruk: 

[w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.76-77. 

10. Kuźmiński Łukasz, Wagner monumentalny, „Panorama” z 17 października 2004; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.83-85. 
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11. Lehmann Hans-Peter, O „Pierścieniu Nibelunga”, „Słowo Polskie” z września 2004; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.92. 

12. MaD, Wagner w Hali Ludowej, „Kurier Szczeciński” z 14 lipca 2004; Przedruk: [w:] 

Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.29. 

13. Marczyński Jacek, Bogowie błądzą tak jak my, „Rzeczpospolita” z 18 października 2004; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.41. 

14. Mystek Adam, Świątynia bogów, „Opera” z listopada 2004; Przedruk: [w:] Opera 

Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.31. 

15. Pasiecznik Monika, Walkirie cwałem, „Gazeta Wyborcza”; Przedruk: [w:] Opera 

Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.49. 

16. Pasiecznik Monika, W krainie ułudy, „Słowo Polskie” z 18 października 2004; Przedruk: 

[w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, Instytucja Kultury Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego, op.cit., s.43. 

17. Pierścień to wielkie ostrzeżenie. Rozmowa z Hansem Peterem-Lehmannem, „Ruch 

Muzyczny” z 28 listopada 2004; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 

2004, op.cit., s.75-76. 

18. Szwarcman Dorota, Raz w roku w Walhalli, „Polityka” z 30 października 2004; Przedruk: 

[w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.96. 

19. Sypniewski Henryk, „Walkiria” w Hali Ludowej, „Trubadur”, nr 3-4, 2004; Przedruk: 

[w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.55-56. 

20. Talik Magdalena, Brunhildo, radości moja, „Słowo Polskie” z 13 października 2004; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.44. 

21. Talik Magdalena, Ogień uczuć, „Słowo Polskie” z 18 października; Przedruk: [w:] Opera 

Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.45. 

22. Talik Magdalena, Powrót Wagnera, „Słowo Polskie” z 4 października 2004; Przedruk: 

[w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.39. 

23. Talik Magdalena, Wagner jest wielki, „Słowo Polskie” z 15 października 2004; Przedruk: 

[w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.33. 

24. Wspaniały sukces. Rozmowa z Wolfgangiem Wagnerem, [w:] Opera Wrocławska na 

łamach prasy 2004, op.cit., s.61. 

25. Wagner nie jest nudny. Rozmowa z Johannesem von Duisburgiem, „Słowo Polskie” z 12 

października 2004; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy 2004, op.cit., s.40. 
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Zygfryd 
Warszawa,	3	II	1989,	Teatr	Wielki	

1. Antos Włodzimierz, W krainie namiętności, „Rzeczywistość” nr 12 z 19 marca 1989. 

2. Brzeźniak Marek, „Pierścień Nibelunga” Ryszarda Wagnera w Warszawie, „Trybuna 

Robotnicza” nr 59 z 10 marca 1989. 

3. Bujko Mirosław M., Cały „Ring”, „Odrodzenie” nr12 z 25 marca 1989. 

4. Czopek Adam, „Pierścień Nibelungów” w Teatrze Wielkim, „Przemiany” nr 4 kwietnia 

1989. 

5. Długosz Irena, Sny o potędze, „Stolica” nr 21 z 21 maja 1989. 

6. Dzieduszycki Wojciech, Trąby jerychońskie, „Odra” nr 5 z maja 1989.  

7. Ekiert Janusz, W oczekiwaniu na lepszy świat, „Express Wieczorny” nr 55 z 17-19 marca 

1989. 

8. Henkel Barbara, W lustrze sceny. Radość spełnienia, „Kobieta i Życie” nr 24 z 14 czerwca 

1989. 

9. Huniewicz Małgorzata, Finał wielkiego przedsięwzięcia artystycznego. Dni 

z „Pierścieniem”, „Sztandar Młodych” nr 46 z 6 marca 1989. 

10. Ibis-Wróblewski Andrzej, Nadymanie smoka, „Tygodnik Kulturalny” nr 16 z 16 kwietnia 

1989. 

11. Kański Józef, „Pierścienia” ciąg dalszy, „Ruch Muzyczny” nr 8 z 9 kwietnia 1989. 

12. Kański Józef, „Pierścienia” ciąg dalszy (2), „Ruch Muzyczny” nr 9 z 23 kwietnia 1989. 

13. Karniecka Anna, Łętowski Janusz, Wagner w Wielkim, „Kultura” nr 14 z 5 kwietnia 1989.  

14. Kulik Teresa, Premiera w Teatrze Wielkim.Wagner, „Żołnierz Wolności” nr65 z 17 marca 

1989. 

15. Kydryński Juliusz, Wagner po raz drugi, „Dziennik Polski” nr 72 z 25-27 lutego 1989. 

16. Kydryński Lucjan, Pierwszy „Pierścień” w Warszawie, „Teatr” nr 6 z czerwca 1989.  

17. Marczyński Jacek, Triumf człowieka, „Rzeczpospolita” nr60 z 11-12 marca 1989. 

18. Martenka Henryk, Teatr Ryszarda Wagnera, „Ilustrowany Kurier Polski” nr 81 z 6 

kwietnia 1989. 

19. Melchior Jacek, Wokół „Pierścienia Nibelunga”, „Kierunki”nr 16 z 16 kwietnia 1989. 

20. Parzyński Jerzy, Teatr Wielki w Warszawie. „Zygfryd” Ryszarda Wagnera, „Echo 

Krakowa” nr 59 z 23 marca 1989. 

21. Pociej Bohdan, Próby utrwalenia. Pytania do scenografa, „Ruch Muzyczny” nr 9 z 23 

kwietnia 1989. 
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22. Połczyński Romuald, Tetralogia w komplecie, „Express Poznański” nr50 z 10-12 marca 

1989. 

23. Rosnowski Tomasz, Wagner w Warszawie, „Za i przeciw” nr 23 z 4 czerwca 1989. 

24. Sieradzka Zofia, Teatr ogromny Wagnera, „Argumenty” nr17 z 23 kwietnia 1989. 

25. Solińska Ewa, Premiery „Zygfryda” i „Zmierzchu bogów” w TW. Zamknięty „Pierścień”, 

„Życie Warszawy” nr 58 z 9 marca 1989. 

26. Swolkień Henryk, Triumf Wagnera w Warszawie, „Kurier Polski” nr 49 z 9 marca 1989. 

27. Swolkień Henryk, Wagner da się lubić, „Kurier Polski” nr 37 z 21 lutego 1990 

28. Tumiłowicz Bronisław, Duża żaba, „Argumenty” nr 12 z 19 marca 1989. 

29. Waldorff Jerzy, Wzloty i upadki potomków Wotana, „Polityka” nr 11 z 18 marca 1989. 

30. Woźnica Henryk, Na tle wagnerowskiej tetralogii w Warszawie. By móc sięgać dalej, 

wyżej, „Dziennik Zachodni” nr 190 z 18 sierpnia 1989. 

31. Woźnica Henryk, Przyszłość inscenizacji „Pierścienia”, „Dziennik Zachodni” nr 102 z 21 

maja 1989. 

 

Wrocław, 18 XI 2005, Opera Wrocławska 

1. Bielecki Artur, Coraz bliżej bogów, „Słowo Polskie” z 20 czerwca 2005; Przedruk: [w:] 

Opera wrocławska na łamach prasy 2005, Instytucja Kultury Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego, Wrocław 2006, s.41. 

2. Bielecki Artur, Bliżej bogów, „Gazeta Wyborcza” z 21czerwca 2005; Przedruk: [w:] 

Opera wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.36. 

3. Czapliński Lesław, „Zygfryd” czyli…w strasznym borze, „Opcje” październik 2005; 

Przedruk: [w:] Opera wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.44.  

4. Czopek Adam, Upadek Wotana, „Nasz Dziennik” z 23 czerwca 2005; Przedruk: [w:] 

Opera wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.30. 

5. Domagała Adam, Brunhildo, śpiewaj, „Gazeta Wyborcza” z 1 czerwca 2005; Przedruk: 

[w:] Opera wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.25. 

6. Domagała Adam, Ogień, iskry i gwiazdy ze świata, „Gazeta Wyborcza” z 18-19 czerwca 

2005; Przedruk: [w:] Opera wrocławska na łamach prasy 2005, p.cit., s.23. 

7. Domagała Adam, Powrót do Walhalli, „Gazeta Wyborcza” z 17 czerwca 2005; Przedruk: 

[w:] Opera wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.34. 

8. Grabowska Teresa, Wagner dla wszystkich, „Trybuna” z 24 czerwca 2005; Przedruk: [w:] 

Opera wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.29. 
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9. Grabowska Teresa, Wagnerowski serial nad Odrą, „Przewodnik Muzyczny” nr 2 z 2005, 

Przedruk: [w:] Opera wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.27. 

10. Hawryluk Jacek, Trzeci Wagner w Hali Ludowej, „Rzeczpospolita” z 20 czerwca 2005. 

11. Hawryluk Jacek, Ryszard Wagner dla mas, „Gazeta Wyborcza” z 20 czerwca 2005, 

Przedruk: [w:] Opera wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.36-37. 

12. Kański Józef, Trzecie ogniwo tetralogii, „Ruch Muzyczny” z 2005; Przedruk: [w:] Opera 

wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.38-39. 

13. Marczyński Jacek, Czekanie na kobietę, „Rzeczpospolita” z 20 czerwca 2005; Przedruk: 

[w:] Opera wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.40. 

14. Oswajanie Wagnera. Rozmowa z Ewą Michnik, „Rzeczpospolita” z 18-19 czerwca 2005. 

15. Talik Magdalena, Bajka o bohaterze, „Słowo Polskie” z 24 czerwca 2005, Przedruk: [w:] 

Opera wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.19. 

16. Talik Magdalena, Bohater Pierścienia, „Słowo Polskie” z 17 czerwca 2005; Przedruk: 

[w:] Opera wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.26-27. 

17. Talik Magdalena, Nuty optymizmu, „Słowo Polskie” z 20 czerwca 2005. 

18. Tyszkowska Anita, Wagneriada, Wagneriada, „Wrocławianin” z czerwca 2005; Przedruk: 

[w:] Opera wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.22. 

19. Bez jeansów, bez kałasznikowa… Rozmowa z Hansem Peterem Lehmannem, [w:] Opera 

wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.52. 

20. „Zygfryd”, a sprawa polska”, rozmowa z Adamem Krzemiński, „Gazeta Wyborcza” z 17 

czerwca 2005; Przedruk: [w:] Opera wrocławska na łamach prasy 2005, op.cit., s.42-43. 

 

 

 

 

Zmierzch bogów 
Warszawa,	5	III	1989,	Teatr	Wielki	

1. Brzeźniak Marek, „Pierścień Nibelunga” w Warszawie. Syrenka dogoniła lwa, „Trybuna 

Robotnicza” nr 59 z 10 marca 1989. 

2. Długosz Irena, Sny o potędze, „Stolica” nr 21 z 21 maja 1989. 

3. Dzieduszycki Wojciech, „Pierścień Nibelunga”, „Perspektywy” nr 13 z 31 marca 1989. 

4. Dzieduszycki Wojciech, „Zmierzch bogów”, „Życie Literackie” nr 14 z 9 kwietnia 1989. 
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5. Golimont Andrzej, „Zmierzch bogów” czyli koniec wieńczy dzieło, „Dziennik Ludowy” 

nr70 z 23 marca 1989. 

6. Kański Józef, Opera Ryszarda Wagnera w Teatrze Wielkim, „Trybuna Ludu” nr 72 z 25-

26 marca 1989. 

7. Kański Józef, „Pierścienia” ciąg dalszy, „Ruch Muzyczny” nr 8 z 9 kwietnia 1989. 

8. Kański Józef, „Pierścienia” ciąg dalszy (2), „Ruch Muzyczny” nr 9 z 23 kwietnia 1989. 

9. Kydryński Lucjan, Pierwszy „Pierścień” w Warszawie, „Teatr” nr 6 z czerwca 1989. 

10. Kydryński Juliusz, Wagner po raz drugi, „Dziennik Polski” nr 72 z 25-27 marca 1989. 

11. Marczyński Jacek, „Pierścień Nibelunga”, „Razem” nr 18 z 30 kwietnia 1989. 

12. Połczyński Romuald, Tetralogia w komplecie, „Express Poznański” nr 50 z 10-12 marca 

1989. 

13. Raczek Tomasz, Złoty pierścień niemocy, „Przegląd Tygodniowy” nr 12 z 19 marca 1989. 

14. Sas Renata, Po warszawskiej premierze. Blaski „Pierścienia …”, „Dziennik Łódzki” nr 

58 z 9 marca 1989. 

15. Waldorff Jerzy, Wzloty i upadki potomków Wotana, „Polityka” nr 11 z 18 marca 1989.  

16. Woźnica Henryk, Przyszłość inscenizacji „Pierścienia”, „Dziennik Zachodni” nr 102 z 21 

maja 1989. 

17. Woźnica Henryk, W warszawskim Tetrze Wielkim. Blask własnego „Pierścienia”, 

„Dziennik Zachodni” nr 95 z 24 kwietnia 1989. 

 

Wrocław,	23	XI	2006,	Opera	Wrocławska	

1. Bubnicki Rafał, Ostatnia część Wagnera, „Rzeczpospolita” z 17-18 czerwca 2006;   

2. Czopek Adam, Finał Wagnerowskiej tetralogii, „Nasz dziennik” z 23 czerwca 2006; 

3. Czopek Adam, Finał w imponującym stylu, „Nasz Dziennik” z 27 czerwca 2006; 

4. Domagała Adam, Śmierć bogów w marnych dekoracjach, „Gazeta Wyborcza” z 26 

czerwca 2006; 

5. Domagała Adam, Wrocławski Wagner, „Gazeta Wyborcza” z 23 czerwca 2006; 

6. Domagała Adam, „Zmierzch bogów”, „Gazeta Wyborcza” z 23 czerwca 2006; 

7. Drajewski Stefan, Ogień namiętności, „Głos Wielkopoloski” z 27 czerwca 2006; 

8. Grabowska Teresa, Jóżef Kański, Zmierzch (bogów) i renesans (Wagnera), „Trybuna” 

z 30 czerwca 2006. 

9. Hawryluk Jacek, Wagner w płomieniach, „Gazeta Wyborcza” z 26 czerwca 2006. 

10. Kański Józef, „Zmierzch bogów” – ukoronowanie wielkiego cyklu, „Ruch Muzyczny” 

z 23 lipca 2006. 
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11. Marczyński Jacek, Wielki finał dramatu, „Rzeczpospolita” z 26 czerwca 2006; Przedruk: 

[w:] Opera Wrocławska na łąmach prasy w 2006 roku, Instytucja Kultury Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2007, s.187. 

12. Matuszewska Małgorzata, Niezwykły urok starej baśni, „Słowo Polskie” z 26 czerwca 

2006. 

13. Matuszewska Małgorzata, Pożar w siedzibie bogów, „Słowo Polskie” z 22 czerwca 2006. 

14. Starzec Izabela, Wrocław porywa się na Wagnera, „Dziennik” z 21 czerwca 2006; 

Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łąmach prasy w 2006 roku, op.cit., s.174. 

15. Sypniewski Henryk, „Zmierzch bogów” w Hali Ludowej, „Trubadur” z 1 czerwca 2006.  

16. Szwarcman Dorota, Walhalla już upadła, „Polityka” z 8 lipca 2006. 

17. Tyszkowska Anna, Wiwat opera!, „Wrocławianin” z lipca 2006. 

18. Walhalla Stulecia w ogniu, „Gazeta Wyborcza. Wrocław” z 22 czerwca 2006. 

19. Wysocki Tomasz, Walhalla spłonie i Ren ją zatopi, „Gazeta Wyborcza. Wrocław” z 23 

czerwca 2006; Przedruk: [w:] Opera Wrocławska na łąmach prasy w 2006 roku, op.cit., 

s.173. 

 

 

 

Parsifal	

Warszawa,	26	III	1993,	Teatr	Wielki	

1. Dlaczego „Parsifal”. Na pytania „Trybuny” odpowiada dyr. TW Sławomir Pietras, 

„Trybuna” nr 88 z 23 marca 1993. 

2. „Parsifal” w Teatrze Wielkim. Wśród rycerzy Graala, „Express Wieczorny” nr 53 z 17 

marca 1993. 

3. Rewelacja miesiąca „Parsifal”, „Sztandar Młodych” nr 53 z 17 marca 1993. 

4. Wkrótce „Parsifal”, „Życie Warszawy” nr 69 z 23 marca 1993. 

5. „Parsifal” przed premierą, „Gazeta Wyborcza” nr 69 z 23 marca 1993. 

6. „Parsifal” – opowieść współczesna, „Kurier Polski”, nr 58 z 24 marca 1993. 

7. Premiera „Parsifala” w Teatrze Wielkim, „Słowo-Dziennik”, nr 45 z 25 marca 1993. 

8. „Parsifal” w Wielkim, „Sztandar Młodych” z 25 marca 1993.  

9. „Parsifal” Wagnera w Teatrze Wielkim, „Życie Warszawy” nr 73 z 26 marca 1993. 

10. Premiera „Parsifala” R. Wagnera. Dekoracje pobiły muzykę, „Sztandar Młodych” nr 62 

z 30 marca 1993.  
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11. Mamy „Parsifala”, Dziennik Zachodni” nr 63 z 31 marca 1993. 

12. J. M., Premiera w Teatrze Wielkim. Powroty dzięki Wagnerowi, „Rzeczpospolita” nr 69 

z 23 marca 1993. 

13. Czopek Adam, „Prasifal” bez świętego Graala, „Gazeta Kielecka” nr 65 z 2-4 kwietnia 

1993. 

14. Domański Jacek, Premiera „Parsifala”, „Rzeczpospolita” nr 73 z 27-28 marca 1993. 

15. Ekiert Janusz, Niebo i piekło muzyki. Święta różnica płci, „Express Wieczorny” nr 63 z 31 

marca 1993.  

16. Kański Józef, Przed premierą „Parsifala”, „Ruch Muzyczny” z 21 marca 1993. 

17. Kański Józef, Triumf „Parsifala”, „Trybuna” nr 78 z 3-4 kwietnia 1993. 

18. Marczyński Jacek, Kto jest kmieciem, kto rycerzem, „Rzeczpospolita” nr 74 z 29 marca 

1993. 

19. Mazur Krzysztof, W Teatrze Wielkim „Parsifal”, „Słowo-Dziennik” nr 48 z 30 marca 

1993.  

20. Ostojewska Beata, Wycieczka na Wagnera, „Dziennik Łódzki” nr 74 z 29 marca 1993.  

21. Pociej Bohdan, Przymykać oczy?, „Ruch Muzyczny” z 2 maja 1993.  

22. Socha Andrzej, Premiera po 66 latach „Parsifal” w Teatrze Wielkim, „Polska Zbrojna” 

z 23 marca 1993. 

23. Socha Andrzej, Wielka premiera w Teatrze Wielkim. „Parsifal” wspaniały, „Polska 

Zbrojna” z 30 marca 1993.  

24. Solińska Ewa, Chór na balkonach czyli „Parsifal” w Teatrze Wielkim, „Życie Warszawy” 

nr 73 z 27-28 marca 1993.  

25. Szwarcman, Wagner w Teatrze Wielkim. Rycerze Trójkątnego stołu?, „Gazeta Wyborcza” 

nr 74 z 29 marca 1993. 

 

Poznań,	4	XII	1999,	Teatr	Wielki	im.	Stanisława	Moniuszki		

1. Chylewski Andrzej, Mit doświadczenia i namiętności, „Głos Wielkopolski” nr 284 z 7 

grudnia 1999. 

2. Czopek Adam, „Parsifal” na poznańskiej scenie, „Nasz Dziennik” nr 289 11-12 grudnia 

1999. 

3. Dorożała Teresa, Próba cierpliwości, „Gazeta Wielkopolska” nr 286 z 8 grudnia 1999. 

4. Eberhardt Ruth, Sehens und horenswert, „Orpheus” z kwietnia 2000. 

5. Grabowska Teresa, Siła mitu i muzyki, „Trybuna” Z 11-12 grudnia 1999. 

6. Kański Józef, Bardzo trudna próba, „Ruch Muzyczny” nr 2 z 23 stycznia 2000. 



404 
 

7. Marczyński Jacek, Wagnerowskie błędne koło, „Rzeczpospolita” z 7 grudnia 1999. 

8. pap.,"Parsifal”, „Rzeczpospolita” nr 287 z 9 grudnia 1999. 

9. Szantruczek Tadeusz, A jednak sukces, „Gazeta Poznańska” nr 285 z 7 grudnia 1999.  

10. rec. „W poszukiwaniu Graala, „Głos Wielkopolski” nr 288 z 10 grudnia 1999. 

	

	

	

Wrocław,	16	IV	2011,	Opera	Wrocławska	

1. Baradzi Karina Anna, Spoglądając przez Boskie łzy, [w:] Opera Wrocławska na łamach 

prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, Instytucja Kultury Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2011, s.246-247. 

2. Czapliński Lesław, Czas skonał. Zaczyna się misterium, Opera Wrocławska na łamach 

prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.261-262. 

3. Czopek Adam, O wrocławskim „Parsifalu” raz jeszcze, [w:] Opera Wrocławska na 

łamach prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit, s.202-203. 

4. Czopek Adam, Joanna Tumiłowicz, „Parsifal” w Operze Wrocławskiej – dwa spojrzenia, 

Opera Wrocławska na łamach prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, 

op.cit., s.248-250. 

5. Domagała Adam, W stronę Graala, [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy i 

w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.237. 

6. Dowlasz Grzegorz, Publiczność oczarowana „Parsifalem”, [w:] Opera Wrocławska na 

łamach prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.233. 

7. Drajewski Stefan, „Parsifal” – więcej niż rekolekcje, [w:] Opera Wrocławska na łamach 

prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.238-239. 

8. Kaczorowska Katarzyna, Każdy ma swoją drogę do zbawienia, Opera Wrocławska na 

łamach prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.251. 

9. Kaczorowska Katarzyna, Misterium Wagnera, [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy i 

w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.219. 

10. Kański Józef, Misterium bez uniesień, Opera Wrocławska na łamach prasy i w Internecie 

w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.254-255. 

11. Marczyński Jacek, Misterium o smutnej egzystencji zwykłych ludzi, [w:] Opera 

Wrocławska na łamach prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., 

s.240. 
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12. Mikołajewska Katarzyna, Niestrawne misterium, Opera Wrocławska na łamach prasy i 

w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.258. 

13. Orczykowska Ewa, „Parsifal” – odsłona pierwsza, [w:] Opera Wrocławska na łamach 

prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.223. 

14. Orczykowska Ewa, Parsifal Wielki, [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy i 

w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit.,s.226. 

15. Orczykowska Ewa, Wielki powrót Wagnera, Opera Wrocławska na łamach prasy i 

w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.263. 

16. „Parsifal”. Poprzez kielich i włócznię do źródeł prawdy. Wywiad z Georgiem 

Rooteringiem, [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy i w Internecie w sezonie 

artystycznym 2010/2011, op.cit., s.242-245.  

17. p.m., „Parsifal” na rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia, [w:] Opera Wrocławska na łamach 

prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.232. 

18. Rękawiczna Kinga, Mistyczne dzieło Wagnera. „Parsifal”, [w:] Opera Wrocławska na 

łamach prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.234-235. 

19. Szczucka Elżbieta, Richard Wagner w Polsce, [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy i 

w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, Instytucja Kultury samorządu 

województwa dolnośląskiego, Wrocław 2011, s.214-215. 

20. Szwarcman Dorota, Triumf prostaczka, [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy i 

w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.241. 

21. Talik Magdalena, Znakomity „Parsifal” na scenie Opery Wrocławskiej. Recenzja po 

premierze, Opera Wrocławska na łamach prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 

2010/2011, op.cit., s.252-253. 

22. Tumiłowicz Bronisław, Misterium w Operze, Opera Wrocławska na łamach prasy i 

w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.256. 

23. Tyszkowska Anita, Opera dla duszy, [w:] Opera Wrocławska na łamach prasy i 

w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, Instytucja Kultury samorządu 

województwa dolnośląskiego, Wrocław 2011, s.205. 

24. wasz bywalec, Pomrók salonów, Opera Wrocławska na łamach prasy i w Internecie 

w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.259. 

25. Wiśniewski Mateusz, „Parsifal w Operze Wrocławskiej”, [w:] Opera Wrocławska na 

łamach prasy i w Internecie w sezonie artystycznym 2010/2011, op.cit., s.230-231. 
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II  

OPRACOWANIA 

1. Bachelard G., Płomień świecy, tłum. J. Rogoziński, Gdańsk 1999. 

2. Bachelard G., Poetyka marzenia, tłum. L. Brogowski, Gdańsk 1998. 

3. Bachelard G., Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, tłum. H. Hudak, Warszawa 1975.  

4. Balme Ch., Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł.W. Dudzik, M. Leyko, Warszawa 

2005. 

5. Bogowie Germanów, red. J. Banaszkiewicz, z przeł. A. Gronowska, Warszawa 2006.  

6. Cabaj J., Arhura O. Lovejoya filozofia idei, Lublin 1989. 

7. Carnegy P., Wagner and the Art of the Theatre, London 2006. 

8. Cirlot J.E., Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2006. 

9. Ciseri I., Romantyzm 1780-1860 narodziny nowej wrażliwości, Warszawa 2010. 

10. Daiches D., Krytyk i jego światy, wybrał i opatrzył posłowiem M. Sprusiński, Warszawa 

1976. 

11. Richard Wagner.Dramaturgia opery. Wybór pism z lat 1871-1879, t.15, oprac. do 

wyd.niem. E. Voss, oprac.do wyd.pol. A. Jegielska, K. Kozłowski, przeł. M. Kasprzyk, 

Gdańsk 2009. 

12. Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze, red. K. Wilkoszewska, 

Kraków 2002. 

13. Elidae M., Mity, sny i misteria, tłum. K. Kocjan, Kraków 1997. 

14. Eliade M., Obrazy i symbole, przeł. M.i P. Rodakowie, Warszawa 1998. 

15. Fischer-Lichte E., Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania, przeł. M. Borowski, M. 

Sugiera, Wrocław 2012. 

16. Frye N., Anatomia krytyki, przeł. M. Bokiniec, Gdańsk 2012. 

17. Gage J., Kolor i kultura, przeł. J. Holzman, Kraków 2008. 

18. Grzęda E., Funkcja i estetyka motywów drzewa i lasu w twórczości Juliusza Słowackiego, 

Wrocław 2000. 

19. Golik-Szarawarska G., Christianisation of Antiquity in The Tragedies of Sophocles as 

translated by Professor Tadeusz Zieliński [w:] First International Conference Theatre and 

The Theatre Studies in The 21st Centaury. (Athens, 28 september -10 october 2005). 

Proceedings. Edited by A. Tabaki [w:] Puchner, Athens 2010, s. 379-392.		 

20. Golik-Szarawarska G., Profesor Tadeusz Zieliński jako tłumacz Eurypidesa, [w:] 

Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii 

Barbarze Styk, red. ks M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska, Lublin 2015. 
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21. Golik-Szarawarska G., „Wagnerianizm” jako kategoria analityczna w badaniach nad 

twórczością translatorską Tadeusza Zielińskiego, [w:] Teorie opery, red. M. Jabłoński, 

Poznań 2004, s.161-181. 

22. Golik-Szarawarska G., „Wieczna Chorea. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat 

i teatr”, Katowice 1999. 

23. Gołaszewska M, O naturze wartości estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, Kraków 

1986. 

24.  Góry-literatura-kultura, t. I, red.J. Kolbuszewski, Wrocław 1996. 

25. Góry-literatura-kultura, t. II, red.J. Kolbuszewski, Wrocław 1996. 

26. Góry-literatura-kultura, t. III, red.J. Kolbuszewski, Wrocław 1998. 

27. Janion M., Gorączka romantyczna, wydanie pierwsze, Warszawa 1975. 

28. Kamiński P., Tysiąc i jedna opera, t.II, wyd.1, Kraków 2009.   

29. Kępińska A., Żywioł i mit, Kraków 1983. 

30. Kirk G., Raven J., Schofield M., Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z 

wybranymi tekstami, tłum. J. Lang, Warszawa 1999. 

31. Kołaczkowski S., Ryszard Wagner jako twórca i teoretyk dramatu, Warszawa 1931. 

32. Kozłowski K., Teatr i religia sztuki. „Parsifal” Richarda Wagnera, Poznań 2004. 

33. Kozłowski K., Opera i dramat muzyczny. Szkice, Poznań 2006. 

34. Kozłowski K., „Wagner w kraju bez Wagnera”. O polskiej recepcji „Pierścienia 

Nibelunga” [w:] Horyzonty opery, red. D. Ratajczakowa, K. Lisiecka, Poznań 2012. 

35. Kowalczykowa A., Pejzaż romantyczny, Kraków 1982. 

36. Kronika opery, oprac. całości zespół pod.red. M.B. Michalika, oprac. z niem. zespół pod 

red. J. M. Michasiewicz, Warszawa 1993.  

37. Lacey A.R., Słownik filozoficzny, przeł. R. Matuszewski, Poznań 1999. 

38. Lovejoy A.O., Historiografia idei [w:] Teoria badań literackich za granicą, t.II, cz.I., 

wybór i oprac. S. Skwarczyńska, Kraków 1974. 

39. Łebkowska U.M., Język czterech żywiołów, Kraków 2006. 

40. Tadeusz Zieliński. Listy do Stefana Srebrnego, oprac. G. Golik-Szarawarska, Warszawa 

1997. 

41. Tatarkiewicz W., Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna, t.I, wyd.7., 

Warszawa 1970. 

42.  Makowski S., Romantyzm, Warszawa 1998. 
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Tematyczny spis fotografii





R o z d z i a ł  I 

Holender tułacz



6

1. Holender tułacz, akt III, fot. autor nieznany.
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2. Holender tułacz, akt III, fot. autor nieznany.
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3. Holender tułacz, akt I, fot. Puciński.
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Inscenizacja Holendra tułacza z 1956 roku w Operze 
im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Premiera: 14 października 1956 roku.
Reżyseria: Willy Bodenstein.
Kierownictwo muzyczne: Zdzisław Górzyński.
Scenografia: Stanisław Jarocki.

4. Holender tułacz, sc. duet i chór, akt I, fot. G. Wyszomirska. 
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5. Holender tułacz, sc. duet i chór, akt I, fot. G. Wyszomirska. 
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6. Holender tułacz, projekt scenografii do aktu I (powyżej) oraz do aktu II (poniżej).  
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7. Holender tułacz, sc. ballada Senty, akt II, fot. G. Wyszomirska. 

8. Holender tułacz, sc. duet i tercet, akt II, fot. G. Wyszomirska. 
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9. Holender tułacz, sc. chór (uczta w porcie), akt III, fot. G. Wyszomirska. 

10. Holender tułacz, sc. duet, tercet i finał, akt III, fot. G. Wyszomirska. 
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11. Holender tułacz, sc. duet, tercet i finał, akt III, fot. G. Wyszomirska. 
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Inscenizacja Holendra tułacza z 1964 roku 
w Operze Śląskiej w Bytomiu.

Premiera: 3 grudnia 1964 roku.
Reżyseria: Leo Nadomansky.
Kierownictwo muzyczne: Karol Stryja.
Scenografia: Tadeusz Gryglewski.

12. Holender tułacz, scenografia do aktu III fot. J. Multarzyński.  
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13. Holender tułacz, scenografia do aktu II fot. J. Multarzyński.  

14. Holender tułacz, scenografia do aktu I fot. J. Multarzyński.  
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15. Holender tułacz, duet i chór, akt I, fot. J. Multarzyński.  

16. Holender tułacz, akt I (próba generalna), fot. J. Multarzyński.  
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17. Holender tułacz, duet i chór, akt I, fot. J. Multarzyński. 

18. Holender tułacz, sc. ballada Senty, akt II, fot. J. Multarzyński.  
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19. Holender tułacz, sc. ballada Senty, akt II, fot. J. Multarzyński.  

20. Holender tułacz, sc. chór (uczta w porcie), akt III, fot. J. Multarzyński.  
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21. Holender tułacz, sc. chór (uczta w porcie), akt III, fot. J. Multarzyński.  

22. Holender tułacz, sc. duet, tercet i finał, akt III, fot. J. Multarzyński.  
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Inscenizacja Holendra tułacza z 1977 roku w Operze w Bydgoszczy.

Premiera: 28 marca 1977 roku.
Reżyseria: Peter Gogler.
Kierownictwo muzyczne: Stanisław Renz.
Scenografia: Marian Stańczak.

23. Holender tułacz, klisze fotografii (akt I oraz akt II).  
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24. Holender tułacz, sc. duet i chór, akt I, fot. autor nieznany.

25. Holender tułacz, sc. duet i tercet, akt II, fot. autor nieznany.
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26. Holender tułacz, sc. duet i tercet, akt II, fot. autor nieznany. 

27. Holender tułacz, sc. chór (uczta w porcie), akt III, fot. autor nieznany.
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28. Holender tułacz, sc. chór (uczta w porcie), akt III, fot. autor nieznany.

29. Holender tułacz, sc. ballada Senty, akt II, fot. autor nieznany. 
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Inscenizacja Holendra tułacza z 1981 roku 
w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Premiera: 12 marca 1981 roku.
Reżyseria: Erhard Fisher.
Kierownictwo muzyczne: Stanisław Renz.
Scenografia: Roland Aeschlimann.

30. Holender tułacz, sc. duet i tercet, akt II, fot. L. Myszkowski.
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31. Holender tułacz, sc. duet Eryk – Senta, akt II, fot. L. Myszkowski.

32. Holender tułacz, sc. ballada Senty, akt II, fot. L. Myszkowski.
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33. Holender tułacz, sc. ballada Senty, akt II, fot. L. Myszkowski.

34. Holender tułacz, sc. ballada Senty, akt II, fot. L. Myszkowski.
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35. Holender tułacz, uwertura, fot. L. Myszkowski.

36. Holender tułacz, sc. chór (uczta w porcie), akt III, fot. L. Myszkowski.
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37. Holender tułacz, sc. chór (uczta w porcie), akt III, fot. L. Myszkowski.

38. Holender tułacz, sc. duet, tercet i finał, akt III, fot. L. Myszkowski.
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Inscenizacja Holendra tułacza z 1993 roku 
w Operze Wrocławskiej.

Premiera: 29 października 1993 roku.
Reżyseria: Remus Matthias.
Kierownictwo muzyczne: Laszlo Szabo
Scenografia: Isolde Wittke.

39. Holender tułacz, sc. duet i chór, akt I, fot. Paweł Relikowski.
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40. Holender tułacz, sc. ballada Senty, akt II, fot. Paweł Relikowski.
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41. Holender tułacz, sc. duet i chór, akt I, fot. Paweł Relikowski.
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42. Holender tułacz, sc. duet i chór, akt I, fot. Paweł Relikowski.
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43. Holender tułacz, sc. chór (uczta w porcie), akt III, fot. Paweł Relikowski.

44. Holender tułacz, sc. chór (uczta w porcie), akt III, fot. Paweł Relikowski.
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45. Holender tułacz, sc. duet, tercet i finał, akt III, fot. Paweł Relikowski.

46. Holender tułacz, sc. duet, tercet i finał, akt III, fot. Paweł Relikowski.



37

Inscenizacja Holendra tułacza z 1994 roku 
w Teatrze Wielkim w Łodzi.

Premiera: 25 czerwca 1994 roku.
Reżyseria: Waldemar Zawodziński.
Kierownictwo muzyczne: Antoni Wicherek.
Scenografia: Barbara Wesołowska-Kowalska.

47. Holender tułacz, uwertura, fot. Ch. Zieliński. 
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48. Holender tułacz, sc. duet i chór, akt I, fot. Ch. Zieliński. 
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49. Holender tułacz, sc. duet i chór, akt I, fot. Ch. Zieliński.

50. Holender tułacz, sc. duet i chór, akt I, fot. Ch. Zieliński.
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51. Holender tułacz, sc. duet, tercet i finał, akt III, fot. Ch. Zieliński.
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52. Holender tułacz, sc. duet  Eryk – Senta, akt II, fot. Ch. Zieliński.
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53. Holender tułacz, sc. duet  Eryk – Senta, akt II, fot. Ch. Zieliński.

54. Holender tułacz, sc. duet i tercet, akt II, fot. Ch. Zieliński.
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55. Holender tułacz, sc. ballada Senty, akt II, fot. Ch. Zieliński.

56. Holender tułacz, sc. ballada Senty, akt II, fot. Ch. Zieliński.
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57. Holender tułacz, sc. ballada Senty, akt II, fot. Ch. Zieliński.

58. Holender tułacz, sc. duet i tercet, akt II, fot. Ch. Zieliński.
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59. Holender tułacz, sc. chór (uczta w porcie), akt III, fot. Ch. Zieliński.

60. Holender tułacz, sc. chór (uczta w porcie), akt III, fot. Ch. Zieliński.
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61. Holender tułacz, sc. duet, tercet i finał, akt III, fot. Ch. Zieliński.
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Inscenizacja Latającego Holendra z 2012 roku 
w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Premiera: 16 marca 2012 roku.
Reżyseria: Mariusz Treliński.
Kierownictwo muzyczne: Rani Calderon.
Scenografia: Boris Kudlicka.

62. Latający Holender, uwertura, fot. Krzysztof Bieliński. 
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63. Latający Holender, uwertura, fot. Krzysztof Bieliński.
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64. Latający Holender, sc. duet i chór, akt I, fot. Krzysztof Bieliński.

65. Latający Holender, sc. duet i tercet, akt II, fot. Krzysztof Bieliński.
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66. Latający Holender, sc. ballada Senty, akt II, fot. Krzysztof Bieliński.

67. Latający Holender, sc. chór (uczta w porcie), akt III, fot. Krzysztof Bieliński.
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68. Latający Holender, sc. chór (uczta w porcie), akt III, fot. Krzysztof Bieliński.

69. Latający Holender, duet, tercet i finał, akt III, fot. Krzysztof Bieliński.





R o z d z i a ł  I I 

Tannhäuser
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Inscenizacja Tannhäusera z 1967 roku 
w Operze im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Premiera: 13 maja 1967 roku.
Reżyseria: Robert Satanowski.
Kierownictwo muzyczne: Robert Satanowski.
Scenografia: Zofia Wierchowicz.

70. Tannhäuser, sc. 2, akt I, fot. G. Wyszomirska.
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71. Tannhäuser, projekt kostiumu Venus, autor Z. Wierchowicz.
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72. Tannhäuser, sc. 1, akt I, fot. G. Wyszomirska.

73. Tannhäuser, sc. 4, akt I, fot. G. Wyszomirska.



58

74. Tannhäuser, sc. 4, akt I, fot. G. Wyszomirska.

75. Tannhäuser, sc. 2, akt II, fot. G. Wyszomirska.
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76. Tannhäuser, sc. 4, akt II, fot. G. Wyszomirska.

77. Tannhäuser, projekt scenografii do aktu II. 
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78. Tannhäuser, projekt scenografii do aktu III.

79. Tannhäuser, projekt kostiumu Pielgrzyma do aktu III, autor Z. Wierchowicz. 
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80. Tannhäuser, projekt kostiumu Śpiewaka, autor Z. Wierchowicz.
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81. Tannhäuser, projekt kostiumów Hrabiów turyńskich, autor Z. Wierchowicz.
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Inscenizacja Tannhäusera z 1974 roku  
w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Premiera: 17 lutego 1974 roku.
Reżyseria: Otto Fritz.
Kierownictwo muzyczne: Antoni Wicherek.
Scenografia: Annelis Corrodi.

82. Tannhäuser, sc. 2, akt I, fot. E. Hartwig.



64

83. Tannhäuser, sc. 3, akt I, fot. E. Hartwig.

84. Tannhäuser, projekt scenografii do aktu I (obraz pierwszy).
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85. Tannhäuser, sc. 1, akt I, fot. E. Hartwig.

86. Tannhäuser, sc. 1, akt I, fot. E. Hartwig.
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87. Tannhäuser, projekt scenografii do aktu I (obraz drugi).

88. Tannhäuser, sc. 4, akt II, fot. E. Hartwig.
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89. Tannhäuser, sc. 4, akt II, fot. E. Hartwig.

90. Tannhäuser, sc. 4, akt II, fot. E. Hartwig.
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91. Tannhäuser, sc. 3, akt I, fot. E. Hartwig.

92. Tannhäuser, sc. 1, akt III, fot. E. Hartwig.
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93. Tannhäuser, sc. 5, akt III, fot. E. Hartwig.
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94. Tannhäuser, sc. 5, akt III, fot. E. Hartwig.
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95. Tannhäuser, sc. 4, akt II, fot. Ch. Zieliński.

Inscenizacja Tannhäusera z 1980 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi. 

Premiera: 12 kwietnia 1980 roku.
Reżyseria: Bogdan Hussakowski.
Kierownictwo muzyczne: Wojciech Michniewski.
Scenografia: Jacek Ukleja



72

96. Tannhäuser, sc. 4, akt II, fot. Ch. Zieliński.

97. Tannhäuser, sc. 4, akt II, fot. Ch. Zieliński.
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98. Tannhäuser, sc. 1 (obraz pierwszy), akt I, fot. Ch. Zieliński.

99. Tannhäuser, sc. 1 (obraz pierwszy), akt I, fot. Ch. Zieliński.



74

100. Tannhäuser, sc. 1, akt III, fot. Ch. Zieliński.

101. Tannhäuser, sc. 1, akt III, fot. Ch. Zieliński.
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102. Tannhäuser, sc. 3, akt III, fot. Ch. Zieliński.

103. Tannhäuser, sc. 5, akt III, fot. Ch. Zieliński.
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Inscenizacja  Tannhäusera z 2001 roku 
w Operz Śląskiej w Bytomiu. 

Premiera: 1 grudnia 2001 roku.
Reżyseria: Laco Adamik.
Kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin.
Scenografia: Barbara Kędzierska.

104. Tannhäuser, projekt scenografii do aktu I (obraz drugi) oraz do aktu III.
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105. Tannhäuser, projekt scenografii do aktu II.

106. Tannhäuser, projekt scenografii do aktu I (obraz pierwszy).
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107. Tannhäuser, sc. 1 (obraz pierwszy), akt I, fot. T. Zakrzewski.

108. Tannhäuser, sc. 1 (obraz pierwszy), akt I, fot. T. Zakrzewski.
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109. Tannhäuser, sc. 1, akt II, fot. T. Zakrzewski.

110. Tannhäuser, sc. 4, akt II, fot. T. Zakrzewski.
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111. Tannhäuser, sc. 4, akt II, fot. T. Zakrzewski.

112. Tannhäuser, sc. 1, akt III, fot. T. Zakrzewski.
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113. Tannhäuser, sc. 4, akt III, fot. T. Zakrzewski.

114. Tannhäuser, sc. 1, akt III, fot. T. Zakrzewski.
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115. Tannhäuser, sc. 3, akt III, fot. T. Zakrzewski.

116. Tannhäuser, sc. 5, akt III, fot. T. Zakrzewski.
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117. Tannhäuser, sc. 1 (obraz pierwszy), akt I, fot. K. Citak.

Inscenizacja Tannhäusera z 2009 roku 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu. 

Premiera: 18 kwietnia 2009 roku.
Reżyseria: Ahim Thorwald.
Kierownictwo muzyczne: Eraldo Salmieri.
Scenografia: Christian Floeren.
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118. Tannhäuser, sc. 2 (obraz drugi), akt I, fot. K. Citak. 

119. Tannhäuser, sc. 4, akt II, fot. K. Citak.
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120. Tannhäuser, sc. 4, akt II, fot. K. Citak.
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121. Tannhäuser, sc. 1, akt III, fot. K. Citak.
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122. Tannhäuser, sc. 3, akt III, fot. K. Citak.
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123. Tannhäuser, sc. 4, akt III, fot. K. Citak.

124. Tannhäuser, sc. 5, akt III, fot. K. Citak.



R o z d z i a ł  I I I 

Lohengrin
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125. Lohengrin, scenografia do aktu I oraz do aktu III, fot. S. Deptuszewski.

Inscenizacja Lohengrina z 1956 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. 

Premiera: 26 lutego 1956 roku.
Reżyseria: Wiktor Bregy.
Kierownictwo muzyczne: Walerian Bierdiajew.
Scenografia: Stanisław Jarocki.
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126. Lohengrin, scenografia do aktu II, fot. S. Deptuszewski.

127. Lohengrin, sc. 2, akt I, fot. S. Deptuszewski.
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128. Lohengrin, sc. 3, akt I, fot. S. Deptuszewski.

129. Lohengrin, sc. 2, akt II, fot. S. Deptuszewski
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130. Lohengrin, sc. 4, akt II, fot. S. Deptuszewski

131. Lohengrin, sc. 5, akt II, fot. S. Deptuszewski.
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132. Lohengrin, sc. 2, akt III, fot. S. Deptuszewski.

133. Lohengrin, sc. 2, akt III, fot. S. Deptuszewski.
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134. Lohengrin, sc. 3, akt III, fot. S. Deptuszewski.

135. Lohengrin, sc. 3, akt III, fot. S. Deptuszewski.
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Inscenizacja Lohengrina z 1970 roku  
w Teatrze Wielkim w Łodzi. 

Premiera: 15 stycznia 1970 roku.
Reżyseria: Wolfgang Weit .
Kierownictwo muzyczne: Zygmunt Latoszewski .
Scenografia: Bernard Schröter.

136. Lohengrin, sc. 3, akt I, fot. F. Myszkowski. 
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137. Lohengrin, sc. 3, akt I, fot. F. Myszkowski. 

138. Lohengrin, sc. 3, akt I, fot. F. Myszkowski. 



101

139. Lohengrin, sc. 1, akt II, fot. F. Myszkowski. 

140. Lohengrin, sc. 1, akt III, fot. F. Myszkowski. 



102

141. Lohengrin, sc. 3, akt II, fot. F. Myszkowski. 

142. Lohengrin, sc. 4, akt II, fot. F. Myszkowski. 
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143. Lohengrin, sc. 3, akt I, fot. F. Myszkowski. 

144. Lohengrin, sc. 3, akt III, fot. F. Myszkowski. 



104

145. Lohengrin, sc. 3, akt III, fot. F. Myszkowski. 

146. Lohengrin, sc. 3, akt III, fot. F. Myszkowski. 
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147. Lohengrin, sc. 3, akt III, fot. F. Myszkowski. 

148. Lohengrin, sc. 3, akt III, fot. F. Myszkowski. 
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Inscenizacja Lohengrina z 1978 roku  
w Operze im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. 

Premiera: 17 grudnia 1978 roku.
Reżyseria: Erich Witte.
Kierownictwo muzyczne: Roland Wambeck.
Scenografia: Wolf Hochheim.

149. Lohengrin, sc. 3, akt I, fot. G. Wyszomirska. 
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150. Lohengrin, sc. 4, akt II, fot. G. Wyszomirska. 

151. Lohengrin, sc. 3, akt II, fot. G. Wyszomirska. 



109

152. Lohengrin, sc. 4, akt II, fot. G. Wyszomirska. 



110

153. Lohengrin, sc. 1, akt III, fot. G. Wyszomirska. 



111

154. Lohengrin, sc. 3, akt III, fot. G. Wyszomirska. 



112

155. Lohengrin, sc. 3, akt III, fot. G. Wyszomirska. 



R o z d z i a ł  I V 

Pierścień Nibelunga
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Inscenizacja Walkirii z 1984 roku  
w Teatrze Wielkim w Łodzi. 

Premiera: 17 marca 1984 roku.
Reżyseria: Wolfgang Weit.
Kierownictwo muzyczne: Tadeusz Kozłowski.
Scenografia: Jadwiga Jarosiewicz.

156. Walkiria, sc. 2, akt I, fot. Ch. Zieliński.
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157. Walkiria, sc. 2, akt I, fot. Ch. Zieliński.

158. Walkiria, sc. 1, akt I, fot. Ch. Zieliński.
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159. Walkiria, sc. 3, akt I, fot. Ch. Zieliński.
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160. Walkiria, sc. 3, akt I, fot. Ch. Zieliński.



119

161. Walkiria, sc. 1, akt II, fot. Ch. Zieliński.

162. Walkiria, sc. 1, akt II, fot. Ch. Zieliński.
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163. Walkiria, sc. 2, akt II, fot. Ch. Zieliński.

164. Walkiria, sc. 5, akt II, fot. Ch. Zieliński.
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165. Walkiria, sc. 1, akt III, fot. Ch. Zieliński.

166. Walkiria, sc. 1, akt III, fot. Ch. Zieliński.



122

167. Walkiria, sc. 2, akt III, fot. Ch. Zieliński.

168. Walkiria, sc. 3, akt III, fot. Ch. Zieliński.



123

Inscenizacja Złota Renu z 1988 roku 
w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Premiera: 29 kwietnia 1988 roku.
Reżyseria: August Everding.
Kierownictwo muzyczne: Robert Satanowski.
Scenografia: Gunther Schneider-Simssen.

169. Złoto Renu, projekt scenografii do obrazu pierwszego, autor G. Schneider-Simssen.
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170. Złoto Renu, projekt scenografii do obrazu pierwszego, autor G. Schneider-Simssen.

171. Złoto Renu, obraz pierwszy, fot. J. Giluń.
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172. Złoto Renu, obraz pierwszy, fot. J. Giluń.
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173. Złoto Renu, obraz pierwszy, fot. J. Giluń.

174. Złoto Renu, obraz drugi, fot. J. Giluń.
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175. Złoto Renu, obraz drugi, fot. J. Giluń.

176. Złoto Renu, obraz drugi, fot. J. Giluń.
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177. Złoto Renu, obraz trzeci, fot. J. Giluń.

178. Złoto Renu, rysunek postaci Alberyka, autor A. Majewski.
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179. Złoto Renu, obraz trzeci, fot. Z. Feliksiak. 

180. Złoto Renu, obraz czwarty, fot. Z. Feliksiak



130

181. Złoto Renu, obraz czwarty, fot. Z. Feliksiak
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Inscenizacja Walkirii z 1988 roku 
w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Premiera: 30 kwietnia 1988 roku.
Reżyseria: August Everding.
Kierownictwo muzyczne: Robert Satanowski.
Scenografia: Gunther Schneider-Simssen.

182. Walkiria, sc. 2, akt I, fot. J. Multarzyński.
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183. Walkiria, sc. 3, akt I, fot. J. Multarzyński.

184. Walkiria, sc. 3, akt I, fot. J. Multarzyński.
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185. Walkiria, projekt scenografii do aktu II, autor G. Schneider-Simssen.

186. Walkiria, sc. 3, akt II, fot. J. Multarzyński.
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187. Walkiria, sc. 5, akt II, fot. J. Multarzyński.

188. Walkiria, sc. 4, akt II, fot. J. Multarzyński.



135

189. Walkiria, scenografia do aktu III, fot. J. Multarzyński.

190. Walkiria, sc. 2, akt III, fot. J. Multarzyński.
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191. Walkiria, sc. 3, akt III, fot. J. Multarzyński.

192. Walkiria, sc. 3, akt III, fot. J. Multarzyński.
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193. Walkiria, sc. 3, akt III, fot. J. Multarzyński.

194. Walkiria, sc. 3, akt III, fot. J. Multarzyński.
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195. Zygfryd, projekt scenografii do aktu I, autor G. Schneider-Simssen.

Inscenizacja Zygfryda z 1989 roku 
w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Premiera: 3 marca 1989 roku.
Reżyseria: August Everding.
Kierownictwo muzyczne: Robert Satanowski.
Scenografia: Gunther Schneider-Simssen.
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196. Zygfryd, sc. 1, akt I, fot. Z. Feliksiak.  

197. Zygfryd, sc. 3, akt I, fot. Z. Feliksiak.  
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198. Zygfryd, sc. 2, akt I, fot. Z. Feliksiak.  

199. Zygfryd, projekt scenografii do aktu II, autor G. Schneider-Simssen.
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200. Zygfryd, sc. 1, akt II, fot. Z. Feliksiak.  

201. Zygfryd, sc. 2, akt II, fot. Z. Feliksiak.  
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202. Zygfryd, sc. 2, akt II, fot. Z. Feliksiak.  

203. Zygfryd, sc. 2, akt II (próba generalna), fot. Z. Feliksiak.  
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204. Zygfryd, sc. 2, akt II, fot. Z. Feliksiak.  
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205. Zygfryd, scenografia do aktu III (sc. 1-2), fot. Z. Feliksiak.  

206. Zygfryd, sc. 2, akt III, fot. Z. Feliksiak.  
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207. Zygfryd, scenografia do aktu III (sc. 3),  fot. J. Multarzyński.

208. Zygfryd, sc. 3, akt III, fot. Z. Feliksiak.  
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Inscenizacja Zmierzchu bogów z 1989 roku 
w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Premiera: 5 marca 1989 roku.
Reżyseria: August Everding.
Kierownictwo muzyczne: Robert Satanowski.
Scenografia: Gunther Schneider-Simssen.

209. Zmierzch bogów, projekt kostiumu Norny, autor A. Majewski. 
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210. Zmierzch bogów, prolog, fot. J. Multarzyński.

211. Zmierzch bogów, projekt scenografii do aktu I, autor G. Schneider-Simssen.
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212. Zmierzch bogów, sc. 1, akt I, fot. J. Multarzyński.

213. Zmierzch bogów, sc. 2, akt I, fot. J. Multarzyński.
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214. Zmierzch bogów, projekt scenografii do aktu II, autor G. Schneider-Simssen.

215. Zmierzch bogów, sc. 1, akt II, fot. J. Multarzyński.
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216. Zmierzch bogów, sc. 4, akt II, fot. J. Multarzyński.

217. Zmierzch bogów, sc. 3, akt II, fot. J. Multarzyński.



152

218. Zmierzch bogów, projekt kostiumu Mężczyzny, autor A. Majewski.



153

219. Zmierzch bogów, projekt kostiumu Mężczyzny (Wartownika), autor A. Majewski.



154

220. Zmierzch bogów, sc. 2, akt I, fot. J. Multarzyński.

221. Zmierzch bogów, sc. 3, akt I, fot. J. Multarzyński.



155

222. Zmierzch bogów, sc. 1, akt III, fot. J. Multarzyński.

223. Zmierzch bogów, sc. 1, akt III, fot. J. Multarzyński.
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224. Zmierzch bogów, sc. 2, akt III, fot. J. Multarzyński.

225. Zmierzch bogów, sc. 2, akt III, fot. J. Multarzyński.
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226. Zmierzch bogów, sc. 2, akt III, fot. J. Multarzyński.

227. Zmierzch bogów, sc. 3, akt III, fot. J. Multarzyński.
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Inscenizacja Złota Renu z 2003 roku 
w Hali Ludowej we Wrocławiu.

Premiera:10 października 2003 roku.
Reżyseria: Hans-Peter Lehmann.
Kierownictwo muzyczne: Ewa Michnik.
Scenografia: Waldemar Zawodziński.

228. Złoto Renu, obraz pierwszy, fot. J. Multarzyński.
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229. Złoto Renu, obraz pierwszy, fot. J. Multarzyński.
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230. Złoto Renu, obraz pierwszy, fot. B. Sadowski.
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231. Złoto Renu, obraz drugi, fot. J. Multarzyński.

232. Złoto Renu, obraz trzeci, fot. J. Multarzyński.
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233. Złoto Renu, obraz trzeci, fot. J. Multarzyński.

234. Złoto Renu, obraz trzeci, fot. J. Multarzyński.
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235. Złoto Renu, obraz czwarty, fot. J. Multarzyński.
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236. Złoto Renu, obraz czwarty, fot. B. Sadowski.
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Inscenizacja Walkirii z 2004 roku 
w Hali Ludowej we Wrocławiu.

Premiera: 16 października 2004 roku.
Reżyseria: Hans-Peter Lehmann.
Kierownictwo muzyczne: Ewa Michnik.
Scenografia: Waldemar Zawodziński.

237. Walkiria, prolog, fot. M. Grotowski.
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238. Walkiria, sc. 3, akt I, fot. M. Grotowski.

239. Walkiria, sc. 3, akt I, fot. M. Grotowski.
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240. Walkiria, sc. 3, akt I, fot. M. Grotowski.

241. Walkiria, sc. 2, akt I, fot. M. Grotowski.



170

242. Walkiria, sc. 4, akt II, fot. M. Grotowski.

243. Walkiria, sc. 5, akt II, fot. M. Grotowski.



171

244. Walkiria, sc. 1, akt III, fot. M. Grotowski.

245. Walkiria, sc. 3, akt III, fot. M. Grotowski.
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246. Walkiria, sc. 3, akt III, fot. M. Grotowski.

247. Walkiria, sc. 3, akt III, fot. M. Grotowski.
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248. Walkiria, sc. 3, akt III, fot. M. Grotowski.
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Inscenizacja Zygfryda z 2005 roku  
w Hali Ludowej we Wrocławiu.

Premiera: 18 czerwiec 2005 rok.
Reżyseria: Hans-Peter Lehmann.
Kierownictwo muzyczne: Ewa Michnik.
Scenografia: Waldemar Zawodziński.

249. Zygfryd, sc. 3, akt I, fot. Ł. Giza.
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250. Zygfryd, sc. 1, akt I, fot. Ł. Giza.

251. Zygfryd, sc. 2, akt I, fot. Ł. Giza.
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252. Zygfryd, sc. 2, akt II, fot. Ł. Giza.

253. Zygfryd, sc. 2, akt II, fot. Ł. Giza.



178

254. Zygfryd, sc. 3, akt II, fot. Ł. Giza.

255. Zygfryd, sc. 1, akt III, fot. Ł. Giza.
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256. Zygfryd, sc. 1, akt III, fot. Ł. Giza.

257. Zygfryd, sc. 2, akt III, fot. Ł. Giza.
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258. Zygfryd, sc. 3, akt III, fot. Ł. Giza.

259. Zygfryd, sc. 3, akt III, fot. Ł. Giza.
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Inscenizacja Zmierzchu bogów z 2006 roku 
w Hali Ludowej we Wrocławiu.

Premiera: 23 czerwca 2006 roku.
Reżyseria: Hans-Peter Lehmann.
Kierownictwo muzyczne: Ewa Michnik
Scenografia: Waldemar Zawodziński.

260. Zmierzch bogów, prolog, fot. M. Osman.
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261. Zmierzch bogów, prolog, fot. M. Osman.

262. Zmierzch bogów, prolog. M. Osman.
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263. Zmierzch bogów, sc. 2, akt I, fot. M. Osman.

264. Zmierzch bogów, sc. 2, akt I, fot. M. Osman. 
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265. Zmierzch bogów, sc. 4, akt II, fot. M. Osman.

266. Zmierzch bogów, sc. 5, akt II, fot. M. Osman.



185

267. Zmierzch bogów, sc. 3, akt I, fot. M. Osman.



186

268. Zmierzch bogów, sc. 1, akt III, fot. M. Osman.



187

269. Zmierzch bogów, sc. 3, akt II, fot. M. Osman.

270. Zmierzch bogów, sc. 3, akt III, fot. M. Osman.
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271. Zmierzch bogów, sc. 3, akt III, fot. M. Osman.

272. Zmierzch bogów, sc. 3, akt III, fot. M. Osman.
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273. Zmierzch bogów, sc. 3, akt III, fot. M. Osman.

274. Zmierzch bogów, sc. 3, akt III, fot. M. Osman.
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275. Zmierzch bogów, sc. 3, akt III, fot. M. Osman.



R o z d z i a ł  V 

Parsifal
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Inscenizacja Parsifala z 1993 roku 
w Teatrze Wielkim w Warszawie. 

Premiera: 26 marca 1993 roku.
Reżyseria: Klaus Wagner.
Kierownictwo muzyczne: Antoni Wicherek .
Scenografia: Thomas Pekny.

276. Parsifal, odsłona pierwsza, akt I, fot. G. Boguszewski.
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277. Parsifal, odsłona pierwsza, akt I, fot. G. Boguszewski.
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278. Parsifal, odsłona pierwsza, akt I, fot. G. Boguszewski.
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279. Parsifal, odsłona druga, akt I, fot. G. Boguszewski.

280. Parsifal, odsłona druga, akt II, fot. G. Boguszewski.
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281. Parsifal, odsłona druga, akt II, fot. G. Boguszewski.
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282. Parsifal, odsłona druga, akt II, fot. G. Boguszewski.
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283. Parsifal, odsłona pierwsza, akt III, fot. G. Boguszewski.
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284. Parsifal, odsłona pierwsza, akt III, fot. G. Boguszewski.



201

285. Parsifal, odsłona pierwsza, akt III, fot. G. Boguszewski.

286. Parsifal, odsłona druga, akt III, fot. G. Boguszewski.
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Inscenizacja Parsifala z 1999 roku 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Premiera: 4 grudnia 1999 roku.
Reżyseria: Hans-Peter Lehmann.
Kierownictwo muzyczne: Zdzisław Górzyński.
Scenografia: Ekkehard Grübler.

287. Parsifal, scenografia do aktu I (powyżej) oraz do aktu II (poniżej), fot. T. Jaworski.
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288. Parsifal, scenografia do aktu III, fot. T. Jaworski.
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289. Parsifal, odsłona pierwsza, akt I, fot. T. Jaworski.

290. Parsifal, odsłona  pierwsza, akt I, fot. T. Jaworski.
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291. Parsifal, odsłona  pierwsza, akt I, fot. T. Jaworski.

292. Parsifal, odsłona  druga, akt III, fot. T. Jaworski.
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293. Parsifal, odsłona  druga, akt II, fot. T. Jaworski.
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294. Parsifal, odsłona  druga, akt II, fot. T. Jaworski.
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295. Parsifal, odsłona  druga, akt II, fot. T. Jaworski.
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296. Parsifal, odsłona pierwsza, akt III, fot. T. Jaworski.

297. Parsifal, odsłona druga, akt III, fot. T. Jaworski.
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298. Parsifal, odsłona druga, akt III, fot. T. Jaworski.
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Inscenizacja Parsifala z 2011 roku 
w Operze Wrocławskiej we Wrocławiu. 

Premiera: 16 kwietnia 2011 roku.
Reżyseria: Georg Rootering.
Kierownictwo muzyczne: Walter E. Gugerbauer.
Scenografia: Lukas Noll.

299. Parsifal, odsłona pierwsza, akt I, fot. M. Grotowski.
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300. Parsifal, odsłona pierwsza, akt I, fot. M. Grotowski.

301. Parsifal, odsłona pierwsza, akt I, fot. M. Grotowski.
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302. Parsifal, odsłona druga, akt I, fot. M. Grotowski.

303. Parsifal, odsłona druga, akt I, fot. M. Grotowski.
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304. Parsifal, odsłona pierwsza, akt III, fot. M. Grotowski.

305. Parsifal, odsłona druga, akt III, fot. M. Grotowski.
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306. Parsifal, odsłona druga, akt III, fot. M. Grotowski.

307. Parsifal, odsłona pierwsza, akt II, fot. M. Grotowski.
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308. Parsifal, odsłona druga, akt II, fot. M. Grotowski.

309. Parsifal, odsłona druga, akt III, fot. M. Grotowski.



219

310. Parsifal, odsłona druga, akt III, fot. M. Grotowski.
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