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Miłość grzeszna i miłość święta, 
czyli Tannhäuser na rozstajach

W dziejach opery i dramatu muzycznego trudno o drugą postać tak 
charakterystyczną, rozpoznawalną, a dla wielu również kontrowersyj-
ną, jak Ryszard Wagner. Jednocześnie jednak nie sposób pominąć siły 
oddziaływania jego oper i dramatów muzycznych zarówno na rozwój 
sztuki, z której same się wywodziły (a więc rozwój opery pod wpływem 
Wagnera), jak i innych sztuk pięknych, od literatury i malarstwa po ar-
chitekturę. Uwagę przyciągają również związki Wagnera z myślą fi lo-
zofi czną epoki (zarówno jej wpływ na dzieła kompozytora, jak i jego 
oddziaływanie chociażby w pewnym etapie na F. Nietzschego1). 

Napisany w 1845 roku Tannhäuser i turniej śpiewaczy na Wartburgu 
nie należy chyba do najpopularniejszych dzisiaj oper Wagnerowskich, 
choć jego uwertura pozostaje niezmiennie jednym ze „szlagierów” mu-
zyki poważnej. Przyćmiła go sława nieco późniejszego Lohengrina, a po-
tem przede wszystkim Tristana i Izoldy oraz Pierścienia Nibelunga. Z per-
spektywy epoki patrząc, ta zaprezentowana po raz pierwszy w Dreźnie 
opera, która zasłynęła przede wszystkim dzięki perypetiom wokół wy-
stawienia paryskiego w roku 1861, była jednak jednym z najbardziej 
znanych dzieł Wagnera2. W niej też, obok kluczowego Tristana i Izoldy, 

1 Zob. F. Nietzsche, Przypadek Wagnera, Toruń 2004 (jako owoc etapu rozczarowania 
Wagnerem po wcześniejszym okresie silnej fascynacji), ale wcześniej oczywiście słynna 
rozprawa Narodziny tragedii, czyli Hellenizm i pesymizm, Kraków 2003. 
2 Warto przypomnieć o reakcji, jaką Tannhäuser spowodował w Paryżu, a której efektem 
stał się artykuł Ch. Baudelaire’a, Ryszard Wagner i Tannhäuser w Paryżu, „De Musica” 
2001. Tematem moich rozważań nie staną się losy obu wersji opery – tej dostosowa-
nej do gustów paryskich oraz późniejszej, uzupełnionej wersji drezdeńskiej – warto 
jednak zasygnalizować przynajmniej istnienie problemu nie jednego, ale dwóch Tann-
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wykluwała się Wagnerowska koncepcja miłości. Miłości, która okazuje 
się jedną z podstawowych sił we wszechświecie, skoro jej brak jest po-
czątkiem lawiny zdarzeń, która w Tetralogii doprowadzi do „zmierzchu 
bogów”. Jeśli kradzież złota Córom Renu stanowi brzemienny w skutki 
akt naruszenia równowagi świata, to można zaryzykować stwierdzenie, 
iż powodem tej katastrofy jest brak miłości: ten, który dokona zuchwa-
łego czynu, musi się wyrzec uczucia. Nawet tak pobieżne odwołanie 
do fabuł Wagnerowskich oper pozwala stwierdzić, iż fundamentem 
porządku ich świata jest miłość. Tym głębszą uwagę należy na wstępie 
poświęcić temu, czym jest miłość w kulturze, jaką rolę jej przypisujemy 
i skąd wziął się pomysł Wagnera, by w Tannhäuserze przedstawić jej dwa 
tak odmienne oblicza: podziemną, pełną rozkoszy fi zycznych krainę 
miłości Wenus oraz średniowieczną, surową i wymagającą, opartą na 
zaufaniu miłość Elżbiety. Zanim Tannhäuser znalazł się na rozstajach, 
europejska refl eksja na temat miłości przeszła bardzo długą drogę – od 
wielości i rozmaitości, rozproszenia, ku silnej polaryzacji.

Jest rzeczą uderzającą, iż miłość stała się „fetyszem” kultury euro-
pejskiej, sprężyną działań bohaterów literackich i osnową niezliczonych 
legend, mitów kultury, mniej więcej od czasów średniowiecza. Nie-
trudno zauważyć, że jej kulturowa rola w starożytności była odmien-
na, ograniczona3. Starożytny Grek odwoływał się raczej do rozmaitych 
wymiarów miłości, zależnych od warunków, sytuacji interpersonalnej, 
okoliczności, obiektu. Miłość kobiety i mężczyzny stanowiła jeden, 
chyba nawet nie najważniejszy aspekt uczucia wzajemnej przyjemno-

häuserów. Dzieje wystawienia paryskiego przybliża m.in. bogato ilustrowana książka 
Ch. Osborne’a, Wagner and His World, Londyn 1977, s. 59–67. W moim artykule odwo-
łuję się także przede wszystkim do wersji paryskiej opery, korzystając m.in. z nagrania: 
R. Wagner, Tannhäuser, wyk. R. Kollo, Ch. Ludwig, H. Sotin, H. Dernesch, Wiener Staat-
sopernchor, Wiener Philharmoniker, dyr. Sir G. Solti, DECCA 1985.
3 Mówiąc philia, starożytni Grecy mogli mieć na myśli różne rzeczy. Podstawowe czte-
ry rodzaje philia (miłość naturalną, rodzinną – physike, gościnność – xenike, przyjaźń 
– hetairike, miłość zmysłową – erotike) uzupełniały różne dodatkowe odcienie (miłość 
poświęcenia – eunoia, bezinteresowność – agape, czułość – storge, pożądanie – pothos, 
miłość wdzięczna – charis i gwałtownie namiętna – mania). Zwracając się do Aphrodi-
te, mieli na myśli zmysłowy aspekt miłości, a Eros rządził ich zakochaniem. Zob. D. de 
Rougemont, Mity o miłości, Warszawa 2002, s. 32. Badacz zdaje sobie sprawę z tego, iż 
miesza porządki – miłości bożej, namiętności i pożądania (agape, eros i aphros) – ale jed-
nocześnie w intrygujący dla mnie sposób dotyka problemu braku jedności pojęcia philia 
(także na poziomie słownikowym).
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ści, przyciągania, pożądania, potrzeby bliskości4. Mitologiczni bohate-
rowie jedynie z rzadka kierują się tym, co w dzisiejszym rozumieniu 
nazwalibyśmy miłością. To raczej pycha i zaślepienie kierują ich kroka-
mi, a mity, które stały się dla kultury wieków późniejszych miłosnymi 
toposami (jak historia Orfeusza i Eurydyki czy Erosa i Psyche), moim 
zdaniem w rzeczywistości poruszają się w obrębie zupełnie innych wy-
obrażeń5, są związane na równi z tematem miłości, jak i innymi aspek-
tami (jak choćby temat śmierci oraz twórczości w micie o Orfeuszu). 

O tym, że to nie starożytność ukształtowała w największym stop-
niu nasze pojmowanie spraw miłosnych i że nie ona wpłynęła na po-
laryzację postaw wobec tego uczucia, świadczyć może osobliwy fakt. 
Choć w wielu innych dziedzinach z taką łatwością znajdujemy staro-
żytne nazwania dla naszych współczesnych problemów (by wspomnieć 
tylko freudowskie nazewnictwo kompleksów), analizując szeroko po-
jęte meandry miłości, także w jej związku ze światem kultury, a więc 
i literatury, trudno nam użyć tego samego mitologicznego sposobu 
nazywania zjawisk, gdyż nie przystają one do współczesnego spojrze-
nia na te sprawy6. Nie starożytni ukształtowali nasze wzorce miłości, 
i nie im zawdzięczamy miłosne kategoryzacje. Wystarczy sięgnąć do 

4 De Rougemont poetycko nazywa ów wspólny aspekt wszystkich koncepcji miłości 
twórczym ruchem bytów, wyrażającym się w nich wszystkich. Ibidem. 
5 Tęsknota Orfeusza za Eurydyką, aczkolwiek stała się dla spadkobierców kultury gre-
ckiej jednym z najczęściej eksploatowanych wyobrażeń miłości idealnej, przy bliższym 
przyjrzeniu okazuje się raczej historią o doświadczeniu progowym, jakim dla Orfeusza 
jest śmierć ukochanej, i o zmaganiu, jakie podejmuje człowiek w obliczu odejścia ko-
goś bliskiego. Fakt, że Orfeusz i Eurydyka są małżeństwem, stanowi z kolei niezwykle 
ciekawe uzupełnienie tej historii – rzadki to bowiem przypadek, aby miłość małżeńska 
stanowiła wzorzec uczucia idealnego. Rzadki zresztą w kulturze późniejszych wieków 
(nowożytnej zwłaszcza), bo z mitologii znamy wszak jeszcze wierną Penelopę czekającą 
na swego Odyseusza, którą również nazwać można byłoby wzorcem oddania miłości 
małżeńskiej. Z kolei dzieje Erosa i Psyche, które tak zadziałały na późniejszą wyobraź-
nię dzięki symbolicznemu zestawieniu pożądania i sublimacji, namiętności i duszy, są 
jedynie wybraną spośród wielu wersją mitu, jedną z historii przypisywanych temu bo-
gowi, o którego pochodzeniu ciężko nawet coś jednoznacznego powiedzieć. Znamienne 
zresztą jest to, iż jeszcze u Homera Eros nie występuje, ale już u Hezjoda zostaje wy-
mieniony jako jedno z najstarszych bóstw i przypisana mu zostaje duża rola w kreacji 
wszechświata. Z bóstwa nieznanego lub nieistotnego awansował więc dość szybko do 
roli pierwotnej siły sprawczej, strażnika ładu we wszechświecie. 
6 Znów posłużę się przykładem Orfeusza jako tego, który teoretycznie mógłby stać się 
symbolicznym znakiem pewnego typu miłości, ale nim nie jest. Nawet gdy współcześnie 
Cz. Miłosz tworzy swój poemat Orfeusz i Eurydyka (2002), rozliczając się za pośredni-
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książki takiej, jak choćby Wzory miłości w kulturze Zachodu Krystyny 
Starczewskiej7, by przekonać się, że postawy miłosne określane bywają 
przez odwołania do takich postaci, jak Don Juan, Tristan czy Jezus, 
czym autorka powtarza gest de Rougemonta, polegający na zrówna-
niu – dla celu rozważań – zupełnie różnych aspektów miłości (bożej 
i namiętnej). Starczewska, posługując się tymi postaciami, pozornie 
wskazuje na istnienie układu trójdzielnego. Don Juan to wzór miło-
ści „dla mnie” (a więc wyrażającej się w zdobywaniu coraz to nowych 
kobiet, miłości podboju, realizującej się tylko w ulotnym momencie 
zdobycia, miłości rozbudzającej pożądanie i utożsamionej z wysiłkiem, 
jaki musi podjąć bohater, by przełamać opory obiektu uczucia), Tristan 
to wzór miłości romantycznej (tęsknoty za zespoleniem z ukochaną, 
chęci współodczuwania świata, stworzenia jedności z wybranką – z nią 
i nikim innym), zaś Jezus to wzór miłości ewangelicznej (pozwalającej 
zachować podmiotowość jej obiektowi, miłości dającej, a nie biorącej)8. 
W rzeczywistości jednak i one tworzą układy binarne, przeciwstawiają 
się sobie wzajemnie na zasadzie wszechwładnej w świecie myśli ludz-
kiej opozycyjności. Don Juan i Tristan w przeciwieństwie do Jezusa 
ukazują ziemskie, cielesne, fi zyczne aspekty znaczenia miłości. Z ko-
lei wzorzec miłości Don Juana w przeciwieństwie do Tristana i Jezusa 
jest egoistyczny czy nawet krzywdzący dla obiektu uczucia. Wreszcie 
Tristan i częściowo także Don Juan są fi gurami miłości zmierzającej 
do zagłady, unicestwiającej; Jezus uosabia siłę miłości ocalającej. Ciąg 
opozycji układałby się więc w pary: fi zyczne – duchowe, egoistycz-

ctwem poezji z osobistej tragedii, jaką jest śmierć żony, miłość ku niej stanowi tylko 
jeden, po prawdzie mniej istotny, aspekt rozbudowanej sytuacji lirycznej.
7 K. Starczewska, Wzory miłości w kulturze Zachodu, Warszawa 1975. Odwołanie do tej 
książki w dużej mierze nie jest spowodowane jej walorami naukowymi, ale poręcznym 
charakterem kompendium. Starczewska stara się stworzyć wrażenie, że książka stano-
wi kompleksowe opracowanie tematu miłości jako jednego z fundamentów kultury za-
chodniej. Nawet jeśli w wielu miejscach odczuwalne są braki i schematyczność propozy-
cji, tekst zawiera zestaw podstawowych opinii na interesujący mnie temat, a więc może 
stanowić punkt odniesienia. W interesujący sposób, już bez odwołania do trzeciego 
wzorca – miłości o zabarwieniu religijnym, duchowym – posłużył się postaciami Trista-
na i Don Juana K. Pospiszyl w książce Tristan i Don Juan, czyli odcienie miłości mężczyzny 
w kulturze europejskiej, Warszawa 1986, potwierdzając, iż właśnie takich, utworzonych 
przez kulturę nieantyczną toposów współczesna psychologia może używać do nazywa-
nia pewnych postaw, diagnozowania zjawisk i zachowań. 
8 Rozróżnieniom tym poświęcony jest rozdz. I: Don Juan, Tristan i Jezus z Nazaretu i II: 
Typy idealne miłości. K. Starczewska, Wzory miłości…, s. 19–51.
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ne – altruistyczne, niszczące – ocalające, dezintegrujące – scalające. 
Ostatecznie zaś można, upraszczając, mówić o istnieniu przekonania 
o miłości złej i dobrej, przy czym tę pierwszą jeszcze średniowiecze 
skojarzyło z aspektem fi zycznym, a tę drugą – z wymiarem religijnym 
i duchowym. Jeśli zaś powiązać aspekt fi zyczny z szeregiem zakazów 
i obostrzeń religijno-obyczajowych, które czynią zeń owoc zakazany, 
obraz miłości dozwolonej zostaje w oczywisty sposób pozbawiony wy-
miaru cielesnego. 

Ów dualizm, który już w XII wieku mamy okazję obserwować w peł-
ni rozkwitu, stawiał człowieka w niebywale skomplikowanym poło-
żeniu – pomiędzy pociągiem fi zycznym a duchowym. De Rougemont 
podsumowuje część swoich rozważań poświęconych związkowi kultury 
obyczajowej średniowiecza i chrześcijaństwa stwierdzeniem, że Miłość-
-namiętność zjawiła się na Zachodzie jako przeciwdziałanie chrześcijań-
stwu (a w szczególności chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa) w duszach, 
w których żył jeszcze naturalny lub odziedziczony kult pogaństwa9. Miłość 
dozwolona, miłość małżeńska jako sakrament (a więc z perspektywą 
boskiej sankcji w tle) okazuje się jedyną dozwoloną społecznie formą 
kontaktów kobiet i mężczyzn, próbą przeniesienia ewangelicznej mi-
łości bliźniego w płaszczyznę popędów i potrzeb, także seksualnych. 
Inaczej z namiętnością, która przekształciła się w skomplikowany ce-
remoniał miłości dwornej po tym, jak całkowicie została zepchnięta do 
obyczajowych podziemi. Nazywa tę namiętność de Rougemont nową 
koncepcją miłości wieczyście niezaspokojonej10, poszukując jej źródeł nie 
tyle w obyczajowości średniowiecza11, ile we wpływie herezji katarów. 
Nie wnikając głębiej w to rozumowanie i nie rozstrzygając o jego praw-
dziwości, warto jedynie podkreślić, iż, po pierwsze, elementem wy-
różniającym manichejskie wierzenia katarów jest dualizm wiążący się 
przede wszystkim z zagadnieniem istnienia dobra i zła w świecie, zaś po 
drugie, jak dowodzi de Rougemont, wszystkie wskazane wyżej elemen-
ty doprowadziły do zrodzenia koncepcji miłości – wiecznego dążenia, 
niemożliwego do zaspokojenia pragnienia, tęsknoty. Pisząc o Tristanie 

9 D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej, Warszawa 1999, s. 56.
10 Ibidem, s. 57.
11 Trudno bowiem mówić o przemianie feudalnego porządku społecznego i nadaniu 
kobiecie nowego, eksponowanego miejsca w społeczeństwie, co pozwoliłoby uzasadnić 
pojawienie się nowej koncepcji miłości.
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i Izoldzie Wagnera Slavoj Žižek odwołuje się także do de Rougemonta, 
by efektownie stwierdzić, iż

Mit Tristana i Izoldy jako pierwszy dał pełen wyraz aksjomatowi miłości dworskiej: 
miłość jest aktem radykalnego przekroczenia, transgresji zawieszającej wszystkie 
społeczno-symboliczne więzi, a akt ten jako taki musi znaleźć swe zwieńczenie 
w ekstatycznej śmiercionośnej samozatracie12.

Skoro już wiemy, jakimi drogami wędrowała idea miłości w dziejach 
kultury europejskiej, zanim przybrała kształt, który dane nam będzie 
odnaleźć u Wagnera, warto spojrzeć jeszcze na jedną ważną tradycję, 
z której wyrastają jego pomysły operowe. Jest nią, rzecz jasna, tradycja 
innych dzieł należących do tego samego gatunku. Dla każdego wiel-
biciela opery jest jasne, iż intryga miłosna jest najbardziej oczywistą 
osią świata operowej fabuły. Trudno wyobrazić sobie aż do początku 
XX wieku dzieło operowe, które pozbawione byłoby dość rozbudowa-
nego wątku miłosnego z fi nałem w tonacji komediowej (ślub) lub tra-
gicznej (śmierć) czy też ewentualnie wersji łączącej oba rozwiązania. 
Tematem osobnej refl eksji mógłby stać się ten właśnie operowy dua-
lizm: ołtarz lub grób jako fi nał miłości. Fabuły librett operowych nie 
pozostawiają bowiem wielu niedomówień w kwestii tego, jak rozwiązać 
się może intryga miłosna. Świat kreślony na potrzeby sceny operowej 
zarysowany jest grubą kreską13. Dla badacza owa szkicowość może być 
jednak inspirująca i niezwykle pomocna. Skoro bowiem cechą libretta 
jest ograniczanie fabuły do punktów węzłowych intrygi, marginalizacja 
wszystkich pobocznych wątków (co jest szczególnie widoczne w tych 
dziełach operowych, które stanowią adaptacje tekstów literackich), 
można postawić roboczą tezę, że libretto operowe, prezentując treści 
skądinąd w literaturze i kulturze obecne, czyni to w sposób o wiele bar-
dziej skondensowany. Jako że w operze częstokroć nie ma miejsca na 
niuanse fabularne, cieniowanie relacji między bohaterami i sublimowa-

12 S. Žižek, M. Dolar, Druga śmierć opery, Warszawa 2008, s. 173.
13 Kwestię budowy libretta operowego poruszało kilku badaczy, jednakże dla mnie 
szczególnie cenne są uwagi zawarte w książce I. Puchalskiej, Sztuka adaptacji. Literatu-
ra romantyczna w operze dziewiętnastowiecznej, Kraków 2004. Choć koncentruje się ona 
przede wszystkim na tytułowym zagadnieniu adaptacji dzieł literackich oraz na pro-
cesie ich przetwarzania w materię libretta operowego, z rozważań tych wynika wiele 
istotnych wskazówek dotyczących różnicy pomiędzy dziełem literackim i librettem jako 
elementem synkretycznej formy operowej. 
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nie rysów ich portretów, tak więc i operowa miłość zamyka się znacznie 
częściej w schematach – a te schematy, zwłaszcza w formie opozycji mi-
łości dobrej i złej, są dla mnie obiektem szczególnego zainteresowania. 
Uprzedzając nieco dalsze wnioski, pragnę zapewnić w tym miejscu, że 
opera posiada jednak element, który pozwala te wszystkie puste miej-
sca zapełnić i nadać wielowymiarowość pozornie spłaszczonym treś-
ciom. Elementem tym jest muzyka14, która potrafi  nadać sens i znacze-
nie największym nawet absurdom fabularnym. 

Intrygi miłosne, choć nie w tak oczywistej opozycji jak wspomniane 
wyżej przeciwieństwo ślubu i grobu, stanowią również podstawę orga-
nizacji akcji operowej u Wagnera. Co więcej, można powiedzieć, że idea 
miłości w jego dziełach, na równi z wierzeniami germańskimi, tworzy 
coś na kształt własnej, wewnętrznej mitologii tego świata. Historię 
zmagań Wagnera z problemem miłości rozpoczynają młodzieńcze Bo-
ginki (Die Feen, 183415), których bohaterka, nieśmiertelna wróżka, po-
rzuca swój wieczny żywot z miłości do człowieka (para Ada i Arindal), 
aby po mnóstwie miejscami absurdalnych perypetii zostać wraz z nim 
władczynią czarodziejskiego państwa. Wrażenie pewnej chaotyczności, 
przeładowania tego libretta i przede wszystkim niesamowitego zawi-
kłania akcji, jest wynikiem zastosowania fantastycznego pomysłu lite-

14 Jak zauważa Puchalska: Ten „szkicowy” charakter libretta umożliwia muzyce, która ma 
semantycznie równie duże możliwości jak język literacki, niezwykle swobodny dobór treści, ja-
kimi wypełnione zostanie dzieło – konkretyzacja muzyczna podawanych przez libretto infor-
macji na temat stanów emocjonalnych bohaterów, układu sił i stosunków interpersonalnych, 
rozwoju akcji itp. może przebiegać w bardzo wielu kierunkach. W wyniku tego (...) elementy 
semantyki wyjściowego dzieła literackiego, które wymykają się zarówno słowom libretta, jak 
i plastyce sceny, mogą ożyć dzięki pierwiastkowi muzycznemu. I. Puchalska, Sztuka adap-
tacji…, s. 31. Oczywiście cytat ten dotyczy problemu adaptacji już istniejącej literatury 
i przykrawania jej do o wiele mniej pojemnej formy libretta operowego. Niemniej jed-
nak, nawet jeśli punktem odniesienia dla libretta operowego nie jest konkretne dzieło 
literackie, ale raczej tradycja tematu, współczesna obyczajowość lub też inne dzieła kul-
tury, zasada wypełniania pustych miejsc przez muzykę dotyczy moim zdaniem wszyst-
kich dzieł operowych. 
15 Rozpoczynając swoją karierę operową Wagner pozostawał pod wpływem dzieła 
C.M.  Webera Wolny strzelec (1821) oraz Hoff mannowskiej Undine (1816), ale także 
w dużej mierze inspirowały go nieco późniejsze dokonania opery romantycznej spod 
znaku H. Marschnera: Wampir (1828) i Hans Heiling (1833). Oba te dzieła były wysta-
wiane na scenie teatru w Würzburgu, w którym Wagner był zatrudniony w czasie, gdy 
pisał Boginki. Zob. S. Williams, Wagner and the Romantic Hero, Cambridge University 
Press, Cambridge 2004, s. 25–29. 
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rackiego zapożyczonego od Carla Gozziego oraz ubrania go w konwen-
cje opery pierwszej połowy XIX wieku16. Główna bohaterka Ada należy 
do kategorii wróżek, które z miłości do człowieka ochoczo rezygnują 
z nieśmiertelności i są gotowe opuścić fantastyczne rejony swojego do-
tychczasowego życia (a więc należy do typu reprezentowanego przez 
romantyczną Sylfi dę). Bohaterka wpisuje się także w drugi popularny 
schemat działań postaci czarodziejki, a więc zaprasza kochanka do za-
czarowanego świata, by go odseparować od towarzyszy i ludzkich prob-
lemów (mamy tu do czynienia z wariantem ogrodu rozkoszy, znanym 
choćby z mitologicznej historii Odyseusza i wróżki Kirke czy też przede 
wszystkim Armidy z poematu Tassa). W swojej miłości Ada wymaga od 
Arindala bezwarunkowego zaufania – do osiągnięcia szczęścia miłos-
nego, w miłości zmysłowej także, niezbędna jest ufność i poświęcenie. 
Dwa światy, w których egzystuje Arindal, ukazują dwa pierwsze obli-
cza Wagnerowskiej miłości. W świecie zaczarowanym miłość pozwala 
harmonijnie łączyć pożądanie z jego zaspokojeniem i przyjemnością, 
jaka z tego wynika; w świecie ludzkim miłość skuta jest łańcuchem po-
litycznych obowiązków i społecznych konwenansów. Miłość bogów jest 
czystą przyjemnością, waloryzuje aspekt fi zyczny, choć w Boginkach 
jeszcze łączy go z silnym przywiązaniem emocjonalnym i pozytywny-
mi przeżyciami, pozwala człowiekowi odczuwać pełnię radości życia; 
miłość ludzi służy umacnianiu siły dynastii, zawiązywaniu aliansów 
politycznych i realizowaniu zadań od emocji bardzo dalekich17. Boha-
ter opery znajduje się jednak przez większą część akcji na rozstajach 
między czarodziejskim ogrodem miłości Ady a światem swojego ziem-
skiego królestwa. Na skutek intrygi politycznej oraz szeregu prób, od 
których spełnienia Ada uzależnia możliwość powrotu do krainy ma-
gicznej miłości, Arindal odbywa daleką wędrówkę, spadając na samo 
dno cierpienia, ale i ratując swą ukochaną od czaru. Z uwagi na roman-
tyczne dzieje motywu, warto w tym miejscu zatrzymać się na moment 
nad owym epizodem. Otóż Ada, w wyniku załamania Arindala podczas 

16 Zamiast pewnej umowności, którą powinna się charakteryzować commedia dell’arte, 
mamy tu więc do czynienia z próbą konkretyzacji w duchu realizmu, okraszoną jednak 
tak dużą dozą romantycznej fantastyczności, iż ostatecznie materia Boginek zdaje się 
odpowiednia raczej dla dwóch lub trzech osobnych oper, niż dla jednego spójnego dzieła. 
17 Th e division between the fairy and human worlds symbolizes a polarity between aesthetic 
existence, in which love is cultivated solely for pleasure, and the human political world, where 
love is a means of cementing dynastic power – pisze S. Williams, Wagner…, s. 29.
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jednej z prób, zamienia się w kamień na sto lat; ukochany ostatecznie 
zdoła pokonać ów zły czar za pomocą muzyki wydobytej z czarodziej-
skiej liry. Arindal staje się więc Orfeuszem, który wszakże ma więcej 
szczęścia w ratowaniu ukochanej żony18. 

O ile w Boginkach Wagner zapowiedział Tannhäuserowski świat mi-
łości Wenus, to wzorca miłości Elżbiety i dojrzałej koncepcji uczucia, 
które zbawia, poszukać należy w Holendrze Tułaczu (1841). Opera ta 
powstała pod wpływem lektury noweli Heinego19 i zawiera idealną ilu-
strację tego, co można nazwać miłością świętą. Oto Senta, córka że-
glarza, odkąd poznała historię przeklętego Holendra, marzy o tym, by 
go zbawić. Jego przekleństwo polega na tym, iż wraz z załogą swojego 
statku nie może zaznać śmierci – dopóki nie znajdzie wiernie kochają-
cej go kobiety. Senta bez wahania podejmuje tę misję, o której zresztą 
marzy. Jednakże na skutek zbiegu okoliczności (kłótnia z kochającym 
ją Erikiem, którego odrzuciła dla Holendra) przeklęty żeglarz nabie-
ra podejrzeń, że i tym razem został zdradzony przez kobietę. Gdy od-
pływa, Senta popełnia samobójstwo, a na znak tego, iż jej miłość była 
wierna, czysta i pełna poświęcenia, przeklęty statek tonie, przynosząc 
załodze upragnioną śmierć. Dwie sylwetki – ukochanych i niespełnio-
nych w swojej miłości – unoszą się symbolicznie do nieba. 

Choć zazwyczaj uwaga odbiorcy koncentruje się na postaci Holen-
dra, która stanowi niezwykle ciekawy przypadek bohatera bajronicz-
nego, przesiąkniętego bólem istnienia, demonicznego, tajemniczego20, 
jednak w perspektywie rozważań o dualistycznej koncepcji miłości 
u Wagnera podkreślić pragnę rolę Senty jako fi gury postaci kobiety 
z miłości poświęcającej się za mężczyznę (postępującej w ten sposób 
nawet krok dalej od Małgorzaty z Fausta Johanna Wolfganga Goethe-
go czy Alicji z Roberta diabła Giacomo Meyerbeera). Poświęcenie Sen-
ty przynosi wspólną śmierć, która okazuje się bramą do wyzwolenia. 

18 P. Kamiński zwraca uwagę na to, iż, zawierając motyw odkupienia poprzez miłość 
i sztukę, Boginki nie prezentują jeszcze dojrzałej myśli Wagnerowskiej. Libretto bowiem 
prezentuje nam bajkę wysoce niemoralną, skoro pogwałciwszy wszystkie śluby, nakazy i za-
kazy, Arindal mimo to zdobywa nagrodę; co gorsza, nie ma w tym żadnej jego zasługi, wyjąw-
szy zapewne nieodparty urok osobisty. Z czasem Wagner nauczy się surowiej karać za wzbro-
nione pytania. P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera, Kraków 2008, t. II, s. 638.
19 Ibidem, s. 646.
20 Zob. S. Williams, Wagner…, rozdział Th e Flying Dutchman: Vampire and Wanderer, 
s. 38–47. 



Małgorzata Sokalska

~  456  ~

W ten sposób Wagner po raz pierwszy sięgnął po motyw miłości wy-
zwalającej poprzez śmierć – motyw, o którym już wspominałam, wiążąc 
go z refl eksją de Rougemonta, a który odtąd obsesyjnie będzie mu towa-
rzyszył w jego najsłynniejszych dziełach, w tym także w Tannhäuserze. 

Opera ta, w której libretcie Wagner połączył dwie średniowieczne 
opowieści – o rycerzu-śpiewaku, któremu udało się dostać do pełne-
go zmysłowych rozkoszy świata jaskini Wenus oraz o turniejach śred-
niowiecznych niemieckich śpiewaków-rycerzy, minnesingerów, którzy 
spotykali się w artystycznej rywalizacji – powstała dzięki inspiracji licz-
nych i popularnych w XIX wieku opracowań tematu. Wagner wprost 
powoływał się na takie źródła swojego pomysłu, jak bliżej nieokreślona 
broszurka Venusberg, powszechnie znana ballada o frankońskim Dan-
heuserze (nawiązująca do czasów XIII wieku, a więc współczesnych tej 
skądinąd historycznej postaci), Ludwiga Tiecka Wierny Eckhart i Tann-
häuser oraz E.T.A. Hoff manna Turniej śpiewaczy z Braci Serafi ońskich21. 
Do tej grupy dzieł dodać można przypuszczalne inspiracje tekstami 
Heinego (Der Tannhäuser, eine Legende), Novalisa (Heinrich von Ofter-
dingen) czy operą Heinricha Marschnera (Hans Heiling), nie zapomina-
jąc o zbiorach podań ludowych (np. Grimma, w których Wagner zna-
lazł też zalążek pomysłu Lohengrina) oraz materiałach historycznych 
(np. artykule Christiana Th eodora Lucasa O wojnie na Wartburgu z roku 
183822). Tannhäuser zwiastuje w twórczości Wagnera zwrot ku prze-
szłości, jednak tym razem nie tak niedookreślonej jak w Boginkach, lecz 
konkretnie umiejscowionej w niemieckim średniowieczu. 

Oglądając operę Wagnera, trudno mieć wątpliwości, iż jej zasadni-
czym tematem jest walka wewnętrzna w duszy Tannhäusera, w której 
rywalizują Wenus i Elżbieta, a właściwie nawet nie tyle same kobiety, 
ile upostaciowane przez nie dwie wizje miłości: rozkoszy i namiętności 
oraz zaufania i poświęcenia23. Dwoistość świata podkreślona zostaje 

21 Na temat źródeł pomysłu opery zob. M. Kamiński, Tysiąc i jedna…, s. 651, a także 
R. Wagner, My Life, t. I, s. 197 (dokument zdigitalizowany w ramach projektu Gutenberg 
http://worldlibrary.net/), i S. Williams, Wagner…, s. 48.
22 Ibidem. A także S. Kołaczkowski, Ryszard Wagner jako twórca i teoretyk dramatu, War-
szawa 1931, s. 70. 
23 Tematem osobnym, który z racji spójności niniejszego tekstu usuwam na plan dalszy, 
ale którego istnienie pragnę przynajmniej zaznaczyć, jest stosunek Wagnera do kobiet. 
Zasługiwałby on zapewne na osobne omówienie, jednakże warto przynajmniej wspo-
mnieć, iż kompozytor miał w tej kwestii dość sprecyzowane przekonania. Naturą ko-
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przede wszystkim dzięki muzycznemu opracowaniu, w którym splatają 
się wciąż dwa zasadnicze wątki, dwa typy melodyki: gwałtowny i dyna-
miczny, związany z namiętną postacią Wenus, oraz poważny, hymnicz-
ny, rozbudowany już w uwerturze temat związany później z grupą wę-
drujących do Rzymu pielgrzymów. Ten kontrast w najbardziej jaskrawy 
sposób objawia się w partii wstępnej dzieła, w której uwertura – rozwi-
nięta w oparciu o momentami posępny, hymniczny temat pielgrzymów 
– zderza się z następującymi zaraz potem dynamicznymi bachanalia-
mi. Rozbudowując bachanalia w paryskiej wersji dzieła, Wagner nie 
tylko uczynił zadość gustom francuskich odbiorców, wymagających od 
opery elementów baletowych, ale też ułatwił prezentację wyuzdanego 
królestwa Wenus, a wreszcie w intrygujący sposób nawiązał do trady-
cji poprzedników. Można byłoby tu bowiem wskazać choćby na słynny 
romantyczny balet mniszek w klasztorze z Roberta diabła jako na sce-
nę, w której taniec powiązany został z obrazem rozwiązłości, kuszenia 
i wydarzeń fantastycznych24. Jednocześnie ten kapitalny chwyt, mu-

biety jest m i ł o ś ć  – napisze Wagner w Operze i dramacie, by zaraz uzupełnić, iż Kobieta 
uzyskuje pełną indywidualność dopiero w momencie oddania się. (...) Dopiero miłość mężczy-
zny stwarza duszę kobiety. (...) Prawdziwa kobieta kocha bezwzględnie, gdyż – kochać musi. 
R. Wagner, Opera i dramat, cz. I. Opera a istota muzyki, przeł. M. Dienstl, Lwów–Warsza-
wa 1907, s. 101–102. Jednocześnie owa refl eksja o naturze kobiecej służy Wagnerowi 
do przeprowadzenia charakterystyki muzyki operowej różnych narodów: opera włoska 
to „dama z półświatka”, opera francuska to „kokietka”, zaś niemiecka – niezdolna do 
miłości cnotka (wszystkie więc z miłością, cechą głęboko kobiecą, nie mają nic wspólne-
go). Prawdziwa kobieta miałaby być muzyką, k t ó r a  p r a w d z i w i e  k o c h a, swą cnotę 
zmienia w d u m ę  a tę znowu w o f i a r ę. Ibidem, s. 105. Ten ostatni opis doskonale wpi-
suje się w charakterystykę Elżbiety, która byłaby więc ucieleśnieniem tego, co o ideale 
kobiecym – ideale miłości i muzyki zarazem – sądzi Wagner. 
24 Intrygujący jest sposób, w jaki teatr radzi sobie z owymi bachanaliami, próbując 
przedstawić na scenie namiętną i rozpasaną atmosferę podziemnego świata Wenus. Sto-
sowanym tu środkiem najczęściej są skąpe ubiory tancerek, które wykonują swoje ewo-
lucje wokół Tannhäusera. Zdarza się również, iż cała uwertura zostaje steatralizowana 
– zwłaszcza w spektaklach współczesnych. Wizualizacja towarzysząca dość długiemu 
fragmentowi muzycznemu na wstępie opery (ponad dwadzieścia minut) jest dla reży-
serów nie tylko sposobem uatrakcyjnienia spektaklu, ale również pozwala na zarysowa-
nie w formie pantomimy i baletu głównej linii interpretacyjnej dzieła. Dzieje się tak na 
przykład w spektaklu z Teatru Narodowego w Monachium [wyk. Bayerische Staatsoper, 
dyr. Z. Mehta, R. Kollo (Tannhäuser), B. Weikl (Wolfram von Eschenbach), N. Secun-
de (Elżbieta) i W. Meier (Wenus), reż. B. Large; nagranie z roku 1995]. Początkowo na 
tle uwertury mamy okazję zobaczyć tytułowego bohatera samotnie miotającego się po 
przybranej w bardzo oszczędne dekoracje scenie (raczej duże płaszczyzny i bryły, niż 
szczegółowe, w duchu historycyzmu, dekoracje w stylu XIX wieku), zaś w bachanaliach 
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zyczne zderzenie od początku dzieła dwóch światów, między którymi 
miotać się odtąd będzie bohater, ogniskuje percepcję odbiorcy właśnie 
na poszukiwaniu symptomów rozłamu25. 

Rycerza w królestwie pogańskiej bogini miłości spotykamy w bar-
dzo szczególnym momencie – rozdarcie wewnętrzne już zaistniało. 
Żyjąc w grocie rozkoszy, w całkowitym odcięciu od świata zewnętrzne-
go, bez świadomości, jak długo trwa ten stan i co dzieje się poza tym 
magicznym miejscem, bohater osiąga niedostępną dla śmiertelnika 
ekstazę, spełnienie w miłości fi zycznej, jakiego – wie to dobrze i pod-
kreśla kilkakrotnie – nie zapewniłoby mu obcowanie z nikim innym, 
tylko z boginią. Spełnienie najskrytszych fantazji okazuje się jednak 
dla człowieka złudną drogą do szczęścia. W dynamicznym dialogu mię-
dzy Tannhäuserem i Wenus26 dowiadujemy się, co takiego bogini ma 
do zaoferowania w swoim czarodziejskim świecie i czego człowiekowi 
może w nim brakować. Warte podkreślenia jest przede wszystkim to, 
że rycerz pragnie odejść od bogini nie pomimo szczęścia, które mu ona 
daje (a kraina Wenus konsekwentnie nazywana jest krainą szczęścia, 
odpoczynku, beztroski), ale właśnie z powodu nadmiaru tego szczęś-
cia. Tannhäuser co prawda tęskni też do świata natury, słońca, którego 
nie widział, odkąd znalazł się w królestwie Wenus, ale pierwszym ar-

obok Tannhäusera pojawiają się z jednej strony kuszące postacie kobiet (Wenus i jej to-
warzyszki, w kostiumach odsłaniających biust; jedna z postaci zostaje na scenie odarta 
z sukni do zupełnej nagości), a z drugiej – niczym powracające do świadomości wspo-
mnienia – postaci przypominające o jego trudnym położeniu (rycerz w pełnej zbroi, 
człowiek niosący olbrzymi kamień). 
25 Ów temat bohatera na rozstajach między piekłem a niebem w romantycznej operze 
stał się niezwykle popularny właśnie dzięki wspomnianemu dziełu Meyerbeera. Rober-
ta diabła z operą Wagnera łączy również średniowieczna sceneria, sięgnięcie do legend 
lokalnych, zestawienie świata historycznego z motywami fantastycznymi, a wreszcie 
wątek ofi arnej miłości kobiecej, która ratuje głównego bohatera. Więcej na ten temat 
w: S. Williams, Wagner…, s. 49–51. 
26 Spajając cały długi fragment aktu I rozgrywający się w grocie Wenus w całość, Wagner 
stworzył jeden z bardziej sugestywnych obrazów tej opery, a także sprzeciwił się trady-
cji dzielenia operowych aktów na tzw. numery (a więc cząstki wydzielone ze względów 
niewynikających z akcji, niezwiązanych z literacką budową libretta). Całość tej sceny 
poddana została dynamice dialogu między Wenus i Tannhäuserem. Akcja rozwija się 
w trzech ripostach: trzech argumentach bohatera, który uzasadnia, dlaczego pragnie 
opuścić świat Wenus, i jej trzech próbach przekonania go do pozostania. Symetryczność 
budowy podkreślają szczególnie zamykające wypowiedzi Tannhäusera frazy O Königin! 
Göttin, lass’ mich ziehn! powracające w formie quasi-refrenów po każdej z wypowiedzi 
bohatera i powodujące rozpoczęcie przez Wenus jej własnego wywodu. 
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gumentem, który podnosi, by wytłumaczyć swoje pragnienie odejścia, 
jest niemożność zniesienia przez śmiertelnika tak dużej dawki rozko-
szy i szczęścia, wiekuistych przyjemności ciała. Jako człowiek pragnie 
kontaktu z przyrodą, światem ożywionym, ale też niezbędne mu jest 
do poczucia pełni istnienia cierpienie: 

Wenn stets ein Gott geniessen kann,
bin ich dem Wechsel unterthan;
nicht Lust allein liegt mir am Herzen,
aus Freuden sehn’ ich mich nach Schmerzen27.

Wagner nie jest odkrywczy ani oryginalny. Nawiązuje tu z jednej 
strony do długiej tradycji romantycznej, zgodnie z którą przeniesienie 
miłości z płaszczyzny duchowej w fi zyczną powoduje jej zbrukanie, 
unicestwienie, zaprzeczenie28, a z drugiej kojarzyć może się z koncep-
cją chrześcijańską, w której cierpienie jest warunkiem godnej egzy-
stencji i próbą prawdziwego człowieczeństwa. Miłość czysto fi zyczna 
zostaje więc wprost określona jako niewystarczająca dla człowieka. 
Dając rozkosz ciału – bohater sprowadza cierpienie na swoją duszę. 
Fakt, iż rozkosz cielesną otrzymuje nie od kogo innego, ale od samej 
bogini Wenus, nie tylko podkreśla ogrom doznanej przyjemności, lecz 
również wiąże świat przeżyć zmysłowych z odmienną kulturą – choć 
Wenus utożsamiana bywa z germańską boginią Holdą29, a więc byłaby 
27 Cyt. za: S. Kołaczkowski, Ryszard Wagner…, s. 71. Pełną wersję libretta Tannhäusera 
w języku niemieckim i angielskim zawiera także strona http://www.rwagner.net/libret-
ti/tannhauser/e-t-tannh.html oraz książeczka dołączona do wykorzystywanego przeze 
mnie nagrania. 
28 Nieco upraszczając, byłaby to refl eksja w duchu Mickiewiczowskiego Gdy na dziew-
czynę zawołają: żono!/ Już ją żywcem pogrzebiono! Jest rzeczą zaskakującą, że w tekstach 
romantycznych małżeństwo – jako społeczne usankcjonowanie związku między kobietą 
i mężczyzną, a niekiedy również samo skonsumowanie tego związku bez małżeństwa 
– powoduje nieodwracalne zmiany, uniemożliwia dalsze trwanie uczucia w jego pier-
wotnej postaci. Przypadki tego paradoksu, w którym kontakt fi zyczny doprowadza do 
przekreślenia miłości, przeanalizowała na przykładzie twórczości J. Słowackiego M. Cie-
śla-Korytowska (Miłość romantyczna Słowackiego: mit czy kompleks?, w: Ja – poeta. Juliusz 
Słowacki, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, Kraków 2010). 
29 Tak mówi o niej zbiór północnych mitów i legend: H.A. Guerber, Myths of the Norse-
men. From the Eddas and Sagas, Londyn 1909, s. 54. Bogini Holda, nazywana Panią We-
nus, zamieszkiwać miała Hörselberg w Turyngii. Przywołana książka nie tylko powstała 
w czasie, w którym siła oddziaływania oper Wagnera wciąż była bardzo duża, ale także 
zawiera materiał ikonografi czny, który wielokrotnie wykorzystywany był do ilustrowa-
nia tychże utworów (zwłaszcza Tetralogii). 
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to kultura nie tyle starożytna, grecka, co po prostu pogańska. Budząc 
się na nowo do świata ludzkiego, Heinrich (takim imieniem nazywają 
go ludzie) staje się postacią osadzoną w konkretnym kontekście histo-
rycznym, towarzyskim, społecznym. W Venusbergu kontekst ten był 
całkowicie zawieszony. Początek opery rozgrywał się bowiem w bliżej 
nieokreślonej, olbrzymiej grocie zamkniętej perspektywą wodospadu, 
akcji towarzyszyły postacie fantastyczne (syreny, najady, gracje), a bo-
haterem był zagubiony człowiek, który nie pamiętał, jak długo przeby-
wał w rozkosznej gościnie. Tylko strój zdawał się go łączyć ze światem 
historycznego konkretu30. 

Aby wyzwolić się ostatecznie od zrozpaczonej kochanki, Tannhäu-
ser wymawia imię Marii, a wówczas, jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, zaiste w duchu romantycznego teatru, dokonać powinna się 
zmiana otwarta dekoracji. Venusberg znika, a zdezorientowany boha-
ter powraca nagle do miejsc opuszczonych wiele lat wcześniej. Inaczej 

Niemniej jednak warto podkreślić istnienie pewnych „południowych” inklinacji, wiążą-
cych Wenus z kulturą większej swobody seksualnej, co w ciekawy sposób przeciwstawia 
się postaci Elżbiety, którą Kamiński malowniczo nazwał „gotycką dziewicą”. P. Kamiń-
ski, Tysiąc i jedna…, s. 651. Byłby to dowód na trwałość kulturowego przekonania o za-
sadniczej różnicy między tym, co północne, i tym, co południowe. Por. artykuł O. Płasz-
czewskiej w niniejszym tomie. 
30 Co ciekawe i warte podkreślenia, we wszystkich najpopularniejszych przedstawie-
niach ikonografi cznych inspirowanych Wagnerowską operą bohater ten zawsze i bez 
wyjątku jest bardzo przyzwoicie ubrany – w przeciwieństwie do otaczających go to-
warzyszek Wenus i jej samej. W błyszczącej, wystylizowanej zbroi jawi się Tannhäuser 
J. Colliera (obraz W Venusbergu, 1901), klęcząc przed posadzoną na podwyższeniu (w ra-
mie elementu architektonicznego, niczym posąg) młodzieńczą Wenus, smukłą i z obna-
żonym biustem, acz poniżej pasa skromnie przepasaną czerwono-złotym materiałem. 
W kostiumie średniowiecznym został także wyobrażony bohater na malowidłach w za-
mku Neuschwanstein w gabinecie króla Ludwika. Błękitna szata z czerwonym płasz-
czem kontrastuje z nagim ciałem siedzącej obok niego Wenus oraz trzema gracjami w tle 
i licznymi barokowej urody amorkami. Na obrazie oraz litografi i H. Fantin-Latoura ko-
stium Tannhäusera nie jest co prawda średniowieczny (beret z czerwonym piórem koja-
rzy się raczej z epoką późniejszą), ale na pewno kompletny w przeciwieństwie do leżącej 
na jego kolanach Wenus, również epatującej nagim biustem. Wreszcie na pochodzącej 
z początku XX wieku ilustracji J. Wagreza (z książki H.A. Guerber, Myths of the Norse-
men…, s. 52) Tannhäuser okazuje się szczupłym młodzieńcem w średniowiecznej szacie 
narzuconej na zbroję, a Wenus to blond piękność o uderzająco białym ciele spowitym 
przezroczystym szalem-suknią, ukazującą obowiązkowo jedną pierś. Na temat recepcji 
dzieł Wagnera we Francji, w tym ikonografi i, zob. W. Dömling, Dzieło sztuki przyszłości 
– teraźniejszość moderny. O niektórych aspektach recepcji Wagnera we Francji, „De Musica” 
2003, nr 4. 
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niż we wczesnych Boginkach, w których to czarowna kraina stanowiła 
ostoję głównego bohatera, w Tannhäuserze koncepcja Wagnera dojrze-
wa do tego, by właśnie średniowieczny świat historyczny uczynić wzor-
cem wartości trwałych, a są nimi: przyjaźń z Wolframem von Eschen-
bachem i miłość ucieleśniona przez wierną Elżbietę, która pokochała 
niegdyś śpiewaka śpiewającego najpiękniej ze wszystkich i przez lata 
była wierna jego pamięci. 

Dalsze losy Heinricha w świecie ludzi stanowią dowód na to, iż raz 
skażony miłością nieczystą bohater nie zdoła powrócić do ideału. Sta-
jąc w szranki wartburskiego turnieju śpiewaczego, Tannhäuser ściąg-
nie na siebie gniew ludzi – bo jego pieśń opiewająca miłość będzie 
pieśnią Wenus, odezwą się w niej motywy znane z roznamiętnionego 
świata Venusbergu. Nawet siła miłości Elżbiety, która jako jedyna zdaje 
się nie zważać na to, skąd ukochany wziął tak niezwykłe tony swojej 
pieśni, nie uchroni go przed klęską. Początek opery zdaje się pouczać, 
iż miłość jako czyste pożądanie oraz akt jego spełnienia nie są w stanie 
zaspokoić potrzeb człowieka, który zawsze – nawet zamknięty w świą-
tyni rozkoszy – będzie pragnął czegoś więcej. Turniej śpiewaczy staje 
się widownią etycznej klęski Tannhäusera, ukazuje konsekwencje jego 
pogrążenia w miłości grzesznej. Dążenie ku zaspokojeniu wyłącznie fi -
zycznego aspektu miłości usunęło go poza nawias społeczeństwa, kul-
tury i konwenansu, które paradoksalnie okazują się wartościami trwa-
łymi, istotnymi i stanowiącymi symbole porządku świata. 

Fragmentem, w którym owe dwie wizje miłości – świętej i grzesznej 
– zostały najpełniej w dziele Wagnera ukazane, obok partii wstępnej, 
zderzającej uwerturę z bachanaliami, jest właśnie scena turnieju śpie-
waczego. Kompozytor zestawił w niej obok siebie dwie pieśni: Wolfra-
ma oraz Heinricha. Pierwszy z bohaterów, skądinąd także kochając Elż-
bietę, gotów jest ustąpić temu, którego ona wybrała. Jego pieśń (Blick 
ich umher in diesem edlen Kreisei) utrzymana jest w stylistyce modlitwy 
(rozpoczyna się wstępem przypominającym hymniczny motyw piel-
grzymów); Wolfram wypowiada się o miłości z pokorą, śpiewa o gwieź-
dzie, ku której zwraca swoje oczy, o poświęceniu i oddaniu, o tym, że 
nigdy nie chciałby zhańbić tego uczucia. W ten sposób jego pieśń na-
wiązuje do typu poezji miłosnej trubadurów (czy w Niemczech min-
nesingerów), ukrywającej skrzętnie fi zyczny aspekt uczuć. Także samo 
ukształtowanie melodii, początkowo recytatywnej, później wznoszącej 
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się w progresjach, nadaje jej pewien walor podniosłości, która charak-
teryzuje opiewane przez Wolframa uczucie. 

Zanim jeszcze w odpowiedzi na pieśń przyjaciela odezwie się Tann-
häuser, w partii orkiestry usłyszeć można motywy zaczerpnięte z czę-
ści wstępnej, muzykę Venusbergu, zaś jego wypowiedź rozpoczyna się 
od ironicznego westchnienia, które można strawestować frazą: cóż ty 
wiesz, Wolframie, o miłości!31. Faktycznie, Wolfram ma niewielkie po-
jęcie o tym, co jego przyjaciel zwykł nazywać miłością, a czego zaznał 
w objęciach Wenus. Temu właśnie poświęcona jest jego pieśń, utrzy-
mana w żywszym tempie i operująca jeszcze dodatkowo efektem przy-
spieszenia, z dynamicznym akompaniamentem (w tym wzmagające 
napięcie pasaże smyczków) – kontrastująca muzycznie pod każdym 
względem z frazami powolnej, hymnicznej pieśni-recytacji Wolframa. 
Za ten nagły wybuch Tannhäuser słono zapłaci: przed zemstą wzbu-
rzonego tłumu uratuje go jedynie interwencja Elżbiety – kochającej 
miłością tak wielką, iż gotową wybaczyć nawet pogańską pieśń ku czci 
rywalki, Wenus. 

Rozgrzeszenia, po które bohater uda się do papieża do Rzymu, nie 
uzyska. Wenus raz jeszcze pojawi się na scenie opery, gdy po powrocie 
z pielgrzymki do Rzymu oszalały bohater opowiadać będzie Wolframo-
wi o niepowodzeniu misji (słynny monolog Inbrunst im Herzen, wie kein 
Büsser noch). Jedynym sposobem rozwiązania tragicznego węzła, jaki 
się wokół niego zacisnął, wydawać się będzie Tannhäuserowi wezwanie 
bogini (akt III, scena III), która ochoczo przybędzie po swego kochan-
ka. Jednakże bohater zostanie uratowany przed tym, co śmiało nazwać 
już możemy potępieniem, gdyż z tym pojęciem nierozerwalnie łączy 
się Wagnerowska wizja miłości grzesznej. Posiadająca moc ocalającą 
miłość Elżbiety w świecie ludzi nie może znaleźć innego urzeczywist-
nienia, jak tylko poprzez śmierć. Aby pozostać miłością świętą, idealną, 
musi być miłością umarłych. Umierając, Elżbieta, jak Senta, wyzwoli 
swojego ukochanego, aby i on mógł zaznać spokoju po śmierci. W chwi-
li zgonu Tannhäuser zwraca się do świętej Elżbiety, by modliła się za 
niego, zaś kije pielgrzymów zakwitają świeżym liściem, dowodząc, iż 
staliśmy się świadkami cudu (to papież, jak opowiadał bohater, odma-

31 O Wolfram, der du also sangest,/ du hast die Liebe arg entstellt. Cyt. za: http://www.
rwagner.net/libretti/tannhauser/e-tannh-a2s4.html 
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wiając mu rozgrzeszenia, zapowiedział, że prędzej zdarzy się ów cud, 
niż bohater uzyska przebaczenie niebios32).

Dzieło Wagnera zawiera jeszcze jedną możliwość interpretacyjną 
podkreślanego przeze mnie konfl iktu dwóch wizji miłości. Fakt, iż ucie-
leśniające te modele rywalki, Wenus i Elżbieta, nie spotykają się nigdy 
na scenie, a także iż obie są szczerze zakochane w śpiewaku, pozwala 
potraktować je w niezwykły sposób – jako dwa odbicia tej samej postaci 
kobiecej. Dzieje się tak w spektaklu zrealizowanym w Bayreuth w 1978 
roku ze Spassem Wenkoff em w roli tytułowej33, w którym rolę Wenus 
i Elżbiety wykonuje jedna śpiewaczka – Gwyneth Jones. Odpowied-
nia charakteryzacja podkreśla odmienność kreacji (Wenus przepasana 
suknią-siecią, uwypuklającą kobiecość i rozpustny charakter odtwa-
rzanej postaci, z fantazyjną fryzurą – burzą rudych loków rozpoczy-
nających się w połowie ogolonej głowy; Elżbieta w prościutkiej, białej 
sukni z podwyższonym stanem i szeroką spódnicą, gładko zaczesany-
mi u góry i rozpuszczonymi z tyłu blond włosami), ale głos i ekspresja 
wykonania zdradzają, iż mamy do czynienia z lustrzanym odbiciem tej 
samej kobiety. Takie rozwiązanie teatralne, niezmiernie trudne z uwagi 
na ciężar, jaki podźwignąć musi śpiewaczka, czyni Tannhäusera dzie-
łem mniej dosłownym i obyczajowym, za to bardziej uniwersalnym. 
Bohater przestaje być wahającym się mężczyzną, którego okoliczności 
rzucają raz w ramiona rozpustnej bogini, a raz do stóp świętej dziewi-
cy. Jeśli przyjąć za twórcami spektaklu z Bayreuth, iż Wenus i Elżbieta 
są odcieniami tej samej, wspólnej kobiecości, łatwiej będzie zrozumieć, 
dlaczego świat uroków bogini jest tak pociągający (również muzycznie) 
i dlaczego pozornie surowa średniowieczna księżniczka wydaje się jed-
nak rozumieć bohatera w jego wahaniach, nie odrzuca go, a wcześniej 
czeka na niego z ekstatyczną radością (Dich, teure Halle, grüss ich wie-
der,/ froh grüss ich dich, geliebter Raum; akt II, scena I).

32 Wie dieser Stab in meiner Hand/ nie mehr sich schmückt mit frischem Grün,/ kann aus 
der Hölle heissen Brand/ Erlösung nimmer dir erblühn. Cyt. za: http://www.rwagner.net/
libretti/tannhauser/e-tannh-a3s3.html 
33 Orkiestrą dyrygował Colin Davis, spektakl został zarejestrowany i wydany na DVD 
w 2008 roku przez Deutsche Grammophon. Wskazówkę dotyczącą tego wykonania za-
wdzięczam Joannie Maleszyńskiej. 
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Tannhäuser to jedno z najbardziej przystępnych muzycznie dzieł 
Wagnera, wciąż na tyle bliskie tradycji operowej, by spodobać się także 
mniej zapalonym wagnerzystom. Jednocześnie jednak zawiera kwin-
tesencję idei wypracowanych w dziełach wcześniejszych, Boginkach czy 
Holendrze Tułaczu, i zarazem układa je w ciąg wyobrażeń, które niemal 
bez wyjątku pojawiać się będą w dziełach późniejszych. Jednym z cie-
kawszych przypadków będzie tu Parsifal, w którym rola kusicielki, cza-
rodziejki Wenus oraz ofi arnej i cierpiącej Elżbiety zostaje powierzona 
jednej postaci – Kundry (tak jakby realizując ostatecznie pomysł, któ-
rego zalążki, jak wynika z wspomnianego spektaklu z Bayreuth, tkwiły 
i we wcześniejszym dziele), zaś tytułowy bohater tego misterium uzy-
skać może zbawienie, jedynie wyrzekając się ziemskich żądz i zatapia-
jąc tym samym w miłości świętej. 

Tytułowa postać Tannhäusera doskonale wpasowuje się w obraz 
typowego bohatera wagnerowskiego skazanego na egzystencję żywego 
trupa naznaczoną wiekuistym cierpieniem34. Tannhäuser, Holender czy 
Tristan ogarnięci są bezwarunkową żądzą odnalezienia spoczynku i ratun-
ku w śmierci35. Oczywiście najczęściej pojawiającym się w kontekście 
twórczości Wagnera ujęciem dualistycznym jest freudowska para Mi-
łości i Śmierci. U Wagnera wiekuisty konfl ikt Erosa i Tanatosa zostaje 
rozwiązany w dialektycznej syntezie. Miłość i śmierć – zdaje się poka-
zywać Wagner – to jedno. Pragnąc miłości, jego bohaterowie pragną 
śmierci. Spotkanie z Wenus, próba zanurzenia w żywiole miłości fi -
zycznej, grzesznej, nieprawdziwej, może jedynie odwlec rozpoznanie 
prawdy przez Tannhäusera. Prawdą o miłości pragnął jednak Wagner 
uczynić tylko i wyłącznie miłość idealną Elżbiety, a jej realizacja możli-
wa jest w świecie jego dzieł tylko poprzez śmierć. 

34 S. Žižek, M. Dolar, Druga śmierć opery, s. 152. Choć pod wieloma względami książka 
ta stanowi pozycję dyskusyjną, proponuje z pewnością interesujący psychoanalityczny 
sposób odbioru dzieł Wagnera (aczkolwiek można dyskutować, czy główną strategią od-
bioru jest dla autora części wagnerowskiej słuchanie muzyki i oglądanie spektaklu, czy 
też próby dopasowania go do teorii Lacana, której jest badaczem i znawcą). 
35 Ibidem, s. 154.


