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ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ 

 

  Κα ικελα να ευχαριςτιςω  πάρα πολφ τον κφριο Βράνο Γεϊργιο  για  τθν 

ςυμπαράςταςι  και τθν βοικειά του, τισ διορκϊςεισ και τθν υποςτιριξι του για τθν 

εργαςία αυτι. Τον ευχαριςτϊ  επίςθσ για τθν ενκάρρυνςι του, κακϊσ και για τθν 

επιλογι του κζματοσ τθσ εργαςίασ.  

  Επιπλζον, κα ικελα να ευχαριςτιςω και τον κφριο Βοφβαρθ Ρζτρο για τισ 

επιπλζον  διορκϊςεισ, τθν επιμονι του και τθν ςυμπαράςταςι του. Ωωρίσ τθν 

αμζριςτθ βοικεια των δφο εξαίρετων κακθγθτϊν θ εργαςία δεν κα είχε 

πραγματοποιθκεί.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

   Ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ  και πρωτοπόρουσ ςυνκζτεσ ςτον κόςμο τθσ 

μουςικισ του 19ου αιϊνα, υπιρξε ο Richard Wagner. Ιταν δθμιουργόσ και 

καινοτόμοσ για τθν γλϊςςα τθσ δυτικισ μουςικισ. Είναι μια ιδιαίτερθ 

προςωπικότθτα που κινεί τον καυμαςμό, αλλά και ςυγχρόνωσ τθν περιζργεια τθσ 

ανκρωπότθτασ.  

   Ο Βάγκνερ υπιρξε αμφιλεγόμενθ μορφι ςτθν εποχι του, όχι μόνο εξ’ αιτίασ του 

ριηοςπαςτικοφ χαρακτιρα των δζκα περίφθμων οπερατικϊν του ζργων, αλλά και 

λόγω τθσ εγωκεντρικισ προςωπικότθτάσ του, τθσ ςκανδαλϊδουσ ερωτικισ ηωισ του 

και των περίεργων απόψεων που εξζφραηε για κζματα τόςο ποικίλα, όπωσ είναι θ 

κρθςκεία, το ανζβαςμα τθσ όπερασ και θ φυλετικι κακαρότθτα. Οι απόψεισ του 

εξακολουκοφν να είναι αμφιλεγόμενεσ, αλλά θ μουςικι του κατζχει εξζχουςα κζςθ 

ςτθ μουςικι διαδρομι των τελευταίων εκατό χρόνων.  

  Για τουσ παραπάνω λόγουσ αποφάςιςα να αςχολθκϊ και να μελετιςω τον 

ςυνκζτθ, κακϊσ θ μουςικι του Βάγκνερ ςτθ χϊρα μασ δεν είναι ευρζωσ 

διαδεδομζνθ ςε ςχζςθ με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Κα αςχολθκοφμε με ζναν ςυνκζτθ 

του οποίου το μουςικό ζργο παραμζνει μζχρι ςιμερα μοναδικό για τον τρόπο που 

εξζλιξε τθ μουςικι γλϊςςα τθσ εποχισ, αλλά εξίςου επειδι λειτοφργθςε με 

ςτόχευςθ αφενόσ ενωτικά ςε εκνικό επίπεδο, αφετζρου κριτικά ωσ προσ τισ αξίεσ 

τθσ πρωτοκαπιταλιςτικισ ευρωπαϊκισ κοινωνίασ.  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

  Θ εργαςία που ακολουκεί, αποτελείται από τρία κεφάλαια και αναλφει πτυχζσ τθσ 

ηωισ του Βάγκνερ μζςα ςε ζνα πολιτιςμικό  και  πολιτικό πλαίςιο.  

  Το  πρϊτο κεφάλαιο αναφζρεται ςτθ βιογραφία του ςυνκζτθ και τα ζργα του, ι 

αλλιϊσ τα “μουςικά δράματα” όπωσ τα αποκαλεί ο ίδιοσ. Τα δθμοφιλζςτερα απ’ 

αυτά είναι τα εξισ:  Ριζντςι,  Λπτάμενοσ Ολλανδόσ,  Λόενγκριν, Σανχόυηερ, θ 

τετραλογία Σο Δαχτυλίδι Σων Νιμπελοφγκεν, που αποτελείται από τα: Χρυςό του 

Ρινου, Βαλκυρία,  Ηίγκφριντ και Λυκόφωσ των Κεϊν. Ακολουκεί  Σριςτάνοσ και 

Ληόλδθ, και τζλοσ ο Πάρςιφαλ. Εν ςυνεχεία γίνεται αναφορά ςτθ διαμόρφωςθ του 

κεάτρου Μπαχρόιτ, αλλά και ςτθν επιρροι που δζχκθκε ο ςυνκζτθσ από τθν 

αρχαία ελλθνικι τραγωδία.  

  Στο δεφτερο κεφάλαιο, αναλφεται θ εξζλιξθ τθσ ρομαντικισ γερμανικισ όπερασ του 

19ου αιϊνα. Αςχολείται με τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν όπερα και το μουςικό δράμα, 

κακϊσ και με το ολοκλθρωμζνο ζργο τζχνθσ του Βάγκνερ (Gesamtkunstwerk) και τισ 

τεχνικζσ για τθν καταςκευι του. Ακολουκεί μια προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του 

ρομαντικοφ ιρωα και οι απόψεισ του Βάγκνερ για τισ άλλεσ όπερεσ.  

  Τζλοσ, ςτο τρίτο κεφάλαιο κίγεται το κζμα τθσ πολιτικισ δραςτθριότθτασ του 

ςυνκζτθ. Αναλφεται ζνα κζμα που απαςχόλθςε τον Βάγκνερ και ζχει ςχολιαςτεί ςε 

μεγάλο βακμό από πολλοφσ κριτικοφσ και μουςικοφσ. Δεν είναι άλλο παρά από τον 

αντιςθμιτιςμό του Βάγκνερ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: H ΖΩΗ ΣΟΤ ΡΙΧΑΡΝΣ ΒΑΓΚΝΕΡ  

1.1: ΒΛΟΓΑΨΛΚΑ ΣΤΟΛΩΕΛΑ1   

  Ο ίχαρντ Βάγκνερ γεννικθκε ςτθ Λειψία ςτισ 22 Μαΐου το 1813. Ιταν γιοσ του 

Carl Friedrich Wagner, κυβερνθτικόσ αξιωματοφχοσ τθσ αςτυνομίασ, ο οποίοσ 

πζκανε ζξι μινεσ μετά τθ γζννθςθ του Βάγκνερ. Το 1814 θ μθτζρα του παντρεφεται 

τον Λοφντβιχ Γκάγιερ, κωμικόσ, ηωγράφοσ και ςυγγραφζασ. Ζνα απ’ τα κεατρικά 

ζργα του ιταν Θ ςφαγι των ακϊων και είχε μεγάλθ επιτυχία.  

  Γενικά, υπιρχε κάποια αμφιβολία με τθν ακρίβεια τθσ πατρότθτασ. Ρίςτευαν ότι ο 

πατριόσ του, ο οποίοσ πιρε τθν υπευκυνότθτα του παιδιοφ μετά το κάνατο του 

πατζρα του, το Νοζμβριο του 1813, ιταν κατά πάςα πικανότθτα ο πραγματικόσ του 

πατζρασ. Ο Βάγκνερ δεν ιταν ςίγουροσ αφοφ ςκεφτόταν ότι ο Γκάγιερ ιταν 

Εβραϊκισ καταγωγισ, κάτι που δεν ίςχυε, αντίκετα ιταν προτεςτάντθσ. 

  Θ οικογζνεια μεταναςτεφει ςτθ Δρζςδθ το 1814. Ο κετόσ του πατζρασ ευχόταν να 

γίνει ηωγράφοσ, αλλά ο Βάγκνερ δεν είχε ιδιαίτερο ταλζντο ςτθ ηωγραφικι. Ρζκανε 

κι αυτόσ νωρίσ, όταν ο Βάγκνερ ιταν 7 χρονϊν. Λίγο πριν το κάνατό του ζμακε να 

παίηει κάποια κομμάτια ςτο πιάνο. Μια μζρα πριν πεκάνει, ζπαιξε αυτά τα 

κομμάτια και τον άκουςε να λζει ςτθ μθτζρα του «Ζχει κατά τφχθ κακόλου ταλζντο 

ςτθ μουςικι?» 2 

  Το επόμενο πρωί, κακϊσ είχε πεκάνει, θ μθτζρα του πιγε ςε όλα τθσ τα παιδιά και 

τουσ είπε κάποια λόγια αγάπθσ. Στον ίχαρντ είπε: «Ιλπιηε να κάνεισ κάτι για τον 

εαυτό ςου». 3Το κυμόταν για πολφ καιρό και φανταηόταν ότι όντωσ κάτι καλό κα 

ζβγαινε από μζςα του. Στα εννζα του γράφτθκε ςτθ Kreuzschule τθσ Δρζςδθσ. 

Ευχόταν να ςπουδάςει, αλλά θ μουςικι δεν ιταν ςτισ ςκζψεισ του. Ζνιωκε χαρά 

όταν άκουγε τισ δφο αδερφζσ του να παίηουν πιάνο. 

  Τίποτα δεν τον ευχαριςτοφςε όςο το Der Freischχtz(γερμανικι όπερα του Weber, 

1821). Ζβλεπε ςυχνά τον Βζμπερ να περνάει από το ςπίτι τουσ κακϊσ πιγαινε για 

πρόβεσ και πάντα τον παρακολουκοφςε με κρθςκευτικι ευλάβεια. Ο δάςκαλοσ του  

Κορνιλιοσ Νζποσ του ζδινε οδθγίεσ για το πιάνο, ενϊ ζκανε εξάςκθςθ βγάηοντασ με 

                                                           
1
Οι πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ςτο κεφάλαιο 1.1 βαςίηονται ςτο Wagner,R. RICHARD 

WAGNER’S PROSE WORKS, μτφ. William Ashton Ellis, Vol1. 
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/6a/IMSLP94177-PMLP194194-
RWagner_Prose_Works_Vol1.pdf  
2
 Wagner R., RICHARD WAGNER’S PROSE WORKS, μτφ.  William Ashton Ellis, Vol1,ςελ.20. 

http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/6a/IMSLP94177-PMLP194194-
RWagner_Prose_Works_Vol1.pdf  
3
 RICHARD WAGNER’S PROSE WORKS, ςελ.20.  

http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/6a/IMSLP94177-PMLP194194-
RWagner_Prose_Works_Vol1.pdf  
 

http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/6a/IMSLP94177-PMLP194194-RWagner_Prose_Works_Vol1.pdf
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/6a/IMSLP94177-PMLP194194-RWagner_Prose_Works_Vol1.pdf
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/6a/IMSLP94177-PMLP194194-RWagner_Prose_Works_Vol1.pdf
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/6a/IMSLP94177-PMLP194194-RWagner_Prose_Works_Vol1.pdf
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/6a/IMSLP94177-PMLP194194-RWagner_Prose_Works_Vol1.pdf
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/6a/IMSLP94177-PMLP194194-RWagner_Prose_Works_Vol1.pdf
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το αυτί τθν ουβερτοφρα από τθν Der Freischχtz. Πταν το άκουςε είπε ότι τίποτα δεν 

κα βγει από αυτόν. Είχε δίκιο, ςε όλθ του τθ ηωι ποτζ δεν κατάφερε να παίξει 

ςωςτά πιάνο. Του ιταν αδφνατο να παίξει ζνα πζραςμα πεντακάκαρα και από τον 

Μότςαρτ του άρεςε μόνο ο Μαγικόσ Αυλόσ. Από τθν άλλθ ο Δον Ηουάν του 

φαινόταν αποκρουςτικόσ. Πμωσ αυτι θ μουςικι ιταν δευτερευοφςθσ ςθμαςίασ.  

  Οι βαςικζσ του ςπουδζσ ιταν τα Ελλθνικά, τα Λατινικά, θ Μυκολογία και θ Αρχαία 

Λςτορία. Επίςθσ ζγραφε και ςτίχουσ. Στθν θλικία των ζντεκα ζγραψε ζνα ποίθμα για 

τον κάνατο ενόσ ςυμμακθτι του. Ιταν αποφαςιςμζνοσ να γίνει ποιθτισ. Σχεδίαηε 

τραγωδίεσ ςτο φφοσ των Ελλινων όπωσ τα ζργα του Polyidos, Die Atolier κ.α. 

Επίςθσ, όταν ιταν δεκατρία χρονϊν, είχε μεταφράςει τα πρϊτα δϊδεκα βιβλία τθσ 

Οδφςςειασ του Ομιρου. 

  Επθρεαςμζνοσ λοιπόν, από τα ελλθνικά γράμματα αλλά και από το ζργο του 

Σαίξπθρ και του Γκαίτε, με τα οποία ιρκε ςε επαφι, γράφει το πρϊτο του δράμα, 

τον Leubald. Στισ 21 Λανουαρίου το 1828, γυρνϊντασ ςτθ Λειψία με τθ μθτζρα του 

και τισ αδερφζσ του, ειςιχκθ ςτo γυμνάςιο του Αγίου Νικολάου τθσ Λειψίασ, όπου 

τα μακιματα ιταν λιγότερο ενκουςιϊδθ από ότι τα κεατρικά και τα μουςικά 

ενδιαφζροντα, τα οποία είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία του τραγικοφ 

δράματοσ  Leubald  και ςυνειδθτό διάβαςμα τθσ ςφνκεςθσ του Logier. 

  Ριρε κρυφά μακιματα αρμονίασ με τον Christian Gottlieb Muller, ζναν τοπικό 

μουςικό, από το 1828 μζχρι το 1831, μόλισ γράφτθκε ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Λειψίασ 

ςτισ 23 Ψεβρουαρίου 1831 για να ςπουδάςει μουςικι. Επίςθσ, υπιρξε μία ςφντομθ 

αλλά εντατικι περίοδοσ μελζτθσ με τον Κάντορα του Αγίου Κωμά, Christian Theodor 

Weinlig, περίπου για ζξι μινεσ, από τον Οκτϊβριο του 1831. 

  Στθν αυτοβιογραφία του, ςθμείωςε τθ ςθμαςία τθσ μουςικισ του εκπαίδευςθσ για 

να καλλιεργιςει τθν αμόρφωτθ ιδιοφυΐα του. Απόδειξθ τα ζργα του για πιάνο, 

ορχιςτρα γραμμζνα τθν άνοιξθ του 1832 και ειδικά τθ ςυμφωνία του Μπετόβεν  ςε 

C που ακολοφκθςε αμζςωσ μετά. Το πάκοσ του για τον Μπετόβεν φαίνεται από τα 

ζργα του αλλά και από τθ μεταγραφι  για πιάνο τθσ Ενάτθσ Συμφωνίασ το 1830-

1831. Εντυπωςιάηεται από τθν ερμθνεία τθσ Ελεονϊρασ από τθ ςοπράνο 

Βιλχελμίνε-Σραίντερ Ντεφριντ και ευελπιςτεί να ανακθρυχκεί ο νόμιμοσ 

κλθρονόμοσ τθσ ςυμφωνικισ παράδοςθσ του Μπετόβεν. 

  Θ πρϊτθ προςπάκεια του Βάγκνερ ςε οπερατικό ζργο ιταν μια ποιμενικι όπερα 

με πρότυπο τον Γκαίτε, Θ διάκεςθ των εραςτϊν, το 1830 περίπου. Το ζργο 

διαγράφθκε γιατί περιείχε μόνο μία ςκθνι με τρεισ γυναικείεσ φωνζσ και μία άρια 

για τενόρο. Το δεφτερό του ςχζδιο Die Hochzeit (Οι Γάμοι), ςυλλιφκθκε τον 

Οκτϊβριο με Νοζμβριο το 1832, κακϊσ επιςκζφτθκε τθν περιουςία Count Pachta 

ςτο Ρραβόνιμ, κοντά ςτθν Ρράγα, βαςιςμζνο ςτθν ιςτορία του U.G.G. Busching 

Ritterzeit und Ritterwesen. Οι Γάμοι, αποτελοφςαν μία τρομακτικι ιςτορία με 



8 
 

ςκοτεινά πάκθ, προδοςία και δολοφονίεσ. Το λιμπρζτο, βαςιςμζνο ςτθν 

αυτοβιογραφία του Βάγκνερ, Θ ηωι μου, καταςτράφθκε από τον ίδιο  ωσ απόδειξθ 

εμπιςτοςφνθσ για τθν κατθγορία τθσ αδερφισ του, όηαλι. Θ μουςικι αυτι, που 

ςϊηεται, ολοκλθρϊκθκε ανάμεςα Δεκεμβρίου του 1832 με Ψεβρουάριο του 1833 

και αποτελείται από μία ειςαγωγι, χορωδία, ςεπτζτο. Το 1833 διατζλεςε 

κακικοντα διευκυντι χορωδίασ ςτο Βφρτςμπουργκ και ο Βάγκνερ ξεκινά τθ 

πρακτικι κεατρικι του δραςτθριότθτα.  

  Το 1833 ςυνκζτει τθν όπερα-παραμφκι Die Feen(Οι νεράιδεσ, διαςκευι του La 

donna serpente του Γκότςι), τθσ οποίασ τθν παρτιτοφρα ολοκλθρϊνει ςτισ 6 

Λανουαρίου το 1834. Στισ αρχζσ του 1834, γυρίηει ςτθ Λειψία κι ζρχεται ςε επαφι με 

τον Ωάινριχ Λάουμπε, φίλο τθσ οικογζνειασ, και άλλα μζλθ τθσ προοδευτικισ 

λογοτεχνίασ και πολιτικά κινιματα τθσ Γερμανίασ. Στράφθκαν προσ τθν Λταλία για 

ζμπνευςθ και ςε Γάλλουσ Ουτοποιοφσ κοινωνιολόγουσ, ειδικά με τον Sorint-

Simonists, απορρίπτοντασ τον Κακολικό μυςτικιςμό και τθν θκικι υπζρ του 

θδονιςμοφ και αιςκθςιαςμοφ. Κάτω από αυτζσ τισ επιρροζσ ζγραψε τα κείμενα Die 

deutsche Oper(1834) και Bellini(1837). To καλοκαίρι του 1834 γράφει το πεηό 

ςχεδίαςμα και το φκινόπωρο το ποιθτικό κείμενο μιασ δεφτερθσ όπερασ Das 

Liebesverbot (H απαγόρευςθ τθσ αγάπθσ), διαςκευι του Μeasure for Measure του 

Σαίξπθρ.  

  Τον Οκτϊβριο του 1834 γίνεται αρχιμουςικόσ ςτο κζατρο του Μαγδεμβοφργου. Το 

1835 ολοκλθρϊνει τθ μουςικι του ςφνκεςθ για τθν  Απαγόρευςθ τθσ αγάπθσ και 

ςτισ 29 Μαρτίου το 1836 πρωτοπαρουςιάηεται ςτο κζατρο του Μαγδεμβοφργου. 

Στισ 24 Νοεμβρίου παντρεφεται τθ Μίνα Ρλάνερ. Τθν 1θ Απριλίου το 1837 γίνεται 

μουςικόσ διευκυντισ ςτο κζατρο του Καίνιξμπεργκ και τον Αφγουςτο ςτο κζατρο 

τθσ ίγασ. Τον Λοφλιο το 1837 γράφει το πεηό ςχεδίαςμα για τον Ριζντςι ,διαςκευι 

του μυκιςτοριματοσ του Edward Bulwer, Lytton Rienzi, the Last of the Roman 

Tribunes(ο τελευταίοσ των δθμάρχων). Επίςθσ γράφει το λιμπρζτο τθσ κωμικισ 

όπερασ  Θ εφκυμθ αρκουδοοικογζνεια.  

  Τον Λανουάριο του 1838 ολοκλθρϊνει το ποιθτικό κείμενο του Ριζντςι και τον 

Αφγουςτο αρχίηει τθ ςφνκεςθ τθσ όπερασ. Τον Λοφλιο του 1839 φεφγει από τθ ίγα 

με προοριςμό το Ραρίςι. Φςτερα από ζνα περιπετειϊδθσ ταξίδι με πλοίο που 

αποτζλεςε ζμπνευςθ για τον Λπτάμενο Ολλανδό, ζφταςε τον Αφγουςτο ςτθν Αγγλία 

και ςυνζχιςε τον προοριςμό του για το Ραρίςι. Το Νοζμβριο το 1840 ολοκλθρϊνει 

τθν παρτιτοφρα του ιζντςι  και ο Μάγιερμπερ  προτείνει το ζργο για παρουςίαςθ 

ςτθ Δρζςδθ. Το Μάιο του 1841 γράφει το ποιθτικό κείμενο και μεταξφ Λουλίου και 

Νοεμβρίου ςυνκζτει τθ μουςικι για τον Λπτάμενο Ολλανδό. Δθμοςιεφει ςειρά 

άρκρων ςτθν Gazette Musicale. Για βιοποριςτικοφσ λόγουσ, αναλαμβάνει διάφορεσ 

εργαςίεσ για λογαριαςμό του εκδότθ μουςικισ Maurice Schlesinger. 
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  Τον Απρίλιο του 1842, εγκαταλείπει το Ραρίςι για να εγκαταςτακεί ξανά ςτθ 

Δρζςδθ. Στισ 20  Οκτωβρίου το 1842 γίνεται θ πρεμιζρα του Ριζντςι ςτο Βαςιλικό 

κζατρο τθσ Δρζςδθσ. Στισ 2 Λανουαρίου το 1843 γίνεται θ πρϊτθ παράςταςθ του 

Λπτάμενου Ολλανδοφ, υπό τθ διεφκυνςθ του Βάγκνερ. Συνκζτει το ζργο Αι αγάπαι 

των Αποςτόλων το 1843, για αντρικζσ φωνζσ και ορχιςτρα. Στισ 2 Ψεβρουαρίου 

γίνεται αρχιμουςικόσ ςτθν αυλι του βαςιλιά τθσ Σαξονίασ. Τον Μάρτιο γράφει το 

λιμπρζτο του Σανχόυηερ και τον Λοφλιο αρχίηει τθ ςφνκεςθ, θ οποία ολοκλθρϊνεται 

τον Απρίλιο του 1845. Θ πρϊτθ παρουςίαςθ τθσ όπερασ ζγινε ςτο 

Hofttheater(Βαςιλικό Κζατρο)τθσ Δρζςδθσ, ςτισ 19 Οκτωβρίου το 1845. 

  Το 1844 διευκφνει τον Λπτάμενο Ολλανδό ςτο Βερολίνο, ςυναντιζται με τον 

Μζντελςον και διευκφνει τθν πρϊτθ παράςταςθ ςτο Αμβοφργο τθσ όπερασ Ριζντςι. 

Κάνει ομιλία για τθν τελευταία κατοικία του Βζμπερ και γράφει επιτάφια ψαλμωδία 

για ανδρικζσ φωνζσ και πζνκιμθ μουςικι, επί τθσ ευκαιρίασ τθσ μετακομιδισ του 

λειψάνου του Καρλ Μαρία φον Βζμπερ από το Λονδίνο ςτθ Δρζςδθ. Τον Λοφλιο του 

1845 γράφει το πρϊτο πεηό ςχεδίαςμα για τουσ Αρχιτραγουδιςτζσ τθσ Νυρεμβζργθσ 

(με το οποίο αςχολικθκε ξανά μετά από δεκαετίεσ.) Τον Νοζμβριο τθσ ίδιασ 

χρονιάσ, ολοκλθρϊνει το ποιθτικό κείμενο του Λόενγκριν.  

  Τθν Κυριακι των Βαΐων  ςτισ 5 Απριλίου το 1846, διευκφνει τθν Ζνατθ υμφωνία 

του Μπετόβεν και υπενκυμίηεται για το ενδιαφζρον του γι’  αυτό το ζργο. 

Επεξεργάηεται τθν Λφιγζνεια εν Αυλίδι του Γκλουκ και ςυνκζτει τον Λόενγκριν, του 

οποίου τθν παρτιτοφρα ολοκλθρϊνει τον Απρίλιο του 1848.Το 1847 προετοιμάηει το 

ζργο Ριζντςι ςτο Βερολίνο και ςυναντιζται με τον Λοφντβιχ Τικ, τον «βαςιλιά των 

ρομαντικϊν» κατά τον Ωζμπελ. Τθν ίδια χρονιά παρουςιάηεται θ Λφιγζνεια εν Αυλίδι, 

από τθν εκδοχι του Βάγκνερ, με τον ίδιο ςτο πόντιουμ.  

  Το 1848 πεκαίνει θ μθτζρα του και για τισ εξεγζρςεισ ςτθ Βιζννθ αντιδρά με το 

ποίθμα Χαιρετιςμόσ προσ τουσ Βιεννζηουσ από τθ αξονία. Ξεκινά θ επαναςτατικι 

του δραςτθριότθτα ςτον ρεπουμπλικανικό Σφλλογο τθσ Ρατρίδασ, θ οποία 

ενιςχφεται μζςω τθσ φιλίασ του με τον Αουγκοφςτ αίκελ και τθσ γνωριμίασ του με 

τον Μιχαιλ Μπακοφνιν. Ρροπαγανδίηει τα μεταρρυκμιςτικά κεατρικά του ςχζδια 

ςτθ Βιζννθ, ςυναντιζται με τον Ζντουαρντ Ωάνςλικ και τον Ψραντσ Γκριλπάρτςερ. 

Τον Οκτϊβριο του 1848 γράφει το πεηό ςχεδίαςμα και τον Νοζμβριο το λιμπρζτο 

για τον Κάνατο του Ηίγκφριντ(τθν πρϊτθ μορφι του Λυκόφωτοσ των Κεϊν). 

  Τον Μάιο του 1849 παίρνει μζροσ ςτθν εξζγερςθ τθσ Δρζςδθσ κακϊσ αρκρογραφεί 

ςτθν επαναςτατικι εφθμερίδα Volksblatter του αίκελ και μετά τθν καταςτολι τθσ 

υποχρεϊνεται να φφγει από τθ Γερμανία, αφοφ καταδιϊκεται με ζνταλμα 

ςυλλιψεωσ. Φςτερα από μία αποτυχθμζνθ προςπάκεια να μείνει ςτο Ραρίςι, 

διαφεφγει ςτθν Ελβετία. Το Νοζμβριο δθμοςιεφει το επαναςτατικό δοκίμιο Σο ζργο 

τζχνθσ του μζλλοντοσ. Το 1850 ο Βάγκνερ εξοικειϊνει το μουςικό κοινό τθσ Ηυρίχθσ 
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με τον Μπετόβεν, ταξιδεφει ςτο Ραρίςι όπου δθμιουργείται ειδφλλιο με τθν Jessie 

Laussot ςτο Μπορντϊ. Τθν ίδια χρονιά γράφει το άρκρο Ο Λουδαϊςμόσ ςτθ μουςικι.  

  Στισ 28 Αυγοφςτου  του 1850, ο Λόενγκριν κάνει πρεμιζρα ςτθ Βαϊμάρθ υπό τθ 

διεφκυνςθ του Ψρανσ Λιςτ. Συνκζτει τον Κάνατο του Ηίγκφριντ, όπου διακόπτει ςτθ 

δεφτερθ ςκθνι. Τον Λανουάριο του 1851 ο Βάγκνερ ολοκλθρϊνει το δοκίμιο Όπερα 

και δράμα, ενϊ τον Μάιο και τον Λοφνιο γράφει το ποιθτικό κείμενο του Νεαροφ 

Ηίγκφριντ, τον Λοφλιο και τον Αφγουςτο το αυτοβιογραφικό ςχεδίαςμα Ανακοίνωςθ 

ςτουσ φίλουσ μου και τον Νοζμβριο ζνα πεηό ςχεδίαςμα για το λιμπρζτο του 

Χρυςοφ του Ρινου και τθσ Βαλκυρίασ. Τον Ψεβρουάριο του 1852, γνωρίηει τον Πττο 

και τθ Ματίλντε Βζηεντονκ.  

  Τον Μάιο γράφει το δεφτερο πεηό ςχεδίαςμα  και τον Νοζμβριο το λιμπρζτο τθσ 

Βαλκυρίασ, ενϊ Σεπτζμβριο με Νοζμβριο γράφει το λιμπρζτο για τον Χρυςό του 

Ρινου. Τον Σεπτζμβριο του 1853 ςυνκζτει το ορχθςτρικό πρελοφδιο για τον Χρυςό 

του Ρινου ςτθν Λα Σπζτςια, ςτθν Λταλία. Εκδίδει εκτόσ εμπορίου ςε πενιντα 

αντίτυπα του ποιθτικοφ κειμζνου τθσ τετραλογίασ του Δαχτυλιδιοφ και το διαβάηει 

ςτο κοινό ςε τζςςερισ απογευματινζσ ςυγκεντρϊςεισ. Ταξιδεφει με τον Λιςτ ςτο 

Ραρίςι και γνωρίηει τθν Κόηιμα, κόρθ του Λιςτ.  

  Τον Μάιο του 1854 ερωτεφεται τθ Ματίλντε Βζηεντονκ και με παρακίνθςθ του 

Ωζρβεκ, διαβάηει το κφριο ζργο του Σοπενχάουερ Ο κόςμοσ ωσ βοφλθςθ και ωσ 

παράςταςθ. Τον ίδιο μινα ολοκλθρϊνει τθν παρτιτοφρα για τον Χρυςό του Ρινου 

και τον Λοφνιο αρχίηει τθ ςφνκεςθ τθσ Βαλκυρίασ. Το 1855 ςυνκζτει τθ μουςικι για 

τθν Βαλκυρία, τθν οποία ολοκλθρϊνει το Μάρτιο του 1856.Το Σεπτζμβριο του 1856 

αρχίηει να ςυνκζτει τον Γκότφριντ. Τον Αφγουςτο του 1857 ςταματά τθ ςφνκεςθ του 

Γκότφριντ  ςτο τζλοσ τθσ δεφτερθσ πράξθσ και ςχεδιάηει το ςενάριο του Σριςτάνοσ 

και Ληόλδθ, ενϊ τον Σεπτζμβριο γράφει το λιμπρζτο και τον Οκτϊβριο αρχίηει τθ 

ςφνκεςθ.  

  Το 1858, φςτερα από προβλιματα ςτα ςυναιςκθματικά του με τθν Ματίλντε 

Βζηεντονκ και τθ Μίνα Βάγκνερ, φεφγει από τθ Ηυρίχθ και ταξιδεφει ςτθ Βενετία, 

όπου γράφει τθ δεφτερθ πράξθ του Σριςτάνου. Τον Μάρτιο του 1859 πθγαίνει ςτθ 

Λουκζρνθ και τον Αφγουςτο ολοκλθρϊνει τθ ςφνκεςθ του Σριςτάνοσ και Ληόλδθ. Τον 

Σεπτζμβριο ταξιδεφει ςτο Ραρίςι για τθν προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ του 

Σανχόυηερ, ενϊ ςυμβιϊνει πάλι με τθ Μίνα Ρλάνερ.  

  Το φκινόπωρο του 1860 δθμιουργεί τθ ςφνκεςθ για τθ νζα ςκθνι τθσ Αφροδίτθσ 

ςτον Σανχόυηερ, γνωςτι ωσ παριςινι εκδοχι. Στισ 13 Μαρτίου το 1861,θ 

παράςταςθ του Σανχόυηερ ςτθν Grand Opera αποδοκιμάηεται, ενϊ τον Νοζμβριο 

γράφει το δεφτερο πεηό ςχεδίαςμα για τουσ Αρχιτραγουδιςτζσ τθσ Νυρεμβζργθσ. 

Τον Λανουάριο γράφει το λιμπρζτο για τουσ Αρχιτραγουδιςτζσ τθσ Νυρεμβζργθσ και 

τον Μάρτιο αρχίηει τθ ςφνκεςι τουσ. Τον Ψεβρουάριο μετακομίηει ςτο Μπιμπριχ, 
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και ςτθ Δρζςδθ ςυναντιζται τελευταία φορά με τθ Μίνα. Το 1863 ταξιδεφει για 

ςυναυλίεσ ςτθν Αγία Ρετροφπολθ και τθ Μόςχα κακϊσ και ςε πολλζσ άλλεσ πόλεισ.  

  Επίςθσ γίνεται θ πρϊτθ δθμόςια ζκδοςθ του λιμπρζτου του Δαχτυλιδιοφ. Τον Μάιο 

του 1864 ο Βαςιλιάσ Λουδοβίκοσ Βϋ καλεί τον Βάγκνερ ςτο Μόναχο. Ο Βάγκνερ 

ςχεδιάηει τθν ανζγερςθ κεάτρου ςτο Μόναχο, ενϊ ξεκινά τθ ςφνκεςθ για τθ 

δεφτερθ πράξθ του Ηίγκφριντ. Στισ 10 Λουνίου του 1865 ο Σριςτάνοσ και Ληόλδθ κάνει 

πρεμιζρα ςτο Μόναχο. Τον Αφγουςτο γράφει το πρϊτο πεηό ςχεδίαςμα για τον 

Ράρςιφαλ και τον Δεκζμβριο αναγκάηεται να εγκαταλείψει τθ Βαυαρία. Τθν ίδια 

χρονιά γεννιζται το πρϊτο  παιδί του Βάγκνερ και τθσ Κόηιμα, θ Ληόλδθ.  

  Τον Λανουάριο του 1866 πεκαίνει θ Μίνα Βάγκνερ και τον Απρίλιο ο Βάγκνερ 

εγκακίςταται ςτο Τρίμπςεν, κοντά ςτθ Λουκζρνθ. Ακόμθ, ολοκλθρϊνεται θ ςφνκεςθ 

τθσ πρϊτθσ πράξθσ των Αρχιτραγουδιςτϊν  τθσ Νυρεμβζργθσ. Τον Οκτϊβριο του 

1867 ολοκλθρϊνει τθ ςφνκεςθ των Αρχιτραγουδιςτϊν τθσ Νυρεμβζργθσ. Ακόμα, 

γεννιζται θ δεφτερθ κόρθ του Βάγκνερ, θ Εφα. Στισ 21 Λουνίου, γίνεται θ πρεμιζρα 

των  Αρχιτραγουδιςτϊν  ςτο Μόναχο ,υπό τθ διεφκυνςθ του Ωανσ φον Μπφλοφ.  

  Τον Νοζμβριο γνωρίηει τον Νίτςε. Το ςχζδιο για τθν ανζγερςθ του κεάτρου ςτο 

Μόναχο αποτυγχάνει. Γνωςτοποιεί ςτον κόςμο τθ ςχζςθ του με τθν Κόηιμα και 

γράφει άρκρα τθ Γερμανικι Σζχνθ και Γερμανικι πολιτικι. Τον Μάρτιο του 1869, 

μετά από δϊδεκα χρόνια διακοπισ, ςυνεχίηει τθ ςφνκεςθ του Ηίγκφριντ. Στισ 22 

Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιζρα ςτο Μόναχο ο Χρυςόσ του Ρινου. Το φκινόπωρο 

ολοκλθρϊνει τθ ςφνκεςθ του Ηίγκφριντ και τον Οκτϊβριο αρχίηει να ςυνκζτει το  

Λυκόφωσ των Κεϊν. Στισ 26 Λουνίου το 1870, πρωτοπαρουςιάηεται ςτο Μόναχο  Θ 

Βαλκυρία. Τον Αφγουςτο παντρεφεται τθν Κόηιμα φον Μπφλοφ.  

  Τον Απρίλιο του 1872 μετακομίηει από το Τρίμπςεν ςτο Μπαχρόιτ και αποφαςίηει 

για τθν ανζγερςθ του Festspielhaus(opera house) ςτο Μπαχρόιτ. Γράφει άρκρα για 

τθν ονομαςία Μουςικό δράμα. Τον Απρίλιο του 1874 εγκακίςταται ςτο Haus 

Wahnfried(βίλα του Βάγκνερ) ςτο Μπαχρόιτ και ςτισ 21 Νοεμβρίου ολοκλθρϊνει τθ 

ςφνκεςθ για το Λυκόφωσ των Κεϊν. Μετά από εργαςία είκοςι ζξι ετϊν, 

ολοκλθρϊνεται ςτισ 26 Λουλίου θ τετραλογία, Σο Δαχτυλίδι των Νιμπελοφγκεν, τθν 

ίδια χρονιά ξεκινοφν και οι πρϊτεσ πρόβεσ.  

  Το 1875 κάνει ςυνεχόμενα ςυναυλίεσ, ενϊ ςτθν Θοfoper ςτθ Βιζννθ (Θ πρϊτθ 

κρατικι όπερα τθσ Βιζννθσ) προετοιμάηει τθν παρουςίαςθ του Σανχόυηερ και του 

Λόενγκριν. Στισ  13,14,16 και 17 Αυγοφςτου του 1876  γίνεται θ πρεμιζρα των 

τεςςάρων μερϊν τθσ τετραλογίασ του Δαχτυλιδιοφ του Νιμπελοφγκεν, ςτο πρϊτο 

φεςτιβάλ του Μπαχρόιτ. Τον Ψεβρουάριο του 1877 γράφει το δεφτερο πεηό 

ςχεδίαςμα του Πάρςιφαλ, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο το λιμπρζτο, ενϊ τον 

Σεπτζμβριο ξεκινά τθ ςφνκεςθ.  



12 
 

  Το 1878 γίνεται θ πρϊτθ ζκδοςθ τθσ εφθμερίδασ Bayreuther Blatter.Τον Λανουάριο 

του 1882 ολοκλθρϊνει τθ ςφνκεςθ του Πάρςιφαλ και ςτισ 26 Λουλίου γίνεται θ 

πρεμιζρα του «ιεροφ εορταςτικοφ ςκθνικοφ δράματοσ» Πάρςιφαλ ςτο Μπαχρόιτ. 

Το φεςτιβάλ παρακολουκοφν ο Μπροφκνερ, ο Μάλερ, ο Λιςτ και ο Σαιν-Σανσ. Τον 

Σεπτζμβριο ταξιδεφει ςτθ Βενετία. Στισ 13 Ψεβρουαρίου του 1883, ςε θλικία 70 

ετϊν πεκαίνει από καρδιακι προςβολι, ςτο Ραλάτςο Βεντραμίν ςτθ Βενετία. Θ 

ςορόσ του μεταφζρεται ςτο Μπαχρόιτ.  

1.2: ΤΑ ΡΫΤΑ ΕΓΑ ΤΟΥ ΒΑΓΚΝΕ4  

  Ο Βάγκνερ ζκανε κάποιεσ οπερατικζσ απόπειρεσ όπωσ θ Γερμανικι Όπερα το 1834, 

όπου γίνονται εμφανείσ και οι αντιλιψεισ  του Λάουμπε, ο Απαγορευμζνοσ   Ζρωτασ 

το 1834-6 και οι Νεράιδεσ, οι οποίεσ δεν φάνθκαν να ζχουν επιτυχία. Ζτςι, θ πρϊτθ 

ενδιαφζρουςα όπερα του Βάγκνερ, με ζντονουσ πολιτικοφσ ςυμβολιςμοφσ ιταν ο 

Ριζντςι (Rienzi) .  

   Ο Ριζντςι, αρχικά ιταν μυκιςτόρθμα του άγγλου ςυγγραφζα και πολιτικοφ Σερ 

Ζντουαρντ  Μποφλγουερ – Λφττον. Ο Βάγκνερ διάβαςε για πρϊτθ φορά το ζργο το 

1837 και αμζςωσ εμπνεφςτθκε το προςχζδιο τθσ όπερασ. Ρρόκειται για τθν ιςτορία 

ενόσ ιρωα, με ςκοπό να κάνει τθ ϊμθ πανίςχυρθ και αςφαλισ, όπου κα επικρατεί 

θ εξουςία του νόμου, και θ ϊμθ να εκλζξει δικό τθσ αυτοκράτορα. Γεγονόσ που 

ςτρζφει εναντίον του τον αυτοκράτορα και τθν εκκλθςία. Ο Ριζντςι υπιρξε 

παράδειγμα ωσ μεγάλθσ όπερασ με θρωικό κζμα, ζνα ζργο άνιςο, φλφαρο και 

πλατυάηον. Δεν κεωρείται όμωσ από τα βαγκνερικά ζργα.  

  Στθν όπερα γίνονται αντιλθπτζσ θ δφναμθ τθσ προπαγάνδασ και θ εικόνα του θγζτθ 

που υποκρφπτουν τον φαςιςμό, με αποτζλεςμα ο Ριζντςι να χαρακτθριςτεί ωσ 

πρϊτο-φαςιςτικι όπερα. Τθν εποχι που ο Βάγκνερ άρχιςε να διαμορφϊνει τθν 

κοςμοκεωρία του, θ οποία είχε επαναςτατικό χαρακτιρα, ζγραψε το ςυγκεκριμζνο 

ζργο αναηθτϊντασ πρότυπα που να αντιπροςωπεφουν τα κοινωνικά και πολιτικά 

του πιςτεφω. Γι’ αυτό ζπλαςε ζνα μυκικό ιρωα ο οποίοσ ενςαρκϊνει ζναν πολιτικό 

θγζτθ-επαναςτάτθ. Ζναν θγζτθ δθλαδι με αντιφατικζσ πλευρζσ που τελικά 

παγιδεφεται ςτισ απόψεισ του. Ο ζρωτασ επίςθσ, παίηει χαρακτθριςτικό ρόλο ωσ 

θκικόσ καταλφτθσ, και είναι βαςικι αρχι κατά τον Βάγκνερ για τθ ςωτθρία 

διαμζςου τθσ αγάπθσ μιασ γυναίκασ.  

     Ζνα γεγονόσ που κίνθςε τθν περιζργεια όλων, ιταν το ότι θ αυκεντικι 

παρτιτοφρα τθσ όπερασ βρζκθκε ςτα χζρια του Ωίτλερ, ο οποίοσ υποςτιριηε ότι θ 

Ειςαγωγι του ζργου ιταν ζνα κάλεςμα για τθν ναηιςτικι επανάςταςθ. Γεγονόσ, που 

άλλοι το κεωροφν ςφμπτωςθ και άλλοι το αποδίδουν με ιδιαίτερθ ςθμαςία.   

                                                           
4
  Οι πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ςτο κεφάλαιο 1.2 βαςίηονται ςτο Μανιάτθσ Γ., ΡΛΧΑΡΝΣ 

ΒΑΓΚΝΕΡ, Σο « Κακαρό Ανκρϊπινο» (Ακινα: ΡΟΛΥΤΟΡΟΝ, 2004).  
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  Το  πρϊτο αξιόλογο ζργο, μια ρομαντικι όπερα, είναι ο Λπτάμενοσ Ολλανδόσ, που 

παρουςιάηεται για πρϊτθ φορά ςτθ Δρζςδθ. Ρρόκειται για  ζναν ιρωα ρομαντικό, 

αποξενωμζνο από τθ ςφγχρονθ εποχι, μοναχικό. Θ πλοκι τθσ όπερασ είναι 

βαςιςμζνθ ςτθν αφιγθςθ του Ωάινριχ Ωάινε το 1834, θ οποία είχε ειρωνικό 

χαρακτιρα. Ο Βάγκνερ τθν απζφυγε δίνοντασ ζμφαςθ ςτο κζμα τθσ ςωτθρίασ από 

μια γυναίκα, τθ “γυναίκα του μζλλοντοσ”. Ο Ολλανδόσ, λόγω τθσ βλάςφθμθσ 

ςυμπεριφοράσ του ζχει καταδικαςτεί να ταξιδεφει αςταμάτθτα ωσ τθ Δευτζρα 

Ραρουςία και κα λυτρωνόταν αν ζβριςκε μια γυναίκα που κα του ζμενε πιςτι ωσ το 

κάνατο. Ζτςι, ο Ολλανδόσ αναηθτεί γι’ αυτόν τον ζρωτα και τθν λφτρωςθ. Στο τζλοσ 

τθ βρίςκει και λυτρϊνεται. Ζτςι, ςτο ζργο κυριαρχεί θ αίςκθςθ τθσ περιπλάνθςθσ 

και απουςίασ, αλλά και θ δφναμθ τθσ αγάπθσ. «Ο ςυμβολιςμόσ είναι ςαφισ, θ 

λφτρωςθ προχποκζτει τθν υπζρβαςθ».5   

1.3: ΛΔΕΟΛΟΓΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΕΡΟΩΘΣ ΤΫΝ ΕΓΫΝ ΤΟΥ 

    Τθν δεκαετία του 1830 ο Βάγκνερ ανικε ςε ομάδα διανοουμζνων που 

εναντιϊνονταν ςτισ ςυντθρθτικζσ ιδζεσ τθσ εποχισ του Μπιντερμάγερ. Ο κφκλοσ 

ςτον οποίο ανικε διεκδικοφςε τθν ζνωςθ γερμανικϊν κρατιδίων, τθ ςυνταγματικι 

διακυβζρνθςθ, τθν κατάργθςθ τθσ λογοκριςίασ και ιταν κατά τθσ εκμετάλλευςθσ 

των γυναικϊν. Επίςθσ ιταν ενάντια ςτουσ κεςμοφσ του Κράτουσ και τθσ Εκκλθςίασ 

και υποςτιριηε τον ελεφκερο ζρωτα κάτι που ιταν εναντίον προσ τθν θκικι του 

κόςμου. Ο Βάγκνερ ζγραψε τον Σανχόυηερ  όταν υπθρετοφςε ωσ αρχιμουςικόσ  ςτθν 

Αυλι τθσ Δρζςδθσ, τθ μόνθ ςτακερι κζςθ που είχε ποτζ ςτθ ηωι του. Ακόμθ 

μοιραηόταν τισ ίδιεσ ιδζεσ με το μουςικό διευκυντι τθσ ορχιςτρασ τθσ Αυλισ τθσ 

Δρζςδθσ, Αουγκοφςτ αίκελ κακϊσ και με τον αναρχικό Μπακοφνιν.6  

  Τα κοινωνικοπολιτικά κζματα τα οποία απαςχολοφςαν τον Βάγκνερ ςτθν 

πραγματικι του ηωι, επθρζαςαν το δραματικό του ζργο, τθν όπερα Σανχόυηερ. Για 

παράδειγμα κζματα τα οποία αφοροφςαν τον ζρωτα ςτον κόςμο των χριςτιανϊν, 

όπωσ τα διαφορετικά δικαιϊματα των ανδρϊν ςε ςχζςθ με αυτϊν των γυναικϊν, οι 

ελεφκερεσ κινιςεισ που απολάμβαναν οι άνδρεσ ςε αντίκεςθ με τθν αρετι τθσ 

παρκενίασ που ίςχυε για τισ γυναίκεσ τθσ ίδιασ κοινωνικισ τάξθσ. Ζτςι, το αμάρτθμα 

του Σανχόυηερ ςτθν όπερα δεν ιταν το γεγονόσ ότι ζμεινε ςτο όροσ του 

Βζνουςμπεργκ με τθν Αφροδίτθ, αλλά το ότι το ομολόγθςε δθμόςια, ςε ανκρϊπουσ 

τθσ ίδιασ κοινωνικισ του τάξθσ.7 

   Ακόμθ, ςτθν όπερα βλζπουμε τθν αυςτθρι κζςθ του Ράπα Ουρβανοφ, ο οποίοσ 

αρνείται να δϊςει άφεςθ αμαρτιϊν ςτον Σανχόυηερ, μόνο αν ανκίςει θ ποιμαντικι 

του ράβδοσ. Ο Βάγκνερ χρθςιμοποιεί αυτι τθν υπόκεςθ για να κίξει τθν παπικι 

εξουςία και για να δείξει τισ αντίκετεσ απόψεισ τθσ γερμανικισ νεολαίασ ενάντια ς’ 
                                                           
5
 Μανιάτθσ, 2004, ςελ. 40. 

6
 Βεργζτθσ Δ., RICHARD WAGNER, ΣΑΝΧΩΤΗΕΡ, TANNHAUSER, (Εκνικι Λυρικι Σκθνι, 2008/9), 18. 

7
 Βεργζτθσ, 2008/9, ςελ 19. 
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αυτιν. Ζτςι μζςα από αυτιν τθν όπερα ο Βάγκνερ περνά τα δικά του επαναςτατικά 

και ουμανιςτικά μθνφματα, επιλζγοντασ ωσ τόπο ζνα μεςαιωνικό κάςτρο, όπου 

διεξάγεται ιπποτικόσ αγϊνασ, όχι με όπλα αλλά μζςω του τραγουδιοφ, τθσ τζχνθσ 

και τθσ αιςκθτικισ.  

  Ο Μπωντλαίρ ςτο δοκίμιό του για τον Σανχόυηερ υποςτθρίηει ότι ο πυρινασ του 

ζργου αποτελείται από τθν αναπαράςταςθ «του αγϊνα μεταξφ δφο αρχϊν, που 

ζχουν διαλζξει τθν ανκρϊπινθ καρδιά ωσ κατεξοχιν πεδίο μάχθσ τουσ, μ’ άλλα 

λόγια, τον αγϊνα μεταξφ ςάρκασ και πνεφματοσ, Παράδειςου και Κόλαςθσ, ατανά 

και Κεοφ». 8 Ο ποιθτισ πιςτεφει ότι αυτζσ οι δφο αρχζσ και θ μάχθ ανάμεςα τουσ 

γίνονται αιςκθτζσ μουςικά ιδθ από τθν Ειςαγωγι του ζργου, ζνα από τα 

δθμοφιλζςτερα και ςθμαντικά ςυμφωνικά αποςπάςματα του Βάγκνερ. Θ ςχζςθ 

μεταξφ κρθςκευτικοφ πάκουσ και ερωτικοφ πόκου, μεταξφ των εικόνων Αφροδίτθσ 

και τθσ Ραρκζνου υπιρξε από τα ςθμαντικότερα κζματα ςτθν ρομαντικι ποίθςθ. Θ 

λογοτεχνικι ζκφραςθ αυτισ τθσ ςχζςθσ αξιοποιείται από τον Βάγκνερ ςτον 

Σανχόυηερ.  

  Στο ζργο γίνεται αιςκθτι θ προβλθματικι του κινιματοσ τθσ Νζασ Γερμανίασ, που 

αρχικά είχε εκφραςτεί ςτο Απαγορευμζνοσ Ζρωτασ. Εδϊ ο αιςκθςιακόσ ζρωτασ 

παρουςιάηεται ωσ θκικό πρόβλθμα, αποτελεί ςτοιχείο τθσ θκικισ ςφγκρουςθσ του 

ιρωα, του διλιμματοσ μεταξφ αιςκθςιαςμοφ και αγαπθτικισ ςχζςθσ. 

  Θ Μπαλάντα του Σανχόυηερ του 1515, υπιρξε δθμοφιλισ ςτθ γερμανικι διανόθςθ. 

Οι οπαδοί του κινιματοσ Νζα Γερμανία, ανάμεςα τουσ και ο Βάγκνερ, 

επιβεβαίωςαν μζςα από το κίνθμα τισ αντιλιψεισ του για τον ελεφκερο ζρωτα. 

Βζβαια, ο ερωτιςμόσ δεν ιταν κζμα μόνο των γερμανϊν διανοοφμενων, οφτε ιταν 

οι μόνοι που αςχολικθκαν με τθν αιςκθτικι διάςταςθ του, ειδικά ςτθν ποίθςθ και 

ςτθν μουςικι.  

   Κφριο και ουςιϊδεσ ςτοιχείο του αιςκθςιακοφ ζρωτα αποτελεί θ γυναίκα, ωσ μια 

ζννοια αφθρθμζνθ. Απ’ τθ μια ο φυςικόσ ζρωτασ εκφράηεται ωσ μια ςυνζχεια ςτο 

χρόνο, είναι εξατομικευμζνοσ, ενϊ ο αιςκθςιακόσ είναι γενικόσ και αφθρθμζνοσ. Ο 

φυςικόσ μπορεί να αναφερκεί ςτθ γλϊςςα, ωσ ατομικό, ενϊ ο αιςκθςιακόσ ςτθ 

μουςικι, που είναι πιο αφθρθμζνθ από τθ γλϊςςα και ζτςι εκφράηει το γενικό. Στον 

Σανχόυηερ είναι προφανισ ο ίδιοσ δοξαςμόσ του ερωτιςμοφ.  

  Ο Βάγκνερ, πζρα από τον ερωτιςμό, χρθςιμοποιεί και το λαϊκό ςτοιχείο, αφοφ μία 

από τισ εμμονζσ του είναι ο λαόσ ωσ πθγι κάκε αλθκινισ τζχνθσ, γι’ αυτό και 

επιχειρεί να αναβιϊςει το λαϊκό μφκο. Ππωσ αναφζρει και ο ίδιοσ: « Βριςκόμενοσ ς’ 

αυτι τθν ψυχικι διάκεςθ, ζπεςε ςτα χζρια μου το Volksbush του Σανχόυηερ. Αυτι θ 

καυμάςια δθμιουργία του Λαοφ με ςυνεπιρε αμζςωσ και μου δθμιοφργθςε τισ πιο 

                                                           
8
 Μανιάτθσ, 2004, ςελ. 43. 
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αξιαγάπθτεσ ςυγκινιςεισ. Εντοφτοισ, ο Σανχόυηερ δεν ιταν μια μορφι τελείωσ 

καινοφρια ςε μζνα. Σθν είχα νωρίτερα ςυναντιςει μζςω τθσ διιγθςθσ του Σικ». 9  

  Είναι φανερό ότι ο Τικ, ρομαντικόσ ποιθτισ, άςκθςε μεγάλθ επιρροι ςτθ ςκζψθ 

του ςυνκζτθ. Θ επιμονι του Βάγκνερ ςε πρωτογενείσ λαϊκζσ πθγζσ ωσ προσ τθν 

όπερα, εξθγείται από ιδεολογικοπολιτικοφσ όρουσ. Ο λαόσ είναι πθγι κάκε 

ζκφραςθσ, τόςο ςτθν τζχνθ όςο και ςτθν πολιτικι. Αυτι θ αντίλθψι του αποτελεί 

κφριο επιχείρθμα ςτο κεωρθτικό του ζργο Σο Ζργο Σζχνθσ του Μζλλοντοσ. Σε κάκε 

περίπτωςθ, είναι γνωςτό ότι θ ιςτορία-κρφλοσ του Τανχόυηερ ιταν κάτι οικείο το 

19ο αιϊνα. Θ όπερα παρουςιάςτθκε ςτθ Δρζςδθ, ςτισ 19 Οκτωβρίου του 1845.  

  Ο τρόποσ που ο Βάγκνερ αντιμετωπίηει τθ ςφγκρουςθ ςάρκασ και πνεφματοσ, 

ερωτικοφ πόκου και αγνοφ ζρωτα αποτελεί μια ςυμβολικι αντιπαραβολι τθσ 

ςφγχρονθσ ηωισ. Είναι ζνασ κόςμοσ θκικϊν διλθμμάτων, όπου ο ζρωτασ δεν ζχει μια 

μοναδικι και αυτονόθτθ μορφι. Ο πειραςμόσ-δοκιμαςία γίνεται κριτιριο θκικϊν 

αποφάςεων. Θ αντιπαράκεςθ μεταξφ ςαρκικοφ και αγνοφ ζρωτα κινείται ςτο 

πλαίςιο μιασ κοςμοαντίλθψθσ αντίκετθ με τθν οπτικι του Διαφωτιςμοφ.  

  Θ ελευκερία του Σανχόυηερ ςυνδζεται με τον αςκθτιςμό, με τθν αναχϊρθςθ και 

τθν περιπλάνθςθ, τθν αποκοπι από τουσ πειραςμοφσ μια θκικά απαξιωμζνθσ 

κοινωνίασ. Ο ιρωασ του ζργου χαρακτθρίηεται ωσ ον που απολαμβάνει τισ θδονζσ 

με τρόπο πουριτανικό. Θ αντιφατικότθτα τθσ εποχισ φαίνεται από τθ διπλι εκδοχι 

του ζρωτα είτε ωσ ακραίου αιςκθςιαςμοφ είτε ωσ αυςτθροφ πουριτανιςμοφ.  

  Τόςο ο Σανχόυηερ, όςο και ο Λπτάμενοσ Ολλανδόσ και ο Λόενγκριν αποτελοφν ζναν 

ιρωα με κοινό χαρακτθριςτικό τθν περιπλάνθςθ με ςκοπό τθ ςωτθρία. Ρρόκειται 

για τθν αλλθγορία ενόσ ανκρϊπου, που απομονωμζνοσ και κατακερματιςμζνοσ 

περιπλανιζται ςτισ μεγαλουπόλεισ τθσ αςτικισ κοινωνίασ. Θ εικόνα του μοναχικοφ 

ιρωα παίρνει ςτο ζργο του Βάγκνερ διάφορεσ μορφζσ. «Σθσ καταδίκθσ και τθσ 

κατάρασ, τθσ δοκιμαςίασ και τθσ ςυντριβισ, τθσ προδοςίασ και τθσ αναχϊρθςθσ, τθσ 

τελικισ λφςθσ και τθσ ςωτθρίασ του κόςμου»10. Θ τελευταία μορφι κυριαρχεί ςτο 

επαναςτατικό περιεχόμενο του Δαχτυλιδιοφ των Νιμπελοφγκεν.  

  Ρριν το Δαχτυλίδι των Νιμπελοφγκεν, ο Βάγκνερ ζγραψε το Λόενγκριν. Μ’ αυτό 

μεταφζρεται από τθ ρομαντικι όπερα ςτθν βαγκνζρια όπερα-μουςικό δράμα. Το 

ζργο ολοκλθρϊκθκε ςτισ 28 Απριλίου του 1848. Ο ςυνκζτθσ ιρκε πρϊτθ φορά ςε 

επαφι με το κζμα τθσ όπερασ τθν ίδια εποχι που ερευνοφςε το μφκο του 

Σανχόυηερ ςτο Ραρίςι, το 1841-2.  

  Ο Βάγκνερ χρθςιμοποιεί τισ μεςαιωνικζσ πθγζσ αξιοποιϊντασ τεσ με τον καλφτερο 

τρόπο προσ όφελοσ τθσ δικισ του καλλιτεχνικισ ςφλλθψθσ. Ωρθςιμοποιεί μυκικά και 

                                                           
9
 Μανιάτθσ, 2004, ςελ. 48. 

10
 Μανιάτθσ, 2004, ςελ. 48. 
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ιςτορικά ςτοιχεία, δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτο ιςτορικό πλαίςιο ζχοντασ ςτόχο να 

διαφοροποιιςει τον παλιό ειδωλολατρικό κόςμο με τθν χριςτιανοςφνθ, αλλά και να 

τονίςει τθ διάκριςθ μεταξφ Σαξόνων  και Βραβαντίνων. Ο απλόσ μφκοσ και οι 

ςυμβολιςμοί του αποτελοφν τα βαςικά ςτοιχεία τθσ βαγκνζριασ κοςμοαντίλθψθσ: 

«τθ ςχζςθ μφκου- πραγματικότθτασ, το μυςτθριϊδεσ τθσ προζλευςθσ, τθ δοκιμαςία 

και τθν τιμωρία, τθ χαρακτθριςτικι κζςθ τθσ γυναίκασ, τθ φοχερμπαχικι κεϊρθςθ 

τθσ αγάπθσ, τθ ςυγκρότθςθ του ρομαντικοφ ιρωα και τισ κοινωνικοπολιτικζσ του 

απόψεισ». 11  

  Ρριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ όπερασ, ο Βάγκνερ αντιμετωπίηει αντιδράςεισ από τουσ 

φίλουσ του, κακϊσ και κριτικζσ από αντιπάλουσ του. Ζνασ απ’ αυτοφσ είναι και ο 

Ζντουαρντ Ωάνςλικ, απ’ τουσ ςθμαντικότερουσ μουςικοκριτικοφσ του 19ου αιϊνα, 

αντίπαλοσ και πολεμιςτισ του Βάγκνερ. Θ πρϊτθ του μουςικοκριτικι αφοροφςε τον 

Σανχόυηερ και ιταν κετικι, κακϊσ χαρακτιριςε τον Βάγκνερ ςθμαντικότερο 

οπερατικό ςυνκζτθ. Σχετικά όμωσ με το Λόενγκριν θ μουςικοκριτικι του είναι 

αρνθτικι, ςχετικά με τθν θκικι διάςταςθ του ζργου, αλλά και από μουςικολογικισ 

και κεατρολογικισ άποψθσ. Ο Ωάνςλικ βλζπει με άλλθ οπτικι τα πράγματα, τθν 

αντίκεςθ του ςφγχρονου με το  παραδοςιακό, του πραγματικοφ με το ουτοπικό.  

  Ρρόκειται, ςφμφωνα με τον Ωάνςλικ,  «για τθ ςφγκρουςθ μεταξφ τθσ αιςκθτικισ 

του ρεαλιςμοφ και τθν αιςκθτικι του γερμανικοφ ρομαντιςμοφ»12, δθλαδι αλθκινοί 

χαρακτιρεσ, αλθκινζσ καταςτάςεισ, πραγματικζσ αντικζςεισ ζρχονται ςε ςφγκρουςθ 

με το άπειρο, το ουτοπικό, το εξαιρετικά περίεργο. Κάτι τζτοιο όμωσ κα ιταν 

λανκαςμζνο, αφοφ ο Βάγκνερ ζχει αναφζρει πολλζσ φορζσ ότι «ςκοπόσ τθσ τζχνθσ 

είναι θ απεικόνιςθ τθσ πραγματικότθτασ, θ αναηιτθςθ τθσ αλικειασ».13 Εδϊ, κα 

μποροφςε να παρατθριςει κανείσ τθν αντιπαράκεςθ μιασ ρεαλιςτικισ 

καλλιτεχνικισ μεκόδου και μιασ αφαιρετικισ και ςυμβολικισ.  

  Ο Ωάνςλικ αναηθτά ζνα κζμα φιλικό προσ το λαό, ευκόλωσ εννοοφμενο  προσ το 

κοινό και να κινείται ςτα πλαίςια τθσ θκικισ αιςκθτικισ του παρόντοσ. Ο Βάγκνερ 

χρθςιμοποιεί μυκοπλαςτικά ςτοιχεία, τα αξιοποιεί, δθμιουργεί χαρακτιρεσ-

ςφμβολα του μφκου, παρουςιάηει μιαν αρχετυπικι ςφγκρουςθ άντρα-γυναίκασ, τθν 

ιςορροπία πίςτθσ και πάκουσ ςε μιαν άλλθ, μακρινι εποχι, και ηθτά από το κοινό 

του να επικεντρωκεί ςτον θκικό πυρινα του μφκου και να κατανοιςει τουσ 

χαρακτιρεσ του ζργου ωσ γενικοφσ θκικοφσ και καλλιτεχνικοφσ τφπουσ.  

  Τα γεγονότα και οι ςυνκικεσ, θ ςυγκυρία τθσ δθμιουργίασ ενόσ καλλιτεχνικοφ 

ζργου, ο χαρακτιρασ, τα πάκθ, οι αδυναμίεσ, θ προςωπικότθτα του δθμιουργοφ 

ςυνυφαίνονται και επιδροφν ςτθν ίδια τθ δθμιουργία. Τθν εποχι που 

ολοκλθρϊκθκε ο Λόενγκριν ιταν μια περίοδοσ ζντονων επαναςτατικϊν διεργαςιϊν, 

                                                           
11

 Μανιάτθσ, 2004, ςελ. 54. 
12

 Μανιάτθσ, 2004, ςελ. 60. 
13

 Μανιάτθσ, 2004, ςελ. 61. 
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ςτισ οποίεσ πιρε ενεργό μζροσ και ο Βάγκνερ. Ο Λόενγκριν ςυμβολίηει το ρομαντικό 

καλλιτζχνθ ωσ φορζα του νζου που ζχει διακόψει τθ ςχζςθ του με το καλλιτεχνικό 

παρελκόν. Θ εικόνα του ρομαντικοφ καλλιτζχνθ δεν ακυρϊνει τθν εικόνα του 

κοινωνικοφ επαναςτάτθ. «Αποτελεί το αιςκθτικό υποκατάςτατο του πολιτικοφ 

ακτιβιςμοφ που ονειρεφεται μια νζα κοινωνικι πραγματικότθτα»14.  

1.4: ΚΟΥΨΫΣΘ ΤΫΝ ΕΓΫΝ ΤΟΥ15 

  Οι  πρϊτεσ επαφζσ του Βάγκνερ με τθ φιλοςοφία ιταν αποτυχθμζνεσ. Κατά τθ 

διάρκεια παραμονισ του ςτθ Δρζςδθ προςπάκθςε να καταλάβει τθ φιλοςοφία του 

Ωζγκελ, όμωσ θ επανάςταςθ διζκοψε αυτι τθν προςπάκεια. Ζτςι οδθγικθκε ςτθ 

φιλοςοφία του Ψόυερμπαχ, θ οποία γίνεται ιδιαίτερα αιςκθτι ςτο Δαχτυλίδι των 

Νιμπελοφγκεν. Ο ςυνκζτθσ αναλφει τα βαςικά κριτιρια τθσ φοχερμπαχικισ 

κριτικισ, όπωσ τθν ανάγκθ κάκε ατόμου για τθν αγάπθ.  

  Το Δαχτυλίδι υπιρξε ζργο ηωισ για τον  Βάγκνερ, κακϊσ θ ολοκλιρωςθ του ζργου 

τον απαςχόλθςε είκοςι ζξθ χρόνια, από το 1848, όπου γράφονται οι πρϊτοι ςτίχοι, 

μζχρι το 1874, όπου ολοκλθρϊνεται θ παρτιτοφρα. Κεωρείται μια από τισ 

ςθμαντικότερεσ μουςικζσ δθμιουργίεσ ςτθν ιςτορία τθσ μουςικισ. Το ζργο αποτελεί 

μια πλοφςια πλοκι βαςιςμζνθ ςε μφκουσ και παραδοςιακζσ εξιςτοριςεισ. 

Ρρόκειται για μια τετραλογία που αποτελείται από τισ επιμζρουσ τζςςερισ όπερεσ, 

Ο χρυςόσ του Ρινου, Βαλκυρία, Ηίγκφριντ και το Λυκόφωσ των Κεϊν.    

  Ο μφκοσ πάνω ςτον οποίο βαςίηεται θ πλοκι τθσ τετραλογίασ αναφζρεται ςε ζνα 

μαγικό δαχτυλίδι, το οποίο δίνει απόλυτθ εξουςία ςτον κάτοχό του. Για τθν 

απόκτθςι του ςυγκροφονται οι διαφορετικοί χαρακτιρεσ του ζργου, μεταξφ των 

οποίων ο κεόσ Βόταν, θ Βαλκυρία Μπρφνχιλντ και ο κνθτόσ ιρωασ Ηίγκφριντ. Για τθ 

ςυγγραφι του λιμπρζτου, ο Βάγκνερ ςτθρίχκθκε κατά κφριο λόγο ςτθ Δυτικι 

Γερμανικι παράδοςθ κακϊσ και ςτθ Σκανδιναβικι μυκολογία, πθγζσ από τισ οποίεσ 

δανείςτθκε κζματα και χαρακτιρεσ.  

  Τα κείμενα τθσ Ποιθτικισ  Ζντα, πρόςφεραν τθ βάςθ για το μυκολογικό υπόβακρο 

του Χρυςοφ του Ρινου, ενϊ θ Βαλκυρία βαςίςτθκε ςτον κφκλο Βόλςουνγκ. Θ όπερα 

Ηίγκφριντ περιζχει ςτοιχεία και από τισ δφο αυτζσ πθγζσ, ενϊ το τελευταίο μζροσ 

τθσ τετραλογίασ προζρχεται κεματολογικά από το Ζποσ των Νιμπελοφγκεν, που 

αποτζλεςε και τθν πρωταρχικι πθγι ζμπνευςθσ του Βάγκνερ για το Δαχτυλίδι. Ο 

Βάγκνερ ςυνδφαςε αρκετζσ διαφορετικζσ εξιςτοριςεισ και επιμζρουσ μφκουσ γι τθν 

δθμιουργία τθσ ενιαίασ πλοκισ που διζπει τισ τζςςερισ όπερεσ, ενϊ παράλλθλα 

ενςωμάτωςε και ςφγχρονα κζματα.  
                                                           
14

 Μανιάτθσ, 2004, ςελ 62. 
15

 Οι πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ςτο κεφάλαιο 1.4 βαςίηονται ςτο Newman Ernest, THE 
WAGNER OPERAS (New Jersey: Princeton University Press, 1991) 
http://www.google.gr/books?id=LSvtn1ke2I8C&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false  
και ςτο Μανιάτθσ, 2004. 

http://www.google.gr/books?id=LSvtn1ke2I8C&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false


18 
 

  Ο Βάγκνερ δεν ιταν ικανοποιθμζνοσ από τθν παραδοςιακι δομι τθσ όπερασ ωσ 

μια ςειρά διακριτϊν μουςικϊν τμθμάτων. Στθ ςφνκεςθ του ζργου αποφάςιςε να 

υιοκετιςει ζνα νζο φφοσ, όπου κάκε πράξθ μιασ όπερασ κα ιταν πλιρεσ μουςικό 

κομμάτι χωρίσ παφςεισ. Για το ςκοπό αυτό, χρθςιμοποίθςε αυτό που αποκαλοφςε ο 

ίδιοσ Grundthemen, δθλαδι βαςικά κζματα, γνωςτά με τον όρο Leitmotifs. 

Ρρόκειται για κακοδθγθτικά μουςικά κζματα που επαναλαμβάνονται κατά τθ 

διάρκεια του ζργου και ταυτίηονται με τθν παρουςία ενόσ χαρακτιρα, ενϊ άλλεσ 

φορζσ βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ των δρϊμενων ι τθσ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ 

ενόσ ιρωα. Για παράδειγμα, όταν ζνασ χαρακτιρασ εμφανίηεται μεταμφιεςμζνοσ 

ςτθ ςκθνι, το άκουςμα του μουςικοφ κζματοσ που ςχετίηεται με το ςυγκεκριμζνο 

χαρακτιρα επιτρζπει ςτον κεατι να αντιλθφκεί ποιοσ είναι ςτθν πραγματικότθτα.  

   Αν και άλλοι ςυνκζτεσ ζκαναν χριςθ των Leitmotif  πριν τον Βάγκνερ, ςτο 

Δαχτυλίδι κεωρείται πωσ βρικαν τθν άρτια εφαρμογι τουσ, ενϊ χρθςιμοποιικθκαν 

ςε πολφ μεγάλθ  ζκταςθ και με πολλοφσ διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ και 

ςυςχετίςεισ. Οριςμζνα από τα μοτίβα λειτουργοφν ωσ ςχολιαςμόσ μιασ ςκθνικισ 

δράςθσ ι μιασ αναφοράσ των διαλόγων. Ραράλλθλα μπορεί να ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ υπονοϊντασ ταυτόχρονα και ςφνδεςθ μεταξφ των κεμάτων που 

αντιπροςωπεφουν.  

  Ωαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ μεκόδου αποτελεί θ μετάβαςθ από τθν 

πρϊτθ ςτθ δεφτερθ ςκθνι, ςτο Χρυςό του Ρινου, όταν το μουςικό κζμα του 

δαχτυλιδιοφ δίνει τθ κζςθ του ςτο μουςικό κζμα τθσ Βαλχάλλα, του ανακτόρου του 

Βόταν από το οποίο μπορεί να επιβάλει τθν εξουςία του. Με αυτόν τον τρόπο, ζνα 

μουςικό κζμα ςτθν όπερα του Βάγκνερ, αποκτά πολλαπλά επίπεδα ςυμβολιςμοφ, 

χωρίσ να περιορίηεται ςτθν απλι αναγνϊριςθ ενόσ χαρακτιρα.  

   Ζνα ακόμθ βαςικό μουςικό χαρακτθριςτικό τθσ όπεράσ του, αποτελεί θ χριςθ τθσ 

ορχιςτρασ. Ο Βάγκνερ χρθςιμοποίθςε πολλά όργανα, ζνα απ’ αυτά είναι και θ 

τοφμπα Βάγκνερ, όργανο που εφθφρε ο ίδιοσ, και ςυνολικά 17 διαφορετικζσ 

οικογζνειεσ οργάνων προκειμζνου να διακζτει πολλζσ δυνατότθτεσ ςυνδυαςμϊν με 

απϊτερο ςκοπό τθν καλλιζργεια πολλϊν διαφορετικϊν ςυναιςκθμάτων κατά τθ 

διάρκεια των ςκθνικϊν δρϊμενων.  

  Για τον ίδιο λόγο αποδυνάμωςε τθν παραδοςιακι ζννοια τθσ τονικότθτασ, υπό τθν 

ζννοια πωσ το μεγαλφτερο μζροσ του Δαχτυλιδιοφ και ειδικά μετά τθν Τρίτθ πράξθ 

τθσ όπερασ Ηίγκφριντ, δεν μπορεί να κεωρθκεί πωσ βρίςκεται ςε κάποια μουςικά 

κλειδιά όπωσ παραδοςιακά κακορίηεται, αλλά μάλλον ςε περιοχζσ κλειδιϊν, κάκε 

μια από τισ οποίεσ μετακυλά ομαλά ςτθν επόμενθ.  

  Το περιεχόμενο του Δαχτυλιδιοφ ζχει γίνει αντικείμενο αρκετϊν διαφορετικϊν 

ερμθνειϊν. Ο Τηορτη Μπζρναρντ Σω υποςτιριξε πωσ αποτελεί μια κριτικι πάνω 
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ςτθν βιομθχανικι επανάςταςθ, ενϊ ο όμπερτ Ντόνιγκτον το ερμινευςε ςτα 

πλαίςια τθσ ψυχολογίασ και ειδικότερα των κεωριϊν του Καρλ Γκοφςταβ Γιουνγκ.  

  Στθ βάςθ τθσ πλοκισ του Δαχτυλιδιοφ, υπάρχει θ αντίκεςθ μεταξφ υποκειμζνου-

αντικειμζνου, ςκεπτόμενου ανκρϊπου-φυςικισ πραγματικότθτασ. Ο Βάγκνερ 

υποςτθρίηει ότι θ μουςικι εκφράηει τθν φφςθ του ανκρϊπου. Ο ρόλοσ τθσ είναι 

διπλόσ, κακθλϊνει και ςοκάρει ταυτόχρονα, απ’ τθ μια ειςζρχεται ςτα κοινωνικά 

όρια του ακροατθρίου, και απ’ τθν άλλθ προςπακεί να τα υπερβεί.  

  Ο Βάγκνερ τονίηει επίςθσ τθ ςθμαςία τθσ αναγκαιότθτασ, ωσ κακοριςτικό ςτοιχείο 

τθσ φυςικισ πραγματικότθτασ. Με τθν εγελιανι τθσ εκδοχι, αποτελεί τθ κεμελίωςθ 

τόςο τθσ φφςθσ όςο και τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Στο Δαχτυλίδι γίνεται ζντονθ θ 

βαγκνζρια αγάπθ, που ξεπερνά το εγελιανό πνεφμα. Το δαχτυλίδι, που είναι 

ςφμβολο του πλοφτου, του χριματοσ, τθσ οικονομικισ εξουςίασ, αναπαριςτά τθν 

απουςία, τθν άρνθςθ τθσ αγάπθσ, είναι θ αντίκεςθ τθσ.   

  Κατά τον Βάγκνερ, θ φφςθ και ο φυςικόσ κόςμοσ ζχουν μια ιδιαίτερθ ςθμαςία. 

Κάτι διαφορετικό ανεξάρτθτα από τισ ανκρϊπινεσ ηωζσ. Στο Δαχτυλίδι θ φφςθ 

αντιπροςωπεφει το όλον. Το δαχτυλίδι ςυμβολίηει τθν πλθρότθτα τθσ φφςθσ ζναντι 

τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ.  

    Ϋσ χρυςόσ ζχει τθν αιςκθτθριακι βεβαιότθτα τθσ άμεςθσ εμπειρίασ. Ϋσ δαχτυλίδι 

υπάρχει ςαν παγκόςμια εξουςία, γιατί υποδθλϊνει τθ μεταςχθματιςμζνθ φφςθ, και 

αντιτίκεται ςτθν αγάπθ και τθ νζα ςυνείδθςθ. Στο τζλοσ όμωσ εναρμονίηεται με τον 

ζρωτα. Επομζνωσ, θ αγάπθ είναι θ κεμελιϊδθσ ανκρϊπινθ ςχζςθ. Ο εγελιανόσ 

λόγοσ ζχει μεταςχθματιςτεί ςε φοχερμπαχικι αγάπθ.  

  «Ο Βάγκνερ ακολουκεί μια αντίλθψθ του Χζγκελ για τον άνκρωπο. Τποςτθρίηει ότι 

το άτομο είναι ςυγχρόνωσ αντικείμενο και υποκείμενο τθσ ιςτορίασ. Ωσ αντικείμενο 

διαμορφϊνεται από εξωτερικοφσ και κοινωνικοφσ παράγοντεσ. Ωσ υποκείμενο είναι 

ελεφκερο και αυτοκακοριηόμενο. Κα πρζπει να διζλκει τα διάφορα ςτάδια τθσ 

ςυνείδθςθσ, για να φτάςει ςτθν ελευκερία και ςτθν ατομικότθτα. Προχπόκεςθ για 

τθν ανεξαρτθςία και τθν ελευκερία είναι θ εμπειρία τθσ εξάρτθςθσ  και τθσ 

δζςμευςθσ»16.  

  Το ςχζδιο και θ ςκζψθ για το Δαχτυλίδι άρχιςε να ςυλλαμβάνεται το 1848-49, τθ 

χρονιά που ιταν ζντονο το επαναςτατικό κλίμα. Αυτι τθν περίοδο ο Βάγκνερ 

αρχίηει να ςκζφτεται τθν ανανζωςθ τθσ οπερατικισ τζχνθσ και γενικότερα του 

κεάτρου.  

  Κινείται κατά τθσ ιδιωτικισ ιδιοκτθςίασ και τθσ καταςτροφικισ δφναμθσ του 

κεφαλαίου, αφοφ τα κεωρεί βαςικι αιτία τθσ θκικισ απαξίωςθσ που κυριαρχοφςε 

                                                           
16

 Μανιάτθσ, 2004, ςελ. 70. 
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ςτθ κοινωνία. Στθν ςτάςθ του αυτι εμπεριζχονται πολλά ςτοιχεία τθσ ουτοπικισ 

παράδοςθσ.  Ππωσ είναι γνωςτό, ο ςυνκζτθσ πιςτεφει ςτθν ελευκερία και τθν 

ανεξαρτθςία του ανκρϊπου. Ρροχπόκεςθ για τθν απόκτθςθ τουσ κεωρεί τθν 

κατάργθςθ τθσ ιδιοκτθςίασ και τθν θκικι αγνόθςθ τθσ.  

  Στο Δαχτυλίδι ςυγκροφονται δφο κόςμοι, αφετζρου ο κόςμοσ τθσ πίςτθσ, τθσ 

υπακοισ ςτουσ κεοφσ, ο κόςμοσ των ςυμβάςεων και των ςυμβολαίων, και αφενόσ ο 

κόςμοσ τθσ αγάπθσ, τθσ υπζρβαςθσ, του ςυναιςκιματοσ τθσ λφτρωςθσ. 

Ραρατθρείται θ αντιπαράκεςθ δφο αντίκετων θκικϊν ςτάςεων, τθσ πίςτθσ και τθσ 

αγάπθσ.  

  Θ πίςτθ διαιρεί, δθμιουργεί ανταγωνιςμοφσ, επιμερίηει τουσ ανκρϊπουσ, 

μεταχειρίηεται τον άνκρωπο ωσ αντικείμενο, ωσ μζςον. Θ αγάπθ ενϊνει, κάνει τουσ 

ανκρϊπουσ να ςυνειδθτοποιιςουν τθν κοινι ενότθτα του είδουσ τουσ, 

αντιμετωπίηει τον άνκρωπο ωσ υποκείμενο, ωσ αυτοςκοπό. Άλλθ μια αντίλθψθ του 

Βάγκνερ που ζχει επθρεαςτεί από τον Ψόυερμπαχ.  Θ αγάπθ, ςτθν ερωτικι τθσ 

διάκεςθ, αποτελεί τθ βαςικι θκικοπλαςτικι αξία ςτθ βαγκνζρια δθμιουργία. Είναι 

ταυτοχρόνωσ μζςον και ςκοπόσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, και ο κατεξοχιν 

ανκρωπιςτικόσ παράγοντασ.  

  Σφμφωνα με τον Μπράιαν Μαγκί οι βαςικζσ φιλοςοφικζσ ιδζεσ του Βάγκνερ ςτθν 

τετραλογία είναι οι εξισ. Ο εμπειρικόσ κόςμοσ είναι ο μόνοσ υπαρκτόσ. Θ θκικι και 

οι αξίεσ είναι δθμιουργιματα του ανκρϊπου και ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του. 

Υπάρχει αμοιβαία ςχζςθ ανκρϊπου και φφςθσ. Θ μζγιςτθ φυςικι ικανοποίθςθ 

προζρχεται από τθν κάλυψθ τθσ επικυμίασ του αγαπάν και του αγαπάςκαι. Ζτςι θ 

αγάπθ αποτελεί το φψιςτο κίνθτρο για τον άνκρωπο και τθν αιτία φπαρξισ του. 

Είναι το φψιςτο κίνθτρο για δράςθ και κοινωνικι οργάνωςθ. 17 

  Άλλθ μια αντιπαράκεςθ που γίνεται αντιλθπτι ςτο ζργο, είναι θ αντιπαράκεςθ 

ανάμεςα ςε δφο ςυςτιματα αξιϊν. Στο πρϊτο ανικουν οι αξίεσ τθσ ανκρϊπινθσ 

καρδιάσ, τθσ τιμιότθτασ και του αυκόρμθτου ςυναιςκθματιςμοφ. Αυτζσ οι αξίεσ 

γίνονται αποδεκτζσ από τον ςυνκζτθ, αλλά μθ αποδεκτζσ από τθν κοινωνία. Στο 

δεφτερο, ανικουν αξίεσ που είναι ενςωματωμζνεσ ςε βαςικοφσ κεςμοφσ, όπωσ θ 

ιδιοκτθςία και ο γάμοσ.  

  Οι αξίεσ αυτζσ κεωροφνται από τθν κοινωνία ωσ ςτοιχειϊδεισ για τον πολιτιςμό, 

αλλά δεν είναι αποδεκτζσ από τον ςυνκζτθ. Θ ςφγκρουςθ μεταξφ τουσ είναι ςυχνά 

καταςτροφικι και αυτοί που ηουν με γνϊμονα τθν καρδιά τουσ κα πρζπει να 

περιμζνουν τθν ςυντριβι τουσ από τθν κοινωνία.  

  Ζναν από τουσ ποιθτικότερουσ κρφλουσ του Μεςαίωνα κακϊσ και τθν κορφφωςθ 

τθσ βαγκνζριασ τεχνικισ αποτελεί ο Σριςτάνοσ και Ληόλδθ. Είναι όπερα ςε τρείσ 
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πράξεισ, ςε γερμανικό λιμπρζτο του ίδιου του ςυνκζτθ και βαςιςμζνο ςτθν 

ομϊνυμθ μυκιςτορία του Γκότφριντ φον Στράςμπουργκ. Θ όπερα ςυντζκθκε το 

1857-1859 και ζλαβε τθν πρεμιζρα τθσ υπό τθ διεφκυνςθ του Ωανσ φον Μπφλο ςτο 

Μόναχο ςτισ 10 Λουνίου το 1865.  

  Ο Σριςτάνοσ που ορφανόσ είχε αρπαχκεί από πειρατζσ, ελευκερϊνεται και 

ανατρζφεται από τον κείο του Μάρκο, Βαςιλζα τθσ Κορνουάλθσ. Μετά από ζναν 

περιπετειϊδθ βίο ο Σριςτάνοσ επιφορτίηεται να μεταβεί ςτθν Λρλανδία και να 

ηθτιςει για λογαριαςμό του Βαςιλζα τθν χείρα τθσ εκεί Ρριγκίπιςςασ Ληόλδθσ τθσ 

ξανκισ. Επιςτρζφοντασ με τθν Ληόλδθ ςτθν  Κορνουάλθ από μοιραίο λάκοσ πίνουν 

και οι δφο κάποιο μαγικό φίλτρο που ιταν προοριςμζνο  να προκαλεί ακατανίκθτο 

και αιϊνιο ζρωτα ςε όποιουσ το γεφονταν. Ζτςι αμφότεροι, ζρμαιο του πάκουσ τουσ 

απατοφσ τον Βαςιλζα, αν και τον ςζβονται. Αργότερα ο Σριςτάνοσ παντρεφεται τθν 

Ληόλδθ τθ Λευκϊλενο. Σε τραυματιςμό του όμωσ από το δθλθτθριαςμζνο βζλοσ και 

γνωρίηοντασ πωσ το αντίδοτο το ζχει θ Ληόλδθ θ ξανκι, τθν ειδοποιεί να ςπεφςει ςε 

τακτι προκεςμία. Στθν ζκκλθςι του εκείνθ προςτρζχει πράγματι με πλοίο με λευκά 

πανιά όπωσ τθν είχε υποδείξει ο Σριςτάνοσ. Θ ςφηυγόσ του όμωσ θ Ληόλδθ θ 

Λευκϊλενοσ από ηθλοτυπία αναγγζλλει ςτον κατάκοιτο Σριςτάνο ότι το πλοίο 

φκάνει με μαφρα όμωσ πανιά, οπότε κι εκείνοσ άπελπισ πλζον εκπνζει. Μετ’ ολίγον 

ςτο ςτικοσ του εκπνζει και θ Ληόλδθ.  

  Ο Βάγκνερ για τθ ςφνκεςθ του ζργου εμπνεφςτθκε από τθ ςχζςθ του με τθν 

Ματίλντε Βζςεντονγκ, κακϊσ και από τθ φιλοςοφία του Αρκοφρου Σοπενχάουερ. 

Ζχει ευρζωσ αναγνωριςτεί ωσ ζνα από τα κορυφαία μελοδραματικά ζργα του 

ρεπερτορίου, και εξζχει για τθν εντατικι χριςθ μουςικϊν χρωμάτων, τονικότθτασ, 

ορχθςτρικϊν χρωμάτων, αρμονικισ κακυςτζρθςθσ με χριςθ μθ ςυγχορδιακϊν 

φκόγγων, πολυφωνικοφσ ςχθματιςμοφσ και δθμιουργεί ζτςι μια ελευκερία που 

ςπάνια βρίςκεται ςε προθγοφμενεσ όπερζσ του. Θ αρχι του κομματιοφ, γνωςτι ωσ  

ςυγχορδία του Σριςτάνου, ζχει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν εξζλιξθ από τθν παραδοςιακι 

τονικι αρμονία, διότι περιλαμβάνει όχι μία αλλά δφο διαφωνίεσ.  

  Θ όπερα είχε βακιά επίδραςθ ςτο κατοπινό ζργο των δυτικϊν ςυνκετϊν κλαςςικισ 

μουςικισ, ανάμεςά τουσ ο Γκοφςταβ Μάλερ, ο ίχαρντ Στράουσ, ο Άλμπαν Μπεργκ 

και ο Άρνολντ Σζνμπεργκ. Κεωρείται ότι αυτι θ όπερα ςθματοδοτεί ςτθν 

απομάκρυνςθ από τθ ςυμβατικι αρμονία και τθν τονικότθτα, που κα οδθγοφςαν 

τθν κλαςςικι μουςικι προσ τθν ατονικι μουςικι του 20ου αιϊνα. Είναι  από τα 

ςπουδαιότερα μουςικά δράματα που δφςκολα κα μποροφςε να χωρζςει ςε μια 

ςφντομθ ανάλυςθ. Το ορχθςτρικό πρελοφδιο τθσ πρϊτθσ πράξθσ κεωρείται 

επανάςταςθ που γκρζμιςε τα ςτεγανά τθσ κλαςςικισ μουςικισ αρμονίασ.  

  Το πρελοφδιο του Σριςτάνου αφινει άφωνο τον ακροατι και με τθν δεξιότθτα τθσ 

αντιςτικτικισ γραφισ του Βάγκνερ που κάνει το κοινό να ανατριχιάηει. Στθν 

κορφφωςθ τθσ δραματικισ ζνταςθσ τθσ μουςικισ, χτίηεται ζνα απίςτευτα περίπλοκο 
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αρμονικό οικοδόμθμα με μουςικά κζματα που ειςάγονται διαδοχικά με τρόπο ϊςτε 

κάκε νζα φωνι να εμπλουτίηει αντί να υπονομεφει τισ ευαίςκθτεσ αρμονικζσ 

ιςορροπίεσ των υπολοίπων.  

  Θ όπερα του Βάγκνερ όμωσ, δεν βαςίηεται ςτθν ωραιότθτα τθσ μουςικισ. Ο 

Σριςτάνοσ είναι και ποίθςθ και φιλοςοφία. Είναι μια διαλεκτικι ςφγκρουςθ 

ανάμεςα ςτα ςφμβολα τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ, του φωτόσ και του ςκότουσ. Εδϊ 

το φωσ δεν είναι καλό οφτε το ςκοτάδι κακό, αλλά ίςωσ το αντίκετο. Το δίπολο 

μζρασ-νφχτασ ςυμβολίηει τθν αντίκεςθ ανάμεςα ςτθν επίφαςθ και τθν ουςία, τθν 

εικόνα και τθν αλικεια, τθ λογικι και το ςυναίςκθμα, το πρζπει και το κζλω, τισ 

ςυμβάςεισ και τθν ελευκερία, τθν τιμι και τον ζρωτα. Ζναν ζρωτα ςτθν κορφφωςι 

του καταργεί κάκε ζννοια ατομικότθτασ.  

  Ο Σριςτάνοσ και θ Ληόλδθ τθ μζρα ηουν ςτον ψεφτικο υποκριτικό κόςμο των 

ςυμβάςεων, όπου θ τιμι είναι θ ανταμοιβι για τθν τυφλι υποταγι ςτουσ κανόνεσ. 

Εκείνθ πρζπει να δείχνει ςαν πιςτι ςφηυγοσ του περίλαμπρου βαςιλιά Μάρκε. 

Εκείνοσ, ςαν πιςτόσ υπεραςπιςτισ τθσ τιμισ του μονάρχθ και κείου του. Το ςκοτάδι 

τθσ νφχτασ όμωσ, φζρνει ςτθν επιφάνεια τουσ αλθκινοφσ εαυτοφσ των δφο εραςτϊν. 

Υπάρχει μόνο ο Σριςτάνοσ και θ Ληόλδθ, και τίποτε άλλο ςτον κόςμο. Και όταν ακόμα 

θ ςυμβατικι τιμι του Σριςτάνου χακεί γα πάντα, εκείνθ κα διαλζξει και πάλι να τον 

ακολουκιςει ςτον δικό του, αιϊνια ςκοτεινό κόςμο, ίςο με το κάνατο. 

  Το δίπολο ζρωτασ-κάνατοσ κυριαρχεί ςε ολόκλθρθ τθν όπερα. Οι ζννοιεσ 

βρίςκονται ςε ςφηευξθ, ςε αντίκεςθ με το απόλυτα διαηευκτικό φωσ-ςκοτάδι. Ο 

ζρωτασ και ο κάνατοσ είναι ςφντροφοι αχϊριςτοι, εξαρτθμζνοι, αφοφ ο ζνασ είναι 

προαπαιτοφμενοσ για τον άλλον. Γιατί ο ζρωτασ είναι δϊρο που μασ δίνεται… Εμείσ 

είμαςτε δϊρα που δίνονται ςτον ζρωτα. Αυτό το ιξερε καλά ο Βάγκνερ. Ρου κάτω 

από τθν επιφανειακά αλαηονικι φφςθ του ζκρυβε πάντα τον υπαρξιακό πόνο ενόσ 

βακφ γνϊςτθ του ςτοχαςμοφ, του Σοπενχάουερ. 

  Ο Πάρςιφαλ, άλλο ζνα μεγάλο μουςικό δράμα του Βάγκνερ, είναι μια ρομαντικι 

όπερα ςε τρεισ πράξεισ. Βαςίηεται ςτο επικό ποίθμα του Βόλφραμ φον Ζςενμπαχ 

Πάρτςιφαλ το οποίο γράφτθκε το 13ο αιϊνα για τον Αρκουριανό ιππότθ Ρζρςιβαλ 

και τθν αναηιτθςι του για το Άγιο Διςκοπότθρο.  

  Ο Βάγκνερ ςυνζλαβε το ζργο τον Απρίλιο του 1857 αλλά το ολοκλιρωςε μετά από 

25 χρόνια. Αυτι πρζπει να ιταν και θ τελευταία ολοκλθρωμζνθ όπερα του ςυνκζτθ, 

ςτθν οποία ο ςυνκζτθσ εκμεταλλεφτθκε τα πλεονεκτιματα τθσ ακουςτικισ τθσ 

Ππερασ του Μπαχρόιτ. Ο Πάρςιφαλ παρουςιάςτθκε για πρϊτθ φορά ςτο δεφτερο 

Ψεςτιβάλ του Μπαχρόιτ το 1882. Το Ψεςτιβάλ του Μπαχρόιτ διατιρθςε το 

μονοπϊλιο ςτισ παραγωγζσ του Ράρςιφαλ μζχρι το 1903, όταν θ όπερα 

παρουςιάςτθκε ςτθ Μθτροπολιτικι Ππερα τθσ Νζασ Υόρκθσ.  
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  Ο Βάγκνερ προτιμοφςε να περιγράφει το ζργο όχι ωσ όπερα, αλλά ωσ “φεςτιβαλικό 

ζργο για τον κακαγιαςμό τθσ ςκθνισ”. Στο Μπαχρόιτ ζχει προκφψει μια παράδοςθ 

ςφμφωνα με τθν οποία δεν υπάρχει χειροκρότθμα μετά τθν πρϊτθ πράξθ τθσ 

όπερασ.  

  Θ γραφι του τίτλου από τον Βάγκνερ ωσ Πάρςιφαλ αντί για Πάρτςιφαλ οφείλεται 

ςε μια εςφαλμζνθ ετυμολογία του ονόματοσ Ρζρςιβαλ, κατά τθν οποία υποτίκεται 

ότι το όνομα είχε αραβικι προζλευςθ ςυνδυάηοντασ δφο λζξεισ, το φαλ που 

ςθμαίνει αγνόσ και το παρςί που ςθμαίνει αγακόσ. Θ εκδοχι αυτι του ονόματοσ 

ταίριαηε και ςτθν πλοκι τθσ όπερασ, αφοφ ο Πάρςιφαλ ιταν αγνόσ και αγακόσ. 

    Ο Βάγκνερ διάβαςε για πρϊτθ φορά το ποίθμα του Ζςενμπαχ το 1845. Το 1854 

αφοφ μελζτθςε τα ζργα του Σοπενχάουερ, άρχιςε να ενδιαφζρεται για τισ 

ανατολίτικεσ φιλοςοφίεσ και ειδικά για τον Βουδιςμό. Τα κζματα τα οποία 

αργότερα αναπτφχκθκαν ςτον Πάρςιφαλ αφοροφςαν τθν αυταπάρνθςθ, τθ 

μετενςάρκωςθ, τθ ςυμπόνια ακόμα και τισ αποκλειςμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. 

  Ο Βάγκνερ ςταμάτθςε να αςχολείται με τον Πάρςιφαλ για αρκετά χρόνια, γιατί 

ικελε να ολοκλθρϊςει τον Σριςτάνο και τθν Ληόλδθ, αλλά και να αρχίςει τουσ 

Αρχιτραγουδιςτζσ τθσ Νυρεμβζργθσ. Ξαναζπιαςε το ζργο το Ψεβρουάριο του 1877 

και το ολοκλιρωςε το 1882.  

  Θ πλοκι εξελίςςεται ςτθν Λςπανία του Μεςαίωνα, ςτο φανταςτικό παλάτι 

Μονςαλβάτ και ςτο μαγεμζνο παλάτι του Κλίνγκςορ, και ςτθρίηεται ςτθν παράδοςθ 

για το Άγιο Διςκοπότθρο, το ποτιρι με το οποίο ιπιε ο Ωριςτόσ ςτο Μυςτικό Δείπνο, 

και τθν Λερι Λόγχθ, που Τον πλιγωςε πάνω ςτο Σταυρό. Ουράνιοι αγγελιοφόροι 

ανακζςανε ς’ ζναν ιππότθ, τον Τίτουρελ, να φυλάει το Διςκοπότθρο και τθ Λόγχθ. 

Ζφτιαξε λοιπόν μία ωραία εκκλθςία ςτον πφργο του Μονςαλβάτ και τα ζβαλε μζςα, 

ενϊ κάκε χρόνο κατζβαινε από τον ουρανό ζνα περιςτζρι, τιμϊντασ ζτςι τθν 

αφοςίωςθ του ιππότθ. Πταν ο Τίτουρελ γζραςε κατάλαβε ότι ζπρεπε να ζπαιρνε τθ 

κζςθ του ζνασ άλλοσ, που να ιταν νζοσ και ςαν τζτοιον υπζδειξε το γιο του, τον 

Αμφόρτασ.  

  Τον Λοφλιο και Αφγουςτο του 1882 δόκθκαν 16 παραςτάςεισ του ζργου ςτο 

Μπαχρόιτ υπό τθ διεφκυνςθ του Ωζρμαν Λεβί και του Ψραντσ Ψίςερ. Θ παραγωγι 

ςυνοδεφτθκε από μια ορχιςτρα 107 μουςικϊν, από μια χορωδία αποτελοφμενθ 

από 135 μζλθ και 23 ςολίςτ. Στθν τελευταία παράςταςθ ο Βάγκνερ πιρε τθ 

μπαγκζτα από τον Λεβί και διθφκυνε τθν τελευταία ςκθνι τθσ Τρίτθσ Ρράξθσ από το 

ορχθςτρικό ιντερλοφδιο μζχρι το τζλοσ. Ζξι μινεσ αργότερα ο Βάγκνερ πζκανε.  

  Τα πρϊτα 20 χρόνια  τθσ φπαρξθσ του, ο Πάρςιφαλ ανζβαινε μόνο ςτθν Ππερα του 

Μπαχρόιτ, εκτόσ από 8 ιδιωτικζσ παραςτάςεισ που δόκθκαν για τον Λουδοβίκο Β’ 

τθσ Βαυαρίασ ςτο Μόναχο το 1884 και 1885. Ο Βάγκνερ είχε δφο λόγουσ για τουσ 
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οποίουσ ικελε ο Πάρςιφαλ να ανεβαίνει αποκλειςτικά ςτο Μπαχρόιτ. Ρρϊτον 

ικελε να αποτρζψει τον εκφυλιςμό του ζργου και πίςτευε ότι μόνο ςτο Ψεςτιβάλ 

του Μπαχρόιτ κα μποροφςε να παρουςιάηεται το ζργο με τον τρόπο που ικελε ο 

ίδιοσ. Δεφτερον, ςκζφτθκε ότι αν το Μπαχρόιτ είχε το μονοπϊλιο, θ όπερα κα 

εξαςφάλιηε ζνα ειςόδθμα για τθν οικογζνειά του μετά τον κάνατό του.  

  Το μονοπϊλιο του Μπαχρόιτ για τον Πάρςιφαλ ζλθξε επίςθμα τον Λανουάριο του 

1914. Θ πρϊτθ κατόπιν αδείασ παρουςίαςθ του Πάρςιφαλ εκτόσ του Μπαχρόιτ 

ζγινε ςτθ Βαρκελϊνθ το 1913. Το ζργο παρουςιάςτθκε ςε περιςςότερο από 50 

αίκουςεσ ςτθν Ευρϊπθ το 1914.  

   Ο Πάρςιφαλ ωσ θ τελευταία όπερα του Βάγκνερ είχε μεγάλθ επιρροι αλλά ιταν 

και αμφιλεγόμενοσ. Θ χριςθ χριςτιανικϊν ςυμβόλων ςε ςυνδυαςμό με τον 

περιοριςμό του Μπαχρόιτ για 30 χρόνια οδιγθςε μερικζσ φορζσ ςτο ςυμπζραςμα 

ότι θ παράςταςθ είναι κρθςκευτικι τελετι. Ο Βάγκνερ πιςτεφει ότι θ τζχνθ μπορεί 

να δείξει πωσ τα ςφμβολα που οι κρθςκείεσ μασ κάνουν να τα πιςτεφουμε 

κυριολεκτικά, ςτθν πραγματικότθτα είναι παραςτατικά, και πωσ θ τζχνθ μπορεί να 

εξιδανικεφςει αυτά τα ςφμβολα και να αποκαλφψει τισ βακιζσ αλικειεσ που 

περιζχουν.  

  Ο Νίτςε επζλεξε να χρθςιμοποιιςει τον Πάρςιφαλ ωσ το λόγο τθσ ριξθσ του με τον 

ςυνκζτθ. Το χαρακτθρίηει κακό ζργο και ωσ απόπειρα δολοφονίασ των βαςικϊν 

κανόνων θκικισ. Πμωσ, παρά τθν επίκεςθ του παραδζχεται ότι θ μουςικι είναι  

πανζμορφθ και απ’ τισ καλφτερεσ ςυνκζςεισ του Βάγκνερ.  

  Κάποιοι ςυγγραφείσ κεωροφν ότι θ όπερα προωκεί τον ρατςιςμό και τον 

αντιςθμιτιςμό. Αυτι θ κεωρία βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι θ όπερα γράφτθκε για να 

ςτθρίξει τισ ιδζεσ του Αρτφρ Ντε Γκομπινό, ο οποίοσ κεωρείται ο πατζρασ του 

«επιςτθμονικοφ φυλετιςμοφ», του ρατςιςμοφ.  Οι ιςχυριςμοί αυτοί παραμζνουν ςε 

μεγάλο βακμό αντικείμενο ζντονων ςυηθτιςεων, δεδομζνου ότι δεν υπάρχει τίποτα 

που να αναφζρεται ρθτά ςτο λιμπρζτο και να υποςτθρίηει αυτοφσ τουσ 

ιςχυριςμοφσ. Ο Βάγκνερ δεν εξζφραςε ποτζ τζτοιεσ απόψεισ ςτα γραπτά του, και τα 

θμερολόγια τθσ γυναίκασ του Κόηιμα, τα οποία αναφζρουν με πολλζσ λεπτομζρειεσ 

τισ ςκζψεισ του Βάγκνερ, δεν αναφζρουν καμία τζτοια πρόκεςθ του ςυνκζτθ. 

Αναφζρεται ςυχνά ότι ο Γκομπινό υπιρξε πθγι ζμπνευςθσ για τον Πάρςιφαλ.  

  Ο μαζςτροσ ςτθν πρεμιζρα ιταν ο Ωζρμαν Λεβί, διευκυντισ τθσ ορχιςτρασ του 

Μονάχου. Δεδομζνου ότι ο βαςιλιάσ Λουδοβίκοσ ιταν χορθγόσ τθσ παραγωγισ, ζνα 

μεγάλο μζροσ τθσ ορχιςτρασ προιλκε από τισ τάξεισ τθσ Ππερασ του Μονάχου. Ο 

Βάγκνερ δεν ικελε να διευκφνει τον Πάρςιφαλ ζνασ Εβραίοσ και πρότεινε ςτον Λεβί 

να αςπαςτεί τον Ωριςτιανιςμό, κάτι που ο Λεβί αρνικθκε να κάνει. Στθ ςυνζχεια ο 

Βάγκνερ ζγραψε ςτο βαςιλιά Λουδοβίκο ότι αποφάςιςε να αποδεχκεί τον Λεβί 

παρά το γεγονόσ ότι ζλαβε παράπονα που το πιο χριςτιανικό απ’ όλα του τα ζργα 
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κα διευκφνονταν από ζναν Εβραίο. Πταν ο βαςιλιάσ εξζφραςε τθν ικανοποίθςι του 

που ο Βάγκνερ αποδζχκθκε τον Λεβί, ο ςυνκζτθσ ζγραψε ςτο βαςιλιά ότι κεωρεί 

τθν Εβραϊκι φυλι εχκρό τθσ αγνισ ανκρωπότθτασ.  

  Ο Βάγκνερ το 1854 επθρεάςτθκε βακφτατα από τθν φιλοςοφία του Σοπενχάουερ, 

και αυτό φαίνεται και ςτθν πρακτικι τθσ μουςικισ του και ςτθν τζχνθ. Κάποιοι 

ςυγγραφείσ κεωροφν τον Πάρςιφαλ ωσ τον τελευταίο αςπαςμό του Βάγκνερ με τθ 

φιλοςοφία του Σοπενχάουερ. Ο φιλόςοφοσ κεωροφςε τθν ςυμπόνια ωσ τθν 

υψθλότερθ μορφι τθσ ανκρϊπινθσ θκικισ, κάτι το οποίο γίνεται αντιλθπτό ςτθν 

όπερα.  

  Ο Βάγκνερ είναι ο ςυνκζτθσ που ζχει ςυνδεκεί περιςςότερο με τα λεγόμενα 

leitmotif, τα οποία τα χρθςιμοποιεί και ςτον Πάρςιφαλ. Ρολλοί κεωρθτικοί τθσ 

μουςικισ ζχουν χρθςιμοποιιςει τον Πάρςιφαλ για να διερευνιςουν τισ δυςκολίεσ 

ςτθν ανάλυςθ τθσ χρωματικότθτασ τθσ μουςικισ ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα. Θ 

αςυνικιςτθ αρμονικι εξζλιξθ των μοτίβων που αποτελοφν τθ δομι του ζργου, 

κακϊσ και θ βαριά χρωματικότθτα τθσ τρίτθσ πράξθσ, κακιςτοφν το ζργο δφςκολο 

να αναλυκεί μουςικά.  

  Ππωσ είναι ςυνθκιςμζνο ςτισ ϊριμζσ όπερεσ του Βάγκνερ, ο Πάρςιφαλ ςυντζκθκε 

ζτςι ϊςτε κάκε πράξθ να είναι μια ςυνεχισ ροι μουςικισ. Ϋσ εκ τοφτου δεν 

υπάρχουν άριεσ που να μποροφν να ςτακοφν ελεφκερεσ από το ζργο. Ϋςτόςο μία 

ςειρά από ορχθςτρικά αποςπάςματα τθσ όπερασ ζχουν διαςκευαςτεί από τον ίδιο 

τον Βάγκνερ και παραμζνουν ςτο ςυναυλιακό ρεπερτόριο.  

 

1.5: ΔΛΑΜΟΨΫΣΘ ΤΟΥ ΚΕΑΤΟΥ ΜΡΑΧΟΛΤ18 

  Ο Βάγκνερ ςτθν προςπάκειά του να πετφχει το ολοκλθρωμζνο ζργο τζχνθσ, κζλθςε 

να φτιάξει ζνα κζατρο το όποιο κα πλθροφςε όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ϊςτε 

να παρουςιαςτοφν επιτυχϊσ τα μουςικά δράματα του ςυνκζτθ. Ζτςι φτιάχτθκε 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Βάγκνερ και με τθ βοικεια των ςχεδίων του Σζμπρε. Θ 

αίκουςα είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με το αρχαίο υπόδειγμα, αφοφ 

αποτελείται από αμφικεατρικά εδϊλια, ενϊ τα κεωρία βρίςκονται μόνο ςε μία 

ςειρά, για τουσ Βαςιλείσ και για εξαίρετεσ προςωπικότθτεσ των γραμμάτων και των 

τεχνϊν.   

  Οι κζςεισ είναι τοποκετθμζνεσ ζτςι ϊςτε ο κεατισ να μθν μπορεί να δει τον 

μαζςτρο και τθν ορχιςτρα, οι οποίοι βρίςκονται πολφ χαμθλότερα από τθ ςκθνι. 

Σκοπόσ αυτισ τθσ τοποκζτθςθσ είναι να βγαίνει ο ιχοσ με ζνα ιδιαίτερο χρϊμα από 
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ζνα παράλλθλο οριηόντιο χάςμα με τθ ςκθνι, ςε ςυνδυαςμό με τθν ακουςτικι του 

κεάτρου. Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια των παραςτάςεων φωτιηόταν μόνο θ ςκθνι και 

όχι θ αίκουςα, για να μποροφν οι κεατζσ να ςχολιάηουν ο ζνασ το ντφςιμο του 

άλλου. 

1.6: ΤΟ ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΡΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΒΑΓΚΝΕ  

  Το 1849 εκδίδεται ςτθ Λειψία το ζργο Σζχνθ και Επανάςταςθ. Αναλφει τθν 

προβλθματικι του περί των επαναςτατικϊν του αντιλιψεων και τθσ ςυμμετοχισ 

ςτα γεγονότα ςτθ Δρζςδθ. Εκκζτει τισ απόψεισ του για τθν τζχνθ, κεωρεί ότι μζςω 

αυτισ μπορεί θ κοινωνία και ο πολιτιςμόσ να αναηωογονθκεί, να ηωντανζψει. Ϋσ 

πρότυπο χρθςιμοποιεί τθν κλαςικι αρχαιότθτα, τθν οποία και κεωρεί άξια, κακϊσ 

φζρνει τθν ιςορροπία μεταξφ τζχνθσ και πολιτικισ. Ριςτεφει ότι θ τζχνθ είναι μια 

αλυςίδα, με βάςθ τθσ τουσ Ζλλθνεσ. Το ελλθνικό πνεφμα ςτθν τζχνθ ςυμβολίηει τθν 

εφκυμθ ςοβαρότθτα, τθν ομορφιά, τθ δφναμθ, τθν αρμονία, το ρυκμό, τθν 

πνευματικότθτα, τθ δραματικι τζχνθ. Το φψιςτο καλλιτεχνικό και θκικοπλαςτικό 

πρότυπο του Βάγκνερ είναι θ κλαςικι τραγωδία.  

  Το αρχαιοελλθνικό παρελκόν λειτουργεί ωσ ιςχυρό επιχείρθμα για τθν αναγωγι 

του νζου γερμανικοφ πολιτιςμοφ. Ωαρακτθριςτικά αναφζρει: « O Ζλλθνασ ιταν 

πάντοτε ηθλωτισ τθσ μζγιςτθσ ατομικισ ανεξαρτθςίασ διϊκτθσ κάκε τυράννου, ο 

οποίοσ ηθτοφςε να τον εξουςιάςει και να καταπνίξει τθν τολμθρι ελεφκερθ κζλθςι 

του, ζςτω και αν ο τφραννοσ αυτόσ ιταν ςοφόσ και ευγενισ. Περιφρονοφςε τθ 

μαλκακι εκείνθ εμπιςτοςφνθ που, βριςκόμενθ κάτω από τθν κολακευτικι ςκιά τθσ 

ξζνθσ φροντίδασ, κυλιόταν ςε μια δειλι και εγωιςτικι ανάπαυςθ. Ιταν πάντα 

ζτοιμοσ να απωκιςει τθν ξζνθ επιρροι και δεν παραχωροφςε ςε καμιά παράδοςθ, 

όςο αρχαία και ςεβαςτι και αν ιταν, εξουςία πάνω ςτθν ελεφκερθ ηωι του, τισ 

πράξεισ και τθ ςκζψθ του… Γιατί μζςα ςτθν τραγωδία ςυναντοφςε τον εαυτό του, 

και μάλιςτα ςτθν πιο ευγενικι μορφι του, ενωμζνο με τθν καλφτερθ πλευρά τθσ 

ςυλλογικισ φπαρξθσ όλου του ζκνουσ». 19 

  Ο ςυνκζτθσ κεωρεί τθν ελλθνικι τζχνθ, και κυρίωσ τθν τραγωδία ωσ γνιςιο 

πρότυπο, διότι είναι μια μορφι τζχνθσ αυκεντικι που δεν δζχεται ξενόφερτεσ 

πολιτιςμικζσ επιρροζσ, πιο μοντζρνεσ και ςφγχρονεσ.  

  Θ άνκιςθ τθσ τραγωδίασ ςυμπίπτει με τθν ακμι του ακθναϊκοφ κράτουσ. Γεγονόσ 

που ςυνετζλεςε ςτθν ανάπτυξθ του ακθναϊκοφ κράτουσ. Θ τραγωδία αποτελεί 

ζκφραςθ ςυλλογικότθτασ ςε κοινωνικό, πολιτικό και αιςκθτικό επίπεδο. Απ’ αυτιν 

ο Βάγκνερ άρχιςε να ςκζφτεται τα τεχνικά μζςα για τα μουςικό δράμα. Θ παρακμι 

τθσ, θ διάλυςθ τθσ ςε επιμζρουσ τζχνεσ, ςυμπίπτει πάλι με τθν διάλυςθ του 
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ακθναϊκοφ κράτουσ. Θ αρχαιοελλθνικι τζχνθ αποτελεί κριτιριο αξιολόγθςθσ για τθ 

ςφγχρονθ πολιτιςμικι πραγματικότθτα. 

  Ζνα άλλο πρόβλθμα που εντοπίηει ο Βάγκνερ, είναι θ βιομθχανικι εκςτρατεία. 

Είναι τελείωσ αντίκετοσ με τθν εμπορευματοποίθςθ του ζργου τζχνθσ, τθν 

απαξίωςθ τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ και τθν αλλοτρίωςθ του καλλιτζχνθ. Θ 

νεότερθ τζχνθ ζχει ωσ βάςθ τθσ τθ βιομθχανία, με ςκοπό το χρθματικό κζρδοσ και 

τθ διαςκζδαςθ των αργόςχολων. 

  Στοιχείο αυτισ τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ κεωρεί το κζατρο, ωσ ζκφραςθ του δθμόςιου 

βίου. Σ’ αυτιν τθν κεατρικι τζχνθ του δθμόςιου βίου, είναι ελλιπζσ  το αλθκινό 

δράμα και το επίτευγμα του ελλθνικοφ πνεφματοσ. Αντικζτωσ λειτουργεί 

περιςςότερο ωσ τεχνθτι παράςταςθ. Γιατί δεν υπάρχει κάτι αλθκινό και 

πνευματικά αξιόλογο, ζχει ωσ ςτόχο το κζρδοσ, τθ δθμοςιότθτα και τθν διαςκζδαςθ.  

  Το κράτοσ αξιοποιεί το κζατρο ωσ μαηικό μζςον τθσ εποχισ που κακορίηει το 

κοινωνικό και πολιτικό χαρακτιρα ςε αντίκεςθ με το αρχαίο ελλθνικό κζατρο που 

εξζφραηε μόνο τθ λαϊκι ςυνείδθςθ. Ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ είναι αποκομμζνοσ από 

κάκε τι δθμιοφργθμα τθσ τζχνθσ και ο μόνοσ ςκοπόσ του είναι ο βιομθχανικόσ 

προοριςμόσ, ςε αντίκεςθ με τον Ζλλθνα που αγαποφςε κάκε τι πνευματικό. Κάκε 

καλλιτεχνικι δθμιουργία ζχει μεταμορφωκεί ςε αναγκαςτικι εργαςία.20 

  Ο Βάγκνερ κεωρεί το κζατρο ωσ υψθλότερθ τζχνθ. Στόχοσ του είναι θ 

απελευκζρωςι του από τθ βιομθχανικι κερδοςκοπία και θ επιςτροφι του ςτο 

φυςικό του προοριςμό. Και αυτό κα το πετφχει με τθ χριςθ τθσ νζασ τζχνθσ, τθσ 

οικουμενικισ, θ οποία κα είναι αποτζλεςμα τθσ πολιτιςμικισ επανάςταςθσ. Ππωσ 

λζει και ο ίδιοσ: « Θ τζχνθ είναι ακριβϊσ θ δφναμθ που κα επαναφζρει ς’ αυτιν τν 

κοινωνικι επικυμία τθν ευγενικισ τθσ ςθμαςία και κα τθσ δείξει τθν αλθκινι τθσ 

κατεφκυνςθ. Μζςα από τθν κατάςταςθ τθσ πολιτιςμζνθσ βαρβαρότθτασ, θ αλθκινι 

τζχνθ μπορεί να βρει τθν αξιοπρζπεια τθσ, μόνο αν πατιςει πάνω ςτουσ ϊμουσ του 

μεγάλου μασ κοινωνικοφ κινιματοσ. Ζχει τον ίδιο ςκοπό μ’ αυτό, και κα τον 

κατακτιςουν και οι δφο, αν τον κακορίςουν από κοινοφ. Αυτόσ ο ςκοπόσ είναι ο 

δυνατόσ και ωραίοσ άνκρωποσ, ςτον οποίο θ επανάςταςθ παρζχει τθ δφναμθ και θ 

τζχνθ τθν ομορφιά».21   

  Επθρεαςμζνοσ από τθν φιλοςοφία του Ψόυερμπαχ, αναγνωρίηει τθν αγάπθ ωσ 

βάςθ για τθν κοινωνικι κατθγορία: «Μόνο οι δυνατοί άνκρωποι γνωρίηουν τθν 

αγάπθ, μόνον θ αγάπθ κατανοεί τθν ομορφιά και μόνο θ ομορφιά δθμιουργεί τζχνθ.  

Θ αγάπθ των αδυνάμων προσ τουσ αδφναμουσ μπορεί να εξωτερικευτεί μόνο ωσ 

θδονικό γαργάλθμα. Θ αγάπθ των αδφναμων προσ τουσ δυνατοφσ είναι ταπεινότθτα 

και φόβοσ. Θ αγάπθ των δυνατϊν για τουσ για τουσ αδφναμουσ είναι απλι ςυμπόνια 
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και επιείκεια. Μονάχα θ αγάπθ τουσ δυνατοφ προσ δυνατό είναι αλθκινι αγάπθ, 

διότι αποτελεί ελεφκερθ αφοςίωςθ προσ κάποιον που δεν μπορεί να μασ 

εξαναγκάςει».22 Ο μελλοντικόσ άνκρωποσ κα είναι ελεφκεροσ και πραγματικόσ 

καλλιτζχνθσ. Με τθν κοινωνικοποίθςθ τθσ τζχνθσ, αιςκθτικοποιείται θ κοινωνία και 

θ πολιτικι, κακϊσ θ τζχνθ κεωρείται μζςον και ςκοπόσ τθσ ανκρϊπινθσ 

απελευκζρωςθσ.  

  Οι αιςκθτικζσ ιδζεσ του Βάγκνερ και ο ρόλοσ του ςτθν ιςτορία τθσ μουςικισ, τθσ 

όπερασ, του κεάτρου και τθσ τζχνθσ γενικότερα βαςίηεται ςτο Gesamtkunstwerk, 

ςτο ολοκλθρωμζνο ζργο τζχνθσ, που τισ βάςεισ του τισ ζχει ςτθν Αρχαία Ελλθνικι 

Τραγωδία και ουςιαςτικά πρόκειται για τθ νζα ενςάρκωςθ τθσ Αρχαίασ Τραγωδίασ 

ςτθν εποχι μασ. Σε ζνα γράμμα προσ τον Νίτςε, ςτισ 12 Λουνίου το 1872, ο Βάγκνερ 

περιγράφει τον ενκουςιαςμό που ζνιωκε από παιδί για τθν «κλαςςικι 

αρχαιότθτα», τθν ελλθνικι γλϊςςα, τθ μυκολογία, τθν ποίθςθ και τθν ιςτορία. Ραρ’ 

όλο που δεν είχε μία ςωςτι φιλολογικι παιδεία, κατάφερε μζςα από τθν 

αρχαιότθτα να αποκτιςει ζνα ιδανικό για «τθν αντίλθψθ περί τζχνθσ».  

  Στθν αυτοβιογραφία του Θ ηωι μου, αποδεικνφονται οι επιρροζσ τθσ ελλθνικισ 

αρχαιότθτασ ςτθν κοςμοκεωρία και ςτθν αιςκθτικι του ςκζψθ ςε διάφορα κζματα. 

Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ο ενκουςιαςμόσ του για τον απελευκερωτικό 

αγϊνα των Νεοελλινων. Συγκεκριμζνα αναφζρει ςτθν αυτοβιογραφία του Θ ηωι 

μου: «Θ αγάπθ μου για τθν Ελλάδα, που αργότερα ςτράφθκε με ενκουςιαςμό προσ 

τθ μυκολογία και τθν ιςτορία τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ, ξεκίνθςε από τθν ενκουςιϊδθ, 

από τθν οδυνθρι ςχεδόν ςυμπάκειά μου προσ τισ εξελίξεισ του παρόντοσ. Κυμάμαι 

ότι αργότερα ςυνζκρινα πάντοτε τον αγϊνα των αρχαίων Ελλινων κατά των Περςϊν 

με τισ εντυπϊςεισ που είχε αφιςει μζςα μου ο θρωιςμόσ των Νεοελλινων κατά τθν 

εξζγερςι τουσ εναντίον των Σοφρκων».23 

  Ακόμα, τθν περίοδο που ιταν μακθτισ ςτθ Λειψία ,ςτθ ςχολι του Αγίου Νικολάου, 

ζγραψε ζνα χορικό ςε ελλθνικι γλϊςςα για τον απελευκερωτικό αγϊνα των 

Νεοελλινων. Ζτςι προςπάκθςε να ενςωματϊςει τον νεανικό του ενκουςιαςμό για 

«τα αιςκθτικά, ανκρωπιςτικά ςτοιχεία» ςτθν τζχνθ, μζςα από τθν εναςχόλθςθ με 

αυτι τθ ςθμαντικι πθγι μόρφωςθσ και παιδείασ.  

  Κατά τθν εναςχόλθςι του με τθν ολοκλιρωςθ του Λόενγκριν, αντλοφςε το υλικό 

του από τουσ γερμανικοφσ, μεςαιωνικοφσ μφκουσ και παραδόςεισ. Οι κλαςςικζσ του 

ςπουδζσ τον βοθκοφςαν να κατανοιςει περιςςότερο τον μεςαίωνα. Ζτςι για να 

προςεγγίςει με τον ςωςτό τρόπο τισ ςπουδζσ τθσ αρχαίασ και τθσ μεςαιωνικισ 

γερμανικισ φιλολογίασ, που ιταν ο ςτόχοσ του, άρχιςε να αςχολείται πάλι με τθν 

ελλθνικι αρχαιότθτα. Αυτό αποδεικνφεται ςτθν Ανακοίνωςθ ςτουσ φίλουσ 
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μου(1851), όπου υποδεικνφει τα ελλθνικά αρχαία πρότυπα που είχε 

χρθςιμοποιιςει ςτα νεανικά του μουςικά δράματα όπωσ ο μφκοσ του Οδυςςζα 

ςτον Λπτάμενο Ολλανδό, ο μφκοσ του Δία και τθσ Σεμζλθσ ςτον Λόενγκριν κ.α. Ακόμθ 

ςτθν όπερα του Σανχόυηερ, τθ ςτιγμι που ο Σανχόυηερ ςτθν Αϋ πράξθ, ομολογεί 

ςτθν Αφροδίτθ πωσ ο ζρωτάσ τθσ τον καταπνίγει, κυμίηει τον Οδυςςζα που είναι 

κρατοφμενοσ για χρόνια ςτο νθςί τθσ Καλυψϊ, ςτθν Οδφςςεια του Ομιρου.24 

  Ρυρινασ των κλαςςικϊν αναγνωςμάτων του Βάγκνερ αποτελεί θ τραγωδία του 

Αιςχφλου. Σε ςυηιτθςθ με τθν Κόηιμα ςτισ 24 Λουνίου το 1880, δθλϊνει ότι θ 

Ορζςτεια είναι το τελειότερο ζργο τζχνθσ από κάκε άποψθ, κρθςκευτικισ, 

φιλοςοφικισ, ποιθτικισ και καλλιτεχνικισ. Θ γνωριμία του με το ζργο του Αιςχφλου 

ςθμάδεψε ςθμαντικά τθν ιδζα του για το κζατρο όπωσ λζει και ςτθν αυτοβιογραφία 

του, Θ ηωι μου: «Οι γλαφυρζσ διδαςκαλίεσ του Ντρόυηεν, ςτου οποίου τισ 

μεταφράςεισ ο Βάγκνερ διάβαηε Αιςχφλο, με βοικθςαν να παρακολουκιςω με τθ 

φανταςία μου τισ μεκυςτικζσ εικόνεσ των ακθναϊκϊν παραςτάςεων τραγωδίασ 

τόςο, που μπόρεςα να νιϊςω τθν Ορζςτεια να με ςυναρπάηει με ορμι πρωτοφανι 

ςαν ηωντανι παράςταςθ .Σίποτα δεν μπορεί να ςυγκρικεί με τθν εξαίςια ςυγκίνθςθ 

που πυροδότθςε μζςα μου ο Αγαμζμνων: ωσ το τζλοσ των Ευμενίδων παρζμεινα 

ςυγκλονιςμζνοσ ,κι ακόμα ςιμερα δεν ζχω ςυνζλκει εντελϊσ οφτε κι ζχω 

ςυμφιλιωκεί με τθ ςφγχρονθ λογοτεχνία. Οι ιδζεσ μου για τθ ςθμαςία του δράματοσ 

και του κεάτρου γενικότερα διαμορφϊκθκαν αποφαςιςτικά με τθν επιρροι αυτϊν 

των εντυπϊςεων».25 

  Θ ανάγνωςθ του Αιςχφλου ςτθ μετάφραςθ του Ντρόυηεν επθρζαςε το ποιθτικό 

μζροσ ςτθν Σετραλογία του Δαχτυλιδιοφ, κακϊσ και τθν πλοκι, τθν επιλογι των 

προςϊπων και τθ γλϊςςα. Ραράδειγμα είναι θ χριςθ τθσ παριχθςθσ, τθν οποία ο 

Βάγκνερ βρικε πρότυπα προσ μίμθςθ ςτθ μετάφραςθ του Ντρόυηεν. Θ ανάγνωςθ 

των κλαςςικϊν ςυγγραφζων κυρίωσ του Ομιρου, του Αιςχφλου, του Αριςτοφάνθ, 

τον οποίο αποκαλοφςε «τθ μεγαλφτερθ ελλθνικι ιδιοφυία», και του Ρλάτωνα 

αποτελοφςε κακθμερινι απαςχόλθςθ, κυρίωσ τα βράδια ςτο Τρίμπςεν και ςτο 

Βάνφρθντ, ςφμφωνα με το θμερολόγιο τθσ Κόηιμα.  

  Με τθν αναγζννθςθ του πνεφματοσ τθσ Ελλθνικισ Τραγωδίασ προλαβαίνει κατά 

είκοςι χρόνια τθ Γζννθςθ τθσ τραγωδίασ του Νίτςε .Στθν αρχαία Ελλάδα, θ ποίθςθ 

ιταν άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθ μουςικι, ενϊ ο χορόσ ςτα πλαίςια τθσ τραγωδίασ 

αποτελεί τθν τζχνθ τθσ ζκφραςθσ, των εντυπϊςεων τθσ ψυχισ, μζςω των ςτάςεων, 

κινιςεων, χειρονομιϊν του ςϊματοσ και όχι τθ ςφγχρονθ περιοριςμζνθ ζννοια του 

μπαλζτου.  

                                                           
24 Lewsey Jonathan, Who’s Who and What’ s What in Wagner, ( Aldershot: Ashgate, 1997), 241. 

25
 Borchmeyer, 2013, ςελ. 15. 
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  Εκεί που όλεσ οι τζχνεσ όχι μόνο ςυνεργάηονταν αλλά ιταν ενωμζνεσ ςε ζνα ςϊμα, 

ιταν θ Αρχαία Τραγωδία και ιδιαίτερα θ Αιςχφλεια. Θ ηωγραφικι, θ αρχιτεκτονικι, θ 

ποίθςθ, θ μουςικι, ο χορόσ, το κζατρο, όλα ςυνδεδεμζνα ςε αρμονικό ςφνολο, ςτο 

ςυνολικό ζργο τζχνθσ. Ππωσ τον χαρακτιριςε και ο Νίτςε, τραγικό ακλθτι του 

πεντάκλου, που ζπρεπε να ςυνδυάηει τα χαρίςματα του ποιθτι, του μουςικοφ, του 

χοροδιδαςκάλου, του ςκθνοκζτθ και του θκοποιοφ, χαρίςματα που μετά τον 

Αιςχφλο, μόνο ο Βάγκνερ ςυγκζντρωςε ςε μεγάλο βακμό. Ππωσ εξομολογοφνταν 

και ςτον Μπερλιόη, θ δθμιουργία του Βάγκνερ βαςιηόταν ςτθ ςφμπραξθ όλων των 

τεχνϊν που ςυμβάλλουν εν τω ςυνόλω τουσ ςτον ίδιο ςκοπό, δθλαδι ςτθν 

παραγωγι του πιο τζλειου και πιο αλθκινοφ ζργου τζχνθσ.26 

  Ακόμθ, ςθμείωνε, «ςε ότι αφορά τθ λογοτεχνία, θ ποικιλία των ευρωπαϊκϊν 

γλωςςϊν αποτελεί εμπόδιο  ςε αυτιν τθν κακολικότθτα .Θ μουςικι είναι μια 

γλϊςςα κατανοθτι ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ και κα μποροφςε να είναι θ 

ςυμφιλιωτικι δφναμθ, θ υπζρτατθ γλϊςςα, θ οποία ,μετατρζποντασ τισ ιδζεσ ςε 

ςυναιςκιματα, κα πρόςφερε ζνα κακολικό όργανο».27 

  Εν ολίγοισ, θ μουςικι για τον Βάγκνερ αποτελεί τθ μετουςίωςθ τθσ ποίθςθσ. Ζτςι κι 

ο Μπωντλαίρ ανζφερε για τον Βάγκνερ: « Θ μουςικι κα ζπρεπε να είναι θ φωνι του 

ςυναιςκιματοσ, να προςαρμόηεται ςτο ςυναίςκθμα με τθν ίδια ακρίβεια όπωσ ο 

λόγοσ, ωςτόςο με άλλον τρόπο, δθλαδι να εκφράηει τθν απροςδιόριςτθ όψθ του 

ςυναιςκιματοσ».28  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

Βεργζτθσ , 2008/8, ςελ 58. 
27

Βεργζτθσ , 2008/9 ςελ 58. 
28

Βεργζτθσ , 2009/9 ςελ 59. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ  

2.1: Θ ΕΞΕΛΛΞΘ ΤΘΣ ΟΡΕΑΣ ΣΤΘ ΓΕΜΑΝΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19Ο ΑΛΫΝΑ29  

  Στισ αρχζσ του 19ου αιϊνα ζκανε τθν εμφάνιςθ του ο όροσ Rettungsoper, ο οποίοσ 

παρζπεμπε ς’ ζνα είδοσ όπερασ, που είχε ωσ κφριο κζμα τθν απελευκζρωςθ ι τθ 

ςωτθρία. Ο όροσ επινοικθκε από Γερμανοφσ, ιςτορικοφσ και κριτικοφσ για να 

χαρακτθρίςουν το περιεχόμενο των ζργων, το οποίο επθρεάςτθκε από τθ Γαλλικι 

Επανάςταςθ.  Ζτςι τα κζματα των ζργων αφοροφςαν τθ ςωτθρία ι τθν 

απελευκζρωςθ κάποιου κρατοφμενου, ο οποίοσ είχε φυλακιςτεί άδικα. Δεν 

αφοροφςε όμωσ τισ κυςίεσ του ιρωα τθσ όπερασ, ϊςτε να αποκτιςει τθν εςωτερικι 

του ελευκερία και τθν ανκρϊπινθ ολοκλιρωςθ, όπωσ γίνεται ςε άλλεσ όπερεσ. 

Ωαρακτθριςτικό ζργο του είδουσ αυτοφ αποτελεί ο Φιντζλιο του Λοφντβιχ βαν 

Μπετόβεν, το οποίο περιζχει κοινωνικά και πολιτικά μθνφματα. 

   Ζτςι ο χαρακτιρασ του Ψιντζλιο είναι αποτζλεςμα τθσ ζνωςθσ του γερμανικοφ 

singspiel, δθλαδι οι διάλογοι που υπάρχουν μζςα ςτθν όπερα, του γαλλικοφ 

δράματοσ και τθσ Rettungsoper, γνωρίςματα που δεν επθρζαςαν πολλοφσ 

μεταγενζςτερουσ ςυνκζτεσ, όμωσ υιοκζτθςαν το φφοσ και τισ δομζσ αυτοφ του 

είδουσ. Τα μθνφματα λοιπόν, του γερμανικοφ ρομαντιςμοφ επθρζαςαν τθ 

κεματολογία τθσ όπερασ και οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ γερμανικισ ρομαντικισ 

όπερασ. Θ πρϊτθ γερμανικι όπερα είναι θ Undine του Ωόφμαν(1816), θ οποία 

ςυμπεριλάμβανε νζα ςτοιχεία, που προςδιόριηαν το φφοσ τθσ γερμανικισ 

ρομαντικισ όπερασ, όπωσ θ ςφνδεςθ του ανκρϊπου με τθ φφςθ, το ρομαντικό 

πνεφμα, οι εικόνεσ τθσ φφςθσ, τα υπερφυςικά ςτοιχεία, θ λφτρωςθ, γνωρίςματα 

που ειςιχκθςαν ςτθν ρομαντικι όπερα. Ακόμθ, χρθςιμοποιικθκαν νζα 

μορφολογικά  ςτοιχεία εκτόσ από τα ιδθ υπάρχοντα, όπωσ οι άριεσ, που είχαν 

επθρεαςτεί από το παραδοςιακό lied, ενϊ ηθτά ζμπνευςθ ςτισ πθγζσ τθσ 

μεςαιωνικισ λογοτεχνίασ.  

   Αναβάκμιςε το ρόλο τθσ ορχιςτρασ, ανανεϊνοντάσ τθν με νζα όργανα και 

εμπλουτίηοντασ το θχόχρωμά τθσ, ενϊ μορφολογικά ςτοιχεία που τθν αναβάκμιςαν 

είναι το leitmotif, δθλαδι ενκυμθτικό μοτίβο, όπωσ επίςθσ και θ ενοποίθςθ τθσ 

άριασ με το ρετςιτατίβο μεταμορφϊνονται ςταδιακά ςε μία δραματικι 

ςκθνι(Szene). Θ Γερμανικι ρομαντικι  όπερα, διαμορφϊνει ςταδιακά ανάλογα με 

το κεματικό τθσ περιεχόμενο δφο τφπουσ, τθ ομαντικι Εκνικι Ππερα και τθ 

Μεγάλθ Λςτορικι Ππερα. Ο Καρλ Μαρία φον Βζμπερ(1786-1816)  αποτελοφςε τον 

πιο ςθμαντικό εκπρόςωπο τθσ ομαντικισ Εκνικισ Ππερασ, ο οποίοσ διατζλεςε 

κακικοντα του διευκυντι όπερασ ςτθν Ρράγα από το 1813 και ςτθν όπερα τθσ 

Δρζςδθσ από το 1816. Οι όπερζσ του, Αμποφ Χαςάν (1811,Μόναχο), Ο ελεφκεροσ 

                                                           
29

 Οι πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ςτο κεφάλαιο 2.1 βαςίηονται ςτο ΝΛΚΑ-ΣΑΜΪΫΝ Ε., ΜΟΤΛΚΘ, 
“ΟΠΕΡΑ” (ΑΚΘΝΑ: ΕΚΔΟΤΛΚΘ ΑΚΘΝΫΝ, 2007), 127. 
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ςκοπευτισ(1821,Βερολίνο), Ευρυάνκθ(1823,Βιζννθ) και Όμπερον(1826,Λονδίνο) 

οδιγθςαν ςτο να δθμιουργθκοφν διαφορετικά ςυνκετικά γνωρίςματα τθσ 

ρομαντικισ όπερασ, χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία του Singspiel, ομιλοφμενουσ 

διαλόγουσ και τθν ενοποίθςθ του ρετςιτατίβου και τθσ άριασ προσ χάρθ τθσ 

δραματικισ ενότθτασ(Scene). Επίςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν ορχιςτρα παραςτατικά, 

απεικονίηονται το περιβάλλον, τα ςτοιχεία του ςκότουσ, οι εικόνεσ τθσ φφςθσ κ.α. 

  Τα υπενκυμθτικά μοτίβα ςυνζβαλαν ςτθν αλλθλουχία του δράματοσ, ενϊ τα 

διάφορα ensemble, finali και χορωδιακά εμπλοφτιςαν τθν πλοκι. Το 1830 περίπου 

θ ρομαντικι όπερα επθρεάηεται εμφανϊσ από τθ γαλλικι και κυρίωσ περίπου το 

1843,όταν ο Βάγκνερ με τα ζργα του Ο ιπτάμενοσ Ολλανδόσ(1843), Σανχόυηερ(1845) 

και Λόενγκριν(1850) οδιγθςε τον τφπο τθσ ομαντικισ Εκνικισ Ππερασ ςτο 

αποκορφφωμά τθσ. Αυτό το είδοσ εκπροςωπικθκε και από άλλουσ ςυνκζτεσ όπωσ 

από τον Λοφντβιχ Σπορ(1784-1859) με τισ όπερζσ του Φάουςτ(Ρράγα 1813), Σο 

πνεφμα του βουνοφ(1825), Ο αλχθμιςτισ(1830) και οι ταυροφόροι(1845) κακϊσ 

και από τον Ωάινριχ Μαςζρ(1795-1861), ο οποίοσ επθρζαςε τον Βάγκνερ με τα ζργα 

Σα βαμπίρ(1828), Ο ναφτθσ και θ Εβραία(1829) και Χανσ Χάϊλινγκ(1833).  

2.2: ΟΡΕΑ ΚΑΛ ΜΟΥΣΛΚΟ ΔΑΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΑΓΚΝΕ30 

  Ο Βάγκνερ το 1851 εξζδωςε το κεωρθτικό του ζργο Όπερα και Δράμα, όπου 

ανζφερε τουσ μουςικοδραματικοφσ ςκοποφσ του, όςον αφορά τθν ανανζωςθ και τθ 

μεταρρφκμιςθ  τθσ όπερασ ςε αντίκεςθ με τθν εξζλιξι τθσ ςτα προθγοφμενα χρόνια. 

Επίςθσ διλωςε ότι ςτο ζργο τζχνθσ του μζλλοντοσ, ο ςκοπόσ κα είναι το δράμα και θ 

μουςικι το μζςο ζκφραςθσ, κάτι που ζχει παρερμθνευκεί ςτο ότι το δράμα 

ταυτίηεται με το κείμενο, και ότι πρζπει να αναλφεται θ ςχζςθ μεταξφ λόγου και 

ιχου, ϊςτε να χαρακτθριςτεί θ μορφι, ωσ «δραματικι-μουςικι μορφι». Αντίκετα, 

ο Βάγκνερ κεωρεί το κείμενο ςτο μουςικό δράμα, ωσ το περιεχόμενο τθσ πλοκισ, 

τθσ οποίασ «ςυνολικόσ ςκοπόσ» είναι θ «απόλυτθ, άμεςθ απεικόνιςθ τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ».  

  Άλλωςτε ςτθ βαγκνερικι κεωρία του δράματοσ, περιςςότερθ ςθμαςία ζχει θ 

ςκθνικι δράςθ παρά ο εκφερόμενοσ λόγοσ. Ζγραψε λοιπόν, το 1870, ότι «θ μουςικι 

δεν κακορίηεται από τουσ ςτίχουσ του ποιθτι, ακόμα κι αν είναι του Γκαίτε ι του 

ίλερ. Κακορίηεται μόνο από το δράμα, και μάλιςτα όχι το δραματικό ποίθμα ,αλλά 

το δράμα που εκτυλίςςεται πράγματι μπροςτά ςτα μάτια μασ, ςαν ορατό είδωλο τθσ 

μουςικισ, όπου πλζον ο λόγοσ και θ ομιλία δεν ανικουν ςτον ποιθτικό ςτοχαςμό 

αλλά μόνο ςτθν πλοκι».31 Το 1872, ςτο δοκίμιο  για τθν ονομαςία «μουςικό 
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 Οι πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ςτο κεφάλαιο 2.2 βαςίηονται ςτο Dahlhaus Carl, Vom 
Musikdrama zur Literaturoper, μτφ: Μιτςου Μ. (E. Katzbichler, 1983).  
31

 Dahlhaus, 1983, ςελ. 22. 
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δράμα», ο Βάγκνερ χαρακτθρίηει τα δράματα ωσ «πράξεισ τθσ μουςικισ που ζχουν 

γίνει ορατζσ».32 

  Σε αυτό το ζργο εξζφραςε ςθμαντικζσ απόψεισ όςον αφορά τα νζα ςτοιχεία  που 

χρθςιμοποίθςε όπωσ το  Gesamtkunstwerk, που ςθμαίνει ςυνολικό ζργο τζχνθσ και 

αναφζρονται ςτθν ενότθτα του κειμζνου, μουςικισ, ςκθνικισ δράςθσ και κίνθςθσ. 

Επιπλζον, αναφζρει τθν τεχνικι leitmotif που ςθμαίνει ενκυμθτικό μοτίβο, δθλαδι 

ζνα μοτίβο που επαναλαμβάνεται ςυνζχεια ςε όλο το ζργο, ϊςτε να κυμίςει τθν 

ψυχολογικι κατάςταςθ του ιρωα. Επίςθσ, ζδωςε μεγάλθ βαρφτθτα ςτθν ορχιςτρα 

για να μεταφζρει ζντονεσ δραματικζσ εκφράςεισ. Τθ χρθςιμοποιεί ζτςι ϊςτε να 

παρατθρεί τισ ψυχικζσ καταςτάςεισ των θρϊων, να παρουςιάηει τα ψυχολογικά 

αίτια, να ςχολιάηει τισ πράξεισ των προςϊπων που παίηουν, κακϊσ και να 

ςυμβάλλει ςτθν ενότθτα του δράματοσ και των προςϊπων μεταξφ τουσ. Ακόμα, ςτα 

ποιθτικά του κείμενα χρθςιμοποιεί μφκουσ τθσ γερμανικισ παράδοςθσ. 

  Ακόμα, προςπάκθςε να αναδείξει τα ςυναιςκιματα και τισ ιδζεσ μζςα από τθν 

πλοκι τθσ όπερασ κακϊσ και τθν αναβίωςθ του μυκολογικοφ κόςμου τθσ 

γερμανικισ παράδοςθσ, μζςα από τα ζργα του: Οι νεράιδεσ, ρομαντικι όπερα ςε 

τρεισ πράξεισ(1832-33), Θ απαγόρευςθ τθσ αγάπθσ, μεγάλθ κωμικι όπερα ςε δφο 

πράξεισ(1834-36), Ριζντςι, μεγάλθ τραγικι όπερα ςε πζντε πράξεισ(1838-40), Ο 

Λπτάμενοσ Ολλανδόσ, ρομαντικι όπερα ςε τρεισ πράξεισ(1841), Σανχόυηερ, μεγάλθ 

ρομαντικι όπερα ςε τρεισ πράξεισ(1842-45),Λόενγκριν, ρομαντικι όπερα ςε τρεισ 

πράξεισ(1845-48), Σριςτάνοσ και Ληόλδθ, ρομαντικι όπερα ςε τρεισ πράξεισ(1856-

59),Οι Αρχιτραγουδιςτζσ τθσ Νυρεμβζργθσ, μουςικό δράμα ςε τρεισ πράξεισ(1862-

67),θ τετραλογία Σο δαχτυλίδι του Νιμπελοφγκεν, εορταςτικό ςκθνικό δράμα 

Βuhnenfestspiel(1851-74) που αποτελείται από τισ ενότθτεσ: Ο χρυςόσ του 

Ρινου(1852-54), Θ Βαλκυρία(1852-56), Ηιγκφρθντ(1851-71), Σο λυκόφωσ των 

κεϊν(1848-74) και τζλοσ Πάρςιφαλ, εορταςτικό ςκθνικό δράμα για τα εγκαίνια του 

φεςτιβάλ του Μπαχρόιτ ςε τρεισ πράξεισ(1877-82). 

2.3: GESAMTKUNSTWERK, TO OΛΟΚΛΘΫΜΕΝΟ ΕΓΟ ΤΕΩΝΘΣ ΤΟΥ 

ΒΑΓΚΝΕ33 

  Gesamtkunstwerk είναι το ολοκλθρωμζνο ζργο τζχνθσ, θ δθμιουργία ενόσ νζου 

μουςικοφ δράματοσ που ανζπτυξε ο Βάγκνερ. Είναι ο ςυνδυαςμόσ ςτίχου και 

μουςικισ, όπου θ ορχιςτρα ζχει τζτοιεσ εκφραςτικζσ δυνάμεισ, ϊςτε να μεταφζρει 

μουςικά ό, τι δεν μποροφν να μεταφζρουν τα λόγια. Ο ςυνκζτθσ δζνει αρμονικά το 

ςτίχο και τθ μουςικι ςε ενιαίο εκφραςτικό ςφνολο χρθςιμοποιϊντασ τισ γνϊςεισ 

του ςτθν ζμφαςθ, το ρυκμό και τθν τονικότθτα. Οι χρωματιςμοί τθσ ορχιςτρασ και 
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 Dahlhaus, 1983, ςελ. 22. 
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 Οι πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ςτο κεφάλαιο 2.3 βαςίηονται ςτο Ραπακαναςίου, 1996. 
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θ δραματικι ζκφραςθ των θκοποιϊν-τραγουδιςτϊν ςτθρίηουν ό, τι ςυμβαίνει πάνω 

ςτθ ςκθνι.  

  Για να πετφχει τθ δθμιουργία του ςυνολικοφ ζργου τζχνθσ, ο Βάγκνερ 

χρθςιμοποίθςε οριςμζνεσ τεχνικζσ και ζφερε επαναςτατικζσ αλλαγζσ ςτθ μζχρι τότε 

δομι τθσ όπερασ, τθν οποία μετζτρεψε ςε μουςικό δράμα με ςτακερά και μεκοδικά 

βιματα. Είναι γεγονόσ ότι δεν υπάρχει ζργο του Βάγκνερ ςτο οποίο να ζμεινε 

ςτάςιμοσ. Ζτςι, το πρϊτο του βιμα πριν γράψει ζνα ζργο ,ιταν να διαβάηει, να 

διευρφνει τουσ ορίηοντζσ του μζςα από φιλοςοφικζσ αναηθτιςεισ, ςτθ ςυνζχεια να 

ωριμάηουν οι ςκζψεισ μζςα του και τζλοσ να οδθγείται ςτθ ςφνκεςθ του ζργου.  

  Τα κζματα των ζργων του τα αντλοφςε από τθ γερμανικι μεςαιωνικι λογοτεχνία. 

Ωρθςιμοποιοφςε μφκουσ ςτουσ οποίουσ ζδινε ζμφαςθ ςτα θκικά ςτοιχεία και ζτςι 

δθμιουργοφςε νζουσ μφκουσ. Για παράδειγμα διάβαηε τισ αρχαίεσ Ζδδεσ ι τον 

Βόλφραμ Ζςενμπαχ, ποιθτι του μεςαίωνα, και άφθνε αυτά τα εξωτερικά ςτοιχεία 

που ειςιλκαν μζςα του, ν’ αλλθλεπιδράςουν με τα αντίςτοιχα αρχζτυπα  του 

υποςυνειδιτου του.  

  Θ ζμπνευςθ του νζου ζργου ερχόταν ωσ άμεςο  φυςικό επακόλουκο αυτισ τθσ 

διευρφνςεωσ. Ωαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ περίπτωςθ τθσ ςυλλιψεωσ 

του Πάρςιφαλ.Tθ Μεγάλθ Ραραςκευι το 1857, ξεκουραηόταν ςτο ςπίτι που του 

παρεχϊρθςαν οι Βζηεντονκ ςτθ Ηυρίχθ.  «Μζςα ςτο θλιόλουςτο πρωινό, ο κιποσ 

ιταν ανκιςμζνοσ, τα πουλιά κελαθδοφςαν και γφρω βαςίλευε πολλά υποςχόμενθ 

ςιωπι». Μαγεμζνοσ από τθν εικόνα αυτι, κυμικθκε πωσ ιταν Μεγάλθ Ραραςκευι 

και ακόμα το  πόςο ςθμαντικι ιταν θ κφμθςθ που είχε πριν δϊδεκα χρόνια, όταν 

διάβαςε τον Πάρςιφαλ του Βόλφραμ φον Ζςενμπαχ.34Αυτό τον οδιγθςε να φτιάξει 

το προςχζδιό του, χωριςμζνο ςε τρεισ πράξεισ.  

  Ο Βάγκνερ ιταν οπτικόσ καλλιτζχνθσ, προςπακοφςε να ςυγχωνεφςει τθν 

ανκρϊπινθ ψυχι με τθ φφςθ. Ρρϊτα είχε τισ εικόνεσ ςτο μυαλό του και μετά 

ζγραφε το ποιθτικό κείμενο. Οι ποιθτικζσ εικόνεσ γεννιοφνταν από το πνεφμα τθσ 

μουςικισ. Δεν κατζγραφε αμζςωσ τθ μουςικι, όπωσ με το κείμενο, αλλά υπιρχαν 

μζςα ςτο μυαλό του τα μουςικά κζματα-μοτίβα, τα οποία μποροφςε να ανακαλζςει 

μόλισ ζφερνε ςτο νου του τα λόγια του κειμζνου. 

2.4: ΤΑ ΜΟΥΣΛΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛ ΟΛ ΣΚΘΝΛΚΕΣ ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 

ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΘΫΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ ΤΕΩΝΘΣ35  

  Τα μζςα και οι τεχνικζσ λοιπόν, που χρθςιμοποιεί ο Βάγκνερ για να δθμιουργιςει 

ζνα μουςικό δράμα, είναι να αυξιςει τον αρικμό τθσ ορχιςτρασ κακϊσ και να τθν 

εμπλουτίςει με νζα όργανα ,όπωσ είναι οι περίφθμεσ τοφμπεσ του Βάγκνερ, που 
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φζρουν και το όνομά του. Επίςθσ πλοφτιςε τθν ορχιςτρα με νζεσ αποχρϊςεισ, νζεσ 

δυναμικζσ, κακϊσ χρθςιμοποίθςε και νζεσ χρωματικζσ αρμονίεσ με ςυνεχείσ 

αλλαγζσ τονικότθτασ, παρατεταμζνεσ ζνατεσ κ.α. Ακόμθ εξάλειψε τον διαχωριςμό 

ρετςιτατίβου και άριασ, αναπτφςςοντασ μια ςυνεχι ροι τθσ μελωδίασ, θ οποία τον 

ανάγκαςε να αναηθτιςει νζεσ φωνθτικζσ δυνάμεισ.  

  Συνεχίηοντασ, μζςω τθσ χριςθσ του leitmotiv ,ο Βάγκνερ ανζπτυςςε τα ζργα του. 

Δθμιουργοφςε δθλαδι μοτίβα τα οποία εμφανίηονταν ςε ολόκλθρο το ζργο, ϊςτε 

να κυμίηουν τθν εκάςτοτε ψυχολογικι ςφνκεςθ ςτθν οποία βριςκόταν ο ιρωασ ι 

για να κυμίηουν κάποια κατάςταςθ. Ακόμα, μπορεί να αντιπροςωπεφει μια ιδζα, 

ζνα γεγονόσ, ζνα πεπρωμζνο ι ζνα ςυναίςκθμα. Τα κζματα αυτά είτε 

παρουςιάηονται μόνα τουσ είτε δφο μαηί ςυγχρόνωσ, είτε διαπλζκονται περίτεχνα 

μεταξφ τουσ, δθμιουργϊντασ ζνα αιςκθτικό αποτζλεςμα το οποίο μπορεί να αγγίξει 

τθν ψυχι του κεατι. Αρχικά ο ίδιοσ το ονόμαηε Grundthemen,όμωσ ζμεινε γνωςτό 

με τον όρο που επινόθςε ο βαρόνοσ φον Βολτςόγκεν,leitmotiv(λάϊτμοτιβ). 

  Ενϊ το όνομα του Βάγκνερ ζχει ταυτιςτεί με τον όρο του leitmotif,o πρϊτοσ που το 

χρθςιμοποίθςε ιταν ο Γκλουκ και ο Γκρετρφ, ο οποίοσ το χρθςιμοποίθςε ςτο 

δραματικό αριςτοφργθμα Ριχάρδοσ ο Λεοντόκαρδοσ. Επίςθσ και ο Μότςαρτ είχε 

παρόμοια μοτιβικά  κζματα ςτισ δφο εμφανίςεισ του Commendatore ςτον Ντον 

Σηοβάνι. Θ επανάλθψθ των κεμάτων ς’ αυτοφσ, γίνονταν ςε οριςμζνεσ ειδικζσ, 

επιλεγμζνεσ ςτιγμζσ. Ενϊ ο Βάγκνερ το χρθςιμοποιοφςε ςε όλο το ζργο, ακόμα και 

με αντιςτικτικι μορφι κακϊσ και με ςυχνζσ αλλαγζσ τονικότθτασ. Ζτςι γίνεται 

κατορκωτι θ ενότθτα τθσ μουςικισ, ποιιςεωσ και ςκθνικισ δράςεωσ, χωρίσ 

διακοπζσ ξεχωριςτϊν μουςικϊν ςκθνϊν. 

  Πςον αφορά τθ ςκθνικι δράςθ ,ο Βάγκνερ ακολοφκθςε το παράδειγμα τθσ 

αρχαίασ ελλθνικισ τραγωδίασ. Ωρθςιμοποιοφςε το χορό, με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο, 

ϊςτε να ζχει ζνα πιο ολοκλθρωμζνο δράμα. Ωρθςιμοποιοφςε μικρό αρικμό 

προςϊπων ςτισ ςυγκροφςεισ και ςτισ ςυναντιςεισ ,όπου μοτίβα που χαρακτθρίηουν 

τθν ψυχολογία ςυγκεντρϊνονται ςε λίγα ιςχυρά πρόςωπα ,με αποτζλεςμα τθ 

ςυμπφκνωςθ τθσ μορφισ, θ οποία μεγεκφνει το αποτζλεςμα. Κάτι που ζκανε και ο 

Γκλουκ, τελικά όμωσ το εγκατζλειψε χάριν τθσ Grand Opera. Επίςθσ για να 

καταφζρει τθν πραγμάτωςθ του Gesamtkunstwerk,ζπρεπε ο ίδιοσ να αςχολθκεί με 

τθν παρουςίαςθ τθσ ςκθνικισ δράςθσ, γι’ αυτό και ζγινε ο ίδιοσ ςκθνοκζτθσ των 

ζργων του.  
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2.5: ΟΜΑΝΤΛΚΟΣ ΘΫΑΣ, ΜΛΑ ΑΛΛΘ ΤΕΩΝΛΚΘ ΤΟΥ ΣΥΝΚΕΤΘ36 

    Στον ρομαντικό ιρωα εμφανίηεται μία πολλαπλότθτα χαρακτθριςτικϊν και 

ςκοπϊν όπου υπάρχουν τρεισ κοινζσ ιδιότθτεσ. Ρρϊτον ζνασ βακφσ καυμαςμόσ για 

τθ φφςθ. Δεφτερον μία τάςθ να απαντά ςτον κόςμο μζςω ςυναιςκθμάτων παρά 

από ζναν ορκολογικό ςτοχαςμό και τρίτον θ επιμονι ότι ο κόςμοσ γίνεται 

κατανοθτόσ, μόνο μζςα από μία υποκειμενικι ςκοπιά. Αυτζσ οι τρεισ ιδιότθτεσ ενϊ 

αποτελοφν ςτακερά χαρακτθριςτικά ςτο ανκρϊπινο γζνοσ, ςτον ρομαντιςμό είναι 

τόςο επίμονα που αποτελοφν το βαςικό ςτοιχείο για τθν κίνθςθ ενόσ ζργου. 

   Ζτςι λοιπόν κι ο Βάγκνερ όχι μόνο μοιράηεται αυτζσ τισ αξίεσ αλλά το ζργο του 

επικεντρϊνεται γφρω από αυτζσ. Ζτςι και ςτο ποίθμα του Νοβάλισ, Ωάινριχ φον 

Πφτερντίγκεν, ζνασ φανταςτικόσ μεςαιωνικόσ ποιθτισ νιϊκει πολφ κοντά ςτθ φφςθ, 

τρζφει τθν φανταςία του και το δθμιουργικό του μυαλό.  

  Ο Ωάινριχ  του ποιιματοσ ςυλλαμβάνει τον κόςμο μζςω τθσ αιςκθτικισ και όχι των 

κνθτϊν προοπτικϊν. Μακαίνει ότι οι άνκρωποι ιταν χαροφμενοι όταν ηοφςαν ςε 

μία κλειςτι κοινωνία, ςε μία «φτωχι κοινωνία» όπου κατείχαν λίγα καλά υλικά, 

όμωσ ότι τουσ ανικε ιταν φανταςτικό και είχε εικονικι αξία.  

  Ο Ωάινριχ ςυνειδθτοποιεί ότι θ λειτουργία του ποιιματοσ είναι να φζρει αρμονία 

ςτον κόςμο ςυνδζοντασ το παρόν με το παρελκόν και υπενκυμίηοντασ τισ φορζσ, 

όταν θ φφςθ κα ζπρεπε να είναι πιο ηωντανι και να είχε περιςςότερο νόθμα από 

ποτζ ςτισ ηωζσ μασ. 

2.6: ΑΡΟΪΕΛΣ ΤΟΥ ΒΑΓΚΝΕ ΓΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΛΔΘ ΟΡΕΑΣ37   

  Για τον Βάγκνερ θ Grand Opera ιταν ζνα είδοσ όπερασ θ οποία απευκυνόταν ςε 

ζνα πλοφςιο κοινό μικροαςτϊν, χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ μόρφωςθ και καλλιζργεια. 

Από τθ μανία τθσ οικονομικισ επιτυχίασ, αποτελοφςε ζνα είδοσ βαριετζ, που 

μετζτρεψε το Ραρίςι από πρωτεφουςα τθσ τζχνθσ ςε πρωτεφουςα τθ διαςκζδαςθσ, 

αφινοντασ χιλιόμετρα μακριά τθν ζννοια του δράματοσ. Ο Βάγκνερ τθν 

αποκαλοφςε περιφρονθτικά “luxurious” γιατί οι πρωταγωνιςτζσ ιταν 

κουςτουμαριςμζνεσ φιγοφρεσ που εκτελοφςαν διάφορεσ φωνθτικζσ επιδείξεισ, με 

φόντο ζνα μεγαλόπρεπο ιςτορικό ςκθνικό. Αντίκετα, πίςτευε ότι θ μπαρόκ όπερα 

απευκυνόταν ςε μία φανταιηί, αλλά καλόγουςτθ αριςτοκρατία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ 

ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΟΝ ΒΑΓΚΝΕΡ 

3.1: ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ ΑΡΟΪΕΛΣ ΤΟΥ ΒΑΓΚΝΕ  

  Ο Βάγκνερ άρχιςε να αςχολείται με τθν πολιτικι από τθν εφθβεία του. Το 

ςυνζδριο τθσ  Βιζννθσ  που διεξάχκθκε το 1815, θ Λουλιανι Επανάςταςθ το 1830 και 

ο πόλεμοσ τθσ ανεξαρτθςίασ  των Ρολωνϊν τράβθξαν τθν προςοχι του και 

ςυγκζντρωςαν το καυμαςμό του. 

  Το 1834-40 παρατθρείται το κίνθμα τθσ Νζασ Γερμανίασ, με τθ διαμόρφωςθ του 

Ωάινριχ  Λάουμπε , ςυγγραφζασ και ςτενόσ φίλοσ του ςυνκζτθ. Το κίνθμα με τον 

ρεπουμπλικανιςτικό χαρακτιρα ςτόχευε  ςτθν αναγζννθςθ τθσ τζχνθσ και τθσ 

λογοτεχνίασ, ςτθν κατάργθςθ ιδιοκτθςίασ και ςτθν κατίςχυςθ τθσ αγάπθσ. Τότε 

άρχιςε να διαμορφϊνεται και θ πρϊτθ επαναςτατικι ςκζψθ του Βάγκνερ. Σε μια  

ριηοςπαςτικι ομιλία του ο Βάγκνερ το 1848,  κατθγορεί τθν αριςτοκρατία και τον 

αριςτοκρατιςμό. Ριςτεφει πωσ  ότι ο ρεπουμπλικανιςμόσ είναι το κατάλλθλο μζςο 

για τθ γενικότερθ κοινωνικι αλλαγι.  

  Οι κφριεσ πολιτικζσ δυνάμεισ ςτθ Δρζςδθ, ιταν θ Φιλομοναρχικι Γερμανικι Ζνωςθ 

και θ περιςςότερο δθμοκρατικι Πατριωτικι Ζνωςθ, μζλοσ τθσ οποίασ ιταν και ο 

Βάγκνερ. Επίςθσ, ιταν μζλοσ και τθσ Vaterlandsverien, μιασ ριηοςπαςτικισ 

οργάνωςθσ, κυρίωσ από εργάτεσ που επιδίωκαν μια κεμελιακι αλλαγι ςτθν 

κοινωνία και ςτθ δομι τθσ κυβζρνθςθσ.  

    Τα δφο άρκρα Ο άνκρωποσ και θ εγκακιδρυμζνθ Κοινωνία και Θ Επανάςταςθ 

δθμοςιεφκθκαν για πρϊτθ φορά ςτο περιοδικό Volksblater, το οποίο εξζδιδε φίλοσ 

και πολιτικόσ ςφντροφοσ του Βάγκνερ, Αφγουςτοσ αίκελ, ςτισ 10 Ψεβρουαρίου και 

8 Απριλίου αντίςτοιχα. Ρρόκειται για κείμενα πολεμικισ, λίγο πριν τθν εξζγερςθ τθσ 

Δρζςδθσ.  

  Στο πρϊτο ο Βάγκνερ εκφράηει τθν πίςτθ του ςτθν επαναςτατικι διαδικαςία του 

1848. «Θ μάχθ του ανκρϊπου εναντίον τθσ υπάρχουςασ κοινωνίασ ζχει αρχίςει. . . 

όλοι  πρζπει να ενωκοφμε μ’ αυτι τθν πανίςχυρθ μάχθ, γιατί όλοι είμαςτε 

άνκρωποι, υποκείμενοι ςτθν απαίτθςθ τθσ εποχισ». «Σο πεπρωμζνο του ανκρϊπου 

είναι: μζςω τθσ όλο και ανϊτερθσ τελειοποίθςθσ των διανοθτικϊν, θκικϊν και 

ςωματικϊν ιδιοτιτων του, να φτάνει ςτθν απόλαυςθ μιασ ςτακερά αυξανόμενθσ, 

κακαρότερθσ ευτυχίασ. Σο δίκαιο του ανκρϊπου ζγκειται απλϊσ ςτο να εκπλθρϊνει 

το πεπρωμζνο του». 38   
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  Αυτι θ αντίλθψθ του Βάγκνερ προζρχεται από τθν προβλθματικι του ουςϊ, θ 

οποία αναλφει τθ ςχζςθ τθσ δυνατότθτασ προσ τελειοποίθςθ με τθν ελευκερία, μία 

ςχζςθ που αποτελεί προχπόκεςθ τθσ ανκρϊπινθσ θκικότθτασ. Ο Γερμανόσ 

ςυνκζτθσ πιςτεφει πωσ ό, τι απουςιάηει από το μεμονωμζνο  άτομο ςυμπλθρϊνεται 

ςτθν ζνωςθ των ανκρϊπων. Το μοναχικό άτομο είναι ανικικο και δεν μπορεί να 

διακρίνει το καλό από το κακό. Το κοινωνικό άτομο απ’ τθν άλλθ, θ ανκρϊπινθ 

κοινότθτα, αποτελεί τθ βάςθ τθσ θκικότθτασ. Μόνο οι ενωμζνοι άνκρωποι μποροφν 

να πραγματϊςουν το πεπρωμζνο τουσ.  

  Θ άποψθ του ςυνκζτθ περί τθ ςχζςθ ατόμου- ςυνόλου είναι προφανϊσ 

αριςτοτελικι. « Σο άτομο δεν είναι παρά ζνα τμιμα του όλου, απομονωμζνο δεν 

είναι τίποτε, μόνο ωσ μζροσ του όλου βρίςκει τθν αποςτολι του, το δίκαιο, τθν 

ευτυχία του. Οι άνκρωποι λοιπόν δεν δικαιοφνται μόνο, αλλά είναι υποχρεωμζνοι 

να επιηθτοφν θ κοινωνία να τουσ οδθγεί ςε ανϊτερθ και κακαρότερθ ευτυχία μζςω 

τθσ τελειοποίθςθσ των διανοθτικϊν, θκικϊν και ςωματικϊν τουσ ιδιοτιτων. Θ πάλθ 

του ανκρϊπου κατά τθσ υπάρχουςασ κοινωνίασ ζχει αρχίςει. Είναι ο αγϊνασ για το 

πεπρωμζνο μασ, το δίκαιο μασ, τθν ευτυχίασ μασ. Από τθ ςτιγμι που αυτό 

αναγνωρίηεται, είναι καταδικαςμζνο». 39 

  Στο άρκρο Θ Επανάςταςθ ο Βάγκνερ υποςτθρίηει τον εξυγιαντικό και 

αναδιαμορφωτικό χαρακτιρα τθσ επαναςτατικισ διαδικαςίασ. Ρροςωποποιεί τθν 

επανάςταςθ, κακϊσ  κεωρεί ότι κα είναι το μζςο που κα προκαλζςει ταραχι ςτο 

κοινωνικοπολιτικό κατεςτθμζνο, κα ανατρζψει τθν παροφςα τάξθ πραγμάτων  και 

κα επαναφζρει μια νζα θκικι πολιτικι τάξθσ. Και όλα αυτά ςτο πλαίςιο ενόσ 

ςυναιςκθματικά φορτιςμζνου κλίματοσ με ζντονθ επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα.40 

Ο Βάγκνερ υποςτθρίηει ότι ο πραγματικόσ νόμοσ είναι θ ηωι. Εναντιϊνεται ςτο 

χτίςιμο τθσ αςτικισ νομιμοποίθςθσ, και τον προβλθματίηει θ δθμιουργία τθσ 

αποξενωμζνθσ εργαςίασ. Το προαναφερόμενο κοινωνικό κατεςτθμζνο κατζςτθςε 

τθν εργαςία μθχανικι, ψυχοφκόρα και κακόλου απολαυςτικι. Με τθν επανάςταςθ 

όμωσ κα αποκαταςτακεί αυτι θ κοινωνικι ανιςορροπία και θ εργαςία κα είναι 

ουςιαςτικι δθμιουργία.  Σε ζνα βακφτερο επίπεδο κα αποκαταςτακεί επίςθσ, και θ  

ςχζςθ ανκρϊπου-φφςθσ. Θ φφςθ, θ πραγματικι αφετθρία του πολιτιςμοφ, κα κάνει 

αυκεντικότερθ τθν ανκρϊπινθ ουςία.  

  Θ ανκρωπότθτα χωρίηεται ςε δφο κατθγορίεσ: ςτουσ ακόλουκουσ τθσ επανάςταςθσ 

αλλά και ςτουσ πολζμιοφσ τθσ. Αυτι θ κατεςτθμζνθ κοινωνία δθμιουργεί χάςμα 

μεταξφ των ανκρϊπων και τουσ κατθγοριοποιεί ςε ιςχυροφσ και αδφναμουσ, ςε 

προνομιοφχουσ και περικωριακοφσ. Θ επανάςταςθ κα ανατρζψει αυτό το ριγμα, 

αυτιν τθν αδικία και τθν ανιςότθτα, και κα αποκαταςτιςει το δίκαιο. Κα 
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ελευκερϊςει τον άνκρωπο, ο οποίοσ οφείλει να είναι ςκεπτόμενο ον, 

απολαμβάνοντασ τθν αξία τθσ ηωισ.   

  Θ επαναςτατικι δυνατότθτα μεταςχθματιςμοφ του κόςμου μζςω μιασ ουτοπικισ 

εικόνασ, ςυνδζεται απ’ τθν μια με τθν πολιτικι δραςτθριότθτα του Βάγκνερ και απ’ 

τθν άλλθ με το ςυνολικό του καλλιτεχνικό του όραμα. Θ αντιπαράκεςθ του με τθν 

κατεςτθμζνθ κοινωνία φαίνεται και από τθν αντιπαράκεςθ του με τθν κατεςτθμζνθ 

καλλιτεχνικι πραγματικότθτα. Ο ίδιοσ γράφει ςε μια επιςτολι του ςτον Ωάνςλικ: 

«Όςα περιςςότερα ζργα δθμιουργϊ, τα οποία ςθμαδεφονται από μια ςυνεχϊσ 

αυξανόμενθ κα καλά προςδιοριςμζνθ καλλιτεχνικι ςυνείδθςθ, τόςο περιςςότερο 

ελκφομαι από τον ολοκλθρωμζνο άνκρωπο. Επικυμϊ να δθμιουργιςω ανκρϊπουσ 

με ςάρκα, αίμα και οςτά. Επικυμϊ  οι χαρακτιρεσ μου να βαδίηουν και να κινοφνται 

ελεφκερα κι αλθκινά». 41  

  Αποηθτά μια ιςορροπία μεταξφ ποίθςθσ και μουςικισ, χωρίσ θ μία να επιςκιάηει 

τθν άλλθ.  Θ ποίθςθ δεν μπορεί να είναι ορατι χωρίσ τθν μουςικι. Είναι δυο ζννοιεσ 

αλλθλοεξαρτϊμενεσ. Στοχεφει ςτο να αποδείξει αν θ όπερα είναι ακόμα λειτουργικι 

ωσ είδοσ. Ζτςι, εναντιϊνεται ςτθν οπερετικι βιομθχανία, με κφριο εκπρόςωπο το 

Μζγιεμπερ, διάςθμο εβραίο ςυνκζτθ τθσ εποχισ. Για το Βάγκνερ το ζργο τζχνθσ τθσ 

προθγμζνθσ πολιτιςμικισ  πραγματικότθτασ μπορεί να παραχκεί μόνο από μια 

διαδικαςία ςυνειδθτισ δθμιουργίασ. Θ καλλιτεχνικι δθμιουργία προχποκζτει τθν 

επαναςτατικι δραςτθριότθτα.    

   Ο Ψόυερμπαχ άςκθςε μια τόςο ζντονθ φιλοςοφικι επιρροι ςτον ςυνκζτθ που 

γίνεται ορατι από το καταςτροφικό πνεφμα που διαπερνά τα προεπαναςτατικά και 

τα μετεπαναςτατικά κείμενά του, διότι θ ελευκερία του ανκρϊπου είναι θ ςχζςθ 

αγάπθσ, θ ερωτικι αγάπθ είναι απελευκερωτικι. Ζχει το ρόλο τθσ θκικισ και 

πολιτικισ χειραφετικισ δφναμθσ.  

  Αυτό που απαςχολοφςε τον Βάγκνερ από τα πρϊτα του κείμενα είναι το κοινό. Στο 

άρκρο του Ο Καλλιτζχνθσ και το Κοινό, που δθμοςιεφκθκε από το 1841, τθν εποχι 

τθσ φτϊχειασ ςτο Ραρίςι, εκφράηει τθν απζχκεια του για τθ βιομθχανία 

διαςκζδαςθσ τθσ εποχισ. Επικυμεί να αντικρίηει ςτο κοινό του μια ρομαντικι εικόνα 

του 19ου αιϊνα, ζνα ζνκερμο κοινό με το οποίο είναι δεμζνοσ και όχι 

αποξενωμζνοσ. Αυτιν τθν επικυμία για επικοινωνία με τουσ ακροατζσ του τθν 

ονομάηει «δαιμονικι». Αντιπαρακζτει τθν φιλόδοξθ προςπάκεια του για επιτυχία 

με τθν ανάγκθ για καλλιτεχνικι ανεξαρτθςία.  

  Ο ςυνκζτθσ νιϊκει πνευματικά ελεφκεροσ, παρόλο που εμποδίηεται από τισ υλικζσ 

ςυνκικεσ τθσ ηωισ του. Υποςτθρίηει ότι, ό, τι είναι μουςικά αξιόλογο και αξίηει το 

όνομα Τζχνθ, πρζπει να μείνει αναλλοίωτο από τον ζξω κόςμο, διότι αν εκτεκεί 

δθμοςίωσ τότε κα χάςει τθν τελειότθτα του και κα γίνει μζτριο. Ζτςι ο Βάγκνερ 
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μζςω των απόψεϊν του προςεγγίηει τα εξισ: τθν αντίλθψθ ότι θ αποξζνωςθ του 

καλλιτζχνθ από το κοινό τθσ εποχισ είναι διαρκισ, και ότι θ αιςκθτικι και θκικι 

κρίςθ για το ζργο τζχνθσ αλλθλοςυςχετίηονται. Είναι δφο προχποκζςεισ που 

περιγράφουν τον τρόπο που ο ρομαντικόσ  19οσ αιϊνασ αντιμετϊπιηε τθν 

καλλιτεχνικι επικοινωνία.   

  Σ’ ζνα άλλο άρκρο του  Σο Κοινό ςε Χρόνο και Χϊρο, κίγει ζνα άλλο πρόβλθμα που 

τον απαςχολεί, αφενόσ αν είναι δυνατόν το κοινό μιασ οριςμζνθσ εποχισ να 

αξιολογεί ζργα προθγοφμενων εποχϊν, ειδικά όταν οι ςυνκικεσ δθμιουργίασ τουσ 

δεν ςυμβαδίηουν με τθ δικι του εποχι, και αφετζρου το γεγονόσ ότι πολλά ζργα τα 

οποία ςε μεταγενζςτερθ εποχι είναι κορυφαία, ςτθν εποχι τουσ δεν γνϊριςαν τθν 

ανάλογθ δθμοςιότθτα. Πλο αυτό ο Βάγκνερ το χαρακτθρίηει ωσ μια άλυτθ αντίκεςθ, 

γιατί οφτε το παρόν κοινό μπορεί να κατανοιςει τα επιτυχθμζνα ζργα μιασ 

προθγοφμενθσ εποχισ και το χάςμα που δθμιουργείται ανάμεςα ςτα ςθμαντικά 

ζργα μιασ εποχισ και τθσ δυνατότθτασ αξιοποίθςθσ τουσ από το κοινό τθσ ίδιασ 

εποχισ, δεν μπορεί να βρει διζξοδο. 

  Ο Βάγκνερ ιταν ενκουςιαςμζνοσ και πακιαςμζνοσ με τθν επανάςταςθ, κάτι που 

τον οδιγθςε ςτο να πάρει ενεργό μζροσ ςτθν εξζγερςθ τθσ Δρζςδθσ. Πμωσ τα 

γεγονότα δεν είχαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που ικελε, πιραν άλλθ ροπι, με 

αποτζλεςμα τθν πολφχρονθ εξορία του, κάτι που τον οδιγθςε ςε απογοιτευςθ. Και 

ενϊ μετά από καιρό ο δρόμοσ ιταν ανοιχτόσ για να ολοκλθρϊςει το μεγάλο του 

ζργο, ο ίδιοσ δεν είχε τθν ψυχολογικι, διανοθτικι και καλλιτεχνικι δφναμθ να το 

επιτφχει.  

  Σϋ ζνα γράμμα που ςτζλνει ςτθν γυναικά του τθ Μινα, φαίνεται θ άποψθ του για 

τθν επανάςταςθ και θ ψυχολογία του από τα τεκταινόμενα. « Πόςο αβυςςαλζοι 

είναι οι δρόμοι τθσ μοίρασ! Μόλισ επζηθςα από τθν πιο ςκλθρι καταςτροφι κ ι 

αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τισ  χκεςινζσ εμπειρίεσ ςτθ Βαϊμάρθ, με ζκανε διαφορετικό 

άνκρωπο και μου ζδειξε μια καινοφρια κατεφκυνςθ. Θ επανάςταςθ τθσ  Δρζςδθσ 

και όλεσ τθσ οι ςυνζπειεσ μ’ ζχουν τϊρα διδάξει ότι δεν είμαι κακόλου φτιαγμζνοσ 

για να είμαι ζνασ πραγματικόσ επαναςτάτθσ. Κατάλαβα, από τθ  δυςτυχι ζκβαςθ 

τθσ εξζγερςθσ ,ότι ο αλθκινόσ, νικθφόροσ επαναςτάτθσ πρζπει να δρα 

αδιαφορϊντασ παντελϊσ για άλλουσ0 δεν πρζπει να ςκζπτεται τθ γυναίκα και το 

παιδί του, οφτε τθν εςτία και το ςπίτι του- ο μοναδικόσ του ςκοπόσ είναι θ 

εξολόκρευςθ. Δεν είμαςτε όμωσ εμείσ άνκρωποι που προορίηονται για τζτοιο 

φοβερό ςτόχο: είμαςτε μόνο επαναςτάτεσ με ςκοπό να μπορζςουμε να 

οικοδομιςουμε ςε νζο ζδαφοσ. Αυτό που μασ ελκφει είναι δεν είναι να 

καταςτρζφουμε πράγματα, αλλά να τα αναμορφϊνουμε. Γι’ αυτό δεν είμαςτε 

άνκρωποι των μοιραίων αναγκϊν-αυτοί κα εκπθγάςουν από τα κατϊτερα 

ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ-εμείσ και άλλοι ςαν κι εμάσ δεν ζχουμε τίποτε κοινό μ’ 
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αυτοφσ. Κοίτα! Από δω και μπροσ διακόπτω τουσ δεςμοφσ μου με τθν 

επανάςταςθ».42  

    Στο γράμμα του αυτό γίνεται εφκολα αντιλθπτι θ αίςκθςθ απαιςιοδοξίασ που τον 

διακατζχει, επθρεάηοντασ τθν ουτοπικι και θκολογικι ςτάςθ του. Ραρ’ όλα αυτά ο 

ςυνκζτθσ μζνει πιςτόσ ςτισ επαναςτατικζσ του αντιλιψεισ, αφινοντασ όμωσ ςτθν 

άκρθ τθν πολιτικι δράςθ. 

  Ο Βάγκνερ ςτθν εξζγερςθ τθσ Δρζςδθσ δεν ιταν μόνοσ του, αλλά με τουσ 

κακοδθγθτζσ του, τον Μπακοφνιν και τον αίκελ , οι οποίοι φυλακίςτθκαν λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτθν εξζγερςθ. Ο Μπακοφνιν αργότερα παραδόκθκε ςτουσ 

ϊςουσ και ο αίκελ απελευκερϊκθκε το Μάρτιο του 1862. Θ απουςία τουσ  

κακιςτά τον ςυνκζτθ αδφναμο και μόνο. Ο Βάγκνερ αμφιταλαντεφεται ανάμεςα, 

ςτθν εγκατάλειψθ του πολιτικοφ ακτιβιςμοφ και ςτθν ιδζα να παραμείνει 

“κόκκινοσ” ωσ καλλιτζχνθσ και να δεςμευτεί ςε πράξεισ “καλλιτεχνικισ 

τρομοκρατίασ”. Ππωσ τον χαρακτθρίηει και ο Τόμασ Μαν «μπολςεβίκο τθσ 

κουλτοφρασ». Ο πολιτικόσ αναρχιςμόσ αιςκθτικοποιείται και μετατρζπεται ςε 

ανάγκθ για μεταςτοιχείωςθ τθσ κουλτοφρασ γενικά, με μζςον το κζατρο και 

πρότυπο το αρχαιοελλθνικό δράμα.   

3.2: Θ ΣΚΟΤΕΛΝΘ ΡΛΕΥΑ ΤΟΥ ΣΥΝΚΕΤΘ43  

  Θ αλικεια είναι πωσ ο Βάγκνερ καυμάςτθκε όςο κανζνασ άλλοσ ςυνκζτθσ από το 

ναηιςτικό κακεςτϊσ και θ μουςικι του επελζγθ ωσ θ πιο αντιπροςωπευτικι για τα 

ναηιςτικά ιδεϊδθ ςτισ αρχζσ του 1930. Ο Ωίτλερ λάτρευε τθ μουςικι του. Πμωσ ο 

Βάγκνερ είχε πεκάνει πολφ πριν εμφανιςτεί ο Ωίτλερ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ανόδου 

των Ναηί ςτθν Γερμανία θ μουςικι ιςτορία άρχιςε να ξαναγράφεται από Γερμανοφσ 

μουςικολόγουσ ϊςτε να “ταιριάηουν” με τθ ναηιςτικι ιδεολογία. Ζτςι τα ζργα των 

Mendelssohn, Meyerbeer και Mahler ζπαψαν ουςιαςτικά να παίηονται ενϊ 

αντίκετα ο Βάγκνερ πιρε μυκικζσ διαςτάςεισ.  

  Θ μουςικι του ςτθν οποία κεοποιικθκε και οι μουςικολόγοι δανείηονταν 

αποςπάςματα από τα δοκίμιά του με ρατςιςτικό περιεχόμενο. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία βζβαια ότι ο Βάγκνερ ιταν αντιςθμίτθσ και ζγινε ακόμα περιςςότερο 

όςο μεγάλωνε. Το ηιτθμα είναι όμωσ κατά πόςο αυτό ιταν κακαρι αντίλθψθ ι είχε 

να κάνει με τθν αντιπάκειά του προσ τουσ Εβραίουσ ςυνκζτεσ Meyerbeer και 

Mendelssohn.  

  Οι τελευταίοι ζκαναν ιδθ μεγάλθ μουςικι καριζρα ςτο Ραρίςι και τθν Γερμανία 

τθν περίοδο που ο  Βάγκνερ αντιμετϊπιηε δυςκολίεσ να γίνει γνωςτόσ. Αν πίςτευε 
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ότι θ μόνθ λφςθ για να μειωκεί θ οικονομικι και πολιτικι κυριαρχία των Εβραίων 

ιταν θ φυςικι εξόντωςι τουσ , αυτό δεν μποροφμε να το ξζρουμε.  

  Εξάλλου, ιταν από τουσ επαναςτάτεσ τθσ Δρζςδθσ το 1849 και υποςτθρίηεται από 

πολλοφσ ότι εκεί είχε πολλοφσ Εβραίουσ φίλουσ. Αναμφίβολα κανζναν ζργο του 

Βάγκνερ δεν “προκάλεςε” το Ολοκαφτωμα. Αν και υποςτθρίηεται ςυχνά θ άποψθ 

ότι αν ηοφςε ςτθν εποχι του Ωίτλερ κα αποτελοφςε κερμό υποςτθρικτι του.  

  Θ απόπειρα ςυςχετιςμοφ του Βάγκνερ και του βαγκνερικοφ ζργου με τον 

εκνικοςοςιαλιςμό και, γενικότερα, τισ αυταρχικζσ παραδόςεισ του γερμανικοφ 

πολιτιςμοφ ζχει επιχειρθκεί ςε τρία επίπεδα. Το πρϊτο αναφζρεται ςτθ λατρευτικι 

χριςθ που επιφφλαξε ςτο βαγκνερικό ζργο το ναηιςτικό κακεςτϊσ, ςχεδόν μιςό 

αιϊνα μετά το κάνατο του δαςκάλου.  

  Το δεφτερο επίπεδο αφορά τον ίδιο τον Βάγκνερ και το ζργο του, είτε πρόκειται 

για τισ οπερατικζσ και άλλεσ ςυνκζςεισ είτε για τα διάςπαρτα και φιλοςοφικά 

κείμενά του. Υπάρχει τζλοσ θ απόπειρα να διερευνθκοφν οι κοινωνικζσ ςυνιςτϊςεσ 

τθσ βαγκνερικισ τζχνθσ. Ζχει κατά κόρον επιςθμανκεί, παραδείγματοσ χάριν, ότι ςτο 

βαγκνερικό κακολικό ζργο τζχνθσ, που επιχειρεί να ενϊςει τθ μουςικι με τθν 

ποίθςθ και τθ ςκθνικι τζχνθ, αντιςτοιχεί μια ολιςτικι-οργανιςτικι αντίλθψθ τθσ 

κοινωνίασ. Εδϊ ειςερχόμαςτε ςε ζδαφοσ εξαιρετικά δφςβατο, κακϊσ θ ανάλυςθ 

τόςο τθσ μορφολογίασ όςο και τθσ περιεχομενικισ διάςταςθσ τθσ τζχνθσ μπορεί 

εφκολα να πζςει ςτθν παγίδα των απλουςτεφςεων για τισ αιτιακζσ ςχζςεισ μεταξφ 

ενόσ ζργου τζχνθσ και του “κοινωνικοπολιτικοφ περιβάλλοντοσ” που νοείται ωσ 

όροσ για τθν φπαρξθ του πρϊτου. Το βιβλίο του Joachim Koehler αποφεφγει τισ 

περιςςότερεσ από αυτζσ τισ απλουςτεφςεισ. Αυτό οφείλεται, τουλάχιςτον εν μζρει, 

ςτο ότι ο ςυγγραφζασ διερευνά πτυχζσ που άπτονται κυρίωσ των δφο πρϊτων από 

τα επίπεδα που αναφζρκθκαν: ο Βάγκνερ μζςα από το πρίςμα του χιτλερικοφ 

κακεςτϊτοσ και ο Βάγκνερ ςε ςχζςθ με τθν υπό διαμόρφωςθ γερμανικι κουλτοφρα 

τθσ εποχισ του.  

  Αλλά γιατί ο προκλθτικόσ τίτλοσ Wagner’s Hitler; είναι γνωςτι θ εμμονι του Ωίτλερ 

ςτθ ςθμαςία των τριϊν μεγάλων Γερμανϊν:  του Λοφκθρου, του Ψρειδερίκου του 

Μεγάλου και του Βάγκνερ. Είναι επίςθσ γνωςτι θ λατρεία που επιφφλαξε ο 

εκνικοςοςιαλιςμόσ ςτισ παραςτάςεισ βαγκνερικϊν ζργων ςτο Μπαχρόιτ. Ο Koehler 

επιχειρεί να προχωριςει πιο πζρα. Θ κφρια κζςθ του βιβλίου είναι ότι ο Ωίτλερ όχι 

μόνο επθρεάςτθκε, αλλά και βάςιςε ςε μεγάλο βακμό τθν κοςμοκεωρία του ςτα 

κείμενα και ςτισ όπερεσ του Βάγκνερ.  

  Το βιβλίο διερευνά με τρόπο διεξοδικό το πολιτιςτικό ςυγκείμενο του βαγκνερικοφ 

ζργου και ςτζκεται ιδιαίτερα ςτο ανορκολογικό, αντιςθμιτικό και εκνικιςτικό 

υπόβακρο τθσ βαγκνερικισ δθμιουργίασ. Λδιαίτερο βάροσ πάντωσ δίνεται ςτθ χριςθ 

που επιφφλαξε το χιτλερικό κακεςτϊσ ςτο βαγκνερικό ζργο. Ο Koehler επιχειρεί να 
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αναλφςει τα ςτάδια και τουσ τρόπουσ χριςθσ αυτοφ του ζργου μζςα από τθ 

διερεφνθςθ τθσ κακοριςτικισ, όπωσ τθ κεωρεί, επίδραςθσ του Βάγκνερ πάνω ςτον 

Ωίτλερ και ςτθν κοςμοκεωρία του. Στοιχειοκετεί, παράλλθλα, τθν εφνοια που 

επεδείκνυαν προσ τον Ωίτλερ θ οικογζνεια Βάγκνερ και οι κφκλοι του Μπαχρόιτ ιδθ 

από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1920.  

  Το βιβλίο βαςίηεται ςε διεξοδικι ζρευνα και ζχει αναμφιςβιτθτεσ αρετζσ. 

Επιχειρεί να καταδείξει τισ βαγκνερικζσ επιδράςεισ, ςτο άτομο Αδόλφοσ Ωίτλερ, 

παράλλθλα με ανάλογεσ προςπάκειεσ διερεφνθςθσ των επιδράςεων ςτθν 

κουλτοφρα του εκνικοςοςιαλιςτικοφ κόμματοσ και του κακεςτϊτοσ που 

εγκακίδρυςε. Με το βιβλίο αυτό, θ προςζγγιςθ που αντιλαμβάνεται τον Βάγκνερ ωσ 

κομμάτι μιασ πολιτιςμικισ και πολιτικισ παράδοςθσ που κατζλθξε ςτον 

εκνικοςοςιαλιςμό, αποκτά μια περίπου οριςτικι εκδοχι. Το πόνθμα του  Koehler 

αναδεικνφεται ςε μια  επιςτθμονικι προςζγγιςθ, που χαρακτθρίηει τον Βάγκνερ ωσ 

«προφιτθ» τθσ εκνικοςοςιαλιςτικισ λαίλαπασ.   

3.3: Ο ΑΝΤΛΣΘΜΛΤΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΓΚΝΕ44 

  Θ αντίκεςθ του Βάγκνερ προσ τουσ Εβραίουσ εκδθλϊκθκε ζντονα ςτο άρκρο του Ο 

Λουδαϊςμόσ ςτθ μουςικι, Das Judentum in deer Musik,που κυκλοφόρθςε ςτο 

περιοδικό του Σοφμαν, Niue Zeitschrift fur Musik, τo 1850 και υπζγραψε με το 

ψευδϊνυμο Freigedank, που ςθμαίνει ο ςκεπτόμενοσ ελεφκερα. Ρολλοί 

μεταπολεμικοί ςυγγραφείσ, απζδωςαν τον αντιςθμιτιςμό του Βάγκνερ ςτο 

γενικότερο ρεφμα τθσ εποχισ. Πμωσ, εκείνθ τθν εποχι μζχρι και το 1870,ο 

αντιςθμιτιςμόσ ιταν απαράδεκτοσ κοινωνικά.  

  Το άρκρο του αναλφει τθν επίδραςθ των Εβραίων ςτον κόςμο τθσ μουςικισ και 

γενικότερα ςτον κόςμο τθσ Τζχνθσ. Με βάςθ το ότι οι Εβραίοι, δεν μποροφν να 

δθμιουργιςουν αυκεντικι τζχνθ εξαιτίασ τθσ πίςτεϊσ τουσ ςε ζνα ςκλθρό και 

εκδικθτικό κεό, τον οποίο απαγορευόταν να απεικονίηουν. Αυτό το αποδίδει και ςε 

ςυγγενι αίτια: «Μια φυλι που το γενικό παρουςιαςτικό τθσ δεν μποροφμε να 

κεωριςουμε ταιριαςτό για αιςκθτικοφσ ςτόχουσ, είναι κατά τεκμιριο αδφναμθ για 

κάκε καλλιτεχνικι παρουςίαςθ τθσ φφςεϊσ τθσ».45 

  Ο Βάγκνερ αναπτφςςει δφο κφριεσ απόψεισ. Θ πρϊτθ είναι ότι οι Εβραίοι 

προτιμοφν να ηουν κάνοντασ μθ παραγωγικά επαγγζλματα: «τθν πολιτικι κακ’ 

εαυτι δεν πολεμιςαμε ποτζ πραγματικά τουσ Εβραίουσ. Μάλιςτα επιτρζψαμε ςτθν 

Λερουςαλιμ να ζχει τθν υπζρτατθ κυριαρχία και ανακαλφψαμε προσ δυςαρζςκειά 
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μασ, ότι ο κφριοσ φον Ρότςιλντ, πονθρόσ για να ανακθρφξει τον εαυτό του «Βαςιλζα 

των Λουδαίων», προτίμθςε να παραμείνει «Εβραίοσ των Βαςιλζων».46  

  Θ δεφτερθ άποψθ, θ οποία ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τον Βάγκνερ, αφορά τθν 

δφναμθ των Εβραίων ςτο κεατρικό χϊρο και τον Τφπο. Συγκεκριμζνα αναφζρει: 

«Ανακαλφπτουμε, προσ ζκπλθξι μασ, ότι ενϊ δίνουμε τισ άςχετεσ φιλελεφκερεσ 

μάχεσ μασ ςτον ουρανό τθσ πλάνθσ, θ όμορφθ γθ τθσ πραγματικότθτασ ζχει 

καταλθφκεί από κάποιον που αναμφίβολα διαςκεδάηει με τισ πτιςεισ τθσ 

φανταςίασ μασ, κάποιον που μασ περιφρονεί πάρα πολφ για να χαλαρϊςει τον 

χαλινό του πάνω ςτον υλικό μασ κόςμο. Σελείωσ απαρατιρθτα, ο «πιςτωτισ των 

Βαςιλζων», ζχει γίνει « Βαςιλεφσ των πίςτεων» και μποροφμε να κεωριςουμε τθν 

παράκλθςθ αυτοφ του Βαςιλζωσ για χειραφζτθςθ ωσ ιδιόρρυκμα αφελι, μια και 

ςτθν πραγματικότθτα εμείσ πρζπει να αγωνιςκοφμε για χειραφζτθςθ από τουσ 

Εβραίουσ. Ζτςι όπωσ είναι ο κόςμοσ ςιμερα, ο Εβραίοσ είναι περιςςότερο από 

χειραφετθμζνοσ, είναι ο κυβερνιτθσ. Και κα ςυνεχίςει να κυβερνά ,όςο το χριμα 

παραμζνει θ δφναμθ ςτθν οποία υποδουλϊνονται όλεσ οι δραςτθριότθτζσ μασ… Ότι 

οι μεγάλοι καλλιτζχνεσ μόχκθςαν να φζρουν ςτθ ηωι ςε δφο χιλιάδεσ χρόνια 

δυςτυχίασ, ο Εβραίοσ ςιμερα το μετατρζπει ςε καλλιτεχνικι επιχείρθςθ47». 

   Στθν δεφτερθ ζκδοςθ αυτοφ του άρκρου, το 1869, ο Βάγκνερ γράφει, 

υποςτθριηόμενοσ τισ απόψεισ του, πωσ από τθν ζκδοςθ του άρκρου, οι Εβραίοι 

κιρυξαν πόλεμο εναντίον του ζργου του. Ϋσ παράδειγμα, αναφζρει τον αυςτριακό 

κριτικό Ζντουαρντ Ωάνςλικ, ο οποίοσ ενϊ ιταν υποςτθρικτισ του μζχρι το 1850, 

μετετράπθ ςτον διαςθμότερο εχκρό του ζργου του. Τον Ωάςλικ διακωμωδεί ςτο 

πρόςωπο του Βeckmesser ςτουσ Αρχιτραγουδιςτζσ,  διακωμωδϊντασ τθ μουςικι 

τθσ ςυναγωγισ, ςτο άρκρο του : «Ποιοσ δεν είναι πεπειςμζνοσ ότι θ μουςικι κεία 

λειτουργία ςε μία λαϊκι υναγωγι είναι μία απλι καρικατοφρα;» 48 

  Ακόμα, θ απζχκειά του προσ τουσ Εβραίουσ αναφζρεται ςτα εξισ λόγια του 

άρκρου του: «Κα επιχειριςουμε να κατανοιςουμε τθν ακζλθτθ αποςτροφι που 

γεννοφν μζςα μασ θ προςωπικότθτα και τα ζκιμα των Εβραίων, οφτωσ ϊςτε να 

δικαιολογιςουμε το ενςτικτϊδεσ αυτό ςυναίςκθμα, που είναι φανερά ιςχυρότερο 

και πιο δυνατό από τθν επικυμία μασ να απαλλαγοφμε απ’ αυτό». 49 

  Συνεχίηοντασ, περιγράφει τον Εβραίο, ο οποίοσ κα αποτελζςει πρότυπο για τον 

Μίμε ςτο Δαχτυλίδι. Συμπεραίνει ότι απζτυχε να αφομοιωκεί με τον γερμανικό λαό, 

παρά τθ χειραφζτθςι του, εξαιτίασ του ίδιου του εβραϊκοφ του χαρακτιρα.  

Συγκριμζνα αναφζρει: «Αν και οι ιδιορρυκμίεσ τθσ εβραϊκισ ομιλίασ και του 

τραγουδιοφ είναι πιο ζντονεσ ςτον κοινό Εβραίο, που ζμεινε πιςτόσ ςτθ ράτςα του, 
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και ο καλλιεργθμζνοσ Εβραίοσ υποβλικθκε ςε μεγάλουσ κόπουσ για να τισ 

ξεφορτωκεί, παρ’ όλα αυτά προςκολλϊνται επάνω του με αυκάδθ επιμονι. Αν και 

αυτό το δυςτφχθμα μπορεί να εξθγθκεί από τθ φυςιολογία, ςχετίηεται επίςθσ με τθν 

κοινωνικι κζςθ του καλλιεργθμζνου Εβραίου…». Ραρατθροφμε λοιπόν, πόςο 

ζντονθ είναι θ φυλετικι διάκριςθ του Βάγκνερ προσ τουσ Εβραίουσ. Μία διάκριςθ θ 

οποία κα ςυςχετιςτεί αργότερα με τθν ιδεολογία του Γϋ άιχ. 

   Μπορεί να ειπωκεί πωσ ο Βάγκνερ, βάςιηε αυτζσ τισ ρατςιςτικζσ του ιδζεσ προσ 

τουσ Εβραίουσ, ςτο ότι ο γερμανιςμόσ δεν εντάχκθκε ςτθν κουλτοφρα τουσ. Οι ίδιοι 

ζμειναν πιςτοί ςτισ δικζσ τουσ παραδόςεισ, εμποδίηοντασ ζτςι τθν  εξζλιξθ του 

πολιτιςμικοφ γερμανιςμοφ και εμποροποιϊντασ το κάκε τι που αφοροφςε τθν 

τζχνθ, όπωσ ζχει προαναφερκεί. 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

  Ραρατθρείται λοιπόν, ότι ο Βάγκνερ υπιρξε ζνασ από του πρωτοπόρουσ και 

καινοτόμουσ ςυνκζτεσ όλων των εποχϊν. Ιταν μια από τισ πιο ςθμαντικζσ μορφζσ 

του 19ου αιϊνα.  

  Ιταν Γερμανόσ ςυνκζτθσ, κεατρικόσ ςκθνοκζτθσ, χρθςιμοποιοφςε τθν πολεμικι, 

ζνα αμφιλεγόμενο επιχείρθμα, με ςκοπό να αποδείξει τθν ορκότθτα μια 

ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ και το λάκοσ τθσ αντίκετθσ κζςθσ. Υπιρξε και μαζςτροσ ο 

οποίοσ είναι περιςςότερο γνωςτόσ για τισ όπερζσ του.  

  Σε αντίκεςθ με τουσ περιςςότερουσ ςυνκζτεσ όπερασ, ο Βάγκνερ ζγραφε και το 

λιμπρζτο και τθ μουςικι για κακζνα από τα ζργα του που ανζβαινε ςτθ ςκθνι. Αυτό 

φαίνεται από τθ ςυνεχι λογοδοςία του, τθ ςυνεχι δικαιολόγθςθ του ζργου του, τθ 

κεωρθτικοποίθςθ τθσ ίδιασ του τθσ δθμιουργίασ , με αποτζλεςμα να γίνει μοναδικό 

παράδειγμα ςτθν ιςτορία τθσ μουςικισ και γενικότερα τθσ τζχνθσ.  

  Και εδϊ τίκεται το εξισ ερϊτθμα: « Τι προθγείται, θ κακαρι καλλιτεχνικι 

ζμπνευςθ και δθμιουργία ι θ κεωρθτικι ςφλλθψθ όπου θ δθμιουργία του 

λειτουργεί ωσ παράδειγμα»;  

  Ραράλλθλα με τα ζργα του, εξζφραςε μφχιεσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσ ψυχολογίασ 

με πρωτοφανι ακρίβεια και δφναμθ. Βαλλόμενοσ από το κατεςτθμζνο τθσ εποχισ, ο 

ςυνκζτθσ ςτιριξε το δθμιουργικό του ζργο με ιδεολογικι αποςκευι, τθν οποία 

αποτφπωςε ςε πλικοσ από κείμενα. Τα γραπτά αυτά ζδωςαν λαβι για 

ενκουςιϊδθσ ςυμπαρατάξεισ όςο και για τεράςτιεσ αντιδράςεισ ιδθ από εκείνθ τθν 

εποχι, ενϊ χρθςιμοποιικθκαν κατά το δοκοφν μετά τον κάνατό του.  

  Θ περιπετειϊδθσ ηωι του ςυνκζτθ, οι ςχζςεισ, ζςτω ςε διαφορετικζσ περιόδουσ 

τθσ ηωισ του, με ανκρϊπουσ που αντιπροςωπεφουν τόςο διαφορετικά πράγματα 

όςο ο επαναςτάτθσ Μιχαιλ Μπακοφνιν και ο παραμυκζνιοσ βαςιλιάσ Λουδοβίκοσ 

Βϋ τθσ Βαυαρίασ, θ εικόνα ενόσ μονίμωσ καταδιωκόμενου επαναςτάτθ, ο οποίοσ 

είχε εξίςου ςχζςθ με μονάρχεσ, όπωσ βεβαίωσ οι κυελλϊδεισ ζρωτζσ του, 

εμπλουτίηουν παραπζρα τθν πλθκωρικι εικόνα.  

  Βζβαια κανείσ δεν κα μποροφςε να παραλείψει τον αμφιλεγόμενο χαρακτιρα του 

Βάγκνερ, κακϊσ κατάφερνε με τισ απόψεισ του και τισ πράξεισ του να πολϊνει το 

τον κοινωνικοπολιτικό πλθκυςμό, και να προκαλεί τισ αντιδράςεισ και τα ςχόλια 

πολιτικϊν, κριτικϊν και άλλων ςυνκετϊν.  

  Απζναντι ςτισ κοινωνικζσ πρωτοπορίεσ τθσ εποχισ του ο Βάγκνερ τοποκζτθςε τθ 

δικι του καλλιτεχνικι πρωτοπορία. Θ κοινωνικι ουτοπία του ςυνκζτθ γίνεται 

πραγματικότθτα μζςα ςτθν τζχνθ του και μζςω αυτισ. Και αν όλα εξαφανιςτοφν, 
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και αν οι ιδζεσ δεν ζχουν πλζον το παραμικρό  ενδιαφζρον, εκείνο που κα μείνει 

είναι μεγάλθ δφναμθ τθσ μουςικισ του. 
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