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Rozdział 2

KRÓL BEZ KRÓLOWEJ

Jest wysoki, piękny, młody.
Takim tłumy Monachijczyków widzą nowego króla Bawarii, który 

wczoraj jeszcze był najbardziej tajemniczym z bajkowych królewiczów. 
Dla ogromnej większości bawarskiego ludu Ludwik jest objawieniem, 
najmilszą niespodzianką, więcej: zwiastunem szczęścia.

14 marca 1864 roku w towarzystwie arcybiskupa Monachium, w oto-
czeniu dworu, ambasadorów, książąt niemieckich i wielkiego tłumu ludzi, 
król idzie w orszaku żałobnym za trumną Maksymiliana i wchodzi na Resi-
denzstrasse. Od Rezydencji do kościoła Teatynów1, gdzie Maksymilian ma 
być pochowany, droga nie jest daleka, ale dostatecznie długa, aby Ludwik 
wzbudził podziw swoich poddanych.

Jego wysoką postać – 190 centymetrów wzrostu – opina dobrze skrojony 
mundur, zdobny w wielką wstęgę Orderu Świętego Huberta. Ze szczupłą, 
wysmukłą sylwetką niezupełnie harmonizuje zbyt mała, jak się wydaje, 
głowa. Rysy twarzy są subtelne, owal regularny, postawa pełna godności. 
Bladość cery – pogłębiona może wzruszeniem – stanowi kontrast dla 
wielkich oczu spoglądających w przestrzeń oraz czerni obfitych włosów.

Prawdziwe bóstwo! Podbite serca rozentuzjazmowanych Bawarczyków 
żywić będą od tej chwili niezachwianą miłość dla nowego króla, który łączy 
w sobie tyle zalet. W przededniu owej niosącej rzeźwy powiew wiosny 
1864 roku, ogólne radosne ożywienie tego żałobnego dnia daje początek 
jednej z najpiękniejszych wiosen w historii.

„To najpiękniejszy młody mężczyzna, jakiego kiedykolwiek widziałam 
– pisze austriacka powieściopisarka Klara Tschudi; i dodaje: – Choćby 
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był żebrakiem, byłabym go zauważyła. Nikt, młody czy stary, bogaty czy 
biedny, nie mógł pozostać obojętnym na czar, jaki emanował z jego postaci. 
Bujne, lekko falujące włosy i cień puszczającego się wąsa upodabniały 
jego twarz do dzieł mistrzów starożytności, na których kształtują się nasze 
pierwsze wyobrażenia o męskiej urodzie, takiej, jaką uznawali Grecy.”

Ten świadek i kobieta – nie znajduje dosyć słów dla urody Ludwika. 
Inny natomiast współuczestnik wydarzenia, Anglik, mężczyzna, ubolewa, 
że obfita czupryna odejmuje marsowego wyglądu, jaki powinien cechować 
króla, przyznaje za to, że Ludwik trzyma się w siodle z doskonałą swobodą 
i jak na swój wiek nosi się z niezwykłą godnością.

Przy bliższym poznaniu entuzjazm współczesnych jeszcze rośnie. Ci, 
którzy mogli się do niego zbliżyć, rozpływają się w pochwałach. Podkreśla 
się, że ma niezwykle przyjemnie brzmiący głos, że wyraża się bardzo po-
prawną niemczyzną i że prowadzi rozmowę na jak najlepszym poziomie. 
Krótko mówiąc, prawdziwy królewicz.

Lecz najbardziej znamiennym świadectwem i może najbardziej wiary-
godnym, bo nie podlegającym zarzutowi stronniczości, jest opinia księcia 
von Hohenlohe, który przez jakiś czas będzie ministrem Ludwika II. Ten 
potomek wielkiej rodziny żywi sympatie pruskie i jego sąd przypomina 
werdykt Bismarcka. W liście adresowanym do królowej Wiktorii pisze: „Co 
się tyczy Bawarii, trudno mi nie wyznać, że mamy najmilszego monarchę, 
jakiego zdarzyło mi się widzieć. To natura z gruntu szlachetna i poetycka. 
Jego osoba porywa swoim nadzwyczajnym urokiem, wyczuwa się, że 
jego polityka jest wyrazem życzliwego serca. Przy tym nie brak mu ani 
inteligencji, ani charakteru. Pragnąłbym, aby zadania, jakie przypadną mu 
w czasie panowania, nie były ponad jego siły”.

Opinia ta jest o tyle godna uwagi, że sformułowana została 15 kwietnia 
1865, czyli rok po wstąpieniu Ludwika na tron. Osąd ten pozbawiony jest 
gorączki okresu koronacji i wolny od zaraźliwego entuzjazmu, od serdecz-
nego zaślepienia Bawarczyków, uszczęśliwionych tym, że mają za króla 
jednego z najbardziej czarujących władców Europy. Zauważmy, że książę 
von Hohenlohe, zwolennik Prus, a więc współsprawca utraty bawarskiej 
niepodległości, nie neguje dobrej woli Ludwika, której wielu historyków 
po prostu mu odmawia. Wartość człowieka jest czasem lepiej oceniana 
przez jego adwersarzy niż przyjaciół. Odnotujmy jednakże wraz z księciem 
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von Hohenlohe – że dobra wola nie wystarcza, żeby być królem. Wola 
w każdym razie istnieje.

Orszak żałobny przystaje przed kościołem Teatynów, wzniesionym pod 
koniec XVII w. jako bogata synteza stylów renesansu i baroku. Wkrótce 
ciało Maksymiliana II spocznie w nawie, po prawej stronie, w pobliżu 
grobowca, w którym pochowany jest jego dziadek Maksymilian Józef, 
pierwszy król Bawarii.

Odtąd Ludwik musi już sam panować, decydować, wybierać. 30 marca 
po raz pierwszy mówi w charakterze sprawującego władzę o polityce, jaką 
zamierza prowadzić. Jego przemówienie w Radzie Państwa, gdzie składa 
przysięgę, nie ma w sobie nic przełomowego.

Ludwik pójdzie za przykładem ojca, „licząc na to, że do spełniania 
trudnego urzędu Bóg doda mu sił i oświeci ducha”. Wyczuwa się zakłopo-
tanie młodego człowieka „powołanego – zdaniem von Mohla, dyplomaty 
badeńskiego dworu – nieoczekiwanie i bez uprzedniego przygotowania do 
przejścia z pokoju dziecinnego do sali tronowej”.2

Ludwik zatrzymuje barona Ludwiga von Pfordtena jako szefa rządu, 
składającego się z sześciu ministrów i trzech szefów sztabu generalnego. 
Do stopnia generała majora awansowany jest człowiek, którego Ludwik 
dobrze zna: to hrabia La Rosée, jego dawny guwerner, przydzielony do 
osoby króla. Lecz najbliższym współpracownikiem Ludwika – to znaczy 
tym, którego widuje najczęściej – jest wysoki funkcjonariusz, który służył 
już Maksymilianowi; to baron von Pfistermeister, szef królewskiej kancelarii. 
Starszy od von Pfordtena, prawie łysy, ma owalne oprawne okulary, wąsy 
i białą bródkę, a ponadto bliskie mu są poglądy reakcyjne. Poza adiutantami, 
w tym Paulem von Taxis, otoczenie króla jest w podeszłym wieku. Ludzie, 
którzy mu doradzają, znali Maksymiliana, znają Bawarię i Bawarczyków. 
I usiłują z opóźnieniem nauczyć Ludwika tego, co powinien już wiedzieć.

Pierwsze tygodnie wiosny 1864 upływają jak idylla. Bawarczycy 
mają jeszcze w pamięci obraz Ludwika w błękitnym dolmanie, białych 
spodniach, wysokich czarnych butach do konnej jazdy, udrapowanego 
w gronostajowy płaszcz koronacyjny. „Miodowy miesiąc początków pa-
nowania” – pisze  Jacques Bainville. Eduard von Bomhard, minister spra-
wiedliwości, który nie wchodził w skład poprzedniego gabinetu, opowiada 
o audiencji u młodego władcy: „Nastoletni król, w aureoli młodzieńczej 
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urody, o wielce nobliwej twarzy i sylwetce, przyjmuje mnie w uroczy-
stym stroju, z gwiazdą swego orderu na piersi. Pokazawszy mi z wielką 
kurtuazją imponujący widok, jaki rozciąga się za oknami zamku, mówi 
o moich ministerialnych pracach, o czym wydaje się być zadziwiająco 
dobrze poinformowany, prawdopodobnie przez swojego szefa kancelarii. 
Gdy wstaliśmy od stołu, król wziął mnie na stronę i rozmawiał ze mną, 
najwyraźniej ciekaw dowiedzieć się czegoś o kwestiach historycznych 
i prawnych, o nowościach z dziedziny historii i o sytuacji politycznej”.

Nie oznacza to jednak, że wstąpienie na tron zmieniło Ludwika. Jego 
nostalgiczna natura, upodobanie do samotności tylko czekają, by znów 
wziąć górę. Król walczy ze sobą. Minister sprawiedliwości dodaje: „Ale 
spostrzegłem wkrótce, że zachowując pozornie cały swój wdzięk i życz-
liwość, prostował się nagle z wejrzeniem poważnym, nawet surowym, 
i przyjmował sposób bycia ponury, kontrastujący z poprzednim. Pomy-
ślałem: «Oby Bóg sprawił, jeśli dwie natury walczą ze sobą w duszy tego 
młodzieńca, aby zatriumfowała ta dobra.»”.

Choć chętniej przyjmuje członków rządu w którymś z zamków, jak Berg 
lub Hohenschwangau, niż w Monachium, Ludwik przynajmniej traktuje 
serio swoje królewskie rzemiosło. Od ósmej trzydzieści do dziesiątej przyj-
muje sekretarzy, o jedenastej ministrów. Śniadanie jada wczesne, pod ko-
niec przedpołudnia; później, przed udaniem się na spacer, udziela audiencji. 
Pod koniec popołudnia znów robocze posiedzenia z sekretarzami, potem, 
do godziny obiadu, słucha lektury biuletynów i gazet monachijskich.

Ten nazbyt rozsądny tryb życia potrwa tyle co miodowy miesiąc. Dla 
Ludwika sprawy królestwa są ciężką pańszczyzną i ochrzci je ironicznie 
mianem: „państwowe bagatelki”. Wypełnia swój obowiązek, ale tylko pa-
trzy, by się od niego uwolnić. Gdy upłynie okres oficjalnej żałoby, Ludwik 
wykona swój pierwszy królewski gest – znamienny i zgodny z tradycją 
Wittelsbachów – będzie to gest mecenasa.

Pewnego kwietniowego poranka baron von Pfistermeister zostaje we-
zwany do króla. Szef kancelarii sądzi, że jego młody władca niepokoi się 
sytuacją w księstwach. Wiadomości napływające z Północy są rzeczywi-
ście alarmujące. Mówi się, że Prusacy czynią przygotowania, by uderzyć 
na Półwysep Jutlandzki i na wyspy okalające jego wybrzeże wschodnie.
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Lecz tego ranka królowi Bawarii ani w głowie Dania. Myśli o pewnym 
człowieku, którego dzieła intrygują go od lat. Człowieku, którego chce 
poznać, któremu chce pomóc i dodać otuchy, i wreszcie go odnaleźć: 
o Ryszardzie Wagnerze.

Ludwik sprawdził sporządzoną przez policję listę cudzoziemców bawią-
cych przejazdem w Monachium. Na próżno – nie ma Wagnera. A przecież 
25 marca, w Wielki Piątek, ów człowiek, zrozpaczony i u kresu sił, ułożył 
w Monachium swoje własne epitafium: „Tu spoczywa Wagner, który nie 
został niczym, nawet kawalerem najnędzniejszego orderu”. Tego samego 
dnia Wagner ujrzał w witrynie portret nowego króla Bawarii, którego ojciec 
zmarł dwa tygodnie temu. Kompozytor oświadcza, iż jest poruszony „nie-
wypowiedzianym wdziękiem rysów nieuchwytnych i uduchowionych”.

Nie ma Wagnera? Trzeba bezwzględnie dowiedzieć się, gdzie jest, i na-
tychmiast go sprowadzić. Król obarcza tą misją swego szefa kancelarii, 
misją nie mającą doprawdy nic wspólnego z polityką ani dyplomacją. Ale 
dla barona Pfistermeistra, który wszystkiego się mógł spodziewać, tylko 
nie tego, o co właśnie królowi chodzi, Wagner jest nazwiskiem pospolitym. 
„Jakiego Wagnera, najjaśniejszy panie?”.

Dla króla od dawna istnieje tylko jeden Wagner. Nie jest to jednak tak 
oczywiste dla wysokiego urzędnika. Dowiaduje się zatem, że chodzi o kom-
pozytora Lohengrina i Tannhäusera, że musi go odnaleźć i sprowadzić. 
Szybko. Dyskretnie. Taki jest rozkaz, pierwszy rozkaz nowego króla. Kilka 
dni później, 14 kwietnia, czytano w „Augsburger Abendsblatt”, augsburskiej 
popołudniówce, że „radca dworu, pełniący funkcję szefa kancelarii, udał się 
w podróż do Wiednia”. Gazeta natychmiast zaczęła snuć domysły, że może 
chodzić o ważną misję polityczną albo oświadczyny. Były to hipotezy praw-
dopodobne. Austria jest bliska Bawarii pod każdym względem. Dyploma-
tyczne zabiegi mogłyby stanowić przeciwwagę dla wojny księstw, do której 
Austria została wciągnięta przez Prusy. Co się zaś tyczy ożenku, to wszystkie 
swatki zaprzątają nim głowę młodego króla, którego serce jest do wzięcia.

Nikt się nie domyśla, że tajną misją barona jest wpaść na trop człowieka, 
którego kilka policji państwowych uważa za niebezpiecznego rewolucjonistę.

W kwietniu 1864 roku jest to istotnie jedno z oblicz Wagnera. A znajduje 
się on na skraju przepaści. Zadłużony po uszy, ścigany z jednej i drugiej 
strony Alp przez tracących cierpliwość wierzycieli, zmuszony do coraz 
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pośpieszniejszychi częstszych przeprowadzek, z sercem znękanym burz-
liwymi romansami, z duszą zranioną niepowodzeniami – błąka się po całej 
Europie. Osamotniony, opuszczony przez prawie wszystkich przyjaciół, 
ukrywa się, ponieważ jego przeszłość polityczna zamknęła mu wstęp do 
wielu krajów.

Jego życie zaś, niesłychanie obfite w wydarzenia, jest bajeczną powie-
ścią, której główne zarysy trzeba znać, jeśli chcemy zrozumieć najważ-
niejszy okres życia Ludwika II. Ryszard Wagner, ów banita, awanturnik, 
sam siebie uważający za człowieka skończonego, urodził się wśród huku 
dział Napoleona, usiłującego stawić czoło konsekwencjom katastrofalnej 
wyprawy do Rosji. Narody Europy połączyły się, by obalić francuską he-
gemonię. W Europie potworzyły się koalicje. Każda bitwa liczyła się teraz 
bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

Nazajutrz po bitwie pod Budziszynem, w sobotę 22 maja 1813 roku, 
w Lipsku, rodzina Fryderyka Wagnera, sekretarza komendy policji, po-
większa się o dziewiąte dziecko. Mały Ryszard jest rówieśnikiem Verdiego, 
młodszy od Chopina, Schumanna i Liszta. Niedługo po wielkiej bitwie pod 
Lipskiem, zwanej „bitwą narodów” – ponad 100.000 zabitych i rannych 
– zagrożenie napoleońskie ustępuje w mieście miejsca epidemii tyfusu. 
Ludność, już dostatecznie umęczona, teraz jest wprost dziesiątkowana. 
Fryderyk Wagner pada ofiarą zarazy, a jego małżonka Johanna w 1814 
roku wychodzi powtórnie za mąż za Ludwika Geyera, bliskiego przyjaciela 
rodziny, znanego aktora. Schubert komponuje swoje utwory na fortepian, 
Weber wystawia Wolnego Strzelca, a mały Ryszard rośnie. Jako młodzie-
niec, zdobywający wykształcenie muzyczne w szkole im. św. Tomasza, 
odkrywa Mozarta, ale to Beethoven – właśnie skomponował Dziewiątą 
symfonię – przesądzi o powołaniu młodego Wagnera.

W wieku 19 lat Wagner jest niedużego wzrostu co prawda, ale ma wy-
sokie czoło, zmysłowe usta, oczy niebieskie i nawiedzone. Kobiety zaczną 
niebawem zajmować wiele miejsca w jego życiu. Jest zakochany w dwóch 
siostrach, córkach hrabiego Patchy, który zaprosił tego biednego niezna-
nego chłopca do swego zamku Pravonice w Czechach. Wagner właściwie 
zakochany jest w Jenny, ale Augusta jest bardzo zalotna. Wyprowadzony 
w pole, mści się za tę podwójną czeską idyllę, pisząc swoją pierwszą operę 
Wesele (1832), której nie dokończy, a fragmenty później zniszczy.
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I oto widzimy go jako dyrygenta orkiestry teatru w Magdeburgu. Ze 
swego pulpitu zauważa miłą aktorkę o świeżej urodzie Minnę Planer, star-
szą od niego o cztery lata. Czy jest piękna? Utalentowana? Niekoniecznie. 
Czy zauważyła, że młody dyrygent ma iskrę geniuszu? Jej zdaniem jest 
interesujący, energiczny, męski.

Kochanków w pewnym momencie poróżniła sprzeczka, ale następuje 
pojednanie i biorą ślub w Królewcu 24 listopada 1836 roku. Ich kariery, 
połączone węzłem małżeńskim, toczą się rytmem życia prowincjonal-
nego. 

W tym czasie nie ominie ich jednak burza: Wagner, zapożyczając temat 
od Szekspira, komponuje dwuaktową operę Zakaz miłości, w której mowa 
jest o zuchwałej nowicjuszce. Kompozytor bardzo liczy, że ten utwór 
przyniesie mu tak gwałtownie potrzebne pieniądze. Tymczasem klapa, co 
gorzej: skandal. Na drugim przedstawieniu bójka na pięści między artysta-
mi przeradza się w ogólną bijatykę na scenie. Kurtyna opada – zespół nie 
może kontynuować przedstawień! Pierwsza oficjalnie wystawiona opera 
Wagnera wywołuje skandal. Mamy 29 marca 1836 roku. Wagner już zyskał 
swoich zwolenników i przeciwników.

Małżeńskie stadło zaledwie wegetuje, kiedy Ryszard – na skutek usil-
nych starań – otrzymuje posadę dyrygenta w operze ryskiej. Choć daleko 
tu do przepychu, nowy Musikdirektor komponuje pięcioaktową operę 
Rienzi, pisze artykuły o Bellinim, organizuje sezon operowy na łotwie. 
Niewyczerpany, niezmordowany, perfekcjonista, zamęcza ludzi nadmia-
rem pracy. „Wagner zadręczał mój personel nie kończącymi się próbami” 
– opowiada Holtei, dyrektor opery. Całe dni nie dojadał, noce spędzał na 
przerabianiu partytur, wszystko w zabójczej gorączce. Kto inny padłby 
z przepracowania, on wytrzymuje, tryska energią, żyje, dzięki sile swojej 
natury staje się wielki. Wagner jest już Wagnerem.

Ale mało kto o tym wie...
Nagle katastrofa! Z powodu niecnych knowań Wagner znajduje się na 

ulicy. Opera w Rydze już go nie potrzebuje. Co robić? Wobec koszmaru 
ciągłego ocierania się o nędzę widzi jedno wyjście, jedyny sposób na 
uniknięcie prowincjonalnej przeciętności, ciasnoty umysłów, złośliwości 
zazdrosnych: wyjechać do Paryża! Dlaczego do Paryża? Ponieważ od do-
brych dziesięciu lat jest to pierwsze miasto, jeśli chodzi o życie muzyczne 
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w Europie. Zanim wystawi swoje szanse na próbę, poprzedzi wyjazd listem 
do Scribe’a, słynącego z obfitej twórczości librecisty.

Cóż, kiedy artysta musi rychło spuścić z tonu. Paryż nie oczekuje 
 Wagnera. Spotyka się ze Scribe’em, który ocenia jego muzykę jako uroczą, 
wędruje korytarzami opery, odwiedza loże śpiewaków i biura wydawców 
muzycznych. Jeden z nich, Maurice Schlessinger, filar „Gazette Musica-
le”, wydawca Chopina i Liszta, zatrudnia Wagnera najpierw jako kiepsko 
opłacanego skrybę do prac aranżerskich, potem do pisania tekstów. Jego 
pierwszy artykuł – napisany oczywiście po niemiecku i tłumaczony na 
własny koszt – jest zatytułowany O muzyce niemieckiej. Został zauważony, 
przeczytany, zamówiono następne. Angażując się w tym nieoczekiwanym 
kierunku, Wagner, w zamian za kilkadziesiąt franków, które muszą mu 
wystarczyć, zaczyna pisać coś, co nazwalibyśmy dziś „cyklem”. Może 
nareszcie wyrazić swoje tezy, idee, doktrynę. A nie brak mu pomysłów; 
wymyśli nawet „wizytę u Beethovena” – którego nigdy nie spotkał! – 
i autorowi Fidelia włoży w usta wypowiedzi mocno przypominające jego 
własne: „Głos ludzki jest instrumentem szlachetniejszym i piękniejszym 
niż wszystkie inne” – napisze.

Podczas gdy Minna czyni cuda, by utrzymać dom, Ryszard ma jedną, 
ale olbrzymią satysfakcję: jego Krzysztof Kolumb jest w programie prób 
koncertów w Konserwatorium. Paryska „Gazette Musicale” z 22 stycznia 
1840 zapowiada, że „uwertura młodego niemieckiego kompozytora była 
w próbach orkiestry Konserwatorium i otrzymała jednogłośny aplauz. 
Mamy nadzieję na częste słuchanie tego dzieła, z czego będziemy zdawać 
relacje”3. Po raz pierwszy Wagner czyta swoje nazwisko we francuskiej ga-
zecie.

Zainspirowany legendą opowiedzianą przez Heinego – będącego wów-
czas słynnym dobrowolnym wygnańcem w Paryżu – Wagner zaczyna pra-
cować nad Latającym Holendrem, przyszłym Statkiem widmem. Sporządza 
szkic tego dzieła dla dyrektora opery, który, wyraziwszy zadowolenie, 
postanawia powierzyć napisanie partytury osobie trzeciej, jeśli za cenę 
500 franków Wagner sceduje swoje prawa.

Głęboko dotknięty tym, że do jego pomysłu muzykę ma skomponować 
kto inny – co gorsza, Francuz! – jednak z ulgą myśli o mającej wpłynąć go-
tówce.
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Rozdarty między tymi dwoma odczuciami, Wagner przyjmuje propozy-
cję, przysięgając sobie, że przechytrzy tych Francuzów i pomimo umowy 
odda pierwszeństwo wystawienia Statku widma Niemcom.4

Państwo Wagnerowie trochę odetchnęli. Można znów wynająć pianino. 
Toteż Ryszard rozpoczyna wyścig z czasem: dziesięć dni na tekst, siedem 
tygodni na muzykę. Czyżby nareszcie szczęście się uśmiechnęło? Listow-
nie dowiaduje się, że Rienzi będzie wystawiony w Teatrze Królewskim 
w Dreźnie w najbliższym sezonie jesienno-zimowym (1842). Niemcy 
przychodzą Wagnerowi na ratunek.

Ale trzeba wytrzymać jeszcze rok, a owej jesieni 1841 pieniędzy jest 
mało. Oddalony na chwilę niedostatek powraca. Minna i Ryszard przepro-
wadzają się na rue Jacob 14 i trzeba znowu imać się podrzędnych prac. 
Wagner zatrudni się nawet jako członek chóru Opery Paryskiej, za co otrzy-
mywać będzie trzy franki za występ. Stanowczo widać, że Opera Paryska 
nie chce Wagnera, choć wchodzi on wejściem dla artystów.

7 kwietnia 1842 nadchodzi wreszcie „dzień wyzwolenia”. Wagnerowie 
opuszczają Paryż i udają się do Niemiec; bliski jest termin Rienziego, 
a Statek widmo znajduje się w programie Opery Berlińskiej. Okres „pa-
ryskich zamków”, które się wszystkie rozwiały jak jakiś omam, zostaje 
zakończony. Wagner nie ma co do tego wątpliwości: paryski czyściec, 
paryski koszmar zdobywania codziennego chleba jest skończony. Przybył 
tu z ogromnymi nadziejami, wyjeżdża pokrzepiony obietnicami świad-
czącymi o tym, że Niemcy wreszcie go zaakceptują. Jakby na dowód, że 
ojczysty kraj nigdy nie porzuca całkowicie swoich dzieci.

20 września 1842 pięcioaktowa opera Rienzi święci triumfy. Mając 29 lat 
Wagner osiąga swój pierwszy publiczny sukces. 2 stycznia następnego 
roku odbywa się prawykonanie Latającego Holendra, zwanego później 
Statek widmo. Utwór wprawia nieco w zakłopotanie, ale towarzyszą mu 
też pochwały i słowa zachęty pod postacią propozycji. Najponętniejsza: 
dekret jego królewskiej mości Fryderyka Saksońskiego mianującego go 
pierwszym dyrygentem Teatru Królewskiego w Dreźnie.

Poza tym pisze. Szkic do Venusberg, późniejszego Tannhäusera, nabiera 
kształtu. W Berlinie, w obecności króla Prus, sala dzieli się według zasady, 
która się będzie powtarzać: prasa – z nielicznymi wyjątkami – tchnie nie-
nawiścią. Uwagi krytyczne wymierzone są przeciwko partyturze. Oceny: 


