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Жоден діяч мистецтва не тримав публіку в такому стані непобор-
ного захвату, як Ріхард Вагнер. Через десятиліття після його смерті 
хвилі суперечок про нього не вщухали. Книги, написані супротивни-
ками Вагнера та його захисниками, зібрали цілу бібліотеку. Біографії 
Вагнера, монографії про нього -  це неозоре море літератури, і важко 
знайти подію в житті композитора, надзвичайно важливу або зовсім 
малозначну, яка не була б ретельно вивчена та підтверджена докумен-
тально. 

Вагнер - один з найбільш видатних німецьких композиторів, му-
зикант геніальної обдарованості, творчість якого залишила глибин-
ний слід в історії європейського музичного мистецтва. Можна навіть 
сказати, що в німецькій музиці післябетховенського часу не було 
композитора з таким розмахом, сміливими діями, титанічними нова-
торськими задумами, з такою наполегливістю в боротьбі за їх провад-
ження, як Вагнер.

Центральне  місце в спадщині  композитора займають опери (всьо-
го 13), в яких відображено національний склад характеру, відтворено 
легенди та придане німецького народу, величаві картини природи. 
В його опери вкладено багатий, складний світ ідей та переживань: 
висока героїка боротьби та ницість віроломства, жага подвигів та 
філософські роздуми, краса самопожертви та могутність кохання.

Вагнер увійшов в історію музики як реформатор оперного ми-
стецтва, як засновник музичної драми, що різко відрізняється від 
звичайної традиційної опери. З цього приводу Римський-Корсаков в 

Передмова
Творець художнього твору майбутнього є ніхто інший,
 як художник теперішнього часу. 

В.Р. Вагнер
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своїй статті «Вагнер та Даргомижський» писав: «Як композитор-ре-
форматор, він створив загальний витвір двох мистецтв, витвір при-
марний, що не має майбутнього але дав приклад прийомів творчості, 
що може бути застосований в музиці вокально-інструментальній та 
драматично-сценічній.

Як музично-естетичне явище, він являється представником тих 
крайнощів, за які переходити не можна без шкоди мистецтву. Своєю 
діяльністю він накреслив ту межу, перед якою можливий тільки 
відступ».

Таким чином, оперна реформа Вагнера - це криза музичного       те-
атру, заперечення закономірної специфіки оперного жанру. Але музи-
ка Вагнера за своєю художньою силою та виразністю має воістину 
неперехідне значення.

Творчий образ композитора звертає на себе увагу характер-
ною для низки видатних особистостей багатогранністю, навіть 
універсальністю музичної діяльності: він був не тільки великим 
композитором, а й поетом, драматургом - автором текстів всіх своїх 
опер; видатним диригентом свого часу, наряду з Берліозом - одним з 
основоположників нового диригентського мистецтва; музичним кри-
тиком та публіцистом, енергійно відкинувши свої художні переконан-
ня; теоретиком свого мистецтва і в багатьох літературних роботах за-
глиблювався в філософські та соціальні питання, ставлячи їх в тісний 
зв`язок зі своїми художніми завданнями.

Вільгельм  Ріхард Вагнер як  людина, що об`єднує в собі 
фантастичні протиріччя - це ціла проблема. І як художник - пробле-
ма не менша. Будь-яке твердження про нього неоднозначне, а його 
недоліки ми можемо об`єктивно зрозуміти, мабуть, тільки зараз, че-
рез два століття, склавши цілісне уявлення про все, що він створив і 
анітрохи не применшуючи його досягнення.
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Біографія

Вільгельм Ріхард Вагнер народився 22 травня 1813 року в Лейпцигу - 
найбільшому місті Саксонії (Німеччина), в сім’ї чиновника та дочки мірошника. 
Батько помер через декілька місяців після його народження. Вже в червні 1814 
року мати Вагнера знову вийшла заміж за актора Людвіга Гейера (існує ствер-
дження, що саме він був справжнім батьком композитора).  Під впливом сво-
го вітчима Вагнер, отримуючи освіту в лейпцігській школі Святого Фоми з 
1828 року почав навчатися музиці у кантора церкви Святого Фоми Теодора 
Вайнліга, а у 1831 році почав музичне навчання в університеті Лейпцига. 

 У 1834  році  зайняв місце диригента в Магдебурзькому театрі, і одночасно 
в його житті відбулася важлива подія: він познайомився з актрисою Мінною 
Планер, серйозно захопився нею і після двох років залицяння одружився. Ве-
ликих успіхів молодий музикант у Магдебурзі не добився (хоча знаменита 
співачка Вільгельміна Шредер-Девріент, що виступала там високо оцінила 
диригентське мистецтво Вагнера) і був не проти підшукати інше місце. Він 
попрацював у Кенігсберзі і Ризі, але не затримався і в цих містах. Мінна вже 
почала шкодувати про свій вибір і на якийсь час поїхала від чоловіка. Крім 
того, Вагнеру дошкуляли борги і розчарування в своїх силах після невдач двох 
нових творів - увертюри Прав, Британія! (Rule, Britannia) і опери Заборона 
любові (Das Liebesverbot, за комедією Шекспіра Міра за міру). Після від’їзду 
Мінни Вагнер втік від боргів та інших неприємностей до сестри Оттіліі, яка 
була одружена з книговидавцем Ф. Брокгаузом.

 Восени 1838 року Ріхард знову зійшовся з Мінною в Ризі, проте театральні 
інтриги змусили його незабаром покинути театр. Подружжя Вагнерів вируши-
ло до Парижа морем, відвідавши по дорозі Лондон.

 Вагнери провели у Франції два з половиною роки. Незважаючи на всілякі 
труднощі і відсутність постійного заробітку, Ріхард розгорнувся в Парижі в 
повну силу. 

У червні 1841 року Вагнер дізнався, що його опера «Рієнцо» прийнята до 

 Були лише Бетховен і Ріхард (Вагнер), а після них — нікого.
Ґустав Малер
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постановки в Дрездені.
Надихнувшись отриманою звісткою, подружжя  Вагнерів  вирішило по-

вернутися на батьківщину. У Лейпцигу, Мюнхені та Берліні Вагнер зустрівся з 
низкою перешкод, а прибувши в Дрезден, виявив незадоволення оркестрантів, 
перед якими партитура «Рієнцо» ставила незвичайні завдання, постановників, 
яким лібрето опери здавалося занадто довгим і заплутаним, і художників, які 
не збиралися витрачати гроші на костюми для нікому не відомої опери. Од-
нак Вагнер не здавався, і його зусилля увінчалися тріумфальною прем’єрою 
«Рієнцо» 20 жовтня 1842. Результатом успіху стало, зокрема, зближення Ваг-
нера з Ф. Лістом, а також запрошення продиригувати на концертах в Лейпцігу 
і Берліні. 

Слідом за Рієнцо в Дрездені на початку 1843 року був поставлений і «Ле-
тючий голландець». Того ж року Вагнера призначено на посаду придворного 
капельмейстера (керівника придворної опери). 

15 червня 1848 - незабаром після революційних подій у місті - Вагнер 
публічно виступив на захист республіканських ідей, через що був зміщений зі 
своєї посади. 

У травні 1849, перебуваючи у Веймарі на репетиціях Тангейзера, Вагнер 
дізнався, що в його будинку був обшук і вже підписаний ордер на його арешт 
у зв’язку з участю в дрезденському повстанні. Залишивши у Веймарі дружи-
ну і численних кредиторів, він спішно поїхав до Цюріха, де провів наступні 
10 років. Однією з перших в Цюріху йому надала підтримку Джессі Лосс, 
англійка, дружина французького негоціанта; вона не залишилася байдужою 
до залицяння німецького музиканта. За цим скандалом пішов другий, який на-
був більше розголосу: мова йде про зв’язок Вагнера з Матільдою Везендонк, 
дружиною мецената, який дав Вагнеру можливість оселитися в комфортабель-
ному будинку на березі Цюріхського озера. 

У 1851 веймарський двір, за наполяганням Ліста, запропонував Вагнеру 
500 талерів з тим, щоб частина майбутньої  тетралогії  - «Смерть Зігфріда» (зго-
дом фінал циклу - «Загибель богів», «Götterdämmerung») була готова до вико-
нання в липні 1852. Однак вагнерівський задум явно перевищував можливості 
веймарського театру. 

Влітку 1858 він спішно покинув Цюріх і поїхав до Венеції: це сталося в 
результаті чергової сварки з Мінною, яка знову заявила про свій твердий намір 
ніколи більше не жити з чоловіком. Видворений з Венеції австрійської поліцією, 
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композитор відправився до Люцерна. Близько року Вагнер не зустрічався з 
дружиною, проте у вересні 1859 вони знову з’їхалися в Парижі. Вагнер по-
чав ще одну спробу підкорення французької столиці - і знову зазнав невдачі. 
Три його концерти, дані в 1860, були вороже зустрінуті пресою і не принесли 
нічого, крім збитків. Роком пізніше прем’єра «Тангейзера» у «Гранд-Опері» 
- в новій, зробленій спеціально для Парижа, редакції - була обсвистана чле-
нами «Жокей-клубу». Саме в цей час Вагнер дізнався від саксонського посла, 
що має право повернутися до Німеччини, в будь-яку область, крім Саксонії 
(ця заборона була знята у 1862). Композитор використав отриманий дозвіл 
для пошуків театру, який взявся б за постановку його нових опер. Йому вда-
лося привернути до себе увагу нотовидавця Шотта, і той видавав йому щедрі 
аванси. 

У 1862-1863 Вагнер здійснив ряд концертних поїздок, які прослави-
ли його як диригента: він виступав у Відні, Празі, Петербурзі, Будапешті та 
Карлсруе. Однак невпевненість у завтрашньому дні обтяжувала його, і в 1864, 
побоюючись арешту за борги, він здійснив чергову втечу - цього разу зі своєю 
знайомою Елізою Вілле - у Маріенфельд. У цей момент прийшла несподівана 
допомога - від Людвіга II, який тільки що зійшов на королівський престол в 
Баварії. Більше за все на світі молодий король любив опери Вагнера, - а вони 
виконувалися в Німеччині все частіше і частіше - і він запросив їх автора до 
Мюнхена. 

Влітку 1865 королівська трупа здійснила прем’єру Трістана (чотири ви-
стави). Незадовго до того Козима фон Бюлова (на той час ще дружина Ганса 
фон Бюлова), з якою Вагнер з кінця 1863 пов’язав своє життя, народила йому 
дочку. Ця обставина давала  політичним опонентам Вагнера в Баварії привід 
наполягати на видаленні композитора з Мюнхена. І знову Вагнер став виг-
нанцем: цього разу він оселився в Трібшені на березі Люцернського озера, де 
провів наступні шість років. 

 Він також завершив автобіографію: книга «Моє життя» (виклад у ній 
доведено тільки до 1864) з’явилася за наполяганням Козими, яка після розлу-
чення з фон Бюловим стала дружиною Вагнера. Це відбулося в 1870, через рік 
після народження єдиного сина композитора - Зігфріда. До того часу Мінни 
Вагнер вже не було в живих (вона померла в 1866). 

Людвіг Баварський, розчарувавшись у Вагнері як в людині, незмінно за-
лишався пристрасним шанувальником його творчості. Знадобилося багато 
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праці, підтримка доброзичливців і фінансова допомога короля, щоб розпоча-
ти будівництво театру в Байройті: він був відкритий в серпні 1876 прем’єрою 
«Перстня Нібелунга». Король був присутній на спектаклях, і це була перша 
його зустріч з Вагнером після восьмирічної розлуки. 

Після урочистостей у Байройті Вагнер з родиною здійснив подорож до 
Італії; він зустрівся з графом О. Гобіно в Неаполі та з Ніцше в Сорренто.  

У вересні 1882 Вагнер знову вирушив до Італії. Його мучили серцеві на-
пади, і один з них, 13 лютого 1883, став фатальним. 

Тіло Вагнера було перевезено в Байройт і поховано з державними поче-
стями в саду його вілли «Ванфрід». Козима на півстоліття пережила чоловіка 
(померла в 1930).
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Творчий шлях
«Тангейзер в сяючій печері Венери, в тузі що рветься геть... дівчина, зви-

нувачена в страшному злочині, кинута без допомоги, на захист якої в останню 
годину припливає на гігантському лебеді оточений сяйвом святий лицар; дочки 
Рейка, з піснями що снують, як золоті рибки, в блискучій пучині метафізичної 
ріки навколо золотого скарбу; крилаті валькірії в хмарах і блискавках, зі своїм 
скаженим кличом «Гойотого» що мчать на стихійних конях...» 

Так описує образи вагнеровських опер А. В. Луначарський

Вагнер складний композитор, сміливий новатор в музиці. Один з останніх 
представників романтизму, він відобразив в своїй творчості властиві цьому на-
пряму суперечності.

Багато років мріяв Ріхард Вагнер про незвичайний театр, на сцені яко-
го повинні були діяти його герої. Проста дерев’яна будівля, розташована не 
в столиці, а в невеликому німецькому містечку, амфітеатр для публіки, при-
хований від неї оркестр, спеціально запрошені актори. Слухати композиції 
слід було уважно і самозабутньо, і тоді людина могла побачити речі, раніше 
їй недоступні, проникнути в їх значення. Вагнер вважав, що опера повинна 
стати музичною драмою, де дія зіллється з музикою, а композитор і драма-
тург об’єднаються в одній особі. Він сам писав лібрето для своїх опер. Сфера 
інтересів Вагнера майже неосяжна. Він поєднував в собі дар композитора, по-
ета і драматурга, публіциста і філософа.

Перші твори Вагнера - фортепіанна соната, увертюри для оркестру, 
симфонія, струнний квартет, опери «Феї» і «Заборона любові» не відрізнялися 
оригінальністю стилю, в них відчувався вплив інших композиторів.

З 1834 по 1839 р. Вагнер керує оперними оркестрами Магдебурга, 
Кенігсберга і Риги, отримує популярність як диригент. У ці ж роки починається 
його діяльність літератора-публіциста, теоретика мистецтва, яку він продовжує 
все життя.

«Летючий Голландець»(«Der fliegende Holländer»). Народна легенда про 
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мандрівного моряка привернула увагу Вагнера у 1838 році. Інтерес до неї 
загострився під враженням довготривалої морської подорожі композитора у 
Лондон; страшний буревій, суворі норвезькі фіорди, розповіді моряків - все 
це оживило в його уяві старовинну легенду. У 1840 році Вагнер написав текст 
одноактової опери, а в травні 1841 року, за десять днів, створив кінцевий варіант 
з трьох актів. Музика писалась дуже швидко, в єдиному творчому пориві - опе-
ра була закінчена за сім тижнів (серпень-вересень 1841 р.). Прем`єра «Летю-
чого Голландця» (нім. «Der fliegende Holländer») відбулася 2 січня 1843 року в 
Дрездені під керівництвом Вагнера. Джерелом сюжету опери стала поширена 
серед моряків легенда про корабель-привид, що відноситься, вірогідно, до 
ХVI сторіччя, до епохи великих географічних відкриттів.

«Тангейзер і змагання співаків у Вартбурзі» («Tannhäuser und der 
Sängerkrieg auf Wartburg»). В лібрето «Тангейзера» Вагнер майстерно поєднав 
три різноманітні легенди. Герой п`єси - історична постать, лицар, що жив у 
Німеччині, вірогідно, у 1220-1270 роках. Він багато подорожував, прий-
мав участь в міжусобній боротьбі німецьких князів проти римського папи, 
оспівував кохання, вино, жінок та гірко каявся в своїх гріхах. Після смерті Тан-
гейзер став героєм народної пісні, що в той час була популярна в Німеччині.

Думка про оперу на сюжет «Тангейзера» зародилась у Вагнера під час 
перебування у Парижі, восени 1841 року. Після повернення додому, компо-
зитор склав кінцевий план для твору, тоді ж з`явилися перші музичні нариси. 
Опера була завершена весною 1845 року. В тому ж році, 19 жовтня, в Дрездені 
під керівництвом Вагнера відбулася її прем`єра. Опера мала великий успіх, 
але, не дивлячись на це,  композитор протягом двох років двічі переробляв її 
фінал.

«Лоенгрін»(«Lohengrin»). В основі сюжету «Лоенгріна» - різноманітні 
народні сказання, вільно трактовані Вагнером. В приморських країнах, у 
народів, що живуть по берегам великих річок, поширені поетичні легенди 
про лицаря, який пливе на запряженому лебедем човні. Він з`являється в той 
момент, коли всіма покинутій та переслідуваній дівчині чи вдові загрожує 
смертельна небезпека. Лицар звільняє дівчину від ворогів та одружується з 
нею. Багато років живуть вони щасливо, але несподівано повертається лебідь, 
і незнайомець зникає так само таємничо, як і з`явився.

З легендою про «Лоенгріна» Вагнер познайомився у 1841 році, але лише 
в 1845 році накидав ескіз тексту. В наступному році почалась робота над 
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музикою. Через  рік опера була закінчена на клавірі, а в березні 1848 року 
була готова партитура. Запланована в Дрездені прем`єра не відбулася через 
революційні події. Постановку здійснили завдяки зусиллям Ф. Ліста і під його 
керівництвом два роки потому, 28 серпня 1850 року у Веймарі. Вагнер поба-
чив свою оперу на сцені лише через одинадцять років після прем`єри.

«Трістан та Ізольда»(«Tristan und Isolde»).  Легенда про Трістана та Ізольду 
- кельтського походження. Прийшла, вірогідно, з Ірландії та користувалась 
значним успіхом в усіх країнах середньовічної Європи. Протягом віків вона 
обростала різноманітними поетичними подробицями, але зміст залишався 
сталим: любов сильніше смерті. Вагнер же розтлумачив цю легенду інакше: 
він створив поему про болісну всепоглинаючу пристрасть, що могутніша за 
здоровий глузд, почуття обов`язку, родинні зобов`язання і яка розриває зв`язки 
з навколишнім світом, з людьми, життям. Вагнер дуже любив «Трістана», вва-
жаючи його найкращим своїм творінням.

З легендою він познайомився ще у 1840-х роках, задум твору виник во-
сени 1854 року і повністю захопив композитора в серпні 1857 року, змусивши 
його перервати роботу над театрологією «Перстень Нібелунга». Текст був на-
писаний в єдиному пориві, за три тижні; в жовтні була розпочата робота над 
музикою. Прем`єра опери відбулась 10 червня 1865 року у Мюнхені.

 «Нюрнберзькі мейстерзінгери»(«Die Meistersinger von Nürnberg»). Пер-
ший нарис тексту «Мейстерзінгерів» відноситься до 1845 року. Ідея тво-
ру виникла після закінчення роботи над оперою «Тангейзер»: це мала бути 
своєрідна комедійна паралель до змагання співців в Вартбурзі. В центрі обох 
творів - співочий турнір, в якому нагородою переможцю служить рука та серце 
прекрасної дівчини. Але якщо в «Тангейзері» за право на кохання дівчини спе-
речались лицарі-міннензінгери, то в «Мейстерзінгерах» - ремісники-міщани, 
«майстри співу». Робота над твором розпочалась в грудні 1861 року і продо-
вжувалась декілька років; опера була завершена в жовтні 1867 року. Прем`єра 
її відбулась 21 червня 1868 року в Мюнхені.

«Перстень Нібелунга» («Der Ring des Nibelungen»). Урочиста  сценічна ви-
става в 4 частинах. Думка про оперу на сюжет німецького національного епосу 
- сказання про Зігфида та Нібелунгів - зародилась у Вагнера восени 1848 року. 
Об`єднавши різноманітні сюжетні мотиви, він виклав їх в невеличкій статті. На 
основі її останнього розділу за шістнадцять днів було написано лібрето опери 
«Смерть Зігфрида» і зроблено декілька музичних нарисів. Революційні події 
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перервали роботу; первісний задум почав змінюватись. Вагнера настільки за-
хопив образ Зігфрида, що він вирішив присвятити йому ще одну оперу, «Юний 
Зігфрид», лібрето якої написав за три тижні у 1851 році. Але й цих двох ча-
стин композитору виявилось замало, щоб охопити все багатство народного 
сказання; в червні  наступного року він написав лібрето опери «Валькірія», 
що оповідає про долю батьків головного героя, а в листопаді закінчив роботу 
над текстом прологу всього циклу - «Золото Рейна», що розповідає про пер-
шопричини трагічних подій. В кінці 1852 року лібрето театрології, названої 
«Перстень Нібелунга», було завершено і незабаром видано. 

Робота над музикою розтягнулась на багато років. Тільки у 1874 році, че-
рез 21 рік після початку роботи над музикою та через 26 років після ство-
рення лібрето першої опери, театрологія «Перстень Нібелунга» була, нарешті, 
завершена. Вагнер наполягав на постановці всього циклу, однак проти його 
волі в Мюнхені відбулися прем`єри «Золота Рейна»(22 вересня 1869 р.) та 
«Валькірії» (26 квітня 1870 р.). Постановка всієї театрології у спеціально збу-
дованому для вагнерівських опер  театрі в Байрейті (Баварія) 13-17 серпня 
1876 року вилилась в величезну художню подію світового масштабу.

Байройтський фестиваль. Вагнерівський (або Байройтський) фестиваль 
(Bayreuther Festspiele) - найстаріший музичний фестиваль Європи, який про-
ходить в баварському місті Байройт (Bayreuth) в Німеччині. Фестиваль засно-
ваний Ріхардом Вагнером у 1876 році. Спеціально для проведення фестива-
лю, за підтримки вагнерівських товариств і баварського короля Людвіга II, 
був збудований оперний театр Фестшпільхаус (Festspielhaus). Закладка будівлі 
відбулася у 1872 році. Авторами архітектурного проекту виступили Отто 
Брюквальд і Готфрід Земпер, питання акустики вирішував сам композитор зі 
своїм помічником інженером Карлом Брандтом. 

Урочисте відкриття фестивалю відбулося 13 серпня 1876 року виконан-
ням циклу опер Ріхарда Вагнера «Перстень Нібелунга» - «Золото Рейну», 
«Валькірія», «Зігфрід» і «Загибель богів». Надалі фестивалі стали проводи-
тися щорічно і тривали по три-чотири тижні. Вони перервалися лише в роки 
Першої та Другої світових воєн.

Після смерті композитора у 1883 році керівництво фестивалем взяла на 
себе вдова Вагнера - Козима. Вона сама робила постановки знаменитих опер 
чоловіка, контролюючи при цьому весь процес - від декорацій до техніки ви-
конання партій співаками. У 1908 році кермо влади перейшло до сина компо-
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зитора Зігфріда Вагнера. 
Сьогодні Вагнерівський фестиваль - це близько 30 спектаклів за опера-

ми композитора, що йдуть з кінця липня по кінець серпня. Крім тетралогії 
«Перстень Нібелунга» майже кожен рік на фестивалі представлені опери Ваг-
нера «Парсифаль», «Трістан та Ізольда», а також більш ранні опери компо-
зитора - «Тангейзер», «Летючий голландець», «Лоенгрін» і «Нюрнберзькі 
мейстерзінгери». Фестиваль користується великою популярністю серед 
меломанів усього світу: вільних місць у залі не буває, а готелі на час фестива-
лю бронюють за півроку.

Вагнер - реформатор. Мета творчого життя Вагнера - створення музично-
го твору майбутнього, музичної драми. Можливим творцем такого твору він 
вважав тільки себе. Це мав бути твір, в якому здійснюється романтична ідея 
синтезу мистецтв. Це - вираз програмності в опері. Для здійснення цього за-
думу Вагнер відмовився від традицій оперних форм. Він намагався наблизи-
ти оперу до життя. Прийшов до наскрізного, безперервного розвитку. В його 
творах присутні великі вокально-симфонічні сцени. У його музичних драмах 
(«Трістан та Ізольда», «Перстень Нібелунга») вокальна партія пригнічується 
оркестровою, стає одним з інструментів симфонічного оркестру. Вона речита-
тивна, дуже важка, в ній відсутня пісенність, аріозность. Зовнішню дію зведе-
но до мінімуму, вона як би перенесена в психологічну сторону, яку уособлює 
оркестр за допомогою величезної системи лейтмотивів (у «Персні Нібелунга» 
більше 100 лейтмотивів). Вагнер незвичайно підніс роль оркестру. Він був 

неперевершеним майстром оркестрового ко-
лориту. Його оркестр - барвистий, пишний, 

грандіозний. В «Персні  Нібелунга» компози-
тор використовує четверний склад оркестру 
(8 валторн). Створює квартет туб власної 
конструкції, розширює струнну групу до 6 
арф. Його гармонія вражає напруженим, ви-
шуканим звучанням. Вона сприяє безперерв-
ному наростанню емоцій, так як  в ній немає 
тонічної опори, а лише суцільні перервані 
оберти. Це сприяє створенню нескінченної 
мелодії. Вагнер написав 13 опер і пройшов 

великий шлях оперного композитора.
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Галерея
Рiхард i Козима Вагнер. 
фотографiя 1872 року

Вагнер з сім`єю і друзями. 
фотографія 1881 року

Сім`я Вагнерів на першому 
фестивалі в Байройті. 1876 рік

Син Ріхарда і Козими - 
Зігфрид Вагнер.

фотографія 1896 року
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Байройтський театр
(театр Ріхарда Вагнера)

У вагнерівському театрі найтихіший звук чути в 
кожному куточку зали, голоси солістів здаються незвично 
дзвінкими, величезний оркестр вражає тонкістю нюансу-
вання, м’якістю і насиченою повнотою звучання не тільки 
струнних інструментів, але й посиленою в партитурах Ваг-
нера мідної групи. Крім того, в залі дотриманий акустич-
ний баланс між оркестром і співаками, що робить неможли-
вим виконання в залі неоперной музики.

1870-ті роки

Сьогодення
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Вибрані твори
Опери

1. «Феї» / «Die Feen» (1834)
2. «Заборона кохання» / «Das Liebesverbot» (1836)
3. «Рієнци, останній з трибунів» / «Rienzi, der Letzte von Tribunen» (1842)
4. «Летючий Голландець» / «Der Fliegende Holländer» (1843)
5. «Тангейзер» / «Tannhäuser» (1845)
6. «Лоенгрін» / «Lohengrin» (1850)
7. «Трістан та Ізольда» / «Tristan und Isolde» (1865)
8. «Нюрнбергські мейстерзінгери» / «Die Meistersinger von Nürnberg» (1868)

Цикл «Перстень Нібелунга» / «Der Ring des Nibelungen»:

9. «Золото Рейна» / «Das Rheingold» (1869)
10. «Валькірія» / «Die Walküre» (1870)
11. «Зігфрид» / «Siegfried» (1876)
12. «Загибель богів» / «Götterdämmerung» (1876)

13. «Парсифаль» / «Parsifal» (1882)

Симфонічні твори
1. Увертюра B-dur (1830)
2. Концертна увертюра C-dur (1832)
3. Увертюра і фінал до трагедії Раупаха «Король Енціо» (1832)
4. Симфонія C-dur (1832)
5. Увертюра до п`єси Апеля «Колумб» (1835)
6. «Польша», увертюра (1836)
7. «Володарюй, Британія», увертюра (1837)
8. «Фауст», увертюра (1840)
9. Марш присяги на вірність (1854)
10. «Зігфрид-ідилія» (1870)
11. Імператорський марш (1871)
12. Великий урочистий марш (до 100-річчя проголошення незалежності 

США) (1876)
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Вокальні твори
1. Сцена та арія (1832)
2. 7 п`єс до «Фауста» Гете (1832)
3. Кантата до Нового року (1835)
4. «Ялинка» (1838)
5. 3 романси на французькі тексти (1840): 

• «Спи, моє дитя», 
• «Крихітка» («Роза»),
•  «Очікування» 

6. «Два гренадера» (1840)
7. «Урочиста піснь» для чоловічого хору (1843)
8. «Трапеза апостолів» для чоловічого хору и оркестра (1843)
9. «Приветствие королю» для чоловічого хору a cappella (1844)
10. 5 віршів для жіночого голосу з фортепіано (1857—1858): 

• «Ангел», 
• «Марення», 
• «Смуток», 
• «Стій!», 
• «В теплиці» 

Фортепіанні твори

Соната B-dur (1831)
Полонез в 4 руки (1831)
Фантазія fis-moll (1831)
Соната A-dur (1832)
Соната в альбом М. Везендонк (1853)
«Сторінка з альбома» C-dur (1861)
«Сторінка з альбома» Es-dur (1875)
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Літературні твори
16 томів творів Вагнера містять безліч робіт з питань історії, політики, куль-
тури, театру, музики. Серед цих робіт:

«Паломництво до Бетховена» (1840)
«Мистецтво та революція» (1849)
«Художній твір майбутнього» (1850)
«Опера і драма» (1850—1851)
«Звернення до друзів» (1851)
«Про симфонічні поеми Ліста» (1857)
«Про диригування» (1869)
«Бетховен» (1870)
«Моє життя» (1865—1870)
«Про застосування музики до драми» (1879)
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Нотатки
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Інформаційний огляд

Нова опера Ріхарда Вагнера

( до 200-річчя від дня народження ) 

Укладач Анна Романівна Шевченко

просп. Оболонський, 16, м. Київ 04210
419-84-11, 410-24-73

http://ocls.kyivlibs.org.ua/ 

Централізована бібліотечна система 
Оболонського району м. Києва

Центральна публічна районна 
бібліотека ім. О.С. Пушкіна




