
ל, מ■ אז עז •איגוד היה ל
 בצורתה יחסית, צעירה אמנות היתד׳ זו

 שנים. 200כד יותר מעט בת המודרנית,
 על מצביעים המוסיקה של ההיסטוריונים

 ועל האופרה, של שנת-לידתה כעל 1597
ה מולדת כעל באיטליה טוסקנה מחוז

 האופרה התפשטה בהדרגה הזאת. אמנות
המרכזים אל וחדרה צפונה, האיטלקית

 ׳נהנה. אני שמהם אלה, מאושרים ימים
 בחורף שכן נקמתם? את בי ינקמו עתה,

 צינתם אותי לתקוף עשוייה הקרב־ובא
החיים.״ של

ה ׳תקופת סוף ואגנר, חש כך היה, זה
 כריסטי- את הכיר תקופה באותה נערות.

מינה פלאנר. (״מינה״) וילד,למינה נה

 של כזה קטן
פאריס. על

 ז הלשונות
 באיי מריגה
 אותו, שרדפו

 וכלבו מינה
עלולים היו

בעשרות תוארו ואגור של חייו

 שהיתה אטוון, הת שחקנית י1
 ואגנר. של הראשונה אשתו י י * ״
לה. שהועיד התפקיד את אהבה לא היא

 בל- המופלאה זו, אוברטורה לצד פשוטה
במורכבותה.״ בך

מוסי כישרוינות ספק, ללא היו, לוואגנר
 נגן־פסנתר שהיה למרות גאוניים, קליים
 לאוניברסיטה 1830ב־ התקבל הוא גרוע.

 עשה בעצמו, שהודה כפי לייפציג. של
ה את ׳ללבוש שיוכל כדי בעיקר זאת

 של אחוות־הסטיודגטים של ההדורים מדים
 יב־ מאוד מהר התקדם הוא אך סכסוניה.

ולמיו לו והתברר שלו, לימודי־המוסיקה
להלחין. מיטיב הוא כי דעיו

 שלו, המחזה ׳בכתיבת גם המשיך ואגנר
 ליו קבע ומחזאות הלחנה של והשילוב

האופרה. :ברור כיוון
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אחד אף אר

ע  הנראה ככל היה גאייר לודוויג ר ה
״ ■ •  ריכארד של האמיתי אביו ■•'

לו. להתנכר ניסה בבגרותו הבן ואגנר.

וחצ ערי־הבירה אירופה, של החשובים
 בתי־ הקימו הללו והקיסרים. המלכים רות

 ובדרך- זתיזמורות, להקות גייסו אופרה,
שהאמ עד מאיטליה, מנצחים הביאו כלל
 לשיבבת־ לחדור התחילה החדשה נות

ארץ. בכל המקומית האמנים
הגדו הגרמניים המלחינים של צמיחתם

 פון־גלוק ויליבאלד כריסטוף ריטר לים,
 את בישרה מוצארט, אמדיאוס וולפגאנג
 שני כאשר באופרה, הראשונה המהפכה

ה האולימפוס מן להיפרד התחילו אלה
 אף מוצארט לעלילה. יחידי כמקור יווני
תול על שהתבססו עלילות להעלות העז
 את הכשירו ומוצארט גלוק זמנו. דות

 יש־ הרומנטית, התקופה לתחילת הקרקע
ש ואגנר, בטהובן. היה הגדול מבשרה

 היה בטהובן, של יצירותיו את היטב הכיר
בתול השניה המהפכה את לחולל עתיד

האופרה. דות
 חצי־עירוס
בחלון

 בלייפציג. להצליח התחיל אגנר ן*
 מיש־ בני וסיוע הבולטים כישרונותיו י

 עסקו ואחיותיו אחיו כל כימעט — פחתו
להעלאת הביאו — ובתיאטרון במוסיקה

 .ארב אחרי
 הגיע קשה

 לא צרפתית
 לע חצוצרות.

 לד,ע האופרה
 ! מוסיקליים.

 והוא שכתב,
 תמו׳ גרמניה

 במשך אותו.
 ן שום לקבל

 בולבואח רון
 נמז למזלו

 של מז״ל
 למענו עשה

 מנגינות של
 מאמרים כמה

והצליח! ליים,
 ד בינתיים

 וכת ריאנצי,
 1חה :הבאה
 מעלי? מאוד

 מערב־אירופז
 שלו אחרי
 למיולז ואגנר

 של באופרה
 וז 1842 שנת
 ואגנר היה

מבוקש.

הצלחז
 הפקת

 כתיבת את
 הבו על תה

 הצגו תחילת
 לא הקהל

 < ואגנר. ישל
 אוב חלוטין,

כה.
 לע כבסיס
 על הידועה
 לנצח לנדוד
 היה ואגנר

 מי האופראי
קישור אלא

 הדן אריות,
 ש! רלודים

 היתד׳ זו
 הציג עופף

 ה! של ד,
 ג וסיקלית
 ו רעיונות

 בהולו חת.
דו היו א1

בהבנ, שה

)61 מעמוד (המשך
 אל חזר הוא האיטלקיים. סיפורי־העם

 גם חידש ובר הקדום. הטבטוני המיתוס
ה את הנניס הוא מוסיקלית: מבחינה
 המתאר חוזר מוסיקלי מישפט מוטיב,

 רגש או מסויים מצב מסויימת, דמות
 בנפשו היטב נקלטו הלקחים שני מסיויים.

ברעיונו לעשות היה שעתיד ואגנר, של
 שבה הצורה רב. שימוש ובר של תיו

 יותר, מאוחר רבות שנים ואגנר, טיפל
 את לו שהנחילה היא מוובר, שלמד במה

 בתולדות חשובה מהפבה כמחולל תהילתו
החדשה. המוסיקה ובתולדות האופרה

 היה עדיין חייו, של זה בשלב אך
 כתב 11 בן כשהיה במילים. עסוק ואגנר
 לכתוב התחיל 16 בן ובהיותו ישירה,

ה של שילוב מין היתד, זיו טראגדיה.
 ליר. והמלך המלט השקספיריות טרגדיות

 שונות דמויות 42מ־ יפחות לא הרג ואגנר
 מהן רבות להחזיר עליו והיה במחזה,

 יגיע לא ׳שהמחזה כדי כרוחות־רפאים,
בטרם־עת. לסיומו

 — זה למחזה מוסיקה להלחין שאיפתו
 מוסיקה. לימודי אל אותו שדחפה היא

 בשושנים. סוגה היתה לא זה בעניין דרכו
 לכתוב יכול שהוא החליט מאוד מהר

 היינריך ידידו ראוייה־לנגינה. אוברטורה
 בלייפציג, התיזמורת של מנצחה דורן,

 זה שואה. היתד, והתוצאה לנגן, הסכים
 יותר מאוחר לטעון לוואגנר הפריע לא
בסונטה ׳נשמעת בטהובן של ״התשיעית כי

שהיתר! תלמידו, אשת ן119|1|,11ו1
י י ו י ״ י ל ואחר־כך לאהובתו "
בוונציה. בזרועותיה מת ואגנר אשתו.

 מסע־ ילקטו!( עליו היה אך יצירותיו.
 וריב־ גיוס, נערך בסכסוניה זה. הצלחה

 שלא כדי ,1833ב־ מלייפציג נמלט ארד
המלך. בצבא לשרת
 בווירצ־ מנהל-מקהלה מישרת קיבל הוא
 את כתב שם אחרת, גרמנית עיר בורג,

 הפחות- אחת שלו, הראשונה האופרה
 <1££ £££1\ז היה שמה שביניהן. ידועות

 רק לראשונה בוצעה זו אופרה (הפיות).
מותו. אחרי שנים חמש

כ מינוי ואגינר קיבל זמן־מה לאחר
ה את וכתב בקניגסברג, תיזמורת מנצח

 עיבוד למעשה שהיא שלו, השניה אופרה
 מידה. כנגד מידה שקספיר של למחזהו
 ־<13£ £101363(- האהבה איסור זו, אופדה

 במאגדבורג כושל בביצוע זכתה ),¥61-1301
הסמוכה.
 מידידיו אחד עם ערך תקופה באותה

 אי־ טיול ׳באותו לפראג. מאוד עליז טיול
 רצינית. מילה מפיו להציל היה אפשר

 האסור, הצרפתי ההימנון את שר הוא
 עירום־למחצה, לטייל, העז ואף המארסייז,

 שבו המפואר במלון אדני־החלונות על
 במישטרה, לבירור הוזמן הוא התגורר.

 במיכתב קצרה. חקירה אחרי שוחרר אך
״האם כתב: מזלי לאחותו ששלח עגום

פרובינ בתיאטרון ראשית שחקנית היתד,
 במשך אחריה חיזר ואגנר קטן. ציאלי

 את וישוב שוב דוחה כשהיא שנתיים,
 ׳ליו, שינעיתרה עד שלו, הצעות־הנישואין

לבסוף.
משרתת

ורודים בתחתונים
 ואגנר ריכארד .27 כת הייתה י;ה

 ל־ היתד, חברת־נשים ,23 בן היה ■יו
חיוני. צורך הצעיר וואגנר

)¥|1* '||^  נאגנר של מיטיבו אשת ן1ל
 היא אהובתו. הפכה 1י 1 # 11#1

בו. ולתמוך להמשיך בעלה את שיכנעה

אחיו בגדי אותו גירו ילד, היה כאשר
 מישפ־ בבית התארח ,13 בן כשהיה תיו.

״העמד סיפר: יותר מאוחר חת־חברים.
 אותי יישאו שהנערות כדי ישן, פני תי

למיטה.״ בידיהן
 כי חש הוא הבדידות. את תיעב ואגנר
ה יש גברים, משל יותר הרבה לנשים,
 שלו. היצירות ואת אותו להבינו, יכולת

 ביטוי לידי באה הנשים אחר להיטותו
 נישואייו, לפני רבות, בפרשיות־אהבים

חי תמיד מיינה. את שנשא אחרי גם אך
 שאינה ״אהבה זאת, שניסח כפי פש,

והת אמון־הדדי של במובן מצרים יודעת
הדדית.״ מכרות

 היו לוואגנר. חשוב היה הוא אף הגיוון
ב שנודעו יגשים עם פרשיות־אהבים לו

 עם גם אך — האינטלקטואלית יכולתן
 ומכל גיל, בכל נשים אהב הוא משרתות.

 מנהלת וזיתה מאהובותיו אחת מעמד.
 עבודות־ את לעשות שנהגה משק־ביתו,

 לובשת כשאינה וניקוי, בישול הבית,
 בקשת לפי — הוורודים תחתוניה את אלא

ואגינר.
 היו לא מיינה עם שלו חיי־הנישואין

ב מינה אותו ליוותה תחילה מוצלחים.
 היו בעיקרן אך מסעותיו, בכל נאמנות

 של אומללה פירשה ׳נישואיה,ם שינות 25׳
ופרי חיכוכים התקפות־קינאה, מריבות,

דות.
 אך בתקיופודהשפל, לצידו עמדה מינה

 בענייני- הבזבזן בעלה של הסתבכויותיו
 ציפה ואגנר ריגשותיה. את ציננו כספים
 בשעה ׳נאמנה, עקרת־בית שתהיה ממנה
 מינה וביצירתו. באהבהבייו המשיך שהוא
 תפקיד למלא להסכים מכדי עצמאית היתד,

זמן. לאורך זה מישני
 היתד, העיר .1837ב־ לריגה עקר יואגנר

 הצאר של שילטונו תחת תקופה באותה
 מאזור־ד,תרביות חלק היוותה אך הרוסי,

 על- רב זמן במשך נשלטה שכן הגרמני,
 תמליל זאגינר כתב בריגה הפרוסים. ידי

 של הראשונות המערכות לשתי ומוסיקה
 היתה זיו ויאנצי. שלו, החדשה האופרה
 לא ולוואגנר הפקת־ענק, להיות אמורה

בבית־יאופרה להציגה יוכל שלא ספק היה

תורגם לא מהם
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