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Uniwersytet JagielloÍski

MiÆdzy mioyci a ymierci.
Filmowe transfery Tristana
i Izoldy Richarda Wagnera1
Znaczna popularnoœý dzieâ Richarda Wagnera poza ich oryginalnym kontekstem, a więc poza niemieckim kręgiem językowym oraz poza kulturĊ
muzycznĊ, a œciœlej: operowĊ, czyni zeľ interesujĊcy obiekt badaľ zjawiska
adaptacji i transferu kulturowego. Niemiecki kompozytor niemieckiej opery
narodowej, twórca oryginalnej koncepcji estetycznej dramatu muzycznego,
zaproponowaâ model sztuki, jak się okazaâo, na tyle uniwersalny, by jego
idee przystosowano do lokalnych warunków praktycznie w caâej Europie,
a wkrótce i poza niĊ. Jednym z ciekawszych aspektów tego zjawiska jest
obecnoœý opery Wagnerowskiej w kinie; dzieje tego transferu majĊ w tej
chwili juů niemal stuletniĊ, bogatĊ tradycję2. Kino adaptuje w caâoœci opery
Wagnera, ale takůe posâuguje się motywami jego dzieâ, które sĊ wplatane
jako sfabularyzowane cytaty w obrębie œwiata przedstawionego, a wreszcie
posâuguje się samĊ muzykĊ – w roli œcieůki dŭwiękowej towarzyszĊcej obrazowi filmowemu. W kaůdym z przypadków mamy do czynienia z transferem
sensów, wpisaniem dzieâa operowego w nowy kontekst w celu osiĊgnięcia
nowych znaczeľ. Aby uzmysâowiý sobie wagę tego zjawiska, wystarczy
przypomnieý pierwsze z brzegu, powszechnie znane przykâady: szarůę powietrznej kawalerii w Czasie Apokalipsy Francisa Forda Coppoli, której towarzyszy Walkürenritt, czy pasaůe prologu do Zâota Renu, które sâyszymy w Nosferatu
wampirze Wernera Herzoga.
Projekt zostaâ sfinansowany ze œrodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2013/09/D/HS2/00968.
2 Zob. J. Joe, S.L. Gilman, red., Wagner & cinema, Indiana University Press, Bloomington 2010.
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SĊ wœród oper Wagnera takie, których recepcja jest szczególnie bogata.
Jedno z czoâowych miejsc w tym gronie naleůy się Tristanowi i Izoldzie, dzieâu
napisanemu w 1865 roku, w przerwie pracy nad Pierœcieniem Nibelunga, dookreœlonemu zupeânie nieoperowym podtytuâem Handlung in drei Aufzügen
(a więc dramat, dla uwypuklenia wagi dramaturgicznego aspektu utworu).
W badaniach nad twórczoœciĊ Wagnera, ale takůe nad odbiorem jego oper,
Tristan i Izolda zajmuje wyjĊtkowe miejsce, obrósâszy przez dekady w niezliczonĊ iloœciĊ analiz i interpretacji. Wœród podejmowanych przez niemal
wszystkich komentatorów tego dzieâa wĊtków niemal zawsze pojawiajĊ się
kwestie tematyki, tâa filozoficznego i pesymistycznego wydŭwięku utworu,
wpisanej weľ symboliki nocy i dnia, idei miâoœci (jako nierozerwalnie zwiĊzanej ze œmierciĊ) oraz miâosnego niespeânienia, a wreszcie, czy moůe nawet
przede wszystkim, uwagi na temat rewolucyjnego języka muzycznego kompozycji.
Choý opera Wagnera trwa okoâo czterech godzin i podtytuâem podkreœlono jej dramatyczny charakter, akcji – w tradycyjnym tego sâowa rozumieniu
– jest tu niewiele. Kompozytor i zarazem librecista usunĊâ wszystkie wĊtki
poboczne, caâĊ romansowĊ otoczkę historii3. Jak pisze Denis de Rougemont, „[w]tajemniczenie, namiętnoœý, œmiertelne dopeânienie: oto trzy momenty mistyczne, do których Wagner […] sprowadziâ trzy akty dramatu. Te
trzy skondensowane etapy akcji unaoczniajĊ gâęboki sens mitu, zamaskowany w legendach œredniowiecznych przez natâok elementów epicko-malowniczych”4. Ów gâęboki sens mitu podbarwiony zostaâ mocno pesymizmem, rodem z lektury Schopenhauera, którego odkrycie przez Wagnera
byâo jednym z impulsów do napisania Tristana i Izoldy. Wola kochanków
oraz ich œwiadomoœý rodzi się w cierpieniu, w cierpieniu upâywa ich ůycie,
3 Bohaterowie

w akcie I spotykajĊ się podczas podróůy morskiej i po wypiciu magicznego
napoju zostajĊ na wiecznoœý poâĊczeni miâoœciĊ, która zresztĊ – jak sĊdziý moůna z motywów
muzycznych – ciĊůyâa nad nimi niczym fatum i bez czarodziejskiego wsparcia (nawet jeœli
Izolda staraâa się pielęgnowaý w sercu nienawiœý do Markowego wasala). Akt drugi poœwięcony jest nocnemu spotkaniu kochanków, pilnowanych przez Brängenę, szpiegowanych
przez Melota i ostatecznie zdemaskowanych wraz z przybyciem caâego dworu. W pojedynku
z Melotem Tristan nie podejmuje obrony, zostaje ranny, co sprawia, ůe w akcie III mamy do
czynienia z najdâuůszĊ bodaj operowĊ scenĊ konania. Mękę Tristana skróciý moůe tylko
przybycie Izoldy. I faktycznie, zjawienie się ukochanej wyzwala bohatera, przynosi mu wieczne wytchnienie. Nad jego zwâokami w kilkuminutowej ekstazie miâosnej sâynnego Mild und
leise umiera Izolda.
4 D. de Rougemont, Miâoœý a œwiat kultury zachodniej, przeâ. L. Eustachiewicz, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999, s. 176.
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miâoœý pozostaje wiecznie niespeâniona, a jedynĊ drogĊ uwolnienia okazuje
się œmierý. Nad bohaterami rozpoœciera się puste niebo5, co jest wyjĊtkowe
jak na tego twórcę; nie ma bowiem w Tristanie i Izoldzie ani œladu religijnej
wizji wyzwolenia, która tak mocno kojarzy się z innymi dzieâami Wagnera,
od Holendra tuâacza poczynajĊc, a na Parsifalu koľczĊc. Na marginesie warto
zauwaůyý, ůe ten problem metafizycznej samotnoœci bohaterów, braku wyůszego porzĊdku i jakiejkolwiek nadziei, zostaâ doskonale przetransponowany
na język wizualny oraz zakres pojęý zrozumiaâych dla dzisiejszego odbiorcy.
Dokonaâ tego w swoim filmie Melancholia (2011) Lars von Trier. Depresja
gâównej bohaterki, przemoůne poczucie pustki i braku sensu ůycia, jakie jĊ
nęka, oraz wizja zbliůajĊcej się ogólnoœwiatowej katastrofy, zderzenia Ziemi
z planetĊ MelancholiĊ, zostaây powiĊzane wâaœnie z muzykĊ Tristana i Izoldy
Wagnera, która stanowi gâówny motyw œcieůki dŭwiękowej tego filmu.
Jednym z elementów mocno spajajĊcych caâĊ operę jest rozbudowana
symbolika nocy i dnia oraz wyraŭne napięcie między nimi6. Dzieľ jest sferĊ
deziluzji, naleůy do obcych ludzi, jest czasem nienawiœci, dumy, feudalnego
honoru i brutalnej, przypadkowej œmierci7; noc to moment poâĊczenia kochanków, odkrywania przez nich, czym jest miâoœý; noc to tajemnicze królestwo czaru i ekstazy, pragnieľ i namiętnoœci8. Wykâad tej symboliki zawiera
przede wszystkim trwajĊca okoâo póâ godziny scena miâosnego duetu z II aktu.
To tu ukrywa się najbardziej nieprzyzwoita treœý opery, która skĊdinĊd
krytykowana byâa za propagowanie idei zdrady i apologię miâoœci pozamaâ„Nie ma Boga – nikt go nie wzywa, nie nazywa. Istnieje tylko erotyczna filozofia, ateistyczna metafizyka, kosmogoniczny mit, w którym motyw tęsknoty kreuje œwiat”. P. Kamiľski, TysiĊc i jedna opera, t. 2, Wyd. PWM, Kraków 2008, s. 693.
6 Zob. R. Scruton, Death-Devoted Heart. Sex and the sacred in Wagner’s “Tristan and Isolde”,
Oxford University Press, New York 2004, s. 56–59. Libretto Wagnera jest peâne wzmianek
o nocy i dniu, bohaterowie analizujĊc swoje poâoůenie, nieustajĊco odwoâujĊ się do tych
czasowych kategorii, którym przydano wyraŭnie symboliczny charakter. UmierajĊc, Tristan
mówi wprost o tym, ůe œmierý przychodzi przez bramę, zza której wyâaniajĊ się cuda nocy:
„Durch des Todes Tor, / wo er mir floß, / weit und offen / er mir erschloß, / darin ich
sonst nur träumend gewacht, /das Wunderreich der Nacht”. Ten i wszystkie dalsze cytaty
z libretta za: R. Wagner, Tristan i Izolda, „L’Avant Scène Opéra” 2000, nr 34–35, s. 64–65.
Przy kolejnych cytatach z libretta w nawiasie podaję numer cytowanej strony czasopisma.
7 D. de Rougemont, Miâoœý a œwiat kultury zachodniej…, s. 176. Tristan: „Dem Tage! dem Tage! / dem tückischen Tage, / dem härtesten Feinde / Haß und Klage!” (s. 61).
8 Zob. R. Scruton, Death-Devoted Heart…, s. 57.
Izolda: „[…] dorthin in die Nacht / dich mit mir ziehn, / wo der Täuschung Ende / mein
Herz mir verhieß” (s. 63).
5
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ůeľskiej9. Zdaniem niektórych sâuchaczy w muzyce tego wielkiego duetu
Wagner zawarâ wyraŭnĊ sugestię seksualnej rozkoszy, jakiej mieliby doœwiadczyý Tristan i Izolda10. Jeœli pomimo tej ekstazy nad zwiĊzkiem bohaterów ciĊůy widmo niespeânienia, to dzieje się tak dlatego, ůe samo zbliůenie
nie prowadzi do osiĊgnięcia miâosnej peâni. Tę peânię definiujĊ oni we
wspomnianym duecie z II aktu, który rozpoczyna się od peânego radoœci
spotkania i gorĊczkowych pytaľ stęsknionych kochanków, rozpoznajĊcych
siebie nawzajem, a zatem definiujĊcych swojĊ odrębnoœý: „czy to twoje usta,
to twoje serce, czy to ja, czy to ty?”11. Nieco póŭniej, tuů przed albĊ Brängeny, która, zwiastujĊc nadchodzĊcy œwit, przerywa ich miâosne uniesienia,
kochankowie proklamujĊ peânĊ toůsamoœý: „serce w serce, usta w usta, jeden
oddech, jeden splot”12. Noc, podczas której mogĊ doœwiadczyý namiastki
speânienia, mija. JedynĊ drogĊ prowadzĊcĊ do utrwalenia peâni będzie œmierý
i dlatego to ku niej nieuchronnie zmierzajĊ ich dalsze losy.
Pierwszy, z powodu rany zadanej przez zdrajcę Melota, umiera Tristan.
PoczĊtek aktu trzeciego wypeânia jego dâugie oczekiwanie na Izoldę, a gdy ta
wreszcie się zjawia, bohater koľczy swojĊ podróů do kresu nocy: sâyszy
blask, œwiatâoœý gaœnie, zwraca się ku ukochanej i z jej imieniem na ustach
umiera13. PrawdziwĊ kulminacjĊ ostatniej sceny jest siedmiominutowa sekwencja sâynnego Liebestod – miâosnej œmierci Izoldy – w rzeczywistoœci
nazwanej przez Wagnera Verklärung, a zatem transfiguracjĊ. W wyniku tego
monologu, rozpoczynajĊcego się od sâów Mild und leise („miękko i âagodnie”), Izolda takůe umiera. WpatrujĊc się w ciaâo Tristana, opisujĊc jego
doskonaâoœý, lœnienie, blask, którego jest ŭródâem, melodię, którĊ emanuje,
Wagnera krytykowano za wybór jako podstawy literackiej wariantu legendy spisanego
przez Gottfrieda ze Strasburga. Poza tym na recepcji dzieâa cieniem kâadây się prywatne
sprawy kompozytora, który w trakcie pisania Tristana i Izoldy byâ uwikâany w romans z MatyldĊ Wesendonk, ůonĊ swojego mecenasa (co dawaâo asumpt do interpretowania opery jako
bezpoœredniej sublimacji przeůyý artysty). Dodajmy, ůe to równieů wówczas nawiĊzaâ romans
z CosimĊ, swojĊ póŭniejszĊ ůonĊ, wówczas wszakůe zamęůnĊ z kimœ innym.
10 „Amerykaľski kompozytor Virgil Thomson doliczyâ się w duecie z II aktu siedmiu
wspólnych orgazmów. Bezlitosne, harmoniczne napięcie wywoâuje u sâuchacza stan bliski
ekstazy […]”. P. Kamiľski, TysiĊc i jedna opera…, s. 695.
11 „Dies dein Mund?”, „Hier dein Herz?”, „Bin ich’s? Bist du’s?” (s. 58). Wszystkie tâumaczenia w tekœcie gâównym – M.S.
12 Isolde „Herz an Herz dir, / Mund an Mund”, Tristan „eines Atems / ein’ger Bund”
(s. 68).
13 Tristan: „Wie, hör’ ich das Licht? / Die Leuchte, ha! / Die Leuchte verlischt! / Zu ihr,
zu ihr!” (s. 103).
9
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kobieta roztapia się w poczuciu jedni14 – z kochankiem, ze œwiatem – zatraca
siebie, swojĊ indywidualnoœý, jednoczy się z tym, który odszedâ. Emocjonalnie logicznĊ konsekwencjĊ jej stanu jest œmierý, przeobraůenie, jakiemu musi
ulec, by doznaý jedynego moůliwego speânienia w miâoœci do Tristana.
Ostatnie uwagi na temat opery Wagnera poœwięciý trzeba temu, co w niej
najwaůniejsze, a więc jej zaskakujĊcemu i odkrywczemu językowi muzycznemu. PartyturĊ Tristana i Izoldy kompozytor czyni wyraŭny wyâom w systemie tonalnym, niepodzielnie panujĊcym w muzyce europejskiej XIX wieku15.
JednĊ z podstaw tego systemu jest zasada nakazujĊca rozpoczęcie kompozycji w konkretnej tonacji i rozwiĊzywanie wszystkich harmonicznych napięý
poprzez ostateczne sprowadzenie ich do wspóâbrzmieľ konsonansowych,
a wreszcie do finalnego akordu tonicznego. Wstęp (Einleitung) do Tristana
i Izoldy zaczyna się w tonacji a-moll, a transfiguracja Izoldy wieľczy dzieâo
iskrzĊcym, triumfalnym H-dur16. Po drodze przechodzimy przez wszystkie
moůliwe modulacje harmoniczne, praktycznie caây czas unikajĊc ostatecznego zakorzenienia w konkretnej tonacji. Wagner wystawia sâuchacza na męki
niespeânienia. Unendliche Melodie, w jakiej gmatwajĊ się linie œpiewu bohaterów, nie kadencjonuje i nie pozwala zaczerpnĊý oddechu, postawiý wyrazistej kropki w pâynĊcych kolejno muzycznych frazach. Harmonia draůni licznymi dysonansami, które praktycznie nigdy nie rozwiĊzujĊ się w prosty
i oczekiwany sposób. Ukoronowaniem tego zjawiska jest akord tristanowski17, powstaây w drugim takcie Wstępu z nakâadajĊcych się na siebie motywów – pragnienia miâoœci (w partii oboju) i Tristana (w wiolonczeli). To on
w najwyůszym stopniu staje się ekwiwalentem niespeânienia: nierozwiĊzany,
zawieszony, wielokrotnie powracajĊcy, trudny do zapomnienia.
Opera Wagnera bardzo szybko uznana zostaâa za dzieâo stanowiĊce najwyůszĊ pochwaâę miâoœci romantycznej – szaleľczej, pozbawionej granic,
„Isolde sinks, as if transfigured, on to Tristan’s body, mystically united with him at last”.
B. Millington, The New Grove Guide to Wagner and His Operas, Oxford University Press, New
York 2006, s. 83.
15 Jak twierdziâ Witold Lutosâawski, to od akordu tristanowskiego zaczĊâ się koniec kilkusetletniej dominacji muzyki tonalnej. Por. wypowiedŭ kompozytora cytowana przez K. Kozâowskiego we wstępie do: R. Wagner, Dramaturgia opery, Wyd. sâowo/obraz terytoria,
Gdaľsk 2009, s. 5–6.
16 Strukturę harmonicznĊ i inne aspekty muzyczne pieœni Izoldy analizuje K. Kozâowski,
Opera i dramat muzyczny. Szkice, Poznaľskie Towarzystwo Przyjacióâ Nauk, Poznaľ 2006,
s. 132–135.
17 O szczegóâowej harmonicznej eksplikacji tego wspóâbrzmienia zob. R. Wagner, Tristan et
Isolde, „L’Avant Scène Opéra” 2002, nr 34–35, s. 13.
14
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nierozumnej i przeâamujĊcej spoâeczne tabu. W taki dosâowny sposób, dodatkowo konkretyzujĊc nakreœlonĊ wyůej warstwę sensów Tristana i Izoldy,
odwoâuje się do tego dzieâa Luis Buñuel, czyniĊc muzykę Wagnera jednym
z lejtmotywów filmu Zâoty wiek (L’âge d’or, 1930). Co prawda Buñuel wykorzystaâ Liebestod juů w Psie andaluzyjskim (Un chien andalou, 1928), jednak to
w przypadku Zâotego wieku mówiý moůna o faktycznym transferze, obejmujĊcym nie tylko sam cytat muzyczny, ale i sensotwórczĊ funkcję, jakĊ zgodnie z WagnerowskĊ teoriĊ sztuki moůe on peâniý jako lejtmotyw. Caây
film Buñuela jest kolaůem obrazów, dla których tâem sĊ znane utwory
muzyki klasycznej18. O ile zwiĊzek innych scen z towarzyszĊcymi im motywami muzycznymi wymagaâby gâębszych eksplikacji, o tyle w przypadku Wagnera relacja ta jest ewidentna. Fragmenty wstępu do opery oraz
Liebestod Izoldy zostaây na staâe spojone z wĊtkiem niespeânionej miâoœci
między parĊ kochanków, których rozdzielajĊ burůuazyjne spoâeczeľstwo,
rodzina i Koœcióâ.
Transfer operowego cytatu w przestrzeľ filmu sâuůy wielowymiarowemu
uzupeânieniu przekazu treœciowego znacznie okrojonej fabuây, pomaga
w wypeânieniu choý częœci pustych miejsc w surrealistycznej fantazji Buñuela. Nie wiemy, jak doszâo do poznania pary bohaterów, widzimy ich po raz
pierwszy w scenie nad morzem, gdy taplajĊc się w kaâuůy bâota, ze zwierzęcĊ
niemal namiętnoœciĊ przymierzajĊ się do aktu seksualnego – co zostaje przerwane przez tâum ludzi. Pierwsze frazy Wstępu do Tristana i Izoldy rozbrzmiewajĊ w momencie rozerwania splecionej pary, dalszy ciĊg utworu
towarzyszy oddalaniu się kochanków i tęsknym spojrzeniom, jakie sobie
rzucajĊ. Kiedy kobieta i męůczyzna spotkajĊ się ponownie, ucieknĊ z salonu
peânego burůuazyjnego blichtru, by w zaciszu ogrodu oddawaý się pieszczotom, czemu towarzyszĊ dŭwięki Miâosnej œmierci Izoldy. Muzyka tym razem ma
charakter diegetyczny, rozbrzmiewa podczas ogrodowego koncertu. Namiętne pocaâunki pary zostajĊ jednak przerwane (telefonem od ministra) –
urywa się takůe w tym momencie Liebestod, choý w œwiecie przedstawionym
koncert trwa dalej i moůna spodziewaý się, ůe nawet odbierajĊc telefon, męůczyzna mógâby sâyszeý odlegâe dŭwięki muzyki Wagnera. Gdy tylko bohater
wraca do ukochanej, z powrotem odzywajĊ się namiętne frazy operowe. Zarówno koncert (na skutek udaru dyrygenta), jak i zbliůenie kochanków zostajĊ
ostatecznie przerwane w momencie najwyůszego napięcia. Miâosno-muzyczna
Np. wstępnej scenie towarzyszy Uwertura Hebrydy Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego,
a w chacie rozbójników rozlega się Allegro (częœý III) z V Symfonii Ludwiga van Beethovena.
18
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ekstaza na wielu róůnych poziomach filmu i opery nie zostanie dopeâniona,
zaœ jej idea, wyraůona u Buñuela za pomocĊ fabuây i obrazu, zostaje poddana ukonkretniajĊcej wizualizacji. To, co u Wagnera zawoalowane i dalekie,
najwyůej sugerowane przy pomocy dysonansów harmonicznych, filmowi
kochankowie za wszelkĊ cenę starajĊ się wcieliý w ůycie. Tak interpretowaý
moůna ich miâosnĊ scenę w ogrodzie, podczas której skupiajĊ się na peânych
pasji gestach erotycznych (wkâadajĊ do ust palce partnera, oblizujĊ je). Mistyczne zjednoczenie w œmierci, jakiego doznaje Izolda w wyniku transfiguracji, w filmie przeâoůyâo się na peânĊ erotycznego napięcia scenę dĊůenia do
nieosiĊgalnej, wciĊů odraczanej i ostatecznie przerwanej ekstazy.
W osiĊgnięciu fizycznego speânienia, jak się wydaje, nic nie przeszkadza
mâodym kochankom z filmu Aria (1987). Ŭródâem pomysâu tego filmowego
eksperymentu byâa idea zwizualizowania19 róůnych arii operowych, bez odwoâaľ do ich treœci, choý w wielu częœciach cyklu moůna odnaleŭý pewne
reminiscencje fabularne z dzieâ oryginalnych. Miniatura Liebestod, wyreůyserowana przez Franca Roddama, przez wielu uwaůana jest za najlepszĊ częœý
caâego filmu20. Bohaterowie – para nastolatków – za dnia pokonujĊ ogromnĊ nieprzyjaznĊ pustynię, by o zmierzchu przybyý do Las Vegas; obserwujĊ
peâne cudownoœci miasto zza okien samochodu, potem zamykajĊ się w hotelowym pokoju. Noc, podobnie jak u Wagnera, jest czasem namiętnoœci
i magii (Las Vegas pulsuje, iskrzy się kolorami neonów, dziejĊ się w nim
tajemnicze i niezwykâe rzeczy – kasyna tętniĊ ůyciem, nawet starsza pani
w czerwonej kamizelce z oůywieniem wrzuca pieniĊdze do bâyszczĊcego
automatu do gier, w innej migawce rozeœmiana blondynka w futrze i kowbojskim kapeluszu stoi przed kaplicĊ œlubów). Te widoki kontrastujĊ z pustkĊ dnia (za dnia bohaterowie jadĊ przez pustynię, sĊ œwiadkami aresztowania
19 Producent

i pomysâodawca filmu Don Boyd wyjaœnia w wywiadzie (doâĊczonym do nagrania DVD), ůe jako wielbiciel muzyki i filmu, przekonany o tym, ůe obie sztuki przemawiajĊ
najpeâniej wtedy, kiedy sĊ ze sobĊ poâĊczone, wybraâ operę jako gatunek synkretyczny i chciaâ
wykreowaý z róůnych jej fragmentów coœ na ksztaât fantazji – jak sâynna animowana Fantazja
Disneya (1940). Boyd wielokrotnie posâuguje się terminem „wizualizacja” na okreœlenie
metody twórczej przyjętej w tym filmie. Jednoczeœnie zwraca teů uwagę na czas powstania
dzieâa (reportaů z wywiadami nakręcony zostaâ po latach, na potrzeby edycji pâytowej).
W 1987 roku triumfy œwięciâa stacja MTV oraz jej sposób pokazywania muzyki – jako œciœle
powiĊzanej z obrazem, w formie teledysków. Miniatury skâadajĊce się na Arię moůna byâoby
nazwaý wâaœnie teledyskami operowymi.
20 M.J. Citron, When Opera Meets Film, Cambridge University Press, Cambridge 2010, s. 60.
„Two of the most striking segments in Aria are Franc Roddam’s »Liebestod« and Ken Russell’s »Nessun dorma«, which occur in succession”.
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męůczyzny, co kojarzy się z brutalnoœciĊ, przemocĊ; œwit następnego dnia
wygania staruszkę w czerwieni z opustoszaâego i pozbawionego nocnego
blichtru kasyna). Między jednym a drugim dniem mâodzi dopeâniajĊ w hotelowym pokoju peânego najwyůszych uniesieľ i namiętnoœci miâosnego rytuaâu, który zamienia się następnie w rytuaâ œmierci. Szybkie ujęcie szklanej
butelki, upadajĊcej na podâogę i tâukĊcej szklankę, po chwili zbliůenie na
leůĊce szkâo i wyâaniajĊca się z góry kadru ręka – to wyraŭne sygnaây przejœcia
do drugiej fazy filmu. Kolejne ujęcie ukazuje parę siedzĊcĊ nago w wannie,
z jej przegubu leje się krew, on przecina swój nadgarstek. Ostatnia scena,
rozgrywajĊca się o œwicie, pokazuje tę samĊ pustynię i prawdopodobnie
samochód nastolatków. OdjeůdůajĊ gdzieœ w dal, jednak plan jest zbyt szeroki, by móc jednoznacznie stwierdziý, ůe to ta sama para kochanków, która
opuszcza miasto lub teů podĊůa w zupeânie innĊ przestrzeľ – tyle ůe wciĊů
wspólnie21.
Jak twierdzi Marcia J. Citron, orgazmiczne cechy muzyki Wagnera zostaây przez Roddama zmaterializowane, tak ůe moůemy wprost zobaczyý
jednię miâoœci i œmierci22. Nowela filmowa pokazuje dwa następujĊce po
sobie speânienia mâodych kochanków – fizyczne, w wyestetyzowanym
akcie miâosnym, oraz duchowe – we wspólnej samobójczej œmierci.
Trudno jednak w peâni zaakceptowaý tę próbę transferu idei zawartych
w operze Wagnera i oceniý jĊ jako caâkiem udanĊ. Amerykaľscy bohaterowie sĊ pozbawieni jakiegokolwiek zaplecza, refleksyjnoœci, co wynika
po częœci z koncepcji filmu bez dialogów, w którym caây przekaz oparty
zostaâ na obrazie, wyraŭnie sfabularyzowanym, a takůe poddanym rytmowi powracajĊcych motywów23 oraz ustrukturyzowanym przez napięcia
niediegetycznej œcieůki dŭwiękowej. Ich wspólne samobójstwo w wannie,
choý faktycznie podkreœla bliskoœý popędu erotycznego i tanatycznego,
pozostaje niewyjaœnione. Nie sposób oprzeý się wraůeniu, ůe ich œmierý,
J. Citron podkreœla otwarty charakter tego zakoľczenia, sugeruje, ůe moůe tu
chodziý o poůĊdany happy end nocnej historii lub moůe o szczególnĊ transfigurację – odpowiednik tego, co dokonuje się z WagnerowskĊ IzoldĊ w momencie œpiewania finalnego monologu nad zwâokami Tristana. „Or is it a kind of American-West transfiguration that relates
to Isolde’s transfiguration as she joins Tristan in death?”. Tamůe, s. 64.
22 Tamůe, s. 65. „The orgasmic quality of the music is finally materialized, not merely
expressed in sound, and we get to see literal »Love-Death«”.
23 Film posiada wyraŭnie zarysowanĊ strukturę, klarownĊ i symetrycznĊ budowę; skâada się
z szeregu znaczĊcych i powtarzajĊcych się motywów-obrazów, jak wspomniana wyůej postaý
starszej pani w czerwonej kamizelce, dwukrotnie powtarzajĊcy się widok pustyni czy wreszcie
– zapoůyczona od Wagnera – symbolika nocy i dnia.
21 Marcia
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choý piękna, jest w znacznej mierze semantycznie pusta. Brakuje bowiem
w ich kreacjach tego, co dla Tristana i Izoldy podstawowe – pragnienia
peâni i œwiadomoœci, ůe nie sposób jej osiĊgnĊý. Seks w hotelowym pokoju, namiętny i ekstatyczny, jest jedynĊ pâaszczyznĊ transpozycji szeroko
eksplikowanego w dziele Wagnera pojęcia miâoœci. Miâosne gesty nastolatków œwiadczĊ o pragnieniu stopienia się w jednoœý, kamera zatrzymuje
się kilkakrotnie na widoku palców, gorĊczkowo wpijajĊcych się w ciaâo
kochanka. To jednak wszystko. Jeœli przypomnimy sobie, ůe pâynĊcy
z offu Liebestod jest momentem ostatecznego oddania siebie drugiemu,
dobrowolnego wyrzeczenia się przez Izoldę ůycia jako ostatniego elementu rozdzielajĊcego jĊ od Tristana, to o jej œmierci myœlimy bardziej
w kategoriach przejœcia, czy nawet ofiary, niů wyâĊcznie samobójstwa.
WyzbywajĊc się wâasnych pragnieľ, Izolda dostępuje nirwany, roztapia
się i przeobraůa; czyni to zresztĊ juů po œmierci Tristana, poniewaů to
jedyna droga, by do niego doâĊczyý. Taki gest, taka œwiadomoœý sensownoœci czynu nie jest dana siedzĊcym w wannie samobójcom, którzy
wspólnie odbierajĊ sobie ůycie24. Co więcej, sposób, w jaki film naddaje
utworowi muzycznemu dodatkowĊ strukturę – poprzez zmianę tematu
(częœý miâosna – częœý o œmierci) – nie jest w peâni zgodny z rozkâadem
napięý samego Liebestod. Częœý samobójcza przypada praktycznie na samĊ koľcówkę œpiewu Izoldy, a więc moment, w którym dochodzi do
anihilacji i osiĊgnięcia przez niĊ dopeânienia25; to wyciszenie ugruntowuje
dodatkowo krótkie orkiestrowe postludium. Wizualna kulminacja sceny
w hotelu przypada więc po kulminacji muzycznej. Reůyser wykorzystuje
muzyczny klimaks26 dla dokonania efektownej wolty (zmiana tematu
i planu), ale brutalna dosâownoœý rozgrywajĊcej się na ekranie sceny tworzy w ten sposób dysonans z wyciszajĊcĊ, opadajĊcĊ frazĊ melodycznĊ
kadencji œpiewu. Kiedy Izolda rozpâywa się („entrinken”) i roztapia
(„versinken”), bezœwiadoma („unbewußt”), doznajĊc najwyůszej rozkoszy
(„höchste Lust”), nastoletni kochankowie tnĊ swoje nadgarstki szkâem
Nic w filmie nie wyjaœnia powodów tej decyzji, nie sygnalizuje jej motywów ani nie doprecyzowuje sytuacji kochanków, która zmuszaâaby ich do tak desperackiego czynu. Jest to
jednoczeœnie siâa tej miniatury filmowej (brak konkretu pozwala szukaý w przekazie bardziej
uniwersalnych sensów), jak i jej sâaboœý (w porównaniu ze œmierciĊ bohaterów oryginaâu –
Tristana i Izoldy – ich samobójstwu trudno przypisaý tak zâoůone i gâębokie znaczenie).
25 Na temat struktury Liebestod zob. komentarz do libretta w cytowanym numerze „L’Avant
Scène Opéra”, s. 108–111.
26 „[…] in des Welt-Atems […]” (s. 109).
24
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z butelki po wypitym alkoholu, a ich krew wiruje w odpâywie hotelowej
wanny. Tam, gdzie w muzyce pojawia się jasna barwa ostatecznego dopeânienia i oddania idei miâoœci, obraz ilustruje gâębokĊ desperację pary mâodych i pięknych, jeszcze niedawno peânych ůycia i namiętnoœci ludzi. Film
Roddama z pewnoœciĊ dobrze ilustruje FreudowskĊ tezę o bliskim zwiĊzku
popędów miâoœci i œmierci, ale œmierý wydaje się tu wyrazem bezsilnoœci
wobec ůycia, ucieczki przed nim (tak kojarzy się równieů sekwencja jazdy
przez pustynię, która jest wyraŭnie inspirowana amerykaľskim filmem
drogi), nie jest zaœ – jak u Wagnera – triumfem nad dniem, rozdzieleniem
i rozpaczĊ ludzkiej pojedynczoœci.
Kto wie, czy nie w większym stopniu zbliůyâ się do zamysâu kompozytora
japoľski pisarz i reůyser Mishima Yukio (wâaœc. Kimitake Haraoka), który
w 1966 roku zekranizowaâ wâasne opowiadanie Yşkoku (Umiâowanie ojczyzny,
tytuâ angielski Patriotism, powst. 1960), oparte w duůej mierze na wâasnych
przemyœleniach i przeůyciach wewnętrznych. Bohater opowiadania, mâody
porucznik Takeyama Shinji, „do gâębi wzburzony tym, ůe jego najbliůsi
przyjaciele juů na poczĊtku puczu przyâĊczyli się do zbuntowanych oddziaâów, wstrzĊœnięty sytuacjĊ”27, popeânia wraz ůonĊ Reiko tradycyjne dla japoľskiej kultury samurajskiej samobójstwo. Przypomnijmy, ůe sam Mishima
25 listopada 1970 roku, jako przywódca skrajnie konserwatywnej, imperialistycznej organizacji Take no Kai, w geœcie sprzeciwu wobec pozbawienia
cesarza jego boskoœci28, popeâniâ seppuku29.
Trudno nie wchodzĊc gâębiej w problem japoľskiej mentalnoœci i kultury,
zarysowaý elementy œwiatopoglĊdowe stojĊce za decyzjĊ Mishimy oraz motywacjami, które przypisaâ bohaterowi opowiadania oraz jego ekranizacji.
Nie ulega jednak wĊtpliwoœci, ůe widaý w nich szczególne poâĊczenie i przywiĊzanie do dwóch wartoœci: piękna (w tym takůe cielesnego i spojonej z nim
Y. Mishima, Umiâowanie ojczyzny, w: tegoů, Zimny pâomieľ, przeâ. H. Lipszyc, Wyd. Œwiat
KsiĊůki, Warszawa 2008, s. 87. Wszystkie dalsze cytaty pochodzĊ z tego wydania, zostanĊ
opatrzone skrótem Uo i numerem strony.
28 Zob. J. Wolska-Lenarczyk, Epifania pustki. Wizja pięknej œmierci w „HŇjŇ no umi” Yukio Mishimy (1925–1970), Wyd. UJ, Kraków 2014, s. 168.
29 W Japonii u progu lat siedemdziesiĊtych caâa tradycja samurajska byâa zapomnianym
i wstydliwym reliktem czasów feudalnych, a obyczaj rytualnego samobójstwa wydawaâ się
jaskrawym barbarzyľstwem. Œmierý pisarza nie zostaâa odebrana przez opinię publicznĊ jako
akt szlachetnego i tragicznego protestu w imię wyznawanych ideaâów, ale jako wybryk szaleľca – tym bardziej szkodliwy, ůe Mishima jako trzykrotny kandydat do literackiej nagrody
Nobla byâ tâumaczony na wiele języków i rozpoznawalny praktycznie na caâym œwiecie.
27
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namiętnoœci)30 oraz œmierci31. Dalsze uwagi odnosiý się będĊ równolegle
i wymiennie do tekstu opowiadania oraz do wyreůyserowanej przez Mishimę
wiernej adaptacji tekstu, w której on sam kreuje rolę Porucznika. Dŭwiękowym tâem dla stylizowanych na japoľski teatr NŇ obrazów filmowych jest
instrumentalna wersja fragmentów z Tristana i Izoldy Wagnera, w tym – w kulminacji filmu, a więc kilkuminutowej sekwencji dwóch samobójstw – jest to
Liebestod. W tym miejscu trzeba podkreœliý dwie okolicznoœci towarzyszĊce
powstaniu tego obrazu filmowego. Po pierwsze Mishima byâ twórcĊ japoľskim wiele podróůujĊcym po œwiecie, majĊcym niebywaâĊ erudycję, znajĊcym
dogâębnie kulturę Zachodu, a zatem w ůadnym stopniu nie moůna mówiý
o przypadkowym wyborze akurat tego utworu, ani tym bardziej o moůliwoœci niezrozumienia przez artystę operowego oryginaâu. Po drugie, pomimo
ogromnej iloœci elementów tradycyjnych dla kultury japoľskiej, film Yşkoku.
Rytuaâ miâoœci i œmierci adresowany jest w sporej mierze do odbiorcy zachodniego. Nie bez przyczyny przecieů tworzĊce wewnĊtrzfilmowĊ narrację napisy,
streszczajĊce fabuâę i dzielĊce caâoœý na rozdziaây, wykaligrafowane zostaây
w języku angielskim.
Bohaterowie od samego poczĊtku sĊ napiętnowani œmierciĊ32. Jednoczeœnie jednak narrator wyraŭnie idealizuje wizję ich harmonijnego wspóâůycia33, opierajĊcego się takůe na niezwykâej namiętnoœci, jaka ich âĊczy, a która
jednoczeœnie nie wyklucza zachowania przez nich szlachetnej powagi34.
Moůna, jak się zdaje, powiedzieý o Shinjim i Reiko, ůe ich maâůeľstwo realizuje Wagnerowski ideaâ miâoœci: scalenia w jedno, wzajemnego rozpoznawania kaůdego poruszenia myœli. Bohaterowie sĊ ponadto skrajnie posâuszni
30 J.

Wolska-Lenarczyk, Epifania pustki…, s. 169. „Mishima od wczesnej mâodoœci zauroczony
byâ antycznym wzorem piękna, który preferowaâ zachowanie równowagi między cielesnoœciĊ
a intelektem”. Badaczka zwraca równieů uwagę na szczególne miejsce, jakie w poglĊdach estetycznych pisarza zajmuje miyabi, a więc piękno i wyrafinowanie dworskie (tamůe, s. 173).
31 „Ograniczone czasem ciaâo w naturalny sposób zostaje pokonane przez zniedoâęůnienie
starcze i œmierý, a jedynym ratunkiem, aby uniknĊý tej kolei rzeczy, jest œmierý w kwiecie
wieku […]”. Tamůe, s. 170.
32 „[…] patrzĊc, juů po wszystkim [po samobójstwie – przyp. M.S.] na wizerunek nowoůeľców stojĊcych na tle zâotego parawanu, nie moůna byâo oprzeý się wraůeniu, ůe oczy
obojga widziaây z przenikliwĊ jasnoœciĊ œmierý, która miaâa nadejœý niebawem” (Uo, s. 88).
33 „Ůycie ich pâynęâo pod opiekuľczymi skrzydâami bogów po brzegi wypeânione szczęœciem tak caâkowitym, ůe aů dreszczem przejmowaâo ich ciaâa” (Uo, s. 90).
34 „Oboje mieli mâode, zdrowe ciaâa, więc i miâoœý ich byâa gorĊca i gwaâtowna. […] Mâodzi nawet w poœcieli zachowywali uroczystĊ, niemal zatrwaůajĊcĊ powagę. Byli powaůni poœród najdzikszych, graniczĊcych z szaleľstwem zapasów miâosnych” (Uo, s. 89–90).
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tradycji, która tworzy godnĊ oprawę ich ůycia i czyni prostymi wszystkie
ůyciowe decyzje. Oto Reiko, czekajĊc na męůa i nasâuchujĊc informacji
o buncie oddziaâu, w którym sâuůyâ, „[c]zuâa, ůe ciaâo jej będzie mogâo
z âatwoœciĊ r o z t o p i ý s i ę w najmniejszym odprysku męůowskiej myœli”
[podkr. – M.S.]35. Przybycie Porucznika, który powziĊâ juů decyzję o seppuku,
nie wytrĊca jej z równowagi; kobieta z miejsca wyjawia mu swojĊ decyzję –
ůe podĊůy za nim ku œmierci36. Myœl o wspólnej œmierci, niczym olœnienie,
staje się dla bohaterów dopeânieniem ich harmonijnego ůycia. Więcej nawet:
chyba dopiero podejmujĊc tę decyzję, osiĊgajĊ prawdziwĊ peânię, której do
tej pory czuli jedynie przedsmak37. ŒwiadomĊ i w peâni racjonalnĊ decyzję
ůony, by towarzyszyý mu w œmierci, Porucznik odbiera jako dowód przyjęcia
przez niĊ męůowskiej nauki, jej oddania wspólnym, a więc męskim, ideom38.
Te idee odwoâujĊ się do pojęý takich jak honor, wiara w „WielkĊ Sprawę”
i tradycję39, wreszcie w tytuâowy patriotyzm. Œmierý staje się bramĊ, przez
którĊ Porucznik wprowadzi swojĊ ůonę do œwiata najwyůszych wartoœci. To
ostatnia sfera, w której, dzięki krwawemu rytuaâowi przejœcia, maâůonkowie
osiĊgajĊ jednię. Byý moůe, o czym tekst nie mówi wprost, jest to takůe
ostatnia sfera, w której kobieta nie mogâaby towarzyszyý męůowi, gdyby nie
owo zjednoczenie w œmierci.
Scenę samobójstwa poprzedza ostatni akt miâosny, peâen namiętnoœci,
ukazujĊcy piękno ciaâ obojga. Niespieszna narracja filmowa, oparta na dâugich statycznych ujęciach, rytmizowanych nieco przez muzykę Wagnera,
zatrzymuje uwagę widza na przygotowaniu do ciosu. Wâaœciwemu momentowi konania towarzyszĊ ekstatyczne dŭwięki Liebestod, co wyzwala niesamowite
Uo, s. 92. Sâowa o „roztopieniu się” w myœli męůowskiej wyraŭnie kojarzĊ się z wypowiedziĊ Izoldy z jej Liebestod.
36 MĊů wyraůa na to zgodę, proszĊc jĊ, by byâa obecna przy jego œmierci. Te ustalenia powodujĊ, ůe „serca obojga wezbraây bezgranicznym, nagle wyzwolonym szczęœciem” (Uo, s. 95).
37 „Samotna œmierý na polu bitwy, a na wprost – wâasna ůona, uosobienie piękna. Oto
wstępuje w oba te wymiary jednoczeœnie i sprawia, ůe splatajĊ się w niemoůliwej, zdawaâoby
się, s p ó j n i ” (Uo, s. 109; podkr. – M.S.).
38 „Kiedy usâyszaâ Reiko, gdy mówi: »Pozwól, bym mogâa ci towarzyszyý« – odebraâ to jako wspaniaây rezultat nauk, które staraâ się wpajaý ůonie od pierwszej wspólnej nocy aů po
ten dzieľ. […] Nie byâ aů tak zadufany i marzycielsko naiwny, by wyobraůaý sobie, ůe sâowa
te dyktuje ůonie spontaniczny odruch miâoœci” (Uo, s. 96).
39 „Miaâ pewnoœý, ůe nie byâo nic niegodnego w radoœci, jakĊ odczuli w momencie, gdy postanowili umrzeý. Moůe w sposób nie w peâni uœwiadomiony wierzyli, ůe tej intymnej i znanej
im tylko radoœci strzegĊ: Wielka Sprawa, autorytet bogów i nienaruszalne, absolutne normy
moralne” (Uo, s. 98).
35
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napięcie pomiędzy œcieůkĊ dŭwiękowĊ a obrazem, który nie oszczędza
widzowi ůadnego z aspektów brutalnoœci tej sceny. Krew pulsujĊco wydobywa się spod palców Porucznika, bohater rozpruwa wâasny brzuch, na jego
twarzy widaý mękę konania, toczy pianę z ust, wreszcie ostatnim ruchem
wyjmuje miecz i przebija nim wâasne gardâo. Reiko caây czas towarzyszy tej
scenie i choý z jej oczu pâynĊ âzy, kobieta jest godnym œwiadkiem œmierci
męůa, a następnie, juů bez epatowania krwawymi szczegóâami, podĊůa za
ukochanym. W biaâym uroczystym kimonie stanowi jego idealne dopeânienie, a takůe jawnĊ reminiscencję Izoldy. Podobnie jest przecieů u Wagnera,
gdzie przedœmiertne cierpienie towarzyszy wyâĊcznie Tristanowi i aby bohater mógâ odejœý, musi pojawiý się ona – jako œwiadek tej œmierci; Izolda zaœ
umiera wâaœciwie samoistnie w ekstatycznym œpiewie. W ostatnim ujęciu
widzimy ciaâa maâůonków spoczywajĊce w innej niů poprzednio przestrzeni
– kojarzĊcej się z japoľskim ogrodem zen, na zagrabionym piasku symbolizujĊcym energię wody.
Film Mishimy to przykâad wielopoziomowego transferu kulturowego:
rdzennie japoľski rytuaâ, akt trudnej do zrozumienia dla przedstawicieli
Zachodu autoagresji40, pokazany zostaâ w poâĊczeniu z muzykĊ Wagnera,
która wpisaâa go w europejski krĊg pojęý i wyobraůeľ. AnalizujĊc inne dzieâo japoľskiego artysty, w którym pojawia się motyw œmierci samobójczej,
J. Wolska-Lenarczyk zauwaůyâa, ůe „wizja pięknej œmierci, œmierci z wyboru,
zdaje się nadawaý systemowi wartoœci estetyczno-etycznych Mishimy pewnego uniwersalnego wyrazu, ukazujĊc samotnĊ walkę wyjĊtkowej jednostki
z pogardzanĊ rzeczywistoœciĊ […]”41. W filmie Rytuaâ miâoœci i œmierci do uniwersalizacji postaw bohaterów przyczynia się w gâównej mierze wâaœnie ów
muzyczny podkâad, który pozwala nam odnajdywaý w postaciach Porucznika i Reiko wzorce bliskie i rozpoznawalne w kulturze Zachodu. Bohaterowie
tracĊ swoje historyczne zakorzenienie, to, co polityczno-obyczajowe staje się
gâównie kostiumem. Inaczej niů w przypadku nastolatków z filmu Roddama,
którzy popeânili zagadkowe samobójstwo w hotelowej wannie, tutaj znaczenie wspólnej œmierci zostaâo doskonale i wielopâaszczyznowo wyjaœnione
(zwâaszcza w tekœcie literackim). Funkcję dodatkowych opisów i eksplikacji,
jakich w filmie z oczywistych powodów byý nie mogâo, przejmuje muzyka
Wagnera, którĊ z towarzyszĊcym jej obrazem âĊczy coœ więcej niů tylko generalne pokrewieľstwo tematyczne. To muzyka w najwyůszy sposób potwierdza
„Seppuku, czyli honorowa œmierý wojownika, jest œmierciĊ z wyboru, œwiadomym aktem
determinacji i woli jednostki […]”. J. Wolska-Lenarczyk, Epifania pustki…, s. 244.
41 Tamůe.
40

238

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

uniwersalnĊ tezę o roli œmierci jako pieczęci nadajĊcej ostateczny sens miâoœci i ůyciu. Ona teů zdaje się sugerowaý, ůe pomimo obcoœci caâego rytuaâu
i tradycji, z której wyrasta seppuku – sens postępku maâůonków jest odbiciem
czegoœ ogólnoludzkiego, mitycznego, a moůe wręcz archetypicznego, podobnie jak historia Tristana i Izoldy.
NajprostszĊ do zdefiniowania pâaszczyznĊ transferu między dzieâem operowym a filmem jest relacja kultury wysokiej i popularnej. Opera w filmie to
szansa nobilitacji dla X muzy, a jednoczeœnie dobrodziejstwo szerokiej popularyzacji dla sztuki, która lata œwietnoœci ma raczej juů za sobĊ. Swoiste
balansowanie między snobizmem opery a jej uprzystępnianiem najlepiej
ilustruje przykâad Arii, gdzie liczne odwoâania do tradycji filmowej, do kultury popularnej pozwoliây stworzyý obraz czytelny równieů dla tych odbiorców, którym pâynĊce z gâoœników dŭwięki Liebestod nie kojarzĊ się z niczym
konkretnym.
Dzieâo operowe moůe takůe staý się intertekstualnym cytatem z innego
utworu, posiadajĊcym wâasne znaczenia i przeszczepiajĊcym owe znaczenia
w strukturę nowego dzieâa – tak jak to byâo w Zâotym wieku Buñuela. Kilkukrotne powracanie motywu Wagnerowskiego, wykorzystanie gâównej idei
opery (niespeânienia miâosnego) jako osi akcji filmu (z pominięciem tak
popularnego wĊtku miâoœci i œmierci), wielorakie wykorzystanie owej muzyki
(jako dŭwięku diegetycznego i niediegetycznego) – wszystko to pozwala
mówiý o œwiadomym stosowaniu techniki lejtmotywu, którego funkcję
w filmie z powodzeniem peâni fragment opery. W niektórych wreszcie przypadkach opera w filmie moůe byý takůe czymœ wyjĊtkowo doniosâym: gâosem równolegâym, nieusuwalnĊ muzycznĊ narracjĊ wewnĊtrzfilmowĊ, dopowiadajĊcĊ to, czego obraz nie mógâ przekazaý, a co wyjaœnione byâo szerzej w poddanym adaptacji tekœcie literackim; więcej nawet, operowy gâos
wewnĊtrz filmu czyni go dzieâem uniwersalnym, pozwala przekroczyý barierę niezrozumienia obcej kultury i dotrzeý do ŭródeâ tego, co wspólne. Tak
wâaœnie dzieje się w Yşkoku Mishimy.
We wszystkich powyůszych przypadkach moůna mówiý o hipertekstowoœci filmów, które – osâuchanemu widzowi – muszĊ narzuciý model hiperodbioru, wymagajĊcego nieustannej aktualizacji treœci filmu w odwoâaniu do
operowego kontekstu. Przypadek Wagnera to wyjĊtkowo wdzięczny obiekt
tego typu refleksji nad relacjĊ opery i filmu, jak bowiem widaý, ani germaľski nacjonalizm kompozytora, ani mocne osadzenie w tradycji romantycznej,
ani schopenhaueryzm czy nietzscheanizm, prĊdy filozoficzne dzisiaj przecieů
przebrzmiaâe, ani wreszcie czarna legenda nazistowskiej popularnoœci – nie
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zdoâaây powstrzymaý wspóâczesnych twórców przed próbĊ dialogu. W tym
dwugâosie muzyka Wagnera okazaâa się liniĊ transferu znaczenia, jĊdrem
mitu, który oůywa kaůdorazowo ubrany w odmienne obrazy filmowe.
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Between love and death. Film transfers of “Tristan and Isolde” by Richard Wagner
The article is dedicated to a cultural transfer between opera – one of the most popular in this
genre: Tristan and Isolde by R. Wagner – and films in which, in deliberate and meaningful way,
was adapted musical citation, with the potential to create meanings by it. First part of the text
includes a brief overviews of the problems of the Wagner’s opera and most inspiring ideas
deriving from Tristan and Isolde. The second part is an analysis of three films: Golden age by
L. Buñuel (1930), Liebestod by F. Roddam (short film from the Aria, 1987) and Yşkoku. The
Rite of Love and Death by Y. Mishima (1966), in which the Liebestod from final scene from
Tristan and Isolde has been used.
Keywords: Wagner, opera in film, wagnerism, film music, Liebestod

