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 ریتشارد فاغنر
x 

 
   

  ریشارد فاغنر

، ألماني وكاتب مسرحي موسیقى مؤلف كان )Richard Wagner: باأللمانیة(ریشارد فاغنر 
وھو االبن األصغر . 1883 سنة إیطالیا، البندقیة، وتوفى في 1813 سنة ألمانیا، الیبزغولد في 

  .لتسع أوالد

  حیاتھ  

، النمسا، السوید(ولد ریشارد في نفس عام معركة األمم بین جیش نابیلون وجیوش الحلفاء 
كان أول أعمالھ الفنیة . لم یبد أي اھتمام موسیقي في طفولتھ وكان عنیدا جدا). روسیا، بروسیا

كان ).  شخص26(لحمة ملحمة استوحاھا من موت صدیق لھ وعدد الذین ماتوا أو قتلوا في الم
حاضرة إمارة  (درسدنمعلما على الجوقة الموسیقیة في الكنسیة الُملحقة بالبالط األمیري في 

اعتنق األفكار الثوریة، فحلت علیھ نقمة أولیاء نعمتھ، واضطر إلى الھرب ).  في ألمانیاسكسونیا
  ). م1861 - 1849( لیستقر بھا لفترة من الوقت سویسراإلى 

قام الحقا (حیث ساعده في إقامة حفالتھ الموسیقیة، " فرانتز لیست"تلقى مساعدة من الموسیقار 
) مملكة بافاریاحاكم " (لودفیغ الثاني"، كما دعمھ ")كوسیما"بالزواج من إحدى بناتھ، وتدعى 

 الكبیرة فكان یعطیھ مایحتاجھ من مال لیسدد األوبرالیةاء الفترة التي قضاھا في إنجاز أعمالھ أثن
  .دیونھ ولحیاتھ المترفة
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  1868ریتشارد فاغنر عام 

، )كانت تعالج المواضیع التاریخیة( وأسلوبھا التاریخي األوبرا اإلیطالیةابتعد في أعمالھ عن 
یرة مفضال أن یعطى الدور األول لألداء فتجنب التأنق الصوتي الذي اشتھرت بھ ھذه األخ

 األساطیر الجرمانیةاقتبس أعمالھ من (كان من أنصار المسرح األسطوري . األوركسترالي
، استطاع أن یجمع بین النص والموسیقى، وأن یوافق بین األصوات واآلالت الموسیقیة، )القدیمة

كما أن طریقتھ في إعادة تكرار الفكرة الرئیسیة عبر المشاھد المختلفة مكنتھ من أن یحافظ على 
  .ماسك الموضوعت

  . في الموسیقي األلمانیةالرومانسیةیعتبر رائد النزعة 

  أعمالھ األوبرالیة  

  :من أعمالھ األوبرالیة

  ). م1841(المرِكب الشبح  •
  ). م1845(تانُھوْیِزر  •
  ). م1850(لوھینغرین  •
  ). م1876-1852(حلقة نیوبلونغ أو الرباعیة األوبرالیة  •
  ). م1865(تریستان وإیزولده  •
  ). م1868(األساتذة الموسیقیون لنورمبرغ  •
  ). م1882-1876(بارسیفال  •

كان الموسیقار ریتشارد فاجنر أحد الموسیقیین المفضلین لدى ھتلر، وھناك حظر غیر مكتوب على 
 ]1[ف مؤلفاتھ الموسیقیة في إسرائیلعز
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