
Elfy i Anioły
TEATR MUZYCZNY MAXA MARSCHALKA

10 PAZDZIERNIKA 2020, 17:00  •  MUZEUM MIEJSKIE DOM GERHARTA 
HAUPTMANNA W JELENIEJ GÓRZE

Program

DAS WICHTELCHEN / ELF
Opera w jednym akcje

Tekst: Moritz Heimann

 •  
HANUSIA

Muzyka do "Wniebowstąpienia Haneczki" Gerharta Hauptmanna 
Tłumaczenie: Maria Konopnicka

OBSADA
Małgorzata Przybysz - Marie / Siostra Marta/ drugi Anioł 

Eleni Ioannidou - Pani domu / Hanusia
Mikołaj Bońkowski -  Elf / Nieznajomy / trzeci Anioł 

Christian Bild - Janek / pierwszy Anioł

Mateusz Słowikowski - Fortepian
Anna Utko - Kostiumy



O dziele

" Das Wichtelchen" (Elf) został napisany około r.1900 przy libreccie niemieckiego pisarza Moritza 
Heimanna, który był też mężem siostry Maxa Marschalka, tak jak Gerhart Hauptmann był mężem 
drugiej siostry Marschalka, Margarette. "Wichtel" są to duchy domowe które występują w różnych 
baśńiach europy środkowej, ale też w kulturze słowiańskiej. Mogą być dobre albo złe, zależy od 
postaći z którą są w kontakcie. W operze w jednym akcie Maxa Marschałka przyjaźni się taki Elf z 
młodą Marie, która jest nianią w domu pani, opiekującej się jej synem Hänschen (Janek). Janek lubi 
pieśni i opowieści swojej niani i chętnie chciał by się od niej też nauczyć je opowiadać. Na pytanie 
skąd ona je zna, odpowiada Marie że to właśnie jej elf ją naucza. Ale Hänschen muśi iśc spać i wtedy 
pojawia się z za pieca elf. Zaczyna konwersować z młodą dziewczyną i zmusza ją do przypomnienia 
sobie czegoś co stało się dawno temu, kiedy się po raz pierwszy zakochała. Wychodzi wtedy ciemna 
tajemnica dziewczyny i opera się kończy dramatycznym finałem. Do samego końca nie wiemy kim 
to właśnie był ten Elf i po co on przyszedł?

Max Marschalk napisał muzykę do wielu dramatów swojego szwagra Gerharta Hauptmanna, jak 
"Und Pippa tanzt", "Versunkene Glocke" albo "Schluck und Jauch". Pierwszą i najważnieszą była 
muzyka do "Hanusi" ("Wniebowstąpienie Haneczki” - „Hanneles Himmelfahrt”), którą 
przetłumaczyła na język polski Maria Konopnicka. "Hanusię" napisał Hauptmann w Szklarskej 
Porębie a premiera odbyła się w Teatrze królewskim w Berlinie kiedy dyrektorem był Bolko von 
Hochberg, w roku 1893. Hanusia jest półsierotą, mędzona przez pijaka ojca rzucza się do lodowatej 
rzeki. Uratowana przez rówieśników i nauczyciela Gottwald, leży przy siostrze Marcie i po mału 
umiera, jak w snie widzi wszystkie postacie zamieniając się w anioły. Tak wchodzi do nieba gdzie jej 
ulubiony nauczyciel, teraz jako "Niieznajomy" (J ezus) wprowadza ją do raju.

Max Marschalk (Berlin, 1863 - Pobierowo, 1940) był niemieckim kompozytorem, nauczycielem 
muzyki, krytykiem muzycznym i wydawcą muzycznym. Był synem kupca i sklepikarza Fritza 
Marschalka i śpiewaczki Laury Marschalk. Był też starszym bratem skrzypaczki, aktorki i pacyfistki 
Margarete Hauptmann, drugiej żony Gerharta Hauptmanna. Studiował na Akademii Sztuk 
Pięknych w Berlinie (malarstwo) i pobierał prywatne lekcje komponowania u Heinricha Urbana. 
Od 1885 pracował jako krytyk muzyczny, od 1895 do 1933 dla „Vossische Zeitung”. Pracował 
również jako nauczyciel śpiewu. Do 1934 r. Był właścicielem wydawnictwa muzycznego „Dreililien” 
w Berlinie. Marschalk przyjaźnił się bardzo dobrze z kompozytorami Gustavem Mahlerem i 
Richardem Straussem. Jako kompozytor tworzył opery i muzyki teatralne, zwłaszcza dla swojego 
szwagra Gerharta Hauptmanna, ale także utwory orkiestrowe i wiele pieśni.

Projekt stowarzyszenia Ars-Augusta e.V. z Goerlitz w spółpracy z Museum Miejskim Dom 
Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze.  Finansowane przez środki państwa niemeckiego przez 
Kulturreferat für Schlesien w Muzeum Sląskim w Görlitz i Konsulat państwa niemieckiego we 
Wrocławiu.




