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Kærlighedens væsen Thomas Teilmann Damm Hent PDF "Kærlighed - tragik." Det var de sidste ord, Wagner
skrev, før han døde. Og så kortfattet kan hovedtemaet i hans kunst i virkeligheden bestemmes: I alle hans
operaer og musikdramaer er omdrejningspunktet den lidenskabelige, altopslugende kærlighed og dens

tvetydige væsen: Den betyder både glæde og sorg, lyst og lidelse, troskab og svig.

Fra værk til værk borer Wagner dybere og dybere: Fra Hollænderens trang til forløsning over Tannhäusers
desperate søgen efter en sand eros til Tristan og Isoldes længsel mod natten og døden og sluttelig Parsifals

gennembrud til en uselvisk, medlidende kærlighed.

"Kærlighedens væsen. Richard Wagners hovedværker" gennemgår Wagners musikdramatiske værker fra Den
flyvende Hollænder til Parsifal. Bogen beskriver værkernes litterære forlæg og filosofiske inspirationskilder
og sætter dem efter tur i relation til hovedtemaet: kærligheden som problem og kraft, som pinefuldt vilkårog
strålende forløsning. I det afsluttende kapitel belyses Wagners kærlighedsbegreb i forhold til det platonske,

det romantiske og det kristne.
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