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Jolanta hade urpremiär på Mariinskijteatern i Sankt Petersburg den 18 december 1892.
Denna uppsättning är en samproduktion med Helikon-opera i Moskva. Den hade premiär
på Helikon-opera 17 maj 2019 och premiär på Kungliga Operan 2 oktober 2021.

MUSIKERN Ruben Lundström
BLINDA KVINNAN Siw-Marie Andersson

Förlag Breitkopf/Härtel
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HANDLINGEN
Historien bygger på den danske diktaren Henrik Herz lyriska skådespel »Kung Renés
dotter« och utspelas i sin ursprungliga version i ett slott i Provence. Operan är i en akt.
Kung Renés dotter är blind men hon är inte medveten om detta. Kungen
har nämligen befallt att ingen i hennes närhet får tala om synen eller på något
sätt göra henne uppmärksam på den visuella världen. Jolanta känner sig
sorgsen utan att veta varför och sjungs till sömn av Martha och väninnorna
Brigitta och Laura. Alméric anmäler att kungen är på väg och med honom en
berömd läkare, Ibn-Hakia, som ska försöka bota Jolantas blindhet. Läkaren
säger att han ingenting kan göra om Jolanta själv inte längtar efter att se, men
kungen vägrar. Han vill inte utsätta sin dotter för experimentet utan att vara
säker om utgången.
Jolanta är sedan barndomen förlovad med Robert av Burgund, som åtföljd
av sin vän Vaudémont kommer till slottet för att begära sitt löfte tillbaka,
eftersom han älskar en annan. Robert och Vaudémont får se den sovande
Jolanta och Vaudémont blir genast förälskad i henne. Då hon vaknar och han
upptäcker att hon är blind, talar han med henne om ljuset och allt vad människor ser. När kungen får reda på detta blir han ond och dömer Vaudémont
till döden. Hos Jolanta väcks nu en längtan efter »det okända«, precis som
läkaren önskat. Hon är fast besluten att rädda den unge man som hon förälskat sig i. Läkaren kan nu genomföra sin operation – och lyckas, Jolanta ser.
Kungen löser Robert från hans äktenskapslöfte och ger i stället sin välsignelse
till Jolanta och Vaudémont som nu kan få varandra.

4

5

ENAKTARE
med eller utan
KAFFE?
Jolanta väcks nu ur sin Törnrosasömn.
I drygt 90 år har hon sovit sen hon senast sågs
på Kungliga Operans scen. Mellan åren 1893 till
1929 spelades hon inte mindre än 80 gånger.

A

Eller så var det dirigenten Richard Henneberg, född i Berlin och kapellmästare på
Operan, men också tonsättare som arbetat
med Josephson på Nya Teatern på Blasieholmen och bland annat skrivit skådespelsmusik till Strindbergs Lycko-Pers resa och
musiken till baletten Undine. Att Jolanta fick
sin premiär under tiden som det nya operahuset byggdes och alltså såg dagens ljus
på ersättningsscenen Nya Teatern (senare
Svenska Teatern) kan också ha spelat in. En
kortare opera med lyckligt slut som kunde
kombineras med en balett eller annan
enaktare, passade bra när man skulle locka
hemmapubliken till en annan teater.
För det är just så – tillsammans med ett annat stycke – som enaktaren Jolanta spelades
på Kungliga Operan under åren 1893 till
1929. Långa kvällsföreställningar var inget
publiken drog sig för på den tiden, tvärtom,
man tillbringade gärna några timmar på
teatern för att umgås, inte minst i pauserna.
När Tjajkovskij fick beställningen från
Mariinskijteatern bestod den av två verk,

tt Tjajkovskijs sista opera
nu får sin revival på Kungliga Operan efter 92 år är
förstås efterlängtat, denna
gång i en uppsättning
hämtad från Helikonoperan i Moskva med
ryska sångare i de ledande rollerna. Flera
stora operahus runt om i världen har spelat
Jolanta de senaste 20 åren och operan har
seglat upp som en stark utmanare vid sidan
av Eugen Onegin och Spader dam.
Jolanta gavs första gången av Kungliga
Operan den 27 oktober 1893, bara ett år
efter premiären i St Petersburg, och var den
första operan av Tjajkovskij som spelades
här. Varför den hamnade i Stockholm är
oklart, men regissören Ludvig Josephson,
en av Stockholms då mest framgångsrika
sceninstruktörer inom både talteatern
och operan, kanske kände till den danske
dramatikern Henrik Herz Kong Renés datter
och såg möjligheterna med en lyrisk och
psykologisk saga.
6

Även i dagens internationella operahus
spelar man ofta Jolanta tillsammans med en
annan enaktare – Bartóks Riddar Blåskägg
och Rachmaninovs Aleko till exempel. Parisoperan gav originalkombon Jolanta – Nötknäpparen så sent som 2019.
Kungliga Operan har valt att låta Jolanta
lysa i eget majestät, utan paus, så den klassiska chokladbiskvin med kaffe måste tyvärr
utgå. Vi hoppas att vår tids publik kan
uppskatta den koncentrerade längden som
är ungefär som en biofilm. Och bubbel och
babbel kan man ju hinna med både före och
efter föreställningen.

en opera och en balett att framföras samma
kväll, först Jolanta och sedan Nötknäpparen.
Just den kombinationen gjordes aldrig i
Stockholm under de 80 föreställningar som
vi kan räkna till i statistiken, men däremot en
rad andra. Den komiska operan Bybarberaren,
Leoncavallos Pajazzo, operetterna Lalla
Rookh och Advokaten Pathelin, Mascagnis
På Sicilien, Glucks Orfeus, sångspelet Abu
Hassan, pantomimbaletten Barnens Juldröm,
baletterna Kleopatra, Sylfiderna och Coppelia,
är några av de verk som spelades tillsammans med Jolanta. Från 1926 stod Gustaf
Bergman, som också arbetade med film,
som regissör på programbladet, tillsammans med en av husets bästa dirigenter, Leo
Blech, vilket tyder på att Jolanta hade en
framskjuten plats i repertoaren även under
de sista åren på 20-talet.

Katarina Aronsson
DRAMATURG OCH PROGRAMANSVARIG PÅ
KUNGLIGA OPERAN
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JOLANTA stod
TJAJKOVSKIJS
HJÄRTA närmast
År 1891 fick Pjotr Tjajkovskij en beställning från Mariinskijteatern på en balett och en opera som skulle spelas tillsammans.
Vid uruppförandet ett år senare föredrog publiken operan,
Jolanta, framför baletten, Nötknäpparen. Men om baletten
snart kom att älskas över hela världen har operan
åtminstone behållit sin popularitet i Ryssland.

R

gestaltade en själsligt fullmogen Jolanta,
och höll publiken fjättrad; tonsättaren blev
eld och lågor. Fast någonstans undrade han
hur den framtida operans sångerska skulle
kunna matcha henne.
På plats fanns också direktören för de
kejserliga teatrarna, Ivan Vsevolozjskij,
som också besökte Malyj-teatern. Sannolikt
berörde de saken tillsammans och diskuterade en framtida uppsättning, men själva
förhandlingen kom igång först i slutet av
1890. Då hade beställningen kompletterats
med baletten Nötknäpparen. Allt skulle vara
färdigt till säsongen 1891–92.
Arbetet gick inte riktigt som Tjajkovskij
hade hoppats. Baletten stod i vägen för
honom och han gillade inte ämnesvalet.
Det var viktigare att Jolanta skulle lyckas,

edan 1883–84 umgicks
Pjotr Tjajkovskij med
tanken på att skriva en
opera om Jolanta. Dansken
Henrik Hertz pjäs Kung
Renés dotter fanns då att
läsa i rysk översättning i en
tidskrift som Tjajkovskij kom över, och det
var ett stycke som han genast blev mycket
förtjust i. Berättelsen förtrollade honom,
poesin, originaliteten och överflödet av
lyriska scener. Det var då han bestämde sig
för att skriva musik till pjäsen.
Men det var först 1888, när Tjajkovskij
besökte en elevföreställning på Malyj-teaterns
talscen i Moskva, som det tände till på
allvar. Där såg han den helt unga skådespelerskan Jelena Lesjkovskajas elevprov. Hon
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samma inspiration som texten till Spader
Dam, trots de vackra poetiska kvaliteterna.
»Visst kunde medeltida hertigar, knektar och
damer väcka fantasin«, skrev han – »men
knappast hjärtat«. Självförebråelser och
brist på självförtroende, som så ofta förr.
Orkestreringen var klar i månadsskiftet
augusti – september 1891, då Tjajkovskij allra
sist lade handen på det inledande förspelet.
Det blev en naiv, enkel och klar berättelse –
som i en medeltida ballad eller väggbonad,
med avslut i en lovsång till den allsmäktige
Guden, ett slags »Deus ex machina« som
ställer allt tillrätta, och besvaras av allas
oändliga tacksamhet i slutensemblen. Säkert
ett slut i tsarens smak.

att publiken skulle älska henne, precis som
han själv gjorde. Känna passionen under
ytan, den som han anat under läsningen och
fått bekräftad av en viss skådespelerska vid
Malyj-teatern. Istället var det leksakssoldater, pepparkakor och annat som nu krävde
sin musik. Han beslöt sig för att börja med
baletten, för att få den överstökad.
VID SAMMA TID blev Tjajkovskij inbjuden till
New York, där han i april och maj 1891 skulle
dirigera fem konserter med egna verk. Han
hade länge haft en dröm att bli en skicklig
dirigent, trots sin scenskräck. Därför tackade
han ofta ja till erbjudanden som det här och
räknade med att arbeta på beställningen
under resan, eller åtminstone efter hemkomsten. Premiären sköts upp till året därpå.

DUBBELPREMIÄREN ÄGDE RUM i december
1892 i närvaro av en nådig Alexander III och
blev en mycket stor succé, särskilt operan,
som enligt tonsättaren vann publikens
hjärta. Flera nummer avbröts med applåder,
och man krävde att duetten skulle tas om.
Han hade all anledning att känna sig glad,
med två favoritartister i huvudrollerna –
stjärnparet Medea och Nikolaj Figner som
Jolanta och Vaudémont, dessutom med den
rutinerade Eduard Nápravník som dirigent.
Själv tyckte Tjajkovskij att Nötknäpparen var
alldeles för överlastad på scenen, men var
nöjd med förställningen som helhet.
Att många recensenter gillade baletten
mer och tyckte att Jolanta var Tjajkovskijs
hittills svagaste opera, gjorde honom dock
besviken, även om han var luttrad. Brodern
Modest noterade visserligen jublet under
premiärkvällen, men summerade också
pressens reaktioner: svagt libretto och en
musik som upprepar sig; Ivanov tyckte att
operan bestod av en misslyckad samling av
romanser för en till två röster, medan signaturen Weimarn ansåg den vara en tröttsamt
lång opera med skissartade rollkaraktärer.
Trots att de första föreställningarna var
utsålda, så minskade intresset efter hand
och operan försvann från repertoaren efter
11 föreställningar. Den spelades sedan inte
forts. ›

»Istället var det
leksakssoldater, pepparkakor
och annat som nu krävde
sin musik«
Man vet att Tjajkovskij under den här
tiden tänkte tillbaka på sitt liv, som han
ville sammanfatta i en Ess-dur-symfoni,
med undertiteln »Livet« och första satsen
skulle få överskriften »Ungdom«. Denna
symfoni arbetade han alltså parallellt med,
på båtresan tillbaka från New York. Utkast
finns i skissboken, tillsammans med baletten
Nötknäpparen och operan Jolanta. Symfonin
blev inte klar, istället satsade Tjajkovskij nu
all kraft på baletten, som blev klar i skiss
efter hemkomsten. Först därefter kunde han
ägna sig odelat åt sitt favorit-tema, kung
Renés dotter, Jolanta.
Arbetet påbörjades sommaren 1891 med
den stora duetten mellan Jolanta och Vaudémont och fortsatte sedan i rask takt. Men
skaparlusten kom i vågor och Tjajkovskij
kände att han upprepade sig. Librettot
från brodern Modest gav honom inte riktigt
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spelades in på skiva med toppartister 1940
samt filmatiserades 1963 med dubbade
filmskådespelare. För ryssarna var verket en
tradition som levde kvar, både som repertoarverk och i mindre uppsättningar över
hela landet, något som regissören Dmitrij
Tjernjakov och sopranen Anna Netrebko
har vittnat om i våra dagar. De har också
gjort sitt för att ge Jolanta en skjuts in i
västvärlden, tillsammans med andra fina
uppsättningar och skivinspelningar under
det senaste decenniet. Man har upptäckt
den mogna Tjajkovskijs avskalade, vackra
melodier, som ofta beledsagas av en reducerad orkesterklang, där sången tar plats
och står i förgrunden. Det för handlingen
framåt, tydligt och avklarnat.
Numera måste det inte heller vara riddarrustningar och medeltida borgar på scenen
som förr. Den moderna Jolantas riddarhistoria antyds, medan de stora känslorna
blir förlösta och gestaltas på nytt sätt.
Till sitt förfogande har man ett nytt scenspråk. Regissörerna har en annan spirituell och visuell fantasi, som tjänar operan
Jolantas pånyttfödelse. Den har kommit för
att stanna.

mer i Ryssland under tonsättarens levnad.
I Moskva hade Bolsjojteatern sin premiär i
slutet av 1893.
Först på plan med ett uppförande utanför
Ryssland var tyska Schwerin, sedan Hamburg den tredje januari 1893, då med en ung
Gustav Mahler som operadirektör. De träffades där och Tjajkovskij bjöds in att dirigera
en föreställning, vilket skedde i september.
När Tjajkovskij plötsligt avled i Sankt
Petersburg den 6 november, blev Mahler
djupt tagen. 12 dagar därefter ordnade han
en minneskonsert i Hamburg, med en föreställning av Jolanta samt scener ur Jevgenij
Onegin och fantasiuvertyren Romeo och Julia.
Mahler tog också med sig Jolanta till Wien,
där han senare blev operachef. Premiären
ägde rum på Staatsoper den 22 mars 1900.
MEDAN POPULARITETEN för Nötknäpparen
hela tiden ökade, blev Jolanta däremot inte
den succé som upphovsmannen en gång
hade förväntat sig. Efter en initial spridning
svalnade intresset. I USA var det först den
10 september 1933 som operan spelades
för första gången, då på Garden Theatre
i Scarborough-on-Hudson. I Storbritannien fick den vänta till 20 mars 1968 och
Camden-festivalen i London.
I Ryssland och Sovjetunionen levde
Jolanta och en språkreviderad version
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Lars Erik Andrenius
MEDARBETARE PÅ PROGRAMREDAKTIONEN
SVERIGES RADIO P2
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SYNOPSIS
The story is based on the Danish poet Henrik Herz lyrical play “King René’s
Daughter”, originally set in a Provençal castle. Opera in one act.
King René’s daughter does not know that she is blind. The king has forbidden anyone to talk about her blindness or make her aware of the visual world.
Iolanta is feeling sad without knowing why. Martha and her friends Brigitta
and Laura sing to her as she falls asleep. Alméric announces the arrival of the
king and the famous physician Ibn-Hakia, who will try to cure Iolanta of her
blindness. The doctor says there is nothing he can do unless Iolanta longs
to see, so the king refuses. He does not want to expose his daughter to an
experiment without knowing the outcome.
Iolanta has been betrothed to Robert of Burgundy since she was a child. He
arrives at the castle with his friend Vaudémont to break up the engagement
because he loves another. When Vaudémont sees Iolanta sleeping he falls in
love with her. When she wakes up and he discovers that she is blind, he tells
her about the light and everything people around her can see. The king is
furious and sentences Vaudémont to death. But a desire for the “unknown”
has been awakened in Iolanta, just as the doctor predicted, and she is determined to rescue the man she loves. The doctor is now able to go through with
his operation – it is successful and Iolanta can see. The king relieves Robert
from his engagement and gives his blessing to Iolanta and Vaudémont.
english translation Katarina Trodden
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VÄLKOMMEN
till ARKIVET

Kungliga Operans historia från 1773 fram till nutid
Minns du ditt första opera- eller balettbesök och vilka som stod på scenen? Hur såg en affisch ut på
slutet av 1800-talet? I repertoararkivet kan du hitta information om det – och väldigt mycket mer.
I våra gömmor finns många skatter. Förskonade eldsvådor och andra skador har
Kungliga Operan, som ett av Europas äldsta operahus, välbevarade arkiv och samlingar.
Nu har vi börjat digitalisera dessa skatter för allmänheten. Först ut är information kopplad till vår
repertoar genom tiderna. Det betyder att du till exempel, på bara några sekunder, kan ta reda på
allt från hur många gånger Kungliga Operan har spelat Trollflöjten till hur många gånger Birgit
Nilsson sjöng Brünnhilde i Wagners Nibelungens ring på Operan.
Framöver kommer vi även att lansera ytterligare delar. Det blir då möjligt att djupdyka
i mängder av vackra kostymer och spännande dokument.
operan.se/arkivet
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Fler GODA SMAKER
på OPERAN!
Välkommen in till Operans mest hemliga rum, restaurang di Sotto. I en historisk men intim teatermiljö kan du
dinera vid samma bord som Birgit Nilsson eller Jussi Björling. Smakerna präglas av det bästa av två världar:
modern italiensk kokkonst med de främsta svenska råvarorna. All mat vi lagar är också mat vi älskar.
Hoppas du ska göra detsamma! Du kan också njuta av en cocktail eller ett glas vin i den mysiga baren.
www.operan.se/ditt-besok/mat-dryck/

Vill du bidra till
musik i VÄRLDSKLASS?
Hovkapellet har funnits i över 500 år och är en av världens äldsta, ännu existerande, orkestrerar.
Orkestern består idag av 105 musiker från 11 länder. För att hålla högsta kvalitet krävs att
musikerna har tillgång till de bästa instrumenten. Genom instrumentfonden samlar
vi in medel för att kunna erbjuda musikerna instrument av världsklass.
Skanna QR-koden för att ge din gåva till instrumentfonden och var med och bidra till
att vi kan fortsätta att framföra extraordinära föreställningar, upprätthålla hantverksskickligheten och bjuda in gästartister från hela världen. Inget bidrag är för litet!
Du som bidrar med minst 300 kronor får en vacker brosch med Kungliga Operans O.
Broschen kan hämtas i Kungliga Operans biljettkassa.
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HÖSTEN 2021 PÅ KUNGLIGA OPERAN
Operan Play uppdateras kontinuerligt med inspelningar. Håll dig uppdaterad via operanplay.se

NOGA UTVALDA
FÖRESTÄLLNINGAR.

Inget login. Inga avgifter.

Operan Play är en digital videokanal med exklusivt
innehåll. Kungliga Operan handplockar föreställningar
och konserter, några få åt gången, som kommer finnas
tillgängliga under en tidsbegränsad period. För att ge
dig en fördjupad upplevelse kommer kanalen erbjuda
tillhörande material om verken, artisterna och vad
som händer bakom scenen. Vissa föreställningar
kommer att sändas live direkt från Operahuset.
operanplay.se

OPERA

Kylián/Ek/Forsythe

Rigoletto

Bella Figura
KOREOGRAFI, SCENOGRAFI,
LJUS Jiří Kylián
MUSIK Lukas Foss, Giovanni
Battista Pergolesi, Alessandro
Marcello, Antonio Vivaldi,
Giuseppe Torelli

I kulisserna bakom Sveriges
mest magiska scen. För barn
6–9 år, operaplay.se

överbord (woman with water)
KOREOGRAFI Mats Ek
MUSIK Fläskkvartetten

31 DECEMBER

SPELAS till 18 OKTOBER

Jolanta

MUSIK Pjotr Tjajkovskij
DIRIGENT John Fiore
regi Sergey Novikov
PREMIÄR 2 OKTOBER

Candide
SPELAS FRÅN 16 OKTOBER

Madama Butterfly
SPELAS FRÅN 11 NOVEMBER

Valkyrian
SPELAS FRÅN 20 NOVEMBER

Snödrottningen

MUSIK Benjamin Staern
TEXT Anelia Kadieva Jonsson
DIRIGENT Cathrine Winnes
REGI Elisabeth Linton
PREMIÄR 9 DECEMBER
BALETT/DANS

Kungliga Baletten – gala

KOREOGRAFI Rudolf Nurejev,
Michel Fokine, Marius
Petipa, Ben Stevenson,
Victor Gsovsky, Serge Lifar
MUSIK Pjotr Tjajkovskij,
Frédéric Chopin, Adolphe
Adam, Maurice Ravel, Sergej
Rachmaninov, Camille
Saint-Saëns, Édouard Lalo
DIRIGENT Andrea Quinn
spelas till 6 OKTOBER

In the Middle,
Somewhat Elevated
KOREOGRAFI, SCENOGRAFI,
KOSTYM, LJUS William
Forsythe
MUSIK Thom Willems
premiär 28 OKTOBER

Svansjön

KOREOGRAFI Rudolf Nurejev
efter Marius Petipa och
Lev Ivanov
MUSIK Pjotr Tjajkovskij
DIRIGENT Philippe Béran
PREMIÄR 10 DECEMBER

Det magiska huset

KONSERTER

Nyårskonsert

Lunchkonserter

två dagar i veckan
11:45–13.00 i Guldfoajén

Premiärsamtal
Kylián/Ek/Forsythe
28 OKTOBER
Snödrottningen
6 DECEMBER

Publikintroduktioner

Balett- och operakvartar
planeras som vanligt
alltid 45 min före
föreställningens början.
Med reservation
för ändringar.

UNGA PÅ OPERAN

Station Illusion

MUSIK J-B Lully,
M-A Charpentier
KOREOGRAFI, REGI &
SCENOGRAFI Karin Modigh
URPREMIÄR 23 OKTOBER
(ROTUNDAN)

På bilderna
SID 4 Olga Shcheglova SID 7 Siw-Marie Andersson, Vivianne Holmberg, Ruben Lundström, Olga
Deputatova, Olga Shcheglova SID 8 Olga Shcheglova, Klementina Savnik SID 11 Stanislav Shvets
SID 12–13 Dmitry Yankovskiy, Olga Shcheglova samt Kungliga Operans damkör
SID 14 Igor Morozov, Konstantin Brzhinskiy SID 15 Jonas Degerfeldt, Lennart Forsén
SID 16 Stanislav Shvets, Dmitry Yankovskiy SID 18 Igor Morozov, Olga Shcheglova
SPELÅRET 2021

VD & ansvarig utgivare Birgitta Svendén
programredaktör Torbjörn Eriksson
Grafisk form Isobar
foto Lina Ikse omslagsbild Peter Khazizov/Helikon-opera
Tryck Ljungbergs Tryckeri, 2021
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