PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Dáugosza w CzĊstochowie
Seria: Edukacja Muzyczna

2011, z. VI

Maágorzata KANIOWSKA
AJD CzĊstochowa

BaĞĔ o Sinobrodym jako Ĩródáo inspiracji
dla twórczoĞci scenicznej Beli Bartóka
TĊsknota jest ciągáym Īądaniem, drĊczącą aktywną pustką, w której moĪna
chwilowo zapomnieü, ale której nie moĪna nigdy przezwyciĊĪyü siáą woli.
Powraca raz po raz. Zrazu nie wiemy, skąd bierze siĊ ta tĊsknota, byü moĪe nie wiemy nawet, za czym tĊsknimy...
C.G. Jung

Zamek KsiĊcia Sinobrodego Béli Bartóka, opera tak rzadko goszcząca na
polskich scenach operowych, stawia przed wykonawcami szczególne zadania.
Ustatycznienie akcji poprzez ograniczenie liczby osób biorących w niej udziaá,
umiejscowienie rzeczywistej fabuáy w sferze psychiki bohaterów – wszystko to
powoduje, Īe dzieáo przy maáo oryginalnej koncepcji reĪyserskiej traci wszystkie swe walory sceniczne. Przy tym wystawienie dzieáa w táumaczeniu polskim
pozbawia go dodatkowych walorów muzycznych, związanych ze specyfiką
brzmienia jĊzyka wĊgierskiego. Nie oznacza to jednak, Īe dzieáo powinno znaleĨü siĊ w kategorii „utworów zapomnianych” – chociaĪby ze wzglĊdu na znakomitą muzykĊ Béli Bartóka. W związku z ograniczonym materiaáem Ĩródáowym w jĊzyku polskim, do niniejszego opracowania posáuĪyáy przede wszystkim prace autorów anglo- i niemieckojĊzycznych1, w tym komentarz Gyögy’a
1

B. Bettelheim, Cudowne i poĪyteczne. O znaczeniach baĞni, PaĔstwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1985; J. ChomiĔski, K. Wilkowska-ChomiĔska, Formy muzyczne. Opera i dramat,
t. 4, PaĔstwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1976; H.H. Hofstätter, Symbolizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987; B. Horowicz, Teatr operowy, PaĔstwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963; J. Jacquot, Kompozytorzy i ekspresjonizm, [w:] Ekspresjonizm w teatrze europejskim, red. J. Jacquot, B. Bablet, przeá. A. ChoiĔska, K. ChoiĔski,
E. Radziwiááowa, PaĔstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983; J. Kárpati, D. Legány,
B. Rajeczky, B. Sórosi, Hungary I. Art musik II. Folk music, [w:] The New Grove Dictionary of
Music and Musicians, t. 8, ed. by S. Sadie, Macmillan Publishers Limited, London 1980;
V. Lampert, L. Somfai, Bela Bartok, [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
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Kroó do wĊgierskiego nagrania páytowego Zamku Sinobrodego w wykonaniu:
Yevgeny’a Nesterenko (Sinobrody), Eleny Obraztsovej (Judyta) oraz chóru
i orkiestry Opery WĊgierskiej pod dyrekcją Jánosa Ferencsika. Celem niniejszego artykuáu byáo przypomnienie tej wybitnej kompozycji w setną rocznicĊ jej
powstania oraz ukazanie niezwykáych walorów filozoficzno-artystycznych dzieáa.

Dramat operowy [...] moĪe najbardziej oryginalny
twór cywilizacji wspóáczesnej.
R. Rolland

1. TwórczoĞü sceniczna Beli Bartóka
na tle tradycji opery wĊgierskiej
Otwarcie w Eszterháza w 1768 roku sceny operowej pod kierownictwem
Michaáa Haydna zapoczątkowaáo na WĊgrzech tradycjĊ regularnych przedstawieĔ operowych. WczeĞniej spektakle operowe prezentowaá w Pozsony wiedeĔski zespóá dworskiej opery Ferdynanda III (1648), zaĞ od 1740 roku goĞcinne
zespoáy wáoskie dawaáy okazjonalne przedstawienia na terenie caáego kraju.
Pierwsze wystawienie opery Mozarta Uprowadzenie z Seraju miaáo miejsce
w Pozsony 13 lipca 1785 roku, które poprowadziá Józef Chudy (1751–1813),
póĨniejszy twórca pierwszej opery wĊgierskiej.
W koĔcu XVIII wieku muzyka wĊgierska zostaáa poddana silnym wpáywom
niemieckim, jednak wbrew wysiákom cesarza Józefa II, dąĪącego do germanizacji WĊgier, powstaje rodzimy zespóá operowy w latach 1790–1796, który wystawia m.in. operĊ Józefa Chudyego Pikkó Hertzeg és Jutka Perzsi.
XIX wiek przenosi Īycie muzyczne do Pestu, tam teĪ powstaje zespóá operowy kierowany przez Gáspára Pache (1776–1811), twórcĊ kilku oper, który
w latach 1807–1815 wspóázawodniczy z niemieckim zespoáem operowym, wystawiającym najnowsze dzieáa kompozytorów wáoskich i francuskich.
t. 2, ed. by S. Sadie, London 1980, Macmillan Publishers Limited; E. Lendvai, Bartok and Kodaly, vol. 2, Institute for culture – Budapest, Zoltán Kodály Pedagogical Institute of Music –
Kecskemét, Budapest 1978; S. Mauser, Die musikdramatische Konzeption in „Herzog Báaubarts Burg”, [w:] Musik – Konzepte 22. Bela Bartók, hrsg. v. H.K. Metzger und R. Riehn. Edition Text-Kritik, München 1981; L. Rotbaumówna, Opera a jej ksztaát sceniczny. Notatki z warsztatu reĪysera, PaĔstwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1969; W. RudziĔski, Warsztat
kompozytorski Beli Bartóka, PaĔstwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1964; B. Schäffer,
Dzieje muzyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985; H. Stevens, The life
and music of Béla Bartók, Oxford University Press, New York 1964; J. Ujfalussy, Bela Bartók,
Corvina Press, Budapest 1971; T.A. ZieliĔski, Bartók Béla, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM.
CzĊĞü biograficzna ab, red. E. DziĊbowska, PaĔstwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków
1979, s. 196–207; T.A. ZieliĔski, Bartók, PaĔstwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1980.
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Kompozytorem, który odegraá wiodącą rolĊ w historii opery wĊgierskiej
w XIX wieku, byá Ferenc Erkel. Jego twórczoĞü sceniczna, po sukcesie opery
Bánk bán (1861), naleĪy do dwóch kontrastujących nurtów. Historyczny dramat
muzyczny z recytatywami i rozbudowanymi partiami chóralnymi reprezentują
opery: Dózsa Gyórgy (1867) oraz Brankovics GyĘrgy (1874), natomiast typ komedii lirycznej z ariosami i licznymi scenami pastoralnymi: Nevtelen hĘsĘk
(1880). Ostatnia opera Ferenca Erkela, István király (1885), byáa napisana
w stylu mocno zbliĪonym do dramatu muzycznego Ryszarda Wagnera. Nadmierna fascynacja muzyką Wagnera okazaáa siĊ niekorzystna dla oper ėdĘna
Mihálovicha, których Īywot sceniczny byl krótkotrwaáy. Podobny los spotkaá
opery Gézy Zichyego oparte na wĊgierskiej tradycji muzycznej, jak i dzieáa
ėdĘna Farkasa. Jedynie opera Hubaya A cremonai hegedüs (1894) odniosáa
miĊdzynarodowy sukces.
Do najwczeĞniejszych baletów wĊgierskich naleĪą, z jednej strony, utwory
oparte na muzyce XVIII-wiecznych kompozytorów stylu „verbunkos” – Lavatty
i Csermáka, z drugiej strony zaĞ – sceny baletowe zawarte w operach Erkela.
WĊgierska twórczoĞü operowa XX wieku związana jest gáówne z dziaáalnoĞcią Zoltana Kodály’a i Béli Bartóka. Dorobek Kodálya stawiany jest na WĊgrzech na równi z twórczoĞcią Bartóka. W jego utworach znalazáo odbicie
szczególne zamilowanie do folkloru, nadto zaĞ wykazują one silne wpáywy muzyki impresjonistów2.
TwórczoĞü sceniczna Béli Bartóka obejmuje trzy utwory – operĊ Zamek Sinobrodego oraz dwa balety: Drewniany ksiąĪĊ i Cudowny mandaryn. Obydwa
balety, podobnie jak Zamek Sinobrodego, tematycznie oscylują wobec wzajemnych relacji kobiety i mĊĪczyzny. Drewniany ksiąĪĊ – balet w jednej odsáonie
op. 13 oparty na libretcie Béli Balázsa – podobnie jak Zamek Sinobrodego stanowi poetycką metaforĊ, zewnĊtrznie nie odbiegającą od schematu baĞni ludowej. Elementem nadrzĊdnym, decydującym o atrakcyjnoĞci caáego utworu, jest
z caáą pewnoĞcią kolorystyka. Muzyka Drewnianego ksiĊcia jest niewątpliwie
mniej nowatorska aniĪeli oprawa muzyczna Zamku Sinobrodego. Utwór jest
niejednolity stylistycznie, obok Ğmiaáych zestawieĔ harmonicznych odnajdujemy
w nim fragmenty osadzone w tradycyjnych strukturach tonalnych. Pomimo iĪ
dzieáo bliĪsze byáo ówczesnym gustom, doprowadzenie do jego realizacji okazaáo siĊ sprawą znacznie trudniejszą, aniĪeli Bartók przypuszczaá. ĩaden z dyrygentów nie chciaá siĊ podjąü przygotowania premiery. Sukces, jaki dzieáo odniosáo wĞród publicznoĞci, zawdziĊczaá Bartók jednemu z dyrygentów wáoskich,
Egisto Tandze, który zdecydowaá siĊ przeprowadziü próby i doprowadziü do
wystawienia baletu w Budapeszcie 12 maja 1917 r. Po premierze Drewnianego
ksiĊcia jeden z recenzentów „Világ” pisaá: „Bartók jest muzykiem przyszáoĞci
i wielkim muzykiem, choü to, co wypowiada, jest dla nas dziĞ jeszcze filozofią,
2

B. Schäffer, dz, cyt., s. 432.
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która przyprawia nas o zawrót gáowy i którą rozszyfrowujemy, potrzebując czasu na to, by ją zrozumieü...”3.
W maju 1919 roku powstaje ostatnie z dzieá scenicznych Bartóka – Cudowny
mandaryn op. 19 – pantomima w jednym akcie. Jest ona jednym ze szczytowych
osiągniĊü w zakresie estetyki witalizmu, dzieáem przyrównywanym do ĝwiĊta
wiosny Igora StrawiĔskiego. Fabuáa Cudownego mandaryna, oscylująca wokóá
problematyki erotyczno-obyczajowej, posiada znacznie gáĊbszy sens filozoficzny aniĪeli obrzĊd pogaĔski, który staje siĊ gáówną osią dramaturgiczną ĝwiĊta
wiosny. Jak twierdziá sam kompozytor, treĞü libretta stanowiáa dlaĔ „symbol
zwyciĊĪającej wszystko miáoĞci”. NamiĊtnoĞü mandaryna, zwyciĊĪając Ğmierü,
symbolizuje potĊgĊ siá natury, które drzemią w czáowieku. Wobec takiej wymowy tekstu nie dziwi niezwykle emocjonalna siáa tej muzyki, jej porywający,
nieustający pĊd, dynamizm i energia. Cechą charakterystyczną utworu jest maksymalne uproszczenie dĨwiĊkowe. PodstawĊ stanowi 8-stopniowa skala, zaĞ
melodyczno-harmoniczny rozwój zastąpiony jest ciągáym przetwarzaniem krótkich, niemal sygnaáowych motywów wzmagających motorykĊ dzieáa. SpontanicznoĞü i brutalna drapieĪnoĞü rytmu, wyraĪająca apoteozĊ uczuü pierwotnych
i instynktów, narzuca dzieáu pewien okreĞlony koloryt. Fantazja w ksztaátowaniu
brzmieĔ, we wspóágraniu harmoniki z kolorystyką powoduje, iĪ Cudowny mandaryn jest jednym z najoryginalniejszych dzieá XX wieku.
Opera Zamek Sinobrodego powstaáa dziĊki zaaranĪowanemu przez EmmĊ
Kodály spotkaniu kompozytora z poetą Bélą Balázsem w marcu 1911 roku.
Dramat Balázsa wywará tak silne wraĪenie na Bartóku, iĪ niemal natychmiast
zdecydowaá siĊ on na napisanie opery w oparciu o ten tekst. Wkrótce, po póá
roku pracy, Zamek Sinobrodego zostaá ukoĔczony i dedykowany Marcie Bartók.
BaĞniowoĞü i archaiczny klimat ballady objawia siĊ w surowoĞci i powĞciągliwoĞci melodyki opery, w której nadto dostrzegamy elementy folkloru wĊgierskiego: cechy rytmiczne – typ parlando-rubato, a takĪe cechy interwaáowo-skalowe.
Zawarty w libretcie problem psychologiczny i etyczny byá szczególnie bliski
twórcy; surowa sceneria, symboliczna gra Ğwiateá i kolorów, statyka akcji, którą
oĪywia jedynie dramat wewnĊtrzny dwóch postaci – wszystko to, co dla innych
byáoby maáo atrakcyjne, dla Bartóka stanowiáo swoiste wyzwanie.

2. BaĞĔ o Sinobrodym jako Ĩródáo inspiracji dla sztuki
BaĞĔ, przemawiając jĊzykiem symboli, prezentuje treĞci skryte w Ğwiadomej
i nieĞwiadomej sferze naszego umysáu. Psychologowie podkreĞlają podobieĔstwa, jakie zachodzą pomiĊdzy fantastycznymi wydarzeniami w baĞniach a wy3
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darzeniami rozgrywającymi siĊ w snach i marzeniach czáowieka. BaĞĔ wyraĪa
wiĊc to, co „normalnie” nie jest dopuszczane do ĞwiadomoĞci. Jest ksztaátowana
przez niezliczone rzesze osób, zgodnych w sposobie widzenia problemów ogólnoludzkich oraz ich poĪądanych rozwiązaĔ, jak i poddawana rozlicznym transformacjom. Pewien schemat wewnĊtrzny baĞni i mitu pozostaje jednak niezmienny dla wielu kultur i tradycji. Postacie i zdarzenia baĞniowe odpowiadają
okreĞlonym zjawiskom psychologicznym, tworząc zarazem wzorcowe obrazy,
symbolizujące potrzebĊ przechodzenia do wyĪszych stadiów rozwoju osobowoĞci – potrzebĊ wewnĊtrznej odnowy.
Literackie Ĩródáo legendy o Sinobrodym odnajdujemy w zbiorze baĞni Charlesa Perraulta Histoires ou Contes du temps passè (OpowieĞci albo bajki z dawnych czasów), zwanym równieĪ jako Contes de ma mère l’Oye (Bajki mojej mamy GĊsi 1697).
Bajki wydane zostaáy pod imieniem syna Perraulta, gdyĪ nie wypadaáo
uznanemu pisarzowi i czáonkowi Akademii zajmowaü siĊ twórczoĞcią dla dzieci.
Tematy opowiadaĔ, od dawna juĪ Īyjące w tradycji ludowej Europy i Azji, zawieraáy elementy wiedzy tajemnej – staroĪytnej i Ğredniowiecznej.
Historia Sinobrodego opowiada o tym, jak ostatnia z jego Īon, mająca
wbrew ostrzeĪeniom swego mĊĪa otworzyü drzwi, za którymi wiszą gáowy jej
poprzedniczek, unika ich losu dziĊki przybyciu na czas jej dwóch braci. Na
przestrzeni kolejnych dwu stuleci legenda byáa powtarzana w rozlicznych wersjach i z wieloma modyfikacjami – zarówno w samej fabule, jak i w warstwie
psychologiczno-symbolicznej. W Ğlad za tym pojawiają siĊ opracowania monograficzne, datujące siĊ od poáowy XIX wieku, które starają siĊ ustaliü historyczne táo tej powiastki. Z jednej strony, geneza siĊga – chociaĪ bez historycznego
potwierdzenia – do przeraĪającej kariery Gillesa de Retz, marszaáka Francji za
panowania Karola VII, z drugiej zaĞ, do Camorre’a – piĊtnastowiecznego wáaĞciciela ziemskiego. Badacze folkloru, analizujący historiĊ Sinobrodego, ustalili
pokrewieĔstwo legendy z innymi podaniami ludowymi na podstawie dwóch
powtarzających siĊ motywów, mianowicie „zakazanego pokoju” oraz „poddawania próbie”. Kolejną páaszczyznĊ związków i pokrewieĔstw stanowiá Sinobrody jako „zabójca Īon”, nietrudno bowiem doszukaü siĊ tych Ğladów w balladach i ustnych przekazach ludowych nie tylko we Francji. WĊgierska ballada
Molnár Anna takĪe posiada swego Sinobrodego w postaci Mártona Ajgó.
Legenda o Sinobrodym naleĪy bodaj – obok legendy o Don Juanie – do ulubionych, a zarazem do najczĊĞciej przetwarzanych tematów sztuki europejskiej.
AtrakcyjnoĞü tych historii moĪe byü táumaczona poprzez fakt, iĪ wydarzenia
niezwykáe i straszne, opowiedziane w tajemniczym stylu baĞni, koncentrują siĊ
tu wokóá podstawowego problemu spoáecznego, tj. na wzajemnych relacjach
pomiĊdzy mĊĪczyzną i kobietą. Temat nurtujący filozofów i twórców, ubrany
w szaty baĞni, tym samym zostaá uwolniony z wiĊzów historii, czasu i przestrzeni – w bezcielesnej formie legendy podróĪuje poprzez wieki, zaĞ postacie oraz
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ogólne koncepcje tych historii ucieleĞniają zmiany z kaĪdego okresu i kraju,
w którym artyĞci nadali im swój ksztaát. Nie brak teĪ licznych prób wyjaĞnienia
opowieĞci o Sinobrodym przez pryzmat „idealistycznego” oraz „psychoanalitycznego pojĊcia symbolu”4. SiĊgają one tak daleko, jak staroĪytny, pierwotny
dualizm ĝwiatáa i CiemnoĞci. Zgodnie z tym, Sinobrody to gáĊboka, grzeszna
Noc, która zabija zarĊczone z nim ĝwiatáo – personifikujące ciekawoĞü. „BáĊkitna broda” to symbol ciemnej czeluĞci nocy. Bes, Indra czy Zeus – wszyscy oni
posiadają „báĊkitne brody”, zaĞ upostaciowaną podejrzliwoĞü i ciekawoĞü odnajdujemy w nie mniej znaczących bohaterkach mitów i przekazów biblijnych,
takich jak Ewa, Īona Lota czy Pandora.
PoniĪsze zestawienie ilustruje wybrane literackie, teatralne oraz operowe
adaptacje baĞni o Sinobrodym.
1789 – M. Sedaine, A. Gretry – Raol, Barba Bleue. Opera 3-aktowa. ParyĪ
– Monvel, Dalayrac – Raol, sire de Créqui. Opera 3-aktowa. ParyĪ
1791 – Blue Beard or The flight of Harlequin. Pantomima (muzyczne opracowanie W. Reeve). Londyn (Covent Garden)
1795 – Raol de Crequi. Balet Paolina Franchi do muzyki Petera von Winter
i Wenzeslausa Pichl. Monza
1797 – L. Tieck – Ritter Blaubart. Sztuka baĞniowa
1798 – George Colman Jr – Blue-beard or Female Curiosity. Sztuka muzyczna
2-aktowa. Muzyka – Michael Kelly. Londyn (Drury Lane)
1809 – Monvel, J.S. Mayr – Raol di Crequi. Opera. Mediolan
1811 – Monvel (libretto przerobione przez L. Romanellego), Fr. Morlacchi –
Raol di Crequi. Opera 2-aktowa. Drezno
1835 – Rietz – Blaubart. Muzyczna ilustracja do sztuki L. Tiecka
1844 – J. Nesvadba – Blaubart. Opera. Praga
1845 – W. Taubert – Muzyczna adaptacja sztuki L. Tiecka Ritter Blaubart
1866 – H. Meilhac, L. Halevy, J. Offenbach – Barbenbleu. Opera-buffa 3-aktowa. ParyĪ
1902 – M. Maeterlinck – Ariane et Barbe-bleu. Sztuka teatralna
1905 – H. Eulenburg – Ritter Blaubart. Dramat 3-aktowy
1907 – M. Maeterlinck, P. Dukas – Ariane et Barbe-bleu. Opera 3-aktowa.
ParyĪ
1909 – A. France – Les sept femmes de la Barbe-bleue. Opowiadanie
1910–11 – B. Balázs – A kékszakállú herceg vara. Dramat mistyczny
1911 – B. Balázs, B. Bartók – Bluebeard’s Castle. Opera 1-aktowa. Budapeszt
1920 – H. Eulenburg, Režnicek – Ritter Blaubart. Opera 3-aktowa. Darmstadt

4
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3. Zamek Sinobrodego
a. Geneza powstania opery
Geneza opery B. Bartóka Zamek Sinobrodego jest stosunkowo prosta do
zrekonstruowania przy pomocy wielkiej iloĞci oryginalnych materiaáów Ĩródáowych. W archiwum WĊgierskiej Akademii Nauk do dyspozycji pozostaje rĊkopis szkicu, natomiast w archiwum Bartóka w Nowym Jorku moĪna odnaleĨü
manuskrypt partytury wspólnie z kilkoma kopiami (niektóre z nich zawierają
korekty dokonane wáasnorĊcznie przez kompozytora) oraz czystopis wyciągu
fortepianowego wraz z poprawkami Bartóka, pochodzącymi z okresu jego publikacji. Istnieją ponadto wáasnorĊczne notatki kompozytora, kiedy to spisywaá
zmiany, których zamierzaá dokonaü w kolejnych korektach dzieáa. Wszystkie
muzyczne materiaáy są suplementowane przez obszerny zasób korespondencji
Bartóka.
Bartók nie zamieĞciá dat rozpoczĊcia i ukoĔczenia utworu na manuskrypcie
szkicu. ZamieĞciá natomiast aĪ na dwóch stronach rĊkopisu partytury – pierwszej
i sto osiemnastej – dedykacjĊ „dla Marty” (Marta Ziegler), swojej pierwszej
Īony. Bartók rozpocząá pracĊ nad partyturą w lutym 1911 roku, a zakoĔczyá 20
wrzeĞnia 1911 r. Tego samego roku przedáoĪyá pracĊ, prawdopodobnie w formie
wyciągu fortepianowego, komisji konkursowej pracującej pod przewodnictwem
Istvána Kernera. Jury uznaáo jednak dzieáo za niewykonalne i odrzuciáo je. Ta
surowa krytyka najbardziej znaczących muzyków wĊgierskich nie zaáamaáa
Bartóka, który postanowiá doprowadziü do premiery dzieáa za granicą.
Libretto zostaáo przeáoĪone na jĊzyk niemiecki przez EmmĊ Sandor – ĪonĊ
Zoltana Kodálya. W czasie táumaczenia libretta – prawdopodobnie zgodnie
z sugestiami Kodályów, z których opinią Bartók bardzo siĊ liczyá – kompozytor
dokonaá kilku pomniejszych modyfikacji w szkicu oraz zmieniá finaá opery.
Oryginalne zakoĔczenie, skomponowane w 1911 roku, radykalnie róĪni siĊ
od tego, które znamy dzisiaj. Poza róĪnicami w czasie trwania, melodyce, harmonizacji, jak i orkiestracji, w finale z 1911 r. brak caákowicie sekwencji zawartej pomiĊdzy numerami 136–138, tj. kulminacji osadzonej na potĊĪnie brzmiącym akordzie B-dur. Akord ten w ostatecznej wersji – stanowiąc rozwiązanie
nagromadzonych na przestrzeni caáej tragedii napiĊü – prowadzi z powrotem do
pierwotnej atmosfery ballady w prawdziwie organowym brzmieniu.
Brak równieĪ ostatniej sekwencji Sinobrodego („És mindég is éjjel lesz
már... éjjel... éjjell...” – „Odtąd niech wszystko pogrąĪy siĊ w ciemnoĞci... ciemnoĞci... ciemnoĞci...”). W wersji finaáowej zdanie to jest poetycką konkluzją,
stanowi niejako podsumowanie dramatu. Tak wiĊc opera Bartóka w roku 1911
pozostawaáa wciąĪ „otwarta”. Kompozytor nie byá zadowolony z pierwszej wersji finaáu, wreszcie w roku 1912 udaáo mu siĊ stworzyü koncepcjĊ zakoĔczenia,
które znamy obecnie. Druga wersja zakoĔczenia zawiera wspomnianą wczeĞniej
kulminacjĊ (136–138) przed epilogiem. NapiĊcie nuty pedaáowej (B) jest juĪ
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wyraĨnie zarysowane, a dĨwiĊk organów sáyszalny przed powrotem tematu ballady. W trzeciej wersji wszystko to wymagaáo maáych, drugorzĊdnych poprawek
i wiĊkszego „skoncentrowania”. Wersja z roku 1912 zawiera ostatnią sekwencjĊ
Sinobrodego, chociaĪ jeszcze nie w ostatecznej wersji muzycznej. WciąĪ jednak
dyskusyjny pozostawaá dialog Judyty i Sinobrodego miĊdzy numerami 133–135,
w drugiej wersji nie ma Ğladu po partii Sinobrodego rozpoczynającej siĊ w numerze 135 („Szép vagy, szép vagy, százszorszép vagy, Te voltál a legszebb asszony” – „Ty jesteĞ ukochaną, minioną ukochaną. JesteĞ królową spoĞród moich
kobiet. Moją najlepszą, bez skazy!”).
Ostateczna wersja zakoĔczenia, jakie znane jest po dziĞ dzieĔ, zostaáa zamieszczona w partyturze dopiero wiosną 1918 roku. To w niej kompozytor osiągnąá gáĊbiĊ napiĊü toczącej siĊ walki na Ğmierü i Īycie pomiĊdzy kobietą i mĊĪczyzną
w chwili najgáĊbszego konfliktu oraz odsáoniá drzemiące moĪliwoĞci w obu partiach
wokalnych. Tutaj teĪ zamieĞciá ostatnie dwie sekwencje Sinobrodego.
Nieustanne zmiany i korekty, w trakcie których Bartók skróciá swą pracĊ
o okoáo 72 takty trwaáy od roku 1912 aĪ do premiery dzieáa, tj. do 24 maja 1918
roku. Oznaczenia dynamiczne i agogiczne finaáu, podobnie jak partie wokalne
pomiĊdzy numerami 17–18, mogáy równieĪ ulec zmianie podczas miesiĊcy poprzedzających premierĊ.
Trzy lata upáynĊáy miĊdzy premierą dzieáa a przygotowaniem do publikacji
wyciągu fortepianowego. Byáo to konieczne czĊĞciowo przy nowym táumaczeniu tekstu libretta na jĊzyk niemiecki, ale równieĪ ze wzglĊdu na niezadowolenie
kompozytora z muzycznej oprawy tekstu, niesatysfakcjonującej z prozodycznego punktu widzenia. Wprowadzając coraz to nowe zmiany, Bartók zapisywaá je
w róĪnych kopiach partytury lub wyciągu fortepianowego. Z tego powodu trudno jest ustaliü chronologiczną kolejnoĞü tych drobnych poprawek. Kompozytor
sam zmuszony byá zebraü je wszystkie razem w czasie trwania prób i decydowaü, która z nich powinna byü ostateczną. Za definitywny uznaá dopiero tekst
wyciągu fortepianowego z roku 1921. Wyciąg ten stanowiá podstawĊ merytoryczną dla wydanej drukiem w roku 1925 partytury.
Pozostaje jeszcze wyjaĞniü zmiany w partiach wokalnych opery, które poczyniá Bartók póĨniej, po opublikowaniu juĪ wyciągu fortepianowego czy partytury. Na początku roku 1930 Maria Basilider – czoáowa wykonawczyni utworów
Bartóka i Kodálya – przygotowywaáa rolĊ Judyty. Bartók obecny byá na próbie
Ğpiewaczki. Byü moĪe byáa to proĞba Marii Basilider lub teĪ moĪe na bazie jej
wykonania Bartók zdecydowaá siĊ poczyniü kilka dodatkowych zmian. Zanotowaá je oáówkiem w partii Judyty w wyciągu fortepianowym naleĪącym do Bence
Szabolcsi. Przy okazji wznowienia przedstawienia Bartók poczyniá jeszcze pewne modyfikacje w kilku górnych nutach partii Sinobrodego, którą wykonywaá
wówczas Mihály Székely – najwybitniejszy póĨniej interpretator partii Sinobrodego. Zmiany te zanotowaá Bartók w wyciągu fortepianowym bĊdącym wáasnoĞcią Ğpiewaka.
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W Īycia wĊdrówce, na poáowie czasu,
Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi.
W gáĊbi ciemnego znalazáem siĊ lasu.
Jak ciĊĪko sáowem opisaü ten srogi
Bór, owe stromych puszcz pustynne dusze,
Co miĊ dziĞ jeszcze nabawiają trwogą.
Gorzko – Ğmierü chyba wiĊksze zna gorycze
Lecz dla korzyĞci, dobytych z przeprawy
Opowiem losu rzeczy tajemnicze
Dante, Boska Komedia (1–10)

b. Libretto
XIX i XX wiek przyniósá rozdrobnienie i alienacjĊ Ğrodowisk artystów i intelektualistów w strukturze ówczesnego spoáeczeĔstwa, stąd wewnĊtrzne pragnienie utoĪsamienia siĊ z postaciami Don Juana czy Sinobrodego, bĊdącymi
w mniemaniu filozofów i pisarzy uosobieniem ich cierpienia.
Kierkegaard widzi w Don Giovannim bohatera, któremu demoniczna siáa
umoĪliwia przeáamanie wiĊzów spoáecznego niewolnictwa norm i zakazów.
W tej interpretacji Don Juan moĪe zostaü uznany za prekursora „nadczáowieka”
Nietzschego. Wagner, w tym czasie wyznawca ideologii Schopenhauera, tworzy
Tristana i IzoldĊ, parĊ kochanków, którzy w drĊczącej ekstazie pragnienia szukają speánienia w Ğmierci i Ğmierci w speánieniu. O ile psychologiczne poszukiwania oparte na kraĔcowym indywidualizmie usiáowaáy odnaleĨü w namiĊtnoĞciach „raj utracony”, w którym spoáeczeĔstwo nie zdoáaáo stáumiü pierwotnych
ludzkich instynktów, o tyle symboliĞci opáakiwali los kochanków jako przykáad
nieuchronnej ludzkiej samotnoĞci, wiĊĨniów bez nadziei ucieczki, bezradnych
ofiar tragedii, w której decydowaá los.
Na BélĊ Balázsa, gruntownie wyksztaáconego poetĊ i pisarza dobrze obeznanego z filozofią i psychologią swoich czasów, szczególny wpáyw wywaráa
interpretacja legendy wyáoĪona jĊzykiem symbolu. Wystawienie Zamku Sinobrodego B. Bartóka wyprzedziáo o 3 lata operĊ Paula Dukasa Ariane et Barbe-Bleue (Ariadna i Sinobrody).
Twórcą dramatu, na którym oparte zostaáo libretto tego dzieáa, byá Maurice
Maeterlinck, znany gáównie jako autor dramatu Peleas i Melizanda, do którego
C. Debussy skomponowaá jedyną swoją operĊ o tym samym tytule. Wzajemne
relacje pomiĊdzy legendą o Tristanie a historią Sinobrodego stają siĊ bardziej
klarowne przy gáĊbszej analizie warstwy symbolicznej opery Peleas i Melizanda. Podstarzaáy Golaud, zazdrosny o swego máodszego brata Peleasa, zabija go,
doprowadzając równieĪ do Ğmierci swą máodziutką ĪonĊ MelizandĊ. Ciemny las
– stanowiący oprawĊ pierwszej sceny, w której Golaud odnajduje MelizandĊ –
jako symbol wewnĊtrznych rozterek duchowych pojawiaá siĊ w literaturze od
czasów Dantego, jeĞli nie wczeĞniej. Bardziej znaczącym staje siĊ jednak
mroczny, ponury zamek, bĊdący táem dla reszty historii; jedynie uĞmiech Meli-
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zandy stanowi promyk sáonecznego blasku, który przenika ciemnoĞü. Postaü
Melizandy powraca u wielu wĊgierskich poetów tego okresu: w jednym z poematów Adyego wystĊpuje ona jako „biaáa dama z zamku”, zaĞ w dramacie Béli
Balázsa otrzymuje imiĊ Judyty.
Béla Balázs okreĞliá swój dramat jako „misterium w jednym akcie”. Wedle
jego wáasnych sáów, dzieáo jest próbą znalezienia specyficznie wĊgierskiego
stylu dramatycznego, próbą, której celem jest „uksztaátowanie z surowego materiaáu ballad ludowych Szeklera nowoczesnych, intelektualnie wewnĊtrznych
przeĪyü”5. Ta literacka deklaracja zdradza paralelną intencjĊ do kompozytorskich zamierzeĔ Bartóka – syntezy tradycji związanej z ludem oraz sztuki nowoczesnej. I tak jak w przypadku muzyki Bartóka kluczowym staje siĊ wpáyw muzyki francuskich impresjonistów, tak libretto wszechstronnie wyksztaáconego
poety ujawnia wyraĨne wpáywy francuskiego literackiego symbolizmu, a przede
wszystkim wspomnianego M. Maeterlincka. Jakkolwiek sztuka Maeterlincka
dostarczyáa wstĊpnej inspiracji dla libretta Balázsa, to zauwaĪalne są fundamentalne róĪnice zarówno w sposobie traktowania tematu, jak i jego interpretacji.
Ariane et Barbe-Bleue ma wymiar symbolu historycznego. Ariadna usiáuje
wyzwoliü piĊü poprzednich Īon Sinobrodego, które jednak nie zgadzają siĊ go
opuĞciü, gdyĪ zostaá raniony w powstaniu cháopskim i uwiĊziony. Ariadna
wkrótce po oswobodzeniu Sinobrodego pozostawia go i odchodzi.
Balázs przeniósá nacisk z postaci ostatniej Īony (którą nazywa Judytą) na
tragediĊ samego Sinobrodego i skoncentrowaá dramat w jednym akcie6.
Zarówno Perrault, jak i Maeterlinck Īyczyli sobie, by Sinobrody powierzyá
swej Īonie pĊk kluczy, zaĞ po powrocie odkryá, Īe sprzeciwiáa siĊ ona jego woli
i otworzyáa wszystkie siedem drzwi. Balázs kaĪe Judycie otwieraü kolejne komnaty w obecnoĞci Sinobrodego oraz skáoniü go, by to on dobrowolnie oddawaá
jej kolejno klucze do wszystkich drzwi. Element krwi, silnie akcentowany
u Perraulta (siódmy klucz jest tak mocno zaplamiony krwią zamordowanych
Īon, Īe nie da siĊ go oczyĞciü bez wzglĊdu na to, jak silnie byáby on szorowany),
u Maeterlincka schodzi na plan dalszy, zaĞ w tekĞcie Balázsa jest wszechobecny.
Krótko przed adaptacją sztuki na libretto operowe utwór zostaá wystawiony
podczas poranka, zorganizowanego przez „Nyugat”, najbardziej znaczące wĊgierskie pismo literackie tamtych czasów. Kronikarski prolog – jako introdukcjĊ
sztuki – opublikowano w magazynie teatralnym „Szinjáték” z 20 kwietnia 1910,
zaĞ 13 czerwca 1910 w tym samym periodyku ukazaá siĊ peány tekst sztuki, którą autor dedykowaá Bartókowi oraz Kodályowi. PóĨniej praca ta staáa siĊ znana
5
6

S. Mauser, dz. cyt., s. 71.
Koncepcja jednoaktowego dramatu byáa preferowana nie tylko w krĊgach francuskich symbolistów, stanowiáa takĪe centralną formĊ literacką niemieckiego, wczesnego ekspresjonizmu.
Trudno okreĞliü, na ile Balázs znaá np. wystawiane koáo 1908 roku w Wiedniu jednoaktówki
Kokoszki, nie mniej jednak istnieją wyraĨne analogie w dramaturgicznej koncepcji Zamku Sinobrodego do sztuk ekspresjonistycznych tego okresu.
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jako czĊĞü publikacji pod wspólnym tytuáem „Misztériumok, op. V”, zawierającej trzy sztuki jednoaktowe: Zamek Sinobrodego, Czarodziejka oraz Krew ĝwiĊtej Dziewicy. Pierwotnie Balázs pragnąá, by muzycznym opracowaniem jego
sztuki zająá siĊ Z. Kodály, przesáaá mu nawet tego samego roku tekst dzieáa. To
jednak Bartók staá siĊ adresatem, do którego temat ten zostaá wáaĞciwie skierowany. RównieĪ Kodaly wysoko oceniá pracĊ Balázsa, podkreĞlając szczególne
piĊkno poetyckiej koncepcji libretta operowego.
Bartókowska interpretacja libretta wykazuje silne powiązania opery z romantycznymi XIX-wiecznymi muzycznymi utworami scenicznymi, a szczególnie z dzieáami Wagnera. Z tego Ĩródáa Bartók czerpie motyw „odpokutowanej
miáoĞci”. Zarówno motyw „zakazu otwierania tajemnych komnat duszy”, jak
i podstawa koncepcji dzieáa – miáosna historia wybranego mĊĪczyzny i sáabej
kobiety – stanowi prostą analogiĊ z Lohengrinem. Motyw odkupienia nawet
u Wagnera nie odnosiá siĊ jedynie do miáoĞci, a byá symbolem skrywającym
problem znacznie gáĊbszy – alienacjĊ artysty oraz jego osobistą i spoáeczną samotnoĞü.
Izolacja i brak zrozumienia pod páaszczem symbolu zaczynaáy siĊ pojawiaü
w XIX wieku wraz z filozofią Kierkegaarda, a w Ğlad za Maeterlinckiem staáy
siĊ wrĊcz literacką modą. Za poĞrednictwem Béli Balázsa owa filozoficzno-literacka fala dosiĊgnĊáa takĪe Bartóka, który – wychowany na muzyce Wagnera – czciá ją szczególnie w okresie swego zaáamania. Jego wielka miáoĞü do Stefi
Geyer zakoĔczyáa siĊ tragicznym zerwaniem, poza tym zacząá dostrzegaü brak
perspektyw artystycznych dla siebie jako twórcy, a takĪe brak akceptacji dla
uprawianej przez siebie sztuki.
c. Warstwa sáowno-muzyczna
Zwyczaj táumaczenia librett obcych oper prowadziá na WĊgrzech do naĞladowania ich prozodycznego stylu – kompozytorzy wĊgierscy uznali go za wypracowaną, sprawdzoną formuáĊ operową. Choü nieuniknione są rozbieĪnoĞci
w akcentacji tekstów táumaczonych – „wĊgieryzowanych” oraz oryginalnych
tekstów wáoskich i niemieckich – kompozytorzy wĊgierscy XIX wieku zachowali w swych partyturach nieprzekáadalny „muzyczny dialekt” táumaczonych
prac. Ta wieloletnia tradycja stanowiáa swoiste wyzwanie dla Bartóka, który
dziĊki swej wewnĊtrznej wraĪliwoĞci na naturalne brzmienie jĊzyka wĊgierskiego mógá zademonstrowaü moĪliwoĞci dobierania i áączenia sáów z muzyką tak
subtelne, jak czyniá to C. Debussy na gruncie swego ojczystego jĊzyka.
Zamek Sinobrodego zbiera plon wieloletnich badaĔ Bartóka nad ludową muzyką WĊgier, związaną ze zmiennym tempo giusto oraz charakterystycznym
parlando rubato melodii, w których rytmy są bezpoĞrednio uwarunkowane mówioną modulacją gáosu. Linie wokalne tak mocno podporządkowane są wĊgierskiej modulacji mowy, iĪ udaremnia to próby efektywnego przekáadu tekstu na
jĊzyki europejskie. Bartók nie mógá zwróciü siĊ do tradycji oper Erkela, gdyĪ
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wyrastają one z niezwykle urytmicznionej maniery verbunkos, deformującej
naturalną akcentacjĊ jĊzyka wĊgierskiego. Nie mógá równieĪ siĊgnąü do oper
Mihálovicha, zainspirowanego wagnerowskimi eksperymentami z zakresu deklamacji. Jedynie wpáywy Debussy’ego, wĊgierskiej muzyki ludowej, a nade
wszystko fascynacja wczesnymi pieĞniami Kodálya sprawiáy, Īe Bartók postanowiá stworzyü oryginalny, autentycznie wĊgierski jĊzyk dramatyczny, wypracowując kaĪdy niuans tekstu tak dokáadnie, jak tego wymagaáa sztuka mowy
scenicznej. Partytura zostaáa opublikowana z tekstem niemieckim i francuskim –
na równi z wĊgierskim. Akcenty jĊzyka niemieckiego (podobnie jak w jĊzyku
angielskim) powodują, Īe konieczne jest, aby przetáumaczony tekst akcentowany byá na pierwszej sylabie kaĪdego sáowa np.:
Dies ist also Blaubarts Feste!
Nirgend Fenster? Nirgend Fenster?

Wskutek takiego akcentowania tekst nabiera monotonii nieobecnej w jĊzyku
wĊgierskim. Podobna sytuacja zachodzi na gruncie jĊzyka angielskiego. Jedynie
w jĊzyku francuskim, na skutek braku mocnych akcentów, istnieje moĪliwoĞü
przekáadu bez poáoĪenia zbyt duĪego nacisku na prozodiĊ.
Patrząc przez pryzmat brzmieniowych poáączeĔ bartókowskiej melodyki
z naturalną, specyficzną modulacją jĊzyka wĊgierskiego, opera traci wiele ze
swych walorów kolorystycznych w przypadku wykonania jej w innym jĊzyku
niĪ wĊgierski.
Wedáug Kodálya, Bartók stworzyá prawdziwie wĊgierski recytatyw z uwzglĊdnieniem specyfiki naturalnej intonacji mowy, w którym „linia wokalna jest
autentycznie, niezachwianie wĊgierska”.
d. Przebieg formalny utworu
Na szczególną uwagĊ zasáuguje konstrukcja dramaturgiczna akcji Zamku Sinobrodego. Dzieáo skáada siĊ z symetrycznie, „lustrzano” uporządkowanych
„stacji”, w których akcja powraca w koĔcu do punktu wyjĞcia. Nasuwa siĊ analogia z budową dramatu stacyjnego, który najpeániej charakteryzuje pojĊcie drogi odbywanej przez czáowieka. Prototypem gatunku jest do pewnego stopnia
Droga KrzyĪowa Chrystusa.
W operze Bartóka, po prologu – krótkiej przygrywce i wprowadzeniu Judyty
do wnĊtrza zamku – rozpoczyna siĊ proces otwierania kolejnych drzwi, tworzących stacje dramatycznej krzywej napiĊcia. Otwarcie pierwszych, drugich i trzecich drzwi dzielą intermezza, w których Judyta domaga siĊ kolejnych kluczy
i przeáamuje opory Sinobrodego. Drzwi od trzecich do piątych ujĊte są w ramy
tej samej stacji poprzez áączne przekazanie odpowiednich kluczy. Ze wzglĊdu na
brak intermezzów wzrasta tutaj dramatyczne tempo akcji, zmierzając do centralnego punktu, tj. do otwarcia piątych drzwi – odtąd nastĊpowaü bĊdzie stopniowy
powrót zdarzeĔ do Ĩródáa. Przebieg taki potwierdzają stosunki tonalno-har-
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moniczne, na które zwróciá uwagĊ Erno Lendvai: „Stosunek biegun–przeciwbiegun jest najbardziej podstawową, strukturalną i formalną zasadą zarówno
w maáych, jak i wielkich formach. Zamek Sinobrodego przebiega w wypeánionych napiĊciem odniesieniach bieguna i przeciwbieguna: dzieáo wznosi siĊ
z ciemnego bieguna Fis, kulminuje w promieniującym akordzie C i w koĔcu
pogrąĪa siĊ ponownie w potĊĪnym Fis”7. To opadanie po osiągniĊtym C-dur
przy otwarciu piątych drzwi opóĨniane jest przez stosunkowo rozbudowane
intermezzo, gdy Sinobrody ponawia próbĊ, by pozostawiü zamkniĊtych dwoje
ostatnich drzwi. Peáni ono funkcjĊ opóĨniającą dla – mającego wkrótce nastąpiü
symetrycznie – lustrzanego powrotu do punktu wyjĞcia. Caáy proces lustrzanego
odbicia przebiegu zostaje dodatkowo podkreĞlony przez muzyczne skrzyĪowanie początku i koĔca – pentatonicznej frazy wywiedzionej, wedáug Lesznaja,
z najstarszych warstw wĊgierskiej muzyki ludowej.

4. Zamek ksiĊcia Sinobrodego – opera przeáomu stylów
Zamek Sinobrodego B. Bartóka powstaá w okresie zaistnienia w sztuce wielu
pozornie sprzecznych tendencji. Jest to czas schyáku „weryzmu” opery wáoskiej,
rozkwitu impresjonizmu i symbolizmu francuskiego oraz początku ideowych
zaáoĪeĔ ekspresjonizmu niemieckiego. Dzieáo Bartóka stanowi swoisty konglomerat tych wielokierunkowych dąĪeĔ, bĊdąc jednoczeĞnie ich – zakrojoną na
szeroką skalĊ – syntezą. Decydującą funkcjĊ odgrywają tu, z jednej strony,
wpáywy impresjonizmu i symbolizmu, w poáączeniu z bliskoĞcią wielopáaszczyznowych odniesieĔ do ekspresjonizmu, z drugiej strony.
Zamek Sinobrodego jest operą jednoaktową, w której wyostrzona symbolika
uwypukla mocne rysy ekspresjonistyczne, mieszcząc siĊ zarazem w doskonale
skrojonej konwencji baĞniowej. OkreĞlenie utworu w powyĪszych kategoriach
znacznie utrudnia próbĊ dopatrzenia siĊ znikomych chociaĪby wpáywów „weryzmu” wáoskiego, z jednym wyjątkiem – koncepcja jednoaktowego dramatu byáa
preferowana nie tylko w krĊgach francuskich symbolistów oraz wczesnych niemieckich ekspresjonistów, lecz takĪe stanowi centralną formĊ produkcji werystycznych, która oczywiĞcie w znaczny sposób odchodzi w swej dramaturgii od
koncepcji jednoaktówki wspóáczesnej, nierozerwalnie związanej z postacią
Strinberga. „Muzyka i czáowiek Ğpiewający przekreĞlają wszelką czasowoĞü,
wszelkie próby umiejscowienia i wszelką konkretnoĞü, stawiając operĊ i jej bohaterów na páaszczyĨnie, jeĞli juĪ nie metafizycznej, to przynajmniej pozarealistycznej. Postacie operowe nie są indywidualnoĞciami, są one raczej typami

7
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[…], z «charakterów» operowych, z personifikowanych uczuü czy idei nie moĪe
zrodziü siĊ akcja realistyczna w potocznym rozumieniu […]”8.
Cytat ten trafnie oddaje istotĊ estetyki gatunku operowego tworzącej siĊ na
przeáomie wieków XIX i XX, dla której realistyczne przesáanki opery wáoskiej
stają siĊ powoli przebrzmiaáym anachronizmem.
Oba kierunki, weryzm oraz naturalizm, uznane zostaáy przez intelektualistów i artystów za kierunki spoáeczeĔstwa XIX wieku, które wyalienowaáo ze
swego Ğwiata jednostki wraĪliwe i twórcze. NaleĪaáo w związku z tym daü wyraz
swym lĊkom i obawom poprzez negacjĊ obowiązujących dotychczas form sztuki.
Dramat ekspresjonistyczny wspierany przez symbolizm staá siĊ nosicielem
totalnego buntu przeciw utrwalonym strukturom ówczesnego Ğwiata. Libretto
Béli Balázsa do opery B. Bartóka Zamek Sinobrodego uosabia tragediĊ ludzkiej
samotnoĞci. ĝwiat jest sceną, na której wciąĪ na nowo przedstawiane jest „Ğredniowieczne misterium”, zaĞ tematem wiodącym jest upadek i odkupienie.
Wspóáczesny symbolista wyposaĪony w wiedzĊ psychologiczną widziaá scenĊ
w mikrokosmosie duszy ludzkiej. Endre Ady w swym dziele Új Versek (Nowe
Poematy) wyjaĞnia nam sedno tych pragnieĔ, pisząc: „Moja dusza jest jak wiekowy, zaczarowany zamek, omszaáy, nie do zdobycia i bezludny”9.
Balázs w swojej interpretacji legendy o Sinobrodym sugeruje, Īe wszyscy
jesteĞmy Sinobrodymi, którzy tkwią w zamkach zbudowanych z irracjonalnych
lĊków, i jak on budujemy swe domy z dusz, áez i krwi tych, którym skradliĞmy
te skarby. Pilnujemy naszych splamionych krwią zdobyczy, tkwiąc wraz z nimi
zamkniĊci za wrotami naszych mrocznych siedzib, zarazem jednak tĊsknimy za
wyzwoleniem z tego wiĊzienia zbudowanego przez nas samych. Uwolniü moĪe
nas jedynie bezinteresowna, zdolna do samopoĞwiĊcenia miáoĞü (odniesienie do
postaci Senty z opery Ryszarda Wagnera Holender tuáacz). Jednak by otrzymaü
ten dar, musimy otworzyü szeroko wszystkie drzwi naszej warowni, ujawniając
naszemu wybawcy wszystkie nagromadzone tam skarby. Kiedy on gotowy jest
juĪ przyjąü na swe barki posiadanie naszych tajemnic, zostaje záapany w puáapkĊ
tych Ğcian, stając siĊ sam jednym z mrocznych sekretów naszej duszy.
Podstawą tragicznoĞci, bĊdącej gáówną osnową dramatu ekspresjonistycznego, jest bezsilnoĞü, jaka cechuje walkĊ czáowieka z losem; mikro- i makroĞwiaty
zamkniĊte w sobie, rządzące siĊ nieubáaganą logiką, której nie moĪna umknąü.
Sinobrodego moĪemy przyrównaü do bohaterki opery A. Schönberga Erwartung, zamkniĊtej w lesie (analogia do wnĊtrza zamku Sinobrodego). Las jest tu
zewnĊtrzną projekcją „wewnĊtrznego” wiĊzienia, zbudowanego z wszystkich
namiĊtnoĞci (od miáoĞci po strach i zbrodniĊ), którego nigdy nie bĊdzie mogáa
ona opuĞciü. Bartók, podobnie jak póĨniej Schönberg, komponuje muzykĊ, konstruując dramaturgiĊ dzieáa z uwzglĊdnieniem gry kolorowych Ğwiateá.
8
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PrzestrzeĔ sceniczna opery przy ograniczeniu liczby bohaterów i statyce akcji pozostaáaby martwa, gdyby nie oĞwietlenie sceniczne. O ile zgodnie z zaáoĪeniami werystów Ğwiatáo na scenie miaáo byü wykorzystane w zgodzie z logiką
prawdopodobieĔstw, o tyle ekspresjoniĞci uczynili zeĔ czynnik dramatyzujący.
Scena wyobraĪająca wnĊtrze ponurego zamku utrzymana jest w póámroku,
obecnoĞü postaci moĪe byü gwaátownie podkreĞlana poprzez chwytanie ich
w snop reflektorów, odcinanie ich od otaczającego Ğwiata, likwidowanie jakichkolwiek ich związków ze Ğwiatem zewnĊtrznym. OĞwietlenie nie pozostaje tylko
i wyáącznie elementem ilustracyjnym, lecz postĊpuje za biegiem akcji, aktywnie
ją wspóátworząc.
Trudno równieĪ nie dopatrzeü siĊ związku miĊdzy widmem kolorystycznym,
przez które przechodzą kolejne „stacje” opery B. Bartóka, a konstrukcją barwną
utworu Schönberga10.
Od pierwszej stacji aĪ do piątej nastĊpuje gradacja nasycania barw, począwszy od mrocznego fioletu (ukazanie ciemnego wnĊtrza zamku), poprzez odmiany czerwieni (sala tortur, zbrojownia, skarbiec, ogród), aĪ po eksplozjĊ jaskrawej Īóáci (taras z widokiem na królestwo Sinobrodego).
Opisana powyĪej gama Ğwiateá odpowiada temu, co Kandinsky opisuje jako
ruch w kierunku Īóáci, tj. zbliĪanie siĊ do cielesnoĞci – od skupienia siĊ w sobie
do uzewnĊtrzniania, oraz ruch w kierunku báĊkitu, tj. zbliĪanie siĊ do bieguna
duchowoĞci11. Od kulminacji obserwujemy ruch odwrotny w kierunku fioletu, aĪ
do powrotu w czeluĞci mroku.
Na gruncie opery B. Bartóka jesteĞmy w stanie zaobserwowaü w praktyce
zaląĪki póĨniejszych postulatów gáoszonych przez grupĊ „Blaue Reiter”, dotyczących eksploracji dwóch dziedzin sztuki, które dopeániają siĊ wzajemnie, ich
poszukiwania wspólnego Ĩródáa ekspresji plastycznej i muzycznej.
Zamek Sinobrodego B. Bartóka stanowi znaczące ogniwo w procesie rozwoju formy operowej. Dzieáo to – osadzone jeszcze w tradycyjnym rozumieniu
formy przy wysublimowanym doborze Ğrodków, nie tylko muzycznych, ale
i dramaturgiczno-scenicznych – staje na rozdroĪu weryzmu, symbolizmu i ekspresjonizmu. ĝmiaáo moĪna uznaü je za utwór otwierający ekspresjonizmowi
drogĊ na sceny operowe, przy jego zaáoĪeniu koegzystencji wielu dziedzin sztuki, a zarazem zachowaniu odrĊbnoĞci kaĪdej z nich.

10

11

Schönberg w okresie pisania obu jednoaktowych oper, Erwartung oraz Glückliche Hand, pozostawaá w Ğcisáym kontakcie z Kandinskym oraz grupą „Blaue Reiter”. Doznawaá on niewątpliwie inspiracji, czytając O pierwiastku duchowym w sztuce W. Kandinsky’ego, gdzie niejednokrotnie odnotowanych jest szereg licznych odpowiedników brzmieĔ instrumentalnych dla kontrabasów i poáączeĔ kolorów. Stąd jego zwielokrotniona wraĪliwoĞü na wzajemne wspóádziaáanie dĨwiĊków i kolorów.
J. Jacquot, dz. cyt., s. 168.
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Aneks
Tekst libretta opery Zamek ksiĊcia Sinobrodego
Táumaczenie z jĊzyka angielskiego – Maágorzata Kaniowska

PROLOG
Och, skryü pragnĊ mą pieĞĔ,
GdzieĪ, gdzieĪ ją ukryjĊ,
Byáa ona, nie byáo jej nigdy,
Na zewnątrz czy wewnątrz?
PieĞĔ stara, cóĪ znaczy –
Panowie i Panie?
A oto pieĞĔ.
Patrzysz, ja patrzĊ na ciebie,
Kurtyna z naszych powiek odsáania siĊ:
Gdzie jest scena: na zewnątrz czy wewnątrz –
Panowie i Panie?
Gorycz i radoĞü
znajomych rzeczy,
ZewnĊtrzny Ğwiat peáen wrogiego táumu,
lecz nie to bĊdzie powodem naszej Ğmierci –
Panowie i Panie!
Patrzymy na siebie.
ĝpiewamy pieĞĔ,
KtóĪ wie skąd siĊ bierze?
Sáuchajmy jej i podziwiajmy –
Panowie i Panie!
(Kurtyna podnosi siĊ za nim)
Muzyka gra, ogieĔ páonie,
Przedstawienie moĪe siĊ rozpocząü!
Kurtyna z mych powiek odsáania siĊ.
Klaszczmy, gdy opadnie –
Panowie i Panie!
Stary zamek, stary jak legenda.
Która opowiada o nim –
Posáuchaj jej.
(Obszerny gotycki hall w ksztaácie rotundy. Stopnie schodów po lewej stronie
sceny prowadzą w górĊ ku maáym, Īelaznym drzwiom. Po prawej stronie scho-
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dów widocznych jest siedem ogromnych drzwi. Czworo z nich skierowanych jest
wprost do widowni. Troje pozostaáych znajduje siĊ po jednej ze stron. Brak
okien, ozdób. Hall jest pusty i mroczny jak pieczara wykuta w sercu solidnej
skaáy. Kiedy kurtyna idzie w górĊ, na scenie panuje absolutna ciemnoĞü)
SINOBRODY
Oto jesteĞmy na miejscu. Spójrz,
Przed tobą zamek Sinobrodego.
Nie lĞni on tak jak twego ojca.
Odpowiedz Judyto. Czy podąĪasz za mną?
JUDYTA
IdĊ, idĊ najdroĪszy Sinobrody.
SINOBRODY
(Schodzi wolno schodami w dóá)
Sáyszysz bicie dzwonów?
Dziecko, twa matka siedzi pogrąĪona w smutku,
Twój ojciec tarczĊ i miecz przypasaá,
Brat twój osiodáaá konia.
Judyto, odpowiedz, czy podąĪasz za mną?
JUDYTA
IdĊ, idĊ najdroĪszy Sinobrody.
(Sinobrody, zszedászy juĪ na dóá, obraca siĊ, by spojrzeü na JudytĊ, która zatrzymaáa siĊ w poáowie drogi. PromieĔ Ğwiatáa z otwartych drzwi oĞwietla ich
sylwetki)
SINOBRODY
Ty drĪysz, Judyto! Czy chcesz zawróciü?
JUDYTA
(Przyciska rĊkĊ do swej piersi)
Nie, to ma falująca suknia siĊ splątaáa,
CoĞ wzburzyáo jej jedwabiste falbany.
SINOBRODY
Spójrz, drzwi wciąĪ stoją otworem.
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JUDYTA
NajdroĪszy!
(Schodzi kilka schodów w dóá)
MatkĊ i ojca umiáowanych,
Brata i siostrĊ oddanych,
(Pokonuje caáą drogĊ w dóá)
Wszystkich mych krewnych pozostawiáam
pogrąĪonych w smutku, by przyjĞü tutaj.
Ukochany! JeĞli nawet odrzucisz mnie i wygnasz.
I tak nigdy CiĊ nie opuszczĊ.
UmrĊ na lodowatym progu twego zamku.
SINOBRODY
(Obejmuje ją)
Niech wiĊc drzwi siĊ zamkną!
(Biaáe Īelazne drzwi zatrzaskują siĊ. Hall jest oĞwietlony wystarczająco, by widoczne byáy dwie postacie oraz siedem olbrzymich czarnych drzwi)
JUDYTA
(Spoglądając badawczo, idzie wzdáuĪ lewej Ğciany,
trzymając za rĊkĊ Sinobrodego)
Czy to rzeczywiĞcie zamek Sinobrodego?
Dlaczego brak mu okien,
brak sáodkiego promyku Ğwiatáa?
SINOBRODY
Zawsze byáo ich brak.
JUDYTA
Nigdy nie zajaĞniaáo tu sáoĔce?
SINOBRODY
Nigdy.
JUDYTA
Zawsze tu cháód i mrok?
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SINOBRODY
Zawsze, zawsze.
JUDYTA
(Idzie naprzód)
Wszyscy, którzy przychodzili tu,
zaprzestawali swych plotek.
Milkáy wszelkie pogáoski.
SINOBRODY
Czy znasz je?
JUDYTA
Wszystko pogrąĪone jest w cieniu.
(Idzie po omacku naprzód. DrĪy)
ĝciany siĊ pocą. Powiedz mi Sinobrody –
CóĪ to za wilgoü na mym palcu?
ĝciany i krokwie wszystkie páaczą.
(Zakrywa oczy rĊkami)
SINOBRODY
Judyto, Judyto, nie byáoby weselej w paáacu twego ojca,
gdzie róĪe wiáy siĊ wokóá tarasu,
a na dachu pląsaá promieĔ sáoĔca?
JUDYTA
Nie, nie najdroĪszy Sinobrody!
Nie pragnĊ róĪ, nie pragnĊ sáoĔca.
RóĪe, sáoĔce, one są niczym,
niczym, niczym, niczym.
Wszystko jest okryte zmierzchem.
Z trudem mogĊ zobaczyü twój paáac.
Wszystko tonie w ciemnoĞciach.
O biedny, biedny Sinobrody.
(Táumi szloch i caáuje jego dáoĔ)
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SINOBRODY
Powiedz mi, Judyto, dlaczego tu przyszáaĞ?
JUDYTA
By osuszyü páaczące mury,
osuszyü je mymi ustami.
Rozgrzaü ten lodowaty marmur,
rozgrzaü go swym ciaáem.
Pozwól mi zrobiü to.
Ukochany Sinobrody!
RozjaĞniĊ twój smutny zamek,
Ty i ja przeáamiemy te szaĔce.
Wiatr je oczyĞci, wstąpi Ğwiatáo,
wstąpi Ğwiatáo.
Jasny jak záoto twój dom bĊdzie lĞniá.
SINOBRODY
Nic nie moĪe rozĞwietliü mego zamku.
JUDYTA
(Obraca siĊ w prawo, ku Ğrodkowi sceny)
ChodĨmy wiĊc, o szlachetny Sinobrody.
PokaĪ mi caáy swój paáac.
(Porusza siĊ ku Ğrodkowi sceny)
WidzĊ siedem wielkich, zamkniĊtych drzwi.
Wszystkie one okratowane i zaryglowane.
(On podąĪa za nią wzrokiem, niemo, w bezruchu)
Dlaczego wszystkich siedem jest zaryglowanych?
SINOBRODY
Nikt nie moĪe zobaczyü tego, co jest za nimi.
JUDYTA
Otwórz, otwórz! Otwórz je dla mnie.
Wszystkie te zamki muszą zostaü otwarte.
Wiatr je oczyĞci, wstąpi Ğwiatáo.
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SINOBRODY
Masz na myĞli szeptane pogáoski.
JUDYTA
ĝwiatáo i powietrze rozweselą twój zamek.
Wesoáe, sáoneczne Ğwiatáo, Ğmiejące bryzy,
One rozweselą twoją pozbawioną radoĞci siedzibĊ.
Otwórz! Otwórz! Otwórz!
(Wali w pierwsze drzwi. Zza drzwi dobywa siĊ gáĊbokie westchnienie, jak gdyby
nocny wiatr wzdychaá w gáĊbi niekoĔczącego siĊ, mrocznego labiryntu)
Ach!
(Cofa siĊ)
Co to byáo, kto wzdychaá,
kto jĊczaá. Odpowiedz Sinobrody!
Mieszkanie Īaáoby, paáac Īalu, dom bólu.
SINOBRODY
Czy lĊkasz siĊ?
JUDYTA
(Ona cicho páacze)
SáyszĊ westchnienia twego zamku.
SINOBRODY
Czy boisz siĊ?
JUDYTA
Tak, sáyszĊ westchnienia bólu.
ChodĨ, otwórzmy oboje razem.
OtworzĊ je, tylko ja!
ZrobiĊ to bardzo delikatnie,
áagodnie, áagodnie, delikatnie.
Daj mi klucze, mój Sinobrody.
Daj mi je, poniewaĪ CiĊ kocham.
(Opiera siĊ na jego ramieniu)
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SINOBRODY
Báogosáawione twe sáodkie dáonie, Judyto.
(DĨwiĊk przekrĊcanego klucza rozbrzmiewa w ciemnoĞciach)
JUDYTA
DziĊki Ci, dziĊki!
(Wraca do pierwszych drzwi)
Sinobrody, pozwól mi otworzyü je teraz.
(Gdy obraca siĊ zamek, rozlegáe westchnienie znów jest sáyszalne)
Sáyszysz, sáyszysz.
(Drzwi otwierają siĊ bezszelestnie. Tworzy siĊ w Ğcianie krwistoczerwony prostokąt na ksztaát otwartej rany. Czerwone Ğwiatáo pada z gáĊbi, przecinając podáogĊ dáugim promieniem)
SINOBRODY
Co widzisz? Co widzisz?
JUDYTA
(Przyciska rĊce do piersi)
Kajdany, sztylety, koáa tortur i obcĊgi.
SINOBRODY
Judyto, oto moja komnata tortur.
JUDYTA
Straszna jest ona, najdroĪszy Sinobrody,
straszna, straszna.
SINOBRODY
LĊkasz siĊ?
JUDYTA
(Wzdryga siĊ w odrazie)
Patrz, Ğciany twego zamku pokryte są krwią!
Patrz, Ğciany krwawią..., krwawią..., krwawią...
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SINOBRODY
LĊkasz siĊ?
JUDYTA
(Obraca siĊ ku Sinobrodemu. Jej sylwetka broczy czerwonym Ğwiatáem)
Nie! Nie lĊkam siĊ. Spójrz, Ğwit!
(Idzie ku niemu, wzdáuĪ promienia Ğwiatáa)
Patrz tam, urocze promienie!
(KlĊka i wyciąga ramiona, by zaczerpnąü choü trochĊ Ğwiatáa w dáonie)
SINOBRODY
Purpurowa rzeka, splamiona krwią woda!
JUDYTA
(Powstaje)
Patrz i podziwiaj, spójrz, wschód sáoĔca!
O Niebiosa!
Musimy otworzyü wszystkie drzwi!
OĪywcze powietrze przenika przez nie.
Wszystkie drzwi muszą siĊ otworzyü!
SINOBRODY
DzieciĊ, ty nie wiesz, co znajduje siĊ za nimi.
JUDYTA
Daj mi klucze do wszystkich!
MuszĊ je wszystkie otworzyü!
Musimy otworzyü kaĪde drzwi!
KaĪde!
SINOBRODY
Mój zamek drĪy od doáu do góry.
MoĪesz otworzyü wszystkie pozostaáe.
(Daje jej drugi klucz, a ich spotykające siĊ dáonie zdają siĊ byü stopione w czerwonej poĞwiacie)
Judyto, bądĨ ostroĪna, to mój paáac!
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BądĨ ostroĪna, ostroĪna!
JUDYTA
(Podchodzi do drugich drzwi)
OtworzĊ delikatnie, bardzo áagodnie,
áagodnie, áagodnie.
(Zamek trzaska i otwiera siĊ. Szczelina jest Īóátego koloru. Drugi promieĔ Ğwiatáa pada na podáogĊ wzdáuĪ pierwszego)
SINOBRODY
CóĪ widzisz?
JUDYTA
Stos okrutnej broni i zbroi,
niezliczonej, straszliwej bitewnej broni.
SINOBRODY
Oto moja zbrojownia, Judyto.
JUDYTA
JesteĞ silny i potĊĪny.
Lecz jakĪe okrutny, Sinobrody!
SINOBRODY
Czy lĊkasz siĊ?
JUDYTA
Krew na wszystkich wáóczniach i sztyletach!
Okryta krwią jest twa broĔ bitewna!
SINOBRODY
Czy lĊkasz siĊ?
JUDYTA
(Obraca siĊ ku Sinobrodemu)
Daj mi klucze do wszystkich twych drzwi!
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SINOBRODY
Judyto! Judyto!
JUDYTA
(Idzie z powrotem ku Sinobrodemu wzdáuĪ drugiego promyka Ğwiatáa)
Oto jest drugi promieĔ Ğwiatáa.
Spójrz, spójrz!
Daj mi klucze do wszystkich drzwi!
SINOBRODY
Báagam, bądĨ ostroĪna, ostroĪna, Judyto!
JUDYTA
Daj mi klucze do wszystkich pozostaáych.
SINOBRODY
Potrafisz odgadnąü, co leĪy za nimi?
JUDYTA
WejdĊ tam, poniewaĪ CiĊ kocham.
Jestem tu i jestem Twoja.
PokaĪ mi wszystkie twe ukryte sekrety.
Pozwól otworzyü mi wszystkie drzwi!
SINOBRODY
Mój zamek drĪy w posadach.
Kamienie i Īal wywoáują zachwyt.
Judyto, cháodem i ukojeniem jest krew, która siĊ sączy.
JUDYTA
Przybyáam tu, poniewaĪ CiĊ kocham.
Pozwól mi otworzyü wszystkie drzwi!
SINOBRODY
DajĊ Ci trzy dalsze klucze.
Zobaczysz, lecz nie pytaj mnie o nic.
Cokolwiek ujrzysz, nie zadawaj Īadnych pytaĔ.
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JUDYTA
Pozwól mi posiąĞü klucze, które mi obiecaáeĞ.
SINOBRODY
(Daje jej klucze. Ona wyrywa je z niecierpliwoĞcią i Ğpieszy ku trzecim drzwiom.
Waha siĊ jednak przed ich otwarciem)
Dlaczego siĊ wahasz? Otwórz szybko!
JUDYTA
Gdzie jest zamek?
Nie potrafiĊ go odnaleĨü..
SINOBRODY
Judyto, nie lĊkaj siĊ,
nie lĊkaj siĊ dáuĪej.
JUDYTA
(PrzekrĊca klucz. Drzwi rozwierają siĊ z donoĞnym, metalicznym dĨwiĊkiem.
StrumieĔ záotego Ğwiatáa przecina podáogĊ wzdáuĪ drugiego promienia)
Góry záota! Bajeczne klejnoty!
(KlĊka i grzebie w stosie skarbów. Káadzie klejnoty, koronĊ i kosztowną pelerynĊ
w przedsionku drzwi)
Migocące áaĔcuchy, iskrzące diamenty,
báyszczące rubiny, ogniste peráy,
futra gronostajowe, korony chwaáy!
SINOBRODY
To skarby mego zamku.
JUDYTA
JesteĞ bogaty, mój najdroĪszy!
SINOBRODY
KaĪdy záoty klejnot twoim bĊdzie,
Wszystkie rubiny, peráy, diamenty.
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JUDYTA
(Obraca siĊ z niepokojem)
Wszystkie twe drogocenne klejnoty pokrywa krew!
(Przygląda siĊ mu ze zdziwieniem)
Twój najjaĞniejszy klejnot broczy krwią!
(Staje siĊ coraz bardziej poruszona i szalenie niecierpliwa)
SINOBRODY
Judyto, otwórz teraz czwarte drzwi.
Pozwól wejĞü Ğwiatáu sáoĔca, otwórz je, otwórz.
JUDYTA
(Gwaátownie obraca siĊ w kierunku czwartych drzwi i otwiera je. GaáĊzie obciąĪone kwieciem widoczne są w powstaáej szparze. Oblane są niebiesko-zielonym
Ğwiatáem. Nowy promyk Ğwiatáa pada na podáogĊ obok pozostaáych)
Cudowne kwiaty,
sáodki, aromatyczny ogród,
ukryty pod skaáami i gáazami!
SINOBRODY
Oto mój sekretny ogród.
JUDYTA
Ach! Kruche kwiaty,
Olbrzymie lilie wielkoĞci czáowieka!
OziĊble jedwabiste, wytworne róĪe,
czerwone goĨdziki poáyskujące Ğwiatáem!
Nigdy nie widziaáam tak piĊknych!
SINOBRODY
KaĪdy kwiat skáania siĊ przed twą wielkoĞcią.
Ty stworzyáaĞ ich pąki i kwiecie.
Ty sprawiáaĞ, Īe usychają.
Ty jesteĞ tą, która przywraca je do Īycia w glorii!
JUDYTA
(Nagle pochyla siĊ przestraszona)
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Twoja biaáa róĪa jest rozpáomieniona krwawą plamą!
Caáa ziemia wokóá jest nasiąkniĊta krwią!
SINOBRODY
Twe spojrzenia otwierają kwiaty.
Sáawią CiĊ one, Ğpiewając w poáudnie.
JUDYTA
(Powstaje i obraca siĊ ku Sinobrodemu)
KtóĪ wiĊc skropiá krwią twój ogród?
SINOBRODY
Judyto, kochaj mnie, nie zadawaj pytaĔ.
Patrz, mój paáac poáyskuje i báyszczy.
Judyto, otwórz teraz piąte drzwi!
(Judyta gwaátownie rusza ku piątym drzwiom i otwiera je. Ukazuje siĊ wysoki
taras oraz dalekie horyzonty, które rozpoĞcierają siĊ za nim. ĝwiatáo wylewa siĊ
báyszczącymi kaskadami. OĞlepiona przez Ğwiatáo, Judyta osáania oczy rĊkoma)
JUDYTA
Ach!
SINOBRODY
A oto moje potĊĪne królestwo.
Spójrz w dóá na zanikające horyzonty.
CzyĪ to nie wielki kraj?
JUDYTA
(Patrzy niewzruszona, z roztargnieniem)
Spokojny i olbrzymi jest twój kraj.
SINOBRODY
Jedwabiste áąki, lasy,
bystre strumienie wijące siĊ srebrem,
wysokie góry niebieskawe i mgliste.
JUDYTA
Spokojny i olbrzymi jest twój kraj.
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SINOBRODY
Wszystko jest twoje na zawsze, Judyto.
Tu siedzibĊ swą ma Ğwit i zmierzch.
Tu mieszkają sáoĔce, ksiĊĪyc, gwiazdy.
One bĊdą nieĞmiertelnymi towarzyszami twych dzieciĊcych
zabaw.
JUDYTA
Po tamtej stronie chmura rzuca krwisty cieĔ.
Co zapowiadają te srogie chmury?
SINOBRODY
Spójrz, jak mój biedny zamek lĞni!
Twe czyste, báogosáawione dáonie to uczyniáy.
Tak, twe dáonie są báogosáawione, Judyto!
(Otwiera swe ramiona)
ChodĨ teraz, poáóĪ je na mym sercu.
JUDYTA
(Nie porusza siĊ)
Dwoje drzwi wciąĪ pozostaje zamkniĊtych.
SINOBRODY
Te drzwi muszą pozostaü zamkniĊte.
Teraz mój dom rozbrzmiewa muzyką.
ChodĨ moja ukochana, tĊskniĊ za twym pocaáunkiem.
JUDYTA
Pozwól otworzyü pozostaáych dwoje drzwi!
SINOBRODY
Judyto, Judyto muszĊ CiĊ pocaáowaü.
ChodĨ, czekam Judyto, kochaj mnie!
JUDYTA
Pozwól otworzyü pozostaáych dwoje drzwi!
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SINOBRODY
(Opuszcza ramiona w geĞcie rezygnacji)
Dziecko, báagaáaĞ, modliáaĞ siĊ o Ğwiatáo sáoĔca!
Patrz jak sáoĔce wypeánia mój dom!
JUDYTA
Jeszcze dwoje drzwi.
ĩadne z twych wielkich wrót,
nie powinny pozostaü przede mną zamkniĊte.
SINOBRODY
Dziecko, strzeĪ siĊ, strzeĪ siĊ mego zamku!
OstroĪnie, on nie bĊdzie bardziej rozĞwietlony.
JUDYTA
Ja nie obawiam siĊ niczego, najdroĪszy Sinobrody!
SINOBRODY
Judyto, Judyto!
JUDYTA
Otwórz, otwórz tych dwoje drzwi.
Sinobrody, Sinobrody, potĊĪny Sinobrody!
SINOBRODY
Dlaczego, ach, dlaczego, Judyto, Judyto!
JUDYTA
Otwórz, otwórz!
SINOBRODY
ChodĨ, powierzĊ ci jeszcze jeden klucz.
(Judyta wyciąga rĊkĊ w niemym Īądaniu. On wrĊcza jej klucz. Gdy ona obraca
klucz w zamku, sáyszalne jest gáĊbokie westchnienie)
Judyto, nie otwieraj!
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JUDYTA
(Nagáym ruchem otwiera drzwi. Pokój staje siĊ nieco ciemniejszy, jak gdyby
przeszedá przezeĔ cieĔ)
WidzĊ taflĊ wody, biaáej i drzemiącej.
CóĪ to za tajemnicze jezioro?
SINOBRODY
àzy, ma Judyto, ázy, ázy.
JUDYTA
(DrĪy)
Och, jakie ciche, spokojne, nieziemskie!
SINOBRODY
àzy, ma Judyto, ázy, ázy.
JUDYTA
(Pochyla siĊ w dóá i spogląda w jezioro)
ĝpiące, srebrne, gáadkie, bajeczne!
SINOBRODY
àzy, Judyto, ázy, ázy.
(Judyta patrzy uwaĪnie i milcząco w jego oczy)
SINOBRODY
(Otwiera swe ramiona)
Ostatnie drzwi muszą pozostaü zamkniĊte,
ZamkniĊte na zawsze.
JUDYTA
(Z pochyloną gáową zmierza ku niemu. Z Īarliwym spojrzeniem, Īaáosnym báaganiem tuli siĊ do niego)
Najsáodszy Sinobrody, weĨ mnie, kochaj mnie!
(Sinobrody obejmuje ją i namiĊtnie caáuje. Ona káadzie gáowĊ na jego ramieniu)
Czy kochasz mnie, gáĊboko, szczerze?
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SINOBRODY
KtóĪ jeĞli nie ty jest Ğwiatáem dnia mego zamku
Pocaáuj mnie, pocaáuj. Nie pytaj.
(Caáuje ją ponownie)
JUDYTA
(Káadzie swą gáowĊ na jego ramieniu)
Powiedz mi, powiedz mi najdroĪszy Sinobrody,
Powiedz mi, kogo kochaáeĞ przede mną?
SINOBRODY
Ty, która jesteĞ Ğwiatáem mego zamku.
Caáuj mnie, caáuj, Nie pytaj o nic.
JUDYTA
Powiedz mi dlaczego ją kochaáeĞ?
Czy byáa piĊkna? Czy kochaáeĞ ją mocniej niĪ kochasz mnie?
SINOBRODY
Kochaj mnie, nie pytaj.
JUDYTA
Powiedz mi prawdĊ, potĊĪny Sinobrody!
SINOBRODY
Judyto, kochaj mnie, nie pytaj o nic.
JUDYTA
(Uwalnia siĊ z jego objĊü)
Otwórz siódme i ostatnie drzwi!
(On pozostaje milczący)
Odgadáam twój sekret,
Wiem, co skrywasz.
Plamy krwi na twej Īoánierskiej broni,
Krew na koronie twej chwaáy.
Czerwona ziemia wokóá twych kwiatów.
Czerwone cienie rzucane przez chmury.
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Teraz wiem wszystko, och, Sinobrody,
Wiem, kto páacząc, wypeániá ázami twe biaáe jezioro.
Wszystkie twe Īony cierpiaáy,
Morderco, brutalu, przeklĊty!
Ach, te pogáoski, wiĊc byáy prawdziwe!
SINOBRODY
Judyto!
JUDYTA
A wiĊc to prawda, prawda!
MuszĊ zbadaü kaĪdy szczegóá.
Otwórz mi ostatnie z twych drzwi!
SINOBRODY
WeĨ, weĨ. Oto siódmy i ostatni klucz.
(Judyta stoi sztywna, nieugiĊta, patrząc na niego. Nie wyciąga rĊki po klucz)
Otwórz teraz drzwi i zobacz.
Wszystkie me poprzednie Īony oczekują tam.
(Przez chwilĊ Judyta stoi w bezruchu, potem bierze klucz drĪącą rĊką i idzie ku
siódmym drzwiom, jej ciaáo koáysze siĊ z lekka. Kiedy trzaska zamek, piąte i szóste drzwi zamykają siĊ z delikatnym westchnieniem. Staje siĊ ciemniej. Tylko
czwarte drzwi naprzeciwko oĞwietlają hall swymi promieniami barwnego Ğwiatáa. Teraz siódme drzwi otwierają siĊ i dáugi, sáaby promyk srebrnej poĞwiaty
ksiĊĪyca pada przez szczelinĊ, oblewając twarze Judyty i Sinobrodego swym
srebrnym Ğwiatáem)
Serca, które kochaáem i pielĊgnowaáem.
Patrz, oto moje poprzednie miáoĞci, sáodka Judyto.
JUDYTA
(Wzdraga siĊ zdziwiona i przeraĪona)
ĩywe. One Īyją tutaj!
(Przez siódme drzwi wychodzą jego poprzednie trzy Īony. Przyozdobione koronami na gáowach, a ich ciaáa páoną w blasku królewskich klejnotów. O bladych
twarzach w dumnym, wyniosáym chodzie postĊpują naprzód jedna po drugiej.
Stają przed Sinobrodym, który pada przed nimi w hoádzie na kolana)
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SINOBRODY
(Jak w transie otwiera ku nim swe ramiona)
Królewski blask! Niezrównana piĊknoĞü!
One zawsze bĊdą nieĞmiertelne.
One zgromadziáy wszystkie moje bogactwa.
Zbroczyáy krwią me kwiaty.
Tak, to one poszerzyáy obszar mego królestwa.
Wszystko do nich naleĪy, wszystkie moje skarby.
JUDYTA
(Staje wraz z nimi w rzĊdzie, patrzy zaáamana i przestraszona)
JakieĪ one są oĞlepiająco piĊkne i bogate.
Och, w porównaniu z nimi jestem niczym.
SINOBRODY
(Powstaje i szepcze)
Pierwszą znalazáem o Ğwicie,
purpurowym, wonnym, wczesnym brzaskiem.
Do niej naleĪy wschód sáoĔca.
Jej jest jego przewiewny i barwny páaszcz,
Jej báyszcząca korona ze srebra.
Jej Ğwit kaĪdego dnia.
JUDYTA
Och, ona jest znacznie bogatsza niĪ ja!
(Pierwsza Īona powoli odchodzi)
SINOBRODY
Drugą znalazáem w promieniach sáoĔca,
cichych, páonących, záotowáosych.
Jej jest kaĪde kolejne poáudnie,
Jej jest jego ciĊĪkie páonące okrycie,
Jej záota korona chwaáy,
Jej jest blask kaĪdego poáudnia.
JUDYTA
Ona jest znacznie szlachetniejsza niĪ ja!
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(Druga Īona odchodzi za drzwi)
SINOBRODY
Trzecią znalazáem wieczorem,
cichym, rozmarzonym, mrocznym zmierzchem.
Jej jest kaĪdy powracający zachód sáoĔca,
Jej uroczysty, zabarwiony kirem páaszcz.
Wszystkie wieczory naleĪą do niej.
JUDYTA
PiĊkniejsza, bogatsza dalece niĪ ja.
(Trzecia Īona wraca za drzwi. Przez dáugi czas Sinobrody stoi naprzeciw Judyty
w milczeniu. Patrzą sobie w oczy. Czwarte drzwi powoli siĊ zamykają)
SINOBRODY
Czwartą znalazáem poĞrodku nocy,
JUDYTA
Dosyü Sinobrody, dosyü!
SINOBRODY
RozgwieĪdĪonej, okrytej hebanowym páaszczem póánocy.
JUDYTA
Dosyü, dosyü, ja wciąĪ tu jestem!
SINOBRODY
Twa blada twarz byáa caáa migocąca,
Okazaáe byáy twe jedwabiste wáosy,
KaĪda noc jest odtąd twoją.
(On idzie ku trzecim drzwiom. Bierze czwartą koronĊ, páaszcz i klejnoty, które
Judyta poáoĪyáa na progu. Trzecie drzwi zamykają siĊ. Káadzie páaszcz na ramionach Judyty)
Twoim jest teraz gwiaĨdzisty páaszcz.
JUDYTA
Sinobrody, Sinobrody, oszczĊdĨ mnie, oszczĊdĨ!

216

Maágorzata KANIOWSKA

SINOBRODY
(Nakáada jej koronĊ na gáowĊ)
Twoją jest teraz korona z diamentów.
JUDYTA
OszczĊdĨ mnie, och, to jest zbyt ciĊĪkie!
SINOBRODY
(Wiesza jej klejnoty wokóá szyi)
Twoim jest bogactwo mego królestwa.
JUDYTA
OszczĊdĨ mnie, och, to jest zbyt ciĊĪkie!
SINOBRODY
Ty jesteĞ ukochaną, minioną ukochaną,
JesteĞ królową poĞród moich kobiet,
Moją najlepszą, bez skazy!
(Patrzą sobie w oczy. Pochylona pod ciĊĪarem páaszcza, z opuszczoną gáową,
Judyta idzie drogą pozostaáych kobiet wzdáuĪ promyka ksiĊĪycowego Ğwiatáa ku
siódmym drzwiom. Wychodzi, a one zamykają siĊ za nią)
Odtąd niech zapanuje mrok, mrok, mrok.
(Scena zanurza siĊ powoli w zupeánej ciemnoĞci, wcháaniając sylwetkĊ Sinobrodego)

Summary
Bluebeard’s fairy tale as the source of an inspiration
for Bela Bartók’s stage works
The article entitled Béla Bartók’s “Bluebeard’s Castle” – the opera of the turn of styles is an
attempt to show remarkable philosophical and artistic values of this work. In the article we can
find a brief historical outline of the Hungarian opera and a discussion of Bartok’s works. The basis
of the libretto of the opera – a tale of Bluebeard is the next issue subjected to further analysis.
Moreover, the previous interpretations of the legend’s message are also presented. In the second
part of the article, the origin of the opera Bluebeard’s Castle B. Bartók, the libretto, musical and
theatrical conception of this work are also discussed. The article is complemented by the full text
of the libretto in the author’s own translation (from English into Polish).

