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Nie zawsze, mówiąc o dziele , ma się
W przypadku Bartóka człowiek i twórca
moralna bije z postaci tego muzyka .

ochotę mówić i o człowieku, który je stworzył.
stanowią nierozerwalną jedność. Niezwykła siła

Ci, którzy się z nim stykali , zgodnie świadczą, że miał naturę szlachetną i dumną, czystą
i bezinteresowną. A. Gertler porównuje go z Lisztem i Ravelem. F. Poulenc zaś wyznaje,
że nasuwa mu się obraz świętego, ilekroć myśli o Bartóku . Ale z pojęciem świętości łączy
się zespól cnót biernie oddziałujących na otoczenie Uako wzór do naśladowania) . Wynika
to stąd , że święty istotą swoją zwrócony jest do Boga, nie do świata . Otóż postawa moralna Bartóka nie miała w sobie nic biernego. Jego stosunek do współczesności był aktywny,
i to nie tylko w sprawach sztuki.
Zapewne, można
ści, w jakich ona

rozpatrywać takie dzieło jak Cantata profana w oderwaniu od okolicznopowstała, ale pełne znaczenie zyskuje ona wówczas dopiero, gdy się
uwzględni , że napisał ją Bartók na Węgrzech w 1930 r. , a więc wtedy, gdy regent Horthy
zaczął wprowadzać już jawne ograniczenia swobód demokratycznych. W świetle tego ostatnie słowa finału kantaty, mówiące o „czystych żródłach wolności", okazują się nie tylko
pointą pięknej starej ballady węgierskiej o dziewięciu synach zaczarowanych w jelenie,
lecz także aktem humanistycznej wiary wielkiego kompozytora i ujętym w artystyczną formę protestem przeciw faszyzowaniu jego ojczyzny. Nie pierwszym zresztą i nie ostatnim.

uznał, że nie wystarczy budzić sztuką tęsknoty do wiecznych wartości ludzkich, że
nadszedł czas, gdy trzeba uciec się do środków działania skuteczniejszych niż artystyczne, gdy pojął, że artysta ma szanse dotarcia do sumień przeżartych oportunizmem jedynie
otwartym manifestowaniem swej pogardy dla sprawców postępującej barbaryzacji Europy
- zdobywa się Bartók na szereg śmiałych wystąpień, które na długo zapiszą się w pamięci
współczesnych.

Gdy

W 1936 r. na urągowisko Horthyemu paktującemu z hitleryzmem wysyła do niemieckiego
ministerstwa spraw zagranicznych pismo, w którym jak najenergiczniej protestuje przeciw
pominięciu jego partytur w zbiorze eksponatów wystawy „muzyki zwyrodniałej", zorganizowanej przez Goebbelsa w Dusseldorfie, gdzie figurowały już dzieła Strawińskiego, Schonberga , Berga , Hindemitha, Milhauda i wielu innych.
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W 1938 r., po „Anschlussie", na wiadomość, że nowe kierownictwo znanej firmy wydawniczej „Universal" w Wiedniu rozpoczęło bojkot kompozytorów pochodzenia żydowskiego,
Bartók w liście wystosowanym do dyrekcji wydawnictwa domaga się stanowczo, aby i jego
dzieła objęte zostały bojkotem. „Wprawdzie Węgrzy - tłumaczy - nie są Semitami, ale też
i nie są «Aryjczykami»". Warto nadmienić, że dowiedziawszy się, iż list jego nie wywarł
większego wrażenia na wydawcach, nosił się Bartók przez pewien czas z zamiarem przejścia na judaizm i dopiero perswazje przyjaciół odwiodły go od tej daremnej niewątpliwie
demonstracji.
Jest to jeden z romantycznych rysów natury Bartóka, że we wszystkim, co czyni, daje
całego siebie. Wszędzie czuje się jego pełne zaangażowanie wewnętrzne.
W pamiętne dni wcielenia Austrii doi zhitleryzowanych Niemiec pisze z Budapesztu do
zaprzyjaźnionej p. Muller-Widmann: „Te dni, kiedy zagarniali Austrię , były okropne również
dla nas ... Grozi nam poważne niebęzpieczeństwo, że Węgry także dadzą sobie narzucić
ów reżym zbrodniarzy i rabusiów. Zeby tylko wiedzieć, kiedy i jak. Nie mam pojęcia, jak
można będzie żyć czy pracować w takim kraju ... Na Węgrzech niestety «kulturalni» chrześcijanie ulegają niemal bez wyjątku wpływom nazistowskiego reżymu; wstyd mi doprawdy,
że należę do tej klasy" .
W październiku 1940 r. opuszcza wraz z żoną Węgry, aby udać się na tułac~kę do USA,
pozostawiając przyjaciołom taki oto testament, noszący datę 14 X 1940 r.: „Zyczę sobie,
aby uroczystości żałobne związane z moim pogrzebem były jak najskromniejsze. Jeśliby
po mojej śmierci chciano przypadkiem nazwać moim imieniem którąś z ulic 1lub umieścić
na jakimś miejscu publicznym tablicę pamiątkową mającą związek z moją osobą, moje
życzenie jest następujące: dopóki w Budapeszcie dawny plac Ośmiokątny i dawny plac
Ronda będą nosiły nazwiska dwóch osobników (chodzi o nazwiska Hitlera i Mussoliniego
- przyp. S. J.), jakimi zostały teraz ochrzczone, i dopóki na Węgrzech będą powstawały
place czy ulice noszące nazwiska tych dwóch osobników, zabraniam, żeby moim imieniem
nazywano jakikolwiek plac, ulicę czy budynek publiczny albo żeby jakąś tablicę pamiątko
wą umieszczono na którymkolwiek gmachu publicznym. Testament ten napisany został
i podpisany przeze mnie własnoręcznie i stwierdzam, że wszystko, co jest w nim zawarte,
odpowiada mojej ostatniej woli".
Syntetyczne ujęcie bogatej i różnorodnej twórczości Bartóka do dziś sprawia niemało kło
potu krytykom. Przyjęło się uważać, że szczytowe jej nasilenie przypada na krótki stosunkowo okres między 1934 a 1937 r. W latach tych powstały, jak wiadomo, trzy bezsporne
arcydzieła Bartóka: V Kwartet smyczkowy, Muzyka na smyczki, perkusję i celestę i Sonata
na dwa fortepiany i perkusję (drugą wersją tego utworu jest Koncert na dwa fortepiany
i orkiestrę). Schematystom ten sztucznie wydzielony okres posłużył do stworzenia osobliwej konstrukcji rozwojowej, wedle której wszystko, co go poprzedzało, miało być stopniowym wspinaniem się Bartóka do owego szczytu, wszystko zaś, co po tym nastąpiło, świa
dectwem powolnego obniżania aspiracji , a nawet obumierania, sily twórczej.
Oczywiście nic bardziej fałszywego nad ten uproszczony obraz ewolucji jednego z największych zjawisk muzycznych XX wieku. Już pochodzące z 191 O r. Allegro barbaro na
fortepian objawiło całkowicie dojrzałą, wybitną indywidualność kompozytorską przyszłego
twórcy sławnej Muzyki na smyczki. I błędem jest - jak to podkreślił słusznie z całym naciskiem K. H. Warner w swej „Neue Musik in der Entscheidung" -widzieć w późniejszej fazie
cel życia i twórczości Bartóka, wcześniejsze natomiast traktować jako przejściowe, ponieważ w każdym momencie swej ewolucji wykazuje jego osobowość twórcza pełnię mistrzostwa i wielkość zarówno w samym stawianiu sobie zadań, jak i w ich realizowaniu.
Wystarczy tu choćby wspomnieć o nie docenianym na Zachodzie , ponieważ wciąż jeszcze
za mało znanym, tryptyku scenicznym Bartóka, na który składają się: opera Zamek księcia
Sinobrodego (1911) i dwa balety - Drewniany książę (1916) i Cudowny mandaryn (1919).
Prawda, że te trzy jednoaktówki, pochodzące z wczesnego okresu, stanowią wypadek
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odosobniony w twórczości Bartóka, niemniej jednak są tak rewelacyjne w swym nowatorstwie, że niepodobna nad nimi przejść do porządku. Te „dramatyczne próbki" - jak je lekceważąco ośmielają się nazywać niektórzy - są skończonymi dziełami prawdziwego mistrza
i wznawiane przez niejeden ze znanych zespołów i artystów awangardowych propagują
cych sztukę nowoczesną, zyskały już sobie nie mniejszy rozgłos w Europie niż powojenne
inscenizacje Wozzecka A. Berga i nowszych oper - jak li prigioniero L. Dallapiccoli, Penelopa R. Liebermanna czy baletów - jak Boulevard Solitude H. W. Henzego.
Do Ili i IV Kwartetu smyczkowego nie ma już dziś potrzeby nikogo przekonywać, ponieważ
sobie należną reputację dzięki znakomitym wykonaniom powojennym (m.in. Kwartetu Vegha, a także Gertlera), ukazującym z niezwykłą plastyką wspaniałą architektonikę
tych dzieł, będących godną kontynuacją ostatnich kwartetów Beethovena.
zdobyły

Jeśli

idzie o utwory Bartóka po 1937 r., to i tu znajdujemy dzieła takie, jak Koncert skrzypcowy (1938 ), Divertimento na orkiestrę smyczkową (1939) czy zwłaszcza Sonatę na skrzypce solo (1944 ), które nie dają żadnych podstaw do insynuowania opinii o rzekomym słab
nięciu sił twórczych Bartóka.
Wszystkie istotne problemy współczesnej muzyki znalazły oddźwięk w jego muzyce i działalności. Czy były to zagadnienia harmonii i polifonii, metrum i rytmu, formy i ekspresji,
folkloru jako źródła inspiracji i jako przedmiotu badań, zagadnienia teatru muzycznego,
pianistyki i pedagogiki - w każdej z tych pasjonujących spraw, które raz po raz przyciągały
uwagę i rozpalały wyobraźnię poszczególnych muzyków, pobudzając ich do proponowania nowych rozwiązań, pozostawił Bartók trwale ślady swej myśli twórczej.
Weźmy dla przykładu folklor, o którym mówi się, że jest kluczem do muzyki Bartóka, tak
jakby potrzebowała ona innego klucza niż iego talent. Folklor - ostrzegali Strawiński
i Schonberg - nie może przynieść większego pożytku nowoczesnej muzyce, gdyż jego
melodyka nie jest dostatecznie giętka na to, żeby kompozytor mógł się nią swobodnie
posługiwać w formach bardziej skomplikowanych i ścisłych, takich np. jak forma sonatowa .
Ostrzeżenia te powtarzali za Glinką, który narzekał na trudności, jakich mu przysparza
rosyjska tematyka ludowa w Tarasie Bulbie, oraz za Debussy'm, który jako Monsieur Croche, oddając sprawiedliwość pomysłowości rosyjskich symfoników, wskazywał równocześnie na „rażącą dysproporcję" między naiwną prostotą tematu ludowego a całą tą wymyśl
ną operacją, jakiej go oni poddają, żeby zeń wydusić rozwinięcia, do jakich on wcale nie
jest zdolny. Melodia ludowa - mówili inni - jest sama w sobie czymś skończonym, zamknię
tym i autonomicznym i nie nadaje się do przetworzeń tak jak temat, który kompozytor
wynajduje, widząc niejako z góry jego możliwości rozwojowe, temat, który jest zarodkiem
formy, kryjącym w sobie taki czy inny potencjał przyszłych metamorfoz.

Ot~ż Bartók na przekór wszystkim dowiódł, że melodia ludowa może pełnić funkcję tematu, 1to nie tylko w formach wariacyjnych, które są najbliższe jej naturze („Muzyka ludowa powiada wybitny folklorysta rumuński C. Bra'flo'lu - jest par excellence sztuką wariacji, jak
każda muzyka nie pisana"), ale i w takich, których podstawą kształtowania jest tzw. praca
tematyczna. W jaki sposób Bartók doszedł do tego?

Zanim się odpowie na to pytanie, warto zadać sobie inne: po co w ogóle szukał inspiracji
w folki.arze? W opubliko~anym w 1921 r. szkicu autobiograficznym przyznaje Bartók, że
chodził~ mu o „wyzwolenie się spod tyranii systemu dur-moll" i o odświeżenie muzyki artystycznej przez te elementy, których ona zaniechała w ostatnich stuleciach, a które zachowały si~ w muzyce ludowej . Chodziło mu również o uwolnienie się od neoromantycznej
estetyki: „Każda z naszych melodii ludowych - pisze gdzie indziej - jest wzorem doskonałości artystycznej. Uwa~am je z~ swego rodzaju arcydzieła, tak samo jak fugi Bacha
1 sonaty Mo~arta. Melodia ludowa jest klasycznym przykładem ekspresji zwięzłej, unikają
cej wszystkiego, co zbędne . Muzyka ta uczy usuwania wszystkiego, co nieistotne - jakże
wzdychaliśmy do tego w epoce rozwlekłości romantycznej".
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W późniejszym okresie uświadomił sobie Bartók głębsze racje, które go skłoniły do zajęcia
się folklorem: „W epokach prawdziwie twórczych [mówił w wywiadzie udzielonym w 1939 r.
- przyp. red.], które dają wyraz uczuciom zbiorowości , jest rzeczą naturalną, że artyści
czerpią ze wspólnego źródła ... W tańcach i pieśniach, wciąż żywych u nas, tkwi świado
mość naszej wspólnoty. Trzeba je nam wchłonąć i przeżyć , jeśli mamy ambicję szczytniejszego posłannictwa ".
Od początku niemal poznawał Bartók muzykę ludową, nie z cudzych opracowań , lecz z
autopsji - w niezliczonych wędrówkach, samotnych lub z nieodłącznym Kodalym; po wsiach
węgierskich , rumuńskich , słowackich i in . - ponieważ wcześnie zdał sobie sprawę, że „aby
ta muzyka nami zawładnęła i oddziaływała na nas całą swoją mocą, nie wystarczy nauczyć
się melodii, trzeba również zobaczyć i poznać środowisko, w którym te melodie żyją".
W miarę postępu poszukiwań rosła w nim potrzeba rozszerzania horyzontu i uściślania
metod badawczych . W ciągu szeregu lat zgromadził olbrzymi materiał porównawczy : zapoznał się z folklorem nie tylko Węg i er, lecz całego basenu naddunajskiego i krajów bał
kańskich. W jego zbiorach znalazła się muzyka ludowa czterech kontynentów: Europy,
Afryki (Algier), Azji Mniejszej, Ameryki Płn . (muzyka Indian).
Badając i porównując pieśni różnych regionów swego kraju i sąsiednich , potwierdził swoje
przypuszczenie, że folklor, który inspirował dotąd jego współziomków, uchodząc za autentyk rodzimego pochodzenia , jest w istocie produktem skrzyżowania dawnych pierwiastków
autochtonicznych z elementami napływowej, znacznie później uformowanej, instrumentalnej muzyki cygańskiej . Odkrycie to miało doniosłe znaczenie przede wszystkim dla same-

pozytorskiej, a Schónberg - konsekwencją i absolutną logiką swych spekulacji teoretycznych. Ale prawdziwa sztuka nie znosi absolutyzowania jednych wartości kosztem drugich
i mści się na tych, co zadają gwałt jej naturze, której istotą jest równowaga techniki i inspiracji, teorii i praktyki , formy i treści. I tym właśnie góruje Bartók nad tamtymi dwoma, że
choć był lirykiem na wskroś , nie dał się ponosić efuzji uczuciowej tak daleko, jak tamci hazardowi sprawności formalnej czyintelektualnej, lecz swój pełen uniesień dialog ze współ
czesnością wiódł w ramach dyskursu muzycznego, któremu nie zbywało ani na spontaniczności, ani na rygorze.
Przez jego muzykę przeszedł wiatr niesłychanej swobody tonalnej , harmonicznej i rytmicznej, .a jednak ani nie stępił jego wrażliwości , ani też nie zasypał mu źródeł szczerej emocji;
przeciwnie - wzmógł ich bicie tak silnie , że ich pulsowanie czujemy w każdym jego dziele.
I nie to jest ważne, że dokonał na swój sposób syntezy nowoczesnego języka muzycznego, ważne jest to, że uczynił ten nowy język mową uczuć i pasji swoich i swego narodu,
wysublimowaną mową ludzką o rzadkiej sile wyrazu i szlachetności .
Stefan Jarociński
(Esej z ks i ąż ki S. Jaro c ińs kie go Orfeusz na rozdrożu ,
PWM , Kraków 1974)

go Bartóka.
Dokopał się do czystych pokładów węgierskiej sztuki ludowej, do nich też odwoływał się
odtąd w swej muzyce. Przyswajał sobie tę sztukę i wchłaniał tak długo , aż stała się ona
integralnym składnikiem jego myśli muzycznej.

I oto otrzymujemy odpowiedź na pytanie, w jaki sposób doszedł Bartók do tego, że melodia
ludowa stała się w jego rękach giętkim narzędziem wyrazu i kształtowania formalnego
dzieła . Uchwyciwszy raz ducha węgierskiej melodyki ludowej, nie potrzebował już trzymać
się jej niewolniczo. Wynajdywał ją już teraz w swej wyobraźni dla określonych celów, pamiętając zarówno o wymogach rozwoju formalnego , jak i o cechach intonacyjnych i rytmicznych pieśni ludowej.
Muzyka Bartóka sprawia często wrażenie wielkiej improwizacji wypływającej jakby wprost
ze źródeł żywej uczuciowości i fantazji kompozytora. Skąd bierze się to wrażenie? Chyba
stąd , że - jak to sugestywnie określiła G. Brelet w swym studium o estetyce Bartóka muzyka jego jest typową muzyką „stawania się ". „Wszędzie panuje w niej «duch rozwoju »,
subtelna ciągłość, nie zaś schematyczny racjonalizm. Odrzucając strukturę statyczną, jaka
tkwi w regularnym powtarzaniu pewnych stałych elementów, Bartók cały swój wysiłek kieruje na strukturę dynamiczną, nieregularną i ruchomą - najlepiej odpowiadającą właściwo
ściom węgierskiej pieśni ludowej".
W jednej z rozmów, jakie prowadził w 1939 r. ze swym przyszłym biografem, Sergem Moreux, powiedział Bartók: „Debussy wyjaśnił muzykom sens akordów. Był równie ważny jak
Beethoven, który nam objawił progresywną formę muzyki , i jak Bach, który nas wtajemniczył w istotę kontrapunktu .. . Zastanawiam się wciąż, czy można dokonać syntezy tych
trzech klasyków i uczynić ją żywą dla współczesnych''.
Już wtedy, gdy to mówił, miał chyba poczucie, że to on właśnie dokonuje tej syntezy, więcej
- że łączy w swej muzyce tradycje klasyków ze zdobyczami współczesnymi i z folklorem
Europy południowo-wschodniej. Nie należał do tych, którzy się lękają trudności. Ilekroć
czuł , że zaczyna się gubić w zawiłych labiryntach współczesnych technik i estetyk, dotykał
jak Anteusz ziemi i odzyskiwał na nowo moc działania na ludzkie umysły i serca swoją
muzyką. Być może , przerastał go Strawiński absolutnym mistrzostwem swej techniki kom-
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A kekszakallu herceg vara I Duke Bluebeard's Castle

Opera w jednym akcie
Opera in one act
Libretto

BELA BALAZS
Oryginalna wersja językowa
In the original Hungarian

Kierownictwo muzyczne I Conductor Jacek Kaspszyk
Reżyseria I Director Janusz Kijowski
Scenografia I Designer Andrzej Krei.itz Majewski
Ruch sceniczny I Movement Emil Wesołowski
Reżyseria świateł I Lighting Stanisław Zięba

Osoby I Cast
Książę Sinobrody I Duke Bluebeard
Mihaly Kalmandi , Piotr Nowacki , Włodzimierz Zalewski

-.

Judyta, jego żona I Judith, his wite
Eva Marton , Małgorzata Walewska, Agnieszka Zwierko-Wiercioch
Żony Sinobrodego I Bluebeard's Wives
Anna Białecka, Ewa Głowacka, Elwira Piorun

Bard I The Bard
Krzysztof Gosztyła
Soliści i Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
Soloists and Orchestra of the Teatr Wielki - National Opera

Prapremiera I World premiere
Magyar Kiralyi Operahaz, Budapeszt, 24 maja I May 1918
Premiera polska I Polish premiere
Państwowa Opera, Warszawa, 16 lutego I February 1963
Premiera obecnej inscenizacji I Premiere of this production
Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa, 16 kwietnia I April 1999
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W sierpniu 191 O r„ a więc w niespełna rok po ślubie Bartóka z Martą Ziegler, ożenił się także
Kodaly: małżonką jego została Emma Gruber, u której Bela bywał jeszcze w latach studiów,
występując na urządzanych przez nią wieczorkach towarzyskich, i której dedykował I Fantazję
i Rapsodię op.1. Z okazji małżeństwa swych przyjaciół poświęcił im Bela nową kompozycję:
nr 3 ze Szkiców na fortepian. "
Emmie Kodaly, która nie przestała być wielką entuzjastką jego twórczości, zawdzięcza Bartók
pomysł napisania swej jedynej opery. W marcu 1911 r. zaaranżowała spotkanie jego z poetą
Belą Balazsem i w towarzystwie obu odczytała na głos dramat Balazsa Zamek księcia Sinobrodego. Dramat ten (którego Kodaly nie zdecydował się wykorzystać) na Bartóku wywarł silne
wrażenie; zarówno jego tematyka, jak i forma pobudziły jego muzyczną wyobrażnię tak dalece, że z miejsca zdecydował się na pisanie opery. Praca trwała pół roku. We wrześniu, we wsi
Rakoskeresztur pod Budapesztem (będącej od lata stałym miejscem zamieszkania rodziny
Bartóków), ukończone zostało jedno z najznakomitszych dzieł dramatycznych naszego stulecia: Zamek księcia Sinobrodego, opera w jednym akcie op. 11, dedykowana Marcie Bartók.
Stara legenda b księciu Sinobrodym, który mordował wszystkie swe kolejne żony - znana

głównie z Baśni minionych czasów Charles'a Perraulta (1697) - zyskała w ujęciu Balazsa zupełnie nową, alegoryczną postać. Zamek z jego tajemniczymi drzwiami, które Sinobrody wzdraga
się otworzyć przed ukochaną kobietą, symbolizuje duszę mężczyzny, a zarysowany między
bohaterami konflikt, w którym przegrywa książę, a wraz z nim jego aktualna małżonka - staje
się w tym ujęciu dramatem psychologicznym o sensie wykraczającym poza ramy legendy.
Odrealnienie szczegółów sprzyja podtekstom; dochodzi ono do szczytu w zakończeniu, najbardziej niepokojącym i wieloznacznym z całego dramatu. Ostrość i surowość symboliki z wszechobecnym motywem krwi na czele - nadaje dziełu mocne rysy ekspresjonistyczne,
mieszcząc się

przy tym doskonale w zamierzonej konwencji baśniowej.

Scena ukazuje ciemne i ponure wnętrze gotyckiego zamku. W otwartych drzwiach wejścio
wych staje Sinobrody i jego nowa małżonka - Judyta, która porzuciła rodziców i narzeczonego,
by pójść za ukochanym. Książę ostatni raz daje jej szansę powrotu, przypominając o urokach
świata, którego się nieopatrznie wyrzekła. Gdy kobieta nadal uparcie pragnie pozostać z nim,
wprowadza ją do środka. Mury zamku są wilgotne i pozbawione okien. Judyta w zapale pragnie je osuszyć własnymi wargami i ogrzać własnym ciałem, chciałaby je rozświetlić promieniami słońca, ale słyszy tylko cichą odpowiedż: „Nigdy dom ten nie będzie jaśniejszy". Wreszcie spostrzega siedem tajemniczych drzwi i uporczywie domaga się ich otwarcia. Nie pomagają wyjaśnienia księcia, że zamknięte są właśnie dlatego, by nie ujrzała, co się za nimi kryje, nie
pomaga przestroga przed legendą otaczającą zamek. Nieodparty argument: „Daj mi twe klucze, bo cię kocham" zwycięża i Sinobrody pozwala małżonce otworzyć pierwsze drzwi. Przez
otwór wpada nagły strumień czerwonego światła; oczom Judyty przedstawia się widok katowni
z narzędziami tortur. Równocześnie spostrzega ona, że ściany zamku wilgotne są od krwi.
Tym mocniej upiera się przy otwarciu pozostałych drzwi i Sinobrody, który daremnie prosi ją,
by uszanowała jego zamek i ich miłość, wręcza jej znowu jeden klucz. Następne drzwi,
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z których spłynęło światło_czerwona".Vo-żółte, uk~zały zbrojownię, a w niej broń, tarcze i zbroje
- oblepione zak~epłą krwią. Po kolejnych błaganiach Judyty książę godzi się na jeszcze jedno
~stępstwo - uwazaJąc Je za ostateczne - 1daje JeJ klucze od trzech następnych drzwi, prosząc
Jednak, by o nic nie py~ała._ Zamek rozjaśnia się złotym światłem - ukazuje się skarbiec, w nim
niezliczone boQactwa 1klejnoty - poplamione krwią. Czwarte drzwi, z których wypływa światło
zielone, odsłania.Ją c_udowny owód z olbrzymimi kwiatami, rosnącymi na gruncie podlewanym
krwią. Po otwarciu piątych drzwi wnętrze zamku wypełnia się białym światłem dziennym i uka~uje się widok na państwo Sinobrodego; piękne łąki i lasy oświetlone słońcem, pod którym
Jednak prze~uw_a się chmura rzucająca krwawy cień. Gdy Judyta żąda otwarcia pozostałych
dll'.'oJga drzwi, Sinobrody zdecydowanie odmawia dowodząc, że jej pierwotne życzenie zostało
JUZ maksymalnie spełnione: zamek został oświetlony i jaśniejszy już być nie może. Następuje
długa dramatyczna scena; zaklęcia Sinobrodego nie odnoszą skutku i książę ze smutkiem
wręcza jej jeszcze jeden klucz. Otwarte drzwi rzucają cień na zamek; za nimi znajduje się
Jezioro. łez: Judyta P."."ytula się_ wreszcie do kochanka i długo go całuje. Sinobrody gorąco
wyznaje JeJ swą m1łosc, ale_ to JeJ nie zadowala - i pada nieuniknione pytanie: „Kogo posiadałeś
przede mną? Czy inne kobiety były milsze i piękniejsze ode mnie?" Nie otrzymawszy odpowiedzi, wyrywa się z jego ramion i w histerycznym uniesieniu żąda odkrycia całej prawdy. Krwawe
plamy w ~amku kojarzą się jej ze straszliwą legendą i sądzi, że odgadła, co kryje się za ostatn1m1 drzw1am1: ciała zamordowanych żon.
Książę, zrezygnowany i załamany, oddaje jej klucz: „Weź ... zobacz ... tam są moje dawniejsze
kobiety". Równocześnie zamykają się piąte i szóste drzwi i w zamku robi się znacznie ciemnie), a z otwartych siódmych drzwi wypływa srebrne księżycowe światło. Po chwili wychodzą
z n1~h. trzy ~0~1ety w koronach, bogaty~~ płaszczach i klejnotach, są blade i poruszają się jak
we snie. Ks1ązę klęka przed nimi 1głosi ich wieczną chwałę. Pierwszą znalazł rankiem i odtąd
wszystkie ranki_ n~le~ą do niej, drugą i trzecią poznał w południe i wieczorem - do nich należą
zawsze południa 1_ wieczory. Czwartą odnalazł nocą - tu książę staje przed Judytą i wbrew jej
prote_sto.~ ubiera Ją w płaszcz 1koronę (równocześnie zamykają się czwarte, a potem i piąte
drzwi) -_JeJ są zatem wszystkie noce, jest najpiękniejsza i dla niej przeznaczone są najcenniejsze klejnoty ze skarbca. Judyta ze spuszczoną głową wchodzi powoli za trzema kobietami
w siódme drzwi, które się za nią zamykają. W zamku robi się coraz ciemniej; Sinobrody mówi
cicho ostatnie słowa: „Teraz już będzie zawsze noc" i znika w ciemności.
Pomysł Emmy Kodaly, by libretto to podsunąć Bartókowi, był nadzwyczaj trafny: dramat ten
idealnie odpowiadał jego osobowości i jego artystycznym wymaganiom. Zawarty w nim problem etyczny i psychologiczny - nienaruszalność tajemnych skrytek w duszy człowieka - musiał być szczególnie bliski Bartókowi, z natury zamkniętemu w sobie, a surowa brutalność
sce~erii_ i ~żytych symb?li łatwo. ~nalazła drogę d~ jego wyobraźni dźwiękowej. Pociągnęła go
tu rowniez niekonwencJonalnosc formy teatralner statyczność sceny, której towarzyszy dramat wewnętrzny dwóch postaci i fantastyka obrazów rozgrywających się poza sceną, jak też
Jedyna w swoim rodzaju gra świateł i kolorów zmieniających się wraz z otwieraniem, a potem
zamykaniem k?lejnych drzwi - jako jedyny element wizualny w rozwoju akcji scenicznej - wszystko to dawało Jego muzyce szczególne pole do popisu. Baśniowość libretta inspirowała go
ponadto do nadania .swemu dziełu_ stylu dramatycznej baUady, zachowującej zarówno surowy,
Jak~y archaiczny k_l1mat, Jak 1 ep1ck1 dystans do opow1edz1anych zdarzeń. Objawia się to
w pierwszym rzędzie w melodyce opery, której surowość i powściągliwość - na przekór dziewiętnastowiecznym tradycjom operowym - jest chyba najbardziej uderzającą cechą stylu Zamku ks1ęc1a Smobrodego. Nietrudno też dostrzec jej źródło: jest nim najstarszy folklor węgierski,
Jego cechy skalowe i interwałowe, a także rytmiczne - ów typ parlanda-rubata, który fascynował Bartóka w starych balladach seklerskich. Cechy te wykorzystuje Bartók w sposób nie narzucający wprawdzie natarczywych skojarzeń z folklorem, ale zarazem nadający muzyce wysoce odrębny klimat.
Już sam wstęp do dramatu - powolne dźwięki niskich instrumentów smyczkowych - oparty jest
na materi~le _pentatoniki. Tajemniczy i_ niepokojący nastrój podkreśla jeszcze motyw drzewa,
sygnalizując Jakby pocz_ątek opow1eśc1. Za pomocą kilku dźwięków słuchacz zostaje z miejsca
wprowadzony w specyficzną atmosferę dramatu-ballady. Surowe, modalna-diatoniczne i pentatoniczne recytatywy brzmią tu już naturalnie. Odpowiedź Judyty na rozłożonym akordzie
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molowym septymowym wprowadza raptowny kontrast dźwiękowy o swoistej sile ekspresji.
W przebiegu melodycznym opery kontrastów takich jest dużo. Obok motywów pentatonicznych (stanowiących podstawę melodyki dzieła) często pojawiają się frazy oparte na rozłożo
nych akordach czterodźwiękowych o różnej budowie, nie mające już nic wspólnego z melodyką ludową. W ogólnym kontekście wzmaga się ich siła działania; przy tak wielkiej oszczędno
ści środków dźwiękowych , jaka cechuje partie wokalne w Sinobrodym, każdy interwal jest
ważnym wydarzeniem. Bartók apeluje tu do nowej, ostrzejszej wrażliwości na poszczególne
kroki dźwiękowe ; najprostsze motywy i interwały, które w bogatej w efekty i rozrzutnej muzyce
romantycznej stępiły swój pierwotny wyraz i stały się konwencjonalnymi formułkami, tutaj odzyskują nagle świeżość i naturalną ekspresyjność.
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Oszczędność środków melodycznych objawia się też w uporczywym powtarzaniu tego samego motywu, co pociąga za sobą dodatkowe zawężenie materiału. Tę charakterystyczną dla
stylu opery powtarzalność słyszymy po raz pierwszy w kwestii Judyty: „Zostawiłam ~jca .i ma.tkę„. " Zmienia się tu jedynie harmonizacja, która zresztą - jak często u Bartóka - bynaimnieJ nie
wspiera tonalnego sensu melodii, a nawet mu się przeciwstawia. Tajemniczy nastrój i niepokój
muzyki potęguje się z chwilą wejścia Sinobrodego i Judyty do wnętrza zamku. Znowu dominuje pentatonika: uporczywy motyw rotacyjny smyczków, stanowiący tło dla śpiewu Judyty, który
opiera się długo na trzech tylko dźwiękach skali, po czym przerzuca się na inne trzy dźwięki tej
samej pentatoniki . Najsurowsza fraza chorału gregoriańskiego mogłaby się przy tym wydać
bogatą arią, a jednak muzyce tej nie zbywa na sile wyrazu.

Gdy Judyta spostrzega, że ściany zamku są mokre, w fletach i obojach rozbrzmiewa cicho - po
raz pierwszy - współbrzmienie malej sekundy, będące w tym dziele jakby „motywem krwi".
Rozmowom Judyty z księciem na temat zamku towarzyszą nieustanne motywy melodyczne
instrumentów dętych drewnianych, pełne niepokojącego smutku i potęgujące atmosferę tajemnicy Po pierwszej, dramatycznej kulminacji , gdy Judyta bije pięściami w drzwi i usłyszaw
szy za nimi głośne westchnienie, cofa się przerażona , muzyka jeszcze posępnieje , a z motywów tych rozwija się długa , ornamentalna melodia klarnetów o węgierskich cechach i balladowym charakterze. Otwarciu pierwszych drzwi (katownia) towarzyszy ostre i przejmujące brzmienie małej sekundy w klarnetach i skrzypcach, a następnie powtarzające się szybko figurki
trzydziestodwójkowe i sześćdziesięcioczwórkowe instrumentów dętych i ksylofonu - brzmiące
dziko i niesamowicie. Jest to najświetniejszy fragment orkiestrowy, jaki dotąd Bartók napisał,
i jedna z najoryginalniejszych partY1ur w ówczesnej muzyce, dorównująca swą.śmiałoś/cią dźwię
kową i estetyczną późniejszemu Świętu wiosny Strawińskiego i Bartókowsk1emu Mandarynowi. Działa tu jedynie sam oryginalny kształt figury dźwiękowej i jego barwa brzmieniowa - brak
tradycyjnych cech melodycznych i harmonicznych. Jest to fragment prawdziwie nowoczesny!
nawet w późniejszym znaczeniu tego słoYJa, i dziś jeszcze wywołujący wrażenie niezwykłości
i niesamowitości . Przy słowach Judyty: „Sciany tego zamku krwawią", znowu odzywa się (w
trąbkach) świdrujące współbrzmienie malej sekundy i wraz z nim świetna, „piskliwa" melodia
klarnetów, o ostrym konturze rytmicznym i oparta na zmiennej diatonice.
Otwarcie drugich drzwi (zbrojownia) ilustrują krótkie i szybkie motywy fanfarowe samych instrumentów dętych, malujące niemal uchwytny wizualnie obraz o pięknej, metalicznej barwie.
Jest to zarazem zapowiedź znakomitych fragmentów dętych w późniejszej twórczości Bartóka
- li Koncercie fortepianowym i Koncercie na orkiestrę. Nie mniej ilustracyjnie i wizualnie przedstawiony jest skarbiec: bardzo statyczny fragment orkiestrowy oparty na jednym akordzie
O-dur, wydobywanym tremolo przez smyczki, drzewo i harfę, i przez pasaże czelesty, co daje
wrażenie szczególnego blasku; potęgują je jeszcze spokojne motywy skrzypiec (2 soli) i rogu,
nakładające się politonalnie . na ów leżący akord. Od tego miejsca panuje w dziele nastrój
pogodny, atmosfera fascynacji, a w partiach wokalnych Judyty pojawiają się motywy lidyjskie.
Tym większym dysonansem jest każdorazowe pojawienie się „motywu krwi" - małej sekundy.
Wrażenie przepychu sprawia również fragment malujący ogród: tremolo smyczków na dwóch
sąsiednich akordach wielkoseptymowych, tworzących razem jedną nasyconą brzmieniowo
plamę, nad którą kontrapunktują się motywy melodyczne klarnetu i rogu; potem dochodzą do
tego ornamentalne („ptasie") figurki drzewa i pasaże czelesty. Oba te fragmenty są jeszcze
jednym przykładem swoistego Bartókowskiego impresjonizmu, jego fantastycznego malarstwa
dźwiękowego, znanego już z obu Suit i Dwóch obrazów. Jedną z największych kulminacji
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w operze jest widok na państwo Sinobrodego, oddany za pomocą równoległych trójdźwięków
durowych , granych fortissimo przez całą orkiestrę z organami i wspierających prostą melodię
pentatoniczną - muzyka pełna blasku, potęgi i majestatu.
Dramatyczna kłótnia o dwa ostatnie klucze przynosi typowo bartókowski, ostro pulsujący rytmicznie fragment orkiestrowy, nabierający w dalszym rozwoju złowrogiego , diabolicznego
wyrazu. Kończy się on nieregularnym rytmicznie powtarzaniem na długim odcinku dwóch tylko
akordów (zapowiedź Strawińskiego!). Jezioro łez - to znowu przykład wybitnie nowoczesnej
kompozycji orkiestrowej, w której (podobnie jak w scenie katowni) istnieje tylko kształt i koloryt
dźwiękowych figur - muzyka czysto „brzmieniowa", w najbardziej współczesnym sensie. Stanowią je powtarzane w regularnych odstępach i przedzielane pauzami efekty „chluśnięcia " szybka figura harf, czelesty, klarnetu i fletu (w partii każdego instrumentu o nieco innej zawartości dźwiękowej i rytmicznej). Powraca tajemniczy i niesamowity nastrój początku . Następu
jący teraz cichy i spokojny dialog, z powtarzającą się odpowiedzią Sinobrodego: „To są łzy,
Judyto, łzy„.", jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających miejsc w operze,
i tym razem przy wykorzystaniu minimalnego materiału dźwiękowego. Budząca się w Judycie
zazdrość o inne kobiety i następnie podejrzliwość wyraża powtarzany uporczywie w orkiestrze
motyw. Następuje długa, narastająca dramatycznie scena, w której coraz agresywniej rozbrzmiewa współbrzmienie małej sekundy i która kończy się potężnym wybuchem powyźszego
motywu w tutti orkiestry. Ostatnia scena wraz z otwarciem siódmych drzwi jest najbardziej
ekspresyjna i romantyczna z całego dzieła i najmniej kryje w sobie indywidualnych cech muzyki Bartóka, odpowiada jednak „mistycznemu" nastrojowi wydarzeń. Zakończenie dramatu powraca do motywów wstępu i ciemnego, tajemniczego kolorytu .
dzieła zgłosił je Bartók na konkurs Komitetu Sztuk Pięknych na
najlepszą operę węgierską. Wbrew swym nadziejom poniósł całkowitą klęskę: jury odrzuciło
jego operę, określając ją jako „nie nadającą się do wykonania". Był to nie pierwszy, ale tym
razem szczególnie mocny cios, zadany genialnemu twórcy przez rodzime środowisko. („.)

Wkrótce po napisaniu tego

24 maja 1918 r. - a więc w 7 lat po napisaniu dzieła - odbyła się w Operze premiera Zamku
księcia Sinobrodego . („.) Bartók odniósł sukces u publiczności, a recenzenci (z wyjątkiem
dwóch nastawionych negatywnie: w „Pesti Hirlap" i „Ujsag") ocenili utwór jeszcze korzystniej
niż Drewnianego księcia. W tygodniku „Nyugat" ukazał się artykuł Kodalya, w którym napisał
on m.in.: „Wykonanie było jednym z najpiękniejszych tego sezonu. Dyrygent Tango dowiódł już
w zeszłym roku, że niekoniecznie trzeba mieć dwadzieścia lat i być Węgrem , by zrozumieć
nową muzykę węgierską. Istnieją klucze do każdej nowej sztuki, są nimi: talent, skwapliwa
chłonność, umiejętności techniczne . W ubiegłym roku w związku z wykonaniem baletu zdarzyło się po raz pierwszy, że ambitny dyrygent („.) wziął się za ambitne dzieło: muzyka Bartóka
zabrzmiała chyba po raz pierwszy tak, jak była pomyślana. Teraz oto ten „cud" się powtórzył ,
i z pewnością przy każdym następnym powtórzeniu coraz więcej ludzi odkryje, źe muzyka ta
nie jest wcale tak niezrozumiała" .

Tadeusz A.

Scenografia prapremierowej
inscenizacji „Zamku księcia Sinobrodego"
oraz pierwsi wykonawcy głównych ról:
Olga Haselbeck (Judyta)
i Oszkar Kalman (Sinobrody)
z reżyserem Dezs6 Zadarem
i z kompozytorem

Zieliński

(Tekst zaczerpnięty został
z książki T. A. Zielińskiego Bartók, PWM, Kraków 1980;
tytuł fragmentu pochodzi od redakcji)
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Skomponowany w roku 1911 dramat muzyczny Zamek księcia Sinobrodego stanowi pierwsze
ogniwo trylogii scenicznej Bartóka; dwa dalsze ogniwa to balet Drewniany książę i balet-pantomima Cudowny mandaryn. W późniejszej twórczości kompozytor zaniecha uprawiania gatunków muzyki związanej ze sceną.
Trzy części trylogii, mieszczące się w ramach jednego pełnego spektaklu (czas każdej nie
przekracza jednej godziny), wiążą się ze sobą nie treściowo ale przez wspólną ideę: teatru
symbolistyczno-ekspresjonistycznego urzeczywistnianego w muzyce . Autor znakomitej monografii Bartóka , Tadeusz A. Zieliński , dzieli życie kompozytora na pięć faz: Genezis, Przebudzenie , Wzlot, Apogeum, Suma doświadczeń. Dzieło 30-letniego Bartóka - Zamek księcia Sinobrodego - powstało w trzeciej fazie twórczości - obok utworów fortepianowych, I i li Kwartetu , opracowań węgierskich pieśni ludowych - stanowiąc jej punkt szczytowy. Węgierski kompozytor współuczestniczy tu w czymś, co nazwać można form ac ją n owej m u z y ki ,
w całym jej stylistycznym zróżnicowaniu . Zdumiewa realizowanie tak potężnego potencja/u
twórczości w stosunkowo tak krótkim czasie: niespełna dwudziestu pierwszych lat naszego
wieku. Już pierwsza dekada przyniesie dzieła tak ważkie i odkrywcze, jak ostatnie Symfonie
Mahlera , Pe/easa i Melizandę oraz fortepianowe Preludia Debussy'ego, Salome Straussa,
cykle ekspresjonistycz~ych utworów orkiestrowych Schóntlerga i Weberna; a początek drugiej
dekady - Pietruszkę i Swięto wiosny Strawińskiego .
Znamienne, że ten nowy świat muzyki, powstający w wyniku jednego z największych w historii
sztuk przełomu (kiedy to zmienia się koncepcja muzycznej formy i samo w ogóle pojmowanie
utworu muzycznego) powstaje w żywym współdziałaniu muzyki z innymi sztukami: poezją,
teatrem, tańcem, malarstwem - również przeżywającymi swoje awangardowe wzloty.
Ogólnie, ów czas przed I wojną światową charakteryzuje się wielkim przypływem i naporem
sztuki, wzbierającymi falami inwencji: pomysłów, koncepcji , doświadczeń , odkryć , idei - wzmożoną aktywnością wybitnych twórców. Kierunki, prądy, orientacje, tendencje krzyżują się, współ
grają, dialogują ze sobą: impresjonizm, symbolizm , ekspresjonizm. Uświadomienie sobie ówczesnej aury, rozwibrowanej - by tak rzec - namiętnościami estetycznymi , aż gęstej od twórczych myśli, pomaga nam -lepiej zrozumieć to pierwsze dzieło sceniczne Bartóka. Jawi się ono
w trzech równoważnych aspektach: poetyckim, teatralnym, muzycznym. Słowo poetyckie
i obraz sceniczny dopełniają się i urzeczywistniają w muzyce.
POEZJA Za libretto posłużył Bartókowi tekst symbolistycznej sztuki poety, dramaturga i reży
sera Beli Balazsa z roku 1910, inspirowany baśnią sceniczną Maeterlincka Ariane et BarbeBleue (1904), jak też i na jej kanwie skomponowaną operą Paula Dukasa (1907).
Opowieść
należy do

o Sinobrodym, skrywającym tajemnicę uśmiercanych przez siebie kolejnych żon,
popularnych „toposów" europejskiej tradycji baśniowej. Zamieszcza tę historię
w swoim zbiorze bajek (1697) Charles Perrault; później w XIX wieku innąjej wersję znajdujemy w zbiorze braci Grimm. Te wersje wszakże, jako zapisy ludowej fantazji, naiwnej i prymitywnej, stanowiły dopiero materiał dla poczynań poetów wybitnych , o wybrednym smaku
i subtelnej wyobraźni. Z opowieści o okrucieństwie przewrotnego władcy, Maeterlinck a potem
Balazs zrobią symbolistyczno-psychologiczne dramaty, romantyczne z ducha, których akcja
sceniczna jest tylko projekcją symboliczną tego , co się kryje i rzeczywiście rozgrywa w ludzkim
wnętrzu - w sferze marzeń, pragnień , pożądań, namiętności - w duszy mężczyzny, sercu ko-
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Sceny z inscenizacji „Zamku księcia Sinobrodego" w Operze Budapeszteńskiej w 1936 i 1981 roku
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biety. Tak więc właściwym tematem jest tu odwieczna dialektyka gry m i łości erotycznej: mię
dzy dobrem i ziem , mrokiem i światłem, pożądaniem i poświęceniem, wolą bezwzględnego
posiadania a tęsknotą do odkupienia przez miłość, między zawinioną egzystencją mężczyzny,
a zbawczą rolą kobiety.
Treściowo więc i ideowo dramat o Sinobrodym i jego ostatniej ukochanej wywodzi się z kręgu
romantycznej tematyki miłosnej dramatów Wagnera (Holender tułacz , Tannhauser, Lohengrin,
Tristan i Izolda). Jeżeli jednak Wagnerowski pesymizm rozjaśniany bywa jeszcze romantycznym światłem wiary w mistyczną moc miłości , to tutaj, w dramatach symbolistycznych z początku naszego stulecia, dominantąjestjuż mrok i ciemność. Miłość kobiety potrafi wprawdzie
na krótkie momenty rozśw ietlać mroczne zakamarki duszy mężczyzny (symboliczne 7 drzwit),
ostatecznie jednak i ona okazuje się bezsilna i więźnie w zamknięciu - sferze niezniszczalnych
marzeń i niespełnionych pragnień. Mamy tu zatem rzecz poetycką w aurze symbolizmu
i o romantycznej genezie, którą można też rozpatrywać w duchu pogłębionej psychoanalizy archetypów i symboli C. G. Junga .

Lecz jest to przecież i rzecz teatr a I n a, dana do oglądania w spektaklu , realizowana
w scenicznej naoczności , w teatralnych obrazach . I właśnie obr a z jest sednem tego dramatu w kolejnych fazach jego trwania, dramatu pozbawionego dynamizmu akcji, spektaklu
urzeczywistnianego poprzez stopniowe odsłania n ie i od kry w a n ie. Podobnie jak
w dramatach Maeterlincka, postacie ludzkie wyłaniają się z mroku nicości, aby ponownie
w nicości się rozpłynąć. Obraz sceniczny dany jest w odcieniach światła i mroku, i w bogatej
s y m bo I i ce ko I or ów: wszak z otwarciem każdej kolejnej komnaty związana jest inna
tonacja barw, z dominującym odcieniem czerwieni - barwą krwi.
Cały ów symbolizm słów i znaczeń, nazw, pojęć i naocznych obrazów, jakże silnie
musiał oddziaływać na wyobraźnię młodego kompozytora! Poetycki tekst tego osobliwego misterium miłości i zbrodni, wysnuty ze starych podań , inspirował muzykę: ekscytującą, niespokojną, odkrywczą, i w sposób nowy piękną; muzykę , w której czujemy już wyraźnie mocną
indywidualność jednego z największych twórców muzycznych naszego stulecia ...

MUlYKA

Ta muzyka, w całym swym nowatorstwie i świeżości języka dźwiękowego, dwa ma zwłaszcza
miejsca zakorzenienia, na które tu trzeba zwrócić uwagę . Jedno - to symbolistyczna poetyka
muzyki Debussy' ego w jego dramacie Peleas i Melizanda, arcdziele stanowiącym kamień milowy na drodze rozwoju muzyki z ducha teatru i poezji poczętej. Drugie - to węgierska muzyka
ludowa w swoim specyficznym archaizmie klimatu tonalnego . Węgierskość muzyki wyczuwa
się wyrażnie: w mowie wokalnej - rytmie i melice śpiewu, zasadniczo recytatywnego; i w samej
substancji dźwiękowej, gdzie rozszerzona tonalność dur-moll przenikana jest „ archaiczną"
pentatoniką.

Z owych ludowych korzeni i źródeł nowszych, symbolistycznych, wyrasta wszakże muzyka
o wyraźnych już cechach e ks p re s j o n i st y cz n y c h (zresztą, czy sam ekspresjonizm w muzyce, poezji, malarstwie, teatrze - nie wywodzi się bezpośrednio z symbolizmu, jako jego
wyostrzona i wyjaskrawiona mutacja?); dramat muzyczny współczesny także dwom ekspresjonistycznym jednoaktówkom Schbnberga: Erwartung i G/Ockliche Hand; a od ekspresjonizmu wiedeńskiego odróżniający się węgierską (narodową) substancją, jak i swoistą statycznością, wolnym, zasadniczo adagiowym tempem akcji muzycznej .
Ekspresjonizm muzyki Bartóka tutaj przejawia się najbardziej w jej nowego typu quasi-naoczności . Stara skłonność muzyki do malarstwa dźwiękowego przeobraża się tu, sublimuje i zarazem wyostrza - tak, że mówić można o jakimś szczególnym nadrealizmie dźwiękowym . Podobnie jak we wspomnianych jednoaktówkach Schbnberga , i podobnie jak w dramacie muzycznym Debussy'ego (stanowiącym również pewien wzór dla teatru ekspresjonistycznego
w muzyce), brzmieniowa kolorystyka partytury w odkrywczości swoich efektów związana jest
ściśle z symboliką kolorystyczną i odcieniami światła i mroku w poetyckim „misterium" Beli
Balazsa: barwy brzmienia, świetlistość i mroczność muzyki wprost wynikają z tego, co poetyckie i tego, co teatralne.
Bohdan Pociej
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Sceny z ,lam.ku księcia Sinobrodego"

w 1nscen1zaCJ1 .choreowaficznej Piny Bausch, Wuppertaler Tanztheater
Fot. U. Weiss 1G. Weigel!

Misterium
Nowy przekład z języka węgierskiego
specjalnie na zamówienie
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Feliks Netz
Osoby

Bajarz
Książę

1

Judyta
Dawne kobiety

BALAZS<88
Librecista ZAMKU

KSIĘCIA

Sinobrody

-19

)

SINOBRODEGO

Węgierski poeta, pisarz, teoretyk, krytyk i scenarzysta filmowy. Naprawdę nazywał się Herbert
Bauer. Urodził się w Szegedzie. Debiutował jako poeta na łamach czasopism „Holnap" i „Nyugat", ważnych w tym czasie ośrodków literackich i kulturalnych.
Sławę przyniosły mu dramaty: Zamek księcia Sinobrodego oraz Drewniany książę , które posłużyły jako libretta do utworów scenicznych Beli Bartóka. Z uwagi na swe polityczne przekonania i zaangażowanie po stronie socjalistów w okresie Węgierskiej Republiki Rad (1919), po
jej upadku zmuszony był udać się na emigrację. Przebywał na niej kolejno w Wiedniu , Berlinie
i Moskwie aż do 1945 roku.

Po powrocie na Węgry stał się współorganizatorem narodowej kinematografii węgierskiej.
Zafascynowany filmem opublikował wiele prac teoretycznych z dziedziny krytyki filmowej, m.in .:
Widzialny człowiek ( 1924 ), Duch filmu (1930) i Wybrane artykuły i rozprawy (wydane pośmiert
nie, 1968). Wywarły one duży wpływ na europejską krytykę filmową. Spośród scenariuszy
filmowych jego pióra na uwagę zasługuje scenariusz do głośnego filmu w reżyserii Gezy
Radvanyiego Gdzieś w Europie.

Dramat Beli Balazsa po niewielkich skrótach
jako libretto opery Beli Bartóka
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Prolog Bajarza
Do mnie dźwięki. do moie słowa!
Mamże ukryć was. przechować?
Był sobie raz.„ Kto? Kiedy? Kędy?
Jakiż jest zamysł tej legendy?
Panowie i panie?
Och. baju-baj w teatrze.
Patrzycie wy, ja patrzę.
Rzęs kurtyna poszła w górę.
Gdzież jest scena? Tu? Za murem?
Panowie i panie?
Słodki

i gorzkawy
Smak wszelakiej sprawy.
Tam świat bić się jest gotowy,
Lecz my zań nie damy głowy
Panowie i panie.
Patrzmy sobie w oczy,
Niechaj się opowieść toczy.

Skąd się wzięła, któż objaśni?
Posłuchajmy dziwnej baśni.

Panowie i panie.
Kurtyna rozsuwa się za jego plecami.
Cicha muzyka.
Gra muzyka. a więc teraz
Niechaj zacznie się opera.
Rzęs kurtyna w górze.
Snadnie bijcie brawo. gdy opadnie.
Panowie i panie.

Sinobrody.

Sinobrody
Obejmuje ją.
Niech się teraz zamkną drzwi.
Małe żelazne drzwi u góry
zamykają się. Sala pozosta1e jaśniejsza,
lecz tylko na tyle,
by_ wido_czne były te dwie postaci
1s1edm1oro dużych drzwi.

są otwarte.

Judyta

Judyta

Idę, idę Sinobrody.
Tylko drżą mi słabe nogi,
Utrudzone długą drogą.

Sinobrody
Tam drzwi jeszcze

Trzymając za rękę Sinobrodego,
1dz1e naprzód po omacku. przy murze.
To jest dwór Sinobrodego! ...
Nie ma okien? - Ni balkonu?

są otwarte.

Sinobrody
Schodzi niżej.
Idziesz za mną wciąż, Judyto?

Idę, idę

Przywarłabym całym ciałem.

Judyta
z ręką przyciśniętą do piersi
Nie. To tylko moja suknia.
Jedwab mi omotał nogi.
Sinobrody
Drzwi tam jeszcze

Sinobrody
Nie ma.
Judyta
Więc na

próżno świeci słońce?

Sinobrody
Na próżno.
Judyta
Wciąż tu zimno? -

Judyta
Schodzi powoli.
Idę, idę Sinobrody.
Przystanęłam. by powiedzieć:
To jest dwór Sinobrodego.

Wciąż

tu ciemno?

Sinobrody
Mów, dlaczego

przyszłaś

do mnie?

Judyta
Osuszę moimi ustami,
Osuszę wilgotne mury!
Ogrzeję zimne kamienie,
Ogrzeję je własnym ciałem!
Nie będzie ciemny twój zamek,
Będzie okno. będzie balkon!
Będ~ie światło, Sinobrody.

Otworzmy ten mur we dwoje.
Niech wbiega wiatr, wpada słońce,
niech rozjaśni się twój zamek!
Sinobrody
Nie, nie błyszczy ten mój zamek.
Judyta
Idzie w prawą

stronę.
Prowadż, prowadź, Sinobrody,
W każdą mnie zaprowadź stronę.
Idzie bardziej ku środkowi.
Widzę wielkie drzwi zamknięte.
Widzę czarnych drzwi siedmioro!

Judyta
Czemuż

drzwi te

są zamknięte?

Judyta
Gdyby ktoś go ujrzał z bliska,
Wieść szeptana by ucichła.

Judyta
Więc je otwórz! - Otwórz dla mnie.
Niech otwarte będą wszystkie!
Niech wbiega wiatr. wpada słońce!
Niech otwarte będą wszystkie!

Sinobrody
Twe przybycie go

rozjaśnia.

Judyta
Idzie naprzód po omacku.
Mur jest mokry! - Sinobrody,
Co to kapie mi na rękę?
To Izy zamku! - To Izy zamku!
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Łka.

Sinobrody
By nie zajrzał nikt do

Judyta
Jakiż ciemny jest twój zamek!
Jakiż ciemny! - Jakiż ciemny!

są otwarte.

Judyta
Tym się nie trap, Sinobrody.
Na cóż róża, cóż tam słońce!
Jakże ciemny jest twój zamek!
Jakże ciemny jest twój zamek!
Biedny, biedny Sinobrody!

Sinobrody
Zimno - ciemno.

Sinobrody

Judyta
Och. samotność jego czarna.
Lud ze strachu go omija.
Nocą nad posępną wieżą
Krwawo przebłyskuje obłok.
Krąży o nim wieść straszliwa.
po chwili
Jakiż ciemny jest twój zamek!

Sinobrody
Teraz lepiej by ci było
Z narzeczonym, w jego dworze.
Tam na dachu tańczy słońce,
Biały mur przebiega róża.

Sinobrody
Drzwi siedmioro mego zamku.

Wieść słyszałaś?

Sinobrody
To jest dwór Sinobrodego.

Sinobrody
Tam drzwi jeszcze

mną?

Judyta
Biegnie za nim i przytula się.
Sinobrody, choćbyś wygnał
Mnie za próg - do twego progu

Sinobrody
Czy ty aby nie odchodzisz?

Potężna, okrągła gotycka sala. Na lewo strome
schody prowadzą w górę do małych żelaznych

Judyta

Zbliża się

Idę, idę Sinobrody.
Sinobrody schodzi ze schodów i obraca się
w stronę Judyty, która zatrzymała się w połowie
schodów. Wpadający przez drzwi snop światła
oświetla schody i postaci ich obojga.

Stary jest zamek. stary mit,
Co o nim baje, tedy- cyt!
Co stać się musi, niech się stanie.

Sinobrody
Jego głos jest przytłumiony udręką, cichy.
Przybyliśmy. - Spójrz. Judyto:
To jest dwór Sinobrodego.
Nie lśni jak dom twego ojca.
Czy ty jeszcze idziesz za mną?

Sinobrody
do środka.
Czy zostaniesz tutaj ze

Judyta

Judyta
Sinobrody!
Schodzi kilka stopni.
Porzuciłam ojca. matkę.
Porzuciłam mego brata.
Porzuciłam kawalera.
Aby przyjść do twego zamku.

drzwi. Od schodów na prawo siedmioro dużych
drzwi w murze; czworo naprzeciw, dwoje już
całkiem po prawej stronie. Żadnych okien,
żadnych dekoracji. Sala jest pusta, ciemna,
zimna, podobna do pieczary. Kiedy kurtyna się
rozsuwa, na scenie panuje zupełna ciemność,
w której znika Bajarz. Jeszcze przez kilka sekund
panuje ciemność i cisza, po czym gwałtownie
otwierają się u góry małe żelazne drzwi
i w oślepiająco białym czworokącie pojawia się
Sinobrody i czarna sylwetka Judyty.

Judyta
Sinobrody!
Schodzi powoli.
Jak dzień długi,
Stałam w oknie i przez kratę
Oczy me wypatrywałam.
I płakałam noc po nocy,
Bo tak czarny był twój zamek.

Sinobrody
Schodzi kilka stopni.
Nie słyszysz lamentu. płaczu?
Nie słyszysz dzwonu na trwogę?
Twoja matka już jest w czerni.
Ojciec ostry miecz wybiera.
Starszy brat twój siodła konia.
Czy ty jeszcze idziesz za mną?
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środka.

Sinobrody
Nie drżysz?
Judyta
Niech rozjaśni się twój zamek,
Biedny, ciemny, zimny zamek.
Sinobrody
Straszna krąży

wieść

po

świecie.

Judyta
Niech twój zamek się rozjaśni!
Biedny, ciemny, zimny zamek.

..
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Drżysz?

ciemna i trwożna . Drugi promień
na podłodze obok pierwszego.

Judyta
Krwawy jest mur twego zamku!
Ten twój zamek krwawi!

Judyta
cicho
Ach!

Sinobrody

Sinobrody
Co widzisz?

Sinobrody

Otwórz!

w pierwsze drzwi.

Otwórz!
Na /omotanie odzywa się głębokie,
ciężkie westchnienie. Tak w długich,
ponurych korytarzach zawodzi nocny wiatr.
Judyta cicho krzyknąwszy,
cofa się ku Sinobrodemu.
Co to było? - Co westchnęło?
Sinobrody! - To twój zamek!
Zakrywa twarz.
Sinobrody
Drżysz?

Judyta
cicho płacząc
Och, to westchnął tak twój zamek!
Sinobrody
Drżysz?

Judyta
Och, to westchnął tak twój zamek!
Otwórzmy je. My oboje .
Ja chcę je otworzyć , ja
Pięknie, cicho je otworzę .
Sinobrody, daj mi klucz,
Daj mi klucz, ja ciebie kocham!
Sinobrody
Czułe ręce

masz, Judyto.

Pęk kluczy szczęka w ciemności.

Judyta
Swoje klucze mi wręczyłeś ,
Och, dziękuję, Sinobrody!
Wraca do pierwszych drzwi.
Ja chcę je otworzyć , ja.
Na trzask zamka rozlega się głębokie,
podziemne westchnienie.
Słyszysz? Słyszysz?

Drzwi otwierają się bezgłośnie,
ukazując w murze krwistoczerwony czworokąt,
niczym ranę.
Zza drzwi, z głębi,
pada na podłogę sali długi,
krwawy, żarzący się promień.
Judyta
cicho
Och!
Sinobrody
Co widzisz?
Judyta

z ręką przyciśniętą do piersi
Noże i ogniste szpony.
Pale, ruszta i łańcuchy.

Sinobrody
To katownia jest, Judyto.
Judyta
Straszna jest twoja katownia ,
Sinobrody! - Straszna , straszna!

Drżysz?

kładzie się

Judyta
Sto sztuk bezlitosnej broni,
Stos narzędzi strasznej wojny.

Judyta
Odwraca się ku Sinobrodemu.
Purpurowe światło obrysowuje jej
postać żarzącym się konturem.
Blada, z łagodną stanowczością.
Nie! Nie boję się . - Patrz, świta.
Widzisz, świta? - Spójrz w to światło.
Ostrożnie, skrajem smugi światła
wraca do Sinobrodego.
Widzisz? Widzisz?
Strumyk. - Piękny strumień światła.

Sinobrody
To zbrojownia jest, Judyto.
Judyta
Jesteś bardzo, bardzo silny.
Jesteś bardzo bezlitosny!
Sinobrody
Drżysz?

Klęka.

Sinobrody, chodź tu do mnie,
Zaczerpnijmy z tego blasku.
Wnętrza dłoni kieruje do światła.

Judyta
Krew na każdej sztuce broni!
We krwi stos narzędzi wojny.

Sinobrody
Purpurowy - krwawy strumień .

Sinobrody

Judyta
Popatrz, popatrz! Spójrz, już świta.
Po chwili wstaje .
Trzeba wszystkie drzwi otworzyć.

Judyta
Odwraca się ku Sinobrodemu.
Daj mi teraz resztę kluczy.

Drżysz?

Sinobrody
Och, Judyto!

Sinobrody
Te drzwi rzadko kto otwiera.

Sinobrody
A więc daję ci trzy klucze.
Ujrzysz wnet. Lecz żadnych pytań.
Cokolwiek byś tam ujrzała.
Judyta
Daj mi teraz te trzy klucze.
Sinobrody wręcza jej klucze.
Judyta niecierpliwie je odbiera
i spieszy do trzecich drzwi,
lecz wahając się, zatrzymuje się przed nimi.
Sinobrody
Hej, dlaczego nie otwierasz?
Judyta
Ręka nie znajduje zamka.
Sinobrody
Dłoń masz słabą, a klucz ciężki.
Judyta obraca klucz.
Drzwi otwierają się z ciepłym,
głębokim dżwiękiem metalu,
ukazując. w murze lśniący złoty czworokąt.
Wyc1eka1ąca złota smuga światła ,
kładzie się na podłodze obok pozostałych .
Judyta
Co tu skarbów! - Co tu skarbów'
Klęka i przebiera w nich,
wykładając na próg klejnoty,
koronę i płaszcz.
Złote monety, diamenty,
Lśniące klejnoty z perłami,
Korony i sute płaszcze!

Sinobrody
Nie wiesz, co tam jest za drzwiami.

Judyta
Powoli wraca skrajem drugiej smugi światła.
Widzisz, oto drugi strumień .
Piękny strumień światła . - Widzisz?
po chwili
Daj mi teraz resztę kluczy.

Judyta
Daj mi teraz

Sinobrody
Miej na względzie nas oboje .

Sinobrody
Teraz skarby są już twoje ,
Złoto , perły i diamenty.

Sinobrody
Czemu tego chcesz, Judyto.

Judyta
Daj mi teraz

Judyta

Judyta
Bo cię kocham.

Sinobrody
Nie wiesz, co tam jest za drzwiami?

Sinobrody
Ciemny drży fundament zamku.
.
Chcesz - otwieraj, chcesz - zamykaj .
Wręcza Judycie drugi klucz. Ich ręce
spotykają się w czerwonym snopie światła.
Lecz uważaj na mój zamek,
Miej na względzie nas oboje.

Judyta

Judyta
Niech wbiegnie wiatr, wpada słońce,
Trzeba wszystkie drzwi otworzyć!

resztę

kluczy.

resztę

kluczy.

Przyszłam tutaj, bo cię kocham .
Oto jestem. Jestem twoja .
Teraz ty mnie wszędzie prowadź,
Teraz otwórz wszystkie drzwi.

Sinobrody
Ciemny drży fundament zamku ,
Rozkosz drży na smutnych skałach .
A krew słodka jest i zimna ,
Gdy z otwartej płynie rany.

Judyta
Idzie do drugich drzwi.
Pięknie, cicho je otworzę,
Pięknie , cicho.

Judyta

Trzask zamka, i bezgłośnie otwierają się drugie
drzwi. Szczelina jest żółtoczerwona, lecz również

Przyszłam tutaj, bo cię kocham .
Teraz otwórz wszystkie drzwi .
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Sinobrody
To jest skarbiec w moim zamku.
Judyta
Bogacz jesteś, Sinobrody!

Gwałtownie wstaje.
Plamy krwi są na klejnotach.
Sinobrody nie odpowiada.
We krwi najpiękniejsza z koron!

Sinobrody
Otwórz czwarte drzwi, Judyto.
Otwórz i niech będzie światło .
Judyta nagle staje się bardziej
niespokojna i niecierpliwa.
Gwałtownie odwraca się ku czwartym drzwiom
1szybko przekręca klucz.
Drzwi otwierają się z mlelodyjnymi, łagodnymi
akordami harfy Gwałtownie wychylają się
z nich okwiecone gałęzie, a w murze
ukazuje się niebieskozielony czworokąt.
Wpada1ąca nowa smuga światła,
kładzie się na podłodze obok pozostałych .
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Judyta
zaskoczona
Cóż za kwiaty' - Wonny ogród
Kryje się pod twardą skałą.
Sinobrody
To ukryty w zamku ogród.
Judyta
Lilie wielkie są jak ludzie,
Zimne, białe jak śnieg róże.
Gożdzik tu rozszczepia światło.
Nigdy tego nie widziałam!

Judyta
Nagle schyla się.
.
Pęd twej białej róży krwawi ,
Krwawa ziemia pod hham1.
Sinobrody
Ty otwierasz ich kielichy,
Tobie dzwonią o poranku .

Sinobrody
On jaśniejszy już nie będzie.
Czegoż więcej chcesz, Judyto?

Judyta
Obłok rzuca cień czerwony!

Sinobrody
Wpatruj, wpatruj się w mój zamek,
On jaśniejszy już nie będzie .

Judyta
Nie chcę, aby tu , przede mną,
Twoje drzwi były zamknięte

Judyta
Nie chcę, aby tu, przede mną,
Twoje drzwi były zamknięte!

Judyta
Obłok rzuca cień skrwawiony!

Sinobrody
Nie wiesz, co tam jest, za drzwiami.

Sinobrody
Spójrz, Judyto, jak mój zamek
Pieści słońce , wiatr nawiedza.
Radość lśni na ślepych skałach.

Judyta
Moja śmierć i moie
Sinobrody!

Sinobrody
Kochaj i nie pytaj o nic. . . .
Spójrz, jak zamek się roziasnia .
Judyta, gwałtownie się poderwawszr:
.
biegnie do piątych drzwi i raptownie Je otwiera.
Widoczny jest balkon 1 daleka perspektywa,
w lśniącym strumienw wlewa się sw1at/o.
Judyta

blaskiem
oczy

osłania ręką

Sinobrody
Niechaj będą wciąż pod kl~czem.
Chodź, napełnij zamek p1esnią.
Chodź, na usta twoje czekam.
Judyta
.
.
Otwórz mi tych dwoie drzwi!
Sinobrody
Czekam na twój pocałunek.
Pójdż, Judyto, czekam, czekam .
Judyta
Otwórz mi tych dwoje drzwi!

Ach!

Sinobrody
Patrz, to moje jest imperium.
Jak daleko sięgnąć okiem,
Wielki, piękny kraj, nieprawdaż?
.

Wygląda na odrętwia!<y roztargnioną.
Wielki, piękny jest twoi kraj .

się.

się.

się

Judyta
Po długim pocałunku .
Z głową na ramieniu Sinobrodego.
Powiedz, wyznaj, Sinobrody,
Kogo kocha/eś przede mną?
Sinobrody
Jedwab włosów twych najdroższy.
Perły zębów twych najbielsze.

Judyta
po długiej chwili
Widzę ciche białe morze,
Nieruchome białe morze.
Sinobrody nie odpowiada.
Jaka woda jest w tym morzu?

Judyta
Po długim pocałunku.
Z głową na ramieniu Sinobrodego.
Powiedz, jakąż to kochałeś?
Inną niżli ja? Piękniejszą?
Powiedz, wyznaj, Sinobrody.

Sinobrody

Sinobrody
Kochaj mnie, nie pytaj o nic.

Całuj, całuj, żadnych pytań.
całuje go

Judyta

Judyta
Powiedz szczerze, Sinobrody!
nieruchome.

Judyta
Pochyla się i wpatruje dociekliwym wzrokiem.
Czysta biel, i nic prócz bieli .
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do niego.

Długo ją całuje.

Sinobrody
Nie otwieraj ich, Judyto.
Judyta zdecydowanym ruchem podchodzi
do drzwi i je otwiera. Jakby cień przebiega
przez galerię: robi się odrobinę ciemniej.

Sinobrody
To jest morze łez, Judyto.
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się.

Sinobrody
Obejmuje ją.
Och, Judyto!

Sinobrody
Jesteś blaskiem mego zamku .
Całuj mnie, nie pytaj o nic.

wstrząśnięta
Jakże nieme,

Sinobrody
Opuszcza ramiona. . . .
Chciałaś, aby się roziasnił:
Spójrz, jak zamek mój jaśnieje

Judyta
Z opuszczoną głową, powoli
podchodzi do Sinobrodego.
Prosząco, ze smutkiem przytula
Kochaj mnie, mój Sinobrody.

Sinobrody
po dłuższej chwili
Daję ci ten klucz, Judyto.

Judyta

Judyta
.
.
Otwórz mi tych dwoie drzwi!

Sinobrody
Powoli wyciąga rekę .
Chodż tu , czekam na twe usta.
Judyta nie odpowiada, nie rusza
Czekam na twój pocałunek.
Judyta nie odpowiada, nie rusza
Sinobrody opuszcza rękę.
Drzwi ostatnich nie otworzę.
Judyta nie odpowiada, nie rusza
Nie otworzę!

Judyta
Otwórz mi tych dwoje drzwi.

To jest morze łez , Judyto.

Sinobrody
Opuszcza ramiona.
Chciałaś, aby się rozjaśnił:
Spójrz, jak zamek mój jaśnieje.

Sinobrody
To jest morze łez, Judyto.
Judyta powoli się odwraca i milcząc patrzy
w oczy Sinobrodemu. Po dłuższej chwili.

Judyta
Po długim pocałunku . Z głową
na ramieniu Sinobrodego.
Jak mnie kochasz, Sinobrody?

Judyta, w milczeniu i pożądliwie wyciąga
po niego rękę . Sinobrody wręcza jej klucz,
Judyta podchodzi do szóstych drzwi.
Za pierwszym obrotem klucza rozlega się
głębokie, szlochające westchnienie.
Judyta cofa się.

Judyta
Nie rusza się.
po chwili
.
Tam jest jeszcze dwoje drzwi.

Judyta
Kto podlewa twoje kwiaty?

życie

Sinobrody
Och , Judyto!

Sinobrody
Spójrz, jak jasno lśn_i mój zamek.
Czuła ręka to sprawiła .
Ręka twa błogosławiona .
Wyciąga ramiona. . .
..
Chodź, na sercu m1 Ją połoz.

Sinobrody
Spójrz, jak zamek się rozjaśnia.
Ciemne skały już się błyszczą.
Otwórz, otwórz piąte drzwi

Sinobrody
Jedwab łąk , aksamit lasów.
Nurt srebrzystych, długich rzek .
A na krańcach błękit gór.

Sinobrody
Wszystko twoje jest, Judyto.
Kędy spojrzysz, tam granica.
Tutaj mieszka świt i zmierzch,
Słońce , księżyc , gwiazda.
Oto twoich zabaw towarzysze.

Judyta
Jakie tam się wznoszą chmury?
Sinobrody obraca się ku niej.

Judyta
Podnosi się i odwraca
ku Sinobrodemu.
Krwawa ziemia pod kwiatami.

Judyta

Judyta
Otwórz mi tych dwoje drzwi'

Sinobrody
Niebo zmienia kolor oczu,
Ziemia barwę twoich włosów.
Tyś królową tu, Judyto.

Sinobrody
Każdy kwiat się kłania tobie,
Dzięki tobie kwitną, więdną,
I znów wypuszczają pędy.

Oślepiona

Judyta
Wielki , piękny jest twój kraj.

Sinobrody
Kochaj mnie, nie pytaj o nic.
Judyta
Uwalnia się z jego ramion.
Kilka kroków odchodzi i odwraca
Otwórz, proszę , siódme drzwi .

się.
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Sinobrody
Nie proś!
Judyta
Otwórz, otwórz siódme drzwi!
Sinobrody
Nie otworzę!
Patrzą na siebie
szeroko otwartymi oczyma.
Judyta
po chwili
Wiem , rozumiem , Sinobrody,
Co jest za siódmymi drzwiami.
Sinobrody nie odpowiada.
Krew na każdej sztuce broni,
We krwi najpiękniejsza z koron ,
Krwawa ziemia pod kwiatami ,
Obłok rzuca cień skrwawiony!
Sinobrody nie odpowiada.
Wiem , rozumiem, Sinobrody,
Skąd łzy w morzu łez, i czyje .
Otwórz mi te siódme drzwi!
Sinobrody nie odpowiada.
Tam są wszystkie te kobietyi
Tam są dawne twe kobietyi
Śpią we krwi, pomordowane .
Och , ta straszna wieść nie kłamie!
Sinobrody
Judyto!
Judyta
Przyszłam tu, bo kocham ciebie .
Kocham cię na śmierć i życie,
Ale teraz chcę już wiedzieć
Otwórz mi te siódme drzwi!
Otwórz mi te siódme drzwi!

Sinobrody
Wyciąga w stronę Judyty siódmy klucz.
Oto siódmy klucz, Judyto.
Judyta drętwo patrzy. Nie sięga po klucz .
Sinobrody
po chwili
Otwórz drzwi. - I patrz do woli.
Tam są wszystkie te kobiety.
Judyta jeszcze jakiś czas nie rusza się .
Następnie powoli, niepewną ręką
przyjmuje klucz, i powoli, niepewnym krokiem
idzie do siódmych drzwi i zatrzymuje się.
Otwórz drzwi. - I patrz do woli.
Judyta po chwili gwałtownie otwiera drzwi.
Na pierwszy zgrzyt klucza, z cichym
westchnieniem zamykają się szóste drzwi.
Na drugi zgrzyt klucza, z cichym
westchnieniem zamykają się piąte drzwi.
Robi się znacznie ciemniej. Tylko cztery przeciwlegle szpary w drzwiach, kolorowymi promieniami
oświetlają galerię . I wtedy z łagodną, smutną
muzyką otwierają się siódme drzwi i pada na nie
srebrny, księżycowy blask, w długim promieniu,
oświetlając twarze Judyty i Sinobrodego.
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Sinobrody
Patrz, na wszystkie te kobiety.
Patrz, to te, które kochałem .

Jej perłowa jest korona
Jej brązowy, smutny pł~szcz.
Do niej każdy zmierzch należy.

Judyta
Skonsternowana, cofa
Żyją! - One tutaj żyją!

Judyta
Och, piękniejsza jest ode mnie.

Sinobrody
Patrz, to te , które

się.

Judyta
Sino~rody, zrzuć z mej głowy,
Strąc koronę diamentową!
Zamykają się pierwsze drzwi.

Sinobrody
Za_wiesza klejnoty na szyi Judyty.
Jej iest ten mój skarb bezcenny.

Sinobrody
Zatrzymuje się przed Judytą.
Zamykają się czwarte drzwi.
Jako czw_arta stała przy nich,
I drzwi s1odme otwierając,
Otworzyła otchłań zamku.

ko c hałem.

Sinobrody
Składa ręce , jakby do modlitwy
Byty piękne, tak, po stokroć .
Oto masz je. - Chodżcie , chodżcie .

Judyta
Sinobrody, skarb swój zabierz!
Byłam biedną, lecz żyjącą.
Jestem strojnym urojeniem.
Sinobrody! - Sinobrody!

Judyta
Przestań, przestań, Sinobrody!

Z siódmych drzwi wychodzą dawne kobiety
Wszystkie trzy w koronach, płaszczach,
obwieszone klejnotami, w chwale.
O bladych obliczach, dumne, postępują
za sobą spowolnionym ruchem
i zatrzymują się naprzeciw Sinobrodego.

Sinobrody
Do niej każda noc należy.
Noc, noc będzie po wsze czasy.

Sinobrody
Jako czwarta stała przy nich
I w otchłani otworzy/a:
'
Pokój snów strzeżony wiecznie.

Judyta powoli garbi się pod płaszczem,
1zw1es1wszy głowę w diamentowej koronie,
idąc wzdluz srebrnej smugi światła,
wchodzi za resztą kobiet w siódme drzwi
One także się zamykają.
·
Znowu zapada całkowita ciemność
w której znika Sinobrody.
'

Judyta

Sinobrody
opadając na kolana
Piękne , och, po stokroć piękne .
Zawsze były, zawsze żyją,
One skarby mi zebrały,
One kwiaty mi zraszały,
I imperium powiększały,
Ich jest wszystko, wszystko, wszystko.

Błagam , nie śnij, Sinobrody,
Jestem biedna , lecz ja żyję.

Sinobrody
Jako czwarta stała przy nich:
Nie w łachmanach , nie uboga.
Ona była najpiękniejsza.
Judyta
krzycząc

Judyta
Obok dawnych kobiet staje jako czwarta,
garbiąc się i popłakując.
Jakże piękne, jak bogate,
A ja jestem kim? - nikim!

Nie patrz na mnie tak, nie trzeba!
Sinobrody
C~w~rtą zaś_ spotkałem w nocy
Wsrod gw1azdz1stej czarnej nocy.

Sinobrody
Wstaje z kolan .
Pierwszą z żon spotkałem rankiem ,
O czerwonym, wonnym świcie.
Do niej każdy świt należy,
Jej jest płaszcz czerwony, chłodny,
Jej korona jest ze srebra .
Do niej każdy świt należy.

Judyta
Sinobrody! Jestem! Żyję!
Sinobrody
Twarz jej białą blask ogrzewa/,
Ciemny w/os jej pędził chmurę.
Do niei kazda noc należy.
Z progu trzecich drzwi przynosi koronę

płaszcz

Judyta
Och, piękniejsza jest ode mnie.
Pierwsza kobieta powoli odchodzi.

i klejnoty.
Trzecie drzwi zamykają się.

'

Judyta
Nie, nie trzeba , Sinobrody!

Sinobrody
Drugą w środku dnia spotkałem,
W cichy, złoty skwar, w południe .
Do niej każdy skwar należy.
Jej jest ciężki płaszcz z płomieni ,
Jej korona jest ze złota ,
Do niej każdy skwar należy.

Sinobrody
Płaszc_z narzuca Judycie na ramiona.
Do n1e1 kazda noc należy.
Jej jest cudny płaszcz gwiaździsty,
Płaszcz cudownie rozgwieżdżony.

Judyta ·

Judyta
Och, bogatsza jest ode mnie.
Druga kobieta także odchodzi.

Blag~m , zdejmij, Sinobrody,
Zrzuc z mych ramion płaszcz gwiaździsty!
Zamyka1ą się drugie drzwi.

Sinobrody

Sinobrody

Trzecią z żon spotkałem w cieniu,
O brązowym , sennym zmierzchu .
Do niej każdy zmierzch należy.

Wkłada koronę na głowę Judyty
Jej korona jest z diamentów
Czarodziejska to korona. '
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PREMIERA
POLSKA

16 lutego 1963
Państwowa Opera
Kierownictwo muzyczne

BOHDAN WODICZKO
Reżyseria

i

prze kł ad

libretta

ALEKSANDER BARDINI
Sce n ogra fia

TADEUSZ KANTOR
Obsada
Książę Sinobrody
Edmund Kossowski

Judyta
Krystyna Szostek-Radkowa
Żony księcia
Bożena

Sinobrodego
Mirkowicz

Irena Mrówczyńska
Barbara Zielińska

Scena z warszawskiego przedstawienia,
na pierwszym planie Edmund Kossowski
Fot. M. Langda
Bohdan Wodiczko, Aleksander Bardini i Tadeusz Kantor
Fot. A. Zborski i Muzeum Teatralne
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Tadeusz Kaczyński: Niestrudzony w uwspółcześnianiu stołecznej sceny operowej Bohdan Wodiczko wybrał, zestawił (w ramach jednego wieczoru) i wystawił - po raz pierwszy w Polsce - dwa
dzieła znane już w połowie Europy: dramat liryczny Bartóka Zamek Sinobrodego i operę Dallapiccolli Więzień . (... ) „Dobrą połową" wieczoru był Zamek Sinobrodego, co jest wspólną zasługą wszystkich realizatorów i wykonawców z parą solistów - Krystyną Szostek-Radkową (Judyta) i Edmundem Kossowskim (Sinobrody) - na czele. Podziwialiśmy u tych dwojga i śpiew i grę aktorską,
i zaskakującą - jak na nasze warunki - nieskazitelną dykcję. Uwolnieni od rozwiązywania zagadek
„o czym też oni mogą teraz śpiewać" i uciekania się do nieodzownego progarmu, mogliśmy skupić
całą uwagę na niezwyklej akcji dramatu. Właściwie trudno tu mówić o akcji w ścisłym znaczeniu;
Zamek Sinobrodego jest jakąś antyoperą i dlatego zapewne w roku 1911 (data powstania dzieła)
uznano, iż nie nadaje się do wystawienia. Dziś wiemy, że jest to niepowtarzalny ewenement, jedyny w całej literaturze operowej przykład zastosowanych na tę skalę założeń „teatru wyobrażni".
(„Sztandar Młodych", 18 lutego 1963)
Zdzisław Sierpiński: Scenografia,
recenzji, tym razem zasługiwałaby

której jak zwykle poświęca się kilka zaledwie słów na końcu
na osobne i bardzo obszerne omówienie, stała się bowiem
jednym z najistotniejszych elementów obu widowisk operowych. Tadeusz Kantor popisał się wspaniałymi kostiumami, tak pięknymi, że niektóre z nich mogą stanowić odrębne dzieło sztuki pozascenicznej i dekoracjami, których cały klimat świetnie odpowiada muzyce ciemnej i groźnej, ponurej i tragicznej. Są one ponadto funkcjonalne i - co rzadko można spotkać w operze - uwzględniają
potrzeby akustyczne, dzięki którym głos śpiewaka jest należycie eksponowany, a nie gubiony
w głębinach kulis. Ta muzykalność, subtelne odczuwanie materia/u muzycznego, znalazła w całej
trójce realizatorów wyjątkowo zgrany zespół . Aleksander Bardini, od czasów świetnie zrobionego
Borysa Godunowa, pokazał się dopiero po raz drugi na Nowogrodzkiej. Ale i tę jego realizację
długo będziemy wspominali. Umiejętność wydobycia ze śpiewaków bardzo oszczędną grą maksimum efektu, który pod jednym drobnym gestem pozwala odczytać w kontekście całego widowiska
zawarte w nim treści - to chyba ideał, jaki może osiągnąć reżyser we współpracy z ludźmi teatru
muzycznego. Przez cały czas wyczuwa się , że reżyser nie przenosi tutaj wyłącznie swego doświadczenia ze sceny dramatycznej, że czuje i realizuje całą odmienność praw rządzących muzyczną estradą. Jeżeli do tej pary realizatorów( .. .) dołączymy jeszcze tak świetnego muzyka jak
Bohdan Wodiczko, który w znakomity sposób przygotował z orkiestrą i chórem stronę muzyczną
wi_eczoru - będziemy mieli pełny obraz nowego, wielkiego wydarzenia w Operze Warszawskiej.
(„Zycie Warszawy", 18 lutego 1963)

Sceny z warszawskiego przedstawienia

i~td~a/~~~ckstyny Szostek-Radkowej i Edmunda Kossowskiego

Piotr _Rytel: Zamek Sinobrodego jest rze o o
I cho_c po otwarciu siódmych, ostatnich driw/ u% atmosfer<l morderstw, mąk, tortur i morza łez.
roz~rac. atmos,fery grozy, jaką widz oddycha niemZ~Ją srę zywe zony Sinobrodego,_ nie zdoła to
wlasc1w1e akqi: Jest tylko rozmowa księcia Sinobro~ prz_
e_z godzinę. W !eJ Jedno~~to_w_ce nie ma
m_ałżonk1 Judyty Przerażona ponurością zamku do ~r? I Jego czwartej - Jak srx poznreJ okazuje lejno siedem drzwi prowadzących do izby tortur ~b . ore_go wprowadz~ Ją małżonek, otwiera kokrwr , skarbca, w którym klejnot s skrwawi , roJowni, ogrod~, w ktory_m na kwiatach są ślady
Sinobrodego, wreszcie drzwi d/jeiiora łez" ioons~' tdrzw1 , przez ktore w1dac cały kraj należący do
pop~zednre żony. Ale co najdziV::niejsze że osta~end~~pr~w~dtące do. komnaty, w której ukryte są
m_ałzonka koronę oraz wspaniał łasz , .
.
re u Y a godzr się_ z losem, przyjmuje od
Sinobrodym _był Edmund KossoXski S ~~~tko~ąza za swormr poprzedniczkami . (.... ) Księciem
bardzo wyrazna Judyta - Krystyna Szoftek-R:dJkeJ~a btf ~sp~nrale dopasowan.a do roli , dykcja
umiała zachować właściwą granicę aby nie wpa . .
y ~ os. ona/a . w recytacJr r wykrzyknikach
B~hdan Wodiczko, wydobywa ąc ..,;łaściwe
sc w nie ezp1eczną manierę. Dyrygował czujnie
slow r reżyseria Aleksandra B~rdiniego god~:~~~~ i. fra(zKy muzyczne} orkiestry. Przekłady tek.
. .
ma . „ urrer Polski , 19 lutego 1963)
Jozef Kansk1: Dla oddania przesycone· s b r
..
;
warszawskiego przedstawienia kapitaln~ !;a~ izme.m tresc1 opery Bartoka znaleźli realizatorzy
srę naturalna, lecz bynajmniej u nas nieczęsta - zs~rni~zny, zgodny bez reszty - rzecz zdawałoby
wę. scenograficzną o surowych monumental
ma em muzyk1. Tad_eusz Kantor stworzy/ opra1tajemniczości atmosferę średniowieczne o z nych rysach, znakom1c1e ewokującą pełną grozy
ograniczoną zresztą do minimum akcję" g t amczyska. Aleksander Bard1n1 subtelnie prowadził
zmian.y nastroju w muzyce Krystyna Sz~~t~~-u~ąc poruszenia I gesty aktorów do każdej niemal
odtworcami niełatwych partii Jud t i Sinobr
adkowa r_Edmund Kossowski byli doskonałymi
prowadzi/ Bohdan Wodiczko. („T~buna Lud~~.e~g·l~fe~~~~t~)e traktowaną orkiestrę znakomicie
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mowicie wyglądająca postać : Mandaryn. Dziewczyna, przestraszona jego widokiem, cofa się
w kąt pokoju, jednakże włóczędzy z ukrycia dająjej znaki, by wabiła go nadal. Rozpoczyna się
uwodzicielski taniec, w trakcie którego widać rosnącą namiętność mandaryna. Gdy chwyta
Dziewczynę w objęcia, ogarnia go szał , ale w tym momencie ona wyrywa się i chowa z przerażeniem. Następuje długa i dzika gonitwa; gdy Mandaryn znów usiłuje ją pochwycić, włóczędzy
wybiegają z ukrycia , łapią go i obrabGwują, po czym wloką do łóżka i duszą poduszkami. Po
długiej chwili - sądząc, że już nie żyje - podnoszą się, gdy nagle wychyla się głowa mandaryna
i wlepia namiętne spojrzenie w Dziewczynę. Następuje moment konsternacji, po czym jeden
z opryszków chwyta stary, zardzewiały miecz i przebija nim trzykrotnie ofiarę. Mandaryn pada
na ziemię , ale po chwili znów wstaje i rzuca się na swą kochankę. Włóczędzy chwytają go
ponownie i wieszają na haku od lampy, która spada i gaśnie. Ciało wisielca nabiera zielonkawosinego blasku, on sam jednak nie umiera i nadal nie odrywa tęsknego wzroku od Dziewczyny. Wstrząśnięta tym Dziewczyna nakazuje włóczęgom uwolnić go, po czym pozwala mu się
objąć , nie stawiając już żadnego oporu. Zaspokoiwszy swą namiętność, Mandaryn umiera.

t oza
INSTYNKTU

Tadeusz A. Zieliński

Wybór fabuły jest dość ostentacyjnym odwrotem od estetyzmu tradycyjnych baletów, a nawet
utartych konwencji obyczajowych, jednakże Bartókowi chodziło o głębsze cele niż epatowanie
mieszczańskiego widza. Ta niezwykła apoteoza instynktu cielesnego i jego praw wykracza
w istocie - mimo całej drastyczności przedstawienia - poza problematykę erotyczną i obyczajową. Namiętność mandaryna , wobec której nawet śmierć okazuje się bezsilna, symbolizuje
potęgę sil żywotnych człowieka i jego związek z naturą; rozpoznajemy tu ideę posiadającą nie
tylko ukryty aspekt filozoficzny, ale stanowiącą zarazem doskonałą ilustrację witalizmu sztuki
Bartóka.
Rozpoczynająca utwór uwertura z miejsca wprowadza słuchacza w samo sedno tej estetyki,
atakując go niezwykłym wprost dynamizmem i energią, jakiej nie zawarł dotąd w muzyce ża
den twórca - łącznie ze Strawińskim i Prokofiewem. Siła emocjonalna tej muzyki jest jednoznaczna: jej żródło to nieubłagany, brutalny i porywający wszystko pęd. Pod względem dżwię
kowym jest to kompozycja bardzo prosta. Podstawę ruchu stanowi nieustanna figura rotacyjna
skrzypiec, oparta na gamie 8-tonowej z jednym dżwiękiem wykraczającym poza diatonikę (który

odbiera jej ewentualny sens tonalny). Nad tym wszystkim pulsuje rytmicznie powtarzany akord
instrumentów dętych drewnianych o budowie trytonowa-kwartowej (będącej w Cudownym
mandarynie brzmieniem jak gdyby naczelnym), z przejściowymi wychyleniami to w górę, to
w dół. Wspiera go brzmieniowo tremolo fortepianu, oparte na tych samych dżwiękach. Po
chwili dołącza się trzecia warstwa : alarmujące motywy sygnałowe puzonów, o dżwięku centralnym cis i niespokojnym, synkopowym rytmie, imitowane następnie o małą septymę wyżej
przez trąbkę. To kolejne włączanie coraz to innej warstwy brzmieniowej, wnoszącej z sobą
coraz większy ładunek energii , potęguje siłę dramatyczną utworu . W drugiej części uwertury
zmienia silę instrumentacja : ruch wirowy przejmuje fortepian i drzewo w wysokich rejestrach,
akordy - smyczki. Pojawiają się też glissanda puzonów - kulminacyjny akcent przebiegu.
Istotą nowatorstwa stylistycznego uwertury jest brak rozwoju melodyczna-harmonicznego .
Melodyka zastąpiona została uporczywym powtarzaniem króciutkich motywów sygnałowych,
naśladujących jakby dźwięk klaksonów, harmonika zaś sprowadza się właściwie do jednego
typu współbrzmienia . Rozwój polega na kolejnym wprowadzaniu różnych warstw brzmieniowych i ich rytmicznym współgraniu . Głównymi elementami są zatem brzmienie i ruch; brzmienie (harmoniczne i instrumentalne) zawiera w sobie energię , która wyładowuje się w ruchu.

Po odsłonięciu kurtyny pojawia się melodia altówek, charakteryzująca pierwszego włóczęgę ,
który szuka po kieszeniach pieniędzy. Jest pozadiatoniczna, ale wyraźnie scentralizowana, co
podkreśla jej symetryczny, wahadłowy rysunek , niezmiernie typowy dla Bartóka. Dźwięk centralny (również w sensie dosłownym) - h, otoczony jest półtonami i ich trytonowymi biegunami.
Po czterech taktach układ ten przesuwa się o pół tonu wyżej. Rytmiczny i uporczywy motyw
przedstawiający drugiego włóczęgę wyprowadzony jest z motywu pierwszego W dziele tym,
jak zwykle u Bartóka, praca motywiczna i przetworzeniowa odgrywa wielką rolę.
Scenie kuszenia w oknie towarzyszy długa , bogata i ornamentalna melodia klarnetu o typie
arabeskowym. Posiada ona wyraźną centraliza cję tonalną: dżwięk toniczny a jest tu specjalnie
eksponowany, rozpoczynając i kończąc każdą frazę. Tonalność została rozszerzona o dźwięki
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biegunowe (dis, fis, b); materiał melodii stanowi klasyczny przykład oscylacji między dwiema
przeciwstawnymi płaszczyznami dźwiękowymi. Gdy wchodzi po schodach pierwszy gość ,
muzyka znów nabiera prężności rytmicznej. Skomplikowany rytm, nieregularne rozstawienie
pauz i akcentów świadczy, że Bartók podąża już drogą wskazaną przez Igora Strawińskiego.
Widać to zwłaszcza w partii fortepianu, w której rytmizacji podlega jeden tylko akord. Stary
dandys charakteryzowany jest świetnie brzmiącymi, jakby urywanymi motywami glissandowymi puzonów (w górę) i frazą melodyczną altówek i wiolonczel, grających w równoleglych wielkich sekundach. Komizm jego zalotów podkreśla charakterystyczny rytm , wykorzystany w identycznej postaci w li Burlesce i Drewnianym księciu. Gdy włóczędzy wyrzucają go za drzwi,
powraca w orkiestrze ostra pulsacja rytmiczna uwertury: trąbki powtarzają fortissimo współ
brzmienie e-f, po czym słychać opadający ruch równoległych sekund.

H e r z ~~in ~~! ~k~v~ : , rB~rt~k. B U r g
m

Druga scena kuszenia przynosi wariacyjne rozwinięcie melodii klarnetu - jest ona jeszcze bogatsza, bardziej ornamentalna i bardziej nasycona emocjonalnie. Nabiera teraz ostrego, zmysłowego wyrazu i kolorytu, uwydatnionego znakomitymi efektami brzmieniowymi, wywołanymi
przez tremola w wysokim rejestrze klarnetu i w fortepianie . Po łagodnych motywach melodycznych w scenie z młodzieńcem wraca znowu ostra pulsacja równoległych sekund - opryszkowie
wyrzucają drugiego gościa.

itll~i• u K: G
H~z

W trzeciej scenie kuszenia fantastyka arabeskowego rysunku i kolorystyczne wyrafinowanie
dochodzą do szczytu: ornamentalnym meandrom klarnetu towarzyszą flażolety skrzypiec, tremola smyczków, glissanda harfy i fortepianu , szybkie figurki gamowe drzewa Uak w scenie
katowni w Zamku księcia Sinobrodego). Muzyka nabiera niemal wyuzdanego i przy tym niesamowitego wyrazu. Podobnie jak w scenie poprzedniej - Bartók znakomicie potrafi wzbudzić
niepokój i napięcie oczekiwania. Piękną kulminacją tej sceny i zarazem jednym z najwspanialszych, najbardziej przejmujących miejsc w balecie jest zjawienie się Mandaryna . Opadający
motyw małej tercji grają (trzykrotnie) puzony glissando; towarzyszy im za każdym razem uderzenie talerza i krótkie tremolo orkiestry. Brzmi to potężnie i bardzo majestatycznie, kryjąc
w sobie zarazem jakąś siłę pierwotnego instynktu. Z motywu tego rozwija się melodia namięt
nego walca, która towarzyszy zalotom Dziewczyny. Wstrząsający Mandarynem dreszcz pożą
dania oddaje nagle współbrzmienie małej sekundy w trąbkach i smyczkach i parokrotne glissando rogów. Muzyka nabiera teraz ostrego tętna rytmicznego, jak w uwerturze; wraca atmosfera brutalnego pędu i poczucie nieubłaganej konieczności następstw. Gonitwie Mandaryna za
Dziewczyną towarzyszy gorączkowa, rytmiczna melodia pozadiatoniczna, o kształcie wahadłowym i symetrycznym układzie centralizacyjnym . Temat ten rozwija się długo, przechodząc
następnie w rytmiczną pulsację ósemek w tutti orkiestry. Przez wiele stron partytury towarzyszy mu tylko jeden uporczywie powtarzany akord gis-es-a. Ten znakomity epizod, będący
pierwszym w twórczości Bartóka przykładem utrzymania wielkiej energii rytmicznej na tak dłu
giej przestrzeni, kończy się w momencie pochwycenia Mandaryna przez opryszków. W scenie, gdy rzekomo uduszony Mandaryn spogląda tęsknym wzrokiem na Dziewczynę, w partii
smyczków pojawiają się ćwierćtony. Od tego momentu muzyka nabiera cech niezwykłej, niepokojącej ekspresji i staje się jeszcze bardziej radykalna dźwiękowo. Gdy włóczędzy znowu
rzucają się na ofiarę, w smyczkach rozbrzmiewają ostre frazy rytmiczne, z ustawicznymi krokami wielkiej septymy, zaś w scenie z mieczem pojawiają się w partii fortepianu i harfy półtono
we klastery.
Wieszaniu Mandaryna towarzyszą glissanda w obu kierunkach różnych instrumentów: puzonów con sordino, kotłów, fortepianu i wiolonczel. Tajemniczy i fantastyczny nastrój potęguje
rozbrzmiewający nieoczekiwanie chór z „motywem mandaryna" (opadająca mała tercja). Początkowo śpiewa on w równoległych oktawach, na samogłosce „o", potem w równoległych
kwartach na samogłosce „a"- budząc skojarzenia z brzmieniem średniowiecznego organum.
W połączeniu z powolnymi, chromatycznymi motywami smyczków nadaje on muzyce nieziemski, mistyczny ton. Finał, bardzo złożony dźwiękowo i dysonansowy, tkwi już bez reszty
w estetyce ekspresjonistycznej. Utwór kończą żałobne, jakby werblowe akordy smyczków.
Afisz prapremiery
„Cudownego mandaryna" w Kolonii
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Cudowny mandaryn jest szczytowym dziełem orkiestrowym Bartóka i jedną z najoryginalniejszych partytur pierwszej połowy XX wieku. Estetyczna odrębność tej muzyki tkwi zarówno
w jej energii i tętnie rytmiczny.m , jak i brzmieniu, które w swym niezwykłym boga ctwie i orgiastyczności prześciga nawet Swięto wiosny Fantastyczne pomysły brzmieniowe , polegające
na odpowiednim współgraniu harmoniki z instrumentacją i kształtem figury dźwiękowej, działa
ją nie tylko swym smakiem kolorystycznym, ale i siłą ekspresji.

nym dniu zdi,ęte ze sceny. Po raz drugi wystawiono je w Pradze, w lutym 1927 r. Natomiast na
nie doczekało się 1nsc~niza cj1 .za życia. kompozytora . Po klęsce kolońskiej, która
~pzearrzaezebmudtnumfetm. przk. ec1w( n)1kow Bartoka w kraju, nie odważono się na wystawienie baletu
apesz ens 1ej. „ .

~{grzech

.J

b5 gaździernika 1928 r. publiczn_ość budapeszteńsk.a usłyszała po raz pierwszy muzykę do
u ownego mandaryna-."! wersji koncertowej. Bartok, nie mając nadziei na wystawienie bale~, zdecy~ował się zrob1c z ~ 1 ego „suitę symfoniczną": wykorzysta/ bez zmian 2/3 partytury
~ począt u do kulm1nacyj.nej sceny poprzedzającej pochwycenie mandaryna rzez 0 szkow) .1do~omponował zakon~zenie. Utwór ten , wykonany pod dyrekcją Dohnanyfego w~2'ola/
~yrazną onsternacjx krytykow, ktorzy nie bardzo wiedzieli, co o nim pisać. Oszoło~ieni jego
s Yem , wstrzymywali stę od jednoznacznej oceny, dowodząc, że muzyka ta w ma a 0 raw
~cenickzn(ej
, )lub zbywając rzecz pseudoliteracką frazeologią, z której nie wynikały lonfretn~
nios 1. „ .

W sierpniu 1919 r. nastąpi/ upadek władzy Kuna i rządy na Węgrzech przejęła reakcja . Przywrócono monarchię , a funkcje regenta (z braku króla) objął admirał Miklós Horthy, który stał się
faktycznym dyktatorem . Rozpoczęły się prześladowania ludzi aktywnych w okresie Republiki
Rad. Wiele osób musiało uchodzić z kraju , wśród nich - z najbliższego otoczenia Bartóka Bela Reinitz i Bela Balazs.(. .. )
Dzieła sceniczne Bartóka (wystawiane za granicą) od lat nie miały dostępu do budapeszteń
skiej Opery. Zdjęto je ze sceny w roku 1919 ze względów politycznych : chodziło o autora
librett, Balazsa , który był aktywny w okresie rządu komunistycznego Kuna, a po zagarnięciu
władzy przez Horthyego wyemigrował z Węgier. Zakaz publikowania i wystawiania jego utworów rozciągnięto również na oba dzieła Bartóka; jak zwykle w takich sytuacjach, chęć politycznej „zemsty" okazała się silniejsza od względów artystycznych i zdrowego rozsądku , i mimo
starań zakazu tego nie udało się uchylić . Dyrektor Opery, baron Gyula Wlass ics zamierzał
jednak wystawić trzecie dzieło sceniczne Bartóka - Cudownego mandaryna, mając nadzieję ,
że jego sukces umożliwi w końcu także inscenizację tamtych utworów. W roku 1923 zwrócił się
do kompozytora z prośbą o partyturę. Okazało się jednak, że partytura ciągle jeszcze nie jest
gotowa; na przeszkodzie stały liczne podróże Bartóka, a także fakt, że pracował w tym czasie
nad ksiąźką Węgierska pieśń ludowa. W grudniu 1924 r. skończył pisać partyturę, ale do projektowanej inscenizacji nie doszło. Tym razem na przeszkodzie stanęła śmiałość muzyki
i libretta; postanowiono w końcu poczekać, aż dzieło to zyska uznanie za granicą i wówczas
dopiero próbować wystawić je w kraju. Argument ten uznał zresztą sam kompozytor. który
spodziewa/ się , że Mandaryn będzie atakowany, i sądził , że zagraniczna premiera może wpły
nąć na lepsze przyjęcie go w Budapeszcie . („.)

Kompozytor pragnął , by premiera odbyła się na terenie Niemiec, spodziewając się tam najsukcesu . Stamtąd otrzymał zresztą aż trzy propozycje (Berlin, Monachium , Kolonia), z których dwie - najatrakcyjniejsze - niestety nie zostały zrealizowane. W Berlinie, posiadającym w tym czasie silne środowisko awangardowe - najbardziej chyba podatne na przyję
cie tego rodzaju dzieła - dyrekcję muzyczną opery przejął w ostatniej chwili Otto Klemperer,
przekreślając plany swojego poprzednika . W Monachium, gdzie już miano rozpocząć próby,
odszedł z kolei choreograf. Pozostała zatem Opera kolońska, której dyrektorem był Węgier,
Jeno Szenkar. Bartók nie miał wprawdzie zaufania do publiczności kolońskiej, niemniej przyjął
propozycję Szenkara. Premiera Mandaryna odbyła się w końcu listopada 1926 r. Stała się ona
głośnym skandalem, przewyższającym swą siłą skandal towarzyszący 13 lat wcześniej premierze Święta wiosny w Paryżu.
większego

„Kolner Stadt-Anzeiger" tak pisał o tym wydarzeniu: „Od początku pantomima (. „) wzbudziła
opozycję olbrzymiej części widowni. Wzburzenie, jakie wybuchło wśród publiczności , i niesmaczna treść spowodowały, że wiele rzędów opustoszało jeszcze przed końcem przedstawienia. A gdy kurtyna opadła, publiczność uciekała w pośpiechu z miejsca, które zostało sprofanowane tym (łagodnie określając) piekielnym utworem (.„). Premiera Bartókowskiego przedstawienia o prostytutce i rajfurach wraz ze swoim orkiestrowym hałasem skończyłaby się może
spokojną dezaprobatą, gdyby małe grupki rozmieszczone w różnych miejscach widowni nie
usiłowały oklaskami i wołaniem autora obrócić tę niezaprzeczalną klęskę w sukces. Wywołało
to wielkie oburzenie uciekającej publiczności („.). Tłum zaczął szturmować z powrotem do
sali. Gdy uporczywe gwizdy nie zdołały przygłuszyć oklasków, zaczęto krzyczeć: «Wstyd! Wulgarność! Skandal!» i aplauz został prawie stłumiony. Wrzawa podniosła się znowu, gdy mimo
ucieczki widzów p. Bartók wkroczył na scenę; był to już najwyższy czas, aby spuszczono
kurtynę, co też się stało i zostało przyjęte aplauzem większości " .

(

2p5· ~arca t1931 r. kcompozytor ukończy/ 50 lat Z okazji tej Opera budapeszteńska ponowiła
ro ę wys aw1enia . udown~go ?landaryna - tym razem ze zmienionym nieco librettem 0 racowanym przez. rezysera La~zlo Markusa; mia/o ono ułatwić prześliźnięcie si dzieła '
f.eknzurę ogyczajową. Ale wla~nie na gruncie tych zmian powstał zasadniczy spJr międz~ Baro iem a. perc:i., w wyniku ktorego zaniechano inscenizacji. Kompozytor wolał zrez nować
ZdJedynej okazJ1. Ujrzenia swego dzieła na rodzimej scenie aniżeli zaakceptować zbytygdalekie
o stępstwa od jego 1de1. („.)
'

fzez

~imo sławy i szacun.ku , jakim otaczano Bartóka w postępowych kolach muzyczn eh na cal m

swiec~e,tgo
1

ciągle

wiele do

życzenia. Szczeg~lnie godką

d
Bartok uzna;iy JU.z został za jedne~o z czo.łowych kompozytorów świata) na deskach o'~ y
budapesztensk1ej nie poj_aw1ło się zadne z jego dzieł scenicznych W przypadku Cudo p ry
mandaryna sprawa r?~b1jala się o libretto; jeśli idzie o dwa pozostałe utwor ·edn z /ó~~e~~
pr~.yczyn była nie tresc, lecz n~zwisko librecisty. Bela Balazs, który jako ko~'Jnist:byT akt~ny
po it~cznie w czasie .władzy Kuna, po upa.dku rewolucji przebywa/ stale na emigracji. Fakt ten
rzuci - w o~zach rez1mu ~orthyego - c1en nie tylko na całą jego spuściznę literack ale i na
dzieła B~rtoka oparte na je~o librettach. Sprawa przybrała nowy obrót dopiero w r~ku 1930
gdf ~art~k sp?tkawszy Balazsa .w Berlinie, UZQodnił z nim dalsze postępowanie. Balazs napi~
sa o ICja n.e .osw1adczen1e, w ktorym zgodził się na przemilczenie jego nazwiska w w adku
1nsce7'zaq1 1zrzek~ł się tantiem na korzyść kompozytora; Bartók natomiast prywatni~~obo
wiąza się wyplacac m~ odpowiednie sumy. P1.smo B.alazsa zostało przekazane d rektorowi
~~~ry1 ~. tRadn.a1ow1 , ktory obiecał doprowadz1c .w koncu do inscenizacji. Minęło je~zcze pięć
a
s Y.cznia 1935 r. .odbyła się w Budapeszcie ponowna premiera Drewnianego ksi cia (
c~oreowatu Jana C1epl1nsk1ego ). Prawie dwa lata później, 29 października 1936 r w st ę · w
rowniez Zamek ks1ęc1a Smobrodego w reżyserii Kalmana Nadasdy.
. Y aw1ono

3

Tadeusz A. Zieliński
(Tekst zaczerpnięty został
z książki TA. Zielińskie~o Bartók, PWM, Kraków 1980;
tytuł fragmentu pochodzi od redakcji)

Premiera ta była zarazem ostatnim spektaklem Cudownego mandaryna w Kolonii . Na rozkaz
burmistrza , Konrada Adenauera , późniejszego kanclerza RFN , d z ieło Bartóka zostało po jed-
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pozyCja w kraju pozostawia/a

par~ o salną wy.mowę ma f~kt, ze między rokiem 1919 a 1935 (a więc właśnie w okresie
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Bohdan Pociej

INSPIRACJA Muzykę do baletu-pantomimy Cudowny mandaryn pisał Bartók w latach 191819 i jest to jedno z najświetniejszych jego dzieł orkiestrowych - obok wcześniejszego Zamku
księcia Sinobrodego i późniejszego Koncertu na orkiestrę. Urzeczywistnia się tu w pełni symfoniczna inwencja kompozytora , w nowym, kreowanym przez siebie świecie symfonicznej
wyobraźni : „stary" symfonizm o romantycznej genezie w nowym rewelacyjnie wcieleniu. Warto
więc przyjrzeć się bliżej źródłom inspiracji tej muzyki. Są one trojakiego rodzaju : muzyczne,
fabularne , kulturowe.
Impulsy mu z y cz n e dał tu przede wszystkim Strawiński . Pisze Tadeusz A. Zieli~ski w swojej monografii: „W roku 1917 Bartók poznał (z wy c iągu fortepianowego na 4 ręce) Swięto wiosny Igora Strawińskiego ; było to jego pierwsze spotkanie z muzyką rosyjskiego twórcy. Dzieło
to wywarło na nim silne wrażenie . Znalazł w nim niejako potwierdzenie własnej drogi twórczej:
podobną technikę harmoniczną - opartą na modalizmach, centralizacjach ostinatowych i autonomizacji warstw - oraz podobną postawę estetyczną, wyrażającą się w radykalnym odwrocie
od romantyzmu , agresywnej ostrości brzmienia i witalnej energii . Ale znalazł w nim takźe coś
więcej: nową, z gruntu rewolucyjna rytmikę , opartą na ostrej lecz nieregularnej pulsacji, wyzwoloną z ram metryczno-taktowych i urozmaiconą nierównomiernym rozłożeniem pauz i akcentów".
Czuje się tu więc patronat Strawińskiego , a muzyka Święta wiosny odcisnęła wyraźne ślady
w partyturze Bartóka . Jednakże silna i ndywidualność kompozytora przetwarza te impulsy we
własny styl muzyki , pokrewny wprawdzie Strawińskiemu ale zarazem własny, oryginalny. Pośrednio zaś , podobnie jak muzyka Strawińskiego , tak i ta muzyka Bartóka zakorzeniona jest
w odkryciach brzmieniowych Debussy'ego. W przeciwieństwie natomiast do muzyki Zamku
księcia Sinobrodego, inspiracje węgierskim folklorem muzycznym (charakterystyczne intonacje w melodii) nie są już tu tak wyraźne.
Nie dosłuchamy się również w tej partyturze Bartóka jakichś bardziej bezpośrednich inspiracji,
idących z tak silnego ogniska nowej muzyki , jakim była ówcześnie Szkoła Wiedeńska
(Schónberg, Webern, Berg). Można by rzec, iż wobec tamtej formacji muzycznej muzyka Bartóka , równie agresywna w ostroś ciach brzmienia przez swą ekspansywność „barbarzyńskich"
rytmów, stoi wręcz na antypodach.
Inspiracja fab u I ar n a. „Przez dłuższy czas poszukiwał [Bartók] odpowiedniego tematu , aż
wreszcie natrafił na (opublikowane 1 stycznia 1917 r. w czasopiśmie „Nyugat" i napisane przed
pieciu laty z myślą o zespole Diagilewa) libretto baletowe Menyherta Lengyela Cudowny mandaryn. Po wprowadzeniu pewnych zmian w fabule , uznał , że odpowiada ono jego zamierzeniu
i w maju 1918 r. rozpoczął pracę nad kompozycją" (T. A. Zieliński , op . cit.).
Fabuła Cudownego mandaryna jest dość typowa dla aury artystycznej tamtych czasów: zrodzona z fascynacji „podziemnym" światem suteren, knajp, spelunek, burdeli; z ekscytacji ciemnymi siłami zła - grą instynktów, mrocznych namiętności , seksualnej perwersji i zbrodni - grą,
jaka toczy się stale w tym podziemnym światku.

Scena z „Cudownego mandaryna"
w choreografii Laszló Seregiego, Budapes?'.I , 1970
Fot. E. Keleti
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Bartók z owego libretta wyciągnął przede wszyst~im wita I isty cz n. ą esencję, bowiem
ona właśnie była najbardziej potrzebna dla realizaq1 Jego muzycznych w1z11: niesamowita siła,
energia życiowa Mandaryna, biologiczna wola uprzedmiotowiana v:; po ż. ą d a n 1u Ozie.w~
czyny. Naga siła witalna - w istocie amoralna, „poza dobrem 1ziem - nihilistyczna, dla ktoreJ
m u z y ka - n o w a mu z y ka - zdaje się właśnie medium najwłaściwszym.
Tu dotykamy trzeciego z zasadniczych
jego aury i sugestii oddziaływania .

żródeł

„

inspiracji tej partytury: ekspresjonizm u,

Czym był ekspresjonizm w kulturze europejskiej pierw.szych dekad naszego wi~ku? Z pewnością czymś więcej niż jednym z prądów czy k1erunkow. Opanował muzykę, lit~raturę, te~t_r,
malarstwo, grafikę, film. Bulwersował, szokował, atakował.. krzycza.ł; por~szał sw1adorr_iosc,
działał na podświadomość; apelował do całej istoty człowieka w JeJ dualistycznym złozeniu
i rozdwojeniu: z równą siłą poruszał zmysły cielesne, co sfery ducha. Działał wyrazistą symboliką - postaci ludzkich, obrazów, kształtó~, barw; jak też ostrą c~~s.em metafory.ką; . a zarazem
- sugestią nagich elementów rzeczyw1stosc1, obrazami brutalnosc1 zyc1a, danymi w Jaskrawych
rozbłyskach i ekspresyjnych deformacjach.
Co do zasięgu, szerokości i siły oddziaływania porównać go można - w jakimś sensie - do
romantyzmu, choć trwał krócej i tempo miał bardziej przyspieszone. Cecha naczelna rnmantycznej kultury: twórczy n ie pokój - formy i treści , materii i elementów - w ekspresjonizmie
się maksymalizuje osiągając apogeum.
Pisał w roku 1955 poeta Gottfried Benn, niegdyś jeden z głównych przedstawideli tego.ruchu:
„Ekspresjonizm nie był bynajmniej jakimś szczególnie potwornym zwyrodnieniem, gal1.ma.t1asem werbalnym, ani też oznaką jakiegoś poVl'.ażniej~~ego upadku moralnego. Ekspresjonizm
wyrażał to samo, co poeci innych epok 1stylow: swoJ stosunek do przyrody? m1łosc, smutek,
swoje pojmowanie Boga. Ekspresjonizm był czymś całkowicie naturalnym, o ile sztuka_1.styl są
czymś naturalnym i z zastrzeżeniem, że Bóg i natura :;ą dla każdego pokolenia czymsmnym.
(.„) Chciałbym podkreślić, że styl ten - nazywany w in_
nych krajach futuryz~em, kub1zr:nem,
póżniej surrealizmem, w Niemczech zaś cały czas okresla.ny mianem ekspresjonizmu - rozno~
rodny w swych odmianach empirycznych, jednolity w swej zasadniczej posta~1e. wewnętrznej
wyrażającej się w chęci zdruzgotania rzeczywistości, w bezwzględnym ~ązen1u do korzeni
rzeczy, które nie będą już mogły być wykorzystane w procesie psychologicznym Jako indywidualnie i sensualistycznie zabarwione, zafałszowane, rozmiękczone, lecz w bezprzyczynowym wiecznym milczeniu absolutnego „ja" będą czekać na rzadki akt powołania ich przez
twórczego ducha - otóż ten styl zapowiadał już cały wiek dziewiętnasty " (tłum. Jacek Buras,
„Literatura na świecie'', nr 10, 1983).

Czy i w jakim stopniu partycyp~je w ru.chu ekspresjon!st~cznym Bartók? Part_ycypuj.e niewątpli
wie jako kompozytor, w swojej trylog11 scenicznej, ktoreJ dwie pierwsze częs.c1. maią tez zakorzenienie w symbolizmie. Partycypuje poprzez charakterystyczne cechy swoieJ muzyki: spotę
gowanie efektów, ostre kontr~sty.świat!a i mroku , total.ny niepokój, eksplozywność. Te znamiona ekspresjonizmu utrwalają się w Jego mu.zyce Jako Jej cechy kon?tytutywne, obecne
i w póżniejszych utworach: Kwartetach , Sonacie na 2 fortepiany 1perku?Ję, Muzyce n.a instrumenty strunowe, perkusję i czelestę, D1vert1menc1e„: Partycyp.uJe takze w ekspres1onizm1e
poprzez treść, fabułę swego baletu-pantomimy. A takze teatralnie, Jako muzyczny dramaturg,
poprzez sceniczny spektakl.
MUZYKA Tadeusz A. Zieliński sytuuje muzykę Cudownego mandaryna w okresie Apogeum
(Zamek księcia Sinobrodego i balet Drewnia.ny książę - jeszcze w p~przednim okres1~ .Wzlotu). Indywidualny styl Bartóka osiąga tu pełnię, muzyk.a sięga szczytow ekspre:>Y_Wnosc1. Wykonywana jest też w wersji koncertowej, co .bywa najlepszym sprawdz1ane_m jej czysto muzycznej wartości. I dziś także zachwyca nas Jako muzy~a auto~om1czna, ktoreJ słuch~JC\.c. nie
potrzebujemy żadnych fabularno-scenicznych dopełn1en, ani tez kome.ntarzy czy objasnięn co
do ,,treści" (podobnie jak nie potrzebujemy ich w gruncie rz~czy słuchając P1etruszk1 czy Sw1ę
ta wiosny Strawińskiego) . Porywa nas siła zmiennych rytmow, ekscytuje wyrafinowa~a brzm1eniowość - harmonika i kolorystyka, bulwersują kontrasty, intryguje aura ta1emniczosc1, fascynuje niesamowitość aury„
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Partytura ta powstawała w czasach, g~y problemem naczelnym twórczości kompozytorskiej
była kwestia n owego Język a dz w 1ę ko we go, nowej rzeczywistości brzmieniowej :
sprawa ~ r z m 1en1.a ~yła w centrum kompozytorskiej myśli i twórczych w zakresie muzyki

poczyn~n : A 1dz1s1aJ tez, słuchając teJ muzyki, czujemy ekscytującą świeżość języka nowej
tonalnosc1 wobec da.wnego systemu dur-moll, wyostrzonej i uproszczonej, bazującej na swoistych centra~h brzmieniowych, harmonicznych ost.in.atach, opozycyjności i rozwarstwieniu planow brzmieniowych, nowym sprzęgn1ęc1u harmon1k1 z formotwórczym rytmem i ścisłą jej unią
z kol~.rystyką dźwixkową. Ekspresja tej nowej muzyki wynika z jej wnętrza, z sedna jej substanq1 brzmieniową N.1ezwycza1ne wr.ażenie sprawia wyrazistość, plastyka jej kształtów dźwię
kowy.eh: postrzeganie JeJ konsystencji - gęstości, nasycenia, objętości, ciężaru - cech muzyki
quasi-materialnych.

MUZYKA-TEATR-TANIEC Wszelako Cudowny mandaryn to dzieło także sceniczne teat_ral.ne, owoc syntez~ sztuk: muzyki , obrazu scen.icznego i tańca; .symbioza muzyki jako fo~my
dzw1ękowe1 „w ruchu . z ruchem rzeczywistym, cielesnym postaci na scenie. I tak oto wyłania
nam się na koniec kapitalny problem: relacji wzajemnej dwu odrębnych, acz bliskich sobie
sztu.k: mu z.y k 1 ~ pa n tom 1my. Muzyki pisanej do określonej akcji scenicznej, teatralnej,
real1zowane1 w tancu pantom1m1cznym (czy też w balecie-pantomimie).

P~ntom!ma wszak: ~o szcze~~lny rodzaj widowiska teatralnego o rodowodzie sięgającym starozytnosc1 gre.ckieJ 1rzymskieJ; Osobliwa symbioza tańca , z całą muzycznością jego ruchów,
1gry aktorskiej pozbaw1one.J slow, niemej; synteza mimetyczna (wszak mimesis, naczelna k~teg.ona weck1ch.teor11 sztuki .1 estetyki? znaczy n a ś I ad o w n i c two; wspólny jest źró
dłoslow .1 rdzen p0Jęc10.wy m1mes1s? mima 1pantomimy): grający aktor-tancerz stylizowanym
ruchem 1ge~tam1 .wyraza - naśladuje to, czego nie mówi, imituje ruchem i gestem język słów,
zarazem nasladuJ<lC (m1mes1sl) wszelkie czynności i sytuacje przypisane sobie przez tekst
(scenariusz) sztuki.
Z kolei, mu z y ka pisana d_o pantomimy w założeniu swym ma być adekwatna do jej akcji,
dostosowana do rzeczyw1stosc1 sztuki teatralnej. Takie też było założenie muzyki Bartóka (podobne w tym do założenia baletów Strawińskiego). Tak więc i muzyka jest tu swoiście mimetyczna, dźwiękonaśladowcza. T. A. Zieliński pisze wprost, że muzyka Cudownego mandaryna
przedstawia czy 1lustruJe. to, co. się d~ieJe na scenie: postacie, ich działania, akcję. Są więc
1w.tej partyturze (podobnie Jak ~1egdys w pa,~yturach d_ramatów Wagnera) motywy charakteryZUJC).C.e posta.cie: Dziewczyny. 1JeJ „khentow opryszkow-stręczycieli, Mandaryna; są motywy
akcji 1dz1alan: kuszenia, wab1en1a, polowania na ofiarę, zadawania ciosów uśmiercania. Muzyka w swej dźwiękowości, tak rewelacyjnie nowa, pełni tu w gruncie rzec~y stare tradycyjne
funkqe, rozwinięte zwłaszcza. w XVll 1. XVIII wieku, a do szczytów doprowadzone w epoce
~omantyzmu (XIX _w1.ek): wyrazania, opisywania, ilustrowania, obrazowania za pomocą okreslonych struktur dzw1ękowych, f1g~r z.naczących i symbolizujących. Pełni więc muzyka funkcje
po z or n 1e. sluzebne Vl'.obec działających postaci, wobec scenicznej akcji. Pozornie, bo tak
Jak w arcydziełach dawnej opery, Jak teatrze muzycznym Mozarta, dramatach Wagnera i Straussa, dramacie De.bussY,"ego czy w baletach Strawiń:;kiego - tak i tutaj, w partyturze Cudownego
mandaryna „s/uzenie Jest w 1stoc1e p a n.o w a n 1e m nad całą sceniczną rzeczywistością.
Muzyka pa.wstawał~. tutaj w celu. wzm.ocnienia oddz~aływ~mia akcji baletu-pantomimy, dla intensyf1kaq1 ekspresji sztuki sceniczną W 1stoc1e zas, to ow balet-pantomima został doda ny do muzyki jako jej dopowiedzenie, uzupełnienie, zilustrowanie, zobrazowanie na scenie,
ukazanie w sc.e~icznej naa.czności, w ruchu i geście aktorów-tancerzy-mimów. Innymi słowy:
w mu z Y.c e, Jej substanq11 akcydensach , w jej materii i formie, zawarta jest już cała akcja tej
sztuki o niesamowitym mandarynie i niezwykłej sile jego żądzy.

„

~ozostająjeszc~e pytania. Jak _to się dzieje? Dlaczego ~.uzyka sama zdolna jest tak wyrazisc1e 1.sugest~wn1e przedstaw1ac (a nie tylko „d~pow1adac !) całą akcję, działania, a także doznania 1przezyc1a postaci na scenie? Jak okreslić estetykę takiej muzyki?
Pytania ~e dot~czą nie .tylko tej ot? pa~ytury Bartóka, ale i pokrewnych jej baletów Strawińskie
go, Jak rown1ez muzyki z kręgu w1edensk1ego ekspresjonizmu (Schonberg, Berg), równie mocno z teatrem związanej ...
Bohdan Pociej
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Choreografowie
Miasta
Daty premier

MenyhE!rt

Projekt scenografii Enrico Prampoliniego
do „Cudownego mandaryna" w inscenizacji Aurela Millosa
Mediolan, La Scala , 1942
'

LENGYEL(1aao-19141
Librecista CUDOWNEGO MANDARYNA
Dramatopisarz węgierski, drugi obok Ferenca Molnara wybitny przedstawiciel węgierskiej literatury scenicznej. Jego błyskotliwe sztuki odnosiły wielkie sukcesy. Ukończył WyższąSzkołę
Handlową w Miskolcu, potem pracował jako dziennikarz w Budapeszcie i Koszy.cach. W roku
1907 przeprowadził się do Budapesztu, gdzie napisał większość swoich sztuk. Swiatową sła
wę przyniósł mu dramat Tajfun (1909), przetłumaczony na wiele języków.
W 1929 roku został dyrektorem Teatru Śródmiejskiego w Budapeszcie. Większość życia spę
dził jednak poza granicami Węgier, m.in.: w Szwajcarii, Anglii , Ameryce i we Włoszech.
W 1937 roku przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zdobył popularność jako
autor scenariuszy w Hollywood. W latach 60. mieszkał w Rzymie, gdzie otrzymał za swoją
twórczość literacką wielką nagrodę miasta ( 1963). Pod koniec życia , w 1974 roku powrócił do
Budapesztu, gdzie wkrótce zmarł.
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HANS STROHBACH

ALAN CARTER

Kolonia , 1926
(prapremiera)

Monachium , 1955
(Bayerische Staatsoper)

MAX SEMMLER

ALFRED RODRIGUES

Praga , 1927

Edynburg, 1956
(Sadlers Wells Ballet
podczas Festiwalu Edynburskiego)

LASZLÓ MARKUS
Budapeszt, 1931
(nie doszło do premiery)

DIMITRIJE PARLIĆ
Belgrad, 1957
Bruksela, 1961
Bregenz, 1967
(Ballet! Staatsoper z Wiednia)
Helsinki, 1970
Zagrzeb , 1974

Próba realizacji baletu na Węgrzech;
kompozytor nie zaakceptował zmian libretta
wynikających z zastrzeżeń cenzury

JAN CIEPLIŃSKI
Buenos Aires, 1936

AUREL MILLOSS

Inscenizacja Gyuli Harangozó
z Gabriellą Lakatos w roli Dziewczyny,
Budapeszt, 1956
Fot. A. Tormai

Mediolan, 1942 (La Scala}
Rzym, 1945
Mediolan, 1950
(nowa wersja)
Rio de Janeiro, 1954
Sao Paulo, 1955
Florencja, 1957
Kolonia , 1961
Florencja, 1964
Wiedeń, 1972 (Staatsoper)

Inscenizacja Alana Cartera, Monachium, 1955
Fot. S. Enkelmann

GYULA HARANGOZÓ

HANS MACKE
Zurich, 1957

ERIKA HANKA
Wiedeń , 1957 (Staatsoper)

WACŁAW ORLIKOWSKI
Bazylea , 1958
Graz, 1978

ERICH WALTER
Wuppertal, 1958
DOsse/dorf, 1973

Budapeszt, 1945 (Operahaz}
(premiera węgierska)
Budapeszt, 1956 (nowa wersja)
Szeged , 1963
Budapeszt, 1996 (wznowienie)

lnsce_nizacja Janiny Jarzynówny-Sobczak
z AllCją Boni uszko w roli Dziewczyny Gdarisk 1960
Fot. T Link
'
'

JIRI NERMUT
Brno, 1958

ERNO VESHEGYI

GYÓRGY LÓRINC

Paryż ,

1958
(Ballet de France)
Amsterdam, 1959

Szeged, 1949

TODD BOLENDER
Nowy Jork, 1951
(New York City Ballet)
Frankfurt, 1967
Istambuł, 1978
Kansas , 1982

SONJA KASTL
Zagrzeb, 1959

JANINA JARZYNÓWNA-SOBCZAK

Gdańsk , 1960
(premiera polska)

HERBERT FREUND
Frankfurt, 1955

IMRE KERES

JEAN-JACQUES ETCHEVARY

Lubeka, 1960
Wiesbaden , 1975
Braunschweig , 1982

Wenecja , 1955

52

53

Inscenizacja Ericha Waltera, Wuppertal, 1958
Fot. Saurin-Sorani
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FRANJO HORVAT

JOZEF ZAJKO
Bratysława,

Sarajewo, 1967

1961

MARIO PISTONI

EMERICH GABZDYL
Ostrawa. 1961

Mediolan, 1968 (La Scala)
Mediolan, 1981

LEONID ŁAWROWSKI

MILKO SPAREMBLEK

Moskwa. 1961 (Teatr Bolszoj)
(pod tytułem „Miasto w nocy")

P.aryż , 1968 (Opera Comique)
Lizbona, 1970
Strasburg , 1975
Montreal , 1980
Rio de Janeiro, 1980

JOSEPH LAZZINI
Marsylia, 1962
Bruksela, 1964
Nowy Jork, 1965 (Metropolitan Opera)
Warszawa, 1972
(premiera warszawska)
Tel Aviv, 1976

Buenos Aires , 1968
Genewa, 1987

MAIMURDMAA
Tallin , 1968
Leningrad, 1977
(Balet Ejfmana)
Wilno, 1978

Kassel, 1963

GIUSEPPE URBANI
Bonn, 1964

ZBIGNIEW KORYCKI
LUBOS OGOUN

Bytom, 1968

Praga , 1964 (Balet Praha)

DIETER KLOS
LADISLAUS HAUSLER

Gelsenkirchen , 1969

Karlsruhe, 1964

OLEG DANOVSCHI
lnscenizaqa Ericha Waltera
z udziałem Tilly Soffing w roli Dziewczyny,
Di.issseldorf, 1973
Fot. Strunz

Kożu l ka

OSCAR ARAIZ

ROBERT MAYER

Inscenizacja Fleminga Flindta
z udziałem Josette Amiel i samego choreografa,
Kopenhaga, 1967
Fot. Mydtskov

Inscenizacja Lubasa Qgouna
z udzi a łem Marcelli Martinikovej i Petra
Praga , 1964
Fot. J Ćejka

IMRE ECK

Bukareszt, 1969

Pecs , 1965
Pecs , 1981

IVAN SERTIĆ
Wuppertal, 1969

STERE POPESCU
ULF GADD

Cluj, 1965

Gbteborg, 1970
Sztokholm, 1971
Nowy Jork, 1971
(American Ballet Theatre)
Berlin, 1972
(Deutsche Oper)
Goteborg , 1977

KURT STEIGERWALD
Drezno, 1965

RAJMUND SOBIESIAK
Kraków, 1966

FLEMMING FLINDT

LASZLÓ SEREGI

Kopenhaga , 1967
Londyn, 1981 (Festival Ballet)
Dallas, 1984

Budapeszt, 1970 (Operahaz)
Monachium, 1972
(Bayerische Staatsoper)
Budapeszt, 1981 (nowa wersja)
Helsinki, 1981

GISE FURTWANGLER
Kolonia, 1967
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Sceny z inscenizacji Laszló Seregiego
Budapesz~. 1-~70 (z udziałem Very Szu~rak
'V1kt9ra Fulopa) oraz Monachium 1972
Fot. E. Keleti i Toepffer
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JOCHEN ULRICH

JIRI NEMEĆEK

Kolonia , 1980

Praga, 1970
(Narodni Divadlo)

LOTHAR HÓFGEN
Hannover, 1981
Saarbrucken, 1986
Ankara, 1987

CONRAD DRZEWIECKI
Poznań, 1970
(Opera Poznańska)
Poznań, 1973
(Polski Teatr Tańca)

IVAN MARKÓ
Gyor, 1981

Berlin, 1974
(Deutsche Staatsoper)
Malmo, 1979
Poznań , 1993
(Teatr Wielki)

ANDRE LECLAIR
Antwerpia , 1982

JURGEN HEISS
Mainz, 1982
Hagen, 1984

MICHEL DESCOMBEY
Zurich, 1971

HEIDRUN SCHWAARZ

HILDEGARD KRAMER
Sceny z inscenizacji Conrada Drzewieckiego
z udziałem Romy Juszkat
i Przemysława Śliwy (u góry)
.
oraz Franciszka Knapika , Krzysztofa Bryg1dera
i Emila Wesołowskiego (na dole),
Poznań , 1970
Fot. G. Wyszomirska

Inscenizacja Rolanda Petit
z udziałem Luciany Savignano i Denysa Ganio,
Mediolan, La Scala. 1980
Fot J . V Mineo

Norymberga, 1973

Essen , 1982

NIKOŁAJ BOJARCZYKOW
Perm, 1973

Sao Paulo, 1983

RICCARDO DUSE

FRANK CROSZEY

Lucerna, 1974
Freiburg, 1978
Lucerna, 1979 (nowa wersja)
Berno, 1980
Kassel, 1987

RENE PEGLIASCO

DECIO OTERO

Krefeld, 1983
Giessen, 1984

JOSETTE GATINEAU
GERHARD BOHNER

Innsbruck, 1985

Darmstadt, 1974

JERZY MAKAROWSKI

ASEN GAWRIŁOW

Wurzburg, 1985

Sofia , 1975

ANTAL FODOR
OTTAVIO CINTOLESI

Budapeszt, 1985 (Kamera Balet!)

Bonn , 1975

THORSEN MULLER
HEINZ MANSFELD

Aachen, 1985

Oldenburg , 1977

IVAN HURYCH
METOD JERAS

Ostrawa, 1985

Ljubljana , 1979

JOHN GRANT

ZOLTAN IMRE

Lubeka, 1986

Gelsenkirchen, 1980

HEINZ SPOERLI

ROLAND PETIT

Bazylea, 1987

Mediolan , 1980 (La Scala)
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Sceny z inscenizacji Ivana Markó, Gyor, 1981
Fot B. Mezey i J. TOrocsik
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JERZY GRACZYK

Inscenizacja Conrada Drzewieckiego
w scenografii Krzysztofa Pankiewicza,
Berlin, Deutsche Staatsoper, 1974
Fot. M. Schone

Hof, 1988
Hof, 1999 (nowa wersja)

HERMANN RUDOLPH
Chemnitz, 1989
Inscenizacja Birgit Scherzer,
Saarbrucken , 1996
Fot. U. Merkel

JOZEF DOLINSKY
Bratysława ,

1989

PRZEMYSŁAW ŚLIWA
Kraków, 1990

MAURICE BEJART
Berlin, 1993
(Deutsche Staatsoper)
Lozanna , 1993

YOURI VAMOS
Bazylea , 1994
Di.isseldorf, 1996

ROSAMUND GILMORE
Wiesbaden , 1994

MAURO BIGONZETTI
Florencja , 1996

Inscenizacja Gyuli Harangozó
wznowiona na scenie budapeszteńskiej, 1996
Fot. B. Kanyó

BIRGIT SCHERZER
Saarbri.icken, 1996

LIONEL HOCHE
Liege , 1996

UWE SCHOLZ
Lipsk, 1996

EMIL

WESOŁOWSKI

Warszawa , 1999

Wykaz nie wyczerpuje
wszystkich inscenizacji,
było ich zapewne więcej
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PREMIERA
WARSZAWSKA
16 kwietnia 1972
Teatr Wielki
Ch oreogr a fi a

JOSEPH LAZZINI
Kierow n i ctwo muz y czn e
BOGUSŁAW

MADEY

Sce n o g rafi a

BERNARD DAYDE
Obsada

Manda r y n
Stanisław Szymański

Dzie wczyna
Renata Smukała
Hul aka
Bogdan

Kamiński

Student
Janusz Subicz
1p rysz ki
Dariusz Blajer
Jarosław Piasecki
Wiesław Różecki

Scena z warszawskiego przedstawienia
z udziałem Renaty Smukały i Stanisława Szymańskiego
Fot. E. Hartwig

Joseph Lazzini , Bogusław Madey i Bernard Dayde
Fot. E. Hartwig i Archiwum TW
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Zdzisław Sierpiński: Cudowny mandaryn: - „Miłość okazuje się potężniejsza niż śmi.e~ć, gJożą

danie silnie'sze od noża . Pomimo upływu krwi, ran od ciosów, człowiek ten - nadczłow1e o arz~,
n ma icz~ mocą, we frenetycznym , ostatnim uścisku zdobywa Dz1ew~zynę , zaznaje ~?b1e~y ·
~ażnijest,ąaby znać ten zasadniczy punkt widze~.ia . choreografa na kazdy temat 1całoscĆ kto~e
w w niku ·e 0 racy z tancerzami jawią się na.m. pozniej na ~cenie w. baleto'.A'ym ~ształc1e. zęs o
bowYem ł~~ief ustalić założenia , niż je później zreal1zowac w skonczonej cało~c1 na baletow.~~
estradzie. 1 wydaje mi się , że tak było i tym ra2;em: nie ..yszystko udało ~~ę wykonac.na ~je/) omys
nie, abyśmy mogli bez wątpliwości opuszczac salę. („Zycie Warszawy , 20 kwietnia 1
Hen k Swolkień: Cudowny mandaryn Bartóka. Pierwszą znajomość z~warłem z nir;i zaraz .Po
· ry
R ymie kiedy to wykonywano go przy akompaniamencie gw1zdow publ1cznosc1. Dz1s1aJ,
1
~~~~ : ·nfe t~lko ja', nie mam wątpliwości, że to najwspanialszy m.uzycznie balet stu~~c1a , łsłus~nie
fasc nu· c i dyrygentów, i scenografów. Raz jeszcze potw1erdz1ł .swą klasę nasz anis aw
mań~ki ,j~h~ciaż, jak się wydaje . choreograf zbytnio go. ustatycznił , a scenograf Bernard payded
rz odział w biały strój nasuwający przypuszczenie, ze nasz pierwszy tancerz .pomaga prze
~hJilą _oczywiście w r~mach akcji społecznej - przy wypieku chleba . Dużą atrakCJą ~yło weow.a~
dzenie w Mandarynie chóru, zazwyczaj przy innych real1zaCJach ?puszczanego. Panstwo . dazz1~1
wykazali się jeszcze jednym: wprost odkrywczym operowaniem sw1.atłam1, pod~1es+~nym1 . ~ro;
formotwórczego elementu muzycznego Jak to niedaw~.o w „Godzinie 0,,rfeusza w . powie z1a
dyr. Krenz: „Mniej mebli na scenie, a więcej gry sw1ateł . („Kurier Polski , 24 kwietnia 1972)

zt

Sceny z warszawskiego przedstawienia
. .
z udziałem Renaty Smukały 1Stanisława Szymansk1ego
Fot. E. Hartwig
Tadeusz Kaczyński: Daleka od rewelacji była inscenizacja Cudownego manadryna . Choc i aż Lazzini nazywa ją „nową wersją choreograficzną" , jest to właściwie stara wersja, i to w dodatku obcią
żona całym charakterystycznym dla okresu narodzin dzieła sztafażem naturalistycznym. Choreograf okazał się tu wprawdzie biegłym „ polifonistą" (prowadzenie trójki łotrzy k ów na drugim planie)
i ujawnił szereg innych zalet swego rzemiosła , ale nic ponadto. Był to więc Mandaryn raczej przeciętny niż „cudowny" i sytuacji tej nie uratował nawet udział naszego czołowego tancerza . Stanisława Szymańskiego w roli tytułowej. Wydaje się, że choreograf, powierzając Szymańskiemu tę
rolę, nie znal jeszcze ani jego genre'u, ani możliwości. Komplementy należą się natomiast młodej
tancerce , występującej w roli Dziewczyny (Renata Smukała) i jej trzem towarzyszom, nade wszystko
zaś dyrygentowi Bogusławowi Madeyowi i Orkiestrze Teatru Wielkiego za rzetelne przygotowanie
i ekspresyjną prezentację genialnej partytury Bartóka . („Sztandar Młodych", 25 kwietnia 1972)
Marian Fuks : Oglądamy Cudownego mandaryna z genialną muzyką Beli Bartóka. Znów człowiek ,
tym razem szukający na dnie życia prawdziwej miłośc i. Uliczna dziewczyna, wulgarna prostytutka
i trzej jej „opiekunowie" w portowej melinie szukają żeru, pieniędzy i ofiar. Był Hulaka, potem
Student - niewiele zyskano ofiar. Zjawia się chiński Mandaryn, początkowo chłodny i obojętny na
uroki Dziewczyny. Rozbudzona miłoś ć prowadzi go do zguby, ale siła namiętności czyni z niego
nadczłowieka obdarzonego magiczną mocą Zostaje zadźgany nożem na śmierć, wstaje do życia ,
by d o pełniła się miłość , zostaje uduszony, to samo, powieszony - też wraca do Dziewczyny. Może
nawet nie ma potrzeby wnikać w głębię filozoficzną idei choreografa (może jej i nie było?), ale ten
choreografi czny poemat o potędze miłości i o człowieku , który zaznawszy kobiety - ginie, robi duże
wrażenie nawet na widzach , którzy Cudownego mandaryna oglądali już nieraz, może nawet
w lepszym wykonaniu. ( „) Mamy tu szereg pięknych kreacji tanecznych , jak Stanisław Szymański
i Jerzy Makarowski, tań cząc y na przemian Mandaryna . Renata Smukała i Monika Rowicka, obie
inne, ale prz ekonywające w roli Dziewczyny. („. ) Bohaterem wieczoru jest także Bogusław Madey,
który znakomicie prowadzi orkiestrę. („Trybuna Mazowiecka", 7 maja 1972)
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JACEK
KASPSZYK

KREUTZ MAJEWSKI

Dyrygent, dyrektor artystyczny i muzyczny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Studiował
dyrygenturę , teorię muzyki i kompozycję w warszawskiej Akademii Muzycznej (1975). W tym samym
roku zadebiutował w stołecznym Teatrze Wielkim, przygotowuiąc Don Giovanni.ego Mozarta Od
1976 r. współpracował gościnnie jako pierwszy dyrygent z Deutsche Oper am Rhe1n w Dusseldorf1e
W 1977 r. zdobył Ili nagrodę w prestiżowym konkursie Herberta von Karaiana w Berlinie. Rok
póżniej debiutował w Filharmonii Berlińskiej i wystąpił w Nowym Jorku. W 1978 L został głow~ym
dyrygentem, a w 1980 r. dyrektorem WOSPR-u; z orkiestrą tą odbył kilka europe1sk1ch tournee.
W 1982 r. wyjechał do Londynu, gdzie jeszcze w tym samym roku dyrygował tamtejszą Philharmo~ia
Orchestra. W rok później zadebiutował z Radio's Wren Orchestra of London, a następnie został 1e1
głównym dyrygentem. Od tego czasu regularnie współpracuje z najbardziej renomowanymi
orkiestrami na Wyspach Brytyjskich Dyrygował niemal w całej Europie. W latach 1991-95 był
dyrektorem muzycznym North Netherlands Orchestra. Pracował również z amerykańskimi
orkiestrami w San Diego, Cincinnati, Detroit, Calgary i Winnipeg. Odbył tournee z japońską Orkiestrą
Symfoniczną Yomiuri; był też zapraszany przez Tokyo P~ilham:ionic Orchestra, Filharmonię w Hong
Kongu i New Zealand Symphony Orchestra. Występuje rowniez reg.ularn1e z Filharmonii\ Narodową,
gdzie w 1996 r. został pierwszym gościnnym dyrygentem .. Pracuje z orkiestr<). Sinfonia Varsov1a,
a także z Warszawską Operą Kameralną i ze związaną z nią Warszawską Orkiestrą Symfoniczną
Ma w swoim dorobku wiele produkcji operowych: Straszny dwór Moniuszki w Operze w Detroit
(1982), Sen nocy letniej Brittena (1983) i Siedem grzechów głównych Weilla w Opera de Lyon
(1987), Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego w Operze w Bordeaux (1985), Zaczarowany flet
Mozarta w Opera Comique w Paryżu (1986) i w Operze w Sztokholmie (1988), Zemstę nietoperza
Johanna Straussa w Operze Szkockiej (1988), Holendra tułacza Wagnera w Opera North Leeds
(1989) oraz Cyrulika sewilskiego Rossiniego w English National Opera (1992). W 1995 r. zaproszony
został ponownie do Teatru Wielkiego, aby poprowadzić na naszej scenie dwa przedstawienia Traviaty
Verdiego, a w 1997 r. zrealizował w Warszawie Kawalera srebrnej róży Richarda Straussa.

Nagrywał płyty dla wielu wytwórni fonograficznych , uhonorowane prestiżowymi .nagrodami w kraju

granicą Znalazly się wśród nich także nagrania z czterema na1waznie1szym1 ork1estram1
londyńskimi (Philharmonia Orchestra, London Symphony Orchestra, Royal Ph1lharmonic 1London
Philharmonic Orchestra) dla wytwórni Collins Classics. We wrześniu 1998 roku Jacek Kaspszyk
został mianowany dyrektorem artystycznym i muzycznym Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

i za

w Warszawie. (Fot. J. Four)
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Scenograf i m.alarz, nac.zelny scenograf Teatru W.i.elkiego - Opery Narodowej. Absolwent krakowsk1e1 Akadem11 Sztuk Pięknych .( 1959) 1Akadem11 Sztuk Pięknych w Rzymie (1962). Debiutował
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakoyvie (1959). W 1962.~. rozpoczął współpracę z warszawsfikąJceną operową pamiętną premierą ~w1ę~a w10sny Straw1nskiego. Zrealizował także scenogra 1ę o oper. Syn marnotrawny Debussy ego 1Judith Honeggera. W 1966 r. otrzymał nominaqę na stanowisko naczelnego scenografa Teatru Wielkie~o w Warszawie. W tym czasie zacz la
Jego y.i1elka
kariera 1
do dz1s
z
teatrami o\_
row.ym1 sw1ata. NaJbardz1.e1
realizacje zagraniczne artysty to: Samson i Dalila salntSaensa (Opera w Kolonu, 1968), opery Richarda Straussa: Salome (Covent Garden 1970)
1Elektra (Opera Hamburska, 1973; Opera Paryska, 1974; Teatro Sao Carlos, 1992), Gra vJ zabia7ego Ionesco (Burgtheater, 1971 ), La Pass1one (Piccolo Teatro di Mi lano, 1972), Oe temporim
~~~7)o~oed1a . Orffa (Festiwal .w Salzburgu , 1973) Dafnis i Chloe Ravela (Buhnen der Stadt Bonn
, erem1asz Ebena (Narodni D1vadlo, 1998) Don Giovanni Mozarta (Theatre Municipai
w Luksemburgu, 1998).

się

m1ę.dzynaro.dowa
znaczące

t.rwa1ąca

współpraca czołowymi

Poza wieloma znakomitymi realizac1ami na scenie Teatru Wielkiego oraz innych polskich teatrów
~perowych 1dramatycznych był autorem scenografii w renomowanych teatrach świata w: Amster1.am) 1~ Ankarze , Atenach, Barcelonie (Teatro de L1ceu), Berlinie, Bonn , Buenos Aires (Teatra Co00 , uffalo, Detroit, Dortmundzie , Ess.en, Genewie, Hamburgu, Kolonii, Lizbonie (Teatro Sao
~arl~s),. Londynie, Los Angeles , Madrycie, Mediolanie (Teatro Piccolo), Mexico City, Monachium
os wie, Nowym Jorku (Metropolitan Opera),. Oslo, Paryżu, Pradze, San Francisco, Tel Awiwi~
~~e. ~ew lsrael1 Opera), Turynie. (T~atro ReQIO) , Vancouverze , Wiedniu (Burgtheater) i Zurychu.
sro Jego teatralnych .wspottworcow znalezll się dyrygenci : Carl Bbhm, Herbert von Kara·an
Zubin Mehta, Nello Santi 1Georg Solti;
August Everding, Giancarlo del Monaco i
Claude. R1ber, c~or~owafow1e: Peter van Dyck, Jurij Grigorowicz, Serge Lifar John Neume 1e
1wielu innych tworcow sw1atowe1 sławy.
'
r

reżyserzy:

J~a~

Jest la~reatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień: m.in. li Nagrody na Biennale Sztuki
w Paryzu (1961l,. Nagrody. Państwowej I stopnia (1966), Złotych Medali na Triennale Sceno rafii
w Nowym Sadzie (1966) 1 na Praskim Quadriennale (1967), Nagrody Ministra Kultury i
I stopnia (1975). Uhonoro':"'any ~o.stał Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1998)
Waznym nurtem .Jego tworczosc1 1est malarstwo . sztalugowe , za które otrzymał wiele na ród
w kdra1u 1 za
Jest autorem tomu dz1ennikow Locja i scenariusza filmowego Narciss7mo
we ług dramatu własnego autorstwa. (Fot. Z. Feliksiak)
·
'

S~tuki

granicą
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WESOŁOWSKI

Reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta i publicysta . Ukończył Wydział Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia reżyserskie w łódzkiej PWSFTViT im. L. Schillera (1978).

Jeszcze podczas studiów zadebiutował filmem dokumentalnym Z. K. Sieradz, uhonorowanym
nagrodami w kraju i za granicą. W 1977 r. przyszła kolej na debiut fabularny. Jego filmu pt. Indeks
nie dopuszczono do rozpowszechniania, dopiero trzy lata później na skutek interwencji „Solidarności" został uwolniony z zakazu cenzorskiego.
Jest twórcą filmów fabularnych: Kung-Fu, Glosy, Przed bitwą (dokument fabulary?owany) , Maskarada, Stan strachu, Tragarz puchu; filmów dokumentalnych: A statek płynie„. i S/ąsk Kazimierza
Kutza oraz wielu spektakli teatralnych , wśród których znalazły się: Głód Hamsuna i Policja Mrożka
(Teatr TV), Proces Verba/ Fuchsa (Theatre Lucernaire, Paryż), Kotka na blaszanym dachu Williamsa (Teatr Współczesny, Wrocław) , Msza za miasto Arras Szczypiorskiego (Teatr im. S Jaracza w Olsztynie oraz Teatr TV), Rip Van Winkle Frischa, Czyściec własnego autorstwa (Teatr TV)
i Czarownice z Salem Millera (Teatr im. S. Jaracza, Olsztyn).
Jego filmy i spektakle otrzymały wiele nagród i wyróżnień: m.in. na Festiwalu w Gdyni i innych
przeglądach krajowych oraz za granicą: w Czechosłowacji (Festiwal w Karlovych Varach), we
Francji (Tours), Holandii (Festiwal w Rotterdamie), Szwajcarii (Locarno, Nagroda Fipresci), we
Włoszech (Taormina) oraz w USA (festiwale w Los Angeles i Chicago). Jego film Tragarz puchu,
powstały w koprodukcji niemiecko-francusko-polskiej, uznany został za najlepszy film niemiecki
1993 roku.
Od wielu lat bardzo aktywnie działa w środowisku filmowym pełniąc z wyboru szereg ważnych
funkcji społecznych. Założył też w Warszawie pierwsze w Polsce studio debiutów - Studio Filmowe
im. Karola Irzykowskiego, gdzie w okresie 1987-90 pełnił funkcję dyrektora artystycznego. Zapraszany jest do jury festiwali filmowych. Był także wykładowcą w brukselskim Institut National Superieur
des Arts du Spectacle (INSAS). W 1994 r. został dyrektorem Studia Filmowego im. K. Irzykowskiego, a w 1996 r. wybrano go Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Filmowców Polskich. (Fot.
J. Kijowski , syn)
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Choreograf i pedagog, dyrekto.r Baletu !eatru Wielkiego - Opery Narodowej. Ukończył Państwową
Szkołę Baletową w Poznanru.1 zaangazował się do Baletu Opery Poznańskiej. W 1973 r. opuścił
operę z Conradem. Drzew1eck1m .1 został pierwszym solistą w jego Polskim Teatrze Tańca. Stworzył

tam szereg kreac11 w 1nscenrzaCjach choreograficznych Drzewieckiego, był pierwszym wykonawcą roli Jazon.a w balecie Medea Teresy Kujawy. Występował z tym zespołem w wielu krajach
Europy. Wspołpracował jako pedagog z poznańską szkołą baletową, zapraszany był jako choreograf przez inne teatry. Od 1979 r. kierował baletem Opery Wrocławskiej, a potem Teatru Wielkiego w Poznaniu. W la.lach 1ę82-85 był k1erownrk1em baletu w warszawskim Teatrze Wielkim. Póż
nrej zrezygnował z. tej fu.nk~jl , by rozwinąć ko~takty z teatrami dramatycznymi i operowymi. Pracow~ł z wieloma wyb1tnym1 rezyseram1, zdobywa1ąc bezcenne doświadczenia inscenizatorskie. Szczegolnre 1nteresu1ąca okazała s1~ paroletnia współpraca choreograficzna z Januszem Wiśniewskim
przy Jeg.o kolejnych przedstaw1enrach autorskich. Był choreografem realizacji operowych w Łodzi
P~znan1u, Warszawie 1we Wrocławiu. W uznaniu dorobku artystycznego w 1992 r. otrzymał tytuł
głownego choreogra~a, a w_ 1995 r. został dyrektorem Baletu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
w Warszawie. Jest rown1ez wykładowcą w warszawskiej Akademrr Teatralnej.

Najważniejsze realizacje choreograficzne Emila Wesołowskiego: Quattro movimenti (muz. B. Schaeffer, Opera Wrocławsk~ , 1980); Ballada (muz. F. Chopin, VI I Łódzkie Spotkania Baletowe, 1983);
Trytony (m~z Z .. Rudz1nsk1, TW w Warszawie, 1985); Gry (muz. C. Debussy, TW w Warszawie,
1989, a pozn1e1 rown1ez w TW w Łodzi, Polskim Teatrze Tańca i Operze Wrocławskiej); Mozartiana
(muz ..P. Cza1kowsk1, Pol.ski Teatr Tanca, 1990); Dies irae (muz. R. Maciejewski, TW w Warszawie,
1991), Legenda o Joze~e (muz R Strauss, TW w Łodzi , 1991 i TW w Warszawie , 1992); święto
W/Osny (muz. I. Straw1ns~1, TW w Warszawie, 1993), Romeo i Julia (muz. S. Prokofiew, TW
w Warszawie :. 1996), C/10 s Tnumph (muz. J. Sapiejewski, Washington Ballet, USA, 1997), oraz
Tryptyk polski. Harnasie Szymanowskiego, Powracające fale Karłowicza i Krzesany Kilara (TW
w Warszawie, 1997) az po Cudownego mandaryna Bartóka na naszej scenie. (Fot. P. Rosłon)
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KSIĘCIA

SINOBRODEGO

Judyta pokochała księcia Sinobrodego i poszła za nim, porzucając krainę kwiatów
i słonecznych promieni, porzucając rodziców, brata i narzeczonego . Pragnie ona rozproszyć mrok posępnego zamczyska Sinobrodego. Na jej pytanie o siedmioro tajemniczych drzwi książę początkowo _ ośw i adcza , że drzwi te , muszą pozostać zamknię
te, jednak na pełną miłości prośbę Judyty ustępuje. W orkiestrze narasta charakterystyczny „motyw krwi" i gdy pierwsze drzwi otwierają się, Judyta widzi straszliwą izbę
tortur o ścianach ociekających krwią. Następne drzwi ukazują zbrojownię, trzecie skarbiec, czwarte - ogród wśród skał, także pełen krwawych plam. Za piątymi drzwiami wreszcie rozpościera się potężne państwo Sinobrodego .
Zamek rozjaśnia się mocnym światłem , padającym z pięciorga otwartych już drzwi;
Judyta pragnie jednak poznać jeszcze tajemnicę dwojga ostatnich drzwi . Książę Sinobrody wzdraga się i lęka, w końcu jednak musi ustąpić i wręcza żonie klucz do
jeszcze jednych drzwi. Kiedy Judyta otwiera je - nieoczekiwanie z powrotem mrok
pada na zamek. Poza drzwiami znajduje się milczące i przeraźliwie smutne Jezioro
łez . Sinobrody błaga Judytę , by nie żądała otwarcia ostatnich drzwi, a w jej sercu
budzi się nagle podejrzenie: ta niesamowita atmosfera, ta ciemność, ta krew pokrywająca wszystko wokół! Na pewno za tymi siódmymi drzwiami znajdują się ciała pomordowanych żon Sinobrodego! Stanowczo żąda klucza do siódmych drzwi . Sinobrody odmawia, wreszcie jednak, zrozpaczony i gniewny, wręcza jej klucz .
I oto staje się zupełnie ciemno, a spoza tajemniczych drzwi, przy mdłym świetle księ
życa wychodzą strojne, lecz śmiertelnie blade dawne żony Sinobrodego. Pierwsza
z nich przyszła do niego o świcie, druga w południe, trzecia - wieczorem , teraz więc
do nich należą wszystkie ranki , południa i wieczory. Judyta , która poznała już wszystkie tajemnice Sinobrodego, teraz musi pozostać również za siódmymi drzwiami jako
towarzyszka dawnych jego żon. Poślubiła Sinobrodego w nocy i do niej teraz należeć
będą wszystkie jego noce. Siódme drzwi - drzwi wspomnień, zamkną się za nią i jej
postać stanie się odtąd jedynie upajającym , ale zarazem pełnym udręki wspomnieniem .
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CUDOWNY MANDARYN
Peryferie wielkiego miasta, złomowisko wraków samochodowych, cmentarzysko cywilizacji. To świat szajki złoczyńców - Trzech, którzy żyją z Dziewczyny zmuszanej do
uwodzenia zbłąkanych tu przechodniów. Pierwszą ofiarą jest Stary - lowelas omamiony przez piękną kusicielkę . Bandyci okradają go, katują i zabijają. Następną ofiarą
jest Miody - student, którego ubóstwo ratuje od śmierci.
Pojawia się kolejny przechodzień , pilnie obserwowany przez Dziewczynę . Nie jest to
jednak zwykły klient, emanuje z niego tajemnicza siła. Dziewczyna kusi tańcem obojętnego początkowo mężczyznę , wyzwalając w nim ukrytą namiętność. Nagle w przybyszu budzi się gwałtowne pożądanie ; chce zdobyć przerażoną Dziewczynę . W tym
momencie pojawiają się trzej złoczyńcy i usiłują zabić dziwnego gościa . Maltretują
go, duszą, wieszają, ale on żyje . Powodowany niepohamowaną namiętnością wciąż
podąża za Dziewczyną, wzbudzając jej litość i wzruszenie. W końcu ulega ona magicznej mocy tego niezwykłego człowieka - „cudownego mandaryna". Wtedy wypeł
nia się jego los, umiera w jej ramionach.

Mak ieta scen ograficzna Andrzeja Kreutza Majewskieg o
do „Zam ku k sięci a Sinobrodego" i „Cudownego ma ndaryna"
Fot. P Ro sł o n
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DUKE BLUEBEARD'S CASTLE

TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA

Judith has married Bluebeard against her family's wishes. She finds his castle cold
and dark and the walls ooze moisture. Bluebeard reminds her that she could have
married into a «brighter castle, girt with roses», but she insists that she will bring
brightness to his castle.
Judith now notices the seven doors and demands that they be unlocked . She hammers on the first door, and as she does so a deep sigh is heard from behind it «like the
wind in a long, low corridom. As the door swings open to reveal Bluebeard's torture
chamber a blood-red light glares on to the stage. Undeterred, Judith insists on opening the second door. This time Bluebeard's armoury is revealed in «a lurid reddishyellow light». Judith sees blood on the weapons. But as she presses Bluebeard for the
remaining keys, he senses the joy of release from oppressive secrets. He allows her
three more keys.The doors open to display first his treasury and then his garden,
bathed in a blue-green light. Yet again, the image of blood returns as Judith sees
spots of red on the flowers. Finally the fifth door opens on to Bluebeard's vast and
beautiful domains, portrayed in the grandest and loudest music in the whole work.

KIEROWNICTWO
W SEZONIE 1998/99
Pierwszy zastępca dyrektora naczelnego Jerzy Bojar
Zastępca dyrektora artystycznego Stanisław Leszczyński
Dyrektor techniczny Janusz Chojecki
Dyrektor ekonomiczny Zofia Kowalczyk-Zawadzka
Naczelny scenograf Andrzej Krei.itz Majewski
Kierownik chóru Bogdan Gola
Kierownik literacki Paweł Chynowski
Kierownik organizacji pracy artystycznej Bogdan Hoffmann
p.o. Kierownika Muzeum Teatralnego Andrzej Kruczyński
Kierownik biura organizacji widowni Hanna Księżopolska
Kierownik pracowni scenograficznej Ewa Mikułowska
Kierownik działu produkcji środków inscenizacji Bogusław Synkiewicz
Kierownicy pracowni Marian Madyjak, Stanisław Zelechowski, Marek Sotek,
Ludwik Fiegel, Julian Woroniecki, Maria Malinowska, Stefan Kępiński,
Józef Rotuski, Iwona Jarmużek, Elżbieta Sławińska

Bluebeard tries to distract Judith from the remaining two doors, but she persists. She
sees blood even on the lands that for him are radiant with light. Reluctantly he yields
the sixth key, and as she turns it in the lock another deep sigh warns of sinister revelations, and a shadow passes over the hall. The door conceals a silent lake of tears.
Judith now exerts her feminine guile to coax ihe final key out of Bluebeard. She questions him about his past lovers and suddenly guesses that the blood on his possessions signifies that he has murdered them all. Bluebeard gives her the key. The seventh door opens and his three farmer wives, richly adorned, process slowly out. The
first, he says, he met in the morning, the second at midday, the third in the evening.
«You», he tells Judith as the three women vanish back through the door, «I met at
night.» He dresses her in the crown, mantle and jewels she herself brought from the
treasury and she slowly follows the other wives through the seventh door, which closes behind her.

THE MIRACULOUS MANDARIN
In a backstreet of a metropolis, three rogues in a studio live off earnings of a girl who
solicits men with her antics on the balcony. The men who come up, are robbed and
killed. Their first victim is an old beau, whom they rob and then dispose of him. The
second customer is a penniless student, whom they throw out. The third client enticed
in by the girl is a mysterious Mandarin. Ar first he firmly gazes at the girl , and then
inflammed, he begins to chase her. The rogues fali upon him and try to kill him, but the
Mandarin will not die until his craving is satisfied. Finally, the girl uses her intuition to
finalize the situation. She fulfils the Mandarin's wish, and he falls dead at her feet.
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Współpraca realizatorska
Współpraca muzyczna Andrzej Straszyński
Asystenci dyrygenta Michał Klauza, Sławek A. Wróblewski
Asystenci reżysera Henryk Jeż , Jan Młodawski
Asystenci choreografa Renata Smukała, Ireneusz Wiśniewski

Asystenci scenografa Irena Gaj , Lilia Nowak
Kierownictwo wokalne solistów Anikó Peter Szabó
Pianiści -kore petytorzy solistów Teresa Brzozowska, Maciej Grzybowski
Konsultacje językowe Mieczysław Dobrowolny
Przekład libretta „Zamku księcia Sinobrodego" Feliks Netz
Redakcja tekstu na tablicę świetlną Andrzej Wojtkowiak
Komputerowa obsługa tablicy świetlnej Barbara Rakowska
Kierownictwo obsługi sceny Olgierd Rodziewicz
Kierownictwo dział u produkcji środków inscenizacji Bogusław Synkiewicz
Inspektorzy baletu Jolanta Andraka, Witold Kiwacz, Julitta Łubińska-Zielińska
Inspicjenci Marzenna Domagało, Andrzej Wojtkowiak
Dżwięk Iwona Saczuk , Małgorzata Skubis

nawiązuje do lrad)-cji 1eatralnid1 i gorąco zaprasza
wsz)-slkich gości do spol)·kania się ze swoimi
prz)jaciółmi przed lub po przedstawieniu
returns to the fonner elegant theatre going 1radition
andw-armlyinvitesallgueststohavedinnerordrinks
wilh lheir friends before and afler performances
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Na okładce
Plakat Andrzeja Kreiitza Majewskiego i Borisa F. Kudlicki
Ikonografię Bartókowską otrzymaliśmy

z Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie
za pośrednictwem pani Sylwii Orłowskiej-Hejj
Zdjęcia

z inscenizacji Cudownego mandaryna
ze zbiorów Pawła Chynowskiego

Zdjęcia z poprzednich inscenizacji i portrety
dzieł Bartóka na scenie warszawskiej

twórców

Archiwum TW i Muzeum Teatralne
Projekt i opracowanie programu Paweł Chynowski
Redakcja programu Katarzyna Budzyńska
Współpraca redakcyjna Izabela Jankowska, Magdalena Wrzal-Kosowska
Realizacja komputerowa projektu Jacek Wąsik
Wydawca Teatr Wielki - Opera Narodowa , Warszawa 1999
Druk Zakład Poligraficzny Mazur & Witkowski
ISBN 83-86727-77-2
Cena 10 zł
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