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Ba  o Sinobrodym jako ród o inspiracji  

dla twórczo ci scenicznej Beli Bartóka 

T sknota jest ci g ym daniem, dr cz c  aktywn  pustk , w której mo na 
chwilowo zapomnie , ale której nie mo na nigdy przezwyci y  si  woli. 
Powraca raz po raz. Zrazu nie wiemy, sk d bierze si  ta t sknota, by  mo-
e nie wiemy nawet, za czym t sknimy... 

C.G. Jung 

Zamek Ksi cia Sinobrodego Béli Bartóka, opera tak rzadko goszcz ca na 
polskich scenach operowych, stawia przed wykonawcami szczególne zadania. 
Ustatycznienie akcji poprzez ograniczenie liczby osób bior cych w niej udzia , 
umiejscowienie rzeczywistej fabu y w sferze psychiki bohaterów – wszystko to 
powoduje, e dzie o przy ma o oryginalnej koncepcji re yserskiej traci wszyst-
kie swe walory sceniczne. Przy tym wystawienie dzie a w t umaczeniu polskim 
pozbawia go dodatkowych walorów muzycznych, zwi zanych ze specyfik  
brzmienia j zyka w gierskiego. Nie oznacza to jednak, e dzie o powinno zna-
le  si  w kategorii „utworów zapomnianych” – chocia by ze wzgl du na zna-
komit  muzyk  Béli Bartóka. W zwi zku z ograniczonym materia em ród o-
wym w j zyku polskim, do niniejszego opracowania pos u y y przede wszyst-
kim prace autorów anglo- i niemieckoj zycznych1, w tym komentarz Gyögy’a 

                                                 
1 B. Bettelheim, Cudowne i po yteczne. O znaczeniach ba ni, Pa stwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1985; J. Chomi ski, K. Wilkowska-Chomi ska, Formy muzyczne. Opera i dramat, 
t. 4, Pa stwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1976; H.H. Hofstätter, Symbolizm, Wy-
dawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987; B. Horowicz, Teatr operowy, Pa stwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963; J. Jacquot, Kompozytorzy i ekspresjonizm, [w:] Ekspre-
sjonizm w teatrze europejskim, red. J. Jacquot, B. Bablet, prze . A. Choi ska, K. Choi ski, 
E. Radziwi owa, Pa stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983; J. Kárpati, D. Legány, 
B. Rajeczky, B. Sórosi, Hungary I. Art musik II. Folk music, [w:] The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, t. 8, ed. by S. Sadie, Macmillan Publishers Limited, London 1980; 
V. Lampert, L. Somfai, Bela Bartok, [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
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Kroó do w gierskiego nagrania p ytowego Zamku Sinobrodego w wykonaniu: 
Yevgeny’a Nesterenko (Sinobrody), Eleny Obraztsovej (Judyta) oraz chóru 
i orkiestry Opery W gierskiej pod dyrekcj  Jánosa Ferencsika. Celem niniejsze-
go artyku u by o przypomnienie tej wybitnej kompozycji w setn  rocznic  jej 
powstania oraz ukazanie niezwyk ych walorów filozoficzno-artystycznych dzie a. 

Dramat operowy [...] mo e najbardziej oryginalny 
twór cywilizacji wspó czesnej. 

R. Rolland 

1. Twórczo  sceniczna Beli Bartóka  

na tle tradycji opery w gierskiej 

Otwarcie w Eszterháza w 1768 roku sceny operowej pod kierownictwem 
Micha a Haydna zapocz tkowa o na W grzech tradycj  regularnych przedsta-
wie  operowych. Wcze niej spektakle operowe prezentowa  w Pozsony wiede -
ski zespó  dworskiej opery Ferdynanda III (1648), za  od 1740 roku go cinne 
zespo y w oskie dawa y okazjonalne przedstawienia na terenie ca ego kraju. 
Pierwsze wystawienie opery Mozarta Uprowadzenie z Seraju mia o miejsce 
w Pozsony 13 lipca 1785 roku, które poprowadzi  Józef Chudy (1751–1813), 
pó niejszy twórca pierwszej opery w gierskiej. 

W ko cu XVIII wieku muzyka w gierska zosta a poddana silnym wp ywom 
niemieckim, jednak wbrew wysi kom cesarza Józefa II, d cego do germaniza-
cji W gier, powstaje rodzimy zespó  operowy w latach 1790–1796, który wy-
stawia m.in. oper  Józefa Chudyego Pikkó Hertzeg és Jutka Perzsi. 

XIX wiek przenosi ycie muzyczne do Pestu, tam te  powstaje zespó  ope-
rowy kierowany przez Gáspára Pache (1776–1811), twórc  kilku oper, który 
w latach 1807–1815 wspó zawodniczy z niemieckim zespo em operowym, wy-
stawiaj cym najnowsze dzie a kompozytorów w oskich i francuskich. 

                                                 
t. 2, ed. by S. Sadie, London 1980, Macmillan Publishers Limited; E. Lendvai, Bartok and Ko-
daly, vol. 2, Institute for culture – Budapest, Zoltán Kodály Pedagogical Institute of Music – 
Kecskemét, Budapest 1978; S. Mauser, Die musikdramatische Konzeption in „Herzog B au- 
barts Burg”, [w:] Musik – Konzepte 22. Bela Bartók, hrsg. v. H.K. Metzger und R. Riehn. Edi-
tion Text-Kritik, München 1981; L. Rotbaumówna, Opera a jej kszta t sceniczny. Notatki z warsz- 
tatu re ysera, Pa stwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1969; W. Rudzi ski, Warsztat 
kompozytorski Beli Bartóka, Pa stwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1964; B. Schäffer, 
Dzieje muzyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985; H. Stevens, The life 
and music of Béla Bartók, Oxford University Press, New York 1964; J. Ujfalussy, Bela Bartók, 
Corvina Press, Budapest 1971; T.A. Zieli ski, Bartók Béla, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM. 
Cz  biograficzna ab, red. E. Dzi bowska, Pa stwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 
1979, s. 196–207; T.A. Zieli ski, Bartók, Pa stwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1980. 



 Ba  o Sinobrodym… 183 

Kompozytorem, który odegra  wiod c  rol  w historii opery w gierskiej 
w XIX wieku, by  Ferenc Erkel. Jego twórczo  sceniczna, po sukcesie opery 
Bánk bán (1861), nale y do dwóch kontrastuj cych nurtów. Historyczny dramat 
muzyczny z recytatywami i rozbudowanymi partiami chóralnymi reprezentuj  
opery: Dózsa Gyórgy (1867) oraz Brankovics Gy rgy (1874), natomiast typ ko-
medii lirycznej z ariosami i licznymi scenami pastoralnymi: Nevtelen h s k 
(1880). Ostatnia opera Ferenca Erkela, István király (1885), by a napisana 
w stylu mocno zbli onym do dramatu muzycznego Ryszarda Wagnera. Nad-
mierna fascynacja muzyk  Wagnera okaza a si  niekorzystna dla oper d na 
Mihálovicha, których ywot sceniczny byl krótkotrwa y. Podobny los spotka  
opery Gézy Zichyego oparte na w gierskiej tradycji muzycznej, jak i dzie a 

d na Farkasa. Jedynie opera Hubaya A cremonai hegedüs (1894) odnios a 
mi dzynarodowy sukces. 

Do najwcze niejszych baletów w gierskich nale , z jednej strony, utwory 
oparte na muzyce XVIII-wiecznych kompozytorów stylu „verbunkos” – Lavatty 
i Csermáka, z drugiej strony za  – sceny baletowe zawarte w operach Erkela. 

W gierska twórczo  operowa XX wieku zwi zana jest g ówne z dzia alno-
ci  Zoltana Kodály’a i Béli Bartóka. Dorobek Kodálya stawiany jest na W -

grzech na równi z twórczo ci  Bartóka. W jego utworach znalaz o odbicie 
szczególne zamilowanie do folkloru, nadto za  wykazuj  one silne wp ywy mu-
zyki impresjonistów2. 

Twórczo  sceniczna Béli Bartóka obejmuje trzy utwory – oper  Zamek Si-
nobrodego oraz dwa balety: Drewniany ksi  i Cudowny mandaryn. Obydwa 
balety, podobnie jak Zamek Sinobrodego, tematycznie oscyluj  wobec wzajem-
nych relacji kobiety i m czyzny. Drewniany ksi  – balet w jednej ods onie 
op. 13 oparty na libretcie Béli Balázsa – podobnie jak Zamek Sinobrodego sta-
nowi poetyck  metafor , zewn trznie nie odbiegaj c  od schematu ba ni ludo-
wej. Elementem nadrz dnym, decyduj cym o atrakcyjno ci ca ego utworu, jest 
z ca  pewno ci  kolorystyka. Muzyka Drewnianego ksi cia jest niew tpliwie 
mniej nowatorska ani eli oprawa muzyczna Zamku Sinobrodego. Utwór jest 
niejednolity stylistycznie, obok mia ych zestawie  harmonicznych odnajdujemy 
w nim fragmenty osadzone w tradycyjnych strukturach tonalnych. Pomimo i  
dzie o bli sze by o ówczesnym gustom, doprowadzenie do jego realizacji okaza-
o si  spraw  znacznie trudniejsz , ani eli Bartók przypuszcza . aden z dyry-

gentów nie chcia  si  podj  przygotowania premiery. Sukces, jaki dzie o odnio-
s o w ród publiczno ci, zawdzi cza  Bartók jednemu z dyrygentów w oskich, 
Egisto Tandze, który zdecydowa  si  przeprowadzi  próby i doprowadzi  do 
wystawienia baletu w Budapeszcie 12 maja 1917 r. Po premierze Drewnianego 
ksi cia jeden z recenzentów „Világ” pisa : „Bartók jest muzykiem przysz o ci 
i wielkim muzykiem, cho  to, co wypowiada, jest dla nas dzi  jeszcze filozofi , 

                                                 
2  B. Schäffer, dz, cyt., s. 432. 
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która przyprawia nas o zawrót g owy i któr  rozszyfrowujemy, potrzebuj c cza-
su na to, by j  zrozumie ...”3. 

W maju 1919 roku powstaje ostatnie z dzie  scenicznych Bartóka – Cudowny 
mandaryn op. 19 – pantomima w jednym akcie. Jest ona jednym ze szczytowych 
osi gni  w zakresie estetyki witalizmu, dzie em przyrównywanym do wi ta 
wiosny Igora Strawi skiego. Fabu a Cudownego mandaryna, oscyluj ca wokó  
problematyki erotyczno-obyczajowej, posiada znacznie g bszy sens filozoficz-
ny ani eli obrz d poga ski, który staje si  g ówn  osi  dramaturgiczn  wi ta 
wiosny. Jak twierdzi  sam kompozytor, tre  libretta stanowi a dla  „symbol 
zwyci aj cej wszystko mi o ci”. Nami tno  mandaryna, zwyci aj c mier , 
symbolizuje pot g  si  natury, które drzemi  w cz owieku. Wobec takiej wymo-
wy tekstu nie dziwi niezwykle emocjonalna si a tej muzyki, jej porywaj cy, 
nieustaj cy p d, dynamizm i energia. Cech  charakterystyczn  utworu jest mak-
symalne uproszczenie d wi kowe. Podstaw  stanowi 8-stopniowa skala, za  
melodyczno-harmoniczny rozwój zast piony jest ci g ym przetwarzaniem krót-
kich, niemal sygna owych motywów wzmagaj cych motoryk  dzie a. Sponta-
niczno  i brutalna drapie no  rytmu, wyra aj ca apoteoz  uczu  pierwotnych 
i instynktów, narzuca dzie u pewien okre lony koloryt. Fantazja w kszta towaniu 
brzmie , we wspó graniu harmoniki z kolorystyk  powoduje, i  Cudowny man-
daryn jest jednym z najoryginalniejszych dzie  XX wieku. 

Opera Zamek Sinobrodego powsta a dzi ki zaaran owanemu przez Emm  
Kodály spotkaniu kompozytora z poet  Bél  Balázsem w marcu 1911 roku. 
Dramat Balázsa wywar  tak silne wra enie na Bartóku, i  niemal natychmiast 
zdecydowa  si  on na napisanie opery w oparciu o ten tekst. Wkrótce, po pó  
roku pracy, Zamek Sinobrodego zosta  uko czony i dedykowany Marcie Bartók. 
Ba niowo  i archaiczny klimat ballady objawia si  w surowo ci i pow ci gli-
wo ci melodyki opery, w której nadto dostrzegamy elementy folkloru w gier-
skiego: cechy rytmiczne – typ parlando-rubato, a tak e cechy interwa owo- 
-skalowe. 

Zawarty w libretcie problem psychologiczny i etyczny by  szczególnie bliski 
twórcy; surowa sceneria, symboliczna gra wiate  i kolorów, statyka akcji, któr  
o ywia jedynie dramat wewn trzny dwóch postaci – wszystko to, co dla innych 
by oby ma o atrakcyjne, dla Bartóka stanowi o swoiste wyzwanie. 

2.  Ba  o Sinobrodym jako ród o inspiracji dla sztuki 

Ba , przemawiaj c j zykiem symboli, prezentuje tre ci skryte w wiadomej 
i nie wiadomej sferze naszego umys u. Psychologowie podkre laj  podobie -
stwa, jakie zachodz  pomi dzy fantastycznymi wydarzeniami w ba niach a wy-

                                                 
3  T.A. Zieli ski, dz. cyt., s. 192. 
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darzeniami rozgrywaj cymi si  w snach i marzeniach cz owieka. Ba  wyra a 
wi c to, co „normalnie” nie jest dopuszczane do wiadomo ci. Jest kszta towana 
przez niezliczone rzesze osób, zgodnych w sposobie widzenia problemów ogól-
noludzkich oraz ich po danych rozwi za , jak i poddawana rozlicznym trans-
formacjom. Pewien schemat wewn trzny ba ni i mitu pozostaje jednak nie-
zmienny dla wielu kultur i tradycji. Postacie i zdarzenia ba niowe odpowiadaj  
okre lonym zjawiskom psychologicznym, tworz c zarazem wzorcowe obrazy, 
symbolizuj ce potrzeb  przechodzenia do wy szych stadiów rozwoju osobowo-
ci – potrzeb  wewn trznej odnowy. 

Literackie ród o legendy o Sinobrodym odnajdujemy w zbiorze ba ni Char-
lesa Perraulta Histoires ou Contes du temps passè (Opowie ci albo bajki z daw-
nych czasów), zwanym równie  jako Contes de ma mère l’Oye (Bajki mojej ma-
my G si 1697).  

Bajki wydane zosta y pod imieniem syna Perraulta, gdy  nie wypada o 
uznanemu pisarzowi i cz onkowi Akademii zajmowa  si  twórczo ci  dla dzieci. 
Tematy opowiada , od dawna ju  yj ce w tradycji ludowej Europy i Azji, za-
wiera y elementy wiedzy tajemnej – staro ytnej i redniowiecznej. 

Historia Sinobrodego opowiada o tym, jak ostatnia z jego on, maj ca 
wbrew ostrze eniom swego m a otworzy  drzwi, za którymi wisz  g owy jej 
poprzedniczek, unika ich losu dzi ki przybyciu na czas jej dwóch braci. Na 
przestrzeni kolejnych dwu stuleci legenda by a powtarzana w rozlicznych wer-
sjach i z wieloma modyfikacjami – zarówno w samej fabule, jak i w warstwie 
psychologiczno-symbolicznej. W lad za tym pojawiaj  si  opracowania mono-
graficzne, datuj ce si  od po owy XIX wieku, które staraj  si  ustali  historycz-
ne t o tej powiastki. Z jednej strony, geneza si ga – chocia  bez historycznego 
potwierdzenia – do przera aj cej kariery Gillesa de Retz, marsza ka Francji za 
panowania Karola VII, z drugiej za , do Camorre’a – pi tnastowiecznego w a-
ciciela ziemskiego. Badacze folkloru, analizuj cy histori  Sinobrodego, ustalili 

pokrewie stwo legendy z innymi podaniami ludowymi na podstawie dwóch 
powtarzaj cych si  motywów, mianowicie „zakazanego pokoju” oraz „podda-
wania próbie”. Kolejn  p aszczyzn  zwi zków i pokrewie stw stanowi  Sino-
brody jako „zabójca on”, nietrudno bowiem doszuka  si  tych ladów w balla-
dach i ustnych przekazach ludowych nie tylko we Francji. W gierska ballada 
Molnár Anna tak e posiada swego Sinobrodego w postaci Mártona Ajgó. 

Legenda o Sinobrodym nale y bodaj – obok legendy o Don Juanie – do ulu-
bionych, a zarazem do najcz ciej przetwarzanych tematów sztuki europejskiej. 
Atrakcyjno  tych historii mo e by  t umaczona poprzez fakt, i  wydarzenia 
niezwyk e i straszne, opowiedziane w tajemniczym stylu ba ni, koncentruj  si  
tu wokó  podstawowego problemu spo ecznego, tj. na wzajemnych relacjach 
pomi dzy m czyzn  i kobiet . Temat nurtuj cy filozofów i twórców, ubrany 
w szaty ba ni, tym samym zosta  uwolniony z wi zów historii, czasu i przestrze-
ni – w bezcielesnej formie legendy podró uje poprzez wieki, za  postacie oraz 
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ogólne koncepcje tych historii uciele niaj  zmiany z ka dego okresu i kraju, 
w którym arty ci nadali im swój kszta t. Nie brak te  licznych prób wyja nienia 
opowie ci o Sinobrodym przez pryzmat „idealistycznego” oraz „psychoanali-
tycznego poj cia symbolu”4. Si gaj  one tak daleko, jak staro ytny, pierwotny 
dualizm wiat a i Ciemno ci. Zgodnie z tym, Sinobrody to g boka, grzeszna 
Noc, która zabija zar czone z nim wiat o – personifikuj ce ciekawo . „B kit-
na broda” to symbol ciemnej czelu ci nocy. Bes, Indra czy Zeus – wszyscy oni 
posiadaj  „b kitne brody”, za  upostaciowan  podejrzliwo  i ciekawo  odnaj-
dujemy w nie mniej znacz cych bohaterkach mitów i przekazów biblijnych, 
takich jak Ewa, ona Lota czy Pandora. 

Poni sze zestawienie ilustruje wybrane literackie, teatralne oraz operowe  
adaptacje ba ni o Sinobrodym. 
1789  – M. Sedaine, A. Gretry – Raol, Barba Bleue. Opera 3-aktowa. Pary  
  – Monvel, Dalayrac – Raol, sire de Créqui. Opera 3-aktowa. Pary   
1791 – Blue Beard or The flight of Harlequin. Pantomima (muzyczne opraco-

wanie W. Reeve). Londyn (Covent Garden)  
1795  – Raol de Crequi. Balet Paolina Franchi do muzyki Petera von Winter 

i Wenzeslausa Pichl. Monza 
1797 – L. Tieck – Ritter Blaubart. Sztuka ba niowa 
1798 – George Colman Jr – Blue-beard or Female Curiosity. Sztuka muzyczna 

2-aktowa. Muzyka – Michael Kelly. Londyn (Drury Lane)  
1809  – Monvel, J.S. Mayr – Raol di Crequi. Opera. Mediolan  
1811  – Monvel (libretto przerobione przez L. Romanellego), Fr. Morlacchi – 

Raol di Crequi. Opera 2-aktowa. Drezno  
1835  – Rietz – Blaubart. Muzyczna ilustracja do sztuki L. Tiecka  
1844  – J. Nesvadba – Blaubart. Opera. Praga 
1845  – W. Taubert – Muzyczna adaptacja sztuki L. Tiecka Ritter Blaubart  
1866  – H. Meilhac, L. Halevy, J. Offenbach – Barbenbleu. Opera-buffa 3-akto- 

wa. Pary  

1902  – M. Maeterlinck – Ariane et Barbe-bleu. Sztuka teatralna 

1905  – H. Eulenburg – Ritter Blaubart. Dramat 3-aktowy 

1907  – M. Maeterlinck, P. Dukas – Ariane et Barbe-bleu. Opera 3-aktowa. 
Pary  

1909  – A. France – Les sept femmes de la Barbe-bleue. Opowiadanie 

1910–11 –  B. Balázs – A kékszakállú herceg vara. Dramat mistyczny 

1911  – B. Balázs, B. Bartók – Bluebeard’s Castle. Opera 1-aktowa. Budapeszt  
1920  – H. Eulenburg, Režnicek – Ritter Blaubart. Opera 3-aktowa. Darmstadt 

                                                 
4  H.H. Hofstätter, dz. cyt., s. 44. 
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3. Zamek Sinobrodego  

a. Geneza powstania opery 

Geneza opery B. Bartóka Zamek Sinobrodego jest stosunkowo prosta do 
zrekonstruowania przy pomocy wielkiej ilo ci oryginalnych materia ów ród o-
wych. W archiwum W gierskiej Akademii Nauk do dyspozycji pozostaje r ko-
pis szkicu, natomiast w archiwum Bartóka w Nowym Jorku mo na odnale  
manuskrypt partytury wspólnie z kilkoma kopiami (niektóre z nich zawieraj  
korekty dokonane w asnor cznie przez kompozytora) oraz czystopis wyci gu 
fortepianowego wraz z poprawkami Bartóka, pochodz cymi z okresu jego pu-
blikacji. Istniej  ponadto w asnor czne notatki kompozytora, kiedy to spisywa  
zmiany, których zamierza  dokona  w kolejnych korektach dzie a. Wszystkie 
muzyczne materia y s  suplementowane przez obszerny zasób korespondencji 
Bartóka. 

Bartók nie zamie ci  dat rozpocz cia i uko czenia utworu na manuskrypcie 
szkicu. Zamie ci  natomiast a  na dwóch stronach r kopisu partytury – pierwszej 
i sto osiemnastej – dedykacj  „dla Marty” (Marta Ziegler), swojej pierwszej 
ony. Bartók rozpocz  prac  nad partytur  w lutym 1911 roku, a zako czy  20 

wrze nia 1911 r. Tego samego roku przed o y  prac , prawdopodobnie w formie 
wyci gu fortepianowego, komisji konkursowej pracuj cej pod przewodnictwem 
Istvána Kernera. Jury uzna o jednak dzie o za niewykonalne i odrzuci o je. Ta 
surowa krytyka najbardziej znacz cych muzyków w gierskich nie za ama a 
Bartóka, który postanowi  doprowadzi  do premiery dzie a za granic . 

Libretto zosta o prze o one na j zyk niemiecki przez Emm  Sandor – on  
Zoltana Kodálya. W czasie t umaczenia libretta – prawdopodobnie zgodnie 
z sugestiami Kodályów, z których opini  Bartók bardzo si  liczy  – kompozytor 
dokona  kilku pomniejszych modyfikacji w szkicu oraz zmieni  fina  opery. 

Oryginalne zako czenie, skomponowane w 1911 roku, radykalnie ró ni si  
od tego, które znamy dzisiaj. Poza ró nicami w czasie trwania, melodyce, har-
monizacji, jak i orkiestracji, w finale z 1911 r. brak ca kowicie sekwencji zawar-
tej pomi dzy numerami 136–138, tj. kulminacji osadzonej na pot nie brzmi -
cym akordzie B-dur. Akord ten w ostatecznej wersji – stanowi c rozwi zanie 
nagromadzonych na przestrzeni ca ej tragedii napi  – prowadzi z powrotem do 
pierwotnej atmosfery ballady w prawdziwie organowym brzmieniu. 

Brak równie  ostatniej sekwencji Sinobrodego („És mindég is éjjel lesz 
már... éjjel... éjjell...” – „Odt d niech wszystko pogr y si  w ciemno ci... ciem-
no ci... ciemno ci...”). W wersji fina owej zdanie to jest poetyck  konkluzj , 
stanowi niejako podsumowanie dramatu. Tak wi c opera Bartóka w roku 1911 
pozostawa a wci  „otwarta”. Kompozytor nie by  zadowolony z pierwszej wer-
sji fina u, wreszcie w roku 1912 uda o mu si  stworzy  koncepcj  zako czenia, 
które znamy obecnie. Druga wersja zako czenia zawiera wspomnian  wcze niej 
kulminacj  (136–138) przed epilogiem. Napi cie nuty peda owej (B) jest ju  
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wyra nie zarysowane, a d wi k organów s yszalny przed powrotem tematu bal-
lady. W trzeciej wersji wszystko to wymaga o ma ych, drugorz dnych poprawek 
i wi kszego „skoncentrowania”. Wersja z roku 1912 zawiera ostatni  sekwencj  
Sinobrodego, chocia  jeszcze nie w ostatecznej wersji muzycznej. Wci  jednak 
dyskusyjny pozostawa  dialog Judyty i Sinobrodego mi dzy numerami 133–135, 
w drugiej wersji nie ma ladu po partii Sinobrodego rozpoczynaj cej si  w nu-
merze 135 („Szép vagy, szép vagy, százszorszép vagy, Te voltál a legszebb as-
szony” – „Ty jeste  ukochan , minion  ukochan . Jeste  królow  spo ród moich 
kobiet. Moj  najlepsz , bez skazy!”). 

Ostateczna wersja zako czenia, jakie znane jest po dzi  dzie , zosta a zamiesz-
czona w partyturze dopiero wiosn  1918 roku. To w niej kompozytor osi gn  g -
bi  napi  tocz cej si  walki na mier  i ycie pomi dzy kobiet  i m czyzn  
w chwili najg bszego konfliktu oraz ods oni  drzemi ce mo liwo ci w obu partiach 
wokalnych. Tutaj te  zamie ci  ostatnie dwie sekwencje Sinobrodego. 

Nieustanne zmiany i korekty, w trakcie których Bartók skróci  sw  prac  
o oko o 72 takty trwa y od roku 1912 a  do premiery dzie a, tj. do 24 maja 1918 
roku. Oznaczenia dynamiczne i agogiczne fina u, podobnie jak partie wokalne 
pomi dzy numerami 17–18, mog y równie  ulec zmianie podczas miesi cy po-
przedzaj cych premier . 

Trzy lata up yn y mi dzy premier  dzie a a przygotowaniem do publikacji 
wyci gu fortepianowego. By o to konieczne cz ciowo przy nowym t umacze-
niu tekstu libretta na j zyk niemiecki, ale równie  ze wzgl du na niezadowolenie 
kompozytora z muzycznej oprawy tekstu, niesatysfakcjonuj cej z prozodyczne-
go punktu widzenia. Wprowadzaj c coraz to nowe zmiany, Bartók zapisywa  je 
w ró nych kopiach partytury lub wyci gu fortepianowego. Z tego powodu trud-
no jest ustali  chronologiczn  kolejno  tych drobnych poprawek. Kompozytor 
sam zmuszony by  zebra  je wszystkie razem w czasie trwania prób i decydo-
wa , która z nich powinna by  ostateczn . Za definitywny uzna  dopiero tekst 
wyci gu fortepianowego z roku 1921. Wyci g ten stanowi  podstaw  meryto-
ryczn  dla wydanej drukiem w roku 1925 partytury. 

Pozostaje jeszcze wyja ni  zmiany w partiach wokalnych opery, które po-
czyni  Bartók pó niej, po opublikowaniu ju  wyci gu fortepianowego czy party-
tury. Na pocz tku roku 1930 Maria Basilider – czo owa wykonawczyni utworów 
Bartóka i Kodálya – przygotowywa a rol  Judyty. Bartók obecny by  na próbie 
piewaczki. By  mo e by a to pro ba Marii Basilider lub te  mo e na bazie jej 

wykonania Bartók zdecydowa  si  poczyni  kilka dodatkowych zmian. Zanoto-
wa  je o ówkiem w partii Judyty w wyci gu fortepianowym nale cym do Bence 
Szabolcsi. Przy okazji wznowienia przedstawienia Bartók poczyni  jeszcze pew-
ne modyfikacje w kilku górnych nutach partii Sinobrodego, któr  wykonywa  
wówczas Mihály Székely – najwybitniejszy pó niej interpretator partii Sinobro-
dego. Zmiany te zanotowa  Bartók w wyci gu fortepianowym b d cym w asno-
ci  piewaka. 
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W ycia w drówce, na po owie czasu,  
Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi.  
W g bi ciemnego znalaz em si  lasu.  
Jak ci ko s owem opisa  ten srogi  
Bór, owe stromych puszcz pustynne dusze,  
Co mi  dzi  jeszcze nabawiaj  trwog .  
Gorzko – mier  chyba wi ksze zna gorycze  
Lecz dla korzy ci, dobytych z przeprawy 
Opowiem losu rzeczy tajemnicze 

Dante, Boska Komedia (1–10) 

b. Libretto 

XIX i XX wiek przyniós  rozdrobnienie i alienacj  rodowisk artystów i in-
telektualistów w strukturze ówczesnego spo ecze stwa, st d wewn trzne pra-
gnienie uto samienia si  z postaciami Don Juana czy Sinobrodego, b d cymi 
w mniemaniu filozofów i pisarzy uosobieniem ich cierpienia. 

Kierkegaard widzi w Don Giovannim bohatera, któremu demoniczna si a 
umo liwia prze amanie wi zów spo ecznego niewolnictwa norm i zakazów. 
W tej interpretacji Don Juan mo e zosta  uznany za prekursora „nadcz owieka” 
Nietzschego. Wagner, w tym czasie wyznawca ideologii Schopenhauera, tworzy 
Tristana i Izold , par  kochanków, którzy w dr cz cej ekstazie pragnienia szu-
kaj  spe nienia w mierci i mierci w spe nieniu. O ile psychologiczne poszuki-
wania oparte na kra cowym indywidualizmie usi owa y odnale  w nami tno-
ciach „raj utracony”, w którym spo ecze stwo nie zdo a o st umi  pierwotnych 

ludzkich instynktów, o tyle symboli ci op akiwali los kochanków jako przyk ad 
nieuchronnej ludzkiej samotno ci, wi niów bez nadziei ucieczki, bezradnych 
ofiar tragedii, w której decydowa  los. 

Na Bél  Balázsa, gruntownie wykszta conego poet  i pisarza dobrze obez-
nanego z filozofi  i psychologi  swoich czasów, szczególny wp yw wywar a 
interpretacja legendy wy o ona j zykiem symbolu. Wystawienie Zamku Sino-
brodego B. Bartóka wyprzedzi o o 3 lata oper  Paula Dukasa Ariane et Barbe- 
-Bleue (Ariadna i Sinobrody). 

Twórc  dramatu, na którym oparte zosta o libretto tego dzie a, by  Maurice 
Maeterlinck, znany g ównie jako autor dramatu Peleas i Melizanda, do którego 
C. Debussy skomponowa  jedyn  swoj  oper  o tym samym tytule. Wzajemne 
relacje pomi dzy legend  o Tristanie a histori  Sinobrodego staj  si  bardziej 
klarowne przy g bszej analizie warstwy symbolicznej opery Peleas i Melizan-
da. Podstarza y Golaud, zazdrosny o swego m odszego brata Peleasa, zabija go, 
doprowadzaj c równie  do mierci sw  m odziutk  on  Melizand . Ciemny las 
– stanowi cy opraw  pierwszej sceny, w której Golaud odnajduje Melizand  – 
jako symbol wewn trznych rozterek duchowych pojawia  si  w literaturze od 
czasów Dantego, je li nie wcze niej. Bardziej znacz cym staje si  jednak 
mroczny, ponury zamek, b d cy t em dla reszty historii; jedynie u miech Meli-
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zandy stanowi promyk s onecznego blasku, który przenika ciemno . Posta  
Melizandy powraca u wielu w gierskich poetów tego okresu: w jednym z po-
ematów Adyego wyst puje ona jako „bia a dama z zamku”, za  w dramacie Béli 
Balázsa otrzymuje imi  Judyty. 

Béla Balázs okre li  swój dramat jako „misterium w jednym akcie”. Wedle 
jego w asnych s ów, dzie o jest prób  znalezienia specyficznie w gierskiego 
stylu dramatycznego, prób , której celem jest „ukszta towanie z surowego mate-
ria u ballad ludowych Szeklera nowoczesnych, intelektualnie wewn trznych 
prze y ”5. Ta literacka deklaracja zdradza paraleln  intencj  do kompozytor-
skich zamierze  Bartóka – syntezy tradycji zwi zanej z ludem oraz sztuki nowo-
czesnej. I tak jak w przypadku muzyki Bartóka kluczowym staje si  wp yw mu-
zyki francuskich impresjonistów, tak libretto wszechstronnie wykszta conego 
poety ujawnia wyra ne wp ywy francuskiego literackiego symbolizmu, a przede 
wszystkim wspomnianego M. Maeterlincka. Jakkolwiek sztuka Maeterlincka 
dostarczy a wst pnej inspiracji dla libretta Balázsa, to zauwa alne s  fundamen-
talne ró nice zarówno w sposobie traktowania tematu, jak i jego interpretacji. 

Ariane et Barbe-Bleue ma wymiar symbolu historycznego. Ariadna usi uje 
wyzwoli  pi  poprzednich on Sinobrodego, które jednak nie zgadzaj  si  go 
opu ci , gdy  zosta  raniony w powstaniu ch opskim i uwi ziony. Ariadna 
wkrótce po oswobodzeniu Sinobrodego pozostawia go i odchodzi. 

Balázs przeniós  nacisk z postaci ostatniej ony (któr  nazywa Judyt ) na 
tragedi  samego Sinobrodego i skoncentrowa  dramat w jednym akcie6. 

Zarówno Perrault, jak i Maeterlinck yczyli sobie, by Sinobrody powierzy  
swej onie p k kluczy, za  po powrocie odkry , e sprzeciwi a si  ona jego woli 
i otworzy a wszystkie siedem drzwi. Balázs ka e Judycie otwiera  kolejne kom-
naty w obecno ci Sinobrodego oraz sk oni  go, by to on dobrowolnie oddawa  
jej kolejno klucze do wszystkich drzwi. Element krwi, silnie akcentowany 
u Perraulta (siódmy klucz jest tak mocno zaplamiony krwi  zamordowanych 
on, e nie da si  go oczy ci  bez wzgl du na to, jak silnie by by on szorowany), 

u Maeterlincka schodzi na plan dalszy, za  w tek cie Balázsa jest wszechobecny. 
Krótko przed adaptacj  sztuki na libretto operowe utwór zosta  wystawiony 

podczas poranka, zorganizowanego przez „Nyugat”, najbardziej znacz ce w -
gierskie pismo literackie tamtych czasów. Kronikarski prolog – jako introdukcj  
sztuki – opublikowano w magazynie teatralnym „Szinjáték” z 20 kwietnia 1910, 
za  13 czerwca 1910 w tym samym periodyku ukaza  si  pe ny tekst sztuki, któ-
r  autor dedykowa  Bartókowi oraz Kodályowi. Pó niej praca ta sta a si  znana 

                                                 
5  S. Mauser, dz. cyt., s. 71. 
6  Koncepcja jednoaktowego dramatu by a preferowana nie tylko w kr gach francuskich symboli-

stów, stanowi a tak e centraln  form  literack  niemieckiego, wczesnego ekspresjonizmu. 
Trudno okre li , na ile Balázs zna  np. wystawiane ko o 1908 roku w Wiedniu jednoaktówki 
Kokoszki, nie mniej jednak istniej  wyra ne analogie w dramaturgicznej koncepcji Zamku Si-
nobrodego do sztuk ekspresjonistycznych tego okresu. 
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jako cz  publikacji pod wspólnym tytu em „Misztériumok, op. V”, zawieraj -
cej trzy sztuki jednoaktowe: Zamek Sinobrodego, Czarodziejka oraz Krew wi -
tej Dziewicy. Pierwotnie Balázs pragn , by muzycznym opracowaniem jego 
sztuki zaj  si  Z. Kodály, przes a  mu nawet tego samego roku tekst dzie a. To 
jednak Bartók sta  si  adresatem, do którego temat ten zosta  w a ciwie skiero-
wany. Równie  Kodaly wysoko oceni  prac  Balázsa, podkre laj c szczególne 
pi kno poetyckiej koncepcji libretta operowego. 

Bartókowska interpretacja libretta wykazuje silne powi zania opery z ro-
mantycznymi XIX-wiecznymi muzycznymi utworami scenicznymi, a szczegól-
nie z dzie ami Wagnera. Z tego ród a Bartók czerpie motyw „odpokutowanej 
mi o ci”. Zarówno motyw „zakazu otwierania tajemnych komnat duszy”, jak 
i podstawa koncepcji dzie a – mi osna historia wybranego m czyzny i s abej 
kobiety – stanowi prost  analogi  z Lohengrinem. Motyw odkupienia nawet 
u Wagnera nie odnosi  si  jedynie do mi o ci, a by  symbolem skrywaj cym 
problem znacznie g bszy – alienacj  artysty oraz jego osobist  i spo eczn  sa-
motno . 

Izolacja i brak zrozumienia pod p aszczem symbolu zaczyna y si  pojawia  
w XIX wieku wraz z filozofi  Kierkegaarda, a w lad za Maeterlinckiem sta y 
si  wr cz literack  mod . Za po rednictwem Béli Balázsa owa filozoficzno- 
-literacka fala dosi gn a tak e Bartóka, który – wychowany na muzyce Wagne-
ra – czci  j  szczególnie w okresie swego za amania. Jego wielka mi o  do Stefi 
Geyer zako czy a si  tragicznym zerwaniem, poza tym zacz  dostrzega  brak 
perspektyw artystycznych dla siebie jako twórcy, a tak e brak akceptacji dla 
uprawianej przez siebie sztuki. 

c.  Warstwa s owno-muzyczna 

Zwyczaj t umaczenia librett obcych oper prowadzi  na W grzech do na la-
dowania ich prozodycznego stylu – kompozytorzy w gierscy uznali go za wy-
pracowan , sprawdzon  formu  operow . Cho  nieuniknione s  rozbie no ci 
w akcentacji tekstów t umaczonych – „w gieryzowanych” oraz oryginalnych 
tekstów w oskich i niemieckich – kompozytorzy w gierscy XIX wieku zacho-
wali w swych partyturach nieprzek adalny „muzyczny dialekt” t umaczonych 
prac. Ta wieloletnia tradycja stanowi a swoiste wyzwanie dla Bartóka, który 
dzi ki swej wewn trznej wra liwo ci na naturalne brzmienie j zyka w gierskie-
go móg  zademonstrowa  mo liwo ci dobierania i czenia s ów z muzyk  tak 
subtelne, jak czyni  to C. Debussy na gruncie swego ojczystego j zyka. 

Zamek Sinobrodego zbiera plon wieloletnich bada  Bartóka nad ludow  mu-
zyk  W gier, zwi zan  ze zmiennym tempo giusto oraz charakterystycznym 
parlando rubato melodii, w których rytmy s  bezpo rednio uwarunkowane mó-
wion  modulacj  g osu. Linie wokalne tak mocno podporz dkowane s  w gier-
skiej modulacji mowy, i  udaremnia to próby efektywnego przek adu tekstu na 
j zyki europejskie. Bartók nie móg  zwróci  si  do tradycji oper Erkela, gdy  
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wyrastaj  one z niezwykle urytmicznionej maniery verbunkos, deformuj cej 
naturaln  akcentacj  j zyka w gierskiego. Nie móg  równie  si gn  do oper 
Mihálovicha, zainspirowanego wagnerowskimi eksperymentami z zakresu de-
klamacji. Jedynie wp ywy Debussy’ego, w gierskiej muzyki ludowej, a nade 
wszystko fascynacja wczesnymi pie niami Kodálya sprawi y, e Bartók posta-
nowi  stworzy  oryginalny, autentycznie w gierski j zyk dramatyczny, wypra-
cowuj c ka dy niuans tekstu tak dok adnie, jak tego wymaga a sztuka mowy 
scenicznej. Partytura zosta a opublikowana z tekstem niemieckim i francuskim – 
na równi z w gierskim. Akcenty j zyka niemieckiego (podobnie jak w j zyku 
angielskim) powoduj , e konieczne jest, aby przet umaczony tekst akcentowa-
ny by  na pierwszej sylabie ka dego s owa np.: 

Dies ist also Blaubarts Feste! 

Nirgend Fenster? Nirgend Fenster?  

Wskutek takiego akcentowania tekst nabiera monotonii nieobecnej w j zyku 
w gierskim. Podobna sytuacja zachodzi na gruncie j zyka angielskiego. Jedynie 
w j zyku francuskim, na skutek braku mocnych akcentów, istnieje mo liwo  
przek adu bez po o enia zbyt du ego nacisku na prozodi . 

Patrz c przez pryzmat brzmieniowych po cze  bartókowskiej melodyki 
z naturaln , specyficzn  modulacj  j zyka w gierskiego, opera traci wiele ze 
swych walorów kolorystycznych w przypadku wykonania jej w innym j zyku 
ni  w gierski. 

Wed ug Kodálya, Bartók stworzy  prawdziwie w gierski recytatyw z uwz- 
gl dnieniem specyfiki naturalnej intonacji mowy, w którym „linia wokalna jest 
autentycznie, niezachwianie w gierska”. 

d. Przebieg formalny utworu 

Na szczególn  uwag  zas uguje konstrukcja dramaturgiczna akcji Zamku Si-
nobrodego. Dzie o sk ada si  z symetrycznie, „lustrzano” uporz dkowanych 
„stacji”, w których akcja powraca w ko cu do punktu wyj cia. Nasuwa si  ana-
logia z budow  dramatu stacyjnego, który najpe niej charakteryzuje poj cie dro-
gi odbywanej przez cz owieka. Prototypem gatunku jest do pewnego stopnia 
Droga Krzy owa Chrystusa. 

W operze Bartóka, po prologu – krótkiej przygrywce i wprowadzeniu Judyty 
do wn trza zamku – rozpoczyna si  proces otwierania kolejnych drzwi, tworz -
cych stacje dramatycznej krzywej napi cia. Otwarcie pierwszych, drugich i trze-
cich drzwi dziel  intermezza, w których Judyta domaga si  kolejnych kluczy 
i prze amuje opory Sinobrodego. Drzwi od trzecich do pi tych uj te s  w ramy 
tej samej stacji poprzez czne przekazanie odpowiednich kluczy. Ze wzgl du na 
brak intermezzów wzrasta tutaj dramatyczne tempo akcji, zmierzaj c do central-
nego punktu, tj. do otwarcia pi tych drzwi – odt d nast powa  b dzie stopniowy 
powrót zdarze  do ród a. Przebieg taki potwierdzaj  stosunki tonalno-har- 
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moniczne, na które zwróci  uwag  Erno Lendvai: „Stosunek biegun–przeciw- 
biegun jest najbardziej podstawow , strukturaln  i formaln  zasad  zarówno 
w ma ych, jak i wielkich formach. Zamek Sinobrodego przebiega w wype nio-
nych napi ciem odniesieniach bieguna i przeciwbieguna: dzie o wznosi si  
z ciemnego bieguna Fis, kulminuje w promieniuj cym akordzie C i w ko cu 
pogr a si  ponownie w pot nym Fis”7. To opadanie po osi gni tym C-dur 
przy otwarciu pi tych drzwi opó niane jest przez stosunkowo rozbudowane 
intermezzo, gdy Sinobrody ponawia prób , by pozostawi  zamkni tych dwoje 
ostatnich drzwi. Pe ni ono funkcj  opó niaj c  dla – maj cego wkrótce nast pi  
symetrycznie – lustrzanego powrotu do punktu wyj cia. Ca y proces lustrzanego 
odbicia przebiegu zostaje dodatkowo podkre lony przez muzyczne skrzy owa-
nie pocz tku i ko ca – pentatonicznej frazy wywiedzionej, wed ug Lesznaja, 
z najstarszych warstw w gierskiej muzyki ludowej. 

4.  Zamek ksi cia Sinobrodego – opera prze omu stylów 

Zamek Sinobrodego B. Bartóka powsta  w okresie zaistnienia w sztuce wielu 
pozornie sprzecznych tendencji. Jest to czas schy ku „weryzmu” opery w oskiej, 
rozkwitu impresjonizmu i symbolizmu francuskiego oraz pocz tku ideowych 
za o e  ekspresjonizmu niemieckiego. Dzie o Bartóka stanowi swoisty konglo-
merat tych wielokierunkowych d e , b d c jednocze nie ich – zakrojon  na 
szerok  skal  – syntez . Decyduj c  funkcj  odgrywaj  tu, z jednej strony, 
wp ywy impresjonizmu i symbolizmu, w po czeniu z blisko ci  wielop aszczy-
znowych odniesie  do ekspresjonizmu, z drugiej strony. 

Zamek Sinobrodego jest oper  jednoaktow , w której wyostrzona symbolika 
uwypukla mocne rysy ekspresjonistyczne, mieszcz c si  zarazem w doskonale 
skrojonej konwencji ba niowej. Okre lenie utworu w powy szych kategoriach 
znacznie utrudnia prób  dopatrzenia si  znikomych chocia by wp ywów „wery-
zmu” w oskiego, z jednym wyj tkiem – koncepcja jednoaktowego dramatu by a 
preferowana nie tylko w kr gach francuskich symbolistów oraz wczesnych nie-
mieckich ekspresjonistów, lecz tak e stanowi centraln  form  produkcji wery-
stycznych, która oczywi cie w znaczny sposób odchodzi w swej dramaturgii od 
koncepcji jednoaktówki wspó czesnej, nierozerwalnie zwi zanej z postaci  
Strinberga. „Muzyka i cz owiek piewaj cy przekre laj  wszelk  czasowo , 
wszelkie próby umiejscowienia i wszelk  konkretno , stawiaj c oper  i jej bo-
haterów na p aszczy nie, je li ju  nie metafizycznej, to przynajmniej pozareali-
stycznej. Postacie operowe nie s  indywidualno ciami, s  one raczej typami 

                                                 
7  S. Mauser, dz. cyt., s. 73. 



194 Ma gorzata KANIOWSKA 

[…], z «charakterów» operowych, z personifikowanych uczu  czy idei nie mo e 
zrodzi  si  akcja realistyczna w potocznym rozumieniu […]”8. 

Cytat ten trafnie oddaje istot  estetyki gatunku operowego tworz cej si  na 
prze omie wieków XIX i XX, dla której realistyczne przes anki opery w oskiej 
staj  si  powoli przebrzmia ym anachronizmem. 

Oba kierunki, weryzm oraz naturalizm, uznane zosta y przez intelektuali-
stów i artystów za kierunki spo ecze stwa XIX wieku, które wyalienowa o ze 
swego wiata jednostki wra liwe i twórcze. Nale a o w zwi zku z tym da  wyraz 
swym l kom i obawom poprzez negacj  obowi zuj cych dotychczas form sztuki. 

Dramat ekspresjonistyczny wspierany przez symbolizm sta  si  nosicielem 
totalnego buntu przeciw utrwalonym strukturom ówczesnego wiata. Libretto 
Béli Balázsa do opery B. Bartóka Zamek Sinobrodego uosabia tragedi  ludzkiej 
samotno ci. wiat jest scen , na której wci  na nowo przedstawiane jest „ re-
dniowieczne misterium”, za  tematem wiod cym jest upadek i odkupienie. 
Wspó czesny symbolista wyposa ony w wiedz  psychologiczn  widzia  scen  
w mikrokosmosie duszy ludzkiej. Endre Ady w swym dziele Új Versek (Nowe 
Poematy) wyja nia nam sedno tych pragnie , pisz c: „Moja dusza jest jak wie-
kowy, zaczarowany zamek, omsza y, nie do zdobycia i bezludny”9. 

Balázs w swojej interpretacji legendy o Sinobrodym sugeruje, e wszyscy 
jeste my Sinobrodymi, którzy tkwi  w zamkach zbudowanych z irracjonalnych 
l ków, i jak on budujemy swe domy z dusz, ez i krwi tych, którym skradli my 
te skarby. Pilnujemy naszych splamionych krwi  zdobyczy, tkwi c wraz z nimi 
zamkni ci za wrotami naszych mrocznych siedzib, zarazem jednak t sknimy za 
wyzwoleniem z tego wi zienia zbudowanego przez nas samych. Uwolni  mo e 
nas jedynie bezinteresowna, zdolna do samopo wi cenia mi o  (odniesienie do 
postaci Senty z opery Ryszarda Wagnera Holender tu acz). Jednak by otrzyma  
ten dar, musimy otworzy  szeroko wszystkie drzwi naszej warowni, ujawniaj c 
naszemu wybawcy wszystkie nagromadzone tam skarby. Kiedy on gotowy jest 
ju  przyj  na swe barki posiadanie naszych tajemnic, zostaje z apany w pu apk  
tych cian, staj c si  sam jednym z mrocznych sekretów naszej duszy. 

Podstaw  tragiczno ci, b d cej g ówn  osnow  dramatu ekspresjonistyczne-
go, jest bezsilno , jaka cechuje walk  cz owieka z losem; mikro- i makro wiaty 
zamkni te w sobie, rz dz ce si  nieub agan  logik , której nie mo na umkn . 

Sinobrodego mo emy przyrówna  do bohaterki opery A. Schönberga Erwar-
tung, zamkni tej w lesie (analogia do wn trza zamku Sinobrodego). Las jest tu 
zewn trzn  projekcj  „wewn trznego” wi zienia, zbudowanego z wszystkich 
nami tno ci (od mi o ci po strach i zbrodni ), którego nigdy nie b dzie mog a 
ona opu ci . Bartók, podobnie jak pó niej Schönberg, komponuje muzyk , kon-
struuj c dramaturgi  dzie a z uwzgl dnieniem gry kolorowych wiate . 

                                                 
8  B. Horowicz, dz. cyt., s. 72–73. 
9  J. Ujfalussy, dz. cyt., s. 107. 
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Przestrze  sceniczna opery przy ograniczeniu liczby bohaterów i statyce ak-
cji pozosta aby martwa, gdyby nie o wietlenie sceniczne. O ile zgodnie z za o-
eniami werystów wiat o na scenie mia o by  wykorzystane w zgodzie z logik  

prawdopodobie stw, o tyle ekspresjoni ci uczynili ze  czynnik dramatyzuj cy. 
Scena wyobra aj ca wn trze ponurego zamku utrzymana jest w pó mroku, 
obecno  postaci mo e by  gwa townie podkre lana poprzez chwytanie ich 
w snop reflektorów, odcinanie ich od otaczaj cego wiata, likwidowanie jakich-
kolwiek ich zwi zków ze wiatem zewn trznym. O wietlenie nie pozostaje tylko 
i wy cznie elementem ilustracyjnym, lecz post puje za biegiem akcji, aktywnie 
j  wspó tworz c. 

Trudno równie  nie dopatrze  si  zwi zku mi dzy widmem kolorystycznym, 
przez które przechodz  kolejne „stacje” opery B. Bartóka, a konstrukcj  barwn  
utworu Schönberga10. 

Od pierwszej stacji a  do pi tej nast puje gradacja nasycania barw, pocz w-
szy od mrocznego fioletu (ukazanie ciemnego wn trza zamku), poprzez odmia-
ny czerwieni (sala tortur, zbrojownia, skarbiec, ogród), a  po eksplozj  jaskra-
wej ó ci (taras z widokiem na królestwo Sinobrodego). 

Opisana powy ej gama wiate  odpowiada temu, co Kandinsky opisuje jako 
ruch w kierunku ó ci, tj. zbli anie si  do cielesno ci – od skupienia si  w sobie 
do uzewn trzniania, oraz ruch w kierunku b kitu, tj. zbli anie si  do bieguna 
duchowo ci11. Od kulminacji obserwujemy ruch odwrotny w kierunku fioletu, a  
do powrotu w czelu ci mroku. 

Na gruncie opery B. Bartóka jeste my w stanie zaobserwowa  w praktyce 
zal ki pó niejszych postulatów g oszonych przez grup  „Blaue Reiter”, doty-
cz cych eksploracji dwóch dziedzin sztuki, które dope niaj  si  wzajemnie, ich 
poszukiwania wspólnego ród a ekspresji plastycznej i muzycznej. 

Zamek Sinobrodego B. Bartóka stanowi znacz ce ogniwo w procesie rozwo-
ju formy operowej. Dzie o to – osadzone jeszcze w tradycyjnym rozumieniu 
formy przy wysublimowanym doborze rodków, nie tylko muzycznych, ale 
i dramaturgiczno-scenicznych – staje na rozdro u weryzmu, symbolizmu i eks-
presjonizmu. mia o mo na uzna  je za utwór otwieraj cy ekspresjonizmowi 
drog  na sceny operowe, przy jego za o eniu koegzystencji wielu dziedzin sztu-
ki, a zarazem zachowaniu odr bno ci ka dej z nich. 

                                                 
10  Schönberg w okresie pisania obu jednoaktowych oper, Erwartung oraz Glückliche Hand, pozo-

stawa  w cis ym kontakcie z Kandinskym oraz grup  „Blaue Reiter”. Doznawa  on niew tpli-
wie inspiracji, czytaj c O pierwiastku duchowym w sztuce W. Kandinsky’ego, gdzie niejedno-
krotnie odnotowanych jest szereg licznych odpowiedników brzmie  instrumentalnych dla kon-
trabasów i po cze  kolorów. St d jego zwielokrotniona wra liwo  na wzajemne wspó dzia a-
nie d wi ków i kolorów. 

11  J. Jacquot, dz. cyt., s. 168. 
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Aneks 

Tekst libretta opery Zamek ksi cia Sinobrodego 

T umaczenie z j zyka angielskiego – Ma gorzata Kaniowska 

PROLOG 

Och, skry  pragn  m  pie ,  
Gdzie , gdzie  j  ukryj ,  
By a ona, nie by o jej nigdy,  
Na zewn trz czy wewn trz?  
Pie  stara, có  znaczy –  
Panowie i Panie?  
A oto pie . 
Patrzysz, ja patrz  na ciebie, 
Kurtyna z naszych powiek ods ania si : 
Gdzie jest scena: na zewn trz czy wewn trz – 
Panowie i Panie? 
Gorycz i rado  
znajomych rzeczy, 
Zewn trzny wiat pe en wrogiego t umu, 
lecz nie to b dzie powodem naszej mierci – 
Panowie i Panie! 
Patrzymy na siebie. 

piewamy pie , 
Któ  wie sk d si  bierze? 
S uchajmy jej i podziwiajmy – 
Panowie i Panie! 

(Kurtyna podnosi si  za nim) 

Muzyka gra, ogie  p onie,  
Przedstawienie mo e si  rozpocz !  
Kurtyna z mych powiek ods ania si .  
Klaszczmy, gdy opadnie –  
Panowie i Panie!  
Stary zamek, stary jak legenda. 
Która opowiada o nim – 
Pos uchaj jej. 

(Obszerny gotycki hall w kszta cie rotundy. Stopnie schodów po lewej stronie 
sceny prowadz  w gór  ku ma ym, elaznym drzwiom. Po prawej stronie scho-
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dów widocznych jest siedem ogromnych drzwi. Czworo z nich skierowanych jest 
wprost do widowni. Troje pozosta ych znajduje si  po jednej ze stron. Brak 
okien, ozdób. Hall jest pusty i mroczny jak pieczara wykuta w sercu solidnej 
ska y. Kiedy kurtyna idzie w gór , na scenie panuje absolutna ciemno ) 

SINOBRODY 

Oto jeste my na miejscu. Spójrz,  
Przed tob  zamek Sinobrodego.  
Nie l ni on tak jak twego ojca.  
Odpowiedz Judyto. Czy pod asz za mn ? 

JUDYTA 

Id , id  najdro szy Sinobrody. 

SINOBRODY 

(Schodzi wolno schodami w dó ) 

S yszysz bicie dzwonów? 
Dziecko, twa matka siedzi pogr ona w smutku, 
Twój ojciec tarcz  i miecz przypasa , 
Brat twój osiod a  konia. 
Judyto, odpowiedz, czy pod asz za mn ? 

JUDYTA 

Id , id  najdro szy Sinobrody. 

(Sinobrody, zszed szy ju  na dó , obraca si , by spojrze  na Judyt , która za-
trzyma a si  w po owie drogi. Promie  wiat a z otwartych drzwi o wietla ich 
sylwetki) 

SINOBRODY 

Ty dr ysz, Judyto! Czy chcesz zawróci ?  

JUDYTA 

(Przyciska r k  do swej piersi) 

Nie, to ma faluj ca suknia si  spl ta a,  
Co  wzburzy o jej jedwabiste falbany. 

SINOBRODY 

Spójrz, drzwi wci  stoj  otworem. 
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JUDYTA 

Najdro szy! 

(Schodzi kilka schodów w dó ) 

Matk  i ojca umi owanych,  
Brata i siostr  oddanych,  

(Pokonuje ca  drog  w dó ) 

Wszystkich mych krewnych pozostawi am  
pogr onych w smutku, by przyj  tutaj.  
Ukochany! Je li nawet odrzucisz mnie i wygnasz.  
I tak nigdy Ci  nie opuszcz .  
Umr  na lodowatym progu twego zamku.  

SINOBRODY 

(Obejmuje j ) 

Niech wi c drzwi si  zamkn !  

(Bia e elazne drzwi zatrzaskuj  si . Hall jest o wietlony wystarczaj co, by wi-
doczne by y dwie postacie oraz siedem olbrzymich czarnych drzwi) 

JUDYTA 

(Spogl daj c badawczo, idzie wzd u  lewej ciany,  
trzymaj c za r k  Sinobrodego)  

Czy to rzeczywi cie zamek Sinobrodego?  
Dlaczego brak mu okien,  
brak s odkiego promyku wiat a? 

SINOBRODY 

Zawsze by o ich brak. 

JUDYTA 

Nigdy nie zaja nia o tu s o ce? 

SINOBRODY 

Nigdy. 

JUDYTA 

Zawsze tu ch ód i mrok? 
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SINOBRODY 

Zawsze, zawsze. 

JUDYTA 

(Idzie naprzód) 

Wszyscy, którzy przychodzili tu, 
zaprzestawali swych plotek.  
Milk y wszelkie pog oski. 

SINOBRODY 

Czy znasz je? 

JUDYTA 

Wszystko pogr one jest w cieniu. 

(Idzie po omacku naprzód. Dr y) 

ciany si  poc . Powiedz mi Sinobrody –  
Có  to za wilgo  na mym palcu?  

ciany i krokwie wszystkie p acz .  

(Zakrywa oczy r kami) 

SINOBRODY 

Judyto, Judyto, nie by oby weselej w pa acu twego ojca,  
gdzie ró e wi y si  wokó  tarasu,  
a na dachu pl sa  promie  s o ca? 

JUDYTA 

Nie, nie najdro szy Sinobrody!  
Nie pragn  ró , nie pragn  s o ca.  
Ró e, s o ce, one s  niczym,  
niczym, niczym, niczym. 
Wszystko jest okryte zmierzchem.  
Z trudem mog  zobaczy  twój pa ac.  
Wszystko tonie w ciemno ciach.  
O biedny, biedny Sinobrody. 

(T umi szloch i ca uje jego d o )  
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SINOBRODY 

Powiedz mi, Judyto, dlaczego tu przysz a ? 

JUDYTA 

By osuszy  p acz ce mury,  
osuszy  je mymi ustami.  
Rozgrza  ten lodowaty marmur,  
rozgrza  go swym cia em.  
Pozwól mi zrobi  to.  
Ukochany Sinobrody!  
Rozja ni  twój smutny zamek,  
Ty i ja prze amiemy te sza ce.  
Wiatr je oczy ci, wst pi wiat o,  
wst pi wiat o. 
Jasny jak z oto twój dom b dzie l ni . 

SINOBRODY 

Nic nie mo e roz wietli  mego zamku.  

JUDYTA 

(Obraca si  w prawo, ku rodkowi sceny) 

Chod my wi c, o szlachetny Sinobrody.  
Poka  mi ca y swój pa ac.  

(Porusza si  ku rodkowi sceny) 

Widz  siedem wielkich, zamkni tych drzwi.  
Wszystkie one okratowane i zaryglowane.  

(On pod a za ni  wzrokiem, niemo, w bezruchu) 

Dlaczego wszystkich siedem jest zaryglowanych? 

SINOBRODY 

Nikt nie mo e zobaczy  tego, co jest za nimi. 

JUDYTA 

Otwórz, otwórz! Otwórz je dla mnie.  
Wszystkie te zamki musz  zosta  otwarte.  
Wiatr je oczy ci, wst pi wiat o. 
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SINOBRODY 

Masz na my li szeptane pog oski. 

JUDYTA 

wiat o i powietrze rozwesel  twój zamek.  
Weso e, s oneczne wiat o, miej ce bryzy, 
One rozwesel  twoj  pozbawion  rado ci siedzib .  
Otwórz! Otwórz! Otwórz!  

(Wali w pierwsze drzwi. Zza drzwi dobywa si  g bokie westchnienie, jak gdyby 
nocny wiatr wzdycha  w g bi nieko cz cego si , mrocznego labiryntu)  

Ach! 

(Cofa si ) 

Co to by o, kto wzdycha , 
kto j cza . Odpowiedz Sinobrody! 
Mieszkanie a oby, pa ac alu, dom bólu. 

SINOBRODY 

Czy l kasz si ?  

JUDYTA 

(Ona cicho p acze) 

S ysz  westchnienia twego zamku. 

SINOBRODY 

Czy boisz si ? 

JUDYTA 

Tak, s ysz  westchnienia bólu.  
Chod , otwórzmy oboje razem.  
Otworz  je, tylko ja!  
Zrobi  to bardzo delikatnie,  
agodnie, agodnie, delikatnie.  

Daj mi klucze, mój Sinobrody.  
Daj mi je, poniewa  Ci  kocham.  

(Opiera si  na jego ramieniu)  
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SINOBRODY 

B ogos awione twe s odkie d onie, Judyto.  

(D wi k przekr canego klucza rozbrzmiewa w ciemno ciach)  

JUDYTA 

Dzi ki Ci, dzi ki!  

(Wraca do pierwszych drzwi) 

Sinobrody, pozwól mi otworzy  je teraz.  

(Gdy obraca si  zamek, rozleg e westchnienie znów jest s yszalne)  

S yszysz, s yszysz. 

(Drzwi otwieraj  si  bezszelestnie. Tworzy si  w cianie krwistoczerwony pro-
stok t na kszta t otwartej rany. Czerwone wiat o pada z g bi, przecinaj c pod-
og  d ugim promieniem)  

SINOBRODY 

Co widzisz? Co widzisz?  

JUDYTA 

(Przyciska r ce do piersi) 

Kajdany, sztylety, ko a tortur i obc gi. 

SINOBRODY 

Judyto, oto moja komnata tortur. 

JUDYTA 

Straszna jest ona, najdro szy Sinobrody,  
straszna, straszna. 

SINOBRODY 

L kasz si ?  

JUDYTA 

(Wzdryga si  w odrazie) 

Patrz, ciany twego zamku pokryte s  krwi !  
Patrz, ciany krwawi ..., krwawi ..., krwawi ... 
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SINOBRODY 

L kasz si ? 

JUDYTA 

(Obraca si  ku Sinobrodemu. Jej sylwetka broczy czerwonym wiat em) 

Nie! Nie l kam si . Spójrz, wit!  

(Idzie ku niemu, wzd u  promienia wiat a) 

Patrz tam, urocze promienie! 

(Kl ka i wyci ga ramiona, by zaczerpn  cho  troch  wiat a w d onie) 

SINOBRODY 

Purpurowa rzeka, splamiona krwi  woda! 

JUDYTA 

(Powstaje) 

Patrz i podziwiaj, spójrz, wschód s o ca!  
O Niebiosa! 
Musimy otworzy  wszystkie drzwi!  
O ywcze powietrze przenika przez nie. 
Wszystkie drzwi musz  si  otworzy ! 

SINOBRODY 

Dzieci , ty nie wiesz, co znajduje si  za nimi. 

JUDYTA 

Daj mi klucze do wszystkich!  
Musz  je wszystkie otworzy !  
Musimy otworzy  ka de drzwi!  
Ka de! 

SINOBRODY 

Mój zamek dr y od do u do góry.  
Mo esz otworzy  wszystkie pozosta e.  

(Daje jej drugi klucz, a ich spotykaj ce si  d onie zdaj  si  by  stopione w czer-
wonej po wiacie) 

Judyto, b d  ostro na, to mój pa ac!  
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B d  ostro na, ostro na!  

JUDYTA 

(Podchodzi do drugich drzwi) 

Otworz  delikatnie, bardzo agodnie,  
agodnie, agodnie. 

(Zamek trzaska i otwiera si . Szczelina jest ó tego koloru. Drugi promie  wia-
t a pada na pod og  wzd u  pierwszego) 

SINOBRODY 

Có  widzisz? 

JUDYTA 

Stos okrutnej broni i zbroi,  
niezliczonej, straszliwej bitewnej broni. 

SINOBRODY 

Oto moja zbrojownia, Judyto. 

JUDYTA 

Jeste  silny i pot ny.  
Lecz jak e okrutny, Sinobrody! 

SINOBRODY 

Czy l kasz si ? 

JUDYTA 

Krew na wszystkich w óczniach i sztyletach!  
Okryta krwi  jest twa bro  bitewna! 

SINOBRODY 

Czy l kasz si ?  

JUDYTA 

(Obraca si  ku Sinobrodemu) 

Daj mi klucze do wszystkich twych drzwi! 
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SINOBRODY 

Judyto! Judyto! 

JUDYTA 

(Idzie z powrotem ku Sinobrodemu wzd u  drugiego promyka wiat a)  

Oto jest drugi promie  wiat a.  
Spójrz, spójrz! 
Daj mi klucze do wszystkich drzwi! 

SINOBRODY 

B agam, b d  ostro na, ostro na, Judyto!  

JUDYTA 

Daj mi klucze do wszystkich pozosta ych. 

SINOBRODY 

Potrafisz odgadn , co le y za nimi? 

JUDYTA 

Wejd  tam, poniewa  Ci  kocham.  
Jestem tu i jestem Twoja.  
Poka  mi wszystkie twe ukryte sekrety.  
Pozwól otworzy  mi wszystkie drzwi! 

SINOBRODY 

Mój zamek dr y w posadach. 
Kamienie i al wywo uj  zachwyt. 
Judyto, ch odem i ukojeniem jest krew, która si  s czy. 

JUDYTA 

Przyby am tu, poniewa  Ci  kocham.  
Pozwól mi otworzy  wszystkie drzwi! 

SINOBRODY 

Daj  Ci trzy dalsze klucze. 
Zobaczysz, lecz nie pytaj mnie o nic. 
Cokolwiek ujrzysz, nie zadawaj adnych pyta . 
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JUDYTA 

Pozwól mi posi  klucze, które mi obieca e .  

SINOBRODY 

(Daje jej klucze. Ona wyrywa je z niecierpliwo ci  i pieszy ku trzecim drzwiom. 
Waha si  jednak przed ich otwarciem) 

Dlaczego si  wahasz? Otwórz szybko! 

JUDYTA 

Gdzie jest zamek? 
Nie potrafi  go odnale .. 

SINOBRODY 

Judyto, nie l kaj si ,  
nie l kaj si  d u ej. 

JUDYTA 

(Przekr ca klucz. Drzwi rozwieraj  si  z dono nym, metalicznym d wi kiem. 
Strumie  z otego wiat a przecina pod og  wzd u  drugiego promienia) 

Góry z ota! Bajeczne klejnoty!  

(Kl ka i grzebie w stosie skarbów. K adzie klejnoty, koron  i kosztown  peleryn  
w przedsionku drzwi) 

Migoc ce a cuchy, iskrz ce diamenty,  
b yszcz ce rubiny, ogniste per y,  
futra gronostajowe, korony chwa y! 

SINOBRODY 

To skarby mego zamku. 

JUDYTA 

Jeste  bogaty, mój najdro szy! 

SINOBRODY 

Ka dy z oty klejnot twoim b dzie,  
Wszystkie rubiny, per y, diamenty.  
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JUDYTA 

(Obraca si  z niepokojem) 

Wszystkie twe drogocenne klejnoty pokrywa krew!  

(Przygl da si  mu ze zdziwieniem) 

Twój najja niejszy klejnot broczy krwi !  

(Staje si  coraz bardziej poruszona i szalenie niecierpliwa) 

SINOBRODY 

Judyto, otwórz teraz czwarte drzwi.  
Pozwól wej  wiat u s o ca, otwórz je, otwórz.  

JUDYTA 

(Gwa townie obraca si  w kierunku czwartych drzwi i otwiera je. Ga zie obci -
one kwieciem widoczne s  w powsta ej szparze. Oblane s  niebiesko-zielonym 
wiat em. Nowy promyk wiat a pada na pod og  obok pozosta ych)  

Cudowne kwiaty,  
s odki, aromatyczny ogród,  
ukryty pod ska ami i g azami! 

SINOBRODY 

Oto mój sekretny ogród. 

JUDYTA 

Ach! Kruche kwiaty,  
Olbrzymie lilie wielko ci cz owieka!  
Ozi ble jedwabiste, wytworne ró e,  
czerwone go dziki po yskuj ce wiat em!  
Nigdy nie widzia am tak pi knych! 

SINOBRODY 

Ka dy kwiat sk ania si  przed tw  wielko ci .  
Ty stworzy a  ich p ki i kwiecie.  
Ty sprawi a , e usychaj .  
Ty jeste  t , która przywraca je do ycia w glorii!  

JUDYTA 

(Nagle pochyla si  przestraszona) 
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Twoja bia a ró a jest rozp omieniona krwaw  plam !  
Ca a ziemia wokó  jest nasi kni ta krwi ! 

SINOBRODY 

Twe spojrzenia otwieraj  kwiaty.  
S awi  Ci  one, piewaj c w po udnie.  

JUDYTA 

(Powstaje i obraca si  ku Sinobrodemu) 

Któ  wi c skropi  krwi  twój ogród? 

SINOBRODY 

Judyto, kochaj mnie, nie zadawaj pyta .  
Patrz, mój pa ac po yskuje i b yszczy.  
Judyto, otwórz teraz pi te drzwi!  

(Judyta gwa townie rusza ku pi tym drzwiom i otwiera je. Ukazuje si  wysoki 
taras oraz dalekie horyzonty, które rozpo cieraj  si  za nim. wiat o wylewa si  
b yszcz cymi kaskadami. O lepiona przez wiat o, Judyta os ania oczy r koma) 

JUDYTA 

Ach! 

SINOBRODY 

A oto moje pot ne królestwo.  
Spójrz w dó  na zanikaj ce horyzonty.  
Czy  to nie wielki kraj?  

JUDYTA 

(Patrzy niewzruszona, z roztargnieniem) 

Spokojny i olbrzymi jest twój kraj. 

SINOBRODY 

Jedwabiste ki, lasy, 
bystre strumienie wij ce si  srebrem, 
wysokie góry niebieskawe i mgliste. 

JUDYTA 

Spokojny i olbrzymi jest twój kraj. 
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SINOBRODY 

Wszystko jest twoje na zawsze, Judyto.  
Tu siedzib  sw  ma wit i zmierzch.  
Tu mieszkaj  s o ce, ksi yc, gwiazdy. 
One b d  nie miertelnymi towarzyszami twych dzieci cych  

zabaw. 

JUDYTA 

Po tamtej stronie chmura rzuca krwisty cie .  
Co zapowiadaj  te srogie chmury? 

SINOBRODY 

Spójrz, jak mój biedny zamek l ni!  
Twe czyste, b ogos awione d onie to uczyni y.  
Tak, twe d onie s  b ogos awione, Judyto!  

(Otwiera swe ramiona) 

Chod  teraz, po ó  je na mym sercu. 

JUDYTA 

(Nie porusza si ) 

Dwoje drzwi wci  pozostaje zamkni tych. 

SINOBRODY 

Te drzwi musz  pozosta  zamkni te.  
Teraz mój dom rozbrzmiewa muzyk .  
Chod  moja ukochana, t skni  za twym poca unkiem. 

JUDYTA 

Pozwól otworzy  pozosta ych dwoje drzwi! 

SINOBRODY 

Judyto, Judyto musz  Ci  poca owa .  
Chod , czekam Judyto, kochaj mnie! 

JUDYTA 

Pozwól otworzy  pozosta ych dwoje drzwi!  
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SINOBRODY 

(Opuszcza ramiona w ge cie rezygnacji) 

Dziecko, b aga a , modli a  si  o wiat o s o ca! 
Patrz jak s o ce wype nia mój dom! 

JUDYTA 

Jeszcze dwoje drzwi. 
adne z twych wielkich wrót,  

nie powinny pozosta  przede mn  zamkni te. 

SINOBRODY 

Dziecko, strze  si , strze  si  mego zamku!  
Ostro nie, on nie b dzie bardziej roz wietlony. 

JUDYTA 

Ja nie obawiam si  niczego, najdro szy Sinobrody! 

SINOBRODY 

Judyto, Judyto! 

JUDYTA 

Otwórz, otwórz tych dwoje drzwi.  
Sinobrody, Sinobrody, pot ny Sinobrody! 

SINOBRODY 

Dlaczego, ach, dlaczego, Judyto, Judyto! 

JUDYTA 

Otwórz, otwórz! 

SINOBRODY 

Chod , powierz  ci jeszcze jeden klucz.  

(Judyta wyci ga r k  w niemym daniu. On wr cza jej klucz. Gdy ona obraca 
klucz w zamku, s yszalne jest g bokie westchnienie) 

Judyto, nie otwieraj! 
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JUDYTA 

(Nag ym ruchem otwiera drzwi. Pokój staje si  nieco ciemniejszy, jak gdyby 
przeszed  przeze  cie ) 

Widz  tafl  wody, bia ej i drzemi cej.  
Có  to za tajemnicze jezioro? 

SINOBRODY 

zy, ma Judyto, zy, zy. 

JUDYTA 

(Dr y) 

Och, jakie ciche, spokojne, nieziemskie! 

SINOBRODY 

zy, ma Judyto, zy, zy. 

JUDYTA 

(Pochyla si  w dó  i spogl da w jezioro) 

pi ce, srebrne, g adkie, bajeczne! 

SINOBRODY 

zy, Judyto, zy, zy. 

(Judyta patrzy uwa nie i milcz co w jego oczy) 

SINOBRODY 

(Otwiera swe ramiona) 

Ostatnie drzwi musz  pozosta  zamkni te,  
Zamkni te na zawsze. 

JUDYTA 

(Z pochylon  g ow  zmierza ku niemu. Z arliwym spojrzeniem, a osnym b a-
ganiem tuli si  do niego) 

Najs odszy Sinobrody, we  mnie, kochaj mnie! 

(Sinobrody obejmuje j  i nami tnie ca uje. Ona k adzie g ow  na jego ramieniu) 

Czy kochasz mnie, g boko, szczerze? 
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SINOBRODY 

Któ  je li nie ty jest wiat em dnia mego zamku  
Poca uj mnie, poca uj. Nie pytaj.  

(Ca uje j  ponownie) 

JUDYTA 

(K adzie sw  g ow  na jego ramieniu) 

Powiedz mi, powiedz mi najdro szy Sinobrody,  
Powiedz mi, kogo kocha e  przede mn ? 

SINOBRODY 

Ty, która jeste  wiat em mego zamku. 
Ca uj mnie, ca uj, Nie pytaj o nic. 

JUDYTA 

Powiedz mi dlaczego j  kocha e ? 
Czy by a pi kna? Czy kocha e  j  mocniej ni  kochasz mnie? 

SINOBRODY 

Kochaj mnie, nie pytaj. 

JUDYTA 

Powiedz mi prawd , pot ny Sinobrody! 

SINOBRODY 

Judyto, kochaj mnie, nie pytaj o nic.  

JUDYTA 

(Uwalnia si  z jego obj ) 

Otwórz siódme i ostatnie drzwi!  

(On pozostaje milcz cy) 

Odgad am twój sekret, 
Wiem, co skrywasz. 
Plamy krwi na twej o nierskiej broni, 
Krew na koronie twej chwa y. 
Czerwona ziemia wokó  twych kwiatów. 
Czerwone cienie rzucane przez chmury. 
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Teraz wiem wszystko, och, Sinobrody, 
Wiem, kto p acz c, wype ni  zami twe bia e jezioro. 
Wszystkie twe ony cierpia y, 
Morderco, brutalu, przekl ty! 
Ach, te pog oski, wi c by y prawdziwe! 

SINOBRODY 

Judyto! 

JUDYTA 

A wi c to prawda, prawda!  
Musz  zbada  ka dy szczegó .  
Otwórz mi ostatnie z twych drzwi! 

SINOBRODY 

We , we . Oto siódmy i ostatni klucz.  

(Judyta stoi sztywna, nieugi ta, patrz c na niego. Nie wyci ga r ki po klucz)  

Otwórz teraz drzwi i zobacz.  
Wszystkie me poprzednie ony oczekuj  tam.  

(Przez chwil  Judyta stoi w bezruchu, potem bierze klucz dr c  r k  i idzie ku 
siódmym drzwiom, jej cia o ko ysze si  z lekka. Kiedy trzaska zamek, pi te i szó-
ste drzwi zamykaj  si  z delikatnym westchnieniem. Staje si  ciemniej. Tylko 
czwarte drzwi naprzeciwko o wietlaj  hall swymi promieniami barwnego wia-
t a. Teraz siódme drzwi otwieraj  si  i d ugi, s aby promyk srebrnej po wiaty 
ksi yca pada przez szczelin , oblewaj c twarze Judyty i Sinobrodego swym 
srebrnym wiat em) 

Serca, które kocha em i piel gnowa em.  
Patrz, oto moje poprzednie mi o ci, s odka Judyto.  

JUDYTA 

(Wzdraga si  zdziwiona i przera ona) 

ywe. One yj  tutaj! 

(Przez siódme drzwi wychodz  jego poprzednie trzy ony. Przyozdobione koro-
nami na g owach, a ich cia a p on  w blasku królewskich klejnotów. O bladych 
twarzach w dumnym, wynios ym chodzie post puj  naprzód jedna po drugiej. 
Staj  przed Sinobrodym, który pada przed nimi w ho dzie na kolana) 
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SINOBRODY 

(Jak w transie otwiera ku nim swe ramiona) 

Królewski blask! Niezrównana pi kno ! 
One zawsze b d  nie miertelne. 
One zgromadzi y wszystkie moje bogactwa. 
Zbroczy y krwi  me kwiaty. 
Tak, to one poszerzy y obszar mego królestwa. 
Wszystko do nich nale y, wszystkie moje skarby.  

JUDYTA 

(Staje wraz z nimi w rz dzie, patrzy za amana i przestraszona) 

Jakie  one s  o lepiaj co pi kne i bogate.  
Och, w porównaniu z nimi jestem niczym.  

SINOBRODY 

(Powstaje i szepcze) 

Pierwsz  znalaz em o wicie, 
purpurowym, wonnym, wczesnym brzaskiem. 
Do niej nale y wschód s o ca. 
Jej jest jego przewiewny i barwny p aszcz, 
Jej b yszcz ca korona ze srebra. 
Jej wit ka dego dnia. 

JUDYTA 

Och, ona jest znacznie bogatsza ni  ja! 

(Pierwsza ona powoli odchodzi) 

SINOBRODY 

Drug  znalaz em w promieniach s o ca,  
cichych, p on cych, z otow osych.  
Jej jest ka de kolejne po udnie,  
Jej jest jego ci kie p on ce okrycie,  
Jej z ota korona chwa y, 
Jej jest blask ka dego po udnia. 

JUDYTA 

Ona jest znacznie szlachetniejsza ni  ja!  
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(Druga ona odchodzi za drzwi) 

SINOBRODY 

Trzeci  znalaz em wieczorem,  
cichym, rozmarzonym, mrocznym zmierzchem.  
Jej jest ka dy powracaj cy zachód s o ca,  
Jej uroczysty, zabarwiony kirem p aszcz.  
Wszystkie wieczory nale  do niej. 

JUDYTA 

Pi kniejsza, bogatsza dalece ni  ja.  

(Trzecia ona wraca za drzwi. Przez d ugi czas Sinobrody stoi naprzeciw Judyty 
w milczeniu. Patrz  sobie w oczy. Czwarte drzwi powoli si  zamykaj )  

SINOBRODY 

Czwart  znalaz em po rodku nocy, 

JUDYTA 

Dosy  Sinobrody, dosy ! 

SINOBRODY 

Rozgwie d onej, okrytej hebanowym p aszczem pó nocy. 

JUDYTA 

Dosy , dosy , ja wci  tu jestem! 

SINOBRODY 

Twa blada twarz by a ca a migoc ca,  
Okaza e by y twe jedwabiste w osy,  
Ka da noc jest odt d twoj . 

(On idzie ku trzecim drzwiom. Bierze czwart  koron , p aszcz i klejnoty, które 
Judyta po o y a na progu. Trzecie drzwi zamykaj  si . K adzie p aszcz na ra-
mionach Judyty) 

Twoim jest teraz gwia dzisty p aszcz. 

JUDYTA 

Sinobrody, Sinobrody, oszcz d  mnie, oszcz d !  
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SINOBRODY 

(Nak ada jej koron  na g ow ) 

Twoj  jest teraz korona z diamentów. 

JUDYTA 

Oszcz d  mnie, och, to jest zbyt ci kie!  

SINOBRODY 

(Wiesza jej klejnoty wokó  szyi) 

Twoim jest bogactwo mego królestwa. 

JUDYTA 

Oszcz d  mnie, och, to jest zbyt ci kie! 

SINOBRODY 

Ty jeste  ukochan , minion  ukochan ,  
Jeste  królow  po ród moich kobiet,  
Moj  najlepsz , bez skazy!  

(Patrz  sobie w oczy. Pochylona pod ci arem p aszcza, z opuszczon  g ow , 
Judyta idzie drog  pozosta ych kobiet wzd u  promyka ksi ycowego wiat a ku 
siódmym drzwiom. Wychodzi, a one zamykaj  si  za ni ) 

Odt d niech zapanuje mrok, mrok, mrok.  

(Scena zanurza si  powoli w zupe nej ciemno ci, wch aniaj c sylwetk  Sinobrodego) 

Summary 

Bluebeard’s fairy tale as the source of an inspiration  

for Bela Bartók’s stage works 

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

 


