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WSTĘP

Luchino Visconti, włoski reżyser filmowy, teatralny oraz operowy utożsamiany jest ze specyficznym przedstawianiem świata pełnego przebrzmiałej
arystokracji, niezdrowych obsesji, refleksji nad pięknem i młodością oraz
przemijaniem. Jego arystokratyczne korzenie oraz młodość przypadająca na
początek XX-wieku, wraz z tematyką jego utworów sprawiają, że bywa często
przedstawiany, jako filmowy odpowiednik Marcela Prousta, francuskiego pisarza, który w swoim najsławniejszym dziele, siedmiotomowym W poszukiwaniu
straconego czasu opisywał tematy tak później bliskie twórczości Viscontiego.
I choć porównania te są jak najbardziej trafne – by przytoczyć tylko słowa Joanny Wojnickiej, która wskazuje, że świat filmu Śmierć w Wenecji jest
bardziej światem Prousta niż tym z noweli Manna [Wojnicka 2001, s.87], nie
należy zapominać o tym drugim ważnym dla włoskiego reżysera twórcy: niemieckim nobliście Thomasie Mannie. Formalnie Visconti na podstawie utworów Manna zrealizował tylko balet Mario i czarodziej w 1956 roku oraz film
Śmierć w Wenecji w 1971 roku, jednak motywy obecne w jego filmach oraz
zainteresowanie niemiecką kulturą i historią zbliżają go niewątpliwie do autora Czarodziejskiej Góry. Tematem mojej pracy są podobieństwa między twórczością niemieckiego pisarza i włoskiego reżysera - niekiedy bardzo oczywiste
(jak trylogia Niemiecka Viscontiego), niekiedy odczuwane bardziej intuicyjnie
(nowela Nieład i wczesna udręka oraz film Portret rodzinny we wnętrzu). Jej
celem jest wykazanie niesamowitego duchowego powinowactwa obu twórców,
widocznego zarówno w stylistycznej jak i intelektualnej warstwie ich dzieł, ale
także intrygujących różnic w ich światopoglądach.
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Visconti w jednym z wywiadów powiedział o Mannie: „Potrafię go zrozumieć – choć jest Niemcem z Lubeki, ja zaś mediolańczykiem” [Schifano
2010, s. 380]. Właśnie ta kulturalna dwoistość, mentalność południowoi północno-europejska, arystokratyczna i mieszczańska jest leitmotivem poniższej pracy. Podzielona na trzy rozdziały: Między Mediolanem a Lubeką – Biografia Luchina Viscontiego a biografia Thomasa Manna, Motywy w twórczości
Luchina Viscontiego i Thomasa Manna oraz Mario i Czarodziej – Mann i Visconti na deskach La Scali opisuje zderzenia osobowości a także twórczości reżysera
i pisarza w trzech aspektach: biograficznym, artystycznym oraz w kontekście
dzieła, przy którym dane im było współpracować: baletu Mario i Czarodziej.
W rozdziale Między Mediolanem a Lubeką – Biografia Luchina Viscontiego a biografia Thomasa Manna w podrozdziale Między Mediolanem i Lubeką
zestawiam życiorysy obu twórców, ich biografię, życie rodzinne oraz pokrótce
opisany dorobek artystyczny. Podrozdział Thomas Mann i kino poświęcony
jest nieoczywistym związkom niemieckiego noblisty ze sztuką filmową, jego
kinowym gustom oraz stosunkowi do adaptacji filmowych jego dzieł.
Następnie w rozdziale Motywy w twórczości Luchina Viscontiego i Thomasa Manna omawiam wyraźne podobieństwa i różnice w dziełach obu artystów.
Podrozdział „Znasz li ten kraj gdzie cytryna dojrzewa”- recepcja Północy i Południa skupiony jest przede wszystkim na recepcji wizerunku Italii w twórczości
Manna oraz Niemiec w filmach Viscontiego, a także na głębszej refleksji nad
obrazem Południa Europy w oczach artystów z Północy.
W podrozdziale W kręgu rodzinnym opisuję wizerunki rodzin, postacie matek i ojców oraz pojęcie domu, jakie odnaleźć można u obu twórców.
Ostatni podrozdział Eros i Tanatos stanowi rozszerzone omówienie tematów
kluczowych dla Manna i Viscontiego – nieznającej kompromisów amour fou,
ale także choroby, przemijania i śmierci.
Rozdział Mario i czarodziej – Mann i Visconti na deskach La Scali przedstawia w podrozdziale Pełnia harmonii charakterystykę operowych realizacji
Luchina Viscontiego oraz wagę muzyki klasycznej w jego filmach. Podrozdział Balet Mario i czarodziej stanowi opis spotkania niemieckiego noblisty
i włoskiego reżysera oraz ich artystyczną współpracę nad spektaklem baletowym w mediolańskiej La Scali.
Zestawienie dzieł obu twórców, monumentalnych jak Zmierzch bogów
i Buddenbrookowie, czy bardziej kameralnych wzorem Błędnych gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy i opowiadania Z rodu Walsüngów, stanowi podróż do naznaczonej nostalgią Europy XIX i pierwszej połowy XX wieku, przeglądu jej
bogatej estetyki, zapomnianych kulturowych rytuałów oraz intelektualnych
8
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postaw. Jednocześnie tematy podejmowane przez Manna i Viscontiego są,
i prawdopodobnie zawsze będą, aktualne: odwieczny konflikt młodości i starości, rola rodziny, niszcząca siła uczuć, mrok choroby i nieubłagany pęd czasu.
To tematy w pełni zasługujące by wybrzmiewać równoległym, interesującym
dialogiem obu twórców.
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MIĘDZY MEDIOLANEM A LUBEKĄ
– BIOGRAFIA
LUCHINA VISCONTIEGO
A BIOGRAFIA THOMASA MANNA

1.1.

Między Mediolanem a Lubeką

W rozdziale Czarodziejskiej Góry zatytułowanym Rosnący lęk. O obu
dziadkach oraz o przejażdżce łódką na przełomie dnia i nocy jest scena, w której
główny bohater Hans Castorp zdaje sobie sprawę, z zaskakującego podobieństwa między jego dziadkiem, szanowanym lubeckim kupcem, a walczącym
o niepodległość Włoch, dziadkiem jego sanatoryjnego znajomego (i samozwańczego wychowawcy) Pana Ludovico Settembriniego. W owym poetyckim ustępie, w którym Castorp porównuje figury obu dziadków do słońca
i księżyca oglądanych równocześnie podczas wieczornej przejażdżki łódką, odnaleźć można interesujące zderzenie kultur germańskiej i włoskiej, ale także
dwóch zupełnie różnych postaw życiowych, spojrzenia na patriotyzm i udział
w życiu społecznym. Jednak im bardziej zastanawia się nad tymi dwoma postaciami młody człowiek, tym więcej punktów wspólnych znajduje między dwoma odzianymi w czerń, służącym wiernie swoim krajom starcami. Podobnie
jest z postaciami Manna i Viscontiego - szereg zaskakujących podobieństw
i różnic oraz ich dzieła, książki i filmy, które pozostały by opowiadać historię
włoskiego arystokraty i niemieckiego pisarza z mieszczańskiego domu.
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Choć Luchino Visconti i Thomas Mann wydają się postaciami przynależącymi do zupełnie różnych epok, to tak naprawdę ich narodziny dzieliło jedynie trzydzieści jeden lat, mentalnie, zaś, obaj, pod pewnymi względami byli
zdecydowanie dziećmi wieku XIX. Potomkowie szanowanych rodów, wychowujący się w dość tradycyjnym otoczeniu przepełnionym kultem tradycji oraz
wciąż żywymi cieniami przeszłości, w pewien sposób wynieśli z rodzinnego
domu tematy i motywy, które przepełniać będą całą ich twórczość. Luchino
Visconti, sam w wielu wywiadach lubił przytaczać analogię między ich osobami, twierdząc, że „urodzony w 1906 roku należę do epoki Manna, Prousta
i Mahlera. Otaczający mnie świat, świat artystyczny, literacki, muzyczny to
ten właśnie świat. Bynajmniej nie przypadkowo czuję się z nim związany
[Schifano 2010, s. 83].
Jednocześnie ciężko wskazać dwa, równie różne miejsca niż Lubeka
i Mediolan. To pierwsze o kupieckich, hanzeatyckich korzeniach i gotyckich budowlach, gdzie ponury i romantyczny północny krajobraz miesza się
z urokliwą zabudową, która doskonale oddaje ducha mieszczańskiej wygody
i owego gemütlichkeit. Drugie – zdecydowanie pamiętające o średniowiecznych
i renesansowych czasach, gdy rody Sforzów i Viscontich władały miastem oraz
pozostające kulturalnym centrum Włoch ze słynną operą La Scala.
Thomas Mann przyszedł na świat 6 czerwca 1975 roku, jako Paul Thomas Mann w rodzinie szanowanego kupca i senatora wolnego miasta Thomasa Johanna Heinricha Manna, która obfitowała w dostatek i handlowe
tradycje. Rodzina Mannów posiadała elegancki dom w Lubece oraz starą kamienicę, w której mieszkała babka Thomasa Elizabeth Mann z domu Marty
(dom uwieczniony później przez pisarza, jako kamienica Buddenbrooków).
Thomas był drugim synem (po urodzonym cztery lata wcześniej Luisie Heinrichu – w przyszłości również pisarzu) i miał jeszcze trójkę młodszego rodzeństwa: siostry Julię i Carlę oraz brata Victora [Robertson 2002, s. XV). Mimo iż
rodzina Mannów zamieszkiwała Lubekę od pokoleń, a (jak wspomina sam pisarz) jego dzieciństwo należało do szczęśliwych, Thomas czuł się w kupieckim
mieście zaskakująco „nie na miejscu”. Uczucie to utożsamiał, (czemu dobitnie
da wyraz w autobiograficznej noweli Tonio Kröger) z obcym pochodzeniem,
swojej matki Julii, z domu da Silva-Bruhns, którą w Szkicu autobiograficznym tak scharakteryzował: „matka natomiast ujrzała światło dzienne w Rio
de Janeiro, jako córka właściciela plantacji, Niemca, i Brazylijki portugalsko-kreolskiego pochodzenia; dopiero w wieku lat siedmiu została przeniesiona na niemiecką glebę. W młodości budziła powszechny zachwyt swą urodą
o typie wybitnie romańskim i odznaczała się niezwykłą muzykalnością. Kiedy
12
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zastanawiam się nad źródłem moich przyrodzonych skłonności, przypominam
sobie sławny wierszyk Goethego i stwierdzam, że ja także odziedziczyłem po
ojcu „powagę życia”, po matce zaś „radosne usposobienie”, to znaczy artystyczno-zmysłową naturę i – w najszerszym tego słowa znaczeniu- pociąg do
fantazjowania”[Mann 1971, s. 27].
Przyszły pisarz nie przepadał za nauką w lubeckim gimnazjum, a ujawnienie jego talentów pisarskich nie przysporzyło mu bynajmniej ani większej
sympatii wśród nauczycieli, ani popularności wśród kolegów, w większości
synów kupców prezentujących raczej miałkie pojęcie o literaturze czy świecie
poza murami Lubeki. Ale w szkole tej zawarł prawdziwą przyjaźń z chłopcem,
który później będzie pierwowzorem postaci Hansa Hansena w Tonio Krögerze
czy Przybysława Hippe w Czarodziejskiej Górze [Mann 1971, s. 29]. W tamtym okresie Manna pociągały muzyka, literatura, teatr. Jednym z pierwszych
najbardziej przełomowych momentów w życiu mężczyzny, jaki nastąpił, gdy
miał szesnaście lat była przedwczesna śmierć ojca z powodu zakażenia krwi.
Wywróciła ona uregulowane życie rodziny Mannów do góry nogami. Zlikwidowano firmę Johanna Heinricha zajmującą się handlem zbożem, sprzedano
oba lubeckie domy, a wkrótce Julia Mann przeniosła się z dziećmi do Monachium, którego weselsza atmosfera i bardziej przypominający południe klimat
odpowiadały jej w o wiele większym stopniu niż Lubeka. Thomas dołączył do
rodziny po ukończeniu szkoły trzy lata później, żegnając hanzeatyckie miasto,
które nie raz powróci w jego twórczości i które w specjalnym odczycie wygłoszonym już, jako uznany pisarz w 1926 roku nazwie: „duchową formą życia,
to chodziło mi o formę życia i życiową postawę syna Lubeki, syna, który w tej
chwili mówi do was, a stał się artystą, pisarzem, twórcą, o ile go tak nazwać
chcecie, nie przestając być jednocześnie wiernym Lubece, jako artysta i pisarz”
[Mann 1971, s. 6].
Choć to pierwsze wspomnienia z gotyckiego miasta i wakacji w nadbałtyckim Travemünde ukształtują jego pisarstwo, to właśnie Monachium pozostało właściwym domem Thomasa Manna przez prawie czterdzieści lat i było
świadkiem jego największych literackich sukcesów. Tam też pod koniec epoki, jeszcze, jako pracownik towarzystwa ubezpieczeń, (którą to posadę Mann
szybko porzucił próbując sił w dziennikarstwie, uczestnicząc w wykładach
na monachijskim uniwersytecie oraz w kawiarnianych spotkaniach literatów,
artystów i aktorów) zadebiutował w 1894 roku nowelą Upadła (Geffalen)
opublikowaną w magazynie Die Gesellschaft. Cztery lata później wydał swoją pierwszą książkę: zbiór opowiadań Mały Pan Friedemann (Der kleine Herr
Friedemann), a w 1901 roku w wydawnictwie Fischera światło dzienne ujrzeli
13
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Buddenbrookowie (Buddenbrooks) – jeden z największych literackich sukcesów
Manna. Jednocześnie w tym okresie pisarz nie tylko chłonął artystyczną atmosferę Monachium, (którą po wielu latach odtworzy w Doktorze Faustusie), ale
także rozpoczął podróże po Europie – wraz z bratem Heinrichem wielokrotnie spędzali wakacje we Włoszech, poznając Florencję i Rzym. Do wybuchu
I wojny światowej życie pisarza był pasmem sukcesów osobistych i literackich. Ożenił się z córką zamożnego profesora matematyki i wybitnego znawcy
Wagnera, Katią Pringesheim i został ojcem szóstki dzieci. Wydał zbiór opowiadań Tristan (zawierający nowele Tonio Kröger), książkę Królewska wysokość
(Königliche Hocheit), a także nowelę Śmierć w Wenecji (Tod im Venedig), zaś
jego wizyta w szwajcarskim sanatorium w Davos, w którym przebywała jego
żona przyczyni się później do rozpoczęcia prac nad Czarodziejską Górą (Der
Zauberberg).
Pierwsze lata życia Luchina Viscontiego, urodzonego już na początku
nowego wieku 2 listopada 1906 roku upływały z kolei w atmosferze zupełnie
innej od tej cechującą zamożną niemiecką klasę kupiecką. Ród Viscontich
o charakterystycznym herbie z wijącym się wężem, nie przez dekady, a wieki
kształtował historię Mediolanu i Lombardii. Luchino przyszedł na świat w renesansowym mediolańskim pałacu położonym niedaleko słynnej Duomo oraz
La Scali, jako czwarty syn Księcia Giuseppe Visconti di Modrone i jego żony
Carli Erby spadkobierczyni jednej z najbogatszych przemysłowych rodzin
Mediolanu (do Erbów należała jedna z największych firm farmaceutycznych
i kosmetycznych tamtego okresu). Miał siedmioro rodzeństwa i pierwsze lata
jego życia, aż do wybuchu I wojny światowej spędził w trudnym do wyobrażenia luksusie, nie tylko odebrał staranną edukację, ale rozwijał się artystycznie
(wraz z rodzicami uczęszczał do teatru i opery) i wykazywał duże uzdolnienia muzyczne (podobnie jak Mann z zapałem uczący się gry na skrzypcach).
Okres I wojny światowej, naznaczony był dla rodziny długą nieobecnością
ojca, który jako ochotnik zaciągnął się do armii. Podobnie jak rodzice Thomasa Manna, tak i małżeństwo Viscontich nie należało do szczególnie dobrze dobranych. Donna Carla Erba, tak samo jak w przypadku Julii Mann,
kobieta o silnej osobowości i nietypowym charakterze oraz Don Giuseppe,
kapryśny i niekryjący własnych romansów rozstali się na początku lat 20-tych,
gdy przyszły reżyser był jeszcze nastolatkiem i ów rozdźwięk w rodzinie odbił
się wyraźnie na jego dorastaniu. Młodość Viscontiego przypadająca na przełom lat 20-tych i 30-tych w faszystowskich Włoszech, była okresem poszukiwań, w którym młody arystokrata przeżyje swój epizod ze służbą wojskową
w Szkole Kawalerii w Pinerolo i Pułku Sabaudzkim [Schifano 2010, s. 464],
14
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a profesjonalną hodowlą koni, a także planowanym małżeństwem z austriacką
arystokratką Irmą Windisch-Graetz, na które jej rodzina nie wyrazi zgody.
Choć przyszły reżyser w przeciwieństwie do Thomasa Manna, od czasów
wczesnej młodości był zaznajomiony z artystycznymi sferami, to dopiero poznanie niemieckiego fotografa Horsta P. Horsta i wyjazd do Paryża w 1936
roku stanowiło swoisty przełom w jego przyszłej reżyserskiej karierze. Tam
właśnie legendarna projektantka mody i przyjaciółka oraz mecenaska wielu
artystów Coco Chanel przedstawiła Viscontiego słynnemu francuskiemu reżyserowi Jeanowi Renoirowi. To spotkanie zaważyło na losach włoskiego arystokraty, który został asystentem Renoira przy kręceniu jego Wycieczki na wieś
(Partie de campagne, 1936) oraz zaprojektował również kostiumy do filmu. Ich
następny wspólny projekt Tosca na podstawie sztuki Victoriena Sardou oraz
opery Giacomo Pucciniego przerwał wybuch II wojny światowej. Koniec lat
30-tych był dla Luchino Viscontiego ciężkim okresem nie tylko z powodu
nadchodzącej wojny, która powoli ogarnie całą Europę i uniemożliwi mu kontakty z kosmopolitycznymi przyjaciółmi, ale także z powodu śmierci najpierw
matki, a potem ojca. W styczniu 1939 roku odejdzie najpierw Donna Carla
Erba, (której śmierć spowoduje przeprowadzkę Viscontiego z mediolańskiego palazzo do Rzymu), a w grudniu 1941 roku umrze książe Giuseppe, po
którym Luchino odziedziczy dom przy Via Salaria w Rzymie. Jednocześnie
mimo wojennej zawieruchy i okresu żałoby mężczyzna rozpoczął pracę nad
swoim debiutanckim filmem Opętanie (Ossesionne, 1943 r.) z Clarą Calamai
i przyjacielem, aktorem Massimo Girottim, który po premierze zostanie zdjęty z kin i wywoła skandal swoim bezkompromisowym ukazaniem włoskich
realiów, dalekim od uładzonego włoskiego kina tamtego okresu. W latach
II wojny światowej Visconti zajmował się również działalnością w Ruchu Oporu, za którą został aresztowany w kwietniu 1944 roku i osadzony w więzieniu San Gregorio, z którego zostanie zwolniony jeszcze przed wkroczeniem
alianckiej armii [Schifano 2010, s. 465]. Już po wyzwoleniu wziął udział
w procesach rozliczających faszystowskich dygnitarzy.
Kariera artystyczna włoskiego reżysera rozpoczęła się w pełni dopiero
po zakończeniu wojny. W styczniu 1945 roku zadebiutował, jako reżyser
teatralny wystawiając sztukę Jeana Cocteau Straszni rodzice w rzymskim Teatro Eliseo, która zapoczątkuje prawie trzy dekady jego teatralnych spektakli
– Visconti realizować będzie Czechowa, Millera czy Szekspira (zob. rozdział
Pełnia harmonii). W listopadzie 1947 roku rozpocznie się realizacja Ziemia
drży (La terra trema, 1948 r.) jego neorealistycznego dzieła opowiadającego
o życiu sycylijskich rybaków (zaplanowanego początkowo, jako pierwszą część
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trylogii). Ziemia drży była jednym z pierwszych znaczących sukcesów reżysera
– film otrzymał Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji. Pod koniec lat 40-tych
fascynacja reżysera operą i osobą Marii Callas sprawi, że zacznie rozważać
wystawianie spektakli operowych. W tamtym okresie Visconti był także związany z Franco Zefirellim, scenografem i późniejszym reżyserem filmowym,
teatralnym i operowym.
Dla Thomasa Manna wybuch I wojny światowej rozpoczął dość problematyczne okres w życiu. Jak sam przyznał się po latach, w pierwszych latach
wojny niesiony na fali narodowego entuzjazmu (stan jego zdrowia uniemożliwiał służbę wojskową) popełnił kłopotliwe dzieło Rozważania człowieka apolitycznego (Betrachtungen eines Unpolitische), które sam określał, jako „duchową
służbę z bronią w ręku, służbę, do której zostałem powołany” [Mann 1971,
s. 54]. Jednak Rozważania człowieka apokaliptycznego, eseje wydane już pod
koniec wojny, gdy czas pokazał, że słowa Manna o cesarzu Wilhelmie II i roli
narodu niemieckiej w wojnie bardzo szybko się zdezaktualizowały, okazały
się książką, która przez lata będzie mu sprawiać szereg problemów. Nie tylko
na pisarza spadła fala krytyki, ale także Rozważania… w burzliwych latach
20-tych były przywoływane przez wielu publicystów o poglądach związanych
z ruchem narodowo-socjalistycznym, co zupełnie kłóciło się z antyfaszystowskimi poglądami samego Manna.
Początek lat dwudziestych, rodząca się Republika Weimarska, (którą
Mann zdecydowanie poprze, jako uznany pisarz) oraz okres inflacji znajdą
odzwierciedlenie w jego opowiadaniach Pan i pies (Herr und Hund) oraz Nieład i wczesna udręka (Unordnung und frühes Leid). Monachium zaś, w którym
zamieszkiwała rodzina Mannów, stanie się świadkiem rodzącego się nazizmu,
tematu, który Mann poruszy wprost dopiero w Doktorze Faustusie (Doctor
Faustus) w latach 40-tych, ale którego pokłosie można znaleźć w metaforze nazizmu i faszyzmu w opowiadaniu Mario i czarodziej (Mario und der Zauberer).
Okres powojenny to także okres wzmożonej pracy pisarza nad rozpoczętą
jeszcze w 1913 roku Czarodziejską Górą, która w ostatecznym kształcie ukaże
się w 1924 roku i stanowić będzie jedno z największych arcydzieł, jakie wyjdą
spod pióra Thomasa Manna. Przyniesie ona ponad pięćdziesięcioletniemu pisarzowi szereg zaszczytów, a także przyczyni się do jego wzmożonej aktywności podróżniczej – Mann w latach dwudziestych i trzydziestych odwiedził nie
tylko szereg Europejskich krajów, ale także Bliski Wschód, w tym Egipt i Palestynę, co poniekąd zainspirowało go do podjęcia tematu biblijnego w Józefie
i jego braciach (Joseph und seine Brüder). W 1929 roku nastąpiło prawdziwe
ukoronowanie jego kariery: Thomas Mann otrzymał literacką nagrodę Nobla.
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W latach 30-tych pisarz i noblista przeżył jedne z najgorszych chwil, jakie
mogą spotkać artystę. Po dojściu Hitlera do władzy na początku 1933 roku
Mann, (który nie raz dawał wyraz swojej dezaprobacie dla poczynań nazistów)
prawie z dnia na dzień musiał wraz z rodziną opuścić swój dom w Monachium
oraz Niemcy, jego książki zaś zostały zakazane i palone na stosach. Rozpoczął
się dla niego okres prawdziwej tułaczki – początkowo zamieszkał w Küsnacht
niedaleko Zurychu, jednak w związku z napiętą i coraz bardziej niebezpieczną
sytuacją polityczną w Europie w 1938 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. W 1936 roku pozbawiony przez Rzeszę niemieckiego obywatelstwa,
pisarz przyjął obywatelstwo czeskie, a na początku lat 40-tych wraz z żoną Katią amerykańskie. W tej trudnej dekadzie nie przestał tworzyć wydając pierwsze tomy Józefa i jego braci oraz książkę Lotta w Weimarze (Lotte in Weimar).
Lata wojny spędził w Kalifornii pracując nad podejmującym tematy nazizmu
i sztuki Doktorem Faustusem, ale także nad serią przemówień do narodu niemieckiego. Do Europy powrócił dopiero w 1947 roku odwiedzając Szwajcarię,
Włochy i Wielką Brytanię.
Obaj twórcy spotkali się na początku lat 50-tych (prawdopodobnie również dzięki znajomości Viscontiego z synem Manna Klausem), a Mann zezwolił reżyserowi na baletową realizację jego opowiadania Mario i czarodziej
w mediolańskiej La Scali. Z powodu problemów z władzami opery, realizacja
przedstawienia pomyślanego przez Viscontiego, jako połączenie opery, baletu
i pantomimy przesunie się o kilka lat i Thomas Mann niestety nie doczeka
przedstawienia.
Włoski reżyser zadebiutował na scenie La Scali dopiero w 1953 roku, realizując swój długo oczekiwany projekt: operę z Marią Callas. Między 1953
a 1957 rokiem wraz z divą wystawił pięć oper (w tym słynną wersję Traviaty)
i praktycznie aż do początku lat 70-tych będzie reżyserował rozliczne spektakle
operowe. W tym okresie powstaną też następne ważne w jego twórczości filmy:
Najpiękniejsza (Belissima, 1951) z jego przyjaciółką Anną Magnani, będące zupełnym odejściem od neorealizmu (Visconti po Ziemia drży był utożsamiany
z kinem neorealistycznym), bliskie operowej stylistyce Zmysły (Senso, 1954)
oraz adaptacja noweli Fiodora Dostojewskiego Białe noce (Le notti bianche,
1957).
Co ciekawe zarówno Visconti jak i Mann żywili bardzo podobne poglądy, co do rzeczywistości zastanej po II wojnie światowej. Visconti członek
Włoskiej Partii Komunistycznej oraz Ruchu Obrońców Pokoju był przeciwnikiem rządzących we Włoszech chadeckich władz, (które cenzurowały jego
projekty filmowe), Thomas Mann zaś z niepokojem przyglądał się kształtowi
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powojennych Niemiec nie do końca zgadzając się ani z linią polityczną prezentowaną przez RFN ani z postępowaniem komunistycznych władz NRD.
Uważnie przyglądał się także poczynaniom amerykańskiej Komisji do Badania Działalności Antyamerykańskiej i to właśnie atmosfera politycznego „polowania na czarownice”, (która bezpośrednio dotknęła także jego córkę Erykę,
znaną z lewicowych poglądów) sprawiła, że w 1952 roku Mannowie przenieśli się do Szwajcarii, gdzie zamieszkali niedaleko Zurychu. Okres ten był dla
pisarza także pełen osobistych tragedii: w 1949 roku samobójstwo popełnił
jego najstarszy syn, pisarz Klaus Mann, zaś w 1950 roku umarł starszy brat
Heinrich Mann. Również stan zdrowia noblisty zdecydowanie się pogarszał,
pomimo to nie mężczyzna nie zaprzestawał pisania. W latach 50-tych wydał
dwie powieści – osadzonego w średniowieczu Wybrańca (Der Erwahlte) oraz
rozpoczętą jeszcze przed I wojną światową powieść łotrzykowską Wyznania
hochsztaplera Feliksa Krulla (Bekantnisse des Hochstaplers Felix Krull), a także
ostatnią nowelę poruszającą temat kobiecej fizjologii – Oszukaną (Die Betrogene). Koniec życia pisarza upłynie na planach związanych z kolejnymi po
Królewskiej wysokości (Königliche Hocheit, reż. H. Braun, 1953) adaptacjami
jego filmów.
Lata 60-te włoski reżyser rozpoczął filmem Rocco i jego bracia (Rocco
e i suoi fratelli, 1960) z aktorem będącym jego odkryciem – Alainem Delonem. Utwór nieprzychylnie przyjęto na festiwalu w Wenecji – mimo to
otrzymał nagrody FIPRESCI oraz Srebrnego Lwa, stanowił za to ogromny
sukces frekwencyjny. Następny projektem Viscontiego była adaptacja bliskiej
mu książki Giuseppe Tomasi di Lampedusy Lampart (Il gattopardo), podczas której trwającej ponad rok realizacji, reżyser zyskał reputację legendarnie
nie liczącego się z kosztami, film zaś otrzyma Złotą Palmę na festiwalu w
Cannes. W trakcie kręcenia, kolejnego, znacznie bardziej kameralnego filmu
Błędne gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy (Vaghe stelle dell’Orsa, 1965) Visconti
poznał austriackiego aktora Helmuta Bergera, który zostanie jego kilkuletnim
partnerem i którego obsadzi w Zmierzchu bogów (La caduta degli dei, 1969),
Ludwigu (Ludwig, 1973) oraz Portrecie rodzinnym we wnętrzu (Gruppa di famiglia in un interno, 1974). W 1965 roku na festiwalu w Wenecji reżyser
zostanie nagrodzony Złotym Lwem za Błędne gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy.
Zdecydowanie mniejszy sukces odniesie jego adaptacja Obcego (Lo straniero,
1967) Alberta Camusa z Marcello Mastroiannim, filmu, który na skutek zatargów z producentami trafił do kin w kształcie zdecydowanie niezaaprobowanym przez Viscontiego (podobny los spotka też później Ludwiga) – będzie
to jedyny film, którego reżyser dosłownie się wyprze [Schifano 2010, s. 469].
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Pod koniec lat 60-tych odniósł jednak kolejny sukces, filmem zapoczątkowującym tzw. trylogię Niemiecką kontrowersyjnym Zmierzchem bogów oraz
rozpoczął pracę nad ekranizacją Śmierci w Wenecji (Morte a Venezia, 1971),
przede wszystkim szukając odpowiedniego wykonawcy do roli Tadzia. W trakcie kręcenia adaptacji Manna, Visconti podjął również długo odkładane plany
realizacji siedmiotomowego W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta,
które jednak nie wyjdą poza wstępne przygotowania, zaś iście mordercze tempo pracy sprawiło, że reżyser podupadł na zdrowiu. Podczas wyczerpujących
prac nad Ludwigiem dostał wylewu, co skutkowało paraliżem lewej strony ciała
i długotrwałą rehabilitacją oraz zmianą w swoim trybie życie, jaką musiał przeprowadzić. Mimo stanu zdrowia Visconti nie tylko planował kolejne projekty
filmowe i realizacje operowe, ale w dalszym ciągu kręcił filmy, choć na mniejszą skalę. Kameralny dramat Portret rodzinny we wnętrzu wejdzie na ekrany
w grudniu 1974 roku, zaś adaptacja D’Annunzia Niewinne (L’innocente, 1976)
– którą reżyser nakręci będąc na wózku inwalidzkim po złamaniu nogi będzie
jego łabędzim śpiewem.
Niemiecki noblista odejdzie 12 sierpnia 1955 roku w Zuryskiej klinice
po operacji związanej z miażdżycą, na którą cierpiał od lat. Po latach, Visconti
po wylewie znajdzie się w tej samej klinice, co natchnie go do prób adaptacji
Czarodziejskiej Góry – nie zdąży jednak zrealizować swoich planów. Włoski
reżyser umrze w swoim rzymskim mieszkaniu 17 marca 1976 roku.
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1.2.

Thomas Mann i kino

Stosunek niemieckiego pisarza do kina, który można odtworzyć z jego
listów oraz dość nielicznych fragmentów jego dzieł poświęconych temu zagadnieniu, w pełni odzwierciedla postawę wielu ówczesnych intelektualistów.
Jest to stosunek raczej lekceważący, naznaczony początkowo niechęcią do nowego medium, który z czasem wyewoluuje w stronę ostrożnej aprecjacji oraz
budowanego przez lata swoistego szacunku. Mann, którego młodzieńcze lata
przypadają na pierwsze pokazy Bioskopu Braci Składanowskich (w 1895 roku
miał dokładnie dwadzieścia lat) oraz stopniowy rozwój przemysłu kinematograficznego w Monachium, (w którym pisarz od 1894 roku zamieszkiwał),
bynajmniej nie poświęcał tego rodzaju wydarzeniom miejsca w swoich zachowanych listach. Podobnie też nie znajdziemy w jego opowiadaniach wzmianek
o raczkującej sztuce filmowej. Czy uczestniczył w pokazach filmowych organizowanych w istniejącym od 1907 roku monachijskim kinie Gabriel
Filmtheater nie wiadomo, ale z całą pewnością nieobce mu były seanse bioskopu, które dość dokładnie opisze później w powieści Czarodziejska Góra
w rozdziale Taniec szkieletów.
W zachowanych listach Manna, pierwsza filmowa wzmianka pochodzi
dopiero z lat 30-tych – złota era niemieckiego kina przypadająca na lata 20-te,
twórczość Murnaua, Fritza Langa czy Pabsta w jego korespondencji pozostaje
bez echa. W przeciwieństwie do opisywanych znajomym i korespondencyjnym przyjaciołom (jak pisarz Hermann Hesse) spektakli teatralnych i koncertów, w których uczestniczył, pisarz milczy o swoich kinowych eskapadach
oraz stosunku do pierwszej filmowej adaptacji jego dzieła Buddenbrookowie
– zrealizowanej w 1923 roku przez Gerharda Lamprechta. Podobnie zastanawiające jest jego milczenie w sprawie kinowych sukcesów brata Heinricha
Manna, twórcy powieści Profesor Unrat, która w 1930 roku została z ogromnym powodzeniem zekranizowana, jako Błękitny anioł (Der blaue Engel) przez
Josepha von Sternberga z Marleną Dietrich i Emilem Jenningsem. Czy noblista widział ten film i doceniał mistrzowskie zestawienie mieszczańskich cnót
i umiłowania porządku z niebezpiecznym światem kabaretu, zbliżone zresztą
do tematu niektórych jego wczesnych opowiadań (jak Pajac), pozostaje kwestią nierozstrzygniętą. Obu braci łączyła zresztą dość burzliwa relacja, pełna
rywalizacji i sprzecznych poglądów, co również mogło wpłynąć na powściągliwość Thomasa Manna w poruszaniu spraw brata w swoich listach.
Począwszy od lat 30-tych niemiecki pisarz zabiera czasem zdanie
w kwestii kina, zwykle są to opinie raczej utrzymane w tonie pełnym wyższości,
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w którym brakuje pełnego zachwytu entuzjazmu zarezerwowanego dla teatru,
opery czy koncertów muzyki poważnej – rozrywek kultury wysokiej. Niekiedy zaś jego zdanie na temat klasyków kina z dzisiejszego punktu widzenia
może wprawiać w konsternację, podobnie jak uznanie pisarza dla niektórych
filmów wyraźnie należących do kina klasy B. Jednocześnie dziwi przy tym wyraźny entuzjazm dla filmowych ekranizacji jego utworów, nawet tych wydawałoby się bardzo ciężkich do przełożenia na język kina. Pierwsza wzmianka
w jego zachowanej korespondencji dotyczy właśnie realizacji filmu na podstawie pierwszego tomu Józefa i jego braci – projekt, który bynajmniej nie doszedł do skutku. W liście do Ferdynanda Liona (szwajcarskiego dziennikarza
i pisarza) datowanym na 3 września 1934 roku (a więc już po wyprowadzce
Mannów z nazistowskich Niemiec do Szwajcarii) pisarz informuje adresata,
że przesyła mu egzemplarz Jakuba (pierwszego tomu Józefa i jego braci), który
„jest teraz filmowany w Londynie” [Mann 1966, s.486]. Projekt ten nie doszedł do skutku, a już w późniejszym o dwa miesiące liście do Gottfrieda Bermanna Fischera (znajomego i wydawcy) Mann grzecznie odmawia propozycji
sfilmowania Śmierci w Wenecji z aktorem Adolfem Wohlbruckiem (znanego
później w kinematografii brytyjskiej jako Anton Walbrook – pamiętnego wykonawcy ról w filmach Michaela Powella i Emerica Pressburgera jak Czerwone
trzewiki [The Red Shoes, 1948] czy Życie i śmierć pułkownika Blimpa [The Life
and Death of Colonel Blimp, 1943]), określając ją „interesującą, ale jej realizacja wydaje mi się mało prawdopodobna” [Mann 1966, s. 492]. Swoją decyzję
uzasadnia (dosyć trafnie) faktem, że Wohlbruck jest zbyt przystojny do roli
Aschenbacha, za stary zaś by zagrać Tadzia. Jednocześnie pisarz dowodzi też
rozeznania w ówczesnej kinematografii dodając, że w Maskaradzie (Maskerade, reż. W. Frost, 1934) Wohlbruck był jego zdaniem doskonały, podobnie
jak Paula Wessely. Maskarada, kostiumowy film muzyczny (akcja rozgrywa
się w Wiedniu na początku XX wieku) i typowy przykład filmowej operetki (Operettenfilm) nie wydaje się filmem, który mógłby przypaść do gustu
wytrawnemu koneserowi sztuki, ale to tylko kolejny przyczynek do teorii, że
gusta filmowe Manna mogły być bardziej eklektyczne niż przypuszczalibyśmy
na pierwszy rzut oka.
Przełom lat 30-tych i 40-tych to też niezwykle burzliwy okres w osobistym życiu pisarza, naznaczony wyprowadzką z rodzinnych Niemiec, a później z powodu coraz bardziej pogarszającej się sytuacji politycznej w Europie
wyjazdem do Stanów Zjednoczonych w 1938 roku. Tam Mann i jego żona
Katia, początkowo planowali zamieszkać na terenie uniwersytetu Princeton
(gdzie pisarzowi zaoferowano stanowisko), ale środowisko to nie do końca im
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odpowiadało. W liście z 12 maja 1938 roku do syna Klausa Manna noblista rozważa
(raczej zaskakującą) możliwość zamieszkania w słonecznej Kalifornii, blisko
filmowego światka, którego atmosfera odpowiada mu bardziej niż amerykańskich uczelni: „Princeton gdzie byliśmy niedawno, jest bardzo ładny. Ale jeśli
o mnie idzie, obawiam się trochę atmosfery środowiska uczonych. W gruncie
rzeczy bardziej mi odpowiada ludek filmowy w Hollywood. Obie możliwości
mają swoje dobre i złe strony. Trzeba się zastanowić. Princeton jest oczywiście
more dignified, i blisko stamtąd do Nowego Jorku i Europy. Ale weselsze
i korzystniejsze pod względem klimatu byłyby Beverly Hills lub Santa Monica” [Mann 1973, s.618].
W końcu Mannowie zdecydowali się na Kalifornię i bliskie sąsiedztwo
miasta snów – do 1952 roku będą rezydować w Pacific Palisades przy 1550
San Remo Drive. Decyzja pisarza, bynajmniej niebędącego miłośnikiem kina,
który stereotypowo bardziej pasowałby do spędzania czasu w nobliwych bibliotekach uczelni Ivy League na Wschodnim wybrzeżu niż hollywoodzkich
bankietów, mogła być jednak podyktowana kosmopolityczną atmosferą Hollywood. Mann, piewca rodzinnej Lubeki oraz Monachium, po doświadczeniach I wojny światowej stał się przede wszystkim kosmopolitą, zaangażowanym w sprawy Europy i ponadnarodowych więzi między artystami. Ten
wielonarodowy klimat prawdopodobnie odnalazł właśnie w Kalifornii, gdzie
w przemyśle filmowym twórcy, będący imigrantami z nazistowskich Niemiec
(jak znajomy Manna Max Reinhardt), Węgier czy Czechosłowacji znaleźli
bezpieczną przystań i zatrudnienie.
Początek lat 40-tych z pewnością jest okresem, w którym pisarz będzie dość często bywał w kinie. Z racji miejsca zamieszkania oraz kontaktów
z niemieckimi emigrantami i ludźmi kina (jak Ernst Lubitsch) temat filmu,
recenzje oraz refleksja nad istotą medium zajmie w jego korespondencji zdecydowanie więcej miejsca. W liście do przyjaciółki (i częstej korespondentki)
Agnes E. Mayer z 26 listopada 1940 roku znaleźć można pierwszą wzmiankę
o jego wizycie w amerykańskim kinie (w Chicago), gdzie wraz z żoną widział
Dyktatora (The Great Dictator, 1940) Charliego Chaplina. Uznawany dziś za
jeden z najlepszych filmów Chaplina, nie zrobił zbyt wielkiego wrażenia na
niemieckim pisarzu, aczkolwiek Mann nie odmówił mu komizmu: „widzieliśmy dość słabą, ale chwilami bardzo śmieszną chaplinowską parodię dyktatora” [Mann 1970, s. 219].
Zdecydowanie więcej entuzjazmu wzbudził w nim The Devil and Daniel Webster - film niemieckiego aktora, (którego Mann mógł w latach 20tych podziwiać w Gabinecie figur woskowych [Das Wachsfigurenkabinett, reż.
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P. Leni, 1924] czy w Fauście [Faust, reż. F.W.Murnau, 1926]) i reżysera Williama Dieterle, z powodzeniem odnajdującego się w hollywoodzkich realiach
i realizującego na przestrzeni lat Portret Jennie (Portrait of Jennie, 1948) czy
Salome (Salome, 1953). Kostiumowy The Devil and Daniel Webster na podstawie opowiadania Stephana Vincenta Beneta z fabułą nawiązującą do Fausta
Goethego (jednego z ulubionych dzieł Manna, które zainspiruje go do stworzenia Doktora Faustusa) wyraźnie poruszał tematykę odpowiadającą niemieckiemu pisarzowi. W liście do Agnes E. Mayer z 26 lipca 1941 opisuje prywatny
pokaz filmowy, w którym uczestniczył, błędnie podając tytuł filmu: „Wczoraj wieczorem mieliśmy tu prywatny pokaz nowego filmu Dieterlego Daniel
Webster and the Devil – według noweli tego samego znakomitego człowieka,
który napisał dla „Tribune” ten ładny autobiograficzny esej o mnie. Świetny
picture – zamerykanizowana bajka, patriotycznie-fantastyczna i doskonale zagrana” [Mann 1970, s. 264].
Kolejnym ogniwem łączącym niemieckiego pisarza ze światem kina była
osoba jego starszego brata. Heinrich Mann, podobnie jak Thomas, zmuszony
był do emigracji z nazistowskich Niemiec (książki obu braci nieodpowiadające
ówczesnym władzom płonęły na stosach), finansowo zaś radził sobie o wiele
gorzej niż brat-noblista i zmuszony był do szukania zarobków w Hollywood.
W dwóch listach z października 1941 roku (do pisarza Oskara Marii Grafa
oraz do samego szefa MGM Louisa B. Mayera) Mann nakreśla sytuację zarówno brata, jak i innych zatrudnionych w studiach filmowych emigracyjnych
pisarzy. Noblista w liście do Grafa poddaje refleksji los swoich kolegów po
piórze, którzy pod względem finansowej niezależności nie mieli tyle szczęścia,
co on, bynajmniej nie oskarżając hollywoodzkiego systemu – raczej wyrażając
wdzięczność, że daje on zatrudnienie takiej ilości twórców. „Co prawda, być
może będę musiał także w sprawie mego sędziwego brata rozesłać wezwania
SOS, jeśli bowiem jego kontrakt z Warner Brothers nie zostanie odnowiony,
co jest bardzo prawdopodobne, gdyż oczywiście nie mieli tam z niego wielkiego pożytku, to znajdzie się na bruku – a do tego oczywiście także nie można
dopuścić. Po prostu trwa to zbyt długo. Co się stanie z tymi wszystkimi niemieckimi pisarzami tu, w pobliżu mnie, kiedy skończą się kontrakty zawarte
ze względu na ich ciężką sytuację przez towarzystwa filmowe, z Neumannem,
Speyerem, Polgarem i in., a nawet z Doblinem?” [Mann 1970, s. 274].
O tym, że Thomas Mann bynajmniej nie był gołosłowny w swej trosce
o niemieckich pisarzy świadczy najlepiej jego zachowany list do samego Louisa
B. Mayera, w którym w podniosłych i eleganckich słowach (wspominając zarówno o „ideologicznych” jak i praktycznych korzyściach, jakie odnieść może
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wytwórnia) pisarz wprost prosi hollywoodzkiego potentata o pomoc piątce
pisarzy, którzy mają w MGM zawarte rychło wygasające kontrakty. Mann
dokładnie wymienia terminy ich kontraktów, nie szczędząc również pochwał
Hollywood: „jednym z najpiękniejszych i poczytywanych za największą zasługę czynów, wydarzeniem, które na pewno nigdy nie zostanie zapomniane,
kiedy będzie się opowiadało o fantastycznej historii emigracji kultury europejskiej, jest zawarcie przez dwa wielkie towarzystwa filmowe w Hollywood
z szeregiem niemieckich i austriackich pisarzy kontraktów, które nie tylko
umożliwiły tym ludziom imigrację do Stanów Zjednoczonych, ale także,
przynajmniej na pewien okres, zapewniły im podstawy egzystencji” [Mann
1970, s. 274-276]. Nie wiadomo, jaką odpowiedź otrzymał od legendarnego
producenta, ale rzeczywiście wspomniany przez pisarza Hans Lustig, współpracował z MGM jeszcze kilka lat stając się autorem kilku scenariuszy.
Jednak pisarz potrafił być też całkiem małostkowy w stosunku do znajomych emigracyjnych pisarzy, których przygoda z Hollywood wyglądała
zdecydowanie bardziej lukratywnie. Sukces religijnej książki Franza Werfla
Pieśń o Bernadetcie, zdecydowanie nie spodobał się Mannowi, którego o wiele ambitniejsza, poruszająca temat religii i mitów tetralogia Józef i jego bracia bynajmniej nie spotkała się z podobnym komercyjnym triumfem. Pieśń
o Bernadetcie (The Song of Bernadette) w 1943 roku została zekranizowana
przez Henry’ego Kinga z Jennifer Jones w tytułowej roli i otrzymała aż cztery
Oscary (w tym dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej). W liście do Agnes
E. Meyer z 12 lipca 1942 roku Mann złośliwie daje wyraz swojemu rozgoryczeniu: „W tym miejscu muszę wyrazić podziw dla mego kolegi Franza Werfla. Dopiero, co sprzedał filmowi za 100 000 dolarów swoją zręczną mistyfikację, powieść o Bernadetcie (350 000 tysięcy egzemplarzy!), a już znowu puścił
w świat film-story, która mu zapewne przyniesie nowe kieszonkowe w tym
rodzaju. Widok takiego rozkwitu pośród całej emigracyjnej nędzy podnosi na
duchu, – jeśli nawet i trochę zawstydza" [Mann 1970, s. 349].
Ale i sam Thomas Mann otrzymywał od filmu szereg interesujących
propozycji. Jedną z najbardziej kuriozalnych, ale i wyraźnie pokazującą, jaki
stosunek miało Hollywood do znanych pisarzy (a raczej do ich przyciągających widzów nazwisk), była próba zaangażowania Manna do współczesnego
filmu wojennego opowiadającego o greckiej okupacji przez aktora i reżysera
Reinholda Schunzela (znanego między innymi z epizodycznej roli w Osławionej ([Notorious, 1946] Hitchcocka). Całą sytuację niemiecki pisarz szczegółowo nakreśla Agnes E. Meyer w liście z 18 sierpnia 1942 roku: „Ten zdolny człowiek przedstawił mi w ogólnych zarysach pomysł politycznego filmu
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współczesnego, którego akcja ma się rozgrywać w Grecji pod okupacją Włochów i Niemców i być hołdem, złożonym bohaterskim czynom narodu greckiego, dokonanym podczas obecnej wojny. Tak się, bowiem składa, że prezes
Fox-Company jest Grekiem i zapalił się do tej produkcji – oczywiście pod
warunkiem, że wyjdzie z tego coś porządnego, co mogłoby porwać publiczność. Szukano dla zaprojektowania story człowieka z nazwiskiem i fantazją,
niekoniecznie znającego się na fachu, ponieważ fabrykant scenariusza może
zrobić resztę. Ja im przyszedłem na myśl, jako że kiedyś musiałem im przyjść
na myśl, ponieważ tu mieszkam. Konferencja u nieoczekiwanie sympatycznego prezesa Skurasa, w której brali udział również wyżej wspomniani dżentelmeni, i także bardzo interesujący się tą sprawą producent Spiegel, miała przebieg nader zachęcający” [Mann 1970, s. 354-355]. Thomas Mann poznał więc
legendarnego szefa 20th Century Fox Spyrosa Skourosa (Skourous kierował
Foxem przez prawie dwadzieścia lat do 1962 roku) oraz hollywoodzkiego producenta późniejszych Na nabrzeżach (On the Watefront, reż. E. Kazan, 1954)
oraz Mostu na rzece Kwai (The Bridge on the River Kwai, reż. D. Leana, 1957)
Sama Spiegela i co ciekawe, bardzo zapalił się do tego zupełnie nie licującego
z jego dotychczasowymi literackimi osiągnięciami pomysłu (nazywając całą
tą filmową historię „awanturniczą i zaskakującą”). Projekt ten, jak zwierzył
się Pani Meyer, w dalszej części listu, widział już, jako „unowocześnienie powrotu Odysa”. Niestety nie wyszedł on poza fazę wstępnych rozmów – prawdopodobnie zaważyła na tym klapa, jaką zrobiły wcześniejsze filmy Schunzela
– zwłaszcza The Ice Follies of 1939 z Joan Crawford i Jamesem Stewartem, który
niemiecki reżyser nakręcił dla MGM w 1939 roku.
Noblista pozostawał także w korespondencyjnym kontakcie z wieloma
cenionymi niemieckimi aktorami i reżyserami. Do aktora filmowego i teatralnego Alberta Bassermanna (pamiętnego idealistycznego polityka Van Meera
z Zagranicznego korespondenta [Foreign Correspondent, reż. A. Hitchcock,
1940]) 4 września 1942 roku wysłał list zawierający nie tylko uroczyste życzenia urodzinowe, ale także kilka refleksji nad sztuką aktorską: „Nigdy nie
odczuwałem przesytu w podpatrywaniu osobowości aktora, w poddawaniu
się jej urokowi, jej darowi rozweselania czy wzruszania; jest to niewątpliwie
jednym z największych powabów, jakie życie i sztuka mogą ofiarować. Panu
zawdzięczam te cudowne przeżycia, tak jak zawdzięczają je Panu tysiące ludzi.
A teraz zawdzięczam je Panu i Hollywood. Kiedy Pan po raz pierwszy ukazał
się na ekranie w małej rólce, pośród dobrze znającej się na sztuce i zblazowanej publiczności rozległy się szmery i szepty, które w tłumaczeniu brzmiały
mniej więcej: „Tam do licha, kto to, co to?!” Można było wtedy odpowiedzieć
25

ROZDZIAŁ 1

z uśmiechem: Nie dziwcie się, moi drodzy, że to Was tak wzięło! To Albert
Basserman” [Mann 1970, s. 362].
Z Ernstem Lubitschem, niemieckim reżyserem, który po zrealizowaniu
wielu komedii i kostiumowych filmów w Niemczech, od 1924 roku reżyserował w Hollywood specjalizując się w sophisticted comedy, Manna łączyła
serdeczna znajomość. Obaj interesowali się głośnym procesem młodocianej
pary zabójców (w listach brak szczegółów, co do ich personaliów), zachował
się również list Manna, w którym wraz z rekomendacją przesyła Lubitschowi sztukę znajomego Mr. Marianoffa sądząc, że może być ona dla reżysera
cenną inspiracją [Mann 1970, s. 505-506]. Mężczyźni w drugiej połowie lat
40-tych planowali też wspólny projekt o którym w listach Mann wspomina
dość enigmatycznie. Prawdopodobnie wszystkie działania przerwała przedwczesna śmierć reżysera w 1947 roku. Mann jeszcze po latach będzie w listach
do znajomych przywoływał postać Lubitscha, bliskiego przyjaciela, który
odszedł zbyt wcześnie. Niemiecki pisarz zawarł też okazjonalną znajomość
z kompozytorem muzyki filmowej do Rebeki (Rebecca, reż. A. Hitchcock,
1940) i Bulwaru Zachodzącego Słońca (Sunset Blvd, reż. B. Wilder, 1950)
Franzem Waxmanem, o którym wspomina w liście do słynnego naukowca
Alberta Einsteina (niemiecki pisarz wymieniał z nim kurtuazyjną korespondencję), przy okazji zbierania przez muzyka funduszy na projekt dziękczynnego daru międzynarodowej imigracji dla Białego Domu [Mann 1970, s. 587].
W połowie lat 40-tych niemiecki pisarz, zajęty pracą nad Doktorem Faustusem zdecydowanie mniej czasu poświęcał na obracanie się w świecie filmu
i uczestniczeniu w kinowych pokazach. Jedynym filmem, jakiemu w tamtym
okresie poświęca wzmiankę są Najlepsze lata naszego życia (The Best Years of
Our Lives) Williama Wylera z 1946 roku, gorzki dramat o powojennej rzeczywistości i radzeniu sobie z powrotem do normalnego życia trzech wojennych weteranów. W liście do Agnes E. Mayer, (której film najwyraźniej nie
przypadł do gustu) z 10 października 1947 roku Mann broni dzieła Wylera,
jednocześnie pokazując jak w jego wydaniu wygląda krytyka filmowa: „ popełniła Pani, – jeśli się nie mylę w zupełności – szczególny błąd w wyborze
specjalnego obiektu tej krytyki, przytaczając Najlepsze lata naszego życia Sherwooda, jako disgrace dla amerykańskiej produkcji i samego kraju. Czcigodna
Przyjaciółko, ileż innych demoralizujących naród szmir można by napiętnować zamiast tego filmu, którego wtedy nie znałem! Dopiero wczoraj obejrzałem go przypadkowo i muszę powiedzieć: należy on do najlepszych osiągnięć,
jakie w tej dziedzinie spotkałem – cechuje go niezrównana naturalność, głęboka przyzwoitość poglądów, ponadto jest świetnie grany i pełen prawdziwie
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amerykańskiego życia. (…) Przecież trudności dostosowywania się człowieka powracającego z wojny do życia cywilnego przedstawione są dyskretnie,
z humorem i dobrocią, kobiety są wzruszające, z wyjątkiem jednej, ordynarnej, której nie może zabraknąć w tym obrazie, mężczyźni, jako indywidualne
jednostki doznające rozmaitych losów, są bardzo prawdziwi – i prawdziwy jest
świat, do którego wracają. Czy nie powinno zabrzmieć tragicznie to, że za każdym razem, kiedy boys powracają, idea wojny, w której złożyli ofiarę ze swego
ciała, jest zdradzana i wyprzedawana? Czy Pan ma coś przeciw temu, żeby
człowiek, któremu brutalność i polityczna niegodziwość pozwalają powiedzieć
do powracającego kaleki: „We fought the wrong people” został zbity?” [Mann
1970, s. 713-714]
Opis ten dokładnie obrazuje spojrzenie „obcego” – Europejczyka na Stany Zjednoczone i amerykańską kulturę i styl życia, który mimo kilku lat spędzonych w kraju (oraz otrzymania obywatelstwa) dalej pozostaje człowiekiem
z zewnątrz. Zresztą już niedługo powojenna, ogarnięta zimnowojenną histerią
Ameryka przestanie być dla Manna, jego żony i dzieci odpowiednim domem.
Choć w liście do przyjaciółki Idy Herz z 26 października 1947 roku pisarz wyraża nadzieję, że może „idiotyczne i sprzeczne z konstytucją poczynania „Committee on unamerican activities” natrafiają na dość silny publiczny sprzeciw
i być może, że swoim atakiem na Hollywood, które jest potęgą, komisja sama
sobie wykopała grób.” [Mann 1970, s. 719], to niestety działania komisji
i atmosfera „polowania na czarownice” sprawi, że Mannowie w 1952 roku już
na zawsze powrócą do Europy.
Jeszcze przed przeprowadzką Manna do Szwajcarii, w 1948 roku pisarz
rozważał filmową adaptację Czarodziejskiej Góry. Projekt związany był z osobą
reżysera filmowego Zoltana Kordy (brata legendarnego Aleksandra Kordy –
producenta i reżysera) oraz z synem Manna Klausem, który miał brać udział
w opracowywaniu scenariusza [Mann 1973, s. 74-75]. Korda, twórca, który
w latach 40-tych w Hollywood reżyserował głównie filmy przygodowe i wojenne wydaje się postacią zupełnie odbiegającą od wyobrażenia człowieka, który miałby przenieść monumentalne dzieło Manna na kinowy ekran. Projekt
też dość szybko się rozwiał.
Przez trzy lata, od 1952 do śmierci pisarza w 1955 roku domem Manna
pozostanie Szwajcaria. Jego zachowana korespondencja dotycząca tematyki
filmowej z tego okresu to przede wszystkim wymiana listów z zachodnioniemiecką wytwórnią filmową Filmaufbau z siedzibą w Getyndze. Filmaufbau
w latach 50-tych dokona aż trzech adaptacji prozy Thomasa Manna – Królewskiej wysokości (Königliche Hocheit, reż. H. Braun, 1953), Wyznań hochsztaplera
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Feliksa Krulla (Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, reż. K. Hoffmann,
1957) oraz Buddenbrooków (Buddenbrooks, reż. A. Weidenmann, 1959),
w późniejszych latach zaś wyprodukuje Tonio Krögera (reż. R. Thiele, 1964)
oraz Czarodziejską Górę (Der Zauberberg, reż. H.W. Geissendorfer, 1982).
Sam pisarz doczeka premiery jedynie Królewskiej wysokości (pierwszej dźwiękowej oraz kolorowej adaptacji filmowej jego utworów), wszystkie trzy zaś
powstaną przy współpracy i konsultacji córki Manna, Eryki.
W przypadku Królewskiej wysokości pisarz, któremu wytwórnia kilka dni
przed rozpoczęciem zdjęć przesłała gotowy scenopis, praktycznie narzucając
kształt filmu bez uprzedniego porozumienia, sam wymógł na Filmaufbau by
zatrudnili jego córkę w roli konsultantki. W liście do wytwórni z 12 sierpnia
1953 roku Mann nie unika ostrzejszego tonu: „Odsyłam Panom manuskrypt
i pozostawiam do ich uznania, czy zechcą pochopnie przystąpić do produkcji
swego filmu na własną odpowiedzialność, narażając się na to, że zdystansuję
się od niego publicznie i wycofam swoje nazwisko z całej tej imprezy, czy też
teraz jeszcze nawiążą kontakt z moją córką” [Mann 1973, s. 390-391].
Ostatecznie Eryka Mann zaczęła asystować przy kręceniu Królewskiej
wysokości i jak określał to w jednym z listów jej ojciec „stara się w nim ratować, co tylko jest do uratowania” [Mann 1973, s. 396]. Wybór właśnie tej,
często traktowanej jako o wiele pośledniejsze dzieło Manna, książki dziwił
zresztą samego jej autora, jego oczekiwania więc wobec samego filmu były
bardzo niskie – w korespondencji z Claire Goll przewiduje, że film będzie
„pompatyczny”. Wbrew pozorom Królewska wysokość, choć według standardów ustanowionych później przez Śmierć w Wenecji Viscontiego czy Czarodziejską Górę Hansa W. Geissendorfera jest filmem dość poślednim, spodobał się niemieckiemu pisarzowi, zwłaszcza przypadła mu do gustu kreacja
aktorska Dietera Borsche, który wcielił się w rolę księcia Klaudiusza Henryka.
W liście do Albrechta Goesa z 15 stycznia 1954 roku dzieli się swoimi świeżymi wrażeniami z przedpremierowego pokazu: „Film zademonstrowano mi
tutaj. Powiedziałem „Owszem bardzo to ładne!” Zresztą, jako widowisko film
naprawdę jest całkiem przyjemny, tylko, że – ale nie chcę się w to teraz wdawać.
A poza tym Borsche jest rzeczywiście bez mała żywym wcieleniem” [Mann 1973,
s. 416]. Również w liście do Feliksa Henseleita z 8 maja 1954 roku pisarz nie
szczędzi filmowi ciepłych słów, a nawet posuwa się do nazwania go wybitnym:
„Mówię to z własnego doświadczenia, gdyż piękny film barwny, który powstał
z mojej powieści Królewska wysokość i któremu słusznie chce Pan w swej księdze poświęcić pochwalną wzmiankę, jako że tyle włożono weń serca i trudu,
jest rzeczywiście przyjemnym spektaklem, i nie dziwi mnie wcale, że spotkał
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się z uznaniem i cieszył dużą frekwencją w wielu miastach niemieckich i austriackich (…) Nie powiem, że nie daje mi pewnej satysfakcji myśl, iż obok filmu Królewska wysokość istnieje jeszcze bądź, co bądź również książka pod tym
samym tytułem. Ale cieszy mnie, że książka ta mogła dostarczyć pomysłów
i motywów wybitnemu dziełu niemieckiego przemysłu artystycznego” [Mann
1973, s. 441].
W tym samym liście można też zapoznać się z jego interesującymi poglądami dotyczącymi rozwoju kina. Zwłaszcza filmu kolorowego oraz zapomnianego kina niemego, na którego kosmopolityczny duch wskazuje pisarz:
„Muszę wyznać, że żal mi filmu niemego, gdy wyparł on film dźwiękowy. Miał
on – podobnie jak muzyka – i dzieła sztuk plastycznych – tę wyższość, że był
wszędzie zrozumiały, dostępny na całym świecie. Języki narodowe pozbawiły go uniwersalności, gdy zaczął mówić, a tłumaczenia w napisach i bardziej
jeszcze dubbing to dosyć kiepskie środki zaradcze. Film niemy rozwijał się
jeszcze obiecująco, gdy rozwój ten przecięła technika filmu dźwiękowego. (…)
Nie inaczej było też w końcu, gdy się pojawił film barwny, który w swych
nieporadnych początkach, pstry i jaskrawy jak tanie kolorowe pisemko obrazkowe budził jedynie tęsknotę za czarno-białym ekranem. To się już oczywiście
zmieniło. W ciągu krótkiego czasu zręczność i smak estetyczny, zrobiły wiele,
by uczynić przyjemnym dla oka barwny wariant filmu, i tam, gdzie jest on na
swoim miejscu, nie chcielibyśmy się już go wyrzec” [Mann 1973, s. 440-441].
Podobne pochwały Królewska wysokość otrzyma również w liście do Ludwiga Kunza, krytyka i tłumacza, w którym Mann wyraża też swój stosunek
do ekranizowania jego prozy: „Rozwój techniczny i artystyczny filmu w ostatnich dziesięcioleciach jest tak imponujący, że moje zainteresowanie nim rośnie
stale i bardzo bym chciał, aby moje własne utwory powieściowe były przenoszone na ekran – pod warunkiem, że będą ekranizowane z taką samą pieczołowitością i taktem, z jakim dokonano adaptacji filmowej Królewskiej wysokości, która jest rzeczywiście filmem kulturalnym, cieszy oko, bawi publiczność,
a przy tym przejmuje i wnosi w sferę filmu wcale niemało z intencji ideowych,
a także charakterów powieści” [Mann 1973, s. 535].
Jednym z ostatnich filmów, o których pisarz wspomina w swoich listach
jest Moulin Rouge Johna Hustona z 1952 roku – film biograficzny opowiadający o francuskim malarzu Toulouse Lautrecu (w tej roli Jose Ferrer) oraz słynnym kabarecie i Paryżu przełomu wieków. Mann chwali nie tylko wybitną rolę
Ferrera – „postać Toulouse-Lautreca jest znakomita i tylko pozostaje dla mnie
zagadką, jak aktor występujący w tej roli (ma akcent angielski) potrafi odtworzyć ułomność nóg malarza”, ale również widowiskowość i dobór kolorów.
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Nie waha się również porównać dzieła Hustona z Królewską wysokością przyznając szczerze, że „film, choć ma w sobie dość z „filmu”, jest rzeczywiście
niebanalny i muszę przyznać, że jest lepszy niż K.W." [Mann 1973, s. 422].
Lata 50-te to też okres, w którym Mann rozważał dwie adaptacje filmowe swoich dzieł, obie związane z nazwiskami słynnych reżyserów – wspomnianego już Williama Dieterle oraz Maxa Ophülsa. William Dieterle, na fali
popularności w Hollywood filmów o tematyce biblijnej, starał się przekonać
wytwórnię Columbia, (dla której rok wcześniej nakręcił Salome) do zainteresowania się Józefem i jego braćmi. Niemiecki pisarz liczył nie tylko na intratność tego przedsięwzięcia, ale również przygotował listę motywów i postaci
z cztero tomowego dzieła, które film mógłby wykorzystać.
Max Ophüls był związany z projektem adaptacji filmowej Buddenbrooków, którą planowały wytwórnia filmowa Filmaufbau wraz z wytwórnią
Defa. Mann nie krył swojego entuzjazmu dla tego pomysłu – Ophüls, niemiecki reżyser i twórca adaptacji Stefana Zweiga (List od nieznanej kobiety
[Letter from an Unknown Woman, 1948]) oraz Arthura Schnitzlera (La Ronde,
1950) wydawał się idealnym kandydatem do zekranizowania mieszczańskiej
sagi. Oba filmy pozostały jednak w sferze projektów – Buddenbrooków Filmaufbau wypuściła na ekrany kilka lat po śmierci pisarza, w 1959 roku [Mann
1973, s.426-474].
W twórczości literackiej Thomasa Manna temat kina najwyraźniej wybrzmiewa w jego dwóch utworach z lat 20-tych: książce Czarodziejska Góra
wydanej w 1924 roku oraz w noweli Nieład i wczesna udręka opublikowanej
w 1926 roku. W noweli z 1930 roku Mario i czarodziej nie ma bezpośrednich
wzmianek o kinie, lecz pokaz sztuk magicznych kawalera Cipolli, na który
udają się bohaterowie odbywa się w nieprzypadkowym miejscu – tandetnej
sali, służącej, na co dzień, jako sala kinowa.
Ludyczny charakter sztuki filmowej opisany jest w noweli Nieład i wczesna udręka. W utworze obrazującym niemieckie społeczeństwo po pierwszej
wojnie światowej na przykładzie rodziny Corneliusów, wśród nowinek takich
jak radio, tańczenie shimmy czy cocktail party pojawia się również kino. Jest
jednak ściśle związane z osobą młodego służącego Ksawerego – niesforne dzieci profesora Corneliusa bynajmniej nie są wspomniane, jako zagorzali kinomani. Mimo zmian w niemieckiej mentalności i systemie klasowym, jakie
opisuje Mann, kino, wydaje się dalej być przeznaczoną głównie dla niższych
klas, lekko wulgarną rozrywką. Jednocześnie charakterystyka tego, czym dla
ubogiego chłopca jest sztuka filmowa przedstawiona jest z dużą dozą sympatii: „Kino lubi z całej duszy i kiedy z niego wraca, skłonny jest do smutku,
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tęsknoty i monologów. Poruszają go nieokreślone nadzieje, że kiedyś będzie
osobiście należał do tego świata i znajdzie w nim szczęście. Opiera je na swej
roztrzęsionej czuprynie, na fizycznej zręczności i hazardzie (…) Tam, na górze,
zapala papierosa, buja się tam i sam, tak, że wysoki maszt chwieje się aż do
korzeni, i wypatruje dyrektora kina, który mógłby nadejść i zaangażować go”
[Mann 2009, s. 520].
Szczegółowy opis wizyty w bioskopie zawarty jest w rozdziale Taniec
szkieletów w monumentalnej powieści Manna Czarodziejska Góra ukazującej
kondycję intelektualną europejskiego społeczeństwa w okresie przed pierwszą wojną światową. W Czarodziejskiej Górze oprócz świata idei i rozważań
bohaterów na tematy życia społecznego i politycznego czy istoty choroby
i miłości, do odizolowanej krainy chorych w sanatorium Berghof w szwajcarskim Davos wkrada się też współczesność i postęp – reprezentowane właśnie
przez bioskop czy kolekcje gramofonowych płyt w rozdziale Pełnia harmonii.
Główny bohater Hans Castorp wraz kuzynem, poczciwym Joachimem, i ubogą znajomą Karen w ramach spędzania wolnego czasu poza sanatorium trafia
na seans bioskopu. Od początku atmosfera w kinowej sali uderza ich, jako
niezdrowa, wręcz podejrzana. Również sam opis migającego na ekranie filmu podkreśla gwałtowność i niepokojący charakter kinowego doświadczenia:
„W dusznej atmosferze, która ich wszystkich troje bardzo niemile uderzyła, (bo
byli przyzwyczajeni tylko do powietrza najczystszego), która utrudniała oddychanie i przyprawiała ich o lekki zawrót głowy, skrzyło się szybkie, urywane,
drobno posiekane życie, skaczące, drgające i niespokojne; wtórowała mu niewielka muzyczka, ilustrująca słyszalnymi aktualnie taktami bieg minionych
zjawisk, przesuwających się na ekranie przed ich zmęczonymi oczami” [Mann
2008, s. 360].
Mann, który rozpoczął pracę nad Czarodziejską Górą w 1913 roku,
a sam seans, w którym biorą udział bohaterowie możemy datować na okolice 1907 lub 1908 roku, przedstawia film w swojej zdecydowanie jarmarcznej fazie. Dzieło, które ma przyjemność oglądać Hans Castorp jest jakby
stworzone do spełnienia najniższych pragnień i instynktów widowni i na ten
aspekt kina opis Manna szczególnie zwraca uwagę: „Wyświetlano jakiś wstrząsający film erotyczny i kryminalny, rozgrywający się w milczeniu na dworze
wschodniego despoty; przed oczyma ich przelatywały sceny pełne przepychu
i nagich ciał, pełne rozpasanych chuci tyrana i religijnego szału służalczości, pełne okrucieństwa, żądzy śmiertelnej rozkoszy i niezapomnianej naoczności, kiedy na przykład pokazywano na ekranie muskulaturę ramion kata.
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Jednym słowem, film zrodzony był z intuicyjnego wyczucia pragnień widowni,
złożonej z przedstawicieli międzynarodowej cywilizacji” [Mann 2008, s. 360].
Kino w ujęciu Manna przedstawia się, jako zjawisko z jednej strony
z pogranicza kuglarstwa i szemranych sztuk, z drugiej, jako rozrywka dla zdecydowanie mniej wyrafinowanej publiczności – wśród widowni bohaterowie
dostrzegają wyraźnie zachwyconą seansem Panią Stohr z sanatorium – postać
funkcjonującą w książce, jako synonim wulgarności. Ciekawy jest również kosmopolityczny charakter sztuki filmowej, jaki Mann wskazuje, uniwersalność
ludzkich marzeń i pragnień, które niezależnie od szerokości geograficznej cechuje duże podobieństwo. Owa idea uniwersalnego świata, (którą na kartach
książki, choć w zupełnie innych kontekstach będą przywoływać Castorpowi
panowie Settembrini i Naphta – jego konkurujący ze sobą cicerone), widoczna
jest też w opisie wydarzeń z kroniki filmowej, w której mieszkańcy prowincjonalnego Davos oraz odcięci od wydarzeń „na dole” pensjonariusze sanatorium mogą zobaczyć okruchy realnych wydarzeń. „Potem wyświetlano obrazy
z całego świata: prezydenta Republiki Francuskiej, w cylindrze i z wielką wstęgą Legii Honorowej, siedzącego w powozie i odpowiadającego na jakąś mowę
powitalną; wicekróla Indii na weselu pewnego radży; niemieckiego następcę
tronu na dziedzińcu w Poczdamie. Można też było przyjrzeć się życiu i zajęciom krajowców w jakiejś wsi w Nowej Meklemburgii, walce kogutów na
Borneo, nagim dzikusom grającym na piszczałkach (…) Było się świadkiem
tych scen; przestrzeń była unicestwiona, czas cofnięty, a przeszłość i dal – zamienione w mknącą, zwodniczą, owianą dźwiękami muzyki teraźniejszość
i bliskość (…) Z pewnym zmieszaniem wlepiano oczy w pełne czaru zjawisko,
które zdawało się widzieć, a nie widziało, które nie czuło ma sobie spojrzeń
i którego śmiech oraz ruchy nie odnosiły się do teraźniejszości, lecz do czegoś,
co było kędyś daleko i dawno, tak, że nie miałoby sensu na nie odpowiadać”
[Mann 2008, s. 361].
Niemiecki pisarz, który wielokrotnie nazywał Czarodziejską Górę powieścią o czasie, również w tym krótkim fragmencie poświęconym wizycie
w bioskopie, nie wahał się powiązać relatywizmu czasu, jego magicznej, subiektywnej mocy z możliwościami, jakie daje kino, medium – stworzone do
manipulowania czasem, oszukiwania go. Refleksja ta, z początku lat 20-tych
wskazuje na niesamowitą wrażliwość Manna na Zeitgeist i wręcz uchwycenie
istoty kina w krótkim, pozornie niepochlebnym fragmencie. Podobną celnością uderza opis swoistej pustki i niepokoju, jakie odczuwa widz po zapaleniu
światła: „niemiłe było wrażenie, które wywierał tłum, milczący po przeżytym
złudzeniu i jakby pozbawiony nerwów. Ręce widzów spoczywały bezczynnie
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przed nicością. Przecierano oczy, patrzono tępo przed siebie, wstydzono się
światła – wszyscy pragnęli powrotu ciemności, aby znowu patrzeć, aby rzeczy,
które odbyły się w swoim czasie, oglądać przeniesione w nowy czas i ożywione
przez dźwięki muzyki” [Mann 2008, s. 362].
Niezależnie od tego, jaki stosunek między Mannem a sztuką filmową dominował w przemyśleniach autora, pod koniec swojego życia w 1955 roku
osiemdziesięcioletni pisarz w jednym z listów ostatecznie podsumuje kino
tymi pełnymi uznania słowami: „Pokrewna, bowiem jest istota filmu istocie
opowieści, film bliższy o wiele epice niż dramatowi. Jest on wizualną powieścią
– gatunkiem, z którym nie tylko należy się godzić, lecz, w którego przyszłości
pokładać można jak najpiękniejsze nadzieje” [Mann 1973, s. 535].
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2.1. „Znasz li ten kraj gdzie cytryna dojrzewa” –
recepcja Północy i Południa
Wiersz Johanna Wolfganga Goethego zaczynający się od słów „Kennst du
das Land, wo die Zitronen blühn, im dunkeln Laub die Goldorangen glühn,
Ein Sanfter Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der
Lorbeer steht”, przetłumaczony i sparafrazowany przez Adama Mickiewicza,
jako „Znasz-li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, Pomarańcz blask majowe złoci
drzewa? Gdzie wieńcem bluszcz ruiny dawne stroi, Gdzie buja laur i cyprys
cicho stoi” w Do H. Wezwanie do Neapolu [Goethe 1954, s. 66], stanowi
wręcz stereotypowy przykład wyobrażenia artysty z Północy, reprezentującego
germańską kulturę na temat rozkoszy południa i krajów basenu morza śródziemnomorskiego. Ów utwór, żyjący własny życiem, wielokrotnie przytaczany
i istniejący również w formie muzycznej, pierwotnie był częścią powieści inicjacyjnej Goethego Lata nauki Wilhelma Meistra (Wilhelm Meisters Lehrjahre),
owej, Bildungsroman, która stała się inspiracją dla Czarodziejskiej Góry Thomasa Manna. Sam Mann, wielokrotnie inspirujący się życiem i twórczością
Goethego (by wspomnieć tylko wątki biograficzne – w Śmierci w Wenecji oraz
Lottcie w Weimarze, czy cytowanie Fausta w Czarodziejskiej Górze i w Doktorze Faustusie), miał do Italii, rozumianej zarówno, jako konkretne miejsce jak
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i zbioru warunkowanych przez dziedzictwo kulturalne klisz i pojęć, stosunek
podobny jak wielki niemiecki poeta. Z jednej strony doceniał antyczną i renesansową sztukę, z drugiej strony jego stosunek do samego klimatu oraz do
zamieszkujących tam ludzi, (co najlepiej obrazują Śmierć w Wenecji czy Mario
i czarodziej) pozostawał dość ambiwalentny. Nieprzypadkowo też słowa Goethego o włoskim słońcu przytacza cesarzowa Sissi (Romy Schneider) w niemieckim ośnieżonym krajobrazie do swego kuzyna Ludwiga (Helmut Berger)
w filmie Luchina Viscontiego o życiu Ludwiga II Bawarskiego.
W przypadku włoskiego arystokraty i rodowitego mediolańczyka, (który
jak twierdził posiadał również niemieckie korzenie [Bacon 1998, s. 139]) sytuacja była dokładnie odwrotna – Viscontiego fascynowała niemiecka literatura
i kultura, wyjątkowe połączenie romantyzmu i podniosłości, nastrojowości
i atmosfery niepokoju oraz niesamowitości (niem. das Uheimliche). Jak sam
przyznawał podczas prac nad Zmierzchem bogów, pierwszym filmem z jego tzw.
trylogii niemieckiej: „kultura niemiecka, choć odkryłem ją później, okazała
się objawieniem w pewnym sensie trudniejszym, poważniejszym” [Schifano
2010, s. 380]. Trudniejszym ponieważ, jak wskazuje Schifano, Viscontiego,
niczym Pana Settembriniego w Czarodziejskiej Górze, wcześniej ukształtowała przepełniona humanistycznym i oświeceniowym duchem kultura włoska
i francuska, zupełnie różna od wypełnionej tematyką obsesji śmierci kultury
niemieckiej, którą Maria Janion tak charakteryzuje: „Bo wszędzie tu wyraźnie
o śmierć chodzi, o drastyczne naruszenie tabu śmierci przez romantyzm, o powrót śmierci średniowiecznej w romantycznym przebraniu, ale i napełnionej
nowymi romantycznymi znaczeniami” [Janion 1979, s. 44]. Dla Viscontiego
niemiecką Kulturę oznaczać będzie przede wszystkim twórczość Goethego,
Wagnera i Manna, ale również kultura przebrzmiałej monarchii austrowęgierskiej – muzyka Mahlera czy literatura Zweiga i Musila [Bacon 1998, s. 139].
Thomas Mann, choć sam posiadający od strony matki zdecydowanie
„południowe” korzenie (jego babka była Brazylijką pochodzenia portugalskiego) pozostawał w temacie opozycji słonecznego południa utożsamianego
z miłością i większą wolnością (topos ten widać w twórczości niemieckich
i angielskich romantyków jak Schiller, Byron, Keats czy Shelley, ale także
pisarzy bliższych rocznikowo Mannowi jak Edward Morgan Foster) oraz konserwatywnej, burżuazyjnej północy równie rozdarty jak w przypadku ścinających się w jego twórczości i życiu żywiołów artystycznych i mieszczańskich.
Przyszły noblista znał Włochy dość dobrze – już, jako bardzo młody człowiek, wraz ze starszym bratem Heinrichem, odwiedził okolice Jeziora Garda,
Góry Sabińskie, Florencję i Rzym, a w mieście Palestrina rozpoczął pracę nad
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Buddenbrookami. We florenckim pensione spotkała go historia niczym z edwardiańskiego Pokoju z widokiem (A Room with a View) E. M. Forstera (gdzie Angielka Lucy Honeychurch znajduje miłość z poznanym we florenckim pensjonacie nietypowym młodzieńcem): zakochał się w rezydującej tam wraz z siostrą
młodej, blond włosej Angielce z którą planował się ożenić [Mann 1971, s. 46]).
Choć o postaci tej nie wiele wiadomo (sam Mann w Szkicu autobiograficznym
wyraźnie ma wątpliwości czy nazywała się Molly czy Mary) to w życiorysie
pisarza jest ona jedyną kobietą, prócz późniejszej żony Katii, którą Mann był
rzeczywiście zainteresowany. We florenckim liście do brata Heinricha z 7 maja
1901 roku tak charakteryzuje dziewczynę: „Miss Mary, która przedwczoraj obchodziła urodziny i której podarowałem koszyczek kandyzowanych owoców,
była dla mnie bardzo miła. Ale zdaje mi się, że jestem dla niej zbyt melancholijny. She is so very clever, a ja jestem taki głupi, że kocham zawsze tych, którzy są clever, chociaż na dłuższą metę nie mogę im dotrzymać kroku” [Mann
1966, s. 55]. Co ciekawe, mimo aprobaty z jej strony (pisarz zadedykował jej
również swoje opowiadanie Gladius Dei [Mann 1973, s. 562], małżeństwo to
nie doszło do skutku z powodu różnic w narodowościach – pisarz przyznaje,
wprost, że przeszkadzało mu, że dziewczyna nie jest Niemką – pokazuje to tylko jak długą drogę przeszedł młody Mann do swej kosmopolitycznej postawy
w latach 20-tych.
Również same Włochy początkowo nie przypadły do gustu niemieckiemu pisarzowi, ich aprecjacja przyszła, jak sam później przyznał, dopiero wraz
z wiekiem. Jako młody człowiek widział je bardziej, jako bezpieczne miejsce
dla niezrozumianych i odtrąconych: „Uważaliśmy Rzym za azyl dla naszej
odmienności; ja w każdym razie przebywałem tam nie przez sentyment dla
Południa, którego w gruncie rzeczy nie lubiłem, lecz po prostu, dlatego, że
w kraju nie mogłem jeszcze znaleźć dla siebie miejsca. Wrażenia historyczno-estetyczne, których dostarcza to miasto, przyjmowałem z szacunkiem, ale bez
poczucia, że mogą dla mnie osobiście mieć znaczenie i przynieść mi bezpośrednią korzyść” [Mann 1971, s. 32].
Luchino Visconti do Niemiec po raz pierwszy trafił w niezbyt sprzyjającym okresie – nie długo po dojściu Hitlera do władzy i w dodatku w czasie
przypadającym na pożar Reichstagu, (co nie pozostanie później bez wpływu na
początek Zmierzchu bogów). Choć Visconti, przyznawał potem, że nie miał pojęcia, co się wtedy działo w Niemczech, sama wizyta ta zrobiła na nim ogromne wrażenie. Jak sam wspominał dość zawstydzony po latach, uległ częściowo
wywierającej duży wpływ na postronnych turystów wizualnej stronie nazizmu
– urzeczony młodymi, prezentującymi siłę i tężyznę fizyczną mężczyznami
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o blond włosach. To upodobanie do ideału Zygfryda, jak nazywa je Schifano, było zarzewiem konfliktu Viscontiego ze zdecydowanie prezentującym
postawę anty-faszystowską oraz anty-nazistowską ojcem księciem Umberto
[Schifano 2010, s. 121-122]. Włoski reżyser w żadnym razie nie miał sympatii
nazistowskich, owego niemieckiego epizodu wstydził się bardzo w późniejszych latach, jednak nazizm budził w nim pewien mimowolny podziw i jak
twierdzili jego niemieccy przyjaciele Horst. P. Horst oraz kompozytor Hans
Werner Henze nie rozumiał zupełnie ani Niemiec, jako narodu ani samego
nazizmu [Bacon 1998, s. 140].
Podobnie jak Manna (i jego bohatera Tonio Krögera) Viscontiego cechował pociąg i zachwyt do pewnego typu urody, blond włosów i niebieskich
oczu – typu, który będzie reprezentować niemiecki fotograf o żydowskich korzeniach, z którym reżyser wda się w romans pod koniec lat 30-tych Horst P.
Horst, aktorki Maria Schell i Romy Schneider, Helmut Berger, jego aktorskie
odkrycie i wieloletni partner, a także prawdopodobnie jedyna kobieta, z którą
Visconti kiedykolwiek chciał się ożenić Austriaczka, księżniczka Irma zu Windisch-Graetz. Poznana w drugiej połowie lat 30-tych w Kitzbuchel, alpejskim
kurorcie narciarskim, (w którym Visconti nakręci później nowelę filmową
Czarownica, która spłonęła żywcem [La Strege Bruciata Viva]) arystokratka,
nazywana Pupe (włos. Lalka) o typowo austriackiej urodzie, twarzy dziecka
i specyficznym akcencie pozostanie jego niespełnioną miłością – mimo przychylności dziewczyny, jej rodzice nie zgodzili się na małżeństwo ze trzydziestoletnim Luchino o nienajlepszej reputacji. Biografowie reżysera Schifano
i Nowell-Smith zgadzają się, że wydarzenie to wywarło duży wpływ na życie
Viscontiego, a postać Pupe zagrana przez Romy Schneider w noweli filmowej
Praca (Il lavoro) będzie w pewien sposób nawiązywać do Irmy.
Również dla niemieckiego pisarza uczucie do, jak wspomina słowami
Tonio Krögera, „jasnowłosych i błękitnookich, do jasnych, żywych, szczęśliwych, miłych i zwyczajnych„ [Mann 2009, s. 255] przewija się przez całą jego
twórczość. Osadzenie historii Aschenbacha we Włoszech, bynajmniej jednak
nie wiąże się z zauroczeniem młodym chłopakiem o romańskiej urodzie, lecz
pochodzącym również z północy, ale dla odmiany prezentującym słowiański
typ Tadziem. Podobnie rzecz ma się z Panią Chauchat i Przybysławem Hippe
w Czarodziejskiej Górze. Mann, który prawdopodobnie przez swoje latynoskie
korzenie, postrzegał siebie częściowo, jako przynależącego do ludzi południa,
zafascynowany był „innym”, który albo utożsamiał sobą wzór idealnej niemieckości (Janek Hansen i Inga w Tonio Krögerze) albo reprezentował dla niego słowiańską (Tadzio, Kławdia Chauchat z „lepszego stołu rosyjskiego”) lub
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żydowską egzotykę (bliźnięta Aarenhold w Z rodu Wälsungów czy prostytutka
Esmeralda w Doktorze Faustusie).
Czy Włochy również pod względem większej wolności seksualnej były
dla biseksualnego Manna miejscem ucieczki z konserwatywnych Niemiec, tak
jak dla wielu pisarzy z północy – przykładowo homoseksualnego pisarza E.M.
Forstera, który poruszy ten wątek w swoim Maurycym (Maurice), zaś związki
Italii i rozwijania się hetero oraz homoseksualnego uczucia poza sztywnym
angielskim społeczeństwie będą powracać także w Pokoju z widokiem oraz
Where Angels Fear to Tread, nie jest do końca wiadome. Jednak w Śmierci
w Wenecji niemiecki pisarz stworzy przejmujący i ikoniczny portret starzejącego się i szanowanego artysty, który w na wpół zrujnowanym i ogarniętym zarazą mieście daje się ponieść uczuciu do młodego chłopca – temat, który wpłynie
nie tylko na recepcje miasta w literaturze światowej, ale wręcz stanie się bliski
stereotypowej kliszy – tzw. fenomen Aschenbacha, o którym wspomina Robert Aldrich, jako o wspólnym dla wielu tekstów kultury motywie starzejącego się homoseksualisty z krajów północnych, rozczarowanego codziennym
życiem, który w śródziemnomorskim krajobrazie szuka miłości i seksualnego
wyzwolenia i spotyka owego innego – młodszego chłopca zwykle z zupełnie
innego środowiska klasowego lub innej narodowości [Aldrich 1993, s. 8-9].
Również Ewa Bieńkowska wskazuje na pewne przetworzenie przez Manna
(a także Richarda Wagnera dla którego Wenecja była również miejscem śmierci) motywu umierającej Wenecji w kulturze: „Dla Wagnera i dla Tomasza
Manna jest miastem urzeczenia śmiercią – doświadczenia śmierci w pięknie
i piękna w śmierci” [Bieńkowska 1981, s. 281]. Włochy również jak miejsce
ucieczki dwóch mężczyzn przed społecznym osądzeniem ich uczucia powrócą
w Doktorze Faustusie, gdzie Adrian Leverkuhn (będący jakby trawestacją zakochanego wielkiego artysty ze Śmierci w Wenecji) oraz jego ukochany skrzypek
Rudi wyjadą do słonecznej Italii.
We wczesnym okresie twórczości Manna wizerunek Włoch pojawi się
przede wszystkim w jego jedynej sztuce teatralnej, Fiorenza, którą skończył
w 1905 roku. Nazwana pierwotnie przez Manna Król Florencji i opowiadająca o renesansowym dworze florenckiego władcy Wawrzyńcu Wspaniałym i
jego konflikcie z reformatorem religijnym i dominikaninem Girolamo Savonarolą wystawiona została po raz pierwszy w 1907 roku, zaś 3 stycznia 1913
roku odbyła się jej berlińska premiera w reżyserii słynnego Maxa Reinhardta
z aktorem Paulem Wegenerem w roli Wawrzyńca. Sztuka nie odniosła dużego sukcesu (pisarz też nie podejmował więcej teatralnych prób), choć Mann
w Szkicu autobiograficznym wyraża się o jej wznowieniu po I wojnie światowej
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z dużym entuzjazmem: „Sytuacja historyczna w osobliwy sposób działała na
korzyść tego młodzieńczego utworu – z jego usterek i niejednolitości zawsze
zdawałem sobie sprawę” [Mann 1971, s. 58].
Jednak poza tym historycznym kostiumem Włochom w swojej twórczości Mann poświęci miejsce dopiero w Śmierci w Wenecji. Nie będzie to wizerunek pochlebny – nowela Manna ma tylko trzech bohaterów: Aschenbacha,
Tadzia i Wenecję, więc wszelkie inne postacie z racji jej kompozycji pozostają
jedynie zbiorem epizodów. By w pełni podkreślić, ową koszmarną, ostateczną podróż szanowanego pisarza ku śmierci Mann musiał nasycić wizerunek
Wenecji szeregiem podejrzanych osobistości – od fałszywego młodzieńca na
statku w pełnym makijażu, po niezrzeszonego gondoliera, śpiewaka o zepsutych zębach, czy władzach hotelu i samego miasta ukrywających zarazę. Ciężko, więc interpretować owa licentia poetica, jako wyraz niechęci, choć z drugiej strony wiele wskazuje, że dla konserwatywnego mimo swoich własnych
skłonności, pisarza Italia funkcjonowała w pewien sposób, jako podejrzany
rewers niemieckiej moralności, porządku i przyzwoitości. Przykładem może
być figura owego karykaturalnego, przedstawionego w pełnym makijażu włoskiego „fałszywego młodzieńca” w jednej z najbardziej znamiennych scen
w noweli: „Ale gdy Aschenbach przypatrzył mu się dokładniej, przekonał się
niemal z przerażeniem, że był to młodzieniec fałszywy. Był stary, nie ulegało
wątpliwości. Zmarszczki otaczały jego oczy i usta. Matowy karmin policzków był szminką, brunatne włosy pod barwną wstążką otoczonym kapeluszem były peruką; jego szyja zwiędła i żylasta, podkręcony wąsik i muszka pod
dolną wargą ufarbowane; jego żółte i kompletne uzębienie, które pokazywał
w uśmiechu, było tanią namiastką, a ręce z sygnetami na obu wskazujących
palcach rękami starca” [Mann 2009, s. 327].
Postać ta pojawi się ponownie w stworzonej prawie dwadzieścia lat po
Śmierci w Wenecji kolejnej noweli, o skazanych na niepowodzenie wakacjach
(określanych przez Manna, jako „tragiczne przeżycie w podróży”), Mario
i czarodziej. Cipolla, tytułowy czarodziej i rasowy manipulator zachowaniami zgromadzonej na jego seansie publiczności w ostatnim punkcie programu będzie umizgiwał się do zahipnotyzowanego kelnera Maria sądzącego, że
prestidigitator jest jego ukochaną. Ta jednocześnie groteskowa i poruszająca
scena, Cipolla w roli „fałszywej ukochanej” wydaje się czymś, co nie miałoby
prawa znaleźć się w utworze Manna z akcją rozgrywającą się w Niemczech.
Zaś według Roberta Aldricha podczas spotkania Manna i Viscontiego w Rzymie, pisarz zabawiał reżysera szczegółową opowieścią o napotkanym w drodze do Wenecji starzejącym się karykaturalnym homoseksualiście w pełnym
38

MOTYWY W TWÓRCZOŚCI ...

makijażu – obraz, który szczególnie wryje się w pamięć Viscontiego i nie pozostanie bez wpływu na demoniczną rolę makijażu w filmowej adaptacji Manna
[Aldrich 1993, s. 6].
W Mario i czarodziej, choć wśród przedstawionych mieszkańców Terre
nie brak też postaci pozytywnych (jak właścicielka pensjonatu czy ludzie pracy
– rybacy, kelnerzy, sklepikarze, z którymi dzieci narratora zawarły znajomość)
zdecydowanie w spojrzeniu narratora na Włochów – arystokratkę w hotelu,
która obawia się, że jej dzieci mogłyby się czymś zarazić od niemieckich pociech czy zgorszone nagością dziecka narratora towarzystwo na plaży, dużo jest
niechęci. Niechęć ta częściowo jest uwarunkowana podskórnym niepokojem
narratora, że w końcu między tymi ludźmi przydarzy się coś strasznego, co
można rozumieć zarówno w kontekście samego przedstawienia, jak i metaforycznie – lata dwudzieste, w których Mann napisał opowiadanie, to też okres
rozwoju faszyzmu. Krytyka włoska w latach 30-tych (nowela ukazała się dzięki
tłumaczeniu przyjaciółki Manna, która w latach 50-tych pozna go z Viscontim,
Lavini Mazzucchetti) przyjęła utwór stosunkowo dobrze, choć rzeczywiście
pojawiły się głosy o stereotypowym przedstawieniu Włoch i Włochów z punktu widzenia turysty oraz krytyka ze strony gazet faszystowskich [Galvan 2015,
s. 25-31].
Henry Bacon pisząc o Mannie i Viscontim wskazuje, że u niemieckiego
pisarza ów podział świata na moralne południe i zmysłową północ jest tak
naprawdę pokłosiem filozofii Nietzschego i jego podziału na żywioł apolliński i dionizyjski [Bacon 1998, s. 140-141]. Jest w tym dużo racji, jednak po
doświadczeniach I wojny światowej pisarz częściowo zrewidował swoje poglądy i kierujące nim stereotypy, co najlepiej widać w Czarodziejskiej Górze. Jak
sam wspominał później w Szkicu autobiograficznym: „Przeżycie Nietzschego
zapoczątkowało u mnie okres myślenia konserwatywnego, który zakończył się
podczas wojny; w ostatecznym jednak wyniku uodporniło mnie przeciw romantycznym – w ujemnym tego słowa znaczeniu – urokom, których źródłem
może być i dziś często bywa ahumanistyczny pogląd na stosunek między życiem a duchem” [Mann 1971, s. 39].
W Czarodziejskiej Górze, autor poniekąd sam wyśmiewa swój stereotypowy obraz Włoch, który w szwajcarskim sanatorium uosabia jedna z najciekawszych postaci w książce Pan Ludovico Settembrini. Pojawiający się po
raz pierwszy w rozdziale Satana obrońca wartości humanistycznych i przyszły
duchowy przewodnik Hansa Castorpa jawi się młodemu człowiekowi z kupieckiej hamburskiej rodziny, jako postać, co najmniej podejrzana symbolizująca moralną dwuznaczność krajów południowych: „Wiek jego trudno było
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określić, musiał mieć ponad trzydzieści, a mniej niż czterdzieści lat, bo chociaż
cała postać była młodzieńcza, to jednak włosy na skroniach były już przetykane srebrnymi nićmi i wyraźnie przerzedzone, a czoło podwyższały dwie
wyłysiałe zatoki, wcinające się w skąpe włosy. Ubranie jego dalekie było od
elegancji: miał na sobie szerokie, jasnożółtawe spodnie w kratę i zbyt długą,
włochatą marynarkę z dwoma rzędami guzików i z bardzo szerokimi klapami
(…) Pomimo to zdawał sobie sprawę, że ma przed sobą wytwornego pana;
inteligentny wyraz twarzy, swobodna i piękna postawa nie pozostawały żadnej
wątpliwości. Ale ta mieszanina wdzięku i zaniedbania, czarne oczy i podkręcone wąsy przypominały Hansowi Castorpowi cudzoziemskich muzyków, którzy w czasie Bożego Narodzenia obchodzili podwórza jego rodzinnego miasta
i wznosząc w górę aksamitne oczy, wyciągali miękkie kapelusze, ażeby z okien
wrzucano do nich dziesięciofenigówki. „Kataryniarz!” – Pomyślał.” [Mann
2008, s. 71].
W postępującej fabule książki czytelnik przekona się, że ta moralna dwuznaczność była jedynie fasadą: Settembrini, humanista stojący na straży życia
i państwa, oraz (według słów samego Manna) wartości oświeceniowych jest
odwrotnością przewrotnego Cipolli z Mario i czarodzieja, stara się strzec Hansa Castorpa przed jego rosnącym zauroczeniem śmiercią czy przed innymi postaciami torującymi sobie drogę do sprawowania władzy nad duszą młodego
człowieka – jak Kławdia, jezuita Pan Naphta czy Mynheer Peeperkorn.
Choć Visconti pracę nad swoją trylogią niemiecką rozpocznie dopiero pod koniec lat 60-tych (wtedy też pierwszy raz wystawi sztukę Goethego Egmont we florenckim Palazzo Pitti) nie oznacza to, że w jego wcześniejszej twórczości nie można znaleźć śladów fascynacji niemiecką kulturą. Już
w latach trzydziestych, podczas związku z księżniczką Irmą Visconti planował
zekranizować tragiczną historię syna austriackiego cesarza Franciszka Józefa
i cesarzowej Sissi arcyksięcia Rudolfa i jego kochanki Marii Vetsery – nawet
w tym celu udał się do Wiednia na spotkanie z reżyserem Ekstazy (Extase,
1933) Gustavem Machaty, choć ostatecznie z projektu nic nie wyszło [Blom
2018, s. 105]. Pierwszym filmowym dowodem jego niemieckiej fascynacji
będzie nakręcony już po zawarciu znajomości z Mannem, film Zmysły – pozornie melodramat na tle okresu risorgimenta według powieści Camillo Boito
o ostatniej miłości włoskiej arystokratki do austriackiego oficera, w praktyce
gorzkie zderzenie kultur włoskiej i południowej. Zmysły z powodu konfliktu
z producentami (przypadek częsty w karierze Viscontiego – problemy z oczekiwaniami producentów pojawiły się również przy Obcym i Ludwigu) nie do
końca ukazały się w kształcie, który zamyślił dla filmu reżyser, co najlepiej
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widać na przykładzie zakończenia. Według pierwotnej wizji Zmysły miała kończyć nie scena egzekucji Franza, ale jak opowiadał sam reżyser wyraźny, (lecz
jednocześnie urzekający) symbol klęski monarchii austrowęgierskiej: „Końcowa sekwencja przedstawiała austriackiego żołnierzyka, młodziutkiego, co najwyżej szesnastoletniego, który kompletnie pijany, oparty o ścianę śpiewa pieśń
zwycięstwa…, Po czym przerywa, wybucha płaczem i tonąc we łzach woła:
„Niech żyje Austria!... Oto czym były Zmysły!” [Schifano 2010, s. 284].
W filmie już od pierwszych scen, gdy bohaterowie spotykają się w weneckiej operze La Fenice wyraźnie widoczne jest zderzenie obu kultur. Na scenie
wystawiana jest opera Giuseppe Verdiego Trubadur (Il trovatore) – podczas
napisów słychać romantyczny duet Manrico i Lenory L’Onda de’suoni mistici.
Zaś w pierwszej scenie dramatyczna aria Manrica Di quella pira przeplata się
z ujęciami obecnych na widowni austriackich oficerów. Dzieło Verdiego opowiadające o wyjętym spod prawa rycerzu Manrico (tytułowym Trubadurze),
wychowanym przez cygankę Azucenę, który walczy o miłość pięknej Lenory
i odzyskanie swojego dziedzictwa od hrabiego di Luna, komentuje w pewien
sposób historyczne tło akcji. Jego aria i końcowe wezwanie do boju (wraz ze
swoimi zwolennikami rusza uratować przed spaleniem na stosie przybraną
matkę) włoska publiczność interpretuje, jako niepodległościową manifestacje
(zob. dokładna analiza tej sceny [Igielska 2014, s. 152-163]), zaś szczególnie
przykuwa wzrok wizualny kontrast między kremowymi mundurami austriackiej armii a czarnymi frakami i cylindrami włoskich cywilów. Konflikt włoskiego patrioty Roberta Ussoni (Massimo Girotti) z oficerem Franzem Mahlerem
(Farley Granger) i ich planowany pojedynek prowadzi do poznania Mahlera
z kuzynką hrabiną Livią Serpieri (Alida Valli), (któremu towarzyszy aria miłosna Lenory D’amor sull’ali rosee). Postać odgrywana przez Farleya Grangera (co
ciekawe w roli tej Visconti widział Marlona Brando, Granger został mu narzucony przez producentów, podobnie jak Alida Valli [Schifano 2010, s.281]) już
z racji nazwiska wielkiego austriackiego kompozytora Gustava Mahlera (którego śmierć była jedną z inspiracji Manna do napisania Śmierci w Wenecji,
Visconti zaś nawiąże do Mahlera w swojej adaptacji Manna czyniąc z Aschenbacha kompozytora oraz ilustrując film utworami Austriaka) jest wręcz
uosobieniem Austro-Węgier. Franz został pomyślany przez Viscontiego
jako cyniczny spadkobierca północnego romantyzmu, którego ulubionym
poetą jest Heinrich Heine, zaś jego amoralność przywodzi na myśl kulturowe wizerunki romansującego z włoskimi arystokratkami angielskiego poety
Byrona [Nowell-Smith 2003, s. 74]. W scenie w operze ciekawie wypada
również powierzchowność włoskiej arystokratki. Ivo Blom w swojej analizie
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kostiumów w Zmysłach wskazuje na duże podobieństwo stroju Livii Serpieri,
a zwłaszcza charakterystycznej upiętej fryzury i diamentowych spinek
w kształcie gwiazd we włosach z najsłynniejszym portretem cesarzowej Elżbiety zwanej Sissi zatytułowanym Kaiserin Elisabeth im Galakleid mit diamantbesetzten Sternen (1865 r.) pędzla Franza-Xawera Winterhaltera, czołowego
malarza europejskiej arystokracji tamtego okresu odpowiadającego również za
portrety królowej Wiktorii czy cesarzowej Eugenii [Blom 2018, s. 105-109].
To celowe nawiązanie do wyglądu austriackiej cesarzowej nie tylko pokazuje,
że hrabiostwo Serpieri nie manifestują wyraźnie swoich skłonności niepodległościowych, ale także zapowiada poniekąd jej romans z Mahlerem i zdradę
ojczyzny.
Na poziomie wizualnym w Zmysłach przeplatają się, więc inspiracje zarówno włoskim dziewiętnastowiecznym malarstwem – słynne Il bacio (1859)
Francesco Hayeza odtworzone w scenie pożegnania Livii i Franza w jej wilii
(motyw ten Visconti powtórzy później w Ludwigu podczas pocałunku Elżbiety i Ludwiga [Blom 2018, s. 36]), czy przedstawienie bitwy pod Custozzą
w sposób przypominający obraz Giovanniego Fatttori La bataglia di Custozza
(1880), ale też niemieckim – jak wspomniany już portret południowo niemieckiego malarza Franza-Xavera Winterhaltera. Z patriotyczną włoską muzyką Verdiego w początkowych scenach, Visconti skontrastował w ramach
coraz większego upadku Livii i jej zdrady ojczyzny Siódmą symfonię e-dur
austriackiego kompozytora Antona Brucknera, utwór legendarnie rozpoczęty
na wieść o śmierci wielkiego niemieckiego kompozytora Richarda Wagnera
w Wenecji. Ów podział na patriotyczny, moralny obowiązek symbolizowany
przez narodową wręcz muzykę Verdiego, a mroczną sferę miłości i śmierci dekadenckich dźwięków Brucknera wydaje się tematem jakby prosto z Thomasa
Manna – owym konfliktem niepodległościowego i radosnego humanizmu
Pana Settembriniego z ponurymi siłami śmierci i namiętności.
Nowela filmowa Praca (Il lavoro) z filmu Boccaccio 70 jest, jak zauważa
Geoffrey Nowell-Smith, jedyną komedią w twórczości Viscontiego [Nowell-Smith 2003, s. 57], choć oczywiście do pewnego stopnia elementy komediowe obecne były też w Najpiękniejszej. Utrzymana trochę w tonie francuskiej
farsy – żona by odzyskać zainteresowanie męża postanawia zacząć zarabiać,
jako jego kochanka oraz pomyślana przede wszystkim, jako okazja do zabłyśnięcia Romy Schneider, (którą reżyser poznał przez jej ówczesnego partnera
Alaina Delona, oboje zaś zagrali w reżyserowanej przez niego sztuce Johna
Forda Szkoda, że jest ladacznicą). Visconti, który utrzymywał, że Romy Schneider ma w sobie dużo fizycznego podobieństwa do Księżniczki Irmy, podobnie
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jak przypadku Marii Callas, odpowiadał częściowo za jej nowy bardziej nowoczesny wizerunek (w latach 50-tych Schneider znana była przede wszystkim
z roli cesarzowej Sissi, od której chciała się uwolnić). Przedstawiona jego przyjaciółce projektantce mody Coco Chanel, przeobraziła się w szykowną współczesną kobietę, a również kostiumy, dodatki i flakony perfum z kosztownego
planu filmowego Pracy zapewnił dom mody Chanel. Historia bogatej córki
niemieckiego przemysłowca z Frankfurtu o przezwisku (niczym księżniczka
Irma) Pupe i jej męża zblazowanego włoskiego arystokraty żyjących na koszt
jej bogatego ojca stanowić może ironiczne wspomnienie jak mogłoby wyglądać
małżeństwo samego reżysera z Irmą. To też historia oparta na wszelkich możliwych kontrastach: północ-południe, Niemcy-Włochy, kobieta- mężczyzna,
a nawet koty (kocięta towarzyszące Pupe) i psy (należące do jej męża).
W Błędnych gwiazdach Wielkiej Niedźwiedzicy, choć nie jest to pokazane
w sposób oczywisty również widoczny jest kontrast między północą a południem. Północ dla głównej bohaterki, włoszki Sandry (Claudia Cardinale) to
kosmopolityczna Genewa położona nad widocznymi w trakcie napisów filmu,
wodami jeziora Genewskiego, miejsce symbolizujące jej teraźniejszość, wolne od krzywd przeszłości. W początkowej sekwencji pokazana jest jej symboliczna i dosłowna droga na południe ku Włochom, przeszłości i wstydliwym
sekretom. Od genewskich bulwarów nad jeziorem, ukazanych przy przejmujących dźwiękach muzyki Cesare Francka, aż po coraz bardziej zmieniający
się z alpejskiego na typowo włoski, przesycony słońcem krajobraz Toskanii
i Volterry. Błędne gwiazdy… to też pierwszy film, w którym Visconti poruszy
temat Holocaustu i żydowskiej tożsamości.
Zwrócenie się Viscontiego w drugiej połowie lat 60-tych ku twórczości Thomasa Manna, Henry Bacon interpretuje, jako wyraz zaniepokojenia
współczesnością, (w której reżyser widział coraz więcej analogii do czasów
faszystowskich) i szukanie ukojenia w twórczości pisarza, którego Visconti
postrzegał, jako ostatniego obrońcę humanistycznych wartości przed upadkiem niemieckiej kultury po dojściu nazistów do władzy [Bacon 1998, s. 140].
W Zmierzchu bógów, w którym łączą się historia przemysłowej rodziny Kruppów, Makbet Szekspira oraz wyraźna inspiracja Biesami Dostojewskiego oraz
Buddenbrookami Manna, włoski reżyser po raz pierwszy pokazuje swoje spojrzenie na Niemcy.
Jest to spojrzenie, w którym jak u Wagnera i Manna, miłość i śmierć
(a raczej pożądanie i śmierć), ściśle związane egzystują w ponurym romantyzmie. W Zmierzchu bógow Visconti pokazuje zakamarki patriarchalnej
neogotyckiej rezydencji, fabrykę, w której dosłownie „wykuwa się” fortuna
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Essenbecków, ubogą kamienice, w którym mieszka kochanka Martina i Lisa
a także korespondujący z romantycznymi pejzażami Caspara Davida Friedricha, (które jeszcze bardziej wyzyska w Ludwigu) krajobraz Niemiec – dla
reżysera kraju śniegu, gór i przede wszystkim jezior. Słynna sekwencja Nocy
długich noży, poprzedzona obrazowym przedstawieniem orgii urządzonej
przez członków SA – gdzie półnagie męskie ciała, stereotypowe składniki niemieckich biesiad (piwo i kiełbaski) oraz piękny krajobraz z jeziorem łączą się
w obraz na pograniczu piękna, kiczu i przesady. Gdy orgię przerywa prawdziwa,
barbarzyńska rzeź dalej, mimo wszystko, utrzymuje się wrażenie przebywania
w samym środku opery Wagnera.
W Zmierzchu bogów również pojawia się nazwisko Thomasa Manna
w znamiennej scenie, gdy na uniwersytecie Gunthera odbywa się wyczytanie
zakazanych przez państwo autorów. Mann wyczytany został, jako pierwszy
(wraz z bratem Heinrichem) i umieszczony w doborowym towarzystwie
autorów takich jak Erich Maria Remarque, Andre Gide, Emil Zola czy
Marcel Proust. Kolejnym bezpośrednim łącznikiem świata Zmierzchu bogów
z twórczością Manna jest postać Aschenbacha (Herbert Griem) demonicznego
esesmana o regularnych aryjskich rysach i chłodnym typie urody. Aschenbach,
dzielący nazwisko z bohaterem Śmierci w Wenecji Gustavem von Aschenbachem wydaje się jego całkowitą odwrotnością. Jeśli Gustav von Aschenbach,
choć jest artystą, reprezentuje tradycyjną niemieckość sprzed I wojny światowej, opartą na moralności, konwenansach i życiu w poczuciu winy za grzechy,
to Aschenbach jest zdecydowanym produktem powojennej rzeczywistości
bezwzględnej, amoralnej, zdehumanizowanej i opartej na chłodnej kalkulacji. Aschenbach w wykonaniu Griema wydaje się postacią iście diabelską –
a przecież Mann, wzorem Goethego i jego Fausta, miał całe swoje życie słabość do tego motywu. Pan Settembrini w Czarodziejskiej Górze żartobliwie
określany jest mianem szatana, co znajduje odzwierciedlenie w tytułach rozdziałów Satana oraz Szatan czyni niegodne propozycje, zaś w Doktorze Faustusie,
jak w Fauście Goethego, objawia się realny Mefistoteles.
W swojej adaptacji Śmierci w Wenecji Visconti nie tylko wzbogaci postać Aschenbacha o nawiązania do Gustava Mahlera (podczas spotkania
z Mannem w latach 50-tych pisarz ponoć szczegółowo opowiadał Viscontiemu o swojej inspiracji Aschenbacha kompozytorem[Aldrich 1993, s. 6],
ale przede wszystkim zmieni jego dziedzinę sztuki z literatury na muzykę. Muzykę, o której Mann słowami Settembriniego pisał w Czarodziejskiej Górze,
że jest „politycznie podejrzana”, a która w dodanych przez Viscontiego i scenarzystę Nicola Badalucco retrospekcjach przedstawiających ważne momenty
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w kompozytorskiej karierze Aschenbacha, jego życie rodzinne odraz przede
wszystkim dyskusje o sztuce i roli muzyki łączy film z Doktorem Faustusem.
Podobieństwa i różnice między tymi dwoma artystami szanowanym Aschenbachem i genialnym, chłodnym i kapryśnym Leverkuhnem, (którego jak sam
pisarz kiedyś wyznał pokochał najbardziej ze wszystkich swoich bohaterów)
najlepiej oddają obecne w retrospekcjach rozmowy Aschenbacha z przyjacielem Alfredem (Mark Burns). Visconti połączy również w pewnym stopniu
osoby Tadzia i zarażonej syfilisem prostytutki Esmeraldy z Doktora Faustusa
– nie tylko pisarz przybywa do Wenecji na statku o tym imieniu, ale w dodatku
dziewczyna pojawia w retrospekcjach (a jak wskazuje Alicja Helman zarówno
Esmeralda jak i Tadzio grają w różnych scenach na pianinie ten sam utwór
[Helman 2001, s. 254]).
Jeśli Wenecja w noweli Manna ma głównie odcień miasta na granicy
rozpadu, powoli umierającego organicznego tworu, którego wyziewy i sirocco
stopniowo osłabiają Aschenbacha („Wstrętnie parno było na ulicach; powietrze było tak gęste, że zapachy płynące z mieszkań, sklepów, jadłodajni, wyziewy oliwy, chmury perfum i tym podobne tworzyły nieruchome, nierozpraszające się warstwy (…) Im dłużej szedł, tym przykrzej owładał nim ohydny stan,
który wywołać morze powietrze morskie razem z sirocco i które jest zarazem
podnieceniem i słabością” [Mann 2009, s. 348]), w filmie jej kremowo-złote
piękno, fasady obdrapanych palazzo i przede wszystkim wody laguny i plaża
na Lido są ukazane w sposób zdecydowanie pełny uwodzicielskiego czaru. Przy
Śmierci w Wenecji i scenach na plaży nie tylko często przytacza się porównanie
do normandzkiego Balbec z W cieniu zakwitających dziewcząt Marcela Prousta
(podczas pracy nad adaptacją Manna Visconti zaczynał też projektować kształt
swojej zamierzonej ekranizacji Prousta), ale także odniesienia do malarskich
dzieł Eugene Boudina, Moneta i Williama Turnera [Blom 2018, s. 204].
Interesujący, przy temacie Śmierci w Wenecji jest również sposób, w jaki
Mann i Visconti postrzegają wodne odmęty – morza, jeziora, rzeki. U niemieckiego pisarza już w Buddebrookach zachodzi opozycja między bezpiecznym wygrzewaniem się na piaszczystych wydmach Travemunde a bezkresnym,
niepokojącym morzem, które przypomina Thomasowi Buddenbrookowi jego
śmiertelność, w Śmierci w Wenecji zaś wszelkie mitologiczne analogie do rzek
Hadesu wydają się odpowiednie w stosunku do demonicznych wód kanału.
Urodzony w portowej Lubece Mann miał na temat niszczycielskich sił wód
określone wyobrażenie, czemu najpełniej daje wyraz w opisie północnych wód
w eseju Lubeka jako duchowa forma życia: „Morze nie jest krajobrazem, to przeżycie wieczności, nicości i śmierci, to metafizyczny sen” [Mann 1971, s. 22].
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U Viscontiego, prócz zwodniczo błękitnej laguny w Śmierci w Wenecji,
pojawia się również morze w Ziemia drży i Opętaniu, jezioro Como, nad którym, w Bellagio spacerują Nadia i Simone w Rocco i jego braciach, jezioro
Genewskie na początku Błędnych gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy oraz (kręcona
nad austriackim Attersee) sekwencja Nocy długich noży w Zmierzchu bogów.
Najbardziej niepokojące jednak jezioro, którego obraz (zwykle w nocy lub
o wschodzie słońca) jest leitmotivem filmu i które w końcu stanie się grobem
bawarskiego króla Visconti pokazał zaś w Ludwigu.
Ludwig II Bawarski z filmu Viscontiego jest nie tylko realną postacią,
wokół której przez dekady narosły mity i legendy, ale także wydaje się mieć
wiele wspólnego z osobą władcy Klaudiusza Henryka z kuriozalnej, powszechnie uważanej za jedno z najgorszych dzieł Manna książki Królewska wysokość.
Wydana cztery lata po Buddenbrookach Królewska wysokość spotkała się z lawiną krytyki (wyśmiał ją także brat Thomasa pisarz Heinrich), głównie z powodu jej formy bajki, w którą Mann ubrał historię „małego książątka o chromej
ręce” o i jego poszukiwaniach miłości, ale także jego prób odpowiedniego pogodzenia władzy i demokracji w fikcyjnym, ale z pewnością niemieckojęzycznym Landzie. Pisarz po latach bronił jednak książki oraz idei, jaka przyświecała mu podczas pisania: „rozważania na temat możliwości syntezy samotności
i wspólnoty, formy i życia, pogodzenia postawy arystokratyczno-melancholijnej z nowymi wymaganiami, które już wówczas dałyby się sprowadzić do
formuły demokracji” [Mann 1971, s. 47].
Ta historia, która i wtedy i dziś, uderzała przede wszystkim swoją naiwnością (i do pewnego stopnia wydaje się wręcz niemożliwe, że wyszła spod
pióra kogoś, kto historię i politykę podsumował równie mistrzowsko, co
Mann w Czarodziejskiej Górze), odrealnioną atmosferą przypomina bardzo
położenie Ludwiga. Który podobnie jak Klaudiusz Henryk nie umie scalić
dążeń do wielkości i bycia dobrym władcą z własną, melancholijną osobowością, lękami, bezsennością i pociągiem do szeroko pojętego romantyzmu.
Jego dyskusje na temat władzy, opozycji między sztuką a życiem, marzeniem
a rzeczywistością z Pułkownikiem Durkheimem (Aschenbachem ze Zmierzchu bogów - Herbertem Griemem) przypominają dyskusje dwójki artystów
w retrospekcjach Aschenbacha w Śmierci w Wenecji. Zaś neogotyckie zamki
i pałace, jakie zajmuje Klaudiusz Henryk jak zamek, Grimmburg (którego
opis przypomina Neuschwanstein) czy pałac Bażanciarnia, nieodmiennie
przywodzą na myśl legendarne zamki i pałace Ludwiga, jego największą spuściznę, której Visconti oddaje sprawiedliwość w sekwencji, gdy jego ukochana
kuzynka cesarzowa Elżbieta szuka go kolejno w Linderhofie, Herrenchiemsee
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i Neuschwansteinie oglądając słynną grotę Wenus w pałacyku Linderhof czy
wzorowaną na tej w Wersalu Salę Lustrzaną w pałacu Herrenchiemsee.
Obaj też są w pewien sposób odstręczający fizycznie – piękny w młodości
Ludwig z czasem traci zęby, co w filmie wypada bardzo groteskowo, Klaudiusz
Henryk zaś urodził się już ze zdeformowaną ręką, oraz zaniepokojeni własnymi popędami (Ludwig jawnie homoseksualnymi, Klaudiusz Henryk uczuciem
do androgenicznej Immy). Królewską wysokość oraz Ludwiga przepełnia też
feudalna „niemieckość”, (co interesująco wypada w scenie zabawy Ludwiga
z poddanymi w wiejskiej gospodzie, jak wskazuje Bacon, niepokojąco podobnej do sekwencji zabawy SA w Zmierzchu bogów [Bacon 1998, s. 179]), szereg
odwołań do romantycznego średniowiecza, wykorzystanych przez Wagnera
mitów i legend. Piękne kadry, pełne odwołań do romantycznego niemieckiego malarza Caspara Davida Friedricha wraz z muzyką Wagnera, kontrastują
z zabarwionymi niechęcią, racjonalizmem czy hipokryzją wypowiedziami ludzi z otoczenia Króla.
Richard Wagner, jeden z najważniejszych kompozytorów XIX-wieku,
twórca tetralogii operowej Pierścień Nibelunga i oper Lohengrin, Parsifal czy
Tristan i Izolda, ale także pojęć takich jak Gesamtkunstwerk i Leitmotiv był
postacią ważną zarówno dla Manna, jak i Viscontiego. Thomas Mann poświęcił mu esej Wielkość i cierpienie Ryszarda Wagnera (Uber die Kunst Richard
Wagners) i zarówno inspirował się jego dziełami w tematyce Z rodu Wälsungów, Tristana czy Czarodziejskiej Góry (gdzie pojawiają się tematy podobne
tym z Tannhausera czy Parsifala, choć wśród ulubionych płyt Hansa Castorpa
w rozdziale Pełnia harmonii brakuje Wagnera), ale także w budowie formalnej
niektórych dzieł, które, co
wielokrotnie podkreślał mają strukturę muzyczną - jak Tonio Kröger
stworzony na kształt symfonii. Od Wagnera Mann zapożyczy również pojęcie tematu przewodniego (leitmotiv), który wielokrotnie będzie powracać
w jego twórczości: „Po raz pierwszy w prozie kompozycja epicka potraktowana została, jako duchowa tkanina motywów, jako struktura muzyczna –
jak to później w znacznie większym stopniu miało miejsce w Czarodziejskiej
Górze (…) skłonność do takiego rozumienia sztuki datuje się już od Tonio
Krogera. Przede wszystkim językowy leitmotiv nie był tu jedynie manipulacją fizjonomiczno-naturalistyczną – jak to było jeszcze w Buddenbrookach, –
lecz uzyskał niematerialną przejrzystość uczuciową, która odmechanizowała
go i podniosła w sferę muzyki” [Mann 1971, s. 44]. Jak podkreśla Eckhard
Heftrich, Mann będąc już na emigracji w Szwajcarii i Ameryce, starał się poprzez swoje odczyty i teksty odebrać muzykę Wagnera nazistom, wpisać ją
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w szerszy kontekst niż ten przypisywany jej przez nazistowską ideologię, zaś
w niejakiej kontrze do Pierścienia Nibelungów, tworzył w tamtym okresie tetralogię Józef i jego bracia [Heftrich 2008, s. 17-25].
Wagner (Trevor Howard) w filmie Viscontiego przedstawiony jest
w sposób podobny jak wielki autorytet Manna Goethe w Lottcie w Weimarze. Choć cała książka Manna osnuta jest wokół odwiedzin uwiecznionej
w Cierpieniach młodego Wertera Lotty u swojego będącego w podeszłym wieku byłego wielbiciela i sławnego pisarza, najbardziej zapada w pamięć rozdział
siódmy, w którym możemy śledzić bezpośrednio myśli Goethego. Niemiecki
pisarz podszedł do swego zadania poważnie – w ramach odtworzenia tego
swoistego strumienia świadomości Goethego, studiował jego listy i dokumenty oraz autobiografię Z mojego życia. Zmyślenie i prawda (Aus meinem Leben.
Dichtung und Wahrheit). W efekcie obraz Goethego, jaki stworzył nie wolny
od śmiesznostek i groteski wydaje się bardzo ludzki i wiarygodny. Również
przedstawienie Richarda Wagnera w Ludwigu, artysty gnębionego przez prozę
codziennego życia – niezapłacone długi, brak możliwości wystawienia swoich oper, reakcje otoczenia na romans z żoną swojego dyrygenta Cosimą von
Bulow (Silvana Magnano), i korzystającego skwapliwie z mecenatu Ludwiga
jest spojrzeniem na tą postać z ironią godną Thomasa Manna. Jest to Wagner zdemitologizowany, starszy mężczyzna w jedwabnej bonżurce związany
z koniunkturalną Cosimą. Jednocześnie jest to też spojrzenie nie pozbawione
podziwu i empatii na zależność wielkiego artysty od społeczeństwa i kapitału,
którego życie wydaje się ciągłą niespokojną tułaczką. W sielankowej scenie
Bożego Narodzenia, gdy Cosimę, będącą już Panią Wagner, wita rano orkiestra grająca jego utwór Siegfried Idyll – niespodzianka od męża, Visconti pokazuje rzadkie chwile harmonii w rozedrganym artystycznym żywocie.
Z bogatego repertuaru niemieckiego kompozytora do Ludwiga Visconti wybrał utwory znakomicie ilustrujące świat wyobrażeń romantycznego Króla –
Wagnerowi i Cosimie oraz nocnym spotkaniom Elżbiety i Ludwiga towarzyszy motyw z Tristana i Izoldy, aktorowi Katzowi Ludwig teatralnie objawia
się w łabędziej łodzi w grocie Wenus, czemu towarzyszy odpowiedni utwór
Pieśń do gwiazdy Wolframa z Tannhausera (grota Wenus jest jednym z miejsc
akcji w tej operze), a królewska narzeczona Zofia śpiewa nieudolnie arię Elsy
z Lohengrina (i tym też imieniem nazywa ją Ludwig). Henry Bacon porównuje ową wieczną noc, jaka wydaje się, że spowija świat Ludwiga z opisem świata
Wagnera, jakiego dokonał Thomas Mann – nazywający Tristana i Izoldę dziełem ekstatycznie wielbiącym noc [Bacon 1998, s. 182-183].
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2.2.

W kręgu rodzinnym

Bez wątpienia rodzina to temat będący swoistym leitmotivem w twórczości zarówno Thomasa Manna jak i Luchina Viscontiego. Mann, w 1901 roku
będąc zaledwie w wieku dwudziestu sześciu lat poświęcił jej swoje pierwsze poważne dzieło: Buddenbrooków (Buddenbrooks), ponad trzystustronicowe opus
magnum o znamiennym podtytule dzieje upadku rodziny. Visconti, przez całe
swoje życie był ogromnym miłośnikiem tej książki oraz planował przenieść
ją na kinowy ekran, a wraz z Józefem i jego braćmi, zawsze towarzyszyła mu
w podróżach. Jak w jednym z wywiadów podkreśliła jego wieloletnie współpracowniczka i przyjaciółka scenarzystka Suso Cecchi d’Amico „Ma zdrowe
staroświeckie poglądy na temat rodziny…, Jakie zresztą były jego ulubione
lektury? Buddenbrookowie oraz Józef i jego bracia Tomasza Manna. Dzieje rodzinne, które przeżywa jak nikt inny” [Schifano 2010, s. 362].
Filmy Viscontiego, niczym wspomniane w Portrecie rodzinnym we wnętrzu
obrazy Artura Devisa, zaludniają wizerunki rodzin bogatych i biednych, wywodzących się z najwyższej arystokracji czy zamożnego mieszczaństwa, ale również
te najbiedniejsze – sycylijskich rybaków czy przybyłych do Mediolanu emigrantów z południa Włoch. Od powojennej Ziemia drży wśród adaptowanych
dzieł literackich (jak nowele Vergi, Lampedusy czy opowiadania Giovanniego
Testori) nieraz wybierał te poruszające tematy pokoleniowych konfliktów
czy rodzinnych więzi. Sam, swoją filmową fascynację życiem rodzinnym
tłumaczył w ten sposób: „Może, dlatego, że wewnątrz rodziny dalej istnieją
unikalne tabu, moralne i społeczne ograniczenia, ostatnie niemożliwe miłości.
W każdym przypadku rodzina zdaje się być bardzo ważna. Cały nasz sposób
bycia, życiowa droga, jaką obieramy, pochodzi właśnie z niej, z dziedzictwa,
które niesiemy ze sobą, ze szczęśliwego lub pełnego mizerii dzieciństwa (tłum.
Własne) [Bacon 1998, s. 99].
U Manna rodzina ma wiele oblicz – pisarz na przestrzeni lat nie wahał
się sięgnąć do bliskiej najdawniejszym mitom historii biblijnej (tetralogia Józef
i jego bracia), przedstawiać życie rodzinne Goethego (Lotta w Weimarze) czy
postaci ze średniowiecznych legend jak Papieża Gregoriusa (Wybraniec). Jednak to właśnie Buddenbrookowie, niepozbawiona elementów autobiograficznych, epopeja kupieckiej rodziny, pozostaje jednym z jego najbardziej ikonicznych dzieł. Historia trzech pokoleń: kupca Johannesa i jego dzieci: poważnego
Tomasza, bawidamka Christiana i kapryśnej Antoniny, a także pokolenia najmłodszego symbolizowanego przez wrażliwego Hanno to historia powolnych,
ale nieubłaganych zmian wieku XIX-tego. Życie rodzinne ukazane jest tu
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z pietyzmem i zrozumieniem, inspirowane usłyszanymi w młodości historiami, (o czym Mann w eseju Lubeka jako duchowa forma życia pisze wprost),
a także germańskimi sagami.
Thomas Mann rozpoczyna Buddenbrooków obfitującym w szczegóły
opisem, co czwartkowego rodzinnego obiadu, podczas którego poznajemy
wszystkie trzy pokolenia członków rodziny oraz ich przyjaciół i krewnych.
Cała pierwsza część książki obejmuje ten dokładnie opisany posiłek wraz
z całym ceremoniałem, śmiesznostki zebranych i komfortowe wnętrza domu
Buddenbrooków: „Panna Jugman wraz z pokojówką otworzyła białe drzwi
i towarzystwo, powoli, spokojnie i z ufnością przeszło do Sali jadalnej; u Buddenbrooków można było przecież liczyć na smaczny kąsek…(…) Podał ramię
matce i przeszli razem do jasno oświetlonej sali jadalnej, gdzie towarzystwo
właśnie zdążyło rozmieścić się dookoła długiego stołu. Białe postacie bóstw
występowały niemal plastycznie z błękitnego tła tapet między wysmukłymi
kolumnami. Okna osłonięte były ciężkimi czerwonymi zasłonami, a w każdym rogu pokoju płonęło po osiem świec w wysokich pozłacanych kandelabrach; poza tym lśniły na stole srebrne lichtarze. Nad masywnym kredensem
wisiało duże malowidło przedstawiające włoską zatokę; mglisto błękitne barwy wywierały w tym oświetleniu bardzo żywe wrażenie. Pod ścianami stały
potężne sofy o sztywnych oparciach, obite czerwonym adamaszkiem. Gdy
pani Buddenbrook zasiadła między prezydującym po stronie okna starszym
Krögerem a pastorem Wunderlichem, z twarzy jej znikł wszelki ślad troski
i niepokoju. – Bon appetit – rzekła z lekkim skinieniem głowy, obejmując
spojrzeniem cały stół aż do miejsca gdzie siedziały dzieci…" [Mann 1956,
s. 15-18].
Początek książki zastający rodzinę przy stole, jest charakterystyczny dla
wielu utworów niemieckiego pisarza, będzie również powracał w kolejnych
częściach książki. Zmiany zarówno otaczającego świata jak i te zachodzące
w życiu bohaterów najpełniej będą widoczne podczas kolejnych rodzinnych
spotkań w lubeckiej kamienicy. Ów początek Luchino Visconti wykorzysta
oczywiście w swoich dwóch najbardziej związanych z ukochaną książką filmach – w Rocco i jego braciach i Zmierzchu bogów. W Rocco i jego bracia
okazją do przedstawienia wszystkich postaci jest rozpoczynające film przybycie owdowiałej Rosarii (Katina Paxinou) z synami do Mediolanu, jak się
okazuje, na zaręczyny najstarszego syna Vicenzo (Spiros Fokas) z Ginettą
Gianelli (Claudia Cardinale). Zderzenie drobnomieszczańskich, opływających w nowoczesny dostatek państwa Gianellich z otoczoną synami, owiniętą czarnym szalem Panią Parondi (to symboliczne przedstawienie będącego
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motywem przewodnim filmu konfliktu między południem a północą, tradycją
a nowoczesnością. Rodzina Gianellich, choć jak Parondi pochodzą z południa,
jest już zaaklimatyzowana na północy kraju i bynajmniej nie spieszy z pomocą i wsparciem swoim krajanom. Sprawia wrażenie pewnych swego miejsca
w owej nowej rzeczywistości gospodarczego boomu mieszczan, (której Visconti, nienawidzący rządzących w latach 50-tych chadeckich władz był zagorzałym
krytykiem). Koszmarna awantura, jaką kończy się przyjęcie zaręczynowe zapowiada jak ciężki będzie los Parondich w dużym mieście.
W Zmierzchu bogów, podobnie jak w Buddenbrookach, okazją tą są obchody urodzin patriarchy rodu Joachima von Essenbecka (Albrech Schönhals)
połączone z uroczystym występami najmłodszego pokolenia – blond włosych
córek Herberta (Umberto Orsini) i Elizebeth (Charlotte Rampling), syna
Konstantina (Reinhardt Koldehoff) Gunthera (Renaud Verley) grającego na
wiolonczeli Bacha, czy w końcu parodiującego Marlenę Dietrich Martina
(Helmut Berger). Ujęcia przygotowującej stół jadalny służby oraz szykujących
się członków rodziny otwierają film. Visconti, o wiele bardziej niż Mann, na
początkowych stronach swej rodzinnej sagi, eksponuje postać seniora rodu,
ojca i dziadka i arystokraty w starym wilhelmińskim stylu. Najpierw, imię
i nazwisko mężczyzny widoczne jest w pierwszym ujęciu filmu na jednej
z ozdobnych wizytówek, jakie służba ustawia przy nakryciach w jadalni. Później, mający wkrótce zostać zamordowany Joachim ukazany jest podczas składania pocałunku na fotografii mężczyzny w stroju lotnika (prawdopodobnie
jego syna i ojca Martina). Obok tej fotografii można zobaczyć podobiznę cesarza Wilhelma II oraz Paula von Hindenburga [Blom 2018, s. 85], które
sytuują von Essenbecka w tradycji Niemiec sprzed I wojny światowej. Postać mężczyzny, jako reliktu przeszłości i świata, który dawno odszedł, potęguje widok go w salonie otoczonym zewsząd starymi fotografiami. Również
podczas koncertu wiolonczelowego, gdy kamera prześlizguje się kolejno po
seniorze i zasłuchanych członkach rodziny oraz pamiątkach z przeszłości jest
to jakby ostatni rzut oka na świat przeszłości, zamożną, sprawiającą normalne
wrażenie wielopokoleniową rodzinę, którą już niedługo spotka straszny koniec. Zamordowany Joachim i Konstantin, Elizabeth i dziewczynki zamknięte w obozie koncentracyjnym i Herbert oskarżony o zabicie patriarchy rodu,
a także przemiana wrażliwego Gunthera w nazistę. Wrażenie to niknie wraz
z pojawieniem się reprezentantów świata jutrzejszego – występu Martina
i przybycia diabolicznego esesmana Aschenbacha (Helmut Griem) wraz z kierownikiem fabryki Friedrichem (Dirk Bogarde), a także ogłoszeniem przez
Konstantina pożaru Reichstagu.
51

ROZDZIAŁ 2

We wszystkich tych trzech dziełach są też zachowane charakterystyczne stopnie rozkładu rodziny Buddenbrooków, Parondich i von Essenbecków: śmierć Johannesa Buddenbrooka, bezimiennego ojca braci
Parondich i Joachima von Essenbecka, reprezentujących stary porządek, symbolizuje początek nieuchronnego zmierzchu. Nieudolność ich synów (Thomasa
i Christiana Buddenbrooków, Simone Parondi oraz członka SA Konstantina
von Essenbeck) powoli prowadzi do coraz większego rozpadu rodziny, która znajduje swój koniec w najmłodszym, najsłabszym pokoleniu – słabowity
i melancholijny syn Thomasa Hanno Buddenbrook i zdegenerowany Martin von Essenbeck. Inaczej rozwiązana jest kwestia rozpadu rodziny w Rocco
i jego braciach. W tej włoskiej rodzinnej sadze, choć wydarzenia są nie mniej
dramatyczne, temat asymilacji rodziny z południa Włoch na przemysłowej
północy kraju jest pokazany przez pryzmat każdego z braci Parondich, na co
wskazuje też podzielona na pięć części fabuła (również modułowe były prace
nad scenariuszem, nad którym pracowało czterech scenarzystów [Bacon 1998,
s. 107]). Jednak najważniejszym z nich, scalającym, całą akcję jest tytułowy
Rocco (Alain Delon). Wokół pięknego i łagodnego chłopaka, niczym księcia
Myszkina z Idioty Fiodora Dostojewskiego i Józefa z książki Manna, roztacza
się cała sieć braterskiej zazdrości, małostkowej zawiści i siły zgubnych namiętności, które w pełni znajdą ujście w trójkącie Rocco, Nadia (Annie Girardot)
i jego brat Simone (Renato Salvatori). Rocco, jak Józef, jest wybrańcem, niewinnym i czystym, ale jednocześnie posiadającym ludzkie słabości i przywary,
a jego spolegliwość i zbyt wielka słabość by przeciw stawić się złu (jak podczas gwałtu Nadii czy namowy dziewczyny by wróciła do Simone) ostatecznie
okażą się zgubne dla całej trójki. Opis chłopaka, jaki Thomas Mann zawarł
w pierwszym tomie Józefa i jego braci, oddający w pełni niebezpieczny, wprawiający w zakłopotanie urok Józefa, można zdecydowanie odnieść do sprawiającej wrażenie jakby pochodziła z zupełnie innego wymiaru duchowego
twarzy Alaina Delona „Zaufać tylko danemu przez Boga ładnemu buziakowi,
który w swym jeszcze dziecięco pełnym owalu, a zwłaszcza dzięki miękkiemu wyrazowi czarnych, z lekka skośnie osadzonych oczu naprawdę niezwykle
był wdzięczny (…) Twierdzenie, że oblicze jego zawstydzało piękno słońca
i księżyca, jest jeszcze najskromniejsze z tych, jakie nam wpojono” [Mann
1988, s.43-44]. Pozostali bracia Józefa, nie mogą liczyć na tak szczegółową
charakterystykę, Simone, więc znalazłby swój odpowiednik w określanym,
jako „porywczy” bracie Rubenie oraz w opisywanym zwykle, jako „prostacki”
lub „grubiański” bracie o znamiennym imieniu Gad.
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Henry Bacon porównując postacie Józefa i Rocco, wśród ich największych różnic wymienia przede wszystkim świat, w jakim żyją – u Manna jest to
świat przepełniony boską opatrznością, w którym Józef, jako naznaczony łaską
„widzenia”, mimo czyhających niebezpieczeństw, kroczy pewnie i z ufnością.
Rocco, będący wielkoduszną, wcieloną dobrocią, ale bynajmniej nieobdarzony
przenikliwością czy intuicją (za to bardzo naiwny), zamieszkuje świat, w którym Bóg milczy [Bacon 1998, s. 111].
Podobnie jak w Józefie i jego braciach, dramatycznej epopei przepełnionej
gwałtownymi wydarzeniami znanymi z biblijnej historii, tak samo Visconti
w Rocco i jego braciach w nieszczęściach spadających na rodzinę Parondich,
związanych głównie z osobą Simone, przedstawia sprawy wręcz fundamentalne, stare jak świat – bieda, niegościnna rodzinna ziemia i odyseja w poszukiwaniu lepszych warunków życia, stopniowe skłócenie rodziny, zdrady i konflikty.
Jednak w zupełnie innym już pokoleniu reprezentowanym przez Lukę (Rocco
Vidolazzi) najmłodszego z braci, który decyduje się powrócić na rodzinne południe – istnieje pewna nadzieja, przebijająca w końcówce filmu, gdy krzyczy
do Ciro (Max Cartier), który już zadomowił się na północy by w przyszłości
go odwiedził. Nadzieja, której próżno będzie szukać w zakończeniach Buddenbrooków czy Zmierzchu bogów, a która wybrzmiewa również na ostatnich
stronach Józefa…, gdy po wielu latach Józef wybacza swoim starzejącym się
braciom – kiedyś wrogom i oprawcom: „– Ależ bracia, moi starzy bracia! – odpowiedział Józef i pochylił się ku nim z szeroko otwartymi ramionami. – Co
też wy mówicie? Tak jakbyście się lękali i chcieli, bym wam przebaczył! (…)
Jeśli chodzi o przebaczenie między nami, ludźmi – ja raczej jestem tym, który
winien was o nie prosić, gdyż musieliście grać rolę złych, by wszystko właśnie
tak się ułożyło (…) Tak przemówił do nich, a oni śmiali się i płakali jednocześnie, i otoczywszy go wszyscy wyciągali ku niemu ręce i dotykali go, a on ich
także głaskał. I tak kończy się wymyślona przez Boga piękna historia” [Mann
1988, s. 402-403].
Zakończenia Buddenbrooków i Zmierzchu bogów są za to znamiennie
związane z siedzibami obu rodzin, których widok w stopniowej ruinie (Buddenbrookowie) czy zamieszkanych przez ostatniego, najbardziej zwyrodniałego
członka rodziny – „ślub” Sophie i Friedricha, poprzedzony upiorną kolacją
oraz przyjęcie pod czujnym okiem odzianego w mundur SS Martina, wyraźnie
podkreślają upadek obu rodów.
Wizerunki rodzin w książkach Manna jednak wykraczają znacznie poza
obraz dziewiętnastowiecznego niemieckiego mieszczaństwa. W noweli Z rodu
Wälsungów (Wälsungenblut) stworzonej przez Manna w 1906 roku elegancki
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wysmakowany świat zamieszkałych w Berlinie Aarenholdów – trochę ukazanych, jako nowobogackich parweniuszy ma klimat zupełnie inny niż tchnące
surowym dostatkiem wnętrza rodzinnej kamienicy Buddenbrooków w Lubece. Świat, jaki (znów przy rodzinnym stole - tym razem jest mowa o późnym
śniadaniu) ukazuje się czytelnikowi – dekadencki i ozdobny, wydaje się światem jakby wyjętym z któregoś z filmów Viscontiego. Może nie do końca jest
to format arystokratycznych posiedzeń Księcia Saliny czy rodziców Luchina
hrabiostwa Viscontich, ale opisanie najdrobniejszych, dekoracyjnych szczegółów i sensualnych detali w tym opowiadaniu stawia Manna prawie, że wśród
dekadentów spod znaku D’Annunzia.
„W olbrzymiej, wyłożonej dywanami i obudowanej osiemnastowieczną
boazerią sali jadalnej, gdzie z sufitu zwisały trzy elektryczne kandelabry, ginął rodzinny stół wraz z siedmioma przy nim osobami (…) Gobeliny z pasterskimi idyllami, zdobiące niegdyś, podobnie jak boazeria, pewien zamek
francuski, pokrywały górne partie ścian. Siedzieli przy stole w krzesłach, których szerokie i miękkie poduszki również były obite gobelinami. Na grubym,
śnieżnobiałym, nieskazitelnie wyprasowanym adamaszku stał przy każdym
nakryciu smukły wazonik z dwiema orchideami. Pan Aarenhold kościstą swą
i ostrożną ręką umocował binokle w połowie nosa i z nieufną miną jął studiować menu, leżące w trzech egzemplarzach na stole (…) Karta zapowiadała
rosół ze szpikiem wołowym, solę w białym winie, bażanta i ananas. Nic więcej.
Było to rodzinne śniadanie (…) Pojawiła się zupa. Winda, która dojeżdżała
do kredensu, zwiozła ją bezszelestnie z kuchni, służący zaś podawali do stołu
pochyleni, ze skoncentrowaną miną, jakby w namiętności służenia” [Mann
2009, s. 260-261].
Aarenholdowie, legendarnie już wzorowani ponoć na rodzicach żony
Manna Katii – państwu Pringsheim, zamożnej uniwersyteckiej familii o nieraz ekscentrycznych zainteresowaniach (Pani Hedwiga Pringsheim słynęła ze
zbierania artefaktów związanych z osobą Napoleona), są rodziną, której żydowskie korzenie są jedynie dyskretnie zaznaczone. Drobne szczegóły jak typ
fizyczny rodzeństwa czy napomykanie przez autora o ich „starożytnej rasie”
zdecydowanie na to wskazują, co sprawiło też, że nowela jeszcze przed publikacją wzbudziła sporo kontrowersji. Nie tylko z uwagi na temat kazirodztwa, ale głównie z powodu przyrównania rodziny o żydowskim pochodzeniu
do mitycznego staroniemieckiego rodu Wälsungów. Choć została napisana
w 1906 roku i pisarz planował opublikować ją w Die Neue Rundschau, zostanie wydana po raz pierwszy dopiero w latach 20-tych [Mann 1966, s.90].
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Nawet ta ukazana pozornie nieszkodliwie, z typową dla Manna prześmiewczą ironią rodzina noveau riche nieuniknienie, podobnie jak Buddenbrookowie, zaczyna zdradzać symptomy rozkładu, który symbolizuje niezdrowa zażyłość między najmłodszymi dziećmi. Siegmund i Sieglinda, „bliźnięta
i beniaminki: smukli jak łoza i dziecinnego wzrostu przy swoich dziewiętnastu
latach (…) Byli bardzo do siebie podobni. Mieli takie same odrobinę przypłaszczone nosy, takie same pełne i miękko domknięte wargi, wystające kości
policzkowe, czarne i lśniące oczy. Najbardziej jednak podobne były ich długie i wąskie ręce – tak dalece, iż ręce jego nie wykazywały bardziej męskiego
kształtu, miały jedynie odcień bardziej czerwony. I nieustannie trzymali się za
nie, przy czym nie przeszkadzało im wcale, że ręce obojga zdradzały skłonności
do wilgotnienia” [Mann 2009, s. 258-259]. Parę tą, (według anegdot była to
zemsta pisarza na rodzinie Pringsheimów za niezbyt przychylne przyjmowanie
jego początkowych zalotów, choć już po ślubie, według zachowanych listów,
pisarz utrzymywał z teściami przychylne, a wręcz serdeczne stosunki) Mann
oparł na osobie swej przyszłej żony Katii i jej bracie bliźniaku Klausie. Nie był
to zresztą pierwszy taki przypadek – w opowiadaniu U proroka została sportretowana ich matka Hedwiga Pringsheim [Mann 1966, s. 77].
Z rodu Wälsungów, podobnie jak inne opowiadanie Manna Tristan, już
w samym tytule odnosi się do twórczości Richarda Wagnera, nie tylko jednego
z ulubionych kompozytorów pisarza, ale także postaci, która wywarła potężny
wpływ na jego pisarstwo. Ród Wälsungów, temat z nordyckich legend oraz
tetralogii Wagnera Pierścień Nibelunga będący motywem przewodnim części
drugiej Walkiria – romans bliźniaczego rodzeństwa Siegmunda i Sieglindy
i walka Siegmunda z jej mężem Hundingiem został w tej noweli potraktowany ze swoistym metatematyzmem. Właśnie na tą operę wybierają się bliźnięta, a wydarzenia na operowej scenie między rodzeństwem a Hundingiem
zostają dokładnie opisane. Nietrudno dostrzec, że nowelowym odpowiednikiem Hundinga jest narzeczony Sieglindy, urzędnik von Beckerath, podobnie
jak u Wagnera, zupełnie odmienny zarówno pod względem mentalnym jak
i fizycznym od urodziwego i uduchowionego rodzeństwa: „wszedł w czarnym
surducie i na wszystkie strony przepraszał za spóźnienie. Był urzędnikiem państwowym i pochodził z dobrej rodziny – mały, kanarkowo żółty, o spiczastej
bródce, gorliwie układny. Zanim rozpoczął jakiekolwiek zdanie, szybko wciągał powietrze przez otwarte usta, przyciskając jednocześnie brodę do piersi”
[Mann 2009, s. 259].
Motyw kazirodztwa w europejskiej kulturze XIX wieku rozbrzmiewa
nie tylko w twórczości romantyków (jak u Byrona czy zakorzenionej w tej
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tradycji autorki Wichrowych Wzgórz Emily Bronte), ale również w schyłkowym okresie La Belle Epoque, w psychologicznych pracach Zygmunta Freuda
czy wspomnianej już operze Wagnera, oraz w dziełach literackich jak poezja
Georga Trakla, sztuki i nowele Arthura Schnitzlera czy twórczość D’Annunzia. Georges Bataille zwraca uwagę na powszechność zakazu kazirodztwa:
„W takiej bądź innej formie zna go cała ludzkość, tylko tyle, że ci, których on
dotyczy, często się zmieniają w zależności od miejsca (…) Ludy najbardziej
cywilizowane ograniczają się do zakazu stosunków między dziećmi i rodzicami, między braćmi a siostrami [Bataille 1992, s. 23-24].
U Manna, prócz Z rodu Wälsungów, temat kazirodczych związków zostanie jeszcze podjęty tylko i wyłącznie w historycznym kostiumie. W pierwszym
tomie Józefa i jego braci niebezpiecznie zbliża się do niego brat Józefa Ruben,
który nawiązuje romans z nałożnicą ojca Baalą. W późniejszym o ponad czterdzieści lat od Z rodu Wälsungów Wybrańcu opublikowanym w 1951 roku,
z akcją rozgrywającą się w średniowieczu, znów pojawia się piękna bliźniacza
para. Sybilla i Wigilis, od dzieciństwa zawsze ze sobą nierozłączni, po śmierci
ojca księcia Grimalda, zostają kochankami. Opis urodziwego rodzeństwa bardzo koresponduje z charakterystyką Siegmunda i Sieglindy: „nie przemilczę
osobliwej piękności jej rąk; niewiele były mniejsze od rąk brata, lecz niezmiernie delikatnej budowy, z wąsko zakończonymi palcami (…) Była wysmukła,
o wdzięcznej linii bioder, i tak jak u brata, górna jej warga wysunięta była
i sklepiona. A i cienkie nozdrza trzepotały tak, jak u brata [Mann 1988, s. 22].
Ich historia kończy się tragicznie i utrzymana jest przez Manna w anegdotycznym, ale niepozbawionym czułości, tonie przypowieści. Gdy Sybilla zachodzi w ciąże, rodzeństwo podług rady wtajemniczonego w sprawę przyjaciela rodziny, musi się rozdzielić. Wigilis umiera w drodze na wyprawę krzyżową,
a Sybilla, która zostaje władczynią królestwa, jest zmuszona porzucić nowo
narodzonego chłopca – zostaje on wrzucony do morza w beczce. Chłopakowi
udaje się przeżyć i po latach, już, jako rycerz, z wzajemnością zakochuje się
w pięknej władczyni królestwa – oczywiście jest nią nieświadoma jego pochodzenia Sybilla.
Zarówno w Z rodu Wälsungów jak i w Wybrańcu opisy stosunku rodzeństwa cechuje nietypowa atmosfera – z jednej strony dekadencki, sensualny
opis pokoju Siegmunda i komnaty rodzeństwa Sybilli i Wigilisa, z drugiej
wyraźna średniowieczna stylizacja nawiązująca do Wagnera czy w przypadku
Z rodu Wälsungów również do renesansowych Włoch – nieodmiennie kojarzących się z popularnym w kulturze motywie kazirodztwa w rodzinie Borgiów
czy z postacią Beatrice Cenci. Sam akt kazirodztwa jest, więc przez Manna
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przedstawiony w całym kulturowym kostiumie, stanowiącym jakby ostateczny
akt dekadencji i wyrafinowania, nieuniknionej rodzinnej konieczności bliźniaczych dusz, niż jako ślepy akt namiętności. Szczegółowa charakterystyka
pościeli, ozdób, zapachów przepełniona jest symboliką – mistyczną (jak w Wybrańcu specyficzne zachowanie zwierząt, które nie godzą się z postępowaniem
rodzeństwa – wycie ich psa, Hanegifa, który zostanie, przez Wigilisa zadźgany w szale czy hukanie puszczyków) i kulturową. Również w obu utworach
w konwersacji rodzeństwa, jaka poprzedza sam akt, słowa o wzajemnym podobieństwie, miłości do kogoś o bliźniaczym wyglądzie, pełnią kluczową rolę.
Siegmund w Z rodu Wälsungów, zaniepokojony rychłym zamążpójściem Sieglindy decyduje się na desperacki krok i stosunek z siostrą, do którego dąży,
ma jakby cechy ostatecznego, wymierzonego przeciw światu zewnętrznemu,
paktu, który połączy ich na zawsze: „ Dobry i cierpki zapach tytoniu zmieszał się z wonią kosmetyków, mydła, aromatycznej wody. Siegmund wdychał
wszystkie te pachnidła, unoszące się w lekko nagrzanym powietrzu; zdawał
sobie z nich sprawę i znajdował, że milsze są niż zazwyczaj. Przymykając oczy,
pogrążył się w nich jak ktoś, kto boleśnie kosztuje odrobiny rozkoszy i kruchego szczęścia zmysłowego pośród surowości i niezwykłości swego losu… (…)
– Jesteś zupełnie taka sama jak ja – powiedział bezwładnymi wargami, przełykając ślinę, bo gardło mu wyschło. – Wszystko jest… jak ze mną… (…)
Wzajemnie całowali sobie ręce. Kochali się nawzajem za słodką zmysłowość,
rozpieszczenie i doskonałą pielęgnacje, za piękny zapach. Wchłaniali ową woń
z oddaniem rozkosznym i niedbałym, leczyli się nią niczym chorzy egoiści,
upajali niczym desperaci, zatracali w pieszczotach, które nagle przekroczyły
granice, stały się śpiesznym zamętem, a w końcu były już jedynie szlochem”
[Mann 2009, 288-291].
W Wybrańcu do pierwszego stosunku między Wigilisem a Sybillą dochodzi w noc po śmierci ich ojca. Również to chłopak, podobnie jak Siegund,
namawia do niego siostrę i wskazuje na ich podobieństwo: „Oboje leżeli nadzy
pod przykryciem z miękkich soboli, w matowym świetle ampli, w woni ambry,
którą przyprószano ich łoża, (…) Wigilis, poruszony zgonem ojca i własnym
losem, jęczał czując kolec w ciele i kłuty przez biesa; aż w końcu nie wytrzymując dłużej, wyślizgnął się z łoża, obszedł bosymi stopami Hanegiffa, uniósł
ostrożnie przykrycie Sybilli i nieszczęsny wśród tysiąca niedozwolonych pocałunków przygarnął się do siostry (…) – Ze śmierci – wyjąkał – zostaliśmy
zrodzeni i jej dziećmi jesteśmy: w jej imię, słodka oblubienico, oddaj się swojemu śmiertelnemu bratu i udziel mu tego, ku czemu dąży miłowanie, jako ku
swemu miłosnemu celowi” [Mann 1988, s. 31-32].
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W twórczości Viscontiego, jeszcze przed Błędnymi gwiazdami Wielkiej
Niedźwiedzicy i Zmierzchem bogów, motyw kazirodczej miłości, (którą nazywa „ostatnim tabu współczesnego społeczeństwa” [Schifano 2010, s. 360])
pojawił się w reżyserowanych sztukach teatralnych. Jego teatralnym debiutem
w 1945 roku w rzymskim Teatro Eliseo byli Straszni rodzice (Les Parents Terribles) Jeana Cocteau z Riną Morelli i Jeanem Marais, sztuka podejmująca temat konfliktu pokoleń, gdzie Edypalne kompleksy i temat kazirodztwa, choć
nie podjęte wprost wystarczyłyby by wywołać spore kontrowersje. W 1961
roku w Paryżu w Theatre de Paris Visconti wystawił sztukę renesansowego
angielskiego dramaturga Johna Forda Szkoda, że jest ladacznicą (Tis Pity She’s
a Whore). Ta dziejąca się na włoskim dworze księstwa Parmy sztuka opowiada tragiczną historię zakazanego i pełnego namiętności uczucia rodzeństwa
Annabelli i Giovanniego. W realizacji Viscontiego duet ten zagrała piękna
(i będąca faktycznie razem w owym czasie) para: Romy Schneider i Alain
Delon. Trzygodzinne przedstawienie (będące debiutem aktorki na francuskiej scenie teatralnej) olśniewało przede wszystkim bogatą scenografią, wykwintnymi kostiumami oraz ekskluzywnymi klejnotami. Sztuka jednak nie
odniosła sukcesu, Viscontiego zaś oskarżano o „przedstawienia kazirodztwa
pod postacią bajki dla małych dziewczynek” [Schifano 2010, s. 337]. Nie
po raz pierwszy także w jego karierze pomawiano reżysera o scenograficzne
ekstrawagancje i zupełne nieliczenie się z kosztami produkcji.
W Błędnych gwiazdach Wielkiej Niedźwiedzicy, prócz ewidentnych inspiracji antykiem i tragedią rodu Atrydów (bohaterka została przez Viscontiego
pomyślana, jako współczesna Elektra w świecie po II wojnie światowej [Bacon
1998, s. 120]) oraz powieścią Ogród Finzich-Continich Giorgio Bassaniego,
znaleźć można wiele elementów wspólnych z Z rodu Wälsungów oraz z Wybrańcem Thomasa Manna. Również sam tytuł filmu (oraz książki Gianniego),
nawiązujący do wiersza włoskiego romantycznego poety Giacomo Leopardiego z tomu Ricordanze, w pewien sposób koresponduje z twórczością Manna.
Leopardi, obok Carducciego, jest jednym z opiewanych przez Pana Settembriniego poetów w Czarodziejskiej Górze Manna.
Sandra (Claudia Cardinale) i Gianni (Jean Sorel), choć nie są bliźniakami niczym rodzeństwo Aarenholdów, jak wskazuje Aleksander Jackiewicz
[Jackiewicz 1971, s. 259-261], są do siebie bardzo podobni i to właśnie
w typie podobnym do pary Z rodu Wälsungów – czarne oczy, czarne włosy,
bliźniacze gesty, wymowne rysy. Podobieństwo to rzuca się najbardziej w oczy,
gdy w poszczególnych scenach sąsiadują ze sobą ich profile lub gdy Gianni
mimowolnie naśladuje gesty Sandry czy bawi się jej szalem. W scenie, gdy
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dopiero, co przybyły chłopak odbywa toaletę, przy wyraźnie zaniepokojonej,
ale nieprzestającej patrzeć na półnagiego mężczyznę Sandrze, niemal powtarza
się scena z Z rodu Wälsungów, gdy Sieglinda obserwuje ablucje Siegmunda
szykującego się do opery: „Przyglądała mu się z podziwem, z dumą, z nabożeństwem – z głęboką, mroczną czułością w błyszczących oczach. Ponieważ wargi
jej domykały się tak miękko, ucałował je” [Mann 2009, s. 275].
Z książęcym rodzeństwem z Wybrańca zbliża ich nieobecność ojca oraz
niemożność poradzenia sobie w zewnętrznym świecie, a także nie bez znaczenia jest też miejsce akcji – włoskie palazzo i francuskie chateau. Sandrę
i Gianniego łączy z Siegmundem i Sieglindą również ich żydowskie dziedzictwo oraz obecność „tego trzeciego”. Odpowiednikiem Hundinga i von Beckeratha w filmie Viscontiego będzie Andrew (Michael Craig), który jest postacią
zarówno wizualnie odcinającą się od ciemnowłosego i ciemnookiego rodzeństwa (wysoki blondyn o dość kościstej twarzy), ale także mężczyzną sporo od
nich starszym oraz z zupełnie innego niż śródziemnomorski kręgu kulturowego. Michael jest obcym we włoskim miasteczku i nie do końca rozumie
też nudę, prowincjonalne konflikty i skandale oraz szereg takich samych dni,
wszystko to, co życie na prowincji charakteryzuje.
Również podupadające, ale wciąż luksusowe palazzo, robiące wrażenie
nawiedzanego przez duchy (z tajemniczym skrzydłem zamkniętym po napadzie choroby matki) wpisuje się w dekadencki, schyłkowy klimat noweli Manna. Podobnie jak w noweli, wiele w nim pieszczących oczy, ozdobnych detali
– kolumienek, posągów, obrazów, przedmiotów pozornie martwych, ale tak
naprawdę wpisujących się w narrację tej skazanej na tragedię, namiętnej więzi: niektóre z nich, jak okazuje się w trakcie filmu, pełniły funkcje kryjówek,
w których rodzeństwo zostawiało sobie wiadomości. Pokój matki z charakterystycznym posążkiem Erosa i Psyche, w którym Gianni próbuje namówić Sandrę by została z nim na zawsze w rodzinnym pałacu, przypomina wykwintnie
i eklektycznie urządzony pokój Siegmunda, w którym u Manna dochodzi do
zbliżenia między rodzeństwem czy komnatę książęcych bliźniąt w Wybrańcu.
Nowelę i film łączy też specyficzne wykorzystanie muzyki – opery Wagnera, jako komentarza do sytuacji Siegmunda i Sieglindy oraz utworu Cesare
Francka Preludium. Chorał i Fuga, który na początku filmu budzi w Sandrze
wyraźnie niepokojące wspomnienia (jak się później okazuje był to utwór
z repertuaru jej matki-pianistki).
Dla Gianniego, artysty i pisarza, kazirodztwo, ów ostatni zakaz związany z seksualnością, „ostatnia niemożliwa miłość” wedle przytoczonych słów
Viscontiego, jest tak naprawdę wyzwaniem rzuconym mieszczańskiemu
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społeczeństwu. Do Sandry, w jednej ze scen, gdy dziewczyna odrzuca jego
awanse, mówi, by nie była „małą burżujką”. Podobny stosunek wybrzmiewa
u Manna, gdy na końcu noweli, tuż po skonsumowaniu przez rodzeństwo ich
więzi, Siegmund, również przedstawiony, jako artystyczna dusza, z wyraźną
złośliwością, zapytany przez Sieglindę, co teraz będzie z von Beckerathem, odpowiada: „powinien nam być wdzięczny. Będzie wiódł odtąd znacznie mniej
trywialną egzystencję” [Mann 2009, s. 291]. Jednocześnie obie pary wydają się reprezentantami postaw i namiętności o wiele starszych, bardziej pierwotnych niż prawa ugruntowane przez chrześcijańską cywilizację – stąd też
u Manna nawiązania do średniowiecza spod znaku starogermańskich mitów,
a w Błędnych gwiazdach Wielkiej Niedźwiedzicy osadzenie akcji w Volterrze –
dawnym etruskim mieście. Sandra i Gianni, wychowywani w starym palazzo,
otoczeni tyle lat śladami cywilizacji, która wyginęła, z założenia reprezentują dawny, schyłkowy świat. Andrew zaś (podobnie jak będący urzędnikiem
i wyraźnie twardo osadzony we współczesności von Beckerath) reprezentuje
nowoczesność: prężnie działającą, skupioną na celach i efektach, zdecydowanie anty-refleksyjną. Jak wskazuje Henry Bacon to właśnie Andrew widzimy
najczęściej uzbrojonego w aparat fotograficzny i kamerę [Bacon 1998, s. 122],
to on filmuje Sandrę przy wtórze nowoczesnej muzyki, (podczas gdy z Sandrą
i jej rodziną związany jest fortepianowy temat Francka), w końcu – on, choć
stara się cały rodzinny konflikt racjonalnie wyjaśnić i zażegnać, zdaje się nie
rozumieć tak złożonej sytuacji i nawału sprzecznych emocji innych bohaterów. Ponosi porażkę i wyjeżdża.
Sandrę i Gianniego nierozerwalnie, jak się wydaje, wiążą ze sobą wspomnienia z dzieciństwa, ich zabaw, intryg i wspólnego frontu przeciwko Matce
(Marie Bell) i Gilardiniemu (Renzo Ricci). Ta kraina dzieciństwa i jej prawa, których respektowania i kontynuowania domaga się Gianni, przypomina
analizę Wichrowych Wzgórz Emily Bronte Georgesa Bataille. Francuski filozof wskazuje, że Heathcliff, związany z Catherine (swoją przybraną, a według
niektórych interpretacji przyrodnią siostrą) silną więzią, jaką daje wspólne
dorastanie i jednoczenie się przeciw opresyjnej rodzinie, nie rozumie społecznego zakazu, który obowiązuje w ich relacjach w dorosłym życiu. Jego racje,
uwarunkowane naturalnymi wydawałoby się czynnikami jak miłość, wspólnota doświadczeń przywiązanie, należą do owej krainy dzieciństwa i nie mogą
być do końca rozpatrywane w moralnych kategoriach – roszczenia Heathcliffa, podobnie jak Gianniego, wydają się nawet, w określonym kontekście,
nie pozbawione słuszności [Bataille 2012, s. 5-8]. Jednak w filmie Sandra,
w przeciwieństwie do Sybilli i Sieglindy, decyduje się nie ulegać namowom
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brata i obietnicom wspólnej, opartej na rozpamiętywaniu dzieciństwa i rodzinnych traum, przyszłości w ich opuszczonym palazzo. Kobieta, jak sugeruje finał, wybiera przyszłość zamiast tego, co było, życie zamiast egzystowania
w cieniu tragicznej śmierci ich ojca.
Zmierzch bogów, podobnie jak Z rodu Wälsungów, nawiązuje do tetralogii
Wagnera, jest to tytuł ostatniej części Pierścienia Nibelungów. Tytuł ten, potraktowany został przez Viscontiego równie ironicznie, co u Manna. Podczas
gdy niemiecki pisarz z mitycznym rodem Wälsungów porównywał wyraźnie
żydowską rodzinę, tak Visconti z bóstwami staroniemieckiej sagi zestawia groteskową (wzorowaną na przemysłowej rodzinie Kruppów [Bacon 1998, s. 146]
rodzinę von Essenbecków. Choć ani słabowitego seniora Joachima von Essenbeck, ani Konstantina nie można porównać z herosami rodu Wälsungów, to
już przypominającą Brunhildę czy Walkirię Sophie o groźnych rysach twarzy
czy pięknego jak efeb Martina wydają się z racji powierzchowności złączeni
z mitycznym światem Pierścienia Nibelungów. Jednak ich niebezpieczne piękno w żaden sposób nie łączy się z kanonicznymi cnotami germańskich legend
jak odwaga czy czyste, nieznające grzechu serce. Kazirodczy związek Sophie
i Martina nie jest bynajmniej zgubną, acz nieuniknioną namiętnością, (choć
od początku filmu w spojrzeniach kobiety na syna zobaczyć można szereg różnych uczuć, niekoniecznie macierzyńskich) ile bardziej próbą sił, która zmieni
dużo w ich stosunkach. Zwłaszcza dla Sophie, która opanowana, silna i żądna
władzy niczym szekspirowska Lady Macbeth, po stosunku z synem powoli
(zresztą jak wspomniana bohaterka Szekspira) zacznie osuwać się w szaleństwo.
Dla porównania w powieści Manna Wybraniec do kazirodczego stosunku między Grigorsem a jego matką i jednocześnie ciotką księżną Sybillą dochodzi
przypadkowo, trochę na skutek fatum podobnego do tematu z Króla Edypa
– Edyp i Grigors niczego nie świadomi poślubiają swoje matki. Narrator Wybrańca, pobożny mnich, w tym związku widzi przede wszystkim karygodną
amoralność natury, która w żaden sposób nie umie zapobiec powstrzymaniu
tego związku: „On był mężczyzną, ona – niewiastą, mogli sobie tedy zostać
mężem i żoną, przyrodzie na niczym więcej nie zależy. Umysł mój nie może
się pogodzić z naturą, opiera się temu. Diabła jest ona dziełem, albowiem jej
obojętność jest bezdenna” [Mann 1988, s. 150].
W temacie kazirodztwa, obaj twórcy wyraźnie widzieli coś więcej niż jedynie modny motyw, przełamujący pewne społeczne tabu. Przede wszystkim
kazirodcze relacje były dla nich, bardziej niż przyczyną, raczej symptomem
rozpadu rodziny, jej stopniowej degeneracji – jak Aarenholdów czy von Essenbecków. W Błędnych gwiazdach…, jak tłumaczył temat filmu sam Visconti:
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„kazirodztwo bierze się dokładnie ze środowiska, w jakim wzrastali oboje młodzi, to rozpaczliwy i dramatyczny sposób zjednoczenia się przeciw rozpadowi
rodziny i samotności” [Schifano 2010, s. 360-361].
Nieład i wczesna udręka opisuje świat już po rozpadzie (w tym przypadku
po I wojnie światowej), gdzie stare prawa, zwyczaje i konwenanse przestały już
obowiązywać nie pozostawiając po sobie następców. Choć Visconti myślał o
adaptacji Nieładu i wczesnej udręki, jeszcze przed swoim filmowym debiutem
na początku lat 40-tych ostatecznie pomysł pozostał tylko w fazie projektu.
Ciężko jednak nie porównywać opisu przyjęcia nastoletnich dzieci i ich znajomych, które burzy spokój profesora Corneliusa z Portretem rodzinnym we
wnętrzu. Nieład i wczesna udręka powstała w 1925 roku nowela Manna, z
całą pewnością ma sporo odcieni autobiograficznych: dzieci profesora Corneliusa odpowiadają dzieciom Manna, a w charakterystyce najstarszych – Ingrydy i Berta, dostrzec można wiele wyłaniających się z listów pisarza cech
Eryki i Klausa Mannów (Eryka chciała zostać w młodości aktorką, razem też
z Klausem od końca lat 20-tych prowadzili artystyczny kabaret Pfeffermühle – młynek do pieprzu). Niewielka objętościowo nowela jest też pierwszym
utworem, jaki po I wojnie światowej pisarz poświęcił współczesności. I rzeczywiście szeroko pojęta nowoczesność dosłownie wdziera się do podupadającego domu profesora historii w sposób przyprawiający reprezentującego
przedwojenne pokolenie mężczyznę o zawrót głowy. W samej strukturze jego
rodziny widać zresztą swoiste odwrócenie ról – on i żona nazywani są przez
dzieci „staruszkami”, dwoje najstarszych pociech opisuje się za to, jako „dorosłych”. Są oni przedstawieni, jako nieliczący się z konwenansami czy starszymi
członkami społeczeństwa, pełniący trochę funkcje komediantów, wyzutych
z przedwojennej moralności. Podobnie jak trójka młodych, która wraz z Markizą Brumonti nawiedzi mieszkanie Profesora w Portrecie… by wśród męczących perswazji i intryg namówić go na wynajęcie położonego piętro wyżej,
należącego do niego apartamentu. Ta trójka to jasnowłosa Lietta o twarzy
dziecka (Claudia Marsano), jej chłopięcy narzeczony Stefano (Stefano Patrizi)
oraz nieodgadniony, buntowniczy Konrad (Helmut Berger). Mimo ich przywar, hałasu, jaki ze sobą wnoszą, idiotycznego pośpiechu czy lekceważenia
starszego człowieka i jego przyzwyczajeń, obecność ta ma dla Profesora wręcz
terapeutycznego znaczenie.
Portret rodzinny we wnętrzu, powstały w szczególnym dla reżysera okresie
(Visconti był po poważnym zawale, który zmienił wiele zarówno w jego filmowych planach, jak w dotychczasowym trybie życia), według słów współscenarzysty Enrico Medioli specjalnie nawiązywał do twórczości Thomasa Manna
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[Blom 2018, s. 69]. Przed załamaniem się stanu zdrowia Visconti planował
realizację Wybrańca lub Czarodziejskiej Góry Manna – oba projekty wymagające niesamowitej pracy i zaangażowania, które musiał porzucić i zdecydować się
na bardziej kameralną historię. Choć Medioli, nie wspomina dokładnie, jakie
utwory niemieckiego pisarza stanowiły inspiracje przy pracy nad scenariuszem
Portretu rodzinnego we wnętrzu, można domyślać się, że prócz atmosfery Nieładu… również refleksje o sztuce i jej roli w społecznym życiu z Doktora Faustusa
czy Śmierci w Wenecji. Profesor stanowi pod pewnymi względami przedłużenie pełnego godności, ale samotnego i tęskniącego za życiem i młodością
Aschenbacha z noweli Manna i filmu Viscontiego z 1971 roku.
Zarówno Nieład i wczesna udręka jak i Portret rodzinny we wnętrzu
opowiadają o młodzieży odkrywającej świat po ważnych obyczajowych i politycznych przewrotach. W Nieładzie… okres szalonych lat 20-tych i zmian
po I wojnie światowej (a także ogromnej inflacji i niepokoi politycznych
w Republice Weimarskiej), w Portrecie… świat kilka lat po wybuchu rewolucji seksualnej, gorącym okresie strajków studenckich i robotniczych. Mann
i Visconti, już z doświadczenia osób w słusznym wieku, dostrzegają to zagubienie młodych ludzi, ich nadrabianie miną i bezczelnością, lęk o przyszłość
kryjący się za pośpiechem i użyciem rozrywek.
Również w obu utworach, choć u Manna zdecydowanie nie jest to powiedziane wprost, pojawia się temat nazizmu i faszyzmu. Mann, zamieszkały
do początku lat 30-tych w Monachium, mieście związanym ze zwolennikami Hitlera i NSDAP, zaledwie rok przed powstaniem noweli, mógł obserwować wydarzenia związane z niesławnym puczem monachijskim. Motyw
deptania starych autorytetów i braku delikatności młodych ludzi, których
twarda skóra i siła przebicia wydają się niezbędne do przeżycia w Niemczech lat
20-tych wydają się nie tylko charakterystyką młodzieży epoki Republiki
Weimarskiej, ale także prognozą jak zacznie wyglądać kraj i stosunki społeczne
po dojściu nazistów do władzy. W Portrecie rodzinnym we wnętrzu kręconym
na początku lat 70-tych w jednym z najgorętszych okresów powojennej historii Włoch, gdy zamachy bombowe i zarówno komunistyczny jak i neofaszystowski terroryzm były na porządku dziennym. Okres ten w historii Włoch
nazywano Anni di piombo - latami ołowiu. W filmie faszystowską działalnością
na usankcjonowanym szczeblu zajmują się bogaty i szanowany mąż Markizy oraz ojciec Stefano. Konrad zaś, wielki przegrany o lewicowych poglądach,
który być może wie za dużo o przygotowywanym przewrocie w rządzie, umiera
w finale filmu w dość tajemniczych okolicznościach.
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Obu profesorom, niedołężnym dosłownym i metaforycznym ojcom
tych nietypowych, pełnych chaosu rodzin pozostaje jedynie stoicka rezygnacja. Dobrotliwe przypatrywanie się miotającym się, niszczącym stary porządek
dzieciom oraz nieśmiałe próby ich ratunku (jak opieka profesora nad rannym
Konradem w filmie). Każdy z nich ma także swoją odskocznię od zewnętrznego świata – Cornelius historię, w której zagłębia się by na chwilę uciec od
przyziemnych problemów dekady inflacji: „Cornelius czyta rozparty w fotelu.
Z cygarem w palcach czyta Macaulaya rzecz o powstaniu angielskiego długu państwowego w końcu siedemnastego wieku (…) Kończąc cygaro, które
staje się trochę za mocne, niże w myśli kilka zabarwionych lekką melancholią zdań, które wygłosić chce jutro wobec studentów, o beznadziejnej walce
powolnego Filipa z nowością, z tokiem historii, z rozsadzającymi państwo
siłami indywiduum i wolności germańskiej” [Mann 2009, s. 507]. Filmowy
Profesor ma oczywiście swoją kolekcje dzieł sztuki. Tytułowy Portret rodzinny
we wnętrzu to nie tylko ironiczny komentarz do sytuacji przybranej rodziny, jaką mężczyzna nie ruszając się z komfortowego apartamentu znajduje,
ale przede wszystkim leitmotiv całego filmu – dzieła sztuki, sceny rodzajowe
przedstawiające szczęśliwe rodziny pędzla Arthura Deviesa czy Johanna Zoffany (por. dokładna analiza dzieł sztuki w Portrecie rodzinnym we wnętrzu
w rozdziale Archeology of the Set (II): The Conservation Pieces in Conversation
Piece [Blom 2018, s. 69-80]). Wokół tych obrazów obraca się najpierw intryga Markizy i Lietty by namówić Profesor do wynajmu apartamentu. Później
zaś dzięki nim Konrad i Profesor nawiązują nić porozumienia – chłopak nie
tylko studiował przez jakiś czas historię sztuki, ale i kojarzy obraz podobny do
tego w apartamencie mężczyzny z domu zamożnych znajomych. Sama postać
Profesora oraz jego kolekcji dzieł sztuki była zresztą częściowo wzorowana
na postaci Mario Praza, zamieszkałego w rzymskim palazzo, kolekcjonera
oraz autora studium poświęconego portretom rodzinnym: Conversation pieces.
A Survey of the Informal Group Portrait in Europe and America [Blom 2018,
s. 70-72].
Podobna jest również fascynacja obu starszych panów młodym mężczyzną – u Viscontiego, bardzo oczywista, Konradem, u Manna, trochę mniej
wprost pokazana – Panem Hergesellem, jednym z młodych znajomych jego
dzieci. Najmłodsza córka i ulubienica Corneliusa Lorcia znajduje w chłopaku wielkie upodobanie i jej wyraźna nim fascynacja (płacze w łóżeczku
z bezsilności, że nie mogą razem dłużej tańczyć), właśnie tytułowa „wczesna
udręka” opisana jest w sposób, który pozwala przypuszczać, że i sam profesor
w pewien sposób pozostaje pod jego urokiem. Zresztą sam sposób, w jaki
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Mann portretuje tego lekko bezczelnego zawadiakę, pełnego chłopięcego uroku przywodzi na myśl trochę Helmuta Bergera w filmie Viscontiego: „brunet,
ale różowy, oczywiście starannie ogolony, ale z małym zarodem bokobrodów
przy uszach, chłopak jak malowanie – nie śmieszny i płomienisty piękniś, jak
Cygan-skrzypek, lecz przystojny w bardzo miły, przyzwoity i ujmujący sposób,
z uprzejmymi czarnymi oczami” [Mann 2009, s. 510].
Nie bez znaczenia jest też miejsce akcji – w noweli i filmie równie obrazujące stary świat. Dom Corneliusów stanowi smutne świadectwo swoich
niepewnych czasów pozbawionych dobrobytu, gdzie szybko postępująca dewaluacja pieniądza uniemożliwia planowanie remontów czy choćby wymianę
niektórych sprzętów. Mann dużą wagę poświęca jego opisowi, a przede wszystkim charakterystyce jego uszczerbków oraz liście rzeczy, które należałoby
w nim wymienić w odległej i bardziej dostatniej przyszłości: „Po ostatniej podwyżce opłat wiele osób musiało wyrzec się telefonu, ale Corneliusów jeszcze
stać było na to, podobnie jak mogli zatrzymać aż dotąd wybudowaną przed
wojną willę (…) Ich podmiejski dom jest elegancki i wygodny, choć nieco
zaniedbany, na remont nie pozwala brak materiałów, szpecą go zaś żelazne
piece z długimi rurami. Ale są to ramy życiowe dawnej górnej warstwy stanu
średniego, w których bytuje się dziś w sposób jej nieodpowiedni, to jest ubogo
i trudno, w znoszonych i nicowanych ubraniach” [Mann 2009, s. 494-495].
Palazzo Profesora w Portrecie… jest dla odmiany prawdziwym azylem,
ostoją piękna, kultury i subtelności w świecie brzydoty i pospolitości. To
miejsce, gdzie na każdym kroku historia Włoch i historia rodziny mężczyzny
mieszają się ze sobą, gdzie każdy przedmiot ma swoje miejsce, a czujne oko gospodyni dogląda wszystkiego, a przede wszystkim dba o spokój Profesora. Ale
piękny apartament to również więzienie, przeszkoda oddzielająca mężczyznę
od integracji z zewnętrznym światem, naturą, młodością. Również i poczucie
bezpieczeństwa i ten obraz domu, jako zaufanego azylu, w toku filmu zaczyna się rozwiewać – w wynajętym Markizie mieszkaniu dochodzi do brutalnej
napaści na Konrada, pięknym marmurowym korytarzem uciekają przestępcy,
zaś w finale nawet wszechobecne piękno nie jest w stanie uchronić chłopaka
przed śmiercią.
U obu twórców również dom rodzinny, jako konkretne miejsce i budynek z krwi i kości pełni ważną funkcję zarówno, jako decorum dla toczącej
się akcji, ale też określenie stanu ducha bohaterów. Nieprzypadkowo w ich
twórczości powracać też będą miejsca z dzieciństwa, domy rodzinne Manna
i Viscontiego. Lubecka kamienicka i mediolańskie palazzo. Mann urodzony
w hanzeatyckim kupieckim mieście, nie tylko umieszczał kamienicę swoich
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dziadków (Johanna Siegmunda Manna i jego drugiej żony Elizabeth Marty)
w swoich wczesnych opowiadaniach – jak Tonio Kröger czy Pajac, ale także
przez opis w Buddenbrookach unieśmiertelnił w historii literatury. Dramatyczny jest także los, jaki rzeczywiście spotkał dom podczas II wojny światowej – Mann z listów przyjaciół dowiedział się o jego zbombardowaniu
i prawie doszczętnym zniszczeniu przez brytyjskie lotnictwo, co było dla będącego już wówczas w podeszłym wieku pisarza prawdziwym ciosem: „Dzięki
za list i za fotografie. Głęboko mną wstrząsnęły. Dobrze, że mojej nieboszczce
babci nie mogło się coś takiego nawet przyśnić” [Mann 1973, s.39]. Choć
sam Mann, większość swojego dorosłego życia spędził poza Lubeką, w Monachium, miasto to było dla niego niezwykłym miejscem z pogranicza dzieciństwa i wyidealizowanego snu. Pisarz niestety nie doczekał odbudowania domu
Buddenbrooków, które nastąpiło dopiero kilka lat po jego śmierć pod koniec
lat 50-tych (obecnie w budynku mieści się kulturalne centrum poświęcone
twórczości Braci Mann). Nie mniej ważne są domy, które pojawią się później
w jego twórczości – ponure wnętrza domu dziadka Hansa Castorpa, rozpadający się dom Corneliusów, urokliwe nadreńskie rezydencje w Wyznaniach
hochsztaplera Feliksa Krulla i Oszukanej czy monumentalny zamek księcia
w Wybrańcu.
W filmach Luchina Viscontiego bogate mediolańskie palazzo, w jakim
się wychowywał nigdy nie zostało dokładnie odtworzone (a na pewno próżno
go szukać w jego trzech pierwszych filmach – Opętaniu, Ziemia drży i Najpiękniejszej), zaś w toczącym się w Mediolanie Rocco i jego bracia pokazuje świat
zupełnie różny od jego własnego środowiska. Ale już we wnętrzach rezydencji
hrabiostwa Serpieri ze Zmysłów, posiadłości Donnafugata i pałacu w Palermo księcia Saliny w Lamparcie, villa Lilla w Niewinnym czy tajemniczym domostwie w opustoszałej Volterrze w Błędnych gwiazdach… z dużą pewnością
zawarł wspomnienia z swego dzieciństwa w sferach najwyższej włoskiej arystokracji. Za najpełniejszy obraz jego rodzinnego domu można uznać rzymskie palazzo Profesora w Portrecie rodzinnym we wnętrzu, (choć oczywiście
Visconti i odpowiadający za scenografię Mario Garbuglia wzorowali się również na apartamencie Mario Praza [Blom 2018, s. 71]).
Najbardziej wyraźną różnicą w dziełach obu twórców jest podejście do
rozkładu sił i dynamiki w rodzinie. W filmach Viscontiego, postać ojca jest
praktycznie nieobecna, matki zaś, dobre i złe, kochające i nienawidzące swe
dzieci, wulgarne i eleganckie, zdecydowanie wysuwają się na pierwszy plan.
Choć poglądy samego reżysera na rolę kobiety w rodzinie, według Suso Cecchi D’Amico, były zdecydowanie patriarchalne i tradycyjne [Bacon 1998,
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s. 131], to już postacie matek w jego filmach opierają się czarno-białym, konserwatywnym podziałom. Niezależnie od ich znaczenia w literackim oryginale (jak w przypadku Śmierci w Wenecji czy Niewinnego D’Annunzio, gdzie
figury matek nie zostają zbyt dokładnie przedstawione), reżyser często osnuwa
wokół nich całą akcję, czyniąc z nich centralne postacie. Wizerunki matek
z pierwszego okresu jego twórczości: Maddalena Cecconi (Anna Magnani)
z Najpiękniejszej czy seniorka rodu Parondich Rosaria w Rocco i jego braciach
(wzorowana na realnej postaci, Rosarii, T., która wsławiła się konfliktami
z urzędniczym środowiskiem i służbami cywilnymi by zapewnić swojej rodzinie, choć minimalną socjalną opiekę [Bacon 1998, s. 104]) to charyzmatyczne kobiety, broniące niczym lwice swoich dzieci, ukazane, jako połączenie
heroizmu i godności, dalekie od stereotypu włoskiej Mammy (nawet mimo
towarzyszącej Najpiękniejszej wyraźnej tonacji komediowej). Również Hrabinę
Livię Serpieri (Alida Valli) w Zmysłach można dołączyć do galerii matczynych
figur, – choć jej uczucie do Franza Mahlera ma wszystkie znamiona szalonego
coup de foudre, to w jej stosunku do młodszego kochanka sporo też iście matczynego poświęcenia i troski.
Z kolei w filmach Viscontiego z lat 60-tych pojawiają się zupełnie inne,
zaskakujące bezwzględnością, diabolicznie wręcz ukazane wyobrażenia rodzicielek – kobiety niebojące się intryg, bezwzględnie manipulujące swoim potomstwem, których miłość do swych latorośli wydaje się, co najmniej dyskusyjna. Sophie ze Zmierzchu bogów czy Corinne (Marie Bell) z Błędnych gwiazd
Wielkiej Niedźwiedzicy, obie będące wcieleniem, współczesnej uwikłanej
w związki z nazizmem i faszyzmem Klitajmestry planującej wraz z kochankiem
zabicie męża, przedstawiają zupełnie inną, nie mniej fascynującą, stronę bycia
matką. Jednak mimo ewidentnej groteskowości, zło w obu kobietach nie jest
przedstawione w przejaskrawiony sposób, jest ambiwalentne, tak jak i złożone są ich sytuacje – w przypadku Corinne, trudno zaś jest mówić czy mamy
do czynienia z faktyczną zbrodniarką czy nieszczęśliwą chorą kobietą. Na ten
sam okres przypada też adaptacja Obcego Alberta Camus, która podobnie jak
sama książka, jest historią żałoby oraz zagubienia i poczucia narastającej dezintegracji, jakie ogarniają bohatera (Marcello Mastroianni) po śmierci matki.
W nowelce filmowej w Czarownicach, Gloria (Silvana Mangano) zmęczona karierą i odgrywaniem ciągle tej samej roli divy pragnęłaby mieć dziecko, ale brak
czasu i przyzwolenia środowiska (a także męża-producenta) na macierzyństwo
są pokazane, jako jej największa tragedia.
W ostatniej dekadzie życia Viscontiego wizerunki matczynych postaci
w jego filmach nabrały najbardziej wyidealizowanego wyrazu jednocześnie zaś
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pojawiły się postacie bardziej złożone, jakby oscylujące między dobrem a złem
(Giuliana w Niewinnym). Eleganckie, pełne dystynkcji i wdzięku, delikatne
arystokratki, spowite tiulem z kapelusza i wzorowane na niewieściej głowie
rodu Viscontich Donnie Carli Erbie, to matka Profesora (Dominique Sanda)
w Portrecie rodzinnym we wnętrzu (jej fryzura i naszyjnik z pereł były dokładnym odzwierciedleniem tych z fotografii Carli Erby autorstwa Argnaniego
[Blom 2018, s.132]), matka Tadzia (Silvana Mangano) i żona Aschenbacha
(Marisa Berenson) w Śmierci w Wenecji oraz starsza od nich matka Tulia (Rina
Morelli). Wszystkie cztery w filmach pozostają przedstawionym (zwłaszcza
w Śmierci w Wenecji i Portrecie rodzinnym we wnętrzu) w tonacji onirycznej,
urokliwym marzeniem o matce – łagodnej, pięknej, wyrozumiałej. Jednak
ów kontekst autobiograficzny reżyser realizował w zupełnej dyskrecji. Piero
Tosi, scenograf i kostiumolog pracujący przy Śmierci w Wenecji w wywiadzie
powiedział, że gdy po latach przypadkowo zobaczył zdjęcia matki Viscontiego
z okresu dzieciństwa reżysera był zdumiony jak bardzo jej wizerunek udało im
się odtworzyć w postaci matki Tadzia do najdrobniejszych wręcz szczegółów –
rodzaj kapelusza, parasolki, sukni. Reżyser jednak nigdy nie pokazał mu tych
fotografii, choć przecież byłyby doskonałym materiałem źródłowym do filmu
[Blom 2018, s. 93].
Zupełnie inna od delikatnie uśmiechniętej, eterycznej postaci stojącej
nad brzegiem morza jest wulgarna Markiza Brumonti (Silvana Mangano)
z Portretu rodzinnego we wnętrzu, nazwana przez Henry’ego Bacona „najbardziej egocentryczną obok Sophie von Essenbeck bohaterką Viscontiego”.
Uosabiająca całą pustotę i egoizm współczesnego świata, burząca spokój profesora (Burt Lancaster) i niedbająca wiele o córkę Liettę ani nawet o młodszego kochanka Konrada kobieta, jest jednak przedstawiona, jako fascynujący,
budzący sprzeczne uczucia żywioł. Giuliana (Laura Antonelli) w Niewinnym,
rozdarta między dopiero odzyskanym mężem a miłością do dziecka z pozamałżeńskiego romansu jest postacią na wskroś tragiczną, dręczoną przez ten
nierozwiązywalny konflikt i wyrzuty sumienia.
Ojcowie, pomijając Lamparta i Portret rodzinny we wnętrzu gdzie Burt
Lancaster jest jednocześnie porte-parole Viscontiego i archetypem pełnego
godności idealnego ojca rodziny, są w filmach włoskiego reżysera przeważnie
nieobecni lub zmarli [por. H. Bacon 1998, s. 101-102]. W rodzinnych sagach
Ziemia drży, Rocco i jego braciach, Błędne gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy oraz
w Zmierzchu bogów (gdzie śmierć patriarchy rodu widoczna jest na ekranie,
a również Martin von Essenbeck jest półsierotą) ojcowie nie żyją. Sierotami
są również Giovanna (Clara Calamai) w Opętaniu i Natalia (Maria Schell)
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w Białych nocach, w Niewinnym umiera za granicą prawdziwy ojciec dziecka
Giuliany. Często są też zdystansowani do wydarzeń (ojciec i mąż w Najpiękniejszej), obecni, jako głos w telefonie (nowela Praca z Boccacio 70) lub tylko
wspomniani (mąż Markizy Brumonti i ojciec Lietty). Wyjątkową postacią na
tym tle jest Tulio z Niewinnego, nie do końca ojciec, lecz ojczym, dziecka
Giuliany, patologicznie wręcz o nie zazdrosny. Mężczyzna, z jednej strony typowy dekadent i nie mniej oczywisty wykwit fin de sieclowej nietzscheańskiej
ideologii poza dobrem i złem, nie chce przyjąć narzuconej roli ojca rodziny
i dziecko traktuje niczym konkurenta stając się jednym z niewielu u Viscontiego przykładów złego, egoistycznego ojca.
U Manna, choć na pierwszy rzut oka nie uderza to jakoś szczególnie, jest
dokładnie odwrotnie. W trzech reprezentatywnych dla jego różnych okresów
twórczości nowelach jak Mały Pan Friedemann, Z rodu Wälsungów oraz Nieład
i wczesna udręka postacie matek są ledwie wspomniane i bezimienne. Żona
profesora Corneliusa z Nieładu… jest określona, jako „staruszka” i jej charakterystyka nie obejmuje więcej niż jedynie fragment o tym, że „jest znękana
i zmęczona wariackimi trudnościami w prowadzeniu gospodarstwa. Powinna
by pojechać do wód, lecz chwiejny grunt pod stopami, ogólny zamęt, uniemożliwiają to na razie” [Mann 2009, s.495]. W noweli Z rodu Wälsungów
Pani Aarenhold przedstawiona jest w jawnie komiczny i lekceważący sposób:
„Żona jego była niemożliwa. Drobna, brzydka przedwcześnie postarzała i jak
gdyby zeschnięta w promieniach obcego, bardziej gorącego słońca. Na zapadłej jej piersi spoczywał naszyjnik z brylantów. Siwe włosy w licznych lokach
i nawarstwieniach ułożone miała w skomplikowaną, wysoko spiętrzoną koafiurę pośród której, gdzieś z boku, umocowano wielką, barwnie roziskrzoną
brylantową agrafę, ozdobioną kitką białych piórek. Pan Aarenhold oraz dzieci
w należycie dobranych, słowach, wielokroć ganili już tę fryzurę” [Mann 2009,
s. 258]. Nawet w Buddenbrookach, pomimo, że w zakończeniu utworu to właśnie trzy pokolenia kobiet z rodu (Babcia Tonia, matka Eryka i córka Elizabeth) trwają dalej na posterunku, sytuacja nie przedstawia się aż tak prosto.
Seniorka rodu, żona Johanna Elizabeth postać pozornie pełna godności, nie
wolna jest od małostkowej śmieszności, zaś żonę Thomasa holenderkę Gerdę
o artystycznych inklinacjach oskarża się o rozcieńczanie mieszczańskiej krwi.
Tonia zaś, jako matka prezentuje się, co najmniej lekkomyślnie, (choć badaczka Judith Ryan wskazuje na złożoność tej postaci i jej dług wobec Pani Bovary
Gustave’a Flauberta [Robertson 2002, s. 126-127]).
Negatywnie przedstawione są również matki w opowiadaniach Małym
Panu Friedemannie i Pajacu. W pierwszym, choć to pijana mamka spowodowała
69

ROZDZIAŁ 2

tragiczny wypadek tytułowego bohatera w czasach jego niemowlęctwa, to
właśnie matkę, wdowę po konsulu Friedemannie między wierszami oskarża się o brak należytej troski o chłopczyka. W Pajacu narrator przyznaje ze
smutkiem, że w dzieciństwie miast do ojca człowieka czynu i zasad, bardziej
ciągnęło go do matki o „rozmarzonym obliczu dziecka (…) Siedziałem w kącie i obserwowałem mego ojca i moją matkę, jakbym wybierał między nimi
i zastanawiał się, czy lepiej jest spędzić życie w marzycielskiej zadumie, czy też
w czynie i władzy. I oczy moje spoczęły w końcu na cichym obliczu mej matki.” [Mann 1975, s. 33]. Motyw matki uosabiającej (podobnie jak matka
Manna Julia) bardziej artystyczną i wolną od burżuazyjnych ograniczeń sferę
życia jest zresztą częstym w twórczości niemieckiego pisarza, jednak zwykle
występuje w postaci negatywnej. Niechęć ta zdecydowanie osiąga apogeum
w mocno autobiograficznej noweli Tonio Kröger, gdzie symbolem mieszczańskiego upadku, jest związek konsula Krögera, szanowanego mieszkańca Lubeki z hiszpanką Consuelą. Tytułowy bohater, swoje młodzieńcze poczucie
niepewności i nieprzystosowanie do realiów życia w prowincjonalnym hanzeatyckim mieście utożsamia z osobą matki, przypisując jej niejako całą winę.
„W ogóle tak inna była od reszty pań w mieście, gdyż ojciec przywiózł ją sobie
niegdyś z kraju leżącego na samym dole mapy – matce Tonia były świadectwa
zupełnie obojętne. Tonio kochał swą smagłą, ognistą matkę, która przedziwnie grała na fortepianie i na mandolinie, i rad był, że nie martwiła się jego wątpliwym stanowiskiem wśród ludzi. Jednak z drugiej strony czuł, że gniew ojca
posiada w sobie więcej godności i zasługuje bardziej na szacunek, przeto też,
pomimo, że był łajany, godził się w gruncie rzeczy z ojcem, uważając obojętną
pogodę matki za swego rodzaju łajdactwo” [Mann 2009, s.191].
W opozycji do kobiet stoją silne postacie męskie uosabiające często wszystkie mieszczańskie cnoty, rozkosze dostatku i naturalnego porządku rzeczy
i wysokiej pozycji społecznej. W Tonio Krögerze i Wyznaniach hochsztaplera
Feliksa Krulla śmierć ojca kończy dla bohaterów bezpieczną epokę, podobnie
jak śmierć Johanna Buddenbroka. W pierwszym tomie Józefa i jego braci akcja kręci się wokół majestatu Jakuba i zabiegania przez synów o jego względy.
W Czarodziejskiej górze młody Hans Castorp nie tylko obraca się wokół rozmaitych ojcowskich wzorców (Settembrini, Naphta, a nawet radca Behrens), ale
przede wszystkim duży nacisk jest położony na wychowanie, jakie otrzymał po
śmierci rodziców od dziadka, pełnego godności Hansa Lorenza Castorpa. Dla
Settembriniego, choć nie dowiadujemy się wiele o jego matce, postacie ojca
i dziadka są ważnymi elementami zarówno jego pracy jak i całego podejścia
do życia oraz poglądów.
70

MOTYWY W TWÓRCZOŚCI ...

Jedyne, niepozbawione empatii i prawdziwie interesujące przedstawienia kobiet w rolach matek u Manna można zauważyć w jego pochodzących
z ostatniego okresu twórczości utworach noweli Oszukana oraz książce Wybraniec. W Oszukanej pięćdziesięcioletnia, przechodząca już menopauzę wdowa
łączy bycie wyrozumiałą i kochającą matką córki, nowoczesnej malarki z płomiennym zauroczeniem sporo młodszym mężczyzną. Historia rozgrywająca
się w latach dwudziestych XX wieku w Nadrenii jest nie tylko opowieścią
o miłości, ale również intrygującym rodzinnym portretem, w którym konflikt pokoleń i postaw obu kobiet (widoczny na przykład w ich dyskusjach
o malarstwie gdzie kubistyczne formy dziewczyny spotykają się z łagodną dezaprobatą matki, zwolenniczką realistycznego XIX-wiecznego przedstawienia
świata) przedstawiony jest w o wiele bardziej subtelny i zniuansowany sposób
niż konflikty między mężczyznami.
W Wybrańcu piękną Sybillę poznajemy wpierw, jako grzeszącą wraz
z bratem młodą dziewczynę, która by nie wykryto ich kazirodczego związku
pozbywa się syna powierzając jego los opatrzności. A gorzkie słowa, które rzuca bratu, scharakteryzowanemu, jako człowiek słaby, rzucony na żer swoich
namiętności i skłonności do przemocy, nad którymi nie panuje, podkreślają
tylko jak jej wizerunek, zdecydowanie różni się od obrazu pięknej, acz uległej
księżniczki: „I znów zapłakał bez słów. Wtedy Sybilla przestała płakać i rzekła:
- Książę Wigilisie, niechętnie was takim widzę. Skoro umiecie aż za dobrze być
mężczyzną w nocy, bądźcie nim i we dnie! To babskie zawodzenie nie pomoże w naszej sytuacji, która jest tak okropna, że oczywiście nic nas z niej nie
wydobędzie; ale coś musi się w tym położeniu przecie stać, chociażby tylko ze
względu na nasze niewinne przeklęte dziecię” [Mann 1988, s. 36].
Później widzimy kobietę, jako dostojną, wciąż atrakcyjną, władczynię, która (choć zdaniem narratora powinna) nie zauważa podobieństwa jej
przystojnego młodego rycerza do zmarłego brata i kochanka. Cały wachlarz
sprzecznych uczuć, jakie przeżywa odkrywając, że mąż i ukochany jest jej synem, mimo średniowiecznej stylizacji, uderza siłą wyrazu: „Z warg jej wydarł
się jeno cichy okrzyk; nic więcej nie wyrażający niż zdumienie, zaskoczenie,
wzruszenie, przypomnienie dawnego bólu. Spoglądała smętnie na tabliczkę.
Wtem chłód zjeżył jej włosy i spłynął dreszczem po plecach. Usta jej, z których krew odpłynęła co do kropli, wyszeptały: - Jak to? (…) – Tedy dom nasz
jest dnem piekła. Grigors, jeżeli mówisz prawdę, miast litościwie mi skłamać”
[Mann 1988, s. 162-165]. Wizerunki Sybilli i Róży są więc dalekie od stereotypowych lub naznaczonych niechęcią obrazów matek i ich powinności. To
niepozbawione tragizmu, ale ciekawe i w pełni autonomiczne postacie.
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Filmy Viscontiego, podobnie jak zakorzeniona w tradycji XIX-wiecznego realistycznego opisu proza Manna, cechuje niesamowita, maniacka wręcz
dokładność w obrazowym kreowaniu świata. Tak jak Mann szczegółowo
opisuje tapety, bukiety kwiatów, rzeźby i dzieła sztuki, jako przedmioty charakteryzujące bohaterów i ich otoczenie, Visconti, legendarnie drobiazgowy
(jak w przypadku bukietu róż na planie Zmysłów, który niewłaściwie dobrany
przez scenografa nie przypadł do gustu reżyserowi i opóźnił zdjęcia) w pełen
maestrii sposób komponuje kadry swoich filmów, kontrolując najdrobniejsze
elementy. Portrety i fotografie rodzinne, których nigdy w jego filmach nie
brakuje w nieraz przeładowanych wnętrzach oraz iście malarskie sceny całej
familii przy suto zastawionym stole to obrazy rodzin, które podobnie jak te
kreślone przez Manna, na długo pozostają w pamięci.
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2.3. Eros i Tanatos
Od pierwszej chwili, gdy oczy wchodzącego do kuchni Gino (Massimo
Girotti) stykają się z oczami malującej paznokcie i siedzącej na stole kuchennym
Giovanny (Clara Calamai) widz, nie ma najmniejszych wątpliwości, że między tym dwojgiem niebawem wiele się wydarzy. A tytułowe Opętanie będzie
odnosić się do ich zakazanego romansu, który w tym debiutanckim filmie
Viscontiego, pośród ponurego krajobrazu Emilii-Romanii, zabrzmi o wiele
bardziej defetystycznie niż w późniejszym filmie Taya Garnetta. Analogiczne
sceny obrazujące natychmiastowe zauroczenie, szalone coup de foudre (dosł.
tłumaczone również, jako błyskawica) będą pojawiać się w jego filmach bardzo
często – spotkanie Livii (Alida Valli) i Franza (Farley Granger) w operze
w Zmysłach, Nadia (Annie Girardot) trafiająca przypadkowo do mieszkania
Parondich w Rocco i jego bracia czy Aschenbach (Dirk Bogarde) dostrzegający
Tadzia w Śmierci w Wenecji. Motyw cierpiących kochanków, miłości skazanej
na niepowodzenia czy niedostępnego obiektu uczuć to miejsce, gdzie XIX-wieczna tradycja melodramatu spotyka się z twórczością zarówno włoskiego
reżysera, (który melodramat uwielbiał por. rozdział Pełnia harmonii), jak i niemieckiego pisarza.
Uznawane powszechnie za literacki debiut Thomasa Manna krótkie opowiadanie Upadła, opublikowane po raz pierwszy w 1894 roku podobnie jak
debiutancki film Viscontiego podejmuje temat miłości prowadzącej do zguby.
Wyraźnie zainspirowane twórczością Zoli oraz Braci Goncourtów opowiadanie (podobnie jak w przypadku Opętania) zapowiada kilka tematów, które
później staną się charakterystyczne dla twórczości Manna. Podszyta sadyzmem
miłość, miłość szalona i nieznająca wstydu ani ograniczeń – wydaje się pierwszym, wyraźnie zaznaczonym, ważnym dla pisarza tematem. Jednocześnie
obok decorum melodramatu w opowiadaniu wyraźnie rzuca się też w oczy
ironia, która w późniejszych dziełach pisarza stanie się dla niego elementem
charakterystycznym [Robertson 2002, s. 87]. Upadła porusza również, tak
ważny dla Manna temat uczucia skonfrontowanego z mieszczańską moralnością – tytułowa bohaterka (niczym protagonistki Zoli) z niewinnej dziewczyny
w oczach społeczeństwa staje się istotą gorszą, o splamionym honorze. Wszystko z powodu uczucia do przyzwoitego młodzieńca z klasy średniej.
Opętanie, według powieści Jamesa M. Caina Listonosz zawsze dzwoni
dwa razy wydanej w 1934, jest filmem, który dużo zawdzięcza osobie Jeana
Renoira. Francuski reżyser, z którym Visconti współpracował jako asystent
przy Wycieczce na wieś oraz początkowo przy Tosce (którą po wybuchu wojny
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dokończy wraz z Carlem Kochem) nie tylko wpłynął znacznie na jego rozwój
jako reżysera oraz warsztat filmowy, ale także podarował mu przetłumaczony
na francuski maszynopis książki Caina [Bacon 1998, s. 14]. Visconti podjął
się jego zrealizowania we włoskich realiach II wojny światowej, nad scenariuszem pracując z Mario Alicatą, Giuseppe De Santisem oraz z Giannim Puccinim. Mający premierę w 1943 roku film nie tylko uderzał swoim społecznym
realizmem, (który Visconti po wojnie pokaże w jeszcze większym stopniu
w Ziemia drży) i ukazaniem brzydkiej, biednej i małomiasteczkowej Italii, ale
także skrajnym pesymizmem i atmosferą narastającej, przypominającej matnie bez wyjścia, beznadziei. Jednak wspomniana już wcześniej, amour fou,
jaka ogarnie bohaterów, ich gwałtowna, lecz nie pozbawiona goryczy, namiętność zdecydowanie wysuwa się w odbiorze na pierwszy plan. Również postać Hiszpana (Elio Marcuzzo) troszczącego się o Gino i próbującego namówić go na wspólną przyszłość, którego uczucia wobec mężczyzny wydają się
w delikatny sposób zasygnalizowane, zapowiada osoby Aschenbacha i Profesora w twórczości Viscontiego. Jest to też postać na wskroś Mannowska - połączenie szarlatana i raczej słabowitego mężczyzny, którego wzrusza piękno
i siła „innego” – niczym Tonio Kroger (nie wspominając już o samym jego
przezwisku – Mann, co widać też było w jego specyficznej powierzchowności,
miał hiszpańskie korzenie).
Opowiadania Manna z jego wczesnego okresu twórczości obfitują
w wizerunki niebezpiecznych kobiet, femmes fatales, które niczym demoniczna Salome ze sztuki Oscara Wilde’a wpisują się w schemat schyłkowej
La Belle Epoque. Rudo lub jasnowłose, piękne i przeważnie okrutne (jak
Gerda z Małego Pana Friedemanna, Anna z Pajaca, czy Amra z Luizki) dość
konwencjonalnie wypadają na tle kobiet z opowiadań Sachera-Masocha czy
Schnitzlera. Jednak w przypadku Manna o ich wyjątkowości będzie stanowiła
ich androgeniczność, przemieszanie tradycyjnie pojętych żeńskich i męskich
pierwiastków, które pisarz później mistrzowsko podejmie w postaciach takich
jak Przybysław Hippe i Madame Chauchat w Czarodziejskiej Górze, wizerunkach bliźniąt w Wybrańcu i Z rodu Wälsungów czy chorującej na syfilis prostytutce Esmeraldzie w Doktorze Faustusie. Konwencjonalne postacie kobiece
oczywiście zejdą na drugi plan po opublikowaniu głośnej Śmierci w Wenecji,
jednak już pewien typ męskiego słabego, masochistycznego i upokarzanego
bohatera – będzie, prócz wczesnych opowiadań, powracał w Czarodziejskiej
Górze (jak zakochany w Pani Chauchat mannheimczyk) czy w Doktorze Faustusie. Niewykluczone również, że część z tych bohaterów miała podłoże autobiograficzne – Mann w okresie narzeczeństwa w jednym z listów do Katii
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Pringsheim określał siebie (z pewną dozą kokieterii zapewne), jako przeciwieństwo „mężczyzny, który może budzić proste, bezpośrednie i jednoznaczne
uczucia” [Mann 1966, s. 72].
Tonio Kröger i przyjaciel Tonia Janek oraz Śmierć w Wenecji i piękny Tadzio otwierają też w twórczości Manna galerię urodziwych, opisywanych, bez
skrępowania młodzieńców. O ile ten pierwszym jest pełnym uroku, lecz zupełnie przeciętnym młodzieńcem, tak opis Tadzia kreuje postać z pogranicza snu
i jawy: „Ze zdumieniem zauważył Aschenbach, że chłopak jest skończenie
piękny. Twarz jego zamknięta, blada i pełna wdzięku, otoczona włosami barwy
miodu, z prostolinijnym nosem, miłymi ustami, z wyrazem uroczej i boskiej
powagi, przypominała rzeźby greckie z najszlachetniejszej epoki i przy czystej
doskonałości formy posiadała tak niepowtarzalnie osobisty czar, że widz miał
wrażenie, iż ani w naturze, ani w plastycznych sztukach nie spotkał nic równie
szczęśliwie udanego” [Mann 2009, s. 337]. Po wizerunku tego bliskiego starożytnym bóstwom Efeba poczciwy Pan Hergesell z Nieładu i wczesnej udręki,
może robić zdecydowanie mniejsze wrażenie. Ale już „dana przez boga” uroda
biblijnego Józefa, w której opisie Mann nie unika dosłownych detali na temat
budowy jego ciała czy rodzaju owłosienia, pokazuje równie sugestywny portret
czarownego młodzieńca.
U Viscontiego klasyczne femme fatale wydają się praktycznie nie występować. Choć Giovanna i Nadia w pewien sposób wpisywałyby się w schemat amoralnej kobiety mieszającej w życiu bohatera, to ich postacie reżyser
traktuje zdecydowanie bardziej wielowymiarowo niż jedynie, jako przedmiot
męskich lęków i fantazmatów. Wyposażone we własne, nieraz ciężkie i obrazujące ciężką walkę o przetrwanie, historie kobiety łączą niewinność i grzeszność,
wyuzdanie i zachowania małych, szukających miłości dziewczynek, To raczej
je spotyka zguba ze strony mężczyzn (śmierć Nadii z ręki Simone czy wypadek, w którym ginie Giovanna), niż odwrotnie. Podobnie jest z postaciami
kobiecymi w Niewinnym - zarówno kochanka Tulia Teresa Raffo (Jennifer
O’ Neill) jak i zdradzającą go w końcu żona Giuliana (Laura Antonelli) dalekie
są od wizerunków modliszek niszczących głównego bohatera. Siła niszcząca
wydaje się być zdecydowanie związana z osobą mężczyzny, który przez swoje
postępowanie dewastuje życie całej trójki.
Fatalny urok w filmach Viscontiego dzierżą, więc zwykle mężczyźni
i to swoiste odwrócenie ról zbliża włoskiego reżysera do twórczości Manna.
Przystojne i nie pozbawione chłopięcości rysy Massimo Girottiego w Opętaniu i Farleya Grangera w Zmysłach wydają się jakby przygotowywać miejsce
dla dwóch czołowych łamaczy (męskich i kobiecych serc): Alaina Delona
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i Helmuta Bergera. Ciemnowłosy Delon i jasnowłosy Berger w filmach Viscontiego z lat 60-tych i 70-tych będą czarować, zwodzić, obiecywać, ranić
(choć Delon ani w Rocco i jego braciach ani jako Tancredi w Lamparcie nie będzie miał okazji do ukazania w pełni swojego sadystycznego potencjału, który
ponoć dość dobrze wybrzmiewał w jego roli w reżyserowanej przez Viscontiego sztuce Szkoda, że jest ladacznicą [Schifano 2010, s. 237-238]). Obok
nich pojawią się również (bliski wizualnie Delonowi) Jean Sorel w Błędnych
gwiazdach Wielkiej Niedźwiedzicy oraz idealne niejednoznaczne przedstawienie efeba – Bjorn Andresen w roli Tadzia w ekranizacji Manna. Mężczyźni
ci, jak zauważa Joanna Wojnicka stanowią w większości grupę „amoralnych
dandysów, pięknych, złych i zakochanych w sobie” [Wojnicka 2001, s. 50].
Obaj twórcy nie boją się pokazać mrocznej, pełnej obsesji i zaborczości strony miłości. Owego nierównego rozkładu sił, w którym jedna, zawsze
odrobinę niedostępna strona obfituje w młodość i piękno (Tadzio, Franz
w Zmysłach, Konrad w Portrecie rodzinnym…, Natalia w Białych nocach)
i zdecydowanie jest górą. Podczas, gdy druga – zazwyczaj starsza i szanowana
(Aschenbach, Hrabina Livia, Profesor), kochającą ostatnią, szaleńczą miłością
skazana jest na męki zwątpienia w swój obiekt uczuć, niepokój i niemożność
zaspokojenia swej żądzy, a przede wszystkim na ból.
Wizerunki pięknych, ale nieubłagalnie starzejących się kobiet, zakochanych w o wiele młodszych mężczyznach są tematem, który obaj twórcy podejmą w latach 50-tych. O ile w Opętaniu, miało się wrażenie, że Giovanna
jest kilka lat starsza od Gino, tak w Zmysłach (a zwłaszcza w drugiej części)
Visconti bezlitośnie podkreśla tą różnicę wieku między Livią a Franzem – zarówno charakteryzacją i ubiorem, jak i bezwstydnymi słowami mężczyzny
w ich ostatniej wspólnej scenie. Hrabina Livia Serpieri, choć wywodzi się
z książki Camillo Boito (oraz łączy ją szereg inspiracji z Giną Pietranerą księżną Sanseverina z Pustelni parmeńskiej Stendhala), wydaje się w pewien sposób
żeńskim odpowiednikiem Gustava von Aschenbacha. Podobnie jak on zajmująca wysoką pozycję społeczną, wiodąca życie obfitujące w uprzywilejowanie i zaszczyty, zakochuje się bez pamięci w weneckiej scenerii w mężczyźnie
z zupełnie innego kręgu kulturowego. Podobnie też jak Aschenbach, z miłości
stopniowo rezygnuje z unormowanego przez otoczeniu podziału na dobro
i zło i wybiera wątpliwą moralnie ścieżkę (w tym wypadku zdrady ojczyzny).
W końcu, niczym bohater Śmierci w Wenecji, stacza się w dół otumaniona
jakby swym gwałtownym uczuciem, stopniowo popadając w szaleństwo.
Sceny, gdy nie dbając zupełnie o powierzchowność błąka się po wojennej,
niebezpiecznej Weronie by odnaleźć ukochanego przypominają analogiczne
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w noweli (a później i w filmie), gdy Aschenbach w ogarniętej zarazą Wenecji
śledzi ukochanego Tadzia, a pot i makijaż spływają mu po ogarniętym już
chorobą obliczu.
Livia może być też w pewien sposób związana z Sybillą z Wybrańca –
dostojną, wciąż piękną i cieszącą się szacunkiem księżną, która zakochuje się
w młodym i przystojnym rycerzu Grigorsie, czy nawet z wpływową i atrakcyjną żoną Putyfara, która w miłosnym amoku nie do końca potrafi zrozumieć obojętności i niechęci Józefa w drugim tomie Józefa i jego braci. Co
ciekawe Livia ma też wiele wspólnego z bohaterką jednej z ostatnich nowel
Manna, (wydaną zaledwie rok przed premierą filmu Zmysły) Oszukana. Róża
von Tummler, podobnie jak hrabina Serpieri jest arystokratką i kobietą powoli zbliżającą się do wieku średniego (jest jednak zdecydowanie starsza niż
bohaterka Zmysłów – w noweli świętowane są jej pięćdziesiąte urodziny).
Wciąż atrakcyjna, przeżywa wielką miłość do chłopięcego Amerykanina Kena,
a temu uczuciu dodatkowego uroku dodaje malownicza lokalizacja całej historii – słoneczna Nadrenia. Choć akcję Mann umieścił w wyzwolonych latach
20-tych i wydaje się, że uczucie kobiety w teoretycznie wolnej od przesądów,
nowoczesnej epoce ma szanse spełnienia, okazuje się, że natura okrutnie z niej
zakpiła. To, co kobieta naiwnie brała za odwrócenie się menopauzy, okazało
się symptomem poważnej choroby.
Również potencjalny romans matki i żony (Anna Magnani) w Najpiękniejszej z młodszym mężczyzną ze świata show-biznesu wydaje się trochę wpisywać w ten schemat. Podobnie jak epizod Simone z zamożną właścicielką pralni
(Suzy Delair) w Rocco i jego braciach, która zostaje przez mężczyznę uwiedziona (ku jej wyraźnemu zadowoleniu), ale również i okradziona z kosztownej
broszki. Trochę inny obraz kobiety wyzyskiwanej przez młodszego mężczyznę
przedstawia reżyser w Portrecie rodzinnym we wnętrzu, gdzie zaborcza Markiza
Bianka, choć utrzymuje Konrada i z pewnością pozostaje z nim w toksycznym
związku, daleka jest dramatycznych czynów Livii. W tej relacji kobieta jest
bardziej nabywczynią, symbolem nowych czasów i potęgi kapitalizmu, który
nawet niegdysiejsze sentymenty sprowadza do roli transakcji.
Z drugiej strony stoją oczywiście Aschenbach i Tonio Kröger, którzy
w filmowych wersjach Viscontiego mają twarz zarówno Dirka Bogarde (Śmierć
w Wenecji) jak i Burta Lancastera (Portret rodzinny we wnętrzu). Gustav von
Aschenbach szanowany pisarz, posiadacz tytułu szlacheckiego oraz twórca poważnej epopei o życiu Fryderyka Pruskiego z pozoru wydaje się ostatnią osobą, która podczas wakacji mogłaby wpaść w sidła nieodpowiedniego uczucia.
Jednocześnie jest też artystą, co w filmie Viscontiego ciekawie podkreślają jego
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dyskusje o roli sztuki, jakie toczy z przyjacielem Alfredem (Mark Burns) - częściowo wzorowane na partiach z noweli, częściowo oparte na rozważaniach
o muzyce w Doktorze Faustusie. Nie do końca potrafi pogodzić swoją łaknącą piękna i wzruszeń duszę z mieszczańskimi zasadami. Gdy przypadkowo
w jednym z gości weneckiego hotelu odkrywa chłopaka niesamowitej piękności, rozpad jego usystematyzowanego i konwencjonalnego życia wydaje się
kwestią czasu.
Tonio Kröger z racji wielu punktów wspólnych z życiem samego Manna,
(który wzorem Flauberta mógłby rzec: Tonio Kröger c’est moi!) jest ciekawą
postacią zarówno, jako czternastoletni zakochany w koledze wyrostek, jak
i późniejszy artysta nie umiejący żywiołu artystycznego wpasować ani w swoją
osobowość, ani w charakter ukształtowany, przez częściowo mieszczańskie wychowanie. Kröger, czujący się obco zarówno w artystycznej, jak i burżuazyjnej
sferze jest osobistością naznaczoną rozdarciem, wiecznym niedopasowaniem.
Podobny niepokój i nieprzystawalność pragnień do rzeczywistości cechują też
jego uczuciowe wybory: od młodości zakochany w będącym jego zupełnym
przeciwieństwem zwyczajnym i jasnowłosym Janku, odrzuca względy zainteresowanej nim dziewczyny o podobnych do niego, artystycznych zainteresowaniach. Tonio, już na początku noweli, w wieku zaledwie czternastu lat
miłość uosabia z cierpieniem, które to wyznanie mogłoby stanowić swoiste
credo utworów Manna i Viscontiego: „Rzecz miała się tak, że Tonio kochał
Janka Hansena i wiele już z powodu niego wycierpiał. Kto kocha bardziej, jest
zawsze podległy i musi cierpieć – tej prostej i twardej mądrości nauczyła się
już od życia jego czternastoletnia dusza; a miał on już taką naturę, że dobrze
pamiętał podobne doświadczenia, zapisywał je niejako w duszy i poniekąd
cieszył się, oczywiście nie kierując się nimi i nie ciągnąc z nich praktycznej
korzyści” [Mann 1975, s. 114].
Profesor z Portretu rodzinnego we wnętrzu, jest kolejną po Hiszpanie,
Livii i Aschenbachu, szczególnie Mannowską postacią. Samotny, szanowany,
kochający sztukę, podobnie jak wymienieni wyżej bohaterowie (oraz Profesor
Cornelius z Nieładu i wczesnej udręki por. rozdział W kręgu rodzinnym) popada w zauroczenie jasnowłosym, młodszym mężczyzną, kimś, kto może mu
tylko przynieść ból i cierpienie, o których wspomina Tonio Kröger. Również
Profesor, mimo iż nie licuje się to z jego dostojnością, pełni nie raz funkcję
voyeura – obserwując Konrada i Markizę z ukrycia. Choć Visconti w wywiadach zarzekał się, że Profesor nie jest jego autobiograficznym portretem, to już
odtwarzający tę rolę Burt Lancaster, twierdził, że relacja Profesora i Konrada
odtwarza trudne (w momencie powstania filmu już wygasłe) uczucie, jakie
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łączyło Viscontiego i Helmuta Bergera [Schifano 2010, s. 414-415]. Relacja
ta zresztą w filmie uderza nie tylko dużą subtelnością z jaką jest przedstawiona,
ale również sporą niejednoznacznością – nie obce są też jej odcienie stosunku ojca i syna i poszukiwania przez obu mężczyzn jakby zastępczej rodziny.
W jednej z ostatnich scen Konrad podpisuje zresztą list do Profesora używając
sformułowania „twój syn”.
Zupełnie odmienne przedstawienie miłości homoseksualnej ma miejsce
w Rocco i jego bracia. Postać zainteresowanego Simone właściciela siłowni Moriniego (Roger Hanin) pokazana jest w o wiele bardziej negatywnym świetle
niż wcześniej Hiszpan, a później postacie odgrywane przez Burta Lancastera,
Helmuta Bergera czy Dirka Bogarde. Nie tylko jest przedstawiony dość stereotypowo (zniewieściały, podglądający bokserów w kąpieli oraz posiadający
w mieszkaniu rzeźbę dwóch nagich zapaśników [Blom 2018, s. 52]), ale również jego rola w filmie sprowadza się głównie do bycia niczym więcej jak czynnikiem ostatecznego upadku i upodlenia Simone, – który daje się pod wpływem alkoholu uwieść starzejącemu się homoseksualiście.
Zarówno u Viscontiego, jak i Manna zauroczenie jest równoznaczne
z zerwaniem z mieszczańskimi okowami przyzwyczajeń, wygodnego życia czy
tradycji. Giovanna i Livia nie wahają się dla miłości porzucić stabilny dom
i wybrać relatywną moralnie ścieżkę zbrodni i zdrady. Siegmund w Z rodu
Wälsungów i Gianni w Błędnych gwiazdach… w akcie kazirodztwa dopatrują
się rebelii przeciw mieszczańskim zasadom. Giuliana w Niewinnym próbuje
z miłości do męża przezwyciężyć swoje naturalne macierzyńskie instynkty.
Miłość ma również gorzki smak upokorzenia. Upodlony Aschenbach i Livia,
porzucony bohater Białych nocy (Marcello Mastroianni), marzycielski kelner Mario zakochany w niedostępnej Sylvanie, który doznaje druzgoczącego
upokorzenia, gdy jej wizja okazuje się być trickiem umizgującego się Cipolli
w noweli Mario i czarodziej czy Tonio Kröger odrzucony przez ukochanego
blondwłosego kolegę Janka.
Jak w swym liście do Elizabeth Zimmer z 6 września 1915 roku wyznał
niemiecki pisarz, choć na stworzenie postaci Gustava von Aschenbacha, złożyło się kilka czynników (motywy autobiograficzne czy oczywiście postać kompozytora Gustava Mahlera [Mann 1966, s. 249]), to głównym impulsem do
napisania Śmierci w Wenecji była historia ostatniej szalonej miłości Goethego:
„Problemem, który mnie szczególnie pociągał, był problem godności artysty –
chciałem stworzyć coś w rodzaju tragedii mistrzostwa (…) Początkowo zamierzałem napisać ni mniej ni więcej, tylko historię ostatniej miłości Goethego,
miłości siedemdziesięcioletniego starca do tej małej dziewczynki, z którą chciał
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się koniecznie jeszcze żenić, na co ani ona, ani jego rodzina nie chciały się
zgodzić – byłaby to zła, piękna, groteskowa, wstrząsająca historia, którą kiedyś
może jeszcze opowiem, ale na razie powstała z niej Śmierć w Wenecji” [Mann
1966, s. 172]. Johann Wolfgang von Goethe, wydawałoby się, żywe uosobienie owej szacowności i bycia respectability, (którego to określenia Mann z wielkim upodobaniem używał w swoich listach) stawiający na szalę swoją reputację
i uderzający w konkury do nastoletniej dziewczyny Ulriki von Levetzow, został
duchowym ojcem postaci opętanego ideami piękna i młodości Aschenbacha,
symbolem artystycznego, moralnego i duchowego upadku. I rzeczywiście ponad dwadzieścia lat później Mann jeszcze raz opowiedział zapowiadaną historię. Goethe, już bezpośrednio stał się bohaterem Lotty w Weimarze, w którym
dość groteskowego pisarza i jego otoczenie oglądamy przez pryzmat osoby
z zewnątrz, a przy tym dawnej platonicznej ukochanej – uwiecznionej
w Cierpieniach młodego Wertera Lotty. I to właśnie oczyma kobiety oglądamy
wielkiego poetę – jej życzliwe, ale niepozbawione krytycyzmu spojrzenie dobrzedostrzega nieco śmiesznego starca, który pod pozorami szacowności kryje
budzącą zakłopotanie namiętność.
Dirk Bogarde, obsadzony przez Viscontiego w roli filmowego Aschenbacha, blady, nieśmiały z charakterystycznym wąsikiem stanowi udaną kompilację wyżej wymienionych postaci. Wizualnie oscyluje gdzieś pomiędzy Mahlerem (Viscontiemu zależało na tym podobieństwie), Marcelem Proustem,
a samym Mannem, zaś jego zachowanie (mieszanina jakby podszytej winą
uprzedzającej grzeczności, która ociera się o służalczość), kryjące w sobie coś
wstydliwego i z natury podejrzanego bardzo pasuje do opowieści o mieszczańskim upadku. Podobnie jak jego, miejscami wskazujące na amok, w który popadł nieobecne i szalone spojrzenie, czy też rozdzierający atak śmiechu
pod koniec filmu. Ów wątek, nieobecny w noweli, dodał zresztą sam reżyser:
„padając na ziemię podczas ostatniej swej wyprawy w poszukiwaniu Tadzia
po cuchnących zaułkach Wenecji, nie może pohamować śmiechu, który jest
gorzkim i ironicznym śmiechem nad samym sobą. Ów śmiech nie był przewidziany w scenariuszu, wpadłem na ten pomysł w trakcie nakręcania filmu.
Uświadomiłem sobie, że Aschenbach nie może stale płakać, czyli wyrażać swego bólu, ale, że musi poczuć litość do samego siebie, ponieważ zdaje sobie
sprawę, ze swego położenia”[Schifano 2010, s. 389].
Owej wszechogarniającej podstępnej sile uczucia w dziełach Manna
ulegają nie tylko czcigodni i szanowani starcy, ale także zdeformowani kalecy (jak bohater opowiadania Mały Pan Friedemann czy Klaudiusz w Książęcej wysokości), życiowi nieudacznicy wszelkiej maści (Tonio Kroger i Pajac),
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starsze kobiety czy nawet małe dziewczynki (przejmująco pokazane zauroczenie Lorci sporo starszym znajomym rodzeństwa w Nieładzie i wczesnej udręce).
Wszystkie odcienie miłości namiętnej, platonicznej, poczciwej i demonicznej
przedstawia również Czarodziejska Góra: od romansów rozerotyzowanego
i próżniaczego towarzystwa, przez nieśmiałe i nigdy niewypowiedziane uczucie
poczciwego Joachima do „Marusi o wysokich piersiach”, aż do perwersyjnego kręgu zauroczonych Kławdią Chauchat indywiduów. Twórczość literacka
Manna, jest, więc pod względem ujęcia istoty miłości jakby z natury filmowa,
oparta na grze spojrzeń między bohaterami (Kławdią i Hansem Castorpem,
Aschenbachem i Tadziem) i podglądaniem obiektu uczuć (na voyeurystyczny charakter zauroczenia Aschenbacha w filmie Viscontiego zwraca też uwagę
Alicja Helman [Helman 2001, s. 256-257]). To spojrzenie przepełnionego
obsesjami i fetyszami zakochanego-voyeura, wydaje się spojrzeniem wręcz
stworzonym dla kina, a nawet stanowiącym pod pewnymi względami jego
istotę – stąd też w filmie, co znamiennie, śmierci Aschenbacha na plaży towarzyszy zwrócony obiektywem w stronę morza aparat fotograficzny (dokładna
analiza tego motywu por. rozdział The (Photo) Portrait and the Remembrance of
Thinghs Past [Blom 2018, s. 81-98].
U Viscontiego miłość ma podobny odcień zgubnej namiętności, złego,
druzgoczącego popędu. Rzadko jest uczuciem spełnionym – jak bujna miłość
Tancrediego i Angeliki w Lamparcie. Często za to mieni się wszystkimi odcieniami tragizmu – to miłość zakazana i kazirodcza (Błędne gwiazdy…), przybierająca formę niemożliwych trójkątów lub czworokątów (Rocco i jego bracia
i Niewinne), czy też nie tyle będąca uczuciem, ile już perwersją i zboczeniem
(postać Martina von Essenbecka w Zmierzchu bogów). Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że włoski reżyser, pomijając oczywiście nasycenie swoich
filmów kontekstami innych literackich klasyków, dokonał adaptacji dwóch
z najbardziej znamiennych dzieł historii literatury, które obrazują obsesyjne
i niespełnione miłości w onirycznej atmosferze Petersburga i Wenecji – Białe
noce Dostojewskiego, (którego twórczość [Idiotę oraz Biesy] Visconti wykorzysta również w Rocco i jego braciach oraz w Zmierzchu bogów) oraz Śmierć
w Wenecji Manna.
Miłość w cieniu śmierci i choroby to temat, który z zaskakującą mocą
powraca raz po raz zarówno w literackiej twórczości Manna, jak i w filmach
Viscontiego. Maria Janion pisząc o niemieckim romantyzmie w kontekście
twórczości Thomasa Manna używa określenia „uwodzenie”: „Mann uważał, że
»w swej najgłębszej istocie, jest on uwodzeniem, mianowicie uwodzeniem ku
śmierci« i mówił o jego głębokim powinowactwie ze śmiercią – ze wszystkimi
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dalszymi konsekwencjami w najnowszej historii Niemiec” [Janion 1996,
s. 121]. Pisarz początkowo traktujący ten motyw z właściwą sobie ironią spożytkował go w semi-tragicznym Tristanie (Tristan) – opowiadaniu, którego
akcja rozgrywa się w szwajcarskim sanatorium „Zacisze” i które bywa czasami
określane, jako swoista wprawka przed Czarodziejską Górą (sam pisarz zaś
określał je mianem burleski [Mann 1966, s. 51]. Historia zauroczenia poety
Detleva Spinelli i Gabrieli Kloeterjahn, żony hurtownika ukazana jest w dość
prześmiewczym, igrającym z motywem wielkiej miłości Tristana i Izoldy, tonie (Detlev bywa nazywany „zepsutym niemowlęciem”). W Śmierci w Wenecji
z tego podejścia pół żartem, pół serio zostaje jedynie okazjonalny cierpki
dowcip narratora. Jak sam pisarz określił ten utwór jest to: „przede wszystkim opowiadanie o śmierci, o śmierci jako o uwodzicielskiej, amoralnej potędze – opowiadanie o rozkoszy umierania” [Mann 1966, s. 172]. Ta rozkosz
widoczna jest nie tylko w decorum, sławetnym mieście pełnym odrapanych
palazzo i gondoli przypominających pływające trumny (który to motyw Visconti wykorzystał bardzo wyraźnie w swojej adaptacji), o niepewnym istnieniu (towarzyszące Serenissimie od początków ryzyko niepewnego wodnego
żywiołu), ale także w towarzystwie wybrańca bogów, wcielenia platońskiego
Fajdrosa – Tadzia, który w wielu interpretacjach noweli i filmu bywa postrzegany jako mroczny wysłannik śmierci mający przeprowadzić Aschenbacha na
„drugą stronę”.
W Czarodziejskiej Górze, choć nazywanie wielowymiarowego i stanowiącego jedno z największych osiągnięć Manna dzieła wyłącznie powieścią
o śmierci i chorobie byłoby dużym jej zubożeniem, czar śmierci, podobnie
jak choroby ukazany jest dokładnie odwrotnie. Pomyślana przez Manna, jako
utwór poniekąd dydaktyczny w duchu Goethego, według słów samego pisarza
określana jest, jako: „rodzaj powieści edukacyjnej w stylu Wilhelma Meistra,
historia młodego człowieka (przed wojną), który poprzez poznanie choroby
i śmierci dochodzi do idei człowieka i państwa” [Mann 1966, s. 268]. Hans
Castorp, młody neofita w świecie szwajcarskiego sanatorium Berghof (do
którego przybywa by odwiedzić chorego kuzyna) początkowo przyjmuje, ów
typowo niemiecki, zauważony przez Marię Janion obraz śmierci godnej, uwodzącej, tajemniczej. I jednym z najważniejszych elementów powieści są próby,
które raz po raz podejmuje Pan Settembrini, by swojego opornego wychowanka (nazywanego „wiecznym dla duszy strapieniem”) wyrwać z objęć owego romantycznego wizerunku śmierci i choroby, jako rzeczy zasługujących na
szacunek i zainteresowanie. Mann w swoich listach wskazuje na zupełnie inny
od Śmierci w Wenecji, ocierający się o komedię i groteskę wizerunek śmierci,
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jaki starał się ukazać: „czy w całej historii sztuki i historii literatury natrafił
Pan już kiedyś na próbę ukazania śmierci w komicznym świetle? A przecież
to właśnie dzieje się w Czarodziejskiej Górze i poczciwy Hans, który z domu
wyniósł pojęcie o śmierci, jako o czymś niezmiernie dostojnym, zostaje raz po
raz, wbrew własnemu, pełnemu szacunku oporowi, odarty ze złudzeń w tym
względzie” [Mann 1966, s. 310]. W postaci pozornie prostodusznego Castorpa do jego postrzegania choroby i śmierci miesza się też miłość. Jego uczucie
do Pani Chauchat, które zaczyna utożsamiać z atmosferą choroby, niosącą za
sobą wolność niedostępną dla „tych w dole”, sprawia, że młody mężczyzna
coraz bardziej wartościuje świat „na równinie” z jego prozaicznymi miłostkami i przyziemnym, zwykłym życiem, stawiając go w kontrze do romantycznej,
naznaczonej kresem miłości.
W Oszukanej podobnie jak w Czarodziejskiej Górze silny jest kontrast
między humanistyką a nieraz mrocznymi siłami natury. Główna bohaterka, przedstawiona, jako prawdziwe dziecię natury – upajające się zapachem
kwiatów, bez tabu podchodząca do kwestii cielesności i popędu, walcząca
w pewien sposób z nowoczesnym „odejściem od natury” zostaje w pewien sposób przez nią oszukana i zdradzona. Przechodząca menopauzę kobieta myśli,
że pod wpływem miłości do młodszego mężczyzny młodnieje także jej ciało
a nieubłagany proces przekwitania ulega odwróceniu. Niestety okazuje się to
iluzją – jej ostatnia miłość, podobnie jak miłość Aschenbacha jest uczuciem
w cieniu śmierci – kobietę toczy śmiertelna choroba. W Oszukanej, podobnie
jak w ustępach Czarodziejskiej Góry, gdy Hans Castorp zastanawia się nad cielesnością Pani Chauchat analizując budowę ludzkiego ciała, natura pokazuje
swoją mroczną, podejrzaną stronę. Najlepiej dostrzec to można w sensualnej
scenie opisującej namiętność Róży do zapachów natury – kwiatów, ziół, traw.
Podczas spaceru, wraz z córką Anną, sycą się wonią świeżo rozkwitniętych
kwiatów. W pewnym momencie wydaje im się, że czują zapach piżmowych
perfum, coraz bardziej intensywny. Woń ta, używana przecież często w komercyjnych perfumach, okazuje się pochodzić z bardzo nieprzyjemnego źródła –
od okrytej już rojem much padliny. Ten relatywizm natury, brzydota i rozkład
ukryte pod piękną powłoką i wonią (rozważania wręcz dosłownie powtórzone z Czarodziejskiej Góry) zapowiada zakończenie utworu, w którym pojawia
się poważna choroba i cień śmierci. W Oszukanej, ostatniej krótkiej formie,
jaka wyszła spod pióra niemieckiego pisarza, Mann porusza problem kobiecej
fizjologii, bolesnych okresów, problemów przekwitania i więdnącej kobiecości.
W twórczości Viscontiego tematy miłości i śmierci egzystują oczywiście
już od debiutanckiego Opętania, by w tragicznych finałach zarówno tego filmu
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jak i Zmysłów czy Rocco i jego braci znaleźć pełne uzasadnienie. Egzekucja Franza czy brutalna śmierć Nadii są scenami zapadającymi w pamięć, wręcz wyjętymi z XIX-wiecznej epiki czy opery. W jego późniejszym okresie twórczości,
który Joanna Wojnicka w Świecie umierającym. O późnej twórczości Luchino
Viscontiego umiejscawia między Lampartem a Niewinnym [Wojnicka 2001,
s. 17-21], uczucia, dalej gwałtowne bynajmniej nie krzepną, umieranie ma
jednak mniej efektowną formę powolnego bycia ku śmierci, melancholijnego
rozpadu. Jego ostatnie filmy zresztą Pierre Pitiot i Tadeusz Miczka nazywają
mocnym sformułowaniem: kino śmierci [icka 2001, s. 82] i choć można nie
zgadzać się z tym określeniem, to z całą pewnością jej cień zawisa nad bohaterami Viscontiego. Autorka Świata umierającego powracającą obecność tego
motywu wyjaśnia w ten sposób: „umierają, całą, bowiem swoją osobą należą
do świata, który umiera, umierają, bo ich dalsze życie nie jest możliwe, odchodzą w przeszłość, dlatego, że jak wszystko, co ich otacza, także i oni należą już
do przeszłości [Wojnicka 2001, s. 109].
Samobójcza śmierć nieszczęśliwie kochającego siostrę Gianniego w Błędnych gwiazdach… osadzona w kontekście owego umierania miejsca, o którym wspomina Joanna Wojnicka (przytaczając także, prócz Volterry, Sycylię
w Lamparcie oraz Wenecję w adaptacji Manna [Wojnicka 2001, s. 98108], sprawia wrażenie (by przywołać tytuł Różewicza) Śmierci w starych
dekoracjach, (ale też umierania, co ważne, w domu rodzinnym). Scena ta
uderza specyficzną stylizacją, mariażem odchodzenia i tymczasowości ludzkiego życia zestawionych z trwającą znacznie dłużej sztuką, nieśmiertelnym
pięknem – echem Śmierci w Wenecji. W podobny sposób wybrzmiewa również scena samobójstwa, opuszczonego przez żonę Tulia w Niewinnym, ów
ostatni akt nieszczęśliwego dekadenta. Czy również, jak Śmierć w Wenecji
ponawiająca symbol wodnych odmętów niczym swoistej mitologicznej Lete
– rzeki zapomnienia, (o której wspominał również Platon, w Fajdrosie, do
którego Mann w swojej noweli nawiązuje) tajemnicza śmierć, dziecka nocy,
Króla Ludwika II Bawarskiego (Helmut Berger) w Ludwigu. Jeszcze subtelniej
jest to zaznaczone w Lamparcie, gdy bezpośrednio przed słynną sceną walca z
urodziwą Angelicą Sedarą, sceną symbolizującą triumf młodości i nowej ery
w historii włoskiego państwa, Książe Salina z pewną melancholią kontempluje obraz w gabinecie swojego gospodarza. Dziełem tym jest La fils puni
(tłum. Syn ukarany) utrzymany w stylu rokoko obraz Jeana-Baptiste’a Greuze
datowany na 1778 rok, który występuje, jako para z wcześniejszym obrazem
Greuze La malediction paternelle (tłum. Klątwa ojca) z 1777 roku [Blom 2018,
s. 54-55]. Obraz pokazuje powrót obdartego, kalekiego syna marnotrawnego
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do domu ojca, który nie doczekał jego widoku i cały skupia się wokół postaci
dopiero co zmarłego w swym łóżku starszego mężczyzny otoczonego przez
krewnych. Ten ponury, raczej odstający od zwykle kojarzonych z Greuze pastelowych portretów obraz, wyraźnie psuje humor Księciu i jest to, typowy dla
kina Viscontiego, subtelny detal, komentujący zarówno jego możliwie niedaleką przyszłość, jak i stawiający pytanie, co do relacji z Tancredim. Co również
ciekawe, w tej samej scenie w książce Lampedusy również pojawia się obraz
Greuze o podobnej tematyce (starszy mężczyzna na łożu śmierci otoczony
przez rodzinę), ale będącym zupełnie innym jego dziełem: jest to La mort du
Juste (tłum. Śmierć sprawiedliwego).Visconti postanowił zmienić dzieło sztuki
na eksponujące postać syna marnotrawnego, by uwypuklić wątek Tancrediego,
który w filmie zaraz zresztą po tej scenie, wraz z Angelicą wpadnie do gabinetu
i przerwie ponure rozmyślania księcia (por. rozdział Archeology of the Set (I):
Greuze and The Leopard [Blom 2018, s. 51-68]). W Obcym oraz Zmierzchu bogów przedstawienie śmierci nie jest już równie delikatne. W adaptacji Camusa,
śmierć ma absurdalny, ukazany wręcz turpistycznie wymiar – jak czuwanie
nad trumną matki bohatera, zaś w Zmierzchu bogów dynamicznie postępujący
rozpad rodziny oraz nawarstwianie się dramatycznych, brutalnych wydarzeń
tworzy prawdziwy danse macabre, – który zresztą znajdzie swój dosłowny obraz
w zakończeniu filmu.
Śmierć w Wenecji oraz Portret rodzinny we wnętrzu zajmują w ostatniej
dekadzie twórczości Viscontiego szczególne miejsce. Jak powiedział w jednym
z wywiadów sam reżyser, realizacja Śmierci w Wenecji była czymś, na co potrzebował dużo czasu, określonego poziomu dojrzałości i sumy życiowych doświadczeń [Schifano 2010, s. 387]. W efekcie film, w którym wcześniejsze motywy w jego twórczości przeplatają się z inspiracjami, nie tylko Mannem, ale
i Proustem i d’Annunzio, przeszedł najśmielsze oczekiwania (choć nie uniknął
również ognia krytyki – zwłaszcza w kwestii obsady Tadzia i Aschenbacha [Bacon 1998, s. 161-162]). Śmierć Aschenbacha, realna, jako chorego, groteskowego w swym makijażu i miłości „upadłego” artysty oraz symboliczna – uosobienia XIX-wiecznej kultury i dekadenckiego stylu życia, które już niedługo
znikną pod naporem nowoczesności reprezentowanej przez I wojnę światową, przy dźwiękach Adagietto z V Symfonii Mahlera i wizualnym splendorze
weneckiego Lido, (które Visconti wraz z Ferdinando Scarfiottim rekonstruował w oparciu o wspomnienia z młodości) stanowi obraz totalny. Podobnie
jak niejednoznaczny, intrygujący wizerunek Tadzia nad brzegiem weneckiej
laguny. Oba obrazy wdzierają się w pamięć z siłą rażenia równą (a może nawet przewyższającą) słowa Manna: „Jemu zdawało się jednak, jak gdyby blady
85

ROZDZIAŁ 2

psychagog tam, daleko, uśmiechał się doń, kiwał nań; jak gdyby odrywając
rękę od biodra, wskazywał w dal, lecąc przodem w pełną obietnic niezmierzoność. I, jak to często czynił, chciał powstać, by iść za nim. Minęło parę minut,
nim opadłemu na bok w leżaku pospieszono z pomocą. Przeniesiono go do
jego pokoju. I jeszcze tego samego dnia poruszony świat z respektem przyjął
wiadomość o jego śmierci” [Mann 2009, s. 396].
Choć w Portrecie rodzinnym we wnętrzu, śmierć Profesora (podobnie jak
Księcia Saliny w Lamparcie) nie jest pokazana wprost, zaś sam kameralny film
daleki jest od rozmachu Śmierci w Wenecji, to jego przejmujący monolog, który kończy scenę nieudanej kolacji (nieudane rodzinne posiłki niczym w Błędnych gwiazdach Wielkiej Niedźwiedzicy czy w Zmierzchu bogów są kolejnym
leitmotivem w filmach Viscontiego) z przybraną rodziną mógłby być fragmentem jednego z listów Tonio Krögera do jego przyjaciółki i powierniczki,
Lizawiety Iwanowny. Profesor, przejmująco rozczarowany, konfliktem między Stefano a Konradem, który kończy jego marzenie o harmonii i przyjaźni
z młodymi ludźmi, zdaje sobie dobitnie sprawę z czekającej go samotności,
a także z nieuchronnie zbliżającego się końca jego życia. Jego słowa o dostrzeganiu własnej śmierci „nie w chwili umierania, lecz na wiele miesięcy lub nawet lat wcześniej, od kiedy – odrażająca zamieszkała z nami” pozostają jedną
z najbardziej wstrząsających deklaracji własnej śmiertelności oraz zmarnowanego, pustego życia, jaką znaleźć można zarówno w twórczości Viscontiego,
jak i w Thomasa Manna.
Visconti w wywiadzie, z Gaią Servadio wypowiedział znamienne słowa,
które wydają się podsumowaniem jego twórczości przepełnionej odniesieniami do niemieckiej kultury i wszystkich tych łączących go z Mannem wielkich
tematów: „Po Goethem kocham Thomasa Manna. W pewien sposób wszystkie moje filmy są zanurzone w jego twórczości” (tłum. Własne) [Bacon 1998,
s. 140].
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3.1. Pełnia harmonii
– realizacje operowe Luchino Viscontiego
Luchino Visconti, przygotowując na początku lat 50-tych wystawienie
Trzech sióstr Czechowa w rzymskim Teatro Eliseo, w jednym z wywiadów wygłosił znamienną deklarację: „Stendhal życzył sobie, by na jego grobie wyryto napis następujący: wielbił Cimarosę, Mozarta i Szekspira. Podobnie i ja
pragnąłbym, aby na moim wyryto: Wielbił Szekspira, Ver`diego i Czechowa”
[Schifano 2010, s. 269]. Patrząc na kinematografię włoskiego reżysera, gdzie
zamiast ekranizacji Romea i Julii czy Makbeta, znajdziemy nazwiska takie jak
Boito, Verga, d’Annunzio, Camus, Mann czy Lampedusa, stwierdzenie to
wydaje się co najmniej zaskakujące. Podobnie jak z wyreżyserowanymi przez
Viscontiego sztukami teatralnymi: owszem w latach 50-tych i 60-tych wystawiał sztandarowe dzieła Czechowa (wspomniane już Trzy siostry, a także
Wujaszka Wanie w 1955 roku – również w Teatro Eliseo oraz Wiśniowy sad
w rzymskim Teatro Valle w roku 1965), ale jego adaptacje Szekspira ograniczały się do dwóch realizacji w drugiej połowie lat 40-tych [Nowell-Smith 2003,
s. 243-244]. W 1948 roku w Teatro Eliseo wystawiono kontrowersyjną (krytykowaną w środowiskach lewicowych za zerwanie z neorealizmem), osadzoną
w XVIII wieku wersję komedii Jak wam się podoba ze scenografią i kostiumami
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słynnego malarza Salvadora Dali, zaś w 1949 roku Visconti we florenckich
Ogrodach Boboli zrealizował dramat Troilus i Kressyda. W latach późniejszych zaś zdecydowanie bardziej po drodze będzie reżyserowi z dramaturgami
mu współczesnymi jak Arthur Miller, Tennesse Williams czy Harold Pinter.
Zupełnie inaczej będzie się jednak przedstawiać sprawa z trzecim wymienionym obok Czechowa i Szekspira wielkim artystą. Giuseppe Verdi, czołowa
postać włoskiej XIX-wiecznej opery, kompozytor utożsamiany z włoskim
okresem Risorgimenta do tego stopnia, że jego nazwisko tożsame będzie z niepodległościowym sloganem: Viva V. E. R. D. I. – Viva Vittorio Emmanuelle
Re D’ Italia nie tylko odciśnie piętno na filmowej twórczości Viscontiego, ale
także jego opery jak Traviata, Don Carlos, Trubadur, Falstaff czy Makbet zostaną (niektóre jak Traviata czy Don Carlos kilka razy) wyreżyserowane przez
Luchino Viscontiego na deskach czołowych oper całego świata (rozmaite polemiki, co do roli, jaką rzeczywiście odegrał Verdi w okresie Risorgimenta
podsumowują dokładnie Deborah Crisp i Roger Hillman w rozdziale Verdi
in Postwar Italian Cinema z książki Between Opera and Cinema pod red. J. Joe
i R. Theresa, London 2002, Routledge). W latach 1954-1973 spośród dwudziestu oper wystawionych przez włoskiego reżysera połowa będzie właśnie
operami Verdiego. Oprócz oper twórcy Traviaty i Trubadura, Visconti będzie
wystawiać także dzieła Gaetano Donizettiego (Anna Boleyn i Książe Alba), Richarda Straussa (Kawaler srebrnej róży), Mozarta (Wesele Figara), Belliniego
(Lunatyczka) czy Giacomo Pucciniego (Manon Lescaut).
Visconti, wywodzący się z uznanego mediolańskiego rodu, który tradycyjnie należał do wielkich rodzin pełniących mecenat nad słynną sceną operową La Scali, lubił podkreślać, że miłość do opery i melodramatu miał od
dziecka we krwi. Jeszcze przed swoim debiutem, jako reżyser operowy (w sezonie 1954/1955 w La Scali) i filmowy (Opętanie, 1943) współpracował przy
tworzeniu scenariusza oraz jako asystent Jeana Renoira we francusko-włoskiej
koprodukcji Tosca w 1940 roku – bazującej na operze Giacomo Pucciniego
(1900) oraz (będącej podstawą libretta) sztuce Victoriena Sardou. Planowana
jako „fuzja wątków dramatu Sardou z ustępami muzycznymi pochodzącymi
z partytury Pucciniego”, z etatowym aktorem Renoira Michelem Simonem
w roli Barona Scarpi i rzymskimi (podobnie jak w operze) plenerami Zamku Świętego Anioła czy Villi Hadriana, ostatecznie nie dochodzi do skutku
z powodu trudnej sytuacji międzynarodowej i coraz większego napięcia między Francją a faszystowskimi Włochami [Czapliński 2003, s. 222]. Rozpoczęty film (Renoir nakręcił jedynie otwierającą go sekwencję) zostanie dokończony przez współpracownika Renoira Carla Kocha (również przy udziale
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Viscontiego) i wejdzie na ekrany w 1941 roku spotykając się z miażdżącymi
recenzjami krytyki [Czapliński 2003, s. 222]. Jednak biografowie Viscontiego,
zarówno Laurence Schifano jak i Geoffrey Nowell-Smith, uważają, że filmowa
Tosca (o której sam Visconti wyrażał się lekceważąco), jej charakterystyczne
długie plany a’la Renoir i iście operowy dramatyzm, w dużym stopniu zapowiadają i wywrą duży wpływ na jego późniejszy, pierwszy prawdziwie operowy
film Zmysły [Nowell-Smith 2003, s. 14]. Nie oznacza to jednak, że Opętanie,
Ziemia drży czy Najpiękniejsza pozostaną zupełnie bez operowych inspiracji.
W debiutanckim Opętaniu, będącym luźną ekranizacją kryminału Jamesa
M. Caina, Visconti zdecydowanie da wyraz swojej miłości do Verdiego i sztuki
operowej. Aria ojca Alfreda z Traviaty - Di Provenza il mar, il suol towarzyszy
początkowi filmu (wykonywana przez Giuseppe Bragane, męża Giovanny), zaś
sam motyw konkursu wokalnych talentów stanie się pretekstem do usłyszenia
słynnej L’amour est un oiseau rebelle z Carmen Georgesa Bizeta oraz arii Nadira
(Je crois entendre encore) z jego Poławiaczy pereł. Kolejną arią wykonywaną
w konkursie jest E il sol dell’anima, la vita e amore z Rigoletta, wyznanie miłosne rozpustnego księcia Mantui [Polzonetti, italianjournal.it/viscontis-verdi].
Zdecydowanie, jeśli coś łączy konkursowe arie i stawia je w opozycji do tematu
śpiewanego przez męża jest to miłość w różnych jej odcieniach: jak niesforny ptak (Carmen), żałosna tęsknota czy zgubna namiętność. W Ziemia drży,
filmie wydawałoby się jak najbardziej dalekim od operowej stylistyki, Visconti
wykorzystał fragmenty z opery Lunatyczka Giovanni Belliniego, którą później
wystawi z Marią Callas w La Scali [Schifano 2010, s. 286]. To też paradoksalnie pierwsze z dzieł reżysera, które zostało przyrównane do opery – Geoffrey
Nowell-Smith na poparcie tej tezy przywołuje epizodyczną budowę filmu, nieistotność dialogów, monumentalne przedstawienie sycylijskich krajobrazów
oraz końcowy efekt całego dzieła – bardziej liryczny niż (jak w zamierzeniu)
realistyczny [Nowell-Smith 2003, s. 41].
W Najpiękniejszej z kolei motywem przewodnim będzie opera komiczna Gaetano Donizettiego Eliksir miłosny. Motyw muzyczny z tej opery obecny będzie od pierwszych scen, kiedy słyszymy go w radiu, aż do diabolicznej
postaci reżysera (Alessandro Blasetti), której towarzyszy aria szarlatana Dulcamary – sprzedawcy złudzeń, (czyli fałszywego tytułowego eliksiru miłości).
Począwszy zaś od Zmysłów, gdzie w przepięknej scenie bohaterowie spotykają się w weneckiej operze Teatro Felice na Trubadurze Verdiego (i gdzie
w kontrze Visconti zestawi muzykę Verdiego z symfonią Antona Brucknera),
swoista operowość filmów Viscontiego będzie się zawierać zdecydowanie bardziej w warstwie, o której wspominał Geoffrey Nowell-Smith, zdecydowanie
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zaś mniej w nawiązaniach do znanych oper [Igielska 2014, s. 155-186]. Nie
znaczy to jednak, że warstwa muzyczna będzie tam w jakimkolwiek stopniu
zubożona – wystarczy przywołać utwory Cesara Francka w Błędnych gwiazdach Wielkiej Niedźwiedzicy czy Gustava Mahlera w Śmierci w Wenecji. Verdi
powróci zresztą w filmie Luchino Viscontiego Lampart, gdzie w słynnej scenie
walca Księcia Saliny (Burt Lancaster) i Angeliki (Claudia Cardinale) na balu,
utwór, do którego tańczą to Walc w F-major (nazywany także Gran valzer
brillante) skomponowany przez Verdiego w aranżacji kompozytora filmowej
muzyki Nino Roty (walc ten skomponowany na fortepian przez Verdiego
w 1859 roku, doczekał się publikacji i aranżacji na orkiestrę przez Nino Rotę
w 1963 roku). Zaś w scenie przybycia księcia i jego rodziny do Donnafugaty
witająca ich orkiestra gra Noi siamo le zingarelle z drugiego aktu opery Traviata [Schifano 2010, s. 351].
Luchino Visconti pierwszą operę wyreżyseruje w 1954 roku i nie sposób
rozpatrywać jego premierowego sezonu w La Scali bez postaci wielkiej śpiewaczki Marii Callas, nazywanej często największą primadonną XX-wieku. Callas, na początku lat 50-tych, choć już chwalona i doceniana, zdecydowanie nie
była jeszcze pierwszoplanową divą. Zarówno rywalizacja, jaką toczyła z włoską sopranistką Renatą Tebaldi, kontrowersje wokół jej wyglądu (śpiewaczka
w tym okresie była bardzo tęga) oraz wiele krytycznych głosów na temat
jej zdolności wokalnych przysłaniały prawdziwy ogrom jej talentu. Visconti pierwszy raz oglądający Marie Callas w roli Kundry w Parsifalu Richarda
Wagnera, nie krył zachwytu jej głosem, królewskością postaci a także zdolnościami aktorskimi: „Każdego wieczoru, kiedy śpiewała, zajmowałem miejsce w upatrzonej wcześniej loży i gdy wychodziła do ukłonów, wrzeszczałem
jak wariat. Posyłałem jej kwiaty. Na scenie, mimo tuszy, wyglądała pięknie”
[Edwards 2015, s. 128]. Również wielka śpiewaczka była zaintrygowana arystokratycznym intelektualistą oraz nie kryła, że jest pod dużym wrażeniem
jego niebanalnej osobowości. Ich znajomość (według biografów divy mająca
ze strony Callas znamiona miłosnego zauroczenia) pełna przypominających
zaloty, wielkich gestów Viscontiego zmierzała nieubłaganie do współpracy na
gruncie operowym. Reżyser, który już wcześniej odrzucił kilka operowych
projektów (Moc przeznaczenia Verdiego z Renatą Tebaldi, Otello Verdiego
czy Zaza Leoncavalla), zaś jego baletowa adaptacja Mario i czarodziej Thomasa Manna została przełożona, był zdecydowany by przebojem podbić
mediolańską operę wraz z Marią Callas [Schifano 2010, s. 291-292]. Kilka
propozycji reżysera zostało odrzuconych przez śpiewaczkę (Carmen Bizeta, Salome oraz Kawaler srebrnej róży Richarda Straussa), ostatecznie zdecydowano
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o wystawieniu Westalki Gaspare Spontiniego [Edwards 2015, s. 128-129].
Jednak zanim to nastąpiło Callas przeszła prawdziwą metamorfozę, prawdopodobnie pod okiem Viscontiego. Śpiewaczka nie tylko drastycznie schudła,
ale również zaczęła przywiązywać większą wagę do elegancji i wizerunku poza
scenicznego. To właśnie w tamtym okresie narodziła się eteryczna primadonna
o wielkich, starannie umalowanych oczach w sukniach od najlepszych projektantów – jej wizerunek, który na dobre zagościł w kulturze popularnej i historii
opery. Choć zdania, co do faktycznej roli jaką odegrał reżyser w przemianie
divy są podzielone, pewnym jest, że w owym czasie mogła liczyć na jego wsparcie i przyjaźń, doradzał jej także w kwestii mody, manier czy urządzania jej
włoskiego domu [Edwards 2015, s. 139].
Westalka, ich pierwsza wspólna opera, w której Callas zaśpiewała partię
kapłanki Julii została wystawiona 7 grudnia 1954 roku z tenorem Franco Corellim w roli Licynia. Nazywana przez Viscontiego „neoklasyczną Normą ze
szczęśliwym zakończeniem” powstała w okresie napoleońskim (libretto napisał Etienne de Jouy) i jest często przywoływana jako pierwsze dzieło dające
początek melodramatycznej XIX-wiecznej sztuce operowej [Edwards 2015,
s. 139]. Visconti w swojej realizacji zdecydował się na wyraźne historyczne
nawiązania do początków XIX wieku – umieszczając akcję nie wśród antycznych, ale neoklasycznych, pełnych marmurów i kolumn dekoracji w których
dominowały chłodne kolory oraz malarskie nawiązania do obrazów Ingresa
i Davida, a także rzeźb Canovy. Na zakończenie spektaklu wzorem obyczajów
XIX-wiecznych Visconti wystawił baletową scenkę, w której z tortu w kształcie
piramidy wyskakują greckie bóstwa [Schifano 2010, s. 298]. Spektakl, mimo
dramatycznej fabuły, pełen umiaru i majestatyczności odniósł sukces, a Callas
i Visconti zdecydowali się na kontynuowanie współpracy.
Ich następna opera Lunatyczka, twórcy wspomnianej Normy Giovanniego Belliniego, pomimo dość absurdalnej fabuły libretta Felice Romani (młoda szwajcarska wieśniaczka Amina traci reputację, gdy przez swój lunatyzm
przypadkowo trafia do sypialni hrabiego Rudolfa) również została okrzyknięta
wydarzeniem artystycznym wysokiej rangi. Marię Callas chwalono za wokalną
maestrię oraz wszechstronność (wcześniej sprawdziła się w zupełnie różnej od
Aminy roli Normy), a orkiestrą dyrygował niezrównany Leonard Bernstein.
Viscontiego w tej operze, urzekło nie tylko typowe dla Belliniego belcanto, ale
również motyw groźnej roli podświadomości, jaki prześwituje poprzez pretekstowe libretto (ten motyw usiłował odtworzyć w spektaklu poprzez skomplikowaną grę świateł). W Lunatyczce Maria Callas po raz pierwszy w pełni ujawnia także swoje zdolności taneczne – reżyser postanowił całość potraktować
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niczym balet, tworząc z Aminy bardziej zwiewną, ozdobioną klejnotami baletnicę niż prostą wieśniaczkę [Edwards 2015, s. 158]. Piero Tosi, scenograf,
który wspólnie z Viscontim zaprojektował scenografię (wyidealizowaną, ale
melancholijną szwajcarską wioskę nad ponurym jeziorem, które kojarzyć się
może z tym z późniejszego filmu reżysera Ludwig [Schifano 2010, s. 299])
porównuje zresztą choreografię i niesamowitą subtelność sposobu poruszania
się Callas ze słynną prima baleriną Margot Fonteyn [Edwards 2015, s. 160].
Jednakże z pięciu wystawionych wspólnie z Callas oper do historii przejdzie słynna inscenizacja Traviaty dyrygowana przez Carla Marie Giulini wystawiona w La Scali w 1955 roku. Opera Verdiego z librettem Francesco Maria
Piave opartym na Damie Kameliowej Alexandra Dumasa Syna dla Viscontiego
od zawsze była uosobieniem zarówno ukochanej opery jak i równie uwielbianego melodramatu. Dla Marii Callas zaś rola walczącej o uznanie (Roland
Barthes w swoim tekście o filmie Camille [reż. G. Cukor, 1936] na podstawie
Damy Kameliowej z Gretą Garbo określa dylematy bohaterki, jako „dramat
uznania”) kurtyzany Violetty Valery stanie się nie tylko jedną z najbardziej
ikonicznych, ale także wyjątkowo jej bliskich. Dokonana z myślą o Callas
jako o współczesnej Eleonorze Duse czy Sarze Bernhardt (która pod koniec
XIX wieku grała zresztą w sztuce na podstawie książki) adaptacja Traviaty,
przenosi akcję z połowy XIX wieku ku erze fin de siecle, której dekadencka atmosfera fascynowała Viscontiego [Czapliński 2003, s. 77]. Scenografia
i kostiumy korzystają z całego dobrodziejstwa tego okresu: suknie z turniurą
(w których według Viscontiego Maria Callas prezentowała się nader efektownie), dekoracje w stylu la belle epoque w odcieniach czerni, złota i purpury zaprojektowane przez scenografkę Lile De Nobili oraz cała atmosfera proustowskiego wielkiego świata, którą reżyser znał doskonale z autopsji [Edwards 2015,
s. 163]. Jednak oprócz niesamowitej warstwy wizualnej najbardziej poruszał
głos oraz aktorstwo Callas – w miłosnych scenach pierwszego aktu, podczas
trudnej rozmowy z ojcem Alfreda czy w trakcie najtrudniejszego trzeciego
aktu z rozdzierającą arię Addio del passato. Visconti co prawda opracowywał
gesty divy w najdrobniejszych szczegółach,ale jej legendarne wręcz stopienie
się z postacią XIX-wiecznej kurtyzany przekraczało wyobrażenia wszystkich,
którym dane było oglądać ten niesamowity spektakl. Traviata Viscontiego
i Marii Callas wywarła olbrzymi wpływ na historię opery, wprowadzając
zupełnie nowe podejście do cokolwiek skostniałej sztuki – interpretację nie
tylko muzyczną, ale i aktorską oraz wzrost roli sceniczności [Edwards 2015,
s. 164-165].
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Do Traviaty, choć już bez Marii Callas, Visconti powróci jeszcze dwa
razy – w 1963 oraz w 1967 roku. Wersja z 1963 roku wystawiona na Festiwalu
Dwóch Światów w Spoleto uderzała skromnością i ubogimi wręcz dekoracjami.
Scenografia zamiast olśniewać miała potęgować poczucie osaczenia Violetty
(Franca Fabri). Najgorsze przyjęcie czekało jednak trzecią wersję jaką w 1967
roku reżyser wystawił (zainspirowany grafikami brytyjskiego artysty Aubreya
Beardsleya, również pochodzących z fin-de sieclowej epoki i stylem liberty)
w londyńskiej Covent Garden z Mirellą Freni w roli Violetty oraz kolejny
raz pod batutą Carla Marii Giulini. Wspólnie ze scenografem Nato Prascą
i projektantką kostiumów Verą Marzo włoski reżyser odtworzył ekstrawagancki czarno-biały świat z grafik Beardsleya z nieznacznymi przebłyskami czerwieni i purpury. Spektakl pełen nietypowych pomysłów inscenizacyjnych (śmierć
Violetty wśród śnieżnobiałych chryzantem) nie został dobrze przyjęty, Viscontiego zaś (nie po raz pierwszy) oskarżono o zamiłowanie do kiczu [Schifano
2010, s. 367]. Jednakże wbrew pozorom nawet owa kanoniczna wersja Traviaty z 1955 roku spotkała się z krytycznymi głosami. Przedstawieniu zarzucano
sprzeniewierzenie się Verdiemu, zbyt chorobliwy głos Callas w ostatnim akcie,
a nawet kapelusz i płaszcz w jakie jest ubrana diva w scenie śmierci [Schifano 2010, s. 302-303]. Zdecydowanie bardziej entuzjastycznie w świecie prasy
i krytyki przyjęta została Anna Bolena, zapomniana i stosunkowo rzadko wystawiana opera XIX-wiecznego kompozytora z Bergamo Gaetano Donizettiego z librettem Felice Romaniego, którą po prawie dwuletniej przerwie w 1957
roku zrealizował w La Scali Visconti z Callas w tytułowej roli i Gianandreą
Gavazzenim jako dyrygentem. Przerwa ta spowodowana wyjazdem śpiewaczki
do Stanów Zjednoczonych obrazowała zresztą stopniowe ochładzanie się ich
wzajemnych stosunków, co bynajmniej nie wpłynęło na jakość współpracy.
Włoski reżyser, wraz ze scenografem Nicolo Benois zainscenizował na mediolańskiej scenie ponury Londyn utrzymany głównie w kolorach szarym, czarnym i białym. Na tle królewskich dekoracji wyróżniały się kostiumy inspirowane portretami Anny Boleyn i angielskiego dworu malarza Hansa Holbeina.
Maria Callas jako Anna miała na sobie szaroniebieską suknię, zaś jej rywalka
Jane Seymour – krwistoczerwoną [Edwards 2015, s. 178-182]. Choć diva ponoć narzekała, że publiczność zamiast ją oklaskuje każdą nową dekorację, to
po zakończeniu premierowego spektaklu śpiewaczka otrzymała brawa trwające
dwadzieścia cztery minuty – co stanowiło w owym czasie rekord La Scali.
Ostatnią wspólną operą włoskiego reżysera i jego divy (oraz ostatnią,
jaką Visconti wystawił w La Scali) była Ifigenia w Taurydzie niemieckiego
kompozytora okresu klasycyzmu Christopha Willibalda Glucka z librettem
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Nicola-Francois Guillarda. Historia nieszczęsnej przeznaczonej na ofiarę córki
Agamemnona i Klitajmestry, zdaniem reżysera była najpiękniejszą operą nad
jaką razem pracowali [Edwards 2015, s. 178-182]. Visconti, mimo protestów
Callas, rodowitej greczynki, zdecydował się na przeniesienie akcji z czasów
antycznych w odpowiadającą stuleciu w jakim żył kompozytor. Scenografia
inspirowana freskami Giambattisty Tiepola z Pałacu Labia w Wenecji, bogate, wręcz królewskie kostiumy Ifigenii oraz niezwykła ekspresja śpiewaczki
sprawiły, że opera Glucka powszechnie uważana za niezbyt ekscytującą stała
się kolejnym pasjonującym sukcesem tej dwójki [Dufresne 1996, s. 140]. Reżyser miał nadzieję, że zrealizuje z Callas jeszcze wiele projektów – z różnych
względów (wspomina się o rosnącej niechęci divy do Viscontiego spowodowanej jej odtrąconymi uczuciami, ale także o nabierającej coraz większego pędu
światowej karierze oraz konflikcie z kierownictwem La Scali) współpraca tych
dwóch niebanalnych indywidualności nigdy już nie doszła do skutku.
Pierwszą wystawioną bez Callas (i poza znajomą sceną La Scali) operą Viscontiego został Don Carlos Giuseppe Verdiego (libretto na podstawie sztuki
niemieckiego romantyka Friedricha Schillera). Legendarnie długa (zwyczajowo okrajano ją o akt pierwszy) i wymagająca kolosalnych dekoracji opera stanowiła wyzwanie, którego nie bacząc na koszty i potencjalne trudności podjął
się Visconti. Historia ponurego trójkąta miłosnego między infantem Hiszpanii Donem Carlosem, jego ojcem Królem i francuską księżniczką Elżbietą
stała się dla Viscontiego pretekstem do ukazania malowniczości Hiszpanii,
a także przepychu strojów i atrakcyjności dworskiego ceremoniału [Osborne 2004, s. 524-528]. Don Carlos (bynajmniej nie skrócony o pierwszy akt)
w gwiazdorskiej obsadzie Borysa Christoffa, Jona Vickersa i Gre Brouwenstijn, został wystawiony w londyńskim Covent Garden 9 maja 1958 roku
z okazji setnej rocznicy Teatru Królewskiego i okazał się wielkim sukcesem.
Podobnie jak Traviata, Don Carlos zostanie wystawiony ponownie przez Viscontiego w 1965 roku w rzymskim Teatro Dell’Opera tym razem w urzekająco prostej scenografii opartej na ograniczonej palecie kolorów nawiązującej
do malarstwa El Greco.
W tym samym roku włoski reżyser wystawił kolejną operę Verdiego –
Makbeta na podstawie sztuki Szekspira. Przygotowana na inauguracje operowego Festiwalu Dwóch Światów w Spoleto jego przyjaciela Giancarla Menottiego realizacja zdobywa uznanie krytyki za budzącą grozę i poczucie osaczenia
scenografię Viscontiego i Piero Tosi. Jak słusznie zauważa Schifano – w ponurym okresie zimnej wojny ciekawi wybór akurat tych dwór oper Verdiego
– stojących w kontrze do optymistycznych i triumfalnych dzieł Risorgimenta
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i uważanych powszechnie za jego najbardziej posępne Tym samym określeniem można posłużyć się też przy opisaniu równie ponurej fabuły Księcia Alby
– niedokończonej i nie wystawianej aż do dwudziestego wieku opery Gaetano Donizettiego, którą na Festiwalu w Spoleto Visconti wyreżyseruje w 1959
roku [Schifano 2010, s. 319].
Pewne wytchnienie od ciężkich politycznie i monumentalnych spektakli
przyniesie Salome Richarda Straussa z librettem na podstawie sztuki Oscara
Wilde’a zaprezentowana na Festiwalu Dwóch Światów w Spoleto w 1961 roku
z Margaret Tynes w tytułowej roli. Dekadencka, przepełniona erotyzmem
opera nie tylko pozwoli Viscontiemu zapuścić się w świat ulubionych motywów –okrucieństwa i miłości naznaczonej śmiercią, ale także samemu zaprojektować dekoracje i kostiumy (wzorowane bynajmniej nie na słynnych
grafikach Aubreya Beardsleya, lecz na obrazach Gustave’a Moreau). W zupełnie innym duchu będzie utrzymany Diabeł w ogrodzie – opera z muzyką przyjaciela Viscontiego i kompozytora Franco Mannino wystawiona w 1963 roku
w Teatro Massimo w Palermo. Nazywana komedią „historyczno-pastoralną”
z librettem inspirowanym Naszyjnikiem Królowej Aleksandra Dumas, podobnie jak wystawione rok później w rzymskim Teatro dell Opera Wesele Figara
Mozarta, zdaniem Schifano doskonale reprezentują iście osiemnastowieczny
typ umysłowości Viscontiego „upodobanie do tego, co czyni życie lżejszym
i piękniejszym (…) żywej, pełnej ironii, przenikliwej i wesołej” [Schifano 2010,
s. 350]. Co ciekawe wystawiając Wesele Figara reżyser od osiemnastowiecznej
estetyki się odżegna, kładąc nacisk na kontekst społeczny sztuki Beaumarchaisa na podstawie, której powstało libretto i motyw klasowej nierówności oraz
złego traktowania Figaro i Zuzanny przez zamożnego i wpływowego Hrabiego
Almawiwę [Schifano 2010, s. 350]. W tym samym roku Visconti, dwukrotnie
- w Moskwie oraz w Londynie, wystawi też (tak ważnego dla fabuły Zmysłów)
Trubadura Verdiego (libretto na podstawie sztuki Antonio Garcia Gutierreza)
w stylizowanej, „nocnej” gamie barw. Oba przedstawienia zostaną skrytykowane [Schifano 2010, s. 350]. Do Verdiego i Szekspira powróci po dwóch latach,
w 1966 roku reżyserując Falstaffa w wiedeńskiej Staatsoper. Falstaff z librettem Arigo Boito (ojca Camillo Boito twórcy zekranizowanej przez Viscontiego
w 1954 roku powieści Zmysły) na podstawie Wesołych kumoszek z Windsoru
oraz wybranych fragmentów z drugiej tetralogii angielskiego barda zrealizowany zostanie w ścisłej konwencji realistycznej.
Następne spektakl według opery jednego z ulubionych, obok Verdiego
i Wagnera, kompozytorów Richarda Straussa, Visconti wyreżyseruje w londyńskiej operze Covent Garden w 1966 roku i wywoła on fale krytyki podobną do
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oburzenia, jakie spowodowała jego trzecia wersja Traviaty z 1967 roku. Kawaler srebrnej róży Richarda Straussa, opera z 1911 roku z librettem austriackiego
pisarza, dramaturga i poety Hugo von Hofmannsthala o miłosnym „łabędzim śpiewie” starzejącej się Marszałkowej (Visconti pragnął zrealizować ją
w latach 50-tych z Marią Callas) zebrała cięgi od publiczności i krytyków
przede wszystkim za rozbuchane eklektyczne dekoracje. Scenografia, w której
XVIII-wieczne kostiumy i rokoko mieszają się z Jugendstilem, art. Noveau
i nawiązaniami do obrazów Boscha nie zyskała aprobaty, ale według reżysera
została pomyślana, jako hołd wiedeńskiej kulturze, którą pogrzebała I wojna
światowa [Schifano 2010, s. 367].
Ostatnią operę Verdiego, jaką zrealizuje Visconti będzie Simone Boccanegra z 1857 roku z librettem Arigo Boito i Francesco Maria Piave na podstawie sztuki hiszpańskiego dramaturga Antonio Garcia Gutierreza. Równie
przygnębiającą jak Don Carlos i Makbet opera ta nie cieszyła się powodzeniem wśród XIX-wiecznej publiczności [Osborne 2004, s. 510]. Wystawiona
w gorącym historycznie okresie (rok 1969 – rok studenckich i robotniczych
strajków we Włoszech) w wiedeńskiej Staatsoper opowiada o bratobójczych
walkach wielkich rodów Genui w okresie renesansu i wydaje się, że jej wybór stanowił komentarz Viscontiego do ówczesnej sytuacji politycznej i społecznej. Zwłaszcza, że wśród jego dotychczasowych operowych przedstawień
Simone Boccanegra wyróżniało osadzenia akcji współcześnie. Dekoracje były
nowoczesne, pełne militarnych nawiązań, zaś kostiumy w stylu op-art. Przedstawienie, jak gdyby potwierdzając złą passę Viscontiego w świecie opery
(w przeciwieństwie do świata kina – w 1969 roku reżyser zrealizował Zmierzch
bogów) nie odniosło sukcesu i zostało krytykowane szczególnie za scenografię.
Na kolejną (i ostatnią, jaką w ogóle wyreżyseruje Visconti) operę publiczności przyjdzie czekać aż cztery lata. W 1973 roku na Festiwalu Dwóch
Światów w Spoleto, gdzie wielokrotnie już gościł, Visconti, powracający do
zdrowia po wylewie, zrealizuje jedyną operę Giacomo Pucciniego w swoim
dorobku: Manon Lescaut. Ten pierwszy sceniczny sukces Pucciniego, opera
na podstawie XVIII-wiecznej powieści Abbe Prevosta opowiada o miłości szalonej, która prowadzi Kawalera des Grieux do zguby, tytułowa Manon zaś
(w przeciwieństwie do Violetty Valery) nie jest skrzywdzonym aniołem, lecz
prawdziwą kobietą fatalną [Osborne 2004, s. 323]. Visconti, zafascynowany
zresztą życiorysem Pucciniego w 1974 roku będzie myślał o zrealizowaniu
filmu o jego życiu z Marcello Mastroiannim. Reżyser wspólnie z zaufanymi
współpracownikami Piero Tosim i projektantką kostiumów Lilą de Nobili, osadzi Manon Lescaut w pięknej, melancholijnej scenografii XVIII wieku
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z pełnymi detalów kostiumami i poetycznymi dekoracjami. Jednocześnie
dzięki postawieniu na naturalność i siłę wyrazu obsady, wydobędzie z opery
o miłosnym zauroczeniu jej esencję – historię żarliwej namiętności [Schifano
2010, s. 412]. Tym razem i krytyka i publiczność będą zgodne w zachwycie.
Ostatnia opera wyreżyserowana przez wielkiego reżysera odniesie niekwestionowany sukces.

97

ROZDZIAŁ 3

3.2. Realizacja baletu Mario i czarodziej
Na długo przed wyreżyserowaniem Śmierci w Wenecji Viscontiemu dane
było nie tylko zawrzeć znajomość z niemieckim pisarzem, ale również namówić Thomasa Manna do swoistej współpracy. Obaj artyści spotkali się po
raz pierwszy w drugiej połowie sierpnia 1951 roku podczas wizyty Manna
w Rzymie [Norton 2004, s. 306]. Spotkanie okazało się na tyle owocne, że
jakiś czas później pisarz udzielił Viscontiemu zgody na sceniczne wykorzystanie jego noweli Mario i czarodziej. W 1951 roku włoski reżyser cieszył się
już dość znaczną teatralną renomą (realizując choćby Tramwaj zwany pożądaniem Tennesse Williamsa z Riną Morelli), która zdecydowanie przysłaniała w rzymskich, intelektualnych kręgach jego filmowe osiągnięcia. Wspólny
projekt Manna i Viscontiego, więc od początku był w zamierzeniu adaptacją
sceniczną a nie filmową. Zwłaszcza, że Noblista od czasów niezbyt udanej filmowej wersji Buddenbrooków wyreżyserowanej w okresie kina niemego przez
Gerharda Lamprechta miał do wykorzystywania przez kino jego utworów stosunek, co najmniej ambiwalentny – dopiero w 1954 roku złagodniał trochę
w tej kwestii po obejrzeniu adaptacji Królewskiej wysokości Haralda Brauna,
która bardzo przypadła mu do gustu [Mann 1973, s. 441]. Visconti, który
jeszcze w czasach II wojny światowej myślał o zrealizowaniu noweli Manna
Nieład i wczesna udręka, teraz przy aprobacie pisarza, postanowił stworzyć
widowisko sceniczno-muzyczne w oparciu o któryś z jego utworów. Współpracownikiem Viscontiego został Franco Mannino, kompozytor i dyrygent,
przyjaciel reżysera (później również mąż jego siostry Udine Visconti), autor
muzyki do Niewinnego i Portretu rodzinnego we wnętrzu. Mannino i Visconti
w sierpniu 1952 roku wyjechali razem do willi Viscontiego La Colombaia na
półwyspie Istria (obecnie mieści się tam muzeum reżysera) i zabrali się do pracy nad wyborem odpowiedniego tekstu Manna. Jak wspomina Mannino, to
właśnie Visconti pewnego dnia wpadł na pomysł by wystawić nowelę Mario
i czarodziej jako swoiste połączenie ruchu, tańca, śpiewu i muzyki, którą to
formułę reżyser określał jako „azione coreografica” [Galvan 2015, s. 65]. Uzyskawszy błogosławieństwo niemieckiego pisarza Visconti rozpoczął pracę nad
librettem, Mannino zaś zajął się komponowaniem muzyki.
Akcja, powstałego w 1930 roku utworu, rozgrywa się w nadmorskim
kurorcie Torre di Venere i zwyczajowo odczytywana jest jak metafora szalejącego wówczas w Italii faszyzmu. Mann podczas pracy nad nowelą korzystał zarówno z własnych doświadczeń jak i teorii Gustave’a Le Bona twórcy Psychologii tłumu. Opowieść o zakończonym tragicznie pokazie sztuk magicznych
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demonicznego czarodzieja Cipolli to kolejne po Śmierci w Wenecji niejednoznaczne przedstawienie włoskiej kultury i obyczajów. Narrator (często utożsamiany z samym Mannem) wraz z żoną i dwójką małych dzieci spędza wakacje
w gwarnym włoskim kurorcie. Podobnie jak w Śmierci w Wenecji są to wakacje od początku skazane na niepowodzenie, pełne podskórnego niepokoju i pozornie błahych, ale budzących lęk incydentów, których grozę potęguję jeszcze fakt, że narratorowi towarzyszą dzieci. One też stają się zarzewiem
drobnych konfliktów z otoczeniem – kaszel jednego z nich niepokoi włoską
arystokratkę, która obawiając się zarażenia wymusza na dyrekcji Grand Hotelu wręcz wyrzucenie niemieckiej rodziny, zaś naga kąpiel ośmioletniej córki
na zaludnionej plaży powoduje zgorszenie lokalnej społeczności i wezwanie
policji. Do tego dochodzi niepokojący klimat – niczym malaryczna atmosfera w weneckiej noweli – „upał wprost afrykański: terror słoneczny, skoro
tylko przekroczyło się rąbek indygowosinego chłodu, nieubłagany (…) Płonąca dzień w dzień pustka nieba staje się niebawem ciężarem” [Mann 2009,
s. 540]. Wszystko to jednak jest zaledwie wstępem do dramatycznych i groteskowych wydarzeń pokazu sztuk magicznych Cipolli. Ów pokaz, odbywający się nomen omen w opuszczonej sali kinowej („marna, z desek sklecona buda” jak opisuje ją narrator), pozornie jednoczący wyższe klasy z Grand
hotelu i włoskie mieszczaństwo z zagranicznymi turystami i prostymi ludźmi
z klasy robotniczej, staje się spektaklem strachu, upokorzeń i odkrywania najgorszych ludzkich instynktów. Cipolla, samozwańczy Cavaliere, prestidigitator i iluzjonista, który najpierw mistrzowsko stopniuje napięcie, spóźniając
się na spektakl, początkowo ukazuje się widzom, jako szemrana, cokolwiek
zabawna persona. Niepiękny, z widocznym garbem, scharakteryzowany jako
„w trudnym do określania wieku, lecz już nie młody, z ostrą, zniszczoną twarzą,
kłującymi oczami, zmarszczonymi, zaciśniętymi ustami, z małym napomadowanym wąsikiem i tak zwaną muszką między dolną wargą a podbródkiem”
[Mann 2009, s. 550]. Iluzjonista, pomimo początkowych śmiechów gawiedzi,
zręcznie wywiązuje się z obietnic programu – sztuczki karciane, arytmetyczne
dziwy, odgadywanie faktów z życia osób na widowni. Ale cechująca pokaz
atmosfera pewnej złośliwości i niechęci stosunkowo szybko znajduje ujście
w rosnącej perfidii jego czarów i niebezpiecznej łatwości, z jaką wraz ze swoją
służącą za różdżkę szpicrutą wpływa na widownię. Młodzieniec pokazujący
towarzystwu język, bolesna kolka jednego z chłopaków, Signora Angiolieri
zakochana i podążająca za Cipollą mimo usilnych nawoływań męża, przymuszenie widowni by tańczyła - wszystkie te sztuczki mają niesmaczny, podejrzany wydźwięk „sił nieczystych” porównywalnych z nieszczęsnym seansem
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spirytystycznym opisywanym przez Manna w Czarodziejskiej górze w rozdziale Sprawy najbardziej zagadkowe. Seans Cipolli przerwie dopiero oszukany
kelner z kawiarni Esquisito Mario, na którego Cipolla rzuca pełen okrucieństwa czar, przez który chłopakowi wydaje się, że iluzjonista jest jego ukochaną
Silvaną. Gdy małomówny chłopak (opisany przez Manna, jako „krępy dwudziestolatek z krótko ostrzyżonymi włosami (…) obrzękłe wargi wraz z przykrytymi oczami nadawały jego fizjonomii wyraz prymitywnej melancholii”)
zdaje sobie sprawę, ze swojego upokorzenia wyciąga pistolet i zabija Cipolle.
Tego dwuznacznego zakończenia, gwałtownego i pozornego „przywrócenia
porządku” przez użycie siły, na oczach niewinnych dzieci narratora, nie sposób nie interpretować, jako wyraz lęków przed nadciągającą dekadą kryzysów,
wojen i dochodzących do władzy totalitarnych ustrojów.
Nie ma wątpliwości, co w noweli Manna tak zachwyciło i zainspirowało
włoskiego reżysera. W Mario i czarodzieju odnajdujemy wiele elementów, które już niedługo przebijać będą w jego twórczości – widowiskowość i pewien
szarlatanizm faszyzmu w Zmierzchu bogów, niepokojąca atmosfera eleganckiego kurortu w Śmierci w Wenecji, rola tańca w Lamparcie i Zmierzchu bogów
oraz budzące trwogę skontrastowanie dziecięcej niewinności i zła w Niewinnym. Cipolla, postać, którą być może Mann pomyślał, jako zakamuflowaną
figurę Mussoliniego, (lecz jak wskazuje Elizabeth Galvan prawdopodobnie
wzorowaną również na bliskim Viscontiemu pisarzowi Gabrielowi d’Annunzio, o czym mogą wskazywać rozliczne aluzje w tekście do postaci Eleonory
Duse – słynnej aktorki i jego kochanki) wydaje się wręcz stworzona dla kina.
Ów typ szarlatana, niczym Dulcamara z opery Napój miłosny Donizettiego, którego aria jak wspominałam w rozdziale Pełnia harmonii towarzyszyła
reżyserowi w Najpiękniejszej, sam Mann określał zresztą jako postać bliską
osiemnastowiecznej włoskiej kulturze, „jarmarcznego sowizdrzała, który był
tak charakterystyczny dla tej epoki i który spotkać można jeszcze tylko w Italii
w dobrze zachowanych egzemplarzach” [Mann 2009, s. 550]. Pisarz w jednym ze swoich listów z tamtego okresu daje zresztą świadectwo jak bardzo
realną osobistością był Cipolla, nie wymieniając go z imienia i nazwiska, lecz
prawdopodobnie chodziło o włoskiego iluzjonistę i hipnotyzera (a także zwolennika faszyzmu) Cesare Gabrielli, który w 1944 zagrał samego siebie w filmie Dzieci patrzą na nas (I bambini ci guardano) Vittorio De Siki. „Czarodziej
występował naprawdę i zachowywał się dokładnie tak, jak to opisałem. Zmyślone jest tylko tragiczne zakończenie: w rzeczywistości Mario po pocałunku
uciekł komicznie zawstydzony, a nazajutrz bardzo zadowolony i pełen rzeczowego uznania dla pracy Cipolli, podawał nam znowu herbatę” [Mann 1966,
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s. 398]. Podobna Cipolli diaboliczna postać to figura, która później nie raz
pojawi się w twórczości Viscontiego (czasami jako porte-parole samego reżysera) występowała zresztą już w jego debiutanckim Opętaniu – przyjaciel Gina
o pseudonimie Hiszpan (Elio Marcuzzo), który mimo niezbyt imponującego
wyglądu drobnego kombinatora na przedstawionym w filmie jarmarku jawi się
jako istne wcielenie szarlatanerii.
Visconti na potrzeby sceniczne dokonał w swojej adaptacji Mario i czarodziej kilku wyraźnych zmian, skracając tekst noweli do jedynie 12 stron libretta podzielonego na pięć aktów. Przede wszystkim zrezygnował z początkowych perypetii niemieckiej rodziny, koncentrując się na kluczowym dla
akcji pokazie sztuk magicznych oraz osobach Cipolli i Mario. Zdecydował
się również na dodanie postaci Silvany, ukochanej chłopaka (w noweli tylko
wspomnianej) i uwypuklenie osoby Renato – obecnego na pokazie konkurenta Mario, w balecie przedstawionego jako kochanka dziewczyny [Galvan
2015, s. 67-69]. Kelner Mario, już od pierwszego aktu staje się swoistym przewodnikiem po nadmorskim kurorcie, budzącym sympatię swoją młodością,
skromnością i nieszczęśliwym uczuciem. Obserwuje Silvanę i Renato, jest ciągle strofowany przez właściciela kawiarni, wreszcie decyduje się wziąć udział
w wyścigu kolarskim by zaimponować dziewczynie. Gdy wszystkie jego wysiłki spełzają na niczym trafia na pokaz magiczny Cipolli, gdzie pada ofiarą
okrutnej iluzji. Umizgującego się do chłopaka Cipolle Visconti zastąpił eteryczną baletnicą, której osoba jeszcze bardziej miała podkreślać nieodparty
urok czaru, jaki został rzucony na chłopaka. Reżyser bynajmniej nie skupił się
aż tak na antyfaszystowskiej wymowie oryginału, ile na warstwie dekoracyjnej
i odtworzeniu nostalgicznej atmosfery włoskiego kąpieliska lat 20-tych z plażą,
Grand Hotelem i kawiarnią Esquisito (w libretcie dołączonym do programu
spektaklu widnieje informacja, że akcja rozgrywa się w 1925 roku w kąpielisku Versilio – a więc w zupełnie innej lokalizacji niż Torre z noweli), nieobcej
dobrze pamiętającemu czasy czarnych koszul Viscontiemu. Światek ten nasycił również elementami surrealistycznymi – pokaz Cipolli stał się pretekstem
do ukazania wybujale fantastycznego świata z pogranicza obrazów Chagalla
i filmów Federico Felliniego, w którym obok hinduskich bóstw, latającego
pociągu pojawiają się dzieci-motyle i muzycy grający na banjo [Schifano 2010,
s. 312]. A niepokojąca scena, w której Cipolla wręcz przymusza niechętnego
mężczyznę z publiki do tańca (podczas której Mann dywaguje na temat wolności: „czegoś nie chcieć i w ogóle niczego już nie chcieć, a przecież czynić to,
czego się od człowieka wymaga, to rzeczy może zbyt z sobą blisko sąsiadujące, by idea wolności nie musiała między nimi ponieść uszczerbku”) wydaje
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się wręcz stworzona do feerycznych baletowych popisów. Włoski reżyser nie
podszedł, więc do tekstu Manna ze szczególnym nabożeństwem, zachowując jedynie kościec oryginału i zmieniając zarówno detale, jak i dodając własne pomysły nijak mające uzasadnienie w fabule utworu (jak wyścig kolarski,
w którym bierze udział Mario). Jednak, gdy rok później w kwietniu 1953
u wspólnej przyjaciółki Manna i Viscontiego pisarki Alby de Cespedes reżyser
i kompozytor mieli zapoznać pisarza z efektami swojej pracy, Visconti nie krył
zdenerwowania. Jak wspomina Mannino „był w strasznym stanie nerwów,
miotał się jak lew w klatce” [Schifano 2010, s. 312]. Okazało się, że zupełnie niepotrzebnie – łącząca partie chóralne z pojedynczymi ariami bohaterów
muzyka i libretto zdecydowanie przypadły Mannowi do gustu, potwierdzając swoistą wspólnotę upodobań twórców. Niemieckiego pisarza najbardziej
w planach adaptacji urzekło wyraźne rozeznanie i talent Viscontiego w kwestii
sceniczności oraz brak elementów ekspresjonistycznych – Thomas Mann był
zdecydowanym przeciwnikiem ekspresjonizmu w swoich utworach [Galvan
2015, s. 67]. Visconti po tym spotkaniu, zawarł umowę z mediolańską La
Scalą i przystąpił do pracy kompletując obsadę i współpracowników. Jego
oczywistym wyborem była przede wszystkim przyjaciółka, scenografka, ilustratorka i projektantka kostiumów Lila de Nobili. De Nobili, projektantka
kostiumów Marii Callas w Traviacie, współpracowała z Viscontim przy wielu
operach i spektaklach teatralnych. Patrząc na uderzające bogactwem projekty dekoracji do Mario i czarodziej, placyk z kawiarnią, plażę czy oświetloną
jarmarcznymi lampkami salkę na pokaz Cipolli nie sposób nie porównywać
ich z wnętrzami rezydencji z Niewinnego, Lamparta czy Zmysłów lub z malowniczym kąpieliskiem w Śmierci w Wenecji. Projekty De Nobili posiadające lekkość i umiłowanie szczegółu, podobnie jak projekty współpracującego
z Viscontim twórcą kostiumów Piero Tosi, idealnie wpisywały się w estetykę
włoskiego reżysera, proponując połączenie nostalgicznej krainy czasu minionego z popisem estetycznej fantazji.
Choreografię Visconti powierzył legendzie Ballets Russes tancerzowi,
choreografowi i współpracownikowi Diagilewa Leonidowi Massine. Massine, sam również librecista baletowy (a także okazjonalny aktor - wystąpił
w Czerwonych trzewikach oraz Opowieści Hoffmanna [Tales of Hoffmann,
1951] Powella i Pressburgera) został poproszony o stworzenie dyskretnej,
nieprzytłaczającej pozostałych elementów przedstawienia choreografii. Według Jeana Babilee, tancerza odtwarzającego role Maria, owa wymyślona
przez Viscontiego „azione choreografica” była unikalnym połączeniem gestów, technik filmowych i tańca, tak dokładnie ze sobą zespolonych, że ciężko
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było stwierdzić gdzie kończy się wkład Massine’a a zaczyna unikalny talent
Viscontiego. [Norton 2004, s. 306]. Obok Jeana Babilee (uznanego francuskiego tancerza, który wystąpił również w wyreżyserowanej przez Viscontiego realizacji baletu opartego na powieści McCoya Czyż nie dobija się koni)
w roli tytułowego czarodzieja obsadzono Salvo Randone, włoskiego aktora teatralnego i filmowego (znanego z kilku niewielkich ról w filmach Felliniego).
W jego charakterystycznej, niepięknej fizjonomii, widocznej na zdjęciach uderza przede wszystkim przeszywające spojrzenie – bliskie hipnotycznym, opisanym przez Manna oczom Cipolli. Jako Renato wystąpił tancerz i choreograf
Ugo dell Ara, Visconti i Mannino dużą zaś uwagę przyłożyli do wyboru Silvany – nieuchwytnej ukochanej Maria. W obsadzeniu tej roli zadecydował ów
słynny instynkt Viscontiego podobnie jak w przypadku osób, które włoski
reżyser później odkryje dla kina (jak Helmuta Bergera). Według przytoczonej przez Mannino historii, podczas jednej z prób dostrzegli gdzieś z bogu
eteryczną tancerkę o wielkich oczach i Visconti wykrzyknął – To właśnie
Silvana. Dziewczyną tą była Carla Fracci – później legendarna gwiazda baletu
i odtwórczyni ról Odetty i Giselle, wtedy niespełna osiemnastoletnia baletnica,
jeszcze przed debiutem w roli solistki. Choć istniały organizacyjne przeszkody
w postaci dyrekcji La Scali (przeciwnej obsadzeniu w tej roli nieznanej baletnicy) Viscontiemu udało się wywalczyć kompromisowe rozwiązanie – główna prima ballerina La Scali Luciana Novoro będzie występować na przemian
z Carlą Fracci [Galvan 2015, s. 69].
Mimo prężnej pracy całego zespołu i zaplanowanych na sezon 1953/1954
przedstawień, premiera Mario i czarodziej została przez dyrekcję La Scali
odłożona. Zadecydował o tym niefortunny przypadek. W tym samym roku
mediolańska opera padła ofiarą skandalu, gdy podczas przedstawienia opery
La gita in campagna Maria Peragallo na podstawie libretta Alberto Moravii,
na scenie pojawił się samochód. Władze opery obawiając się, że zaplanowany
w balecie wyścig kolarski może wzbudzić podobne kontrowersje, zdecydowały się na czasowe odłożenie spektaklu. Visconti był wściekły (w liście do
męża Marii Callas nazwał dyrekcje La Scali „niezrównoważoną, niezdolną do
opracowania poważnego programu”), ale pozostawał bezsilny. Gdy w końcu
na fali sukcesów jego adaptacji operowych z Marią Callas Mario i czarodziej
zadebiutował na scenie La Scali 25 lutego 1956 roku zebrał bardzo dobre recenzje (chwalono Viscontiego za doskonałe przeniesienie atmosfery narastającego koszmaru), a później otrzymał nagrodę Diaghileva – wręczaną przez La
Scalę dla najlepszej produkcji roku [Norton 2004, s. 306]. Premiera odbyła się
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jednak bez Thomasa Manna. Zmarły niespełna rok wcześniej pisarz, nie doczekał obejrzenia na scenie realizacji Viscontiego.
Przykład tej jedynej w swoim rodzaju hybrydy baletu, opery i spektaklu
teatralnego pokazuje nie tylko bogactwo warsztatu Viscontiego, ale przede
wszystkim jego podejście do prozy Manna i sztuki adaptacji. Podejście, które
tak wyraźnie będzie później wybrzmiewać w Śmierci w Wenecji i Zmierzchu
bogów, dalekie od odtwórczej, ślepo oddanej oryginałowi adaptacji, skupione
bardziej na uchwyceniu ducha oryginału i znalezieniu punktów wspólnych.
Thomasowi Mannowi, który wyraził aprobatę dla całego projektu, pomysły Viscontiego wyraźnie imponowały, określał włoskiego reżysera mianem
„wybitnego znawcy teatru”. Nowela Manna jeszcze wielokrotnie będzie inspirować twórców teatralnych i filmowych. W 1965 roku w Budapeszcie
zadebiutuje kolejne połączenie baletu i opery skomponowane przez węgierskiego muzyka Istvana Langa, powstaną również cztery opery: Stephena Olivera (1988), Janosa Vajdy (1988), Harry’ego Sommersa (1992) oraz Francisa
Thorne’a (2005). Po Mario i czarodzieja sięgnie także kino – oprócz dwóch
filmów przeznaczonych dla telewizji (z 1959 oraz 1976 roku) austriacki aktor i reżyser Klaus Maria Brandauer w 1994 roku dokona kinowej adaptacji,
w której sam zagra Cipolle (i która czerpać będzie dużo z estetyki i klimatu
Śmierci w Wenecji Viscontiego). Mario i czarodziej, pierwsze kroki Viscontiego służące zapoznaniu publiczności z jego wizją literatury Thomasa Manna,
dziś pozostawiły po sobie jedynie kilka zdjęć, szkiców Lili De Nobili i muzykę
Franco Mannino.
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Luchino Visconti u schyłku swojego życia marzył o realizacji wielu filmowych projektów, w tym kilku, które z pewnością zaparłyby dech miłośnikom
literatury na całym świecie, by wspomnieć tylko o Save me the Waltz, jedynej
ukończonej powieści Zeldy Fitzgerald [Schifano 2010, s. 420] czy otoczonych
zabobonną czcią (reżyser według przyjaciółki i współpracowniczki Suso Cecchi D’Amico uważał, że będzie to jego ostatni filmowy projekt i przez lata
zwlekał z jego realizacją) planach dotyczących adaptacji W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta [Bacon 1998, s. 208-209]. Jednak po załamaniu
się jego stanu zdrowia w lipcu 1972 roku, reżyser coraz więcej czasu poświęcał
pomysłom związanym z ekranizacjami twórczości Thomasa Manna. Myślał
o realizacji jednego z ostatnich utworów niemieckiego pisarza, poruszającego
temat religii i kazirodztwa Wybrańca, jednak wymagające czasu i ogromnej
pracy odtworzenie średniowiecznych realiów, sprawiły, że porzucił ten projekt.
Z racji swojej choroby i czasu spędzonego w szwajcarskiej klinice (tej
samej, w której wedle słów ich wspólnego przyjaciela umarł Thomas Mann
w sierpniu 1955 roku [Schifano 2010, s. 408]) Visconti powrócił do idei adaptacji Czarodziejskiej Góry. Projektu, z którym, jak sam wyznawał „nosił się od
zawsze” [Schifano 2010, s. 380]. Włoski reżyser w sprawie swej kolejnej adaptacji Manna kontaktował się z sukcesem z jego synem, znanym historykiem
i pisarzem (co ciekawe prezentującym raczej konserwatywne poglądy polityczne i będącym w skrajnej opozycji do lewicowego rodzeństwa Eryki i Klausa)
Golo Mannem, sam zaś projekt, wymagający kręcenia wśród alpejskiego krajobrazu, a także powrotu do eleganckich lat sprzed I wojny światowej, budził jego
entuzjazm. Wedle słów Suso Cecchi D’Amico, Visconti widział Czarodziejską
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Górę, jako swoiste przedłużenie tematyki Śmierci w Wenecji, „opowieść o klasie średniej, która tam w górach, choruje i umiera” (tłum. własne) [Lupis
2017, s. 21], nieobcy był mu także kontekst autobiograficzny, który, jak
wspominał, narzucał się sam z racji jego choroby [Schifano 2010, s. 420].
W wymarzonej obsadzie w roli Hansa Castorpa Visconti widział oczywiście
jasnowłosego i uosabiającego ową wymaganą germańskość Helmuta Bergera
(choć Cecchi D’Amico w wywiadzie zarzekała się, że w tej roli, co nietypowe, Visconti chciał obsadzić innego długoletniego przyjaciela Alaina Delona
[Lupis 2017, s. 22-23]), zaś jako Kławdię Chauchat, nieodgadnioną piękność
o kirgijskich oczach i wydatnych kościach policzkowych, angielską aktorkę
i pamiętną Elizabeth ze Zmierzchu bogów, Charlotte Rampling.
Jednak dalsze prace nad Czarodziejską Górą, nazywaną przez reżysera
„jedną z ostatnich opowieści miłosnych literatury zachodniej” [Schifano 2010,
s. 420] utraciły racje bytu z powodu braku zainteresowania producentów. Jak
wspomina Suso Cecchi D’Amico projektem tym ona i Visconti próbowali
zaintrygować (bynajmniej nie znającego książki) producenta Andree Rizzoliego, któremu ponoć spodobał się sam tytuł [Lupis 2017, s. 24]. Mężczyzna po
przeczytaniu wstępnej koncepcji scenariusza, zapoznaniu się z tematyką Manna oraz zdaniu sobie sprawę, w jakim stanie zdrowia jest reżyser zrezygnował
ze współpracy. Innych zainteresowanych nie znaleziono. Było to jedne z wielu
rozczarowań, z jakimi pod koniec życia musiał zmierzyć się Czerwony Książę
– opuszczony przez niektórych przyjaciół i dawnych kochanków, praktycznie
skazany na monotonny żywot w swoim rzymskim apartamencie z powodu
złamanej nogi i borykający się ze stanem zdrowia uniemożliwiającym pracę pełną parą nad Niewinnym, (którego reżyserował na wózku inwalidzkim).
W ostatnich miesiącach swojego życia, niczym Hans Castorp odkrywający
uroki gramofonu w rozdziale Czarodziejskiej Góry zatytułowanym Pełnia harmonii, sycił zmysły przede wszystkim muzyką słuchając Chopina, Brahmsa,
Mozarta, a także znamiennego, żałobnego Orfeusza i Eurydyki Glucka. Gdy
odszedł 17 marca 1976 roku w wieku siedemdziesięciu lat pozostawił po sobie,
podobnie jak Thomas Mann, dzieła stanowiące jego uniwersalne dziedzictwo
– portrety silnych kobiet, pięknych i dekadenckich młodzieńców, niebanalnych związków między germańską i włoską kulturę, a także obrazy zarówno
życia zwykłych ludzi jak i swoisty pamiętnik arystokratycznego świata, który
już dawno przeminął.
Horst P. Horst, jeden z najbardziej znanych fotografów mody i ważna
postać w życiu młodego Viscontiego, wspominał po latach, że włoski reżyser miał w zwyczaju podróżować z trzema oprawionymi w czerwony safian
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książkami: Fałszerzami Andre Gide, tomem W poszukiwaniu straconego czasu
Marcela Prousta oraz ze Śmiercią w Wenecji Thomasa Manna. Ci trzej twórcy,
w pewien sposób byli stale obecni w życiu włoskiego reżysera – ironia i czarny
humor Gide’a, elegancja i przypominające płótna impresjonistów opisy miasteczek, paryskich salonów i androgenicznych dziewcząt Prousta czy wszystkie odcienie niemieckiej konserwatywnej duszy Thomasa Manna, kontrast
między chorobą a miłością, życiem i śmiercią, a przede wszystkim między artystą a społeczeństwem.
Biografie oraz twórczości Manna i Viscontiego, przepełnione właśnie
ścierającymi się przeciwieństwami, wewnętrznym rozdarciem, wiecznym byciem pomiędzy ideami i narodowościami, idealnie się uzupełniają i składają
na portret europejskich artystów w wieku XX. Włoski komunista i arystokrata, uwielbiający Wagnera Niemiec o hiszpańskich korzeniach pozbawiony
przez nazistów obywatelstwa, dwaj mężczyźni o wyrazistych przekonaniach
i wielkich talentach, niebanalnej twórczości, której zaprezentowanie i zestawienie było celem mojej pracy. Dialog, jaki w niej podjęli obaj twórcy, dialog
Południa i Północy, Mediolanu i Lubeki, filmu i literatury jest przepełniony
nawiązaniami do europejskiego dziedzictwa kulturowego, do malarstwa, teatru, opery, ale także do doświadczeń obu artystów i tematów wydawałoby się
najprostszych - jak miłość, rodzina, przemijanie, które w mistrzowski sposób
Mann i Visconti dzielili w swojej twórczości.
O Thomasie Mannie Visconti powiedział kiedyś, że „w swych utworach
był każdym z nas, tak w szczęściu, jak i nieszczęściu”, zdanie, które dokładnie też można odnieść do jego artystycznej spuścizny. Zarówno niemiecki pisarz, syn Lubeki, jak i mediolański arystokrata to ostatni z wybrańców, którzy
kontynuowali tradycje XIX-wiecznej kultury pod różnymi postaciami w niepewnym wieku XX. Nigdy nie bali się pokazać różnych odcieni otaczającego ich świata, tych piękniejszych i jaśniejących blaskiem oraz tych spowitych
w mroku
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