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KOMPOZYCJE G. BIZETA 

OPERY 

DOM DOKTORA (komiczna, w I akcie) 
DON PROCOPIO (buffa, w 2 aktach) - 1859 
IWAN GROŹNY (w 5 aktach, nie dokończona) - 1862-1863 
POŁAWIACZE PEREŁ (w 3 aktach) - 1863 
PIĘKNE DZIEWCZĘ Z PERTH (w 4 aktach) - 1866 
PUCHAR KRÓLA THULE (w 3 aktach, nie dokończona) - 1868 
NOE (w 3 aktach, zaczęta przez J.F. Halevy'ego) - 1869 
DJAMILEH (komiczna, w I akcie) - 1871 
DON RODRIGUE (w 5 aktach, nie dokończona) - 1873 
CARMEN (w 4 aktach) - 1874 

OPERETKI 

DOKTOR MIRACLE (w I akcie) - 1857 
MALBROUGH (w 4 aktach) - 1867 
oraz wiele wystawionych anonimowo 

UTWORY SYMFONICZNE 

SYMFONIA C-DUR - 1855 
UWERTURA A-DUR - A-MOLL - 1855 
SUITA NA ORKIESTRĘ - 1861 
SYMFONIA „ROMA" - 1869 
ARLEZJANKA (dwie suity) - 1872 
MAŁA SUIT A ORKIESTROWA (zinstrumentalizowana suita fortepia
nowa „Zabawy dziecięce") - 1872 
UWERTURA „PATRIA" - 1874 

UTWORY FORTEPIANOWE 

ŚPIEW RENU (6 miniatur) - 1865 
POLOWANIE FANTASTYCZNE - 1865 
KONCERTOWE WARIACJE CHROMATYCZNE - 1860 
ZABAWY DZIECIĘCE (12 tańców na 4 ręce) - 1871 

NA GLOSY SOLOWE I CHÓR Z ORKIESTRĄ 

KANTATA „DAWID" - 1856 
TE DEUM - 1858 
CLOVIS ET CLOTILDE - 1857 
ODA SYMFONICZNA „VASCO DA GAMA" - 1860 
MELODIE - dwa zeszyty pieśni (z akompaniamentem fortepianu) 
PIEŚNI KOŚCIELNE (z akompaniamentem fortepianu) 
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HISTORIA 

GRZECHU 

I HONORU 

Rozmowa z reżyserem BOGDANEM TOSZĄ 

- W Polsce reżyserzy ope
rowi wywodzą się z reguły z te
atru dramatycznego. Jak Pan 
czuje się w tej nowej roli? 

- Przygotowanie pierwsze
go spektaklu operowego jest 
zadaniem fascynującym, o ile 
akceptuje się ten gatunek sztu
ki. W pewnym okresie życia 
każdy odczuwa potrzebę ogra
niczeń i przesyt nadmiarem. 
Opera stawia przed reżyserem 
takie właśnie wymagania, choć 
może się wydawać, iż jest ina
czej, skoro jest to teatr wystaw
ny, operujący syntezą środków 
artystycznych. Trzeba jednak
że uznać jedno: prymat muzyki 
w formowaniu spektaklu. Za
daniem reżysera jest stworze
nie odpowiednich warunków, 
by tak się stało oraz znalezienie 
właściwych środków do wyra
żenia jej dramaturgii i ekspre
sji. Niezwykle ważne jest właś
ciwe posłużenie się czymś, co 
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bym określił jako dykcję teat
ralną: gestem, ruchem i spoj
rzeniem. Z tego, co mówię, 
wynika postawa pokory wobec 
spektaklu operowego, nasta
wienie służebne. Nie wolno dą
żyć do zdominowania muzyki, 
podporządkowania partytury 
librettu. Po prostu reżyser teat
ralny nie może zapominać, że 
jest w operze. 

- Kluczową rolę odgrywa 
tu czas - w operze wyznacza 
go muzyka i zawarte w niej 
emocje. 

- W teatrze dramatycznym 
,problemem dla reżysera są za 
długie pauzy: miejsca nie wy
pełnione słowem czy ruchem, 
gdy gra się ciszą. W operze czas 
teatralny określa partytura 
- oczywiście kierownik muzy
czny może przyjąć różne tem
pa, czy rozwiązania dynamicz
ne, ale w dopuszczalnych gra
nicach. Słowem: muzyka trwa 

tyle, ile musi trwać- i ten czas 
wyznacza czas sceniczny, któ
rym dysponuje reżyser. Należy 
go w tych granicach zakom
ponować, powiązać z sobą na 
dwóch płaszczyznach: drama
tu zawartego w tekście libretta 
oraz zapisanego w partyturze. 
Te dwie sfery nie mogą się 
rozejść, rozszczepić. To pod
stawowe prawo: jedności obu 
sfer w granicach czasu muzycz
nego. 

- Celowo o to pytam, po
nieważ „Poławiacze pereł", 
wbrew pozorom, nie są w reali
zacji operą łatwą. Młodzieńcze 
dzieło Bizeta uchodzi za staty
czne, o dość wątłej fabule i dra
maturgicznie nierówne - dla
tego wiele zależy od reżysera, 
który musi zdynamizować sy-
tuacje i zagęścić akcję. TADEU~Z SERAFIN 

- Tak, pewnie tak. Autorzy kierownictwo muzyczne 
libretta nie pomogli kompozy-
torowi. Niedostatki te rekom-
pensuje muzyka. Młody Bizet 
czuł scenę, jej prawa i pychikę 
swych bohaterów. Nie byłby 
przecież twórcą tej miary arcy-
dzieła, jakim jest „Carmen". 
To już przebija z „Poławiaczy ANNA MAJER 
pereł" . A co do niedostatków choreografia 
libretta - należy je dopełnić 
tymi skojarzeniami dramatur
gicznymi, które wyraża muzy
ka. Szczególnie dużo zależy 
w tej operze od chórów - czyli 
scen zbiorowych. Życie rybac
kiej osady ma tu charakter 
pierwotny, plemienny, zam
knięty. Rytm wyznaczają co
dzienne prace - to w sferze 
realnej, w duchowej - obrzę
dy religijne. Ale jedna sfera 
przenika drugą, bo życie takich 
społeczności jest jednością. Co 
jeszcze wydaje mi się ważne 
- to sprawa dnia i nocy, zde
rzenie sfer, które, idąc tropem 
Carla Gustawa Junga, stano
wią istotę myślenia magiczne
go, cechującego ludzi o men
talności pierwotnej. Homo re-



WOJCIECH JANKOWIAK 
scenografia 

MARTA HUBKA 
kostiumy 

ligiozus to człowiek, dla które
go dzień i noc są zjawiskami 
symbolicznymi. Myślę o eks
ponowaniu skojarzeń ze stana
mi podświadomości, przemie
szaniu sytuacji realnych i swoi
stego snu, który wyraża muzy
ka szczególnie w scenach ob
rzędowych. 

- O czym jest ta opera 
- w odczytaniu i interpretacji 
Pana? 

- To historia zdrady popeł
nionej z miłości, grzechu i ho
noru. Lecz pojęcia te są przed
stawione w znaczeniu europej
skim i tak je należy pojmować, 
podobnie jak muzykę Bizeta, 
który przecież z Cejlonem miał 
tyle wspólnego, iż raczył się 
herbatą cejlońską podczas pi
sania muzyki. Sprawy, o któ
rych mówię, musimy więc mo
delować według naszych, euro
pejskich kryteriów. Prawo ho
noru, ze wszystkimi konsek
wencjami, określa zachowanie 
i reagowanie mężczyzn; kobie
ta natomiast wyraża świat 
zmysłów i cielesnego pożąda
nia. Oczywiście decydującą siłą 
jest miłość: to uczucie uzasad
nia postępowanie Leili, Nadira 
i Zurgi. 

- Tragedia niedotrzymania 
przysięgi, konflikt męskiej 
przyjaźni zderzonej z miłością 
do tej samej kobiety ... zazdrość 
i żądz.a zemsty oraz poświęcenie 
siebie w imię miłości. W jakim 
stopniu można tym sprawom, 
w kształcie operowym „Poła
wiaczy pereł", nadać współcze
sny sens? 

- Nie kostium jest ważny. 
Pewne schematy fabularne 
i konflikty są trwałe. Dlatego, że 
użyję przykładu szczególnego, 
Szekspir jest zawsze współcze
sny. Dziś zresztą, kiedy świat 
stał się otwarty, problemy wpi
sane w egzotyczną scenerię od
bieramy inaczej, skoro przenie
sienie się w te miejsca jest kwes-

tią wykupienia biletu na samo
lot w biurze podróży. 

- Jednak dekoracyjna egzo
tyka, jak w „Poławiacz.ach pe
reł': grozi banaliza.cją treści. 
Konwencja operowa wiele 
spraw przecież zaciera, czy hie
ratyzuje. W tym przypadku nie
zwykła melodyjność również 
może być zwodnicz.a. No i jesz
cze ten sentymentalizm ... 

- To jedna z tych oper, które 
są „do słuchania" - to znaczy 
warstwa melodyczna jest tak ab
sorbująca, że odbiorca jest na
stawiony głównie na percepcję 
słuchową. Co zaś do sentymen
talizmu i związanego z tym za
grożenia banalizacją - otóż nie 
obawiam się tego zagrożenia. 
Celowo zaprosiłem do współ
pracy Wojciecha Jankowiaka 
i Martę Hubkę, których język 
plastyczny jest na wskroś współ
czesny, przy tym syntetyczny, 
operujący skrótem w przekazy
waniu znaczeń. Myślę, że to, co 
zaproponowali, jest jak najdal
sze od tego, co nazywamy ope
rowością w sensie tradycjonaliz
mu i napuszoności formy. Dużą 
rolę w przedstawieniu pełnić bę
dzie światło, które ma sugero
wać, iż jesteśmy świadkami wy
woływania wizji, a nie dosłow
nego spektaklu. 

- Bizet jest kompozytorem, 
z !ctór;:m związ.ane jest pojawie
nie się w operze weryzmu 
- w czy „Poławiacz.ach pereł" 
jest to już czytelne? 

- Nie. To nie jest problem, 
który ma tu większe znaczenie, 
a w każdym razie nie ma powo
du, by takie elementy ekspono
wać. To nie „Carmen" ze swoją 
przejmującą prawdą życiową i ja
skrawością ostrych konfliktów. 
„Poławiacze pereł" mają swoje 
walory sceniczne i muzyczne i na
leży im poświęcić całą uwagę. 

Rozmowę zapisał: 

TADEUSZ KIJONKA 
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1838 - 1875 

ył niewiele dłużej niż W. A. Mozart i był także cudownym 
dzieckiem. W wieku lat czterech czytał swobodnie nuty, 
śpiewał i grał na fortepianie wzbudzając zachwyt otocze
nia fenomenalnym słuchem i pamięcią muzyczną. Po
trafił nie patrząc na klawiaturę podać bezbłędnie dźwięki 

wchodzące w skład akordów oraz określić tonacje. Na jego talencie 
rozpoznano się z miejsca, skoro dom żył muzyką - nie tylko na 
poziomie amatorskich upodobań . Cenioną pianistką była matka 
- pierwsza nauczycielka i powiernica syna do końca swych dni. 
Ojciec, z zawodu perukarz, zajmował się głównie nauką śpiewu, i to 
z uznanymi sukcesami a ponadto mógł się wykazać wcale udanymi 
kompozycjami. Chlubą rodziny był jednakże brat matki, Francois 
Delsarte, znakomity śpiewak operowy i profesor Konserwatorium 
Paryskiego. Chłopiec wyrastał w klimacie kultu dla sztuki, od 
najwcześniejszych lat ujawniając zdolności artystyczne w wielu 
dziedzinach. 

Zapisany w metryce jako Alexander Cesar Leopold Bizet (dopiero 
później nadano mu imię Georges, z którym przeszedł do historii 
muzyki), urodził się 25 października 1838 roku w Paryżu, w skromnym 
domu, lecz ambitnych zasad, gdzie wysoko ceniono pracę nad kształ
towaniem charakteru i doskonaleniem talentu. Nie miał jeszcze IO lat 
gdy został uczniem„. Konserwatorium Paryskiego, gdzie wpisano go do 
klasy fortepianu znakomitego profesora A.F. Marmontela i F. Benoista 
(organy). Jednocześnie rozpoczął naukę kompozycji w klasie P.J. 
Zimmermana i Ch. Gounoda a od roku 1853 J.F. Halevy'ego. Same 
wielkie nazwiska - nawet w Paryżu nie mógł znaleźć lepszych mistrzów 
i doskonalszej opieki. Stał się ulubieńcem swoich profesorów, wprowa
dzony w ich życie rodzinne, chluba i nadzieja uczelni, gdzie zdobywał 
jedną nagrodę za drugą. Postępy czynił tak ogromne, że po trzech latach 
zdobył drugą nagrodę w grze na fortepianie, rok później - pierwszą, 
wzbudzając podziw czytaniem nut a vista także z partytury oraz darem 
improwizacji. 

Nie wybrał jednak błyskotliwej kariery wirtuoza, lecz postanowił 
zostać kompozytorem, obdarzony niepospolitą inwencją instrumen
talną i melodyczną, o czym świadczą zachowane rękopisy z tych lat 
- a pisał nie tylko utwory na fortepian, organy i pieśni, lecz także 
symfonie i kantaty oraz kompozycje sceniczne, od najwcześniejszych 
lat wykazując predyspozycje do tworzenia wielkich form, z operą 
włącznie. Po serii nagród w wieku 19 lat zdobył premię najwyższą 
- Grand Prix de Roma, jak wcześniej Gounod i Berlioz a później 
Debussy, która umożliwiała dalsze studia we Włoszech. 

Wyrusza do Rzymu - by odbyć najdłuższą podróż życia. Zwiedza 
południe Francji (wrażenia te znajdą odbicie w muzyce do „Arlez
janki"), płynie statkiem do Genui i przez Florencję podąża do 
Wiecznego Miasta. Ma w pamięci słowa mistrza i przyjaciela, Charlesa 
Gounoda, który żegnał go słowami: Pracuj, rozmyślaj, otwórz się dla 
wszystkiego co wielkie, które będzie ciebie otaczać, wdychaj tę 
wielkość pełną piersią„ . Ma świadomość, że twórczość kompozytors
ka sumuje w sobie całość doświadczeń artystycznych - nienasycony 
wiedzy i wrażeń. 

Są to jego najlepsze lata: studiuje, przeżywa, komponuje -:-- pisze 
wiele w twórczym klimacie starej rzymskiej Villi Medici . Powstają 
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f GEORGES BIZET - rysunek A. RENOIRA z 1875 r. (na krótko przed 
śmiercią kompozytora) 

liczne utwory, w tym symfonie i opery - m.in. przesyła do Paryża 
operę komiczną „Don Procopio", którą napisał pod wrażeniem „Don 
Pasquale" Donizettiego. Wiele także podróżuje po Italii; poznaje kraj, 
jego historię i zabytki, przeżywa wzloty wolnościowych porywów 
i walk Garibaldiego. Snuje plany twórcze; zamierza udać się jeszcze do 
Niemiec skoro stypendium państwowe obejmuje pięć lat - niestety, 
ciężka choroba matki wymusza powrót do domu i koniec dalszych 
studiów. 
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Jesienią 1860 wraca do Paryża - i odtąd zaczyna się mocowanie 
z losem. Zawód muzyka okazuje się wcale ciężki, jeśli ambicje i talent 
predysponują do wielkich przedsięwzięć. W celach zarobkowych 
Bizet chwyta się różnych zajęć- uczy gry na fortepianie, opracowuje 
wyciągi z oper, aranżuje utwory taneczne wykonywane w kawiar
niach, no i komponuje, choć na razie bez większego wzięcia; stąd 
anonimowe operetki, pisane na doraźne zamówienie, ale i opery 
rozpisane na wielkie akty, których często nie kończy jak operę 
o Iwanie Groźnym. Po roku szamotania jest wreszcie poważne 
zamówienie - dyrektor Theatre Lirique, L. Carvalho, zwraca się 
z propozycją napisania muzyki do opery pełnospektaklowej - „Po
ławiaczy pereł". Bizet przyjmuje natychmiast ofertę i z energią 
przystępuje do pracy. 

Prapremiera, która ma miejsce 29 września 1863 roku - to sukces 
zapowiadający spełnienia artystyczne na miarę talentu. Niestety, lecz od 
tego mementu następuje seria niezrozumiałych niepowodzeń twórczych 
i życiowych, choć nie jest to wynik niemocy. I tak już będzie właściwie do 
końca . Tworzy nieprzerwanie - komponuje liczne utwory instrumen
talne i wokalne, symfonie i opery, lecz wiele z tych dzieł pozostanie 
w rękopisach nie doczekawszy się wykonania, a niektóre nawet 
przepadną bez śladu. A przecież i tak dorobek twórczy Bizeta jest 
rozległy i bogaty, choć dopiero po śmierci zostanie właściwie doceniony. 
Także życie osobiste nie jest wolne od załamań. W roku 1869 

poślubia córkę swego profesora, piękną Genevieve Halevy. Małżeńs
two jest szczęśliwe, lecz w życiu rodzinnym będzie z czasem różnie. 
Tymczasem nadchodzi tragiczny dla Francji rok 1870 - Sedan, 
klęska w wojnie z Prusami i wkroczenie Niemców do Paryża. Bizet 
wcielony do wojska walczy jako artylerzysta - lecz odtąd nie będzie 
to już życie w tej samej Francji, upokorzonej, zdominowanej . 

Jest rok 1871 - do końca życia pozostały już tylko cztery lata. Ten 
czas to okres szczytowych dokonań twórczych - przede wszystkim 
w dziedzinie muzyki scenicznej: „Djamileh", „Arlezjanka" , wreszcie 
„Carmen" - arcydzieło życia i jedna z najwspanialszych oper w dzie
jach tego gatunku. Treść osnuta na noweli Prospera Merimee zafas
cynowała Bizeta od chwili, gdy latem dyrekcja Opera Comique zwróciła 
się do Bizeta z ofertą skomponowania muzyki do libretta, które H. 
Meilhac i L. Halevy pisali dla tej sceny. Kompozytor podejmuje się 
zadania, lecz rozpoczętą pracę przerywa w połowie następnego roku, by 
zająć się dokończeniem „Don Rodriga" dla Wielkiej Opery, którego 
jednak nie ukończy: 28 października pożar strawił wspaniały gmach 
i kolejne dzieło pozostało w rękopisie. Jeszcze stworzy - pod wrażeniem 
świeżej tregedii Francji utwór symfoniczny - uwerturę „Patria", 
wykonaną z ogromnym powodzeniem przez orkiestrę Pasdeluopa 
- i wraca do „Carmen", zajęty bez reszty operą życia. Mija rok i latem 
1874 partytura licząca 1200 stron jest na ukończeniu. 

Na scenę nowe dzieło trafia 3 marca 1875 roku. Niestety, 
publiczność przyjęła „Carmen" chłodno , zrażona drastycznością 
wielu scen a jeszcze bardziej zbyt trudną muzyką, której nie doceniła 
fachowa krytyka. Bizet, który opuścił teatr jako ostatni, długo błądził 
nocnymi ulicami Paryża. W domu nie był oczekiwany; zajęty bez 
reszty pracą przymykał oczy na wizyty młodego pianisty Delabor
de'a. Sam dopiero 37-letni mężczyna, czuł się wyczerpany życiem 
i załamany artystycznym niepowodzeniem dzieła, o którym wiedział, 
że ma wartość trwałą. Zmarł nagle w nocy z 2 na 3 czerwca 
w Bougival pod Paryżem . W przededniu śmierci otrzymał wiado
mość, że Opera Wiedeńska wprowadziła „Carmen" do repertuaru. 
Nie doczekał wielkiego tryumfu dzieła, które odtąd podbija świat. 

(T.K.) 
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W SCENERII CEJLONU 

P rzyjęcie, jakiego już nigdy Georges Bizet potem nie doświad
czył. Zgromadzona 29 września 1863 roku w paryskim 
Theatre Lirique publiczność zgotowała mu po prapremierze 
„egzotycznej opery" pt. „Poławiacze pereł" nadzwyczaj 
serdeczne przyjęcie, wywołując 25-letniego kompozytora 

raz po raz przed kurtynę . Tego dnia wszystko zdawało się zapowiadać, 
że ten pierwszy publiczny sukces jest początkiem kariery na miarę 
talentu Bizeta - cudownego dziecka i genialnego młodzieńca, który 
przedstawił się w tym dziele jako kompozytor w pełni dojrzały, 
powołany do twórczości operowej , co już ujawnił wcześniej w licznych 
utworach pisanych z myślą o scenie. 

Jeszcze w okresie studiów w Konserwatorium Paryskim, które w zakresie 
kompozycji odbył pod kierunkiem J.F. Halevy'ego, twórcy sławnej opery 
„Żydówka", napisał Bizet pierwszy utwór sceniczny - jednoaktową operę 
komiczną „Dom doktora". Następnie operetkę „Doktor Miracle", która 
w konkursie ogłoszonym przez przeżywającego szczytowe lata powodzenia 
Jacquesa Offenbacha uzyskała I nagrodę (1857). Z tego okresu pochodzi 
także nagrodzona złotym medalem kantata „Dawid" (1856) oraz kantata 
„Clovis et Clotilde" (1857 - Grand Prix de Rome), która do tego stopnia 
zachwyciła Hectora Berlioza, iż wsparł skutecznie jego kandydaturę do 
Nagrody Rzymskiej, umożliwiającej kontynuowanie studiów we Włoszech. 

Podczas pobytu w Rzymie (1858-1860), niezwykle twórczym i pra
cowitym, skomponował Bizet blisko IO utworów scenicznych, w tym 
2-aktową operę buffo „Don Procopio" (wystawioną dopiero w 1906 r. 
w Monte Carlo) oraz odę „Vasco da Gama". Także po powrocie do 
Paryża pisze kolejne opery, których jednak nie kończy - w tym 
„Iwana Groźnego" , dzieło w V aktach (prapremiera na zamku 
w Trybindze dopiero w 1946). A więc mimo młodego wieku był już 
kompozytorem o wcale pokaźnym dorobku w zakresie twórczości 
scenicznej, a także symfonicznej, który dowiódł opanowania wielkich 
form muzycznych oraz rozwoju takich cech talentu, jak wrodzony 
zmysł sceny i niepospolita inwencja melodyczna. 

Paryż tych lat żył operą, lecz jeszcze bardziej właśnie co wykształconą na 
paryskim gruncie przez J. Offenbacha operetką, która opanowała żądną 
przepychu i zabaw stolicę II Cesarstwa. Ambitny Bizet mocuje się 
niestrudzenie z jedną i drugą formą, lecz choć od czasu wystawienia 
- jeszcze przed wyjazdem do Rzymu - „Doktora Miracle" upłynęło kilka 
lat, jego oferty nie spotykają się z zainteresowaniem. Nie zraża się jednak 
i podejmuje kolejne próby. Jest rok 1861 i 23-letni kompozytor pisze właśnie 
jednoaktową operę komiczną „La Guzla de l'Emir", gdy Leon Carvalho, 
dyrektor Theatre Lirique, zwraca się z ofertą napisania pełnospektaklowej 
opery „Poławiacze pereł". 

*** L ibretto Michela Carre i Pierre Etienne Cormona zafascynowało 
go modną podówczas egzotyką Dalekiego Wschodu - malow
niczością życia w rybackiej osadzie na Cejlonie oraz magią 

obrzędowych scen religijnych. Sama treść opery, jeśli pominąć cały 
zewnętrzny sztafaż, nie stanowiła już nowości. Tragiczny konflikt 
wynikły ze złamania kapłańskich ślubów pod wpływem wielkiej miłości 
już wcześniej stawał się tworzywem dzieł operowych. To właśnie 
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w Paryżu miała miejsce w 1774 roku triumfalna prapremiera opery 
Christopha Willibalda Glucka „Ifigenia w Aulidzie" , osnutej na 
kanwie tragedii Jean Racine'a, zaś pięć lat później „Ifigenii na 
Taurydzie". Podobny temat pojawił się w „Westalkach" Spontiniego 
oraz w „Normie" Belliniego - rozwinięty, jak u Glucka, w scenerii 
antycznej - tym razem z czasów rzymskich. W „Poławiaczach pereł" 
treść opery została usytuowana na egzotycznej wyspie Oceanu Indyj
skiego, co oczywiście stanowiło poważne odświeżenie tematu. 

W operze Bizeta ten atrakcyjny schemat fabularny został wzbogaco
ny o konflikt dwóch przyjaciół, wynikły z miłości do tej samej kobiety, 
z których jeden, zaślepiony uczuciem, nie dotrzymuje przysiegi i łamie 
dane przyjacielowi słowo, wywołując żądzę zemsty i odwetu. Doświad
czeni libreci ści nie wykorzystali jednak dramaturgicznych możliwości 
zawartych w tym układzie podwójnego konfliktu. Libretto, choć 
skrojone zręcznie, zbyt wiele jednak powierza przekazom słownym , za 
mało samej akcji, nie wykorzystując wszystkich walorów tematu 
o formacie tragedii . Z tego też względu powstała opera o charakterze 
lirycznym, nastrojowa i odwołująca się do wzruszeń , której głównym 
atutem jest muzyka urzekająca niezwykłą melodyjnością i dekoratyw
nością scen zbiorowych, dzięki świetnie skomponowanym chórom. 
Młody Bizet dał już w tym dziele dowody talentu w eksponowaniu 

kolorytu lokalnego, choć zdany był wyłącznie na własną wyobraźnię 
sceniczną i muzyczną , pisząc dzieło osadzone w scenerii egzotycznej 
wyspy, z której kulturą nigdy się przecież nie zetknął. Nie należy więc 
szukać związków między muzyką „Poławiaczy pereł" a folklorem 
rodzimym. Sugestywność zmysłowej frazy i gęstej , migotliwej harmonii 
nie wynika z inspiracji autentyczną melodyką Dalekiego Wschodu: to 
muzyka na wskroś europejska, podobnie jak w późniejszej „Djamileh", 
gdzie „pierwiastki afrykańskie" są jego własnymi rozwiązaniami 
o pozorach autentyku. Dopiero w ostatniej operze - „Carmen", 
odnajdujemy oryginalne rytmy i cytaty hiszpańskie, choć fascynujący 

koloryt lokalny „Carmen" jest w większym stopniu wytworem samego 
Bizeta i jego muzycznej inwencji, niż studiów nad folklorem kraju, 
w którym nigdy zresztą nie był. 

Publiczność zebrana w paryskim teatrze pamiętnego 29 września 
1863 roku została jednak odurzona muzyką i jej oryginalnym kolory
tem, wiążąc to z inspiracją autentycznym folklorem. Te walory muzyka 
Bizeta zachowała do dziś - to dzięki niej „Poławiacze pereł" 
utrzymują się w repertuarze teatrów operowych, zaś niektóre arie, 
szczególnie tenorowa aria Nadira, czy pieśń Leili , weszły do popisowe
go programu wielkich śpiewaków. 

*** 
K rytyka nie potwierdziła przyjęcia „Poławiaczy pereł" przez 

prapremierową publiczność - pojawiły się opinie nieprzychyl
. ne, w tym zarzut, iż młody kompozytor dąży złymi drogami do 

oryginalności. I znów Bizeta wsparł niezawodny Hector Berlioz, który 
w „Journal des Debats" stwierdził : Partytura tej opery zawiera 
mnóstwo przepięknych miejsc pełnych wyrazu, ognia i kolorytu ... zaś 
odpowiadając na uszczypliwe ataki, dodał z przekorą : „Poławiacze 
pereł" przynoszą tak wielki honor p. Bizetowi, że trzeba go uznać za 
kompozytora, mimo jego wyjątkowego talentu pianistycznego do gry 
prima vista. 
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„POŁAWIACZE PEREŁ" W OPERZE $LĄSKIEJ - (1963) . Na zdjęciu 
- WIESŁAW OCHMAN (Nadir), EUGENIA GWIEŻDZIŃSKA (Lelia) . 

Lecz mimo takiej oceny wpływowego krytyka i znakomitego przyję
cia dzieła przez prapremierową publiczność „Poławiacze pereł" zeszły 
ze sceny po 18 przedstawieniach by pojawić się w repertuarze dopiero 
po 23 latach, gdy światowa sława „Carmen" zwróciła uwagę także na tę 
młodzieńczą operę Bizeta. I odtąd zainteresowanie nią nie słabnie. 
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„POŁAWIACZE PEREŁ" W OPERZE $LĄSKIEJ - scena zbiorowa 
(1963) . 

W Polsce dzieło to zostało wystawione na warszawskiej scenie w 1904 
roku, w 12 lat po „Carmen" i od tego czasu doczekało się licznych 
prezentacji. W Operze Śląskiej pierwsza realizacja miała miejsce przed 30. 
laty - w stulecie prapremiery. „Poławiacze pereł" w realizacji Edmunda 
Springera - kierownictwo muzyczne, Roberta Sauka - reżyseria, 
Tadeusza Gryglewskiego - scenografia i Zbigniewa Koryckiego - cho
reografia, weszły na scenę 4 maja 1963 roku. O powodzeniu spektaklu 
świadczy liczba I 52 przedstawień (choć przyjęcie krytyki było kąśliwe, 
jako wynik kampanii wytoczonej przez katowickich recenzentów ówczes
nemu dyrektorowi teatru W. Ormickiemu.) 

Spektakl ten godny jest przypomnienia również z tego powodu, iż 
wystąpił w ńim w partii Nadira (premierę zaśpiewał Henryk Grychnik) 
stojący u progu wielkiej kariery Wiesław Ochman, od trzech lat związany 
z bytomską sceną , gdzie miał miejsce jego debiut. Adolf Dygacz napisał 
w „Trybunie Robotniczej " :Rolę Nadira kreowaJ Wiesław Ochman, 
który mimo niewielkiego doświadczenia wokalnego zachwyca wspaniałą 
barwą i siłą głosu oraz nieprzeciętną inteligencją muzyczną i sugesty w
nością swojej sztuki aktorskiej. Także M.J. Michałowski stwierdził 
jednoznacznie: W. Ochman, to jeden z najpiękniejszych głosów tenoro
wych w Polsce. Aria Nadira należała odtąd do popisowych wielkiego 
śpiewaka, którego głos tutaj rozkwitł i okrzepł, nim stał się chlubą 
największych scen. 

TADEUSZ KIJONKA 
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TREŚĆ 
LIBRETTA 

AKTi 
Zurga, najzręczniejszy po

ławiacz pereł, i jego przyja
ciel, myśliwy Nadir, kochają 
tę samą dziewczynę. W imię 
wzajemnej przyjaźni obaj po
stanawiają wyrzec się miło
ści , nie chcąc jeden drugiemu 
wchodzić w drogę. Łatwo im 
tego przyrzeczenia dotrzy
mać, gdyż dziewczę przeby
wa w dalekim klasztorze jako 
kapłanka. Nadszedł czas po
łowu pereł. Według dawnego 
obyczaju starsi gminy prowa
dzą do świątyni młodą kap
łankę - ma ona modłami 
swymi zażegnywać złe moce 
i uspokajać burze. Złożyła 
ślub czystości i żadnemu mę
żczyźnie nie wolno zbliżyć się 
do niej. Nadir usłyszał śpiew 
tajemniczej kapłanki i po gło
sie poznał swoją ukochaną 
Leilę . Młodzieniec zapomina 
o wszystkich przyrzeczeniach 
i zakazach. 

AKT II 
Połów pereł ukończony 

i kapłanka odpoczywa na sa
motnej skale, dokąd przy
wiódł ją Nura bad, przykazu
jąc jej, by pamiętała o swych 
ślubach . Kapłanka, zostaw
szy sama, wraca wspomnie-
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niami do Nadira. Wtem sły
szy z dala jego śpiew. Nadir 
przybywa i zakochani toną 
w miłosnym upojeniu. Leila 
jednak drży o bezpieczeńst
wo ukochanego i błaga go, 
aby ratował się ucieczką. Jed
nak wszystko się wydało. Nu
rabad podpatrzył ich spotka
nie i zwołał tłum. Nadir i kap
łanka odpowiedzą życiem za 
swoją zbrodnię. Zurga posta
nawia ratować przyjaciela 
i każe zwolnić oboje. Tłum 
jest oburzony, lecz słucha 
swego naczelnika. Nurabad 
zrywa zasłonę z twarzy kap
łanki i Zurga poznaje swą 
ukochaną Leilę. Uniesiony 
gniewem, pozostawia oboje 
ich losowi. 

AKT III 
Leila przychodzi do Zurgi, 

prosząc o uratowanie Nadi
ra. Sama gotowa jest umrzeć. 
W trakcie rozmowy okazuje 
się, że to ona jest dziewczyną, 
która kiedyś uratowała Zur
dze życie, gdy byli jeszcze 
dziećmi . Poławiacz pereł po
stanawia więc ocalić ją i Na
dira. Ponieważ wie, że roz
gniewany tłum nie daruje 
skazańcom życia, podpala 
wioskę, chcąc w ten sposób 
odciągnąć ludzi od brzegu 
morza, gdzie znajdują sie Lei
la i Nadir. Plan ten udaje się . 
Zakochani uciekają w łodzi, 
ale podstęp Zurgi zostaje wy
kryty i musi on ponieść 
śmierć za zdradę. Nurabad 
zabija go kindżałem. 

(Karol Stromenger: 
„ISKIER PRZEWODNIK 

OPEROWY") 

\N 
\'\~.-~1("' (i9_J '\ •r] 
I \ 

\ ' ·1 
'i 
\ 
\ 

w~ 
c 



dSVZ 02 
Jf0'8łuew nlf OQ n ł el za 

.M91o~qz az 


