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NA DRODZE DO NOWEGO REPERTUARU 

C echą ch~rakterystycz"Y!'ą międzynarodowego repertuaru ope
. rou:ego Jest dommuJqca w mm przewaga dziel ubieglego 

wieku. 
v.er,di i :-V agner or~z mistrzowie szkól narodowych są nadal 

ulubzencamz melomanow całego świata. Tylko nielicznym kompo
zytorom 20-go wieku udało się zdobyć popularność równą tamtym 
sławnym poprzednikom. Konserwatyzm zaprzysiężonych melo
manów objawia się w uporczywym trwan!u przy dawnych ulubień
cach, przy dobrze znanych ariach ich popularnych oper i stąd 
przewaga klasycznych dziel w repertuarze i ciągle jeszcze nie
ufność do twórczości operowej współczesnych mistrzów. Oczy
u:iście w poszczególnych krajach narodowa twórczość operoun 
ma swoich zwolenni~ów z trudem jednak toruje sobie drogę za
granica, co przyczynia się do ma!ego zasięgu ich popularności i do 
błędnej opinii, że produkcja tego gatunku sztuki wlaściwie siG 
przeżyła. W Polsce, gdzie z różnych względów nie było sprzyja
Jqcych warunków dla ugruntowania się tradycji operowej, się
gamy 02zywiście i µrzede wszystkim do wypróbow anego klasycz
riego repertuaru i więcej niż nasi sąsiedzi zalegamy ze znajo
mością oper już nietylko najnowszych kompozytorów ale wielu 
wybitnych mistrzów ostatniego półwiecza. Wystarczy stwierdzić, 
że na afiszach naszych teatrów nie spotkaliśmy w minionym dzie
sięcioleciu ani razu nazwisk Straussa, Prokofiewa, Giordana, Zan
donaia, Debussy'ego, Pfitznera, Szymanowskiego, nie mówiqc ju:i: 
o Strawińskim, Hindemith'cie, Orffie, Menottim czy Brittenie. 
Kompozytorzy ci bynajmniej nie „próbowali" tylko swoich sil 
w twórczości operowej, bynajmniej nie tylko eksperymentowali 
i tworzyli efemerydy, zapomniane nazajutrz po premierze, lecz 
wzbogacili literaturę operową dziełami, które zdobyły rozgłos 
i powodzenie a nierzadko i popularność międzynarodową . 

Nasza młoda Opera Gdańska pragnie nie od dziś wyłamać sic; 
::: zacofanej linii repertuarowej i zaznajomić społeczeństwo Wy
brzeża z n!ektórymi choćby· dziełami współczesnej twórczości 
operowej . Zdajemy sobie sprawę z konieczności stopniowego zdo
bywania nieznanego terenu, z konieczności stopniowego wprowa
dzania naszych wiernych s~uchaczy i widzów w niezawsze łatwy 
świat dzwiękowy i treściowy dziel, posługujący się środkami wy
'razu nie ta.k tradycyjnymi jak arie i duety w operze klasycznej, 
środkami dla samych artystów nowymi i trudnymi, ale przy cale.i 
swej odmienności bliższymi współczesnemu człowiekowi, praw
dziwszymi i dlatego zrozumiałymi . 

Prezentujemy dziś dramat m uzyczny Eugeniusza d' Alberta 
„Niziny", dzieło powstaie przed zgórą 50-ciu laty, należące do 
najczęściej granych na zachodnich scenach operow ych i nie obce 
wkże w Polsce (wznowiła je przed kilku laty Opera w Poznaniu). 
Wydaje się nam jednak, że w drodze ku nowszej twórczości ope
rowej „Niziny" stanowią etap godny poznania lub przypomnienia 
zarówno ze względu na wybitne wartości muzyczne i drama
tyczne, ale także jako jeden z przykładów nowoczesnego pojmo
wania sceny muzycznej jako miejsca prawdziwego ludzkiego 
dramatu, realizowanego środkami ogromnie szczerego realizmu 
muzycznego i scenicznego. „Niziny" wymagają zarówno świet
nych śpiewaków jak i prawdziwych aktorów, wspaniała partia 
c..rkiestrowa wypelnia rolę wszędzie obecnego wnikliwego komen
tatora i jest zarazem niesłychanie plastycznym malarzem nastro
jów. Obraz sceniczny uczestniczy i wspiera realizm zamierzonych 
nastrojów i charakteryzuje społeczne i moralne środowisko akcji 
dramatu. Obraz ten i jego oświetlenie współgrają w wydarze
niach tej optymistycznej tragedii, nie są w żadnym momencie 
tylko dekoracją, którą się ogląda w oderwaniu od wydarzeń sce
nicznych. 

Zadania aktorskie, muzyczne i sceniczne typowe dla wspól ·· 
czesnej opery są warunkiem prawidłowego odczytania partytury 
„Nizin". Utarte, wygodne sztampowe „popisowe" odśpiewanie 
tej opery byłoby sfa~szowaniem intencji autora, więc cały w y
siłek realizatorów musi wzniesc się na wyżyny prawdziwego 
teatru, jeżeli „Niziny" 'mają przemówić całą siłą swej prawdy 
dramatycznej. 

O konieczności dotarcia do tego trudnego celu przekonałem 
się, przeżywając niedawno w berlińskiej „Komische Oper" świet
ne przedstawienie „Nizin". Zafrapowała mnie świeżość i żywot
ność dzie:a tak zresztą dobrze mi znanego (wystawiałem je przed 
wojną w Poznaniu), że postanowiłem wypróbować sił na.szego 
gdańskiego zespołu w realizacji „Nizin". Pomogli mi w tym dwaj 
młodzi scenografowie berlińskiego teatru, dostarczając projektów 
dekoracji i kostiumów. Wszyscy soliści oraz orkiestra jak i zespól 
chóru okazali niezwykle żywe zainteresowanie dla pięknego dzieln 
d' Albert' a i włożyli wyjątkowo wiele wysilku w jego realizację. 
Przyswiecala nam w tej trudnej pracy. myśl stworzenia dobrego 
przedstawienia teatr al n e g o, co na scenie muzycznej nie jest 
rzeczą ani codzienną ani łatwo osiągalną. Publiczność oceni w ja 
k im stopniu to nam się powiodło. Jeżeli „Niziny" przemówią silq 
swej prawdy dramatycznej, będziemy wiedzieli że obraliśmy 
właściwą drogę w realizacji dziela. 

Dr Zygmunt Latoszewski 



EUG0EN d 'ALBERT 

d'ALBERT I JEGO NIZINY 

E ugcniusz d'Albcrt (1864-1932) r.:ależał do tych wszechstronnie 
przez naturę obdarzonych artystów, których bujne życie twór

cze wypełnione jest dążeniem do naj pełniejszego wypowiedzenia w 
sztuce własnej treści duchowej. Potrzeba znalezienia najwłaściw
szych dla siebie form, najwdzięczniejszego tworzywa była przy
czyną dwutorowości drogi artystycznej d'Alberta: uczyniła z niego 
jednego z największych wirtuozów fortepianu, a równocześni0 
kompozytora płodnego, pe łnego inwencji, kompozytora o świetnej 
technice, świadomego swych celów i środków. 

Urodzony w Glasgow z ojca Francuza i matki Szkotki, wchło
nął d 'Albert wpływy różnych kultur, aby ostatecznie i zdecy
dowanie skrystalizować swoje narodowe oblicze jako artysty 
niemieckiego. Jego frapujący talent muzyczny rozwijał się w 
murach londyńskiej National - Training School; w wieku lat 17-tu 
rnstał Eug:eniusz uczn ie m Liiszta , k tóry nie ty lko przekazał mu 
arkana swojej niedoścignionej sztuk i w ykonawczej, ale okazał też 
wpływ na ogólne ukształtowanie się fizjognomii artystycznej 
niezwykłego adepta. 

Wirtuozostwo był o ważnym i pięknyn1 rozdziałem Ż) cia d'Al
berta. Jednakże twórczość muzyczna stać s ię miała dla niego do
meną jeszcze bardziej ukochaną, dla której - zapewne nie bez 
wa!·ki wewnętrznej - zd~cyc!o 1 ł się poś v ięcić świętną karier<:; 
pi·anistyczną w pełni jej rozwoju. 

„ ... Zrezygnowałem z kariery pianisty" - pisze o sobie d'Albert 
w r. 1928 - „ponieważ przekonałem się powielekroć, jak trudno 
jest łączyć ivvorczość ze ó:ztuką odtwórczą - i to nic tylko dl a 
braku dostatecznej ilości czasu: należałoby poprostu żyć podwój
nym życiem, aby móc w pełni opanować obie te dziedziny sztuki. 
Wyrażanie cudzych myśli nie da się połączyć z rozwijaniem włas
nych pomysłów. Kiedy to sobie uświadomiłem, zdecydowałem sic; 
poświęcić twórczości". 

Dorobek kompozytorski d'Aibcrta jest obnty . Obejmuje on 
utwory fortepianowe, pieśni, dzieła kameralne, symfonię, koncer t 
wiolonczelowy , kantatę . Z biegiem czasu pociągała go coraz bar
dziej dziedzina operowa. Jego arty stycznej na turze odpowiadał 
specjalnie gatunek sztuki, wymaga j ą cy od twórcy wnikliwego, 
dogłębnego wyjawienia c ałego kompleksu doznań duchowych 
człowieka, ukazania jego namiętności, jego zmagai1, cierpień , 
procesów psychologicznych, pobudek jego działań. 

Kcrnpozytor szukał w dziele operowym przede wszystkim sensu 
dramaturgicznego; on to miał decydować o charaHerze dzieła 
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t Jego wydobycie i uwypuklenie miało być zadaniem mu zyki 
w całym bogactwie jej el m entów. 

W artyk ule d'Alber t'a „Moja droga do opery" czytam y zna 
mie nne słowa st rzeszczające pogląd kompozy tora na istotę opery. 

,„ .. Zawsz uważałem i dzisiał uważam s eniczny d ramatyzm 
za jedyną słuszną drogę w twórczości operow j . Zap w~e ła two 
j s t szermować takimi określeniami jak „muzyka film owa" , 
„zewnętrzna teatralność" i t. p. A przecież każde dzieło opero"."'e 
o trwałej wartośc i potwierdza słuszność mojego zapatrywani a. 
Powinno się wprowadzać na scenę prawdziwych ludzi, - ludzi, 
k tórych przeżycia obchodzą nas i pochłaniają w ciągu całego przed
stawienia . A j akże t r udno jest to osiągnąć! Wielcy panowie (mowa 
t u o wy bitnych literatach -) uważają, że opera jest poniż~ j ie? 
godności. O liczn eh librecistach zawodowych wolę zam1lc~ec . 
A przecież tekst jes t w operowej twórczości sprawą na)lstotmeJ
szą . Sukces kompozy tora jest zależny od poety, on IJowiem kładzie 
kam ieii węgiel ny pod mające powstać dzieło". 

Z pokażnej liczby 21 oper, skomponowanych przez d'Albert'a 
na p rz strzeni czterdziestu lat, dwie tylko zdołały zapewnić sobie 
trwale mie j ce na scenach wielu krajów: jedną z nich są „Niziny" , 
wystawione po raz pierwszy w Pradze w r. 1903, drugą „Zamar łe 
Oczy" (prapremiera w Dreznie w r. 1916). „Nizinom" zawdzięcza 
d' Albert swoją międzynarodową kompozytorską sławę: dzieło to 
od przeszło pół wieku należy do żelaznych pozycji repertuaru 
up rowego. Potwierdza się tu nieubłagane prawo życia tea tra lneg~ 
e limin ujące surowo dzieło sceniczne , poddające wszechstronne] 
ocenie ich walory i słabe strony . „Niziny" wyszły zwycięsko 
z ogniowej próby ,której nie przetrzymały ich liczne siostrzyce. 

Powstanie „Nizin" spowodował dziwny zbieg okoliczności. 
Skromny litera t n iemiecki Rudolf Lothar dokona ł przeki adu 
sztuki hiszpański go autora Angel Guimera p. t. „Terra IJa ixa" 
i po9]a ł kilka egzemplarzy dyrekcjom różnych teatrów. Niewyko-
rzystany i nieprzeczytany rękopis spoczywał dość długo w Operze 
K rólewskiej w Dreznie wśród stosu makulatury. W o ·tatn1e1 
chwili przed zwróceniem go autorowi tekst znalazł się w r~k u 
pierwszego kapelmistrza von Schucha. Zafrapowany walorami 
cenicznvmi sztuki dyrygent pośpieszył zaalarmować d'Alber t 'a , 
będąceg; jak zwykle w poszukiwaniu dobrego lib retta. N~stąpi ło 
spotkanie Lothara z d'Albertem ; z ich pełne j zapał u wspo łI?racy 
zrodziło się w ciągu niewielu miesięcy dzieł o operowe, k_torego 
premi ra odbyła się w Pradze w listopadzie 1903 r . pod kierow
nictwem muzycznym jednego z największych dyrygen tów nie
mieckich Leo Blecha. 

Public zność przyj ęła nowe dzictl o ent uzjastycznie , natomiast 
pras i świat m uzyczny ocenil je raczej dość surowo. P od wply-

wem kry tycznych w ypowiedzi d 'Albcrt dokon ał w swym u_tworzc 
przeróbek i skrótów, nada~ ą c mu zwa~t~ f~;mę dwuakto~~J ? l?ery 
z prolocriem . W tej postaci weszły „N_1~my w parę lat pozmeJ na 
sceny niem ieckie i wielu inn. eh kraJOW. 

Treść opery wypełn ia kon flikt dwóch , ~wiató':": ~~via ta gór , 
reprezent ującego pierwiastek dobra , pr awosc, uczciwosc, mo~a lną 
czystość , i świata nizin, będącego siedliskiem zła .. nęd_zy~ u?1sk u, 
krzywdy i cierpienia. Przedstawicielami tych d:voch swiatow są 
ludzie z dwóch różnych klas społecznych: posiadacz rozległych 
dóbr Don Sebast iano i biedny pasterz Pedro. Kontrasty wystę
pu j ą ce w libretcie podkreśla muzyka. Charakteryzuj~ ona plas-
1 yczne i żywo każdą z postaci, podąża wiern ie za wątkiem fabuły , 
wzrusza szczerością lirycznej nuty i wstrząs~ potęgą_ dramatycz
n<!go wyrazu . z niezawodną intuicją i smakiem dobiera kom~o
zyto r właściwych intonacji i zwrotów melodyc_znych . dla celow 
mu zyczne.i charakterystyki. Jego paleta b r zm1en . or~iestrowych 
dosta rcza mu bogactwa kolorów zarówno jasnych Ja~ _1 r,onurych , 
a zawsz szlachetnych i celowo użytych. Muzyka „Nizm. w rzad
kich ty lko momentach spełnia rolę malarstwa_ ~zv.:1ęi:o~ego : 
pomimo swych czysto dramaturgiczny~h ~alozen i sc1s~ego 
związku z akcją jest ona zawsze zwar ta l 1 0~1czna , . w~pełmona 
wła snym sensem ; nie ilustruje lecz sugeru.]e, - m Jest tłem 
obrazu lecz jego treścią wyrazową . 

Przemożny wpływ wagnerowskiej doktryny ci~żący na mu
zyce europe jskiej końca 19-go i początku 2~~~o. wieku do_tkną~ 
d ' lber ta w stopniu bardzo nieznacznym . Bl1zsi Jego stylowi by'.1 
czołowi t wórcy włoskiego w ryzmu: Leoncavallo, Mascagni, 
Puccini, piewcy silnych namiętności,_ wy razic.ie le gł ~bokic~ . na ws
kroś ludzkich przeżyć . Złączony z mmi wspolnotą ideologn art. -
styczne j i kryteriów muzyc:mego piękna, rea lizowa ł d'Alber t s~o]e 
zadania własnymi środkami, z których na jsilniejszym był w Jego 
c.lzie ach pierwiastek melodyjny. . 

Zastosowane przez autora „Nizin" szeroko i konsek.wentnie 
motywy przewodnie (ów nieodzowny atrybut każdego dzieła _ope
rowego począwszy od ostatnich dziesięcioleci ubiegłego w~eku) 
nie są jedynie - jak u Wagnera i wielu innych - ~ałymi o_d
cinkam i zawiazkami melodii, lech urastają do znaczema tematow 
o rozleV.:.nej, s~eroko zakreślonej linii melodyczne j i wielkiej sile 
emocjonalnego wyrazu. 

Śpiewny i melancholijny jest temat ślubu Marty i P edra, fry
wolnością i przekorą odznacza się temat trzech rozplotkowanych 
dz iewczą t , beztrosk ą wesołością t ryska muzyka prz b wającego 



na swe wesele Pedra. Temat gór oparty na pochodach kwarto
wych, spinający niby klamrą całe dzieło, ma szeroki oddech wol
nych przestrzeni, - girlandą trój ek wiją się m elodyjnie frazy 
tovvarzyszące nieśmiałym wyznaniom miłosnym Pedra. Motywy 
charakteryzujące pierwiastek zła s<-1 krótkie i brutalne w swym 
naturalizmie: takim jest m.otyw bezwzgl ędnego despoty Sebastiana 
i przewijający się przez c a łą opere, „motyw wilka" uosabiający 
również złego pana. 

D 'Albert ży ł i tworzyl w tym samym czasie, kiedy Kluudiu s"?, 
Debussy , Artur Honegger, Igor Strawiński, Bela Bartok, młody 
Karol Szymanowski i młodszy od n iego Sergiusz Prokofiew odkry
wali nowe nieznane światy, stwarzali nowe kategorie piękna. 
Twórca „Nizin" nie należał do grona tych wybranych, którzy 
rozpoczynają nowe epoki historyczne w sztuce, ani też do tych 
znacznie liczniej szych , którzy przyswajając sobie czysto zew
nętrzne formalne cechy nowoczesności tworzą sztukę pustą, ja
łową, będącą owocem spekulacji myślowej. Wolna od jakiegokol
wiek przymusu muzyka d'Albert'a posiada wyraźne jednolite ob
licze stylistyczne, a ponadto coś jeszcze bardziej cennego: nieod
partą siłę szczcro5ci porywającą dziś tak samo jak przed pół wie
kiem. Jest to sztuka humanistyczna w najrozleglejsz rm slow;:i 
tego znaczeniu: zrodzon a z emocji i twórczej pasji mówi nam ona 
rrawdę o człowieku, o nigdy nieprzemijających ludzkich spra
wach, o niezmierzonych głębiach ludzkiego uczucia. 

Kazimierz W ilkomirski 

REALIZATORZY PRZEDSTAWIENIA 

I:H ZYG1'"1UNT LATOSZEWSKI KAZIMIERZ WIŁKOMIRSKI 

PlETRICH KAUFMANN 



NIZINY 
DRAMAT MUZYCZNY W 2-CH AKTACH Z PROLOGIEM 

Eugeniusza d'ALBERT'A 

Libretto Rudolfa Lothara wg dramatu A. Guimera 

O s o b y : 

DON SEBASTIANO - Czesław Babiński MARTA 
posiadacz dóbr Kazi.mierz Sandurski 

Rajmund Wojniłło 

TOMMASO - Tadeusz Majgier NURI 
najstarszy z gminnej Paweł Trzebiatowski 
rady Marian Wlazło 

PEDRO - Stefan Cejrowski PEPA 
pasterz Marian Kouba 

(art. Państw. Opery w Poznaniu) 

N ANDO 
pasterz 

MORUCCIO 
parobek z młyna 

Eugeniusz Szynkarski 

Grzesław Wielikaniec 

Jan Gdaniec 

Wacław Prabucki 

ANTONIA 

ROZALIA 

Proboszcz. ch ło pi , wieśniaczki 

Zofia Czepielówna 
Zofia Konrad 
Nina Markiewicz 

Felicja Manikowska 

Helena Mołoń 

Irena Ertel-Murawska 

Eufemia Tłomińska 

Kinga Brodkówna 

Stanisława Droszyńska 

Anna Węgrzyn-Śliwi1i sk a 

Maria Woroniecka 

Rzecz dzieje się w południowej Hiszpanii na zboczach Pirene jów i we wsi ka talońsk iej 

ORK IE STR A I CHÓR MI ES Z A NY PAŃSTW. OPERY I FILHARMONII BAŁTYCKIEJ 

Inscenizacja i reżyseria: Kierownictwo muzyczne: 

ZYGMUNT LATOSZEWSKI KAZIMIERZ WIŁKOMIRSKI 

Dekoracje: Kostiumy: 

DIETRICH KAUFMANN RUDOLF HEINRICH 
(Scenografowie Komische Oper w Berlinie) 

Asystent reżysera: Kierownik wokalny: Kierownik chóru: 

Ryszard S 1 ez a k Stefan B e 1 i n a - S ku p i e w s k i Leon S n a r s k i 



STRESZCZENIE AKCJI SCENICZNEJ 

Prolog 

Wy.sek~, na_ sk<:~l istych zbocza~h Pirenejów, zdala od ludzkich 
siedzib, w1edz1e samotne zyc1e młody pasterz Pedro. Pewnego 

ranka spotyka Pedro innego pasterza pędzącego swą trzodE; w 
góry; opowiada mu swój dziwny sen, który 1J,1umaczy sobie jak0 
:rn powied~'. spełnienrin j ~go marzeń : Pedro codziennie modli si:; 
o dobrą kochającą żonę. Sen sprav·lClza się rychło: przed szałasem 
Pedra zjawia się niespodzi wanie Don Sebastiano, właściciel dóbr 
ziemskich; towarzyszy mu sędziwy wieśniak Tammaso, najstnrszy 
z gminnej rady, a także Marta, młoda dziewczyna z nizin. 

Don Sebastiano ofiarowuje paste rzowi miejsce młynarza w do
linie i proponuje malżeństwo z Martą . Ślub może się odbyć już 
następnego dnia. 

Oczarowan urodą dziewczyny Pedro z wdzięcznością przy.i 
muje objawy wielkopańskiej łaski. Uczciwy i prawy chłopak nic 
zna pobudek i zamiarów Don Sebastiana. Nie wie o ty m, że Marta 
był a córką żebraczki, ż 2 przybyła w te strony jako wędrowna 
uliczna tancerka; nie podejrzewa, że od kilku lat jest kochanką 
Sebastiana, który zatrzym awszy w swojej posiadłości jej przy
branego ojca, za jego zgodą i poś rednictwem zniewoli.! nieletnią 
dziewczynę. Obecnie dla urzeczywistnienia swoich planów matry
monialnych możny pan usiłuje zachować pozory, wydając l'vlartę 
za maż. 

Ni.eświadomy tych sprv.w Pedro decyduje się bez namysłu, 
por7. 11cić górski świat i rozpocząć nowe życie w nizi nach. 

Akt I 

Cała ludność wsi poruszona jest pogłoską o mającym się odbyć 
ślubie Marty z pasterzem. Trzy dziewczyny Pepa, Antonia i Ro
zalia snują różne domysły, usiłują wydobyć bliższe szczegóły od 
mrukliwego parobka Moruccia. Mło::l zi utk<:i Nuri, naiwna i dobra 
dziewuszka, w najlepszych zamiarach ujawnia wobec złośliwych 
i:;lotkarek istotne zamiary Don Sebastiana: w myśl jego perfid
nych planów małżeństwo P edra z Martą ma być jedynie os:oną 
dla jej trwającej nadal uległości wobec pana. 

Marta sądzi, że Pedro jest dokładnie zorientowany w sytuacji 
i że małżeństwo z nią traktuje wyłącznie jako korzystny interes. 
Boli ją to i upokarza · dla przyszłego męża ma pogardę i odrazę. 

" 

Czuje się bezbronna, nieszczęśliwa, pragnie tylko śmierci, która 
może przynieść jej upragniony spokój. 

Przybywa Pedro radosny i szczęśliwy. Wieśniacy witają go 
śmiechem i drwinami. Młody pasterz zrazu bierze ich zachowanie 
:za dobrą monet(:; wkrótce jednak spostrzega, że jest przedmiotem 
kpin i gwałtownym wybuchem gniewu uśmierza niewczesną wc
::okść gawiedzi. Pan obdarza go jaskrawym mieszczańskim ubio
rem, Pedro odmawia przyjęcia tego daru: woli wziąć ślub w swoim 
~tarym kubraku. Nadchodzi proboszcz. Pedro i Marta odprowa
dzani przez gawiedź udają się do kościoła . Odbywa się spotkanie 
Tommnsa z Morucciem, który usiłuje otworzyć zacnemu starcowi 
oczy na tragedię l\far ty i niegodny postępek Sebastiana; jednakże 
Tomma o nie wierzy w prawdziwość jego relacji. Kiedy wreszci2 
nabiera co do tego pewności, ogarnia go przerażenie, pragnie 
spieszyć do kościoła i nie dopuścić do zawarcia ślubu m~ędzy 
Martą i Pedrem. Slychać bicie dzwonów: nieszczęsny zwl~[?.ek 
został już zawarty. 

Niebawem zjawiają się nowożeńcy. Pedro odprawia bez ce
r emonii orszak przygodnych świadków uroczystości i po:wstaj(~ 
po raz pierwszy sam na sam ze swą żoną, której nie zna, lecz 
kocha ją całą silą młodzieńczej czyste j pierwsze.i miłości. .Jego 
nieśmiałe wyznania napotykają na apatyczną obo}cttną postawę 
Ivlarty. Pedro chce ofiarować żonie cały swój majątek - srebrne·-

MARTĄ 



go ta la ra , a gdy Marta wzdraga siG przed jego przyjęcie~ <_>po
wiada o straszliwej wa lce, któ rą s toczył w górach z wilkiem . 
P asterz zadusił wilka własnymi rękoma , ale sam odniósł ·też 
dotkliwe rany. Talar b ył nagrodą otrzymaną od Don Seb ustiana 
za zabicie wi lka. Marta u si'łu je pozbyć się Pedra, odsyła go na 
5pocz nek do inne j izby , bo wie , że na dzisie j szą noc zapowie
dział swoje przyjśc ie niepoharr!owany w swych zapałach Sebas
tiano. Ukazuje się światło w szpa rze dr zi wiodących do izdebk i 
Marty. Pedro jest zdumiony, Ma rta ogarni ta przerażeniem plącze 
się w kłamliw eh wyj aśn ieniach . wiatlo znika, Pedro zaczynn 
wierzyć , że u legł złudzeniu . Zm czony i sm utny usypia na podło 
dze u stóp koch ane j kobiety . 

Akt II 

Wczesnym rankiem Nuri budzi piosenką spiąe cgo P edra . P a
ste rz postanawia zrezygnować z obowiązków młynarza , roztać się 
z Martą na zawsze i powróc i ć w góry. Domyśla si ę , że Marta 
padła ofiarą jakiegoś uwodzicie la; nie może znieść upoka rzającej 
sytua cji w jak ie j si-ę znalazł. a st ępu j e spotkanie Marty z Tomz:c~ 
sem. Niesz częśliwa kobieta opowiada starem u tragiczne dzieje 
swego życi a . W przys tępie szczerości wyzna je przed Tommasem , 

DON SEBA STIA O Wl ESNI/\ C Z K l 

że kocha Pedra że w idzi w nim swego opieku na i obrońcę . Tomma
so współczu j e je j szczerze, a le żąda stanowczo, aby wyj awiła mę
żowi okoliczności swego upadku. 

Zj awia się Pedro aby odbyć ostatnią rozmowę z Martą; oznaj
mia jej o swoim zamiarze odejścia . Marta w os ta tniej rozpaczy 
p ragnie umrzeć z rąk ukochanego. Usił uje sprowokować go do 
zabójstwa , nazywa go tchórzem, nikczem nikiem , rzuca mu w 
twarz oskarż nie o sprzedajność . Doprowadzony do szału Pedro 
ra ni kobietę nożem. Opamięt uj e si ę natychmiast, żałuje swego 
czyn u, Mart a zaś doznaj e błogiej ulgi: winę swoją odkupiła włas~ą 
k rwi ą. Wyznają sobie wzaje mnie miłość, zamierzają ni ezwłocznie 
~p uścić wioskę i udać się w gór . iespodzianie we drzwiach 
ukazuje s ię Don Sebastiano. Nie zważa wcale na słowa Pedra , 
k tóry komunikuje mu o zamiarze odejścia ze wsi. Zwraca się 
wprost do Marty : „D ziś prz .idzie ojciec mojej narzeczonej, chcia ł
bym go zabawić, masz dla nas zatańczvć! " ebastiano bierze do 
r ki gitarę i śp iewa katalońską piosenkę o taneczn 'm rytmi e 
i namiętnej zmysłowej tr ści. Marta - przywykla do posłu
szeństwa wobec pana - zaczyna tańcz ć . Pedro gniewny prze
rywa śpi ew i taniec; chce zabrać żonę i odejść z nią razem. Obu
rzony Sebastiano rozkazu je wieśniakom wyprowadzić Pedra z 
młyna . P odczas dramatycznej rozmow ebastiana z Martą wcho
dzi Tommaso. Oświa dcza spokojnie, że zgodn ie ze swym sumie
niem zawiadomił ojca narzeczonej o fakc ie uwiedzenia Marty przez 
Sebast iana . Malżeństwo , na którym Sebastiano bazował swoJe 
p lany , zostało zerwane. Sebastiano wpada w pasj ę . Widzi przed 
sobą rui nę majątkową, ale z tym większą namiętnością żąda od 
Marty bezwzględnej uległości. a rozpaczliwe wołanie Ma~t:: 
wpada Pedro. Mar ta wskazuj e na Sebastiana jako na sp_r a"":'~ JeJ 
hańby. P edro wyzywa go do walki wręcz, odrzuca sWOJ noz aby 
walka była równa i szlachetna i uści skiem swych potężnych rąk 
d usi prz ciwnika. Droga do szczęści a stoi otworem : !\fa r ta i Pedro 
odchodzą w gór , w k r[l int; ś wi a t la i wo l ności. 
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ZESPOŁY ARTYSTYCZNE 

PAŃSTWOWEJ OPERY I FILHARMONII BAŁTYCKIEJ 

W GDAŃSKU 

SOLIŚCI 

SOPRANY 

Brodkówna Kinga 

Czepielowna Zofia 

Droszyńska Stanisława 

Ertel-Murawska Irena 

Konrad Zofia 

Łacińska Aleksandra 

Manikowska Felicja 

Markiewicz Nina 

Mołoń Helena 

Tłomińska Eufemia 

Zie lińska Maria 

Zimna Danuta 

MEZZO-SOPRANY 

Babicka Danuta 

Borowska-Pod s iadły Leokadia 

Woroniecka Maria 

Węgrzyn-Śliwińska Annn 

TE ORY 

Cejr owski Stefan 
K okot Francisz k 
Kusiewicz Jan 
Szynkarski Eugeniusz 
Wieli · an iec Grzesbw 

BARYTONY 

Babiński Czesław 

Banaszczyk Eugcni usz 
Gdaniec Jan 
Prabucki Wacław 
Sanclurski Kazim ierz 
Stachowski Lech 

BASY 

Białachowsk i L ech 
Kaszyc Michał 
Majgier Tadeusz 
Podsiadły Jerzy 
Szymański Jerzy 
Trzebiatowski Pawe ł 

Wlazło Marian 

KOHEPETYTORZY SOLISTÓW 

ELŻBIETA KUBI CKA 
HELENA ZWIJASOWA 

JERZY MICHAL K 



CHÓR ŻEŃSKI 

Soprany: 

Adamczak Stefania 
Adamska Wiesława 
Chudzicka Ludgarda 
Dowbór Jadwiga 
Gibczyńska Stanisława 

Kolasii1ska Urszula 
Korzeniowska Jadwiga 
Lupińska Krystyna 
Massalska Halina 
Nawrocka Teresa 
Podbilska Michalina 
Pomorska Donata 
Piepkówna Kornelia 
Pilchowska Genowefa 
Różycka Stanisława 

Właśniewska Irena 
Wodzińska Barbara 
Zyznowska Leokadia 

Andresz Czesława 
Bartkowiak Halina 
Borowik Janina 
Filipiak Władysława 
Gachowa Zofia 
Jarecka Janina 
Kaczorkowa Maria 
Luterek Apolonia 
Lukowska Maria 
Radtke Urszula 
Ringerowa Kazimiera 
Strehlowa Stefania 
Wlazłowa Peleg,ia 

CHÓR 

CHÓR MĘSKI 

Tenory: 

Badura Jan 
Cimaszewski Tadeusz 
Dąbkowski Andrzej 
Dubrawski Mieczysław 
Fliciński Stefan 
Korzep Antoni 
Kulka Konstanty 
Lewandowski Feliks 
Masselowski Zygmunt 
Nowakowski Piotr 
Ptak Jan 
Szydłowski Jar. 
Zwiernik Jan 
Żółtko Włodzimierz 

Basy: 

Dominik Feliks 
Gołąb Roman 
Kalinowski Mieczysław 
Kasprzyk Władysław 

Korzeniowski Janusz 

Kosnowski Zenon 

Kruciński Mieczysław 

Nicer Henryk 

Nowiński Kazimierz 

Prochowski Tadeusz 

Rawicz Bohdan 
Szlawski Zdzisław 

Sosiński Władysław 

Wosik Stefan 

Załuski Jakub 
Zwirełlo Czesław 

Inspektor chóru - Jan Zwiernik 

KIEROWNIK CHÓRU: KOREPETYTOR CHÓRU: 

LEON SNARSKI HENRYK SPYCHAŁA 

.. 
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CHOREOGRAF 
KIEROWNIK BALETU 

JANINA JARZYNÓWNA-SOBCZAK 

ASYSTENT CHOREOGRAFA 

ZI3IGNIE\V KORYCKI 

Boniuszko Alicja 

Brett Ge no w<! _a 

C;:yżewska Krystyna 

Frydrychowicz Urszula 

Gruszkówna Krystyna 

.Janowska Krystyna 

Królówna "Wiesława 

Krajewska Urszula 

Kwiatkowska Ewelina 

Ma tych Elżbieta 

Modzelewslrn .Janina 

• Pa~ulis Maria 

Reszke Urszula 

Tar:iawska Hanna 

Terlecka Stefania 

Zawadzka Hanna 

Zapolska Halina 

Zielińska Janina 

Ziółkowska Krystyna 

INSPEKTOR BALETU: 

DONA TH MA TERN 

Cesarz Bronisław 

Dobraczyński Edward 

Jc:sman Zygmunt 

Kamii1ski Zygmunt 

Kaszubski Zenon 

Kubierski Bogu>'.aw 

K wec Kazimierz 

Matem Donath 

Milewczyk Benedykt 

Morawski Mieczysł.::tw 

Muszalik Henryk 

Ncipora Aleksander 

Regliński Kazimierz 

Śliwa Henryk 

Szymczak Roman 

Właśniewski Jan 

Wolski Janusz 

Zochol Jerzy 

Zędzianowski Marceli 

KOREPETYTORZY BALETU: 

FILARSKI ROMAN 

R DNICK] WOJCIECH 



DYRYGENCI: DR ZYGMUNT LATOSZEWSKI 

KAZIMIERZ WIŁKOMIRSKI 

ZDZISŁAW BYTNAR 

MARIAN OBST 

I s:krzypcc Harfa 
Szmaj Wojciech (koncertmistrz ) Winiewicz-G~ iorczyk Halina 
Kochański Tadeusz (konce r tmis t r z ) Flety 
Bujalski Francisze k 
Czarnecki Czesław 
Peisert Andrzej 
Gbiorczyk Ludwik 
Niemiro H e nryk 
Huzarski Kazimierz 
Sekura Tadeusz 
Mienko Michał 
Sztajn Kazimierz 
Zielińska Irena 
Kuca! Jerzy 

Il skrzypce 
Kosiorek Stanisław 
Sztukowski Sylwester 
Malecki Jerzy 
Butowski Wacław 
Osterczy Stefan 
J eziorny Wiesław 
.Jellaczyc .Jerzy 
Broch ocki Broni~law 
T omczy k Bernard 
Papie1·nik Stanisław 
Detlaf Paweł 

Altówki 
Smilg in Mieczysław 
Wojtkowski Jerzy 
S y pniewski Zygmunt 
My rna Jan 
Rutkowska Otylia 
Gilauda Karol 
Gapski Teodor 

\Violonczele 
Suchecki Roman (koncertmistrz, 
Raczak Marian 
Pokorniecki Franc iszek 
Kretkowski Kazimie rz 
Baryla Karol 
Zaborowski Jan 
Pilar Andrzej 
Tomczak Tadeu sz 

Kontrabasy 
Piotrowicz Edwin 
Zapolski Bolesław 
Rosi e k Sta n is ł aw 
Garski Eugen iusz 
De lewski Władysł aw 
Pile Antoni 

Inspektor orkiestry: 

Włodzimierz Wobiszczewicz 
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Pieske Gustaw 
P;.iwłowski Aleksande r 
G ag a tka Wacław 
Kaziński Jarosław 

Oboje 
Leśniowski Jan 
Sękowski Stanisław 
Chrapkowski Henryk 

Rożek angielski 
Buczkowski Roma n 

Klarnety 
Strzelczy k Józef 
S wiercz Władysław 
Zaremba Jan 
Trambowicz Ludwik 

Fagoty 
Piłat Maksy m ilian 
Wałęsa Jan 
Pawłowski Jerzy 

Kontrafagot 
Nadrowska Halina 

Waltornie 
Filipowicz Kazimierz 
Klimek Zyg munt 
St:choples Aleksander 
Wobiszcze,vicz Włodzimierz 
Brzostek Leon 
Kohnke Józef 

Trąbki 
Łukaszewicz Jan 
.Jarm\ ski .Jan 
Krysiń s ki Józef 
Burdynowski Józef 

Puzony 
Kasprzycki Alfons 
Trus Aleksander 
Tuzinowski Jan 
Grygorowicz Edward 

Tuba 
Tęcza Karol 

Perkusja 
Szymańsk i Marian 
Rugien is Bron isław 
Brzes k i W itold 

Korektor fortcpianow: 

Kazimierz Nowiński 
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