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Józef Kański 

BIZET I JEGO "EGZOTYCZNA" 
OPERA 

Druga połowa XIX stulecia, to w dziejach muzyki francuskiej -
i zresztą nie tylko francuskiej - okres szczególnie bujnego rozkwitu 
twórczości operowej. U szczytu sławy i twórczej płodności znajduje 
się wtedy Giacomo Meyerbeer, główny twórca nurtu tzw. „wielkiej 
opery historycznej"; żyje i działa Halevy, autor słynnej Żydówki, 
a stopniowo pojawia się na widowni cała plejada młodszych 
kompozytorów kontynuujących ten sam kierunek bądź też 
reprezentujących zrodzony właśnie około połowy stulecia nurt opery 
lirycznej: Gounod, Saint-Saens, Thomas, Lalo, Delibes, Chabrier, 
Massenet. Pod względem popularności jednak - co prawda 
popularności pośmiertnej - wszystkich ich, oprócz może jedynego 
Gounoda, zaćmił z czasem - Georges Bizet. 
To właśnie Bizet - wespół ze swymi librecistami - na dwadzieścia 
lat przed włoskimi werystami konsekwentnie i zdecydowanie 
przełamał niepisane konwencje ograniczające operową tematykę. 
Bohaterowie jego opery Carmen, to już najbardziej autentyczni, 
współcześni ludzie, przy tym bynajmniej nie pochodzący z tzw. 
„wielkiego świata", lecz żołnierze, robotnice z fabryki cygar oraz 
przemytnicy; przeżycia ich zaś osnute na tle znanej noweli Prospera 
Merimee, zawierają wiele realizmu i niefałszowanej życiowej prawdy. 
O ile jednak Carmen cieszy się po dziś dzień rekordowym 
powodzeniem, o tyle postać samego Bizeta pozostaje jakby w cieniu 
jej popularności i szeroki ogół melomanów wie o nim raczej niewiele. 
Warto tedy powiedzieć kilka słów i o kompozytorze. 

Przyszedł na świat w Paryżu 25 października 1838. roku jako 
syn nauczyciela śpiewu. N a chrztje otrzymał trzy imiona: 
Aleksander Cezar Leopold, natomiast imię Jerzego, pod którym 
zasłynął w historii muzyki, przybrał dopiero później za radą jednego 
ze swych ktewnych. · Niezwykłe zdolności muzyczne zdradzał już 
od dziecka. Po pierwszym okresie nauki w domu, mając lat dziesięć 
wstępuje do Konserwatorium Paryskiego na kurs fortepianu, a nieco 
później rozpoczyna studia kompozytorskie pod kierunkiem 
J. Halevy'ego, swego późniejszego teścia. Szczęście zdaje się doń 
uśmiechać - w studiach czyni zadziwiające postępy i prędko 
zdobywa sobie uznanie jako wybitnie utalentowany pianista; myśli 
też poważnie o karierze wirtuoza. W wieku lat dwudziestu kończy 
Konserwatorium, zdobywając najwyższe odznaczenia - tzw. 
„Nagrodę Rzymską", która pozwalała obdarzonemu nią . 
kompozytorowi spędzić trzy lata we WłOszech i bez troski o byt 
materialny napawać się pięknem przyrody i włoskich dzieł sztuki 
oraz - co najważniejsze - poświęcać się w spokoju pracy twórczej. 

Gdy okres ten dobiegł końca, Bizet był już autorem całego szeregu 
utworów ·fortepianowych, wokalno instrumentalnych, 
instrumentalnych (Symfonia C-dur), a także dzieł scenicznych -
przeważnie krótkich, jednoaktowych oper komicznych lub operetek. 
Gdy więc hrabia Walewski, ówczesny minister Sztuk Pięknych 

wyznaczył sumę 10000 franków, jako doroczną nagrodę za najlepszą 
trzyaktową operę skomponowaną przez któregoś z młodych 
laureatów Nagrody Rzymskiej, dyrektor paryskiego Theatre-Lyrique, 
Leon Carvalho, bez wahania zwrócił się do Bizeta z propozycją 
napisania opery odpowiadającej postawionym przez fundatora 
nagrody warunkom: co do libretta - wybór padł na „Poławiaczy 
pereł" Carrego i Cormona. Bizet propozycję przyjął . z radością, 

a premiera tej jego pierwszej pełnospektaklowej opery w dniu 
3 września 1863 roku przyniosła młodemu kompozytorowi poważny 
sukces. 
Treść Poł.awiaczy pereł w swej głównej osnowie nie była niczym 

nowym na gruncie opery. Motyw konfliktu pomiędzy złożonymi 
przez kapłankę ślubami czystośd, a jej miłością do śmiertelnego 
mężczyzl!-y pojawiał się w operach już od czasów Glucka; opierają 
się na nim libretta takich oper jak Westalka Spontiniego czy 
Norma Belliniego. W Poławiaczach pereł wszakże Carre i Cormon 
połączyli ów wątek z motywem przyjaźni dwu druhów, których 
losy krzyżuje miłość do jednek kobiety i, aby podnieść atrakcyjność 
akcji rzucili ją na egzotyczne tło wybrzeży Ceylonu. Zręczne 
sytuacje sceniczne, a przede wszystkim nastrojowa, pełna liryzmu 
i melodyjna muzyka Bizeta zyskała Poławiaczom pereł długotrwałe 
sukcesy. 
Słuchając Poławiaczy pereł stwierdzić można, iż nie wszystkie partie 
tej opery są równe pod względem muzycznej wartości; niektóre 
.fragmenty mogą się wyqawać zbyt ckliwe -i sentymentalne, finałowe 
trio znowu trochę zanadto przypomina Meyerbeera. Wiele jest w niej 
jednak także fragmentów o wysokiej wartości, do których należy 
między innymi sławny romans Nadira, duet Nadira i Zurgi, czy 
choćby orkiestralny wstęp oparty na opadającej chromatycznie 
figurze basu, użytej zresztą także w późniejszych operach Bizetjl -
Iwan Groźny, i Djami/eh. Pełne melodyjnego uroku partie głównych 
bohaterów przyczyniły się też niemało do powodzenia opery, 
a I dramatyczne sceny między Zurgą i Leilą zapowiadają już 
niistrzowski styl Carmeny. 

.Dalsze opery, jak Piękne dziewczę z Perth, czy Djami/eh, nie 
przyniosły Bizetowi .spodziewanego uznania, toteż niejednokrotnie 
musiał się on borykać z trudnościami materialnymi. Większy 
sukces zdobyła sobie muzyka do sztuki Daudeta Arlezjanka 
opracowana później w formie suity orkiestrowej, zaś po całym 
świecie rozsławić imię Bizeta miała Carmen. Niestety była to już 
sława pośmiertna. Niepowodzenie Carmeny podczas premiery było 
tak silnym ciosem dla kompozytora, którego zdrowie już przedtem 
poważnie nadwątliły trudne warunki życia, że w dużej mierze 
przyczynlło się do jego przedwczesnej śmierci - zaledwie w wieku 
lat trzy~iestu siedmiu. 

Józef Kański 



Kalidasa 

Siakuntala 
(fragmenty ) 

Lubo siajwali* kwiatem przykryty, 
. Oczy pięknością zachwyca lotus 
I brudna plama zwiększa tylko blask 

Miesiąca -
Tak i to dziewczę wysmukłe stoi 
Szata pleciona z rogoży prostej, 

Bo cóż, ah cóż, 
Nie jest ozdobą dla postaci pełnej 

Takiego wdzięku . 
... Jej usta płoną jak świeży pączek, 
Wiotkie ramiona są jak gałęzie, 
I młodość kwitnie na całym ciele, 

Jak cudny kwiat! 
... Trzmielu, trzmielu! Muskasz teraz 
Drżące rzęsy cudnych oczu 
Koło uszka drobniutkiego 
Latasz, słodko pobrzękując, 
Jakbyś serca tajemnicę 

Chciał powierzyć. 

Choć się dziewczę dłońmi broni, 
Ty z czary pijesz miód rozkoszy, 
Gdy ja tutaj, ah, na próżno, 
Za pra~dziwym szczęściem tęsknię. 
Trzmielu, trzmielu! Chytry trzmielu! 
... Jakżeby mogła tak nieziemską piękność 
Zrodzić śmiertelna tylko niewiasta! 
Wszak z chmur na niebie, a nie z niskiej ziemi 
Błyskawicowej blask wykwita wstęgi. 
... Gdy pierzchło już wątpienie, 
O serce, miej nadzieję. 
Co ci się ogniem zdało, 
Błyszczącym jest klejnotem 
I czeka tylko czeka 

Sarasvazi szojąca na kwiecie /owsu - Małżonka Brahmy, 
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By go dotknęła dłoń 
Znalazcy szczęśliwego! 

(fragmenty aktu I) 

... Serce dziewczęcia nie łatwo pozyskać, 
a jednak pierś oddycha lżej, 
Widząc, jak myśli, czuje i tęskni 

Ona, najdroższa! 
I chociaż miłość nie dopięła jeszcze 

Swojego celu, 
Błogością wielką serce napełnia 

Wspólne pragnienie . 
... Nie wiem doprawdy, azali Brahma 
Namalowany obraz życiem natchnął, 
Lub, najpiękniejsze wybrawszy kształty, 
W myśli ulepił posąg cudowny -
Ale gdy wspomnę potęgę Stwórcy 
A potem znowu najdroższej wdzięk, 
To mi się zdaje, że stoi przede mną 
Drugie wcielenie bogini Lakszmi*. 
Jej piękność bez skazy jest niby kwiat, 
Którego jeszcze nigdy nikt nie wąchał, 
Albo jak pączek świeży, nie draśnięty 

Dotknięciem rąk. 

Jest niby perła, jeszcze nie przekłuta, 
Jak świeży miód, 

I oto pytam: któż zażywać będzie 
Tej, co.iest cała, jak owoc dojrzały 
Cnót zgromadzonych w poprzednich żywotach? 

(fragmenty aktu Il) 

Ten wiatr z wilgocią nurtu Malini 
Kwiecia lotosu wonność przynosi 
I ręka boga bezcielesnego 
Wzniecony żar 
Gasi w mej piersi. 
... 0 lękliwa, bojaźliwa! 

Oto stoję, tęskniąc srodze, 
By się z tobą złączyć w jedno, 
A ty lękasz się, niebogo 

Mojej wzgardy! 
Pomyśl tylko: 
Snadnie łaska lub niełaska 
Czeka tego, co zabiega 
O twe względy, dziewczę cudne, 
Ale kiedy sama dajesz 
Serce twoje, o jakżeby 
Mógł nim wzgardzić 
Ten, którego ukochałaś 

Ty, najdroższa! 
... O wysmukła! w twojej piersi 
Miłość tylko, tylko tli się, 
Ale we mnie płomieniami, 
Płomieniami wciąż wybucha! 
W blasku słońca księżyc więdnie 
Bardziej, niźli wodne lilie, 
Lilie, co wieczorem kwitną . 
... Śnieżnym wachlarzem z liści lotosu 
Czy mam cię chłodzić, okrągłobiodra, 
Czy mam też stopy twoje różane, 

Gładzić leciutko? 
Z posłania kwiatów miękkich powstawszy 
I odrzuciwszy ze swego łona 
Z liści lotosu osłonę chłodną -
O, jakbyś mogła znieść żar słoneczny 
Ty, taka wiotka, znoju niezwykła! 
... Gdy palcami, wstydu pełna, 
Wargi swoje przysłaniała 
I twarz ciągle odwracała -
Czemuż mi się nie udało 
Ust jej wtedy pocałować, 
Ust najdroższej, pięknorzęsej! 
... Jeśli dotkniesz ust mej lubej, 
Które tylko, słysz, mnie jednemu 





We dnie upojne święta miłości 
Całować wolno, 

Usta najdroższe, co jak im by owoc 
Purpurą płoną -
Wtedy cię zamknę niby w ciemnicy 
W lotosowego kwiecia kielichu, 

Bezczelny trzmielu! 

przekład polski z sanskrytu: Stanisław Schayer 

KALIDASA, największy poeta sanskrycki żyjący prawdopodobnie 
w granicach 350-473 n.e. jego imię (Kali-dasa) oznacza niewolni
ka bogini Kali. a na podstawie jego dzieł. można by sądzić, że 
był człowiekiem szczęśliwym i łagodnym, zdolnym do odczuwania 
cudzego smutku. Pozostały po nim trzy dramaty, dwa długie 
poematy i dwa krótkie. Napisał także kilka innych utworów, które 
nie przechowały się do naszych czasów. 
Dramat SIAKUNT ALA uważany jest za arcydzieło Kalidasy. Akcja 
rozgrywa się w czasch legendarnych, gdy bogowie i ludzie byli 
sobie nawzajem znacznie bliżsi niż w późniejszych wiekach. 
Przytoczone fragmenty SIAKUNT ALI są zwrotkami opisującymi, 
lirycznymi monologami przerywającymi akcję i wplatanymi mię
dzy dialog. 

* siajwali - niepokaźna, pospolita roślina wodna 
Lakszmi - małżonka boga Wisznu, bogini szczęścia i urody 
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GEORGES BIZET 
KALENDARIUM ŻVCIA 
I TWÓRCZOŚCI 

1838 25 października w Paryżu przy rue de la Tour-dlfuvergne przyszedł 
na świat Georges Bizet ochrzczony początkowo trojgiem 1m1on: 
Alexandre-Cesar-Leopold. Jego ojcem był nauczyciel śpiewu Adolphe Armand 
Bizet, zaś matką - Aimee Delsarie, kobieta niezwykle wrażliwa, wykształcona 
i znakomita pianistka. Wywodziła się ona z tej samej rodziny, co słynny malarz 

włoski - Andrea dłl Sarta. 

1Sf7 Georges Bizet, jako niespełna dziesięcioletni, niezwykle uzdolniony chłopiec, 
zostaje przyjęty do najlepszej klasy fortepianu prowadzonej w dawnym 
Konserwatorium Paryskim (rue du Faubourg-Poissoniere) przez Antoine-Francoise 
Marmontela, bratanka znanego pisarza o tym samym nazwisku. 

1851-1852 Bizet otrzymuje kolejno drugą, potem pierwszą nagrodę za grę 
na fortepianie. W tym samym roku (1852) młody muzyk zapisuje się do klasy 
organowej prowadzonej przez Francois Benoist'a. 
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1853 Bizet rozpoczyna naukę kompozycji pod kierunkiem Fromenwl H alh:v 'ego. 

1855 W ciągu dwóch m1es1ęcy - październiku i liswpada, powstaje 
Symfonia C-dur (opublikowana drukiem dopiero w 1935 roku przez 
Universu/-Edi1ion). Symfonia ta - będąca dzi§ jednym z najczęściej grywunych 
w worów Bizeta - skomponowana została pod wyrai nym wpływem osohmvości 
1111"".Vcznej Charles Gounoda. Dostrzec w niej możnu niw11ież pewne remi11iICe11lje 
symfonicznego sty lu Haydna i Mozarta. 

1856-1857 Bizet ubiega się o s~vm1ą Nagrodę Rzymską (Prix de R ome), ale 
u:::yskuje jedynie drugie miejsce za kumatę David skomponowaną do tekstu 
Mile de Momrćul i Gastona d'A/bano. Nie zrażony niepowodzeniem, kompozytor 
po raz drugi staje do konkursu i zdobywa ty m razem nagrodę (Prix de Rome) 
''" ka111u1ę Clovis et Clotilde do teks111 Amćdee Burion. Miesiąc wcześnie; 
tego samego roku (8.04. 1857) odnosi Bize1 im~v sukces ar1ys1yczny : wygrym 1 
konkurs na operetkę ogłoszony przez .'facquesu Offenbucha w jego teatru 
Bouffes-Parisiense. W jury konkursu zusiudałv 1ukie sławy jak Gounod, 
Tlunuas, Hulevy i S cribe, a młodv kompozy tor przedstawi/ swoje najno-zt'-'"" 
tbielo sceniczne - Le Docteur Miracle. 

1857-1860 W końcu grudnia 1857 Bizet wyrusza w podróż do Włoch, aby 
odehruć swoją nagrodę - do R zymu przybywa 28 stycznia i pozostaje w Italii 
przez całe dwa /a1a. Z tego okresu pochodzi opera buffa w dwóch aktach 
Don Procopio skomponowana in modo rossiniano (na sposób R ossiniego), będąca 
ukłonem w s1ronę z nakomitego kompozytora włoskiego; powstaje również oda 
symfoniczna Vasco da Gama. 
l.f' końcu 1859 roku Bizet musi zmienić swoje pluny podróży do Niemiec. 
Otrzymuje złe wiadomości z Francji dotyczące zdrowia 0jego matki i w początku 
1860 roku powraca do Paryżu. 

1860-1862 W ty ch latach zacieśniają się szczególnie mocno więzi przy;azm 
łączące B izeta z Charles Gounodem, który przeżywa} właśnie klęskę swojego 
Fausta na scenie paryskiego Theatre-Lyrique. Gounod powierzył B izetowi 
opracowanie wyciągu fortepianowego innej swojej opery - Philćmon . et Baucis. 
W tym samym czasie Bizet rozpoczy na pracę nad kolejną swoją operą 
- La Guzla de !'Elmir (w jednym akcie) będącą zamówieniem 
Opera-Comique, do której libretto napisali stali współpracownicy Charles 
Gounoda - Jules Barbier i Michel Carre. Jednakże z powodu nieuswnnie 
pogarszającego się stanu zdrowia matki kompozytora, praca nad nowym dziełem 
zupełnie nie posuwala się do przodu. 8 września 1861 matka Bizeta umiera, 
a 10 jak się zdaje przesądziło los nowej opery. Par1yrura La Guzla de !'Elmira 
nigdy nie została ukończona i prawdopodobnie sam kompozytor ją zniszczył. 
W 1861 roku - jeszcze za życia matki - rozpoczął również Bize1 prucę 
nad utworem orkiestrowy m (Scherzo). Był pod wrażeniem paryskiej wizy1y 
Franciszka Lisz ta, którego mial wówczas okazję poznać. 

1863 Data szczególnie istotna dla początku karier_y kompozytorskiej Bizew. 
Tak więc 11 sierpnia na koncercie popularnym, który odbył się w tzw. G'.vrku 
Napoleona (Cirque Napoleon) wykonano, a następnie ... wygwizdano jego 
najnowszy utwór orkiestrowy - Scherzo. Później sam B izet poprowadził 
wykonanie swojej ody Vasco da Gama w S·ocie1 e nacionale des Beaux-Arts. 
Wreszcie, w ty m samym roku pracuje kompozytor nad dwoma nowymi operami: 
Ivan IV, le Terrible oraz Les Pe~heurs de perles. Pierwsza z nich - w swoim 
zamierzeniu - miala być wielkim freskiem historycznym pofwięconym postaci 
cara foana Groźnego, drugą, (Poławiacze pereł) komponował Bize1 nu 
zamówienie L eona Caroalho, dyrektora pary skiego Theatre-Liryque. Premiera 
Poławiaczy pereł odbyła się już 20 września tego samego roku przynosząc 
kompozytorowi umiarkowany sukces. Nie zabrakło jednak również złośliwości 

ze st rony prasy, jak np. kąśliwe uwagi Benedykta Jouvin z Figaro, który 
w żaden sposób nie potrafił doszukać się prawdziwych „pereł" w muzyce 
Bizeta (. .. il n 'y avai1 ni pecheurs dans le poeme, ni per/es dans la musique). 

1865-1866 B izet powraca do pracy nad Iwanem Groźnym i w końcu lata 
1865 oddaje kopiście do przepisania część party tury. Jednakże bez wątpienia 
nie były 10 najlepsze czasy dla prezentowania wielkich epopei historycznych. 
Z apewne sy tuacja polity cz na Francji; narastający ostry konflikt z Prusami; 
stafy się jedną z przyczy n, dla których Bizet zrezygnowal z dalszej pracy 
nud rozpoczętym dziełem. Opery lej zresztą nie dokończył do końca życia. 
W lutym 1866 roku, uwagę Bizeta przykuwa nowy temat zaproponowany przez 
Leona Caroalho - La Jolie Filie de Perth (Piękne dziewczę z Perth). 
Libretto Saim Georgesa i Adenisa powstalo jako dość swobodna inspiracja 
powieścią Waltera Scotta. Bizet skomponowal muzykę niezwy kle szybko 
(w ciągu pół roku) i już w końcu grudnia manuskrypt opery był gotowy. 

1867-1868 Lata te nie przyniosły znaczących wydarzeń ani w życiu 
kompozytora, ani w jego twórczości, choć wypełnione były pracą nad szeregiem 
nowych pomysłów. Za najważniejszy fakt należy uznać premierę opery Piękne 
dziewczę z Perth (1867), która zjednała sobie na ogół przychylną ocenę kryty ki. 
Nieco wcześniej Bizet uczestniczył również w sukcesie operetki Malbrough 
s'en va-t-an guerre (Malbrough wybiera się na wojnę), której był współautorem 
(napisał jej I akt) do spółki z Lequixem, Delibesem i Jonasem. Powstała ona 
na z amówienie Williama Busnacha, kuzyna Genevieve Halevy, przyszłej żony 
Bizeta. W ciągu tych dwóch lat skomponował Bizet prócz tego jedy nie szereg 
pieśni i utworów fortepianowych; rozpoczął pracę nad kolejnym utworem 
orkiestrowym zatytułowanym Roma 

1869-1870 3 'czerwca 1869, w merostwie IX dzielnicy Paryża odbył się ślub 

Bizeta i Genevieve H alevy - córki zmarłego kompozytora. N a uroczystości 
zaślubin obecnych było wiele osobistości z kręgów finansjery i przemysłu, bowiem 
rodzina Halevy miała z ty m środowiskiem bliskie powiązania. Pierwszy rok 
pożycia małżeńskiego jest dla B izeta okresem prawdziwej euforii, jakiej nie 
odczuwał od czasu młodzieńczego pobytu w Rzymie. Mu wiele nowych pomysłów, 

z których niestety żadnego nie doprowadził do końca. Najbliższą ostatecznej 
realizacji była - jak się wydaje - opera-comique Griseldis komponowana 
do tekstu Victoriena .Sardou. Rozstrzygnięty zostaje ogłoszony w poprzednim 
roku ( 1868) konkurs na operę La Coupe de Roi de Thulć, w którym uczestniczył 
Bizet. Nie odniósł jednak szczególnego sukcesu zajmując jedno z dalszych miejsc 
wśród siedmiu nagrodzonych. Konkurs wygrał kompozytor-amator Eugene Diaz, 
zaś trzecią nagrodę otrzymał Jules M assenet. 
W lipcu 1870 cesarz Napoleon III ogłosił stan wojny z Prusami. Ostateczny 
wybuch od dawna narastającego konfliktu kładzie kres - jak na raz ie -
wszelkim planom życiowym i artystycznym Bizeta. Kompozy tor walczy 
w szóstym batalionie Gwardii Narodowej, głęboko przeżywa klęski Francji 
i okrucieństwa wojny . W liście z początku listopada 1870 r. do Guirauda 
deklaruje wyraźnie swoje przekonania republikańskie i nie kryje podziwu dla 
Gambe11y ( ... Je pressens que Gambetta est bien l 'homme que nous esperions. 
Chasser /es Prusiens et garder la Republique!) - przeczuwam że Gambetta 
jest właśnie tym człowiekiem, którego nam trzeba. Przepędzić Prusaków 
i zachować Republikę!. 

}t!Jr0 



Projekr kosriumu U. Brunelleschiego do „Poławiaczy pereł" 

1871-1872 Po wojnie, na progu lara 1871, życie muzyczne Paryża zaczyna 
powoli powracać do normy. Wznawiają swoją działalność /'Opera 
i l'Opera-comique. Jeszcze w lurym, z inicjarywy C. Sainr-Sainsa 
i R. Bussine'a (nauczyciela śpiewu), zosraje zrealizowana ciekawa inicjarywa. 
Powsraje nowe srowarzyszenie koncertowe pod hasłem Ars Gallica mające na celu 
popieranie młodych kompozyrorów francuskich. W śród pierwszych członków tego 

, stowarzyszenia takich jak Faure, Guiraud, Franck, Lalo, znalazł się również 
Bizet. W tym samym roku otrzymuje Bizet propozycję napisania opery do 
libretra powstałego z inspiracji dziełem A. de Musseta - N amouna. Wedle 
życzenia jednego z inspiratorów pomysłu - Camille'a du Locie, urwór miał 

mieć tylko jl'.den akt i nosić bardziej orienrQJny tytuł - Djamllch; życzenie 
to spełnił autor tekstu - Louis Gallet. Bizet zabrał się od razu do pracy, 
choć był wówczas nieco zaabsorbowany prowadzeniem spraw finasowych swojej 
teściowej w Bordeaux. Mimo to partytura była już gotowa w sierpniu, na 
początku marca 1872 rozpoczęły się próby, a 22 maja odbyła się premiera 
Djamilch w Opera Comique. Utwór został nie najgorzej przyjęry, 
sam Bizet był zaskoczony przychylną oceną prasy stwierdzając w lifcie do 
Galaberta, że nigdy chyba przedtem nie dyskutowano tak poważnie na temat 
opera-comique i to w jednym akcie. 
10 lipca. przychodzi na świat syn Bizeta - Jacques; to szczęśliwe wydarzenie 
było oczekiwane przez kompozytora z wielkim niepokojem. W tym samym czasie 
Bizer rozpoczyna pracę nad muzyką do szruki A. Daudera l'Arlcsicnn~ muzyka 
ta okazała się z czasem jednym z najwybitniejszych osiągnięć kompozytora 
zyskując sobie (obok Carmen) największą popularność. 

1873-187' Bizet myślał o napisaniu Carmen już w czasie prób do Arlczjanki 
Pociągała go tematyka iberyjska, a nowela P. Merimee'go wydawała się 

znakomitym materiałem. Kompozytor rozpoczął pracę nad najwspanialszym 
dziełem swego życia mimo wielu przeciwności i nie najlepszych prognosryk. 
W ciągu lata 1873 opera była poważnie zagrożona. Trudności finans'owe teatru 
(Opera-comique) opóźniały decyzję wyznaczenia daty premiery. Bizetowi 
proponowano także napisanie innego dzieła o rematyce hiszpańskiej -
Cyda (nie wg. Corneille'a lecz wg. Guilhena de Castro). Jednakże kompozyror 
nie rezygnuje na szczęście ze swego przedsięwzięcia i wreszcie 1-go września 1874 
rozpoczynają się próby Carmen. 

1875 3 , marca, na prm-ierę = nowegó dzieła G~orgesa Bizet a, o krórym już 
! zawczasu wokół plorkowano, przybyła śmieranka arrysryczna i rowarzyska 
Paryża. W · lożach zasiedli kompozyrorzy Gounod, d'lndy, Benoir, Thomas, 
Delibes, , Massener, Lecoque. Byli znakomici wydawcy - Heugel, Harrmann 
i Choudens a rakże wielcy pisarze - A. Dauder i A . Dumas-syn. Przybyli 
licznie przedsrawiciele prasy wierrząc sensację i nie pomylili się: premiera 
Carmen wywołała srraszliwy skandal! Mieszczańska publiczność Paryża nie 
była w , sranie ocenić właściwie dzieła,· zaszokowana „ okropnofciami" 
i „wulgarnofcią" samego remaru opery, wspaniałej muzyki Bizera po prosru 
nie dostrzegła. 
28 maja Bizer opuszcza Paryż i udaje się do malej miejscowofci Bougival. 
Tam, JUŻ w dwa dni po jego przyjeździe, silny arak choroby reumarycznej 
przykuwa go do łóżka. Kryzys nadwąrlonego od dawna zdrowia kompozyrora 
.okazuje się nadspodziewanie poważny - nasrępuje nagłe osłabienie serca i Bizet 
umiera niespodziewanie w sile wieku i energii rwórczej. Ludovic H alevy wysyła 
3 czertl/ca depesze do przyjaciół zawierające rragiczną wiadomofć - Bizer 
nie żyjf. W środowisku muzycznym Paryża nasrąpiła zupełna konsrernacja 
w obliczu nagłego odejścia znakomitego muzyka, króry - jeszcze kilka rygodni 
wcześniej - był przecież remarem zażarrych polemik i dyskusji. W czasie 
prowizorycznego pogrzebu, króry miał miejsce na cmenrarzu Monrmarrre, 
w imieniu stowarzyszenia aurarów i kompozyrorów dramatycznych (Sociere 
des Auteurs er Composireurs dramariques) mowę pożegnalną wygłosił Jules 
Barbier,~ głos zabrał również Charles Gounod, króry przeżył swego ucznia 
{ przyj~ciela. 

opracował W .A. Brćgy 

„ 





! i' Taniec boga .Kris/my 

Bhartrhari 

Strof trzykroć 
po sto 

(fragmenty) 

44. Drogi mój, choćbyśmy wieczność całą w Trój świecie szukali 
oczy nasze ni uszy nie znajdą człowieka, 
co łatwo okiełzna szalonego słonia swego serca, 
żądnego posiąść słonicę zmysłowych tęsknot i uciech! 

112. Tu słodki śpiew słyszę, tam oglądam taniec, 
ówdzie smakuję nektar, wonie miłe wdycham, 
piersi dotykam dziewczęcych; tu i tam mnie prowadzą zmysły 

delikatne. 
Zwodzi mnie pięciu łotrów o dobro swe dbałych. 

20. Niech ćma duszy pozbawiona w płomień lampy leci, 
a ryba głupia mięso na haku wiszące pożera: 
a czemuż jednak my, wiedzący, nie porzucimy rozkoszy, 
co są jak sidła pełne nieszczęść i otchłań pełna szaleństwa! 

_53. Rozkosze to błyskawice chyże wśród chmur deszczowych 
nawały 

a życie niestałe jak dżdżu kropel zamęt miotany wichurą; 
płoche lqdzkiej młodości tęsknoty. Rozważcie to zaraz, 

mędrcy, 

i w jogę umysły wprzęgajcie; zdobędziecie ją łatwo, 
gdy tylko duch wasz wejdzie w nieporuszone skupienie. 

* * * * * * 

Raja Ajit Singh - miniatura z M arwaru (ok. 1725) 
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Ziemio, matko moja! Wietrze, ojcze mój! Ogniu, mój 
przyjacielu! 

WQdo, krewno moja! Przestrzeni, moja siostro! 
Oto się chylę przed wami, po raz ostatni ręce składając kornie! 
Dzięki obcowaniu z wami spełniłem w nadmiarze dobre czyny 

i jasną wiedzę znalazłem. 
Zdeptawszy bezmiar zaślepienia rozpływam się w Bóstwie 

najwyższym. 

przekład polski z sanskrytu pierwszego fragmentu: Ireneusz Kania 

BHARTRHARI, poeta żyjący prawdopodobnie w latach 570-651, 
klasyk sanskrytu. Był podobno synem króla Gandharwaseny i przy
rodnim bratem Wikramaditji. Jako władca niezbyt szczęśliwy, 
jego rozwiązły tryb życia stał się przyczyną upadku państwa, 
o którego interesy nie dbał. Dopiero śmierć ukochanej żony Pingali 
spowodawała w nim duchowy przełom. Opuścił ludzi, zamieszkał 
w lesie by tam na drodze mistycznej osiągnąć wyzwolenie. Bhar
trhari uważany jest za najsubtelniejszego poetę indyjskiego śred
niowiecza. Nie zostawił żadnych długich poematów, stworzył tyl
ko trzysta oddzielnych strof: sto o roztropności światowej, sto 
o miłości, sto o wyrzeczeniu się świata. Są one prawdziwymi arcy
dziełami kondensacji słowa. 



POLA WIACZE PEREI.. 

Treść opery 

AKT I. 

Cejlońscy rybacy i poławiacze pereł tańcem i śpiewem święcą wybór 
wodza wioski. Został nim dzielny i doświadczony Zurga; teraz 
mieszkańcy przysięgają .mu posłuszeństwo. N a tę właśnie scenę trafia 
powracający do wioski po długiej nieobecności myśliwy Nadir, 
radośnie witany przez wszystkich, a zwłaszcza przez Zurgę, z którym 
od lat łączyła go braterska przyjaźń. Dwaj druhowie wspominają 
dawne dni, kiedy to wędrując wspólnie, zakochali się obaj w pięknej 
kapłance z Candy. Przyjaźń okazała się jednak silniejsza - obydwaj 
poprzysięgli sobie wyrzucić z serca uczucie, które mogłoby uczynić 
ich wrogami. Na zapytanie Zurgi odpowiada Nadir, iż dochował 

przysięgi, nie starał się bowiem nigdy odnaleźć tajemniczej 
nieznajomej, choć do dziś nie zapomniał o niej (duet Au fond du 
tempie saint). 
Do brzegów wyspy przybija łódź wioząca Leilę - kapłankę Brahmy, 
która modlitwą swą ma chronić mieszkańców wioski od 
niebezpieczeństw w czasie morskich wypraw. Składa ona przed Zurgą 
przysięgę, iż trwać będzie w czystości, poświęcając się jedynie służbie 
bożej; w wypadku złamania przysięgi czeka ją śmierć. Gęsty welon 
nie pozwala nikomu ujrzeć twarzy kapłanki, lecz Nadir po głosie 
poznaje swoją ukochaną, i miłość, tłumiona niegdyś siłą woli, 
wybucha w jego sercu (romans Nadira Je crois entendre encore) . 
Leila również poznała Nadira i Zurgę; serce jej przejął nagły lęk, 

gdyż już wtedy w świątyni, ogarnęła ją miłość do pięknego łowcy -
N adira. Po chwili wahania decyduje się jednak wypełnić swe 
posłannictwo. Prosi więc potężnego Brahmę (aria O Dieu Brahma) 
o opiekę nad powierzonym jej modłom plemieniem; głosowi 

dziewczyny towarzyszy chór kapłanów i ludu zebranego w świątyni. 

AKT II. 

Nadir, zmyliwszy czujność strzegących Leili zbrojnych strażników, 
przybył do niej pod osłoną mroku. Oboje wiedzą, co im grozi, 
gdyby odkryto ich spotkanie, lecz miłość tłumi wszelką ostrożność 
i rozwagę (duet Par cet estroit sentier). Niestety towarzyszący Leili 
kapłan N urabad wyśledził spotkanie kochanków i podniósł alarm. 
Schwytani, doprowadzeni przez oblicze wodza - Zurgi, który 
początkowo pragnie oszczędzić przyjaciela i uwolnić oboje, kiedy 
jednak spada zasłona z twarzy dziewczyny i Zurga poznaje w niej 
Leilę, ogarnia go zazdrość i gniew na przyjaciela, który złamał 

przysięgę: postanawia, iż oboje o świcie zostaną straceni. 

AKT Ili. 

Odsłona I. Wśród nocy samotny Zurga pogrąża się w posępnych 
rozmyślaniach (aria L'orage s'est calme). Chciałby pomścić się na 

Nadirze, który zdobył serce ukochanej przez niego Leili, i na niej, 
która wzgardziła jego uczuciem, a jednocześnie ogarnia go rozpacz 
na myśl, iż to właśnie on skazać musiał oboje na śmierć. Mimo to 
odrzuca prośby Leili, która błaga go, by kazał stracić tylko ją, 

a ocalił Nadira. Gdy jednak Leila daje mu swój naszyjnik prosząc, 
by oddał go jej matce, Zurga poznaje swój własny dar dla 
dziewczyny, która kiedyś w groźnym niebezpieczeństwie ocaliła mu 
życie: w duszy jego zachodzi zmiana. 
Odsłona 2. Wstał dzień i podniecony tłum oczekuje skazańców. 

Jednak Zurga, podstępem oddaliwszy całą ludność od miejsca 
egzekucji, uwalnia Leilę i Nadira, sam zaś pozostaje, by ponieść 

śmierć z rąk przekonanych o jego zdradzie współplemieńców . 

Józef Kański, Przewodnik operowy. PW M 1968 



RAYMOND ROSSIUS (Belgia) 

Urodzony w Rochefort w 1926 roku. Rozpoczął działalność artysty
czną jako śpiewak (baryton) występując przez jeden sezon w Theatre 
Royal de Liege. Następnie był pierwszym barytonem w teatrach 
operowych w Gandawie, Charleroi, Mons, N amur i w teatrze Alham
bra w Brukseli. Rozpoczął także pracę jako reżyser przygotowując 
szereg spektakli operowych i operetkowych dla teatrów Mons i Char
leroi, współpracował również jako reżyser przez 8 lat z belgijską 

telewizją. W dalszym ciągu swojej artystycznej kariery Raymond 
Rossius sprawuj.e szereg funkcji kierowniczych w rozmaitych insty
tucjach na terenie Belgii. Był: dyrektorem opery w Mons, dyrekto
rem serwisu kulturalnego prowincji N amur (Maison de la Cultur 
de Namur), współdyrektorem Theatre Royal w Liege z Marcelem 
Desiron, sekretarzem generalnym Opera de Wallonie, dyrektorem 
naczelnym Centre Lyrique de W allonie przekształconym w 1980 
roku w Opera Royal de W allonie. 
Aktualnie Raymond Rossius jest dyrektorem naczelnym Opera Ro
yal de Wallonie, vice-przewodniczącym Rady Muzycznej francuskiej 
wspólnoty kulturalnej w Belgii (Conseil de la Musique de la Com
munaute Culturelle Francaise de Belgique), przewodniczącym Zwią
zku Zawodowych Artystów wspólnoty frankofońskiej w Belgii 
(A.A.P.E.B:) a także sekretar~em generalnym Międzynarodowego 
Kongresu Teatrów Operowych (Liege 1980 - Verona 1984). 

MARIE-CLAIRE V AN VUCHELEN (Belgia) 

Urodzona w Liege w 1938 r. Studiowała w swoim rodzinnym 
mieście a następnie kontynuowała naukę w Paryżu w latach 1957-59. 
W 1960 roku rozpoczęła pracę jako scenograf projektując kostiumy 
do spektakli w dwóch teatrach Brukseli (Rideau du Bruxelles i Theatre 
de l' Alliance). W latach 1961-1964 przebywała w Brazylii (Sao 
Paulo) projektując dekoracje i kostiumy do wielu sztuk dramatycz
nych. W 1963 otrzymała nagrodę rządu Brazylii, następnie nagrodę 
Stowarzyszenia Krytyków oraz wyróżnienie honorowe podczas 

1VIII-go Biennale w Sao Paulo. Od 1967 pracuje jako scenograf 
w Centre Lyrique de Wallonie (Liege). Opracowała oprawę sceno
graficzną dla wielu spektakli operowych. (Mathis der Maier Hin
demitha, Fidelio Beethovena, Arabella R. Straussa, Czarodziejski 
flet Mozarta, Opowieści Hoffmanna Offenbacha, Cyrano de Berge
rac premiera światowa opery Danblonda wg. Rostanda, i in.) Współ
pracuje także z Ballet de W allonie w Charleroi przygotowując dla 
tego zespołu kostiumy. Spośród innych prac scenograficznych należy 
wymienić jej projekty przygotowane dla Centre dramatique de Liege 
oraz Theatre Nouveau Gymnase (Paolo ['aoli Adamova, Poskromie
nie złośnicy Szekspira, Kaprysy Marianny de Musseta, Marat-Sade 
Weissa). Dla Theatre Experimental de Belgique zrealizowała Punk 
et Punk i Colegram Arrabala oraz widowisko zatytułowane Wojak 
Szwejk na drugiej wojnie światowej. Od 1975 roku Marie-Claire 
van Vuchelen jest profesorem scenografii w Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Liege. 

DUŻA SCENA 

Opery 
Berg 
Bizet 
Humperdinck 
Moniuszko 

Mozart 
Musorgski 
Offenbach 
Puccini 

Szymanowski 
Verdi 

Wagner 
anonim XIII w. 

Balety 

Adam 
Czajkowski 

Delibes 
Yerma 
Goya 
Herold 
Szymanowski 

Balety Alberto 
Mendeza 

Karłowicz 
Kurpiński 
Lecuona/Lalo 
Lovenskjold 
Lumbye 

TEATR WIELKI ZAPRASZA 
Repertuar w sezonie 1984/85 

Wozzeck 
Poławiacze pereł 
Jaś i Małgosia 
Hrabina 
Paria 
Halka 
Starszny dwór 
Wesele Figara 
Borys Godunow 
Opowieści Hoffmanna 
Cyganeria 
Madame Butterfly 
Tosca 
Król Roger 
Don Carlos 
Rigoletto 
Traviata 
Holender tułacz 
Ludus Danielis 

Giselle 
I ezioro łabędzie 
Spiąca królewna 
Coppelia 
(z muz. M. de Falla) 
(muz. Rodrigo i Turina) 
Córka źle strzeżona 
Madragora, 
Mity, 
Harnasie 

(muz: Pugni, Mauri, Egiies, 
Haendel, Marcello) 
Stanisław i Anna Oświęcimowie 
Wesele w Ojcowie 
Suite en blanc 
La Sylpbide 
La Ventana 

MALA SCENA 

Bargielski 
Bogusławski 
Czyż 
Duniecki 
Haendel 
Z. Rudziński 
Strawiński 
Britten 

W małym dworku 
Sonata Belzebuba 
Inge Bartsch 
Paziowie królowej Marysieńki 
Amadigi 
Manekiny 
Historia żołnierza 
Mały kominiarczyk 

Planowane premiery w sezonie 1984/85 

DUŻA SCENA 

Donizetti 
Beethoven 
Kurpiński 
Mahler 

Puccini 

Łucja z Lammermoor 
Fidelio 
Królowa Jadwiga 
Miłość i ból i świat i marzenie -
wieczór baletowy z muzyką 
I i X symfonii. 
Turandot 

MALA SCENA 

Bruzdowicz 
Krauze 
Mozart 
Wieczór młodych 

Wieczór baletów polskich (muz. Miinchheimer, Penderecki, 
Wański) 
Arcydzieła Choreografii XX wieku: · 
Strawiński - Apollo i Muzy, Ptak Ognisty 
(choreografia Balanchine'a i Bejarta) 

Trojanki (wznowienie) 
Szaty 
Uprowadzenie z Seraju 

polskich choreografów 
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ODZNACZONY ORDERE!\I SZTANDARU PRACY I KLASY 

. BOK ZAŁOzENIA 1833 

' 

Dyrektor naczelny i artystyczny - ROBERT SATANOWSKI 

@izeb 
:POłAWJACZE 

( LES PECHEURS DES PERLES ) 

ope~a w 3 aktach 
librettp : M.Carre i E.Cormon 

Przekład polski : Krystyna Chudowolska 
~ 

kierownictwo muzyczne : 
BOGDAN HOFFMANN 

· reżyseria : 
RAYMOND ROSSIUS 

scenografia : . 
MARIE-CLAIRE VAN VUCHEL$N 

przygotowanie choru : · 
MACIEJ CEGIELSKI 

choreografia : 
„ . TERESA KU.JAWA 

premiera 15 lipca 1984 
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GRAżYNA CIO~SKA 

Nadir ~ • •_' • • • • • • • • • • •· ~ .• • • • • . •• • . • • \ • . • PAULOS RAPTlS 

Zurga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • BROMSLA.W PEKOWSICJ 
• • • • T 

. ' Nurabed. MAREK wo.JCD:CHOWSIQ..-

Partie eolowe w ac.-ch bal8łowycb ~ 

:KRY~ CICHORZEWSKA/ ED'YTA WA&LEWSXA V 
' . orac . 

RENATA AGACIAK, EWA BOREK.· MAŁGORZATA Ct:Nl>R.O• MAŁGO

RZATA FALKOWSKA. JOLĄNTA GRYGOLOWICZ0 "BEATA KRAJEWSKA, 

IWONA KOWALCŻYJ<. EWA K~OD~BSJ<A. ANITA PIETREWICZ. 

. WANDĄ RÓŻYCKA. ~ąDALENA SIEK, BOŻENA SzYMA.!CSKA. 
. . I 
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ORKIESTRA. CHOR I BALE-T TEATRu 1'JELKIEGO 

A41yatenł ac-grafa: AgNeazka Orłonowaka / 
Aaylltenł Choreografał Janina Galllcow81ca 

Inaplcjenc:h Bogumił Słtorakl. J.awtaa Burazt)nowlcz 
Suflerzyi Romuald Walter0 Lech Jaclcow81d 

xJ Artystka wyat.irpuje ' po raz płerwazy w taj P8fUL · 
DRUK BEZPŁATNY 
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