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Geo r ges Bize t (1838-1875) 

Karol S tromenger 

GEORGES BIZET I JEGO "CARMEN" 

Dziwne losy przechodziła muzyka Bizeta. Za życia kompozy
tora największe powodzenie miała uwertura koncertowa Patrie 
- jeden z jego najsłabszych utworów orkiestrowych - a jego 
młodzieńcza, urocza Symfoni a C-dur, dzieło siedemnastolet nie
go ucznia paryskiego Conservatoire, symfonia dziś tak zdrowo 
zadomowiona w koncer towych repertuarach świata, była do 
niedawna w ogóle nie znana ; wyszła z ukrycia dopiero w 60 lat 
po śmierci kompozytora, któr y, zdaje się, sam o niej zapomniał. 

Spośród jego oper z okresu p ierwszej dojrzałości tylko dwie 
większe miały słabiutki sukces uznania. A Carmen, najdojrzal
sza i najoryginalniejsza, na paryskie j premierze w roku 1875 
w Opera Comique, była historycznym fiaskiem. Paryska kry
tyka orzekła wówczas, praw ie jednogłośnie, że t a opera jest 
niemelodyjna, że jest sosem bez pieczeni, że jej muzyka jest 
skażona wagneryzm em ... O m uzyce Wagnera ówcześni znawcy 
Paryża mieli pojęcia co najwyżej m gliste, a publiczność Opery 
Komicznej n ie wychodziła z drobnomieszczańskiego kręgu 

takich oper, jak Fra D i avolo, Biała Dama. Trzeba było dopiero 
ośmiu lat światowych sukcesów opery Carmen, aby Paryż 

zaczął p owoli korygować swój zawstydzający werdykt z czasów 
jej premiery. Ale tej rehabilitacji Bizet nie dożył - umarł 

dokładnie w trzy miesiące po prapremierze Carmen. I nawet 
jego pośmiertne zwycięstwo bywało przetykane nowymi nie
porozumieniami. Ten s·tan rzeczy przetrwał do dnia dzisiejsze
go. Carm en pozostaje nadal kwestią. 

Bo cóż z tego, że uZinały ją za arcydzieło sceny operowej au
torytety z tak różnych sfe.r muzycznych, jak Wagner, Brahms, 
Czajkowski , Strawiński! Cóż z tego, że Nietzsche odczuwa 
w Carmen swe wyzwolenie spod władzy i m agii wagnerowskiej , 
że inni mówią o perle śródziemnomorskiej k ultury, o kwinte
sencji ducha francuskiego, ducha ładu i jasności - kiedy ta 
zwycięska w całym świecie opera pozostaje ofiarą swej włas
nej„. popularności! Popularność Carmen żąda ofiar, popular
ność nienasycona efektem„ dodatkowym, często zbytecznym, 
często nie w duchu ani w stylu samego dzieła. 

Naprzód groziło te j operze spowszednienie. Setki, nawet 
tysiące przedstawień w samej Opera Com ique spowodowały 



rdzewienie dzieła w rutynie. Aż dziwili się inteligentni mu
zycy francuscy, że Paryż nie może się zdobyć na przyzwoite 
wykonanie arcydzieła sceny narodowej. Zresztą i wśród samych 
muzykografów francuskich odzywają się zarzuty stawian0 tej 
operze, zarzuty już nie tak prymitywnie niedorzeczne, jak 
w czasach prapremiery, ale w rodzaju: muzyka tej opery 
wcale nie jest francuska, tylko na wpół żydowska (?), a na 
wpół hiszpańska - albo: hiszpańszczyzna Carmen nie jest 
prawdziwa, Ravel lepiej władał kolorytem hiszpańskim, Bizet 
wcale nie znał Hiszpanii - itp. 

Dla opery Carmen znacznie więc e j respektu i nawet mu
zycznego zrozumienia okazywały sceny niemieckie, zwłaszcza 
Opera wiedeńska, z której to właśn1e w roku 1876 Carmen wy
ruszyła na podbój operowego świata. Co prawda zawsze trudno 
było na scenach austriackich i niemieckich o dobrą obsadę 

partii, zwłaszcza tytułowej, poza tym szwankowało niemieckie 
tłumaczenie. Znamienne jednak, że ostatnio Opera w Kolonii 
wystawiła Carmen w nowym tłumaczeniu i w uwagi godnej 
re-autentyzacji, dokonanej przez niemieckiego muzykologa 
nazwiskiem Heinrich Strobel (wyd. u Simrocka). Odnowiciel 
sięgnął do źródeł z czasów paryskiej prapremiery. Bo już 

w czasie prób w roku 1875 zaczęła się praktyka wkładek do 
partytury autentycznej. Niektóre interpolacje aprobował kom
pozytor, na inne musiał się zgodzić. Z czasem, po śmierci Bi
zeta, wkładek przybywato coraz więcej. Już wiedeńska Opera 
wprowadziła, w ostatnim akcie, muzykę taneczną z dawniej
sze j opery Bizeta La Jolie Fille de Perth; warszawska oper a 

Metryk a chrztu Bizeta z roku 1840. 

Scena z prapremiery „Car-· 
m en" w Opera Comiąue 

w Paryżu, rok 1875 

F ragment rqkop isu 
„ Ca rmen". 
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Dom, w k tórym umarł Bi
zet . Bougival pod Paryżem. 

w tymże akcie wystawiła dla większej atrakcyjności cały Hisz
pański kaprys Rimskiego-Korsakowa. Dziś Grand Opera w Pa
ryżu, przejąwszy Carmen od Opery Komicznej, prócz wkładek 
tanecznych raczy publiczność obfitym dodatkiem akrobatyki 
i pokazem żywych zwie!fząt. Wreszcie w roku 1966 salzburski 
f estiwal operowy przedstawił widzom-słuchaczom Carmen -
pod dyrekcją i w reżyserii Herberta Karajana! - z tak obfitą 
okrasą tańców, że już w drugim akcie widziano tam aż cztery 
wkładki baletowe, czyli gospoda oberżysty Lillas Pastii wystą
piła z sutą rewią w stylu Casino de Paris, dla dewizowej 
turystyki„. I taką wersję firmował sławny dyrygent, znany 
z dobrego nagrania serii płytowej Carmen, z rozsądnymi ·tem

pami! 
Tempa tej opeJ:y! Znamy to obłędne przyśpieszanie temp mar 

szowych w Carmen. Od razu pierwsze takty orkiestrowego 
wstępu: kompozytor przypisuje metronomiczmie, że ma to być 
po~uwista grandezza cyrkowego pochodu. Wieleż to razy ten 
pierwszy maJ:·sz i marsze następne - a jesrt ich kilka, bo nie 
ma opery komicznej bez marszów! - słyszaJio się w tempie 
zwariowanego galopu, bez tchu, bez charakteru! Tak - Carmen 
zawsze pozostaje kwestią. Jasność, trafność, celowość tej mu-

zyki , słowem najoryginalniejszy i najlepszy styl tej opery, 
zawsze bywa narażony na pogoń zia popularnością maksymalną. 

A w tej właśnie operze panuje doskonała har-monia między 
jaskrawością a finezją. Tyle w niej cyrku, ile potrzeba dla cha
rakteru i fasonu, tyle efektu, ile zniesie dobry styl. Zapewne 
i w przeciwnym kierunku można przesadzić mozartowską fi
nezją. Ale wreszcie widywano już dobre przedstawienia tej 
opery, nawet nie na wielkich scenach i bez szukainia oryginal
nego ]Jodejścia. I okazywało się, że szczytowe dzieło Bizeta 
jest zjawiskiem doskonałej . harmonii w uj ęciu wielkich kQl!l
trastów, dziełem, które intryguje oryginalnością i artystyczną 

dojrzałością. Jaką drogą doszedł autor do takich szczytów? 
Powodzenie Carmen, już od dziesiątków lat, wzbudziło żyw

sze zainteresowanie stopniami rozwoju talentu Bizeta, kolejami 
jego żywota artystycznego. Urodzony na stokach paryskiego 
Montma·rtre'u, był Bizet synem .skromnego muzyka, nauczyciela 
śpiewu, który -- podobnie jak ojciec Schuberta - p!rzeżył sław

nego syna o lat kilkanaście. Niewiele wiemy o matce Bizeta, 
jednak zapewne była muzykalna, bo pochodziła z rodziny mu
zyków i była wybitnie inteligentna. Utrzymuje ona z synem, 
kiedy ten przebywa w Italii, korespondencję, w której zaznaczy 
s i ę jego talent pisarrski i wielostronność jego zainteresmvań. 

Przez jakiś czas chłopiec nawet zamyśla zostać literatem. 
Jednak muzykaln y dom rodzinny i bardz,o wcześnie rozbudza.na 
muzykalność od razu wyznaczają mu zawód muzyka. w parys
kim Conservatoire , je'Szcze jako młody chłopiec, Bizet .wyróżnia 
się w klasach fortepianu (stał się z czasem świetnym piani stą) 

i teoJ:ii, a później w klaisie kompozycji - jako uczeń J. Fr. 
Halevy·ego i Ch. Gounoda. Profes·oro1wie widzą w nim indywi
dualność, podziwiają jego gust artystyczny, wytrwałość w upo
dobania.eh niebanalnych. Halevy poleca młodzieńca Operze 
Komicimej jako korepetytora i chórmisrtrza. Wnet w młodym 
abituriencie klasy kompozycji widzimy kandydata na rzymską 
nagrodę. 19-letni Bizet rzeczywiście zdobywa Prix de Rome, 
tj. stypendium na pięcioletnie studia i pobyit w rzymsk iej Villa 
Medicis. PodJ:óż do Rzymu wiedzie go p!rzez Lyon, Orange, 
Nimes. Avignon, przez słońce Prowansji, kraju jego przysz.łej 

Arlezjanki. 
Rzymska nagroda w okresie jej ustanowienia, tj. w roku 1805, 

miała dla muzyków francuskich jeszcze pewne znaczenie i sens, 
wynikające z wielki.ego autorytetu i wielkich tradycji muzyki 
włoskiej. Ale w połowie XIX stulecia była już przeżytkiem. 

Muzyka wloska, a zwłaszcza muzyka instrumentalna, znajdo
wała się w tym czasie w stanie zupełneg.o upadku. Tak ciasny 
i jednostronny był we Włoszech kult opery, że najlepsi jej 
włos.cy przedstawic1ele - kompozytorzy i śpiewacy - chętniej 

d:ziaŁali we Francji, Anglii lub na objazdaicb po całej Europie 
niż we własnym kraju. Podobnie jak niegdyś Berlioz, a po nim 
Gounod, tak i Bizet .niewiele korzystać może z włoskiego śro-



dowiska muzycznego. Ale podziwia Rzym historyczny, jak mu 
z alecał Gounod, mówiąc, że przez podziwianie rozwija się 

w człowieku dusza. 
Biz.et odrabia st atut owe envois (przesyłki kompozycji do Pa

ryża), Instytut zaleca mu komponowanie muzyki religijnej, 
której Bizet podejmuje się bez przekonania, bo woE pisać małe 
opery . Planuje jednak napisanie włoskiej symfon ii, z której 
wyl.oni się w końcu Roma - raczej orkiestrowa suita niż sym
fo nia. Owocem włoskiego pobytu będą jednak wrażenia z pod
róży po Italii: Rzym, Neapol, Florencja, Wenecja. Powrócił też 
Bizet, jak wielu przed nim i po nim laureatów rzymskich, do 
Paryża p rzed upływem pięciu lat. T ylko w Paryżu spełn i się 

jego powołanie, cor a z wyrażniejsze, powołanie do sceny mu
zycznej. 

Celestyn a Gallic-Marie, 
p ie rwsza odtwórczyn i 
roli Ca rmen w parys
kiej Opera Comique, 
rok 1875. 

Łatwiej m u byio jednak znaleść swe przeznaczenie, niż dobre 
libretto operowe. Niezwykle obfita jest l ista tytułów oper 
Bizeta planowanych, a lbo nigdy n ie zaczętych , albo zniszczo
nych p rzez kompozytora, albo wreszcie pozostawionych w mn iej 
lub więcej zaawansowanych szkicach . Powstaje opera Poławia

cze pereł wykonana w roku 1863. Nie jest to pierwsza opera 
Bizeta. a le jego p ierwoc ina z okresu wczesnej dojrza łośc i. Przy
j ęta przez publiczn o ść i krytykę raczej ozięble , opera ta p o 
18 przedstaw ieniach znikn c;la z r epertuaru, poszła na r azie 
w niepami ęć, aby po 23 lata ch - na skutek rosnącej sławy 

autora Carm en - powrócić na s c en ę Opera Comique i następ 

nie prz.ejść przez w iele scen operowych Europy. 

Enrico Caruso w roli Don 
Josego . 



Mniej s zczę5liwa była kariera następnej z ukończ.onych oper 
Bizeta - Piękne dziewczę z Perlh. Premiera była kilkakrotnie 
odkładana: raz trzeba było ustąpić miejsca operze Gounoda 
Rome0 i Julia, potem Don Carlosowi Verdiego, zamówionemu 
z okazji pa1·ys kiej w ystawy 1867. Wreszcie Dziewczę z Perth 
doczekało wykonania, nawet dobrego, zyskało nieco u znania 
w p r asie. ale znowu po 18 przedstawieniach oper a znikła z re
p er tuaru. aby powrócić- nadal śladem Carmen! - po 23 la
tych zapomnienia. Niewiele też miało Dziewczę z Perth powo
dzenia na scenach niefrancuskk'h. Libretto jest zawiłe i dość 

niedorzeczne, a w Ś•rodowisku szkockim (treść pochodzi z opo
wieśc i Waltera Scotta) Bizet nie czuje się dobrze i niewiele 
kolorytu lokalnego wniesie tu wędrująca po Szkocji Cyganka. 
Jednak nuta egzotyczna jest już u Francuzów w modzie, Bizet 
szukał j e j zastosowania w cejlońskich Poławiaczach pereł. 

Bizet przebywa przeważnie w Vesinet pod Paryż.em, gdzie 
ojciec jego nabył domek z ogrodem. Tu kompozytor pracuje 
zapamiętale, ale przeważnie na zamówienie wydawców. Rob i 
arrangernents, wyciągi fo-rtepianowe, orkiestruje cudze utwo['y. 
Musi odrabiać czarną robotę, bo rzymskie stypendium już wy
gasło . A trzeba mu myśleć o własnym domu, bo ożenił się 

z piękną Genowefą Halevy, córką autora Zydówki, niegdyś 

jego profesora kompozycji. Małżeństwo było bardZJo szczęśliwe, 
trwało sześć lat - Bizet dożył lat mozartowskich , umarł w wie 
k u la t 37. Po jego śmierci wdowa poślubiła pa-ryskiego adwo
ka ta Emila Strausa (Strausowie byli zaprzyjaźnieni z Marcelem 
Proustem, a p ani Geneviev e Straus miała być p o•dobno proto
typem ks iężny de Guermantes. Umarła w Paryżu w rnk u 1926). 

Ostaitnie lata Bizeta nie przynoszą wielu zmian w jego ży ciu 
zewnętrzn ym. Ale znaczą się k ompozycjami, w których przebija 
CO[' a z wyraźniej jego świadomość , że znalazł włas ne obli cze. 
Te kompozycje to: suita na fo·rtepian, Zabawy dzi ecięce na czt ery 
ręce, muzyka incydentalna (wkładki muzyc ZJne) do dramatu 
Alfonsa Daudet Arlezjanka, wreszcie jednoaktówka operowa 
Djami leh. 

J eux d'Enfants to seria utwo·rów charakterysty cznych , k tó
r ych muzyka francusk a już wydała znakomite przykłady w st a
rofrancuskich suitach klawesynowych. W kompozycji dzie
c i ęcej suita Bizeta poprzedza później sze cykle, jak : Chi ldren's 
Corner Debuss y ' ego, Dolly Faurego, Ma M ere l 'Oye Ravela. 
Trzeba było wielu lat, aby w Zabawach dziecięcych docenić 

żywość wyobraź:ni, ostrość sprofilowani.a i oryginalność cha
r akteru każdej z kilkunastu miniatur. 

Nie miała też z pocz.ątku powodzenia muzyka sceniczna do 
Arlez jank i, choćby dlatego, że kry tycy muzyczni nie chcieli 
zaszczycić jej omówieniem, jako że nie brali ser io melodra

matu Alfonsa Daudet, na•wet z muzyką Bizeta. Ale zestawił on 
z te j muzyki suitę koncertową i w tej postaci Arlezjanka miała 
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Be niamino Gi g li w roli D o n Josógo. 

Emma Calve w r o li Ca rm en . 

powod zenie ; nawet stała się , za ży cia Bizeta, kompozycją po
pula rną w d obrym znaczen iu. 

Po upadku dr ugiego cesarstwa zaznaczyło s ię w sztuce fr an 
cuskiej ożywien ie . Vl muzyce w idzimy ustępowanie na dalszy 
p lan frywolnej operetk i oraz pewien zanik salonowego wirt uo
zostwa - al e widzimy też ożyw ienie koncertów symfonicznych. 
Powstały insty tucje: Concert Nat ional , Narodowe Towarzystwo 
Muzyczn e, d z i a łali dyrygenci Pasdeloup i Colonne, k tórzy włą

czali do programów kompozycje w spólczesnych F r ancu zów. 
Bizet z.nalazł się wśród nich jako a utor symfonii R om a, uwer 
tury P atrie i zorkiestrowanych prze z s iebie J eux d'Enf ants , 

Ma r io D c l Mon ::i co w roli Don Josego 



a zwł aszcza s uit y Arlez janka wraz z jej dalszym c iągiem, t j. 

Drugą suitą Arlez janka, zorkiestrowaną p rzez Ernes ta Guiraud . 
. Jednak wykonana w Opera Comique w r. 1872 jednoaktówka 

Bizeta Djamileh była znów fiaskiem. Zas ł użyło na n ie libretto, 
bez a kcj i, dramatycznego napięcia : Muzyka Djamiieh , opery 
r zadko wykonywanej na scenie, dopiero w epoce pły t i radia 
doczekała si ę oceny, jako klejnocik o rzadkim uro k u, intrygu
j ący błyskiem egzotyki i oryginalnością kolorytu w szczegółach , 

jak : chór żeglany na Nilu, taniec dziewcząt egipskich (almeid). 
marsz n iewolników, a zwłaszcza ghazel t j , balladowa pieśń ta
neczna. Duet końcowy w Djamileh już zapowiada styl Carmen. 

Przerobienie Carmen Prospera Mer imee na libretto op erowe 
było pogwałceniem arcydzieła fra ncuskiej nowelis tyki, z k tó
rego jednak wynikł o arcydzieło libretta operow ego. Nie jakoby 
słowa t ego libretta były zjawiskiem literack im , owszem słowa 

te są nieraz dobre, c zęściej marne - ale r ozplanowan ie akcji , 
następstwo scen, skala kontrastów , dramatyczne zakończenie 

aktów, otio dowody scenicznego zmysłu i doświadczen ia Henri 
Meilhac'a i Ludo vica Halevy'ego (który był bratankiem kompo
zytora Żydówki, teścia Bizeta). Cyganka ze sławnej noweli, za
gadkowa kobieta-łasica, w operze stała się kobietą fatalną, k rwi
stą femme f atal e, typem dobrze znanym z powiesci francuski ej. 
Tak iej kobiecie trzeba było przeciwstawić w operze kobietę 

anioła, czyli trzeba było stwor zy{: Micaelę, której nie m a 
u Mer imeego. 

Pubhczność premiery Carmen Bizeta nie odczuwała pogwał

cenia dzieła literackiego. Gmszyła się, że postać ty tułowa jes t 
kobietą rozwiązłą, a przecież Oper :i Comique jest miej scem , 
gdzie chodzą pary narzeczonych (z identyczną refleksj ą spot 
k amy się w r ok u 1911, przy wykonaniu opery Ravela G odzin a 
hiszpańska) . Bardziej niż zgorszona, publiczno ść była zaw ie 
dz.iona, że opera z etykietą komicznej kończy się morders twem. 
Najwięcej zaś rozczarowania sprawiła słuchac zom muzyka Bi 
zeta. Nic dziwnego., że zacofanym muzycznie paryżanom nie 
traf iła do przekonania partyt ura, pełna finezji in strumental
n ych i harmonicznych, treściwa - przy idealnej zwięzłośc i. Ale 
t rudno zro zumiec, że dramatyczn y ładunek czterech finałów n ie 
zelektryzował słuchaczy paryskich, obytych - zdawałoby się -
z teatrem. 

Jednak mimo nieporozumień odbyło· się przeszło trzydzieśc i 

przedstawień jeszcze za ży cia Bizeta. W przeddzień śmierci kom
pozytora (umarł w trzy miesiące po p remierze) - Opera Wie 
deńsKa zgłosiła goto',vość wystawienia Carmen . A w t ymże 

pierwszy m sezonie Czajkowski z najwyższym zachwytem słu

cha w Paryżu C a.:rmen , k tórej przepowiada już bliski, n a j świet 

nie jszy sukces światowy . 

Dialog mówiony, który pierwotnie przegradzał partie mu
zyczne, w krótce zastąpiły niedługi e recitatiwy, Skomp onowa! 
j e przyj a ciel i kolega Bizeta, Ernest Guiraud. W okr esie między-



wojennym paryska Opera Komiczna znów przywróc iła dialog 
mów ion y, co odpowiada tradyc ji francusk iej opery k omicznej. 
J ednak Bizet jest niezależny od jakiejkolwiek tradycj i: Car
men żyje własnym życiem sce nicznym, opera ta nie m a wz.urów 
w teatrze dawniejszym, nie stworzyła też nowego kierunku, 
a nie przes taje zadziwiać j e dnol itością swego ar cybarwnego 
stylu . 

J uż dawno podały prz.ewodniki operowe, że Habanera z pierw
szego aktu jest wierną cytatą melod ii Sebastiana Yradiera , 
z jego zbioru hisz.pansk ich śpiewów (wydanego w roku 1864). 
Z tego również zbioru po chodzą m elody jne elementy, uj ęte 

w instrumen talny m wstępie do czwartego aktu Carmen. Słowa 

G race Bumbry w roli Carmen. Salzburger F estspie le 1966. Inscenizacja 
i kierownict\vo muzyczne Herberta von Karajana. 

„ Carmen" w parysk ie j Op era Comiq ue w r oku 1905. 

Habanery: B o miłość to cygańskie dziecię - nie pochodzą od 
librecis tów, tylko od sam ego Bizeta , który własnym tekstem 
zastąpił proponowan y tekst libretta. Wiadomo też, że instru
m entalny wstęp do trzeciego aktu Carmen i następujący p o 
nim chór przemyt ników były pier wotnie epizodami Arl ez jank i . 

Jednak żaden z tych fragmentów przejętych czy wręcz zapo
życzonych nie ra zi odmiennością , wszystko wchodzi w am al
gam at stylistycznie doskonały, opera rob i wrażenie dzi eła jed
nego rzu tu - przy całym je j bogactwie i różnorndnośc i. Nigdzie 
też nie znać, że Bizet przystępują c de pisania swego osta tn iego 
dzieła scenicznego był jednym z niewielu Francuzów znających 
na wylot T ristana Wagnera. Nigdzie nie zn ać jakichkolwiek 
znamion w agnerowskich. Co na jwy-::ej jeden, n iby przew odn i 
motyw - minorowy epizod, zacytowany już koniec wstępu do 
opery - mógłby uj ść za motyw fataln ej miłośc i , bo mo tyw t en 
pojawia się k ilkakrotn ie w ciągu opery w tym znaczeniowym 
charakter ze. P oza tym drobnym szczegółem charakterystyczne 
są w Carmen zamknięte formy m uzyczne, bez wagnerowskiej 
ciąg łości t oku. Hiszpańsk i ko loryt lokalny nie zabiega o h isz
pańskość auten tycmą. Carmen jest operą francuską, zresztą 

lub ian ą od dawna w H iszpanii, gdzie co n ajwyżej s łyszy się 

uwagi, że zamiast toreador m ów i się w H iszpanii tor er o, a Bi
zet m yl nie akcentuj e z fr ancuska im ię Carm en, na drugiej 
zg ł os ce. 

Już za lat kil ka Carmen dożyje swego stulecia - a jednak 
zawszP n ozostaj e on::i operą przepojoną fluidem scen icznym , 
zachowującą w całej pełni swe walory m uzyczne. 

* 
* * 



Józef Chodakowski w roll 
Escamilla. Teatr Wielki 
w Wa rszawie, rok 1882. 

Mattia Battistini w roll 
Escamilla. T eatr Wielki w 
Warszawie, r ok 1895. 

Dawne są tradycje wykonania Carmen na scenach p olskich , 
bo już po sezonie prapremierowym Carmen, nie doceniona 
w Paryżu, weszła na wiele scen E uropy i Ameryki. W P olsce 
od razu dw ie sceny przyjęły norwość, która u publiczności war
szawskiej i lwowskiej zdobyła p owodzenie t ak trwałe, że 

w żadnym sezonie n ie brakło Carm en, a obce śpiewaczki 

w partii tytułowej do,starczały rodzinnym a deptkom w zorów 
i sposobno;ści do interesujących porównań. 

Wa.>rszawska premiera Carmen odbyła się 5 lipca 1882, z He
leną Hermanówną w roli głównej . Jeszcze dziś opowiadają by
w alcy operowi starej daty, jak wspaniałą kreację stworzyła 

Helena Hermanówna, która po wielu sezonach w arszawskich 
opuściła scenę i Polskę, przenosząc się do swej posiadłości p od 
Paryżem. Tę pierwszą polską Carm en zestawiają z póżniejszą 
nieco, podobno rów nie znakomitą polską śpiewaczką Marią Gai. 
Z oikresu międzywojennego dwudziestolecia pamiętamy do
brze warszawskie odtwórczynie roli Carmen: .Janinę Gołkowską, 
Izę Szereszewską, Halinę Leską, a zwłaszcza głosowo i śpie

w aczo bardzo wybitną Wandę Wermińską, której dorównywała 
jedynie Jadwiga Lachowska, r ów nie świetna, choć w innym 
stylu. Dwie rte śpiewaczki reprezentowały dwa różne rodzaje 
ujęcia kreowanej postaci: jedna czyniła ją bar dziej krwistą, 

dynamiczną, dr uga - uwodzicielsko-zagadkową. Wiemy, że dw ie 
te koncepcje z,wykle przenikają się wzajemnie, zależnie od 
sytuacji, aby wres,zcie w finale doprowadzić do przejmującego 
dramatu. Różnorodność ujęcia tytułowej p ostaci mogliśmy 

obserwować na przykładach obcych śpiewaczek, występujących 

u nas w roli Carmen. Były to: Szwedka Sigrid Arnoldson i do
brze pamiętne Warszaw iakom star sze j daty Włoszki- Gemma 
BeUindoni i Maria Labia. T rzy te sławne śpiewaczki dość często 

odwiedzały Polskę i kolejno występowały w Warszawie i Lwo
wie, gdzie Carmen już od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia 
cieszyła się szczególną wzię.tością. 

Mieliśmy więc w Polsce różne i nieraz znak omite przedsta
wicielki roli Carmen - a równocześnie utarło się u nas zdanie, 
że we Włoszech i Francji nie brak dobry ch przedstawień Car
m en, ale nie ma śpiewaczek, k tóre mogłyby udźwignąć tytułową 
partię. Znacznie później płytowe cykle, włoskie i francuskie, 
potwierdziły tylko tę niepochlebną ocenę. 

Natomiast zawsze łatwiejsza była obsada partii Micaeli. Wiel
ka Helena Zboińska-Ruszkowska rozpoczęła swą karieTę ope
rową od emploi półdram.atycznego i wagnerowskiej „dziewoi" 
(jugendlich dramatisch), aby stopniowo przechodzić do w ielkich 
partii dramatycznych. Micaela była jedną z jej ról, w czasach , 
kiedy artystka występowała w operze lwowskiej, wiedeńskiej , 

na scen.ach hiszpańskich i południowo amerykańskich. W tejże 
roli wdziękiem i poetycznością rywalizowały ze sobą trzy 
polskie śpiewaczki: Jadwiga Dębicka, mało u nas zinana, od 
kiedy weszła do zespołu berlińskiej Staatsoper, Stanisława 



Afisz przedstawienia "Carmen" 
w Teatrze Wielkim w Warszawie , 
rok 1903. 

Janina Tisser ant w rol i Ca rmen . 
r eatr Wielki w W r.rszaw1e, rok 1917. 

Benęfis p. Bellincioni 
.W'?Blf<p p. Bb:l,LLNCWNJ i p. POLESE. 
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Janina Gołkowska w roli Car
men . Teatr Wielki w Warszawie, 

rok 1915. 

Franciszek Freszel w roli Esca 
milla. Teatr Wielki w Warszawie, 

rok 1919. 



Wanda Wermińska w roli 
Ca rmen. Teatr Wielki w 
Warszawie, rok 1924. 

Stanisław Gruszczyński 
w roli Don Josego. T eatr 
Wielki w Warszawie, 
rok 1924. 



Krystyna Szczepańska 
w roli Carmen. Pa11stwowa 
Opera Warszawslca, 
rok 1957. 

Kryst yna Szostek-Radkowa 
w roli Carmen 

Zawadzka, po sukcesach włoskich chluba opery poznańsk iej, 

w reszcie krótki czas ty lko u nas występująca T ola Mankie
wiczówna . 

J eden z na jdawn iej szych polskich wykonawców roli D cm Jose
go, Aleksander Myszuga, celował r aczej w par tiach czysto li
rycznych. Pam i ętny już tylko niew ielu naszym bywalcom opery, 
był poprzedni kiem trzech głównych t enorów w arszawskej opery 
w okresie międzywojennego dwudziestolecia. Byli to: Ignacy 
Dygas, S tanisfaw Gruszczyński i Stefan Belina-Skupiewski. 
Warszaw ia nin J an Reszke , śpiewający na największych scenach 
Eur opy i w nowojorsk im Metrop olita n, wybitny w partiach 
zarówn o lirycznych, jak i bohaterskic'h, oczywiście występował 

również jako D on J ose, rywali zując z Carusem i innymi w iel
kimi tenorami. 

W roli Escamilla pamięta Warszawa takich śpiewaków, jak 
Wacław Brzeziński , Zygmunt Zalewski, F r a nc iszek F reszel, Eu
geniusz JVIossakowski, J erzy Czaplicki. Jerzy Garda zabłysnął 

jako Escamillo w Mediolanie, w Scali, n iestety zmarł w krótce 
po drugiej wojnie światowej i nie mieliśmy sposobności oglądać 

go w tej roli na scenach polskich. 

K arol Stromenger 

* 
. 

' . 



Federico Garcia Lorca 

G I T A R A 

Oto j uż płacz gitar y 

słychać. 

Poranek burzy się 

w kielichach. 

Zaczęła płakać nam 

gitar a. 

Próżno uciszyć się ją starasz. 

Nie można jej uciszyć 

niczym. 

Zapłakała monotonna 

jak woda pełna goryczy, 

zapłakała, jak w iatr płacze 

po śnieżycy. 

Nie można jej uciszyć 

niczym. 

Po rzeczach odległych 

zapłakała . 

po piasku południa gorącym, 

co wzywa kam elie białe. 

Płacze za strzałą bez celu 

i za wieczmem bez jutra, 

po pierwszym ptaku umarłym 

prz.ed świtem 

O gitaro! 

Serce pięc ioma szpadami 

przebite. 

(P rzetoży! J er zy Ficou;sk i) 



\ 
Prosper Merimee (1803- 1870). 

P R O S P E R ME R I M E E urodził się 27 września 1803 roku 
w Paryżu. Zadebiutował w roku 1825 ogłaszając ano•nimowo 
Teatr K lar y G azu l. Ten rzekomy przekład utwm·ów scenicznych 
nie istn iejącej akt orki hiszpal'lskiej stanowi arcydzieło drama
turgii romantycznej ; utwór ten jest ponadto świadectwem anty 
feudalnych i antyklerykalnych przekonań autora. W roku 1827 
Merimee ogłosił zbiór ballad La Gu zla (Gęśle), domniemane 
tłumaczenie z języka iliryjskiego, będący satyrą na modną 
wśród romantyków ludowość. W rok później ukazała się Zakeria , 
utwór, który kontynuował i wzmacniał tendencje Teatru Klary 
Gazui, dając wspaniały krytyczny obraz stosunków feudalnych. 
Rok 1829 przyniósł powieść historyczną Kronika dworu K aro
la IX (1 829) . Powieść ta łączy w sobie prawdę dziejową z mis
trzowską kompozycją. Od roku 1829 Merimee ogłaszał, prze
ważnie anonimowo, w La Revue de Paris i La Revue Franc;aise, 
swoje nowele; weszły one w skład zbiorów: Mozaik a (1833). 
Kolomba (1841), Nowele (1852), Ost atnie nowele (1873). W ostat 
nim zbiorze, wydanym już po śmierci autora, znalazła się rów
nież nowela Carmen (1845), n;i której fabule oparte jest libretto 
opery G. Bizet a. 

Mianowany inspektorem generalnym zabytków hist.orycznych , 
od roku 1853 podróżował Merimee po Francji oraz po in nych 
krajach (m.in. wyjeżdżał do Hiszpanii), ocalił wówczas przed 
zniszczeniem liczne b udowle romańskie i gotyckie. Wędrówki 

swoje opisał w wielotomowych Notatkach z podróży. Od ro
k u 1853 poświęcił s ię głównie pisaniu studiów literackich i histo
rycznych oraz tłumaczeniom. Poznał język r osyjski i w prowa
dził do literatury francuskiej utwory Puszkina, Gogola i Turgie
niewa, z którym się przyjaźnił. Z t ego okresu datują się Epizody 
z historii Rosj i : Dymitr Samozwaniec (1 853), Dawni Kozacy (1865) 
oraz L okis (1869), opowiadanie , którego akcja toczy się na Litwie 
i zawiera mo•tywy przejęte z T rzech budrysów Mickiewicza. 
W roku 1924 ukazało się to opowiadanie w polskim przekładzie 

Leopolda Staffa. 
Prosper Merimee zmarł 23 września 1870 roku. 



Prosper M erim ee 

CARMEN 

(fragm enl) 

Pierwsze dni więz ienia upłynęły bardzo smutno. Przystając 
do wojska, wyobrażałem sobie, że zostanę co najmniej oficerem. 
Longa, Mina, moi krajanie, są wszakże kapitanami; Chapalan
garra, który jest z czar nych, jak Mina, i jak on uciekł do wa
szego kraju, Chapalangarra był pułkownikiem; grywałem często 

w piłkę z jego bratem, biedaczyną jak ja. Teraz mówiłem sobie: 
Cały czas, który służyłeś bez k ary, stracony. Masz złą no,tę; a by 
odzyskać zaufanie przełożonych, t rzeba ci będzie starać się dzie 
sięć razy więcej, niż kiedy byłeś rekrutem! I dlaczego nara
ziłem się na karę? Dla szelmy Cyganki, która zadrwiła sobie 
ze m nie i która w tej chwili k r adnie, gdzie może, w mieście . 

Mimo to, n ie mogłem się wstrzymać, aby o n ie j nie myśleć . 

Czy uwierzyłby pan? t e dziurawe jedwabne pończ.ochy, które 
mi pokazała uciekając , ja miałem je ciągle przed oczami. Pa
trzałem przez kraty więzienne w ulicę i wśród w szystkich kobiet, 
które przechodziły , nie widziałem ani jednej, k tóraby warta 
była te j diab elskiej dziewczyn y. A przy t ym , a p rzy tym , m imo 
woli, wąchałem ten kwiat k asji, który mi rzuciła i który , mimo 
iż uschnięty, zachował swój zapach ... Jeśli są czar ownice, ta 
dziewczyna była czarownicą! 

Jednego dnia, wchodzi odźwierny i p oda je m i bułkę alkal
skiego chleba. 

- Masz, powiada; to od pańskiej k rewniaczki. 
Wziąłem chleb, bardz.o zdziwiony, bo nie miałem krewniaczki 

w Sewill i. To może pomyłka , mówiłem sobie, patrząc na chleb; 
ale był tak apetyczny, pachniał tak ładnie , źe, nie troszczą c się 

od kogo poch odzi i dla kogo jest przezna cz.o.ny , postanowiłem 

go zjeść. Kiedym go krajał, nóż natrafił na coś twardego. Patrzę 

i zn a j du j ę piłkę angielską, którą wsun ięto w ciasto przed wy
pieczen iem chleba. Była też w chlebie dw upiastrowa sztuka 
złota . Nie było wątpliwości : t o podarek od Carmen. Dla ludzi 
tej r asy, woln ość jest w szystkim: podpaliłaby miasto, aby oszczę

dzić sobie dnia więzienia. Zresztą dziewuszka była sprytna: 
mając t ak i chlebuś, m ożna było sobie drwić z doziorców. W go
dzinę przepiłowałbym tą piłk ą na jgrubszą kratę, a za cenę dwóch 
piastrów zam ieniłbym u pierwszego z brzegu handlar za st arzyz
ny mundur na cywilne ubra nie. Domyśla s i ę p an, że dla c zł o 

wieka, któr y n ieraz wybierał orły z gniazd w naszych skałach, 

S cen a z fil m u „Cza r n a Car m en" (Carmen J on es ) zrealizowa n e go p rzez 
amerykańskiego reżysera Ot to Prem ingera w rok u 1954 . W środku: Do

rota Dandridge w r ol i Carmen . 

drobnostką było spuścić s ię na ulicę z ·okna n ie mającego więcej 
nad trzy dzieści stóp od ziemi ; a le ja n ie chciałem uciekać. Mia
ł em jeszcze honor żołn iersk i i dezercję uważałem za zbr odnię. 
Wz.ruszy ł m nie w szelako t en dow ód pamięci. Kiedy człowiek 
jest w więzien i u, miło m u czuć za murami przyjazną duszę, któr a 
o nim myśli. Sztuka złota mierziła mnie nieco, byłbym r ad j ą 
zwrócić; ale gdzie s zukać m ego wier zyciela? Nie zdawało mi si ę 
to łatwe. 

Po obrzędzie degr adacj i, sądziłem, że n ic mn ie j uż gorszego 
nie cz.eka; ale zos tawało m i jeszcze jedno upok or zen ie: a to p o 
wyjściu z więzienia, kiedy mnie pr zydzielono do służby i p ost a 
wiono na warcie jak prost ego żołnierza. Nie wyobraża pan sob ie, 
co człowiek z ambicją odczuwa w podobnej chwili. Sądzę , że 
byłbym wolał , aby mnie rozstrzelano. Przynajmniej wtedy idę 
sam, p r zed sw oim plutonem; czuj ę s i ę czym ś, l udzie patrzą 

na m nie. 
Postawiono m nie na w arcie pod bramą pułkownika. Był t o 

młody człowek, bogaty, wesoły , lubiący się bawić. W szyscy 
młodzi oficerowie byli u n iego, i wielu cyw ilnych, i k obiety, 
aktorki , jak m ówio no. Co do mnie, miałem u czucie że całe miast o 
naznaczyło sob ie schadzkę u jego bramy, aby się na m nie gapić . 
Naraz, nadjeżdża powóz pułkownika, lok aj n a koźle. Kogóż 
widzę jak wysiada?... g i tanillę. Wystrojona była tym razem 
jak m onstrancja, wymusk ana, samo złoto i wstążki. Suknia na-



' 
,,_ „ r.~- . 

:.: ' ·~ . . „ ...... . „„ 

• 

.• 

• 

. -• ;„ 
• 

„ 
...,.„ - „ • 

•j"';; -. ~·.:e-;-._ •• -.- . 

„~y 

„ 

„ 



szywana blaiszkami, niebieskie trzewiki również naszywa ne, 
kw iaty, galony.„ W ręku miała baskijski bębenek. Były z nią 
jeszcze dwie Cygank i: jedna ml-oda i jedna stara. Zawsze mają 
przy sobie taką starą ; był i staruch z gitarą, też Cygan, aby im 
grać do tańca. Wiadomo panu, że często, dla uciechy, sprowa
dzają do towarzystwa Cyganki, l;lbY im kazać tańczyć romalis -
to ich taniec - a często i po co innego. 

Carm en poznała mnie, wymieniliśmy spojrzenie. Nie w iem, 
ale w tej chwili byłbym pragnął znaleść się na st o stóp pod 
ziemią. 

- Agur, laguna (dzień dobry, kamracie), rzekła. Mój oficer ze, 
stoisz na wa;rcie jak rekrut. 

I , nim miałem czas coś odpowiedzieć, już znikła. 
Całe t,owarzystwo było w patio i, mimo tłoku, widziałem przez 

kratę niemal wszystko, co się działo wewnątrz. Słyszałem k asta
niety, bębenek, śmiechy i brawa; od czasu do czasu widziałem 
głowę Carmen, kiedy tańczyła z bębenkiem. Słyszałem też ofi
cerów, mówiących jej rzeczy, od których krew nabiegała mi do 
twarzy. Co im odpowiadała, nie wiedziałem. Od tego dnia, zdaje 
mi się, zacząłem ją kochać na dobre; parę razy bowiem przy
chodziło m i do głowy wpaść do patio i wpakować szablę 

w brzuch o'wym chłystkom, k tórzy się do niej umizgali. Mę
czarnie moje trwały dobrą godzinę, p o czym Cyganie wyszli, 
powóz zajechał po nich . Mijając mnie, Carm en spojrzała znowu 
t ymi oczami, które pan zna , i szepnęła : 

- Mój ziomk u, kto lubi dobre smażone r ybki, niech przyje
dzie do Triana, do Lillas Pastii. 

Lekka jak k ozica skoczyła do pojazdu, wożnica zaciął muły 

i cała wesoła banda pomknęła nie wiem gdzie. 
Domyśla się pan. iż, zeszedłszy z warty, pognałem do Triana ; 

ale w przód wstąpiłem się ogolić i wyczyściłem się jak n a paradę. 

Znalazłem Carmen u L illas P astii, starego h aindlarza ryb, Cyga
na, czarnego jak maur. Wiele osób zachodziło tam na smażone 

rybki, zwłaszcza, jak sądzę, odkąd Carmen założyła tam swój 
obózi. 

- Lillas, rzekła sko;ro mnie ujrzała , nie m a mnie dla nik ogo. 
J utro także będzie dzień ! Chodź, mój ziomku, p rzejdziem y się 

trochę. 

Naciągnęła płaszczyk na twarz, i oto znalazłem się z nią n a 
ulicy, nie wiedząc dokąd idę. 

- P anienko, rzekłem, sądzę, że pani winienem dziękować za 
podarek, który mi przy;słałaś, k iedy byłem w więzieniu. Zjadłem 
chleb , piłka zda mi się do ostrzenia lancy i zachowałem ją jako 
pamiątkę po p ani; ale pieniądze - proszę. 

- Nie ! zachowaj pieniądze, krzyknęła wybuchając śmiechem. 

Zresztą , tym lepiej, bo nie jestem obecnie przy kapitałach, ale 
cóż? wędrowny pies z gł,odu nie umier a . Chodż, przejedzmy 
wszystlm. Ty prosisz. 
Ruszyliśmy z powrotem do Sewilli. U wejścia ulicy Wężej, 

Ca rmen Don J ose. Al,w arela P rospera Merimee. 



Carmen kupiła tuzin pomarańcz, które kazała mi zawinąć do 
chustki. Nieco dalej kupiła chleba, kiełbasy, butelkę mazaniŁla; 

wreszcie weszła do cukierni. Tam rzuciła na ladę sztukę złota , 

którą jej oddałem, drugą jeszcze, którą miała w kieszeni, wraz 
z paroma sr ebrnikam i; kazała mi dać wszystko, co miałem przy 
sobie. Miałem tylko jedną sztukę srebra i parę miedziaków, 
któr e oddałem jej, m ocno zawstydzony że n ie p osiadam więcej. 
Zdawało się, że chce wynieść cały sklep . Brała wszystko, co było 

najpiękniej szego i najdroższego , yemas (żółtka w cukrze), turon 
(rodzaj nugata) , owoce k andyzowane, póki tylko starczyło pie
niędzy. W dodatku musiałem to w szystko nieść w torbach pa
pier owych. Zna pan może ulicę Candilejo, gdzie znajduje się 

biust króla Piotra Sędziego. Powinien był przywieść m nie do 
zastanowienia. Zatrzymaliśmy się w tej ulicy pod jakimś starym 
domem. Carmen weszła do sieni i zapukała na parterze. Cyga
nicha, istna służebnica szatana, otworzyła nam, Carmen rzekł.a 

jej parę słów po romańsku . Star a mruczała zrazu; aby ją uła

godzić, Carmen dała jej dwie pomarańcze, garść cukierków 
i pozwoliła pokosztować wina. Następnie zarzuciła jej mantylkę 
na plecy i przerprowadziła ją do drzwi, które zaryglowała drew
nianą zapo•rą. Skorośmy zostali sami, zaczęła tańczyć i śmiać 
się jak szalona, śpiewając: 

- Ty jesteś mój r om (mąż), a ja t woja romi (żona) . 

Stałem na środku pokoju, obarczony sprawunkami, nie wie
dzą c gdzie je złożyć. Rzuciła wszystko na ziemię i skoczyła 

mi n a szyję, mówiąc : 

- Płacę swoje długi, płacę sw oje długi. 
A ch , panie, ten dzień! ten dzień! „. Kiedy o nim myślę, zapo

minam o jutrzejszym. 

Przełożył Tadeusz Zeleński-Boy 

„.Ak t I dobrze przy jęty. Pieśń Galli-Marie (H abanera) wy

wołała oklaski, podobnie duet Micaeli i Don Josego. Zakończe

nie aktu dobre, oklaski, głosy. W czasie przerwy Bizet otoczony 

tłumem gratulujących. Drugi akt mniej szczęśliwy. Początek 

świetny , antrakt powtarzany dw ukrotnie, wejście toreadora 

bardzo efektowne. Od tego momentu, gdy opera Bizeta poczyna 

.odbiegać od przyjętych zwyczajów opery kom icznej, publiczność 

czu je się zaskoczona, oszuk ana. Między aktami m niej gratulują 

cych wokół Bizeta. J eszcze więcej chłodu w czasie III aktu ; 

tylko pieśń Micaeli, utrzymana w starym stylu, ma powodzenie. 

Po IV akcie, który był przyjęty lodowato od początku do końca, 

nik t, z wyjątkiem paru najbliższych przyjaciół, nie spieszył 

złożyć gratulacji k ompozytorowi. Carmen przepadła. 

Notatka z pamiętnika Ludovica 
H a levy, pisana po parysk iej p ra
premierze „Carmen" w 1875 roku. 

(Cyt. wg pracy J. Gabrysia „Car
men J. B izeta", PWM - 1961) 



Gunt er Rimkus 

CARMEN 

Na początku naszego stulecia pojawiła się w Hiszpanii Cy 
ganka, która twierdziła, że jest prawnuczką historycznej Car
men. Występowała jako śpiewaczka i tancerka, s.tro,jąc się 
chętnie w popularne wówczas cechy swojej słynnej „prababki". 
Ponieważ przedsiębio·rcza dama opowiadała swoją historyjkę 
z odpowiednią siłą przekonania, badacze „Carmen" trakto.wali 
przez pewien czas poważnie jej enuncjacje. 

„Carmen - pisała wspomniana Cyganka Mintz Nadushka -
jest imieniem hiszpańskim, którego żadna Cyganka nie nosiłaby 
nigdy! Nazywała się Ar Mintz, co oznacza „tygrysica" albo 
„nieposkrom.iona". Jej nazwisko rodowe brzmiało Nadushka. 
Już we wczesnej młodości związała się z Cyganem swojego 
szczepu, imieniem Yalen, który zginął w walce z celnikami. 
Spotkanie jej z J o.sem odbyło się w rzeczywistości o wiele 
zwyczajniej niż n a scenie: zaaresz.towana w Tarita za szmugiel, 
została osadzona w więzieniu miejskim. Rycerski brygadier był 
ładnym chłopcem. Następstwa można sobie ła•two wyobrazić! 
Brygadier nosił przybrane imię Don Jose Navan·o, ale Cyganie 
nazywali go Issar Abgoa, czyli „Obcy, który przynosi nie
szczęście". Zostawszy kochankiem pięknej Ar Mintz, Don J ose 
sądził, że może Cygankę traktować tak samo jak chłodne 
dziewczęta z ojczystej Navarry. Aby się z nią nie rozłączać, 
zdezerterował, zostając przemytnikiem i bandytą, Nowe życie 
nie trwało nawet roku i wypełnione było kłótniami, których 
powodem był tyrański i zazdrosny charakter Josego. Gdy Jose 
zorientował się, że inny wyparł go z serca dziewczyny, chwytał 
się rozpaczliwych środków, aby odzyskać ukochaną. Ale „nie
poskromiona" Cyganka odepchnęła go. W przypływie wściekłości 
zabił niewierna". 
Jeśl i chodzi 'o imię Carmen, twier dzenie jej „prawnuczki" 

było słuszme. Imienia Carmen nie nosiła istotnie żadna Cy
ganka ... Jednakowoż fantastyczną opowieść o sławnej „pra
babce" należy traktować jak najbardziej nieufnie, gdyż pod 
tym względem Merimee wydaje się nam o wiele bardziej 
kompetentny niż owa nader spóźniona relacja Cyganki. Zacy
towany poniżej list autora noweli z dnia 16 maja 1~5 roku 
do zaprzyjaźnionej z nim hisz.pańskiej hrabiny Montijo jest 
znamiennym tego świadectwem: Zamknąłem się teraz n a osiem 
dni i piszę tę historię, którą opowiedziala mi Pani przed pięt
nastu laty. Boję się, że ją popsułem. Mam na myśli opowieść 
o Jacque de Malaga, który zabił swoją kochankę, dziewkę. 
Ponieważ od pewnego czasu studiuję życie Cyganów, zrobiłem 
z niej Cygankę. 

Historia, o której wspomina Merimee, była opowieścią o ban
dycie, który, jak Jose w noweli, nim został rozbójnikiem, był 
podobno żołnierzem ; i jak w literackim pierwowzo•rze opery 



Bizeta zabił także swoją ukochaną z zazdrości. Drugie żródło 
histo·r yczne, z którego mógł czerpać Merimee pisząc swoją no
welę o Carmen, było· następujące: szwagier hrabiny Montijo, 
który po.znał francuskiego p isarza, archenloga i historyka sztuki 
w czasie jego pierwszej podróży po H iszpanii w roku 1830, 
przyjaźnił się z Carmen, robotnicą fabryki cygar w Sew illi. 
Miał już w ówczas lat sześćdziesiąt; przebiegła młoda niewiasta 
podsunęła m u cudze dziecko, aby m óc ciągnąć korzyści z majo
r atu. Oszustwo zostało jednak przez hrabinę wykryte. 

(„.) P isarz francuski, m imo przyjętej przez siebie rzeczow o
informacy jnej formy, odmal•ował Hiszpanię w tak barwnych, 
r ealistycznych i dram atycznie wnikliw yc'h s·cenach, że nie dziwi 
nas fakt , iż Bizet znalazł w tym grunt do swojej oper y. Również 
i obaj libreciści francuscy, Meilhac i Halevy, k tórzy na.pisali 
Bizetowi libretto do jego Carmen, należycie ocenili waloTy 
świetneg·o literackiego wzoru. Por ównanie libretta oper y z no 
welą pozwala łatwo stwierdzić, że opera nie tylko jak najdo
kładniej odpowiada noweli Merimeego w swoim zasadniczym 
nastroj u i treści, lecz również jest z nią wyraźnie zgodna , j eśli 
ch odzi o charaktery i sytuacje dramatyczne. Carm en, Jose, 
Dancairo, Remendado, kapitan Zuniga, a także Toreador, 
wszyscy oni są już w noweli wyraźnie ukształtowanymi ch ar a 
k teram i. Jedynie Carmen jest w operze mniej brutalna i niepo
hamowana, ponadto nie jest ona, jak u Merimeego, żoną ban
dyty. Również i J ose, k tóry w opowiadaniu zabija także męża 
Carm en oraz ka,pitana, u Bizeta ma na sumieniu tylko życie 
kochanki. J est sprawą oczywistą, że libreciści mieli prawo 
przystnsować frapujący materiał literacki do wymagań dra
matu muzycznego. Wymyślili więc - jako k obiece przeciwień
stwo kapryśnej, egzaltowanej Cyganki - skromną Micaelę, a dla 
wzbogacenia k olorytu opery postawili obok Carmen dw ie jej 
przyjaciółki- Frasquitę i Mer cedes . Pikador Luk as przeistoczył 
się w słynnego matadora Escamilla, który w operze został wy
raźnie przeciwstawiony t ragicznemu Don Josemu. 

(Fragmen t a rtyk u!u z p r ogram u D e utsche Staatsoper w B er linie) 

Przetożyt z. K . 

F ederico Garcia Lorca 

A.RESZTOWANIE ANrONITA EL C AM

BO RIO NA DRODZE SEW ILSKIEJ 

Antonio Tor res Heredia, 
syn i wnuk Camboriów rodu , 
na walkę byków w Sewilli 
podąża z pałką wierzbową. 

Smagły zielenią księżyca , 

powoii i wdzięcznie kroczy. 
Lśniące, namaszczone loki 
opadają m u na oczy. 
Na samym środku gościńca 
począł do w ody miotać 
zerwane cytryny krągłe, 
aż woda stała się złota. 
Ale n a środku gościńca 
pod konarami wiązu 
już nań żandarmi czeka li, 
aby mu ręce związać. 

An lonio, kimże ty j esteś? 

Jeśl i Camborio twe imię, 

t o r zeka krwi t utaj zaraz 
z pięciu strumieni popłynie. 

Nie j esteś synem n iczyim 
n i Cambor io prawowitym. 
Nie masz już Cyganów, k tórzy 
samotnie chodzili wśród szczytów! 
Zamarły już noże st are, 
dygocą, kurzem okryt e. 
O dziewiątej go wieczo.rem 
wprowadzają do więzienia, 

tymczasem żandarmi pij ą 

lemoniadę - pomęczeni. 

I o dz iewiątej w ieczorem 
zamykają go w więzieniu , 

tymczasem niebo wysokie 
jak zad źrebięcia się mieni. 

(Przclożyl J erzy F i cowski) 



Władysław Reymont 

LOS TOROS 

(Fragment noweli) 

Banderilleros wbił mu w grzbiet dwie chorągiewki. 
Byk już ro?JSzalały ciska się nieprzytomnie. 
Drugi banderilleros wbija mu jeszcze dwie. 
Zaryczał przeciągle, bije ogonem po bokach skrwawionych 

i okręca się w miejscu, chcąc się pozbyć tych straszliwych 
pióropuszów. 

Naraz trzeci banderilleros biegnie na n iego, rzuca się zuchwale 
wprost na rogi i wbija mu trzecią parę chorągiewek. 

Orkan uniesień zerwał się z ław. 
Byk już dostatecznie przygotowany do ost atniej walki. 
- Fuentes! Fuentes! - krzyczą imię ulubieńca. 
Espada występuje powoli z błyszczącym ostrzem w ręku. 
Pierwsza szpada Hiszpanii, niezwyciężony, niepokonany, nie-

ustraszony, bożyszcze tłumów, chwała ich i duma, posuwa się 
w ulewie spojrzeń miłosnych i braw dumnym, wyniosłym kro
kiem i zimnymi oczami śledzi niepolmjące ruchy byka. 

Ruszyli ku sobie: 
Wiąże się walka cicha, gwałtowna i nieubłagana. 
Byk, cały w e krwi, st raszny jest w skupionej dzikiej 

wściekłości. 
Co mgnienie stają naprzeciw i co mgnienie straszne rogi 

uderzają tak z bliska i niechybnie, że zamierają serca i mdleją 
dusze, ale espada wykręca się śmierci, odsk akuje i jakby gar
dząc niebezpieczeństwem, spokojnie zastępuje drogę bykowi, 
wieje kapą przed krwawymi ślepiami, migoce szpadą, wyzywa, 
staje tuż przed rogami i zim ny, cudowny w zuchwałiości, czeka 
nowego ciosu. 

Zapada cisza jak w chwili Podniesienia. 
Słychać tylko nad areną szcz:;ebiot kołujących jaskółek. 
- Ostrożnie! Pilnuj się! Niech cię Bóg strzeże! 
Pojedynek się kończy, Fuenr1:es odrzucił kapę, szpada za

migotała. 
Wzruszenie już dusi, twarze płoną, wszyscy powstają z miejsc, 

oczy pełne błyskawic, kobiety prawie wiszą nad areną, nozdrza 
mają rozdęte, oczy oszalałe, nieme krzyki na ustach purpuro
wych, białe zęby błyskają jak kły wilków ... 
Jakiś płacz się zerwał krótki, zdławiony, nerwowy; jakiś 

krzyk wionął mdlejący, jakieś nieprzytomne brawa zahuczały 
i znowu długie, napięte aż do bólu milczenie ... 

Fuentes podnosi żelazo, skupia się do ciosu, mierzy ... byk się 
przygiął, rogi podgarnął i uderza ze straszną siłą, a szpada 
tylko mu błysnęła nad karkiem cichą, krętą błyskawicą ... 

Byk skamieniał jakby rażony piorunem, skurczył się, rzygnął 
krwią i bez jęku padł trupem u samych jego stóp.„ 

Fuentes ani drgnął. 
Cyrk zamiotał się jak ocean wzburzony do dna, lunęły rozsza

lałe krzyki i braiwa. Wszyscy porwali się z miejsc. Szał ogarnął 

tłumy. Posypał się deszcz kwiatów, a potem grad, ulew~, potop 
zwalił się na arenę, rzucano kapelusze, cygara, parasolki,. nawet 
bukłaki z winem, wszystko, nawet mantyle i wachlarze, i ~osz
towności ubrania nawet co kto miał pod ręką, chwytał, zdzierał 
ze siebie' i rzucał wśród' ogłuszających wrzasków. 

- Niech będzie błogosławiona twoja matka! 
- Niech będzie świętym dzień t woich urodzin! 
- Cześć ci, niezwycięilony! 
Krzyczano z płaczem radości, krzyczano z uniesieniem, luzy

czano z dumą bezprzytomnego entuzjazmu. 
Fuentes, podobny do zwycięskiego boga, kłaniai się dokoła 

skrwawioną aż po gardę szpadą. . 
Muzyka zagrzmiała triumfalnym marszem, zasypuJąc wszyst-

kie głosy mosiężnym dźwiękiem trąb i hukiem kotłów .. : . 
Amfiteatr zalany słońcem, rozprażony upałem, przesiąkn.ięty 

zapachem k rwi, drgał sypkim, niepochwytn~m ruc~em tysięcy 
głów, mrowił się i kołysał, jak łan prze~arniai;y wichurą . 

Wachlarze znowu się zatrzepotały nieprzeliczonym .stade.m 
skrzydeł, zaperlily się śmiechy, zamigotały dumne. spoirzenia, 
zatliły się żary ust purpurowych, upojenie zabrnm~ało w ~ł~
sach, szczęście widniało w twarzach, czyste. nagie szc~ęscie 
istnienia, że nawet powietrze było przesycone weselnym zarem 
radości. 

Naraz jakiś potężny głos zaśpiewał na górnyc? ławach .. . 
Radosna pieśń zerwała się chybkim lotem, okrązyła cyrk I Jak 

ptak wzbiła się do słońca: 
Sienta p l aza moreno, para que veas, P om, Pom! 

Amfiteatr pochwycił i zawtórował jednym ogromnym głosem: 
P om, Pom! Pom, Pom! 

Aż mury się zatrzęsły i oleandrowe kwiaty posypały się na 
głowy różanym gradem. 

Lo qu e massedestaca en un batallon, 
P om, Pom! Pom, Pom! . . . 

Wtól'owali wszyscy żarliwie, i pieśń nabrzmiewała uniesie
niem, wzbiła się palącym wichrem dźwięków, triumfalnym 
hymnem życia w błękity płynęła i w nieskończone dale oceanu 
się niosła potężna fala ludzkiej radości. 

Władysław Reymon t 



O POLSKIEJ PRAPREMIERZE „ CARMEN" 

Po warszawskiej premi erze Car
men w roku 1882 ukazała się w 
J{urierze War szawskim poniższa 

wzmiankn, podpisana inicjałami 

W . B. 

Zapowiadana od dwóch lat Carmen doczekała warszawskiej 
premiery 5 lipca 1882 roku. Tłumaczenie zrobiła Maria Elżbieta 
Kamińska. Dyrygował Adam Miinchheimer. Śpiewali: Helena 
Hermanówna (Carmen), Bronisława Dowiakowska (Micaela), 
Franciszek Cieślewski (Don Jose), Józef Chodakowski (Esca
millo). 

Bizet okazał się mistrzem, ale publiczność przyjęła Carmen 
ozięble. 

„Różnica między malarzami, rzeźb iarzami i muzykami jest 
bez znaczenia. Wszystkie rodzaje sztuki są ze sobą spokrewnio
ne, albo jeszcze więcej: jest tylko jedna sztuka. Nieważne , czy 
się swojP. myśli wypowiada na płótnie, w marmurze czy 
w teatrze; myśl jest zawsze ta sama. I jestem przekonany, że 
Mozart i Rossini to dwaj najwięksi muzycy. Mimo że w każdym 
względzie podziwiam Beethovena i Meyerbeera, czuję się bliższy 
sztuce czystej i „lekkiej" niż dramatycznej zmysłowości. I t ak 
Rafael odpowiada Mozartowi w malarstwie, a Meyerbeera od
czuwam jak Michała Anioła ( ... ) Są dwa rodzaje geniuszów: 
geniusz natury i rozumu. I chociaż tak bardzo podziwiam ten 
ostatni, muszę Ci przyznać otwarcie, że do pierwszego należy 
całe moje uczucie„." 

Georges Bizet 

(Z listu do matki, cyt. za pracą 
J. Gabrysia „Carmen J. Bizeta", 
PWM-1961) 



Zofia Szleyen 

NOTATKI Z PODRÓŻY PO ANDALUZJI 

CYGANIE 

Quien no h a vista Sewilla, 
no ha vist a marav illa. 

Kto nie widział Sewilli, 
n ie widział cudu. 

(Z hiszpańsktch przysl ów !u dow y ch ) 

Ei rio Guadalqu ivir t i ene las barbas granates (Rzeka Gwadal
kwiwir ma purpurową brodę) - pisał Federico Garcia Lorca. 
Patrzę z sz&okiego mastu na tę wielką rzekę, która ma tutaj 
wody szare jak wody Wisły, brzegi zaś „porośnięte" tylko burym 
kamieniem. 

K u Tria.nie zwraca się przedziwna wieża obok mostu, obła 
jak beczka Torre de Oro - Złota Wieża, którą widać (notabene 
i tu z kolorem też coś się nie zgadza) ze wszystkich miejsc 
wybrzeża, a także z wyniosłej wieży k atedralnej o mauretań
skiej architekturze, ze sławnej Gir aldy. 

Cyganów spotyka się w całej A ndaluzji, a najwięcej jes·t 
ich w podmiejskich dzielnicach Grana dy i Sewilli. W Granadzie 
z.amieszkują wnętrza grot, które często sami drążą w miękkich, 
wapiennych skałach. Dzielnicą cygańską Sew illi jest Triana, 
płaskie przedmieście pofo.:i;one po drugiej stronie rzeki Gwadalk
wiwir. Cyganie mieszkają w domach murowanych i bielonych 
lub w małych chałupkach skleconych z byle czego. Żyją tu 
stale, na ogół nie koczują, ale też nie mieszają się z ludnością 
hiszpańską, choć z nią współżyją i mówią jej językiem. Ich 
głównym zajęciem jest śpiew, taniec, wróżenie z kart; do pracy 
zawodowej skłonić ich bardzo trudno, zwłaszcza kobiety. 
W ostatnich latach nauczyli się ciągnąć stałe zyski ze swoich 
zamiłowań i talentów. Zarówn o w Gra•nadzie, jak w Sewilli 
powstało wiele i ciągle powstają nowe kabarety, hucZJnie się 

reklamujące w biurach podróży, które obsługują boga·tych tu
rystów: Dziś w ieczór u Manoiity, Zambra*) git ana, konsumpcja 
wliczona - i tu następuje dość wygórowana cena biletu wejścia. 

Cyganki witają gości furkocząc spódnicami, ubrane schludnie, 
ale bardzo oszczędnie: donaszają stare, wyblakłe kretony, ale 
koniecznie w krapk i i uszyte według tradycyjnego fasonu z fal
banami i falbankami. Stroje t e przypominają europejską modę 

z początków XIX wiek u, jed nak są teraz nieoo krótsze i nie 

*) Zambr a - s ta ry taniec Cyganów andaluzyjskich. 

Sewilla , patio chorągwiane Alkazaru, w głębi k a tedra z wieżą Giraldą. 



widać już wcale andaluzyjskich trenów - larga cola. niegdyś 

podszywanych kwiatami na scenach większych teatrów rewio 
wych. Kwiaty umieszczone na czubku głowy lub za uchem nie 
są ozdobą tylko Cyganek, ale goździk trzymany w zębach bywa 
wyłącznie ozdobą cygańska-andaluzyjskiego galanta. 

W Sewilli udało mi się zobaczyć na scen ie kawiarni ogrodo 
wej sławną tancerkę z Gr.anady, która występuje pod naz
wiskiem Graci ta de Sacromonte; Gr acita to zdrobnienie imienia 
Gracia, co oznacza wdzięk, zaś owo de nie ma nic wspólnego 
z arystokratycznym tytułem, lecz odnosi się do cygańskiej 

dzielnicy Granady, skąd pochodzi t ancerka. 

Gracita jest bajec znie piękną dziewczyną o wysokiej kultu 
r ze artystyczne j (ktoś obok mnie szepce: Ta, to chyba byla 
w Paryżu) . K ażdy jej ruch jest w ys tudiowany, w przeciwień

stwie do t anecznic z przedmieśc ia , któr e tańczą niemal bezwied
r.ie. nawet gdy idą czy rozmawiają . P ozornie niedbała fryzura 
p ozwala długim , prostym włosom opadać sw obodnie na twarz. 
Si n pein es p ara sus crenchas - tak, ona nie ma grzebieni w war 
k dczach - taki obraz swobodny łączy Gar cia Lorca z m iastem 
Jerez de la Frontera w rom a ncy o Gwar dii Cywilnej : 

Z ost aw cie ją z dala od morza 

bez grzebieni u w arkoczy.„ 

Gracii akompaniuje śpiewak Angelillo de Albaicin i Juan 
Hidalgo , starszy j uż , siwy gitarzysta. W c iągu całego wieczoru 
tylko dw a czy trzy razy wystąpił razem z Gracitą tancerz. 
Smukły, przegięty k u tyłowi , krążył lekko obok lub wokół niej. 
niby tokujący ptak. Tw arz o stężałych rysach mówiła o andalu
zyjskiej dumie, a gdy całe c iało zastygło w p ozie wyczekiwania, 
jego stopy w czaQ'nych , lśniącyc·h butach tętniły szybkim, 
szaleńczym r ytmem . Był wtedy jak rozhukany koń ze sławnej 
st adniny książąt Medinacelich. 

Gdy Gracia tańczy , gr a w niej w szys tko: c iało, oczy, mięśnie 
twarzy i owe wło.sy niby k ur tyna coraz t o opadają ce na twarz. 
P osuw a się w milczen iu , raptem w yrywa się z jej us t zw r otka 
pieśni : w ówczas zacisk a w palcach kastaniety - i słowom 

akompaniują j uż tylko stukocące k lawisze ob casów u jej czer
w onych b ucików . A oto nagle nier uch omie je i ukazuje profil, 
a gdy na jej oko op ada czarna chusta włosów. wygląda (i pewnie 
wie o tym) jak Maja w czerwonych trzewikach z obrazu Goyi. 
Znow u zagrały w jej rękach k astan iety, jak tysiące cykad 
w cyprysow ym ga ju. Gracia początkowo wsłuchuje się w to 
granie, po chwili w iesza in strument u p asa i, jakby gniewna, 
przez długą chwilę przebier a dźwięcznie p alcami o twardych 
opuszkach , wtórując ledwie posuwającym się stopom , aby na 
koniec przetłumaczyć sw ój dziw ny m onolog rąk na język samych 

kroków. Wówc zas na plan p ier wszy występują czerw one buciki. 
Nagle z jej półotwartych ust tryska j ą słowa: 

Rzeka Gw adalkwiw i r 
płynie wśród pomarańcz i oli w ek. 
O, miłości, k t óra z wiatrem przybyłaś 

i odla tujesz z wiatrem ! 

Toć to przeci eż Garcia Lorca ! Ona tańczy Lorkę ... 
samą . 

sieb ie 

Za m oim os ta tnim pobytem w H iszpanii, la tem 1966 r oku, 
uderzyła m nie i zaszokowała gwałtowna zmiana w stylu cygań
skich ubiorów i styl u życ ia: wraz z merka ntylizacją domów 
tańca i przemianą ich na kabarety popierane przez i nsty tucję 

Información y T u rismo, żywe n iegdyś kwiaty we włosa c·h stały 

się kwiatam i z plastik u, a na p lecach sukni p ierwsze j tancerki 
d ostr zegłam z ucz uciem nieprzyj em nego zasko 2zenia - zamek 
błyskawiczny , 

Cóż, wraz z c ałym życiem modernizuj e się też owa cygańska 

cyganer ia Andaluzj i. 

Flem in g Fl in cit jako Don J ose 
w bal etowej \Versji „Carn1en ' ', 
zrealizo\Vanej przez D uński Ba
let K rólewski w K o penha dze . 

Zof ia Szleyen 



Federico Garcia Lorca 

BALKO N 

Lola 

spiewa p iosenki. 

Zeszli s ię do niej 

toreros piękni. 

Na progu 

młody golibroda, 

kiwając głovvą, 

rytm jej podał. 

Nad macierzanką 

i liśćmi mięty 

Lola śpiewa 

piosenki. 

Lola to t a, co, piorąc co dzień , 

patrzyła w swe odbicie 

w wodzi e. 

Przełoży! Jerzy Ficowski 

Sewilla , ogr ó d pałacu Alkazar. 



OPERY G . BIZETA 

Don Procopio, libretto : C. Ga mbiagg io, 1858-59 

Poławiacze pereł (Les P echeurs de P erles), l i
bretto : l'/I. Carr e i E. Cormon. 1863 

Piękne dziewczę z Perth (La J olie F ille de 
P erth), libretto : J. H. Vernoy de Saint -Georges 
i J . Aden is, 1866- 67 

I wan Groźny (Ivan le T err ible), l ibret to: A . Leroy 
i A . Trianon, 1865 (n ie dokończona) 

Djamiich , l ibrett o: L . Gallet, 1872 

ilrlczjanka (L'Arlćsienne) , muzyk a sceniczna do 
sztuki A. Daudeta, 1872 

Don Rorlrigue, lib retto : L . Galle t E Blau , 1873 
(nie dokot'lczona) 

Carmen, libretto : H. Meilh ac i L. Halevy w g no 
weli P . Merimeego, 1874 

(VVg p rac y J . G abr y si ct 11 Ca r m e n .J . B ize ta" , 
PW M, 1961) 



CARMEN 

(treść opery) 

AKT P IERWSZ Y 

W fabryce papierosów w S '3 Willi, przy której stacjonu je stały 
o ddział warto•wniczy, młoda dziewczy na, Micaela, poszukuje 
daremnie swojego narzeczonego; przybędzie o:n dopiero ze 
zmianą warty. Gdy nowy oddział zaciąga wartę, sierżant Don 
J ose dowiaduj e s i ę o odwiedzinach Micaeli. Rozmyśia właśnie 
o niej, kiedy, k orzystając z przerwy, na dziedziniec fabryc zny 
wybiegają robotnice. J edna z Thich, Carm en , zwraca na s iebie 
uwagę Jo::ego, rzucając mu „zaczarowany" kwiat, co z kolei sta
je się tematem drwin wracaj ą cych do pracy kobiet. Dopiero 
powrót Micaeli wyrywa Don Josego z oszołomienia. Zaledwie 
jednak Micaela pożegnała s•ię z nim , z fabryki wypadają 

z krzykiem robotnice : Carmen w kłótni zraniła brutalnie 
jedną z kobie t. Jose i kapita n Zuniga sprowadzają Carmen 
n a przesłuchanie. V.i czasie, gdy ka pita n w ypisuje naka z 
aresztowa nia, Carmen namawia J osego, aby ją puścił woln o. 
Zuniga przynosi nakaz, ale Don J ose umożliwia Carmen 
u cieczkę. 

AKT DRUGI 

W cygańskiej dzielnicy na przedmieściu Sewilli tańczą na 
placu Cygan ie. Carmen, która tutaj m ieszka, dowiaduje się od 
Zunigi, że Don Jose został wypuszczony z aresztu, który m 
ukarano go za jej u wo lnienie. P ojawia się sławny toreador 
Escamillo z grnmadą swych wielbicieli. Zuniga zapT.asza go 
do udziału w zabawie. Torero usiłuje pozyskać miłość Carmen. 
Po jednym okrążeniu kielicha, Escamillo odchodzi w towa
r zystwie Zunigi. Prz.emytnicy pragną namówić Carmen, aby 
uczestniczyła w ich nowym przedsięwzięciu. Carmen odmawia , 
bowiem czeka na Do n Josego. P rzemytnicy radzą jej, by zwer
bowała żołnierza do ich grona. Gdy niecierpliwie oczekiwany 
zjawia s i ę wreszoie i Carmen zaczyna kusić go tańcem, roz lega 
s ię głos trątek wzywający na apel. Don Jose odrywa się od 
Carmen, zderza się z Zunigą, który już zdążył powrócić, i ata
kuje oficera. W czasie bójki przemytnicy wiążą Zunigę , a Jose 
decyduje się wstać jednym z nich. 
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AKT TRZECI 

W wyschniętym korycie rze ki, pod zwa lonym m ostem, odpo
czywa część p rzemytników, inni poszli na zwiady , by zbadać 
dalszą drogę. D w ie Cyganki, F rasq u ita i Mercedes, stawiają 

sobie kabałę. Kart y wróżą im szczęście , na tom iast Carmen 
przepowiadają rychłą śmierć. Zwiadowcy informują o trudach 
wypraw y. Aby mieć większ.ą swobodę ruchów, prz.emytnicy 
zabierają ze sobą t ylko połowę towarów, przy reszcie pozosta je 
na straży D on J ose. Niepostrzeżenie w chodzi szukająca go 
Micaela. D on J ose strzela nagle i odentuje się zby t późno , 

że omal n ie zabił - Escam illa. Z rozmowy do·wiadu je s ię, że 

toreador poszuk uje Carmen i pragnie zdobyć jej miłość. Don 
Jose r zuca się na rywala. Powrót Carmen ratuje toreadorow i 
życie. Escamillo dziękuje Cygance, zapraszając ją na walkę 

byków do Sew illi. Zac'hwy t , z ja kim Carmen spogląda na 
Escamilla, spraw ia J osem u ból. Zmusza się, aby pójść z zau 
ważoną wreszcie Micaelą d o swojej umierającej m atki , za
powiada jednak powrót do Carm en. 

AKT CZWARTY 

Na p lacu p rzed areną w Sew illi tłum oczekuje na uroczysty 
w jazd kwa drygi wiozącej Escamilla. Przed udaniem s ię na 
corridę toreador zapewnia Carmen o swojej bezgranicznej 
miłości. Frasquita i Mercedes, k tóre dostrzegły w tłum ie Don 
Josego, ostrzegają Carmen przed nim. Cyganka podąża jednak 
ku Don J osemu zdecydowana poło-żyć wreszcie kres uciążli 

wemu dla n iej związkowi. Jose nalega usilnie, aby Carmen 
wykreśliła z pamięci Escamilla, na którego cześć tłum wiwa
tu je właśnie na arenie. Gdy Carmen odmawia jego prośbom, 
Du-n J ose zabij a ją . 

H. H . 
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CARMEN 

Sujet de l'opera 

ACTE I 

A Seville, dans une fabrique de aigarettes au stat ionne en 
permanence un detachement de soldaits en faction , une jeune 
fille, Micaela, cherche en vain son fiaince; il n'appamitra qu 'a 
la releve. Apres la releve, le sergeant Don J ose apprend la viste 
de Micaela. Il songe a elle, lorsqu'en meme temps la cour de la 
fabrique se remplit d 'une foule d'ou vrieres quit sortent pendant 
la relil.che de m1di. 

L'une d'elles, Carmen, se fait remarquer par Don Jose en 
lui jetant une fleur, ce qui devient un sujet de moquerie p our 
les femmes qui revieinnent a leur travail. Le retour de Micaela 
tire le sergeant de son reve. Mais a p eine Micaela prend-elle 
conge de son fiance que les ouvrieres accourenl de l'interieur 
de la fabr ique en poussant de hauts cris: dans une dispute 
Carmen v ient de b1esser brutalement une de ses compagnes. 
Jose et le capitaine Zuniga emmenent Carmen. Pendant que 
le capitaine redige un mandat d'arret, Ca11men p ersuade Jose 
de lui faciliter la fui te. Zuniga apporte le mandat, mais Jose 
laisse fuir Carmen. 

ACrE II 

Au quartier bohemien, dans un des faubourgs de Seville, 
des Bo·hemiens dansent sur la place. Carmen, qui habite ici, 
apprend par Zuniga, que Don Jose a ete libere de l'arret, ou 
il avait ete enferme pour l'avoir lais,see fuir. Voici le celebre 
toreador Escamillo qui apparait avec un groupe de ses admi
rateurs. Zuniga l'invite a p rendre part a la fete. Le torer-0 
til.che de conquerir l'amour de Carmen. Apres une t ournee 



Escamillo se retire en compagnie de Zuniga. Les contreban 
diers essayent de capter Carmen pour· leur nouvelle escapade. 
Carmen refuse, car elle attend Don Jose. Les contrebandiers 
lui c•onseillent d'attirer le soldat dans leur bancie. L orsque le 
sergeant, impatiemment attendu, apparait enf in et Carmen 
commence a le tenter par sa danse, on entend le clairon qui 
sonne l 'appel. Don Jose s 'arrache des bras de Carmen, mais 
il se heurte a Zuniga qui est deja de retour. Jose attaque 
l'officier. P endant le corps a corps les contrebandiers ligottent 
Z uniga. Don Jose se decide a devenir un des leurs. 

ACTE III 

Dans le lit d'une r iviere dessech ee, sous u n pont ecr oule , 
une partie des contrebandiers se reposent. ,Les autres sont partis 
en eclaireurs pour examiner la r oute. Deux Bohemiennes, 
Frasqurta e t Mercedes, disent la bon ne aventure. Les cartes 
leur predisent le bonheur, mais a Carmen elles pr edisent la 
mor t . Les eclaireurs reviennent en relationnant les difficultes 
du trajet. Pour etre plus libres , les ron trebandien emporten t 
avec eux la mo1itie de leur march andise, en laissant le reste 
sous la garde de Don J ose. Micaela, qui le cherch e, arrive 
inapen;ue. Don Jo,se t ire et se rend compte soudainement 
qu'il a failli tuer Escamillo. Le matador lui dit qu'il cherche 
Car men et qu'il veut conquerir son coeur . Jose se jette sur 
son rival. Le retour de Carmen sauve la vie au matador. 
Es-cami!lo presente ses remerciements a la Bohemien ne et 
l' invite a Seville pour assister a la corrida. L 'adoration, dont 
Carmen entoure Escamillo, fait souffrir Don J ose. C'est a con
tre coeur qu'il suit Micaela, en l'apercevant enfin, pour se 
rendre chez sa m ere mourante. Toutefois il annonce a Carmen 
son prochain retour. 

ACTE IV 

Sur la place, devant l'arene a Seville, la fou le a ttend l'en tree 
solennelle d'Escamillo. Avant de se rendre a la corrida, le ma
tado•r fait a Carmen des protestations de son ardent amour. 

Wilfried We r z - p rojekt dek oracji aktu IV 



Frasquita et Mercedes ont aper<;u Don Jose dans la foule, elles 
en avertissent Carmen. Mais, la Bohemienne s'approche de Jose, 
de'Cidee a mettre fin a cette liaison qui l ui pese de plus en 
plus. Jose insiste a ce que Carmen renonce a Escamillo, que 
la foule applaudit sur l'arene. Carmen refuse et n'ecoute pas 
les prieres de Don Jose. Il la tue. 

GEORGES BIZET 

CARMEN 
Opera w czterech a ktach 

Libretto według n oweli Prospera Merimee 

Henri Meilhac i Ludovic Halevy 

Przekład: 

Wiktor Bregy i Kazimierz Czekotowski 

Kierownictwo muzyczne: Zdzisław Górzyński 

Reżyseria: Erhard Fischer 

Sceno.grafia: W i lfried Werz 

Kierownictwo chóru: Józef Bok 

Układ tańca: Witold Gruca 

Obsada: 

Carmen - Krystyna Szczepańska, Krystyna Szostek-Radkowa 

Don Jose - Wiesław Ochman, Bogdan Paprocki 

Escamillo - Włodzimierz Denysenko, Zdzisław K limek 

Dancairo - Jan Góralski, Lesław Pawluk 

Remendado - Kazimie!l"z Dłuha, Witold Za lewski 

Zuniga - Ryszard Arning, Edward Pawlak 

Morales. - Eugeniusz Banaszczyk, Robert Młynarski 

Lillas Fastia - Władysław Skoraczewski 

'.VIicaela - Bożena Kinasz- Mikolajczak, H alina Słonicka 

Frasquita - Agnieszka Kossakowska, Urszula Trawińska 

Mer cedes - Pola Lipińska, Anna Malewicz- M adey 

Taniec cygański w akcie II - M aria Krzyszkowska, primabalerina, 

Stanisław Szymański , pierwszy tancerz 

Orkies·tra i chór Teatru Wielkiego 
Harcer ski chór dziecięcy 

Premiern dnia 16 lipca 1967 
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