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Wykaz numerów muzycznych
I.

\Xlstęp

Akt I
2. Scena i chór

15. Kwintet

(żołnierze,

Morales, Micaela)
3. Chór dzieci
3 bis. Recytatyw (Zuniga, Don Jose)
4. Chór robotnic
5. Habanera (Carmen , chór)
6. Scena (chór)
6 bis. Recytatyw (Don Jose, Micaela)
7. Duet (Don Jose , Micaela)
7 bis. Recytatyw (Don Jose, Micaela)
8. Chór (Zuniga, robotnice)
9. Pieśń i recytatyw (Don Jose, Zuniga, Carmen, chór)
10. Seguidilla i duet (Carmen, Don Jose)
11. Fina! (Zuniga, Carmen)

.,
18.

finał

(Frasąuita,

Mercedes, Carmen, Dancairo,
Remenclado)
1::; his. lłec y tat yv-' (ci sami)
16. Pieśr\ (Don Jose za scen~!)
16 bis. Kecytatyw (Carmen , Don Jose)
1 . Duet (Carmen , Don Jose)
(Carmen, Don Jose, Zuniga, przemytnicy, Cyganie)

Aktm
Intermezzo

19. Sekstet i

chćir (Frasąulta,

Mercedes, Carmen, Don Jose,
Dancairo, Remendado , chór)
19 bis. Recytatyw Wancairo, Carmen. Don Jose)
20. Tercet (Frasquita, Mercedes, Carmen)
20 bis. Recytatyw (Frasquita, Mercedes, Carmen, Dancairo)
21. Ansambl
22. Recytatyw i aria (Micaela)
23. Duet (Escamillo, Don .Jose)
24. Finał

Akt II
Intermezzo
12. Pieśń cyga11ska (Carmen, Fra quita, Mercede )
12 bis. Recytatyw (Carmen, Frasquita, Mercede , Zuniga)
13. Chór
14. Kuplety (E camillo, hór)
14 his. Recytatyw (E-camillo, Carmen, Zuniga,
potem Frasquica l

Akt IV
Intermezzo

•

25. Chór
25 bis. Muzyka baletowa
26. Mar z i eh, r
27. Duer i chór -

finał

(Carmen, Don Jose)

Georges Bi zet, Carmen
Libretto: Henri Meilhac i Ludov ic llalevy,
na podsla\v ie noweli Prospera M ć riml'l'
Muzyk<;> recylaly\\'ów skomponowal: Ernest Guiraud
Miejsce akcji - Sewilla i okolice
Czas - rok 1820

Akt I
rzy jednym z placów w Sewilli zn ajduje s i ę fabryka cygar, z a ś
po przec iwnej stronie - koszary wojskowe. Nieba we m ma si<;
od być zmiana warty, toleż gromad zi Si\' ju ż cie ka wa barwnego
widowiska ga w i ed ź . Poja wia si ę t eż ml ocla , pię kna dziewczyna ; szuka Don Josego, s ierżanta, który przyh\·dzie dopiero ze z mian~! wany.
To jego narzeczona , Micaela . Ccly dowiaduje sil;', że s potka ć go może
dopiero po zmianie wany, mimo pelJ1}Th galanterii umi zgów s ie rżanta
:\ foral esa , oddala si<;.
Glos rr~1bki zw iastuje zmian<;' warty. Oto z bli ża s i ę nowy odd zial.
Prowad z;1 go porucznik Zuniga i si e rż ant Don Josl'.
Dzwonek w fabryce oznacza prze rw<; w pracy . Z bramy wysypuje si<; barwny tlurn robotnic , wś ród których u wa gę zwraca mloda ,
pi<;,' kna Cyga nka , Carmen. Wolna jak ptak , Carmen wierzy \\ potęg<;
rnil uści, ale nie uzna je ża dn yc h wi ~·zów i zasad (habanera L 'a111our
est 1111 oisea11 re/Je/le) Z le k cew aże ni e m odrzuca zaloty ola cza j;1cych
j<! zewsz;1d mężczyzn ; prawdziwie zainleresowala j<I jedynie calkowila
o boj t; tn o.~ć Don Josego. On jeden nie zw raca uwagi na jej ś pi ew
i taniec, i najspokojniej czyśc i lańcu szek u swe j sza bli. Gdy dzwonek
wezwie robotnice do pracy, Carmen rzuci mu trzymany w rl;'ku kwiat.
W se rcu mlodego żo lnie rz a bud zi s i ę niepokój. Na s zczęście
nadchod zi Micaela , nios;ic Jose mu list id hre slowo od matki (duet
Parte-moi de 111a 111i5rel .
Wtem w fa bryce wyhud1a wrzawa . 1\a rozka z poruczn ika Zunigi,
Don Jose, na czele odd zialu , udaje się tam, by przyw róci ć po rzą de k .
Po chwili jest z powrotem. Przyprowad zi! Carmen , która w bójce
zranila n oże m inn;J r Jhorni cę . Carmen groz i Wil;'zienic - jednak Cy-

P

ganka drwi sobie z oslrze żt ń porucznika i pog róże k k o l e żan e k. Gdy
tylko zostaje sam na sarn z Don Jusem, szybk o udaje jej s i ~: oczarować ml od z i e ń c:a i s pra wi ć, by ten darowal jej wo ln ość (seguidilla
Pres des re111par/s de Seuifle).

.,

Akt II

W

podmiejskiej gospodzie Lillas Paslii gromaclz;1 sk przemytnicy, Cyga nie i szukaj;1cy rozrywki wojskowi. Carmen i jej
przyja c i ółki , Frasquita i Mercedes, .~ pi e waj <I i tańc z;1 przy
cl źwi<;' ka c h kastanietów.
Z prawdziwy m entuzjazmem -;\'itaj<I zebrani sł y nn ego torreadora
Escamilla, który przechwala sil;' pelnym zwyc ięs tw i podbojów życ i e m
bohatera areny (aria Vo/re luas/„.l. Escamillo, oczarowany urokiem
Carmen, wyznaje jej mił ość . Ale Ca rmen odpowiada wymijaj;1co. I ie
chce t eż w z ią ć udzialu w plan owanej na t<;' wla ś ni e noc wy prawie
przemytników, gd yż oczekuje Don Josego, który d z iś wlaśn ie wyjd zie
z w ię z i e ni a po odpokutowaniu kary za uwoln ienie Cyganki .
Z oddali s l ycha ć slowa żo lnie rs ki ej pieś ni o dragonie z Alcali . To
Don Jose spieszy ku swej wybrance . Carmen nama wia go. by ra zem
z ni;! w y brał si ę na sz muglersk;1 wy pra wę, al e Don Jose stanowczo
odmawia. l nara z ze ś pil'.wem Cyganki mieszaj<! s i ę na woł y wania
żo lni e rs ki c h tr;1bek - pora do koszar. Carmen jest ro zdra ż n io n a d ość ma czu lyc h wes tc hn ie ń i w yz nań Don Josego, przy po mni e ń
przechowywanego w wic;z ieniu kwiatu (aria La J!eur 1111e 111 111 ·a{l(f is
j etcJe, LZ\\'. „z kwiatkiem"), zapewni er1 o mil ośc i .
Wrem zja wia sil;' w gospodzie porucznik Zuniga , a jego zal oty do
Ca rm en roz palaj;! za zdro.~ć w sercu Don Josego, który z hroni;1
w r<;,' ku rzuca si't' na oficera . Tera z droga pow rotna do kosza r jest
dl a ń zamknift'la - wbrew woli mu si ra zem z przemyrn ikami uchod z i ć
w góry.

Akt III
icha , pogodna noc w górach. Carmen i Don Jose żyj <! ra ze m z
gromad;1 przemytnik ów. Ca rm en, co raz hard ziej znud zo na
- ~ milością s ie rża nta , zhyt cz<;slo roz m yś la o hohatl'rskim torreadorze. Frasquila i ~ik rcedes sta wiaj<I kahalę - \\'l'ÓŻy irn ona mil oś('

C

i szczęśc ie, gdy jednak Canrn.'.n także próbuje poznać swój los. wyci<Jga
(a ria „z karrami " /:.'11 {J{(ill po11r e/lilerl.
Przemytnicy zbieraj<[ się do drogi. Tylko Don Jose ruzosta nie, by
pilnowa ć obozowiska. Niespodziewa nie pojawia si<; szukająca swego
narzeczonego Micaela (aria Je dis 111te rie11 ne m 'epo11uc111te), lecz ploszy
ją nagł y odglos wystrzału. To Dun Jose wypalil, dostrzegłs zy jak<JŚ
męski postal' czaj<JCI si~· \\'Śród skal. f\ ieznanym śmialkiem okazu je
się Escamillo, którego przy\\·iod la tu mil ość, i który le kceważ<!C napomnienia Josego mówi , że ..los sprzy ja zakochanym ". Po chwili obaj
mężczyź ni orientuj<! się , że zahiega j<J o w zg lęd y tej samej kobiety
i dochodzi do walki. Esca millo, mimo swej sil, i zręcznośc i , zmuszony jest ulec.
PO\\TÓt przemytników, a wraz z nimi Carmen , ratuje mu życie.
Co wi ę cej, \\" pi ę knych oczach Cyganki, czyta torreador obietnic<;'
bliskiego spdnienia pragni er1. Oddala si~· wi ę c, zapraszai:1c wszystki ch na swói najbliższy wyst<;' p.
M i ę d zy Carmen a Don Josem dochodzi do gwaltownej sceny.
Przerywa j<J Micada: matka Josego cięż k o rozchorowala s i ę z ża lu
i pragnie raz jeszcze zobac zyć przed ś mi e rc i 4 syna. Szczerze kochaj<1cyrn matki;.' rrn;;żczyzną targaj<! wyrzu ty sumienia ; odchodzi z .Micael:1,
g roż:JC jednak zemst:1 niewiernej Cygance.
śm i e rteln<1 kartę

Akt IV
lac przed aren<' w Sewilli wy pelnia barwny tlum. Gor«JCO wilany przez ze._branych nadchodzi Es~"<1millu w_ towarzystwie \~1 y
stro1one1 1 us1111echn1 ę te 1 Ca rmen. hasqu1ta 1 Mercedes ostrzega j< Ca rmen przed ze msq zdrad zo nego kochanka , ale Cyga nka kpi
sobie z ni ebezp i ecze ństwa. Pozostaje na placu i tu odnajduje j;J Don
Jose.
Jeszcze raz blaga ukochan;1, by wróci la do niego (duet C'esl Joil
C'est mui). Ca rmen glucha jest jednak na wszystkie proś by i zak li;"cia .
Woli ra czej ś mi e rć ni ż życie u b Jku nie kochanego Jllł;.'żczyz n y.
Gdy spoza murów areny dobiegaj<! wi~·aty na cześć zwycięskiego
torreadora , Carmen rzuca Sit;' ku bramie , by jak naj szybciej powita ć
Esc:amilla. W tym momencie d os i ęga j<J jednak nó ż nieprzytomnego
z rozpaczy kochanka.
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Kilka zdań o Bizecie,
jego „Carmen" i Carmen...
GEORGES BIZET

żyl niesrelna trzydzieści siedem lat. Tylko paru

mies ięcy zabraklo, by mógl uslyszel' spontaniczne owacje po w i ed e ń

sk iej premierze swego ostatniego dziela - .. Ca rmen". Nieco wcześniej
sza prapremiera paryska, 3 marca, zostala przyjęta z mieszanymi uczuciami. C hoć trwaly sukces tego arcyclziela , wystawionego w Opera
Comiqu e, powolutku zaczyna! s i ę rysować . Poprzednie kompozycje
sceniczne Bi zeta osi~1galy co najw yże j kilkanaście przedsta \\'i e ń , tymczasem dokladnie w godzinie ś mi e rci kompozytora dobiegał końca
trzydziesty trzeci spektakl „Carmen". Pierwsza insce nizacja utrzymala
się w sumie przez pi ęćdz iesL1 t ~· i eczo rów, wi ęc anegdoty o aktywnej
ni e chęci public z nośc i wobec tego dziela S<J .,romantycznie " przesadzone. Podobnie jak sugestie, że niepo~·od ze nie „Carmen'' przyspieszylo zgo n Bizeta.
Do umiarkowanych sukcesó\ · i ni epowodzeń , mimo św i ado moś
ci, że nosi bulawt;> w tornistrze, Bizet zdąży ! ju ż w S\Yoim krótkim
życ iu przywy kn ;Jć. Nigdy nie u zew n ę trznia! swoich komplcksó~· ani w postaci gniewu czy zl nś liwośc i , ani w zbyt g l ę bokich depresjach. Do św iata , ludzi i zawodu zawsze stara!
s i ę poclcl10dzić ra cj Jna lnie, a gdzie lo bylo
możliwe - z poczuciem humoru. Na artystm\·skie rozdarcia du szy nic mial czasu. Ten rodowity paryżanin nie pochodzi! z zamożnej
rodziny. Próby tworzenia muzyki na miar<;"
wlasnych ambicji wc i ąż musial godzi ć ze ż mudną krz<1 tanin;1
zarobkO\q . Udziela! lekcji ,
opracowywaI \\")'ltJgi fortepianowe , przygotowywa l
aranżacje mniej lub hard ziej
komercyjnych ut\\·orów.

D1.ięki wrodzonej pracowitości i mistrzostwu warsztatu , jako.~ sobie
radzi! z nwcz;1cym lawirowaniem mit;dzy rzemioslem a szruk;1. Mimo
że sukces, o jakim naprawdę marzy! (również i finansow y), za.~wital
Bizetowi dopiero w ostatnich tygodniach życia - pocz;1tki jego biografii zdawaly sit;> wróż yć znacznie blyskotliwsz;1 kari e rę.
Przyszecll na świat w muzykalnej i, jak sit; \\·yclaje, wyj')tkowo
harmonijnej rodzinie. Ojciec hyl nauczycielem śpie\\'ll. Marka (z któq
później po przyjacielsku korespondowal l, radz4ca sobie dobrze na
fortepianowej klawiaturze, zajęla się jego edukacj;1 mu zyczn<i, gdy
tylko przekroczy! czwarty rok życia. auka przychodzila mu z nit'zwykL1 latwo.~CLJ. Ponieważ w epoce Bizeta Dl\ ód \\'irtuoza już
wyraźnie oddziel il si<;' od zawodu kompozytora czy dyrygenta ( najbardziej znanym prekursorem tego proce. u byl starszy o trzydzieści
pięc' lar Berlioz), 13izet s\voich talentów pianistycznych nigdy na serio
nie spożytkowal. Twórca z aspiracjami, jak nakazywal wówczas dobry ton , musial sięgac' wyżej.
Potem byly studia w Konserwatorium Paryskim, które ukończy!
jako d z iewiętnastolatek , zdohy\\'aj;Jc zwyczajcJ\v;1 dla najzdolniejszych
nagrod ę - Grand Prix de Rome. Przed nim i po nim, \\·y róż nienie to
uzyskalo wielu wybitnych (czasem zapomnianych) kompozytorów
francuskich. Mit;clzy innymi Uerlioz i Debussy. O konserwatvzmil'
szacownej uczelni najlepiej świadczy fakt , że przez cale dziesit;.'l'iolecia wyróżniano najczęściej skomponowanie tak przestarzalej formy
mu zycznej. jak;J byla kantata . Podobnie zdarzylo się i w przypadku
13izeta.
\Y/ czasie studiów, trzyletniego pobytu na stypendium w Rzymie
i tuż po powrocie do Paryża Bizet komponO\val utwory o bardzo
rozmaitym charakterze - symfoniczne, kameralne, \rnkalno-muzyczne. Niektóre z nich , przynajmniej \\·e fragmentach interesujące ,
wykonuje sit; do dzisiaj. Żaden z nich nie odniósl jednak pra\\'dZi\\'ego sukcesu. Jedynym dzielem, które ju7 za życia kompozytora zdohylo
spoq popularność byla skomponowana w 1872 roku muzyka do
dramatu „Arlezjanka ., .
Tymczasem, już w wieku dwudziestu lat Bizet w jednym z listów
napisal: Ostatecz11ie zdecydo111ałe111 sif 1w operę i czuj{! w snhie

wvrai11q żyłkr; dra111atycz 11q. Krótko mńwiqc - patrzr; z nadzieją
w p1z)1szfu.{{ Niestety, pbywanie oper zawsze hylo zajęciem ryzyku\\'-

nym. Przecie ws zystkim nic sposób pisa ć je do szuflad y, licz.;1c na
sukces u przyszlych pokoler1. Ponadto, zbyt \\'iele zależy od ukladó\\'
lo\\'arzyskich , finansm\·ych , od kaprysów , gustó\\' i kompetencji
mn ósl\\'a osób. i\o i od szczęścia , które I.li zela zda\\'alo się jakby
omijać.

Korzystne lub nie, zmiany dyrektorów teatrci\\·, nagle wyjazdv czy
choroby przewidywanych w ohs~tdzie gwiazdorów, klupoty ze skbdem
i poziomem orkiestry, trudność znalezienia przynajmniej jako tako
sensownych librecistów, Lo tylko niektóre z przyczyn obiektywn yc h
powoduj~1cych , 7e kariera ambitnego i obdarzonego dobrym gustem
Bizeta rozwijala si~· niespra\\'iedli\\·ie opornie. \'loże dlatego 7. li cznych prób scenicznych niekt<1re s~1 nie dokończone lub nie clopraCO\\'ane, a za udane w calości uznaje si<;' tylko trzy: jednoaktO\q
opert; komiczn;J „Djamileh ", ,.Polawiaczy perel " i „CA RMEN ".
Opera Comique , dla której „Carmen " powstala, tradycyjnie już
prt·zenlo\\'ala l żejszy repertuar. Dyrekcja, staraj;)c sit; teatr niem uambitnić , wlaśnie u Bizeta zlożyla za mówienie , claj;1c mu do wspólprac ·
duet librecistów. którzy już \\Ue.~ niej byli \Yspólauturami kilku inteligentnie pomyślanych i efeklo\\'nych operetek samego Offenbacha.
LJrdzie tu opera wesoła, lecz u takiej weso!m'ci. ktura pozwala 1w zachowwzir do/Jrego stylu - pisal kompozytor, przyst<;pując do pracy,
często zreszl;J przerywanej innymi 7.ajęciami. Potem nkazalo sii;, że
\\·yszla z lego, co pr;ł\nla nie koturno\Ya , ale jednak tragedia . Ktoś
zlośli\\'Y nazwa! później „Carmen'' operetk;1 tragi o rą Niejednoznaczny efekt zanH)wienia spowodowal wielt' przed premierowych dyskusji i potvcze k.
Z każd y m kolejnym aktem, jak wspomina jeden z lihrecistci w,
odczucia publicznośc i sta\\·aly Si<;' coraz bard ziej chwiejne , ra czej na
niekorzyść dziela . Zresztą i sama inscenizacja oraz obsada ( chm'
pracowicie przygotowane l nie byl y doskonale. Ale rw;\'el gdyby premiera miala miejsce \\'Wielkiej Operze Paryskiej, przyjt;cie zape\\'ne
nie byłoby inne. Tam z kolei „Carmen " wydalahy si<; za nulu dostojna w szczególach mu zycznych i fabularnych , a dialogi musialyby hyć
oczywiście śpiewane , nie za ś mówione, jak w hi zetmYskim oryginale.
Przede wszystkim z aś zbyt raż;1cy mógl sit; okazaL' weryzm obyczajowy i psychologiczny lej opery.

GEORGES BIZET
„Carmen" nie mieścila się naj wyraźniej w żadnej z trzech wiod4cych
wówczas stylisty k: ani w tym, rn proponuwal Verdi, ani w monumentalnym dramacie mu zycznym Wagnera, ani w romantyczn ej operze
franrnski ej - palelvcznej h~1d ź lirvcznej. Bi zet nie hyl rewolucjonisq
muzyczn ym, czy dogmat ykiem. Stara! si<; jedynie dostos owa ć rod zi111~1 oper~· do nowoc zesnego jvzy ka cl źwi t;" ków i z bli życ' j~) du realizmu, który ju ż od dawna obmv i~) 7.ywal w po w i e ści francuskieh a w
malarstwie poja w iał si<,' w Ltśnie , rc'>\\·nolq.~l e z kilkoma innymi pr<1dami.

Dlatego „Carmen " jest dramate111 wsp(>lc zes nym o przeci ę tnych
lud ziach, w kt<irym w~itki tragiczne pr ze plataj~! sie z lirycznymi
i żartobliw y mi. Zmienn y ryt111 i konlrastuj~!Ce barn y ż vcia, znala zly
w muzyce Bizeta, w jej harmonii i in strumentacji , fascy nuj~!LT odbicie. Teraz ba w ią nas co najw y żej ówczesne upinil', że w „Carmen''
jest za dużo rytmu , a za malo melodii , choć to prawda, że \\' historii
opery „Carmen" byla pierwszym a ż tak urytmicznionym i utan ecznionym dzielcm.
Zgodnie z ct,żeniem do realizmu , nie ma w tej operze bohaterów
jednoz nacznych , czarnych i bialych. \Xiyj~1tkiem jest Micaela, postac'
lityczna, któr~1 do fabuly zaczerpni<:tej z opowiadania Prospera Merimee
dopisano najwyraźniej dla pokrzepienia serc bywalców oper, nieprzywyklych jeszcze do mrocznego weryzmu. l\'ie przypadkiem 111elodie i motywy związan e z M icael~! (i czasem z Don .Josem) są
w lej operze najbardziej tradycyjne. Ten zabieg kompozytora nic rozbija jednak calo.ści , po niewa ż nieco banaln iejsza. c h oć równie pit;kna
mu zyka, znakomicie odzwi erciedla psychike i wiejskie pochodzenie
tych akurat bohaterów.
Opera Bi zeta nie tylko stanowila pie1wszy akce nt roclz~1cego si<:
weryzmu; hyla równi e ż (ona. a nie operLt ki l) pre kursork~1 bardzo
jeszcze odl eglego 111usicalu„. i\ie tylko dzi~·ki wlasnemu tal entowi,
ale także dzi<; ki wal orom libretta, m<igl Bi zet muzycznie pocl~1ża ć za
coraz obl ę dniej szy m pogq ż ani e 111 sit; Don Josego, za samobójczym
zatraceniem sit;" pieknej Carmen. Dzi ki licznym scenom zbiormvvrn ,
mógł wprowadzić kilka zróżnirnwanych grup chóraln ych , nie 111aj~1cych
nic ws pólnego z dotychczas obo w L1 z uj~1q sce niczn~1 i mu zy c z n~1
stat yc zn ości'! tego typu ansambli.
W „Carmen " mo ż na wprawdzie jeszcze wy różnić "· y nikaj ące z
tradycji „numery" - arie, du ety ilcl „ ale są one g<:sto i dynamicznie
poL,czone z ruchli wvrni ch órami i motvwami instrumentalnvmi.
Jeden z naj wybit~iejszych filozofów~artystów , Friedrich Nietzsche,
dlugoletni admirator Wagnera, zrażony pien,1szym festiwalem w Bavreuth wysun<1I przekorn~1 sugestii;', że „Carmen '' 11ie tv/ko stoi 1w a;ztypodacb wagneri1z11111, ale 1110.że też st111 zo wic' sk11tec:n1e anti1dot11111
na tmciz11 <;, jaka sqcz ii się z dzieł \Vc1g11em. Przejrz )1,1'cie zo1"kiestruwa11a, bogata, .1'cisła, ko11stmktvw1w - 11111z i1ka Bize!a jest wcieleniem
W)!l'l~/lnowa11ia miej rasy, a nie jJojedi 1nczego oso/mika j est t)jJoUJcf

muzyką śródziem11011101:1·kq, po woła11 q

do tew!, że/Jy przeg nać wsz )'.1·1-

kie mgły ł'ół11 ocy.
Co prawda ni edH;'Ć do Wagnera potr;1c 1 Lulaj o nutę furii , ale s;1 d
Nietzschego o Bi zecie jest wy ją tkowo trafny. T1 opeq za chwyc ił o sic;
tak żl' wil'lu wybitn ych współc zesn y ch Bizetowi kompozytorÓ\\· , na
przyklad Brahms i () :ajkmYski.
„Carmen" jest bl'z \\!;f tpienia opeq bard zo romant yc zną .
l to nie tylko d zię ki barwności hbzpańskiego kolorytu . 8izet mówi ,
co prawda po his z pań sku z fran cuskim akcentem, niemniej jego języ k
brzmi atrakcyjnie i zrozumiale.
Od stu dwudziestu lat „Carmen" nie schodzi z afi.-; 1.a. Wielkie inscenizacje i kreacje, a tak że nieporozum ienia , długo moż na by wyli cza ć. Jest n a jczęśc iej filmowana ze wszystki ch oper. Zwykle grywa
si<,' Le; o pe rę mniej wi ęcej w zgod zie z oryginalem, ale bywaj;! przedstawienia i filmy całkie m niepokorne. Czasem akcję si ę uwspółcześnia ,
przenosz;1c j;! na przy klad Ll o murzy ński e j dzielnicy Nowego Jorku
Niekiedy fabula bywa styli zowana na halu cyna cje Don Jusego.
u:ekaj;1cego na wyrok . Czase m dialogi s;1 mÓ\\'ione, czas<.: m ś pi e 
wane. \Y./ niektórych insce ni zacjach ograni cza si ę sceny taneczne,
w inn ych rozhudo\vuje, dodaj;1c zacze rpnic;q skądinąd 111oż liw ;1 do
z atań czenia muzykc; Bi zeta ...
Ta ra czej trudna do wystawienia opera najw y ra ź niej ma w so bie
coś uniwersalnego i magnetycznego. llniwersalne s;1 losy przedslawionv h bohaterów, rnagnetyczn;1 za ś jest posta ć Ca rmen.
Moż n a t\' op e rę wystaw il' na wiele sposoh<iw , ale zawsze trzeba
za cz;1 ć od pomyslu na glówn;1 bohat e rk ę. Okrutna jest, czy mo że
tylko l e kk o m yślna ' Srwmzo na do milo.~c i, czy tylko do igrania
z mil ośc i ;1 7 Obdarzona nieokid znan ym instynktem wol n ośc i i temperamenLL'l11, czy jedynie egocenrryzmL·m' Pi\·kna , czy p rze rażaj ~1 ci'
Godna ws pó łczucia , q.y pogardy' A może zazdrości? .'vl oże puclś\v ia
domie sama prowokuj ;1 ca śmier(/..
To, że nasuwa s i ę a ż tyk p y tań , ś wiad czy, że nie jest ty lko
wv myś l o n ;1 , operow;1 postaci;J. Jest nie mnil'j ws pók zesna , autentyczna i ponadczasuwa ml ka żd ego z ży w yc h lud zi. Micad jest mnóstwu . Carmen spotvka sic; nieporównanie rzad ziej, jak czarodziejskiego ptaka , milość do którego mo ż e h~1 ć narkot yczni e e k scytująq
samozag!acLi.
Ja cek H11kuwski
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W Paryż u urncl7.il

s i ę Alexandre Cesar L0npold l:li ZL'l
l3i zet wstc;' puje do Konserwatorium Paryskiego. Ksztalci
si ę u A.F. Ma rmont ela (fortl'pian l. F.13enoisla (organ y)
ora z PJ G.Zimmermanna i Ch.Gounoda (kompozycja).
Dwukrotnie zdobywa Il n;1grod<; w klasie pianistycznej.
Umiera Zimmermann , Bi ze t przechodzi do klasy

J F I Ltlćvy't•go.
Dostaje dwie nagrody: l \V klasie organowej ora z za
krnnpozycj<; lugi. K oń czy pra cę nad Sv11~/imiq C-cl11r.
Il Pri x de Korne dla kantaty Da11id
Operetka Dokl<ir Mi mele (Le clucte11r Himc/e) zd<>bywa
l mi ejsce [ex aequo z C. Lerncquiem[ w konkursie
ogl oszonym przez j Offenba cha .
Kantata Cluuis el C/o!ilde dostaje Crancl Pri x cle Rome.
W ramach stypendium Bi zet rozpoczyna studia mu zycznl' \V Rzymie. Komponuje Te De11 m.
Powstaje opera komiczna Du11 l'rocopio.
Bi zet komponujl' od<; Vasco da G't1111ll na chór i orkit•str<;> symfoniczn;1.
Pow rót do Paryża. Kompozytor utrzymuje si ę z lekcji
i aran7.uwania lekkich utworów, upracuwuje wyci;\gi
f<>rtepia Jl( >\\'L' .
Powstaje opera /m 11 IV, Bizet nie k ończy jednak pi;Jtcgo
:.iktu .
\Y./ Thea lre Lyrique odbywa si\' premiLTa ł'ołll111ic1 cz i1
pereł (Les Jiechc11rs de perle.1·).

\V Paryżu odbywa się Wystawa ŚwiatmYa. Pod piórem

Bizeta rodz:J sit; operetki , poza napisan:J wspólnie
z I. E. Legouix, E Jonasem, Courtois, L.Delibes'em i zaginioną Malburo11gb s 'e11 l/(,/-i-e11 guerre - publikowane
Lx1clź wystawiane anonimowo; uraz liczne krytyczne
atrykuły o muzyce.
26 grudnia w The;1tre Lyrique wystawiona zostaje opera

Pir;k11e

dziewczę

Prosper Merin1ee

(1803-1870)

z Perth Uu joile )We de Perth) .

Powstają

opery La couµe du rui de 7/J11te (zacho\\'ane
fragmenty) oraz Noe (rozpoczęta przez} . F Halevy'ego,
ukończona przez Bi zeta).
3 czerwca 1869 roku odbywa Si<;' ślub Bizeta z Genevieve llalevy.
Bizet komponuje Clarissr; Harfowe (c pera komiczna zachowana we fragmentach) i Griseliclis (także opera
komiczna, ale nie dokończona i zniszczona l.
\V sierpniu 1870 Bizet powołany zostaje do wojska jako
artylerzysta. Trwa \rnjna z Prusami. Paryż zostaje zrujnowany.
Na świat przyc hod zi sy n Bizeta, Jacques.
22 maja w Opera-Cnmique o<lbywa się premiera jednoaktowej opery komicznej Djamileb.
I października A.Daudet \\·ystawia swój dramat Arlezja11ka ( L' Arlesie1111e) \\' The:1tre du Vaucleville, do
którego muzykę, na zwan<J w podtytule Piece e11 j ac/es

et 5 tab!ea11x, auec .1ympbonies et choeurs,

skomponował

Bizet.
Kompozytor pracuje naci operą 0011 Rodrig11e, niestety
nigdy jej nie kończy.
3 marca w Opera-Cnmique premiera Car111 e11.
3 czerwca Georges Bizet umiera przed wcześnie na nie
znan:J choroht; gardla .

osta(' prawdziwie renesansowa. Poeta, nowelista , archeolog i historyk sztuki, przyjaciel rodziny Napoleona Ili. Czlonek Akademii
francuskiej, senator li Cesarstwa.Większość swego życia spędzi!
poza granicami Francji. \Y/ swych licznych podróżach czterokrotnie
zwiedzał Hiszpanii;\ w dziewiętnastym wieku kraj egzotyczny jeszcze, o surowych obyczajach, cel westchnie11 i marzeń romantyków.
Merimec romantykiem nie był w najmniejszym calu, nawet w twórczo.gci literackiej. Oszczędny w słowach, klasyczny w formie, bliż.szy
jest raczej pokoleniu minionemu.
Ze swej podróży do Hiszpanii, w roku 1830 nadsyła korespondencje dla "Revue de Paris". \V jednej z nich opisuje dzieje Jose Marii,
który nim został bandytą , byl żolnierzem. Później, w 1845 roku na
podstawie tej właśnie korespondecji powstanie najbardziej znane dzieło
Merimee'ego, nowela „Carmen". O dziwnych losach żołnierza opowiedziała pisarzowi Maria Manuela hrabina Montijo, której córka
Eugenia została żoną cesarza Napoleona III. W opowiadaniu hrabiny
kochanka }osego nie była Cygank;!, postac' tę stworzyla już wyobraźnia Merimee'ego.
Bardzo interesuj:ica jest forma noweli; pełna rozważań archeologicznych i etnologicznych, swą fabułę zawiera w opowiadaniu
podróżuj:1cego naukowca , który kilkakrotnie spotyka groźnego bandytę i piękn:i Cygankę. \Y/ końcu odnajduje Josego Marię w więzieniu
i tam wysłuchuje tragicznej historii jego życia. I tutaj dopiero zaczyna się libretto Mellhaca i Halevy'ego ...
Poza „Carmen " do najhardziej znanych utworów Merimee'ego
należą: nowele „Colomba " i „Lokis'', powieść ,.Kronika z czasów Karola
IX", utwory dramatyczne ze zbioru „Teatr Klary Gazu! " i przekłady
z literatury rosyjskiej.
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Georges Bizet - Carmen
opeu ,,. 4 akuch
Lihretto: I lenri Meilluc i Ludovic I l;ik11
na p()dsLtwie noweli Pro.'ipe1·:1 Ml'ri111\_;\_,
Muzyk<; recyuty\YÓW skomponowal: F11H:~l ( ;ui1:1u d
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