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Carmen - projekt kostiumu 

„Carmen" jest operą namiętnośi.:i i niewiernosc1, zazdr~ści 
i zbrodni, jest jedną z najwspanialszych oper wszechczasow. 
Spiewałam w tym dziele partię Micaeli -lecz stojąc na .s~e
nie analizowałam postać Carmen, to ją wtedy pragnęłam sp1e
wać! Ale nie kochąm tej postaci. Wyrafinowana i perfid~a 
a zarazem brutalna dusza cygaóskiej dziewczyny fascynUJe, 
tak jak zło, które choć jest silniejsze od dobra, odrzuca. . . 

Złożoność namiętności du dwóch mężczyzn musi prowadz1c 
do tragicznego km'tca, jak zie fatum. qto 01~i: prostolinijny, 
szlachetny don Jose (po jednej strome ... ) i pyszałkowaty, 
olśniewający szamerunkiem kostiumu torreadora play-boy z 
corridy - po drugiej. . 

On pokonuje byki na arenie„ ona - ~e~ca .. Totez sk~zany 
n 1l. jej niewierność don .Jose Ili? ma. mozhwosc1 zdoby~ia na 
.:nwszc tej dzikie j dziewczy ny, Jaką Jest Carmen. Ma siłę do 

Escamillo i don Jo sć - projekt kostlumu 

walki o nią, ale brak mu blasku, nawet tego, który posiadał 
w mundurze sierżanta. Ujarzmiony występkiem - staje się jej 
więźniem, lecz jakże jest piękny i uczciwy, kiedy oślepiony 
miłosnym obłędem zabija swoją miłość. 

To fatum - rewanż losu unicestwia ręką Josego pełrn.i 
szczęścia Carmen. Wprowadzona w tej inscenizacji postać 
Lillas Pastii - „szefowej" miejscowego półś.wiatka - jest 
właśnie owym fatum; personifikuje los, przeznaczenie, a na 
końcu - sprawiedliwość. 

W spektaklu tym niezaprzeczalnym bohaterem staje się ma
larstwo Jerzego Dudy Gracza. Pełne metafory i ironicznego 
spojrzenia w stosunku do rzeczywistości, jest tak niekonwen
cjonalne, jak niekonwencjonalna jest prawda o tragedii trój
kąta nieszczęsnych bohaterów i całego świata ludzi tego 
hiszpańskiego eposu, ponurego i pełnego grozy, to znow ol
śniewającego radością życia i zmysłów. W tym świecie okru-



Maria Folty n 

cie1\stwo jawi się w ustach słowami miłości, ale i w tańcu, 
w corridzie życia, bo nie tylko na arenie. Byk i obcięte uszy?! 
Pros zę zwrócić uwagę, że każdy akt ma inny kolor - za

mierzony . .Jest określoną klamrą spektaklu, który poza mu
zyczną sferą olśnień, wyrósł z fascynacji malarstwem -
twórcy scenografii .Jerzego Dudy Gracza. 
Postanowiliśmy wraz z dyrektorem .Jerzym Salwarowskim 

przybliżyć pai1stwu to dzieło ze śpiewanymi recitatiwami, któ
re po śmierci Bizeta - dopisał w hołdzie kompozytor Ernest 
Guiraud - uważam, że słusznie. Mówione recitatiwy, napisa
ne na zamówienie Opery Komicznej w Paryżu, chyba jednak 
osłabiały napięcie tej niemal naturalistycznej tra gedii - jaką 
jest opera „Carmen". 

Krys ty.na Gruszkówna 

Od czasu kiedy w grupie uczennic prof. Leona Wójcikow
skiego poznawałam pierwsze kroki i figury tai1ca hiszpańskie
go - zrozumiałam, że przyjdzie mi całe życie uczyć się tech
niki i stylu tego folkloru - bez kor'ica. 

„Carmen" jest dla mnie nie tylko pracą i zetknięciem się 
z muzyką Bizeta, ale ogromną lekcją i nowym etapem w po
szukiwaniu formy ruchu inspirowanego „od wewnątrz". Taiice 
hiszpańskie w „Carmen" są przecież częścią dramatu, do któ
rego skomponowano muzykę, prowadzi nieuchronnie od I aktu 
poprzez Habanerę - Lillas Pastię - karty - do Corridy 
i śmierci. 

.Jaki powinien być stosunek choreografa do takiego ładun
ku muzyki? ... Namiętny, pełen pasji a jednocześnie niepokoju. 
Szczęśliwym może być ten choreograf, którego niepokój twór
czy, jego pasję i pracę, szerokie kręgi publiczności nazwą -
SZTUKĄ. 



Jerzy Duda Gracz 

Opery nie lubię, bo uważam, że ta forma wyrazu muzyczne
go jest sztuczna - pretensjonalna i „stara jak Troja". Nie 
widzę również większego sensu w zajmowaniu się scenogra
fią, która musi liczyć się z realiami pracy kolektywnej i jest 
bardziej wymęczonym kompromisem, a mniej moim własnym 
dziełem. 

Mimo to przyjąłem propozycję, podejmując siG projektowa
nia dekoracji i kiecek do opery „Carmen", gdyż Marii Fołtyn 
nie odmawia się współpracy, choćby to miało być ostatni raz 
w życiu. 

Nie odmawia się również Bytomiowi, gdzie jest moja Ga
leria Autorska, na ołtarzu ktorej składam Miastu swoją wdzię
czność i udrękę. 

Z tych powodów nie lubiąc opery \ scenografii, biorę udział 
we współtworzeniu „Carmen" czyli, według mnie, uczestniczę 
w kolejnym szlachtowaniu monsieur G. Bizeta, który na szczę
ście jest wieczny i nasza inscenizacja z pewnością mu nie za 
szkodzi. Gorzej z nami. 

Jerzy Sahvarowskl 

Obecna realizacja „Carmen" G. Bizeta stawia przede mn<1 
- jako dyrektorem teatru, ale tym bardziej - jako kierow
nikiem artystycznym i dyrygentem - specjalne wymagania. 
Zaaranżowałem tym razem zderzenie dwojga artystow, któ

rych pod każdym, aczkolwiek różnym względem, można by 
nazwać „ostrymi" w wymowie, a nawet na swój sposób wręo 
kontrowersyjnymi. Reżyser Maria Fołtyn znana jest w na
SZYIT\ teatrze - i nie tylko - z realizacji elektryzujących. 
które są przez różnych odbinrców generalnie akceptowane, luh 
l całą stanowczością odrzucane; natomiast twórca scenografii 
.Jerzy Duda Gracz zasłynął jako malarz z demaskatorskiego 
spojrzenia na otaczający nas świat. Czyż można jeszcze wii;
cej"?! A przecież choreografia również została powierzona ar
tystce tej miary co Krystyna Gruszkówna. 
Życzyłbym sobie, aby wszyscy realizatorzy „Carmen" zna

leźli wspólny grunt, na którym mogliby się spotkać i oprzeć. 
A skoro tak ... może nim być tylko perfekcyjna realizacja mu
zyki zawartej w genialnym Dziele Bizeta - ezegn snhir 
( i wszy~tkim arty~tom!!) -- życzę. 



::\i. JÓZEF MICHAŁOWSKI 

GEORGES BIZET 

ŻYCIE I TWÓRCZOSC 

A LEXANDER CESAR LEOPOLD BIZET urod:lił się 
w skromnym domu przy ul. La Tour d'Auvergne w 
Paryżu, na południowym zboczu Montmartre 25.X. 

1838 r. Tak mówi odnaleziony prawie w 100 lat potem akt 
chrztu sporządzony 16.III.1840 r. W historii muzyki znany je
dnak jest jako Geroges (Jerzy) Bizet, tak bowiem nazywali go 
matka i ojciec, wuj ze strony matki Francois Delsarte i naj
bliżsi. 

Bardzo wcześnie okazywał swoje niezwykłe zdolności mu
zyczne. Ale i nie bez przyczyny. Ojciec jego Adolf Armand 
Bizet (1810-1886), był znanym nauczycielem śpiewu. Kilku 
jego uczniów śpiewało w teatrach operowych Paryża. Sam 
też komponował, jak świadczą o tym zachowane w bibliotece 
Konserwatorium Paryskiego rękopisy pieśni, etiuda fortepia
nowa, kantata, kwartet smyczkowy. 
Również i matka, Bizeta, Aimee z Delsartów, była bardzo 

muzykalna, grała dobrze na fortepianie, okazywała zaintereso
wanie sztuką i polityką. Była pierwszą nauczycielką małego 
Georgesa, a potem jego powiernicą, z której zdaniem i sma
kiem artystycznym liczył się zawsze. 
Największym wszakże talentem odznaczał się brat matki, 

Fran!;ois Delsarte, najpierw śpiewak teatru Opera Comique, 
a potem pedagog wokalista, profesor Konserwatorium Pa
ryskiego .. Jego żona była utalentowaną pianistką i także uczy
ła w Konserwatorium. 

Rodowód muzyczny Bizeta jest więc bezsporny, ale bio
grafowie mówią również i o dużych zdolnościach literackich. 
Z domu rodzinnego wyniósł on ponadto szacunek dla sztuki, 
zdrowe zasady moralne i świadomość potrzeby wytrwałej pra
cy i walki życiowej. Uczył się z wielką łatwością. Jako czte
roletni znał już nuty, miał doskonałą pamięć i słuch muzy
czny. O pięciolatku zanotowano, że nic patrząc na klawiatur<;, 
określał bezbłędnie wchodzące w skład uderzanych akordów 
dźwięki, nazywał tonacje. 

W październiku 1848, 10-lctni Georges został wpisany do re
jestru uczniów Konserwatorium Paryskiego, sławnej, choć 
wtedy nieco podupadłej uczelni muzycznej, kształcącej nie 
tylko Francuzów. Dostał się do klasy fortepianu prof. A. F. 
Marmontela, do której przydzielano najbardziej utalentowa
nych. Robił tak szybkie postępy, że na trzecim roku zdobył 
II· nagrodę za grc; na fortepianie, a w rok później - I-szą. 
Miał szczególny dar czytania nut a vista, bez przygotowania, 
nie tylko fortepianowych, ale i z partytur, doskonale przy tym 
akompaniował. 

Równolegle z fortepianem rozpoczął 10-letni Bizet naukę 
kompozycji (kontrapunktu i fugi) w klasie starego już wów
czas P. J. Zimmermana (schorowanego często zast~pował mło
dy Charles Gounod), a po śmierci Zimmermana, od r. 1853 
kont;ynuow<ił Bizet n;.iuk~ kompozycji pod kierunkiem sławne-

Geor~es Bizet 

go twórcy opery „Żydówka", profesora Konserwatorium i se
kretarza Akademii Sztuk Pięknych J. F. Halevy'ego. 

Halevy szybko zorientował się w rozmiarach talentu młode
go kompozytora, polubił go, wprowadził w krąg swojej rodzi
ny. Po kilkunastu latach Bizet poślubił nawet młodszą córkę 
nie żyjącego już Halevy'ego - Gcnevive. Pod kierunkiem I-Ia
levy'ego Georges Bizet robił szybkie postępy w kompozycji. 
Powstają wtedy m.in. Uwertura A-dur, Symfonia C-dur, a na
wet pierwsza próba sceniczna, jednoaktowa opera komiczna 
„Dom doktora". Owa Symfonia, zapomniana jako utwór mło
dzieńczy, została odkryta w 60 lat po śmierci kompozytora, 
przez sławnego dyrygenta F. \Veingartnera. \Vykonana z nale
żytym staraniem ukazała muzykę pełną młodzie11czego właśnie 
uroku i na dobre zadomowiła się w repertuarach koncerto
wych ambitnych dyrygentów. 

W latach kończących się studiów, napisał też Bizet swoją 
pierwszą operetkę. Stało się to za przyczyną sięgającego wów
czas szczytów sławy i materialnego powodzenia kompozytora 
operetek J. Offenbacha. Offenbach, chcąc dać możność ujaw
nianiu się młodych talentów, ogłaszał konkursy na operetki. 
Do jednego z nich stanął Georges Bizet i za „Doktora Mira-



cle" zdobył ex dequJ z głośnym pozmeJ komµ ozytore m U)><' r c
tek C. Lecocquem, I nagrodę. Offfenba ch wys tawił dwu!n otllLC• 
obie nagrodzone pozycje. W późniejszych la t ach, ale już tyl k1 1 
dla zarobku i anonimowo, pisywał jeszcze Bizet operetki ni l' 
jcdnokrotnie. 

W OWYM ROKU KONKURSU OFF'ENBACHOWSKH : 
GO (1857) stawał Bizet do innego konkursu, k tó r:> 
w zasadniczy sposób zaważył na jego twórczości i ży

ciu, do konkursu o tzw. Wielką Nagrodę Rzymską - Grn;1d 
Prix de Roma -- przyznawaną przez Akademię Sztuk Pu::
knych w Paryżu. Ubiegający się o nią student k ompozycji 
Konserwatorium Paryskiego - - powinien był - w izol a cji 
i pod nadzorem - napisać kantatę do wskazanego przez j ury 
tekstu. Przed rokiem, za napisaną kantatę „Dawid", otrzymał 
Bizet II nagrodę, złoty medal, teraz ubiegał się o pierwsz<-1 
do której przywiązane było pięcioletnie stypendium państwo
we, z tego na 2-letni pobyt w prastarej rzymskiej Villi Me
dici (stąd Nagroda Rzymska). Przed Bizetem laureatami Prix 
de Roma byli m.in. twórca „Fausta" Gounod, genialny nowa
tor francuski Berlioz, jeszcze wcześniej Haleyy, a po Bizecie 
m.in. Debussy. Tytuły laureatów zdobywali i mierni, zapom
niani zupełnie przez historię muzycy. 

Georges Bizet został laureatem Nagrody Rzymskiej w dniu 
20.X.1857 rpku. Data ta stanowiła zarnknic;cie okresu dzieciil
stwa i pierwszej młodości, które upłynęły na nauce, na zdo
bywaniu pierwszych podstaw światopoglądu. Otwierała t ez 
nowy okres życia, którego pierwszym etapem była podróż do 
Włoch. 

Nagrodę przyznawała Akademia nie tylko kompozytorom. 
lecz również najzdolniejszym absolwentom architektury. ma
larstwa i rzeźby. ·właśnie t a ka piątka laureatów; dwóch rn ll

zyków (Bizet, niejaki Collin), malarz, rzeźbiarz i archi tek t wy
ruszyła przed świętami Bożego Narodzenia 18.57 r. z Paryż." 
poprzez Lyon, Marsylię do Tulonu, gdzi E' p rzesiedli s iG n :i 
statek. Wozy pocztowe z Z e przęgiem końskim , pociąg, s t:d e k 
-- oto środki lokom ocji w drodze d Hzymu . 

Pierwsze wielkie wrażenia to południe Fra ncji. Zna.idą mw 
odbicie w rnuzyce do „Arlezjanki", której :.ik cja rozgryw~' <> i<' 
w gorącej P row ansji. Pierwsza podróż morska, p ierwsze krok i 
na ziemi wło~ J{ ie.i - Genua, Livorno, Florenc ja . a po dai szy('h 
6 dniach jazdy pocztą konną - Rzym, w dniu 28 stycz ni " 
18.58 roku. 

Istnieją i pewne obowiązki: stypendysta w ci ągu k : 1żd C' "." 
roku nadesłać ma do ocenv Kolegiu m jedną wi ęk sz <\ komnn 
zycję. Pierwszą z nich byb 2-a ktowa o,-iera k omi cznR .,Don 
Procopio", na którą pracował od la ta 1858 do m a r ca 1859, dru-
gą; oda - symfonia .,Vasco da Gama" (Grud zicfl 1859 
marzec 1860), trzecią Suita n a ork i estrę , dokończona już w 
Paryżu. Z opery Kolegium nie było zadowolone, choć zna !do
vało świeżość, d owcip. śmiałość i dobrą technikę. Za rzut ri•> 
tyczył tego, że opera komiczna n ie była m sza (lttórei oczeki
wano i zaleccmo). że więc, .iak pisa1v-> w ocen ie : .,tylko •v in 
terpretacji rz<:>czy wzniosłych i w rozmyśl a ni :1 ch n ad n im i. 
możn;i znalE'źć styl , l: ez które <To d z i eło n ie będzie wi ' C"i ll •>
trwnłym ... ". 

O c z łonk ach Kolegium mi::i l jr'dnak Bizet wh ts ne zclam e . 
„Między nami mówiąc panow ie z Akaderr ii ni e na wiele s i': 
przydają, wyjąwszy Berlioza. który w posiech eniach ni h ic-
rze udziału i Aube ra. który zasypia. Hó,vnież Halevy'Pgn ni-

' 

i 

' 

gdy niem <1. Zus tają wi ęc panuwie C b pi.-; .son, Car<tl l' itd . Uou.,· 
prochu nie wymyślili" . · 

Trzyle tni pobyt we Włoszech dal kompozytorowi wi(•k, al l' 
nie tyle od strony muzycznej, ile ud strony ogólnego rozw <>
_iu. Gounod żegnał odjeżdżającego młod ego pnyjaciel ;; s ł ow:1 -
mi ; „Pracuj, rozmyślaj, utwórz się dla wszystkiego co wielki e . 
które będzie ciebie otaczać, wdychaj tę wielkość Dełną pi r
sią". Poznawał więc Bizet Rzym wszechstronnie, poznawał 
ludzi, ich obyczaje i charak ter. Poznał w licznych wyciecz
kach całe ·włochy, interesując się nawet więcej życiem współ
czesnym niż jego historyczną przeszłości q. VI latach pobytu 
we \Vłoszech był świadkiem walk wyzwoleilczych, ki ed l" 
Piemont powstał przeciw panow aniu Austriaków. Sympat~·w
wal z patriotycznymi poczynaniami Garibaldiego. Dn !':iry ż<1 
wrócił młody kompozytor jesi enią 1860 r. doj rza ły, swi;1dom' 
,. woich sił i umiejętnośc i muzy k. 

N iestety, życie wkrótce okazc ło się twarde. Aby ;:y 1.: . 
musia ł podejmować prace odciąga .i 4ce go od kompo
nowania -- dawał lekcje fortepi a nu, aranżował muzy-

kę taneczną, robił wyciągi fortepianowe z l>bcych oper, tran
skrypcje z obcych koncertów, uwertur, zabiegał o wykonania 
wcześniej powstałych oper i utworów symfonicznych. Ale Pa
ryż lat 60-tych nie interesował się bardzo muzyk<! symfonicz
ną Kwitnącym genrem była operetka, zainteresowanie budziła 
muzyka kawiarniana. Dwie czołowe operowe sceny Paryża : 
Grand Opera i Opera Comique nie sprzyjały nowościom, nir
pragnęła ic h równie ;, publiczność wychowana na shn·rn r1· 
pcrtuarze i ceniąca tylko uzna wane wielkośc i. 

PRrJSPER MERIMf:E (1803-1870) 



Mimo. to Bizet zabiega n nowe libretta, pi sze muzykę. Nie 
wszys.~k1e tyt~ły doprowadza do ko~ca, niektóre porzuca już 
z początku, inne --: da!ek~ posumęte. Pierwszą w nowym 
l~~l ~~~u, na g_ru~cie_ Paryza, była jednoaktówka „Guzla de 
L Emn . Porzucił Ją Jednak, gdyż dyrektor Theatre Lirique, 
Leo~ Carvalho . zaproponowa ł mu napisanie całowiet:zornej 
opery, do_starczaJąc libretto M. Carre i H. Corrnona. Tak r oz
poczęła się praca nad. „Poł~wiaczami pereł". Trwała ona przez 
rok . 1861 - w połowre ktorego ~tracił Bizet ukot:haną matkę 
- 1 w . roku. następn_ym. Premiera odbyła się 30.IX.1863 r. 
na scem~ Theatre_ Lmque. Był to wielki dzień Bizeta. Publi
~zi;osc _me szczędziła oklasków. Krytyka, choć nie bez zustrze
zen, w;,tał'.1 przychylnie nowe dzieło. Berlioz w „Journal des 
Debats J?ls_ał: „Partytura tej opery zawiera mnóstwo przepię
knych nye_Jsc pełnych wyrazu ognia, i kolorytu" - dodając 
uszc~yphw1_e --:---- „Poławiacze pereł" przynoszą tak wielki honor 
p. ~1zetow1, ze trzeba _go. uznać za kompozytora, mimo jego 
wyJątkowego talentu p1amstycznego do gry prima vista". 

Ope;·ę po 18 przedstawieniach zdjęto z repertua ru. Musiała 
czekac na nowe wystawienie aż 23 lata. Rosnąca sława Car
mei;" wpro.wadziła „Poła~iaczy pereł" tym razem na '~cenę 
Opera Comrque, a potem 1 na wszystkie sceny świata. 

Tymczasem, zachęcony pierwszym sukcesem, kompozytor 
ro.zpoczą~ pracę _n~d operą „Iwan Groźny", którą miał wysta
wie Th_eatre . L1~1que. Prnwie . ukończonej 5-aktowej opery 
Teatr Liryczny me wystaw1_ł. Nie przyjęła jej też Grand Ope
ra ... Wy~onana zo~ta.ła .dopiero po II wojnie światowej. 
~ kolei, n~ zamo_w1eme L. Carvalho, od lipca do końca gru

?ma 1866? pisze Bizet n:u~y.kę do libretta de Saint Georgesa 
1 J . Ademsa według pow1esc1 Walter Scotta pt. „Piękne dziew
czę .z Perth". Na jej wystawienie czekał rok. Premiera odby
~a się w Teatrze Muzycznym 26.XII.1867 r. Sukces był tak du
zy._ głosy prasy przychylne, mimo to, po 18 przedstawieniach 
zdJęta, czekała podobnie jak „Poławiacze" na wznowienie 23 
lata. 

Rok 18~7, rok światowej wystawy w Paryżu, mimo czynio
n::-ch wys1ł.ków i ciężkiej p~acy, nie był pomyślny dla Bizeta. 
B1er:e udzra_ł w }':onkursach na kantatę i hymn - bez powo
dzema._ Wysiłek 1 gorycz osładza grudniowa premiera, nie na 
d.ługo Jed~ak .. Kompozytor przeżywa kryzys, ale nie załamuje 
się. Pode1mu1e postanowienie nie czynienia więcej żadnych 
ustępstw na rzecz gustów publiczności. 

W następnym roku ko!'1czy Bizet, rozpoczętą jeszcze we Wło
szech Symfonię „Rzym" - wykonana została w lutym 1896 
przez_ orkiestrę J. Pasdeloupa. Zabiera się do pisania opery 
.. Clarr~sa Harlowe" i „Griselidis" nie kończąc ich. „La Coupe 
du Roi de Thule" przerywa po napisaniu dwóch ::i któw. Roz
P?czy~a pracę nad nie ukończoną operą „Noe" swego nauczy
ciela 1 przyjaciela Halevy'ego i doprowadza ją do końca w ro
ku 1869. 

W czerwcu tegoż roku poślubił c(>rkę Halevy'ego, piękną 
Genowefę. Mał_żei1stwo hyło szczęśliwe, ale nie trwało długo. 
Po 6 latach Bizet zmarł. Młoda wdowa poślubiła paryskiego 
adwokata E. Straussa, przeżyła Bizeta o 50 lat, zmarła w Pa
ryżu w 1926 r. 

T ymczasem jednak dla Francji przychodzi tragiczny 
rok 1870. wojny z Prusami. klęski pod Sedanem, 
upadku Paryża, wiele zniszczet1 - w tym spalony 

gmach Teatru Lirycznego. Bizet powołany do wojska walczy 
jako artylerzysta. W marcu 1871 przeżywa dni Komuny Par y
skiej. Wynikiem przeżyć i przemyślei1 minionych la i osta t -

ni.eh wydarzeń b_ędzie no~y, ostatni już etap pracy twórczej 
B!ze!a, pracy, ktora przymosła mu w rezultacie sukcesy wiel
I:c1e 1 be:-:sporne, or':lz tr:vałe miejsce w historii muzyki, tyle, 
ze owocow sławy me zbierał już sam kompozytor„. 
Pierwszą pozycją była jednoaktowa opera o tematyce orien

talnej „Djamileh". Pisana latem 1871, doczekała się premiery 
w Operze Komicznej w maju 1872 r. Przyjęcie nie było suk
cesem. Po 11 przedstawieniach zeszła z afisza. Kompozytora 
nie zniecheciło jednak niepowodzenie. W listopadzie tegoż ro
ku powstaje cykl miniatur fortepianowych pt. „Zabawy dzie>
cięce". Zinstrumentowane, wkrótce doczekały się wykonania 
na koncertach Collonnela. Wykonywane są i dziś w progra
mach symfonicznych. 
Wiosną 1872 r. dyrektor Theatre du Vudeville, Carvahlo, 

zwrócił się do Bizeta o napisanie muzyki do sztuki teatralnej 
A. Daudeta „Arlezjanka" na bardzo skromny zestaw instru
mentalny. Kompozytor wywiązał się z zamówienia, ale pre
miera (l.X.1872 r.) nie potwierdziła oczekiwań. Po 15 Przed
stawieniach „Arlezjankę" spotkał los poprzedniczek. Muzyka 
z „Arlezjanki" ocalała jednak i cieszy się do dziś zasłużoną 
sławą. Bizet wybrał z całości 4 miniatury i tak zestawioną 
i przeinstrumentowaną suitę zaproponował orkiestrze .J. Pasdc
loupa. Spotkała się z ogromnym uznaniem. .Już po śmierci 
kompozytora, przyjaciel jego E. Guiraud z innych 4 nume
rów do „Arlezjanki" zestawił i zinstrumentował II Suitę. I ta 
przyjęła się powszechnie. 
Zbliżamy się ku końcowi twórczości i zarazem ku jej naj

wyższemu szczytowi. Latem 1872 otrzymał kompozytor wia
domość od dyrektora Opera Comique. że Meilhac i Halevy 
przygotowują dla niego libretto operowe oparte o znaną no
welę Prospera Merimee „Carmen". Wiosna 1873 przystępuje 
Bizet do komponowania muzyki, przerywa ją latem, by zaiFtć 
się inną pilnie .iszą - 5-aktową operą „Don Rodrigo" dla Wiel
kiej Opery. Porzucił ją niedokończona, bo 28 października po
żar strawił gmach operowy. Zimę 1873/74 spędził na pisaniu 
- pod świeżym wrażeniem wypadków lat 1870 i 71 - uwer
tury „Patria'', wykonanej przez orkiestrę Pasdeloupa z nieby
wałym powodzeniem. 

Podejmuje dalszą pracę nad opera „Carmen" i latem 1874 
kończy instrumentalizację liczącej 1200 stron partytury. Dy
rektor du Locle wahał się jednak z podjeciem decyzji wysta
wienia jej, obawiając się, że publiczność będziP zgorszona .wi
dząc na scenie kobietę rozwięzłą, Cygankę Carmen. Jednak 
przygotowano prapremierę z całą stanowczością, a wykonanie 
je.i wypadło dobrze. Cóż kiedy publiczność, ani krytyka 
nie zrozumiały nowości i wielkiego dzieła. 

Nie można powiedzieć, żPhy niepowodzenie było komnletne. 
Operę od ie.i premiery w dniu 3 marca, grano łącznie 33 razy. 
Georges BiZf't nie załamany i tvm razem rozpoczął prace nad 
oratorium „świeta Genowefa". Przyjaciele twierdzili, że Bizet 
miał już gotowy scenariusz i nawet skompon·owaną muzykę . 
tylko nie zdażył jej zapisać. Po krótkim stanie złego samono
czucia, śmierć nastąpiła nagle w nocy z 3 na 4 czerwca 1875 
roku. 

Po ogromnych sukcesach „Carmen" w W'iedniu, a potem w 
Brukseli, Petershurgu, Londynie, Nowym Yorku, Berlini e. Ne
apolu, Kairze, Warszawie i na wielu innvch scenach, w 8 J:it 
od naryskiP.i prapremiery „Carmen" powróciła znowu na sce
nę Opery Komicznej i odtąd trwa nieprzerwanie - wystawia
na, wznawiana, zawsze oczekiwana. 

M. JÓZEł" M!CHAŁOWSl\l 



TADE USZ KJ.JONKA 

„CAR '.\1EN" 
- czyli Los 

I POMYSLEC, ŻE „CARMEI\" ;-tl'C'ydzieło mekwe-
'tionow::me, opera zaliczana do najwspanial;;zych 

1 naioryginalniejszych w całej literaturze 1cdna 
1. ty7h niewielu, której motywy i melodi t• przc~zły d~ r~uzy
czneJ par:męci pnwszechnej.„ że właśnie „Carmen" padła pod
czas_ swei prapremie ry paryskiej, przyjęta z •Jburzeniern, zgor
szemem _oraz jadowitym okrucieństwem w atmosferze obycza
iowego 1 artystycznego skandalu. Główny zarzut --- i mm o
r al!..; _l~cz o tym, o znieważeniu moralności szeptano już 
w~zesm~J, a. tępa, pruderyjna, drobnomieszczaóska publiczność , 
~tora głowme wypełniała sławną „salę Favart" otrzymała swóJ 
zer: . kobieta rozwiązła na scenie tak szacownej jak Opera 
Com1que!.„ A przecież to teatr „gdzie chodzą pary narzeczo
nych" ... 
. Moż_na by to nawet uznać za przewrotny chwyt reklamowy. 
,Jako ze dyrektor teatru du Locie -- człowiek którv akurat 
miał najmniejszy interes w tym by „Carmen" ~kazał~ się re
pert~arowym fiaskiem i wiele włożył staraó w jej przygoto
wame - przezornie uprzedzał pewnego dygnitarza, by raczej 
me przyprowadzał na spektakl dam, no, bo główna kobieca 
postać.„ co się oczywiście z miejsca i z odwrotnym skutkiem 
rozn10sło. Tylko, że właśnie to oskarżenie, obok absurdalnego 
zarzutu . „skażenia wagneryzmem" (choć Bizet i':totnie byl 
przemkllwym znawcą muzyki twórcy „Tristana i Izoldy") 
wytoczyła mebawem zgodnie a wyjątkowo napastliwie kryty 
ka paryska , a co koHuóska opi1:.ia podchwyciła z miejsca . 
Toteż znaczna część widzów zjawiała s ię głównie po to, by sic 
P u 1? 1 i cz n i_e zgorszyć amoralrn1 bohaterką opery Bize
ta, 1 wcale llczme, nie doczekawszy końca spektaklu, demon
st racyjnie opuścić teatr. Niewątpliwie akurat tę publiczność rni
wykłą od lat do oper z zupełnie innego kręgu, musiała szoko
wać artystyczna oryginalność i prekursorska odmienność „Car
men". .Już sam fi nał zaskakiwał: prawdziwy sztylet i mord 
w stanie obłc;dnej zazdrości na scenie opery.„ z nazwv komi-
cznej. · 

Nagonka ruszyła z miejsca a zagęszczająca się \V przede
dniu pr<1premiery sieć intryg i plot e k zwarła się bezlitośniP 
wokół kompozytora. A p r z e c i e ż m ó gł t n b y ć w i e
e z ó r t r y u m fa 1 n y, wieilczący jego życiowy sukces. skoro 
właśnie tego historycznego dni a , 3 m arca 187.5 roku, Georges 
Bizet został mianowany kawalerem Legii Honorowej . .Jak na 
ironię'„. Toteż pewien prześmiewca zawołał: odznaczono go 
rano, bo wiedziano, że wieczorem nie'będzie 00 już można od
: 11 aczyć-. Tak, to była klęska, choć w tym przytrndku niezrozu
miała i mimo w szystko trudna do wyjaśnienia; rzecz przecie?. 
nie w r eakcji sensatów i otępiałych dorobkie wiczów. a ll' w 
udziale wielu luminarzy „kulturalne j stolicy świata'', w tvm 
sławnych kompozytorów. Na sali Gounod, M;isst>t1E't, Delihes. 
Offenbach„. Z tego kręgu jedynie twórca „Samsona i Dalili" 
Camille Sai nt-Saens skreślili do Bizet:\ pokrzepia j ą ce słowa: „. 
to arcydzielo, mówię ci to wprost i be.: ceregieli .. 

\V'spółautor libretta „Carmen" Ludovic Halevv (bratanek 
twórcy „Zydówki", te śc ia Bizeta) następnego dnia w ~ woim 

Opera ko:niczna w Paryżu - na tej st:ln1e :l n:arcd 1075 roku ud b ~·:ł . 1 
się praprezn.iera „Carrnen" 

µamiętniku zapisał: Akt I dobrze przyjęty. Pieśii GaU1-.'\1arie 
(Habanera) wywolala oklaski, podobnie duet Micaeli i Don Jo
sego. Zakoiiczenie akt'U dobre; oklaski, glosy. w c;:;asie pr:::er
wy Bizet otoczony tlumem gratulujących. Dmgi akt mniej 
szczęśliwy. Początek świetny, antrakt powtarzany dwukrotnie, 
wejścia toreadora bardzo efektowne. Od tego momentu gdU 
opera Bizeta poc;:;yna odbiegać od przyjętych zwyczajów opery 
komicznej, publiczność czuje się zaskoczona, oszukana. Między 
aktami mniej gratulujących wokół Bizeta. Jeszcze więcej chło
du w czasie III aktu; tylko pieśń Micaeli, utrzymana w sta
rym stylu ma powodzenie. Po IV akcie, który byl przyjęty lo
dowato od początku do końca, nikt z wyjątkiem paru naj
bliższych przyjaciół, nie spieszy! zł.ożyć gratulacji kompozyto
rowi. „Carmen" przepadła. 
Załamany Bizet, który opuścił teatr ostatni, długo błądził 

nocnymi ulicami Paryża: tyle pracy, walki i niezłomnej wiary 
w wartość dzieła, które zostało tak brutalnie a niesprawiedli
wie odrzucone„. To prawda, że „Carmen" utrzymywała się po
mimo wszystko w repertuarze Opery Komicznej - ale z dwu
znaczną reputacją. Liczący wówczas zaledwie 37 lat Georges 
Bizet ma przed sobą już tylko 3 miesiące życia - dokładnil' 
trzy, licząc od fatalnego dnia prapremiery. Zmarł nagle 3 czer
wca w Bougival pod Paryżem. Pogrzeb okazał się spóźnioną 
manifestacją uznania. Bizet n i e d o c zek a ł te g o, w c o 
wierzył - tryumfu „Carmen", która pół roku później od
nosi ogromny sukces w Operze Wiedeńskiej, a następnie zdo
bywa kolejno sceny innych stolic Europy a z czasem świata ; 



przy niezadowolonym zaangażowaniu pierwszej „Carmen", 
świetnej Celestyny Gaili-Marie, przekonanej od początku, że 
uczestniczyła w narodzinach an:ydzieła. 

ś WIATOWĄ KARIERĘ „CARMEN" przewidział od ra
zu Piotr Czajkowski, gdy tylko - jeszcze w pier
wszym sezonie - obejrzał spektakl w Operze Ko

micznej. Także Wagner obecny w Operze Wiedeńskiej dał wy
raz entuzjastycznej opinii. Z kolei Fryderyk Nietzsche, pozo
stający od czasów „Parsifala" w sporze z Wagnerem, widział 
w operze Bizeta powrót do natury, do zdrowia, radości, mło
dości i męstwa. Zachwycali się „Carmen" Brahms, Manuel de 
Fala oraz twórca „Swięta wiosny" Strawiński. Zresztą osiem 
lat po prapremierze powraca „Carmen" w nowej wersji także 
na scenę Opera Comique, z recitativami w miejsce dialogów 
mówionych, które skomponował przyjaciel Bizeta Ernest Gui
raud (już w pierwszej inscenizacji wiede1'!skicj dokonano po
dobnego zabiegu). 

A krytyka francuska? ... Ta niebawem zrewidowała swą za
wstydzającą pomyłkę i „Carmen" - arcydzieło ładu, jasności 
i precyzyjności, perła śródziemnomorskiej kultury oraz kwin
tesencja duch.a francuskiego, zajęła nie tylko godne miejsce 
w rozwoju muzyki operowej, lecz została uznana w ojczyźnie 
Bizeta za dzieło, które zapowiada p r z. e ł om w m u z y c e 
francuskiej - nową jej epokę: Debussy'ego, Roussela 
i Ravela. Ta z ducha i stylu narodowa opera, wywiedziona 
z tradycji Berlioza a jednocześnie absolutnie uniwersalna, przy 
tym najbardziej „hiszpańska" z wszystkich dotąd napisanych 
oper (zdaniem Isaaca Albeniza nawet Hiszpania nie wydała 
wcześniej w muzyce nic równie hiszpańskiego) jest dziełem 
tak niepowtarzalnego stopu i stylistycznej jednorodności, że 
nawet eksploatowana od ponad stu lat jej widokówkowa egzo
tyka iberyjska nie spowodowała zwulgaryzowania i spłycenia 
tego, co stanowi o artystycznej sile i prawdzie „Carmen". 

A przecież właśnie ze względu na bezprzykładową suge
stywność melodyczną, elektryzującą rytmikę i niepospolitą 
popularność jest „Carmen" szczególnie narażona na rozmaite
go rodzaju manipulacje, adaptacje oraz nadużycia inscenizacyj
ne, zmierzające do wznowienia jej wręcz „cyrkowej" wido
wiskowości, nawet za cenę kiczu. Czego już dotąd me wypra
wiano z „Carmen", wykorzystując jej muzykę i koloryt lo
kalny do najbardziej szokujących pomysłów nie tylko zresztą 
w operze. Jednak prawdziwe arcydzieło musi bronić się -
i obronić - samo, szczególnie przed niebezpieczeństwem zu
życia i trywializacji na skutek nadmiernej eksploatacji i po
pularności. I „Carmen" jak niewiele oper, tę ży~otność i. o~
porność zachowała. A przy tym u w a ż a my J ą wł as ci
wie w c i ą ż z a d z i eł o ws p ó ł c z es n e, wyrazaJące 
uniwersalne prawdy. Jej krwisty, drapieżny realizm i zmy
słowy witalizm, dramatyzm tragicznego konfliktu z przejmu
jącym motywem losu, jej sceniczność 'i olbrzymi ła.dunek_ ps:>:": 
chologicznych napięć, siła emocjonalnych kontrastow, ':"'ielosc 
nastrojów, wspaniała inwencja melo~yczna, odurzająca. in:;tru
mentacja wybitnie eksponowanej orkiestry, kompozycyJny roz
mach dzieła jednego twórczego rzutu i niepodważalna c.elo
wość oraz stylistyczna jedność wszystkich jego elementow ... 
to walory oczywiste i niepowtarzalne. Ale dlatego tak trudne 
do zestrojenia przy każdej, kolejnej realizacji „Carmen", gdzie 
by to nie było. I tak jest od początku, od ~weg.o histor:':'czne~o 
3 marca 1875 roku, gdy po pół roku przeciągaiących się prob 
ostatnie dzieło Bizeta weszło na paryską scenę. 

Z 
ACZĘŁO SIĘ OD ZAMOWIENIA, które było pomył
ką: Georges Bizet, borykający się z nieprzezwyciężo
nymi trudnościami materialnymi, przeżywający od 

kilku lat nie tylko załamania twórcze, ale i upokorzenie oso
biste (piękna Genevieve nie dochowuje mu wierności i Paryż 
o tym wie) latem 1872 roku, w miesiąc po premierze ?per_y 
,Djamileh" szamoczący się z losem kompozytor przyJmuJe 
~fertę napisania nowego dzieła: Zamówiono u mnie trzy akty 
dla Opera Comique - pisze do jednego z przyjaciół - teks~ 
M eilhaca i Halevy'ego. Będzie to opera wesoła, lecz o takieJ 
wesołości, która pozwala na zachowanie stylu. Jakiego - to 
się okaże i stanie przyczyną licznych konfliktów, gdyż ta za
powiadana „opera wesoła" przerodzi się w tragedię i t:i:lk~ 
dialogi mówione były zgodne z tradycjami sceny, dla ktoreJ 
rzecz była przeznaczona. . 

O wszystkim oczywiście zadecydował i rozstrzygnął wybor 
literackiego towarzystwa - pełnej dramatyzmu i autent;i:;mu 
noweli Prospera Merimee, opartej na zasłyszanych ong1s w 
Hiszpanii, oczywiście literacko przetworzo?:i:c~ rzeczyw1s_tych 
wydarzeniach. Znakomity, dwa lata wczesi:1_eJ ~marły. p1sar7: 
francuski znał dobrze kraj z licznych podrozy l stud10w, zas 
nowela, która stała się surowcem libretta - po:"'stał;;i V( 18~5 
roku Carmen" - weszła w skład jego właśme posm1ertme 
wyda~~go tomu pt. „Ostatnie nov.:ele". N~pisana języki_ei;i rze
czowym, gęsta od obyczajowych i rodzaJowych szczegoł<:i""'.•. ta 
soczyście barwna i dramatycznie skondensowan_a. opowiesc. o 
uwodzicielskiej, niewiernej Cygance, za.~a?koweJ . i fascynuJą
cej oraz żołnierzu, który uległ jej magu i stał się przestępcą 



- oil:aLa a się znakomt lym matendłem: pr1.ebwg c kc j1, wy 
razistość cha rakteró' , sceneria 1 dramat~ .i:n' s •tuacji... tekst 
noweli miał w z:vs tk ie valor h\ orzywa L.Wur tego i Jednor od-
nego o wid i j sk<tll eksp.10sj1 ie ni c n a „operę w t? ołą'" 
lecz dr am a t m u z vc /. n > .1 eś li i ś ć \\ miar~· wiernie 
tropem Merimee. 
, Odstępstwa będą w sumie nieznaczne - za to niebawc11t 
doszło do konfliktu z dyrekcją tea tr u : ta s urowa, pełna okru 
cie!lstwa i drastycznych scen nowela kończy się mordem ... 
..i to przecież Opera Comique! Bizet nie ustępuje, choć nic 
Lawsze znajdzie wsparcie u Henri Meilhaca i Ludovica Ha
Ievy'ego, librecistów d oświadczonych, lecz głównie wpra wio
nych w pisaniu fars, wodewilów i lekkostrawnych komedii. 
Kompozytor nie godzi się jednak na zbanalizowanie tworzywa, 
skoro d r a ma t n a mi ę t n oś c i z mi er z a d o ka t a
str o f y. Owszem, niech dla zrównoważenia d:rnmatu złej mi
łości i śmierci pojawi się nieobecna w noweli Micaela - niech 
będzie, skoro ostatecznie przegrywa, a życie jest dramatem 
losu, który w „Carmen" uosabia femme fatale. Sojuszników 
kompozytor ma jednak niewielu - 3est wśród nich Celestyna 
Ga lii-Marie, pierwsza i potem n..i długo niedościgniona Car
men - toteż praca nad nową operą przeciąga się i wciąż kom
plikuje, choć nie z jego winy. 

A przecież - jesli nie liczyć przymusowych przerw - upo
rał s ię z tym ogromnym zadaniem w mespełna rok. I co nie
wiarygodne: tę „hiszpańską oper.:;" napisał twórca, który ni
gdy w tym kraju nie był... Bizet wykazał jednak tak genialną 
intuicję melodyczną i rytmiczną, że „Carmen" stała się odtqu 
w muzyce synonimem hiszpańskości. To prawda , korzystał z 
zapisów autentycznego fo lkloru, studiował go i sięgał po ory
ginalne cytaty z muzyki cygań skiej i hiszpaź1skiej, ale i sam 
(chociażby słynną Seguidillę) skomponował niejedną „orygi
nalną" pieśó hiszpa11 ską, tworząc w sumie stylistycznie jednu
rudną cal ś ć. 

P ASJA, ZARLIWOSC, PRAWDA ARTYSTYCZN: 
unicestwiającej miłości przebija z „Carmen" scena pu 
scenie, a wielokrotnie powracający m ó ty w los u 

j e s t z a p o w i e d z i ą n i e u c h r o n n e j tra g e d i i, ktora 
się rozegra i to w całej kostiumowej, maskaradowej barwności 
7.mysłowej radości życia. Przecież Carmen ginie z ręki Don 
Josego w szczytowym momencie miłosnego uniesienia, gdy zew 
corridy wyzwala pierwotne namiętności - krwi i erotycznej 
i.ądzy. Od pierwszego pojawienia się w życiu prostolinijnego, 
skromnego sierżanta stanowi jego nieodwracalne zagrożeni e 
i jest znakiem ostatecznej katastrofy. Taka miłość nie możP 
istnieć poza śmiercią i jej ostatecznym wyborem: obezwła
dniająca namiętność, magia spełnienia, unicestwiająca zazdrość 
i coraz bardziej obłędny taniec na ostrzu noża. . . t o wł a
ś n ie „C ar me n" kobiet a fata 1 n a, czar ślepych · si l 
natury i metafizyki ostatecznego przeznaczenia. 

Tylko „Otello" jest w tym stopniu tragedią pierwotnej za-
1.drości. Ale dzieło Bizeta ma także Swój mroczny mechanizm 
namięntości i desperackiej pasji. Czas zapytać o rolę pięknei_ 
Genevieve Halevy w powstaniu „Carmen". W tym czasie B i
zet przymykał oczy na codzienne, coraz mniej skrępowane wi
zyły młodego pianisty Delaborde'a - i szukał ocalenia w 
wycieńczającej pracy, by utrzymać rozbity dom na poziomie 
towarzyskich aspiracji żony. Zmarł dokładnie w szóstą roczni
cę ślubu. W „Carmen" z dążył powiedzieć wszy
stko - wi ęc: ma dotąd tak wiele i nam do powiedzenia~ 

TA DEUSZ KlJONK A 

CZ'I R Y PR l.:MJLR Y „CARMEN'' 

Po. RAZ PJi,;Rwszy weszła „Ca rme<l" na scenę Opery Sl ąsk iej 22 
pazd;aern1ka 194f" roku, Jako pozycja lnaug urujo.~ca pre1nicry drugiego 
sezonu. Nowa, utworzona p rze:t ADAMA DIDURA placówka - w tym 
czas ie, po nieda\vncj Sn1ierci jej założyciela, p ro\vaclzon.:i przez ~ter3.na 
Belinę·:Skupiewskieso - skupiuł:l w swoim zespole :ia jpit;l~n iej sze mło
de polskie glos y , z;· skując opinii; na jle pszego p olskiego teatru operu
\\·ego , Dzieło Bizeta zrealit.o\va li U7IlUni, ctoświacit.:ze11i a r tyśc i: Jerzy 
Silhch - długol etni cl v r ;·ge11t przedwojen nej O pery W ct r szawskie.i -
ktory stworzył od po cl staw orkie5trę Opery Sl~skiej; Adolf Popławski 
- \Vytrawny reżyser zwi~zany ze stołcc1.nq sceną opero'.vq od 1920 roku; 
jeden z najznakorni t sz_vc 11 s<.:c:nogra fow polskich O\vej flob y - stani· 
sław Jarocki oraz Stanisla\v 1\Jiszczyk, choreograf, który rua swoje zna
czące znicjscc \V d ziejach p.Jls l: it:~o b.n lei u. 
~bsada zn~ko111ita - w sµck tnklu p1 cn1iero\vym \Vyst0pili ar t \'Ści te.1 

rnwry co gwia zda Oper y Lwow,klej, Franciszka DF;NIS-S!.rl'l!F:WSKA -
purtia tytułowa, Lesław FINZE - Don Jose, Barbara SAWrCKA - Mi
cacla, A nd rzej H[OLSKJ - Escamillo oraz Adam 1J1 JBOSZ - Re1ncn
dada , Adć1m KOPCIUSZF:WSKI - Dancairo, Edward PAWLAK 
Zuniga, Włodzimierz HIOLSKI-LWQW [CZ - Morale,. Oll!;a SZAMBO
ROWSKA - Frasquita i A nton ina KAWECKA - Mercedes, która n ie„ 
b ci \vern - „7. p e h1yn1 powoclzcniern zad ebiutowała \V du ż.c j i po\vażne.1 
roli ,,Carrneny' '. PóZt:iej sza gwiazda Opery Pozna l1skicj - \vtedy j e 
szcze mez':osopran - zwraca! u\ivagę „swietn ~~„m i \va runkan1i scenicz
nymi i p1ęknyn1 rnateriałcm. głosovvy1n". Obsadv \V cgólc roiłv sią 
podówczas od nazwisk, k tóre stan'! się ozdobą polskich ":en operuwvcli. 
Wymt e1'itny c ltociażb v pozosta łych wvkorrn \VCÓ\~r p artii Don .Jo!'Jt: t;,o: 
Franciszek ARNO, Wacław llO!vITE:\ITE:CK T, Ro/:lclan PAPR OCK I! ... Te n 
reprezenta cyjny speldakl prc:tc 1tO\'·:any ró\V llicż '-V Warszaw ie , docze
kał się 117 przcclstawic:·1 i obejrz«lo go p ond 80 t>•s. wi dzó v. 

Następna „Car ien" zos tn ł a w r10\VC j i n :-;cenizacji W:':~ta\•J ion:.i po la
tach d zle s i<:ciu (premiera 16 czerwca 1956 roku) a ,ie.i dobrze n 1pisa
nymi w teatralnej p atnii;cl rmlizatoraml b•:li: Z ygmunt L a toslew, ki, 
który Ob.1ął kiero\vnictwo n1l1z:-.: czne, Jerzy Zegalski - r ei.:vserb, Ho
Iesław Kamykowski - scenoµ;raf ia i l\likolaj Kopiński - eilorc:ogr<t!i;-1. 
Szczególnie \V YSOkfl ocenę z:vska ło przygo towan ie n1uz 'cznc - Jerzy 
Macierakowski na pj sa ł w „Tec:trze" , iż właśnie ,.Cannen" nalc~~Y do 
tych oper „w których talent kapelmistrzowski L a tos,ewsk iego mn sr>o
sobność za błysną<: w całej pełni "'. Chwaląc spe l,takl recenzent „Teat r u" 
stwierdził. że: "vv zespole bytornskirn i est cLi:isići.i tercet \\' Polsce łJ Cl
konkure ncyjny: Szczcpa1iska, Paprocki, Iliolski", tote>. ci \vłaśnic a r 
tyści okreSlili puła p arnblcii wrkonewcz\'Ch . 

Pełna obsa da premier'ov:a przedstawiała się nast~puj~jCO'. c~nuen -
Kryst yna SZCZEPAN SK A Don Jose - Boµ;d:i.n PAPROCK I. Eseami!lo 
- Andrze j HIOLSKT, Remend<>do - R;-szard ŻABA. Dancairo - Zdzi
sław PRZYBYSZ, Zu•Ii~a - Włodzimierz DE"<YSP.NKO. Mo r:i les - Ta
deusz SWIP.CHOWICZ, l\ li cacla - Pola BUK! f::TYŃSKA, Fr'""lllita -
Irena LIGOCKA, "\1:e rced es - Iloma W rJL TNSKA. Z inn)·ch i.rn1kornil\·<.:1t 
odt\vórcó,,· głó,vne 1 partii tej realiz.acii w:nnicnić na lcżv pr/ułP v~zY
stkirn Zofię W OJCi i,;CHOWS KA . (, .Cnrmen"). SlnwomŁra ;t, EHOZTC
KIEGO (Don Jose) oraz Jer, ego KULESZĘ (r;scami\lo). Ten °ncktak l 
,.CaTmen" doczeka ł się 9d p rezcntac.1i i obej rza ło go hllsko 110 t\·s . \Vi

dz6w. 
Trzecia „Carme n" p oja\\'iła s ię \\' now.vn1 kształcie sccn ic.lnym i nu1-

zyczinym :?.n ó~.v po la toch cl ·1. iesięciu 1 \Vesda na scenę 5 n1arcl.l l~lGI} 
roku. \V realiza cjl: Ada1na Kopycii1 skicg-o - kicro\vnict\\"O n1u :.1Yl'..-"tlC, 
Sła\von1ira Zerdzickiei;o - rei.~:scria. Kazin1ierza \ViSniaka - sl· er 1 r>~ra 
fia ora z Zbigniewa Koryckiego - e\1orcogr:-1fia. Spckta-kl OL'l: lion· zo 
stał \Vy'l'.cj pnd \Vzglqdcm prz ~·.C{oto \'ari i;1 1n u„~'<' 7 1leg-o ; na ,,r:!<·1·ów11'' 
poz io1n Utk stron y \Vi7.11al11c-,l jak i \\':"- ko 1 1~1 i.vczcj " er con ~if ;_1r kicwi c · 1: 
- „Teatr'') doSć zgod n ie \ \'SlG11 :--: wali recenzenci. Miała p zr, ·iel: i t. 1 
realizacja S\\'Oje niew<cJl p1i w c atuty - S/.l'ZC' .l ~i-,l nic ,.żcrdnck i \\' swe j 
Toli był \vręcz znakon1itv" - sl\,·icrcl1it tc··1 sa rn rceeą1cnt, oodk re~b1-
j•w także walory głosu· 1\1 . Czarneckie i. K. Wołana i 1:. Gwieżdzi1l· 
skiej, a także - :< clrt1·~ie.l obq ch· - Zofii WO.JCIECIIOWSKH:.r (Car
men), Wierv GHAOOWc;KIE.J (Mieac·!a). Stanisl '""·' Kl,ICZKOW,.;Kn;r.o 
GO (Escamillo) i Franciszka W,\JtECKI"GO IDO< ! .To,e\. 

w spektaklu premi erow:"m w;-stąpili: Mira CZARNF:CK1\ - oarlin 
tvtulowa, Sławomir ZEROZICKT - Don Jo~.:. K '1zirn;erz WOLAN -
Escamlllo, Eugen ia GWIEŻOZll'<SKA - Micaela. Jan KUNF.nT - R c -
1nendalo, Zd.7is ław PRZYRYc.;7, - 0 0 roeairo, Eu~enius7 KUS7.YK ·
zuni/:la, Stan.\slaw FlU RS Z TYNS KT - Mor<ilcs. Wiera GHABOWSKJ\ · 
Frasquita . Hallna KOf!NER - Mercedes. \V te.I insce n izac.l i „Carmen" 
została zaprczen to\van ::i 63 ra zv, \.Vidi'Ó\V prinad 37 tys. God;.i sic; prz v„ 
pomnie0, że 23 !istopacl;:i 1971 r . wy,t .1pil gościnn i f.' w spckl.'1klu ,.Ca r-



men" Bogdan Paprocki, kiur y pa rtią Don Josego uczcił 25-lccic debiutu 
oper?\•: q:;o na scenic Oper y Slqs kicj, kt<ircj 'olistq był puc'- lat kilka
na~c:1c. 

~o . r az·. L' zwarty weszła „Carn 1cu" do repertuaru Opery Sl etskiej 30 
pazd„1e n11 ka 1~172 ro k u, p r 1ygo to-.,·a11a pr1ez: Napoleona Sil>SS/\ -
kicro\vn iclwo niuzye z.n e , Vladislava Hamsika - r e zyscria, Tadeusza 
Gryglewskiei;o - scenog rafi a i lleuryka KONWINSKIEGO - cllorc
og·raf_ia, ,, >1 Ca nnen« pO\'lraca \ iGc na sc enę opery Sląskie.i w postaci 
odsw1ezonej i z. nac .,.."'nie lepsze j ni·i. p o przednio" na pisał \ „Pog" l ć.i da ch" 
Leon Markicwic'- - podlcr c sla j<\c walory spektaklu, prowa(! Źo11ego 
,.pewn.:i. niezawodna ręką ·"\;;:polcon a Sicssa oraz krl'ację wokalnc1 Jó
zefa Kolcsi 11 skicg o, ktor.v ,n1óg t z1.1clowol il: \V.\' brcdayd1 n a'\vct znawcó\v 
sw~·n1 .O:lose1n -:- dŻ\\·ięc~ n\'!ll i cz~·st~rm o niE·pospolitc.i sUc". 

Obs;JC!a prcm1crowa: Mir::i CZAH'.'IECKA - Carmen. Józef KOLł:SIŃ
SK! - 0011 Jose, K<v.imicr , WOLJ\'.'J' - Esc1rn1il10, Alicja SŁOWAKIE
WICZ - Micacl<t, Sławomir KSl!\ZE K - Zu11ii<11, .Jan WOLA:\fSKI -
Mor a les , Piotr \VOŁrlS7.Y . - U unctJ.iro, Włodzi111ierz WAŁCF:RZ -
Hcmcn cl 3 do, Jani na KUSZYNSKA - Fra squ i \'1, ll<llin.:i KORNE!l -
Mercedes. Ten spekta kl za prezen to w a.ny zo~t ał 42 razy, \Vidzó\V - 27,5 
( \'S. 

· W i nscc11ii'acj1 tej \V .V~lq pili wie lok rotn ie \V operze Sl<1Skicj in.in. 
Kry styna S zos tck-Hadkowa , Ah: ksc:1r1dra T1na lska, Kr ~·s t.\· na Szczcpal1-
ska i Stefan ia Toczy lska - \V po.M' ti t~·: Lułowcj, ora 4 Bogdan Paprocld 
i Wiesław Ocilman - w par t ii uon ,Josei,;o. 

(T.K.) 

Krystyna Szczepa1'iska - partia tytułowa i Bogdan Paprocki 
- don Jos e, w spek ta ldu „Car men" w Operze śl ą skie.1 

CARMEN 
treść opery 

AKT I 
SEWILLA. SŁONECZNE POPOŁUDNIE, - siesta, plac przed 
fabryką. cygar, nieopodal koszary wojskowe. Pośród miejskiej 
gawiedzi oczekującej na zmianę warty pojawia się skromna 
i ujmująca wieśniaczka - to Micaela. Spostrzega sierżanta 
Moralesa, lecz ona szuka kogo innego - don Josego. Morales 
usiłuje adorować dziewczynę, która oddala się jednak po
śpiesznie. Trąbki oznajmiają. przybycie nowego oddziału woj
ska prowadzonego przez porucznika Zunigę i sierżanta don 
Josego. W tym samym momencie rozbrzmiewa alarm dżwon
ka fabrycznego. Z bram fabryki wybiegają rozchełstane 
dziewczyny - wśród nich piękna i ekscytują.ca cyganka Car
men (motyw w orkiestrze sygnalizuje jej niezwykle poja
wienie się). Elektryzuje mężczyzn, których traktuje jednak 
lekceważą.co, choć wyzywają.co, zaś w słynnej Habanerze pro
wokacyjnie podkreśla walory swego scxu. 

Jose obojętnie słucha pieśni Cyganki i nie reaguje na kie
rowane do niego zaloty Carmen - czyści obojętnie broń, 
unika jej wzroku. Pośród tłumu pojawiają się dwaj przemytni
cy związani z gangiem Lillas Pastii. Na ich znak Carmen ciska 
pięknym czerwonym kwiatem w twarz don Josego, po czym 
ucieka. 

Rozbrzmiewa dzwon - koniec sicst:y. Ponownie zjawia się 
Micaela. Pełna ufności i szczęścia wita don Josego i przeka
zuje mu list Matki. Spokojny, pełen prostoty i wdzięku duet 
miłosny potwierdza, że don Jose jeszcze nie przeczuwa swe
go przeznaczenia. Także Micaela odchodzi ufna w jego przy
rzeczenia. 

Wybucha wrzawa. Z fabryki dolatu.ią. wściekłe krzyki: don 
.Jose wybiega z żołnierzami i po chwili wlecze rozszalałą. 
Carmen, która zraniła nożem koleżankę, a to grozi uwięzie
niem - lecz pewna siebie Carmen nie okazuje niepokoju. 
Przeciwnie, pozostawiona pod strażą. Josego, rozpoczyna wy
rafinowaną. grę miłosną.. Obezwładnia go obietnicą erotycznej 
przygody do tego stopnia (sequidilla - Pres des rcmparts 
de Seville), że don Jose pozwala jej wyrwać się z kajdanek 
i zbiec na wolność. 

W oddaleniu czuwa świta Lillas: banda ubezpiecza oddaną. 
wspólniczkę. Carmen jest w jej sidłach. 

AKT II 
DOM SCHADZEK LILLAS PASTII - wpływowej osobistości 
półświatka Sevilli, powiązanej z miejscowymi przestępcami. 
Lillas Pastia zwabia tu młode dziewczyny z fabryk i ze wsi. 
Lubieżny, uwodzicielski nastrój, prezentacja pięknych „na n". 
Nie wszyscy szukają. tu erotycznej przygody; dwaj groźni 
przemytnicy Dancairo i Remendado przygotowują. nowy 
„skok". Jest tutaj również Carmen oraz jej przyjaciółki 
Frasquita i Mercedes. Grają kastaniety, w rękach karty, 
wachlarze, flamenco i wino. 

W tym szaleńczym rytmie zabawy pojawia się Escamillo 
ze swoją świtą., słynny toreador swą pieśnią. o chwale życia 
na arenie (aria Votre toast) olśniewa tłum i piękną. Carmen. 
Ich błyskawiczne spojrzenia płoną. wzajemną. nieoczekiwaną. 
miłością.. Ale Carmen nie ulega uczuciu; staje się nagle po~
ścią.gliwa, a nawet odmawia udziału w planowanej wyprawie 



ł)rzerhytników tej nocy. Tłumaczy się. iż oczekuje don Jos -
go, który przez jej ucieczkę siedział dłuższy czas w więzieniu. 
Z dal~k~ słychać piclń intonowaną przez sierżanta. Padają sobie 
w obJęc1a, Carmen namawia go, aby wziął udział w wyprawie 
jednak .Jose odmawia. Nie pozwala mu na to prawość żoł: 
nierza. 

Carmen nalega, w momencie, kiedy trąbki z koszar daj~ 
o sobie znać, don Jose chce wracać do koszar. Urażona tym 
Carmen kpi z jego poczucia obowiązku i nie chce słuchać 
wyznań jego miłości, nawet gdy śpiewa dla niej słynną arię 
„z kwiatkiem" (la fluer que tu m'avais jetee). W tym mo
mencie pojawia się porucznik Zuniga, narzuca się z natar
czywą adoracją Carmen, czego nic wytrzymuje zazdrosny Jo
se. Podstępna Lilłas Pastia namawia nieugięcie don Josego, 
aby z bronią w ręku usunął z tawerny oszołomionego porucz
nika Zunigę. To zamyka don Josemu drogę powrotu do ko
szar i do rodzinnej wioski. Akt kończy tryumfalny, ekstatycz
ny „bal" na czele z Pastią i Carmen w objęciach Josego. 

AKT III 
NOC W GÓRACH, droga przemytników z dużym łupem. Car
men i Jose są z nimi. Przemytnicy wyszli na zwiad. Carmen 
znudzona miłością sierżanta, tłumi w sobie pojawiające się my
śli o toreadorze. Dziewczyny stawiają sobie kabałę. Carmen 
odczuwa Jęk, więc ręce Pastii stawiają jej karty, wróżące 
śmierć. 

Rozlega się huk wystrzału. Micaela, która w górach szuka 
swego ukochanego spostrzega, że strzał był oddany przez don 
.Josego do nieznajomego śmiałka, którym okazał się Escamil· 
Jo, a który z kolei udał się w te strony w poszukiwaniu 
„swojej" Carmen. Gdy don Jose i Escamilło pojmują, że są 
rywalami, podejmują walkę. Walczą na noże. Escamillo ulera 
Don Josemu, lecz w ostatniej chwili ocala mu życie Pastia, 
która wybija Josemu z ręki nóż. Toreador odchodzi, lecz czu
je, że pozyskał miłość Carmen. 

Pojawia się Micaela - ta łagodna dziewczyna w walce o 
ukochanego zamienia się w lwicę. Gwałtowna to scena: zde
rzenie Micacli z Carmen. Micaela zabiera ze sobą don Josego 
do umierającej matki. Josć odwraca się i grozi Carmen zem
stą. 

AKT IV 
ARENA W SEVILII. Tłum na placu. Swita Escamilla przed 
pojawieniem się toreadora oczekuje w teatralnym szyku 
i splendorze ceremoniału. Dopiero na końcu pojawia się Esca
millo, uroczysty i odświętny wraz z Carmen w ślubnym stro
ju, Mercedes i Frasquita spostrzega.ią Josego. Pastia prze
czuwa dramat i ostrzega Carmen, lecz ta jakby tego nie sły
szy. Gdy toreador walczy na arenie, Jose tuż przed wyj
ściem zastępuje drogę dawnej kochance. Błaga o miłość, o 
porzucenie toreadora, zaklina ją na wspomnienia dawnych 
uniesień i na swoją hańbę. 

Spoza bramy rozbrzmiewają wiwaty na cześć zwycięskie
go toreadora, którego rozentuzjazmowany tłum unosi na rę
kach. Carmen na ten widok ponownie biegnie w jego stronę, 
omijając zrozpaczonego kochanka. Don Jose zadaje jej cios 
nożem w pierś w momencie, kiedy oczarowana Carmen wy
ciąga ramiona do zwycięskiego Escamilla. Carmen, która 
umiera na rękach don Josego wzbudza w nim rozpacz 
jednoznaczną ze śmiercią. 

MARIA FOŁTYN 
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DON JOSE, sierżant 

ESCAMlLLO, toreador 

REMENDAOO, pr1emytnik 

OANCAIRO, przemytnik 

ZUNIGA, porucinik 

MORALES, sierianl 

Korekto ruchu scenicznego: 

ANNA MAJER 

Współpraco muzyczna: 

O 8 S A D A: 

- BOGDAN DESOŃ 

JANUSZ WENZ/ 

STANlSŁW BEDNARSKI - gościnnie 
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/ 

JERZY MECHLIŃSKI 
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Inspicjent: 

ARTUR PACZYNA 
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AGATA KOBIERSKA 

BARBARA MARKIEWICZ 
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- BARBARA BAŁDA 

IWONA NOSZCZYK 

EWA PYTEL POLAK 

- LEOKADIA DUZY 

MARIOLA PŁAZAK 

RENATA RENTOWSKA 

- ELZBIETA BARTOSIK ..,. 
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BARBARA MARKIEWICZ 

- TERESA DZUDZELIC 
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