
OPERA KRAKOWSKA 



Georges Bizet 

CARMIEN 
Premiera / Premiere 

5 marca / March 2010 
Opera Krakowska 

Opera Krakowska 

instytucj a kultury 

Województwa 

Małopolskiego 

Krakow Opera 

a cui tu rai institution 

of the Mal opolska 

Region 



Georges Bizet 

CARMEN 
Opera w czterech aktach / Opera in Four Acts 

Libretto 
Henri Meilhac i Ludovic Halevy 

na podstawie noweli Prospera Merimee 
Based on a story by Prosper Merimee 

wersja oryginalna/ In the French onginal 

Prapremiera/ World premiere 
Paryż, Opera-Comique, 3 Ili 1875 _ 

Premiera polska/ Polish prem1ere 
Warszawa, Teatr Letni, S VII 1882 

Inscenizacja i reżyseria/ Producer and Director 

Laco Adamik 

Współpraca reżyserska/ Assistant Direcror 
Nono Dragović 

Kierownictwo muzyczne/ Music Director 

Tadeusz Kozłowski 

Współpraca/ Ass1sranr 

Bogdan Olędzki 

Scenografia i kostiumy/ Set and Costume Designer 

Barbara Kędzierska 

Choreografia/ Choreographer 

Katarzyna Aleksander-Kmieć 

Przygotowanie Chóru/ Chorus Master 

Marek Kluza 

OBSADA/ CAST 

Carmen 

Agnieszka Cząstka I Monika Ledzion I Małgorzata Walewska 

Don Jose 

Vasyl Grokholskyi I Tomasz Kuk I Arnold Rutkowski 

Micaela 

Izabela Matuła I Katarzyna Trylnik I Karin Wiktor-Kałucka 

Escamillo 

Martin Babjak I Przemysław Firek 
Mariusz Godlewski I Krzysztof Witkowski 

Frasquita 

Marta Brzezińska I Dorota Mentel I Katarzyna Oleś-Blacha 

Mercedes 

MarI,a Abako I Agnieszka Cząstka I Monika Korybalska 

Zuniga 

Bogdan Kurowski I Volodymyr Pankiv I Bartosz Urbanowicz 

Le Dancaire 

Andrzej Biegun I Franciszek Makuch I Przemysław Rezner 

Remendado 

Vasyl Grokholskyi I lmeri Kawsadze I Adam Zdunikowski 

Morales 

Michał Kutnik I KrzysztofWitkowski 

Orkiestra, Chór, Chór Dziecięcy i Balet Opery Krakowskiej 
The Krakow Opera Orchestra, Choir, Children 's Choir and Ballet 

Dyrygent/ Conductor 

Tadeusz Kozłowski I Maciej Figas 

3 

(") 

)> 

m 

z 



WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA / PRODUCTION ASSISTANTS 

Asystent reżysera / Director's Ass1srant 
Bożena Walczyk-Skrzypczak 

Asystent kierownika muzycznego/ Music Direcror's Assistant 
Patrycja Pieczara 

Asystent scenografa / Set Designer's Assistanr 
Izabela Firek 

Asystent choreografa / Choreographer s Assistant 
Elena Korpusenko 

Korepetytorzy solistów/ Soloist's Coaches 
Irena Celińska, Olha Tsymbalyuk, i\Jatalia Wasidłow 

Inspicjenci / Stage Managers 
Agnieszka Sztencel, Magdalena Wąsowska 

Suflerzy/ Promprers 
Krystyna Behounek, Dorota Sawka 

Tłumaczenie tekstu na tablicę świetlną 
Displayed libretto translated by 

Dorota Sawka 



Tadeusz Sławek 

Ciemne serce 

O Carmen Prospera Merimee 

1. 
Admirator dzieła George'a Bizeta zasłuchany w muzykę, która od 

dawna weszła do wielkiego kanonu operowego nie powinien zapominać o Pro
sperze Merimee i jego opowiadaniu, które dało początek librettu Henri Meil
haca i Ludovica Halevy'ego. Wydana w 1845 roku w czasopiśmie Revues des 
Deux Mondes, a rok później w osobnej książce Carmen rozbrzmiała niezwykłym 
głosem na scenie kultury literackiej połowy XIX wieku . Dla miłośnika muzyki 
„śpiewa" już samo imię bohaterki; wszak „carmen" to w dawnej muzyce nazwa 
głównego głosu w pieśniach z akompaniamentem, używana później jako okre
ślenie polifonicznych utworów instrumentalnych. Jest więc opowieść Meri
meego rzeczą o śpiewie i muzyce jako o niezbędnej dyspozycji człowieka . Gdy 
Carmen chce odpędzić jakąś niewczesną myśl „dzwoni w kastaniety" (przeł. 

T. Boy-Żeleński). Pierwsze spotkanie narratora z don Jose w odludnej okolicy 
opodal Kordoby upłynie przy dźwiękach mandoliny, a jakość głosu śpiewaka 
nie ujdzi niezauważona : „Kazał podać mandolinę i zaczął śpiewać pobrzę
kując. Głos jego był surowy, ale miły, nuta melancholijna i oryginalna; co się 
tyczy treści, nie zrozumiałem ani słowa" . 

2. 
Bo też i tajemnicza niezrozumiałość losu człowieka jest sercem opo

wiadania francuskiego pisarza powstałego w specyficznym momencie dziejów 
kultury. Romantyzm z jego wizją świata jako symbolicznego pisma, próbą wnik
nięcia pod powierzchnię rzeczy, aby dojść do ich istoty, z polityką rewolucyjnego 
zrywu i mesjanistyczną wizją historii, w której bohaterowie odgrywają rolę szcze
gólną, staje się już epizodem najnowszych dziejów. W 1830 roku Blanqui powie 
znamiennie, iż romantycy poszli na dno. Ludzie nie chcą już dopuścić do siebie 
możliwości, iż świat jest tajemniczy; przeciwnie - nauka, ekonomia, przemysł 
robią wszystko, aby przekonać ich, iż nasza wiedza usuwa wszelką tajemnicę na 
daleki margines, a kultura mieszczańska uczyni własność miernikiem skutecz
ności owej wiedzy. Już niebawem Karol Marks napisze, iż przedmiot jest nasz 
dopiero wtedy, gdy go mamy; przez własność człowiek domowi się wygodnie 
w świecie, a słowo „komfort" dawniej odnoszące się do pociechy duchowej, 
teraz nie oznacza nic więcej ponad wygodę . Zaczyna się epoka, o której Walter 
Benjamin powie, iż należy do „dławiącego świata pluszu" (przeł. I. Kania). Zdaje 
się on niczego więcej nie żądać, jak tylko szybkiego bogacenia się prowadzącego 
do poczucia zadomowienia w świecie. Nic dziwnego, że narrator opowieści 
Merimeego nie „rozumie" tego, co śpiewa „młody chwat ( „.) o spojrzeniu dum-
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nym i posępnym", którego ściemniała cera świadczy o przynależności do innego 
świata. Nie chodzi tu jedynie o niezrozumiałość języka; rzecz jest poważniejsza 
- spotykają się dwa światy nie pojmujące się już wzajemnie. 

3. 
Merimee nie bez powodu podkreśli, że skóra donjosego stała się ciem

niejsza „pod wpfywem słońca" , bowiem sam przybywa do Hiszpani i ze świata , 

w którym piękno jest blade, a światło coraz częściej jest sztuczne. W zapełnio
nych meblami i osłoniętych od świata ciężkimi portierami salonach królują 
blade piękności odprawiające nudne rytuały towarzyskiego tańca . Odkąd Wil
liam Murdock w Birmingham już pod koniec osiemnastego wieku odkrył gaz 
jako źródło jasności , nasze życie w coraz większym stopniu przestaje być regu
lowane rytmem naturalnej oscylacji dn ia i nocy. W 1844 roku , gdy Merimee 
przystępuje do pisania swego opowiadania, 65 tysięcy gazowych punktów roz
świetla mroki Paryża . Efekt owego oświetlenia mus i ał być wstrząsający, skoro 
Edgar Allan Poe - odkryty dla europejskiej literatury przez Charlesa Baudelai
re ' a, rówieśnika Merimeego - narzekał w swej Filozofii umeblowania, iż agresywne 
działanie szkła i gazu czyni je nie do zaakceptowania przez człowieka inteligen
tnego. Wyprawa do Hiszpanii jest zatem wędrówką do krainy mroku , o którym 
Francja czyni wszystko, aby zapomnieć . Zwiedzający Kordobę narrator doznaje 
dotknięcia ciemności . ,Jednego wieczora, o godzinie, kiedy nie widać już nic, 
paliłem oparty o parapet, gdy jakaś kobieta, wstępując po schodach wiodących 
do rzeki , przysiadła koło mnie. Miała we włosach duży bukiet jaśminu , którego 
płatki wydają wieczorem upajający zapach". Ciemność to nie tylko zmierzch 
dnia; to także gotowość do przyjęcia tego, co nieznane i nieprzewidziane. 
W ciemności powraca do nas namiętność, którą już Kartezjusz chciał opano
wać chłodnym, anal itycznym rozumem . Ciemność upaja, a to oznacza, że świat 
przestaje być „nasz", a nasze nad nim władanie okazuje się nader ograniczone. 
Cyganka ucieleśniająca owo niebezpieczne piękno musiała być bardzo uro
dziwa; tę niespokojną urodę można podziwiać dzisiaj przyglądając się figurze 
Carmen stojącej na Paseo Alcalde Marques de Contadero w Sewilli. 

4. 
Namiastką owej naturalnej ciemności właściwej tajemnicy ludzkiego 

losu w paryskim świecie narratora jest tytoniowy dym. Zapach jaśminu zostaje 
zastąpiony aromatem cygara, tak jak gazowa lampa zastąpiła blask słońca. 
Można powiedzieć, że ciemność i tytoniowy dym spowijają opowieść o losach 
pięknej Cyganki i kaprala hiszpańskich dragonów. Pierwsze spotkanie Fran
cuza z don Jose na górskiej łące osnute jest cygarowym dymem . ,Jak dawno już 
nie paliłem", wykrzyknie „ najgroźniejszy bandyta w całej Andaluzji". Carmen 
pracuje w fabryce cygar, a magia tego zajęcia roztacza niebezpieczny czar ero
tyki, który zresztą trzeba pilnie kontrolować. Czytamy o dziewczętach, które 
„zwijają cygara w wielkiej sali, do której mężczyźni nie wchodzą bez specjalnego 

pozwolenia, ponieważ one się tam rozbierają , zwłaszcza młode, kiedy jest go
rąco". Nawet pozornie doskonale uregulowa ny świat przemysłu przeszyty jest 
ciemną nicią namiętności . Gdy Carmen wychodzi z fabryki , jest zaprzeczeniem 
zasad, które rządzą światem mieszczańskiego porządku i decorum: „Miała bar
dzo krótką, czerwoną spódnicę , poniżej której widać było białe jedwabne poń
czochy, mocno dziurawe ( .. . ) . Rozchyliła m antylkę tak, aby pokazać ramiona 
i duży bukiet kasji sterczący zza koszu li. Miała też kwiat kasji w kącie ust i szła 
kołysząc się w biodrach niby klacz ( ... )". Ludzka se ksualność, która przypisuje 
człowieka ponownie biologicznemu porządkowi zwierząt jest tym, co miesz
czański świat pragnął za wszelką cenę stłumić i zasłonić tak, jak wiktoriańskie 
damy przysłaniały falbana mi nogi fortepianu. 

5. 
I jeszcze znamienny dopisek: „W naszych stronach, na widok kobiety 

w tym stroju, każdy by się przeżegnał. W Sewilli każdy rzucał jej dwuznaczny 
komplement . .. " . Jest więc „nasz świat" z jego prawami, nadwyrężonymi 
w praktyce hipokryzją , ale wciąż utrzymującymi w ryzach mieszczańskiego sa
lonu to, co niebezpiecznie nieokiełznane, niepoznane i mroczne. Jest i „Se
willa", kraina, która nie zna zadomowienia, gdzie życie toczy się na uli cy, 
a ponieważ to ulica, schody i bulwar przejęły funkcję salonu , przeto i „dwu
znaczny komplement" jest tu na miejscu. Niewiele scen Carmen rozgrywa się we 
wnętrzu; miasto służy jedynie jako kamuflaż radykalnie odmiennego, nie-miej
skiego życia przemytnika. O swej bandzie don Jose powie: „żyliśmy rozproszeni 
po dwóch czy trzech w miastach i miasteczkach . Każdy z nas rzekomo miał 
jakieś rzemiosło .. . ". To „rzekomo" podważa fundamenty solidnego miesz
czańskiego świata, który chciał wiedzieć „na pewno". Także taniec Carmen nie 
jest salonową lansadą ; to nieokiełznany wybuch emocji , nie tyle taniec, co 
wręcz erotyczny trans, rwący na strzępy dostojny strój sztucznej powagi. Don 
Jose powie o swym spotkaniu z Carmen w Gibraltarze: „I dopieroż piesz
czoty!. .. i śmiech! ... i tańczyła, i darła falbanki, żadna małpka nie wyprawiała 
tyle skoków, minek, figlów''. Carmen jest małym , ale głębokim traktatem na 
temat tego, co stanowi o prawdziwej, a nie udawanej powadze ludzkiego ist
nienia: o tym, czy człowiek może jeszcze stawić czoła losowi , czy też pozostaje 
mu już tylko chronić się w pozornym zadomowieniu instytucji. Tenże szalony 
w swej lekkości taniec przyciągnął do Carmen życzliwą uwagę Nietzschego, 
którego Zaratustra jest przecież „filozofem tańczącym". 

6. 
Nowela Merimeego jest więc wyprawą ku ciemnej stronie świata, 

jakby poprzedzała słynny tekst Conrada; Hiszpania, niczym Kongo, jest innym 
światem , w którym kryją się miejsca nieoświetlone blaskiem śródziemnomo
rza. Hiszpania jest tutaj Innym Europy. Wiedział o tym Jan Potocki tamże 
umieszczając zawiłe losy bohaterów swego niezrównanego Rękopisu znalezio-
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nego w Saragossie, w którym wibrują nuty arabskiej, kabalistycznej i talmudycz- n 
nej tradycji, wszystko to splecione w jedną kompozycję awanturniczej przy- )> 

gody i romansu. Pisząc swój Brewiarz śródziemnomorski Predrag Matvejević ;;c 

notuje, że Hiszpania jest niczym odrębny kontynent, a jej wnętrze nie ma cha
rakteru śródziemnomorskiego; nawet jej brzegom i portom zdarza się nie po- 3: 
zostawać wiernymi kulturze śródziemnomorskiego światła. Nic zatem ITI 

dziwnego, że Merimee, pisarz z jednej strony analizujący ograniczenia i ukryte z 
za pozorami siły słabości mieszczańskiego świata, z drugiej - sam współtwo
rzący jego elitę (pełnił funkcję cesarskiego konserwatora zabytków) umieścił 
dzieje swych bohaterów w Hiszpanii. Była ona upostaciowaniem tego, co pod
skórnie nurtowało i podminowywało porządek epoki, i co przyciągało ciem
nym światłem namiętności miażdżącym ramy mieszczańskiego świata. 

7. 
Nie dziwi nas też, że Carmen jest Cyganką; gdy półwysep Iberyjski 

wyznacza świat Innego w porządku topograficznym, Romowie czynią to w po
rządku etnicznym i kulturowym zaprzeczając swoimi przyzwyczajeniami wszyst
kiemu, co tworzyło kosmos mieszczańskiego życia. Nie próżno artyści rzucający 
wyzwanie „pluszowej nudzie" zwali się cyganerią lub bohemą. Inny rówieśnik 
Merimeego, Henri Murger, zauważa tę zbieżność już na początku swej przed
mowy do słynnych Scen z życia cyganerii pisanych między rokiem 1846 a 1849: „Cy
ganie, o których mowa w tej książce, nie mają nic wspólnego z Cyganami, 
z których dramatopisarze uczynili synonim opryszków i morderców" (przeł. 
T. Boy-Żeleński). Pracujący nad dziejami bitwy pod Munda narrator opowieści 
Merimeego, historyk mozolnie i metodycznie przedzierający się przez stosy ma
nuskryptów w klasztorze ojców dominikanów nie mógł nie być pod wrażeniem 
innej historii, tym razem nie tej warunkowanej przez wielką politykę i taktyczne 
talenty wojskowych, lecz wyrastającą z ciemnego serca ludzkich namiętności. 

Zimny spokój ustępuje miejsca gwałtownym reakcjom: „Tymczasem Cyganka 
( ... )stopniowo rozgrzewała się. Oko jej nabiegło krwią i stawało się straszne, rysy 
ściągnęły się, tupała nogą". Ciekawe, że śmierć Carmen z ręki don Josego nie 
kończy tekstu Merimeego; ostatnia część opowieści poświęcona jest w całości 
Cyganom, ich kulturze i językowi, który autor Carmen poddaje filologicznym 
oględzinom. Paradoks pisarza: z jednej strony fascynacja tym, co radykalnie 
i niepokojąco odmienne, z drugiej - próba opanowania tego żywiołu drogą nau
kowego poznania. Może taki jest sekret charakterystycznego dystansu do po
dejmowanej tematyki, jaki Tadeusz Boy-Żeleński zauważał u Merimeego. 

8. 
Opowieść ta pokazuje także, iż namiętność będąca ciemnym sercem 

człowieka budzi lęk, gdyż wcześniej czy później zmusi nas do podjęcia kwestii 
wolności. Gdy don Jose zabije Carmen dwoma ciosami sztyletu, uczyni to tyleż 
nie mogąc zapanować nad gwałtownością własnego uczucia, co nie mogąc 



zrozumieć pragnienia drugiego człowieka, aby być wolnym. „Carmen zawsze 
będzie wolna" - gdy piękna Cyganka wypowie te słowa wie, że będą dla niej wy
rokiem śmierci. Nowela Merimeego jest opowieścią o wolności i o tym, jak 
trudne są jej losy w nowoczesnym świecie, w którym zawołanie czasów Lud
wika Filipa I „bogaćcie się!" stało się podstawowym wyznaniem wiary miesz

czańskiego świata. 

Francisco Goya Walka byk6w I 8111/fight 

Tadeusz Sławek 

The Dark Heart 
Reflections on Carmen by Prosper Merimee 

1. 

Captured by the music, which became part of the operatic canon 
a llong time ago, an admirer of Georges Bizet's work should not forget Prosper 
Merimee and his novella which gave rise to the libretto by Henri Meilhac and Lu
dovic Halevy. Published in 1845 in Revues des Deux Mondes, and subsequently in a 
separate book, Carmen became an extraordinary voice on the literary culture 
scene of the mid-19rh century. To a music lover, the heroine's very name "sings"; 
after all, in early music carmen was the designation of the lead voice in accompa
nied songs, and was subsequently used to describe polyphonic instrumental 
pieces. Merimee's tale is therefore one of song and music as an indispensable 
disposition of man. Whenever Carmen wishes to chase away some unpleasant 
thought, she just "rattles her castanets" (tran si. G. B. lves ). The narrator's first 
encounter with Don Jose in a deserted area near Cordoba takes place against 
the background of a mandolin playing, and the quality of the singer's voice will 
not go un11oticed: "His voice was rough, butvery agreeable, the tune melancholy 
and weird; as for the words, I did not understand a syllable." 

2. 
For the mysterious incomprehensiveness of man's lot li es at the very 

heart of the French writer's novella, which was created at a unique moment 
in the history of culture. Romanticism - with its vision of the world as a sym
bolic writing, an attempt to break through the surface ofthings to gain an in
sight into their essence, with politics determined by revolutionary upheavals 
and a messianic vision ofhistory, in which heroes play a special role - is al ready 
becoming an episode of recent history. In 1830, Blanqui comments signifi
cantly that the Romantics should be sunk. People no longer want to admit 
the possibility that the world is mysterious; qui te the contrary: science, econ
omy, and industry are doing everything they can to convince them that our 
knowledge has pushed any mystery away to a distant fringe, and that bour
geois culture will make property the metric of the effectiveness ofthat knowl
edge. Soon, Karl Marx will write that an object is ours only when we have it; 
through ownership ofproperty, man nests comfortably in the world, and the 
word "comfort", previously referring to spiritual consolation, now means 
nothing more than cosy convenience. This is the beginning of the era which 
Walter Benjamin comments on as belonging in the "suffocating world of 
plush" (transl. H. Ei land). lt seems to demand nothing but qui ck enrichment, 
leading to a sense offeeling at home in the world. No wonder then that the 
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narrator ofMerimee's tale can not "understand" the words sung by the "young 
fellow ( ... ) of robust aspect, and with a proud and distrustful expression", 
whose swarthy complexion is indicative that he belongs to a different world. 
And it is not just about the Ian gu age being incomprehensible; the problem is 
more serious - a meeting of two worlds that no longer understand each other. 

3. 
lt is not without reason that Merimee points to Don Jose's skin, which 

has become darker "through the action of the sun," because he himself comes 
to Spain from a world where beauty is pale, and light increasingly artificial. 
Cluttered with furniture and shielded from the world by heavy curtains, the 
fine parlours there are reigned over by pale beauties officiating the tedious 
rituals of dance parties. Ever since William Murdock discovered gas as a source 
of light in Birmingham at the end of the 18'h century, our lives have become 
gradually less regulated by the n atu rai rhythm of the alternating days and 
nights. In 1844, when Merimee set out to write his novella, sixty-five thou
sand gas points illuminated Paris. The effect oftha-t illumination must have 
been truly shocking ifEdgar Allan Poe - discovered for European literature by 
Charles Baudelaire, Merimee's coeval - complained in his "Philosophy of Fur
niture" that the aggressive operation of glass and gas made them unaccept
able to an intelligent man. A trip to Spain is therefore a journey to a land of 
darkness, the darkness that France is doing all it can to forget about. Touring 
the sites of Cordoba, the narrator experiences a touch of darkness. "One 
evening, when it was too dark to see anything, I was leaning against the para
pet of the quay, smoking, when a woman ascended the steps leading to the 
river and seated herselfby my si de. She had in her hair a large bouquet ofjas
mine, the flowers ofwhich exhale an intoxicating odour at night." Darkness 
not only stands for the dusk ending the day; it also stan ds for readiness to ac
cept what is unknown and unpredicted. In darkness, what comes back to us 
is passion, which already Descartes wished to harness with cold, analytical 
reason. Darkness intoxicates, and this means that the world ceases to be 
"ours", and our control over it proves all too limited. The Gypsy girl who per
sonifies this dangerous beauty must have been very lovely indeed; this anx
ious prettiness can be adm i red today in the figure of Carmen at Seville's Paseo 
Alcalde Marques de Contadero. 

4. 
In the narrator's Parisian world, tobacco smoke is a surrogate ofthat 

n atu rai darkness which is characteristic of the mystery of man's lot. The scent 
ofjasmine is replaced by the aroma of a cigar, just as the gas lamp replaced 
sunshine. You co u Id say that darkness and tobacco smoke fil I the tale of the 
beautiful Gypsy and the corporal of Spanish dragoons. The Frenchman's first 
en counter with Don Jose in an alpine meadow is enshrouded in cigar smoke. 

15 

"How long it is since I have had a smoke!" the most "celebrated bandit in (") 
Andalusia" exclaims. Carmen works in a ci gar factory, and the magie of this l> 

occupation exudes a perilous erotic charm, which actually requires strict con- ;o 

troi. We read about girls who "roll the cigars in a large room which no man 
can enter without a permit from the Twenty-four, because they are in the habit 3:: 
of making themselves comfortable, the young ones especially, when it is m 
warm."Even the seemingly perfectly regulated world of industry is threaded z 
through with a dark string of passion. When Carmen leaves the factory, she 
is a contradiction of the principles that rule the bourgeois world of order and 
decorum: "She wore a very short red skirt, which revealed white silk stockings 
with more than one hole ( ... ). She put her mantilla aside, to show her shoulders 
and a huge bunch of cassia, which protruded from her chemise. She had 
a cassia flower in the corner of her mouth, too, and as she walked she swung 
her hips like a filly( ... )." Human sexuality, which reassigns man back to the bi
ologica! order of anim ais, is what the bourgeois world wished to thwart and 
conceal at all cost, just as Victorian ladies would hi de the legs of a grand piano 
behind flouncy drapery. 

5. 
And there is a telling addition: "In my province a woman in that cos

tume woul~ have compelled everybody to cross themselves. At Seville everyone 
paid her s~me equivocal compliment on her appearance ( ... )." So there is "our 
world" with its laws, in practice diluted by hypocrisy, but stil I keeping what is un
tamed, unfathomed, and darkwithin the confines of the bourgeois parlour. And 
then there is "Seville", a land that knows no domestication, where life goes on in 
the streets, and as the function of the parlour is taken over by the streets, the 
stairs and the boulevards, an "equivocal complement" is not out of place here. 
Few scenes in Carmen take place indoors; the city serves only as camouflage for 
the radically different, un-urban life of the smuggler. Don Jose says of his gang: 
"we were scattered about by twos and threes, in different towns and villages. 
Each of us claimed to have a trade ( ... )."Th is rei i an ce on a mere "claim" under
mines the foundations of the solid bourgeois world which would prefer to know 
"for sure". Carmen's dance is not the kind expected in a parlour either; it is an 
uncontrolled eruption of emotions, not so much a dance as an erotic trance, rip
ping to shreds the dignified garb of artificial solem nity. Don Jose comments on 
his meetingwith Carmen in Gibraltar: "And such caresses! and such laughter! and 
she danced, and she tore her fal balas; never did mon key go through more antics, 
and more deviltry, and grimacing". Carmen is a small but profound treatise on 
what is decisive for the true - rather than feigned - solem nity of human exis
tence: whether man can stil I face up to his lot, or if all that is left is to seek shel
ter in the apparent domestication ofinstitutions. lt was this dance, insane in 
its lightness, that attracted Nietzsche's attention to Carmen; after all, 
Zarathustra is a "dancing philosopher". 



6. 
Merimee's novella is thus a trip to the dark side of the world, somehow 

foreshadowing Conrad's famous work; Spain, much like Congo, is another 
world, ho lding places that are not illuminated by the light of the Mediter
ranean. Spain is Europe 's "Other" here . Jan Potocki was aware ofit too when 
he placed the intricate vicissitudes of the protagonists of his matchless 
The Manuscript Found in Saragossa in that country, vibrating with the sounds 
of Arabic, cabalist and Talmud ie traditions, all interwoven inro one com po
sition of adventure and romance. When writing his Mediterranean Breviary, 
Predrag Matvejevic notes that Spain is like a separate continent, and the char
acter of its interior is not Mediterranean; even its shores and ports are occa
sionally unfaithful to the cui tu re of Mediterranean light. No wonder then that 
Merimee, a writer who analyses the limitations and weaknesses of the bour
geois world ( even if hidden behind the trappings of power and strength) on 
the one hand, and then - on the other- is himselfpartofits elite (as an im
perial historie preservation officer) , sets the story of his protagonists in Spain . 
lt gives perceptible form to what ran deeply under the· surface a nd undermined 
th e order of the era, and what was attractive through its dark light of passion, 
crushing the framework of the bou rgeois world . 

7. 
Neither are we surprised by the fact that Carmen is a Gypsy; while 

the I beri an Peninsula marks the world of "the Other" in the overall topo
graphic order, the Roma do it for the ethnic and cu ltural order, as their customs 
contradict everything that makes up the cosmos of bourgeois life . lt was not 
in vain that artists who challenged the "plush boredom" were called Bohemians, 
as Gypsies were sometimes referred to. Another contemporary of Merimee, 
Henri Murger, notes this coincidence al ready in the opening lines of his preface 
to The Bohemians of the Latin Quarter, the famous work he wrote between 1846 
and 1849: "The Bohemians described in this book have nothing in common 
with the Bohemians of boulevard playwrights , who have used the word 
as a synonym for pickpocket and murderer" (trans!. E Marriage, j. Selwyn) . 
Working on the hi story of the battle of Munda, the narrator of Merimee's 
tale, a histo rian going painstakingly and methodically through piles of man
uscripts at a Dominican monastery, could not help being impressed by another 
history, not determined by great politics and the tactical talents of military 
men, but growing out of the dark heart of human pass ion . Cold composure 
gives way to vehement reactions: the Gypsy girl "( .„ ) became excited by 
degrees. Her eye became bloodshot and terrible to look at, her features con
tracted, and she stamped upon the floor. " lt is interesting that Carmen 's death 
at the hands of Don Jose does not conclude Merimee's text; the fin al part of 
the novella is devoted in whole to the Gypsies, their culture and language, 
to which the author of Carmen devotes a philological a nalysis. A paradox on 

the part of the writer: on the one hand , fascination in the radical and 
unnervingly different, on the other an attempt at taming this wild element by 
way of scholarly cognition. Maybe this is the secret of the characteristic distance 
to his subject matter which Tadeusz Boy-Żeleński noticed in Merimee. 

8. 
The story also shows how passion, man 's dark heart, evokes fear be

cause, sooner or later, it is bound to make us take up the issue of freedom. 
When Don Jose kills Carmen with two thrusts of a dagger, he does so to the 
same degree out of his inability to control the vehemence of his emotion as to 
understand another person's desire to be free. "Carmen will always be free" 
- when the beautiful Gypsy says these words, she knows theywill be herdeath 
sen.ten ce. Merimee's novella is a tale of freedom, of how difficult its lot is in 
the modern world, where the motto of Louis Philip l's time - "Get rich!" - has 
become the primary creed of the bourgeois world. 

translated by Jerzy Juruś 
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Treść libretta 

Akt I 
W Sewilli, na placu przed fabryką tytoniu żołnierze z pobliskiego poste- ~ 

runku wojskowego przyglądają się przechodniom . Micaela, młoda 
m 

dziewczyna , pyta o brygadiera DonJosego, swojego narzeczonego. Do-
wiedziawszy się od dowódcy straży Moralesa, że przybędzie on wraz ze Z 

zmianą warty, odchodzi, nie zważając na zaczepki żołnierzy. 
Dźwięk trąbki oznajmia zmianę warty - na placu pojawiają się porucz
nik Zuniga i Don Jose . Rozmawiają o urodzie kobiet pracujących w fab
ryce . Dzwonek fabryczny zapowiada przerwę w pracy - z bramy 
wysypuje się tłum robotnic, a wśród nich piękna Cyganka, Carmen. Oto
czona zalotnikami pozostaje nieczuła wobec ich starań . Daje im własną 
wykładnię miłości (habanera L'amour est un oiseau rebe/le). Jej uwagę 
zwraca Don Jose, pozostający na uboczu rozbawionego tłumu . Prowo
kująco rzuca mu kwiat w drodze powrotnej do fabryki . Na placu poja
wia się ponownie Micaela, niosąc DonJosemu list od matki i przekazując 
mu matczyny pocałunek (duet Parle-moi de ma mere). Don Jose obiecuje 
poślubić Micaelę . Tymczasem z fabryki dochodzą krzyki - to Carmen 
w kłótni zraniła nożem koleżankę . Co gorsza, drwi sobie z porucznika 
Zunigi, gdy ten próbuje wyjaśnić wydarzenie. Zuniga każe ją związać 
i pozostawia pod strażą Don Josego . Ten daje się opętać Cygance 
(seguidilla Pres des remparts de Seville) i wypuszcza ją na wolność . 

Akr li 
W gospodzie niejakiego Lillas Pastii Carmen, Frasqu ita, Mercedes i inne 
Cyganki tańczą dla żołnierzy i przemytników. Carmen dowiaduje się od 
porucznika Zunigi, będącego także pod wpływem jej wdzięków, że Don 
Jose, zdegradowany i uwięziony za jej uwolnienie, kończy właśnie karę. 
Tymczasem do gospody tryumfalnie przybywa Escamillo , opowiadając 
o pełnym blasku życiu torreadora (aria Votre toast) . Carmen odpycha 
jego awanse. Nie przystaje także na propozycję wyprawy, którą przed
stawiają przemytnicy Doncairo i Remendado. Ma nadz i eję na spotkanie 
z Don Jose, który już się zbliża (Halte-lq! Qui va lq!). Obiecuje jednak 
kompanom , że wciągnie ukochanego w przemytniczy proceder. Jednak 
Don Jose stanowczo odmawia. Śpiew Carmen miesza się z odgłosem 
trąbki, wzywającej żołnierzy do koszar. Aby zatrzymać Don josego Car
men zarzuca mu, że jej nie kocha, on jako dowód swych uczuć pokazuje 
zasuszony kwiat ( aria La fleur que tu m'avais jetee) . W gospodzie pojawia 
się porucznik Zuniga. Jego zaloty do Carmen budzą zazdrość Don Jo
sego, który rzuca się na przełożonego, raz na zawsze przekreślając swoją 
karierę. Teraz musi dołączyć do przemytników i uciekać w góry. 



Akt Ili 
Przemytnicy rozbili w górach nocny obóz. Carmen wydaje się znudzona 
miłością DonJosego, ale on nie wyobraża sobie życia bez niej. Frasquita 
i Mercedes stawiają kabałę, która wróży im szczęście, natomiast Car
men wyczytuje z układu kart śmierć ( aria z kartami En vain pour viter) . 
Przemytnicy ruszają na wyprawę wraz z Cygankami, których zadaniem 
jest odciągnięcie uwagi celników. Tylko Don Jose pozostaje na straży 
obozu . Pojawia się Micaela, szukająca narzeczonego Ue dis que rien ne 
m'pouvante). Płoszy ją odgłos wystrzału. To Don Jose dał ognia, widząc 
nieznajomą postać. Okazuje się nią Escamillo, szukający pewnej 
Cyganki. Z rozmowy wynika, że obaj mężczyźni są rywalami . Dochodzi 
między nimi do walki. Nadchodzą Carmen i przemytnicy. Gwałtowną 
scenę między zazdrosnym Don Jose i Carmen przerywa pojawienie się 
Micaeli, która przynosi wiadomość, iż matka Don Josego jest ciężko 
chora i pragnie zobaczyć syna przed śmiercią-: Don Jose rusza wraz z Mi
caelą w drogę, żegnany drwiącym śmiechem Carmen. W tle słychać pio
senkę torreadora. 

Akt IV 
Plac przed areną w Sewilli wypełnia barwny tłum. Wszyscy witają Es
camillo, któremu towarzyszy zakochana Carmen. Frasquita i Mercedes 
ostrzegają Carmen przed Don Jose, którego ktoś widział w okolicy. Cy
ganka lekceważy jednak ostrzeżenia. Na opustoszałym placu pojawia 
się nagle przed Carmen porzucony kochanek, błagając ją, by do niego 
wróciła (duet C'est toi? C'est moi). Carmen wyznaje, że kocha Escamilla, 
jest zniecierpliwiona, chce być świadkiem jego tryumfu w walce z by
kiem . Gdy ryk trybun oznajmia śmiertelny cios torreadora, Don Jose 
przebija Carmen sztyletem, sam pogrążając się w rozpaczy. 

E.T. 

Synopsis 

Act I 
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Soldiers from a nearby guard-house at a cigarette factory square in Seville are ~ 

looking at the pedestrians. Micaela, a young girl, is asking about her fiance, m 
Corporal Don Jose . Having learned from the Commander that the .Corporal z 
will arrive with change of the guard, she leaves, without paymg attent1on to the 
soldiers' taunts . The bugle sound announces the changing of the guard, and 
Captain Zuniga and Don Jose appear on the square. They are tal king about 
the beau ty of the women who work in the factory. The factory bell announces 
a work break: a crowd of wo men is leaving the gate, including the beaut1ful 
Gypsy, Carmen . Surrounded by suitors, she remains indifferent to their at
tempts. She gives them her own interpretatio n of love (haba.nera L'.amour.est un 
oiseau rebelie). Her attention is attracted by Don Jose, who 1s staymg as1de of 
the amusing crowd. She throws provocativeły a flowerto him on her way back 
to the factory. Micaela appears again on the square, bringing a letter of Don 
Jose's mother to him , with a mother's kiss attached (duet Parle-moi de ma mre). 
Don Jose is promising to marry Micaela. At that time, cries are h.eard fr?m 
the factory: Carmen quarrelled with her friend and wounded her w1th a krnfe . 
What is worse, she is mocking Captain Zuniga when he is trying to clarify the 
accident1-Zuniga orders that the girl be tied and left under Donjose's gua_rd. 
The Corporal is bewitched by the Gypsy girl (seguidilla Prs des remparts de Sev1/le) 
and helps her to escape. 

Act li 
In the tavern owned by Lill as Pastii, Carmen, Frasquita, Mercedes other Gyp
sies dance for soldiers and smugglers. Carmen is learning from Captain Zu
niga, who is also affected by her charms, that Don Jose, degra.ded an.d ar~ested 
for freeing Carmen, has done his time . At that time, Escam1llo arnve~ in the 
tavern triumphantly, tal king about the wonderful life of a Toreador (ana Votre 
toast). Carmen is denying his advances. She also refuses to travel w1~h the 
smugglers, Doncairo and Remendado. She rather hop~s to see Don Jose, who 
is heard singing (Halte-lq! Qui va lq!). She promises to his comparnons that she 
will introduce her beloved to the smuggling business. However, Don Jose re
fuses to do so. Carmen's song is mixed with the bugle sound calling the sol
diers back to their barracks. To keep Don Jose, Carmen accuses him that he 
does not love her. To prove his passion, he shows her the dry flower (aria La 
fleurque tu m'avaisjetee). Captain Zuniga arrives in the tavern. His .courting. of 
Carmen make Don Jose jealous. The Corporal attacks the Captam by wh1ch 
he destroys his career. Now, he has to join the smugglers and escape to the 
mountains. 



Act Ili 
The smugglers are camping in the mountains for the night. Carmen seems to 
be bored with her love to Don Jose, but he cannot imagine to live without her. 
Frasquita and Mercedes are telling fortunes by kabala, learning oftheir luck, 
while Carmen reads rather death from her cards (aria with the cards En vain 
pour viter). The smugglers leave with the Gypsies whose role is to distract the 
customs officers . Only Don Jose remains to guard the camp. Micaela arrives , 
searching for her fiance Ue dis que rien ne m'pouvante). She is scared away by 
a distant shot. Don Jose was shooting at an unknown figure . That was Escamillo 
looking for a certain Gypsy girl. We learn from their conversation that the men 
are rivals . They start to fight when Carmen and the smugglers arrive . A violent 
scene between the jealous Don Jose and Carmen is interrupted by Micaela 
who brings the news that Don Jose's mother is iii and wants to see her son 
before death. Don Jose leaves with Micaela, noticing Carmen's mocking smile. 
The Toreador's song is heard in the background . 

Act IV 
The square before the arena in Seville is filled with a colourful crowd. All wel
come Toreador Escamillo, accompanied by Carmen, obviously in love with 
him. Frasquita and Mercedes warn Carmen against Don Jose who was seen 
nearby. The Gypsy neglects warnings . Suddenly, the abandoned lover appears 
on the empty square, begging Carmen to come back to him (duet Cest toi? 
Cest moi). Carmen declares that she loves Escamillo, showing impatience since 
she wo u Id rather want to see Escamillo's victory in a bull fight. When the au
dience announces the Toreador's victory, Don Jose stabs Carmen with a dagger 
out of despair. 

E.T. 

Carmen na scenie Opery Krakowskiej 

Carmen on the Krakow Opera stage 

PIERWSZA INSCENIZACJA / FIRSTPRODUCTION 

Premiera/ Prem iere / marzec/ March 1963 

Kierownictwo muzyczne / Mu~ 1c Direccor Kazimierz Kord 

Reżyseria/ D1rector Władysław Krzemiński 

Scenografia / Set Designer Kazimierz Wiśniak 

Choreografia/ Choreographer Teresa Kujawa 

Halina S~mańska (Carmen), Roman Węgrzyn (Don Jose) 
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DRUGA INSCENIZACJA / .':>ECOND PRODUCTION 

Premiera / Prem1erc / 3 czerwca / Jun 1979 

Kierownictwo muzyczne / Mu.;ic 0 1rector Krzysztof Missona 

Reżyseria / Dircctor Halina Gryglaszewska 

Scenografia / Ser Designer Ewa Tęcza 

Choreografia / Choreographer Przemysław Śliwa 

Ewa Podleś (Carmen) i Wiesław Ochman (Don Jose) 

TRZECIA INSCENIZACJA / THIRD PRODUCTION 

Premiera / Prem iere 1 20 listopada/ Nowmber 1991 

Kierownictwo muzyczne / Mu51C Director Ewa Michnik 

Reżyseria i choreografia / Drrector and Choreographer Hanna Chojnacka 

Scenografia/ Set Des1gne,- Liliana Jankowska 

' 
Bożena Zawiślak-Dolny (Carmen) 
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Laco Adamik 
inscenizacja i reżyseria/ Producer and Director 

Reżyser teatralny, filmowy i operowy pochodzenia sło
wackiego. Absolwent Akademii Filmowej (FAMU) w Pra· 
dze . Od początku lat 70. mieszka i pracuje w Polsce . 
Zasłyną! jako twórca wybitnych spektakli telewizyjnych , 
w których lączył reżyserię z nowymi technikami realizacji 
wizji, pionier w ich zastosowaniu . Pokaźną część jego bo
gatego dorobku zajmuje opera. W latach 1982-1990 pra· 
cował jako reżyser w Teatrze Wielkim w Warszawie, gdzie 
zreali zował m.in . Amadigi di Gaula Haendla , Wesele Figara 
i Czarodziejski flet Mozarta, Kniazia Igora Borodina, Złotego 
Kogucika Rimskiego-Korsakowa. Współpracuje także z in
nymi scenami operowymi w kraju - Operą Wrocławską, 

Teatrem Wielkim w Łodzi, Operą Nova w Bydgoszczy 
i Operą Krakowską. W repertuarze krakowskiej sceny znaj· 
dują się jego inscenizacje Toski Pucciniego, Łucji z Lammer
moor Donizettiego, Strasznego dworu Moniuszki, Barona 
cygańskiego Straussa oraz. Diab/6w z Loudun Pendereckiego, 
których premiera u świetniła w grudniu 2008 otwarcie 
nowej siedziby Opery Krakowskiej. Od 2008 roku zajmuje 
stanowisko głównego reżysera tej sceny. Jest laureatem 
wielu nagród i wyróżnień. 

Thearre, film and pera director ot Slovak ong1n Gr. duated from 
the hlm Academy ( FAMU) tn 'raguc He has beeri living and work· 
ing in Poland since the earły 1'ł70's He became famous as a pro
ducrr of outsranding TY perform.1nce,, combining direnion w1th 
new red,niques of vision producuon and pioneenng a number of 
nC\' methods. pe ras conmrute a con~iderablc part of his works In 
1982-1990 , Mr Adamik workcd .:is a dirccto r 1n th T~acr W1dk1 1n 
Warsaw whN •he . taged ~ g. Ha •nd l's Amodifl J1 Gm1/a, Mozarc 's 
nli' 1ama2!'o(FiFJlro and The Magie Flute Borodin'~ Pnnce /Ff'' or R1m
ky-Kor~akov's nie G!lld~ll Corkerel I le has becn co-operating Wtth a 

number of opera houses in Poland: eh~ Wroda; Open TearrW1elk 
on lódi, Opera Nov~ in Bydgoszcz and Kraków Opera. The Kraków 
,cap.e repertoore includes his producrions of Puce n1 's Tosca, 
Donizcm s Lu;:y n(L1111mermoor, Moniusrko's Stras.z1!Y D11or, Strauss's 
Gypsy (:ltiron . or Pendcrcckt's DitJb/y ~ Lo11dun. The prem1cre of the Ja t 
npera celebrared rhe l)pen1ng of the new pera I łou~e 111 Kral<ów in 
Decem ber 2008 Since 2008, Mr Ada1111k hol ds the pos1rion of che 
chief dorccror 1n the Kraków Opera. He has received a number of 
Jwards and dist1nct1ons 

Tadeusz Kozłowski 
kierownictwo muzyczne/ Music D1rector 

,. 

Dyrygent, dyrektor artystyczny scen muzycznych. 
jego repertuar to ponad 70 pozycji operowych, 
baletowych i operetkowych. Poprowadził ponad 
3000 spektakli o raz koncertów symfonicznych 
i kameralnych. Występował gościnnie w niemal 
wszystkich krajach Europy. W latach 1987-92 był 
pierwszym dyrygentem Macedońskiej Opery Na
rodowej i Macedońskiej Filharmonii Narodowej 
w Skopje, wielokrotnie prowadził gościnnie spek
takle w Chorwackiej Operze Narodowej w Za· 
grzebiu. W latach 2001-2002 był dyrektorem 
artystycznym Opery i Operetki w Krakowie . Przez 
wiele lat pełnił funkcję dyrektora artystycznego 
Teatru Wielkiego w Łodzi, obecnie jest zastępcą 
dyrektora ds. muzycznych tej sceny. Od września 
2009 jest również dyrektorem muzycznym Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. 

Conducror and /lm"ic Dircdur of music th„,1cre, _ Ho~ repertoirl" 
includes mare rhan ~venry opera, hall r and o pererr.i perform · 
anc"" He rondu ted m<1rl" than three rhnu,and performances 
and ~ymphonoc and chamber conccrrs He pcrfurmcd as ,1 gueH 
conJucror in n"arly all EuropeJ.n "ountflt'\. In 1987-91, he >•as 
rhe first conducror of rhe Macednnian N~t1onal Opera and rhe 
Macec.Jon1an Narrnnal Pholharmonic Or,he~ll'a in Skopj<' H~ otcen 
conducrcd guesr pcrfnrmunces 1n 1he mauan N:mon~I Opera in 

Z.igrcb In 1001 2002, Mr KoLlm"k' '"a' rh" An:osti< Oorl'cror or 
the ot the Krakow Op ra and Opt>retta He was rh" Arn~uc D1· 
re„tor ul rhe Teatr W1dl.1 in LoJ1 for a numb<r11fyears, and he 1s 
prucmly the Dcpucy Oirecror ror Mu'1cal Affi11rs in char rhearre 
Since Seprember 1009 h" 1s .il'o the Music-al O i rea or of the Tearr 
W1elk1 - Nanonal Op„ra 1n \\' rsaw 
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Barbara Kędzierska 
scenografia i kostiumy/ Set and Costume Designer 

Wybitny scenograf i kostiumolog. Przez wiele lat współ
pracowała z telewizją, co zaowocowało scenografią do 
kilkudziesięciu spektakli teatralnych , widowisk muzycz
nych i poetyckich , wielkich festiwali i koncertów. Przygo
towywała scenografie w teatrach dramatycznych - Starym 
Teatrze w Krakowie, w warszawskich Teatrze Powszech
nym i Teatrze Ateneum. Pokaźna część twórczości artystki 
to przedstawienia operowe. W latach 1982-1990 praco
wała jako scenograf w Teatrze Wielkim w Warszawie, 
gdzie zrealizowałam.in. takie pozycje jak Woueck Berga, 
Włoszka w Algierze Rossiniego , Fidelio Beethovena, Manru 
Paderewskiego , Amadigi di Gaula Haend la , Kniaź Igor Boro
dina , Zloty kogucik Rimskiego-Korsakowa. Współpracuje 
także z Operą Wrocławską, Teatrem Wielkim w Łodzi , 
Operą Śląską w Bytomiu, Operą Krakowską. Dla krakow
skiej sceny przygotowała scenografię do Dydony i Eneasza 
Purcella, Toski Pucciniego, Ł)'Cji z l..ammermoor Donizettiego, 
Makbeta Verdiego , Strasznego dworu Moniuszki, Barona ry
gańskiego Straussa oraz Diabłów z Laudun Pendereckiego, 
przedstawienia, otwierającego w grudniu 2008 roku nową 
s iedzibę Opery Krakowskiej . jej prace były wielokrotnie na

gradzane. 

Qui.,,1.;inJ1ng, 1 nd ,„„cumc designer Shc co opcrated w1th IV for 
;-i number of y ars. ·omnbu1111g her ,,c J"-'1gns to J„lz•:ns <I thcarre, 
music :'Ind puce" pcrtormanccs, as wcll as large łe5trvals nd con 
cerrs Sh · prcp.ir d her J 1gns for dram art< theatrcs St.irv Teatr in 
Kraków ur rh•• V,11-.,.n 'Tcarr Pows1 chny .ind l< 1rr Att'nrum 
con.idcr,1blc potroon of th~ ar cist'' design' V.• re ded1u1ted to op
era, . In 1982 19\10, she worked as a sccnographc:r rn 1h~ War~ v.'s 
Teacr W1 Ikr on such pcrformann•s a' Berg ', W<U.rnk, Rossrnt \ l'• 
1.i/1a11<J 111 Alg,11, Beethoven s F1Jclw, Padcn»v,k1\ Ala11ru, H,wnJI" 
/\madiy; J1 1,<Jula, Borodin~ Pnrr": lgur, or Rim\ky· Kor ai<ov s rh 
.J<'ldrn Co1:i.rrcl Ms l\ędzrNska has also bee n en vpe1 atong w1th rlie 

Wroclaw :1p r,1 Te.ur W1el~.1 rn l..Odi, Oprra Sląska rn Bytom , and 
Kr.ikow Op r.1 . For che Krakow stal(c, shc prep. red h<r set ecora
coons to f'urcell s [)idu c111d Alneas, Puccini · . r;,,,<J D nizem s Luc\' of 
Limmtrmaor, Vc1d1's Mi1cbeth, Monruszlo.o s Str:runy V1vo1 ~trauss's 
Cyp;y &rt1t1, and Pcndl!rc<lo.i'' D1al>ly 1 L.iud1m Th• la.st opera opcned 
thc ~""' ~,raku" Opera Housi: in Dcccmbcr .lOOt! . Ms l'~dz1crska's 
Worb wcr.• Ir qu mly aw;ir łed 

Katarzyna Aleksander-Kmieć 
choreografia / Choreographer 

,. 

Choreograf, tancerka , pedagog tańca , jedna z najcie
kawszych postaci w młodym pokoleniu polskiej choreo
grafii. Ukończyła z wyróżnieniem Konserwatorium Tańca 
im . Barata w Lake Forest, Illinois . jest nauczycielem 
tańca współczesnego w Ogólnokształcącej Szkole Bale
towej w Bytomiu oraz Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 
Gościnnie współpracuje z John Cranko School Stuttgart. 
Tworzy autorskie wariacje współczesne i przygotowuje 
uczniów szkoły do udziału w konkursach tańca w kraju 
i za granicą . Współpracuje jako choreograf ze scenami 
teatralnymi . Jej realizacje można zobaczyć w Teatrze Roz
rywki w Chorzowie (Rumbugjługi, czyli nie zapominajcie sióstr 
Andrew, KRZYK wedługjacka Kaczmarskiego , Rent oraz Jekyll 
& Hyde ), w Gl iwickim Teatrze Muzycznym (Zagubieni 
w sobie, przedstawienie autorskie) , w Teatrze Syrena 
w Warszawie (Kram z piosenkami), a także w teatrach dla 
dziec i - Teatr Lalek we Wrocławiu, Teatr Dzieci Zagłębia 
w Będzini e, Teatr j. Ch. Andersena w Lublinie, Teatr Gro
teska w Krakowie (Księga dżungli R. Kiplinga, Bal w operze 
j . Tuwima) . W Operze Krakowskiej przygotowała cho
reografię do Barona rygańskiego j. Straussa, wystawionego 
w 2008 r. w Niepołomicach . 

lh reo •raphu, d 111,rr d n rng tt!ad • r, anJ on1. oftr e 111<1~t 1ntrr 
cstrng pe. onal1c1e> ot eh · nc"' ~eneranon ot f'ohsh choreogr.iphy 
Graduaccd v.ich · onou lrom eh !hr t C !lege O.in c A Jemy in 

Lak• Fore.;c lllin irs )he h.1' becn a modem d ince msrru tor 1n the 
Sc-.,nd.1ry ho.il ,,(A llet "' Aycom ,md cl c Tł'all Rozty\•k1 1n 
ChorZllW sh„ IS a 'Ul' [ performer ot the Juhn (ran~o .School in 
Srurtgarc. Sht• dl'wl ps her mod~m '"natit>nS .tnd preparc her tu· 
d~rits rn p:11r1opare 1n d.in< • comrct1t1nns on f'ol.1nd and abroad . 
Shc ha~ l>ecn U·<lf' r .wng ,1 a dlCJrcograph<r v. 1t h 11urnbtr of the· 
atr~s Her producrmn• Liln hl' •een ar rhc Teatz f!t1L')"\k1111 horzow 

( Rumb11fjh1$i. li nze Zdp<>i""'"J'i~ llchtr An.Im., KRL.'YI\ 1 Jlut./a a K.Jc.,: 
moJ0/.,1<:."f', R{'trf .mdj~k li ó" H)d(). C.lf\\lo::e lusrc Thcam· tla~1,11b1tt1111· 
.w!11e he artlst's f rrformanu• c.1r . Sy.ena rn W. rsav. (l\1'11111 ~ 
p1c · ·nkarr11), a · •ell a~ 1r cl11k ren s chearrcs Puppc fhr.atrc 1n 

Wrocł.1w, Teatr L>zi '•I L.l •I hra rn B :łzrn J Ch ndcrsen llrcacr rn 
Lublrn, nr Tc tr L.ror sk l rn rako" ( R K1pl1ny, s Th~j1111 t Book, and 
J Tu,o,1m'słl.i/11 opu1 ). In he rak "Opera l\,h :\lrks.inJrr·Kmreł 

prep srcd <:horcograph~ n J cr:iu -, s ,~pn- RJrn11 >Cl ed rn 
Niepllłom"c in 2nnH 
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Marek Kluza 
przygotowanie chóru/ Chorus Master 

Dyrygent i pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w 
Krakowie. W 1989 roku założył Chór Kameralny Cantores 
Cracovienses, z którym wielokrotnie koncertował w Austrii, 
Niemczech , Francji, Włoszech i Szwajcarii. Od 1989 roku 
związany jest z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych 
im. M. Karłowicza w Krakowie, będąc początkowo nau
czycielem klasy skrzypiec, a obecnie - dyrygentem orkiestr 
młodzieżowych i zespołu wokalnego. W latach 1993-1994 
był wykładowcą i chórmistrzem na Bilkent University (Fa
culty of Music and Performing Arts) w Ankarze. Od 1995 
do 1996 roku pracował jako artysta-śpiewak w Chórze 
Polskiego Radia w Krakowie. Od 1996 do 2008 roku peł
nił funkcję zastępcy Dyrektora tego zespołu . W tym czasie 
- prócz działalności koncertowej - dokonał licznych na
grań archiwalnych dla Polskiego Radia. Na zaproszenie 
Staatstheater Darmstadt (w 1998 r. ), Teatro Massimo Pa
lermo (2002 r. ), Staatsoł'er Stuttgart (2003 r.) oraz Ham
burgische Staatsoper (2004 r.) przygotował Chór 
Polskiego Radia do wykonań scenicznych opery Arnolda 
Schonberga Mojżesz i Aron. 
W 2006 roku objął stanowisko kierownika Chóru Opery 
Krakowskiej. 

ondu,cor lnd tt'aŁh~r. ~ra uaw ot eh. School of Mus1C 1n Krakow 
I ie found~d the Grnr'"'' Cr..irov1~11Se> Chambt:r ho1r in 1989, an 
g.l\le a number of ~oncert~ 1n Austria. Germany, rrance, łtal}' and 

wnzcrland ~mec 19SY he has been associareJ with .h.- M. r. arłow -

10 Stal• Schuols uf Mu,ic CompJ..,x in Krakow, I 1rst as a vlCllin class 
teachcr lnd presently il.S the youth orthestra and vocal group con 
ductnr In 199~ - 1994, Mr. Klui:a was~ lecturer 1nd eh· -hoir M s
ter at he Faculry of Mu"c .and l-'"rform111g Ares Btlkent Un1vers1ty in 
Ankara, Turkey. I Je wurJ..ed as an artisr singer in chi: Pol1>h Radio 
łvakow I rnr frorn 1995 L > 1996 f11· .vas th · l)epury D1rector of 
tlii: Chrnr frnm 1996 to 2008 In addl(lon to con\"emng act1vm"5 Jr
ried out dunng that period, ha mad" .1 number f arch1val record1ngs 
for th Polish Radio. By mv1cac1on from che :::ita.itsrhe;itcr 0,umsradt 
( 1998), rhe Tearro Mass1m Palermo (2002), che Staacsoper 
Sru1rgarr (2003) and the 1-l:tmburg1~che Staatsoper (200-1), Mr 
Kluz'1 prcpared rhc PoltSh Radio Choir for tht: st.age performan es of 
ArmilJ Sd1 1nberg\ MoS<'.1 1mJ AtJron opera In 2006, Mr. Kluza lS

>Umcd tht" posmon tif rh.: Krako10, Or,cra Chu1 r fli ~ctLir. 

Agnieszka Cząstka - Carmen 
mezzosopran / Mezzo-soprana 

Ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski AM w Kra
kowie . Solistka Opery Krakowskiej , gdzie zade
biutowała w roli Czarownicy w jasiu i Małgosi 
Humperdincka, a następnie w partii Jadwigi 
w Strasznym Dworze Moniuszki . Śpiewała również 
w takich operach jak Orfeusz i Eurydyka Glucka 
(Orfeusz), Cosi fan tutte Mozarta (Dorabella), 
Norma Belliniego (Adalgiza), Dama Pikowa Czaj
kowskiego (Polina), Gwałt na Lukrecji Brittena 
(Lukrecja, polska prapremiera), Faust Gounoda 
(Siebel), Rigoletto Verdiego (Maddalena, Gio
vanna). Wystąpiła w ostatnich premierach kra
kowskiej sceny jako Ninon w Diabłach z Loudun 
Pendereckiego, Zerlina w Don Giovannim Mozarta, 
Suzuki i Kate Pinkerton w Madama Butterfly Pucci
niego. Współpracuje m.in . z Teatrem Wielkim 
w Łodzi, Operą Bałtycką, Filharmonią Krakowską. 

1.Jnduated from rhr Smgin~ ind Llr.im.Hll Fa<ulty t•ł thl· Krako" 
S ho"I nf Mu" ol\liu o! eh f rak<"' Oper a whi:n hl" dcbuced as 
1hc Wiech 1n Humperdind.' - Hume/ unJ Lrtt.-1, foli •wed b~ Jadwiga 
or1 Mon1uclt \ St111:0. rt~ O..tir. She a so s.ing In sud1 oper.is as Ciud 's 
OrpheoeJ Eund1ce (Orph~L>), 1otJrt s C® fim tutu (Dor tł:>ell. ), Bdl1n1', 
N<1m1.i Adalg1s;) TLI ,11k0\ y's Tir~ Q"~''" <1/ Sp<Jdes (Polina), Brit· 
ten's rh,• R..ip~ (lf L11 r<t1a (lucrcr1a, Pol1sh prern1cre), Gounod\ fuust 
(Sicbel). or Verdi ·~ /ugult'tto (M.iddalcna and LJ1ova11n.1) She per 
fu< med in the fl'Ccnr premrcn!s oithl' K1.ikm1. stag n 1non 1n Pen 
derecki\ 01ub/v ~ Lo11Jun Zerlma tn 1\11.nart ', Dvn Gwv.inm ~uLUkJ and 
K.ue P1nkenon in Pu•onicgo M11dantJ Buturfl_ 5he has been co·op
er.wng ""'rh the T~atr W1elk1 in Lódz, OpcrJ Bałt)'' ka, and d1„ 
Kr.1 ·ow 1-'h1lharmonic ro n 1me bur J te' 
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Monika Ledzion - Carmen 
mezzosopran / Mezzo·soprano 

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Cho
pina w Warszawie . Od 2000 r. jest solistką War
szawskiej Opery Kameralnej, w której występuje 
m .in . w partii Olgi w Eugeniuszu Onieginie P. Czaj
kowskiego, Dorabelli w Cosi fan tutte W .A. Mo
zarta. W 2004 r. rozpoczęła współpracę 
z Teatrem Wielkim - Operą Narodową rolą Poliny 
w inscenizacji Damy pikowej P. Czajkowskiego. 
Kontynuacją współpracy była m.in . rola Bersi 
w Andrea Chenier U. Giordano w reżyserii M. Tre
lińskiego . Współpracuje z Operą Nova w Byd
goszczy i Operą Krakows ką, gdzie wystąp i ła jako 
Jadwiga w głośnym przedstawieni u Strasznego 
dworu S. Moniuszki na Zamku w Niepołom i cach . 

Występuje również w repertuarze oratoryjno
kancatowym i pieśniarskim . 

Gr..tduace of ciw fryJc1yk t hopin Un1vcrs1tr n Mu,1 in War~aw 
Since 2000, shc ha~ bee n ~ sulu"t cif the Wars"' < ·hamber Opera, 
singing che role~ or Olga in Tcha1kov>ky s frgrni 011ł\'.m. or D,irabdl 
in Mo1art ~ C.rn /•111 tutt · In 100-l, •he ~tarted •O· ipt!rat"lll \ ' h chi' 
Tracr W1elkr Nauonal Opera, in the role ni Pol111J, 111 th~ rruJuc<1on 
ofTcha1kcwsky's fhe Queen uf padt• Sh • .;1.m11nucd lwr co operauun 
c.g. by rerl<>rming the role o t Bcrsi in G1ordann s AnJr.-" lićnier, 
d1rected by fi.I . rr,·l1n ~I Ms. ~d11on ha~ bc1:11 o-opcr.:icing wit.h the 
Ope1a No a in Bydgos1 ~and che l\.rakow Open . "h' re · h pt"r

formed rhe role ot Jad1 1g. in 1h~ h1gh-prnfilL• pert rm nc< o Mo
muszko's Stroun1 Owvr at the N1epołomiu' Casrle . Shc ,11\o ~·ng 
works trom Pr.ll1.iru cant.tta anJ song repcrwir '5 

Małgorzata Walewska - Carmen 
mezzosopran / Mezzo soprano 

I 

Wybitna polska mezzosopranistka. W 1994 roku ukończyła 
z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Warszawie . Lau
rearka wielu nagród na międzynarodowych konkursach 
m .in. we Wrocławiu, w las Palmas. W 1991 rozpoczęła 

współpracę z Teatrem Wielkim w Warszawie. W latach 
1996-98 występowała na deskach Staatsoper w Wiedniu, 
gdzie śpiewała u boku Edity Gruberovej, Pl acida Dominga, 
Luciano Pavarottiego. Występowała w teatrach operowych 
Aten , Berlina, Bremy, Brukseli, Dusseldorfu , Essen, Grazu , 
Londynu, Luksemburga , Palm Beach na Florydzie , Rzymu, 
Sevilli . Brała udział w wielu festiwalach . Do jej niezapom
nianych kreacj i na l eży interpretacja Carmen przede wszyst
kim w Wiedeńskiej Staatsoper i w Herodion Teather 
w Atenach. W 2005 r. zadebiurowała w Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku jako Dalila w operze Samson i Dalila u boku 
Jose Cury, a w 2006 artystka po raz pierwszy pojawiła się 
w New National Theatre w Tokio śpiewając rolę księżniczki 
Eboli w premierowym przedstawieniu Don Carlosa. Jej ostat
nim s ukcesem był debiut na scenie Royal Opera House 
w Londynie oraz w San Francisco Opera, gdzie wcieliła się 
w rolę Azuceny z Trubadura Verdiego. Prócz partii operowych 
ma w repertuarze oratoria, symfonie, pieśni. 

1\n oul>tandong Poli,h meuo-soprano. In 1 <14, >hl! graduMed w1th 
honour from 1hc \l\'ar;aw S 110 11 uf Muso- Shc rcceo~cd a numb r 
of al\a.rds at in emacional compecirions e ~ thos in Wrocław or 
Las Palrn.15 n 19<1 I 'h'· start.:d to \\ork for the fratrW1elk1 in W, -
saw In 1991\-98. she pcrformed in the Staarsopcrin Voo•nna ol>\cthrr 
•1rh Ed1ra Grubcrova Placu.Jo Domingo and Luuann PJ1· rom Shc 
alm san~ in rhe m 1he opera hous1•s nt Arhens, l:lcrlon, Bremen, Brus 
sd~. Du•,sddorł , E ~c·n . Gr.lu . LonJnn Lu•cmbnurg, P.1lni BcJch, 
Rome, or Sevilla Shc part1c1p Hed on many rcsuvals O ne of Ms. 
Wal.·wsk;i's unforgcuabl · crtaric ns was her :nr1·rprrcaulln uf Car
men . primarilr 1n rhe Vicnn.i Sraac.opcr and rhe Herod1on Thcatrc 
on Athcns In 2005 he d buccd 1n 1he Me ropul1ran Op~ra on Ne\\ 
Yorl as Dalila 1n ·,1m5<•n und Dali/u, togerher w och Jose Cura. and the 
arem ppeared in the N v National Theacre tn T kyo, mgmg the 
role of Princess !:boi a 1n the premiere pertormance ot Don Carlos m 

lOOti Her m'''l reccnc •uc<C•S wa' her debut in thr •ta~e ,1f lhc 
Royal Oper I łoust> m London and the San rran -15,0 Opera whcre 
she sang th" r I~ of Azucena 1n Verdi> li Tm1Jtu1t. In ldnoon ro 
op~ra pares, M, Walrw;k.i. abo ha> or;;cnno~ . symphonoes Jnd 
ot her sungs 1n her'' prrtoirt' 
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Vasyl Grokholskyi - Don Jose 
tenor 

Absolwent Narodowej Akademii Muzycznej im. 
Czajkowskiego w Kijowie. Występował w salach 
koncertowych całego świata, m . in . w Hiszpanii, 
Portugalii, Holandii, Belgii, Izraelu , Niemczech, 
Austrii, Kanady, Rosji, Australii , Japonii, Czech 

i Polski. W latach 1999-2003 współpracował 
jako solista z Narodowym Teatrem Opery i Ba
letu w Kijowie oraz Kijowską Filharmonią Naro
dową. Od 2003 roku jest solistą Opery 
Krakowskiej. Występuje w partiach Edgara 
w Łucji z Lommermoor Donizettiego, Fausta w ope
rze Gounoda, Księcia Mamui w Rigoletcie i Al
freda Germom w Traviacie Verdiego, Rudolfa w 
Cyganerii i Pinkerrona w Madame Butterfly Pucci
niego, Czekańskiego w Damie pikowej Czajkow
skiego, Żołnierza w Cesarzu Atlantydy Ullmanna. 

Od 2007 roku wsp~pracuje z Operą Narodową 
w Warszawie. 

Gr.1duatcd t'rom the Tch;ukov l..y Natll>na l A, aderny ol Mu.ie in l<.icv. 
He performed 1n con<erl halls 111 arnund the world,• g 111 Spain , 
Porru~al, Holbnd, B~lg1um, 1,r,1 I Germany,; ustna . C111ada, Russi.1, 
Au tral1a,J.ipan, u•ch RepuhlK and Poland In 1999 lOO.I h~ 10 -

oper.ned a~ "'lrnsl w1th tht NaLion~I Th~atr~ •t Uper.:i and Baller 
m 1<1ev and the K1ev N;.monal Pł11lharm11n1c. Stn e 1003, hl' has b~<'n 
a soloist of 1h ·Krak<."' Opera He per~orrns the ro ł es ofl:dg.1r in 

Don1zcw» lu() tJ/ l..ammermavr the rui~ mle 1n Goum1d', F.1ust, Pr111ce 

ot/\·! ntu.1 in Verdt', R1golc:t10 anu Allredu Gnmo111. in L,1 rr.i\'/at.r , 
R,,Jullo in Pucon1's La Bolwmt' and P1n~t!rton tn M,1.J.imi: Butlt'tf1v, 
Tchdo.ansky 1n Tcha1l..o~~ y·~ Tht Que.·n n/ Spad~ . .:ind che !>old1cr tn 

Ul mann ~ The E:mpt•ror af Atl.;r1!1s Since 2007, Mr Gro~h lsky1 has 

bel'n L<l·operanng wnh 1h.: Nat1<1na l Op~ra in Warsa" 

Tomasz Kuk- Don Jose 
tenor 

,-

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, 
laureat konkursów wokalnych we Wrocławiu, 
Dusznikach Zdroju, Nowym Sączu, Warszawie. 
Jest solistą Opery Krakowskiej, na jej scenie śpie
wał m .in. partie Tarnina w Czarodziejskim flecie 
Mozarta, Artura w Łucji z Lommermoor Donizet
tiego, Cavaradossiego w Tosce i Pinkertona w Ma
dame Butterfly Pucciniego, Izmaela w Nabucco, 
Makdufa w Makbecie, Manrica w Trubadurze i Al
freda w Traviacie Verdiego , Tebalda w Capuleti 
i Montecchi Belliniego, Rudolfa w Cyganerii Pucci 
niego, Don josego w Carmen Bizeta. Od 2002 
roku współpracuje z Operą Narodową w War
szawie, gdzie wykonał partiejontka w Halce Mo
niuszki, Lenskiego w Onieginie Czajkowskiego, 
Kalafa w Turandot Pucciniego, Stefana w Strasz
nym dworze Moniuszki i Stacha w Zabobonie, czyli 
krakowiakach i g6ralach Kurpińskiego. Występował 
na wielu scenach i estradach zagranicznych, 

m.in. w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. 

Graduale ol. th~ Krak11 ':>thool ol Music Wtrmo c1! thr sm in~ com 

r !tltons In Wr )L ław Du'iZmk1 z lrOJ. Nem. ') LZ, and W.u\~W H ... 
is a sulot t uf tht' Kr i't '. Opera ncl Iw s ng on th.H sr.i~c such 

mir as Ti min 1n Mor;in llre Mag" Flutt · rthLtr 1n D,m1mm·, '-"1' 
o/ I .immamuor, C var.1dossi 1n Pucc1n1 " 7i1.<u.1 Jnd J.11nkcrron tn 

i\·t<1damc Burterflj l~mJcl tn Verd1'sNJbu.w, ~1.1,d111f1n M.ubrth, Man· 
r11: in li fro1tJl.ir1 .inJ Alfredo in Lit J;,111111,1 . ll'b.1ldo Bell1n1's I Lop11/et1 

e'' 1onrrtrlu, fłndnlf •n Pu urn\ l.sJ ffohmre nd Don ln~c 1n B11er\ 
C.J1men Sine< OO'. l\lr. Ku~ h .1~ been · o op1•r;uing w1th thl' Na

t1unal Opera 1 i W;;r " 'I c re h • perł(irmrd rhe pdrt ,,f J1>nt~~ 
in rvtun1u' ·ko' HJ/k.t Lcnsky 1n T(h.1.tkm ky s Clne;:111 . Kala ł in Puc

Lini > Tu"'"'lot, Srct"' 1n Moniu zk< s )tra ny Owe>r nd St eh 1n 
Kurp•r"~ 1 s Lubul1011 . .:zr/, Krakv•Hlh) 1 C.rr'1, . 1- k p.rrormed un .i num 
b rofscages abroad, c ~· 1n German) Sw1ucr1Jnd 1nd Au~tna 
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Arnold Rutkowski - Don Jose 
tenor 

Jeden z najbardziej utalentowanych polskich śpiewa

ków młodego pokolenia. W 2009 r. został laureatem 
największego konkursu operowego na świecie „Opera
lia", został też zaproszony przez samego Placido Do
mingo do wspólnego występu w koncercie w Łodzi. W 
tym samym roku zdobył I Nagrodę i Nagrodę Publicz
ności na I Europejskim Konkursie Tenorów im. J. Kie
pury w Sosnowcu. Jest laureatem prestiżowych 

konkursów w Nowym Sączu i „Klassikmania" w Wied
niu. Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, którą 
ukończył z wyróżnieniem w 2005 r. , w latach 2006-
2008 występował jako solista w Operze Wrocławskiej. 
Śpiewa coraz częściej za granicą - we Francji, Wło
szech, Niemczech, Szwajcarii, Luksemburgu a ostatnio 
w Stanach Zjednoczonych. W Polsce można go usły
szeć w teatrach operowych Warszawy, Wrocławia, Poz
nania oraz na scenie Opery Krakowskiej. W 2009 roku 
wystąpiłtu podczas XIII Letniego Festiwalu Opery Kra
kowskiej w spektaklu Arie oper świata, śpiewał też partię 
Pinkertona w premierowym przedstawieniu Madama 
Butterfly G. Pucciniego. 

Om of tlw rno~[ talcnte Pulish smg•''' ol che young gt•nerH1on 
Graduated w1rh lmnnur; frorn rh · lodz Schunl of Music in 2005 In 
2009. he be<. 1111.' the winn~r tli rh1· lar.1est opera compet1t1on 111 the 
world, ;he .Opt'ralia,' ind a lso wun the f1r't Pnu and thr Audi 
cnce Pnze ac rht I 1r;1 J 11 Kiepun European Tenor Compcr1rion m 
Sosnowiec. He was rh~ · ... 1nn~r ofpn•,t1g1ou' compem1011~ in Nm'y 
-ącz. W;r1sa'" .ind V1e111ą In 200b 2008 . he pcrformcd as a 'oloisr 
1n the Wrod.w. Opera t..lr Rur~nw~k1 ~1ng~ mu•rl abroad on 
France, ltaly, Germanv and rhr Un1reJ State' rec~n ly. We can hear 
him 1n Poland 1n rl1c oper. hou"~' ofW;irsa\\>, Wrocław Pomań and 
~raków. In 2009 he ,,1ng in Kraków during the l:Jrh Krakow Oprra 
Sum mer Fcsc1val, in rh< \Vorld Op(rol AmlS (Oncerr as wcll as rlw ml< 
,r Pinkerron 1n the prem1eie pcrtormance of Pucc1ni's Madanw But 

trrfl.1 

Martin Babjak - Escamillo 
baryton / Baritone 

I 

Laureat Konkursu Pavarottiego w Filadelfii oraz 
zwycięzca międzynarodowego konkursu śpiewa
czego Totti dal Monte we włoskim Treviso . W la
tach 1989-2006 solista opery Słowackiego Teatru 
Narodowego w Bratysławie. Międzynarodową 
karierę śpiewaczą rozpoczął w 1991 roku, gościł 
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Czechach, Pol
sce , Węgrzech, Hiszpan ii, Portugalii, Francji, 
Norwegii , Egipcie, Kanadzie , USA i Japonii. jego 
repertuar obejmuje partie barytonowe, poczyna
jąc od dzieł Mozarta, przez mistrzów bel canta 
(Donizetti , Rossini ), aż po werystyczne opery Ver
diego, Puccin iego, Mascagniego czy rosyjskich ro
mantyków. Jest także wybitnym artystą koncer
towym, jego wystąpienia są pełne dynamiki i po
mysłów, które publiczność przyjmuje z zachwy
tem . Kreatywność artystyczną śpiewaka potwier
dzają płyty CD - Martin Babjak Live , Poetika, 
Romantika, Folklorika i inne. 

Winn~r of the Pa, arom Cump~m"'" in Ph1laddph1J and the Torti J,i/ 
f\Jnnt1• lnccrn ~t1on.1I Sill!!'"!< Comp~m1on 1n rr VISO In 19R9-100fi, h 
was a 'c1ln1s1 of rhe Slov,1k National fh.: tre Opera m Brar1;IJva He 

' arred his in tern u1nnal sin~1ng or~•.•r 1n I 9ll I , ~nd Jr1g "a gu~'t 
'lnger in Gl'rrn,iny, Au~tria , 5,"17crl md, Cz~ch Republ1c. Po l1nd 
HungJry, Spam Portugal Frann , Norv. ~y. Ezypr Can.id~ USA and 
Japan I lis rcpl<rto1re in ludt• b l(otonc rc,fe•, scart:1ng v1t h M >un's 
op1•rJs , to cho c cofthe be/ca11111 masrers (Dion1Lct11 rnd Ros. m1), m 
rhc vc11\tic .ind Jramari, ur1"5 nfV„rd• Pucu111. Mascagni or the 
l~us~1an Roni nr1c1.s.ts He i• al " an our,randing .:onccrring art1st, 
and h1 pt'rform,1n(es 1r~ fu ll ni dyn.imirs and o:nn.:cptiun~ chat rhc 
.iud1ences rec~1ve w1rh enchanrmenc li.Ir Bab1Jk 5 art1stic re.111v1ty 
h a~ bcen unfnmed by hi ' alburns. f\1.1rt in Babp~ Live. Pl>et1k1 
Romanrika Folkłnnka and orher.; 
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Przemysław Firek - Escamillo 
bas - baryton / Bass-bantone 

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, 
laureat konkursów wokalnych we Wrocławiu, 
w Nowym Sączu i Konkursu Opera for Europe 
w Londynie. Od 1988 roku jest solistą Opery 
Krakowskiej . Współpracuje z Operą Naro
dową w Warszawie, gdzie śpiewał m.in. partię 
Szatana w Raju utraconym i Żyrona w Ubu Rex 
Pendereckiego , tytułową partię w Wozzecku 
Berga. Ma w swoim repertuarze ponad 30 ról 
operowych . Występował na scenach niemal 
całej Europy a także w Japonii, Chinach, USA. 
W Operze Krakowskiej śpiewa m.in . partię 
Mefista w Fauście Gounoda, Scarpii w Tosce i 
Bonzo w Madama Butterfly Pucciniego, Tom
skiego w Damie pikowej Czajkowskiego, Ojca 
Bam~ w Diabłach z Loudun Pendereckiego. 

Gradu;ued lrom the Krakuw School „r Mu"c vV1nncr "( s1nging ,·om
pNit1ons in Wrocław and Nowy Sącz, Jnd the C >pcm /Or Europe Lompe
CllhJM IM Lt1nt.łnn . Sona JQ!I '. h~ I~ J "'luist or1hc Kr ków Opt>r'1 . Heh s 
brcn co-opcraring wirh the Nat1ondl Op1•ra on Wars." ·. v h "h, sang 
t' .' the roles uf Sat.ln on Pendcr~ck1 > R.'J 11t1<1(<1nv Jnd ,,f LHon in Ubu 
Re.< and che ucie role in 13r'1,"s Woz.uck H has mnre rh.m JO opera rol s 
111 his reper to1re I it• perform1•d ,„, th sc.:ill,e..\ ol 11early w hole ELrropc .1s 
wcll as in Jap.in Lhma, ~nd dll' U'>A In the Krakow Opera, Mr. Frrck 
·1ng> ... g. cht role" of l\·1~ph1sro" Gr>unud ·o Fa11>t, St:arpio in Pucci1;1's 
fo-;.·a and ilonzo in Madan1<1 Butt,.,flv Tomski in T,-h,ukovsky's Tli~ Queen 

•1/ 'ip<1Jcs or Farher Rarr :n Prndcr~ ki's 01abl>, 1 L •uJun. 

Mariusz Godlewski - Escamillo 
baryton / Baritone 

ł 

Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu . Jest 
laureatem krajowych i międzynarodowych konkur
sów wokalnych, uczestn iczył w kursach mistrzow
skich w Wiedniu , Stuttgarcie, we Włoszech. W 
2002 r. zadebiutował na scenie Opery Narodowej 
w Warszawie partią Peleasa w operze Debussy' ego 
Peleas i Melizanda, a następnie wystąpił w roli Ferry
mana w Curlt:W River Brittena i Figara w Cyruliku se
wilskim Rossiniego. Związany z Operą Wrocławską 
śpiewał tum.in. partię Janusza w Halce Moniuszki i 
Escamilla w Carmen Bizeta, partię tytułową w Królu 
Rogerze Szymanowskiego i partię Papagena w Cza
rodziejskim flecie Mozarta. Współpracuje z wymie
nionymi scenami, z Operą Bałtycką oraz Operą 
Krakowską, gdzie wystąpił ostatnio w roli księcia 
Homonay w Baronie cygańskim Straussa i Sharplessa 
w Madama Butterfly Bizeta. 

Gradu.ued from rhe Wrocław School ot M1J 1r:: W1nn~r <1f nat1onal 
.md 1nternar1nnat sm:.:ong compenc•on,. P.irr1npneu 111 master 
•Ollr,cs in Vienn.1. ::ituttgan and łtał . In 200~. h d butcd or. the 
ra •e oftht' ~11nn I Op ra In W. rq\\ ~·ngong 1ht• mir ! Pelleas in 

Oebus'y Pc//eaHrMchumde, followed by those or Ferryman o Bnt 
t"n 11r/ewR11r1 .1od Figaro or1 Ross1n1, li &rrbrcrc li SMJ.hJ. J\lr God 
lcwsk1 W'~ 1ssocia\ed "'-lfh the Wrnd.iw lper.1 and he san!<', there 
thr• rtll ·~ ot"janu.,. 1n l\1on1uszko's H.11411 .inu facamollo in flizer's Car 
men . the r1rłe parr ul S11milnow;~1 s Krnl Ro er and th~ role of Pa 
p.1gt•ll(I on Mozarc', n„ M·IJ.IL Fiut . Ht• h.i be~n co-oper t1n ~·th 

Lhc opera hou•es menuoned ;iboVl.' as ""Il 1 rhc Opera ł:laltyd. 
nd rh · Kr.1ko\\ 1 p• ra, wh1·re he rc.~ntly '1ng th rol< of Pnnec 

Hornonav 1n !:>rrauss st. psy Bamfl rnd cifSh lrpłess 1n 81.,.er s MaJ11m.z 
Elutte,/7y . 
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KrzysztofWitkowski - Escamillo 
baryton/ Bantone 

Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Zdobywca 
nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach 
wokalnych m.in. im. Ady Sari w Nowym Sączu, Belve· 
dere w Wiedniu. W latach 2003-05 solista Opery Nova 
w Bydgoszczy, potem Teatru Wielkiego w Łodzi, a od 
2008 r. Opery Krakowskiej. Na krakowskiej scenie wy· 
stąp ił w partiach Miecznika w Strasznym dworze Mo
niuszki,Juniusa w Gwałcie na Lukrecji Brittena, Marcella 
w Cyganerii i Sharplessa w Madama Butterfly Pucciniego, 
Tomskiego w Damie Pikowej Czajkowskiego. W reper· 
tuarze ma także role Hrabiego Almavivy i Figara w We· 
se/u Figara Mozarta, Janusza w Halce Moniuszki, Scarpi 
w Tosce Pucciniego, Riccarda w Purytanach Belliniego . 

Gradu at d from rhe lódz Sd1uol of Music. Wonner uf prizes ar na 
rionJI and 1ncemaoonal . ongong n>mpt•utmns , e ~ rh• Ada San com 

p<•mion 1n N1'wy Sącz, •1r tht> Belvederc CompNi110 11 in V1cnna In 
2003 -0S, he was a solo1sr ot 1h.- Opera Nova in Ryd~',O za , Jnd later 
u f 1hr T~.urWi elk 1 in lodź, and the Krakow Oper. since '.'008. In che 

r.ikow Opera House, Mr. W 1tlowskr played the rok; of Mr~czmi· 

111 Mnn iuszko ·< Strt1~ ·ny Owtir, ju11 1us in Bnu„n ·:. rn, Nape oj Luat'/1<1, 
Marcello on Pucc1n1 's La Bc•hemr tnd SfLtrple s 1n M1JJam.1 Butterf/;r. 
>r Turmki ·n 1 d1a1ko11sky» Tht f.)uecn oi Spa.Je, In 1„~ r~p~nrnre he 

;i l'o h.1s the rolcs ot\. uunt Ąlm.w111a ;ind Frgaro rn Mozart s The Wt·d 
.li1•.~o(Fig.1m , janu,11n M1rn iu,zkn ' Halb. Srurpr;i 1n Pu~oni's Tosca, 
and R1crardo in Aelhno\ I Pimwm 

Oumak 
-SekomsA 

www.qumak.pl 

harmoniine 
współdziałanie 



Oferujemy kompletne, inteligentne rozwrązanre od Jednego dostawcy. Dostarczamy 
koncepqe napędów ,szytych na miarę" z wykorzystaniem najnowocześniejszych 
osiągnięć technikr: urządzenra dolnej r górnej mechanizacji sceny, urządzenia 
zabezpieczające oraz ruchome elementy scenografii. Rexroth zespala wiedzę 

i dośwradczenie w dziedzinre różnego typu napędów i sterowań proponując 

rozwiązanra energoszczędne zapewniające komplementarną wrzualizację procesów 
oraz najwyższy standard bezpieczeństwa o zasięgu światowym, doskonały komfort 
obsługi i optymalną dyspozycyjność. 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. 
www.boschrexroth.pl 
info@boschrexroth.pl 

I s.„ Rexroth 
Bosch Group 

Dyrektor Naczelny/ DueLror lxntr d Bogusław Nowak 

Główny Reżyser/ Senio• Di~cror Laco Adamik 

Kierownik muzyczny/ /\'lusrc D1r ·,tor Tomasz Tokarczyk 

Z-ca Dyrektora ds. organizacyjnych/ Jcputy 5't.:11t M~nagcr Katarzyna Rytysa-Bańbuła 

Z-ca Dyrektora ds. produkcji, główny inżynier/ Oeput~ t'mducuon M nJ~er He.1d Engineer 

Wiesław Sawa 

Główna księgowa/ L.h icl A.:wuntant Małgorzata Żak 

Kierownik Działu Koordynacji Artystycznej/ Artr~tK l..o "d1nJt1on MJrlJ\•cr Krzysztof Szafran 

Sekretarz Literacki/ f.:lmng St• rttJry Elżbieta Tasza 

Kierownik Działu Obsługi Widza/ \uJr~nc Ser'\ ILe M nJ 'rr Anna Kościelna 

Public Relations Ewa Bąkowska, Monika Brzegowska 

Impresariat/ fa~nt "-1anager Małgorzata Dąbrowa-Kostka 

Kierownik Działu Kadr/ I lum.in H ~ourc,, 11.1 11.1gu Józef Kopeć 

Kierownik Administracji/ •\dmrnr tr 1trve M.inai,;er Maria Boniakowska-Leśniewska 

Zespół techniczny/ Te.:h111cal Sratr 

Z-ca Kierownika Działu ds. Produkcji/ cputy ProduLU< n M n.1~rr Weronika Kowalczyk 

Kierownik OOiału Technicznego/ St.l~ Md n ager Grzegorz Woźniak 

Pracownia Scenotechniczna / ':ir~~e Tc· hnolor.v Secrron Tadeusz Sajak 

Pracownia Akustyczna/ AL"U' IL Sc,cron jędrzej Rusin 

Pracownia Elektryczna/ [{r•cmc.il 5,.,_ 110" Piotr Ropek 

Pracownia Stolarska/ LJrpenters Secrron Henryk Czarnecki 

Pracownia Modelarska/ Moddlrng Sccnon Wacław Didur 

Pracownia Ślusarska/ Mctalworf Seu1cm Franciszek Szumny 

Pracownia Malarska/ Parnton~ ~eoron Marekjarosz 

Pracownia Krawiecka Damska/ I :idre~ n,...~ n 1k1ng Alei" r Katarzyna Kłębczyk, Alicja Tekiela 

Pracownia Krawiecka Męska/ Men . Drcs~mdkmg /\1 h• Ewa Dura 

Pracownia Perukarska-Fryzjerska/ H .i1rdrcssPr; Karolina Adamska 

Pracownia Modniarska/ Mill1nrry Ac~her Eulalia Szlachetka 

Sekcja Obsługi Garderób/ Dre"'"~ Room 'l<·rv1c~ Srcnon Małgorzata Skóraś 
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Chopin Hotel .„ CRACOW. 31 -547 Kraków, ul. Przy Rondzie 2 
Tel. . +48 12 299 OO OO, Fax: +48 12 299 OO 0 1 
lnfo@choplnhotel.com. www.chopinhotel.com 

HOTEL * * * CRACOW 

Zarezerwuj 

pokój Superior 

na www.chopinhotel.com 

... a po spektaklu 

czas na ucztę dla ciała . 

Zapraszamy do 

hotelowej restauracj i 

na przysmaki 

międzynarodowej kuchni. 

VIENNA INTfANATIONAL 
HOll t \ & IH \CllH~ 

I 
r 

Opera Krakowska 
ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków 
tel. +48 12 296 61 OO, fax +48 12 296 61 03 
sekretari at@opera. krakow. pl 

Rezerwacja/ Bookin~s : tel. +48 12 296 62 62 (63), fax: +48 12 296 62 68 
bilety@opera.krakow.pl, ticl.crs(a vpera krakow pl 

Kasa biletowa/ Box Office: Opera Krakowska, ul. Lubicz 48 
tel. +4812 296 62 60 (61) 
Kasa czynna/ Bo x Offi<t, open 1ng hours: 
pn-sb 10.00-19.00 / Mon-Sar 10 m-7 pm 
nd i święta na dwie godziny przed spektaklem / on Sundays and Public Hot.da~: 2 hours bcfore 
che perfo rmance 
www.opera.krakow.pl 

Na okładce plakat autorstwa Barbary Kędzierskiej• i Lace Adamika. 
On the cover rhe posre r by Barbara Kędz,erska and L:ico Adam ik. 

Tłumaczenie/ Translator Henryk Zwolski 
Redakcja programu/ Editor Elżbieta Tosza 
Opracowanie graficzne/ Artwork by Witold Siemaszkiewicz 
Wydawca/ Publisher Opera Krakowska 
luty/ February 201 O 
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Opera Krakowska 

insrytucja kultury 

Województwa 

Małopolskiego 

Krakow Opera 

a cultura l institution 

of the Malopolska 

Region 

Mecenas Opery Krakowskiej / Patron of K.r.1 -ow Op~r.1 

/ 

KftAKOW p 

Sponsorzy / Spon or~ 

,,,..--~ O u mak 
- Sekom ... 

Sponsor Opery 
Krakowskiej 

Rexroth 
Bosch Gr9up 

KARPACKA 
SPÓŁKA GAZOWNICTWA 

Partnerzy / P rtncr~ 

ł.:rakm\ P®ST 
HOTEL • • • CRACON 

ANWATOYOTA -
Patroni Medialni / ~1 edtJ Patronagt• 
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