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Grzegorz Caban

Ukończył studia wokalne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, gdzie kształcił 
się pod kierunkiem profesora Tadeusza Kopackiego. Jako student zdobył czołowe nagrody w 
polskich i międzynarodowych konkursach śpiewaczych we Włocławku, Krakowie, Pradze, 
S´Hertogenbosch i Tuluzie, na wszystkich występując z pianistką Krystyną Hussar-Moczulską. 
W okresie studiów znalazł się w gronie solistów Teatru Wielkiego w Łodzi i Teatru Wielkiego 
w Warszawie. Kilka miesięcy po ukończeniu studiów, na początku 1979 roku, zadebiutował na  
scenie wiedeńskiego Volkoper w roli Jenika w Sprzedanej narzeczonej Bedrzycha Smetany. W roku 
1980 zostaje solistą wiedeńskiej Staatsoper. W latach 1982-1985 współpracował z Pfalztheater 
Kaiserlautern, a w okresie 1985-1991 ze Stadttheater (Stadtische Buhnen) Augsburg.

Z Orkiestrą Symfoniczną Radia i Telewizji Luksemburg wziął udział w programie Eurowizji, 
w którym wystąpił u boku słynnej śpiewaczki Annelise Rothenberger. Przez Telewizję i Radio 
Bawarskie został uznany w roku 1988 za „prawdziwe odkrycie śpiewaka wagnerowskiego“. Prasa 
holenderska po telewizyjnej transmisji na żywo w 1990 roku, nazwała go najlepszym wykonawcą 
roli Manrica w operze Trubadur Verdiego, który do tej pory wystąpił w Holandii. W 1993 roku 
będąc solistą wiedeńskiej Staatsoper, Grzegorz Caban wystąpił gościnnie w Operze Narodowej 
(Teatrze Wielkim) w Warszawiew tytułowej roli Wagnerowskiego Parsifala, 67 lat po ostatniej 
premierze tego dzieła ze Stanisławem Gruszczyńskim w roli głównej.

Terenem działalności artystycznej Cabana były sceny operowe o światowej renomie: mediolańska 
La Scala, londyńska Covent Garden i Deutsche Oper w Berlinie. W roku 2000 artysta nagrał płytę 
kompaktową z recitalem najsłynniejszych arii operowych. Z okazji Koncertu 2000 w swoim pałacu 
Mazurek w Osjakowie (Wielkopolska) udzielił wielu wywiadów. Polskie gazety  nazwały go 
„papieżem między śpiewakami“, a jego znakomitych kolegów – „kardynałami“. Grzegorz Caban 
jest bogatą osobowością nie tylko jako człowiek, lecz jako wokalista, a dokładnie mówiąc – jako 
tenor. Jak powszechnie uważa się, tenorowie tworzą ród szczególny: są dynastią przyzwyczajoną 
do rozkazywania i rządzenia.

Głos  Grzegorza Cabana jest zabarwiony barytonalnie. Ale artysta chciał śpiewać tenorem  
i głos stał się mu posłuszny. „Byłem niskim barytonem, może bardziej nawet wysokim basem 
- wspomina - ale te głosy  nie podobały mi się. Powiedziałem mojemu profesorowi: zrobisz ze 
mnie tenora albo zrezygnuję ze śpiewania. Zadałem gwałt naturze“. I udało się, ale tylko dzięki 
wypracowanej perfekcyjnej technice.
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Grzegorz Caban dysponuje głosem o pełnym, okrągłym brzmieniu, podobnego rodzaju jak 
Domingo, Carreras, Del Monaco albo Bergonzi. Słuchaczy zachwyca jego niezwykłe piękno. W 
nagranej na tej płycie muzyce godne uwagi jest emanujące ze śpiewu podniecenie i napięcie. Wielki 
niemiecki znawca śpiewu, Dieberitz, twierdził, że oprócz Carusa nie słyszał żadnego śpiewaka, 
którego śpiew niósłby tyle napięcia, ładunku emocjonalnego i żaru, jak śpiew Grzegorza Cabana.

Aria Radamesa Celeste Aida, aria Cheniera z opery Andrea Chenier albo werystyczny bestseller, 
aria Cania z Pajaców Ruggiero Leoncavalla mogą posłużyć za wzór wykonania.Cielo e mar 
(La Gioconda Ponchiellego) ukazuje możliwie najlepiej zmysłowo-uwodzicielski urok głosu 
śpiewaka. Janek i Jontek nie są wreszcie w jego interpretacji tenorowymi mięczakami lecz 
porywającymi i gwałtownymi góralami. We wszystkich ariach nagranych przez Grzegorza 
Cabana słychać bezpośredniość śpiewu, napięcie emocjonalne, werwę i dramatyczny żar. Są to 
wartości, które artysta w jednym z artykułów dla magazynu Słowo Polskie określił jako „dumę 
tenorów“ – the Pride of tenors. 
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