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Jeśli przez dłuższy czas na afiszu operou;ym brakTraviaty Verdiego, 
wszystkich ogarnia uczucie nostalgii. Publiczność tęskni do piękna 
tej muzyki i związanych z nią wzruszeń, artyści marzą o kolejnych 
wcieleniach w swe ulubione role, a dyrektor zaczyna śnić o tłumach 
widz6w i pełnej kasie. 

W obecnej realizacji tej opery do głosu dochodzi kolejna generacja 
śpiewak6w. Przez wiele najbliższych sezon6w, śpiewając Violettę, 

Alfreda, Germonta, będą świadczyć o nieprzemijającym uroku roman
tycznych uczuć bohater6w powieści Aleksandra Dumasa. 

Traviata bowiem jest koronnym dowodem na nieśmiertelność teatru 
operowego. 
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Streszczenie 

Prolog 
Umiera słynna kurtyzana, Violetta Valery. Opuszczona przez przyjaciół, odrzucona przez uko

chanego, kończy swe życie w nędzy, ale nawrócona i pogodzona z Bogiem. Alfred Germont 
przybył za późno. Teraz może tylko opłakiwać ukochaną i starać się we wspomnieniach odnaleźć 
swoją miłość, i wszystko, co ją zniszczyło . 

Aktl 
Swawolne kurtyzany i sprzedajne dziewczęta urządzają przyjęcie na cześć swojej przyjaciółki 

- Violetta zostaje kupiona na własność przez Barona Douphola i nazajutrz opuszcza towarzyszki 
„spod czerwonej latarni", przechodząc do „wyższych sfer". Gaston przyprowadza na przyjęcie 
młodego poetę Alfreda. Ten wyznaje miłość przerażonej bohaterce wieczoru - schorowanej i nie
szczęśliwej, ale udającej przed wszystkimi i samą sobą, że szampańska zabawa jest jedynym 
celem jej życia. Doświadczona przez złe, okrutne życie w rozbawionym Paryżu, nie wierzy w miłość 
i prawdę, ale piękne słowa Alfreda upajają ją, usypiają jej czujność i otwierają umęczone serce. 

Akt II 
W swojej wiejskiej posiadłości Violetta przeżywa szczęśliwe chwile z ukochanym. Nie przyję

ła propozycji Barona. Porzuciła wygodne i bezpieczne życie u jego boku i wybrała miłość. Płaci 
za to zdrowiem i fortuną, bo Alfred nie zastanawia się, skąd pochodzą pieniądze na dom, powóz 
i beztroskie życie. Dopiero służąca Annina uświadamia mu, że Violetta ma kłopoty finansowe 
i wydaje ostatnie oszczędności. Alfred postanawia coś na to poradzić i jedzie do Paryża. W tym 
czasie Violettę odwiedza jego ojciec, Gorges Germont. Przyjechał, by doprowadzić do zerwania 
szczęśliwego, ale nielegalnego i kompromitującego, związku. Kompromitacja jest tym boleśniej
sza, że dotyka całą rodzinę. Siostra Alfreda miała właśnie poślubić bogatego człowieka, lecz jego 
rodzina, dowiedziawszy się o sprawie Violetty, doprowadziła go do wycofania się z planów 
małżeńskich. Germont długo przekonuje Violettę, by zerwała z Alfredem. Odwołuje się do jej 
sumienia, wiary w Boga, do miłości, która przecież nie podpowiada egoistycznych rozwiązań. 
Violetta uświadamia sobie, że musi porzucić ukochanego, dla jego własnego szczęścia. Pozosta
wia mu list, w którym pisze, że wraca do dawnego życia, i ucieka. Zaskoczony Alfred nie chce 
słuchać wyjaśnień ojca. Zrozpaczony i zraniony, postanawia jechać za Violettą do Paryża. 



... Może to się wyda śmieszne wielu ludziom, muszę jednak wyznać, 

że mam niewyczerpanq pobłażliwość dla kurtyzan, pobłażliwość, kt6rej 

nigdy nie usiłowałem poddać dyskusji. 

Edouard Manet, Olympia, 1863 

Akt III 
Ponownie w świecie sprzedajnej miłości . Flora Bervoix wydaje bal dla kurtyzan i ich klientów. 

Zajęte zabawami towarzystwo czeka na główną atrakcję wieczoru, jaką ma być pojawienie się 
Violetty, znowu u boku Barona Douphola. Zjawia się i Alfred. Wygrywa w karty duże sumy 
i, rozzuchwalony, obraża swą ukochaną, szukając zwady z Baronem. Violetta prosi go o spotka
nie sam na sam i ostrzega przed Doupholem. Pragnąc uchronić ukochanego przed niebezpieczeń
stwem i nakłonić go do opuszczenia balu, okłamuje go, mówiąc, że kocha Barona i pragnie przy 
nim pozostać. Zrozpaczony Alfred zwołuje wszystkich i publicznie płaci Violetcie za szczęśliwe 
dni miłości. Ten brutalny akt nastawia zebranych przeciwko niemu. Nawet Georges Germont, 
jego ojciec, świadek zdarzenia, karci go przy wszystkich i ostatecznie upokarza. Baron wyzywa 
Alfreda na pojedynek. 

Akt IV 
Ostatni dzień życia Violetty. Wspomina przeszłość i wielką miłość do Alfreda. Kiedy ten przy

bywa z dalekiej podróży, Violetta ukrywa przed nim swoją ciężką chorobę i godzi się na propo
zycję, by razem opuścili Paryż i powrócili do domu na wsi. Niestety, śmierć nie daje się przebła
gać miłosnym uniesieniom. Violetta umiera, uzyskawszy przebaczenie ukochanego, a być może 
i surowej Opaczności. 

Marek Weiss-Grzesiński 



Danuta Malarewicz 

Dama kameliowa - historia niezmyślona 

W Palais Royale i w teatrach varietes Pary
ża można było spotkać kobiety piękne i łatwe. 
Kobiety te, noszące cudowną biżuterię i stroje, 
bez trudu można było pomylić z kobietami 
„światowymi". Nieliczne, znane w całym Pa
ryżu, tworzyły swego rodzaju arystokrację. 
Mimo że były utrzymywane przez bogatych 
protektorów, marzyły o czystej miłości. Opinia 
publiczna chętnie wzruszała się ich losami, znaj
dowała usprawiedliwienie dla wyboru „takiej" 
drogi życiowej. 

Aleksander Dumas-syn, podobny do innych 
młodych ludzi zamieszkujących Paryż w pierw
szej połowie ubiegłego stulecia, odwiedzał te 
miejsca poszukując łatwych przygód. Jednego 
z takich wieczorów, w loży teatralnej, zauwa
żył kobietę, która go olśniła : Była wysoka, bar
dzo szczupła, o czarnych włosach, o twarzy różo
wo-białej. Miała maleńką głowę, oczy podłużne, ema
liowe, jak Japonka, lecz żywe i dumne. Usta wiś
niowe, najpiękniejsze zęby świata: można by po
wiedzieć - figurka z porcelany. 

Była to Maria Duplessis, znana już w Pary
żu z piękności, elegancji i fortun, które trwo
niła w sposób niebywały. Naprawdę nazywała 
się Alfonsyna Plessis, a urodziła się w 1824 

roku (była więc rówieśnicą Dumasa-syna) jako 
córka złego i występnego wieśniaka, który 
sprzedał dziewczynkę Cyganom. Wraz z nimi 
trafiła do Paryża - miasta piękna i brzydoty, 
dobra i występku. Tutaj rozpoczęła nowe, peł
ne szaleństw życie. Była czarująca, więc ado
rowali ją najznamienitsi mieszkańcy stolicy. 
Dzięki nim zdobyła ogładę, nabrała dobrych 
manier, rozwinęła się. Kiedy Dumas-syn po
znał ją w 1844 roku, miała w swej bibliotece 
Rabelais' go, Cervantesa, Moliera, Waltera Scot
ta, Hugo, Dumasa-ojca, Lamartine'a i Musse
ta. Znała tych autorów, kochała poezję, z pew
nym talentem grywała na fortepianie. Ucho
dziła za najelegantszą kobietę Paryża, o wyro
bionym smaku i guście. Bywali u niej nie tyl
ko członkowie Jockeyclubu, odwiedzali ją rów
nież znani artyści: Eugeniusz Sue, Roger de 
Beauvoir, Alfred de Musset. Każdy z nich ota
czał ją uwielbieniem zmieszanym z szacun
kiem i litością. 

Dlaczego była kurtyzaną? Ponieważ przy
zwyczaiła się do wydawania stu tysięcy fran
ków w złocie rocznie, a także dlatego, że chora, 
niezadowolona z siebie, miała potrzebę znaj
dywania zapomnienia w przyjemności. 



Droga Mario, nie jestem ani dość bogaty, by Paniq kochać tak jak 

bym chciał, ani dość biedny, by być kochanym tak jak Pani by tego 

chciała. Zapomnijmy więc oboje. Pani - imię, kt6re powinno być jej 

mniej lub bardziej obojętne; ja - szczęście, kt6re jest dla mnie niemożliwe 

i nierealne. Nie potrzebuję Pani m6wić, jak bardzo jestem smutny, 

ponieważ wie Pani, jak jq kocham. Żegnam więc. Ma Pani zbyt wiele 

serca, by nie zrozumieć przyczyny napisania tego listu i jest zbyt 

mqdra, by mi nie wybaczyć. 

Tysiqc wspomnień. 

A.D. 

30 sierpnia, p6łnoc 

Maria Duplessis w teatrze, 1845 

Taką poznał ją Dumas-syn. Została jego ko
chanką. On potrafił współczuć, umiał słuchać 
zwierzeń i odgadywać smutek w pozornie 
rozbawionych spojrzeniach. Dla kurtyzan miał 
swoistą, niewyczerpaną pobłażliwość. Uważał 

je nie za winne, lecz za ofiary. Czy chciał zmie
nić Marię, czy chciał, aby - tak jak późniejsza 
Małgorzata Gautier -poświęciła się w imię mi
łości? Raczej nie, choć nie było to całkowicie 
niemożliwe, gdyż Maria Duplessis była osobą 
sentymentalną i, mimo tak bogatej już przeszłoś
ci - bardzo młodą. 

Romans nie trwał jednak długo. W krótkim 
czasie Dumas-syn zorientował się, że ukochana 
okłamuje go, pozostając utrzymanką swoich 
dawnych protektorów. Był zazdrosny, więc po
stanowił odejść. W sierpniu 1845 roku napisał 
list pożegnalny. 

Po zerwaniu z Marią, Dumas wyruszył wraz 
z ojcem w podróż do Hiszpanii i Algierii. Jed
nakże myśl o niej nie opuszczała go. Napisał 
do niej list z prośbą o wybaczenie, na który nig
dy nie dostał odpowiedzi. 

Maria Duplessis zmarła 3 lutego 1847 roku, 
w pełni karnawału, kiedy Paryż rozbrzmiewał 
muzyką, śmiechem i zabawą. Miała zaledwie 
23 lata. Na cmentarz Montmartre odprowadzi
ło ją tylko dwóch dawnych przyjaciół - Edward 
Perregaux i Edward Delessert. 

Aleksander Dumas-syn dowiedział się 
o śmierci tej, której nigdy nie przestał kochać, 
w Marsylii. Po powrocie do Paryża przeczytał 
na licznych afiszach o wyprzedaży mebli i dro
gocennych przedmiotów Marii Duplessis. Na 

pamiątkę kupił należący do niej złoty łańcuszek. 
Życie i śmierć Marii Duplessis odegrały waż

ną rolę w ewolucji moralnej Dumasa-syna. Jako 
dwudziestoletni młodzieniec zaakceptował ła
twe miłości, ale już przykład jego własnej matki 
(był naturalnym synem autora Hrabiego Monte 
Christo i Trzech muszkieterów) pokazał mu ich bo
lesne następstwa, a historia Marii udowodniła, 
jak często komedia zmienia się w dramat. 

W maju 1847 roku, podczas spaceru w Saint
-Germain, snuł wspomnienia o początkach zna
jomości z Marią. Tego samego dnia czytał jej 
listy i zaczął pisać Damę kameliową. Tak oto krót
ka przygoda stała się wspaniałym materiałem 
dla powieści. 

Powieść o kurtyzanie - temat nie nowy, ale 
zarówno Hugo, Musset, jak i inni nie brali 
swych modeli z życia im współczesnego . Bo
haterów ich opowieści dzieliły od czytelników 
czas i obyczaje. A tu, zaledwie minęło kilka 
miesięcy od śmierci Marii Duplessis, i już na 
scenie teatru Vaudeville nastąpić ma jej zmar
twychwstanie. To było coś zupełnie nowego. 

Jednakże postać, która zrodziła się na kartach 
książki, była niezbyt podobna do swego mode
lu. W rzeczywistości Maria Duplessis nie zasłu
giwała na szczególną uwagę, szacunek czy sym
patię. Lecz wyobraźnia może wiele, i Dumas 
stworzył Małgorzatę Gautier - ujmującą, deli
katną, nad której poświęceniem wylano potoki 
łez. Prawdziwa Maria byłaby niezdolna do 
bezinteresowności, nie było w niej nic niezwy
kłego. Artysta - jakby na przekór, a może ce
lowo - z kurtyzany ceniącej przede wszystkim 



bogactwo, beztroskę i wygodę uczynił istotę ko
chającą, szlachetną i bohaterską. 

W Damie kameliowej nie chciał atakować ani 
bronić kurtyzan. Był pod wpływem śmierci oso
by, którą kochał. Dobrej czy złej, szlachetnej czy 
występnej - nieważne. Nie chciał sądzić swej 
bohaterki, gdyż ją lubił, litował się nad nią. Pi
sał przecież tę historię młody człowiek, który 
dopiero będąc dojrzałym pisarzem stał się nie
miłosiernym moralistą. 

Powieść stała się wielkim sukcesem. W kil
ka dni po opublikowaniu książki autor spot
kał się z wodewilistą Siraudinem, który nama
wiał go do napisania na podstawie Damy ka
meliowej sztuki teatralnej. Dumas-syn wahał 
się, Dumas-ojciec odradzał, mówiąc, że nie jest 
to temat na scenę - i pomylił się . Jednakże na 
wystawienie Damy kameliowej na scenie trzeba 
było jeszcze poczekać. 

Początkowo nie chciano jej wystawiać, jako 
niemoralnej, a kiedy znalazł się dość odważny 
teatr - żadna aktorka nie chciała zagrać głów
nej roli. Odwaga tematu wydawała się im nie 
do przyjęcia. Niestety, cenzura była tego same
go zdania. W 1851 roku surowy i pompatyczny 
minister Leon Foucher zakazał wystawienia 
sztuki. Nie pomogła interwencja ojca. Cenzor, 

pan de Beaufort, twierdził, że ze względu na 
sławę obu panów, Dumas nie może pozwolić 
na podobny skandal. Któregoś dnia - miał po
wiedzieć do niego Dumas - znajdzie się na tyle 
inteligentny minister, by zgodzić się na wystawie
nie tej sztuki. Zapraszam pana do obejrzenia jej. To 
będzie wielki sukces. 

Wreszcie autor doczekał się: 2 lutego 1852 
roku Damę kameliową wystawiono w teatrze 
Vaudeville. Sukces był niebywały - sztuka miała 
ponad dwieście przedstawień, co w owych cza
sach było liczbą bajeczną. Teraz już wiele aktorek 
odważyłoby się zagrać Małgorzatę. A wśród bar
dzo licznych odtwórczyń tej roli dwie przeszły 
do historii. Pierwsza - Sarah Bernhardt, która 
w Damę Kameliową wcielała się na scenie po
nad dwa tysiące razy. Druga -Greta Garbo, nie
zapomniana bohaterka filmu Romans Małgorzaty 
Gautier, z 1936 roku. 

Sztukę przetłumaczono na wiele języków. 
Zasiliła repertuar niezliczonych scen teatralnych 
i stała się jednym z większych sukcesów nie tyl
ko teatru połowy XIX wieku. Do dziś, jak wyka
zują statystyki, Dama kameliowa zapełnia widow
nie, dowodząc, iż widz - bez względu na to czy 
śmieje się, czy płacze - wymaga od teatru tego, 
by wzruszał . 

Charles Baude, Portret Aleksandra Dumasa-syna, według Leona Bonnata, 1886 



Łukasz Olenderek 

Traviata -między muzyczną konwencją a postępem 

W ciągu dwóch miesięcy 1853 roku odbyły 
się prapremiery dwóch dzieł czterdziestoletnie
go wówczas Verdiego, które na stałe zadomo
wiły się we włoskim repertuarze operowym. 
Jednakże o ile wystawiony 19 stycznia w Rzy
mie Trubadur został entuzjastycznie przyjęty 
przez publiczność, to premiera Traviaty, 6 mar
ca w weneckim Teatro La Fenice, zakończyła 
się całkowitą klęską. Niewątpliwie spowodo
wał to nowatorski temat utworu oraz realia, 
w których został osadzony. Uczynienie kurty
zany główną bohaterką opery, a zwłaszcza uka
zanie jej jako jedynej wśród wszystkich szlachet
nej postaci, zdolnej w imię miłości do najwięk
szych poświęceń, drażniło pruderyjną, miesz
czańską moralność ówczesnego społeczeństwa. 
Umieszczenie akcji w połowie XIX wieku, a więc 
w czasach współczesnych słuchaczom, uznano 
niemalże za prowokację. Na wenecką porażkę 
opery wpłynęła również niedyspozycja i zły 
dobór śpiewaków. Kreująca tytułową rolę pri
madonna Salvini-Donatelli już przed premierą 
nie spodobała się Verdiemu - nieprzekonywa
jąca wokalnie, o sporej tuszy, nie nadawała się 
do roli pełnej namiętności, śmiertelnie chorej 
kurtyzany. Śpiewający partię Alfreda i Germon
ta - Lodovico Graziani i Felice Varesi - również 

zawiedli, ten pierwszy skutkiem niewłaściwej, 
chłodnej interpretacji, drugi z powodu niedys
pozycji głosowej. 

Następnego dnia po premierze Verdi na
pisał do swojego jedynego ucznia, Emanuela 
Muzio: „Traviata" wczoraj wieczorem fiasko. 
Moja wina czy śpiewaków? Czas to osądzi. Czas 
osądził zdecydowanie na korzyść opery Ver
diego, który zrewidował partyturę, dokonu
jąc w niej drobnych zmian i retuszy. Głównie 
dotyczyły one jednak przede wszystkim ak
cji, którą kompozytor umieścił tym razem 
w „bezpiecznej" epoce wiktoriańskiej. 6 maja 
1854 roku, w weneckim Teatro San Benedetto 
odbyła się premiera drugiej wersji Traviaty. 
Zakończyła się oszałamiającym sukcesem kom
pozytora i owacyjnym przyjęciem przez pu
bliczność, a szaleństwo oklasków - jak pisał 
Antonio Gall - miało w sobie coś satanicznego. 
W ten sposób opera dołączyła do innych ar
cydzieł, które - jak np. Cyrulik sewilski Rossi
niego, Carmen Bizeta czy Madame Butterfly 
Pucciniego, choć z początku poniosły fiasko 
- szybko zyskały uznanie krytyków i uwiel
bienie publiczności. 

Styl kompozytorski Verdiego ulegał rozmai
tym przemianom, w jego twórczości wyróżniano 



.. . Nie używała żadnych innych kwiatów poza kameliami. Toteż 

u pani Barjon, jej kwiaciarki, nazwano ją w końcu Damą kameliową, 

które to przezwisko przylgnęło do niej na zawsze. 

Ryszard Kaja, projekt kostiumu 

kilka faz*. Traviata sytuuje się w drugim okre
sie - „osobistych" dzieł, podobnie jak pięć in
nych oper: Luisa Miller, Stiffelio, Rigoletto, Truba
dur. Charakteryzuje je pogłębienie rysunku psy
chologicznego bohaterów oraz wyraźny nacisk 
na indywidualizację przeżyć i wyeksponowa
nie emocji. 

Traviata zajmuje znaczące miejsce w twór
czości Giuseppe Verdiego. Miejsce pomiędzy 
wczesnymi utworami kompozytora, najeżony
mi jeszcze konwencjonalizmami, choć z pew
nością mającymi już wyraźne cechy indywidu
alnego stylu - a dojrzałymi dziełami, które zre
wolucjonizowały skostniałą już nieco operę włos
ką i postawiły ją w jednym rzędzie z konkuren
cyjną twórczością Ryszarda Wagnera . 

Występują w niej zjawiska charakterystycz
ne dla całej XIX-wiecznej włoskiej twórczości 
operowej, które można znaleźć zarówno 
w utworach z początku stulecia, jak i dziełach 
wieńczących ten wiek. Należy do nich bez wąt
pienia słynny toast Libiamo ne'lieti calici z po
czątku I aktu - typowa pieśń biesiadna, z udzia
łem grupy solistów oraz chóru. Podobne sceny 
można znaleźć w innych operach Verdiego 
(Makbet, Otello), jak i w dziełach twórców fran
cuskich (Opowieści Hoffmanna, Carmen), nie
mieckich (Zemsta nietoperza, Marta) czy rosyj
skich (Kniai Igor). Jednakże forma ta w operach 

Guglielmo De Sanctis, Giuseppe Verdi w 1859 roku 

mistrza z Le Roncole zyskuje ściślej określone 
ramy architektoniczne - ma budowę stroficz
ną, składającą się najczęściej z dwóch zwrotek 
oraz refrenu, powtarzanego przez cały zespół 
chóralny i pozostałych solistów. 

Inną, jeszcze bardziej skonwencjonalizowa
ną formą jest concertato, w którym wszystkie 
znajdujące się na scenie postacie (chór i soliści) 

* Najwłaściwsza wydaje się periodyzacja Andrew Portera, który - rozwijając podział wprowadzony przez 
pierwszego verdiowskiego badacza, Abriamo Baseviego - dzieli ją na cztery okresy: w pierwszym (1839-1849) 
widać jeszcze wpływ póinej twórczości Rossiniego, a tematyka utworów oscyluje wokół kwestii narodowo
wyzwoleńczych, trzeci (1855-1883) wykazuje wpływy francuskiej Grand Opera, ostatni przynosi dwa dramaty 
muzyczne: Otella i Falstaffa. 



w jednej chwili wyrażają swoje myśli i uczucia. 
Co charakterystyczne dla tego typu ansambli, 
wszystkie wypowiadane w nich kwestie słow
ne są zaledwie rodzajem „głośnego myślenia", 
nie realnym dialogiem. Zazwyczaj stanowiły 
komentarz do sceny poprzedniej, która nierzad
ko była jednym z kulminacyjnych punktów 
opery. Taka sytuacja występuje w Traviacie, 
w której concertato pojawia się po upokorzeniu 
Violetty przez Alfreda (finał drugiej odsłony II 
aktu). Należy w tym miejscu podkreślić, iż Ver
di, starając się przełamać statyczność tego nu
meru, wplótł w jego ramy elementy dramatycz
ne. W pewnym fragmencie partia Barona zo
stała wyraźnie wyeksponowana - zwraca się 
on do Alfreda, przyrzekając mu zemstę za upo
korzenie Violetty. Dzięki temu ansambl nie ma 
charakteru jedynie statycznej i nużącej, z punk
tu widzenia dramatu, artykulacji myśli bohate
rów, lecz również w jego obrębie prowadzone 
są działania istotne dla przebiegu akcji. 

Kolejny stereotyp to duet miłosny Alfreda 
i Violetty w III akcie. W dotychczasowych ope
rach włoskich duet miłosny miał formę szero
ko rozbudowanej sceny, której ściśle określona 
budowa wykorzystywana była już w twórczoś
ci poprzedników Verdiego: Gaetana Donizet
tiego i Vincenza Belliniego. Rozpoczynała go 
część recytatywna, mająca charakter wstępu -
z reguły była to gwałtowna rozmowa kochan
ków, wynikająca z nagłego, nierzadko nieocze
kiwanego spotkania. Po niej następował odci
nek w wolnym tempie, kończący się zazwyczaj 
kadencją w dwugłosie, w którym kochankowie 

Panny Salvini-Donatelli 

na przemian w krótkich fragmentach solowych 
wyrażali swoje uczucia. Duet zamykała część 
szybka, w której ta sama linia melodyczna była 

) , 

śpiewana przez jedną z postaci, powtarzana 
przez drugą, a następnie pojawiała się po raz 
trzeci, wykonywana przez obydwoje bohaterów. 
W ten sposób tworzyła się obszerna struktura 
dramatyczna, gdzie przeciwstawienie części 
wolnej i szybkiej miało charakter przeciwsta
wienia cantabile - cabaletta. W Traviacie, mimo 
pewnych modyfikacji, Verdi zachowuje ogólny 
schemat tego kanonu. Po części wstępnej (Col
pevol sona ... ) występuje odcinek w wolnym tem
pie (Parigi, o cara), kończący się wirtuozowską 
kadencją. Obszerny odcinek recytatywny wpro
wadza następnie część trzecią, szybką (Ach, gran 
Dio), o charakterze cabaletty. 

Z drugiej strony, przykładem będącym za
powiedzią przemian w twórczości Verdiego, 
prowadzących do wykształcenia dramatu mu
zycznego, może być scena gry w karty w dru
giej odsłonie II aktu. Wszystkie elementy kon
strukcji muzyczno-scenicznej zostały tu podpo
rządkowane akcji dramatycznej, która rozgry
wa się na trzech równoległych planach. Pierw
szy stanowi konflikt między Alfredem i Baro
nem, drugi komentarz chóru, Gastona i Marki
za, a trzeci rozpacz Violetty. Wszystkie, w mi
strzowski sposób połączone przez Verdiego, 
tworzą jedną strukturę muzyczno-dramatyczną. 

Te metamorfozy świadczą o tym, że Verdi, 
zdając sobie sprawę ze sztampowości i trady
cjonalizmu rodzimej sztuki operowej, starał się 
przełamać konwencjonalizmy, urozmaicając 

architektonikę, harmonikę i orkiestrację po
szczególnych form. Traviata jest typowym utwo
rem okresu przejściowego, w którym obok scen 
o wyraźnie progresywnym charakterze, występu
ją i te o stereotypowej, przestarzałej stylistyce. 

W Traviacie wyraźnie widoczne staje się dą
żenie kompozytora do łączenia poszczególnych 
numerów w szersze sceny, unikania układów 
scenicznych typu cantabile - cabaletta oraz uroz
maicania tradycyjnych form operowych. I właś
nie dzięki tym cechom opera ta, podobnie jak 
inne dzieła z tzw. Trilogia popolare (Rigoletto, Tru
badur), zdobyła tak wielką popularność. Odzna
cza się ona bowiem zarówno klasycznymi for
mami, uwielbianymi przez publiczność, jak 
i nowatorskimi rozwiązaniami, cenionymi przez 
krytyków. 

Mówiąc o Traviacie, należy przypomnieć sło
wa samego Verdiego, który zapytany o to, którą 
ze swych oper uważa za najlepszą, odpowie
dział: Gdybym miał oceniać jako meloman, wybrał
bym ponad wszystkie „ Traviatę", osądzając jednak 
jako maestro, wybieram „Rigoletta". Z pewnością, 
z muzykologicznego punktu widzenia, Travia
ta ustępuje miejsca takim arcydziełom, jak Ri
goletto, Bal maskowy, Don Carlos, Aida, Otello czy 
Falstaff. Jednakże dla większości melomanów 
właśnie ona jest jedną z najpiękniejszych oper 
Verdiego - dzięki melodramatycznemu, wzru
szającemu tematowi, wspaniałym partiom wo
kalnym i pełnej uroku melodyjności. 



Kornel Michałowski 

Pierwsza poznańska Violetta była Polką 

Opery Giuseppe Verdiego znane były w Po
znaniu już od połowy XIX wieku. Na scenie nie
mieckiego Teatru Miejskiego na Placu Wilhel
mowskim (dziś Wolności) wystawiano je po
czątkowo dość oszczędnie, jako nowości niezbyt 
jeszcze znanego kompozytora - czterokrotnie 
Nabucco w 1855 r., po jednym spektaklu Erna
niego w 1856 i Rigoletta w 1868 r. Dopiero Truba
dur, pokazany po raz pierwszy w 1859 r., zy
skał większą popularność: w następnych kilku
nastu latach wykonano go ponad 20 razy. Na 
tej samej scenie, pamiętającej od 1804 r. gościn
ne występy teatru Wojciecha Bogusławskiego 
i zespołów krakowskich, a od 1870 także nowo 
powstałego Teatru Polskiego (którego własny 
gmach był od kwietnia 1873 r. w budowie)-po
jawił się niespodziewanie pierwszy „polski" 
Verdi w Poznaniu: 13 grudnia 1873 zespół pol
ski wystawił Traviatę - dość późno, bo dopiero 
w 20 lat po jej weneckiej prapremierze. 

Teatrem Polskim w Poznaniu kierował wte
dy Zygmunt Jaraczewski, a „dyrektorem ope
ry" był od poprzedniego sezonu, przybyły po 
studiach w Paryżu, 30-letni dyrygent Stefan 
Krzyszkowski (1842-1896). Jego zasługą była 
m.in. wcześniejsza o 9 miesięcy poznańska pre
miera Halki (8 III 1873), która odtąd weszła na 

stałe do repertuaru Teatru Polskiego (do wybu
chu I wojny światowej zagrano ją tu około 200 
razy). Młody dyrygent, choć kielczanin z uro
dzenia, okazał się cennym nabytkiem w zespo
le Teatru: za jego działalności wystawiono Mo
niuszkowską Halkę i Flisa, Precjozę Webera, Fa
worytę Donizettiego, fragmenty Żyd6wki i Rigo
letta (był wówczas w teatrach zwyczaj prezen
towania pojedynczych aktów oper!), kilka ope
retek Offenbacha i Suppego - nie mówiąc już 
o „nieśmiertelnym" Zabobonie, czyli Krakowia
kach i Góralach Kurpińskiego, który niemal nie
przerwanie utrzymywał się w repertuarze tea
tru poznańskiego od 1822do1917r. Krzyszkow
ski prowadził ponadto w Poznaniu (do 1877 r.) 
własną szkołę muzyczną i był dyrektorem ar
tystycznym Towarzystwa Muzycznego. Po paru 
latach ponownie objął dyrekcję muzyczną po
znańskiego teatru (w sezonie 1880-1881), wy
stawiając m.in. Trubadura i Martę Flotowa. 

W zespole Teatru Polskiego śpiewała od 
1872 r. utalentowana i urodziwa warszawian
ka, 21-letnia Maria Macharzyńska, ciesząca się 
wyjątkowym uznaniem miejscowych krytyków, 
także jako pierwsza poznańska Halka. Wkrót
ce Maria Macharzyńska i Stefan Krzyszkowski 
zostali małżeństwem (ślub odbył się 13 IX 1873 



... Widziałem Małgorzatę wielekroć w teatrze, nigdy jednak me 

spostrzegłem, aby zwracała najmniejsze; uwagę na to, co się dzieje na 

scenie. Muszę wyznać, że i mnie spektakl interesował bardzo mało, 

zajmowałem się tylko niq, zachowujqc się tak, aby ona tego nie 

spostrzegła. 

Mary Cassatt, Kobieta w czerni w operze, 1879 

w Kaliszu) i jest całkiem prawdopodobne, że to 
młody „dyrektor opery", w zamiarze dania świe
żo poślubionej żonie okazji do efektownego 
występu, postarał się o wystawienie w Pozna
niu nieznanej zupełnie - poza Warszawą - zna
komitej opery Verdiego (rok wcześniej, 11 V 1872, 
zaśpiewano ja po polsku także we Lwowie). 

I rzeczywiście, w sobotę 13 grudnia 1873 r. 
zespół Teatru Polskiego wystawił na scenie Tea
tru Miejskiego (w myśl umowy z niemieckim 
przedsiębiorcą, polskie przedstawienia odby
wały się w środy, soboty i niektóre poniedział
ki) - operę w 4 aktach z muzykq Józefa Verdi, tłu

maczoną z włoskiego przez Jana Chęcińskiego, „ Vio
letta" (La Traviata) - jak głosił (nie zachowany, 
niestety) afisz. Był to dzień prawdziwego trium
fu dla młodej opery naszej i jej utalentowanego dy
rektora, pana Stefana Krzyszkowskiego. Dawano po 
raz pierwszy Verdi' ego „ Traviatę" (Violettę), a choć 
pierwsze przedstawienia każdej opery zwykle uwa
żane bywa za ostatnią próbę generalną, wypadło 

ono świetnie, świetniej nawet nad wszelkie nasze 
oczekiwania - zachwycał się anonimowy recen
zent „Kuriera Poznańskiego" (nr 286 z 15 XII 
1873), podkreślając słusznie młodość zespołu: 
kierownik muzyczny liczył lat 31, jego żona, sce
niczna Violetta - 22, Alfred (Franciszek Kozio
łowski) - 25, Germont (Mieczysław Horbow
ski, później znany w Europie pedagog i autor 
cenionej Szkoły śpiewu) - 24 lata, reszta zespołu 
też nie przekroczyła 30. roku życia . Orkiestra, 
soliści, chóry, piękność występujących pań, wspania
ła wystawa i kostiumy, wszystko razem zlało się 

w całość, której Poznaniowi i Warszawa pozazdrościć 

by mogla.[ ... ] Pani Macharzyńska (Violetta), której 
wdzięk podnosiły przepyszne toalety, nie tylko śpie
wała pięknie, ale okazała się także w przeprowadze
niu trudnej swej roli prawdziwą artystkq. Pan Ko
ziołowski (Alfred) - a szczerze powiem, że się oba
wialiśmy, czy nasz Jontek i dzielny Franek [z Flisa 
- K.M.] potrafi się swobodnie obracać w francus
kim stroju na scenie - bardzo dobrze wyglądał, 

a diwięcznym swym głosem zachwycał. P. Horbow
ski (Germont) był w swoim żywiole i nigdy go nie 
słyszeliśmy dotąd tak wybornie śpiewającego. Wy
stawa [ .. .] była, jak na nasze stosunki, wspaniała 
i świadczyła o dobrym smaku i staranności reżyse
rii (p. Horbowski). 

Niebanalną relację z poznańskiej Traviaty 
wraz z wnikliwym omówieniem jej strony mu
zycznej i wokalnej dał nieoczekiwanie, w wy
chodzącym w latach 1871-1874 „Tygodniku 
Wielkopolskim" (zwanym często „organem po
stępowców" poznańskich), jego krakowski ko
respondent, a od 1872 r. także jego redaktor, 
Władysław Maksymilian Olendzki, zupełnie 
dotąd nieznany jako krytyk muzyczny. Pisał 
tam m.in.: Niemało było wątpiących i złośliwych, 
gdy ogłoszenie teatralne zapowiedziało przedstawie
nie opery Verdiego "Violetta", czyli - jak ją Włosi 
nazywają - „La Traviata". Mimo to ciekawość jed
nych a ufność drugich sprowadziły do teatru masy 
słuchaczy, między którymi widzieliśmy bardzo wie
lu miasto nasze czasowo zamieszkujących cudzo
ziemców, zwłaszcza Żydów i Niemców. Teatr wrzał 
rzęsistymi oklaskami, a opuszczano go z podziwem. 
Jak to? - pytano się - ten Teatr Polski, ogołocony 
ze wszelkich środków, opłacający bajeczny haracz 



Niemcowi, podtrzymywany kończącą się bankruc
twem naiwnością przedsiębiorców, poniewierany 
przez uniwersalnych mędrców, którzy wyrobiwszy 
swój smak artystyczny na przestrzeni między Po
znaniem a Mosiną, sądzą jak ślepy o kolorach; jak 
to, ten teatr, którym nie rządzi ani mój kmoter, ani 
ciocia mego przyjaciela, był w stanie przeprowa
dzić tak świetnie, tak umiejętnie jedno z arcydzieł 
włoskiej muzyki? Bez wątpienia, teatr nasz zdobył 
się na odwagę i dokonał tego, czego się nikt nie 
spodziewał. Gustowne i umiejętne urządzenie sceny 
przez reżysera pana Horbowskiego, przepyszne stro
je dam, wytworne kostiumy panów, śliczne ułożenie 
sytuacyjnych figur, dokładne przygotowanie chórów 
i poprawne wykonanie partii solowych - wszystko 
to zdumiewało publiczność, serdecznie radowało przy
jaci6ł, a terroryzowało wrogów naszej sceny. [ ... ] 
Oddać należy wszelkie uznanie sumiennej pracy 
i usilności tak śpiewaków, jak i dyrektora opery 
p. Stefana Krzyszkowskiego, którzy nie szczędzili sta
rań, aby arcydzieło włoskiego maestra przedstawiło 
się na polskiej scenie jak można najpoprawniej. Wszys
cy członkowie naszej opery są dopiero u początku 
swego artystycznego zawodu, tym więc większa rę
kojmia dla ich przyszłości, że dziś już pozyskują za
dowolenie wszystkich znawców muzyki.[ ... ] Odda
jemy zresztą wszelkie uznanie tak pięknemu śpiewo
wi, jak w wysokim stopniu wyśmienitej grze drama
tycznej naszej primadonny pani Macharzyńskiej 
(Violetta) i p. Koziołowskiemu (Alfred), który pod 
względem zasobów wokalnych jest prawdziwym mi
lionerem. Pan Horbowski śpiewał partię starego Ger
monta con amore z rzetelną artystyczną precyzją, 
[ .. .]posiada nadto rzadką sztukę recitativu. 

Z relacji recenzentów, zachwycających się 
„wspaniałą wystawą" i „przepysznymi toale
tami artystek", nie wynika, czy utrzymane one 
były w stylu Ludwika XIV, jak by to można 
wnioskować z reprodukowanego w prasie afi
sza, informującego, iż „rzecz dzieje się w Pary
żu i jego okolicy - około 1700 roku". Można 
przypuszczać, że - zgodnie ze wskazówkami 
drugiej premiery weneckiej z 1854 r., w której 
Verdi przeniósł akcję opery, ze względów cen
zuralno-obyczajowych, w epokę Moliera i Lud
wika XIV - zachowano i w Poznaniu „wysta
wę i kostiumy" z „około 1700 roku". Jeszcze 
w najstarszym polskim Przewodniku operowym 
Lesława Jaworskiego, wydanym w Poznaniu 
w 1814 r., czas akcji Traviaty określono jako „rok 
1700", choć już pod koniec XIX wieku zaczęto 
w inscenizacjach tej opery umieszczać akcję - zgo
dnie z jej literackim źródłem - około 1850 roku. 

Pierwszą poznańską Traviatę grano do końca 
sezonu (połowa maja 1874) 9 razy, w jednym 
z przedstawień zaśpiewała gościnnie, sławna 
z występów w mediolańskiej La Scali, primadon
na Teodozja Friderici-Jakowicka (1835-1889). 

Po raz drugi polska Traviata - niemiecki teatr 
wystawił ją wkrótce 4 V 1879 i grał bardzo rzad
ko aż do 15 VIII 1919 - pojawiła się po blisko 
40 latach w ostatnim sezonie dyrekcji Andrze
ja Lelewicza w Teatrze Polskim, 16 stycznia 
1912 r. Operę muzycznie przygotował, znany 
później doskonale z Teatru Wielkiego, Stefan 
Barański (1884-1969), głównie partie śpiewali 
z dużym powodzeniem Maria Stefflówna de 
Szarfenstein, jej mąż, tenor Andrzej Hayek oraz 
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baryton Tadeusz Bukowski. Prasa poznańska 
powitała z entuzjazmem drugą polską Traviatę, 
która i u nas uzyskała niepodzielne sympatie. Daw
no nie przyjmowano opery z taką miłością, dawno 
nie słuchano śpiewu z takim przejęciem („Praca" 
1912 nr 3). Publiczność była zachwycona i śpie
wem, i muzyką, i grą [. „] Sądzimy, że ilekroć bę
dzie wystawiona „Traviata", publiczność zapełni 
po brzegi teatr, do czego szczerze zachęcamy, gdyż 
to wynagrodzi trud i nakład dyrekcji, wystawiają
cej tak wspaniałe dzieło muzyczne. Tkwi w tym 
wystawieniu także cząstka polskiej kultury muzycz
nej („Postęp" 18I1912, nr 13). Prezentowano operę 
do końca sezonu (30 IV 1912) aż 16 razy, wzno
wiono ją już za nowej dyrekcji N. i B. Szczur
kiewiczów, 23 X 1912; następne premiery Tra
viaty odbyły się już w Teatrze Wielkim. 



Traviata na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu 

4 marca 1921 

kierownictwo muzyczne Zygmunt Wojciechowski 
reżyseria Stanisław Tarnawski 
scenografia kompilowana 
choreografia Michał Kulesza 
Violetta Valery Stefania Marynowicz-Madejowa 
Alfred Germont Franciszek Bedlewicz 
Georges Germont Gabriel Gorski 

21kwietnia1938 

kierownictwo muzyczne Stefan Barański 
reżyseria Maria Janowska-Kopczyńska 
scenografia Zygmunt Szpingier 
choreografia Maksymilian Statkiewicz 
Violetta Valery Halina Dudicz-Latoszewska 
Alfred Germont Mieczysław Solecki 
Georges Germont Aleksander Karpacki 

24 września 1949 

kierownictwo muzyczne Walerian Bierdiajew 
reżyseria Karol Urbanowicz 
scenografia Stefan Janasik 
choreografia Eugeniusz Papliński 
Violetta Valery Barbara Kostrzewska 
Alfred Germont Aleksander Klonowski 
Georges Germont Marian Woźniczko 

Anna Wolanowska Violetta Valery 
i Albin Fechner Georges Germont, 1949 



... B6g byl jeszcze laskaw dla niej, skoro nie dopuścił do tego, by 

dosięgła jq normalna kara i pozwolil jej umrzeć w zbytku i przepychu, 

nim przyszła starość, pierwsza śmierć kurtyzan. 

Albowiem c6ż jest bardziej żalosne niż rozpustna starość, zwłaszcza 

gdy chodzi o kobietę? 

Sulpice-Guillame Chevalier, zwany Gavami, Stare kurtyzany, 1853 

Marian Kondella Georges Germont, Marian Kouba Alfred, 
Edward Kmiciewicz Doktor Grenvil, Weronika Pelczar Annina 
i Barbara Zagórzanka Violetta Valery, 1971 

11 września 1971 

kierownictwo muzyczne Mieczysław Nowakowski 
reżyseria Roman Kordziński 
scenografia Zbigniew Bednarowicz 
choreografia Teresa Kujawa 
Violetta Valery Barbara Zagórzanka 
Alfred Germont Marian Kouba 
Georges Germont Marian Kondella 

19 listopada 1983 

kierownictwo muzyczne Adam Pałka 
reżyseria Sławomir Żerdzicki 

scenografia Xymena Zaniewska 
choreografia Marta Bochenek 

Violetta Valery Antonina Kowtunow 
Alfred Germont Marek Bieniaszewski 

Georges Germont Jan Czekay 

Scena zespołowa, 

pośrodku Antonina Kowtunow Violetta Va/en; 
i Marek Bieniaszewski Alfred, 1983 



Piotr Nędzyński 

Z tradycji wykonawczych Traviaty 

Prapremiera Traviaty w weneckim Teatro La 
Fenice, 6 marca 1853 roku, nie tylko nie zakoń
czyła się sukcesem, lecz nawet - według słów 

rozgoryczonego kompozytora - stanowiła zgoła 

fiasko i dopiero czas miał pokazać, kto ponosił 
winę: kompozytor czy wykonawcy. Czas roz
strzygnął na korzyść dzieła. Wystawiona po raz 
drugi 6 maja 1854 roku - również w Wenecji, 
ale tym razem na scenie mniejszego Teatru San 
Benedetto -Traviata spotkała się z triumfalnym 
przyjęciem i odtąd weszła na stałe do repertua
ru teatrów operowych na całym świecie, stając 
się jednym z najczęściej wykonywanych dzieł. 

A zatem przynajmniej część winy za poraż
kę prapremierowego przedstawienia (bynaj
mniej jednak nie klęskę - krytycy byli znacznie 
łaskawsi w ocenie rezultatu niż sam kompozy
tor) ponosili wykonawcy. Kim byli? 

Farmy Salvini-Donatelli - pierwsza odtwór
czyni Violetty - była ponoć znakomitą śpie

waczką, bardzo lubianą przez publiczność. Ale 
jej styl wykonawczy, skłaniający się ku popiso
wości i brawurze wokalnej, niezbyt nadawał się 
do tego, by być środkiem przekazywania sub
telnych i skomplikowanych uczuć zawartych 
w muzyce Violetty. Toteż nic dziwnego, że Ver
di z wielką niechęcią zgodził się na powierzenie 

jej tej partii. Interesujące, że najbardziej odpo
wiadała mu Rosina Penco - pierwsza odtwór
czyni partii Leonory w Trubadurze. Bo też w isto
cie - jeśli wyłączyć I akt, a w szczególności ca
balettę kończącą wielką arię Violetty - partia jej 
ani pod względem tessitury, ani zawartych 
w tekście ozdobników (nie bierzmy pod uwa
gę fioritur, wysokich dźwięków i kadencji do
danych przez późniejsze wykonawczynie o ty
powo koloraturowych głosach) nie różni się 
istotnie od partii Leonory, wymagając intensyw
ności wyrazu dramatycznego. Co zaś do pani 
Salvini-Donatelli, na nieszczęście dysponowa
ła ona nie tylko kaskadami perlistych dźwię
ków, ale i pokaźną tuszą. Toteż nic dziwnego, 
że jej imponująca zdrowiem sylwetka budziła 
rozbawienie, a nawet śmiech na widowni 
w ostatniej scenie opery, kiedy to bohaterka 
umiera na gruźlicę, czyli - jak wówczas mówio
no - na suchoty. W rezultacie, chociaż recenzje 
dość zgodnie stwierdzają, że publiczność go
rąco oklaskiwała primadonnę po arii w I akcie 
i paru innych efektownych, z czysto wokalne
go punktu widzenia, scenach, nietrudno do
myślić się, że dramat Violetty ukazany został 
przez nią powierzchownie i mało przekony
wająco. 



.. . Dostrzegałem w niej zawsze dystynkcję, wyr6żniajqcq jq spośród 

kobiet jej podobnych, dystynkcję, kt6rej dodawała blasku uroda 
naprawdę wyjqtkowa. 

Hans Makart, Portret młodej kobiety, 1879 

Jeszcze gorzej spisali się tenor Ludovico Gra
ziani i baryton Felice Varesi. Pierwszy był po 
prostu niedysponowany, a dobrą formę wokal
ną odzyskał dopiero po kilku latach, rewanżu
jąc się zresztą Verdiemu pięknymi wykonania
mi partii Ryszarda w Balu maskowym. Drugi zaś 
śpiewał niechętnie, uważając swoją partię za 
mało interesującą i nie uwzględniającą jego pre
dyspozycji wokalnych. Pisał później w opubli
kowanym liście do wydawcy, że spodziewał się, 

iż Verdi, który wcześniej dla niego właśnie napi
sał tytułowe partie w Makbecie i Rigoletcie, da mu 
i tym razem okazję do popisania się potęgą gło
su, szczególnie efektownie brzmiącego w wyso
kim rejestrze, oraz dramatyzmem interpretacji. 
Tymczasem partia Germonta-ojca jest w isto
cie raczej liryczna niż dramatyczna i wymaga 
przede wszystkim spokojnej, klasycznie belcan
towej frazy w oparciu o niezawodne opanowa
nie oddechu oraz plastycznego operowania gło
sem w średnicy . Prawdą było też jednak, że 
Varesi stał już u kresu swej kariery i po prostu 
nie dysponował środkami wokalnymi wystar
czającymi do podołania partii w istocie łatwiej
szej i znacznie mniej wyczerpującej niż Rigo
letto czy Makbet. 

W czternaście miesięcy później całkowicie 
nowa i bardzo starannie dobrana obsada odda
ła pełną sprawiedliwość dziełu Verdiego. Kreu
jąca partię tytułową Maria Spezia -młoda, pięk
na, o delikatnej urodzie - była raczej sopranem 
lirycznym niż dramatyczną koloraturą jak po
przedniczka. Verdi przetransponował dla niej 
w dół niektóre fragmenty partii Violetty 

i spunktował kilka najwyższych dźwięków, ży
cząc sobie, aby w tej formie partytura została 
opublikowana. Jak się wydaje, przy mniejszym 
akcentowaniu brawury wokalnej - Maria Spe
zia potrafiła lepiej oddać bogactwo uczuć i niu
ansów dramatycznych zawartych w muzyce Ver
diego. Także tenor Francesco Landi i baryton Fi
lippo Coletti spisali się znakomicie. Tym razem 

Marcelina Sernbrich-Kochańska 



Verdi mógł być w pełni zadowolony z przyję
cia dzieła przez publiczność. Opera odniosła za
służony sukces. 

Jakie głosy powinny zatem zaśpiewać głów
ne partie w Traviacie ? Odpowiedź nie nasuwa 
większych trudności w wypadku tenora i ba
rytona. O barytonie już mówiliśmy dość obszer
nie. Co do partii Alfreda natomiast, jest ona jed
ną z najlżejszych, jeśli chodzi o wymagany ga
tunek głosu, w całym repertuarze Verdiowskim. 
Przeznaczona jest dla typowego tenora lirycz
nego, czyli - jak to Włosi określają - tenore di 
grazia, podobnie jak, na przykład, Edgar z Łucji 
z Lammermoor Donizettiego czy Książę w Rigo
letcie Verdiego. Wymaga przede wszystkim lek
kości emisji, swobody i giętkości w prowadze
niu głosu oraz miękkiego, soczystego brzmie
nia. Liczy się tu raczej piękna, kształtna fraza 
niż dramatyczne wybuchy uniesienia czy me
taliczny blask wysokich dźwięków. Śpiewanie 
przez niektórych tenorów wysokiego c w pieś
ni Alfreda zza sceny, pod koniec I aktu, oraz na 
zakończenie cabaletty w akcie II jest efektem tra
dycji, ale nie znajdziemy zapisu tych dźwięków 
w partyturze. 

Problemem jest natomiast zakwalifikowanie 
partii Violetty, lecz jest to problem raczej po
zorny, bo wynikający nie z zapisu nutowego, 
lecz z faktu, że wykonywały tę partię różne gło
sy sopranowe - od najlżejszych koloratur, do 
ciężkich sopranów dramatycznych. Zarówno 
sławne Łucje czy Aminy, jak Aidy i Toski. Cza
sem mówi się zresztą, że Violetta to jakby dwie 
partie. W I akcie mamy elementy koloratury 

Adelina Patti 

i nieco wyższą tessiturę (chociaż trzykreślnego 
es, którym tradycyjnie bywa czasem kończona 
wielka aria Violetty, nie ma w partyturze) . Na
tomiast obydwa obrazy aktu li, jak i akt III, to 
jednak przede wszystkim śpiew liryczny, na
sycony uczuciem i nie pozbawiony czasem sil
niejszych akcentow dramatycznych (fragmen
ty duetu z Germontem-ojcem, słynna fraza Ko
chaj, Alfredzie - Amami, Alfredo, a także duet 

z Alfredem i finał sceny balowej u Flory). Te róż
nice wokalne mają zresztą głęboki sens drama
tyczny, bo obrazują przecież przemianę, jakiej 
ulega Violetta pod wpływem uczucia do Alfre
da: z kobiety błyskotliwej i atrakcyjnej, ale pus
tej, stając się głęboko czującą i zdolną do po
święcenia. W II i III akcie wykonawczyni musi 
zatem dysponować głosem silnym i pełnym, 
szczególnie w średnicy - zdolnym do opero
wania dynamiką o dużej amplitudzie oraz wie
lością odcieni kolorystycznych - aby w pełni 
oddać wszelkie niuanse dramatyczne. Optymal
nym głosem byłby zatem sopran dramatyczno
koloraturowy (soprana drammatico d'agilita), nie
stety, niezwykle rzadki, lub sopran liryczny albo 
spinto z pewną biegłością techniczną w zakre
sie koloratury. Natomiast lekkie głosy (lirycz
no-koloraturowe) rzadko tylko potrafią w pełni 
podołać stawianym wymaganiom. 

Prawie każda sławna primadonna w ciągu 
ostatnich 140 lat próbowała sił w Traviacie . Do his
torii przeszły tylko niektóre wykonania. Wspa
niałą Violettą - arystokratyczną i bardzo piękną 
- była Marietta Piccolomini (debiut - Londyn 
1856). Interesujące, że sławny sopran koloraturo
wy Adelina Patti (Londyn 1861) chwalona była 
bardziej za grę sceniczną niż śpiew. Inna sławna 
Violetta to Lilli Lehmann, która w swoim życiu 
śpiewała prawie wszystko: od Pierwszego 
Chłopca w Czarodziejskim flecie, do Brunhildy 
w Pierścieniu Nibelung6w. Do najwspanialszych 
odtwórczyń heroiny Verdiego należała Polka, 
Marcelina Sembrich-Kochańska, specjalizują
ca się głównie w partiach koloraturowych, ale 

obdarzona dość dużym, silnym głosem o bar
dzo rozległej skali (w górze sięgającej trzy
kreślnego f) . Śpiewała Violettę głównie na sce
nie Metropolitan Opera w Nowym Jorku (debiut 
5 listopada 1883, ostatnie przedstawienie 23 stycz
nia 1909). Wśród sławnych koloratur znakomite 
w partii Violetty były też: Luisa Tetrazzini (Lon
dyn 1907), Selma Kurz (Londyn 1905) i Nellie 
Melba (Londyn 1898), ta ostatnia obdarzona 

Amelita Galli-Curci 



Maria Callas 

jednak głosem o dużych możliwościach drama
tycznych, później śpiewała bowiem także Aidę, 
a nawet Elzę w Lohengrinie, i wreszcie Amelita 
Galli-Curci (Nowy Jork 1921)-o niezwykle lek
kim, delikatnym głosie, popisująca się iście pi
rotechniczną koloraturą. 

Wśród cięższych głosów wymienić należy 
sławną Rosę Ponselle (Londyn 1930), którą Tul
lio Serafin uważał za najwspanialsze zjawisko 
wokalne wśród sopranów XX wieku, a której 
repertuar obejmował głównie partie dramatycz
ne (Gioconda) lub dramatyczne z koloraturą 

(znakomita Norma). Jej interpretacja partii Vio
letty była jednak ponoć kontrowersyjna. Wspo
mnieć trzeba też dwie inne śpiewaczki : Clau
dię Muzio, specjalizującą się głównie w drama
tycznych partiach werystycznych (Santuzza, 
Maddalena di Coigny) i Marię Canigilię (świet
na Tosca i Aida) . Znakomitą Violettą była rów
nież Hiszpanka Lucrezia Bori, dla odmiany -
sławny sopran liryczny specjalizujący się głów
nie w muzyce francuskiej. 

Wśród tenorów śpiewających Alfreda znaj
dziemy prawie wszystkie znakomitości. Z daw
nych śpiewaków wymieńmy zatem tylko trzy 
nazwiska: Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Gia
como Lauri-Volpi. Podobnie wśród barytonów 
wystarczy wspomnieć trzy: Antonio Scotti, Giu
seppe de Luca i Pasquale Amato. 

W naszych czasach - od lat siedemdziesię
ciu - dysponujemy już nagraniami płytowymi 
Traviaty, które pozwalają bezpośrednio, a nie na 
podstawie relacji, ocenić sztukę różnych wyko
nawców. Niestety, z pewnym zdumieniem trze
ba stwierdzić, że wśród około trzydziestu na
grań studyjnych w języku włoskim tylko jedno 
stanowi w całości naprawdę wybitne osiągnię
cie artystyczne (chociaż i ono bywa kwestiono
wane z uwagi na bardzo specyficzną interpre
tację ze strony dyrygenta). Myślę o nagraniu Car
losa Kleibera z trójką doskonałych śpiewaków: 
Ileaną Cotrubas, Placido Domingo i Sherrillem 
Milnesem. Poza tym są tylko pojedyncze wiekie 
kreacje. Dyrygenckie: Toscanini, Serafin, Mon
teux, Maazel, Solti. I wokalne: subtelna, arysto
kratyczna Victoria de los Angeles, żywiołowa 

Anna Moffo, idealnie doskonała wokalnie, 
o anielskim głosie, chociaż nieco chłodna Mont
serrat Caballe, spontaniczny, urzekający świe
żością głosu Giuseppe di Stefano, elegancki 
Carlo Bergonzi, promienny Lucciano Pavarotti 
oraz trzy wspaniałe barytony - Leonard War
ren, Tito Gobbi i Ettore Bastianini. 

W grudniu 1994 roku na scenie londyńskiej 
Covent Garden Opera pojawiła się w nowej in
scenizacji Traviaty śpiewaczka, która przypusz
czalnie przejdzie do historii jako największa od
twórczyni partii Violetty końca XX wieku. To 
Rumunka Angela Gheorgiu -bardzo młoda, bar
dzo piękna, obdarzona ciepłym i lirycznym gło
sem o ciekawej barwie. Stworzyła kreację wokal
no-aktorską o wyjątkowym bogactwie wyrazu, 
pełną niuansów i subtelności. Można to ocenić 
na płytach kompaktowych, bo przedstawienia 

zostały zarejestrowane, a także na video. Nato
miast w synnym filmie Franco Zefirellego od
twarzająca partię Violetty Teresa Stratas jest 
wprawdzie rewelacyjna aktorsko, ale wokalnie 
miejscami zgoła koszmarna (zgrzytliwie brzmią
cy głos), a w najlepszym razie - w łatwiejszych 
fragmentach - zaledwie poprawna. 

I jeszcze jedno nazwisko - Maria Callas. Śpie
waczka, która uczyniła partię Violetty swoją 
własnością na długie lata. Przy niej wszystkie 
inne wykonania bledną. Nagrania studyjne nie 
oddają jeszcze całego bogactwa jej interpreta
cji: by ją w pełni ocenić, trzeba sięgnąć do za
chowanych zapisów przedstawień, szczególnie 
trzech: z La Scali w latach 1955 i 1956 (Traviatę 
reżyserował wówczas Lucchino Visconti) i z lon
dyńskiej Covent Garden oraz Teatru Sao Car
los w Lizbonie, z 1958 roku. 

Beana Cotrubas i Placido Domingo 



I Zastępca dyrektora naczelnego 
Dyrektor artystyczny 

Dyrektor muzyczny 

Dyrektor baletu 
Główny scenograf 
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Przygotowanie solistów 
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Jerzy Bojar 
Marek Weiss-Grzesiński · 
Jose Maria Florencio JUnio,r 

Liliana Kowalska 
Ryszard Kaja 
Ewa Wdowicka 
Katarzyna Liszkowska 
Mirosław Galęski 

Katarzyna Kędzierska, Lucyna Klockiewicz, 
Krystyna Kujawa, Wanda Marzec, Rajmund Nowicki 
Józef Zieliński 
Jacek Wenzel 
Wanda Zielińska 

Kierownicy pracowni 
Główny oświetleniowiec Marek Rydian 

Scena Dariusz Michalski 
Dekoratornia 

Perukarnia 
Garderobiane 

Rekwizytornia 
Malarnia 

Pracownia krawiecka damska 
Pracownia krawiecka męska 

Modystka 
Pracownia obuwnicza 

Ślusarnia 
Stolarnia 

Konrad Nowicki 
Ewa Niedźwiedź 
Ewa Wower 
Krystyna Hoedt 
Marian Kobiałka 
Anna Nowak 
Jan Furszpaniak 
Eugenia Jędraszczyk 
Kazimierz Mikołajczak 
Roman Derucki 
Marek Kwiatkowski 

W programie wykorzystano fragmenty Damy kameliowej Aleksandra Dumasa w przekładzie Stanisława Brucza; KAW Poznań 

Okładka Gustav Klimt, Judith I, 1901 (fragment) 
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