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Wspanialy Pan Wojciech Dzieduszycki, jeden z tvch ostatnich „co tak 
poloneza wodzi ~, prosi! mnie, żebym chociaż dwa slowa o tej inscenizacji 
Traviaty napisa l. No cóż„. spróbuję . .lak Pailstwo wiecie opera. operetka, te
atr, a nawet balet (co naprawdę trudno sobie dobrze wyobrazić) do polowy 
XIX wieku traktowane byly jako gatunki literackie. Tak! Taka różnorodna 
literatura.którą śpirwano , mówiono lub„. tailczono. Propagowali to myś le 

nie krytycy, o których mimochodem Norwid pisal, że "nieobecność atramen
tu utożsamiają z nieobecnością myśli " - krótko: świat dzielJ się na ludzi my
ślących , tych, co piszą i„. chyba bezmyślJ1ych, którzy komponują muzvkę, 

ukladają choreografię, reżyserują i malują obrazy. Od tego czasu upl~1J1ęlo 
już sto lat prawie i prawie wszy tkie te sztuki uwolnily się od zniewolenia li
teraturą. Balet, opera, sztuki piękne "wyzwolone~ wlaśnie zaczęly s ię rządzić 

wlasnymi prawami, które to prawa z kanonami literackimi pozostają już ąl
ko w luźnym związku. Dziś wiemy pra''~e wszyscy, że autorem Traviaty jest 
Verdi, a nie Aleksander Dumas, mimo że to wokół jego powieści osnute są 
losy biecL1ej Violetty. I należy pamiętać, że byla to jednak dziewczy118 "lek
kich obyczajów\ co jak dotąd w inscenizacjach operowych było skrzętnie 
ukrywane (albo ja nie miałem szczęścia takiej iJ1Scenizacji widzieć).Gdyby 
żyla dziś Violetta, na przyklad w Japonii, bylaby przypuszczalnie czlonkinią 
związku zawodowego cór Koryntu (bo taki związek już istnieje) i wnosząc 
z jej temperamentu i ins1)1J1któw socjalnych, kto wie, może - zważywszy na 
koneksje w najwyższych sferach rządowych - bylaby tego związku przewod
niczącą. A może nawet, jak Cicolina. czlonkinią parlamentu. 

Piszę to wszystko nie t)'lko, aby Pailstwa rozba"~ć. Jest to bowiem do
syć ważny szczegól obowiązujący inscenizatora oper~1 , a byl on, we wszvsl
kich znanych mi inscenizacjach. dosyć skrzęo1ie ukrywany. Ilekroć oglądam 

Traviatę nigdy na myśl mi nie przychodzi, że ta pani za rozkosze, które pa
nom oferuje, bierze po prosili pieniądze. Przyznacie mi drodzy Pailstwo że 
wszystkie znane nam inscenizacje sugerują , że obcujemy tu z hrabiną. z ja
kąś. może nic bardzo dobrze urodzoną. ale jednak z hrabiną. 

Osobiście bardzo lubię tę dzi ewCZ)'llę i cenię ją wyżej od wielu świętoszek 
uprawiającvch ten proceder po cichu i nie chodzi mi oczywiście o "demasko
wanie'' bohaterki. Uważam natomiast, że nicujaw11ienie w inscenizacji jej 
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prawdziwego życia i charakteru publicznego jej domu - dramat Violetty zu
boża. Nie trlko zresztą jej - również dramat ojca Armanda, jego samego i je
go siostry. A jej w1iście z tego wesolcgo, sprzedajnego i handlującego milo
śc ią światka w świat ludzi szlachemych obyczajów, a potem powrót ~w dól' 
przr takiej interpretacji - trac<1 dramaturgicznie. Ba, cz~sto w operze oddy
chanw z ulgą , że dziewczyna je t znowu w swoim żywiole. 

Największy jednak mój sprzeciw budzi pomijanie same20 kompozytora 
Traviatv. Verdiego, to znaczy jego muzyki. która jest TRE~Cll\ GŁÓ\VNł\ 
tej opery. Bowiem to muzyka jest bohaterką Traviatv. a nie Violetta, jak to 
się dotychczas na scenach operowych dzieje. I to od pierwszych taktów aktu 
pierwszego. ,'v1uzyka rytmicznie galopuje i to bardzo intensywnie, a towarzy
stwo sobie na jej tle wchodzi do salonu i spelnia. na ogól , caly obrzęd rytu
alów towarzvskich: witania wzajemnego, uści sków rąk i rączek calowania. 
Oglądalem właśnie taki spektakl w Metropolitan - muzyka sobie, a reżyser 
i jego aktorzy śpiewacy - sobie. 

A ja myś lę. że to muzyka powinna reżyserować soUstów i te wszystkie 
chó1~· olmvatelskie a rozpustne. 

Ceni~ Wielkiego Felsensteina, ale zawsze wydawalo mi s ię. że mu w je
go natw·alistycznych inscenizacjach oper tylko muzvka przeszkadzala. Dla
tego bliski mi jest Zefirelli. 1 bliski Toscanini, którv żąda] od śpiewaków pel
nej. wyrazistej grv aktorskiej, w operze stawiając ją nawet przed kunsztem 
śpiewaczym. A jeszcze na koniec wvmienić tu muszę Felliniego, który zwykl 
był mawiać „Drodzy Państwo. tylko wizjonerzy są prawdziwymi realistami". 

O co w tym powiedzeniu chodzi? A o to Drodzv Paf1stwo, że teatr czv 
film a przede wszystkim opera nic może naśladować i kopiować żvcia co
dziem1ego. Że chcąc o tym życiu coś ważnego powiedzieć, musi to życie "·po
większyC o wiz)iność scenicz ną. o poetvckość i tą drogą jedynie próbować 
nam mó"~ć możliwie nowe rzeczy o losie. w tym przypadku Violetty. a przv
najmniej ten jej los utkać z muzyki Verdiego i tym sposobem unie'ć wizvj
nie w sferę wyobraźni . 

Wszelka sztuka, a sztuka operowa najbardziej. jest prawdopodobnie od
powiedzią na zapotrzebowa11ie człowieka doros łego na bajkę. Naprawdę. nie 
tak ba.rdzo - jak wielu to sobie wyobraża - odeszliśmy od naszego, niedaw
nego jeszcze. dzieciństwa. Większość z nas nosi w sobie to dziecko do dzi ś, 
mimo gniotących nas krzyżyków. Nie kto inny, ale to wła śni e dziecko, 
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umożliwia nam jeszcze \\'Zruszanie s ię cudowną muzyk ą Verdiego. a co 
wrażliwszym paniom także placz wraz z Alfredem hral) ią , jego nie bardzo 
szlachetnym ojcem. Któż to wie? Może wszelka sztuka jest w swej istocie tym 
czarodziejskim wehihdem, który nas uwozi w świat rai· u utracone110 w czas 

. "' naszego dzieciilstwa, do którego to coraz częściej zaglądamy, wychylając się 

z ulgą z tego czarnobylskiego świata, mrących ryb i ginących ptaków. 

Adam Hanuszkie\\~cz 

KATARZYNA. NOWAK, DARI USZ RAClYCKI 
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GIUSEPPE VERDI 
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Drogi Luccardi - pisa l Giuseppe Verdi do przyjaciela. rzymskiego rzeź 

biarza Vinzenza Luacardiego 9 marca 1853 roku, w trzy c~1i po prapremie
rze ''Trariaty·· w weneckim '··Teatro La Fenice·· - nie pisalem do Ciebie po 
pierwszym przedstawieniu ·'fraviaty·· - piszę po drugim. Fiasko zdecydowa
ne! Nie wiem., czvja wina, i lepiej o tym nie mówić. Nie powiem Ci nic o mu
zvce. lecz pozwól mi .. abvrn też nic Ci nie mówi! o wykonawcach. Przekaż te 
wiadomości Jaccovai:ciemu. a to mu wvstarczv za odpowiedź na jego ostami 
list. w którym zapyrywal mnie o t~1ch wykonawców. Żegnaj. mój drogi glup
tasie. i kochaj mnie zawsze. Wyjeżdżam jutro do Busseto .. . Giuseppe ... ·~ 

Fiasko! Zdecrdowane fia sko ! Arcydzielo, grywane .. oklaskiwane .. podzi
wiane przez sto kilkadziesiąt lat we wszystkich teatrach operowych ś wiafa -
wvgwizdane. wytupane, wvśmiane 11a prapremierze w '·'·Tcatro La Fenice··. 
w któr~'m przed niespełna dwoma laty odniosla prawdziwy tryumf poprzed
nia opera Verdiego - "Rigoletto" ... 

Nie byl to odosobniony IV)1mdek - odrzucenia przez publiczność i krv
tvkę prapremirry dziela, które później odnosilo sukcesy na calyrn świecie: 
wvgwizdano przecież i wytupano genialnego "·Cyrulika Se"~lskiego"' Gioac
chino Hossiniego w czasie prapremiery w 1816 roku w rzpnskim teatrze 
··Argentina ··, kli;-skę ponio la znakomita -'· Madame Butterfly'· Giacomo Puc
ciniego na prapremierze w 1904 roku w mediolailskiej "·La Scala, .. 

Verdi po klęsce ''"fr31~at( nie dal za wygraną. Za namową przyjaciela. 
skrzypka i wyJawcy Antonia Gallo. przejrzal pa.rtytmę i dokonawszy drob
nych poprawek i retuszy. namówi! dyrektora teao·u "San Benedeuo" w tej 
samej Wenecji, do wystawienia "Traviat y" w cz terna, cie mies ięcy po kata
strofalnym fiasku w -'Teatro La Fenice··. Tym razem sukces! Niebywaly! 
Vf'rdi nie byl na premierzr w '·San Bencdetto·· - o tr~'umfic '·Traviaty"' do
nieśli mu przyjarielr: 

· · Muszę Ci powtórzn'.: - pisal znakomity wydawca i przyjaciel Verdiego. 
Hirosdi - że nie bylo jeszcze w Wenecji sukcesu równego sukcesowi '··Travia
ty ··. nawet w czasach Twego ·'Ernaniego··. Gallo piszr mi. że trzeciego wie
czoru ··szaleilstwo oklasków mialo w sobie coś sa tanicznego .. ."· zaś oddany 
prz1'jaciel Verdiego. doktor Cesare Vigna donosił: ·· ... Ci sami sluchacze .. któ
rzy przedtem ją potępili . teraz szcz~ccą się tvm, że wydali o niej sąd jako 
o najpii;kniejszej operze .. _-· 

Od owego przedstawienia w weneckim "San Benedetto'' rozpoczął s ię 
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trvumfalny pochód 'T raviaty„ przez wszystkie sceny operowe świa t a .. . 
-'·Czas osądz i !. . ."" - pisał Verdi po kl ęsce w "Teatro La Fenice·' ... i czas 

był najlepszym weryfi.katorem wartośc i "Travial:)'~ , której popularność nie 
tylko nie maleje z latamj, ale wciąż wzrasta, wciąż dzieło to pociąga najwy
bitniejszych realizatorów-dyrygentów, reżyserów, scenografów. naj s ł ynni ej
szych śpiewaków . wciąż zachwyca publiczność na wszystkich kontynentach, 
bez względu na narodowość . kolor skóry, upodobania estel)'tzne ... Pamię
tam .. jak w jednym z kośc iołów rzymskich w czasie cichej mszv niedzielnej 
organista grai potpourri z "Traviaty"' - smutne melodie płynę ły w ciszy ko
śc i o ł a , nie przeszkadzaj ąc w modlit\\~e ... 

Swobodna melodvka recytal:)'wów, wyszukana harmonika, subtelny ko
loryt muzyki Verdjego sprawia, że slucha s i ę jej z naj,viększą przyj emnością 
tak że w oderwaniu od akcji scenicznej, mimo i ż muzyka ta jest śc i ś l e zespo
lona z prawdą życia , w stylu, który nie wal1aUJ)'111 s i ę nazwać "lirvcznym we
ryzmem"". Zespolenje akcji muzycznej z elementami '"bel cru11a„, z ak cj ą scr
niczn ą. przepoj oną owym "lirycznym weryzmem~ . tworzą klimat niefalszo
wanej. wzru szaj ącej poezji. Cóż więc spowodowa ło, że prapremiera ''Travia
ty'· spotkala s ię W "Teatro La Frnice·· z tak druzgocącą porażką? 

Powodem bvl już am rytu!: Traviata - upadła kobieta .. . Kurtyzana ja
ko czo łowa bohaterka opery i to ukazana jako jedyna postać szlachetna. 
zdolna w imię prawdziwej miłośc i do poświ ęceni a .. . W dodatku akcja roz
~n·wa ł a s i ę w połowie XIX wieku . a zatem Violetta Valery b)'la kobi e t ą 
wspó łczesną . rÓ\rn ą kobietom 11a widowni. jej dramat był oskarże niem pa
nująrych w owych czasach prudrr)i nych stosunków w mieszczar\skim spo
ł eczeil s t\li c. Akcja kameralna, subt el ne stanv psychologiczne. malowane 
równic kameraln ą . prł11ą poezji. liryczn ą muzyką bv ły w teatrze operowym 
nowośc i ą . Publi czność orzc kill'a ł a krwmn·clr dramatów a Verdi j ą cz~·stowa ł 
dramatem psvchologicz1w111. 111ó11·i;1cym o tragedii szlarhetncj kurtrza11r ... 
\'erdi mówi! w ·Traviacie·· u głupocie micszczailskiej moraln ośc i. os k a rża ! 

ówczesną moralność o okrucieilstwo. o wvdawanie okrutnych, niesprawiedli
wych werdyktów w imi ę ówczesnej '' moralnośc i ·· ... 

B)'IO w '·Traviacie i osobiste wyzwanie Verdiego, którv sam prwży•vał 
wówczas c i ęża r niespm,~e dliwośc i publicznej opinii, dzi a ł a j ącej w myśl tzw. 
·· mora l n ośc i " . Zwi ąza ł s i ę z C iu seppiną Streipponi - kobi etą kochaj ącą go 
nad żvc i e. niezwykle mu oddru1ą . która później - już jako żona dz i e lił a z nim 

10 

wszvstkie tsoski i radośc i życia aż do śmierci. Verdi pozna ł · ·Peppin ę"" - jak 
nazywano w tean-ze Ciuseppi nę Strepgoni - w ·· La Scali ''. \V oczach opinii 
Peppi1ia uchodziła za k ochankę dyrektora "·La Sca lin Merellego ... Mówiono 
nawet, że mja ł a z nim syna. Był a wspru1ia łą śpiewaczką, ś pi ewa ł a zarhwvca
jąco gł ównie partie w "Łu cji z Lammermooru"" Donizettiego, w "·Pury1a
nachn Belliniego, w "Napoju miłosnym " .. . Zgodz iła s i~ śpi ewać pa rti ę Abi
ga ille w "NaJ)ucco ~- przyczyni aj ąc s ię walnie do sukcesu tej opery Verdiego. 

JOWITA ŻMURKO, ELŻBI ETA LEJMAN 

W czasie prób do "NaJrncco'· nru·odziła s ię miłość . milość wzajemna Verdiego 
i Ciuseppinv Strepponi . miłość·., która przetnvala przez cał e życ ie . Zamiesz
kali razem w Busseto ... To by ł błąd: Miasteczko peł ne bvło jeszcze wspo
mnieil po zmarlej żoni e Verdiego, Marghericie, córce poważnego obywatela 

11 



Busseto, czlowieka nieskaziteL1ego charakteru, wielkodusznego, który po
mógl Verdiemu w zdobyciu muzycznej wiedzv, kariery., powodzenia. Miesz
kaócy Busseto nie mogli darować Verdiemu, że po ś mierci Margherity zwią 
zal swe życie - wówczas bez ślubu - z obcą śpiewaczką„. sławną, ale o po
szlakowanej opinii„. 

Verdi, czując ni echęć mieszkaóców Busseta i żal samego ojca Margheri
ty, Antonia Barezziego, przeniósł s ię wraz z Peppiną do Paryża. 

W paryskim teatrze Vaudeville zobaczy! Verdi nową sztukę Aleksandra 
Dumasa-syna - ~Dama Kameliowa" - dramat szlachetnej, upadlej kobiety, 
niesprawiedliwie osądzonej przez spolecze11stwo, zrobi! na Verdim ogromne 
wrażeni e: To byl temat do jego opery, do opery. która będzie wyzwaniem 
przeciw puryta1'1skiej moralnośc i ówczesnego Ś\\~ata. 

Melodramat Dllillasa był wówczas na ustach calego Paryża, wiedziano 
bowiem, że jest to historia prawdziwa, osobisty dra.mal autora sztuki , syna 
U\\~elbianego przez Francuzów pisarza. 

KATARZYNA NOWAK, 

BOGUSŁAW SlYNALSKI, DARJUSZ RACZ\'CKI, ANDRZEJ KALININ 
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·Dama Kamelioll'a " pochodzi/a z biednej, normandzkiej rodzin_1'. Naz:vwala się 
Alfonw1111 Maria Duplcssis. Ma lka opuścila córeczkę, gd_v La mia/a zaledwie parę tv
godni i ojciec sprzeda/ Alfons_1'nę C_vga110m. Mala dziewczynka ucz_vla się pieśni i ta11-
CÓ\\" cvgwiskich i po kilkwiastu latach za węd.rowala z taborem swvch prz.vbranycl1 
rodzicó1r do Pa.ryża , gdzie rozpoczęła się jej bfyskall"iczna kariera kurtyzany. Sprze
da1rala się najbogatszym magnatom pa1:1'ski1n , w1'11ajęfa 11·ytwornc mieszkanie przv 
Boulvw·dc de la Madeleine, jeździ/a najclegwllszym w Paryżu ekwipażem, wielbiciele 
obsypv1nili ją m1jdroższvmi kwiatami, wśród których pr1:ell'aża1v biale kamelie przv
pinanc do sukni. do fffwrv, do pa.rasolki, nasz_Yjnika ... Dumas zobaczd Alfons_Vllę 

Ouplessis jesienią 1844 roku w tea /J"ze Varietes i od pierwszego wejrzenia zakocha} 
się bez pmnięci.„ Z 11 zajem1iością ... Ale 'Dwna Kameliowa" nie pouafifa dla milości 
zrez_vgnować z luksusu ... a tego Dw11as nic mógl jej ofia.row11ć. Udręczony mi/ością , 

zazdrością i kfamstwwni napisal do Alfonsyny list: "Droga Moja I Nie jestem wii do
swtecz1Iir bogat_v, żeb_v Ciebie tak kochać, jaklwm ja tego pragną/, alli dos1111ecznie 
biednv ab_vś Tr m1Jic kochala i ut.rqrnvwa.la, jak T1' tego pragniesz ... Zapomnijm1' 
o sobie ... ··• 

Łatwo napisać ... Zaponwieć trudno! Gdy wróci] z dfugicj "podróż_,, zapomnie
nia" blaga/ A lfollWllę o mi/ość ... Ale ona już jej nie mogla mu dać. Chora, ratowafa 
się mafże11stwem z angielskim księciem Edww·dcm Perrcgcaux. \Vkrótce znudzon_1' 
jej chorobą książę zażąda} separacji. Zostawil ją bez środkón · do życia. Wvsprzcdala 
klcjnot_1'. zaciągala pożvczki ... Uma.rla mając Zlllcduric 23 lata. Pogrzeb, któ1y się od
/w/ 3 lutego 1847 roku b_rl jej ostatnim 1m1mfcm. Caly Pa1vż żegna/ ją na cmenta
rzu. Mogilę pokiyla góra bialrch kamelii. Dumas zdąży/ na pogrzeb. Zrozumia ł, że 

tu on - niwecząc ich mi/ość - bd powodem śmierci ukochanej kobiet._v. Od tej ch1rili 
- zrozumienia pr;wczrn_v lrngedii nad grobem Alfonsrnr Marii Duplessis - rozpoczql 
snojq po ll'icść o Damie Kamclion·ej. po1rieść. którą napisa ł. chcąc oez_1'Śtić imię je
drn cj wartościon ej. jedvnej napra 11 ·dę kochanej kobie tv 11· swoim żvci11 . Ksiąikr 

przerobi/ na sztukę tc11trnlnq. IV 111clodramacie ·Danw Ka.meliowa „ pragnęfr 11 1'-'lą
pić n·szrstkie n11j11 ·iększe aktorki faiata . Brio to marzenirm tvc/1 kobiet. nierzadko 
przeż.nrającvc/1 tragedie podobne do tmgedii Alfons_l'll_)' Marii Dupifssis. dziewcrnH" 
z ludu. kt óra dzi11'11vm zbiegiem okoliczno.ki. dzięki s11·eoH1 talenton-i i osobistemu 
n1·okowi. wzniosill się na szcz_11_1· po1mdzenin. a/Jr zginąć za mir 11·ie/kiej mi/ości.„ 

By! to temat wymarzony dla Venliegu. Pi;;al ··Traviatę· · w transie. Fia
sko w „Tea tro La France··. przeżvl najbo l eśni ej , widząc jak niesprawiedli
wo '-ć mieszczailskiej moralnośc i nada l rani ukochany cel jego życia. "·!\ ie 
zrozumieli niczego z mojej muzyki !· oświadczy! po kl ęsce ·'Tra via ty"' „. Mo
że nic zdawal sobie sprawy z tego, że również jednym z powodów fi aska by-
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la fatalna obsada prapremiery. Piękną. uwodzicielską ., wnierającą na suchoty. 
Violettę. śpiewala w "'Teatro La Fenice ~ gruba. niezgrabna Salvini-Donatel
li , która w scenie śmierci schorowanej suchon1icy wprost śmieszyla. Partię 
romantycznego kochanka, Alfreda, śpiewal sztywny jak kij , zimny Graziani , 
dvsponujący ostrym, nieprzvjemnvm w brzmieniu tenorem. Szlachetnego oj
ca Alfreda, Germollta, odtwarzał Varesi, doskonaly przed dwoma laty Rigo
letto. ale na premierze "Traviaty" miaJ już zerwany glos i w dodatku był 
niedysponowru1y„. Reżyseria zbiorowa roila się od blędów i nieporozumień. 
Tak to nieforturn1a obsada i realizacja zamordowała to piękne, ale także 
trudne do przelknięcia dla ówczesnych sluchaczv dzielo. 

\V czternaście miesięcy później w tean·ze "San Benedetto» partię tytuło
wą śpiewala olśniewająco pi ękna i czarująca wdziękiem Maria Spezia, której 
glos porównywano do glosów uajslynniejszych sopranistek ówczesnej opery., 
do glosów Pastv i Malibran. 

Na wiei.kich scenach operowvch calego świata partię Violetty kreowaly 
największe gwiazdy światowej wokalistyki: Adelina Patti , w Ameryce odno
sila tryumfy jako \fiolet ta jedna z najwięk szych śpi ewaczek 
polskich, Marcelina Sembrich-Kochailska, Lily Pons. Maria Cal-
las. "Dama Kameliowa" byla też bohaterką nie jednego 
filmu. gdzie kreowaly tę rolę Pola Negri , lvon11e Prin
teps. Grela Garbo, Isabelle Huppert.„ W Polsce slynny
mi Violeuarni w "'Traviacie' była wspomniana już 

Marcelina Sembrich-Kocbar\ska. Janina Korole
wicz-Waydowa. Ewa Bru1drowska-Tw·ska, Barbara 
Kostrzewska. 

We Wrocławski ej Operze "Traviata" wystawiana 
już byla 4 razy. Za dyrekcji Stru1islawa Drabika, 
w drugim roku jego dziaJaL10śc i 16 października 
1946 roku , poci muzycznym kierownictwem Kazi
mierza Boilczy Tomaszewskiego, w reżyserii .Jruia Popiela, 
choreografii Zygmunta Patkowskiego. scenografii Aleksandra Jędrzejewskie
go i Wieslawa Langego. 23 października 1947 roku wystay,~ono "·Traviatę'' 

za dyrekcji Kazimierza Wilkomirskicgo. Obsada realizatorów byla ta sarna 
co przed rokiem. Po raz trzeci zrealizowano "'Traviatę' za ponownej dyrek
cj i Kazimierza Wilkomirskiego. 1Oczerwca1960 roku. pod muzycznym kie-
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rownictwem czeskiego dyrygenta Oldricha Pipka. w inscenizacji i reżyserii 

Zygmunta Biliilskiego. choreografii Jerzego Gogola i scenografii Izabeli So
jeckiej-Konarzewskiej. Po raz czwarty ukazala s i ę ·"Traviata" na afiszu Par\
stwowej Opery we Wroclawiu za dyrekcji Ludwika Mi.ki w czerwcu 1975 ro
ku pod muzycznym kierownictwem Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, w insce
nizacji i reżyserii Bogus ława Danielewskiego, choreografi i Maksymiliana 
Mroza i scenografii Stan isława Bąkows kiego. Realizacja ta utrzymywala się 
w repertuarze Opery Wroclawskiej aż do bieżącego sezonu. 

Wojciech Dzieduszycki 

ANDRZEJ KALININ, MACIEJ KRzYSZTYNlAK 
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Streszczenie 
libretta 
Proszę JH"lC1~.1;~1 :.u'· 1.,;mi111 „;ę 

/M)<init.sit kur1~11:i (której nie ma A.I I. ) 

Aktl 

\V apartamentach uroczej, uwielbianej przez najwytworniejszych męż
czyzn Paryża. pięknej kw·tyzany. Violetty Valery. zebralo się wesole grono 
prZ)'jaciól. Mlodv Alfred Germont. który po raz pierwszy przvszedł do domu 
Violelly, wprowadzony przez jednego z jej wielbicieli. intonuje toast na cześć 
władającej światem milośc i (v·Libiamo! Libiamo!„: ' ). Przystojny arvstokra
ta zakochał s i ę we Violettcie od pierwszego wejrzenia. wyznaje jej swoj ą mi
lość . Violena jednak odpo11~ada Alfredovi. że nie jest już zdolna do prawdzi
wej milości i radzi mu, aby zaponmial o niej„. póki jeszcze uczucie nie sta-

ANDRZEJ KALININ 

nie się prawdzi11~e gl~bokie (d uet '·Cn di fe li ce. eterea . . ·').Jednak pod 1111łv
wem slów Alfreda w sercu Violett\' budzi się dawno zapomniane uczucie mi
lośc i . Po rozej ściu się gośc i. Violetta rozmyśla nad samot nośc ią i pustką swe
uo j)Ozornie wesołeuo i beztroskieuo życia. W 1· e1· sercu brzmią 1' eszcze slowa L'< . „ t"' r . 

wyznania AJfreda ... Postana11~a zerwać z dot·vchczasowvm żvciem i s tanąć 
11 .boku Alfreda (aria '·Ah! forse lui - Sempre libera„. „). 
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Akt II 
I Odsłona 

Alfred i Violetta porzucili Par)'Ż i zamiesz
kali pod miastem w niewielkiej willi, z dala od 
wielkirgo świ ata. pogrążeni w swojej rnilości 
(aria Alfreda "·De miei bollenti spiriti„.„ ). Alfred 
prz\'padkiem dowiedzial s i ~ od slużącej Anniny, 
że Violetta ma duże trudności matcriaJne i nawet 
chce sprzedać swoją biżuterię i urządzenie pary
skiego mieszkania . .Jedzie więc Alfred do Pcu·y
ża - w tajemnicy przed Violettą aby zdobyć po
trzebne finanse na sp lacenie dlugów i zobowiązań uko-
chanej kobiety. Nagle zjawia się ojciec Alfreda, żądając od Violetty zerwania 
z ukochanym. - Siostra AJfrcda jest zaręczona i gdyby jej narzeczonv dowie
dzial s ię. że Alfred żyje z kurtyzaiu1, zcrwalbv zaręczyny. nie chc..1c mieć nic 
wspólnego z upadlą kobietą. Gennont po rozrno111e z Violettą. zorientowal 
s ię . że wybrana jego syna jest wartościową kobietą o czującym sercu. Powa
ga jej uczu ć wzrusza go glęboko, mimo 10 - ze względu na przesądy zakorze
nione w jego środo11~sku - blaga Violenę. aby dla dobra Alfreda i jego rodzi
ny - zrezygnowala ze swego szczęścia i mil ości i opuści la Alfreda (duet "Ah. 
di te alla gio11ne„. "'). Violetta z bólem godzi się na tę ofiarę .. obiecuje Ger
monto11~, że podepcze swoje uczucia i porzuci Alfreda. Gdy ukochany wra
ca z miasta oświadcza mu, że musi na krótko w1iechać do Paryża. Po W)ieź
dzie Violett)' AJfred odnajduje list, w którym ona donosi, że nie może żyć 
z Alfredem z dala od świata , powraca do Paryża i do dawnego n·ybu życia. 
Zrozpaczony i wści ekl y Alfred, "')'biegając z willi, spotyka się ze swym oj
cem Germont blaga syna, aby nie szukał Violetty, by wróci! do rodziny (aria 
"·Di provenza mare il suol... ") . Prośby starca nie odnoszą skutku. Alfred 
spieszy do Paryża, aby odszukać Violettę, która - w jego mniemaniu - tak 
boleśnie zadrwila z jego najserdeczniejszej milości. 
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li Odslona 

W salonie prz)iaciólki Violett\'. Flory Bcrvoix, przyjęcie. na którvm - ce
lem zabawienia gości - występują hi szpańscy tancerze. Zjawia się Alfred 
i spostrzega Vio l ettę u boku barona Oouphol. Gdaje, że nie 1vidzi ukochanej 
i siada do gry w karty z baronem. Wygrywa bardzo dużą sum~ i doprowa
dzając do kłótni z rywalem. wyzvwa go na pojedynek. Violetta stara s ię prze
szkodzić w starciu - wtedy Alfred obsypuje ją obelgami, rzuca jej pod nogi 
wygrane przed chwilą pieniądze . wolając, że jest to zaplata za spędzone 
z nim chwile. upokorzona, zrozpaczona Violetta mdleje. Zjawia s ię Ccr
mont. który czyni synowi gorzkie wyrzuty za jego brutalne zachowanie si ę 

wobec nieszczęśliwej kobiety. 

Aktill 

Zlamana tragicznymi przcżvciami. opuszczona przez przyjaciól. śmier

telnie chora \ 'ioletta. zamieszkuje z wi erną s lużącą Anniną w ubogim miesz
kaniu. marząc o 1)111. aby przed śm i ercią raz jeszcze zobaczyć 11kochanego 
(aria '·'Addio del passato ... . '). Alfred do"~edzial się od ojca jaką o fiarę ponio
sla dla jego rodzi.ny Violetta. Przybywa z Cermontcm do mieszkania Violct
t1·. alw poj11ć ją za żonę. Violetta na widok ukochaJ1cgo odzyskuje na chwi
l ę silv . Snują oboje marzenia a przyszlyrn zczęściu.Siestel)' - za późno ! Vio
letta w ramionach Hkochancgo umiera. Tak bylo dotvrhczas w ko11ew11cjo
nalnl'lh przedstawieniach "TraYiaty"'" . .lak będz ie dziś w inscenizacji Ha
nuszkiewicza? Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć . 

\\!.D. 

JOLANTA ŻllURKO, ANDRZEJ KALI NIN. 
DAJUU5Z DRELICHOWSł\I , BcX;trsu.w SlYNAl..SKI. EWA 0..ERMAI\, PIOTR NALEŻ'ITY 
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KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚC I 

GIUSEPPE VERDIEGO 
1813 - 10 października w Rancole kolo Bw;seto urodzil o ię •)ll kramarza, Carla Verdiego. 

Giuseppe Verdi. 
1823 - Giuseppe przrjęty "' li !opadzie do ginuiazjum w Buo:.cto. 
1832 - Udaje s i ę na naukę do ~lcdiolrum dzięki otvpeudium. Otrz)lTianego z dobro

czrnnrch funduszy miasta I l11sse10. 
- W czerwcu nie prz) jęty do Konserwatorium mediolańskiego . Zostaje uczniem Vin

zenzo Levignicgo. 
1835 - 5 marca zostaje przyjęty na ;,tano\\i:.ko dyrygruta chóru, organistv i nauczvciela 

muzyki w Busseto. 
1833 - i maja żeni się z córlą swego dobroczyl1cy. \lllouia BarrzziPgo, ~largheritą Barezzi. 
1837 - 28 marca rodzi oię córka \'irgi11ia. 
1838 - J 1 lipca rodzi się >)n Romtu10. 

- I 2 sierpnia umiera Virginia. 
- 8 wrze,;uia Verdi wyjeżdża z Margheritą do ~fodi o l anu. 
- 23 października ustępuje ze tanO\\~sk a dynge nta chóru, organisty i nauczyciela 

muzyki w Busscto. 
1839 - 22 października umiera Romano. 

- 17 listopada premiera w metliola1iskej '"La Scala·· pienvszej opery Verdiego "Oberto. 
eonie di San Bonifazio-·. Sukces. 

l 840 - 18 marca umiera Margherita. 
- 5 \\rteśnia premirra w "La Scala" opery -Un giorno di regno' ("O finto Stanislso"' ). 

Kompleu1e fiasko. 
1842 - 9 marca premiera "Nahucco" w "La Scala". Dużv suk ces. 
18ł3 - 11 lutego premiera 11· "La Sca la·· "Lombardi ulla prima crociata' , w 1847 

przerobiona poci Mulem "Jcrusalem ". 
- -t h ·ie1nia - pierwsza opera "Naburco" w KSn11e11hor Theater we Wiedniu. 

1844 - 9 marca premiera "Erna11i" w "Teatra La Fenice' w Wenecji. 
- ::i listopada premiera "Due F oscari- w "Teatra Argentinu - w Rz)lllie. 

1845 - 15 lutego premiera -Joanny tfArc„ w mediolański ej "La Scala·. 
- 12 września premiera •Alzira" w "Teatru SaI1 Carlo' w Neapolu. 

1846 -17 marca premiera "Ati ll a" w "Teatro La Feuice- w Wenecji. 
1847 - 14 marca premiera "~ lacbeth „ w "Teatro della Pero-ola „ we Florencji. Prterobiona 

w 1865. 
- 22 lipca premiera · Masuadieri "' w Her Majesty's 'Theatre w Londynie. 
- 26 lis10pada premiera • Jerusalem" (przerobione "Lombardi alla prima crociata ") 

w Grande Opera w Parvżu. 
- jawny związe k z Ciuseppiną ( " Peppiną„ ) St.repponi . 

19 



1848 - 18 marca powsta lo .,Cinque Cionate' w Mediolanie. 
- 23 lipca bitwa pod Custozzą. 

- 25 paździemika premiera -corsaro ·w Teatro Grande w Trieśc i e . 

1849 - 27 stycznia prmtiera · Hattaglfa di Legnano" w "Teatro Argenlina "' Rzmiie". 
- 23 marca bitwa pod :\ovarą. 
- 2 lipca zajęcie Rzymu przez woj>ka wlo,;kie . :\a murach wloskich miast napisv 

"VIVA V ER D I" 
- Vittorio Emanuele Re D'ltalia - -:'\ierh ż)ie Wiktor Emanuel Król Wioch - oznaj
miające znaczenie walki \'erdiego o wyzwolenie poląrzonych Wioch spod jarzma 
najeźdzców. 

- 8 grud1tia premiera -Lui.e ~filler· w ·Teatro San Carlo· w 1eapolu. 
1850 - 16 listopada prapremi1'ra "Stilfelio- w Teatro Grande w Trie'cie. Pl"'Lerobione 

w 1857 pod nazwą ·A.;oldo ". 
185 1 - I 1 marra prapremiera "Rigoletto- w "Tcatl'o La Fenire - w " 'enecji. 

- 28 rzerwca umiera matka \'rrdiego. Luigia Verdi z domu llttini. 
1852 - 2 lutego prapremiera ·Damy Kameliowef Aleksandra Dumasa-S)1la w tea trze 

\ ' audeville w Paryżu. 
1853 - 19 stycznia prapremiera "Trovatore" (~Tn1bad11ra'' ) w "Teatro Apollo" w Rzymie. 

- 8 marca fia ko prapremiery "Traviat1•" w "Teatro La Fenice" w Wenecji. 
1855 - 13 czerwca prapremiera ·Nie zporów Sycylijskich· w Grande Opera w Paryżu . 
1857 - 12 marca prapremiera ,:Simone BoccasLgera" w .:Teatro La Fenice" w Wenecji. 

- 16 wrzesień premiera "Aroldo, (prw'Obiony "Stiffelio "). w "Tearro Nuorn" w Rimini . 
1859 - 17 lutego prapremiera "Balu Makowego· w ·'Teatro Apollo" 11· Rzvmie. 

- 24 czerwca bitwa pod Sa lferino. 
- 17 września pierwsze spotkanie Verdiego z Cavourem. 
- 29 września Verdi pośl ub i a CiuseJJpinę St1·epponi: 
- 15 października Verdi jako deputowany przyjęty w Turynie przez Victora Ema-

nuela li. 
1860 - 5 maja \\)"prawa "Tysiąca " pod dowództwem Carilialdiego na Sycy li ę i Neapol. 

- Zwolanie pierwszego. ogólnowloskiego parlamentu w T urvnie i proklamowanie 
Królestwa Wloskiego. 

186 1 - 27 stycznia Verdi zostaje deputowanym pierwszego parlamentu włoskiego na ży -
czenie i za poparciem Cavoura. 

- 26 lutego proklamacja Victora Emanuela Il na króla Włoch . 
- 15 marca ukonstytuo~•anie Państwa ~loskiego . 
- 7 czerwca umiera Cavour. 

1862 -10 listopada prapremiera "Forza del destino" w Operze Dworskiej w Petersburgu 
(przerobiona \1' 1869) . 

1865 - 21 kwietnia premiera przerobionej opery "~ l acbeth , w Theatre L)1·iq11e w Pan·ż u . 
1866 - 24 czerwca bitwa pod Custozzą. 

- 3 października pokój wiede1iski . 
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1867 - H s1ycznia umiera ojcier Verdiego. Carlo Verd i. 
- 11 marca prapremiera · Don Carlosa - w Grande Opera w Paryżu (przerobiony 

w 1884). 
- 21 lipca umiera Antonio Barezzi. 

1868 - 10 czerwca spotkruiie z Alessandro ~1ru1zonim. 
1869 - 27 lutego premiera przerobionej ·~locy przeznaczenia- w "La Scala" w Mediolanie. 

- 13 listopada umiera Gioacchino Rossini. 
1870 - 2 paźdz i emika bitwa pod Sedauem. 

- 20 paździ emika kapitulacja Rzpnu. Konier Pailstwa Kośc i e lnego. 
1871 - 24 grudnia praprcmirra "Aidy" w Teatrze Kedywa". Kail"'Le. 
1872 - 8 lu tego premiera '·,\id) - w mediolaliskicj "La Sca la". 
1873 - 1 kwietnia picrn·sze \\)'kouanie kwarteni sniyrzkowego w Neapolu. 

- 22 maja umiera Alessandro Mazoui. 
1874 - 22 maja piern·sze \\)'konanie napi ancgo ku prunięci ~lazoniego · Requiem·· pod 

hatutą Verdiego w kościele San ~1arco w ~lediolanie. 
- 8 grudnia Verdi w1 brany senatorem Królestwa Wloch. 

1880 - 18 kwicatia pierw ze wykonanie "Pater Noster" i "Ave Maria- ("Kompozycje Dan
tego- ) w mediolańskiej "La Scala". 

1881 - 24 marca wy, tawienic przerobionego "Simone Boccanegra" w mediolańskiej "La 
Scala". 

1884 - 10 stycznia wystawienie nowej wersji "Don Carlosa-· w mediolai\skiej "La Scala''. 
1887 - 5 lutego prapremiera "Otella" w mediolal1skiej -La Scala". 
1893 - 9 lutego prapremiera "Falstaffa- w mediolaii kiej "La Scala". 
1897 - 14 listopada umiera \I' aint' Agata Gioseppina Verdi - "Peppuia ". 
1898 - 7 kll~ernia wykooanie trzech utworów z "Quatro pezzi sacri' w Grande Opera 

w Pa.11·żu (nic śpiewano "Ave Maria"). 
1899 - 31 grucillia Verdi ustanawia "Casa di riposo" - Dom spokojnej starości dla ar

tystów w Mediolanie. 
1900 - 22 lipca zamordowanie króla Umberta I w Monzy. 
1901 - 27 stycznia Giuseppe Verdi umiera w mediolaiiskim Grand Hotelu. 

- 26 lutego zwloki Giuseppe i Giuseppiny Verdich z lożone w mauzoleum przy "Casa 
di riposo" w Mediolanie. 
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KIEROWNICTWO SOLIŚCI ŚPIEWACY inspektor chóru I skrzypce oboje 
I ZESPOŁY OPERY Andrzej Antosik Danuta Szerminska pedagog 

WROCŁAWSKIEJ 
soprany I koncertmistrz Konrad Wojtowicz Jewglenia Jerszowa 
Monika Chabros· soprany Stanlslaw Czermak Renata Więclewska 

w sezonie 1996/97 Ewa Czermak Grażyna Czopowska asystent choreografa 
Izabela Frankowska Alicja Gołaszewska z·ca koncertmistrza rożek angielski Hanna Przyłudzko-
Aleksandra Lemiszka Maria Kamyczek -Nosal Igor Sołonienko Miroslaw Wiącek Karacie 

dyrektor naczelny Ewa Murawska-Kalinin Jolanta Kolodziejska 
i artystyczny Katarzyna Nowak Ewa Laprus Andrzej Stanczyk klarnety korepetytor 
Ewa Michnik Jolanta żmurko Halina Majos Maria Surówka Roman Astriab Ewa Kryczka 

Ewa Olszewska Grażyna Starczynska Jadwiga Rymarczuk 
dyrektor mezzosoprany Agnieszka Pniewska Jan Szczerek Lech Stasiak inspektor 
administracyjny Dorota Dutkowska Mirosława Rychłowska- Piotr Bułło Kazimierz Kessler 
Sławomir Stobinski Elżbieta Kaczmarzyk- Dor cz Magdalena Wąsik fagoty 

Janczak Katarzyna Słowlnska Alina Markowska Andrzej Kuprianowicz I tancerze 
główna księgowa Maria Łukasik" Małgorzata Walczyk Barbara Palczak Natalia Fiodorowa 
Urszula Saj Agnieszka Rehlis Ił skrzypce Józef Czichy Bożena Klimczak 

Maria Wleklinska" alty Włodzimierz Gulka Krzysztof Kuęniak Rostisław Biliak 
kierownik muzyczny Aurelia Adamczak liona Borek Zbigniew Owczarzak" 
Tomasz Szreder tenory Ryszarda Cibicka Dorota Mirek-Kowal trąbki 

Bogdan Desoń" Daniela Frankiewicz Andrzej Tom Kazimierz Bujoczek soliści 
dyrygenci: Andrzej Kalinin Beata Gąsior Katarzyna Dąbrowska- Stanisław Szymanowski Elżbieta Lejman 
Ewa Michnik Edward Kulczyk Joanna Grabowska Maleszko Mirosław Wenc Katarzyna Oleksiak 
Tomasz Szreder Igor Łoslejew Beata Kaczmarska Anna Gac Wakako Shimizu 
Tadeusz Zathey Adam Zdunikowski" Jolanta Michalak- Agnieszka Cielek waltornie Celina Styś 

Lechowska Irena Burmecha Mirosław Wagner Anna Szopa 
główny specjalista barytony Jolanta Serednicka Regina Liszka Jerzy Porębski Piotr Chudzicki 
ł doradca Wojciech Dyngosz• Stanisława Strugała Krzysztof Proskien Piotr Oleksiak 
d.s. programowych Zygmunt Kryczka Anna Wojciechowska altówki Adam Jastrzębski Paweł Oleksiak 
Mieczysław Dondajewski Maciej Krzysztyniak Romuald Żarejko Henryk Byś" 

Zbigniew Maclas· tenory Marek Kaminski Jan Grela" koryfeje 
konsultant Bogusław Szynalski" Jan Andrunyk Andrzej Szykuła Adam Wolny· Urszula Adamowska 
d.s. opieki reżyserskiej Jacek Ryś Andrzej Antosik Barbara Opalinska Moria Kowalska 
Robert Skolmowski Rafał Songan• Jan Dukszta· Włodzimierz Górecki puzony Maria Krzeszowlak 

Andrzej Witlewskl Paweł Gawronski" Elżbieta Siedlecka Kazimierz Puchalski Barbara Kslążczyk 
asystent reżysera Jarosław Królikowski Henryk Dudek Maria Łaznowska 
Maria Łukasik basy Ryszrd Mraz wiolonczele Tomasz Druzd" Barbara Szostakowska 

Wiktor Gorelikow Bolesław Słowinski Marian Maciejewski" Marzena Urbanowicz 
scenograf Marek Kępczynski Andrzej Straszak" koncertmistrz Dariusz Drelichowski 
Małgorzata Piotr Należyty Tadeusz Szeptycki" Krystyna Marche! tuba Jarosław Józefczyk 
Słoniowska Janusz Zawadzki Andrzej Wójcik" Henryk Królak 

Radosław Żukowski basy Dariusz Piecha Piotr Kosinski" Marcin Nowak 
Inspicjenci: - współpraca Andrzej Adrianowicz Maria Palmowska- Jakub Spoclnski 
Adam Frontczak Mieczysław Chodaczek Szwechlowicz perkusja 
Julian Żychowicz korepetytorzy solistów: Marek Ciepły Tomasz Gardziejewski Zbigniew Wojciechowski zespól 

Anna Danielewicz Marcin Herman Magdalena Bogdanska Krzysztof Loho Alina Szymczyk 
kierownik działu Barbara Jakóbczak- Marek Klimczak Magdalena Oleksyk Jarosław Paszko Marzena Krzistkowska 
koordynacji pracy arty- Zathey Marek Kłosowski Krystyna Wojciechowska" Anna Kołek 
stycznej Halina Rachwalik Krzysztof Marusieński kontrabasy Monika Merxmulier 
Krystyna Preis Maria Rzemieniecka Kacper Opolski Wiesław Kaczmarczyk harfa Sylwia Olejniczak 

Jerzy Szlachcic Ireneusz Szykuła Elżbieta Marczak-Wilkosz Małgorzata Smolarz 
kierownik działu CHÓR Marian Szpak Krzysztof Kafka Gabriela Zając 
promocji Aleksander Furgała • - współpraca Marek Bronszkiewicz 
I obsługi widzów kierownik chóru ORKIESTRA Monika Józefczyk 
Beata Smolinska Małgorzata Orawska flety Donata Smulko 

Inspektor orkiestry Małgorzata Borzęcka BALET 
bibliotekarz nutowy korepetytor chóru Lech Stasiak Tadeusz Witek • - współpraca 
Lech Stasiak Magdalena Jaszczak Cezary Traczewski kierownik 

Albert Nawarecki Maria Kijak 
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KIEROWNICTWO 
TECHNICZNE 

kierownik techniczny 
Janusz Słoniowski 

kierownik sceny 
Jan Romanowski 

kierownik magazynu 
kostiumów 
Krystyna Cichosz 

mistrz oświetlenia 
Sławomir Daszkowski 

mistrz elektroakustyki 
Jerzy Gałek 

kierownicy pracowni: 

krawieckiej męskiej 
Waldemar Krawczyk 

krawieckiej damskiej 
Teresa Kurkowlak 

pracowni szewskiej 
Zbigniew Cendro 

pracowni perukarskiej 
Grażyna Matuszak 

pracowni malarskiej 
Zbigniew Francuz 

brygadzista pracowni 
modelatorskiej 
Tomasz Król 

brygadzista pracowni 
modystycznej 
Romana Mysza 

brygadzista pracowni 
stolarskiej 
Kazimierz Graczyk 

brygadzista pracowni 
ślusarskiej 
Grzegorz Grenczak 

brygadzista pracowni 
tapicerskiej 
Wojciech Derucki 

brygadzista 
pralni-farbiarni 
Teresa Grzybek 

redakcja programu 
Beata Smolińska 
Bożena Owczarzak 

opracowanie graficzne 
studio WIZARD 

fotografie 
Marek Grotowski 

wydawca: 
Państwowa Opera 
we Wrocławiu 
ul. Swldnicka 35 
50-066 Wrocław 

telefony: 
BIURO PROMOCJI 
I OBSŁUGI WIDOWNI 
34-307-27 
34-386-41 - centrala 

druk: 
Drukarnia A-Zet 

24 

t:1 
N ..... 
PJ 
........ 

N c:: N 
ro 

Q t:i N 
N o 

O" 
"" ~ c o en 3 ..... 

"lj :). 
ro 

~ ::i 

Q 




