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PoRTRE1Y 

{...) - Czy nie znałeś czasem osoby na
zwiskiem Małgorzata Gautier? 
- Damy Kameliowej? 
- Takjest. 
- Ol bardzo dobrze! 

Temu „ bardzo dobrze " towarzyszył 

częstokroć uśmiech, nie dozwalający 
żadnej wątpliwości co do swego znacze
nia. 
- A więc - cóż to była za dziewczyna? -
pytałem dalej. 
- Dobra dziewczyna. 
- Czy to już wszystko? 

- Mój Boże! no tak - miała ona więcej 
rozumu, a może i więcej serca niż inne. 
- Czy nic dokładniejszego nie wiesz o 
niej? 
- Zrujnowała barona de G„. 
- Tylko? 
- Była kochanką starego księcia de „. 

- Czyż w istocie była jego kochanką? 
- Tak mówią - w każdym jednak razie 
kosztowała go bardzo wiele. (...) 
- Czy nie miała ona czasem kochanka 
nazwiskiem Armand Duval? 
- Wysokiego blondyna? 

- Tak. 
- Miała. 

- Któż to jest ten Armand? 
- Młody człowiek co zjadł z nią niewiel-
ki mająteczek jaki posiadał i wskutek 
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czego, zdaje mi się, zmuszony był ją po-
rzucić. Mówią, że szalał za nią. 

- A ona? 
- Ona kochała go tak bardzo, tak jak ko-
chają podobne dziewczyny Nie trzeba od 
nich więcej żądać nad to, co mogą dać. 
(„) 

(„) Małgorzata bywała obecną na 
wszystkich pienvszych przedstawieniach 
teatralnych i przepędzała swoje wieczo
ry na widowiskach lub balach. Każdą 
razą, kiedy grano nową sztukę, można 
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było być pewnym, że się ją obaczy wraz 
z trzema rzeczami, które jej nigdy nie 
opuszczały i które zawsze zajmowały 
p17odową poręcz loży: lornetką, workiem 
cukierków i bukietem kamelii. 

Przez dwadzieścia pięć dni miesią
ca kamelie były białe, a przez pięć 
ostatnich były czerwone - nikt nie do
wiedział się przyczyny tej rozmaitości 
barw, którą zaznaczam nie mogąc jej 
wytłumaczyć, a którą uważali wszyscy 
uczęszczający do teatrów. 



Nie widziano nigdy u Małgorzaty 
innych kwiatów jak tylko kamelie. Z te
go też względu zwano ją u pani Barion, 
jej kwiaciarki, Damą Kameliową i ten 
przydomek jej został. (..) 

(..) Wybacz pan, ale zdaje mi się, że 

ta panna Gautier przepędziła trochę 
nieporządne życie. Teraz, biedna pan
na, umarła .. . i zostało z niej to samo co 
z tych wszystkich, które nie mają na 
sobie zarzutu ... A więc! Kiedy krewni 
osób pochowanych obok niej dowie
dzieli się, kto ona taka, sprzeciwi/i się 
temu, by ona tu spoczywała, mó
wiąc, że dla takich kobiet, podob
nie jak i dla biednych, powinny 
być osobne miejsca. Czy widział 
kto co podobnego? O, ja ich do
brze znam, tych wielkich panów, 
co cztery razy w roku odwiedzają 
swych zmarłych i przynoszą sami 
kwiGty! Którzy każą ryć na grobie 
Izy o jakich im się ani śni nawet 
i którzy robią trudności co do są
siedztwa swych grobów. Chcesz 
pan to wierz, ale ja nie znalem tej 
panny, nie wiem co ona zrobiła -
a przecież ja ją kocham i mam sta
ranie o nią, a nawet sprzedaję dla 

niej kamelie za cenę jak można najspra
wiedliwszą. Mam dla tej umarłej pew
ne uczucie. Mówią, że byli ludzie, któ
rzy się znljnowali dla tej dziewczyny 
i że miała kochanków ubóstwiających 
ją ... no! kiedy sobie pomyślę, że tylko 
jeden przychodzi, by kupić dla niej 
kwiatek. .. to jest ciekawe i smutne.(..) 

[w:]A. Dumas-syn, Dama Kameliowa, 
przekład W.P.[rzyborowski], Warszawa 
1870 
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STRESZCZENIE OPERY 

Akt pienvszy Akt drugi 
aryż, ok. 1830 roku, odsłona pierwsza 

~ , sierpień. ~~~(~..::o illa pod Pary-
. Cały snobistyczny pół- !.~~:n~ żem, styczeń. 
~ światek Paryża bawi się ~~ Violetta uległa 

na przyjęciu wydanym przez piękną kur- ) ~ w końcu Alfre-
tyzanę Violettę Valery. Wśród gości jest dowi i sam zaczęła darzyć go szczerym 
także zakochany w Violetcie młody ary- uczuciem miłości. Dla niego zerwała 
stokrata - Alfred Germont. Jego miłosne z przeszłością i zamieszkała na wsi. 
wyznania mile zaskakują próżną kobie- Jednak wystawne życie, do jakiego 
tę. Jednak nic nie może wpłynąć na oboje nawykli i brak stałego źródła 
zmianę jej dotychczasowego trybu życia. dochodu, szybko stały się powodem ich 

I choć czuje ona jego jałowość i pust
kę, nie decyduje się powrócić na 
dobrą drogę. Tym bardziej, że jej 
dni są policzone - ataki słabo
ści są dowodem na to, że ciało 
Violetty spala gruźlica. 

kłopotów finansowych. Violetta w ta
jemnicy przed ukochanym wyprzedaje 
swój majątek. Alfred, dowiedziawszy 
się o tym od służącej, jedzie do Pary
ża, by zdobyć środki na 
spłatę dłu-



wa
niem mło

dzieniec znaj
duje list, w którym 

Violetta pisze, że żegna go 
na zawsze. Reszty Alfred domyśla 

się sam, widząc leżące na stole zapro
- gów. N ie- szenie na przyjęcie od dawnej przyja
spodziewanie pojawia się ciółki Violetty - Flory. A więc jego uko

ojciec Alfreda - Giorgio Gerrnont. Sta- chana rzuciła go w ubóstwie, by powró
nowczo żąda od Violetty, by opuściła 
jego syna, a tym samym uwolniła ich 
rodzinę od hańby,jakąjest związek Al
freda z kurtyzaną. To z jej powodu 
może dojść do zerwania zaręczyn sio
stry Alfreda z młodzieńcem z dobrej ro
dziny. Widząc jednak, że Violetta zmie
niła się i że dla ukochanego gotowa jest 
na wszystko, swe żądania zmienia 
w prośbę. Dla dobra Alfreda i jego bli
skich Violetta zgadza się ponieść ofia
rę ze swojej miłości. Odejdzie od nie
go. Alfredowi, który właśnie powrócił, 
mówi, że musi na jakiś czas wyjechać 
i zapewnia go o swoim uczuciu. Zde
zorientowany nieco jej dziwnym zacho-
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cić do dawnego 
życia! Wściekły i zrozpaczo
ny jedzie do Paryża. Nie jest go w sta
nie powstrzymać nawet ojciec, który 
błaga syna, by wrócił z nim do rodzin
nego domu. 

Akt drugi 
odsłona druga 

aryż. Bal u Flory. 
Już rozeszła się plot

ka, że Violetta nie tyl
ko rzuciła Alfreda, ale 

i związała się z pożądającym ją od daw
na baronem. I rzeczywiście: po chwili 
pojawia się ona sama w towarzystwie 
starego arystokraty, a tuż za nimi Al-

fred. Violetta stara się unik
nąć spotkania z dawnym ko
chankiem. Ten zaś, grając 

z baronem w karty, wygry
wa dużą sumę pieniędzy. 
Kłótnia wisi w powietrzu. 
W końcu Alfred i Violetta 

zostają sami. On, ofi
cjalnym to
nem, pyta ją 
czy powróci 
do niego. 
Ona nato
miast nie 

może wyjawić Al
fredowi prawdziwego po

wodu odejścia. Wie, że wówczas 
Alfred znienawidziłby nie tylko ją, ale 
i całą swoją rodzinę. By zakończyć mę
czącą ją rozmowę Violetta kłamie, że 
kocha barona. To jednak wywołuje 
w młodym Germoncie nowy atak 
wściekłości. Urażony w swej męskiej 
dumie Alfred, który przez dłuższy czas 



żył na koszt kochanki-kur
tyzany, teraz spłaca Violet
cie dług i w obecności 
wszystkich rzuca jej 
w twarz pieniądze wygrane 
od barona. Za późno poja
wia się ojciec Alfreda - ba
ron wyzwał już młodzieńca 
na pojedynek, a Violetcie 
nie został oszczędzony ko
lejny cios. 

Akt trzeci 
b ~ ypialnia Violet

ty w jej paryskim 
mieszkaniu; luty. 
Violettę opuścili 

wszyscy znajomi. Pozostała jedynie 
wierna służąca Annina. Odwiedza ją 
także stary przyjaciel - doktor Grenvil. 
Jednak nawet on nie jest w stanie po
móc udręczonej i umierającej na sucho
ty kobiecie. Ale nagle oto pojawia się 
Alfred. Po pojedynku, który zakończył 
się zranieniem barona, długo podróżo
wał, szukając w wędrówkach ukojenia. 
W koficu jego ojciec, dręczony wyrzu
tami, wyznał synowi całą prawdę . 

Chcąc jemu i Violetcie zrekompenso
wać cierpienia, daje im swoje błogosła
wiefistwo. W osłabione ciało dziewczy
ny wstępują nowe siły. Zdaje się, że już 
nic nie stoi kochankom na drodze ku 
szczęściu ... 

GIUSEPPE I GJUSE PPINA 

~" _ _ ; ::, erdi miał zastrzeżenia 
,1(-~~· ~~ w stosunku do prim a-
r 'V ,,„ ' 
~·~i'\t2Y Y donn. Ale gdy w roku 

·°"' ~ 1836 napisał swoją 
pierwszą operę, O berto, i pragnął 
wkraść się w łaski dyrektora La Scali, 
Bartolomea Merellego, musiał zwrócić 
się do jego kochanki, do mediolańskiej 
primadonny Giuseppiny Strepponi. 

Verdi, młody małżonek i ojciec dwoj
ga dzieci, zmuszony był prosić o protek
cję właśnie tę primadonnę. Wybierał się 

rozgoryczony - wrócił pełen zachwytu. 
Ta dwudziestotrzyletnia Strepponi 

była nieszczęśliwa - i może dlatego oka
zała się taka ludzka! 

Jej władca Merelli, dawny szpieg 
austriacki, traktował ją jak przedmiot 
będący jego własnością, jak jakieś tek
turowe kulisy w scenicznym inwentarzu. 
I chociaż Giuseppina miała z nim dziec
ko, nienawidziła go tak, jak tylko 
Włoszka potrafi nienawidzić. 

Verdiemu natychmiast okazała za
ufanie. 
- Zarekomenduję w La Scali pańskiego 
O berta. 

Operę rzeczywiście wystawiono, 
a sukces był tak wielki, że Merelli pro
sił kompozytora o dalsze dzieła. 

Lecz Verdi odmówił. 

- Nie będę już więcej pisywał operl 
Spotkał go ciężki cios: zmarła jego 

żona Margherita i dwoje dzieci. 
Nieco później Verdi znowu spotkał 

Strepponi. 
Oboje rozumieli się w swoim nie

szczęściu. Primadonna oczekiwała dru
giego dziecka; tym razem ojcem był Na
poleon Moriani, „pięknie umierający 

Giuseppina Strepponi 



tenor"; rzekomo pragnął ją wyzwolić, 
lecz potem traktował jąjeszcze hanieb
niej niż Merelli! 
- Niewiele jestem warta - mówiła Strep
poni - ale gorąco pragnę być lepsza. -
A potem: - Ma pan jakąś swoją nową 
operę, signor Verdi? 
- Jak dotąd tylko libretto. Nabucco ... 
- Jest tam dla mnie rola? 

Verdi milczał. 
- Niech pan napisze dla mnie. Niech 

pan napisze, proszę! 
Verdi napisał - dla Giuseppiny! 
W marcu 1842 Nabucco został po 

raz pierwszy 11ystawiony w La Scali. 
Giuseppina śpiewała rolę Abigail. 

Triumf był wielki. Verdi zdobył ostatecz
nie uznanie jako kompozytor operowy! 

Zakochał się w swojej muzie, Giu
seppinie. 

Ale ona chciała opuścić Italię 
i otworzyć w Pa1yżu szkolę śpiewu . 

Verdi blaga/ ją, żeby została. 
Uciekła przed jego miłością. Błagal

ny list Verdiego dołączyła w Paryżu do 
swego testamentu: 
- Gdy umrę, połóżcie mi go na sercu. 

Po wielu trudach udało się w końcu 
Verdiemu zdobyć jej miłość. Stał się 
tymczasem człowiekiem nadz11'.)'czajnie 

bogatym dzięki S11'.)'m sukcesom opero
wym, pieniądze napływały całymi stru
mieniami i mógł teraz zapewnić Giu
seppinie piękne i spokojne życie. 

Mieszkali razem w pałacu w jego 
wiejskiej posiadłości w Busseto. Lecz 
bogobojni mieszkańcy wioski odnosili 
się do kochanki Verdiego z nienawiścią 
i szyderstwem. Gardzili Giuseppiną 
i nie wchodzili do kościoła, gdy ona 
modliła się przy ołtarzu . Całymi lata
mi mieszkali kochankowie w swym nie
prawdopodobnie pięknym pałacu jak 
w próżni, szpiegowani przez własną 
służbę - „ osaczeni w Busseto ". 

W roku 1852 uciekli ze swego luk
susowego więzienia i pojechali do Pa
ryża . Z wyzłoconej, galowej loży oglą
dali przedstawienie sztuki Aleksandra 
Dumasa Dama Kameliowa - historię 

nieuleczalnie chorej kurtyzany Małgo
rzaty Gautier. 

Verdi ściskał rękę Giuseppiny. Myśląc 
o jej życiu, nagle zrozumiał: to była jego 
Traviata! 

Jeszcze w tym samym roku napisał 
operę i zawarł w niej najpiękniejsze 
melodie, jakie kiedykolwiek poświęcił 
kochankom. Jego własne przeżycia 
z Giuseppiną i krytyka bigoteryjnego 
otoczenia złożyły się na współczesną 
sztukę - gniewną i konsumpcyjną zara-

lia fraviafa 
zem. „ Więc pijmy, więc pijmy ten na
pój złocisty ... ". 

Premiera odbyła się w roku 1853 
w Teatra La Fenice w Wenecji. 

I zrobiła kompletne fiasko ! 
Widzowie nie mogli uwierzyć ani 

w uwodzicielską moc, ani w suchoty 
otyłej bohaterki tytułowej, Fanny 
Salvini-Donatello. A kiedy 
w trzecim akcie lekarz oznaj
mił, że pozostała jej już tylko 
godzina życia, publiczność 
wybuchła gromkim śmie
chem. Mimo to w ciągu 
następnych dziesięciole

ci La Traviata stała się 
triumfalnym sukcesem 
światowym. 

W roku 1856, w trzy lata 
po weneckiej premierze, Verdi 
ożenił się ze swą ukochaną Giu
seppiną Strepponi. 

La Traviata - muzyczny za
łącznik do paryskiego rachun
ku Balzaka: sto pięćdziesiąt ty
sięcy nielegalnych związków 
miłosnych rocznie! Verdi wy
olbrzymiał plotkę towarzyską tych 
czasów; nie uczynił tego jednak w spo
sób filozoficzny, a nawet ktytyczny, lecz 



dosadnie krwisty i bardzo, bardzo 
przejrzysty - zadowalając samego sie
bie. Kazał śmierci tremolować i słychać 
było, jak cień jej muska luksusowe, je
dwabne tapety. 

La Traviata z posępną pompą obwie
ściła początek la belle epoque, doku
mentowała radość życia samounice
stwiającej się sfery - bachanalia w ja
dowitych barwach, a do tego luksuso
we stroje, wspaniały blask żyrandoli 
i podniecenie szampanem. 

W czasie gdy kompozytor usankcjo
nował w obliczu kościoła i prawa swe 
własne prywatne szczęście i wprowa
dził Giuseppinę w nowy, zdrowy świat, 
paryskie snobistyczne środowisko żyło 
nadal w swoim półświatku Traviaty. 
Miłość stała się maskaradą, kosztow-

nym ćwiczeniem fizycznym, praktyką 
subkultury. Sprzedajną radość życia 
nabywało się po oszukańczo wysokim 
kursie. 

Aleksander Dumas sam był kochan
kiem autentycznej bohaterki swej sztu
ki, Marii Duplessis; podobnie jak po
wiernik kobiet, Franciszek Liszt. Gdy 
Dumas wydawał swoje paryskie uczty, 
kończyły się one przeważnie dopiero 
około dziewiątej rano szalonym galo
pem. Paniczykowie i kobietki padali 
wówczas wśród pustych butelek, popiel
niczek i porozrzucanej bielizny jak ku
kiełki, które odcięto od sznurków. 

[w:} W Haas, Słowiki w aksamitach 
i jedwabiach, przekład J. Kydryński, 

Warszawa 1986 
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LA TRAW4TA 

D
b rzyjęło się uważać 

~1fi~ Traviatę Giuseppe 
Jl\~ Verdiego za dzieło no
~ watorskie. Nie jest to 
pogląd do końca słuszny. Opera ta jest 
nowatorska w takim samym stopniu jak 
i wszystkie pozostałe dzieła włoskiego 
mistrza. Verdi był nie tylko światłym 
człowiekiem i wrażliwym artystą, ale 
również realistą, liczącym się z potrze
bami swoich odbiorców. Dbał o to, by 
widz w teatrze nie nudził się i stąd tro
ska choćby o to, by poszcze-
gólne akty jego oper 
nie trwały dłu-
żej niż czter
dzieści minut. 
Będąc wizjone
rem teatru, szu
kającym nowych 
form wyrazu i dążącym do 
przekształcenia tradycyjnej opery w dra
mat muzyczny, zawsze szedł na kompro
mis z przyzwyczajeniami publiczności. 
I dlatego każde jego dzieło, obok awan
gardowych, jak na owe czasy rozwiązań 
scenicznych i muzycznych, zawiera licz-

VERDIEGO 

ne konwencjonalne fragmenty, uświęco
ne włoską tradycją operową. Nowator
stwo Verdiego objawia się nam na wie
lu poziomach. Czasem polega ono na re
zygnacji z podziału na pojedyncze nume
ry, które zlewają się w dramatyczny ciąg 
scen (np. scena z Rigoletta, gdy błazen 
szuka w pałacu porwanej córki). Kiedy 
indziej jest to rozegranie akcji jedno
cześnie na kilku płaszczyznach, co po
ciąga za sobą interesujące rozwiązania 
muzyczne (Miserere w Trubadurze) czy 



też zastosowanie specyficznej dla Ver
diego formy, jaką jest aria na chór 
(słynne Va pensiero z Nabucca). Długo 
można byłoby wymieniać nowości, ja
kie proponuje w swym teatrze Verdi. 
Ale rzec można jedno: kompozytor 
wprowadza je sukcesywnie. Żadnej 
z jego oper nie można określić mianem 
„rewolucyjnej". Utwory sceniczne Ver
diego stopniowo ewoluują w stronę 
dramatu muzycznego. Otello i Falstaff. 
będące ukoronowaniem jego twórczo
ści, są owocem owej ewolucji. Wszyst
kimi wcześniejszymi dziełami Verdi 
przygotowywał siebie do stworzenia 
tych dwóch dramatów, a publiczność -

do ich odbioru. W życiu i twórczości 
kompozytor unikał ekstrawagancji i by 
nie razić konserwatywnej , mieszczań
skiej publiczności swoimi nowinkami 
pisał dla jej ukontentowania także mu
zykę w „dobrym, starym operowym 
stylu". Tak ma się też rzecz zjego 
dziewiętnastą operą Traviatą, gdzie to, 
co stare, przeplata się z tym, co nowa
torskie. 

Rzeczą najbardziej śmiałą jest jej 
tematyka. Swoją główną bohaterką Ver
di z Piave uczynili kurtyzanę, której po
święcenie budzi współczucie. Tytuł 
opery - La Traviata czyli Zbłąkana, 

brzmiał nad wyraz ironicznie, wziąw
szy pod uwagę fakt, że błądzącymi bo
haterami są raczej obydwaj arystokraci 
z rodziny Germontów. Popularny 
w operach tamtego czasu typ kochają
cego ojca, jakim jawił się nam na po
czątku stary Germont (troska o syna 
i córkę), nabrał w operze Verdiego no-

lia 'ffaviafa 

wych , odpy-
chających odcieni. Bohater stał 

się zdolny do wspaniałomyślnego ge
stu i dał młodym swoje błogosławień
stwo wówczas, gdy wiedział już, że Vio
letta jest umierająca i że jego syn nie 
zdąży popełnić mezaliansu. Jak by tego 
było mało -dramat bohaterów rozgrywał 
się niemal współcześnie, a więc komen
tował ówczesną rzeczywistość . Po klę
sce premiery, rozumiejąc racje i niezado
wolenie swojej publiczności , Verdi prze
niósł akcję opery do roku 1700, by choć 
historycznymi strojami rozmyć realizm 
historii Violetty i Alfreda. I to publicz
ności wystarczyło, by rok po nieudanej 
prapremierze przyjąć dzieło entuzja-

stycznie. A przecież Verdi nie zmienił 
w nim prawie żadnej nuty! W Traviacie 
spotkamy wiele ciekawych nowych roz
wiązań, które publiczność przełknęła 
dzięki przyobleczeniu ich we fragmenty 
pisane zgodnie z przyjętymi regułami 
sztuki operowej. 

Przyjrzyjmy się poszczególnym od
słonom opery. I tak: akt pierwszy. 
Zgodnie z operową tradycją rozpoczy
na go scena zwaną introdukcją, podczas 
której widzowi zostają przestawione 
postacie dramatu. Stają więc przed 
nami: płoche i lubiące nocne szaleństwa 
przyjaciółki - Violetta i Flora, dusza to
warzystwa - Gaston, jego przyjaciel, 
nieco speszony obecnością tylu zmysło
wych kobiet - Alfred, bywalcy wszyst
kich przyjęć - doktor Grenvil i markiz 
d'Obigny oraz mrukliwy i marzący 
o Violetcie jako swej utrzymance - ba
ron Douphol. Pierwszy akt rozgrywa się 



na balu. Bez sceny balowej nie mogła 
obejść się niemal żadna włoska czy 
francuska opera. Scena taka stwarzała 
okazję do wprowadzenia tańców, czy 
choć tanecznych rytmów (mamy więc 
w Traviacie walca i galop), a także pie
śni biesiadnej, zwanej z włoska brindi
si. Owo brindisi to arcypopulamy duet 
Alfreda i Violetty Libiamo, libiamo, 
wyeksploatowany jako bis na koncer
tach operowych. Po pieśni biesiadnej 
następuje walc. Tu Verdi zastosował 
jedno ze swoich ulubionych rozwiązań 
scenicznych: akcja rozgrywa się na na 
tle muzyki tanecznej. Nie był to pomysł 
nowy. Kompozytor wykorzystał go już 
chociażby w prologu do Rigoletta (roz
mowa Księcia i Borsy na tle prowansal
skiego tańca rigaudon oraz duet Ksią
żę - hrabina di Ceprano 
z menuetem w tle). Violet
ta nagle czuje się źle, nie 
towarzyszy więc gościom 
w tańcach. Wykorzystuje 
to Alfred i rozpoczyna 
z cyniczną kurtyzaną roz
mowę. 

Początkowo jego głos drży, bra
kuje mu tchu (przeiywane frazy 
przy słowach: Un di fe/ice, ete
rea ). W końcu jednak uczucie bie
rze górę nad tremą i słowa Alfre-

da zaczynają płynąć szeroką frazą (Di qu
el/ 'amor). Violetta jest tyle zaskoczona, co i roz
bawiona słowami pięknego młodzieńca. Jednak 
zbyt wielu takich przewinęło się przez jej alko
wę, by miała w szczególny sposób traktować Al
freda. Jej głos kapryśnie pnie się w górę skali , 
by opaść półtonami („. dimenticarmi a/101/ Jed
nak już pod koniec tej części duetu słychać w gło
sie Violetty zadumę. 

Tete-a-tete przerywa na chwilę Gaston, 
który widząc Alfreda i Violettę samych, 
pospiesznie wycofuje się. Nastrój prysł. 
Violetta proponuje zabawę: dając Alfre
dowi kamelię, prosi o jej odniesienie, 
gdy kwiat zwiędnie. A więc - do jutra! 
Ten duet to doskonały przykład prze
łożenia przez Verdiego na muzykę 
uczuć i myśli bohaterów. Gdy do głosu 
dochodzą najgłębsze uczucia, milknie 
melodia walca granego za sceną, a mu-

zyka stara się oddać naj
drobniejsze niuanse serc 
i umysłów Violetty i Al-
freda. Udaje się tego do
konać w obrębie rutyno
wej formy, w jaką kom
pozytor ubrał ten duet. Bo 
włoskie arie, a często 
i duety, pisane były we
dług pewnego szablonu: 
recytatyw• - bohaterowie 
nawiązują rozmowę (tu 
padają słowa typu: Pocze
kaj choć chwilę i posłu
chaj); wolna i melodyjna 
część, w przypadku duetu zło-
żona najczęściej z dwóch kontrastu
jących tematów (tu słowa: Zobaczyłem 
cię, otworzyło się przede mną niebo 
i poznałem, co to raj przy czym i po
znałem, co to raj powtarzane jest kil
ka razy), ponownie recytatyw, pod
czas którego bohaterowie podejmują 
jakąś decyzję (w przypadku arii w tym 
miejscu goniec przynosi list, którego 
treść diametralnie zmienia nastawienie 
bohatera do rzeczywistości) i znów 
melodyjna część o wyrazistym tema
cie opartym na pulsującym rytmie 
akompaniamentu (Odwagi! Do boju 
już czas itp.). Tempo tej części (zwa
nej strettą lub cabalettą) jest szybkie 

i ma ona charakter wyraźnie popisowy 
- to miejsce dla zademonstrowania 
przez śpiewaków swoich możliwości 
technicznych oraz wysokich dźwię
ków. W przypadku omawianego duetu 
część ostatnia uległa redukcji do kil
kunastu zaledwie taktów. Pozostałe 

jednak spełniają formalne wymogi sta
wiane przez włoską szkołę operową. 
Jak zobaczymy, według powyższego 



wzoru Verdi skomponował jeszcze kil
ka numerów w omawianej operze. 

Na scenie pojawiają się goście - że

gnając się z Violettą, spieszą na inne 
przyjęcie. Wartość tej sceny chóralnej 
nie polega na jej walorach muzycznych. 
Jej zadaniem jest stworzenie kontrastu 
z następną, kameralną sceną - wielką 

arią Violetty. Wielką, ale pozbawioną 
patosu. Bohaterka zostaje sama 
w swych apartamentach. Cisza. Tylko 
w pamięci Violetta wciąż słyszy szcze
re wyznania młodego Germonta. Aria 
zbudowana jest według podanego 
wyżej szablonu. Ale znów: w ustalo
ną formę Verdi f eje nową substancję. 

Już sam recytatyw urzeka swą prostotą. Na
strój zadumy potęguje dyskretny akompania
ment orkiestry. Ciekawa jest także wolna część 
arii. Oparta ona została na temacie wyśpiewa
nym wcześniej przez Alfreda - będzie on to
warzyszył nam już do końca opery, przypomi
nając o uczuciu czystej miłości. Śpiew solowy 
podparty jest pasażami klarnetu, instrumentu 
o najbardziej „ludzkim" dźwięku, który w dal
szych scenach będzie wtórował wzrusze
niom bohaterki. Prostota tej melodii kon
trastuje z pełną ornamentyki strellą. Po
przedza ją oczywiście recytatyw - Vio
letta postanawia nie zmieniać dotych
czasowego trybu życia i nadal odda
wać się rozpuście. St rei/a bogata jest 
w wokalną pasmanterię: tryle, rulady, 
staccato2

. Jednak nie służą one wywołaniu łi 
tylko pustego efektu. Mają wyrazić szaleństwo 

bohaterki, są obrazem pełnego blichtru i musu
jącego jak szampan życia kurtyzany, jaki zamie
rza prowadzić Violetta. Niczym kubeł zimnej 
wody działa nagle na nas (i na Violettę oczy
wiście też) śpiew dobiegający zza sceny - pe
łen prostoty i uczucia. To znany nam już mo
tyw czystej miłości. Czy śpiewa go za oknem 
Alfred? Czy to może głos , który rozbrzmiewa 
w samej Violecie, dręcząc ją i każąc myśleć o 

opamiętaniu? Oto mistrzowska i nowatorska 
dwuznaczność, którą proponuje nam Verdi. Vio
letta stara się zagłuszyć ten głos pełną wście
kłości koloraturą. 

Tak oto kończy się pierwszy akt opery. 
Jak widać, w jego obrębie Verdi nie 
proponuje nam żadnej nowości z zakre
su formy. Nowatorstwo tego aktu pole
ga na czymś innym i wynika z tematu 
dzieła. Otóż po raz pierwszy świadomie 
i celowo wykorzystano w teatrze ope
rowym muzykę o salonowym rodowo
dzie. Taki charakter mają już tematy 
muzyczne, które słyszymy w introduk
cji - wytworne, pełne blasku, a dalekie 
od dworskiego przepychu i patosu czy 
pseudoludowej prostoty. I jeszcze je-

den, pominięty wcześniej 
fragment - preludium. Opery nie 

poprzedza huczna uwertura złożona 
z błyskotliwych i na przemian mrocz
nych, złowieszczych tematów. Pełne 
skargi i smutku akordy, będące istotą 
formy preludium, grane przez skrzyp
ce w wysokich rejestrach prowadzą słu
chaczy do pierwszego tematu, przypo
minającego nieco motyw, który nazwa
liśmy tematem czystej miłości. Kon
trapunktem dla niego staje się drugi te
mat o charakterze salonowym. Bo oto za 
chwilę rozegra się przed nami cichy dra
mat paryskich salonów. Takie kameralne 
wstępy były jak na lata 50-te ubiegłego 
stulecia bardzo oryginalne, jednak nie są 
pomysłem Verdiego. Bodaj jako pierwszy 
zrezygnował z pompatycznej uwertury na 
rzecz intymnego wstępu Meyerbeer 
w operze Hugonoci (premiera w roku 
1836). A i sam Verdi swe wcześniejsze 
dzieła (np. Ernaniego czy Zbójców) po
przedził skromnych rozmiarów wstępami. 



Jednak nigdy jeszcze nie udało mu się 
osiągnąć takiej intensyfikacji uczuć jak 
w preludium do Traviaty. 

Akt drugi otwiera piękna, choć sza
blonowa (patrz akt I) aria Alfreda: or
kiestrowy wstęp, recytatyw, część li
ryczna z prostym „gitarowym akompa
niamentem", rozmowa ze służącą w for-

mie recytatywu 
i wreszcie popisowa 
stretta (często opusz
czana). Ale i w tej sche
matycznej arii znajdzie
my niezwykle ciekawy 
element, charaktery
styczny zresztą dla ca
łej tej opery. To pierw
sz.y recytatyw. Bez wąt
pienia za osiągnięcie 
Verdiego należy uznać, 
że nadał on recytaty
wom, traktowanym do
tąd jako wypełnienie 
pomiędz.y melodyjnymi 
numerami, wartość mu
z.yczną. Otóż kompoz.y
tor odrzucił suche par

lando3 oparte na jednym sz.ybko powta
rzanym dźwięku. W Traviacie recyta
tyw staje się nie tylko nośnikiem tre
ści , ale i uczuć. Służą temu zaokrąglo
ne, melodyjne fraz.y, oraz krótkie, wy
raziste motywy. Dzięki temu recytatyw 
zyskuje na urodzie muz.ycznej i wyra
zie dramatycznym. 

Owe melodyjne recytatywy służą 
Vediemu jako główny budulec w na
stępnym numerze: duecie Violetty 
z ojcem Alfreda. I w tym fragmencie 
rzeczywiście staje się Verdi nowatorem. 

lia 'Tlaviafa 
Odrzuca mianowicie wsz.ystkie ustalo
ne szablony. Swobodnie przeplata 
śpiewne recytatywy z szerokimi i me
lodyjnymi frazami. Muzyka podąża za 
słowami, uwypukla je, nadaje im wie
loznaczności . Dzięki temu fragment, 
w którym Violetta zacz.yna domyślać 
się , o co chce ją poprosić Giorgio Ger
mont, tak bardzo wzrusza słuchacza. 
Uczucia i stany bohaterki (a jest ich 
w duecie nieskończenie wiele, by 
wspomnieć tylko: wyniosłość, 
miłość do Alfreda, skrom
ność , zainteresowanie lo
sem dzieci Germonta-se
niora, strach przed prawdą, -
walkę o prawo do szczęścia, 

zrozumienie racji ojca Alfre
da, rezygnację, poświęcenie) 

znajdują mistrzowskie od
zwierciedlenie w muzyce. Nie 
można byłoby wyrazić tego je
dynie za pomocą melodyjnych 
fraz o charakterze ariosów4 

-

stąd taka liczba dramatycznych 
recytatywów. 

Po duecie - scena pisania li
stów, zachwycająca prostotą 
użytych środków muz.ycznych 
( „łkający" wraz z Violettą 
klarnet) i pożegnanie ko
chanków (ponowne odrzu-

cenie utartego szablonu - Verdi rez.y
gnuje z rozbudowanego duetu - wystar
czają mu jedynie recytatywy podparte 
nerwowym, wręcz histerycznym akom
paniamentem i jedna szeroka fraza - te
mat znany nam już z preludium, który te
raz brzmi żarliwie i szczerze). Ostatni 
numer tej odsłony to słynna aria ojca 
Alfreda (Di Provenza il mar, il suol), 



zbudowana według przedstawionego 
wzorca. 

Druga odsłona aktu drugiego nie
sie ze sobą same rewelacje. Bal u Flo
ry. A więc ponownie słyszymy rytmy 
taneczne. Kilka taktów towarzyskiej pa
planiny wprowadza nas w klimat pełne
go pozerstwa paryskiego półświatka. 

Dalej następują dwie sceny taneczno-chó
ralne. Muzyka tych fragmentów ma wyraźnie 
pastiszowy charakter. Goście zakładają maski 
Cyganek i trubadurów - nie są nimi, ale tylko 
ich udają. Tak samo muzyka - nie rości sobie 
pretensji bycia oryginalną muzyką cygańską 
czy hiszpańską. A trzeba zaznaczyć, że w owym 
czasie w operach roiło się od Hiszpanów i Cy
ganów, a kompozytorzy silili się, by muzyce im 
towarzyszącej nadać lokalny autentyzm. Były 
to jednak daremne wysiłki , nie poparte folklo
rystycznymi studiami. W Traviacie mamy do 
czynienia ze świadomie stworzoną salonową 
wizją muzyki hiszpańskiej i cygańskiej. 

Akcja oraz muzyka nabierają tempa 
i dramatyzmu w chwili pojawienia się 
Violetty z baronem i Alfreda. W tle roz
brzmiewają niby taneczne rytmy wal
ca. W rzeczywistości rytm tańca wpro
wadza nerwowość i niepokój . Rozpo
czyna się salonowa gra. Muzyczne 
kwestie bohaterów są krótkie i ostre. 
Wyjątkiem jest tu trzykrotnie powtarza
na giętka frazy Violetty, czującej zbli
żające się nieszczęście i błagającej 

Boga o litość. Jeszcze więcej niepoko
ju przynosi kolejna scena: rozmowa 
wściekłego Alfreda z ukrywającą ta
jemnicę rozstania Violettą. Muzyka tej 
sceny płynie nie krępowana żadnymi 
obowiązującymi w połowie wieku XIX 
wymogami formy muzycznej. Znów 
kwestie bohaterów są krótkie. Słychać, 
że Alfred dyszy wściekłością, a Violet
ta tai ból i powstrzymuje się od płaczu. 
Wartki tok muzyczny mknie ku rozwią
zaniu. Jest nim okrzyk Alfrda Or tutti 
a me. To właśnie w powiązaniu ze sobą 
scen tej odsłony widać, w jaki sposób 
Verdi dąży do dramatu muzycznego. 
W pełnym żalu, pretensji i wściekłości 
nie ariosie, nie recytatywie też, ale już 
monologu (oto kolejny krok w stronę 
dramatu) Alfred publicznie lży swoją 
kochankę. Chór wybucha oburzeniem. 
Teraz, by efekt nie zmalał, kompozytor 
dąży do skondensowania materiału mu
zycznego. Znika podział na autono
miczne numery. Komponując finał, Ver
di ponownie odrzuca ustalone wzorce. 
Jednoczęściowy oktet z chórem (za
miast tradycyjnego dwuczęściowego) 
wywołuje niezapomniany efekt. Akcja 
dramatyczna zamiera, dynamizm rodzi 
się dzięki narastającemu tempu muzy
ki i zwiększającej się sile brzmienia. 

L.a 'Traiafa 

Akt tneci rozpoczyna piękny wstęp or
kiestrowy. Słychać w nim jak powoli i nie
uchronnie nadchodzi śmierć. Częściowo 
oparty został na materiale muzycznym po
chodzącym z preludium otwierającego 
dzieło. Znów mistrzowski recytatyw - roz
mowa gasnącej Violetty z oddaną służącą. 

Scena czytania listu. Jak odległe 
i wciąż oddalające się wspomnienie 
daje się słyszeć miłosny motyw. Na 
jego tle Violetta czyta list od Giorgia 
Germonta. Teraz następuje pełna rezy
gnacji aria - pożegnanie ze światem. 

Rytm walca przynosi wspomnienie miłości 
Alfreda (L 'amore a 'Alfredo per fino mi 
manca). Wizja znika. Violetta w ostatniej 
godzinie zwraca się do Boga (Ah' del-
la traviata). Rozpaczliwie brzmi jej 
zawołanie: O Dio.' Tym bardziej, 
że odpowiada mu jedynie peł
na rezygnacji fraza orkiestry. 
Płomień życia Violetty nie
pokojąco drży i za chwilę 
zgaś nie (opadające frazy 
na słowach: A/Jl 111110. 1111-

10 fini). Wyrazem roz
paczliwej próby ratun-
ku jest ostatni dźwięk -
głos śpiewaczki ska-
cze niespodziewanie o 
oktawę w górę. Jed
nak adnotacją w1 fil 
di foce5 kompozytor 
każe mu delikatnie 
rozpłynąć się. 

Nagle słychać wesoły śpiew. I znów: 
czy to rozbawieni uczestnicy uliczne
go karnawału, czy może głos przypo
minający umierającej jej puste niegdyś 
życie, które teraz opłaca śmiercią w sa
motności? 



Recytatyw Viloletta-Annina ponownie 
porusza swoją maestrią. Zarówno gło
sy solowe jak i orkiestra obrazują rado
sne podniecenie. Tradycyjny jest nato
miast piękny duet kochanków (Parigi, 
o cara), będący ukłonem w stronę kon
serwatywnych przyzwyczajeń publicz
ności (choć znów na uwagę zasługują 
recytatywy). 

Zakończenie opery nie przynosi nic 
nowego, czego nie znalibyśmy w do
tychczasowej twórczości Verdiego. 
Kompozytor niemal zawsze starał się 

zakończyć swe dzieło tercetem, czy 
kwartetem, którego piękna melodia 
miała tak zapaść słuchaczom w pamię
ci , by nucili ją w drodze z teatru do 

domu. Tak jest i w przypadku Traviaty. 
Na tle prostego akompaniamentu Vio
letta prosi Alfreda by szukał szczęścia 
u boku innej kobiety (Se una pudica 
vergine). Ten gest i ckliwa melodia 
mają wywołać wzruszenie. Z pewnością 
wywołują je ostatnie już takty opery. 
Znów słyszymy grany przez skrzypce 
motyw miłości - Violetta czuje powra
cające siły. Brzmienie orkiestry stop
niowo narasta. Tremo/o6 smyczków 
rodzi radosne podniecenie. Verdi jed
nak okrutnie obchodzi się z naszymi 
nadziejami . Bo oto, gdy wyleczenie 
staje się niemal faktem, gdy rozgo
rączkowana Violetta ogłasza radosnym 
Oh! gioia! (O radości !) powrót do 

zdrowia, w orkiestrze coś pęka. Linia 
melodyczna gwałtownie opada w dół 
i całość kończy się mocnymi akordami, 
które zdają się ostatecznie przypieczę
towywać tragiczny los bohaterki. 

J.S. 

1 recytatyw - rodzaj śpiewu zbli żony pod wzglę

dem rytmicznym i melodycznym do deklama
cji tekstu; poprzedza często ari ę podkreś l ając 

jej śpiewność. 

tryl - typ ozdobnika po legający na szybkim 
i wielokrotnym powtarzaniu sąsiednich tonów; 
rulada - szybki pasaż oparty na drobnych war
tośc i ach rytmicznych; staccato - rodzaj artyku
lacji dźw iękowej po legający na ostrym oddzie
laniu dźwięków od siebie przez znaczne skra
canie ich wartości muzycznych. 

3 parlando - śpiew zbliżony do deklamacji. 
' arioso - tu : solowy fragment duetu. 
' un Iii di voce - uciekającym glosem, zamierając. 
• tremolo - drżen ie; rodzaj artykulacji po l egają

cy na szybkiej i wielokrotnej zamianie dwóch 
dźw i ęków lub wspól brzmień różnej wysokośc i . 
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I JEGO OPERY w GDAŃSKU 
- REALIZACJE I WYDARZENIA 1849- 1 998 

NABUCCO 

8 XI 1849 - premiera: spek takl powtórzono je
dynie 12 XI: 

14 X 1984 - premiera; w sezonie I 988/89 in
scenizację uhonorowano nagrodą dyrektorów 
teatrów w RFN za najlepsze zagraniczne przed
stawienie roku: 

ERNANJ 

I O XI 1856 - premiera; 
4 lll 1863, 23 I 1933 - pierwsze przedstawie
nia kolejnych realizacj i; 
21 Il 1933 - ostatnie przedstawienie: 

JL TROVATORE 

17 I I 859 - premiera 
21 IV 1862 - przedstawienie z udziałem wło
skich śpiewaków i dyrygenta Achille Graffigna; 
12 i 15 VI 1870 - przedstawienia na scenie let
niego teatru przy ul. Nowe Ogrody; 
8 Jll i 18 X 1887 - w roli Manrica - polski tenor 
Władysław Mierzwiński; 

25 VI 1890 - przedstawienie w Sopocie w ho
telu „Victoria" w wykonaniu zespołu pod kie
runkiem Franza Schippersa: 
21 V 1923 - przedstawienie w Sopocie w Do
mu Zdrojowym; w ramach obchodów I OO-le
cia kąpieliska ; 

14 V 1931 , 15 X!! 1937 - nowe realizacje; 
4 XI 1942 - ostatnie przedstawienie przed za
mknięciem teatru; 

29 VI 1969 - pierwsza powojenna inscenizacja; 
15 lll 1995 - próba generalna przed wyjazdem 
zespołu P.O.B. na toumee po Europie Zachod
niej : inscenizacja nie weszła na stałe do reper
tuaru; powtórzona (w formie prób z publiczno
ścią) w lutym 1996; 

RIGOLETTO 

12 X 1862 - premiera 
24 XI 1885. I XI 1922. 29 IX 1925, 31111934, 
22 I 1939 - kolejne reali zacje: 
7 VII 1943 - ostatnie przedstawienie; 

16 VI I 962 - premiera: 
11 Xll 1982 - wznowienie: 
28 IV 1990 - nowa inscenizacja; 

UN HALLO IN MASCHERA 

19 I ł 886 - premiera; 
2 X 1902, 16 Xll 1919, 24 X 1926, 13 V 1930, 
7 X 1938 - pierwsze przedstawienia kolejnych 
realizacji; 
27 X 1938 - ostatnie przedstawienie; 

30 V 1959 - premiera; 

LA TRAVIATA 

7 I 1873 - przedstawienie w wykonaniu gościn
nie występujących artystów; w roli Violetty -
Desiree Artót; 
6 Il 1890 - gdar\ska premiera; w głównej partii -
Jenny von Weber, prawnuczka Edmunda von 
Webera, brata twórcy Wolnego stmlca: jako Al
fred - Norweg Sigurd Lunde; 

5 Il! 1891 - I Il 1912 - czternaście razy w roli 
Violetty - Franceschina Prevosti, podziwiana 
wcześniej przez Verdiego na scenie La Scali; 
13 Il 1921, 2 XI 1924, 14 ll 1928, 18 IV 1939 
- kolejne realizacje; 
30 V I 939 - ostatnie przedstawienie; 

15 VI 1966 - premiera; 
sezon 198511986 - realizacja „eksportowa"; 
1994 - dyplom studentów Wydziału Wokal
no-Aktorskiego gdańskiej Akademii Muzycz
nej pod tytułem Z pamiętnika Violetty Va/ery 
- sceny z ope1y Traviata (w sali byłego kina 
„Gedania"); 
11 X I 998 - nowa inscenizacja, w kooproduk
cji z Theater Ingolstadt; 

AIDA 

8 XI 1878 - premiera; 
18 I 1884, Il XII 1904 - kolejne realizacje; 
I O X 19 I 3 -uroczyste przedstawienie w I OO. rocz
nicę urodzin kompozytora; 
23 I 1926, !4 V 1933, 11 XI 1936, 26 I 1941 , 
1 IV 1943 - następne realizacje; 
29 VI 1943 - ostatnie przedstawienie; 

17 X!! 1960 - premiera; spektakl prezentowa
ny także aa scenie Opery Leśnej; 
15 V 1961 - w roli Amneris bułgarska gwiazda 
Zenaida Pally; 
9 I 1962 - jako Radames - Iwan Dimow z Buł
garii; 
21 I 1992 - nowa realizacja, „eksportowa"; nie 
weszła na stałe do repertuaru Opery; 
14 V 1993 - kolejna inscenizacja, w kooperacji 
polsko-szwedzkiej (z basenem na scenie); 
19 V 1994 - występ Stefanii Toczyskiej w par
tii Amneris; 

OTELLO 

21 X!! 1902 - premiera: 
1 Il 1914, 30 V 1926, 9 III 1930, 9 X 1933, 
27 IX 1943 - następne realizacje; 
9 V!! 1943 - ostatnie przedstawienie; 

20 X!! 1967 - pierwsza i dotąd jedyna powo
jenna inscenizacja; 

FALSTAFF 

I 9 VII 1925 - premiera; spektakl powtórzono 
jeszcze dwukrotnie; 

LA FORZA DEL DESTINO 

2 X 1927 - premiera; 
23 IX 1937, 25 IX 1943 - następne realizacje; 
11 III 1944 - ostatnie przedstawienie; 

DON CARLOS 

8 III 193 1 - pierwsza gdańska premiera; 
15 XI 1940 - kolejna realizacja; 
28 XI 1940 - ostatnie przedstawienie; 

29 XI 1963 - pierwsza powojenna inscenizacja; 

SIMON BOCCANEGRA (II. redakcja) 

20 IX 1931 - premiera; 
15 II 1940 - kolejna realizacja; 
1 O lll 1940 - ostatnie przedstawienie; 

MACBETH 

29 X 1988 - pierwsza gdańska realizacja. 

Wszystkie inscenizacje do roku 1944 miały 
miejsce na scenie teatru przy Targu Węglowym 
(chyba, że zaznaczono inaczej); premiery po
wojenne realizowano w budynku przy alei Zwy
cięstwa 15, za wyjątkiem spektaklu dyplomo
wego Akademii Muzycznej. 

Opracowali: 
Jerzy M. Michalak (do roku 1945) i J.S. 
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„ANSTWOWA OrE•A IAlTYCKA 



• 

Giuseppe Verdi 

opera w 3. aktach, 4. odsłonach 
libretto - Francesco Maria Piave 

wg Damy Kameliowej Aleksandra Dumasa-syna 
polski przeklad wyświeclany nad sceną - Stanisław Daniel Kocliński 

Violetta Valery 
Obsada 

Łada Mienszenina, Yuka Matsuoka, 
Jana Valaskova, Agnieszka Wolska 

Flora Bervoix Qej przyjaciółka) 

Annina (służąca Violeny) 

Alfred Germont 

Monika Fedyk 

Marzena Prochacka, Joanna Sperska 
Andriej Komanienko, Paweł Skałuba, 
Wład imir Sołodownikow 

Giorgio Germont Uego ojciec) 

Gaston de Letorieres 

baron Douphol 

markiz d'Obigny 

doktor Grenvil 

pocztmistrz 

w układzie tanecznym 

Leszek Skrla, Florian Skulski 

Wojciech Lewandowski, 
Krzysztof Rzeszutek 

Andrzej Kosecki 

Kazimierz Staniucha 

Kazimierz Sergiel 

Jerzy Budnik 

Magdalena Kowalczyk, Mariola Lebida 

Orkiestra i Chór Opery Bałtyckiej 

dyrygent: 
Klaus Eisenmann, Andrzej Knap 

inspicjent I sufler - Magdalena Szlawska 
Obsada dzisiejszego przedstawienia znajduje się na tablicy 11• holu 


