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1821
Giuseppe rozpoczyna naukę muzyki u miejscowego organisty Baistrocchiego.

1823
Dzięki

poparciu Barezziego, hurtownika zaopatrującego sklep ojca a zarazem aktywnego melomana, chłopiec dostaje się do gimnazjum i do
szkoły muzycznej w Busseto.

1827- 1828
Bierze coraz 'fywszy udział w pracach miejscowej Filharmonii. Sporządza wycią
gi fortepianowe , komponuje. Filharmonicy wykonują publicznie jego uwerturę.

1829
Prośba

o przyznanie Verdiemu wakującego miejsca organisty w pobliskiej parafii zostaje odrzucona.

1832
Korzystając

z poparcia Barezziego i skromnego stypendium Towarzystwa Dobroczynności, udaje się do Mediolanu, gdzie bezskutecznie stara
się o przyjęc ie do Konserwatorium. Uczy się teorii i kompozycji u Vincenza Lavigna . Zajmuje się również dyrygenturą.

1836
Zostaje mianowany maestro di musica gminy Busseto. Poślubia córkę
swego protektora, Margheritę Barezzi.

1838

KALENDARIUM ŻVCIA I TWÓRCZOŚCI
GIUSEPPE VERDIEGO

(1813-1901)
1813

Przychodzi na świat 10 października w wiosce Le Roncole w pobliżu
Busseto jako syn Karola , sklepikarza i Ludwiki z domu Uttini, wiejskiej
praczki.
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Komponuje 6 romansów z towarzyszeniem fortepianu. W lipcu rodzi
mu się syn lcilio , w sierpniu umiera półtoraroczna córeczka Virginia. Po
wygaśnięciu kontraktu z gminą Busseto przenosi się do Mediolanu.

1839
Za namową śpiewaczki Giuseppiny Strepponi, której spodobała się partia sopranowa w operze Oberto, impresario Merelli przyjmuje tę operę
do wykonania w medio lańskim teatrze La Scala. W październiku umiera
syn Verdiego lcilio . W listopadzie premiera Oberta odnosi znaczny sukces, a firma Ricordi nabywa prawa jej publikacji .

5

1840

1848

Kontrakt z Merellim na operę komiczną Un giorno di regno (Dzień
panowania). Umiera żona Verdiego Margherita. We wrześniu w teatrze
La Scala ponosi fiasko opera Dzień panowania . Verdi postanawia porzucić zawód kompozytora.

Jako naoczny świadek przebiegu rewolucji lutowej, obalającej Ludwika Filipa, Verdi podpisuje płomienny protest przeciwko tyranii
austriackiej w Lombardii i prowincji Veneto . O puszcza Paryż i przybywa do Mediolanu. Na prośbę przywódcy patriotycznego stowarzyszenia Karbonariuszy Genueńczyka Mazziniego, komponuje hymn
do tekstu Mameliego. Pośpiesznie napisana opera Korsarz (wg Byrona) z librettem Piavego, zostaje wystawiona w Trieście i nie odnosi sukcesu.

1842
Opera Nabucco odnosi wielki sukces w Mediolanie;
biecą śpiewa Giuseppina Strepponi.

główną partię

ko-

1843

1849

Wielki sukces artystyczny opery Lombardczycy w Mediolanie. Verdi
zdobywa pełną niezależność finansową. Do libretta młodego poety Piavego, które osnute zostaje na dramacie Victora Hugo, komponuje
operę Ernani.

Verdi nabywa w pobliżu Busseto posiadłość ziemską Sant'Agata, która
później staje się jego „kwaterą główną " . Premiera Bitwy pod Legnano w Rzymie zamienia się w manifestację patriotyczną. Verdi i Strepponi zamieszkują razem w Busseto.

1844

1850

W weneckim teatrze La Fenice Ernani odnosi pełny sukces. Pierwsza
opera Verdiego dla Rzymu - Dwaj Foscari, również do libretta Piavego,
zostaje przyjęta życzliwie , jednakże nie zdobywa powodzenia.

Powstaje szkic libretta do nigdy nie zrealizowanego Króla Lira (wg
Szekspira). Wybór pada na dramat Victora Hugo Król się bawi. Powstaje opera Stiffelio , która w Trieście ponosi na premierze zupełną
klęskę.

1845
Chłodnemu przyjęciu

Joanny d 'Arc w Mediolanie i Alziry w Neapolu
glosy o twórczej dekadencji Verdiego. Istotnym powodem są
słabe libretta i konieczność komponowania w stałym pośpiechu. Kurier
warszawski daje pierwszą wzmiankę „o panu Verdi ".
towarzyszą

1851
Entuzjastyczne przyjęcie Rigoletta w weneckim teatrze La Fenice. Verdi
powraca do Busseto, jednak nie mogąc znieść dokuczliwego wścib
stwa w swoje życie prywatne ze strony mieszkańców Busseto, wyjeżdża
z Giuseppiną Strepponi ponownie do Paryża.

1846
Wenecki sukces Atyl/i przywraca Verdiemu popularność. Rozpoczyna
pracę nad swą pierwszą operą „ szekspirowską " - Makbetem.

1847
Premiera Makbeta we Florencji odnosi sukces. Powodzenie opery Zbójcy w Londynie. Verdi odrzuca niezwykle korzystną ofertę londyńskiego
impresaria Lumleya, nie mogąc uwolnić się od swych włoskich kontraktów. Dla Paryża przerabia operę Lombardczycy, która wystawiona tam
pod tytułem Jerozolima, spotyka się jednak z chłodnym przyjęciem.
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1853
19 stycznia Trubadur odnosi w Rzymie wielki sukces, jednak 6 marca
fiasko spotyka wenecką premierę Trauiaty. W Paryżu Scribe (autor
przeszło stu librett) wręcza kompozytorowi tekst Nieszporów sycylijskich. Warszawska premiera Rigoletta.

1854
Trauiata (pod tytułem Violetta) odnosi pełny sukces w weneckim teatrze San Sebastian . Dalsza praca nad Nieszporami.
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1855
Nieszpory sycylijskie wystawione w Operze Paryskiej (w języku francuskim) spotykają się z dobrym przyjęciem . Verdi powraca do Busseto po
niemal dwuletniej nieobecności.

1857
Paryski sukces Trubadura. Niepowodzenie nowej opery do libretta Piavego pod tytułem Simone Boccanegra w Wenecji. Ten sam los spotyka w Rimini operę Aro/do , będącą przeróbką Stiffelia .

1859
Po stanowczym przeciwstawieniu się daleko idącym żądaniom burbońskiej cenzury w Neapolu , Verdi wystawia w rzymskim teatrze
Apollo operę Bal maskowy (pierwotne tytuły: Gustaw III, Zemsta
w Domino), która spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem . 29 sierpnia Verdi i Strepponi biorą cichy ślub w kościele w Collonges-sous-Salre
w Sabaudii. 4 września kompozytor zostaje wybrany w Busseto do przedstawicielstwa mającego w Turynie głosować za przyłączeniem księstwa
Parmy do Piemontu pod berłem przyszłego króla zjednoczonych Wioch.

1868
Pierwsze spotkanie z Aleksandrem Manzonim, wielbionym przez Verdiego
poetą i filozofem , jednym z duchowych przywódców włoskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Umiera Gioacchino Rossini. Verdi proponuje uczczenie
pamięci zmarłego kompozytora uroczystym wykonaniem Mszy żałobnej,
w której każdą z części napisać miałby inny włoski kompozytor. Projekt ten nie
dochodzi do skutku wobec niechętnego stanowiska dyrygenta Marianiego.

1870
Po dłuższych pertraktacjach w związku z otwarciem Kanału Sueskiego
godzi się skomponować Aidę na zamówienie kedywa Egiptu - Ismaela
Paszy. Honorarium osiąga fantastyczną sumę 150 OOO franków . Premiera Aidy w Kairze zostaje zaplanowana na styczeń przyszłego roku.
Odrzuca propozycję objęcia dyrekcji Konserwatorium w Neapolu po
zmarłym kompozytorze operowym Mercadantem.

1871
Wojna francusko-pruska i jej następstwa opóźniają wystawienie Aidy, która ostatecznie ma miejsce 24 grudnia w Teatrze Włoskim w Kairze.

1861

1872

Pod osobistym naciskiem Cavoura, politycznego przywódcy jednoczą
cych się Wioch , Verdi przyjmuje wybór na posła do pierwszego włoskie
go parlamentu. W tymże roku parlament ów podejmie historyczną decyzję o utworzeniu Królestwa Włoskiego. Śmierć Cavoura wstrząsa Verdim
głęboko. W lipcu rozpoczyna pracę nad operą Siła przeznaczenia na
zamówienie Petersburga.

8 lutego europejska premiera Aidy w mediolańskiej La Scali pod osobistym nadzorem Verdiego, z Teresą Stolz w partii tytułowej spotkała się
z entuzjastycznym przyjęciem.

1873
Umiera Manzoni. Verdi, głęboko poruszony, postanawia skomponować
na jego cześć Requiem .

1862
Z okazji

światowej

wystawy w Londynie , komponuje Hymn narodów ,
kantatę do tekstu Boita. Jej wykonanie w Queen's Theatre jest uwieńczo
ne sukcesem. Natomiast wystawiona w Petersburgu Siła przeznaczenia
jest przez tamtejszą publiczność przyjęta raczej chłodno.

1865
Przerobiona opera Makbet nie ma większego powodzenia w
Verdi wycofuje się z pracy w parlamencie .
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1874
Messa da Requiem wykonana w kościele św. Marka w Mediolanie,
a potem w La Scali. Aida w berlińskiej Hofoper i w Operze Włoskiej
w Paryżu. Mianowanie Verdiego Senatorem Królestwa.

1879
Paryżu.

Verdi szuka nowych librett. Komponuje Pater Noster i Ave Maria do
świeckich tekstów Dantego. Od Boita przyjmuje szkic libretta Otella.
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1883

O Traviacie

W Wenecji umiera Wagner. Verdi, który nie znal go osobiście, pisze do
Ricordiego list sławiący geniusz rywala.

1884
Powstaje nowa 4-aktowa wersja Don Carlosa dla Wiednia.

1887
5 lutego ma miejsce entuzjastycznie przyjęta premiera Otella w La Scali. Dwa dni potem Mediolan obdarza Verdiego obywatelstwem
honorowym.

„

I

1888
Verdi nabywa pałac w Mediolanie z zamiarem budowy Domu schronienia dla muzyków (Casa di Riposo).

1893
9 lutego triumfalna premiera Falstaffa w La Scali .

1896
Te Deum na chór i orkiestrę.

1897
14 listopada umiera Giuseppina Strepponi.

1898
Cztery utwory religijne Quattro pezzi sacri
Verdiego .

zamykają twórczość

190Q
Odmawia zgody na nazwanie konserwatorium w Mediolanie swoim
imieniem.

1901
27 stycznia umiera w Mediolanie.

„

Premiera Rigoletta w Wenecji była jednym wielkim triumfem, premiera
Trubadura w Rzymie - nie mniejszym. A premiera Traviaty? Następnego
dnia po premierze w weneckim Teatro La Fenice, tym samym, w którym tak
wielki sukces odniósł przed laty Rigoletto , Verdi pisał: „Drogi Emanuelu,
Tra via ta wczoraj wieczorem fiasko. Moja wina czy śpiewaków? Czas to osą
dzi! Zawsze twój G. Verdi" . 1
Dwa dni później - pisał do rzeźbiarza Luccardiego do Rzymu: „Drogi
Luccardi, nie napisałem do Ciebie po pierwszym przedstawieniu Traviaty piszę po drugim. Fiasko zdecydowane! Nie wiem, czyja wina, i lepiej o tym
nie mówić. Nie powiem ci nic o muzyce , lecz pozwól mi, abym też nic ci nie
mówił o wykonawcach . Przekaż te wiadomości Jacovacciemu, a to mu wystarczy za odpowiedź na jego ostatni list, w którym zapytywał mnie o tych
wykonawców. Żegnaj, mój drogi głuptasie, i kochaj mnie zawsze. Wyjeżdżam
jutro do Busseto. "2
Co było przyczyną niepowodzenia Tra via ty? Wszystko - oprócz muzyki.
Można powiedzieć , że tym razem nie potrzeba było obiekcji cenzorów wyręczyła ich publiczność. Tytuł- Traviata , a więc zbłąkana, kobieta upadła
... niemoralne! Temat - wyuzdany! Współczesna epoka i współczesne stroje
- drażniące! Kurtyzana na scenie , i to jako tytułowa bohaterka! Mało tego:
kurtyzana jako jedyna w całej operze postać szlachetna, zdolna w imię miło
ści do prawdziwego poświęcenia - to było zbyt silne oskarżenie dla kompromisowej moralności mieszczuchów, obraza, policzek nie do darowania.
A już za prowokację uznano umieszczenie akcji w połowie XIX stulecia,
a więc - współcześnie dla słuchaczy, co niedwuznacznie podkreślały stroje.
Cóż, że rzecz dzieje się w Paryżu? To tylko wybieg ... Drażniła też i forma
opery: zredukowanie roli chórów do minimum, skoncentrowanie akcji na
przeżyciach tytułowej bohaterki, subtelniejsze niż w dotychczasowych operach
środki dramatycznej charakterystyki. A reszty - jak wyraźnie wynika z aluzji w
popremierowych listach Verdiego - dokonali wykonawcy. Jeszcze przed premierą miał Verdi kłopoty z dobraniem właściwej obsady. Otrzymawszy z Paryża
1

2
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List do E. Muzia, 7 III 1853.
List do V. Luccardiego, 9 III 1853.
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„
Violetta Valery - Krystyna Tyburowska

niezbyt pozytywną ocenę sopranistki Salvini-Donatelli, nie wyraził zgody na
obsadzenie przez nią partii Violetty. W rezultacie jednak, nie dysponując chwilowo lepszymi sopranistkami, musiał wycofać swój sprzeciw. Tak więc na premierze nader korpulentna Salvini-Donatelli nie przekonywała , a w roli suchotnicy
w ostatnim akcie wręcz śmieszyła . Tenorową partię Alfreda śpiewał chłodny
Graziani, a występujący w barytonowej partii jego ojca Varesi , doskonały pierwszy odtwórca Rigoletta - zawiódł wskutek niedyspozycji . „Nie zrozumieliście
niczego z mojej muzyki " - miał oświadczyć wykonawcom Verdi .
Premiera Trauiaty musiała się skończyć klęską. Znaleźli się co prawda
w Wenecji tacy, którzy od razu zorientowali się w prawdziwej wartości nowej
opery. W Gazetta di Venezia pojawiły się nawet 7 i 12 marca artykuły,
które krytykując wykonawców , podważały potępiający werdykt publiczności
i przepowiadały rychły odwet.
Verdi nie dal za wygraną i zabrał się do krytycznej rewizji partytury. Dokonał
w niej zresztą tylko niewielu zmian. 6 maja 1854, a więc dokładnie w czternaście
miesięcy po fatalnej prapremierze w La Fenice, tym razem na deskach weneckiego teatru San Benedetto Trauiata odniosła należny triumfalny jej sukces. Spezię,
wykonawczynię partii tytułowej , porównywano do sopranistek tej miary co Pasta
i Malibran. Do weneckiego triumfu Trauiaty przyczynił się głównie Antonio Gallo,
były skrzypek, a obecnie wydawca, szczerze Verdiemu oddany. On to zdolal skruszyć opór Maestra i nakłonić go do przejrzenia partytury. Zresztą nie tym nikłym
poprawkom zawdzięczała opera obecny swój sukces.
„Trauiata , którą się wykonuje obecnie w San Benedetto - oświadczył
Verdi - nie różni się niczym , najzupełniej niczym od wykonywanej w ubiegłym roku w La Fenice , z wyjątkiem kilku transpozycji i małych retuszy ,
które poczyniłem„ ."
Verdi nie był zresztą obecny w San Benedetto. O sukcesie opery informowali go przyjaciele.
„ Muszę ci powtórzyć - pisał Ricordi - że nie było jeszcze w Wenecji
sukcesu równego sukcesowi Trauiaty , nawet w czasach twego Ernaniego .
Gallo pisze mi , że trzeciego wieczoru szaleństwo oklasków miało w sobie coś
satanicznego".
„Ci sami słuchacze - pisał doktor Cesare Vigna , oddany przyjaciel Verdiego - którzy przedtem ją potępili , teraz szczycą się tym , że wydali o niej
sąd jako o najpiękniejszej operze ... "
Z tym samym wielkim sukcesem wystawiano Trauiatę wkrótce potem w Rzymie i Neapolu (tutaj pod tytułem Violetta) , a następnie w najważniejszych teatrach
za granicą . „Czas osądzi„. " - prorokował Verdi . Osądził, i to prędko.
Co - być może - w najwyższym stopniu powinno być podziwiane w muzyce Trauiaty , to ścisłe zespolenie w jedną stylistycznie całość elementów bel

13

„prawdy życia " weryzmu. Zespolenie owo
daleko posuniętemu umiarowi raczej kameralnie traktowanych środków . Nie ulega kwestii , że muzyka Traviaty w stosunku do
poprzednich oper Verdiego zawiera wiele nowego: melodyka jej - zwłaszcza
w recytatywach - jest bardziej swobodna , harmonika bardziej wyszukana ,
koloryt instrumentalny bardziej wyrafinowany, ale wszystko potraktowane
z dużą powściągliwością f dużą subtelnością .
Jeśli już przy Rigoletcie można mówić o weryzmie , o swego rodzaju
realizmie , to realizm czy weryzm Tra via ty jest typem „weryzmu lirycznego",
stosunkowo bliskiego stylowi bel canta. „Weryzm liryczny" operuje głównie
kantyleną i z umiarem stosowanymi kontrastami , których nadużywanie
u późniejszych typowych przedstawicieli włoskiego weryzmu (Mascagni, Leoncavallo, Giordano, Puccini) często przechodziło w manierę. Właśnie dlatego to zespolenie stylów w Traviacie nie ma w sobie nic sztucznego - muzyka
całej opery jest bardzo jednolita. Motorem akcji są wewnętrzne przeżycia
bohaterki, a głównym ich wyrazem jest kantylena , kantylena zachowująca
doskonałość włoskiego bel canta , jednak bez śladu jego wynaturzenia , kantylena, w której odnajdujemy nie zafałszowaną prawdę wyrazu.
Nie tylko smutek i rezygnacja odmalowane są w partyturze Traviaty
z budzącą podziw trafnością . Z pewnością scena gry w karty w II akcie ,
poprzedzająca kulminacyjny punkt opery, kiedy to oszalały z zazdrości i nie
panujący nad sobą Alfred publicznie znieważa Violettę , rzucając jej, jak dziewczynie ulicznej, wygrane przed chwilą złoto - to jedna z najbardziej mistrzowskich scen dramatycznych w całej twórczości Verdiego. Atmosferę emocji
gry, zazdrości i niepokoju, oczekiwania katastrofalnego spięcia oddaje ustawicznie pulsujący taneczny temat - uporczywe ostinato, będące , można by
powiedzieć, dramatycznym ujęciem tanecznych ram całej sceny, na tle którego narasta coraz gwałtowniejsza wymiana zdań rywali .
W jeszcze większym stopniu aniż~li w Luizie Miller i Rigoletcie podziwiać można w Traviacie sztukę przechodzenia parlanda w cantabile. Nawet
tam, gdzie pojawia się już zarys „ zamkniętej formy ", partia wokalna zachowuje jeszcze często charakter ~ecytatywu.
Z drugiej strony w takich scenach , jak rozmowa Violetty z ojcem Alfreda,
cały dialog oparty w zasadzie na recytatywie ani przez chwilę nie schodzi do
roli recytatywu secco - przez cały czas w obydwu partiach pojawiają się
nasycone melodyjnością tematy, kilkutaktowe odzywki, w których jakiś jeden akord, jeden krótki zwrot melodyczny czy niespodziewana modulacja
w partii orkiestry znakomicie komentują dramatyczny przebieg akcji .
Często głównym ośrodkiem dramatycznego wyrazu staje się orkiestra,
w gruncie rzeczy w całej operze traktowana raczej z kameralną powściągliwa-

ścią . W dramatycznej chwili pisania przez Violettę listu, w którym - podobnie jak
w Luizie Miller - zaprzeć się ma ona swego uczucia do Alfreda, stan jej duszy:
zwykłą, głęboko kobiecą rozpacz, oddaje żałosny, łkający temat klarnetu.
Nawet wtedy, gdy partia orkiestry spełnia wyłącznie rolę rytmicznego tła ,
kompozytor umie nadać jej walor wysoce dramatyczny, artystycznie znacznie bardziej przekonywający niż tremolanda w wysokich pozycjach , pochody równoległych akordów, tryle w wysokich rejestrach i szaleństwa perkusji
„oficjalnych " włoskich werystów.
Wraz z Traviatq Verdi zrealizował jedno ze swych dążeń: skomponował
operę, w której głównym celem było nadanie dramatycznego wyrazu wewnętrznym przeżyciom bohaterów przy kameralnie traktowanych środkach.
Wyrażano przypuszczenie , że już Luiza Miller , a w jeszcze większym stopniu Traviata, były , pod pewnym przynajmniej względem , wyrazem protestu Verdiego przeciw środowisku , które w imi ę moralizującej mieszczań
skiej pruderii usiłowało zmącić jego współżycie z Peppiną . Właśnie to osobiste , przynajmniej w części, zaangażowanie się Verdiego w dość drastyczną sytuację w okresie komponowania wspomnianych oper miało mu , zdaniem niektórych komentatorów, ułatwić uzyskanie, szczególnie w Traviacie, tak trafnego artystycznie wyrazu . Ale wybór tematów, w których bohaterka uginała się pod naporem przesądów kołtuńskiego otoczenia, mógł
być podyktowany po prostu obiektywnie ocenianymi teatralnymi walorami , zawsze tak dla Verdiego atrakcyjnymi.
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canta z elementami

szukającego

dało się uzyskać dzięki

(Henryk

Swolkień

,Verdi , PWM 1963)
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Traviata (La Traviata)
Opera w trzech aktach
Libretto : Francesco Maria Piave wg D amy Kame l iowej
Aleksandra Dumasa - syna
Prapremiera: Wenecja 6 III 1853
Premiera polska: Warszawa 1856 (wersja oryginalna)
1864 (wersja polska)
AKTi
W apartamentach pięknej kurtyzany Violetty Valery odbywa się wspaniały bal. Gospodynię otacza rój paryskiej złotej młodzieży, a także i kilku starszych arystokratów. Młody Alfred Germont intonuje toast na cześć władają
cej światem miłości (toast Libiamo, libiamo). Alfred jest po raz pierwszy
w domu Violetty, wprowadzony przez jednego z przyjaciół. Widywał ją jednak nieraz i pokochał gorąco od pierwszego wejrzenia. Nie tai przed Violettą swych uczuć, ona jednak oświadcza, iż jej serce nie jest zdolne do prawdziwej miłości i radzi Alfredowi, aby starał się zapomnieć o niej, póki jeszcze
czas (duet Un di fe lice, eterea). Jednak pod wpływem gorących słów Alfreda w sercu Violetty budzą się echa dawnych, zapomnianych już uczuć. Gdy
zostaje sama, rozmyśla nad pustką i nicością życia, jakie dotychczas pędziła,
pozornie tylko wesołego i beztroskiego. Postanawia zerwać z przeszłością
i z Alfredem zacząć nowe życie (aria Ah! fors'e lui - Sempre libera).
AKT li
1. Alfred i Violetta porzucili Paryż i żyją w ustronnej willi pod
miastem z dala od świata, zajęci wyłącznie swą miłością (aria De' miei
bollenti spiriti) . Alfred nie domyśla się , że Violetta ma poważne trudności
materialne . Gdy przypadkiem dowiedział się od służącej Anniny, że pani
kazała jej jechać do Paryża i sprzedać znajdujące się tam sprzęty i kosztowności, śpieszy sam do miasta, by zdobyć środki potrzebne do uregulowania
długów i zobowiązań swej ukochanej. Wkrótce po jego odjeździe zjawia się
w willi Violetty ojciec Alfreda. Przyjechał , by odebrać Violetcie swego syna .
Odsłona
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Siostra Alfreda jest bowiem zaręczona i do małżeństwa tego rodzina Germontów przykłada wielką wagę . Gdyby narzeczony siostry dowiedział się , że
Alfred żyje u boku upadłej kobiety, zerwałby zaręczyny . Stary Germont widzi , że Violetta nie jest już płochą zalotnicą , jaką była dawniej ; wielkość jej
miłości wzrusza go głęboko , jednak przeważa w nim wzgląd na obyczaje
i przesądy głęboko zakorzenienia w jego środowisku. Błaga więc Violettę ,
aby dla dobra Alfreda i jego rodziny zrezygnowała ze swej miłości (duet Ah,
di te alla giouine) . Violetta, która już wiele poświęciła dla Alfreda, godzi się
wreszcie i na tę najcięższą ofiarę. Gdy Alfred wraca, oświadcza mu , że musi
na krótki czas wyjechać. Po wyjeździe Violetty Alfred odnajduje list, w którym ukochana donosi , że wyjeżdża na zawsze; postanowiła bowiem wrócić
do Paryża i prowadzić dawny tryb życia. Miotany gniewem i zazdrością , chce
natychmiast ruszyć w ślad za nią , jednak wybiegając z domu, spostrzega
w drzwiach swego ojca. Starzec w serdecznych słowach błaga Alfreda, by
nie szukał Violetty i wrócił do rodziny (Di provenza il mar). Prośby jego nie
odnoszą skutku. Alfred śpieszy do Paryża szukać Violetty.
Odsłona 2. U Flory Bervoix - przyjaciółki Violetty- odbywa się przyjęcie.
Dla zabawienia licznie zebranych gości gospodyni zaprosiła hiszpański zespół baletowy. Wśród przybyłych widzimy Violettę u boku barona Douphol.
Zjawia się Alfred. Udając , że nie dostrzega Violetty, zasiada do gry w karty
z baronem. Szczęśc ie mu sprzyja -wygrywa poważne sumy, następnie prowokuje rozdrażnionego już rywala do ostrej wymiany zdań i wreszcie wyzywa go na pojedynek. Gdy Violetta stara się przeszkodzić starciu, Alfred obrzuca ją obelgami i ciska jej pod nogi wygrane przed chwilą pieniądze , jako
zapłatę za chwile spędzone razem . Upokorzona i złamana Violetta mdleje,
zaś ojciec Alfreda , który zjawia się właśnie w tym momencie , wyprowadza
syna, czyniąc mu wyrzuty za jego brutalne zachowanie.

AKT Ili
Tragiczne przejścia podkopały do reszty i tak już słabe zdrowie Violetty.
Ciężko chora leży samotnie w swym mieszkaniu i marzy tylko o tym , żeby
przed śmiercią ujrzeć jeszcze ukochanego (aria Addio del passa to). Alfred
dowiedział się poniewczasie, jak wielką ofiarę poniosła dla niego Violetta
i zdołał wybłagać u ojca pozwolenie na ślub z ukochaną. Przybywają obydwaj do domu Violetty, która na widok Alfreda zapomina o swej chorobie
i wraz z nim snuje plany szczęśliwej przyszłości (duet Parigi , o cara). Jednak jest już za późno . Życie Violetty gaśnie - w ramionach ukochanego
oddaje ostatnie tchnienie.
(Józef Kański , Przewodnik operowy, PWM 1985)
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Traviata (La Trav iata)
An opera in three acts
Libretto: Francesco Maria Piave based on The Camellia Lady
by Alexandre Dumas junior
World premiere: Venice, 6th March 1853
Premiere in Poland: Warsaw, 1856 (original version)
1864 (Polish version)
ACTI
In the chambers of a beautiful courtesan, Violetta Valery, a grand bali is being
held. The hostess is besieged by a group of Parisian "golden youth" and severa!
elderly aristocrats. A young gentleman, Alfred Germont intones a toast to pay
homage to love , which rules the world (the Libiamo, libiamo toast) . Alfred is
paying his first visit to Violetta's home, having been recommended by a friend of
his. He has seen her severa! times before, however, and fell completely for her at
first sight. He is not trying to conceal his feelings before Violetta, yet she declares
that her heart is not capable of loving truly and suggests that Alfred should try to
forget her as long as there is stili time to do so. However, under the influence of
Alfred's passionate words echoes of the old, long-forsaken feelings are being to
stir her heart. When she is left alone, she contemplates the emptiness and the
vanity of her hitherto life, which only on the surface seems to be cheerful and free
from disquiet. She decides to break off with the past and begin a new life with
Alfred (the Ah! fors 'e lui -Sempre libera aria) .

ACT li
Scene 1. Alfred and Violetta have abandoned Paris and live in a remote villa in
the suburbs, absorbed entirely by their love (the De 'miei bollenti spiriti aria).
Alfred is not aware of the fact that Violetta is experiencing serious financial problems. When , by coincidence, he finds out from Aninna, the maid that his mistress
has ordered her to go to Paris and sell all her furniture and valuables, he sets off on
a journey to the city in order to obtain money to cover the debts and encumbrances of his beloved. Soon after Alfred's departure his father arrives at their villa.
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He has come in order to prize his son away from Violetta. Alfred's sister is engaged and the Germont family artach much importance to her coming matrimonial bliss. Jf only her sister's fiance knew that Alfred lived with a fallen woman, he
would break the engagement. Garmont senior sees that Violetta is no longer the
coquettish devourer of men's hearts she once was ... The power of her love moves
him profoundly, none the less his respect for old customs and his superstitions,
which are deeply rooted in his society prove too strong. He begs Violetta to
relinquish her love for the sake of Alfred and his family (the Ah, dite alla giovine
duo). Violetta, who has forfeited so much for Alfred, agrees to make this, the
greatest of all sacrifice. When Alfred comes back she declares that she has to go
away for some time. After her departure Alfred finds a letter, in which his beloved
has informed him that she is leaving forever; she has decided to return to Paris
and continue with her old lifestyle. Alfred, overwhelmed with rage and jealousy
wants immediately to follow her, but rushing out of the house he runs into his
father in the doorway. The old man implores him passionately not to seek out
Violetta and to return to the family fold (Il provenza il mar). His pleading brings
no result. Alfred leaves for Paris to find Violetta.
Scene 2 . A reception at the home of Violetta's friend , Flora Bervoix. In order
to entertain the numerous guests the hostess has invited a Spanish ballet group.
Among the visitors we can see Violetta, accompanied by Baron Douphol. Alfred
arrives at the reception. Pretending not to have noticed Violetta he embarks upon
a card gam with the baron. Luck is on his side - he wins a sizeable sum, then he
provokes a fierce argument with his already irritated rival and finally he challenges
him to a duel. When Violetta tries to prevent this confrontation, Alfred shows her
curses and throws the money that he has just won at her feet, as "payment" for
the times that they have spent together. Humiliated and broken, Violetta faints,
and Alfred's father, who arrives at the scene at that very moment, leads his son
away, reproaching him for his violent behaviour.

ACT Ili
These tragic experiences have utterly destroyed Violetta's faint health. Seriously iii, she is lying in her apartment and her only dream is to see her beloved
before she dies (the Addio del passa to aria) . Alfred finds out, too late how great
a sacrifice Violetta has made for him, and he manages to convince his father to
grant him permission to marry his beloved. They both arrive at Violetta's home,
who at the sight of Alfred forgets all about her illness and together they make
plans for their happy future (the Parigi, o cara duo) . Unfortunately it is too late.
Violetta's life withers away- she utters her last breath in the embrace of his love.
(Józef

Kański ,
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Przewodnik operowy , PWM 1985)

WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA
PRZYGOTOWANIE CHÓRU

OBSADA/CAST

Małgorzata

Lesiewicz,
Krystyna Tyburowska

VIOLETTA VALERY

Ewa Bator
ASYSTENCI REŻYSERA

Halina Szymańska
Ewa Stengi

Marta Abako,
Zofia Jabłońska

FLORA BERVOIX

Janusz Dębowski,
Leszek Świdziński (gościnnie)
Jan Zakrzewski,
Adam Zdunikowski (gościnnie)

ALFRED GERMONT

ASYSTENT DYRYGENTA

Piotr Sulkowski
GEORGE GERMONT

Włodzimierz

KOREPETYTORZY SOLISTÓW

Irena

Andrzej Biegun,
Skalski (gościnnie)

Celińska

Małgorzata

Westrych

KOREPETYTOR CHÓRU

Oleg Sznicar
INSPICJENCI

Anna Jaworska
Hanna Podkanowicz-Zarycka
SUFLER

Franciszek Makuch ,
Jan Wilga

GASTON

Konrad Szota,

BARON DOUPHOL

Stanisław Ziółkowski
Przemysław

MARKIZ DE OBIGNY

Jarosław

DOKTOR GRENVIL

Firek,
Sielicki

Wiesław

Nowak

Jan

Migała

JÓZEF

Dorota Sawka
Maria

ANNINA
OBSŁUGA

TABLICY ELEKTRONICZNEJ

Joanna Batorska
Iwona Futro-Stepan

SŁUŻĄCY FLORY

Stanisław

KOMISARZ

Andrzej Wartalski

Czas trwania spektaklu : 2 godz. 40 min/ Running time: 2hrs 40 mins
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Domańska
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Knapik

KIEROWNIK

DZIAŁU

KOORDYNACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ

Iwona Futro-Stepan
KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI WIDZA
Ewa Świderska-Winnicka

ZESPÓŁ TECHNICZNY

KIEROWNIK

DZIAŁU

TECHNICZNEGO

Magdalena Zagórska
Z-CA KIEROWNIKA

DZIAŁU

TECHNICZNEGO

Ryszard Hodur
KIEROWNIK SCENY

Tadeusz Sajak
KIEROWNIK PRACOWNI ELEKTRYCZNO-AKUSTYCZNEJ

Józef Rybarczyk
KIEROWNIK PRACOWNI KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ

Alicja Tekiela
KIEROWNIK PRACOWNI KRAWIECKIEJ

MĘSKIEJ

Maria Odrobina
KIEROWNIK PRACOWNI PERUKARSKO-FRYZJERSKIEJ

Jadwiga

Bąk-Gach

PRACOWNIA MODNIARSKA

Helena Dziubek
PRACOWNIA MALARSKA

Marek Jarosz
PRACOWNIA ŚLUSARSKA

Franciszek Szumny
PRACOWNIA STOLARSKA

Henryk Czarnecki
PRACOWNIA MODELATORSKA
Wacław

Violetta Valery -

Małgorzata

Lesiewicz
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Didur

BALET

CHÓR
TENORY

SOPRANY

Andrzej Całka
Jarosław Dijuk
Józef Garlak
Krzysztof Kogut
Dariusz Pallonek

Zofia Ciszewska
Maria Czarnecka
Joanna Grandys
Joanna Guzik
Małgorzata Hyży

Anna Kostiuszyna

Wiesław Popiołek

Bożena Kiełbińska

Wojciech Radoń
Adam Rusek
Paweł Szczepanek
Łukasz Zakrzewski

Kamila Mędrek-Żurek
Mikulska
Joanna Rakoczy
Aleksandra Sotnicka
Małgorzata Sznajder-Dziechciowska
Anna Wątrobska-Jękot
Maria Węgrzyn
Jadwiga Wierzbicka-Delekta
Lidia Zoń-Raymond
Elżbieta

BASY
Krzysztof Dębicki
Krzysztof Kiełbiński
Stanisław Knapik
Adam Kossek
Jan Migała
Józef Perun
Ludomir Rogalewski
Adam Sadzik
Jerzy Szawel
Andrzej Warta/ski

ALTY
Agnieszka Czekaj-Janicka
Katarzyna Gąsior
Anna Juszczyk
Maria Mitkowska
Maria Pawlisz
Joanna Piękoś
Lidia Pirowska
Teresa Tippe
Monika Wojtasiewicz-0/eniak

SOLIŚCI

TANCERZE
Justyna Nosek
Monika Powiadacz
Gabriela Rybicka
Kinga Szablowska
Tomasz Szaro

Renata Drozdowska
Jacek Drozdowski
Zbigniew Hatłas
Adam Klafczyński
Marek Kobielski
Elena Korpusenko
Wiktor Korpusenko
Krzysztof Szymaniuk
Marek Zajączkowski
Michał Zubkow

KIEROWNIK BALETU
Jacek Drozdowski

KORYFEJE

Z-CA KIEROWNIKA BALETU,
PEDAGOG
Marek Zajączkowski

Marzena Biesiadecka
Renata Godek
Wioletta Maciejewska
Magdalena Malska
Małgorzata Piechnik
Maja Witkowska-Miś
Tomasz Wojciechowski
Iwona Wójcik
Marta Żurawska-Kobielska

INSPEKTOR BALETU
Tomasz Szaro
AKOMPANIATOR BALETU
Marian Malinowicz

INSPEKTOR CHÓRU
Maria Pawlisz
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ORKIESTRA
I SKRZYPCE

OBOJE
Leonid Pozdeev
Mirosław Drak
Sylwia Tomera

Swietłana Siemiannikowa (koncertmistrz)
Paweł Wójtowicz (Il koncertmistrz)

Ewa Sobczak
Teresa Szarek
Irena Wójtowicz
Barbara Łobaczewska-Kuźnia
Igor Laszkiewicz
Anna Stolarz
Adam Ziętkiewicz
Michał Sternicki

KIARNETY
Jerzy Krowicki
Dezyderiusz Baroni
Ryszard Cieśla
Stanisław Olko
FAGOTY
Arkadiusz Babiński
Piotr Miś
Marcin Krakowski

II SKRZYPCE
Burzyńska-Bandosz
Bożena Baran
Tomasz Kuźnia

Anna

Halina Baroni
Ewa Welanyk
Jan Malik
Agnieszka Majerska
Angela Sznicar
Iwona !bek-Milewska

WALTORNIE
Jaworski
Ryszard Rakoczy
Paweł Siedlik
Antoni Pietras
Marek Jałocha

Jarosław

ALTÓWKI
Aleksandra Michajlenko
Igor Petryczenko
Witalij Michajlenko
Maria Drak
Magdalena Wróbel
Piotr Augustyn

Opera i Operetka w Krakowie
ul. Bracka 12, 31-005 Kraków
tel. (012) 422 62 10,
fax (012) 422 08 79
Biuro Obsługi Widza
(rezerwacja biletów indywidualnych i zbiorowych)
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.30
tel. (012) 422 78 07
KASY BILETOWE
Teatr im. Juliusza Słowackiego, pl. Św. Ducha 1
czynna codziennie w godz. 9.00- 19.00
z wyjątkiem wtorku i niedzieli w godz. 12.00- 19.00
tel. (012) 423 17 OO

TRĄBKI

Marek Domagalski
Maurycy Biesiadecki
Jacek Król

PUZONY
Krzysztof Przybył
Bogdan Piznal
Arkadiusz Bala
Wacław Fular

WIOLONCZELE
Barbara Drobniak-Jakóbik (koncertmistrz)
Alina Grochala
Krzysztof Wójtowicz
Barbara Wrońska-Korzeniowska
Danuta Pańczyk

czynna od

Scena przy ul. Lubicz 48
do soboty w godz. 9. OO - 19. OO
tel. (012) 421 42 OO

poniedziałku

PERKUSJA
Sylwia Romek
Maria Stojek
Marcin Kotarba
Jacek Wać

Stanisława Komońska

Leszek Pacanek

KONTRABASY
Jerzy Porosło
Marek Lewandowski
Marek Bednarczyk
Beata Leszczyńska-Królik

HARFA
Liliana Kosiorowska-Wysocka
TUBA
Janecki

Jarosław

FLETY
Pańczyk
Wiesław Surulo
Małgorzata G/adys

Janusz

INSPEKTOR ORKIESTRY
Janusz Pańczyk

Bronisław Zając
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Prosimy o nienagrywanie i niefotografowanie spektakli!
No photographs, video or audio recordings during performances!

OPERATOR

INTERNETU

ul. Krasickiego 18
30-515 Kraków
tel. : (012) 423 64 64
http://www.krakus.top.pl

Gerlach Auto Spółka z o.o.
Profesjonalny serwis Peugeot
ul. Radzikowskiego 49, Kraków
tel.: (012) 636 93 93
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