


Gi11seppe Verdi oko/o rok11 1850. Fotografia A11dre Ado/phe Disderiego. 

, Żadna Io sztuka z bogini uczynić wiedźmę albo z dziewicy kurwę; natomiast 
zabieg przeciwny: obdarzenie god11o§ciq, kogoś, kogo otacza wzgarda, albo 
dojrzenie war/ości w tym, co uleglo zepsuciu -coś takiego wymaga bądź kunsz
tu bqdź charakteru.' 

, Es is/ keine Kunsl, eine Go/lin zur He:xe, einejungfrau zur Hure zu machen; 
aber zur umgekellrlen Operalion, IViirde zt1 ·geben dem Verschmiihlen, 
wtinschenswerl zu machen das Verdorbene, dazu gehOrl entweder Kunsl oder 
Charakter. ' 

Johann IVolfgang von Goethe 
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Simca Heled (USA) kierownictwo muzyczne/ Direttore d·orchestra 

Bodo Igesz (USA) reżyseria/regia 

Łucja Kossakowska scenografia/ scene 

Vladzimir Hlinskikh choreografia/ coreografia 

Henryk Wierzchoń przygotowanie chóru/ Maestro del coro 

Maciej Figas współpraca muzyczna 

Edward Stasiński 

Joanna Pielat 
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Violetta Valery 

Flora Bervoix 

Annina 

Alfredo Germont 

Giorgio Germont, suo padre 
Qerzy Germont. jego ojciec) 

Gastone Visconte de Letorieres 
(Gaston, wicehrabia de Letorieres) 

Barone Douphol 
(Baron Douphol) 

Marchese d'Obigny 
(Markiz d'Obigny) 

Dottor Grenvil 
(Doktor Grenvil) 

OSOBY 
Ewa Godlewska, Beata Gramza, Gabriela Silva, 
Małgo rzata Lesiewicz-Przybył 

Małgorzata Ratajczak, Mariola Wiśniewska 

Mariola Kołtyś (art. chóru), Joanna Tkaczuk (art. chóru) 

Dariusz Pietrzykowski, Janusz Ratajczak, Adam Zdunikowski 

Paweł Kajzderski, Leszek Skrl a, Florian Skulski 

Dariusz Pietrzykowski, Janusz Ratajczak, Andrzej Walczyna (sol. chóru) 

Wojciech Dyngosz, Edward Stasiński 

Jerzy Gruszczyński , Ryszard Smęda 

Andrzej Nowakowski, Ryszard Smęda 

Giuseppe, servo di Violetta Jerzy Doliński (art. chóru), Andrzej Walczyna (sol. chóru) 
Uózef, sługa Violetty) 

Commissionario Edward Bereit (art. chóru), Mirosław Woźniak (sol. chóru) 
(posłaniec) 

Domestico di Flora Józef Guździoł (art. chóru), Mirosław Woźniak (sol. chóru) 
(sługa Flory) 

Coro di signori e signore amici di Violetta e Flora, mattadori, 
piccadori, zingare, servi di Violetta e Flora, maschere, ecc. 

(Chór gości oraz przyjaciół Violetty i Flory, matadorzy, pikadorzy, Cyganie, Cyganki, 
domownicy Violetty i Flory, przebierailcy) 

Scena: Parigi e sue vicinanze, 
nel 1850 circa. 

n pimo atto succede in agosto, il secondo 
in gennaio, il terzo in febraio. 

Miejsce i czas akcji: Paryż i jego okolice, 
gdzieś około 1850 roku. 
Akcja aktu pierwszego toczy się w sierpniu, 
drugiego w styczniu, trzeciego -w lutym. 

Orkiestra, chór i balet Opery Nova 
Orchestra, coro e baletto del Opera Nova 

DYRYGUJĄ 

Direttori 

Simca Heled 
Maciej Figas 
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LATRAVIATA 
Streszczenie 

Pierwszy akt 

Na przyjęciu odbywającym się w domu Violetty Valery, pojawiają s i ę Gaston de Letorieres 
i jego przyjaciel , Alfred Germont, młody szlachcic z Prowansji, który od dawna kocha s i ę 
skrycie w słynnej kurtyzanie. Swoim plomiennym toastem, wzniesionym na cześć pani domu, 
zyskuje on poklask zebranych, nie wzbudza jednak większego zainteresowania samej Vio
letty. Wkrótce potem Violetta ulega atakowi duszności. Korzystając z okazji, że wszyscy go
śc i e przeszli już do jadalni, Alfred zdobywa się na odwagę i wyznaje jej swoje uczucia. Violet
ta zrazu zbywa go salonowymi żartami , gdy jednak spostrzega, że ma do czynienia z kimś 
bez pamięci zakochanym, traci rezon, jakby wbrew sobie zm ienia ton , w końcu wręcza za
kochanemu kwiat kame lii , przystając tym samym na ponowne spotkanie. 

Już po przyjęciu , w opustoszałym domu, V i olettę ogarnia zwątpienie i rozterka; wyznanie 
Alfreda uprzytomniło jej pustkę życia, jakie w i odła dotychczas, obudziło dawne tęsknoty, 
z drugiej strony jednakże wprawiło ją w lęk przed kon i ecznością wyrzeczenia się tego wszyst
kiego, z czym czula się dobrze i do czego przywykła. 

Drugi akt 

Vio letta i Alfred zamieszkali na wsi, niedaleko Paryża. W tajemnicy przed ukochanym 
Violetta próbuje uporać się jakoś z coraz dotkliwszym brakiem pieniędzy, sprzedaje tedy 
cenne przedmioty i kosztowności. Dowiedziawszy s i ę o tym od służącej , Alfred wyjeżdża do 
Paryża, by zdobyć środki na utrzymanie i spłatę długów. Pod jego nieobecność w domu ko
chanków zjawia się stary Germont. W stanowczych słowach domaga się od Violetty, by opu
ściła Alfreda, ich związek bowiem, gdyby przypadkiem wyszedł na jaw, mógłby udaremnić 
zamążpójście siostry Alfreda. Mimo że pełna godności postawa Violetty wzbudza w starcu 
sporo szacunku, a nawet sympatii, uparcie dąży on do uzyskania tego, z czym przyszedł , 

zmieniwszy jedynie ton - z ost rego na błagalny. Violetta w końcu ulega i decyduje s i ę na 
kolejne poświęcenie. Po powrocie Alfreda okłamuje go, że wyjeżdża na krótko, zostawia mu 
jednak list, z którego wynika, że go opuszcza na zawsze, gdyż chce jednak żyć tak, jak żył a 

przed jego poznaniem. Alfred wpada w gniew i w takim stanie zastaje go ojciec, który stara 
się go uspokoić. 

W poszukiwaniu Violetty Alfred zachodzi na przyjęcie wydane przez kurtyzanę Florę Ber
voix. Spytany o kochankę, odpowiada tak, jakby go nic już nie obchodziła, zaraz też rusza do 
stołu , przy którym toczy się gra w karty. Niedługo potem w salonie Flory pojawia się rów
nież Violetta z jednym ze swoich byłych kochanków. Rozdrażnionemu Alfredowi sprzyja szczę
śc i e . Ponieważ stale wygrywa, coraz śmie l ej w przykry sposób prowokuje Vio l ett ę , a zwłasz

cza jej towarzysza, barona Douphoł. 
Gdy gośc i e udają się do jadaln i, Vio letta, czując, że może dojść do pojedynku, stara się 

skłon i ć Alfreda, aby opuści ł dom Flo ry. W burzliwej rozmowie posuwa się nawet do kłamstw. 
w ko11cu w skrajnej rozpaczy oświadcza, że kocha barona. Alfreda ogarn ia szał. Wzywa go
ści i w obecności wszystkich rzuca wygrane pieniądze Violetcie w twarz. Świadkiem tego 
zdarzenia jest stary Germont, który przybywa do domu Flory po syna. 

Trzeci akt 

W jakiś czas później. Wycieńczona chorobą Violetta dożywa swych dni w osamotnieniu 
i ubóstwie. Z dawnych przyjaciół odwiedza ją tylko poczciwy doktor Grenvil. Z listu starego 
Germonta wie już , jak skończył się pojedynek z baronem, żyje tedy nadzieją na spotkanie 
z Alfredem, któremu ojciec dał w ko1icu zgodę na ślub . 

Widok ukochanego przywraca jej nieco s ił . Oboje snują plany na przyszłość, niebawem 
jednak Violetta znów s ł abnie , wreszcie gaśnie szczęśliwa , że umiera pośród najbliższych. 

LATRAVIATA 

Andre Maurois 

ŚMIERĆ DAMY KAMELIOWEJ 

( ... )w parterowej l oży s iedz i ała kobieta słynna podówczas z urody, smaku i fortun, jakie prze
pływały przez jej pałce . Nazywała się Alfonsyna Płessis, ale przezywała się Maria Duplessis. "Była 
wysoka, bardzo szczup ła, czarnowłosa, o cerze białej i różowej -pisze Dumas syn. - Miała malut
ką głowę , oczy podłużne, jak z emalii, japońskie, ale żywe i dumne, wargi czerwone jak wiśnie, 
zęby najpiękniejsze w świ ecie; była jak figurka z porcelany ... " jej krucha postać, łabędzia szyja, 
wyraz oczu niewinny i dziewiczy, byroniczna bladość, długie angielskie loki okal ające głowę 
uczesaną gładko , z przedziałkiem pośrodku, dekoltowana suknia z białego atłasu , diamentowy 
naszyjnik, z łote bransolety - wszystko czyni ło ją królewsko piękną. Dumas był o lśniony, wzru
szony, podbity. 

Żadna kobieta na tej sali nie była tak dystyngowana, a przecież prócz babki, Anny du Mesnil, 
z dobrej szlachty normandzkiej, babki , która popełniła mezalians -wszyscy jej przodkowie byli 
prostymi wieśn i akam i . Ojciec, Marin Płessis, człow iek zły, nałogowiec, uchodził we wsi za cza
rownika. Ożenił się z Marią du Mes nil , która dała mu dwie córki i uciekła od niego. Alfonsyna 
urodziła się w roku 1824, była więc rów i eśnicą Dumasa syna. Wychowała s i ę na wsi. Kiedy miała 
piętnaście czy szesnaście lat, ojciec, jak opowiadano, sprzedał ją Cyganom, ci zaś zaw i eźli ją do 
Paryża i oddali do modystki. 

Gryzetka, karmiona romansami Paula de Kocka, tańczyła ze studentami w tancbudach Pary
ża, a w niedziele, w Montmorency, pozwalała prowadzić się w cieniste ści eżki. Pewien restaura
to r z „ Palais-Royał ", który z ni ą jeździł do Saint-Cloud, umeblował dla niej mieszkanko przy ulicy 
Arcade, ale szybko mu ją zdmuchnął Age nor, książę de Guiche, elegancki elew politechniki, któ
ry w roku 1840 wyszedł z wojska i s t ał się(. .. ) .Jwem" bulwaru des ltaliens, ,Antinousem roku 

i'vfarie Duplessis. 
.i'vfiniatura wg obrazu Vienota. 

Ust Marii Duplessis 
do lu: Edwarda PerreRaux, 
kt61y poślubi/ ją 111 Anglii. 
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11/eksander D11111as (syn) 
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1840'. W tydz i eń później w Theatre des ltaliens i w Operze, będącej czymś w rodzaju filii Jockey Clubu, 
rozmawiano wyłącz nie o nowej kochance k s i ęc i a". (I) 

Uroczą Marię Duplessis adorowali najświetni ejs i mężczyźni Paryża : Ferdynand de Montguyon, Hen
ryk de Contades, Edward Delesse rt, z dz i es i ęci u innych. Ci kochankowie, tak wielkiej klasy, dali jej wy
kwintne maniery i kulturę- powierzchowną, ale przyj emną. Ksz tałcona przez dobieranych nauczycieli , 
zdolna, wrażliwa - rozkwitła. \V roku 1844, kiedy poznał j ą Dumas syn, miała w swej bibliotece Rabela
is'go, Don Kichota, Moliera, Waltera Scotta, Dumasa ojca, Hugo, Lamartine'a i Musseta. Z nała dobrze 
tych wszystkich autorów; lubiła poezj ę, ( ... ), grywała rów nież na fo rtepianie. (. .. ) Z wręcz cudowną 
szybkośc i ą ws p i nała s i ę w górę po stopniach dobrego smak u i powodzenia. W roku 1844 uchodz ił a za 
naj e l egantszą ko bi e t ę Paryża, rywalizowała z Ali cją Ozy, Lo lą Montes, Ata lą Bauchene. Spo tykał o s i ę 
u niej nie tylko .lwów" z Jockey Clubu . ale i Eu geniusza Sue, Rogera de Beauvoir, Alfreda de Musset. 
U wszystkich wzbudzała podziw połączony z szacunkiem i litośc i ą, bo była warta czegoś więcej n iż fach, 
którym s i ę zajmował a. Dlaczego to robiła' Bo przywykła wydawać roczn ie sto tys i ęcy franków w zloc ie, 
a i dlatego również, że - chora, go rączkująca, niezadowolona z siebi e, mus iała s i ę oszałami ać zabawą 

LATRAVIATA 
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i rozkoszą. ( ... ) ie lubiła róż, bala s i ę ich zapachu, który j ą oszoła miał ; najbardziej lub ił a bezwonne 
kamelie. jak mówił Arsene Houssaye, "w ięz i ono j ą w fo rt ecy z kameli i" (2) ... 

( ... ) Dlaczego zostala koch an ką Dumasa? Był ubogi, a ona wysluch iwala co dz i eń dziesięciu płomien 
nych wyzna11. Ale on wc iąż wracal, z uporem n ami ę tnośc i. J'a mieszanina wesołośc i , smutku. niewin
ności , prostytucji , nawet i ta choroba, która rozw i nę ła w niej n adwraż liwość( ... ) nerwów( ... ) i uczuć, 
wszystko to wzbudzało pa lące pragnieni e, żeby ją pos iąść'. \Y/z ruszala go niewinność tej du szy i „nagle 
tęs kno ty do spokojniejszego życi a ... Zaznala wszystkich rozkoszy c i ał a, wszystkich upoje ń , nie tracąc tej 
jakiej ś dum y, która byla s kromnośc ią jej hań b(.( ... ) Na pewien czas niemal zu pe ł n i e po rzuciła boga
tych opiekunów( .. . ). Z radośc i ą odn ajdywała swą dawn ą d uszę gryzetki. space rując z nim po Polach 
Elize jskich. W swej sypialni , gdzie "na podwyższe niu stało wspaniale l oże roboty Boule·a ( ... ), dawala 
mu oszałami ające ,św ięt a ciala". J akże kochal jej wielkie, ciemno pod k rążo ne oczy. czyste spoj rze nie, 
wiotką kib i ć, ,zapach zmys łowośc i bijący z jej postaci".( ... ) 

Każdego ra nka Maria Duplessis posyłał a Dumasowi rozkaz dzien ny: „Drogi Adel" ... Z inicjałów ko
chanka z łożyła mu im ię. Przychodzi! po ni ą wieczorem. Szli na obiad, do teatru , po czym wracali do 

Bilet .Hari i IJ11ples„.;,i . .;, z 1845 1: 
adresou·wtJ' do lekarza /Jauida 
Ferc~)1J1a 1 uia Kore.D·a: 

-.l/011 cher Doc1e111: Si t'OllS 11 (wie z rien 
cit! mie11xcifóire cesoirewre ouze 
heures er mi1111ir. t•ous meferiez fe plus 
grand plaisir e11 llenant souper chez 
mois.. Uszt qui est assez aimable 
promettre eter re en nótres. me clwrge de 
1•011.s dire qu 'il sera tri!s lteureux de l 'OWi 

l 'Oir- Q ce :Wirc/onc. je l'DllS artenc/s -
.l/ il/e tendresses. ,\/a rie Duplessis. Samecli 
qua tres lleures. I J, Bd. de la Madelai11e · 

{Dro8i Doktorze. jeśli nie ma Pan nic 
lepszeRO do roboty dzi.< tl'ieczór między 
11 a pńl11 ocą, . .:;prrul'i mi Pan oµ,rrmmq 
rado.{ć zacllodząc do mnie na kn/acjf. 
Ll~'iZ/, któn1 h)'I tak milr. iz obiecał 
prz_)j...tć, 11Po~' ·aż11il ,,.,;,;e do 
przekazania. że cie."2)' się 1w spotkanie 
z Prutem. Zatem do u:ieczora. Czekam 
na Pana. T)'siąc serdeczno.~ci . . Harie 
Duplessis. . . ~obow. czu •arta po południu. 
Il, Bo11/e1 1ard de La .\fadelainej. 
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Grób Marii Duplessis na cmentarzu 
Montrmatre w Paryżu. 

LATRAVIATA 

Smierć Marii Duplessis. 
Rycina/-/. Linto11a do Damy kameliowej na podstawie szkicu Alphonse de Neuvi/le 'a . 

buduaru Marii( ... ) ,Pewnego ranka pożegnałem ją dopiero o ósmej, wreszcie nadszedł dzień , w którym 
ją pożegnałem dopiero o dwunastej w południe" . ( .. . ) 

Moralność Dumasa syna była surowsza niż moralność Dumasa ojca. Maria Duplessis przeczytała 
Manon Lescaut. Chciała, żeby ten piękny młodzieniec odgrywa! przy niej rolę kawalera des Grieux. On 
jednak tego nie ch ciał. Czego właściwie pragną!? Zmienić ją? Sp raw i ć, by porzuciła swój tryb życ i a? Nie 
byłaby do tego niezdolna, miala więcej uczciwości niż interesowności. Sam Dumas powiedział o niej: 
, Była jedną z ostatnich, rzadko spotykanych kurtyzan, które miały serce' (3). Ale koszty jednego wie
czoru spędzonego z nią: teatru, kamelii, cukierków, kolacj i, zachcianek - wystarczały, żeby młodego 
Aleksandra zrujnować. ( ... ) 

30 sierpnia 1845 roku postanowił zerwać. (. .. ) ,Droga Mario - napisał do niej - nie jestem dość 
bogalJ\ żeby kochać Cię tak, jak chciałbym, ani dość ubogi, żeby być kochanym tak, jak 'fy byś 
chciała. Zapomnijmy więc oboje, Ty- imienia, które jest Ci właściwie obojętne, ja -szczęścia, które 
siało się dla mnie niemożliwe. Nie muszę Ci mówić, jak bardzo jest mi smutno, ponieważ wiesz 
już, jak bardzo Cię kocham. Żegnaj zatem. fes/eś zbyt dobra, by nie zrozumieć pobudek mego 
listu, i zbyt mądra, by mi nie przebaczyć. Tysiące wspomnień. A.D. 30 sierpnia. Północ. ( 4) 
( ... )Na początku 1846 roku Dumas ojciec i Dumas syn z radością powitali okazję wyjazdu z Paryża na 
pewien czas. Odbyli wspólnie długą podróż po Hiszpanii i Algierze. ( ... ) 18 paźdz iernika syn, którego 
( ... )wci ąż dręczyło wspomnien ie Marii( ... ) napisał do niej z Madrytu, prosząc o przebaczenie: 

. Do Madrytu przyjechał Moutier Powiedział mi, że kiedy opuszczał Paryż, byłaś chora. Czy 
zechcesz zaliczyć mnie w poczet tych, którzy martwią się t1uoją chorobą? IV tydzie1i po otrzymaniu 
przez ciebie tego listu będę już w Algierze. jeżeli czekać mnie tam będzie (...) list na moje imię, 
~aw~erający przebaczenie błędu, którym popelnil przed rokiem -wrócę do Francji z większą rado
scią ( ... ). 

Na swój list z Madrytu młody Dumas nie dostał ( .. . ) odpowiedzi. Oto dlaczego: Maria nie chciała 
z nim z rywać. Ale ,tak już przywykła(. .. ) do przechodzenia z miłości w miłość, że stala się- jak powiada 
Juliusz Janin - obojętna ... i żyla dniem, nie myśląc o wczorajszej miłości (5)" ... Zna l azła Franciszka 
Liszta, którego przedstawi! jej w listopadzie 1845 roku doktor Koreff ( ... ). Liszt, wielki artysta, , piękny 
jak półbóg" , zerwa! właśnie swój długotrwa~· związek z Marią d'Agout. ,Panna Duplessis chce pana 
i będzie pana miała ' -powiedział wirtuozowi Jul es Jan in. Rzeczywiście zdobyła go, on zaś zachowa! jej 
wspom nienie na zawsze. ,Na ogół nie jestem miłośnikiem tych wszystkich Marion Delorme i Manon 

LATRAVIATA 

Lescaut, ale ta była wyjątk iem . Miała dużo serca" (6) ... Jednak Liszt nie chciał wiązać życia z piękną 
kurtyzaną, nie chciał nawet zabrać jej, jak pragnęła, w podróż na Wschód. 

Edward Perregaux zap roponował Marii inną podróż, jeszcze niezwyklejszą. Zabrał ją do Londynu 
i tam, 21 lutego 1846 roku, zawarł z nią ślub w urzędzie stanu cywilnego hrabstwa Middlsex. Została 
hrabiną Perregaux. Nie wydaje s i ę, by małże1istwo to bylo całki em formalne, bo nie ogłaszano zapowie
dz i. Nie było też ważne we Francji, bo konsul generalny w Londynie nie zatwierdz ił ślubu( .. .), jak wy
magałoby prawo. Z resztą po powrocie do Paryża, małżonkowie zwrócili sobie wolność.( ... ) 

w Paryżu Maria snuła się jeszcze po zabawach( ... ). Wreszcie nadszedł dzień , w którym nie mogła już 
opuścić mieszkania ( .. . ) przy bulwarze Madeleine. Miala dwadzieścia trzy lata i umierał a. Właśnie wte
dy w jej sypialni pojawi! się .klęcznik ob ity pluszem" i .dwie złocone figury Matki Boskiej". Czasami, 
wieczorem, w białym peniuarze, z głową owin i ę tą czerwonym kaszmirowym szalem, przystawała przy 
oknie i patrzyła, jak po wyjściu z teatrów przepływa fala elegantów i pięknych dam. Ponieważ niemo
gla już zarabiać pieniędzy,( .. .), musiała sprzedać, sztuka po sztuce, prawie wszystkie klejnoty( ... ). Umarła 
3 lutego 1847 roku, w pełni karnawału, na kilka dni przed tłustym wtorkiem, który był wówczas 
w Paryżu dniem szalonej zabawy. Wikary z kościoła św. Marcina przyszedł ją wyspowiadać, po czym 
wyszedł - po małej przekąsce. ,Szynka dla ks i ędza - dwa franki (7) - zapisała pokojówka w zeszycie 
z rachunkami ( ... ). Na cmentarzu Montrmartre pochowano Marię najpierw prowizorycznie, po czym 
16 lutego, w tłusty wtorek, przeniesiono ją do grobu zak upionego przez Edwarda Perregaux. Pogrzeb 
odbył się .pod niebem niskim i ciemnym, z którego po południu lunął ulewny deszcz na korowód tłuste
go Wołu. Tej nocy w calym Paryżu setki orkiestr przygrywały z iście diabelskim zapałem pogrzebowi 
Karnawału ( 8)". ( .. . ) 

Dumas syn podróżował tymczasem po Algierze i Tunisie i nic nie wiedział o tej długiej agonii. ( ... ) 
O śmierci Marii dowiedział się w Marsylii.( ... ) Kiedy wróci! do Paryża, zobaczył obwieszczen ie zapowia
dające sprzedaż( ... ) mebli i ,kosztownych przedmiotów" przy bulwarze Madeleine pod numerem Il. 
Pobiegł tam. Jeszcze raz zobaczył meble z różanego drzewa,(. .. ) c i e nką bieliznę( ... ) i suknie zmarł ej, 
które miały rozkupić tak zwane uczciwe kobiety. ( ... ) Karol Dickens też by! na tej licytacji: Przyszło 
wszystko, co Paryż ma najświetniejszego - pisał do hrabiego d'Orsay. Kobiety z najwyższych sfer 
zjawiły się tłumnie i la elita towarzyska czeka/a, ciekawa, wzruszona, pe/na sympatii i pięknego 
współczucia dla losu kokoty .. Powiadają, że umarła przez złamane serce. ja osobiście, jako za
cny Anglik posiadający trochę zdrowego rozsądku, byłbym skłonny uwierzyć, że umarła z przesy
tu i nudy. .. Widząc ogólny podziw i smutek można by przypuścić, że chodzi tu o bohatera albo 
o jakąś nową Joannę d'Arc. Entuzjazm przeszedł wszelkie granice, kiedy Eugeniusz Sue kupi/ 
ks i ą że cz kę do n ab ożeń s I w a należącą do kurtyzany (9). .. 

( .. . )Licytacja przyniosła 80 917 franków, co przekraczało poważnie pasywa spadku. Maria Duplessis 
zapisała tę nadwyżkę swojej normandzkiej siostrzenicy (córce siostry Delfiny i tkacza Paqueta), pod 
warunkiem, że spadkobierczyni nigdy nie przyjedzie do Paryża ... ( ... ) 

I. AntoinHlfred·Ag~nor de Gramom de Guiche- póiniej dl.iesiąty książę de Gramom (1819-1880) ·w 1840 roku 1.aledwie doszedl 
do pelnoletności. Był siostrt~ńcem Alfreda d"Orsay. arbitra elegancji, . rozwiązłego Kupidyna". 

2. Johannes Gros, Alexandre Dumas et Marie Duplessis, Paris, Louis Conard 1923, s. 172. 
3. Alexandre Dumas (syn), Pr1.edmowa do: La Dame ar<rcame/ias, w: Tht!Jlre wmplel, edition des Comćdiens, t. I, s. I. 
4. llenry Lyon net. la Dame au.\·camt!lias de Dumas fils, Paris, Edgar Mal fere 1930, s. 32. 
5. Jules Janin, Mademoiselle Marie Dupłessis. I w: I Alexandre Dumas, la Dame aux ct11111!/ias. Roman, Paris 1852, s. IX. 
6. Janka Wohł. Franz I.im, SoUl~nirs d"unc compatriotc, Paris 1877. 
7. Johannes Gros, Une courtisane romantiquc: Marie Duplessis. Paris 1929, s. 256. 
8. Henry Lyonnct, op. cit., s. 46. 
9. Robert du Ponta,ice de lleussey, l." inimitabłe Boz, Paris. Quanti n 1889, s. 244. Wydawcy korespondentj1 Dickensa poddają w wątpłiwośt 

autentycznoU tego tekstu. Oryginalu listu do hrabiego d"Orsay nie ma ani w British Museum. ani w domu Dickensa. ani w żadnych 
zbiorach prywatnych. Wydaje się,;~ domniemane listy nic opublikowane, wydane w l 'i11imilab/e &z, są zręcznymi parafrazami 
(przelożonymi na francuski) rozmów Dickensa z Forsterem. Patrz: John Forster, La vie de Dickens, t. li , s. 306. 

9 
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Teatro I.a f f!nice w Wenecji. 
B1td)'l1ek wzniesionr u• 17921: 
( arc:i1. G'foNmni An;nnio Sell'a. 

1753·1Rl9). odrestauroll'a11y 
u· 18541: (arch .l-feduna) 

po pozarze u• 1837 1: spłonął 

prmou·nie U' 1996 1: 

LATRAVIATA 

Julian Budde11 

LA TRAVIATA 

\Y/ 1851 roku. w jednym z listów do Cammarano, Verdi wspomina o „pewnym temac i e- prościutkim , 
acz subtelnym", s uge ruj ąc że mogliby s i ę za1i wz iąć w przypadku, gdyby adresat listu ostatecznie odrzu
c ił Trubadura . Zdaniem Carla Ga!liego wypowiedź t ę w i ązać na leży z Damq kameliouiq, lecz to aku
rat wydaje s i ę m ało prawdopodobne. C hoc i aż Verdi z n ał ju ż pow ieść Dumasa - teatralnej sztuki , rzecz 
oczywista, nie mógł jeszcze widz i eć - przeciw tej hipotezie przemawia najbardziej to, i ż w po łow ie ze
sz łego wieku . o historii Małgo rzaty Gautier możn a by ło pow iedz i eć wszystko, tylko nie to, że jest 
to temat „prosty i subtelny"; wręcz przeciwnie- był to temat zuchwały. nawet prowokujący, tak że może
my być pewni , iż tego rodzaju pomys ł tylko obu rzyłby Cammarano, i to do cna. Na n ajbliższy sezon 
teatru La Fenice - mówimy tu o karnawale 1853 roku - Verdi planował skompo nować operę z ro l ą dla 
primadonny. Św i ad czy o tym ju ż fakt, że jeszcze przed podpisaniem kontraktu ogromnie s i ę intereso
wał , kogo dyrekcja zamierza zaangażować jako pieru•szy sopran. Właśni e z tego powodu w li śc i e adre
sowanym do Marzariego domagał s i ę zapewnienia. i ż dostanie do dyspozycji jakąś donna di prima 
.forza. Czytamy w nim zatem, że najchętni ej by widz ia ł Cruvelli , ta jednak była w tym czasie nieos iągal
na, gdyż podpisała właś nie trzyletni kontrakt z Londynem i Paryżem ; ponieważ Medori świ ęc ił a akurat 
triumfy w Petersburgu, j e dyną śpi ewaczką, jaka wchodz ił a w rachubę była Barbieri„ . „N iech że Pan 
wreszcie kogoś zaangażuje - ko11czy Ve rdi swój li st pisany w kwietniu - i to moż liw i e jak najprędze j ' „. 
\Y/ lutym, w którym o db y ł a s i ę wreszcie prapremiera sz tuki Dumasa. kompozytor pr ze bywa ł 
w Paryżu , jest zatem całkiem możliwe, że już wtedy mógł sobie ułożyć w głow ie j akąś , idealną obsadę". 
jednak że zarówno ś piewaczki , których nazwiska wymienia w swym li śc i e , jak i okreś l e ni e: donna di 
primaforza -brawurowy sopran o dużej mocy- przemawiają raczej przeciw tej hipotezie, choć niepo
dobna rzecz jasna wykluczyć, że Verdi zrazu wyobraża ł sobie swą boha t e rkę całkiem inaczej. („.) 

\Y/ kwietniu do Busseto przyby ł Gugliemo Brenna, sekretarz La Fenice, który mi a ł z Verdim uzgodnić 
ostateczne warunki kontraktu . Istotnie, ustalono wtedy, że auto rem libretta będz i e Pi ave, poza tym okre
ś l ono datę premiery, któ rą zaplanowano na marzec nas tępnego roku. Z relacj i Brenny wynika jasno, i ż 
Verdi nie do ko ńca był zadowolony ze ś pi ewacz ki przewidzianej na przyszły sezon jako primadonna 
assoluta (.„). „Verdi -donosi Brenna -wołałb y, by była nią Alaymo, a nie Salvini-Donatelli , pomimo to 
gotów jest skompo nować coś dla tej drugiej, w żadnym jednak wypadku nie zgadza s i ę na Alboni . Po-

Francesco Maria Picwe (1810 - 1876), 
librc:cista Teatro La Fenice i mediolculskiej 

La Scali. A 11tor libre11 do kilku oper Verdiego, 
m.in. Ernanlego, Makbeta St iffelia. Prapremierowy afisz Travi:ity. 

Wenecja. 1853. Dwu Fosca rich, Aro ldą Rigolen:\ 
Simone Boccanegry, Mocy przeznaczeni<L 
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Fan ny Salvini-Donatclli 
( 1815- - 1891), pierwsza 

odtwórczyni roli Violetty. 

Ludovlco Grazia ni 
(1820 - 1885), 1e1101; 

tv prapremierze weneckiej 
wystąpił w roli Alfreda 

Fenice Veresl 
(1813 - 1889), bwyton. 

By/ pierwszy m wykonawcą partii 
Germonta, wcześniej: Makbeta, 

Silvy (w Ernanim) i Rigo/e11a. 

Maria Spezia, Viole/la 
w Tearro San Benedetto 

w Wenecjr 

LATRAVIATA 

wiedział wprost, że j eśli pisze swoje opery, to po to, aby je grano, zaś partytura , którą stwo rzyłby dla 
Alboni , mi ałaby szanse zabrzmieć co najwyżej dwa albo trzy razy w roku. \Y/ operze, którą (Verdi) chce 
skomponować- c i ągnie Brenna -będą dwie bohaterki; jeżeli włączymy jeszcze do repertuaru Korsarza, 
to będziemy musieli mieć dwie śp i ewaczk i : jedną do partii głównych , i drugą , która występowałaby 
jako comprimaria_ \Y/ tej drugiej funkcji Ve rdi najchętniej by widział niejaką Giani Vives, która debiuto
wała w ubiegłym sezonie, właśnie jako comprimaria w Korsarzu w mediola11skim teatrze Carcano, 
gdzie odniosła istotnie dość znaczny sukces(_..)'(_ __ ) jednak Vives nie została zaangażowana_ Tymcza
sem Verdi jak dlugo mógl odwleka! decyzję wyboru tematu nowej opery. 26 czerwca pisal w tej sprawie 
do Marzatiego, prosząc o przesunięcie terminu na koniec września. „ Pomijając już to -czytamy w li śc i e 
- że nie chcę, by byla to zwykła banalna historia, jakich mamy setki, dodatkowe problemy nastręczają 
z jednej strony cenzura, z drugiej -mierny poziom zespołu_ Gdyby \V/encję stać bylo na donna di prima 
forza z prawdziwego zdarzenia, miałbym temat od razu, i to taki, który z pewnością wywarłby wielk ie 
wrażenie: („_) Poszukiwania stosownego li bretta trwały jeszcze przez caly s ierpień i wrzesie11- Pomysł 
Piavego, by wz i ąć na warsztat rzecz pod tytułem L'Ebrea di Constantina, Verdi zdecydowan ie od rzuc ił , 
lecz kiedy poeta chciał s i ę w ogóle wycofać, kompozytor naciskał nań ze niebywałą energią: " ie wolno 
Panu się wahać! Pan musi napisać to libretto, choćby mia! się zawalić świat. „. Naturalnie, zabiera się 
Pan do roboty trochę za późno, ale to nic nie szkodzi. Rzecz musi być zrobiona! Rozumie Pan? jeśli nie 
znal az ł Pan żadnej ciekawej hi storii , to niech Pan sam spróbuje coś wymyśli ć. Es mujSsein' *„. Ale i tym 
razem nic się nie zdarzyło_ Na początku października dyrekcja La Fenice zaczęła się trochę denerwo
wać, co spotęgowały jeszcze rozmaite naciski z góry. Postanowiono, że Piave odwiedzi Verdiego 
w jego nowym domu w Sant'Agata. Dopiero tam w ko11cu nastąpi I przełom . • Wszystko poszło dok lad nie 
tak samo, jak przy Emanim -pisał Pi ave do Brenny_ „Mi alem już nie nial gotowe libretto(_ .. ), gdy Verdi, 
nagle, tak się zachwyci! pewnym nowym pomysłem, że to, co już bylo gotowe, musiałem zarzu cić 
i zacząć wszystko od nowa. jednakże teraz, gdy widzę Verdiego w takim wzburzeniu, wierzę, że skom
ponuje naprawdę dobrą ope rę ' . W tym liście , niestety, nie ma najmniejszej wzmianki o tym , jaki to 
pomysł wpłyną! na zm ianę decyzji dosłownie w ostatniej minucie. („.) 

Streszczen ie libretta przedstawiono do wgl ądu weneckiej cenzu rze, która zaaprobowała w zasadzie 
większość żądań Verdiego, domagając się tylko zmiany zamierzonego pierwotnie t ytułu : Amore e mor
ie. \Y/ Nowy Rok 1853 Verdi donosi! de Sanctisowi: ,Dla Wenecji komponuję La Dame aux camtflias, 
której najprawdopodobniej dam tytuł La Traviata. To temat całki em wspófczesny_ Każdy inny kompo
zytor zawahałby się ze względu na czas akcj i, na kostiumy albo z tys i ąca innych głupi ch skrupu łów, 
mnie jednak praca nad t ą operą sprawia wiele przyjemności (_ __ )_ 

La Dame aux camtflias byla wyborem śmiałym, ale też wyjątkowo udanym_ Zważmy tylko, że rów
nież Wagner by! zdania, że dla opery najlepszym tworzywem jest mit, a powieść Dumasa na dobrą 
sprawę jest mitem; jest nim, aczkolwiek jej ź ródłem są doświadczenia jednej, dobrze nam znanej kobie
ty, a jest nim dlatego, ponieważ zmierza do uogólnienia, choć z drugiej strony osadzona jest w bardzo 
konkretnej rzeczywistości. Ta prosta historia o pięknej, przedwcześnie zmarłej kurtyzanie, która z miło
ści do mężczyzny bez większego majątku rezygnuje z luksusu, a w chwi li decydującej wyrzeka się na
wet wspólnego szczęścia, należy do owych prostych, klasycznych opowieści, które znamy w przeróż
nych wersjach, tak jak legendy, po które sięgali greccy tragicy_ O ile jednak starogreckie mity dotarły do 
nas w swej ostatecznej postaci, o tyle tu spotykamy się z mitem, którego powstanie możemy prześledzić 
od samego początku. jego źródło tkwi w utworze o nieprównanie większej wartości aniżeli powieść 
Dumasa: w Manon Lescaut Abbe Prevosta. To nader ważna oko li czność, już choćby dlatego, że sam 
Dumas od wolu je się w swojej powieści do tego utworu. Także i w nim bohaterką jest piękna i niemoral
na dziewczyna zakochana w mężczyźnie, który nie jest w stanie dać jej luksusu, jakiego pragnie i po
trzebuje. Społeczne uwarunkowania uniemożliwiają rozwiązan i e tego problemu, tak że Manon l ąduje 
w więzien iu , następnie zostaje deportowana, wreszcie spotyka ją śmierć. Autor Damy Kameliowej -
podobnie jak twórca Manon Lescaut- nie jest uczestnikiem opisywanych zdarzeń; zna je z relacji ko
goś, kogo poznał na licytacji przedmiotów pozostawionych przez bohaterkę , na której zakupi! właśnie 
egzemplarz Ma non Lescaut.(„_) 

( ___ ) jak latwo przewidzieć, Dama kameliowa nie mogla nie przypaść do gustu twórcy Stiffe/ia_ I tu 
i tam temat opery jest nie tylko odważny, ale i na wskroś współczesny(_ .. ), w obydwu dziełach mamy 
też sporą dawkę niekonwencjonalnego i nieortodoksyjnego moralizmu. To prawda, dla dzisiejszego 
odbiorcy, znającego już Opowieści Hą[fmanna i Cyganerię, wybór suchotnicy na bohaterkę opery nie 
jest już niczym nowym, jednakże podówczas by! to krok wyjątkowo śmialy, zwłaszcza, że widzom nie 
oszczędzono nawet przykrych detali medycznych. jest rzeczą z namienną, że pomysł z pozorną popra-
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wą zdrowia bohaterki zainspirowal późn iej Shawa w jego sztu ce The Doc/ors Dilemma. Powrót Vio
letty do dawnego życ i a , aczkolwiek znamy jego powody, a nawet wiemy, że jest to decyzja powz ię t a ze 
względów altruistycznych, wywoluje podobne n ap i ęc i e jak ów moment w Zmierzchu bogów, w któ
rym Zygfryd przyb rawszy postać Gunthera odbiera Brunhildzie zloty pie rśc i e 1i ; w obu przypadkach akt 
zdrady sprawia nam ból, choć przec ież wiemy, że mamy tu do czynienia ze zdradą pozo rn ą. ( .. ) 

(„.) Zaraz po prapremierze Ve rdi wyslal do swoich przyjaciól kilka lakonicznych listów. W tym, który 
napisal do Muzia, wyraz i! s i ę krótko: ..Traviala ponisla fi asko. Tylko czas pok aże , czy byla to moja 
wina, czy t eż śp iewaków" . Nieco szerzej nato miast rozpisal s i ę w liście adresowanym do Angela Marianie
go, dyrygenta, którego poznał na krótko przedtem: 7)·aviata poniosla kompletne fiasko; jeszcze gorsze bylo 
to. że widzowie się śmiali. Cóż na to rzec? Otóż na pewno nie będę lama! tym sobie glowy. Ktoś tu się myli: albo 
ja, albo oni. Co do mnie jednak, to nie wierzę, by osąd wydany wczorajszego wieczoru, by! werdyktem osta
tecznym". 

Aczkolwiek prasa potraktowała kompozytora życz liwie. relacje z premiery nie pozos taw i ały żadnych 
wątpli wośc i , że dzielo przepadło. Cesare Vigna z wydawanej przez Ri cordiego Gazzella musicale di 
Mi/ano p i sał o obojętności , z jaką pu b liczność reagowala na wiele p i ęknych us tępów partytury. Loca
te lli z Gazzella privilegia/a di Venezia s krytykował wszystkich ś piewaków - z jednym wyj ątk i em : 

Fanny Salvini-Donatelli , o której wyrażał s ię z n ajwyższym uznaniem. ,Caly pierwszy akt - czytamy 
w jego recenzji - przyj ę t o owacjami , a kompozytora wywo~'wano wielokrotnie na sce nę. W akcie dru
gim sprawy przybraly ju ż inny obrót. Muzyce trzeba trzech ważnych rzeczy: głosu. gł osu i jeszcze raz 
glosu„. Nawet najlepsze po mysty kompozytora i d ą na marne, gdy nie ma ś piewaków, którzy są w stanie 
spros tać skomponowanej przeze ń muzyce„. Wszystkie numery, z wyjątkiem tych, które śp iewała Salvini
Donatelli , po prostu przepadły. Winę za to w najw i ększe j mierze ponosi Felice Vares i· („.) 

(„.) Tak wi ęc w tym sezonie Traviacie nie by! pisany sukces. Wprawdzie Ricordi, jak zwykl e, nie
zwłoczn i e wydal partyt u rę , u płynął aż rok z o kładem. zanim opera wesz ła do repertuaru innego teatru. 
Przyczną tego była postawa samego Verdiego. Impresari owie i dyrygenci byli aż nazbyt skorzy do po
śpiesze ni a z pomocą u padłe j kob iecie. j ednakże Verdi sk łonny by ł ryzykować wznowien ie tylko pod 
warunkiem, że otrzyma do dyspozycj i odpow iednią obsadę. Angelo Mariani pragnął wys tawić ope rę 
w Genui. Kompozytor sprzeciw ił s i ę temu. po n ieważ w grę wchodzili ci sami śp i ewacy co w We necji . 
De Sanctis żywił nadz i e j ę, że zainteresuje ope rą teatr San Carlo w Neapolu, na co Verdi odpisał w ten 
sposób: „A wi ęc lubi ą tam moj ą Traviatę- t ę bi edn ą grzeszni cę, któ rą w We necji tak srogo dośw iadczy ł 

los. Pewnego dnia zmusi ona św i a t , by oddal jej n al eżn ą cześć. Ale nie w Neapolu, gdzie tamtejsi kapłani 
zadrże liby z oburze nia, gdyby ujrzeli na sce nie do kład nie to, co sam i skrycie czyn ią w nocy". Vigna 
czynił naciski .. by jeszcze raz popróbować szczęśc i a w Teatro La Feni ce, tym razem z Luigią Bendazzi 
(później szą boh ate rką Simone Boccanegl)) jako Vio l e ttą, lecz Verdi nie wierzył , by mogla ona spro
stać wymogom roli (.„). Większe nadzieje pokladal w Noem ie de Ross i, która ś piewała akurat we wzno
wieniu Trubadura. Dopytywał tedy Lu ccardiego: "Która jest lepsza? Ta, czy może Penco' Czy ma do ć 
blasku ' Co ś piewa naj lepiej? - Pytam o to, bowiem rysuje s i ę szansa, że może wystaw i ę Traviatę 
w Rzymie". 

jedn ak nie Rzym, lecz właśn ie Wenecja przywróc ił a Violetcie utraco ną cześć. Antonio Gallo, dyrektor 
teatru San Benedetto, który dwa lata wcześni ej daremnie p rosi ł Verdiego o skomponowanie j akiejś ope
ry, zapropo nował mu wznowienie Traviaty w obsadzie ś piewaków, wśród których zn a l eź li s i ę mi ędzy 

innymi: baryton Coletti (pierwszy odtwórca partii Guzmana w Alzirze i Francesca w Zbójcach ff Ma
snadieri}). Francesco Landi i Maria Spezia. („.) 

Suk ces, jaki Traviata odniosla 6 maja 1854 ro ku , przeszedl naj śmi e l sze oczekiwani a. Kiedy Verdi s i ę 
o tym dowiedzial (.„), napisal z triumfem do de Sanctisa: "Powinien Pan wi edz i eć, że Traviata, k tórą 
grają obecnie w Teatro San Benedeuo , z wyjątki em jednej czy dwu transpozycji oraz paru nieznacz
nych retuszy („.) jest t ą samą o pe rą, k tó rą w u b iegłym ro ku wystawili śm y w La Feni ce. Tak transpozy
cje jak i poprawki zamierzam zachować, pon ieważ uważam, że jest to rzecz przeznaczona dla takich 
śpi ewaków, jak imi dyspon ujemy obecnie. Przed rokiem opera pon iosła fiasko, teraz robi furorę ; do Pana 
należy wc i ągnięc i e z tego właściwych wniosków." („.) 

Przekład j6zefBa/i1iski 

•Verdi cytuje tu s~'nne slowa Beethorena: . ~luft es sein? Es mufi sein! (Czy to koniecL nc? Tak, konieczne!) zamieszczone w nagłówku finału 
ostatniego kwartetu smrc-1.kowcgo (f.<Jur, op. 135). prqp. tlumacw. 



( ... )Historia kamelii wiąże się ściś l e z rozwojem 
dalekomorskich stosunków handlowych nawiązy

wanych od XVll wieku przez mnożące się europejskie 
kompanie wschodnioindyjskie. Pierwszy opis i pierw
szy rysunek kamelii - ściśle mówiąc, prostej czerwo
nokwiatowej odmiany C. japonica -sporządził lon
dyńczyk, James Petiver. Mate riału dostarczył mu Ja
mes Cunninghame, lekarz angielskiej Kompanii 
Wschodnioindyjskiej, który pod koniec XVll wie
ku stacjonowal w Amoy w Chinach. Petiver opisał 
roślinę w 1702 roku, okreś l ając ją mianem Thea Chi
nensis P1!nentaeJamaicensis. Inny, wyjątkowo szcze
gó łowy opis wyszedł spod pióra Engelberta Kaempfe
ra, holenderskiego lekarza, który w latach 1690-1692 
przebywał w Japonii. \YI opubl ikowanym p rzezeń 

dziele AMOENITATUM EXOTICARUM C. japonica 
występuje jeszcze pod nazwą japońską Tsubakki. 
Pierwsze żywe okazy pojawiły się w Angli i jeszcze 
przed 1739 rokiem, ale na pewno nie sprowadził ich 
tam Camel*, który zmarł w Mani lli jeszcze w 1706 
roku. ( ... )Właśnie z Anglii rozwożono kamelie do 
różnych krajów na kontynencie, przede wszystkim 
do Francji, Włoch , Belgii i Niemiec. Najstarszą ka
melią na naszym kontynencie jest krzew posadzo
ny w 1760 roku w królewskich ogrodach w Casocie 
we Włoszech. Słyn na kamelia rosnąca w parku Pill
nitz pod Dreznem zasadzona została w 1771 roku 
i jest obecnie drzewem wysokim na 8 m, a jego ko
rona ma średnicę około 8 m. ( ... )Szczególnym wzię
ciem kamelie cieszyły się w XIX wieku. W 1831 roku 
ogrodnicy angielcy uprawiali , i to na dużą ska l ę, 26 
odmian sprowadzanych z Chin i Japonii , prócz tego 
mnóstwo krzyżówek. Materiał wyjściowy stanowiły 

najwyżej cenione odmiany: Alba plena (pełnokwia
towa kamelia biała), Rubra plena (pełnokwiatowa 
kamelia czerwona), Variegata, lncarnata, Myrti
jlora, Poenijlora i Pomponia. ( ... ) 

Hel/mul Vogel 

Kamelie 

Przekład Józef Balillski 

• Georg Joseph Camel a. Kamei (Camel/us) 
(1661-1706)- niemieckijezuita, botanik 

i zoolog Od 1687 roku był aptekarzem 
jewickiego kollegium w Manii/i. 
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Francesco Marla Plave, Giuseppe Verdi 
La Traviata, akt I, scena 2 

\'101.ElTA 
(Si tog/ie 1111florodal sr110) 
Prendcte qucsto fiore. 

AIJREDO 
Perch~ ? 

1'101.ElTA 
Per rl['IOrl:lrlo ... 

Al.FREI)() 
{/Oma11do) 
Quando' 

VIOl.ElT.\ 
Quando sarll appasito. 

ALFREDO 
Oh ciel' domani ... 

VIOIJ1TA 
Ebben ... Domani. 

Al.fREDO 
( prond• co111ra11sporlo i((iore) 
Io son, io son fclire! 

1'101.f1TA 
D'amarmi dile ancora! 

ALFREDO 
Oh quanta, quan10 \"arna! 
(perpm1ir.) 

\llOLElTA 
Panitc? 

r\LFREDO 
(lonw a lei. le baccia la mano) 
Parto. 

VIOL.t'l1A 
Addio. 

ALFREDO 
Di piu non bramo. 
f /onla110) 
Addio 

LATHAVIATA 

( ... ) przechadzając się po bulwarze, ujrzałem w oknie jednego z większych gabinetów restauracji 
Malgorzatę opartą o balustradę i zrywającą jeden po drugim płatki z kamelii swego bukietu. Jeden 
z młodych Judzi, pochylony nad jej ramieniem, coś jej mówi! na ucho" ... 

( ... ) Małgorzata bywała na wszystkich premierach i wszystkie wieczory spędzała w teatrze lub na 
balu. Jlekroć wystawiano nową sztukę , zjawiała się nieodmiennie w parterowej loży i trzy rzeczy za
wsze spoczywały przed nią na balustradzie: lornetka. torebka z cukierkami i bukiet kamelii. 

Przez dwadzieścia pięć dni w miesiącu kamelie byly biale, przez pozostale pięć- czerwone, i nikt, ani 
bywalcy teatru, ani znajomi Malgorzaty. ani ja, który o tym wspominam, nikt nie umial wytłumaczyć 
tej zmiany kolorów' ... 

LA TH.A VIA TA 

(..)jeśli mi pan przyrzeknie, że będzie spelniał wszystkie moje życzenia bez słowa sprzeciwu czy też 
wyrzutu, bez jakichkolwiek pytań , może pana pokocham. - Przyrzekam wszystko, co pani zechce! 
-Ale uprzedzam, chcę mieć swobodę robienia, co mi się podoba( ... ). Jeżeli zdecyduję się teraz na nowe
go kochanka. chcę, aby miał trzy rzadkie zalety: żeby był ufny, uległy i dyskretny. - Będę taki, jakim 
pragnie mnie pani widzieć! - Zobaczymy. - Kiedyi - Później. - Dlaczego później? - Dlatego że ... - wysu
nąwszy się z moich objęć, Małgorzata wyjęła z dużego bukietu czerwonych kamelii jeden kwiat i wpięla 
mi go w butonierkę -dlatego że nie spłaca się weksla w dniu, w którym się go podpisało. ( ... ) 
- Kiedy znów panią zobaczę? -spytałem tuląc ją w ramionach. - Kiedy zmieni się kolor kamelii" ... 

Aleksa11der Dumas 
Dama kameliowa 
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Francesco Marla Plave, Giuseppe Verdi 
La Traviata, akt t, scena 2 

VIOl.ElTA 
(Zdej11111je k1rial z pier,·I) 

Proszę wziąć ten kwiat 

111.FRED 
Po co? 

VIOLfflA 
il)' mógl mi go pon zwrócić ... 

Al.FRED 
( od1rrt1al}qc sir I 

Kiedy? 

l' IOLfTIA 
Gd)' zwiędnie. 

ALFRED 
N1ebru Zatem już jutro ... 

l'IOL.ElTA 
~ iech i tak będzie ... jutro. 

Al.FRED 
( !Jierz11 Juriat u• 1111iesie11i11 J 

jaki<! jestem szczęśliwy! 

1·10LE1TA 
I nadal pan twierdzi. że mnie kocha? 

Al.FRED 
Och. kocham. kocham i to jak bard1.0! 

(msza dn llJjścia ) 

VIOLITfA 
już pan itłz ie ? 

ALFRED 
( podc//odz1do 11iej i ca/11je jq 11•d/01i) 

Tak idę. 
VIOLElTA 

Więc do widzenia. 

Al.FRED 
Niczego j uż •· ięcej nie pragnę . 

(z daleka) 
Do widzeni a. 
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Viset. akwaforw z ksiązki 
joha n uesa Grosa 

Une Courtisane romantique, 
Paryż 1929. 

Gilles de Van 

VIOLETTA 

La traviala wraz z Carmen jest przypuszczaln ie naj s łynni e j 
szą postac ią mityczną dz iew i ętnastow i ecznej opery. Parantela 
z bohaterką Bizeta nie powinna tu zaskakiwać; zwróc ił na nią 
uwagę, jeszcze w 1925 roku, markiz Mon ałdi , który całą swoją 
sympati ę u lokował po stronie heroiny Verdi ego: .mimo że obie 
grzęzną w b łocie, dzieli je prlepaść, gdy chodzi o poziom moralny. 
O ile Du mas, w Damie kameliowej, pragn ął pok azać, że nawet 
kobieta upadł a zdolna jest do mił ośc i prawdziwe j i czys tej, 
o tyle Me rim ee sta rał s i ę w Carmen wykazać coś w ręcz przeciw
nego. I ... ] M iędzy m i ł ośc i ą Violeuy -wielk ą, wzruszaj ącą, wprost 
hero iczną, i zmys łową pasją Carmen otwiera s i ę ot chłań" ( I). To 
prawda, obie postacie ł ączy na pewno to, że n ależą do margine
su społecz nego (jedna jest Cyganką, druga - kobietą lekkich oby
czajów), prócz tego oko li czność, że punktem zwrotnym w ich 
losach jest moment, gdy swoim wybrankom o fi a ruj ą kwiaty (je
ś li chodzi o Carmen, jest to kwiat kasji , w przypadku Violeuy 
- kamelii ), na tym wszkże ich podobieństwa s i ę wyczerpują. 

LATRAVIATA LATRAVIATA 

Paul G'avaririi (1804 - 1866), 
G'eorges Duval. 
ojciec Arma nda. 
Ilustracja do jednego 
z pierwszych wydwl 
Damy Kameliowej. 

Paul GaL•ari11i 
Annami D11llal. 
!lustracja do 
Damy Karnt: liowt..:j. 
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jordic. ilustracja do Damy kameliowej. Około 1900 1: 

A jednak, gdyby Dumas zechcial nieco wierniej nakreś li ć portret kobiety, która zainspirowala jego 
powieść -a byla to bez wątpienia osoba niezwykla, istota, której inteli gencja i kultura o l śn iły zarówno 
Liszta jak i julesa Janina (2), Malgorzata Gautier dużo bardziej przypominalaby kogoś w rodzaju Car
men. Bo też w istocie osobowość Marii Duplessis nader często kojarzyć się może z t ą dziką Cyganką 
wykreowaną przez Merimee'go; przypomina ją zuchwalością, dezynwolturą. z j aką wpędzala w ruinę 
kolejnych kochanków, zmie nnością nastrojów, wiadomo bowiem, że często ni stąd ni zowąd popadala 
to w eufori ę, to w beztroskę , to znowu w glęboką melancholię , dalej. swą obo jętnośc i ą wobec wartości 
uznawanych przez spoleczeństwo, w którym wypadło jej żyć . wreszcie osobliwym talentem do obraca
nia na wlasną korzyść sytuacj i poniżających (3). 

O ile powieść Dumasa odzwierciedla jeszcze niektóre rysy tej osobowości -choćby owo zadz iwi ające 

polączenie chciwośc i , wręcz pazerności, z calkow itą obojętnością na pieniądze - o tyle w późniejszej 
sztuce ( 4) nie ocalalo już z tego nic a nic. Ale i sama powieść zawiera przecież sporą dozę subtelnie 
zamaskowanej hipokryzji. Odnajdujemy w niej t ę mieszaninę moralizmu i libertyni zmu, która w o wic
ie silniejszym stopn iu ujawni się potem w dramacie, to epatowanie czytelnika uk azywa niem uroków 
rozwiązlości, przy równoczesnym akcentowniu wyższości cnoty, te umizgi do diabla, idące w parze 
z uwielbieniem okazywanym dobremu Panu Bogu, slowem to dość podejrzane przemieszanie występ
ku i cnoty, rozpusty i niewinności. 

Kiedy Ve rdi zwróc i! uwagę na postać Violetty, a nas tąp il o to najprawdopodobniej przypadkiem 
-podobno ,jak grom z nieba" (5)- od razu kazal wymieść z tekstu wszelkie dwuznaczności, sugerujące 
współw inę kurtyzany i jej klientów, od samego początku postanowi! też wyeliminować wszystko, co by 
świadczylo o zmyslowości prostytutki. Tej operacji dokona! na żywej tkance tekstu, tnąc go zdecydowa
nie i bez żadnych sk rupulów. Przypuszczać można, że rozumowa! mniej wi ęcej w ten sposób: albo Vio
letta jest zwyklą dziwką, a wtedy nie ma w niej nic, co mogloby go int e rsować (6), albo, i owszem, jest 

1;·11Re11e llbul. sceny z prapr<1mierouvj i11scc•nizac.,] i pięcioaktou iej szwkt A. nu masa: D~1ma Kamdiow~1 w n1et.11n.• c/11 l'auderille. 
Paryż 1852. 
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prostytutką. lecz przede wszystkim kobietą wykolejoną, , biedną grzesznicą" , una tmviata, słowem 
istotą, która do glęb i go wzrusza. Zgodnie z tym zaloże niem czystośc i Violetty nie mógl zmącić choćby 
cie1i zmyslowego uroku.jej moralna niewinność staje się oczywista ju ż w pierwszej arii: Ah,fors 'e lui, 
gdy budzące s i ę uczucie do Alfreda przywodzi jej na myśl marzen ia, jakie sn uła będąc małą dziewczyn
ką: A me fanciulla, un candido e trepido desire quest'effiggio dolcissimo Signor dell 'avvenire 
(W dzieciństwie, tę samq tęsknotę - 11ieśmialq i czystą - wzbudza/ we 11111ie słodki obmz Pana 
Przyszłości). Zepsucie spoleczne, w którym uczestn iczy z racji swego zawodu, na dobrą sprawę jest jej 
zupełnie obce. Verdi św iadomi e odrzucił akurat to, co Dumas próbował skrzętnie przemycić do swej 
powieści, czyniąc to. jak s i ę wydaje, z wyraźnym upodobaniem. Dumas prowadzi wprawdzie swą boha
terkę do odkupienia, lecz równocześnie ją potępia, akce ntując, nader dobitnie, jej go rącz kową zmys ło
wość, niewątpliwie fascynującą, nie mniej z gruntu zł ą. Verdi , rzecz jasna, nie mi ał już żadnych powo
dów, by się uciekać do tego rodzaju egzorcyzmów; przyjąwszy raz, że Violetta zostala prostytutką, po
nieważ nie była w stanie uniknąć zepsucia wielkiego miasta, rozgrzeszy ł j ą z góry, i to bez jakichkol
wiek zastrzeżeń. To właśnie ten jasny i jednoznaczny wybór czyn i z Violetty postać mityczną, to z tego 
powodu uchodzi ona za doskonały przykład istoty niesprawiedliwie zepchn i ęte j na margines. Stanowi
sko Verdiego, w gruncie rzeczy znacznie mniej moralizatorskie od tego, które zajął francuski drama
turg, w jakiejś mierze wyjaś nia kontekst, w jakim umieści ł on swoją bohaterkę , tym jednak zajmiemy 
się szerzej w innym miejscu. 

To prawda, że Violetta pełną godność osiąga dopiero wtedy, gdy decyduje s i ę na poświęcenie, lecz jej 
ofiara ma inny sens aniżeli wyrzeczenia dokonywane przez większość typowych heroin Ve rdi owskich; 
o ile tamte rezygnują ze szczęścia, gdyż uważaj ą, że jest to po prostu obowiązkiem kobiety, o tyle Violet
ta poświęca to, co najdroższe , by s tać się kobietą taką jak wszystkie inne - by zyskać owo uznanie, do 
którego dążyła też Małgorzata Gautier, którego pragnęła tak dalece, że Roland Barthes dostrzegł w tym 
główny motyw większośc i jej poczynań. To właśnie z tej racji Violetta jest jedną z najczystszych postaci 
w całym teatrze verdiowskim. jej poświęcenie nie ko1iczy s i ę wcale na tym, co obserwujemy w wielkiej 
scenie z ojcem Alfreda w akcie drugim. jest wprost przeciwnie; Violetta poświęca swe zdrowie, by móc 
prowadzić światowe życ i e, jest gotowa poświęcić rodzące się w niej uczucie, ponieważ nie wyobraża 
sobie, że mogłaby rzucić swój zawód, poświęca swą miłość na rzecz szczęścia siostry Alfreda, poświęca 
nawet pamięć o sobie, kierując s i ę m yślą o przyszlej żon ie ukochanego. 

Czy to tylko przypadek, że w libretcie opery jest aż tyle znaków apelujących do śmierci? Marie Du
plessis zmarła 3 lutego 1847 roku, podczas karnawału. \V powieśc i Dumasa Małgorzata Gautier umiera 
w nocy z 19 na 20 lutego, nie ma tam jednak najmniejszej wzmianki o karnawale. \Ve wspom nianym 
dramacie Dumas uśmierca swą bohaterkę 1 stycznia i jest to szczegół nieznośnie sentymentalny, bo jest 
to dzi eń , na który przypada ważne święto rodzinne, obchodzone zaledwie w parę dni po Bożym Naro
dzeniu. Ve rdi i Pi ave przywrócili tragiczną zbieżność śm ie rci Violetty i dobiegającego końca karnawału , 
rzec można nawet, że ją wyraźnie wyakcentowali. Bachanalie, które się toczą za oknem umierającej 

Violetty, to sz l eństwa znamienne dla ostatków, ale t eż i obyczaj upami ętni ający stary obrządek ofiarni
czy. Podobne skojarzenia nasuwa też finał drugiego aktu, zwłaszcza moment, gdy do salonu Flory wkra
czają matadorzy - celebransi ofiarnej śmierci. (.„) 

Przekład Józef Baliński 

I. Gino Monaldi. Verdi , la vi1a. lc opere, Milan, llocca. 1925-1951. s. 153 n. 
2. Jules Gabrieljanin (1804 · 1874) · głośny n iegdyś francuski kry1yk li1eradi lwiąwny m.in. z I.i! i'lgaro i z Journal de Ddlxlls · napisał 

w 1852 roku s~·nną przedmowę do dmgiego wydania Damy kameliowej, w której nakr~lił ponre1 pierwowzoru bohaterla powieśti; 
Fran lZ Liszl (181J . 1886) -kompoZ)10r w~iersk i ; Marię Duplessis poznal około 1845 roku i byl WJ ostaln im kochankiem; w d11~dz ieścia 
lat późn ie j. po burzliwym zwi;µku 7. ks iężną Sa~·n ·Wingenstein . prlyj:ił w Rzymie niższe święcenia kapłańskie . 

3. ChriSliane Jssanel. I.es dames aux camćlias . l'aris. Chi ne-Jl achcuc 1981. s. 56. 
4. Pięcioak1owa wersja la da me aux camłlias pows1ala w 1849 roku. jednak premiera SZluki w paryskim 11lćit trc de \'aude\'ille, 

wskutek sprzeci\\ru cenzury, nas!<łpila dopiero 2 lutego 1852 r. 
5. Cornni zburzy! l egendę. w myś l której Verdi mial być obecny na premierze sztuki Dumasa. Z opublikowanych pr1.ez niego dokumentów. 

wynika jasno. że zamysł napisania opery oparw1 na Damie kameliuu'fj kompo7.ytor powziął nie wcześ niej , niz w polowie paźdz iernika 
1851 r„ dopiero w1edy bowiem przcczy1al 1cks1 Dum:L<a przeslan) mu prm 11ydawcę Escudera; por. Marcello Conmi. La boucga dell. 
mus1ca. l'erdi e l; t fcnice. Milan. li Saggia1orc 1983. s. 300 n. 

6. _Nie zn oszę dziwek w 1c;11rze- · oMadczyl podobno Verdi w 1844 roku. gdy 11ypowladal się na 1ema11ak1rgtA libreua; por. Cancggi 
rerdiani. a t11ra di A. J.uzio. Rome. Reale Accademia d'J1alia c Accademia dei Lincci, I.IV. 1947. s 79. 
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HEROINA I MĘCZENNICA 

.. ) Niedostatek informacji o okolicznościach powstania Travia()1 rekompensuje po częśc i to, co 
wiemy o trudn ościach , jak ie s i ę pojawiły przy ustalaniu prapremierowej obsady, przede wszystkim 
o poszukiwaniach odpowiedniej primadonny. Dwadzieśc ia dni przed prapre mi e rą opery Verdi , którego 
w tym czasie tak że bo l eśnie dotkną! los. pisal do Piavego: " Otrzymałem z We necji anonimowy list, 
w którym ktoś mnie przestrzega, że moja opera poniesie fi asko, jeśli nie znajdę innego basa, a zwłasz
cza lepszej primadonny ... Lecz o tym przecie ż sam dobrze wiem ·· ... W okresie pracy nad Traviatq Verdi 
miał ju ż wyso ką pozycję artystyczną, o czym pośrednio świadczy inny list z początk u tego samego roku, 
ten który na krótko przed rozpoczęc iem prób do Trubadura napisał on do neapo litańsk i ego przyjacie
la De Sanctisa: 

.Bardzo chcialbym trafić na jakieś dobre libretto i zna leźć tym samym jakiegoś przyzwoitego poetę 
(którego wszyscy przec ież ogromnie potrzebujemy), nie kryję wszakże , że nader niechętnie czytam 
libretta, które tu do mnie napływaj ą; jest rzeczą niemożliwą, lub prawie niemoż li wą, by pojawił s i ę ktoś, 
kto by odgadł , czego naprawdę potrzebuję; a rozglądam s i ę za tekstem, który byłby czymś całki em 
nowym; ch cę, aby byl on piękny, wspani ały. z różni cowany i nowoczesny w formie, ch cę także , by był 
odważny. i to odważny wp rost bezgranicznie ... , i aby miał wszyst ko, czego trzeba, by przetworzyć go 
w muzykę ... Gdy ktoś mi mówi: napisa łem to tak , bo w tak i sposób pisze Romani. czy Commarano, czy 
jeszcze ktoś inny, to wiem, że s i ę ju ż nie zrozumiemy; wszak właśnie dlatego. że ci wybitni ludzie pisują 
w ten, a nie w inny sposób, chciałbym raz wreszcie otrzymać coś całkiem nowego". 

W Wenecji pracuję obecnie nad La Dame aux came/ias, której nadam być może tytuł Traviala . 
To temat całki em współczesny. Ktoś inny odrzuciłby go zapewne ze powodów obyczajowych, albo 
z uwagi na czas akcji, albo ze względu na t ys iąc innych niedorzecznych skrupułów ... Mnie praca nad 
tym sprawia wiele przyj emnośc i. Pamięt am, jak wszyscy wrzeszczeli. gdy posta nowiłem wprowadzić 

na sce nę garbusa; mimo to byłem naprawdę szczęś liwy, kiedy pisałem l?igole/la [ ... ] 
Do tego czasu Ve rdi cze rpał libretta z repertuaru konwencjonalnych melodramatów, przedstawiał 

zatem na scenie histo rie i namiętności raczej dość obce współczesnej wrażliwości. Motywy takie jak 
honor rycerski. zemsta czy czarodziejsk ie sztu czki, bez wątpi e nia niewiele miały wspó lnego z życiem , 

które t oczyło się wokół. Chociaż godz iło to zapewne w smak publicznośc i mi eszcza ński ej, nawykłej do 
tego, by w sztuce szu kać odniesie1i. parantel albo aluzji , rzeczy tego rodzaj u znakomicie s i ę poddawały 

artystycznej obróbce, stanowi~· ponadto doskonałe tworzywo do kreowania scenicznej iluzji ; znacznie 
ł a tw i ej jest w końcu ożywiać fantom y- konwencjonalne, bo uproszczone do granic możliwości. a wsku
tek tego podatne na wsze lkie interpretacje - aniżeli po rwać s i ę na stwo rzenie pełnokrwistych postaci 
o wyraz istych, zdecydowanych i niepowtarzalnych rysach. Po postaci Otella i Falstaffa, te jakże ludzkie, 
ponadczasowe typy szekspirowskie, Ve rdi ośm ie lił s i ę s i ęgn ąć dopiero wtedy, gdy miał już za sobą więk

szość życ iowych dośw iadcze 1i , kiedy osiągnął kunszt, który pozwalał mu wykorzystać znajomość psy
chologii. rozległą wiedzę, dośw i adcze nie praktyka teatru oraz to wszystko, co zdobył uprawiając przez 
lata rzemiosło mu zyczne. Tak w ięc już z tej tylko racji w teatrze Verdiego Traviala zajmuje mi ejsce 
całkiem wyjątkowe; miłość lącząca Violettę z Alfredem z całą pewnością nie jest uczuciem, które mogło
by zdarzyć się w ś redniow ieczu ; wprost przeciwnie, to n ami ętność znamienna dla naszych czasów. 
I właś nie to jest jednym z powodów, dla których utwór ten zys ka ł tak wielkie powodzenie. powodzenie 
- dodajmy od razu - w zasadzie dosyć dwuz naczne; aczkolwiek wzięło s i ę ono z uznania muzycznych 
walorów opery, nie mniejszą rolę odegrał tu także se ntymentalizm publi cz nośc i. zawsze żywo reaguj ą

cej na przedstawiony w utworze dramat miłos n y. jakiś rzutki krytyk, gdyby sp oj rza ł na s prawę w ten 
sposób, wygłosiłby pewnie pochwałę inteligencji publiczności weneckiej - tej, ma się rowmi eć. która 
6 marca 1853 roku zgotowała dziełu druzgocącą klęskę. Tenże sam krytyk mógłby bez trudu wykazać, 
iż łzy przelewane nad losem Violetty nie ą bynajmniej oznaką przeżyć estetycznych. dowiódłby wresz
cie, że w tej ck liwe j historii nie ma co sz ukać jakichś walorów poetyckich. A jed nak te s łusz ne skąd in ąd 

zarwty w najmniejszym stopn iu nie pomniejszają wa rtośc i naprawdę ważnych u stępów opery. jest 
wręcz odwrotnie: utw i e rdzają nas one w przekonaniu. że inwe ncję Ve rdiego us k rzydl a ło jedynie to. co 
się wiąże z miłos n ą pasją Violetty, natomiast w innych miejscach jego muzyka wypadla jakoś matowo. 
by nie rzec blado. Dzięki cudownej zdo lnośc i syntonii Verdi byl w stanie -oczyw i ście w swej wyobraźn i 

-wczuć s i ę nie tylko w to jedno życ i e. lecz nawet w sto innych ludzkich losów. a tym samym poznać to. 
czego sam nigdy nie doświadczył we włas n ym , skromnym i nad wyraz statecznym życiu. Artystyczna 
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prawda b ijąca z postaci Violetty, promieniuje także na obu mężczyzn , którzy zysk ują naszą sympat ię 

w miarę jak ulegają jej nam iętn ośc i i emanu jącemu z niej c i epłu ; we wszystkich innych sytuacjach, 
il ekroć się zdarzy, że otwierają usta, s ł yszymy tylko - również w mu zyce - pospolite banały bądź czcze 
głu pstwa. Tak w ięc duet, który obaj śp i ewają, można by nazwać ekshibicjonistycznym aktem próżności 
zarówno tenora jak i barytona. 

Entuzjazm biografów, o lśn i o nych tym, że Traviata powstała w c iągu paru zaledwie miesięcy, nie 
znajduje specjalnego uzasadnienia. Jak na profesjonalistę przystało , swe melodyczne pomysły Ve rdi 
szkicował bardzo szybko, nie zaprzątaj ąc sobie głowy cyzelowaniem miejsc, które najsilniej inspirowa
ly jego wyobraźnię dramaturga. Otóż owe pomysły koncentrowały s i ę zwykle wokół jednej wybranej 
postaci. Partytura Traviaty, rzecz to bezsprzeczna, zawiera najlepszą pod względem muzycznym "sce
nę balu" i najwspanialszy obraz, w którym istotna funkcja przypada zbiorowośc i społecznej : w pierw
szym przypadku jest to przyjęcie w domu Violetty, w drugim - scena z grą w karty w akcie drugiem. 
Choć nikt temu nie przeczy, warto zdać so bie sp rawę, jak ważną rolę w obu tych scenach odgrywa sama 
Violetta' \Y/ toaście (Brindisi) z począt ku pierwszego aktu poznajemy jeden z aspektów duszy Violetty, 
mianowicie jej gorączkowe pragnienie uciech, które pełny wyraz znajdzie w zawrotnych wokalizach 
poprzedzających cabaleffę : Fol/ie.fol/ie! (Szaleństwo, szaleństwo!}, a jeszcze później w samej caba
letcie: Sempre libera degg'iofolleggiare di gioia in gioia (jestem wohta, zawsze wolna, toteż eh.cę 
11• moim życiu gonić od przyjemności do prZJjemności). \Y/ scenie hazardu drapi eżną w swej upor
czywości muzykę planu pierwszego trzykrotnie prwrywa jej trwożliwy. a zarazem bolesny okrzyk: Ah 
percM venni, incauta! Pieta Gran Dio de me (Ach, czemu tu przyszłam! Wielki Boże, zlituj się 
nade mną). Os iągni ę ty w ten sposób efekt kontrastu jest tu istotny dla utrzymania wewnętrznej rów
nowagi całości dz i e ł a. 

\Y/ tej operze, zrazu wręcz potępionej za niemoralność, etyczne zasady, n arzucające porządek całem u 
poetyckiemu świ atu Verdiego, manifestują s i ę z niespotykan ą dotąd ostrością. Również charakter Vio
letty różn i s i ę zdecydowanie od innych znanych nam typów Verdiowskich: to subtelna, nawet niezwy
kle subtelna i czu ła dusza, ale też dusza rozdarta - po części wskutek zrządzenia losu, po części z powodu 
z łych sk łon ności. Rigoletto toczy swój wewnętrzny spór, bo raz jest ojcem, innym znów razem blaznem. 
Azucena chwilami jest matką, chwilami Cyganką. Dla Violetty dylematem jest to, że jest kurtyzaną, 
a zarazem kobietą, która uległa uczuciu wielkiej miłości. I kiedy miłość, a więc to, co te postacie czyni 
naprawdę ludzkimi, dochodzi w koń cu do głosu -a następuje to w kantylenach Verdiego, których praw
dę, zaiste wzruszającą, oraz porażający smutek znamy i rozumiemy tak dobrze -namiętnośc i albo stoją
ce im na przeszkodzie okoliczności zawsze zn ajdują swoisty wyraz, za każdym razem uwydatnione są 
w sposób całkiem odmienny. \Y/ pierwszym przypadku jest to pieśń przerażon ego błazna, który by ukryć 
swój lęk , usilnie udaje obojętność, w drugim -kaskady perlistych trylów bądź histeryczne okrzyki kur
tyzany, która próbuje stłumić swój smutek, rozpaczliwie szukając złudnych rozkoszy. I tak jak Rigoletto 
ujawnia drugą stronę swojej natury dopiero wtedy, kiedy wybucha płaczem - od tej chwili nie jest już 
ani garbusem, ani odrażającym kaleką, ani błaznem , tylko zdję tym bólem człowiekiem -tak t eż Violetta 
sprawia wrażenie istoty o dwu różnych obliczach: oboj ętnej na wszystko kurtyzany i zakochanej bez 
reszty kob iety. To właśnie w tym rozdwojeniu tkwi wielka trudność tej roli, trudność, która, jak wiemy, 
okazała s i ę jednym z powodów klęski opery podczas weneckiej premiery w Teatro La Fen i ce. 

Osobliwy, skądinąd z gruntu falszywy opis Rigolella, który Verdi nakreślił w cytowanym aż do znu
dzenia li ście do męża pani De Giuli: . nie ma tu arii , nie ma finałów, cala opera jest nie kończącym s i ę 
ciągiem duetów" - nieporównanie lepiej pasuje do Traviaty. Aczkolwiek i ta opera nie składa s ię oczy
wiście z samych duetów, to jednak nie sposób przeoczyć, że jej ośrodek stanowią trzy wielkie duety 
z udz i ałem Violetty: dwie niebywale subtelne sceny z Germontem, ponadto duet z Alfredem w zbiorowej 
scenie drugiego aktu . Słowa, które ś piewają Violetta i Germont, to znakomity przykład na to, jak sku
tecznym ś rodkiem wyrazu bywają melodie powierzone ludzkim glosom. Wstępny recytatyw, aż domo
mentu, w którym Germont już bez ogródek przedstawia swą prośbę - ści śle mówiąc, nie jest to prośba, 

tylko kategoryczne żądani e, aby Violetta raz na zawsze porzuciła Alfreda - utrzymany jest jeszcze 
w spokojnym i powściągliwym tonie; wkrótce jednak muzyka Verdiego co raz wyraźniej odbija determi
nację, z jaką Germont usiluje przekonać Violettę. Jej początkowy opór przełam any zostaje w ustępie 
oznaczonym wskazówką vivaccissimo agitato (Non sapete -quale ajfetto -vivo imm.enso -m'arda 
in pelto -Pan nawet nie wie, jakie uczucie plonie w mej pierst), którego rdze ń melodyczny tworzy 
motyw zwarty, krótki , gorzki i ur ywany jak rozdz i erający pierś szloch. Akcent muzyczny współgra tu 
z tekstem w zadziwiający wprost sposób, co zwiększa jeszcze prawdopodobieństwo sytuacji. Zaraz po
tem następuje długa "przemowa" Germonta, tu i ówdzie przerywana coraz słabszymi okrzykami prote-
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stu Violetty, która ulega w końcu jego perswazji - po krótkim motywie, równie szorstkim jak owe 
cyniczne s łowa, które łam i ą ją ostatecz nie: Un di quando le veneri il tempo avra fugate,fia presto 
il tedio a sorgere„. Che sard allor?„.Pensate„. (Wreszcie, pewnego dnia, kiedy namiętność osty
gnie, pojawi się nuda i znużenie.„ I co wtedy będzie? Pomyśl !„.). Violetta jest pokonana i odtąd 
powtarza już tylko: E vero! E vero! (To prawda! To prawda!). \'i/ chwil ę później , już sama do siebie 
(da se), śpiewa o bezwzględności , z jaką ludzie traktują kobiety takie jak ona : Cosi alla misera, 
ch 'e un di caduta, I Di piu risorgere speranza e mula! „. / Se pur benejico le indulga Jddio, / 
l 'uomo implacabil per lei sard „. (Dla nieszczęśnicy, która raz zeszła na złą drogę, nie ma 
nadziei na odrodzenie! Nawet gdyby zlitował się nad nią Bóg, /udz1:e i tak zostaną nieublaga
ni). Otóż ten fragment, mimo że jego rytm i melodyka na pierwszy rzut oka tego nie zdradzają, 
w uderzający sposób przypomina inny mu zyczny ustęp, ten mianowicie, w którym umierająca Vio
letta śp iewa o swoim osamotnieniu: Addio del passa/o bei sogni„. (Żegnajcie, piękne marzenia 
snute w przeszłości„.). Najkrócej mówi ąc , mamy tu ten sam schemat interwałów i podobną, opada
jącą linię me lodyczną. Inny jest tylko układ tych elementów i dorzucona do nich ornamentyka; tak 
więc przez dwa pierwsze takty melodia utrzymuje się w obrębie tych samych wysokich dźw i ę ków 
i dopiero potem powoli zaczyna opadać: najpierw o pół tonu, potem o cały ton, na koniec wreszcie 
o całą kwartę . 

Nas tęp ujące teraz Andantino cantabile: Dite alla giovine (Niech Pan powie córce) otwiera 
fraza tak dosko na ł a, jak tylko moż n a to sobie wyobrazić. Gdyby znal azł s i ę ktoś, kto by poddał 
w wątpliwość wyjątkowość talentu Verdiego, by mu zaprzeczyć, trudno byłoby znaleźć jakąś inn ą 
me lodię, równie oryginaln ą, o tej samej sile wyrazu, wreszcie tak doskonałe h armon izu jącą ze sło
wami libretta. Kolejna fraza: cui resta un unica raggio de bene (...komu został już tylko jeden 
promyk nadziei) to najprawdziwszy mu zyczny cud - miejsce, w którym kompozytorski kunszt ob
jawia s i ę w czystej postaci i w całej swojej prostocie. To ustęp przejrzysty jak woda, nieskazitelnie 
czysty, a przy tym tak przejmujący, jakby powstał z natchnienia Ducha Świętego. S łysząc ten śpiew 
- błagalny, wymowny i wzruszający do łez, nawet sztywny jak kukła Germont usilnie szuka tonów 
pocieszenia: nieufność i pogarda przeradzają się we współczucie, a jego słowa: Płacz, płacz, płacz 
- dopełniają frazę Violetty mu zycznym gestem, którego szczerość nie budzi najmniejszych wątpli
wośc i. Owo współczucie w pełni dojdzie do głosu w nas tępującym obecnie recytatywie, który nieba
wem, gdy już zapadnie decyzja co do sposobu, w jaki Violetta ma opuścić Alfreda, przemieni się 
w śpiewną skargę: Mon'i>, la mia memoria non fia eh 'ei maledica (ja umrę, lecz on niech nie 
przeklina mojej pamięci). I znów muzyka przybiera na sile, gdyż już niebawem n astąp i ów wzru
szający, głęboko ludzki akt chwilowej sł abości : Violetta zdecydowana jest odej ść, postanawia nawet 
udawać niew i e rną, nie ma jednak dość s ił , by zn i eść myś l, i ż Alfred mógłby nie w iedzieć o jej poświę
ceniu; nieśmiało tedy prosi Germonta o zapewnienie: Conosca il sacrifizio eh 'io consumai d'amo-
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re; che sara suo fin /'ultimo sospiro del mio cor (Chcę, żeby wiedzial. iż uczyni/am Io z mi/o
ści. że będę go kochać do końca mych dni). Tę rozdz i e rającą serce, nadzwyczaj s łodką melodię 

oboje śpiewają nie w tonice, lecz w małej tercji: brzmi ona tak , że ma si ę wrażenie, jakby zapadła już 
kurtyna; od tego momentu Violetta żyć będzie już tylko wspom nien iem, że poświęc ił a się z miłości. 
O zako11czeniu duetu da się powiedzieć tylko to, że jest cudown ie pięk ne: żadnych arietek, żad nych 
trylów, niczego, co by trąciło jak imś pompatycznym fina łem ; s łyszymy tu tylko śp iew, który znajdu je 
swe rozw i ązanie w recytatywie: Vio letta: Qui giunge a/cun; par/ile; Germont: Ah, gra to v'e il cor 
mio! (Violetta: Ktoś nadchodzi; proszę już iść!Germon t: Zachou•am w sercu wielką wdzięczność). 
Pauza. Non ci vedrem pitlforse„. Siate.fe/ice ... Addio!„. (Vio \etta:już się pewnie nie zobaczymy; 
Oboje: Powodzenia!„ . Żegnam„.) Germont kie ruje się do wyjścia. Orkiestra milknie. Po chwili ciszy 
Violetta zd ław ionym głosem raz jeszcze powtarza swą prośbę: Pou•inien wiedzieć, że uczyniłam to 
z mi/ości„. 

Tę nieus tanną przemienność nowych fraz melodycznych z jednej strony i ustępów deklamacyj
nych -z drugiej, postrzegamy również w następującym obecnie duecie Violetty z Alfredem. Zwłaszcza tuż 
przed rozstaniem, kiedy Violetta ok łamuje Alfreda, a równocześnie przysięga mu milość, jej recyta
t)'W osiąga wprost n i e bywałą ekspresję. Pełne wzburze nia s łowa nie układają się tutaj w jakiś za
mknięty okres mu zyczny; to, co słyszymy, to racze j s trzępy s łów, powtarzane w rozgorączkowaniu , 

a przecież cudownie wyakcentowane. Cały ten u s t ęp wieńczy prawdziwy wybuch uczuć, choć prze
c i eż j u ż przed tym dwukrotnym wezwaniem:AmamiA/ji·edo, a mami quant'io amo (Kochaj mnie. 
A/ji·edzie, kochajjakja cię kocham), które przybiera wreszcie postać pełnego okresu muzycznego. 
powtarzające s i ę , urywane frazy Violetty odb ij ają dobitnie stan jej emocji. Owo nerwowe nap i ęc i e 
zawarte w pytaniu: Perche„. tu m'amami, non e vero? Tu m'amami? (Bo przecież mnie ko
chasz, nieprawdaż. kochasz mnie?), jego szcze rość i prawda, tak bardzo podobne do okrzyku 
Rigolctta: „O na jest tutaj! Nieprawdaż? Tutaj?", - wszystko to odczuwamy nawet w momencie, 
w którym Violetta szuka ratunku w kłamstwie: Di lagrime avea d'uopo„. or son lranquil/a„. 
lo vedi?„ . fi sorrido„.lo vedi? (Potrzebne mi były Izy„. lecz już jestem spokojna„.sam wi
dzisz„. uśmiecham się „. no widzisz?); odczuwamy, ponieważ wszystko to ma odbicie nie tylko 
w śpiewie, lecz również w orki estrze, która w smutną melodię wplata niespodziewanie radosne try
le. A gdy już dochodzi do owej bolesnej modulacji na słowach: Sara la, tra quiei fio1; presso a te, 
sempre, sempre, sempre, presso a te (Będę tam, pośród kwiatów, blisko ciebie, zawsze, zawsze, 
zawsze. blisko ciebie), muzyka wyraźn i e śc i emnia barwy i brzmi jak c i e ń złego przeczucia. I zno
wu należy zazn aczyć, że choć nie mamy tu do czy nienia ani z a rią, ani z kawatiną, po rażający efekt 
tego ustępu tworzy wyłączn i e to, co zapisane zostało w partii sopranu; rola orkiestry sprowadza się 
tutaj do dynamicznych akcentów sygnalizujących zm ieniające się c iągl e stany emocjonalne: wzbu
rzenie, pozorowany spokój, gwałtowne wybuchy uczuć. („.) 

Światopogląd Ve rdiego cechuje poważny i śmiały pesymizm, który brał s i ę z poczucia niesprawie
dliwośc i panującej na św i ec i e i pośród Judzi. Tę bo l es ną świadomość łagodziła jedy nie jego głęboka 
wiara w cudowną, uśmierzającą moc milości i dobroci. N ieszczęs ne losy la Dame aux came/ias 
Verdi, zawsze sceptycznie traktujący wszelkie konwencje społeczne , odczytał tedy przede wszystkim 
jako wielki akt oskarże nia wymierzony w społeczeńs two. Gdy Violetta decyduje się w ko11cu poświę
cić swą miłość, wypowiada „do siebie -z największym bólem' nader znamienne s łowa· ,Tak oto 
kończy się dzień dla nieszczęśnicy, dla której nie ma już żadnej nadzie( nawet gdyby wyba
czył jej dobry Bóg, ludzie i tak pozostaną nieugięci' (Cosi alla misera eh 'e un di caduta, di piu 
risogrere speranza e mula. Se pm-benefico le indulga !ddio, l'uomo implacabile per lei sara). 
Doskonale pamiętamy gorzkie wyrzuty Verdiego sk ierowane do jego teścia Barezziego. Przypomi
nam je tutaj nie po to, by przywoływać pikantny szczegół biograficzny, ale dlatego, byśmy uzmysło
wili sobie, czym tak naprawdę jest Traviata, aż nadto często mylnie interpretowana jako historia 
miłosna Otóż nie, miłosną ope rą Verdiego, jego Tristanem i Izoldą , jest Bal maskollly, nie Traviata. 
Traviata to jeszcze walka. Cierpienia Violetty z pewnośc i ą wzruszały Verdiego, lecz główn i e dlatego, 
że widział w niej sios trę Ernaniego, Karola Moora, Korsarza i tylu innych zepchnię tych poza margi
nes. Innymi słowy tych wszystkich, o których prawa dotąd zawz ięc i e wa lczył. I w rzeczy samej: 
ta krucha kurtyzana umiera w atmosferze zadziwiająco podniosłej i uroczystej. (.„) Tragiczne, powolne 
akordy inicjujące Andante sostenuto, choć brzm ią tak cicho, że ledwie je słychać (pppp!), wnoszą ton 
uroczysty, rzec można nawet -niepokojąco uroczysty. \'i/ instrumentacji tego fragmentu niezmiernie waż
ną rol ę odgrywają trąbki . Brzmią one tak jakby umierał tu jakiś Beethovenowski bohater lub Wagnerow
ski Zygfryd. Bo też Violetta, istotnie, umiera jak bohaterka, a zarazem jak męczennica. 

Przeli/ad Józef Baliński 
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Viset. akwa/Orta z ksiqżkijohannesa Grosa Une Counisane romantique, Paryż 1929. 
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Carl Dahlhaus 

REALIZM W OPERZE SERIA 

• ie, w żad nym razie nie mam tego rodzaju 
uprzedzeń do caba/etly i gdyby jutro pojawił s i ę 

ktoś m łody, kto stworzyłby coś równie dobrego 
jak na przykład ,Meco tu vieni o misera ·albo 
,All, perche non posso odiarli·, s łuchałbym 
tego ze wz ruszonym sercem, nie głowiąc s i ę 

wcale. czy są tam jakieś szczególne pomysły harmo
niczne albo nadzwyczajnośc i w instrumentacji . 
Ach. ten postę p! Ta uczoność ! Realizm! Bądźże 
sobie realistą tak bardzo, jak tego chcesz, zważ 
jednak , że Szekspir też był realistą, a wcale o tym 
nie wiedział... Owszem, był reali s t ą, tyle że jego 
realizm b rał s i ę z natchnienia, podczas gdy my 
uprawiamy realizm wykalkulowany. jeś li zatem 
zestawisz jeden system z drugim, to wyjdzie na 
to, że cabalelta jest jednak mimo wszystko 
czymś lepszym". 

Tej irytacji, z j aką Giuseppe Verdi wypowia· 
dał się o realizmie, a t akże o innych pojęci ach 

współczes nej estetyk i - przytoczona wypowiedź 

pochodzi z czasu, w którym ś l ęczał akurat nad 
nową wersją Simone Boccaneg1J' - nie nal eży 

traktować zbyt dos łown i e; skądinąd wiadomo 
bowiem. że choć kreował s i ę na tradycjona li s tę 

- prostego. nieuczonego chłopa, który ufa wy
ł ączn i e czystej inspiracji - do prze mian, jak im 
ul egał ówczesny muzyczny świat, podchodził 

z dużo większą powagą, ani że li sam był to skłon
ny przyznać. Tak więc z tego, że zżyma] s i ę na 
reali zm, który w ł atach osiemdz iesiątych był ju ż 
na dobrą sprawę zwykłym publicystycznym fra
zesem, nie wynika jeszcze, że l e kceważył arty
styczne tendencje, z którymi był obeznany przy
najmniej od 1850 roku, to jest od czasu, gdy uda\ 
s i ę do Paryża; wprost przeciwnie, próbował je 
sobie przyswoić, co czyn ił wprawdzie dyskret
nie, za to z pełną artystyczną św i adomości ą. 

W swej definicji Verdiowskiego realizmu Dieter 
Schnebel posłużył s ię wyznacznikami przyjętymi 
w teorii literatury, które zestawił z kategoriami 
specyficznymi dla języka muzyki .• Mu zycz
ną dramaturg i ę Ve rdiego - czytamy zatem -
cechuje pewien muzyczny realizm; pozwala mu 
on przedstawić czlowieka w jego prawdziwej, to 
jest społecznej sytuacj i, ok reś li ć jego wewnętrz
ną rzeczywistość, odzwierciedlić żywione prze
zeń szczere bądź skr ywane uczucia - i to bez 

względu na to, czy są one rzeczywistym moto
rem jego poczynań , czy pozos t a j ą nieuśw ia

domione - wydobyć je na jaw i z ni e bywałym 

wyczuciem ukazać w świetle, którego ź ródłem 
jest zapis muzyczny. 

Zwracając uwagę na fakt, i ż libretta Verdiego 
są osadzone w historii, a nie w mitologii (co tak 
znamiennie je różni od dramatów mu zycznych 
Wagnera), Schnebe ł , jakby na przekór temu , 
co gloszą inni badacze realizmu, nie przecenia 
bynaj mniej znaczenia wyboru współczesnego te
matu, co w twórczośc i Verdiego na dobrą sprawę 

zdarzyło się tylko raz-właśnie w przypadku Tra
viaty. 

O ile uwypuklanie roli zjawisk społecznych 
ma swe ź ródło w literackich teoriach realizmu 
ubiegłego wieku, w których ten problem roz
trząsano wręcz obsesyjnie, o tyle naszkicowana 
przez Schnebła charakterystyka Verdiowskich 
sposobów odzwierciedlania afektów przywo
dzi na myś l rozterkę i rozdwojenie Flauberta, 
który z jednej strony radz ił pisarzom, by wystrze
gali s i ę impassibilite, z drugi ej zaś twie rdzi ł , 

że Emma Bovary to on sam. 
\YI koncepcji Schnebla decydujące znaczenie 

ma jednak dopiero czwarty z przyjętych prze
ze ń wyznaczników, mianowicie drastyczność 
mu zycznych gestów, inaczej: skuteczność i moc 
Verdiowskich środków mu zycznego wyrazu.je
ś li bohaterowie Ve rdiego żyw i ą uczucia, które 
uzewnętrzniaj ą się z niebywałą ekspres j ą, j eże li 

słowa, które emocje te wyrażają, brzmią pom
patycznie i traktowane są jako paro/a scenica, 
to wynika to zdaniem Schnebła stąd, i ż Verdi był 

nade wszystko geniuszem muzycznego rytmu. 
(To, co laicy nazywają melodią, w gruncie rze
czy jest tylko sk utkiem specyficznej organizacji 
rytmicznej). 

Przedstawiona przez Schneb\a definicja re
alizmu jest na tyle pojemna, że z powodzeniem 
można by j ą przyłożyć do całego dorobku Ver
diego. wyłączając , być może, parę nielicznych 
oper młodz ieńczych. By więc rozpatrzyć ten pro
blem z większą historyczn ą precyzją, trzeba by 
tu przywołać którąś z tych teo rii realizmu, które 
lepiej odzw ie r c i e dlaj ą sytu ację duchową zna
mienną dla lat pięćdzies i ątych, inaczej mówiąc , 
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na leża łoby rozpatrzyć. a j eś li trzeba, to zrekon
struować. wszechstronne zw iązki ł ączące Tra
vialę z reali zmem francusk im połowy XIX wie
ku. Dopiero wtedy Traviala - j eś li ju ż rzecz 
mamy ująć precyzyjnie - objawi nam s i ę jako 
wyjątek , jako realistyczna enklawa w kompozy
torskiej spuściźn i e Ve rdiego, która poza tym jed
nym, jedynym przypadki em jest reprezentatyw
na dla w ł oskiego romantyzmu. W klimacie 
reali zmu, z którego programem Verdi zapoznać 
się musia ł podczas pobytu w Paryżu, sytuuje 
Travialę już choćby to, że akcja utworu toczy 
s i ę w świec i e współczesnym , co w dziejach ope
ry seria stanowi prawdziwy prze ło m. Istotne 
znaczenie ma również fakt, że indywidualne losy 
dzialających bohaterów są tu uza l eż ni one od me
chanizmów spo łeczn ych, ukazanych wyraźn i e, 

a nawet dobitnie uwy puklonych za pomocą 
przeróżnych środków scenicznych. Wreszcie 
sama historia - tragedia. w której jako protago
nistka pojawia się postać z półświatka: une 
demi-mondaine czy też une enlrelenue! 
-w 1850 roku miała na pewno posmak prowo
kacj i. z resz t ą tak też została pomyślana - jako 
zdecydowany sprzeciw wobec tyranii klasycy
stycznej „zasady wzn iosłośc i" , jako odpowiedź 
na wyzwania reali zmu, realizmu ofensywnego, 
o wyraźnym ostrzu polemicznym. 

Nie mniej, z tych dwu przesłanek, z których 
pie rwszą jest przeświadczeni e, że wybór powie
śc i Dumasa jest już jakim ś przejawem ,reali
zmu ", drugą zaś przekonanie, że , realistyczna" 
z ducha jest t eż sama tendencja do uzewnętrz

niania (w muzyce) najrozmaitszych afe któw, nie 
wynika bynajmniej, i ż te dwa sposoby pojmo
wania reali zmu, w literaturze verdiowskiej na
der często rozważane równolegle - mam na myśli 
rea li zm jako zjawisko historyczno-literackie 
oraz realizm jako pojęcie o kreślające pewien typ 
dramaturgii muzycznej - pozostają w ścis lym 

stosu nku komplementarnym, i stanow ią tym 
samym niezawodne narzędzia interpretacyjne 
dwu różnych stron tego sa mego zjaw iska. 
Niepodob na przecież, jak to zwykle s i ę czy ni 
w odniesieniu do zjawisk mniej z naczących , 

od r zu cić a limine hipotezy przeciwnej, tej mia
nowicie, iż wybór realistycznego milieu był dla 
Verdiego tylko kolejną okazją do zastosowa nia 
archetypicznego schematu opery seria, schema
tu, który polega na przeciwstawieniu sopranu, 
tenora i barytona, a który w Traviacie ma iden
tyczną funk cj ę co w Emanim. Rigolelcie czy 
w Trubadurze. 

Ukazana w Traviacie spo łecz n ość jest na 
pewno czymś więcej niż zwyk ł e tło , które pra
wem kontrastu s lu żyć ma tylko uwypuklen iu in-
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dywidualnych konniktów uzewnętrznionych 
w ari ach czy duetach. Publi czności, która poj
muje znak i mu zyczno-sce niczne, s połeczny cha
rakter tragicznego konniktu dialektycznego, jaki 
zachodzi pomiędzy V iol e ttą i Alfredem , szczegól
nie drastycznie unaoczni ć s i ę musi zwłaszcza 

w pierwszym akcie oraz w finale aktu drugiego. 
Nie przypadkiem zatem toast (Brind1~·i) z pierw
szego obrazu ma jakby dwie różne st rony: 
zewnętrzną. to jest s po ł eczną, oraz wewnętrz

ną, czyli intymną, indywid ualn ą. Z podobnym 
zjawisk iem spotykamy s i ę również w numerze 
n as tępnym , opat rzo nym naglówkiem Walc 
i duet (nr 4). Tutaj z kolei na duet solistów na
kłada s i ę walc dochodzący z sali balowej; w ten 
oto sposób w muzyczn ą tkankę duelll, st a nowią
cego, rzecz jasna, plan pierwszy, wdziera s i ę ja
ki ś element obcy, będący wyraźnym znakiem 
ni epew nośc i , rozterk i, owego rozdarcia we
wnętrznego , które od pierwszej chwili wyraźnie 
ciąży na milośc i Violetty i Alfreda. 

Trywialny nirt, tak przec i eż typowy dla oby
czajowośc i półświatka, przeradza się tutaj nie
postrzeżenie w szczery afekt -w uczucie glębokie, 
choć zrazu jeszcze nie w pelni uświadomion e. 

Poczucie zagrożenia pobudza tylko nami ętność 

kochanków, a tym samym wzmaga s il ę ich 
uczuć, to zaś z kolei potęguje wydatnie stopie1i 
zagrożenia. By w pełni odczuć dramatyczną praw
dę całej tej sceny, której muzyczną materią jest 
Andantino i Walc (z podobnym zjawiski em 
spotkamy się wkrótce w arii Violett y (nr 6), też 
dwuczęściowej , złożonej bowiem z Canlabi/e 
i Cabalelly) najlepiej byloby s łuch ać jej wyobra
żając sobie, iż oba te komponenty występują sy
multanicznie; beztroski walc wyraźnie sygnali
zuje przecież nas tęp ujący niebawem wybuch 
uczuć, natomiast w Appassionato pobrzmiewa 
jeszcze beztroski, taneczny ton. 

Pytanie o to, czy ów wspólczesny temat znal azł 

w muzyce i w dramaturgii muzycznej Travialy 
dostateczne odbicie - dostateczne. to znaczy ta
kie, które już styli styczn ie czyniłoby z tej opery 
dz i eł o calkiem odmienne aniże li Ernani czy 
Rigole/lo, uważam za problem ź l e postawiony; 
muzyka Ve rdiego, już z same j swoje j istoty. 
kształtuje się ni eza l eże ni e od tego, czy akcja 
opery toczy s i ę w wieku XIV czy XIX. W teatrze 
Verdiego kwestią dużo ważni ejszą. a w każdym 
razie znacznie ciekawszą, sko ro mówimy o wic
ku ubiegłym - stul eciu tak przenikniętym świa
domośc i ą hi sto ryczną, że znalazło to oddźw i ęk 

nawet w stylu teatru - jest nie tyle muzyczna 
współczes ność, ta bowiem wydaje s i ę calkiem 
oczywista, co wlaśn i e historyzm - z jednej stro
ny implikowany przez ni ektóre Verd iowskie li-
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bretta, z drugiej nijak (w zasadzie) nie odzwiercie
dlony w zabarwieniu samej materii muzycznej. 

z fo rmalnego punkt widze nia Traviata ma 
schemat tradycyjnej opery sena. Choć faktu tego 
nie sposób przemilczeć, nie oznacza to jeszcze, że 
zastosowanie takiego schematu uniemoż liw i a

ło wł ączenie do partytury elementów korespon
dujących z rea\istyczą tende ncj ą zawartą w libret
ci e. Ponieważ jedną z oznak, które w ubiegłym 
wieku kojarzono z nowoczesnością- utożsamianą, 

jak wie my, z dążnością do przekształcenia ope
ry w dramat muzyczny- był nowy sposób podej
ścia do dialogu jako głównego środka wyrazu 
dramatycznych konniktów (przypomnijmy tyl
ko, że Wagner wprowadz ił wówczas pojęcie ,.zdia
logizowanej melodii"), najważniejszą formą 
muzyczną w której realistyczne tendencje mu
siałyby dość do głos u , był ponad wszelką wąt
pliwość duet. 

Wielki duet Violetty z Germontem z Ił aktu , 
w którym zaw iązuje s i ę perypetia dramatu i któ
ry stanowi kulminacyjny punkt opery, wyłamu
je się z prostych schematów utrwalonych tradycj ą 
gatunku, przede wszystkim swoją konstrukcją, 

nade r kunsztowną, a co ważniejsze - z łożo n ą 

z wielu różn ych us tępów, z których każdy ma 
swoje dramaturgiczne uzasadn ieni e. A jednak 
zręb tego duetu, co łatwo dostrzec i co nie może 
dziw i ć u kompozytora, który szu k ał oparcia 
w tradycji zawsze wtedy, kiedy zapuszczał s i ę 
w nieznane, stanowią - zdwojone wprawdzie 
i zróżnicowane -cantabile i caba/el/a. 

Tego tradycyjnego schematu nie sposób prze
oczyć zwłaszcta w drugiej części duetu, tej, którą 
tworzą Andantino (Dile alla giovine) i Alle
gro mod&rato (Mon'i>! ), chociaż i takty drama
turgicznie uzasadniające przejście z tempo primo 
do tempo secundo, mają względną samodziel
ność, pełnią też ok reś l one funkcje. \Y/ pierwszej 
częśc i duetu sprawy mają się trochę inaczej: ele
menty tradycy jnego schematu pojawi ają s i ę 

tutaj w konfiguracji odmiennej od tej, którą dyk
t ował zwyczaj, co jest zabiegiem opartym na za
łożeniu, że nie umknie on publiczności przywy
kłej do utrwalonego zwyczajem porządku. Duet 
otwiera Allegro moderato, całkiem wyrainie 
oznaczone jako Cantabile (Pura siccome un 
angelo). Po nim następuje Andanle piu/los/o 
mosso, którego natarczywa, rytmicz nie wy
punktowana melodia (Un di, quando le vene
ri), ko jarzy s i ę z caba/e/lq, tyle że utrzymaną 
w nietypowym, powolnym tem pie. In nymi sio
wy: mimo zmiany porządku temp -zami ast an
dante i allegra mamy tutaj odwrotność, to jest 
allegro i andante - istotne elementy tradycyj
nej struktury: cantabile e caba/el/a, jak też 

właśc iwy jej ton , w gruncie rzeczy zos t ały za
chowane. 

N ajwiększe znaczenie ma jednak to, że Ve r
di , w ramach przyjętych temp, zmien iaj ąc me
trum, bądź rezygnuj ąc z tego rodzaju zabiegów, 
konfrontuje ustępy o skrajn ie zróżn icowanym cha
rakterze. Muzyczną jedność kształtuje tu zatem nie 
tempo, lecz melodyczny okres, w którym emo
cje postaci przybierają s tosowną brzmi e niową 

pos t ać (All egro moderato: Pura siccome u11 
cmgelo; Animando a poco a poco:Ait' Compren
do, Vivaciss imo: Non sapete quale affetto; An
cora piu vivo: Ah il supplizio e si spielalo ). Verdi 
nigdy nie ucieka s i ę do stosowania „mu zycznej 
prozy", jak to w latach pięćdziesiątych czyn i! ju ż 
Wagner; konstrukcyjną podstawę poszczegól
nych zamk ni ętych segmentów, w których do 
głos u dochodzą przeciwstawne uczucia bohate
rów, stanowi dlań ni eodmiennie zamkni ę ty 

okres muzyczny, to jest, autonomiczna struktura 
oparta na określonych stosunkach harmoni cz
no-rytmi cznych, na modelu kadencji tonalnej 
i na zasadz ie korespondencji metr yczne j. 
(Dodajmy od razu, że tam, gdzie chodzi o uzy
skanie wrażenia formalnej zwartośc i czy jede
nolitośc i , jest to formula nieporównanie bardziej 
skuteczna, aniżeli schemat oparty na powtórze
niach, który w teori i muzycznej uchodzi zwyk ł e 
za główny wyznacznik formy ,zamkniętej"). 

Za rys św iadczący o pewnych ciągotach re
alistycznych, uznać tu można natomiast to, że 
poszczególne okresy muzyczne układają się ,dia
logowo". Pomimo kontrastów, które w duecie 
miejscami rys uj ą s i ę nader ostro, nigdy nie 
mamy wrażenia, że jest on zwykłym ciągiem 

0(.,-zekiwanie. Wieczko 1t1bakierki. 
Brunszwik, XIX w. 
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ustępów odbijających kolejne zmiany 
emocji. że skomponowany został ,do
kładnie tak, jak to dyktowa! słowny 
tekst"; jest wprost przeciwnie: poszcze
gólne odcinki zestawione są dialek
tyczn ie, ukł adaj ą się tedy w konse
kwentny logiczny szereg wzajemnie 
dopełniających si ę antytetycznych wypo
wiedzi. J eś li więc owe kontrasty, miejsca
mi wręcz szorstkie, układają się w jakiś 
logiczny porządek , s tanow iąc tym sa
mym istotny element konstrukcji całości , 

to dzieje się tak dlatego, że mają one po
dwójne uzasadnienie; z jednej strony dra
maturgiczne, bo przecież mamy tu do 
czy nien ia z konfrontacją działających , 
a zarazem wypow iadających się postaci 
(czy też inaczej: postaci, których działa

nia wyrażają s ię w s łowach) z drugiej 
-fo rmalne, czyli czysto mu zyczne, jako 
że Verdi posłuży! s ię tutaj w miarę przej
rzystym. ch oć nieco odm ienionym, 
miejscami nawet na wpół zatartym sche
matem opartym na zestawieniu canta
bile i cabaletty. To odwołan ie do stereo
typu, mimo że bardzo dyskretne, wy
starczylo w zasadzie, by cały muzycz
ny dialog ująć w sensowne ramy. Było 
to wprost kon ieczne, albowiem bez 
nich rzecz mogłaby s i ę , rozejść" , i to 
do tego stopnia, że jedynym spoiwem 
ca ł e j tej dłu g i ej sce ny byłby jedynie 
tekst slowny. (W dramatach muzycz
nych Wagnera, które z późnymi ope
rami Verd iego ł ączy ten sam kompo
zytorsk i problem - właśnie problem 
. dialogującej melodii ", technika leit
motivu s tała s i ę strukturaln ym dopeł

nieniem „muzycznej prozy", wedle Wa
gnera będące j nieuchronnym nas t ęp

stwem dialogu jako fundamentalnej 
zasady opery po j ę t e j jako dramat). 

W zako11 czeniu duetu , czyli w ko
dzie, w której melodyka cabalelly nie 
tylko, że nie intensyfikuje się w stret
cie, lecz wręcz rozpływa się w rzew
nym adagio, muzyka przybiera taki 
charakter, że już bez żadne j przesady 
wolno nam mówić o realizmie mu
zycznym. Tradycja formalna ustępuje 
tu miejsca dramatycznej prawdzie. 
N iezależnie od tego, n ajważn i ej szym 

problemem kompozytorskim, który 
w duec ie rym znal azł swe rozwiązanie, 
była jednak potrzeba radykalnego „zdia
logizowania" melodyki , koniecz ność 
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uzewnętrznien ia, w możliwie najkrótszym 
przedziale czasu, skontrastowanych i stale 
zmieniających się uczuć , przy czym kłopot 
polegal na tym, że nal eżało to uc zy ni ć 

w taki sposób, by nie naruszyć ani struktu
ralnej zasady mu zycznego okresu, ani tra
dycyjnego schematu cantabile i cabaletty; 
krótko mówiąc , był to problem raczej odle
gły zarówno od tego, co zwykliśmy kojarzyć 
z este tyką realizmu, jak i tego, co się wiąże 
z realizmem samego tematu Traviaty. 
Z drugiej strony, jeśli ju ż mamy być precy
zyj ni do końca, winniśmy dodać, że rysy 
tak ie jak wyraźna , uporczywa dążność 
do uzewnętrznienia w muz yce stan ów 
uczuciowych postaci. jak zdialogizowanie 
melodii , jak poczynania z mi e rzające do 
tego. aby rzecz zys kała charakter drama
tycznego pojedynku słownego , takiego, jaki 
znamy z dramatu, uznać należy za cechy 
bliskie tendencjom realistycznym, a zarazem 
w pełni ko respo nduj ące z tym, co niesie 
libretto opery. ,Muzycznej prozy". podob
nie jak wszelkich struktur mu zycznych, 
w których efekt . ciągłośc i ", trzeba byłoby 
opłaci ć rezygnacją ze zwartej formy za
mkni ę t e j - od tego wszystkiego Verdi stro
nił jak najsk uteczn iej, z instynktem kom
pozy tora, który znal swoją publiczność 
i odczuwa! tak samo jak ona. Można nawet 
powiedz i eć, że ów problem formalny, któ
ry starał s i ę rozwiązać w scenach takich jak 
duet Violetty z Germontem czy duet z Alfre
dem, wynikną ! stąd , że niektóre elementy 
muzycznego realizmu przyjmował bez żad

nych zastrzeżeń - mam tu na myśli przede 
wszystkim ,zdialogizowanie" melodii - inne 
natomiast - na przyk ład ideę ,muzycznej 
prozy" i wynikające z niej konsekwencje 
-zdecydowanie odrzuca!, dostrzegając w nich 
coś sprLecznego z samą istotą opery. Tak więc 
Verdi był niewątpliwie muzycznym realisl4, 
choć wszystkich wyzwań tej estetycznej dok
tryny nie chc iał i nie potrafił zaakceptować. 
Był rea li s t ą, tyle że ,niekonsekwentnym", 
ponieważ jak niemal każdy wybitny drama
turg muzyczny miał pełną świadomość we
wnętrz n ych s przeczn ośc i tkwiących ju ż 

w samej formie opery· tego jak to powiadał 
Oscar Bie - wprost ,n iemożliwego dzieła 

sztuki ' . 

Przekład Józef Ba/i1iski 
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Prevost 

HISTORIA MANO N LESCAUT 

( .. )Oszukano cię, tak, biedne dziecko, oszukano ci ę.jesteś kobietą, trzeba ci mężczyzny, 
ale trzeba, aby był to cz łowiek bogaty i szczęś liwy; nie tutaj ci go szukać. Wracaj, wracaj 
do dawnego pana. Ma wszystko, co trzeba, aby zdobywać serca kobiet, rozdaje pałace 
i pojazdy. Co do mnie, to mogę ofiarować jedynie miłość i wiarę, kobiety gardzą mą 
nędzą i czynią sobie zabawkę z mej naiwności'".( ... ) 

( ... )Opowiedziała wszystko, co zaszlo od chwili spotkania z G*** M***, który ocze
kiwał jej w tym domu. Przyjął ją w istocie jak królowę. Pokazał całe mieszkanie, cudowne 
wykończeniem i smakiem. Wypłacił jej dziesięć tysięcy franków w jej własnym saloni
ku, nie licząc klejnotów, wśród których znajdowal się naszyjnik i bransolety z pereł , 
te same, ktore dostała niegdyś od starego G*** M***. Następnie zaprowadził ją do ja
dalni, gdzie zastała wspaniały podwieczorek; przedstawił jej służbę nakazując uważać 
odtąd Manon za panią domu; pokazał karocę, konie i inne podarki; po czym zapropo
nowal partię pikiety w oczekiwaniu wieczerzy. - Wyznaję - ciągnęła - iż ten przepych 
z robił na mnie wrażenie. Przyszło mi na myśl , że szkoda by było pozbawiać nas za 
jednym zamachem tylu dostatków, zadowalając s ię zgarnięc iem dziesięciu t ys i ęcy fran
ków i kosztowności. Pomyślałam , że oto mamy w ręku los i że moglibyśmy żyć przyjem
nie na koszt pana de G*** M***. 

Zamiast proponować teatr, umyśliłam wybadać mego wielbiciela co do twojej osoby, 
rozpatrzyć s i ę, czy byłoby nam łatwo się widywać, w razie gdyby rzeczy obróciły się po 
mojej myśli. Przekonałam się, że posiada dość szerokie pojęcia w tej mierze. Spytał, co 
myślę o tobie i czy nie ża l mi było ci ę rzuc i ć. Odparłam , że jesteś tak miły i postępowałeś 
ze mną tak szlachetnie, iż nie byłoby naturalne, abym cię miała nienawidzić. Przyznał , 
że również szacuje cię wysoko i rad by zachować twą przyjaźń. Pragnął w i edzi eć, w jaki 
sposób, wedle mego rozumienia, przyjmiesz t ę ucieczkę, zwłaszcza kiedy się dowiesz, 
że znajduję się w jego rękach. Odparłam , iż miłość nasza trwa od tak dawna, że miała 
czas os tygnąć nieco, znajdujesz się poza tym w nieświetnych stosunkach, może tedy ta 
strata nie będzie ci wielk im nieszczęściem , gdyż zwolni cię od ciężaru.( .. .) 

Słuchałem tego opowiadania bardzo cierpliwie. To pewna, że znajdowałem w nim 
wiele ok rutnych szczegółów; zamiar bowiem złamania wiary ze strony Manon był tak 
jasny, że nie starała się go nawet pokrywać. Nie mogła się spodziewać, że G*** M*** 
zostawi ją przez całą noc jak westalk ę. Z nim zatem miała zamiar tę noc spędzić. Cóż za 
wyznanie dla kochanka! Mimo to uważałem , iż po części ja sam byłem powodem win 
Manon, najpierw przez to, że objaśniałem ją o uczuciach G*** M***, a następnie przez 
słabość, z jaką zgodziłem się ślepo na jej zuchwałe plany. Zresztą, dzięki właściwości 
mego charakte ru , wzruszyła mnie jej prostota i ten szczery, poczciwy sposób, w jaki 
opowiadała mi wszystko, aż do najbardziej dla mnie drażniących szczegółów. ,Grzeszy 
bez złej intencji -mówiłem sobie. -jest lekka i nierozważna, ale prosta i szczera".(. .. ) 

Przekład Tadeusz Boy-Żeleński 
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Aleksander Dumas 

DAMA KAMELIOWA 

( .. )Zapewne wielkie to szczęśc i e być kochanym przez młodą cnotliwą dziewczynę , 

móc jej objaw i ć dziwną tajemnicę miłości , ałe jest to przecież najprostsza rzecz na świecie. 
Zawł adnąć sercem, które nie przywykło do odpierania ataków, to zdobyć miasto otwar
te, bez garnizonu Wychowanie, poczucie obowiązku i rodzina to bardzo silna straż, ale 
nie ma tak czujnej straży, której nie mogłaby zwieść szesnastoletnia dziewczyna. Natu ra 
bowiem ustami człowieka kochanego udziela jej pierwszych rad miłosnych , które są 
tym żarliwsze, im bardziej wydają s i ę czyste. 

Im bardziej młoda dziewczyna wierzy w dobro, tym ł atwie j oddaje s i ę jeśli nie 
kochankowi. to przynajmniej miłości , gdyż będąc pełną ufności jest po prostu bezsilna. 
Rozkochać w sobie taką dziewczynę jest triumfem, który dwudzi estoletni mężczyzna 
może odnie ć, kiedy zechce. A ile w tym prawdy, św i adczy choćby to, że młode dziew
częta otacza się nieustanną czujnością i wszelkiego rodzaju szańcam i ! Mury klasztorne 
nie są dość wysokie, zamki rodziców nie dość mocne, zasady wpajane przez religię nie 
dość konsekwentne, aby te czarowne ptaki zamkn ąć w klatce, na którą nie raczy się 
nawet rzucić kilku kwiatów.Jakże więc muszą pożądać świata, który ukrywa się przed 
nimi , jakże muszą wierzyć w jego pokusy, jakże chciwie muszą słuchać pierwszego 
głosu, który poprzez kraty opowiada jego tajemnicę , i błogosławić rękę, która pierwsza 
uchyla rąbka tajemniczej zas łony' 

Ale być kochanym przez kurtyzanę to zwycięstwo naprawdę trudne. Słowa, jakie im 
się mówi, i środki, jakie się stosuje, znają od dawna, nawet miłość, którą zdolne są wzbu
dzić, jest na sprzedaż. Kochają zawodowo, nie z upodobania. Są lepiej strzeżo ne przez 
swe wyrachowanie niż młoda dziewczyna przez matkę i klasztor. Dlatego też wynala
zły słowo ,kaprys" na oznaczenie miłości pozahandłowej, na którą sobie niekiedy po
zwalają jak na odpoczynek, usprawiedliwienie czy pocieszenie. Podobne są do owych 
lichwiarzy, którzy odzie rają tysiące łudzi i sądzą, że wystarczy raz jeden pożyczyć jakie
muś głodomorowi dwadz ieścia franków, nie żądając ani procentów, ani rewersu, aby 
okup ić wszystkie swe winy. 

Wreszcie, gdy Bóg zezwala kurtyzanie na prawdziwą miłość, miłość ta. która zrazu 
wydaje się przebaczeniem, prawie zawsze staje się dla niej karą. Nie ma rozgrzeszenia 
bez pokuty. Kiedy istota, która ma sobie do zarzucenia całą swą przeszłość, czuje się 
nagle w posiadaniu miłości głębokiej, szczerej i nieprzepartej , do jakiej nie uważała się 
nigdy zdolna, kiedy wyznaje tę miłość - jakąż władzę ma nad nią kochany przez nią 
mężczyzna! Jakże czuje się si lny, mając prawo powiedzieć jej: ,To, co robisz z miłości, 
nie jest wi ęcej warte od tego, co dawniej robiłaś dla pieniędzy ". 

Wtedy nie wiedzą już, jakie mają złożyć dowody swego uczucia. ( ... )Tyle razy kłamały, 

że im się nie wierzy, i miłość zabija je wśród wyrzutów sumienia. Stąd- przykłady wiel
kich poświęceJ\ , surowych pustelniczych odosobnień, jakie dały nam niektóre z tych 
kobiet( .. ) 

Przekład Stanisław Brucz 
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Honoriusz Balzac 

LORETKI* 

( ... )O wpól do ósmej w najpiękniejszym salonie zakladu, przez który przesunęla się 
cala Europa, lśni! na stole wspanialy serwis srebrny, umyślnie sporządzony na obiady, 
których rachunek płaciła próżność ludzka grubymi banknotami.( ... ) Przybyło pięć osób, 
jeszcze miało przyjść dziewięć. Najpierw Bixiou ( ... ),uzbrojony w koncepty wciąż nowe, 
co jest w Paryżu fenomenem równie rzadkim, jak cnota, dalej, Leon de Lora, najwięk
szy pejzażysta.(. .. ) Loretki nie mog~· się obejść bez tych dwóch królów konceptu. Bez 
nich nie było kolacji , obiadu, zabawy. Serafina Sinet, zwana Karabiną, jako urzędowa 
kochanka amfitriona, przyszła jedna z pierwszych i w potokach światła lśniła swymi 
najpiękniejszymi w Paryżu ramionami, szyją utoczoną jak przez tokarza, bez jednej 
zmarszczki, figlarną twarzyczką i błękitną suknią haftowaną też błękitem , strojną 
w angielskie koronki w takiej obfitości, że można by nimi wyżywić wioskę przez miesiąc. 
Ładna Jenny Cadine, która nie grała tego wieczoru, ( ... ) przybyła w toalecie bajecznie 
bogatej. Każde zebranie jest dla t y c h pa11 wyścigiem na toalety; wyścigiem, w któ
rym każda chce zdobyć nagrodę swemu milionerowi, powiadając niejako rywalkom: 
-Oto, ile jestem warta' Trzecia kobieta, najwidoczniej w początkach kariery, przygląda
ła się niemal ze wstydem zbytkowi dwóch koleżanek, błyszczących pozycją i majątkiem. 
Skromnie odziana w biały kaszmir z błękitną pasmanterią, we włosach miała kwiaty 
upięte ręką pokątnego fryzjera, którego niezręczna dłoń przydała bezwiednie naiwnego 
wdzięku cudnym blond włosom.(. .. ) Du Tilłet przyprowadził bohatera obiadu, Brazylij
czyka; książę d'Herouville nadszedl tuż za nimi z Józefą. Śpiewaczka włożyła skromną 
aksamitną suknię; ale na szyi błyszczał naszyjnik za sto tysięcy franków, perły zaledwie 
odcinające się na jej kameliowo białej skórze. W czarne sploty włosów zatknęla jedną 
jedyną cze rwo n ą kam e I i ę (.muszka"!) - efekt olśniewający - i dla zabawki 
włożyla po jedenaście bransoletek z pereł na każde ramię . Uścisnęła dlońjenny Cadine, 
która rzekła: - Pożycz mi swoich mitenek' Józefa zdjęła bransoletki i podała na talerzu 
przyjaciółce. - Cóż za szyk! - rzekla Karabina. - Na to trzeba być księżną' Ależ pereł! 
Zrabowałeś książę morze, aby przystroić swą dziewczynkęi - dodała zwracając się do 
male11kiego księcia d'Herouville. ( ... ) 

Przekład Tadeusz Boy-Żeleński 

*Tytuł zamieszczonego fragmentu Kuzynki Bielki pochodzi od redakcji programu. 
Loretkami - lo1'eltes -zwano w dziewiętnastowiecznym Paryżu kobiety lekkich obyczajów; 
nazwa pochodzi od kościoła Notre-Dame de Lorette znajdującego się w dzielnicy naj
chętniej przez nie uczęszczanej. W przeciwie11stwie do innych określe11 , które z czasem 
wyszły z użycia (pana des, pieneuses, camelias, marcheuses,fil!es de m.arbre, demi
mondaines; to ostatnie ukute przez samego A. Dumasa trochę później , bo w 1855 r.), 
słowo to okazało się wyjątkowo żywotne. Świadczy o tym m.in. popularna piosenka 
Gustawa Nadaud:Je suis coquette/ je suis lorette / Reinedujour / reine sansjeu ni 
lieu' '· Cytowana tu powieść Bal zaca opublikowana została w 1846 roku, 
jeszcze za życia Marii Duplessis - pierwowzoru Damy kameliowej. 
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Charles Baudelaire 

GRA 

W wyplowiałych fotelach stare kurtyzany, 
Zwiędle , \v)'małowane, z okiem pelnym cieni, 
Mizdrzące się: na szyjach pereł sznur nizany, 
W chudych uszach brzęk złota i drogich kamieni. 

W krąg zielonych stolików bezwargie oblicza, 
Bezbarwne szare wargi i bezzębne szczęki; 
Wzrok w piekielnej gorączce pieniądze przelicza, 
Próżną kieszeń miętoszą palce drżącej ręki. 

Pod niechlujnym sufitem mdły szereg kinkietów 
I ogromne pająki leją lśnień pokoty 
Na zachmurzone czoła wykwintnych poetów 
Co przyszli marnotrawić swoje krwawe poty; 

Oto posępny obraz, co w sennym marzeniu 
Do mych jasnowidzących przywarł dzisiaj oczu; 
Siebie także widziałem, jak - stojący w cieniu, 
Wsparty na lokciu, zimny, niemy, na uboczu -

Zazdrościłem tym kurwom trupiego wesela, 
Podziwiałem tych graczy chciwość wiecznie młodą, 
Gdy tak chwacko kupczyli bez skrupułów wiela -
jedni swoim honorem, drugie swą urodą! 

I ze zgrozą pojąłem , że zazdrościć zdołny-m 
Temu, co w otchlań biegnie z skwapliwością wścieklą, 
I, własną krwią pijany, po życiu mozolnym 
Nad śmierć przeniósłbym mękę, a nad nicość piekło. 

Przekład Czesław jastrzębiec-Kozlowski 
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Antoni Czechow 

POJEDYNEK 

( .. ) - Moje dziecko - zaczęła w końcu Bitiugowa - nie chcę pani oszczędzać, powiem 
całą prawdę.( ... ) Trzeba mi zaufać, najmilsza. Niech pani sobie przypomni: tylko ja 
jedna spośród całego miejscowego towarzystwa przyjmowałam panią u siebie. Pani 
osoba przeraziła mnie od pierwszego dnia, ale nie byłam w stanie traktować jej tak 
lekceważąco, jak inni. Martwiłam się o miłego, dobrego Iwana Andrieicza jak o własnego 
syna. Młody mężczyzna w obcych stronach .. niedoświadczony, słaby, bez matki - ach, 
cierpiałam męki. .. Mój mąż był przeciwny tej znajomości, lecz namówiłam go ... przeko
nałam ... Zaczęliśmy zapraszać do siebie Iwana Andrieicza, a razem z nim oczywiście 
panią, bo inaczej by się obraził. Ale ja przecież mam córkę , syna ... Pani rozumie, 
nieokrzepły, dziecięcy umysł, czyste serce ... a jeśli kto zgorszy jednego z tych malucz
kich ... Przyjmowałam panią w swoim domu, ale drżałam o dzieci. O, gdy pani będzie 
matką, zrozumie pani mój strach. A wszyscy dziwili się , że przyjmuję panią u siebie 
jak ... - proszę wybaczyć - jak uczciwą kobietę, coś tam napomykali ... oczywiście jakieś 
płotki , hipotezy ... \Y/ głębi duszy ja też potępiałam panią, lecz pani była tak nieszczęśliwa. 
żałosna, ekstrawagancka, aż bolało mnie serce z litości. 

-Ale dlaczego1 Dlaczego? -pytała Nadieżda, cała rozdygotana. -Co takiego zrobiłam? 
- Pani jest wielką grzesznicą. ( ... ) Uwiodła pani zacnego młodzie11ca, który może, 

gdyby nie zetknął się z panią, znalazłby sobie legalną towarzyszkę życia z dobrej rodzi
ny, ze swojej sfery, i był teraz taki jak wszyscy. Pani zmarnowała jego młodość. Nie 
zaprzeczać, nie zaprzeczać, moja droga. Nie wierzę w to, że winę za nasze grzechy po
nosi mężczyzna. \Y/inne są zawsze kobiety. \Y/ życiu rodzinnym mężczyźni bywają lek
komyślni, powodują się rozumem, nie sercem, wielu rzeczy nie pojmują, ale kobieta 
pojmuje wszystko. Wszystko zależy od niej. Dano jej wiele, przeto wiele się od niej żąda. 

O, moja najmilsza, gdyby kobieta była pod tym względem głupsza od mężczyzny, Bóg 
nie powierzyłby jej wychowania chłopców i dziewczynek. A ponadto, moja droga, wkro
r:qwszy na drogę grzechu, odrzuciła pani wszelki wstyd; inna kobieta w tej sytuacji 
schowałaby się przed ludźmi, siedziałaby w domu, w ukryciu, ludzie widzieliby ją tylko 
w świątyni pańskiej - bladą, całą w czerni, i każdy zawołałby ze szczerym wzruszeniem: 
" Boże , ten upadły anioł znowu wraca do Ciebie ... " Ale pani odrzuciła precz wszelką 
skromność i żyła otwarcie, ekstrawagancko, jakby pyszniąc się swoim grzechem, bawi
ła się , śmiała, a ja patrząc na panią drżałam z przerażenia, żeby piorun z nieba nie 
spalił naszego domu wtedy, gdy pani siedzi u nas. Proszę nic nie mówić, moja droga! 
- krzyknęła Bitiugowa, widząc, że Nadieżda chce się odezwać. -Niech pani mi zaufa, ja 
nie oszukam ani ukryję żadnej prawdy przed oczyma pani duszy. Proszę więc mnie 
wysłuchać, najdroższa ... Bóg znaczy piętnem wielkich grzeszników i pani też ma na 
sobie to piętno. Proszę sobie przypomnieć: pani stroje zawsze byty okropne!( ... ) 

Przekład Natalia Gałczyńska 

LATRAVIATA 

Marcel Proust 

OD ETA 

( ... )\Y/uj poradził Swannowi, aby jakiś czas wstrzymał się od widywania Odety, co 
tylko dobrze wpłynie na jej uczucia; Odecie zaś poradził , aby pozwoliła Swannowi 
spotykać ją do woli. \Y/ kilka dni potem Odeta napomknęła Swannowi, że się zawiodła 
na moim wuju; że to samiec podobny do wszystkich innych; próbował wziąć ją siłą' 
Uspokoiła Swanna, który w pierwszej chwili chciał wyzwać wuja; ale kiedy go spotkał , 
odmówił mu podania ręki. Żałował później tego zerwania z wujem Adolfem, ile że gdy
by go widywał czasami i mógł z nim rozmawiać poufnie, byłby mógł rozświetlić niektó
re pogłoski tyczące dawnego życia Odety w Nicei, gdzie wuj Adolf spędzał zwykle zimę. 
Swann przypuszczał nawet, że wuj może tam poznał Odetę . Jakieś słówko, które się 
wyrwało komuś w obecności Swanna o człowieku będącym jakoby niegdyś kochan
kiem Odety, wstrząsnęło nim. Ale rzeczy- zanim je poznał -wydawały mu się najokrop
niejsze i najbardziej nie do wiary, raz doszedłszy do jego świadomości wcielaty się na 
zawsze w jego smutek; przyjmował je, nie pojmował już , że mogłoby ich nie być. Jedy
nie każda z nich zostawiała niezatartą rysę na pojęciu , jakie sobie tworzył o swojej 
kochance. 

Zdał sobie nawet raz sprawę, że lekkie obyczaje Odety, których nie byłby podejrze
wał , były dosyć znane; w Baden i w Nicei , gdzie spędzała niegdyś po kilka miesięcy, 
miała rodzaj swoistej sławy. Swann starał się zbliżyć do niektórych viveurów, aby ich 
wybadać; ale ci wiedzieli, że on zna Odetę; przy tym Swann bał się im przypomnieć 
Odetę, naprowadzać na jej ślady. Dotychczas nic mu się nie mogło wydać równie czcze 
jak wszystko, co się odnosiło do kosmopolitycznego życia w Baden lub Nicei; ale skoro 
się dowiedział, że Odeta może niegdyś "puszczała się" w owych miejscach rozkoszy (przy 
czym nie zdołał nigdy dojść, czy robiła to jedynie dla pieniędzy, których dzięki Swanno
wi już nie potrzebowała, czy przez kaprys, który mógłby się odrodzić), teraz pochylał 
się z bezsilnym, ślepym i zawrotnym łękiem nad przepaścią bez dna, gdzie utonął 
początek ostatniego siedmiolecia, podczas którego spędzało się zimę na Promenade des 
Angłais, a lato pod lipami w Baden. Znajdował w tych latach jakąś głębię bolesną, ale 
wspaniałą, podobną tej, której użyczyłby im poeta; i gdyby kroniki ówczesnego Jasnego 
Brzegu mogły mu pomóc coś zrozumieć z uśmiechu albo ze spojrzeń - tak uczciwych 
i prostych! - Odety, włożyłby w ich odtwarzanie więcej pasji niż estetyk badający stare 
dokumenty Florencji XV wieku, aby przez nie głębiej wniknąć w duszę Primavery, pięk
nej Vanny lub \Y/enus Botticellego. 

Często nic nie mówiąc patrzał na Odetę, dumał; ona powiadała mu: ,Jaką ty masz 
smutną minę' " Niedawno jeszcze temu od myśli, że Odeta jest dobrą istotą, podobną do 
najlepszych, jakie znał, Swann przeszedł do poglądu , że jest zwykłą utrzymanką; i na 
odwrót, zdarzyło mu się od czasu do czasu wrócić do Odety de Crecy, zanadto może 
znanej birbantom i kobieciarzom, do tej twarzy o wyrazie niekiedy tak słodkim, do tej 
natury tak ludzkiej. Powiadał sobie: ,Cóż to ma za znaczenie, że w Nicei wszyscy wiedzą, kto 
jest Odeta de Crecy? Takie reputacje, nawet gdy są prawdziwe, są produktem cudzych 
pojęć" . Myślał sobie, że ta legenda - choćby nawet była autentyczna - jest czymś poza 
Odetą; że nie mieszka w niej jako niezniszczalna i złowroga osobowość; że owa istota, 
która mogła zejść chwilowo na złe drogi , to jest kobieta o dobrych oczach, 
o sercu pełnym współczucia dla niedoli, o ułegtym ciele, które trzymał i ściskał w ramio
nach, i pieścił je; kobieta, którą zdoła może kiedyś posiąść całą, jeżeli potrafi stać się jej 
nieodzownym. Była przy nim, tuż obok, często zmęczona z twarzą wyzbytą na chwilę 
gorączki i radosnej żądzy nieznanych rzeczy, które zada waty Swannowi ból; rozgarnia
ła włosy rękami; czoło jej, twarz wydawaty się szersze; wówczas nagle, niby żółty pło
mień, tryskała z jej oczu jakaś myśl po prostu ludzka, jakieś dobre uczucie, takie, jakie 
zjawia się we wszystkich istotach, kiedy stają się bardziej sobą, w chwilach odpoczynku 
lub skupienia. I natychmiast cała twarz Odety rozświecała się , niby krajobraz pokryty 
chmurami, które rozsuną się nagle, aby go przeobrazić w blaskach zachodu".(..) 

Przekład Tadeusz Boy-Żeleński 

45 



46 

Tomasz Mann 

ESMERALDA 

.. ) Mówilem. że Adrian powróc ił na miejsce, w które zaw lókł go 
bezczelny ów posł ani ec. Lecz teraz widać, że nie nas tą piło to tak 
prędko; wynios łość ducha wałczyła przez cały rok z odn ies i o n ą ran ą 
i pewnego rodzaju poc i ech ą była mi zawsze myś l , że kapitulacja 
wobec nagiego popędu. który go tak brutalnie dotknął, nie by ł a 
jednak tak całkowi c i e pozbawiona wsze lkiej psychi cznej os ło ny 
i ludzkiego uszlachetnienia. Cechy te dostrzegam bowiem we wsze l
kiej, choćby najbardziej prymitywnej obsesji żądzy wobec pewnego 
o kreś l o n ego indyw id ualnego ce lu ; wid zę je t akże w momencie 
wyb o r u, choćby był on niedobrowolny i bezwstydnie przez swój 
obiekt sprowokowany. Cie11 oczyszczającego uczucia miłośc i dostrzec 
należy ju ż z chwilą, gdy popęd posiada choćby najbardziej anoni
mowe, najbardziej wzgardy godne, ale ludzkie oblicze. A trzeba tu 
powiedz i eć, że Adrian powróci! na owo miejsce z powodu pewnej 
o kreś lonej osoby; tej właśnie , której dotkni ęc i e pa liło jego poli czek, 
owej "szatyny" w gorsec iku i z du żymi ustami, która zbliżyła s i ę do 
niego przy fo rtepianie, a któ rą nazwał Esm eraldą; że ona by ła tą, 
której tam szu kał - i że je j tam nie zn alaz ł. 

Obsesja ta, tak fa talna, sprawiła, że opu śc i! owo miejsce po swej 
powtórnej, dobrowolnej wizycie ten sam co po pierwszej, niedobro
wolnej, lecz upewniwszy s i ę wprzód co do miejsca pobytu owej ko
biety, która go dotknęł a. Obsesja ta sprawiła późni e j , że pod jakimś 
pretekstem mu zycznym wyru szył w dość dal e ką podróż, aby swą 
pożądaną odnaleźć. Odbywała s ię mianowicie podówczas, w maju 1906 
roku w Grazu, stolicy Styrii, pod batutą samego kompozytora, austriac
ka premiera „Salome", na prapremie rę której pojechał Adrian wraz 
z Kretzschmarem przed kilkoma mi es iącami do Drezn a, i ośw iad

czył swemu nauczycielowi oraz przyjac iołom , których tymczasem 
znalazł już w Lipsku , że pragnie przy tej uroczystej okazji ponownie 
posłuchać tego znakomicie rewolucyjnego dz i eł a, którego estetycz
na sfera bynajmniej go nie poc iągała, lecz które int e resowało go 
oczywi śc i e ze wzg lędów muzyczno-technicznych, a zwłaszcza jako . 
muzyczne ujęci e dialogu prozą. Pojechał sam i nie da s ię dokład nie 

stwierdz i ć , czy istotnie wykonał ów zamiar służący mu jako pretekst 
i wyruszył potem z Grazu do Bratys ławy, czy też , co także moż liwe, 

udaj ąc jedynie, że do Grazu jedzie, ograniczył s i ę do odwiedzenia 
samej tylko Bratysławy, po węgi e rsku zwanej Pozsony. Do jednego 
z tamtejszych domów bowiem zawędrowała owa kobieta, której do
tkni ęc i e nos ił , gdyż poprzednie miejsce pracy musiała opuśc i ć dla 
kuracji w szpitalu , i w tym nowym miejscu pobytu odn a l az ł j ą 
w swym opę taniu . 

Ręka mi wprawdzie drży przy pisaniu , niemniej w spokojnych 
i opanowanych słowach opowiem to, co wiem - pocieszany w pew
nej mierze myś l ą, któ rą już wyrazilem uprzednio, myś lą o wyborze, 
myś lą o tym, że dz i ał ał o tu jednak coś podobnego do więzów miło
ści , co udz i eliło duchowej poświaty zespoleniu tej drogocennej milości 

z owym nieszczęsn ym stworzeniem. Kojąca ta myś l jest wprawdzie 
nieroze rwalnie złączo na z inn ą. i to tym bardziej okrutnie, że mi
ł ość i trucizna zj ednoczyły s i ę tu raz na zawsze w straszliwym do
świadcze niu: mitologicznej j edn ośc i , u c i e l eś nione ws tr za Ie. 

Wydaje s i ę zgo ła, jakby w biednej du szy tej dziewki zakolotalo 
coś w odpowiedzi na uczucie, jakie jej ofiarował młodz i e ni ec. Nie-

LATRAVIATĄ LATRAVIATA 

wątp li w i e przypominała sobie jego ówczesne przelotne odwiedzi
ny. Jej zbli żenie s i ę do niego wtedy, pogłaskanie policzka nagim ra
mieniem, mi ało , być może, wyrażać w czu ły, choć prostacki sposób 
jej wrażliwość na to, co go wyróżni ało spośró d zwykłe j klienteli . 
Z jego ust dowiedziała si ę, że odbył tę podróż dla niej, -i podziękowała 
mu za to, o s t r z e g a j ą c g o p r z e d s w o i m c i a I e m. 
Wiem to od Adriana; ostrzegła go i czyż nie można w tym dostrzec 
kryjącej s i ę różnicy pomiędzy wyższym człow ieczeństwem tej istoty 
a je j fi zycz ną powłoką, która stoczyła s i ę do rynsztoka, spadła do 
roli nędznego przedm iotu użytkowego? ieszczęsna ostrzegła przed 
"sobą" tego, który jej pragnął , oznacza ło to akt jej swobodnego, du
chowego uniesienia s ię ponad własn ą, pożałowan ia godną. fi zycz
n ą egzystencję , akt ludzk iego wyrzeczenia s i ę jej, akt wzru sze nia 
- i niechże mi wolno będz i e użyć tego słowa - akt miłośc i. Wielkie 
nieba, choćby nie była to miłość, cokolwiek by to było, jaki eż opę t a
nie, j akaż zuchwała wola kuszenia Boga, jakież pragnienie zatarcia 
kary w grzechu, wreszcie: j akież najgł ę biej tajone pożądanie sztań
skiego posiewu w śmie rć, wyzwa laj ące j sekrecjonałne j odmiany wła
snej natury spowodował o. że os trzeżo ny wzgardz ił os trzeżeniem 
i obs tawał przy posiadaniu tego ciała? 

Nigdy bez religijnego wstrząsu nie mogłem myśl eć o tym uścisku , 
w którym jedna strona zatracila zbawienie, dru ga zaś je odnalazł a. 

1 i eszczęśnicę mus i ała przen i knąć oczyszczająca i usprawiedliwia
jąca rozkosz, że oto przyby ły z daleka odmów i! zrezygnowania 
z niej, nie bacząc na wszelakie niebezpieczeńs two; i chyba całą sł o
dycz swej kobiecości o fiarowała mu w zamian za to, na co s ię dla 
niej ważył. Sądzonym był o, aby nie zapomniał o niej, lecz i ze wzgl ę
du na ni ą samą nie zapomniał jej nigdy, on, który już nigdy jej nie 
ujrzał , imi ę jej zaś- to, które nadał jej od samego początku -straszy, 
niczym zapis runiczny, przez nikogo prócz mnie nie dostrzeżo ny, 
w całym jego dziele. Niech mi to będz i e poczytane za zarozumia
łość, - nie potrafię jednak sobie odmówić wspomnienia ju ż na tym 
miejscu o odkryciu , które on potw i e rdz ił mi pewnego dnia milcze
niem. Leverkiihn nie był pierwszym i zapewne t eż nie ostatnim kom
pozytorem, który lubi włączać w swoje dzielo tajemne formuły i zna
ki, ujawniające wrodzoną skłonno ć muzyki do zabobonnych po
czynań i praktyk, do mistyki cyfr i symboliki liter. I tak - w tkance 
muzycznej mego prtyj acieła występuje zadziwiająco często seria pięciu 
czy sześciu nut, zaC'tynająca się od h, kończąca na es, z nawracającymi 
w środku ei a, stanowiąca podstawową figurę, motyw przepojony szcze
gólną melancholi ą, przydzielany w różnorakich przebraniach harmo
nicznych i rytmicznych to temu, to znów innemu głosowi , często w od
wróconej kolejności , jakby odwrócony dokoła własnej osi, tak że przy 
niezmiennych interwałach następstwo dźwi ęków zostaje odmienione, 
motyw ten zaś dźwięczy: najpierw chyba w naj pi ękniejszej ze skompo
nowanych jeszC'Le w Lipsku trzynasn1 pie ni do s łów Brentano, w owym 
rozdz i e raj ącym serce śpiewie: "Dz iewcąno miła, j akże j esteś złą. . .", 
który całkiem tym jest przepojony, potem zaś zwłaszcza w późnym jego 
dziele, gdzie śmiałość i rozpacz w tak niezwykły posób są ze sobą sple
cione, w ,Lamencie dr Fausta", napisanym w Pfeiffering, zdradzającym 
jeszcze większą tendencję do wyprowadzenia z melodycznych interwa
łów paraleli harmonicznej. 

Dźwiękowy ten szyfr brzmi zaś h-e-a-e-es: hetaera esmeralda. 

Przekład Maria Kurecka i Witold Wirpsza 
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