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Rozmowa z Wiesławem Ochmanem 

-Pierwszy występ w roli Alfreda, młodego tenora rozpoczynającego 
karierę. Wiesław Ochman jest wówczas solistą Opery Śląskiej, na scenie 
której debiutował, uznawany wnet za objawienie polskiej wokalistyki. 
W repertuarze od trzech sezonów znajduje się znowu "Traviata'', a rola 
Alfreda odpowiada idealnie warunkom młodego śpiewaka: wspaniały, 
liryczny głos i urok amanta. Ta partia została przygotowana przy 
współpracy zacnej pani Profesor Marii Szłapak. Proszę przypomnieć 
tamte okoliczności. 
-Pani Profesor Marii Szłapak zawdzięczam bardzo wiele. Pracowała ze 
mną po godzinach zajęć w Operze. Nauczyła mnie szacunku dla 
kompozytora a także wszczepiła mi zamiłowanie do pracy nad sobą, co 
jest nieodzownym warunkiem sprostania wymaganiom współczesnej 
sceny operowej. To przekonanie i chęć do pracy ugruntowali we mnie 
Sergiusz Nadgrywwski i Jerzy Gaczek, z którymi pracowałem w moim 
okresie warszawskim. Partia Alfreda spodobała mi się, choć nierzadko 
bywa tak, że Alfred jest tłem lub "dodatkiem" do Violetty, jeżeli nie 
nada mu się charakteru i odpowiedniej interpretacji wokalnej. 
W"Traviacie" wiele mówi się o miłości, więc wykorzystałem przy 
opracowaniu tej postaci jeśli chodzi o wokalistykę - mezzavoce i piano, 
bo doszedłem do wniosku, że zakochani mówią raczej szeptem. 
- Kto wystąpił w tamtym pierwszym spektaklu; kto w partii tytułowej , 

kto w roli ojca, jak wyglądały przygotowania sceniczne? 
- Bez pomocy znakomitego Działu Koordynacji Opery Śląskiej nie 
przypomniałbym sobie pierwszego występu w roli Alfreda. Nie 
prowadzę regularnych notatek, a Dział Koordynacji ma nieoceniony 
skarb: księgi w których skrupulatnie odnotowano obsady. Za tamtych 
czasów trzeba było podpisać się obok nazwiska, co stanowiło dowód 
przyjęcia do wiadomości daty i godziny spektaklu. Przeglądając te 
zeszyty zauważyłem, że ktoś chyba z sympatii podpisywał za mnie 
przyjęcie do wiadomości udziału w przedstawieniu. Dzięki więc tej 
skrupulatnie prowadzonej kronice wiem, że debiutowałem w partii 
Alfreda na scenie Opery Śląskiej dnia 21stycznia1962 roku. Violettę 
śpiewała Eugenia Gwieżdzińska, ojcem był Maria.n Kondella, 
a przedstawieniem dyrygował Józef Klimanek. Prób miałem niewiele, 
a inscenizacji niestety zupełnie nie pamiętam. 
- No a potem - Alfred, popisowa rola, jakby wymarzona do występów 
gościnnych. Gdzie, na jakich scenach oklaskiwano Wiesława Ochmana 
w roli Alfreda? 
- Wystąpiłem w tej roli w Warszawie, jeszcze w "Romie" 
Z nieodżałowaną Zosią Rudnicką jako Traviatą i Eugeniuszem 
Banaszczykiem w roli ojca. Dyrygował wielki, znakomity Zdzisław 
Górzyński. To był debiut w stolicy. Wcześniej, zaraz po wojnie, bylem 
wraz z moją Matką i bratem Andrzejem w tej samej sali na 
przedstawieniu "Strasznego dworu". Gdyby wówczas ktoś powiedział 

WIESŁAW OCHMAN W ROLI ALFREDA NA SCENIE 
DEUTSCHE OPER W BERLINIE - 10 LISTOPADA 1979ROKU. 

mi, że wrócę tutaj do tej sali, ale stanę po drugiej stronie orkiestronu, 
na scenie, uznałbym takie stwierdzenie za rzecz niemożliwą. Okazuje 
się, że to co wydaje się zupełnie nierealne sprawdza się w rzeczy
wistości, sam nie bardzo wiem jak. .. Później pierwszy występ na tzw 
"Zachodzie", też w partii Alfreda na słynnym Monachijskim 
Festivalu. Śpiewałem w Deutsche Staatsoper w ówczesnym Berlinie 
Wschodnim Turiddu w "Rycerskości wieśniaczej" Mascagniego. Na 
przedstawieniu był monachijski wzorcowy impresario, szlachetny 
człowiek promotor artystów Robert Schulz. On właśnie zaangażował 
mnie w Monachium, a później pomagał w dalszej pracy. 

Pierwsze przedstawienie śpiewałem z legendami wokalistyki 
światowej. W partii Violetty Hi/de Guden, w partii ojca Dietrich 
Fischer Dieskau, z którym zaprzyjaźniłem się i spotkałem później 
w Hamburgu przy realizacji "Salome" i na wspólnych koncertach. 
Drugi spektakl śpiewała Teresa Stratus, która właśnie przyleciała 
z USA i. .. być może na skutek zmęczenia spowdowanego zmianą czasu 
- zemdlała na scenie podczas arii. Wystąpiłem z nią później w tele
wizyjnych filmach "Eugeniusz Oniegin", "Salome" i "Carewicz". To 
wspaniała aktorka. Jest doskonałym przykładem na to, że nie tylko 
głos odgrywa w operze ważną rolę, ale także świadomość tego kogo się 
gra i jakie środki wokalno - aktorskie winny być użyte aby powołać do 
życia postać zapisaną w nutach. Śpiewałem też na festiwalu 
w Gandawie w Belgii u boku naszej wielkiej Teresy Żylis - Gary, 
z którą powtórzyłem po iluś latach "Traviatę" w Deutsche Oper, gdzie 
dyrygował legendarny Oliviero de Fabritis, który prowadził spektakle z 
udziałem Marii Callas i Beniamino Gigliego oraz innych sław. 
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W Polsce śpiewałem jeszcze gościnnie "Traviatę" w Bydgoszczy, 
Poznaniu i Wrocławiu. Pamiętam też, że ustanowiliśmy swoisty rekord 
z zespołami Opery Śląskiej. Mianowicie wraz z Eugenią Gwieździńską 
i Czesławem Kozakiem wystąpiliśmy bodajże pięć razy z rzędu w Kiel
cach na tzw. audycjach szkolnych, prezentując przekrój opery. 
W Hamburgu wystąpiłem w roli Alfreda wielokrotnie, a Violettami były 
m.in. Kiri te Kanawa, Janette Scovotti, Sylvia Geszty, Iiaena Cotrubas, 
Sylvia Sass. Najczęściej dyrygował tymi przedstawieniami wielki 
znawca opery włoskiej, ulubieniec śpiewaków, znakomity Nel/o Santi. 
Tą właśnie partią debiutowałem na kontynencie amerykańskim 
w Chicago, a później w San Francisco, gdzie wielką Violettą była 
Beverly Sills, wreszcie w operach w Miami, Hannoverze, Stuttgarcie, 
w Brnie. 
- "Traviata", arcydzieło niewątpliwe, podczas weneckiej prapremiery 
okazała się klęską, by po roku zyskać opinię "najpiękniejszej opery". 
Publiczność zrazu zaszokował sam temat - kurtyzana tytułową bohaterką! 
Zaważyły także inne powody: Verdi jako twórca "Nabucca: ', 
"Emaniego", "Macbetha'', R.igoletta" czy "Trubadura" uchodził za 
kompozytora potężnych, majestatycznych dzieł - a tu nagle opera bez 
wielkich partii chóralnych, ogromnych ansambli , z przewagą scen 
konwersacyjnych i kameralnych. Jakie miejsce zajmuje 'Traviata" 
w repertuarze operowym - opera skoncentrowana na uczuciach? 
- "Traviata" jest bez wątpienia jedny z najpopularniejszych dzieł 
operowych. Giuseppe Verdi genialnie wyrazi/ muzycznie całą tragedię 
Violetty, z jej ogromem miłości, poświęcenia i ofiary. Mnie dramat 
Traviaty bardziej porusza niż klęska Macbetha. "Macbeth "to na pewno 
monumentalne dzieło, bo i potężne problemy porusza - rządzenie 
narodem. Tutaj można się spodziewać takiego zakończenia jakie los 
zgotował Macbethowi, bo "kto czym wojuje" itd ... tak czy inaczej, jak 
powiedział Szekspir, "rządzący wcześniej czy później otrze się 
o nikczemność" - więc mord polityczny ma od wieków niemal zawsze ten 
sam cel: przejęcie władzy, rządzenie tłumem. Opera "Macbeth "jest 
opisem losów władzy i tego do czego prowadzi chęć posiadania. 
"Traviata" opisuje los człowieka. Mi/ość ma różne banvy i odcienie 
i każdy przezywa ją inaczej, choć sytuacje wydawać się mogą podobne. 
Mi/ość ma swoją chwalę, tęsknotę, zazdrość i nadzieję na całkowite 
spełnienie. Zawsze towarzyszy człowiekowi i myślę, że trudniej jest 
stworzyć uniwersalne dzieło o problemach miłości, bo wszyscy znają ten 
temat doskonale, niż o zakamarkach i mrokach władzy, bo mało ludzi je 
zna choć wszyscy odczuwamy skutki jej działania. 
- Alfred i Violetta - poza szampańskim początkiem, liczą się właściwie 
tylko oni . Jakie problemy stwarza ta sytuacja dla reżysera, skoro sama 
akcja też jest raczej wątła? 
- Dla rezysera to istotnie trudne zadanie. Sądzę, że nie na/ezy wstawiać 
"samym sobie", lub na obrzeżu akcji, innych postaci. Trzeba nadać im 
charakter, aby były czytelne, zauważalne. Wszystkie te niby 
"dodatkowe" postacie są ważnej stanowią bazę do dzialań głównych 
bohaterów. Myślę, że akcja nie jest aż tak wątła. Oczywiście w stosunku 
do telewizyjnych filmów akcji, gdzie ilość wystrzelonych pocisków 
przekracza wytrzymałość techniczną uzytego w tym celu sprzętu, a ta 
akcja może istotnie wydawać się za skromna. Wiek XX osiągną/ bardzo 
wiele. Zaczęliśmy rozpoznawać kosmos, pokonujemy przestrzeń i czas, 
mamy zadziwiające komputery, znaleźliśmy coś, co tkwi w atomie ... ale 
niestety po drodze zgubiliśmy siebie. Wewnętrznie straciliśmy wiele 

choć zewnętrznie ludzkość zyskała niemało. Pogoń za sukcesem 
zawodowym i finansowym nie pozostawia czasu, -aby choć chwilę 
zastanowić się nad własnym uczuciem i "miłością bliźniego". Sądzę, 
że na przykład, takie dzieło jak "Traviata" jest tą "chwilą" w której 
człowiek może się z miłością pochylić nad samym sobą i zadać parę 
pytań. Podobno odpowiedż jest w sercu. 
- A wymagania wokalne - tu śpiew musi być wartością samoistn~ choć 
w służbie scenicznego wyrazu. Jakie problemy ma do opanowania para 
głównych solistów: Violetta i Alfred? 
- Muzyka Verdiego jest wielkim wyzwaniem dla wokalisty. Violetta 

powinna być w moim przekonaniu dziewczęco "świeża", świadoma 
swojej urody i działania na otoczenie, ale i w pewien szczególny sposób 
nieświadomie naiwna. Musi biegle władać głosem w śpiewie, tak jak 
w mowie. Alfred to spontanicznie emocjonalny i na początku opery 
nieśmiały młodzieniec, któremu miłość przesłania wszystko. W tej 
operze trzeba głosem wymalować i wypowiedzieć wszystkie rozterki, 
radości i żale. 
- Jest "Traviata" klasycznym melodramatem - wielkie uczucia miłości, 
gwałtowne namiętności i tragiczny finał, co zawsze wzrusza do łez! To 
wielkie zadanie dla reżysera - przekazanie prawdy artystycznej. A w 
obsadzie bytomskiej przeważają artyści młodzi. Co jest szczególnie 
trudne w realizacji "Traviaty"? 
- Bardzo dobrze, że w realizacji spektaklu biorą udział młodzi artyści. 
Przy oka;ji pracy reżyserskiej ''przemycam" prawie dla nich 
niepostrzeżenie pewne sprawy techniczne dotyczące gry aktorskiej 
i wokalistyki. "Traviata" jest sztandarowym utworem o miłości i jeśli 
nauczą się podchodzić analitycznie na przykład do scen miłosnych, 
które w operze rządzą się nieco innymi prawami niż w dramacie, 
to uznam, że osiągnęliśmy bardzo wiele. Trzeba podczas realizacji tych 
scen pewnych pomysłów na ich przedstawienie na scenie, a także 
precy;ji wykonania. To trudne, ale jeśli się wszystko przemyśli takt po 
takcie i dokładnie "wczyta" w tekst, to wówczas uda się przekazać 
prawdę o uczuciach. 
- Była także "Traviata" operą wyprzedzającą swój czas. Verdi okazał się 
prekursorem weryzmu. Opera - i cała prawda życia ... aż po wielką scenę 
śmierci. Jak to odbieramy dziś? Od prapremiery "Traviaty" minęło 
półtora wieku. Co sprawia, decyduje o tym, że należy ta opera do 
wystawianych najczęściej i bijących rekordy powodzenia? 
- Myślę, że ludzie zmieniają poglądy, zapatrywania, stroje, konta 

bankowe, samochody, mieszkania, ale tak czy inaczej mamy 
niezależnie od tych zmian zakodowane pragnienie miłości, pragnienie 
bycia kochanym. Czas płynie, a miłość wciąż towarzyszy ludziom. 
Czasem wybucha, czasem drzemie nie obudzona, ale wierzę, że tkwi w 
każdym z nas i pewnie dlatego sięgamy po poe;ję, powieści o miłości, 
wzruszamy się losami zakochanych ... 
Opera "Traviata" - i prawda życia. .. ? - Nie widzę tu żadnej 

sprzeczności. Przecież o miłości powinno się śpiewać. 

Rozmawiał TADEUSZ K/JONKA 
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GIUSEPPE VERDI 
Około połowy ubiegłego stulecia na horyzoncie teatru operowego 

niemal równocześnie pojawili się dwaj genialni twórcy - nota bene 
obydwaj urodzeni w tym samym roku 1813: Ryszard Wagner, wielki 
odnowiciel wskrzeszonej w poprzednich stuleciach przez 
Monteverdiego i Glucka idei antycznego dramatu muzycznego, 
zespolonej z nowatorskimi środkami harmoniki i instrumentacji oraz 
Giuseppe Verdi - kontynuator najpiękniejszych tradycji opery włoskiej , 
który innymi zupełnie krocząc drogami doszedł pod koniec życia 
również do realizacji dramatu muzycznego w pełnym znaczeniu tego 
słowa, lecz w przeciwieństwie do Wagnera nie zatracił przy tym uroku i 
melodyjności włoskiego belcanta. 

Giuseppe Verdi urodził się l O lutego 1813 roku w wiosce le Rencole, w 
ówczesnym księstwie Parmy. Pierwsze lekcje muzyki pobierał u 
miejscowego organisty; w dziewiętnastym roku życia wyruszył do 
Mediolanu by tam wst<ij)ić do konserwatorium, jednak komisja 
egzaminacyjna stwierdziła „ . kompletny brak talentu muzycznego. 
Rozpoczyna więc Verdi prywatne studia pod kierunkiem kapelmistrza 
Lqavigna i już w 1839 roku wystawia w Mediolanie pierwszą operę 
"Oberto, Conte di San Bonifazio". Równocześnie bierze żywy udział w 
życiu publicznym; w owym czasie bezpośrednio poprzedzającym 
Wiosnę Ludów, Włochy składały się z szeregu małych, feudalnych 
księstewek; północne zaś prowincje, przede wszystkim "spichlerz 
Włoch" - Lombardia, okupowane były przez Austriaków. Do ich 
wyzwolenia od dawna dążyli włoscy patrioci pragnąc ponadto 
zjednoczyć cały kraj w jedno potężne państwo . 

Na tle potężniejącego ruchu narodowo - wyzwoleńczego zarysowują 
się wyraziste postacie Józefa Mazziniego - twórcy 
karbonariuszowskiego związku "Młodych Włoch" oraz Cavoura i 
Garibaldiego. Młody Verdi całym sercem przyłącza się do nieb; 
wszystkie jego opery z tego okresu mają za temat walkę podbitych i 
uciśnionych ludów o wolność. Społeczeństwo włoskie widziało analogie 
między operami Verdiego, a własną sytuacją i reagowało na nie tak 
żywo, że władze austryiackie zakazały wystawiania jego 
"Nabuchodonazora", by uniknąć demonstracji w teatrze. 

N a władcę przyszłego zjednoczonego państwa włoskiego upatrywano 
młodego księcia Sabaudii Wiktora Emanuela. Wkrótce spostrzegł ktoś, 
iż nazwisko Verdiego składa się z inicjałów powszechnie 
rozbrzmiewającego wówczas hasła "Vittorio Emanuelle Re d'ltalia" 
(Wiktor Emanuel król Italii); poczęto tedy pisać na murach domow "viva 
Verdi" i minął pewien czas nim władze austriackie zorientowały się, że 
nazwisko Verdiego jest symbolem ruchu przeciwko nim skierowanego. 

Pierwsze opery Verdiego nie posiadają jeszcze może głębszych 
walorów artystycznych. Światową sławę ugruntowały mu dzieła 
drugiego okresu twórczości - "Rigoletto", "Trubadur", "Traviata", "Bal 
maskowy''. I w nich jednak widać jeszcze, zwłaszcza w dwóch 
pierwszych, wpływ wielkiej opery paryskiej, głównie Meyerbeera. 
Verdi widział jednak te braki i czuł potrzebę ciągłego doskonalenia 
swego rzemiosła twórczego. 

PORTRET KOMPOZYTORA Z CZASÓW POWSTANIA "TRAYlATY" 

Jego dalsze opery, takie jak "Don Carlos", czy "Aida", to już arcydzieła 
pod każdym względem; staranny dobór libretta, znak~rni~ orkiest:acja 
i mistrzowskie opracowanie partii wokalnych - składa Ją się na gemalną 
całość . W nich to właśnie przetrwała i dochowała się do naszych czasów 
idea pewnego, ongiś niezmiernie popularnego a dziś prawie 
zapomnianego gatunku operowej twórczości - tak zwanej "grand opera", 
czyli zrodzonej we Francji w epoce romantycznej wielkiej opery 
historycznej , która dzięki twórczości Meyerbeera, Halevy'ego i innych 
kompozytorów szybką i zawrotną w całym świecie zrobiła karierę. . 

Za szczytowe jednak twórcze osiągnięcie Verdiego uznano dwa dzieła, 
w późnej już powstałe starości: "Otella" oraz "Falstaffa". 
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OD CZASÓW "NABUCCA" NAZWISKO VERDIEGO STALO SIĘ W LATACH 
WALKI O WYZWOLENIE WŁOCH HASŁEM PATRIOTYCZNYM. WYPISYWANE 
NA MURACH WŁOSI ODCZYTYWALI JE JAKO POWSZECHNIE ZROZUMJAŁ Y 
ANAGRAM OZNACZAJĄCY KRÓLA PRZYSZŁEJ ZJEDNOCZONEJ ITALII: 

VITTORIO EMANUELE RE D ITALIA 

Szesnaście blisko lat dzieli powstanie "Otella" od świetnej premiery 
"Aidy". Długa to była przerwa, lecz za to wystawienie w roku 1887 
w mediolańskiej "Scali" nowego dzieła, będącego muzyczną 

transpozycją słynnego dramatu Szekspira, było nowym wielkim 
triumfem 74-letniego kompozytora. Dowodziło ono jasno, że geniusz 
wielkiego mistrza, mimo sędziwego wieku, nie tylko się nie wyczerpał, 
ale wszedł w nowy, najświetniejszy bodaj etap twórczego rozwoju, 
wzbogacając się o nieznane przedtem wartości. "Otello" różni się 
bowiem ogromnie od wcześniejszych oper Verdiego i stanowi 
mistrzowską, jedyną w swoim rodzaju syntezę melodyjnej śpiewności 
oper włoskich oraz nowoczesnych zdobyczy wagnerowskiego dramatu 
muzycznego. 

Otoczony powszechną czcią dożył Verdi późnej starości. Zmarł 
w Mediolanie w 1901 r. łicząclat88. 

JÓZEF KAŃSKI 

GIUSEPPE 
VERDIEGO 
kronika życia 
i twórczosci 

1813 
W Le Roncole koło Busseto 
(księstwo Parmy) urodził się 10.X 
Giuseppe Verdi, 
w domu oberżysty Karola 
i Ludwiki Uttini. 
1821 
Ojciec widząc zdolności syna 
nabywa stary szpinet. Pierwszym 
nauczycielem Giuseppe Verdiego 
został miejscowy organista. 
1823 
W listopadzie Verdi wstępuje do 
gimnazjum i szkoły muzycznej 
w Busseto, którą prowadzi życzliwy 
Verdiemu F.Provesi, również 
kompozytor i dyrygent, kierownik 
miejscowej orkiestry Towarzystwa 
Filharmonicznego. Verdi znajduje 
opiekę w Antonio Barezzim, 
prezesie towarzystwa. 
1828 
Towarzystwo Filharmoniczne 
w Busseto wykonuje symfonię 
Verdiego. 
1829-1831 
Okres młodzieńczych kompozycji 
1832 
Konserwatorium w Mediolanie 
odmawia przyjęcia Verdiego. 
Giuseppe pobiera prywatne lekcje 
kompozycji u Vinezena Lavitngny, 
profesora Konserwatorium 
Mediolańskiego 

1836 
Verdi zostaje mianowany "Maestro 
di musica" gminy Busseto. Żeni się 
z Małgorzatą Barezzi. Komponuje 
operę "Oberto, hrabia San 
Bonifacio". 
1838 
Umiera córka Virginia. 
1839 
Verdi osiedla się w Mediolanie. 
W pażdzierniku umiera synek lcilio. 
Prapremiera "O berta" w La Scali. 

1840 
18.111 umiera żona Verdiego 
Małgorzata. Klęska opery 
komicznej "Rzekomy Stanisław" 
w La Scali. Verdi decyduje się 
porzucić zawód kompozytora 
i wraca do Busseto. 
1842 
Olśniewający sukces "Nabucca" 
w La Scali. Operę tę wystawiają 
wnet inne miasta. 
1844 
Wielki sukces opery "Ernani" 
w Wenecji, w Rzymie - "Dwóch 
Foscarich" 
1845 
"Joanna d'Arc" w La Scali, "Alzira" 
w Neapolu. 
1846 
W Wenecji wielkie powodzenie 
"Attyli". Premiera przeradza się 
w manifestację patriotyczną. 
1847 
Sukcesy "Macbetha" w całych 
Włoszech. "Zbójcy" w Londynie. 
Verdi kupuje posiadłość wiejską 
Sant Agata w pobliżu Busseto. 
1848 
Kompozytor podpisuje protest 
przeciwko tyranii austriackiej w 
północnych Włoszech . W Trieście 
premiera "Korsarza". 
1849 
Triumfalna premiera "Bitwy pod 
Legnano" w Rzymie. "Luiza Miller" 
w Neapolu. Verdi ponownie jedzie 
do Paryża, gdzie wiąże się ze 
śpiewaczką Józefą Strepponi, 
z którą zamieszkuje w Busseto. 
1851 
Triumf "Rigoletta" w Wenecji; walka 
z cenzurą przy wystawieniach tej 
opery w innych miastach włoskich. 
Śmierć matki Verdiego. Wyjazd 
z Józefiną Strepponi do Paryża. 
1853 
Prapremiera "Traviaty" w teatrze La 
Fenice w Wenecji - niepowodzenie. 
W rok później po pewnych 
zmianach wielki sukces opery - na 
scenie teatru San Benedetto, 
w tejże Wenecji. 
1855 
Premiera "Nieszporów sycylijskich" 
zamówionych przez Wielką Operę 
w Paryżu. Powrót do Busseto po 
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DOM RODZINNY W LE RONCOLE. TUTAJ IO PAŹDZIERNIKA 1813 W POKOJU 
POD DACHEM (PIERWSZE I DRUGIE OKNO PO STRONIE LEWEJ) URODZIŁ SIĘ 

GIUSEPPE VERDI - OBECNIE MUZEUM. 

dwóch latach pobytu w stolicy 
Francji. 
1857 
"Trubadur " w Paryżu. Verdi 
ostatecznie osiada w Sant Agata . 
W Wenecji prapremiera "Simone 
Boccanegra". 
1859 
Entuzjastyczne przyjęcie "Balu 
maskowego" w Neapolu. Verdi bierze 
ślub z Józefiną Strepponi. Zostaje 
wybrany do Zgromadzenia 
Narodowego jako poseł okręgu 
Busseto (w pięć lat póżniej rezygnuje 
z tej funkcji). 
1861 
Verdi po raz pierwszy w życiu jedzie do 
Petersburga. Następnie do Londynu 
("Hymn narodów") i ponownie do 
Petersburga (wielki sukces "Mocy 
przeznaczenia") i wreszcie do Paryża 
1863-1866 
Pobyt w Sant Agata , przerwany 
podróżami do Madrytu, Paryża, Genui 
oraz uczestnictwem w posiedzeniach 
parlamentu włoskiego w Turynie. 
1867 
Umiera ojciec Verdiego. W Paryżu 
premiera "Don Carlosa". 
1871 
24.Xll .Triumfalna prapremiera "Aidy" 
w Kairze napisanej na zamówienie 
wicekróla Egiptu lsmaila Paszy, 
z okazji wybudowania Kanału 
Sueskiego. 
1873 
Powstaje "Kwartet smyczkowy". 

1874 
Prawykonanie "Requiem" - w rocznicę 
śmierci Manzoniego; dzieło to powstało 
w związku ze śmiercią poety. 
1875 
Verdi zostaje mianowany senatorem 
Królestwa Italii. 
1885 - 1886 
Praca nad "Otellem". 
1887 
Entuzjastyczne przyjęcie "Otella" w La 
Scali. 
1888 -1892 
Verdi zajmuje się charytatywnymi 
funkcjami. 
1893 
Opera komiczna "Falstaff' w La Scali. 
1896 
Kompozycja "Te Deum". Fundacja 
Domu Schronienia dla Muzyków 
w Mediolanie. 
1897 
Umiera druga żona Verdiego - Józefina 
Strepponi. 
1898 
Powstają utwory kościelne "Quatro 
pezzisacri". 
1901 
27.1. Verdi umiera w Mediolanie. 
W pogrzebie wzięły udział 200-
tysięczne tłumy. Ciało kompozytora 
spoczęło w założonym przez niego 
Domu Schronienia dla Muzyków. Nad 
grobem Verdiego 900-osobowy chór 
pod batutą Toscaniego wykonał 
"Va pensiero" z "Nabucca". 

\ 

I 

' 

DZIEŁA VERDIEGO 
W OPERZE ŚLĄSKIEJ 

premiery 

TRAVIATA -1946 
W tym samym roku -

ponowna realizacja dzieła 
AIDA-1947 

RIGOLETTO - 1949 
TRUBADUR - 1954 

DON CARLOS - 1955 
BAL MASKOWY - 1958 

TRAVIATA - 1959 
MOC PRZEZNACZENIA - 1961 

OTELLO -1964 
FALSTAFF - 1968 (polska prapremiera) 

RIGOLETTO - 1969 
AIDA -1972 

TRAVIATA - 1978 
TRUBADUR - 1981 

NABUCCO -1983 (polska prapremiera) 
RIGOLETTO - 1987 

ERNANI - LE RONCOLE, 22 sierpnia 1990 roku. 
Premiera w ramach VERDIANAEUM FESTIVAL. 

Na scenie macierzystej: 27 października 1990 roku. 

TRAVIATA - 2000 

13 



14 

TKAVIATA 
W czasie pobytu w Paryżu w roku 1852 obejrzał Verdi na scenie 

jednego z tamtejszych teatrów scenicznych przeróbkę powieści 
Aleksandra Dumasa (syna) pod nazwą "Dama Kameliowa". 
Niezawodnym instynktem człowieka teatru spostrzegł Verdi w tym 
temacie wspaniały materiał na nowe libretto operowe, i mimo iż praco
wał nad innymi operami, którymi były "Rigoletto" i "Trubadur" -
zażądał od swojego librecisty F.M.Piave bezzwłocznego przygotowania 
"Damy Kameliowej" jako libretta do nowej opery. W bardzo krótkim 
czasie, bo w czterdzieści pięć dni, napisał Verdi swą "Traviatę" i już w 
marcu 1853 została wystawiona. Te trzy opery- "Rigoletto'', "Trubadur'' 
i "Traviata" - "trilogia popolare", jak je nazywają Włosi - nie tylko 
utrwaliły światową pozycję Verdiego, lecz także skonkretyzowały jego 
operowy styl. 

Jeśli jednak "Trubadur" i "Rigoletto" przyjęte zostały z entuzjazmem 
przez publiczność operową i krytykę już od pierwszego ich 
przedstawienia, to "Traviata" nie od razu stała sią wielkim sukcesem. 
Złożyło się na to kilka przyczyn. Już sam tytuł - "Traviata" - zbłąkana, 

kobieta upadła, ta która zeszła z prostej drogi - nie budziła zaufania. 
W ogóle temat "Damy Kameliowej" prowokował mieszczańską 
moralność; przecież bohaterka opery, kurtyzana, jako jedyna w całej 
akcji osoba szlachetna, zdolna jest w imię prawdziwej miłości do 
wielkiego poświęcenia. Dodatkową obrazą było aluzyjne umieszczenie 
akcji w połowie IX wieku we współczesnych strojach. Drażniła też 
i forma opery: zredukowanie chórów do minimum, skoncentrowanie 
akcji na przeżyciach tytułowej bohaterki, subtelniejsze niż w dotych
czasowych operach środki dramatycznej charakterystyki. A reszty 
dokonali wykonawcy: korpulentna Salvini-Donatełli nie przekonywała, 
zaś w roli suchotnicy w ostatnim akcie wręcz śmieszyła. Tenorową partię 
Alfreda śpiewał chłodny Graziani, a doskonały skądinąd baryton Varesi 
zawiódł na skutek niedyspozycji. Wszystko to złożyło się na 
zdecydowaną klęskę prapremierowego przedstawienia w dniu 6 marca 
1853 roku w weneckim teatrze La Fenice. Po tym przedstawieniu pisał 
Verdi do przyjaciela: "Drogi Emanuelu. >Traviata< wczoraj wieczorem 
fiasko. Moja wina, czy śpiewaków? Czas to osądzi!" 

Najmniej krytykowana w całym spektaklu była muzyka i ona też 
wkrótce miała zwyciężyć. Niedługo po weneckiej premierze Verdi 
dokonał w partyturze kilku zmian i w czternaście miesięcy po pierwszym 
wykonaniu nastąpiło drugie wystawienie "Traviatay" , również 

w Wenecji, tym razem w teatrze San Benedeto; przedstawienie to stało 
się wielkim triumfem zarówno kompozytora jak i wykonawców, 
"szaleństwo oklasków miało tam w sobie coś satanicznego" jak pisał 
jeden z naocznych świadków 
Zdumiewające były te dwa skrajne przyjęcia dzieła, ponieważ jedna 
wersja od drugiej różni się tylko "kilkoma transpozycjami i małymi 
retuszami", według słów samego Verdiego. Odtąd z takim samym 
powodzeniem wystawiano "Traviatę" w Rzymie, w Neapolu, 
w Mediolanie i we wszystkich teatrach muzycznych świata. 

AUTOR "DAMY KAMELIOWEJ" 
ALEKSANDER DUMAS - SYN 

AUTOR LIBRETTA"TRAVIATY" 
FRANCESCO MARIA PIAVE 

. Najbard~iej podziwiano w muzyce "Traviaty" ścisłe zespolenie 
w Jedną stylistyczną całość elementów "bel canta" z elementami 
szukającego "prawdy życia" weryzmu. Verdi uzyskał to poprzez 
dyskretne,. kameralne. ~aktowanie muzycznych środków wyrazu: 
melody~a Jest tu bar~ieJ swobodna niż w dawniejszych jego operach, 
harm~mka ?ogats~a,. ms~~~~tacja bardziej wyrafinowana, a wszystko 
~echu~e d.~za powsc1~hwosc 1 subtelność. Uważa się powszechnie, że 
Trav1~ta reprezentuje tzw. weryzm liryczny, stosunkowo bliski 

stylowi bel canta, ~?lny jednak od pźżniejszych przejaskrawień 
~poty~an~;~ u Puccm1e~o, Le?ncavałla, czy Mascagniego. Muzyka 
Tra~ia~ Jest ba~dzo Jednolita a motorem akcji są wewnętrzne 

przezycia bohat~rki. Lecz nie tylko smutek i rezygnacja panują 
w muzyce "T~av1aty"; spotyka się tu również mistrzowskie momenty 
dramatyczne, Jak~~ ~~kład s.cena gry w karty w drugim akcie, kiedy to 
o~zalały z zaz~ros~1.1 i:ue pa~uJący nad sobą Albert znieważa publicznie 
Violettę rzucając JeJ, J~~ dziewczynie ulicznej, wygrane przed chwilą 
złoto .. Atmosferę emoCJ1 gry, zazdrości i niepokoju oddaje ustawicznie 
pulsujący taneczny temat w orkiestrze stanowiący podłoże do narastania 
dramatycznej akcji. 

Podzi~ia. się w "Travi.acie" sztukę przechodzenia półmówionego 
parlanda .w sp1ewne cantabile. Nawet w zamkniętych ariach melodyka 
zachowuje często charakter recytatywu i odwrotnie, wszystkie 
recyt~tywy są potraktowane bardzo melodycznie. Orkiestra używana 
raczeJ z kameralną po~ściągliwością świetnie podkreśla nastrój akcji; 
?~wet wtedy gdy spełnia tylko rolę rytmicznego tła kompozytor nadaje 
JeJ walor dramatycznych, bardziej przekonujących głośnych efektów. 
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STRONA RĘKOPISU "TRAVlATY" 

W "Traviacie" zrealizował Verdi jedno ze swych dążeń: skomponował 
operę w której głównym celem było nadanie dramatycznego wyrazu 
wewnętrznym przeżyciom bohaterów przy kameralnie stosowanych 
środkach. Była też "Traviata" pod pewnym względem wyrazem 
Protestu Verdiego przeciwko środowisku, które w imię moralizującej 
mieszczańskiej pruderii usiłowało zmącić jego współżycie z póżniejszą 
żoną Peppiną. Według niektórych komentatorów to osobiste 
zaangażowanie się kompozytora w dość drastyczną sytuację w czasie 
pisania opery miało ułatwić uzyskanie w "Traviacie" tak trafnego 
wyrazu artystycznego.Niezależnie od osobistych względów znalazł 
Verdi, wytrawny znawca walorów teatralnych, w temacie "Damy 
Kameliowej" wystarczająco mocne atrakcje sceniczne, które 
zainspirowały jego twórczą wyobrażnię. 

fllH Ili ._,I H~ ~l'\I 0'\11 \ I 01(11. ._,(I '\I I Hl C,I \ 
lłl 1 l ' t>l"l . łł\ 1>111 \ "tl l• ...,I\ Ul U\ lt)\t . ł\,\ll)\\lt I t ł'ul1.111 ~1 1 

lł1r,1111m· \rłhli\..i.. \I \.I .I)() PIH)l 11 '1 ""li\ \'C> 1 l<t,"I \11'\I 

"TRAVlATĘ" I "ERNANIEGO" ZAPREZENTOWAŁA OPERA ŚLĄSKA W LE RONCOLE 
-MJEJSCU URODZENIA G. VERDIEGO, PODCZAS VERDIANEUM FESTIVAL 1990. 

W chwili wejścia na scenę "Traviatę" otaczała atmosfera skandalu 
u~nano tę op_erę za dzieło namiętnego protestu przeciw swej epoce. DziŚ 
me z tego rue zostało i "Traviata" stała się raczej obrazem czasów w 
których żyła his~oryczn~ Alfonsyna Plessis, bohaterka Dumasa - s;na. 
Opera ta stanowi w swoim gatunku, ideał melodramatu: wielka miłość 
którą niweczy śmierć- to zawsze wzruszało i wzrusza. ' 

JÓZEF ŚWIDER 
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TRAVIATA , 
w Operze Sląskiej 

W repertuarze śląskiej sceny operowej Giuseppe Verdi zajmował 
od początku miejsce uprzywilejowane a jego twórczość z dumą była tu 
reprezentowana, i to niejednym tytułem. Był nawet czas, gdy Opera 
Śląska mogła się pokusić o przedstawienie całego ogniwa verdiow
skiego, dzień po dniu, przez tydzień prezentując pozycje z bogatego 
dorobku twórcy "Aidy", z udziałem znakomitych solistów, którzy 
przeszli do legendy bytomskiej "matki oper". 

Poza "Traviatą" prezentowane były tu kolejno: "Aida" ( 1947 i 1972), 
"Rigoletto" (1949, 1962,1987 i 1991), "Trubadur" (1954, 1981i1993), 
"Don Carlos" ( 1955, wznowienia: 1967 i 1972), "Bal maskowy" ( 1958), 
"Moc przeznaczenia" (1961 ), "Otello" ( 1964), "Falstaff'' ( 1968), 
"Nabucco" (1983) i "Emani" (1990). W sumie li dzieł geniusza z Le 
Rencole, które - nie licząc wznowień - osiągnęły łącznie 19 premier. 
Pośród tych realizacji do historii przeszły dwie polskie prapre-miery -
opery komicznej "Falstaff', którą sędziwy Giuseppe Verdi zamyka swą 
operową twórczość oraz pamiętne prawykonanie jego młodzieńczego 
arcydzieła pt."Nabucco". Ten sławny spektakl, którego rozgłos na kra
jowych scenach potwierdziły sukcesy zagraniczne, spowodował nie
zwykłe następstwa w postaci serii premier w polskich teatrach opero
wych: Łodzi, Gdańska, Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Poznania. 

W zestawie 11 tytułów Verdiego zrealizowanych na bytomskiej 
scenie szczególną pozycję zajmuje "Traviata", jako że właśnie ta opera 
otwiera historię inscenizacji dzieł Verdiego na scenie Opery Śląskiej. 
Pierwszą premierę zaplanował jeszcze Adam Didur. Po "Halce", 
"Tosce", "Pajacach" i "Rycerskości wieśniaczej" - właśnie "Traviata" 
miała stanowić kolejną pozycję w formowanym przez niego repertuarze. 
Ale premiery już nie doczekał. Odbyła się 9 lutego 1946 roku, 
w reżyserii Adama Dobosza, pod kierownictwem muzycznym Jerzego 
Sillicha. Na afiszu premierowym widniały nazwiska: Jadwigi 
Lachetówny (Violetta), Antoniny Kaweckiej (Flora), Andrzeja 
Hiolskiego (ojciec), Władysława Szeptyckiego (Alfred), Adama 
Dobosza (Gaston), Jana Malca (baron), Stefana Dobiasza (markiz), 
Henryka Paciejewskiego (doktor), Olgi Szamborowskiej (Annina). 

Ale jeszcze w tym samym roku, ponieważ pierwsza inscenizacja 
była z konieczności skromna, po 19 przedstawieniach przygotowano 
"Traviatę" w nowym, godnym wartości dzieła kształcie; w tej samej 
zresztą reżyserii i pod tym samym kierownictwem muzycznym, w 
opracowaniu scenograficznym Jana Wołoszyńskiego. W przedstawienu 
premierowym wystąpili: Barbara Kostrzewska (Violetta), Irena 
Kuczyńska (Flora), Bogdan Paprocki (Alfred), Andrzej Hiolski (ojciec 
Alfreda), oraz Olga Szamborowska (Annina), Jan Malce (baron), Stefan 
Dobiasz (markiz), Piotr Barski (doktor), Aleksander Szcześcikiewicz 
(Gaston). Obsada wyjątkowa jeśli pamiętać o wykonawczyni partii 
tytułowej, kreacji Andrzeja Hiolskiego w roli Georgesa Germonta, 
(którą wykonywał do końca swej wspaniałej kariery), no i historycznym 
debiucie na scenie operowej wspaniałego tenora Bogdana Paprockiego. 

WIELKI DEBIUT W OPERZE ŚLĄSKIEJ - BOGDAN PAPROCKI W ROLI 
ALFREDA GERMONTA W PREMIERZE "TRAVIATIY" 23 LISTOPADA 

1946 ROKU. W PARTII TYTUŁOWEJ - BARBARA KOSTRZEWSKA, 
NAJŚWIETNfEJSZA VlOLETIA TYCH LAT. 

Ten spektakl cieszył się ogromnym wzięciem (143 przedstawienia), 
a w obsadach pojawiali się stale nowi, niezwykle utalentowani 
śpiewacy. 

Kolejna, trzecia inscenizacja "Traviaty" miała miejsce 28 lutego 
I 959 r. I ten spektakl doczekał się ponad I OO prezentacji. Kierownictwo 
muzyczne sprawował Peter Mura, reżyseria - Sławomira Żerdzickiego, 
który wystąpił również w partii Alfreda, scenografię opracował 
Wiesław Lange. W roli tytułowej wystąpiła jedna z najznakomitszych 
śpiewaczek polskich tych lat Natalia Stokowacka, a pozostałych rolach: 
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Natalia Stokowacka, a pozostałych rolach: Roma Wolińska (Flora), 
Krystyna Szeja-Szostak (Annina), Włodzimierz Hiolski- Lwowicz 
(ojciec), Jan Łukowski (doktor), Tadeusz Swiecbowicz (baron). 
Spektakl zapisał się w historii polskiej opery debiutem Wiesława 
Ochmana w roli Alfreda, w latach 1960-1963 solisty Opery Śląskiej, 
którego wspaniała, niedługo światowa kariera rozpoczęła się od 
pamiętnych bytomskich sezonów. 

W roku 1978, gdy minęło już blisko dwadzieścia lat od ostatniej 
premiery "Traviaty", zaś jej nieobecność w programie Opery Śląskiej 
stawała się coraz bardziej odczuwalna, jako iż jest to dzieło przynależne 
ze względu na wartości sceniczne i muzyczne do tzw. "żelaznego 

repertuaru-podjęta została decyzja o przygotowaniu czwartej premiery. 
Kierownictwo muzyczne objął długoletni dyrektor naczelny 
i artystyczny - Napoleon Siess, twórca pamiętnych spektakli 
verdiowskicb na bytomskiej scenie: "Otella'', "Aidy", a póżniej 

''Nabucca"; reżyseria i choreografia zostały powierzone Henrykowi 
Konwińskiemu, wcześniej uznanemu autorowi spektakli baletowych, 
który tym spektaklem objawił się również jako reżyser operowy; 
scenografię zaprojektowała Barbara Ptak. 

W przedstawieniu premierowym ( 11 Ili 1978) wystąpiła następująca 
obsada: Izabela Jasinska (Violetta) , Maria Ćwiakowska (Flora), 
Jadwiga Papiernik (Annina), Henryk Grychnik (Alfred), Jerzy Kubit 
(Gennont-ojciec), Włodzimierz Wałcerz (Gaston), Włodzimierz 
Hiolski-Lwowicz (baron), Sławomir Książek (markiz), Wiesław 
Bednarek (doktor). Pamiętną kreację wokalną stworzył dwa dni 
póżniej podczas premiery katowickiej "Traviaty" JózefHomik w partii 
Alfreda, rok wcześniej zaangażowany do Opery Śląskiej na scenie 
której debiutował. 

Z tym spektaklem Opera Śląska w roku 1990 gościła w ojczyżnie 
Verdiego prezentując go na VERDIANEUM FESTIVAL, w miejscu 
urodzenia Verdiego w Le Rencole - drugą pozycją wystawioną przez 
artystów polskich była opera "Ernani'', która 22 sierpnia, właśnie tam 
miała swoją premierę, poprzedzającą bytomską. Następnie "Traviata" 
została pokazana w Mantui, przede wszystkim w Rzymie a także 
w Vittorii i Agrigento na Sycylii. 

Czwarta z rzędu "Traviata" utrzymywała się w repertuarze Opery 
Sląskiej kilkanaście lat, toteż niemal we wszystkich partiach pojawili 
się nowi soliści - z generacji następców. Doczekała też ostatnia 
"Traviata" rekordowej liczby przedstawień: ostatni spektakl, który 
odbył się 13 pażdziemika 1995 roku był 220 przedstawieniem. 

Premierą 27 maja 2000 roku w reżyserii Wiesława Ochmana 
"Traviata" po raz piąty pojawia się w repertuarze Opery Śląskiej, 
zapewne ma długi sceniczny żywot, bo niewiele jest oper równie 
znanych - a jednocześnie wciąż oczekiwanych przez publiczność. 

TADEUSZ KJJONKA 

TREŚĆ LIBRETTA 

Akt I. 
W apartamentach pięknej kurtyzany Violetty Valery 

odbywa się wspaniały bal. Gospodynię otacza rój paryskiej 
złotej młodzieży, a także i kilku starszych arystokratów. 
Młody Alfred Germont intonuje toast na cześć władającej 
światem miłości (toast Libiamo, libiamo ). Alfred jest po raz 
pierwszy w domu Violetty, wprowadzony przez jednego 
z przyjaciół. Widywał jąjednak nieraz i pokochał gorąco od 
pierwszego wejrzenia. Nie tai przed Violettą swych uczuć, 
ona jednak oświadcza, iż jej serce nie jest już zdolne do 
prawdziwej miłości, i radzi Alfredowi , aby starał się zapom
nieć o niej, póki jeszcze czas (duet Un di felice, eterea). 
Jednak pod wpływem gorących słów Alfreda w sercu 
Violetty budzą się echa dawnych, zapomnianych już uczuć. 
Zostawszy sama, rozmyśla nad pustką i nicością życia, jakie 
dotychczas pędziła, pozornie tylko wesołego i beztros
kiego. Postanawia zerwać z przeszłością i u boku Alfreda 
rozpocząć nowe życie (aria Ah! fors 'e lui - Sempre libera). 
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Akt n. 
Alfred i Violetta porzucili Paryż i żyją 

w ustronnej willi pod miastem, z dala od świata, zajęci 
wyłącznie swą miłością (aria Alfreda De miei bollenti 
spiriti). Alfred nie domyśla się, że Violetta ma poważne 
trudności materialne. Gdy przypadkiem dowiedział się od 
służącej Anniny, że pani kazała jej jechać do Paryża i sprze
dać znajdujące się tam sprzęty i kosztowności , spieszy sam 
do miasta, by zdobyć środki potrzebne do uregulowania 
długów i zobowiązań swej ukochanej. 

Wkrótce po jego odjeździe zjawia się w willi Violetty 
ojciec Alfreda. Przyjechał by odebrać Violettcie swego 
syna. Siostra Alfreda jest bowiem zaręczona i do 
małżeństwa tego rodzina Germontów przykłada wielką 
wagę; gdyby jednak narzeczony jej dowiedział się, że Alfred 
żyje u boku upadłej kobiety, zerwałby zaręczyny. Stary 
Germont widzi, że Violetta nie jest już płochą zalotnicą, jaką 
była dawniej, wielkość jej miłości wzrusza go głęboko, 
jednak przeważa w nim wzgląd na obyczaje i przesądy 
głęboko zakorzenione w jego środowisku. Błaga więc 
Violettę, aby dla dobra Alfreda i jego rodziny zrezygnowała 
ze swej miłości (duet Ah, dite alla giovine). Violetta, która 
już wiele poświęciła dla Alfreda, godzi się wreszcie i na tę 
najcięższą ofiarę. 

Gdy Alfred wraca, oświadcza mu, że musi na krótki czas 
wyjechać. Po odjeździe Violetty Alfred odnajduje list, 
W którym ukochana donosi, że wyjeżdża na zawsze, 
postanawia bowiem wrócić do Paryża i prowadzić dawny 
tryb życia. Miotany gniewem i zazdrością, chce natychmiast 
podążyć w ślad za nią,jednak wybiegając z domu spostrzega 
w drzwiach - swego ojca. Starzec w serdecznych słowach 
błaga Alfreda by nie szukał Violetty i wrócił do rodziny (aria 
Di provenza mare il suol); prośby jego jednak nie odnoszą 
skutku. Alfred spieszy do Paryża szukać Violetty. 

Aktm. 
U Flory Bervoix, przyjaciółki Violetty, odbywa się 

przyjęcie. Dla zabawienia licznie zebranych gości 
gospodyni zaprosiła hiszpański zespół baletowy. Wśród 
przybyłych widzimy Violettę u boku barona Douphol. 
Zjawia się Alfred. Udając że nie dostrzega Violetty, zasiada 
do gry w karty z baronem. Szczęście mu sprzyja - wygrywa 
poważne sumy, następnie prowokuje rozdrażnionego już 
rywala do ostrej wymiany zdań i wreszcie wzywa go na 
pojedynek. Gdy. Violetta stara się przeszkodzić starciu, 
Alfred obrzuca Ją obelgami, następnie ciska jej pod nogi 
wygrane przed chwilą pieniądze, jako zapłatę za chwile 
spędzone razem z nią. Upokorzona i załamana, Violetta 
mdleje, zaś ojciec Alfreda, który zjawia się właśnie w tym 
momencie, wyprowadza syna czyniąc mu wyrzuty za jego 
brutalne zachowanie. 

Akt IV. 
Tragiczne przejścia podkopały do reszty i tak już 

sł~be zdr~wie Violetty. Ciężko chora, leży samotna w swym 
m1eszkamu, marząc tylko o tym, by przed śmiercią jeszcze 
ujrzeć ukochanego (aria Addio del passato). ·Alfred 
dowiedział się poniewczasie, jak wielką ofiarę poniosła dla 
niego Violetta, i zdołał u ojca wybłagać zezwolenie na ślub 
z ~ochaną. Przybywają obydwaj do domu Violetty, która na 
widok Alfreda zapomina o swej chorobie i wraz z nim snuje 
?Ian~ szczęśliwej pr~szłości (duet: Parigi, o cara). Jednak 
Jest JUŻ za późno. Zycie Violetty gaśnie - w ramionach 
ukochanego wydaje ostatnie tchnienie. 

Z "PRZEWODNIKA OPEROWEGO" JÓZEFA KAŃSKIEGO 

W spektaklu w Operze Śląskiej przyjęto podział na cztery akty. 
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~VOIGT® 
PATRONATY 

Z inicjatywy Wiesława Och.mana 
odbyła się w marcu 2000 r. 

w konsulacie Generalnym RP 
w Nowym Jorku 

aukcja zgromadzonych przez niego 
obrazów malarzy polskich 
zorganizowana pod egidą 

Stowarzyszenia "Nasza Częstochowa" 
przy współpracy "Naszego Dziennika" 

i jego wiceprezydenta Romualda Dymskiego .. 
Z uzyskanej kwoty 

na wniosek Wiesława Ochmana 
Opera Śląska otrzymała 

25 tys. Dolarów. 

Akt I. Projekt dekoracji 
-scena balu 

Akt IV. Projekt dekoracji 
- scena śmierci 




