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CYbA.NEf)łA. 
dat 

kompozytor: 
GIACOMO PCCCINI (18:i8 -1924) 

libretto: 
LUlGI lLLIC'A (1857 - 1919) 
Gll' SEPPE GlACOSA ( 184 7 - 1906) 
wedlug powieści Henn Murgera (1822 - 1861) 
Sceny z i.yrin cygann"ii (Sd11r1 dr la vie dr hoh1h1w) 

PRAPREMIERA: Turyn. Teatru Regio, 1 lutego 1896 
PREMIERA POLSKA.: Warszawa, 1 października 1898 
PRHllERA GDAJ\TSKA.. 28 listopada 1909 

Inne opery Pucciniego: 
Wi/lidy(l884) 
Edgar (1889) 
Manon Lesm111 (l 893i 
'Jnsca ( 1900) 
Mada111r1 B11tinjly (1904) 
Ihiewczyna z h1rhod11 (1910) 
Ja.skóllw (1917) 
Tryptyk: Phw.c:, Siostra Angelica. Gianni Schicrhi (1918) 
Tum n dot ( 1926) 

Opery napisane wspólnie przez Pucciniego, Illikę i Giacosę: 
Manon Lfsarnl, C\lganeria. To~w. Marfr1111a Bullerfly 

W 1896, roku prapremiery Cyl(Unerit 
• w L.1 Sc;1h prapremiera Andrra C!zfniff Giordano. w Krakm"1e pra

premir1~1 rl1pl1111y Zclc1\ski e ro 
w :\t(' nach pierwsze ig17.1>ka olimpijs kir cza.1ów nuwuivtnl'ch 

• 11 munarhijskirn "fr~il17.P Miejs kim Karl l.;i111rnschaµ;n u/\wa pora? 
pierws7,1' scc1w obrotowtj 

• wioski lekai·1 Scipione Ri1"<1-Rorn pneclsta111a protot\v apar&tu do 

banama ciśnienia t ~t.niczego krni 



OBl~AZ 1 
p 

Wigilia Bożego Narodzenia. Na pod
daszu kamienicy w Dzielnicy Łacir1skiej 
mieszka czwórka prZ)jaciół: Marceli -
malarz, Rudolf - poeta, Colline - ftlozof 
i Schaunard - muzyk. Są tak biedni, że 
nie stać ich nawet na opal, ''~ęc by nie
co się rozgrzać, Rudolf decyduje się spa
lić swój niewydany dramat. Z miłą nie
spodzianką poja\,~a się Schaunard: przy
nosi jedzenie, ,,foo i wiązkę drewna, na 
które zarobił w oryginalny sposób. Otóż 
pe>,~en Anglik kazał mu tak długo grać 
znienawidzonej papudze, aż ta zdechła 
(w czym muzyko\~ pomogła wepchnię
ta w dziób ptaszyska pietruszka). 

Wesoły nastrój psttjl' na chwilę kamie
nicznik Benoit. Żąda czynszu za ostatni 
kwartał. Przyjaciele pozbywają się go jed
nak szybko. zmusiwszy przed tym do in
tymnych Z\~erzeri, które wywołały w nich, 
udawane oczywiście, oburzenie. 

ś~~ąleczny wieczór planują spędzić 
w ulubionym lokalu ,.\1omus". Rudolf 

D 

musi dokor1CZ)'Ć artykuł i obiecuje dołą
czyć do reszty za pięć minut. 

Nie na dłurro zostaie sam. Po chwili 
1°) ~ 

pojawia się śliczna sąsiadka, hafciarka 
Mimi. Na schodach zgasła jej świeca . 

Rudolf, \~dzac że dziewczyna nie czuje 
się najlepiej, zaprasza ją do środka. 
Skromność nie pozwala jej na dłuższe 
sam na sam z nieznajomym mężczyzną . 

Odchodzi. Po chwili jednak wraca. 
Zgubiła klucz. Przeciąg ponownie gasi 
świeczkę. Także Rudolf, dmuchnię
ciem, gasi swoją. W świetle księżyca roz
poczynają poszukiwania klucza. Nagle 
ręka Rudolfa natrafia na zmarzniętą 
rączkę hafciarki ... Młodzi opowiadają 
nawzajem o sobie. 

Romantyczny nastrój mąci wołanie 
prZ)jaciół, zniecierpliwionych długim 
oczekiwaniem. Rudolfi Ylimi nie k11jąfas
<..J'nacji sobą. Razem, przytuleni, schodzą 
na dół , by prryłączyć się do .~1,iątccznego 
rozgardiaszu na paryskich ulicach. 

OBRA.Z 11 
m 

Przez ulice przelewa się barwny, wesoły. 

podniecony Ś\1~ętami tlmn. Marceli, Col-

lin i Schaunard beztrosko ''~1dają zarobio
ne przez tego ostatniego pieniądze. Rudolf 

kupttje Mimi wymarzony różm~· czepek. 
W „Momusie" przedstawia ją pfZ):jaciołom. 

Marcelego opuszcza dobry humor, gdy 
spostrzega swą dawną kochankę-Muset
tę i to u boku podstarzałego adoratora Al
cindora. Na widok Marcelego i jego p1-q
jaciół z artystycznej cyganerii, Musetcie 
przypominają się pełne namiętności i do
brej zabawy chwile. Stara się zwrócić na 
siebie uwagę malarza. Ten cierpi katusze 
-urażona duma walczy w nim z nie\1~1gasłą 

miłością do pełnej temperamentu dziew
czyny. Ta bierze sprawy w swoje ręce -sy
muluje ból spowodowany rzekomo zbyt 
cia~nym butem, posyła Alcindora do skle
pu po nową pan; i już po clrn~li pada 
Marcelemu w ramiona. 

Wykorzystując zamieszanie spowodo
wane przemarszem wojska, prl)'.jaciele i 
dziewczęta uciekają. A wysoki rachunek 
pozosta11~ają do zapłacenia nieszczęsne
mu amantm~ Musetly. 

OBf~ĄZ nt 

Rogatka d 'Enfer; nieopodal gospoda, 
w której Musetta udziela lekcji śpiewu , 

a Marceli maluje na zamÓ\\~enie niezbyt 
wyszukane obrazki i szyldy. 

Poja\·~a się Mimi.Jest udręczona fizycz
nie i psychicznie. Nie dość, że jej ciało 
wyniszczają suchoty, to Rudolf zadręcza ją 
scenami chorobliwej zazdrości i żąda roz
stania. Dziewczyna skarży się Marcelemu. 
Ten obiecuje porozmawiać z poetą. 

Mimi słyszy rozmowę prl)'.jaciól. Ru
dolf początkowo broni się, oskarżając 

Mimi o kokietowanie innych,.iednak 1~
dząc, że Marceli nie wie1-q jego słowom , 

w)ja1~a prawdziwy powód zerwania z ko
chanką. Dziewczyna jest śmiertelnie cho
ra, a Rudolf nie jest w stanie zapewnić jej 
odpowiedniej opieki, nawet ciepłego 

u 1 z zima 

kąta. Uznał ~~ęc, że lepiej będzic,jeśli do
prowadzi do rozstania, tak by Mimi mo
gła znaleźć sobie protektora., który zapew
niłby jej bezpieczny byt. 

Atak kaszlu zdradza Mimi. Z płaczem 
pada ukochanemu w ramiona. W jego 
słowach usłyszała potwierdzenia swych 
najgorszych przypuszczeń - wkrótce 
umrze. Dziewczyna zgadza się na rozsta
nie. Kochankowie, zap wniając o swych 
wzajemnych gorących uczuciach, żegnają 
się i obiecttją spotkanie o porze bardziej 
sprzyjającej miłości -wiosn4. 

Rozstają się także Marceli i Musetta, któ
rama dosyć, jednak chyba niebezpodstaw
nych, podcjrzer1 kochanka. Ich rozstaniu 
nie towarzysz4jednak czule obie1J1ice, ajc
dynie bnęk tluczonych naczyr1 i wym~ska. 



OBf~AZ IV 

Rudolf i Marceli usihtją pracować na 
svqm poddaszu.Jednak nie pozwalają im 
na to wspomnienia o utraconych ko
chankach. Tym bardziej, że niedawno 
widzieli Mimi i Musettę. Obie dziewczy
ny znalazły sobie majętnych prz)'.jaciól 
i u ich boku wyglądały na szczęśliwe. 

Pojawiają się Colline i Schaunard , 
któr)~ll udało si~· zdobyć gdzieś odrobi
nę jedzenia. PrZ)jaciele, drniąc ze swej 
biedy, udaj4 że są na w 'Stawnym, arysto
kratycznym prryjęciu. Kulminacją zaba
wy są tańce i pojedynek na pogrzebacze. 

Nagle w drzwiach staje przera7.ona 
Musetta. Przed chwilą spotkała na uli
cy wycie11czoną Mimi, która resztką sił 
usihtje dotrzeć do ukochanego Rudol
fa. Rzeczywiście -stan zdrowia ivlimi jest 

beznadziejn 1• Musetta każe spieniężyć 
Marcelemu kolczyki i kupić lekarstwa 
dla chorej oraz mufkę , o której tamta 
marzy. Colline decyduje się sprzedać 
swój stary, ulubiony płaszcz. Schau
nard, nie mogąc nic ofiarować, wycho
dzi na korytarz, tak by Rudolf i Mimi 
zostali sami. 

Kochankm1~e wspominają szczęśliwe, 

wspólnie spędzone chwile. Mimi cieszy 
nawet ''~dok różowego czepka, który po
eta zachował na pamiątkę . 

t\Iarceli przynosi lekarstwo, Colline 
pieniądze , Musetta ofiarowuje umierają
cej wymarzoną mufk<;. 

Rudolfowi zdaje się , że ukochana za
snęła. Jednak po ch\1~li, spqjrzenia przy
jaciół mó,~ą mu, że życie Mimi zgasło.„ 



utorzy opery poprzecłz1h kazcły z obr zó dzieł 

ocłpow1ecł"1m1 cyb.tam1 po 1esc.1 Mur9era 
Oto o tłvmac. a oy - Zeł s 1e90 

OBl<AZ 
Mimi /Jyla uror:zą kobietą, w typie, htóry sm.egrilnie odpowiada/ plasl)'CZ l!ym i poetycznym idr-alom 
Rudolfa. Minia dwadziej'cia dwa lata, lrjla nirduża, drlikalna ... Twarz jej zdawała sir szkicem 
m:istokratym 1ej gliJwki; 1)'S)'JI) pełnr ~yl)1 cud.owneJ sz/ach;:lności„. 

Krrw mlodnśri, gorąra i wartka, jJl)•nęla WJIJ i.yłach i barwiła róiowyni tonami fm„rz.mrzystq sk6rę, 
białą Jak kamelia„. 

Ta chorobliwa piękność cwruwa.la Rudolfa „ Al.e co sprawiło, że do swle1illwa J..alwcha.l się w 
pannie Mimi. Io jlj r{'re, ktrire mimo guspodmskich zrUęf umiała zrichowai hiffo..e 11 ii 1fCe sam~/ 

bogini Prriżniac/wa ... 

OBl<AZ ł1 
Cus/aw Collinr', wielki fi/020/, i\lfan.rli, wielki mala1'7.., Rudolf, wil'iki poeta i Schr11111ard, wie/hi 
miayk - jak wola/i się międz) sobq - regularnie IU.Zf'SJ..cza li do kawiarni "Momus", gr/z.ie zwano ich 
"Czterema Muszkieterami". jako że widywano ich zawsu raz.em„. 

\\' i.1/oril' - pr7..yrlwdzili r01.n11, bawili się, odchod.zili mu m - niekitd)' tri nie płiuili rachunku, 
wwsu w harmonii godn17 orkiestry konsenuatorium„. 

Panna MmPlla była to ładna d1m1dziesto/etnia dzi1wczy11a„. 

Dużo wlntno.\ri, nit.ro ambirji i ninoiele nrlogmfii„ 

B)•la ozdobą Dzil'init.)' Laciliskiej„. 

Niejm.erwana kolej parad n_) eh pojazdów i w0'ki)·ch om11i/rusów, pimosz)'l)l pięter i poddaszy„. 

- (.'rfż rhcerie? - Potrubujr nd r:zasu do czasu odetchnąć tym ŻJCiem. Mrrj1' swlom: L1tnie11.ie to niby 
piosenka; każda nowa milo.śr' In .1/rofka, all' ,\;Jara li - to refren„. 

OBl~AZ 1łł 
Głos Mimi miał lii)'Sfalirzne pnriźwiflii, ktlire w11ihr11)· w sna R-lul.nij'a nihy dzwon pogrubowy„. 

Kocha/ją ową m iłością wzdrosną,jan/(ljfyrznq, burzliwą i dzihą„ . 

Hudoljmial już dwadi iricia razy rozstać się z Mimi„. 

Mówią c prawrif, życie stało się obojgu piekłem„. 

\Wród burzliwych spma..ek Rudolf i Mim i zatrzymywali się, w wspólną zgodą, w fa1ei.Pj on2if nor)' 
miloiri„. air: nm„ryutn lada poz6r wywol)•wal sjmeczkr i W)'Slra.swna miłość jJimchala na długo„. 

W ten sposób mijały miesiqce, przepiaJane dobr)1rni i z.l)·mi dniami, w bezustam1)'m oczekiwaniu rozłąki„. 

C7..)' to przez rodzinną tradycję, rzy też dzięki własnemu instynktowi, Musetta jJosiadala wrodzony 
geniusz eleganrji„. 

Kiedy jJ/'7..ysz/,a na świflt, zwierciadło musiało być pierwszą rzeczą, kt6rej poszukiwa/,a spojrzeniem„. 

Była to dziewczyna i11telir;e11tna i pełna dowcifm; oporna wszystkiemu co narzucone, nu umiała się 
nigdy ojJrzec' kaprysowi ... 

JV!arceli &yl napmwdf jedynpn, którego w życiu korha/a. Był pnpwjmniej jedynym, dla którego 
rzeczywi 'cir cierpiała - nie zbytek byl dla niej niemal kwestią zdrowia„. 

OBł<AZ tV 
W owej epoce od d.awna jni. pn;ja.cie/e znajdowali Sif w stanie wrlowie1istwa„. 

Co się tyczy Musetty, stała się ona z p01m·otem osobistością niemal oficjalną i minęlyjuż lrzJ CZJ a fery 
miesiące, jah Marceli jej nie spotkał ... 

Również i R1td.olf nic nie sl)iswl o Mimi, chyba gdy mówił o 
niej sam dn siebie, hiedy niknr;o nie !tyło w pok o; u„ „ 

Pewnego dnia, gdy Marceli po kryjomu calowa{ wstążkę 
podarowanq mu przez \1usettę, ujrzał jak Rud.nlf wsu
wa ukradkiem do kieszeni różowy r...epek, ten sam, 
który zostawiła mu Mimi. 

- Et - mruknął Marceli - taki 
sam niedołęga jak ja 1 ... 

Ż)1Cie urocu1 i straszliwe.1 ... 



' cly asti' 
• 

OWlCZ 

W tej chwili Puccini wydaje się nam klasyczny, skonwen
cjonalizowany, choć Strawir\skiego mimowolnie - gdy wy
l ącZVl1ly wiedzę - ciągle zaliczać będziemv do awangardv 
A przecież jarmarczna wrzawa baletu Strawi1\skiego Pir
lruszlw, >11stawionego piętnaście lat po C~igmu:rii, jakże nie
wiele różni sie od wrzawy \\'stępu do II obrazu opery Puc
ciniego. A zatem wielki bur!Vciel wszelkich kanonów tra
dycji, Stravdński z 1911 roku.jakże bliski bvl w swej rewolu
cyjności Pucciniemu z roku 1896. 

Twórczość operowa Pucciniego to stylistyczne ukoro
nowanie włoskiego weryzmu. Weryzm w muzyce opero
wt:j przełomu wieków XIX i XX \.\/'I·ós ł z literackiego natu
ralizmu. którego czołowymi przedstawicielami byli Zola. 
Mau passant, Dostojewski, Hauptman. Na operowej scenie 
pojawili się ZVl/ 'kli ludzie ze S\.\/'1111 codzicnn)'ITii problema
mi i namiętnościami: pojawiły się tendencje do brutalnych 
przcrysowa1\ , przejaskrawieI'!, konfliktów. 

Po włosku vtm to prawdzm:•. Operowi koryfeusze praw
dziwości to: we Francji - Charpentier i BrunGm, d'AJbert 
w Niemczech. Mascagni , Leoncavallo, Catalani , Giordano 
i Puccini we V\~oszech. Puccini - najwybitniejszy ze wszyst
kich, "popularny" do dziś. Zawdzięcza to stnsnwnemu dy
stansowi do kierunku, którego stał się sztandarowym 
twórcą. Szuka! własnego stylu, równie dramatycznego, ale 
jednocześnie bardziej subtelnego, przcs ·con ' go. podob-
nic jak było to u odnoszących wówczas coraz wi~bze suk
cesy malarzy-impresjonistów, poetycką nastn~owością 

Puccini urodził sii: w piątym pokoleniu nadwornych mu
zyków z Lukki Praprawnuk osiemnastowiecznego kompo
zytora, niejako dziedzicznie obci4żony muzyrnmn pwoła
niem. s tał się punktem kulmina0jnp11 w h L~torii S\vego mia
sta i rodu. I nie tylko - stał sięjcdnooe.~nie ostalnim przed
sta1>1~cielem, zaporn1tkowanej przt'z ojca opery, Montever
di rgo, dynastii wielkich włoskich twórców opero\')'Ch. 



Za kanwę libretta C)ganerii posłużyła po
pularna w owym czasie pm1~eść Semy z życia. 

9grme1ii Henri Murgera. Atmosfera artystycz
nych poddaszy Paryża bliska była wspomnie
niom ubogiej, ale jakże żarliwej , młodości 

Pucciniego w Mediolanie. W książce Murge
ra odnala.zl Puccini "cvganów" -bohemę -
to tak popularne u schyłku XIX wicku śro
dowisko młodych artystó11·-dekadcntów, 
nie mających nic do stracenia, a v.~ęc po
czucie posiadania całego śv.riata, progra
mowo bezprogramowe i walczące ze 
wszystkimi konwenansami. 

- Dziś, yak i niegdyś - pisał Murger - każ-

Podstawowym byl "wyścig kompozyto
rów". Na pomysł napisania opery wedlug po
~eści Murgcra wpadł, obok Pucciniego, 
również Ruggero LeoncaYallo, autor opery 
Pajace ze słynm1 arią .Śmiej się, pajnw' Kom
pozytorzy nie wiedzieli wzajemnie o swych 
planach, aż do momentu, gdy dwaj serdecz
ni jeszcze wówczas prl)jaciele spotkali si~· i 
opowiedzieli o S\1~1ch pomysłach. W tym mo-

Napisanie libretta powierzył Puccini 
swemu koledze z lat studenckich (a więc 
też "cyganov.~"), teraz dofafadczonemu li
breciście, Luiggiemu lllice, który zaprosi! 
do współpracy poetę i dramatu rga Ciusep
pę Giacosę. Współpraca tej trójki okazała 
si ę niezwykle szczęśliwa. W ciągu dzies ię

ciu lat st\rnrzyli wspólnie C.l'f;llUfl'if, Toskę 

i Madamę Bullerfly. 

dy, kto wkracza w dzi.edzinę sztuki bez innJCh 
środków do żyria prócz pasji samej Sztuki, musi 
przeby( ścieżki 9:gantrii. Licz11 i wspólcześni pi
sane, szczycący się najpięlmiejszyrn i Wami Sztu
ki, /Jyli l)'gnnami. (. .. ) Cygannin lo nowirjat 
artystyczny; to pmdsionek do Akademii, szpita
la lub dołu samobójców. 

I oto powstała jedna z niewielu oper 
jakby wyrosła z ducha czasu, związana 
z przeżyciem pokoleniowym ogromnej 
grupy ludzi - młodych artystów w całej Eu
ropie. Ta opera musiała odnieść sukces, 
choć jej powstanie wiązało sic z wieloma 
problemami. 

mencie prysła przxjaź1L. Nastąpiła, nie pne
bierająca w środkach, rywalizacja dwóch ar
tystów, za którymi stały d\\'a potężne wydaw
nict\-va muzvczne - Sonzogna, popierające
go autora Pnjnrów i Ricordiego. Pierwszy 
ukończył prac\ Puccini; Leoncavallo v.ryst.a
>1~1 swą oper~: rok później niż rywal - i pm
grał. Treść oper była podobna, ale muzyka 
Pucciniego natchniona ... 

Praca librecistów nie była łatwa. Zjed
nej strony starali się zachować wierność 
wobec oryginału, a przede wsZ)·stkim at
mosferę Murgerowskich Scen ... , z drugiej 
sprostać wszvstkim wymaganiom .~11"ia<lo

mego swych oczekiwa11 kompozytora. 
Z ogromnej galerii postaci "'Ybrali najbar
dziej charakterystyczne, ale Lgodnc z du
chem powieści. Jedynym zasadniczym od-

stępstwem od oryginału hylo połączenie 
postaci Mimi i Franusi. Ale okazało się to 
niezwykle korzystnym dla opery zabiegiem. 
Dzięki temu Mimi stała się jedną z najbar
dziej wzruszających, najprawdziwszych 
bohaterek w świecie opery. 

Teatralne rozvviązanie akcji om poszcze
gólne obrazy opery możliv1~e wiernie oddają 

Nowa opera uskrqdliła wyobraźnię Puc
ciniego, pracował w ogromnym tempie, kie
rował librecistami. Nie zawsze jednak był za
chwycony ich pomysłami. Zmieniał, odrzu
cal, obmyślal precvzxjnie przebieg każdej ze 
scen, tyranizował poetów. Ale ró1111ie bez-

Równo trzy lata trwała wytężona praca, 
nim wreszcie doszło do premiery. 1 lutego 
1896 roku w Teatrze Królewskim w Turynie 
zabrzmiała C)igrmeri.a po m pierwszy. Dyry
gował wówczas dopiero rozpoczynający 
wielką karierę Arturo Toscanini. W znako
mitym pod względem muzycznym przedm
wienin b~'Szczały gv..fazdv włoskiej wokalisty
ki ze wspaniałą Cesirą Fen-a.ni w partii Mimi, 
która równo przed trzema laty i w tym sa
mym teatrze 11~:śpie11·ala sukces Pucciniow
skiej MmumLescaut. Publiczność już po pierw
SZ)~n obrazie czterokrotnie wywołała kom
poZ)'1:0ra przed kurtynę. A korkowa scena 
opery, śmierć Mimi, WLrnszyla publiczność 
i doprowadziła n<L'itrój do v.nenia. 

Po opadnięciu kurtyny wszyscy wstali 
z miejsc i wiwatowali na cześć kompozytora.. .. 
Ale glosy lokalnych krytyków by~' miaż~cc. 

ducha pienvowzorn. Również i charaktery 
działających postaci zostały zach01va.ne przez 
librecistów. Ale poszczególne epizody drama
tyczne zostały potraktowane swobodnie, pod
porządkowane prawom teatru i mUZ)'ki, tak 
by w pełni wykorzystać wprowadzony na sce
nę chór i koniecz.ność podziału tego zespołu 
na barcbjej zindywidualizowane grupy. 

względny był dla siebie. Potrafił przekreślać 
cale stronice kompozycji wydawałoby się już 
ukończonej. Żył swoją pracą, przez trzy lata 
na kraju dwu światów: realnego i tego z C;c 
ga1111ii. Gdy ukońCZ)'ł pisanie sceny śmierci 
Mimi, rozpłakał się 

Oto jeden z nich: ZLlpyt1lje1ny, co lei pchll{1o Puc
ciniego na lf godną pożałowania, pochylą drogę 

upaLil?n, jakim jl'.Sl Cyganeria 
Wbrew tej i innym, bardziej pes)~nistycz

nym opiniom, Cyr;aneria zdobywała coraz 
więcej wielbicieli, by ostatecznie zwyciężyć 
w niecałe dwa i pól miesiąca po tllf)'I1skicj 
prapremierze. 13 kwietnia l 8% roku w Pa
lenno C)•gannia odniosła triumf u pełnej 
temperamentu sycylijskiej publiczności. Na 
jej Ż<jdanie rozcharakteryzowani już śpie
wacy, przy towarzyszeniu niekompletnej 
orkiestr)" (część muzyków w trakcie długich 
owacji po prostu poszla do dorn n), musie
li bisować drugą połowę ostau1icgo obra
zu. I od tego momentu zaC7Ał : ię nieprze
rwany triumfalny pochód Mimi przez 
wszystkie sceny Ś\\~at.a. 

Trwa do dziś. 
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Podstawą wiel kiego sukcesu C)grmerii Pucciniego bylo 
oparcie opery na własnych przeżyciach kompozytora. 

Mak,·, barwny Ś\liatek obdartych i najczę 'ciej glodnych, 
lecz zawsze pełnych humoru i fantazji mlodych artystów, 
z których każdy zamierzał podbić świa t swoimi dzi ełami -
dobrze był znan · Pucciniemu w okresie jego własnych lat 
studenckich w Mediolanie. Splatające się na przemian 
z radościami biedy i nnartwicnia, gorączka twórcza i mło
dzie11czy zapał, romantyczne znajomości z równie ubogimi 
dziewczętami, szwaczkami cq kwiaciarkami , osładzającymi 
tkliW}~n uśmiechem gorzkie i tmdrn.: momenty bytowania 
młodych artystów - wszystkiego tego zaznał w swej młodości 

przyszły twórca C.iga11erii, wszystko to przeżył osobiście. 

O t)1n jak \v);gJ<1dało życie medio lań skiej cyganerii mło
dzieńczych lat Puccini ·go. niech opowie kilka epizodów 
przekazanych przez jednego z najbliższych przyiaciół kom
pozytora [przywoluje je w swej książce La vita di l,iacomo 
Puccini rnaldo Fraccaroli l ( ... ). 

Po prq byciu do Mediolanu dwudziestodwuletn i Puccini 
zamieszkał w malutkim pokmku prq Vicolo San Carlo ( .. . ). 
Stu<lrncki pokoik , oprócz głównego lokatora, musiał 
po pewnym czasie pomieścić ta kże i jego brata. Miche
le , a w koilcu zami eszkał z nimi jako trzec i w izdebce 
jeszcze jeden kuzynek. Cała trójka żyla , czym się dało; 
podstawą. a w każdym razie jedynym ·tałym źródłem do
chodów, było skromne stypendium, jakie przez pierw ą 
rok otrzymywał młody kompozytor· niewielka suma 100 
lirów miesięcznie z trudem wystarczałabv na utrz)111anie 
trzech młodzieilców z fantazją i niemałym apetytem. Zły 
los s prawił jednak, ze właścicielem mi zkania był prze
bi egły, znający widać zbyt dobrze obyczaje studentów 
urzędnik pocztowy ... Ni e mając zamiaru darmo odstępo
wać im jednego z pokoj ów swego mieszkani a. co mies i ą c 

sam dopilnowywał na poczcie przekazu pienir;żnego ze 
stypendium dla Pucciniego . i - raczej niezbyt uczciwie -
sam mkasował z tej sumy 30 lirów za komorne, a resw; 
wypłacał mocno oburzonemu na takie praktyki studen-



towi kompozycji. Pozostająca ze stypendium sumka z pew
nością nie mogła 11 starczy< na przeżycie miesiąca aż dla 
trzech młodzieńców; Pucciniemu jednak ani razu nie 
udało się osobiście podjąć stypendium - urzędnik pocz
towy i wła.ś cicie l domu w jednej osobie był silniejszy. 

A jego żona) W pel ni godna swego małżonka, za nic 
w świecie nie pozwalała studentom gotować w ich pokoiku. 
Niech jedzą, co chcą i gdzie chcą, a ona nie pozwoli ?niszczyć 
swoich mebli, pochodu cych jeszcz ze s1ubnego posagu. Su
rowy ten zakaz do~'CZył \\prawdzie tylko jednej obdrapanej. 
olbrzymiej szafy. ponieważ izdebka pozbawiona była wszel
kich innych mebli. nalet1cych do właściciela mieszkania. Sto
łowanie sit; na mieście przekraua.ło ramy skąpego budżetu 
młodzieńców; zdradzona na~'Chmiast przemkliwym zapachem 
próba zainstalowania maszynki spirytusowej 11~rwołala praw
dziwy bunt pani urzędnikow<:j-pocztowej. Wtedy to przyszły 
wielki kompozytor wpadł na genialny pomysł. w tajemnicy 
uruchomiono stojący w Licie piecyk. przeznaczony do ogrze
wania pokoju w zimie. Od czasu do czasu zona gospodarza 
spotyka.la w sieni jednego z młodzieticów z ogrnmnvm kufrem. 

- W)jeżdża pan, panie Puccini? 
- Ach , mój Boże . tak. Chciałbym zażyć trochę Ś\\~eze-

go powietrza. 
- A po cóż. zabiera pan ten kufer? 
- Cóż to szkodzi? W podróży c z.łowiek nigdy nie wie ... 

Po kilku minutach młodzieniec wracał z tymże kufrem. 
- Jm 1 powrotem? - dZtwiła si<; pani urzędnikowa. 
- Nie do 11~ary. Ledwo jedną minutę spóźnilem się na 

pociąg ... 
A wewnątrz olbrzymiego kufra było pełno węgla , aż do 
następnego ''wyjazdu na wie " ... 

Podczas gdy na rozpalonym piecyku skwiercza~1 j <~ ka 

na tłuszczu (po jednym na osobę ! nie "~ęcej ! ) , Puccini za
siadał do swego fortepianu i z całej si~· i z mlodzieńczyrn 
zapałem po calutkiej kla1\~aturze wygrvwał szalone impro
wizacje, by zagłuszyć odgłosy smażenia. Pani gospodyni 
w sw01m pokoju była gł ęboko wzrnszona: 

- Ach, jakzf' pilnie ćwiczy ten biedny chłopiec ... 

Tylko śniadania i kolacje 11~'l11agały po
dobnych improwizacji fortepianowych; 
z obiadami było za wiele kłopotu, więc ja
dało się zupę w najtar1szej tratorii; trzy 
talerze rzadkiej zupy i trochę sera - to 
była norma na osobę. AJe wieczorem nie 
można już było wytrzymać w ciasnym po
koi ku, trzeba było pospacerować bez celu 
po rojnej, gwarnej, oświetlonej gazowy
mi żyrandolami Galerii - 11 spanialej wiel
komiejskiej ulicy, pokrytej szklanymi da
chami / ogromną kopulą ponad skrzyżo
waniem. Prz)jemnie było popatrzeć na 
barwny, wcso~1 tłum, na kuszące wystawy 
eleganckich sklepów, na siedzące przy sto
likach kawiarni strojne damy i wytwor
nych panów ... Dla biednych studentów 
szczytem luksusu było - nieczęsto powta
rzające się ze względu na zbytnią rujna
cję ich budzetu - wypicie w którejś z tych 
licznych w Galerii kawiarni szklanki pon
czu za całe 40 centesimów. Czasami na
wet uśmiechnęło się do młodzier'iców 
szczęście w postaci mlodej, zgrabnej 
dziewcz ·ny ... 

Wspomnienia z tych lat młodzień
czych kompozytor zachował głęboko 
w sercu i często do nich powracal. Osiq
gnąwszy slawę i bogactwo, unormowal 
swoy zycie przez osiedlenie się we wspa
niałej willi w Torre del Lago. W ustron
nym zakątku prniowego parku, nad je
ziorem, postawiono prymitywny, z drew
nianych belek zbity domek. Tam byla sie
dziba "Klubu Cyganerii", do którrgo 
nalezala grupa najbli ższych przyjaciól 
kompozytora. Grano tam w karty, pito 
wyborne likiery, palono niezliczone ilo-

ści papierosów, opowiadano sobie no
winki ze świata artystycznego. W klębach 
dymu tytoniowego, wśród rozgwaru 
spierających się przy kartach przyjaciół, 
Puccini najchętniej komponował swoją 
muzykę prn fortepianie w głębi izby. 
Obmyślono cały regulamin obowiązują
cy czlonków klubu; jednym z najbardziej 
przestrzeganych punktów był warunek, 
aby pod żadnym pozorem nikt z obec
nych nie śmiał przysluchiwać się dźwię

kom fortepianu i mruczenrn pod nosem 
Puccrniego, który podśpiewywał frag
menty nowo pows taj ących oper. 

Było w tym wszystkim z pewnością spo
ro typowo filisterskiej, mieszczańskiej 
pozy ll"zbogaconego i zblazowanego po
wodzeniem artysty, ale bez wątpienia 
było tu także wiele niezagasł ego senty
mentu do szczi;~liwych mimo wszystko lat 
cyganerii mediolańskieJ .. 

( .. )W ksiązce Murgera odnalazł Pucci
ni :qwe. wyraziste odbicie swojej wlasnej 
młodości. przetworzone w pełną poetyc
kiego uroku formę literacką . I właśnie dla
tego, juz dawno, zamm jeszcze przyszedł 
mu pomysł stworzenia opery na ten temat. 
Puccini. rzec można, zakochany był gorąq, 

idealną miłością w subtelnych postaciach 
Mim1, Franusi, Musettv, żyjących w Murge
rowskich opm\~eściach. 

[w:} Stanisław Prószpishi, 
Cyganeria J. Pua in i.ego, 

Kraków 1961 
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Z prawdziwą prl)jemności2, i dumą przypominamy osoby, ins~·tucje oraz fumy, 
które wspierają Operę Bal~1cką, dowodząc swej klasy, prestiżu i elitarnej pozycj i na Wybrzeżu 

/ 

Oficjalny sponsor Opery od sezonu 2000/ 2001 - Netfa 
Regularnie wspiera nas - Adam Ślebioda Baltic Sparcs Ser\'ice sp. z o.o. 

Giselle 

Base Promotion Sm'ice, LOT, Festus s.c. - Firma Winiarska, Drnkamia Ornńska 

Dziady 

PKO Bank Polski (oficjalny sponsor), Heros - Bankowe Towarzystwo 
l bezpieczeń i Reasekuracj i S.A. , Mecenat Miasta Gdańska · 

Madama Butterfly 

Color Graf, Mildan, Jakob Gerhardt Polonia, LOT, 
Tan-Viet Restaurant, Tao Tao, Netia, Mecenat Miasta Gdańska 

Wesele Figara 

Mecenat Miasta Gdai1ska, Centrostal, ING Bank, Pellowski , 
Jakob Gerhardt Polonia, Tan-Viet Restaurant 

Luisa Miller 

Mecenat Miasta Gda.iiska oraz PKO Bank Polski (oficjalny sponsor rejestracji) 

Verdinalia 

Mecenat Miasta Gdariska, PKO Ba.ilk PoL,ki, Netia, LOT, Jakob Gerl1a.i·dt Polonia 

ez I OOO 
Cyrulik sewilski 

Mecenat Miasta Gdar\ska, LOT, KHS, Telsystem, Pellowski 

Mane, Tekel, Fares 

PKO Bank Polski (oficjalny sponsor) 

Tannhauser 

Fundacja \Nspólpracy Polsko-Niemieckiej, 
Mecenat Miasta Gda11ska, 

Miasto Sopot, Theater Ingolstadt 

Noc z Wagnerem 

Fundacja Wspólpracv Polsko-Niemieckiej, 
LOT, Heros - Ban kowe Towarzvstwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA„, 

Elekcromontaż Gdar\ 'k S.A. , Orbis Hotel Marina, 
Grafho s.c. Agrncja Reklamowa, 

Baltycka Agencja Artystyczna BART 

Korsarz 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Stowarzyszenie na Rzecz Kameralnego Teatru Tańca w Gdańsku, 

Heros - Bankowe Towarzystwo tbezpieczeń i Reasekuracj i S.A., 
Mecenat Miasta Gda11ska, Centrostal 

Uroczysty Koncerl Galowy „Od Oniegina do Tammausera" 
PKO Bank Polski S.A. , LOT, Gćant Polska, 

Elektromontaż Gdańsk, 

Poczta Polska, Telekomunikacja Polska S.A. 

album płytowy 
„Od OniegillU do Tannhausera" 

Geant Polska 



c;ezo f998/f999 
La Traviata 

Theatcr Ingolstadt 

Latający wialrak 

Ministerstwo Kultury i Sztuki , 
Rada Miasta G<lańska, r\ata, Algida , Pellowski 

Romeo i Julia 

Ra.6neria G<lar1ska, Heros - Bankowe 1owarzyst:wo 
Ubezpieczeń i Reasekw-acji SĄ Tel.system 

c;eZOł\ f<J<J7 /r<J<JB 
Fidelio 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej , 
Thcater Ingolstadt, Mecenat Miasta Gdańska 

Tosca 

LOT, EMPIK, Mecrnat Miasta Gdańska 

Dziękujemy także mediom, 
które informowały Państwa o naszych poczynaniach 

Patronaty medialne nad produkcjami Opery objęły: 

Telc11i?ja Gdańsk 3 Program Telewizji Regionalnej, 
Radio Gdańsk , Radio Plus, 

Dziennik Bałtvcki, Gazeta Morska, 
Trójmiejski Seru~s lnformaniny www.trojmiasto.pl 

netta 
OflCIAlNY SPONSOR 
OPER Y BAŁTYCKI El 

Patronat medialny 

,,-/' Radio 

Gdańsk 
~ 

Dziennik 
Bałtycki„ 

t~sto.pl 



Państwowa Opera Bałtycka 

80-219 Gda1isk 
aleja Zwycięst\\'a E5 
tel.+58 763 49 12/ 13 

fax +58 763 49 M 
'Nww. opcrabaltycka. pl 

e-mai l: opera@operabaltycka.pl 

redakcja prng-ramu: Je Z)' Snako1d'.i 

opracoll'anit grafi czne: Anna \folga 

W prngr:iniit' wykomstano 
ilustra<jr Le zbiorów Archil111m P.O.B. 
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rl}'rek.tor nat:"zdnv \\1odl.imitT7-Nawotk3 
dyrektor .,,,~rc.1ny Krmitof Slowtńsk.I 

ING~ 

przedstawiaja_ 

GYGA.NEf~:łA. 
Gła.como Pocctł\te90 
LI\ BOHEME 
opera w lf o.brazach 

h.bretto: Luigi łllica i Giuseppe Giacosa 
według „Sce" z życia cyga"erii" 
HeMi Murgera 

kierow"ictwo muzycz"e 

l(J~ZYSZTOF St.OW1ŃSl(I 

reżyseria 

HANNA C.HOJNAC.l(A 
sce"ogra fia 

JAN BERNAŚ 
przygotowa"ie chóru 

ELŻBIETA W1ESZT0f~DT 
karepetytorzy salistów 

ANNA Mll(DLDN. OL&A Nlf.C.ZIPOfnNt<O 

polski teKst librett.. wyśw1etl:1."y l\:l.I sce"~ 

Jf.f(ZY SNĄJ<"OWSl(I 

Pf~E:M łeRA. 
29 wrześ"ia 2001 
7 paździer"iKa 200f 
sezo" LU 



OBSADA: 

Mimi - Marta Abako 
Aleksandra Zielińska 

Rudolf porn - Paweł Skaluba 

Marceli malarz - Leszek Skrla 

Schaunard muzyk - Grzegorz P. Kołodziej 

Colline filozof - Piotr Chwedorowicz 

Musetta - Jagna Jędrzyńska 

Benoit właśc i cie l domu - Kazimierz Sergiel 

Alcindor radca stanu - Kazimierz Staniucha 

Parpignol - Jacek Szymański 

Studenci, szwaczki i modystki, mieszczanie, 
sklepikarze i dziewczęta sklepowe, sprzedawcy uliczni, 

żołnierze, kelnerzy, dzieci 

Chór i Orkiestra Państwowej Opery Bałtyckiej, 
Dziecięcy Chór Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku 

pod dyrekcją fa\~' Fonfary 
oraz 

uczniowie Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku 

dyrygent 

Krzysztof Słowiński 

Obsada dzisiejszego przedsta1denia znajdL0e s ię na tablicy przy kasach 

Inspicjent/ sufler - Magdalena Szlawska, Andrzej Kosecki 


