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La Traviata 

La Traviata jest opowieścią o samotności i śmierci, o seksie 

i sile pieniądza. Jest też historią miłosną - ten akcent prze

waża w większości scenicznych interpretacji. Przecież o wiele 

przyjemniej jest mówić o pięknych i czystych uczuciach, niż 

o tym, jak ściśle wiążą się one tutaj z pragnieniem posiadania 

i wręcz samobójczym rzuceniem się w świat płatnego seksu. 

„Dla Wenecji piszę Damę kameliową („.). Temat dla na

szych czasów. Inny kompozytor nie podjąłby się tego ze 

względu na kostiumy, epokę i tysiące innych głupstw. Ale ja 

piszę to z największą przyjemnością'.' - wyznał Verdi w liście 

jednemu ze swoich przyjaciół. Kompozytora zainteresował 

temat z czasów mu współczesnych. Rewolucyjność pomysłu 

Verdiego polegała na pokazaniu snobistycznej publiczności 

operowej tego, od czego ta zawsze uciekała i czego istnienia 

nie chciała do siebie dopuścić . Świata domów publicznych, mi

łości na sprzedaż, prostytutek i mężczyzn korzystających z ich 

usług, wreszcie - bohaterki operowej, która nie jest kapłanką 

druidów czy rzymską boginią. Verdi przekracza/ granicę deco

rum - granicę dobrego smaku i gustu, tego, co przystoi, jest 

stosowne i piękne . W tamtych czasach o pewnych rzeczach 

po prostu się nie mówiło, a już na pewno nie w świątyni sztuki. 

A Verdiego interesowało prawdziwe życie, nie koturn. 
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Dziś, chcąc podążyć za myślą kompozytora, nie wystarczy 

pokazać na scenie prostytutkę, choćby najbardziej roznegli

żowaną. W teatrze to już nic nowego. Dzięki mass mediom 

i obyczajowemu wyzwoleniu nasza tolerancja na nagość 

i seks w sztuce jest znacznie większa niż widzów sprzed stu

leci. Jest jednak w tej operze coś, co zawsze dotyka i nie po

zwala o sobie zapomnieć, jeśli myśli się o niej współcześnie, 

a więc w zgodzie z intencjami Verdiego. To temat śmierci, który 

ciągle pozostaje dla nas tematem tabu. 

Dni Violetty Valery są policzone. Wie, że umiera. I, jak 

każdy, boi się śmierci. Boi się ostatnich chwil. Jak będą one 

wyglądać? Czy ktoś będzie przy niej? Nie chce umierać 

w samotności. Świadomość zbliżającej się śmierci determinuje 

działania Violetty. La Traviata jest opowieścią o rozpaczliwej 

próbie szukania ratunku, o desperackiej próbie odnalezienia 

straconego czasu. 

Violetta i jej towarzysze udają, że nie boją się zbliżającej 

się śmierci. Rzucają się w świat zabawy. Za wszelką cenę. 

Aby zapomnieć. Aby nie spędzić tych ostatnich chwil samotnie 

w pustym pokoju. Stać ich na taką rozrywkę. Stać ich na to, by 

opiekowali się nimi lekarze ubrani nie w białe kitle, a w garnitu

ry, by pielęgniarki przynosiły im lekarstwa na srebrnych tacach. 

Uczestniczą w wielkich balach, wznoszą toasty, oszukują się . 

Elegancja, szyk, blichtr. Ale z miejsca, w którym zdecydowali 

się spędzić resztę dni, z miejsca, na które sami dobrowolnie 

skazali się, nie ma ucieczki. Dla nich świat zewnętrzny przestał 

już istnieć. Pozostało oczekiwanie. 
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Violetta żyje w świecie ułudy i oszustwa. Ale chce się 

oszukiwać. I desperacko, coraz mocniej brnie w samounices

twienie. Coraz więcej kochanków, coraz więcej seksu, coraz 

bardziej perwersyjne zachowanie. To namiastka samobójstwa. 

A z drugiej strony - to jej ostatnia, rozpaczliwa, bezsensowna 

próba ratowania s ię za wszelką cenę, choć wiadomo, że żadne 

lekarstwa już nie pomogą. 

Nagle w tym wyuzdanym i chorym świecie pojawia się 

obcy: młody, pełen życia , optymizmu i planów na przyszłość , 

Alfredo, odwiedzający swojego ojca, Giorgia Germonta. Alfre

da w Violetcie fascynuje coś , czego nie miała żadna z jego 

wcześniejszych kobiet: dojrzałość, a jednocześnie ogromny 

temperament i nieukrywana seksualność. Dla Alfreda to wiel

ka miłość; dla Violetty to także miłość, ale przede wszyst

kim to szansa na spędzenie ostatnich dni życia w ramionach 

mężczyzny, który nie traktuje jejjak ekskluzywną dziwkę, ale jak 

obiekt podziwu i zachwytu. Dla Alfreda Violetta jest niewinną, 

dobrą, piękną kobietą skrzywdzoną przez los. Dla Violetty Alfre

do jest kimś, kogo nigdy dotąd nie znała : młodym naiwnym chło

pakiem, który pozwala jej na chwilę przestać myśleć o chorobie 

i o upokorzeniu zaznanym w życiu. Jego miłość może przy

nieść Violetcie oczyszczenie, jakiego najbardziej pragnie. 

Dawne życie nie daje jednak o sobie zapomnieć. I pojawia 

się osoba, która rujnuje tę tak czystą, że aż nierealną relację 

z Alfredem. Giorgio sprzeciwia się temu związkowi. Violetta 

jest prostytutką, zrujnuje więc życie każdemu mężczyźnie, 

który będzie chciał się związać z nią jak z normalną kobietą. 

Giorgio będzie walczył o szczęście i przyszłość syna. Będzie 
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też walczył o Violettę. Może nie tyle ją kocha, co jest do niej 

i jej usług przyzwyczajony. Musi wrócić stary porządek . Giorgio 

chce doprowadzić do zakończenia związku Alfreda z Violettą, 

ponieważ zna życie jak nikt inny. Jako jedyny ma świadomość 

i pewność, że ta miłość - gdyby nie choroba i zbliżający się 

koniec Violetty - nie przetrwałaby. Nie wytrzymałaby konfron

tacji z przeszłością. Bo prawdziwe życie Violetty to mężczyżni 

regularnie opłacający jej kreacje, wizyty w salonach piękności 

i wyjazdy na wakacje w tropikach. To regularny, często wyuz

dany seks, w którym nie ma żadnych barier. Giorgio to właśnie 

chce obojgu uświadomić. 

W muzyce Verdiego zapisane są bardzo silne uczucia: 

namiętność, radość, miłość, zazdrość, lęk przed śmiercią„. 

La Traviata to nie kolejny ckliwy i miałki romans. To arcydzieło 

- idealne zespolenie słowa i muzyki tworzące żywą, piękną, 

mocną opowieść, w której możemy przejrzeć się jak w lustrze. 

Zastanowić i wzruszyć. Pomyśleć o swoim życiu. I o swojej 

śmierci. Po to przecież jest teatr. 

Tomasz Konina 

grudzień 2005 
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Autobiograficzne tło 

Opera, zwłaszcza opera epoki bel canto, niezwykle 

rzadko w swej treści zawiera wątki autobiograficzne odno

szące się do twórcy dzieła. ów konwencjonalny i koturnowy 

gatunek, zrodzony z idei starogreckiego dramatu, z samej swej 

natury wymagał tematów stwarzających raczej dystans do rze

czywistości. Potęgował go dekoracyjny, pełen przepychu i wy

stawności styl operowy. Najczęściej sięgano więc do tematyki 

mitologicznej i historycznej, do bajki i baśni. Tylko wyjątkowo 

i pośrednio, w zawoalowany sposób dochodziły do głosu mo

tywy osobiste - jak w operach Mozarta (np. w Don Giovannim, 

gdzie zjawa Komandora utożsamiana jest z duchem ojca kom

pozytora, wobec którego Mozart czuł lęk i wyrzuty sumienia) 

czy w dramatach muzycznych Wagnera (w tetralogii Pierścień 

Nibelunga - kryjącej skomplikowane relacje emocjonalne 

i koligacje familijne, w Tristanie i Izoldzie - odwołując się bez

pośrednio do osobistego doświadczenia kompozytora). 

Również Traviata Verdiego - to właściwie jego jedyna ope

ra, w której można dostrzec tak wyraźne elementy autobiogra

ficzne. Nie stanowiły one jednak celu samego w sobie. Inspiracja 

przyszła z zewnątrz. Była nią obejrzana w Paryżu w 1852 roku 

sztuka teatralna Dama kameliowa, oparta na wcześniej wyda

nej powieści o tym samym tytule Aleksandra Dumasa syna. 
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Własne doświadczenia kompozytora wzmacniały tylko szcze

rość wypowiedzi, służąc pogłębieniu prawdy wyrazowej dzieła. 

Istotnym źródłem tych doświadczeń i przeżyć było zde

rzenie prostej, otwartej i wrażliwej natury Verdiego z bezmia

rem nieszczęść, jakie dotknęły go u progu życia, a następnie 

- moralno-obyczajowe dylematy i przeciwności, jakie przyszło 

mu przełamywać dla odzyskania równowagi i obrony osobiste

go szczęścia . 

Giuseppe Verdi, urodzony 10 października 1813 roku 

w wiosce Le Roncole, leżącej w pobliżu miasteczka Busseto 

w prowincji Parma, syn szynkarza i szwaczki, wiele zawdzięczał 

swym poczciwym ziomkom. Muzykalny jak większość Włochów, 

wcześnie okazał szczególne zainteresowanie muzyką Gdy 

ukończył osiem lat, ojciec kupił mu szpinet, zapewne nadwyrę

żając skromny budżet domowy. Giuseppe nie był .cudownym 

dzieckiem". Ale już w wieku 12 lat potrafił wyręczać miejscowe

go organistę . To on udzielił mu zresztą pierwszych lekcji muzy

ki. Muzykalnym chłopcem zainteresował się Antonio Barezzi, 

zamożny fabrykant trunków i hurtownik z pobliskiego Busse

to, sam także zapalony meloman i muzyk amator. Zatrudnił 

Verdiego w sWoim przedsiębiorstwie, zakwaterował u siebie 

w domu oraz polecił dyrygentowi miejscowej kapeli i organi

ście , Ferdynandowi Provesiemu. Po dwóch latach obaj uzna

li, że czas na poważniejsze studia muzyczne. Barezzi, który 

otaczał Verdiego niemal ojcowską opieką - spoglądając też 

przychylnie na uczucia, jakie zrodziły się między Giuseppem 

a jego córką Margheritą - wystarał się o stypendium i wkrótce 

pełen nadziei osiemnastolatek udał się do Mediolanu. 
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Niestety, nie dostał się do tamtejszego konserwatorium (przede 

wszystkim z powodu przekroczonego limitu wieku). Ale pry

watnie zgodził s ię udzie lać mu lekcji harmonii, kontrapunktu 

i fugi profesor konserwatorium i kompozytor, Vincenza Lavi

gna. Po dwóch latach nauki Lavigna uznał swego ucznia za 

zdolnego objąć stanowisko „dyrygenta każdego zespołu". Już 

wcześniej Verdi zdążył zwrócić na siebie uwagę poprowadzo

nym z dużym sukcesem oratorium Stworzenie świata Hayd

na. W międzyczasie doznał jednak kolejnego rozczarowania 

i upokorzenia. 

Po śmierci Provesiego, obiecane Verdiemu stanowisko 

organisty w Busseto przyznano komu innemu. I tylko dzięki 

energicznym zabiegom Barezziego oraz oburzeniu miejsco

wych muzyków Verdi otrzymał trzyletni kontrakt jako maestro 

di musica miejskiej kapeli w Busseto. 

W 1836 roku poślubił Margheritę Barezzi. Pełen zapału, 

energii i pomysłów, mając już w tece kompozytorskiej partyturę 

swej pierwszej opery Oberto, a wkrótce - wydany drukiem zbiór 

sześciu pieśni , Verdi zaczął coraz bardziej odczuwać przygnia

tający c iężar obowiązków i duszną małomiasteczkową atmos

ferę . Zamierzał szukać szczęścia w Mediolanie. Teść wsparł 

go finansowo, udało się doprowadzić do wystawienia w medio

lańskiej La Scali Oberta, który odniósł sukces, a wkrótce - do 

wykonania tej opery w Turynie, Genui i Neapolu. Przyszło też 

kolejne zamówienie od impresaria La Scali na skomponowanie 

opery komicznej . Lecz oto, jeszcze w Busseto - zmarła szes

nastomiesięczna córeczka, po roku w Mediolanie, dokładnie 

w tym samym wieku - synek, a po kilku miesiącach , w wieku 
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26 lat - ukochana żona. Klęskę poniosła też premiera, kom

ponowanej w tej sytuacji całkowicie bez przekonania, ope

ry komicznej Dzień królowania. Verdi został sam. Wszystko 

- rodzina i nadzieje artystyczne legły w gruzach. Był bliski 

całkowitego załamania . Jak wiadomo, uratowała go Sztuka 

- porywające poetyckie libretto Temistocle Solery do nowej 

opery Nabucco, która pozwoliła Verdiemu wydobyć się z nie

szczęścia i otworzyła mu drogę do sławy. 

Właśnie opera Nabucco stanowiła zwrotny punkt w kom

pozytorskiej karierze Giuseppe Verdiego, a zarazem był to 

moment rzutujący na całe jego późniejsze życie osobiste 

- i tak istotny dla „autobiograficznego tła" późniejszej Travia

ty. Główną partię żeńską w tej operze kreowała Giuseppina 

Strepponi - primadonna La Scali, związana w tym czasie 

z wszechwładnym impresariem tego teatru (oraz Opery Wie

deńskiej), Bartolomeo Meneli im. To jej opinia kilka lat wcześniej 

zaważyła na podjęciu decyzji o wystawieniu Oberta. Jej obec

ność w obsadzie Uako Abigaille - jedynej Verdiowskiej partii , 

w której wystąpiła) zadecydowała też o najkorzystniejszym ter

minie premiery Nabucca. Ona doradzała Verdiemu warunki kon

traktu przy następnym zamówieniu Menellego (znamienne - na 

niekorzyść impresaria). Ona też , dzięki swej mądrości, dobroci 

i delikatności, stopniowo wyzwoliła Verdiego z traumy po stra

cie najbliższych. Wówczas łączyła ją z Verdim tylko przyjaźń, 

oparta na wzajemnym szacunku. Lecz już wkrótce Strepponi 

opuściła Menellego, wiążąc się z Verdim. 17 lat później, w 1859 

roku poślubiła go. Razem przeżyli ponad pół wieku. Giuseppina 

Strepponi zmarła w 1897 roku, Giuseppe Verdi -w 1901. 
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Ale to tylko jeden aspekt, jedna strona medalu. Druga - to 

wrażenie, jakie związek osieroconego i owdowiałego Verdie

go z Giuseppiną Strepponi, kobietą niejednoznacznej kondu

ity, zrobił na rodzinie jego zmarłej żony, zwłaszcza na jej ojcu 

i teściu Verdiego, Antonio Barezzim oraz na jego zgorszo

nych ziomkach w Busseto. W 1848 roku Verdi zakupił posia

dłość wiejską w Sant' Agata w pobliżu Busseto, gdzie póżniej 

zamieszkał z Giuseppiną. Od roku .byli razem" w Paryżu . 

On - trzydziestoczteroletni, wzięty kompozytor, zdobywają

cy kolejne sceny operowe, ona - o dwa lata młodsza , medio

lańska primadonna, która porzuciła na zawsze Menellego 

i scenę , mająca teraz w Paryżu dom i liczną klientelę uczniów 

- amatorów śpiewu . Właśn ie w 1848 roku ukazała się w dru

ku Dama kameliowa. Prawdopodobnie przeczytali ją razem 

w podparyskim Passy, gdzie Giuseppina nabyła zaciszny dom 

z ogrodem, zapewne współprzeżywając szczęśliwe chwile 

bohaterów romansu: Małgorzaty Gautier i Armanda Duvala 

- protoplastów Violetty i Alfreda. Być może tutaj kryła się też 

tajemnica poświęcenia Giuseppiny - jej postanowienie o rezy

gnacji ze ślubu z ukochanym .ze względu na cienie Margherity 

i rodzinę Barezzich" i zgoda na status .kochanki z Paryża", jakim 

ją obdarzono w Busseto. 

Kilka lat póżniej , w wynajmowanym apartamencie Palazzo 

Orlando w Busseto, skąd nadzorowali prace przy zagospoda

rowaniu posiadłości Sani' Agata - oraz znosili upokorzenia 

i afronty ze strony mieszkańców miasteczka - powstała znaczna 

część partytury Traviaty. Można w niej odnależć doświadczenia 

kompozytora i związane z tym jego emocje i stany ducha. 
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Traviata na scenie 
Opery Wrocławskiej 

Dzieła Verdiego, a wśród nich Traviata, należą do najczęst
szych pozycji na scenie Opery Wrocławskiej w minionym 

sześćdziesięcioleciu . 

Już w pionierskim okresie, na początku drugiego sezonu, 

16 pażdziernika 1946 roku odbyła się jej pierwsza polska pre

miera we Wrocławiu: pod kierownictwem muzycznym Kazimie

rza Bończy-Tomaszewskiego , w reżyserii Jana Popiela, z cho

reografią Zygmunta Patkowskiego i scenografią Aleksandra 

Jędrzejewskiego i Wiesława Lange. Partię Violetty kreowała 

Dunka Śleczkowska , Alfreda - Władysław Szeptycki, Germon

ta - Marian Woźniczko. Jak pisano, była to obsada mogąca za

dowolić wszystkich miłośników sztuki operowej. Po 21 spekta

klach wznowił ją w tej samej inscenizacji i pod własną dyrekcją 

Kazimierz Wiłkomirski w następnym sezonie (23 października 

1947 roku). Tylko w roli tytułowej pojawiła się nowa solistka, 

Zofia Łosakiewicz, ,pełna wdzięku śpiewaczka, która łączy 

urok młodości z bezpretensjonalnością i wzruszającą szczerą 

grą sceniczną" - pisał Wojciech Dzieduszycki. 

Kolejne premierowe inscenizacje wprowadzane były re

gularnie, mniej więcej co 15 lat. Wystawiona 10 czerwca 1960 

roku, w przedostatnim roku dyrekcji Kazimierza Wiłkomir

skiego - uznana została za najciekawszą premierę sezonu. 
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Była sukcesem przede wszystkim kierownika muzycznego, 

czeskiego dyrygenta Oldricha Pipka, ale także reżysera Zyg

munta Bilińskiego i wykonawców. Pipek „dyrygował całą operą 

na pamięć, czuwał nad każdym szczegółem. I oto stał się we 

Wrocławiu cud: orkiestra grała jakby odmieniona, odczarowa

na ze zwykłej sobie apatii. Nigdy nie słyszałem tak doskonale 

zestrojonego zespołu i tak przygotowanych i przemyślanych 

koncepcji" - podziwia/ Ryszard Bukowski. Na premierze 

w partii tytułowej wystąpiła Maria Tomczak, która „stworzyła 

postać pełną i wzruszającą'.' (R. Bukowski). W dalszych przed

stawieniach z powodzeniem występowały Magdalena Dal i Ha

lina Halska, a w przyszłości debiutowała Danuta Paziukówna. 

Spektaklem zainteresowała się telewizja, która transmitowała 

go w programie ogólnopolskim. „Maria Tomczak - Violetta, 

Ludwik Mika - Alfred i Bernard Nowacki - Germont to śpie

wacy i aktorzy (!), których nie powstydziłyby się najpierwsze 

sceny operowe" - relacjonował recenzent .życia Literackiego". 

Ta inscenizacja miała 183 przedstawienia, ostatnie - odbyło 

się we wrześniu 1974 roku. 

Dwa sezony trzeba było czekać na następną premierę 

Traviaty Odbyła się na zakończenie kadencji dyrektorskiej 

Bolesława Jankowskiego: w reżyserii Bogusława Danielew

skiego - stylizowanej na .Love Story", pod kierownictwem mu

zycznym Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, w scenografii Stanisła

wa Bąkowskiego. W roli tytułowej wystąpiły kolejno: Krystyna 

Tyburowska - „liryczna, nienaganna wokalnie" oraz debiutu

jąca dyplomantka wrocławskiej PWSM Urszula Su/końska 

- „bardziej dramatyczna, a muzycznie wręcz brawurowa" 
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(K. Kościukiewicz) . W partii Germonta zachwyca/ Tadeusz 

Prochowski ,.tworzący bezbłędną, niemal idealną interpretację 

tej roli " (W. Węgrzyn). Była to udana Traviata. Premiera przyję

ta została owacyjnie. W repertuarze utrzymała się przez 15 lat. 

Miała 155 przedstawień . 

Ostatnia w powojennych dziejach Opery Wrocławskiej 

i w wieku XX premierowa inscenizacja Traviaty - w reżyserii 

Adama Hanuszkiewicza - bulwersowała publiczność i krytykę . 

Zainaugurowała ona pierwszy pełny sezon kadencji dyrektor

skiej Sławomira Pietrasa, tuż przed wyjazdem Opery na Mar

tyn i kę , do Francji i Szwajcarii. „Okazała się spektaklem pro

wokującym do dyskusji, innym niż nakazuje tradycja operowa, 

trudnym do zaakceptowania przez publiczność chcącą oglą

dać znane dzieła w dawnym kształcie , wzbudzającym aplauz 

tych, którzy oczekują od teatru operowego poszukiwań doty

czących formy widowiska". Reżyser tłumaczył się przekornie: 

„Opera jest utworem muzycznym, dominuje w niej muzyka, 

a więc ona powinna reżyserować operowe przedstawienie. 

A ja wprowadzam w Traviacie sceny wizyjne, by artyści mogli 

lepiej uwypuklić śpiewane arie". Piękną scenografię i kostiu

my zaprojektowali Xymena Zaniewska i Mariusz Chwedczuk: 

prawie pusta scena, ściany w muślinach , białe i czerwone kry

noliny, na środku sceny podwieszona przez cały czas huśtaw

ka jako symbol. .Tutaj Violetta bawi się i rozpacza, kocha się 

i wreszcie umiera." Reżyser umieścił Violettę w jej prawdziwym 

środowisku, w domach publicznych, „wyposażył ją w energię 

Toski, łzawemu Alfredowi kazał być jedynie rozhisteryzowa

nym, bogatym synalkiem statecznego taty" (Domański) . 
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Tytułową partię śpiewały na premierowych przedstawie

niach Aleksandra Lemiszka - ,wzruszająca jak nieświadome 

swoich grzechów, swych czynów i swego uroku duże dziec

ko" - i Joanna Cortes - „wstrząsająca prawdą przeżycia" 

(W. Dzieduszycki). 

Traviata Hanuszkiewicza wznowiona została po objęciu 

dyrekcji Opery przez Ewę Michnik - w 1997 roku. Uznana 

została za wydarzenie. „Pozostaje nadal jednym z ciekaw

szych osiągnięć polskiego teatru operowego lat 90." - pisał 

J. Marczyński. Ewa Michnik, która za interpretacje Traviaty 

i Rigo/etta otrzymała w 1987 r. na Festiwalu Verdiego 

w Busseto „Złotą Batutę", „stworzyła ogólną koncepcję 

muzyczną solidnie i fachowo (tempo oparte na sprawdzo

nych włoskich wzorach, dobre brzmienie orkiestry), której 

nie powstydziłaby się żadna europejska scena operowa" 

- komplementowała premierowe przedstawienie W. Węgrzyn. 

Gościnnie wystąpiła na premierze argentyńska artystka, 

Monika Ramirez. Lecz prawdziwą rewelacją okazała się wro

cławska Traviata - Jolanta Żmurko, „niesłychanie muzykalna 

i wrażliwa , stworzyła własną, oryginalną kreację muzyczną'.' 

(W. Węgrzyn). Z tym spektaklem Traviaty Opera Wrocławska 

gościłam.in. na Festiwalu Operowym w Wiltz, prezentowała go 

też w ramach Letniego Festiwalu Operowego we Wrocławiu. 

Kazimierz Kościukiewicz 
(na podstawie: K. Dachtera, Opera Wrocławska 1945-1995 oraz 

K. Dachtera, Opera Wrocławska 1995-2001) 
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Treść opery 

V-ioletta Valery, ekskluzywna dama do towarzystwa, jest 

ciężko chora. Dowiaduje się , że kocha się w niej młody czło

wiek -Alfredo Germont. Pod wpływem jego miłosnych wyznań 

Violetta - do tej pory wolna i niezależna - uświadamia sobie, 

że jest zakochana. Postanawia porzucić dotychczasowy spo

sób życia i być z Alfredem. 

Sprzeciwia się temu Giorgio Germont, ojciec młodego 

mężczyzny. Żąda od Violetty, aby opuściła Alfreda, ponie

waż zrujnuje mu życie. Twierdzi, że jego synowi, kiedy minie 

pierwsze zauroczenie, zacznie przeszkadzać jej przeszłość . 

Violetta z miłości zgadza się na poświęcenie : porzuca Alfreda 

i ostentacyjnie zaczyna pokazywać się w towarzystwie barona 

Douphola. Alfredo, nie znając prawdziwego powodu, dla któ

rego Violetta rozstała się z nim, w zdenerwowaniu publicznie 

ją obraża. 

Violetta wie, że umiera. Giorgio, poruszony szlachetnym 

czynem Violetty i dręczony wyrzutami sumienia, powiedział 

synowi prawdę. Teraz on i Alfredo proszą Violettę o wybacze

nie. Violetta jest szczęśliwa, że Alfredo znów jest przy niej. 

Zapewnia go o swojej miłości . Kochankowie zaczynają marzyć 

o przyszłym wspólnym życiu. Violetta umiera. 
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Dyrekcja 
kierownictwo i zespoły 

Dyrektor 

Zastępca dyrektora 

Zastępca dyrektora 
ds. finansowych - gł. księgowy 

Kierownik muzyczny 

Dyrygenci 

Scenograf 

Reżyser świateł 

Kierownik działu księgowości -
z-ca gł. księgowego 

Główny specjalista 
ds. prawnych 

Główny specjalista 
ds. marketingu 

Kierownik działu 

Ewa Michnik 

Janusz Słoniowski 

Kazimierz Zalewski 

Tomasz Szreder 

Ewa Michnik 
Tomasz Szreder 
Tadeusz Zathey 

Małgorzata Słoniowska 

Bogumił Palewicz 

Urszula Saj 

Marzena Malinowska 

Marek Pieńkowski 

koordynacji pracy artystycznej Krystyna Preis 

Główny specjalista ds. impresariatu Paweł Marzec 

Główny specjalista 
ds. wydawnictw 

Kierownik działu 
promocji i obsług i widzów 

Inspicjenci 

Beata Smolińska-Pelczar 

Teresa Walas 

Adam Frontczak 
Julian Żychowicz 
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SOLIŚCI ŚPIEWACY 

Soprany 

Mezzosoprany 

Tenory 

Barytony 

Basy 

Pedagog wokalny 

Konsultant wokalny 

Korepetytorzy solistów 

ORKIESTRĄ 

Inspektor orkiestry 

I skrzypce 
(/koncertmistrz) 
(z-ca koncertmistrza) 
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Aleksandra Buczek 
Wioletta Chodowicz 

Ewa Czermak 
Aleksandra Lemiszka 

Ewa Vesin 
Jolanta Żmurko 

Barbara Bagińska 
Dorota Dutkowska 

Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak 
Agnieszka Rehlis 

Taras lvaniv 
Andrzej Kalinin 
Edward Kulczyk 

Rafał Majzner 
Pavlo Tolstoy 

Mariusz Godlewski 
Jacek Jaskuła 

Zygmunt Kryczka 
Maciej Krzysztyniak 

Jacek Ryś 

Wiktor Gorelikow 
Vladimir Pinchuk 
Janusz Zawadzki 

Radosław Żukowski 

Ewa Czermak 
Jolanta Żmurko 

Dariusz Grabowski 

Barbara Jakóbczak-Zathey 
Bułat Kazanskiy 

Maria Rzemieniecka 
Justyna Skoczek 

Lech Stasiak 

Stanisław Czermak 
Igor Solonenko 
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Perkusja Zbigniew Wojciechowski Bolesław Słowiński 
Jarosław Paszko Rafał Wróblewski 

Karol Papała Radosław Zawadzki 

Harfa Elżbieta Marczak-Wilkosz Basy Andrzej Adrianowicz 
Bożena Trendewicz Mieczysław Chodaczek 

* Współpraca Marek Ciepły 

CHÓR 
Marcin Grzywaczewski 

Marek Klimczak 
Marek Kłosowski 

Kierownik chóru dr Małgorzata Orawska Gabriel Kozłowski 
Jerzy Szlachcic 

Korepetytor chóru Magdalena Jaszczak Andrzej Zbor~wski 
Lesław Zółty 

Inspektor chóru Marek Klimczak 
BALET 

Soprany Agnieszka Czekalska 
Alicja Grabowy Kierownik baletu Bożena Klimczak 

Agnieszka Józefczyk 
Maria Kamyczek Pedagog baletu Ałła Abesadze 

Jolanta Kołodziejska 
Katarzyna Kozdrowska Korepetytor baletu Stanisław Gal 

Beata Marciniak-Kozłowiecka 
Anna Michalak Inspektor Dariusz Raczycki 

Ewa Pilinko 
Katarzyna Słowińska I tancerze Nataliya Fedorova 

Małgorzata Walczyk-Cegiełkowska Rostyslav Bilyak 
Edyta Urszulak 

Beata Wiszniewska Soliści Oleksandr Apanasenko 
Dorota Wittenbeck Marta Kulikowska de Nałęcz 

Paweł Oleksiak 
Alty Urszula Czupryńska Piotr Oleksiak 

Beata Gąsior Anna Szopa 
Jolanta Górecka Paulina Woś 

Joanna Grabowska-Piekarska 
Beata Kaczmarska Koryfeje Anna Gancarz 

Halina Majos Agata Gawrońska 
Jolanta Michalak-Lechowska Liliya Ivanova 

Jolanta Serednicka Jarosław Józefczyk 
Ewa Wadyńska-Wąsikiewicz Tomasz Kęczkowski 

Anna Wojciechowska Konstantin Kouchtchenko 
Ewelina Woroniecka Dariusz Raczycki 

Tenory Ivan Andrunyk Zespół Mariusz Drozdowski 
Andrzej Antosik Daria Korneluk 

Piotr Bunzler Dominika Królak 
Ryszard Mraz Katarzyna Szczep~nik 

Tomasz Potkowski Beata Zyża 
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KIEROWNICTWO TECHNICZNE 

Asystent scenografa 
ds. technicznych Jan Romanowski 

Kierownik zespołu eksploatacji sceny Piotr Kejna 

Kierownik magazynu kostiumów Krystyna Cichosz 

Kierownik sekcji oświetlenia Sławomir Daszkowski 

Kierownik sekcji elektroakustyki Jerzy Galek 

Kierownik zespołu pracowni 
dekoracji i kostiumów Zbigniew Francuz 

Kierownik pracowni malarskiej Elżbieta Kocowska 

Kierownik pracowni krawieckiej 
męskiej Waldemar Krawczyk 

Kierownik pracowni krawieckiej 
damskiej Zofia Dudek 

Brygadzista pracowni modystycznej Romana Mysza 

Kierownik pracowni perukarskiej Grażyna Matuszak 

Brygadzista pracowni szewskiej Bogusław Nowicki 

Redakcja programu Kazimierz Kościukiewicz 

W programie wykorzystano 
projekty scenografii 

oraz projekty kostiumów 

Zdjęcia scenografii 

Projekt okładki, 
opracowanie graficzne i druk 

~ydawca 

Tomasza Koniny 

Magdy Wójcickiej 

Marian Tarczyński 

PALMApress, Wrocław 

Opera Wrocławska 
ul. Świdnicka 35 
50-066 Wrocław 

tel. 07 I 370 88 OO centrala 
www.opera.wroclaw.pl 
e-mail:opera@opera.wroclaw.pl 
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Mecenat 
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Qubus Hotel® 
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Patroni medialni Patroni medialni 

PLAYBILL 

SCENA POLSKA 

www.thevisitor.pl 

SITOR 

TVP 3 
WROCŁAW 



Sponsorzy wspomagający 
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ORBIS 

HOTELS 

WROCŁAW 
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ORBIS 

HOTELS 

MONOPOL WROCŁAW 
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tiowers 
Wine & coffe& 

Sponsorzy wspomagający 

CUKIERNIA 
Ćaiofln & ~lmon 

AIRPORT WROCLAW 

Mercedes-Benz 
Autoryzowany Dealer 
""'4CZAK Sp. z o.o. 

TARGPIAST 

Ktoś nas zjada ••• 

URETA Y 
ASOCIADOS 

Sp . z O.O. 



Partner internetowy 

Współpraca 

ART & PROPAGANDA 

X eBilet® 
www.eBilet.pl 

Wydawnictwa Opery Wrocławskiej 
Do nabycia podczas spektakli i w kasie Opery 

I. Paderewski MANRU - CD G. Puccini CYGANERIA - CD G. Puccini TOSCA- CD 

Opera Wrocławska 
1945-1995 Opera Wrocławska 

1995-2001 

160-lecie gmachu opery 
i 55-lecie polskiej sceny 
ope.I.Q~j w~~łQ)4'i \L, o' I" I 

LI: ~ 1' t U K Tradycje i dzień dzisiejszy 
l,J l:'..eji,ti:?. ~ rapm:-wrocławskiej 

W przygotowaniu: 

TRAVIATA 
G. Verdi 
HALKA 

St. Moniuszko 

G. Verdi NABUCCO - Video 

Na łamach prasy 
2003 Na łamach prasy 2004 

60 lat polskiej sceny operowej 
we Wrocławiu 1945-2005 




