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Dobro 1 Io. cnota 1 występek . podłość 1 zlachetność Odwieczne, wzajemnie prze 
ciwstawne . choć wzajem się uzupe ł niające oblicza ludzkiej natury ... 

Lukrecję Borgię przekazy histo r ii sportretowaly 1ednakze wylącznie w czarnych bar 
wach wyuzdania 1 zbrodni Sprzyialy temu czasy 1 rygory, czy tez ich brak . ówczesnego 
świata , toczonego gangreną rozpasania , Rzymu wielkiego lupanaru .. Rozw1ąztość 
była no tą . a roda - kluczem do władzy i skar ca . Ówczesnych kurtyzan . wabionych 
z całej Europy bogactwem i ho1nośc1ą protektoró 1, nie dotykala bowiem 1nfam1a. 

Najba nie1szą z nich była bez wątpienia Lukre ja Borgia Jasnowłosa . przezroczysta. 
ekstatyczna św. Katarzyna . jak Ją pochlebczo uw1eczn1t Pinturicchio, twórca watykań
skich fresków. a zarazem nieodrodne dziec o swe1 epoki . spadkob1erczyn1 klan Bor
giów, opisanego w h1stori na1mroczniejsz m1 określen ami: gdzie mord i kazirodztwo 
przeplatały się po wielekroć 

Czy tak w 1stoc1e było? 

Co m1ala w sobie ta kobieta . by być przez stulecia Jedynie synonimem zla? 

I z' oże istnieć zlo. jeśli nie towar y zyloby m dobro? 

Czy czerń 1est dostatecznie widoczna , jeśli z tto nie slużą 1e1 jasne b y? 

Musiał się na tym zastanawiać Gaetan Donizetti , gdy wbrew pierwowzorowi 1ctor 
Hugo widzącego w Lukreq1 jedynie „naiohydnie1sze. aibardz1ej odpychające. na1do-
konalsze zwyrodnieni moralne· . malo al niebiańską . gęstą od west hn1en muzyką 

portret JUZ nie t le kochanicy . co skrywającej bolesna tajemnice k chające1 matki. 

Czy w1edz1at . że przeszedłszy nawrócenie . przywdziała v. losie n nicę . sta1ąc się me 
nasem ztu k1 , a także uwi elb i aną / Fe rrarze . gdzie osiadła po śmierci swych protek
torów. miłosierną jalmuzniczką . karmiącą za sprzedane klej oty biednych 1 potrze 
bujących oraz opiekunką prześladowa 1ych Żydów . chronionych wydanym przez nią 
dyktem? 

Cz znal Je1 ponad pięt nas oletnią oresponde cię z jednym z ajw1ększych wtosk1ch 
humanistów. 1akim byt wenec1an1n P1etro Bembo? 

Czy• iedzial . że t . którą nazywano Wielka Kurtyzaną Rzymu, odeszla ze świata iako 
wie ka pokutnica . pisząc na dwa dni przed śm1erc1ą do papieża 

„ a1m1/osiernie1szy Stwórca u zynil mi tak wielki dar. ze znam konie 
mego zywota 1 czuję . ze za parę godzin 1e będzie mnie tutaj. po przy1ę 

ciu wszak e wczesnteJ wszystkich sakramentów Kościola . I re1 właśnie 
chwili 1ako chrześc1jank . choć grzesznica, pamiętam , by błagać Waszą 
Św1ątobl1wość, aby raczył, czerpią z duchowego skarbca. wstawić się za 
moją duszę swoim świętym błogosławieństwem ; i o to pok rnie pr szę. 
I Jego Święte; Łasce polecam pana mego Malzonka oraz dzieci OJe. lu 
gi Waszej Św1ąlobliwości. 
Dan w Ferrar e, XI/ dnia czerwca. roku 1519. o godzinie XIII. 
Waszej Św1ątobliwośc1 pok o na sługa Lu rec1a da Este „ 

Odp wiedz1ą na wszystkie wątpl1 ości niech będz1 muzyka .. 

iesm iertelna 1 wielka, Jak wielki 1 nieśmiertelny jest mit naistynn1ejsZeJ 1awnogrzesz
nic d by nowozytnej 
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Urodził się 29 listopada w Bergamo, otrzymując na chrzcie imiona Domenico Gaetano Maria. 
Był jednym z sześciorga dzieci Andrei Donizettiego, dozorcy domu, i szwaczki Domeniki z domu Nava. 

Rozpoczyna naukę na muzycznych kursach dobroczynnych prowadzonych w Bergamo przez znanego 
kompozytora operowego Simona Mayra, który stał się z czasem protektorem i przyjacielem Gaetana. 

Dzięki staraniom Mayra podejmuje studia w sławnej Accademia Filarmonica w Bolonii , gdzie otrzymuje 
gruntowne wykształcenie muzyczne, a jego mistrzem jest kompozytor i teoretyk Stanislao Mattei. 

W Bolonii powstaje pierwsza opera Donizettiego Pigmalion (wystawiona w Bergamo dopiero w 1960) 
oraz młodzieńcze kwartety smyczkowe i symfonie. 

Wraca do Bergamo, gdzie komponuje nieukończone opery Gniew Achillesa i Olimpiada 
(dotąd nie wystawiane) oraz Henryka Burgundzkiego, ale też utwory kameralne, wokalne i religijne. 

Powodzenie premiery Henryka Burgundzkiego w Wenecji owocuje pierwszymi 
zamówieniami operowymi. Wenecka premiera farsy Szaleństwo karnawałowe. 

Opery: Mali wędrowni wirtuozi w Bergamo i Cieśla łotewski w Wenecji. 

Premiera opery buffa Wesele w willi w Mantui . 

Donizetti wyjeżdża do Rzymu, gdzie dzięki poleceniom Mayra wkracza w świat artystyczny miasta. 

Wielki sukces nowej opery Zoraida z Grenady w Rzymie ustala pozycję kompozytora 
we włoskich teatrach operowych. Udane premiery Cyganki i Listu anonimowego w Neapolu. 
Niepowodzenie opery Klara i Serafin w mediolańskiej La Scali. 

Przebywa w Neapolu, gdzie komponuje kantatę i wystawia bez powodzenia dwie opery: 
Alfreda Wielkiego i Szczęśliwe oszukanie. 

Sukces Nauczycie/a w kłopotach w Rzymie i nie najlepsze przyjęcie Emilii z Liverpoolu w Neapolu. 

Powstają opery: Alahor z Grenady i Zamek inwalidów dla Palermo (premiery 1826). 

Premiera Elvidy w Neapolu. Powstają też: Gabriella di Vergy (pośmiertna premiera w Neapolu, 1869) 
i farsa Piękna branka, która nie doczekała się wystawienia . 

Rzymska premiera opery Olivio i Pasqua/e. Donizetti pozostaje w Rzymie pod urokiem panny 
Virginii, córki znanego adwokata Vassellego, i zyskuje wzajemność. Jej rodzice wahają się jednak 
ze zgodą na ślub, powątpiewając w stabilizację finansową kompozytora. Z tego powodu podpisuje on 
kontrakt na trzy lata z impresariem Domenico Barbają, zobowiązując się do komponowania dla niego 
czterech oper rocznie. Neapolitańskie premiery: Ośmiu miesięcy w dwóch godzinach, Burmistrza miasta 
Saardam i wielki sukces satyrycznej farsy operowej Stosowności i niestosowności teatralne 
z własnym tekstem Donizettiego. 

Premiery Wygnańca z Rzymu w Neapolu i Aliny, królowej Golcondy w Genui. Slub Donizettiego 
z Virginią Vasselli w Rzymie. Nowożeńcy zamieszkują w Neapolu, gdzie wystawione zostają kolejne 
opery kompozytora: Jan z Calais i Tłusty czwartek. 

Zostaje dyrektorem muzycznym królewskiego Teatro San Carlo w Neapolu. Przychodzi na świat 
pierwszy syn kompozytora , który umiera niedługo po porodzie, podobnie jak dwoje następnych dzieci. 
Premiery Parii i Elżbiety na zamku Kenilworth w Neapolu. 

Kolejne prace dla Neapolu: Rzekomi wariaci, Potop powszechny i !me/da z Lambertazzi. 
Rzymski sukces Anny Boleny, która przynosi Donizettiemu rozgłos w całej Europie. 

incenzo Roscioni: Gaetano Donizetti 
z partytu rą Łuqi z Lammermooru I rycina ) 
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Premiery Franceski z Foix oraz Romantyczki i człowieka w czerni w Neapolu, 
powstaje też Jan z Paryża (premiera w med i olańskiej La Scali , 1839). 

Opera Fausta w Neapolu. Hugo, hrabia Paryża w La Scali . Ogromny sukces opery komicznej 
Napój miłosny w mediolańskim Teatra della Canobbiana i premiera Sancii z Castiglii w Neapolu . 

Kolejne premiery oper Donizettiego: Szalony w Rzymie, Parisina we Florencji, Torquato Tasso 
w Rzymie i głośna Lukrecja Borgia w La Scali. 

Powstają opery: Rosamunda angielska dla Florencji , Maria Stuart (premiera w wersji pt Buondel
monte w Neapolu, 1834; a w wersji oryginalnej w Mediolanie, 1835) i Gemma z Vergy dla La Scali. 

Donizetti zostaje profesorem kontrapunktu i kompozycji królewskiego konserwatorium w Neapolu, 
co poza prestiżem daje mu stały dochód. Gioacchino Rossini zaprasza go do Paryża z nową operą 
Marin Faliero dla Theatre ltalien. Triumf premiery Łucji z Lammermooru w neapolitańskim 
Teatra San Carlo. Komponuje Messa da Requiem po śmierci Vincenza Belliniego i Symfonię 

opartą na tematach z oper zmarłego. Śmierć ojca kompozytora. 

Umiera matka Donizettiego, a jego żona zapada na zdrowiu. Premiery: Belizariusza w Wenecji 
oraz Nocnego dzwonka, Betly i Oblężenia Calais w Neapolu. 

Opera Pia z To/omei w Wenecji . Umiera Virginia, ukochana żona kompozytora, który w rozpaczy 
pisze do szwagra: „Będę wiecznie nieszczęśliwy. Nigdy tak szczerze nie pragnąłem śmierci jak 
obecnie ... Bez ojca, bez matki , bez żony, bez dzieci ... Dla kogo więc mam pracować? Dla kogo? 
Będę szczęśliwy, kiedy ona wybłaga u Boga moją śmierć i nasze wieczyste połączenie ". Opera 
Robert Devereux w Neapolu. 

Premiera Marii z Rudenz w Wenecji . Pracuje też nad operą Poliuto dla sceny neapolitańskiej . 

Powstaje opera Książę Alby ( pośmiertna premiera w Rzymie , 1882). Po ostrych zatargach z cenzurą 
neapolitańską, która nie zezwala na wystawienie opery Poliuto, kompozytor wyjeżdża do Paryża. 
Premiera tej opery w Neapolu odbyła się dopiero w 1848 roku. 

Paryskie premiery Córki pułku w Opera Comique oraz Męczenników (przeróbki Po/iula} i słynnej 
Faworyty w Grand Opera. 

Nowe opery: Ade/ia dla Rzymu , Rita ( pośmiertna premiera w paryskiej Opera Comique, 1860) 
i Maria Padilla dla mediol ańskiej La Scali. 

Zaproszony do Wiednia, Donizetti wystawia tam z wielkim sukcesem Lindę z Chamounix, 
a w ślad za tym otrzymuje tytuł nadwornego kompozytora i dyrygenta orkiestry dworskiej. 

Wraca do Paryża, gdzie w Theatre ltalien dochodzi do głośnej premiery jego nowej opery 
komicznej Don Pasqua/e . Kolejne opery to: Maria z Rohan w Wiedniu i Don Sebastiano 
w paryskiej Grand Opera . 

Neapolitańska premiera Cateriny Camaro, ostatniej opery Donizettiego. 

Pierwsze objawy choroby psychicznej kompozytora: uporczywe bóle głowy i ogólne osłabienie . 

Bratanek umieszcza podstępnie Donizettiego w zakładzie zamkniętym w lvry pod Paryżem , 

gdzie kompozytor przebywa niemal w więziennych warunkach. 

Interwencja oddanego kompozytorowi barona Eduarda de Lannoy powoduje, że po 16 miesiącach 
chory opuszcza szpital i zostaje tymczasowo ulo}owany w paryskim apartamencie, 
gdzie odwiedzają go przyjaciele . Wreszcie, zostaje przewieziony do rodzinnego Bergamo, 
a tam na zaproszenie baronowej Rosy Ba'soni spędza zimę pod troskliwą opieką w jej pałacu . 

Po niespodziewanym wylewie krwi do mózgu Gaetano Donizetti umiera 8 kwietnia w Bergamo. 
W jego pogrzebie na podmiejskim cmentarzu Valtesse uczestniczą tłumy i liczni przyjaciele, 
oddając cześć wielkiemu kompozytorowi. Dopiero w 1875 roku doczesne szczątki Donizettiego 
przeniesione zostały do kościoła Santa Maria Maggiore w Bergamo. 

[W kronice uwzględniono przede wszystkim twórczość operową kompozytora, ale poza tym pozostaw~ on ogromny dorobek 
muzyczny: oratoria, kantaty, hymny, muzykę religijną, kompozycje symfoniczne i kameralne, utwory fortepianowe i wokalne.] 

Giovanni Carnevali zwa y Il Picc io Gaeta no Don izetti . 
Muzeum Teatralne La Scala , Med io lan 
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Gaetana Donizettiego, jego życie i dokonania artystycz
ne oceniać można w dwóch różnych wymiarach histo
rycznych. Wymiar pierwszy, najprostszy i oczywisty, to 
jego twórczość jako czołowego przedstawiciela opery 
włoskiej XIX stulecia, jednego z najwybitniejszych re
prezentantów stylu bel canto. Z tego punktu widzenia 
ranga dokonań artystycznych Donizettiego wydaje się 

bezdyskusyjna, choć pewne szczegóły z tym związane 
warto doprecyzować. 

BEL CANTO, CZYLI PIEKNY ŚPIEW 

Czołowa trójka owej epoki XIX-wiecznego bel canta -
Bellini , Donizetti i Rossini , nie stanowi bynajmniej este
tycznego monolitu, choć może się tak na pierwszy rzut 
oka wydawać. Pomiędzy tymi muzykami istnieją dość 
istotne różnice skali talentów, ale też różnice wynika
jące przede wszystkim z ich odrębnych osobowości. 
Przypadek szczególny stanowi tu Vincenza Bellini , 
którego zbyt wczesna śmierć uniemożliwia ostateczną 
ocenę jego talentu. Mimo to - zwłaszcza z perspekty
wy owej sztuki XIX-wiecznego bel canta, doskonałości 
i szlachetności tworzonych przez niego fraz wokalnych -
wydaje się postacią najwybitniejszą Donizetti i Rossini 
różnili się zdecydowanie artystycznymi temperamen
tami. Geniusz muzycznego komizmu zawarty w par
tyturach Rossiniego, działający precyzyjnie na podo
bieństwo najdoskonalszego mechanizmu, zdominował 
zdecydowanie jego osobowość i nie znajdował konku
rencji w twórczości żadnego innego kompozytora tam
tych czasów. Na tym tle opery seria Rossiniego mogą 
wydawać się niekiedy zbyt konwencjonalne. Natomiast 
dokonania Donizettiego trzeba uznać za najbardziej 
uniwersalne i umiarkowane. Oznacza to, że jego opery
zarówno te komiczne, zwłaszcza zaś te o zacięciu dra-

matycznym (opery seria) trzeba uznać za wzorcowe 
wobec obowiązującej formuły stylistycznej epoki, która 
wyznaczała niejako praktyczne granice profesjonalizmu 
każdego z ówczesnych kompozytorów. W tych ramach 
czysto muzyczny talent Donizettiego wznoszący się 

często na autentyczne wyżyny artyzmu, nie dosięgał 
jednak trudnej do zwerbalizowania granicy geniuszu, 
której niekiedy bliżsi zdawali się być Bellini i Rossini. 

Kolejny szczegół, który należy doprecyzować, to 
samo określenie bel canto, bowiem ma ono również 
dwojakie znaczenie. Pierwsze z nich, związane bez
pośrednio z twórczością Donizettiego, to obiegowa na
zwa stylu operowego funkcjonującego w XIX stuleciu, 
pojęcie w tym znaczeniu dość wąskie, ograniczające 
się bowiem w gruncie rzeczy do sporej grupy kompo
zytorów włoskich działających w tym czasie, a którym 
przewodziła wymieniona trójka. 

Pojęcie drugie jest znacznie szersze i ważniejsze . 

Bel canto, mówiąc wprost - piękny śpiew, dominacja 
elementu wokalnego w całej strukturze operowego 
dzieła , oznacza w istocie immanentną cechę włoskiego 
stylu operowego, cechę, która narodziła się już w XVll 
stuleciu i mimo wielu póżniejszych ewolucyjnych prze
mian przetrwała niemal do naszych czasów Twórczość 
Donizettiego jest jednym z najlepszych i najbardziej 
wyrazistych przykładów dominacji bel canta w tradycji 
operowej Włoch, choć przecież sam „piękny śpiew" był 
już w XIX wieku zupełnie inaczej pojmowany niż w wie
ku XVll. 

Drugi wymiar historyczny wpływający bezpośrednio 
na postrzeganie twórczości Donizettiego, to miejsce 
i rola owego wąsko pojmowanego włoskiego stylu bel 
canto w ogólnej ewolucji operowego gatunku. Wiek XIX, 
a zwłaszcz< 2go druga połowa, przyniosła wiele prze
wartościowan i zasadniczych przemian pod tym wzglę-
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dem. Warto pamiętać , że przez dłuższy czas opera HISTORIA WKRACZA NA SCENĘ 
traktowana była do pewnego stopnia jako coś w rodzaju 
„opus-italicum", rodzaj teatru muzycznego wymyślone- Tematyka historyczna intrygowała kompozytorów nie-
go przez Włochów i wywodzącego się bezpośrednio mal od samego zarania operowego gatunku. Wpraw-
z tradycji artystycznych tego kraju, co nie jest przecież dzie na samym początku, w epoce baroku, na operowej 
pozbawione racji. Dziewiętnastowieczne bel canto jest scenie dominowały postacie i wydarzenia czerpane 
w wymiarze historycznym kolejną manifestacją takiego z legendarnego świata mitologii greckiej i rzymskiej, 
poglądu. Dla wielu melomanów opera XIX wieku kojarzy było to jednak całkowicie zgodne z duchem epoki, 
się przede wszystkim z operą włoską, z twórczością ta- której zasady estetyczne w wielu sprawach otwarcie 
kich kompozytorów jak Donizetti, Rossini , Verdi , a nawet nawiązywały do antycznych wzorców. Warto jednak 
dalej, z Puccinim, który w gruncie rzeczy od istoty stylu zauważyć, że owi mitologiczni bohaterowie, bogowie 
włoskiego daleko nie odszedł. Warto jednak pamiętać, i półbogowie zachowywali się tak jak zwyczajni śmier-

że przez ponad 200 lat historii operowego gatunku telnicy. Kochali , zdradzali , wojowali i mordowali. Swiat 
zdarzyło się bardzo wiele. Zaistniały nowe prądy, idee mitologii, choć nierealny, był właściwie odbiciem życia 
estetyczne, objawiły się radykalne różnice w twórczości realnego. Zresztą i w tamtych czasach na operowej 
operowej różnych narodów, wreszcie ugruntował się za- scenie pojawiały się także autentyczne postacie histo-
sadniczy i podstawowy podział w ramach całego gatun- ryczne. Już u Monteverdiego w jednym dziele - w Ko-
ku na czystą formułę operową i dramat muzyczny. Po- ronacji Poppei występują aż trzy takie postacie (Neron, 
dział ten - jak się zdaje - przeżył swoje apogeum właśnie Poppea, Seneka). W póżniejszych latach pojawi się 

w XIX stuleciu także za sprawą grupy kompozytorów cala galeria autentycznych władców świata antycznego 
włoskich , przedstawicieli bel canta reprezentujących w Grecji i Rzymu: Aleksander Macedoński, Juliusz Cezar 
sposób krańcowy „czystą" ideę formy operowej - zjed- i wielu innych. 
nej strony, i choćby sztandarowa odmienną postawę Wiek XIX i epoka Romantyzmu zdecydowanie ode-
Richarda Wagnera - z drugiej. Nie jest też dla nikogo szły od świata antyku , zastępując mitologicznych boha-
tajemnicą, że z punktu widzenia tego, co nastąpiło póż- terów i starożytnych władców postaciami wywodzącymi 
niej, z punktu widzenia dalszej ewolucji całej sztuki eu- się z o wiele późniejszych legend różnych narodów. 
ropejskiej zwłaszcza na przełomie stuleci i pierwszych Przede wszystkim scenę operową zaczęły wówczas 
dekad XX wieku, tradycyjna formuła operowa stała się zaludniać autentyczne postacie historyczne, które przez 
jednym z symboli konserwatyzmu artystycznego, wręcz stulecia wywierały bezpośredni wpływ na kształtowanie 
zachowawczych poglądów estetycznych, co skrzętnie , się nowożytnej historii naszego kontynentu . Skompliko-
a nawet perfidnie wykorzystywała często awangarda lat wane dzieje polityczne i koleje życia niektórych wład-
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych . Paradoksalnie jed- ców, prowadzone przez nich wojny, skomplikowane ży-
nak twórczość Donizettiego, Belliniego czy Rossiniego cie osobiste - tragiczne lub szczęśliwe miłości , perfidne 
ma w dalszym ciągu ogromne rzesze wielbicieli, mimo intrygi polityczne , wszystko to stawało się wymarzonym 
że wyobraźnia współczesnego odbiorcy operowego wręcz tematem operowych librett. 
dysponuje o wiele rozleglejszą paletą doznań estetycz- Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że twórcom tych 
nych , niż było to w wieku XIX. Wytłumaczenie tego faktu dzieł - librecistom i kompozytorom - chodziło o przed-
jest proste. Fenomen sztuki operowej polega bowiem stawianie na operowej scenie historycznej prawdy. Au-
na tym, iż niezależnie od kraju, z jakiego się wywodzi, tentyczne postacie wielkich władców oraz ich politycz-
epoki i stylu, do jakiego nawiązuje , najtrwalszym i nie- ne czy też osobiste perypetie to po prostu niezgłębione 
wzruszonym fundamentem każdego dzieła operowego bogactwo gotowych szablonów dramaturgicznych. Po-
jest ludzki glos i jego możliwości ekspresji artystycznej zwalają one na łatwe budowanie prostych i barwnych 
jako najdoskonalszego i w dodatku żywego instrumen- sytuacji scenicznych o niezwykłym napięciu emocjonal-
tu muzycznego. Bywało w historii opery i tak, że czysto "" nym, a to właśnie najprościej oddać można środkami 
muzyczne walory dzieła musiały ustępować niekiedy muzycznymi, często znacznie mocniej i wyraziściej 
miejsca nieprzepartej miłości do pięknego śpiewu i wir- niż przy pomocy słów. Oto istota operowej konwencji 
tuozerii wokalnej, choć najwybitniejsi twórcy potrafili wyznaczająca granice jej tożsamości. Dzieła opero-
z powodzeniem łączyć te dwie wartości. Włoskie bel can- we nigdy nie były i nie będą sensacyjnymi dramatami 
to XIX stulecia to niewątpliwie jeden z najwspanialszych akcji, ale potrafią za to wspaniale uwidocznić sylwetki 
hołdów złożonych pięknu i możliwościom ludzkiego gło- psychologiczne poszczególnych postaci lub odmalo-
su , a cała twórczość Gaetana Donizettiego wyraża to wać charakter rozgrywających się wydarzeń . Czysto 
w sposób bardzo dobitny. abstrakcyjne środki wyrazu artystycznego, jakimi dys-
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ponuje muzyka, są pod tym względem niezastąpione. 
Warto przypomnieć, że już w epoce baroku - także na 
użytek sztuki operowej - opracowano choćby cały kata
log typów i rodzajów arii, wyrażających określone stany 
emocjonalne poszczególnych bohaterów, oparty na tak 
zwanej teorii afektów. 

W epoce Romantyzmu kompozytorzy zarzucili już 
wprawdzie przestarzałą teorię afektów, ale podobnie 
jak ich poprzednicy, nie si lili się na zachowanie auten
tyzmu czy prawdy historycznej na operowej scenie. 
Libreciści ingerowali więc swobodnie w życie i wyda
rzenia dotyczące operowych bohaterów nawet wtedy, 
kiedy były to osobistości w stu procentach autentyczne 
- z krwi i kości. Liczyła się bowiem nie autentyczność 
i bogactwo wydarzeń, nawet jeś li były one rzeczywi
ste, lecz umiejętne budowanie scenicznej ekspresji 
i napięcia emocjonalnego we wzajemnych stosunkach 
bohaterów operowego dramatu. Nieocenionymi pier
wowzorami takich librett stawały się najsławniejsze ar
cydzieła literackie minionych epok, począwszy choćby 
od dramatów Williama Szekspira aż po modne powieści 
historyczne lub awanturnicze póżniejszych autorów jak 
Byron , Schiller, Walter Scott czy Victor Hugo 

HISTORIA POWSTANIA I PRAPREMIERA 
„LUKRECJI BORGII" 

Lukrecja Borgia jest czterdziestą czwartą operą w do
robku kompozytorskim Gaetana Donizettiego liczącym 
aż siedemdziesiąt ukończonych dzieł . To ogromna 
ilość zważywszy, że wszystkie one powstały w ciągu 
dwudziestu siedmiu lat. Można więc z całą pewnością 
powiedzieć , że mamy do czynienia z partyturą w peł
ni dojrzałą, a wszystko, co jest w niej zawarte, określa 
podstawowe cechy jego talentu oraz poziom kompozy
torskiego profesjonalizmu. Trzeba mieć jednak również 
świadomość , że dzieło powstało zaledwie w miesiąc, co 
z pewnością miało wpływ na ostateczny kształt partytu
ry, choć taki styl pracy nie dotyczył przecież wyłącznie 

Lukrecji Borgii. Była to do pewnego stopnia wymuszona 
przez publiczność - zwłaszcza wioską - tradyqa ciągną
ca się od XVll wieku, ściśle rzecz biorąc od momentu, 
kiedy opera ze sztuki dworskiej, pałacowej, przekształ
ci/a się w rozrywkę dostępną szerokiej publiczności ," 
domagającej się od kompozytorów coraz to nowych 
dzieł produkowanych nieraz w iście zawrotnym tempie. 
Niestety tradycja ta przetrwała do XIX wieku i uległ jej 
także Donizetti. Pozostaje faktem, że spośród wszyst
kich ukończonych oper zdecydowana mniejszość za
sługuje na miano wybitnych, zaś pozostałe spełniają 
lepiej lub gorzej warunki wypracowanego w tamtej epo
ce schematu, który tak zdolny i zręczny kompozytor jak 
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Donizetti potrafił wypełnić muzyczną treścią w miesiąc 
bez trudu. Operowy rynek tamtych lat funkcjonował 
dynamicznie, i jest to dla nas - ludzi XXI wieku rzecz 
całkowicie zrozumiała . 

Do premiery nowej opery doszło ostatecznie 26 gru
dnia 1833 roku w mediolańskiej La Scali mimo wielu 
dodatkowych kłopotów niezależnych od Donizettiego. 
Zaczęło się od niedotrzymania terminu przez libre cistę 
Felice Romaniego, potem konflikty z cenzurą i potom
kami rodu Borgiów, wreszcie konieczność przełamania 
groteskowych żądań wykonawczyni tytułowej roli Lu
krecji - Henriette Meric-Lalande. Domagała się ona od 
twórców opery dość bezsensownych zmian w libretcie, 
wynikających wyłącznie z jej gwiazdorskiej postawy, 
a nie dotyczących przecież tego, co najważniejsze 

- muzyki i śpiewu. Lukrecja po raz pierwszy miała po
jawić się na scenie z twarzą zasłoniętą maską Mimo 
tych przedpremierowych perturbacji Lukrecja Borgia 
okazała się jedną z bardziej wartościowych partytur 
Donizettiego, także ze względu na intrygującą i barwną 
postać tytułowej bohaterki. 

Zwróćmy jeszcze uwagę na zastanawiający fakt, 
choć nie związany bezpośrednio z nową operą Dziełem 
Donizettiego bezpośrednio poprzedzającym powstanie 
Lukrecji Borgii była opera Torquato Tasso powstała na 
zamówienie rzymskiego Teatro Valle, która miała być 

hołdem złożonym przez kompozytora genialnemu po
ecie w/oskiego renesansu. Ciekawostką jest zauważal
ne pokrewieństwo treści obu dzieł, związane z dziejami 
rodu Estów w Ferrarze. Treścią opery Torquato Tasso 
jest bowiem domniemany Uak już wiadomo nie mają
cy miejsca) romans poety z Eleonorą d'Este, wnucz
ką Lukrecji Borgii i Jej ostatniego męża księcia Alfonsa 
I d'Este. Jak głosiła legenda, w wyniku tego romansu, 
Torquato Tasso miał zostać wtrącony do więzienia przez 
brata Eleonory- księcia Alfonsa li d'Este. Kolejna opera 
Donizettiego cofa więc nas niejako o kilkadziesiąt lat 
wstecz w stosunku do tych wydarzeń. Nie mamy jednak 
dowodów na to , że pokrewieństwo treści obu oper było 
przez kompozytora wcześniej planowane, przeciwnie, 
był to raczej rezultat niezwykłej popularności w tamtym 
czasie dramatu Victora Hugo Lukrecja Borgia, który stał 
się pierwowzorem literackim libretta przyszłej opery. 

LUKRECJA W TRADYCJI 
I BADANIACH HISTORYCZNYCH 

Autentyczna postać Lukrecji Borgii i jej czasy to z pew
nością fascynujący temat kryjący w sobie materiały 

nie dla jednej, lecz dla dziesiątek opowieści równie 
dramatycznych i okrutnych, jak ta, która stała się te
matem opery Donizettiego. W dodatku jest to opowieść 

zmyślona, nie oparta na żadnych udokumentowanych 
faktach. Dotyczy bowiem tragicznej śmierci domniema
nego, nieślubnego syna Lukrecji , który został mimowol
nie pozbawiony życia przez własną matkę w wyniku 
zawiłych intryg osobistych i politycznych na dworze jej 
męża - Alfonsa I d'Este. Jak wynika choćby z fascynu
jącej książki Marii Bellonci11, z pedantyczną dokładno
ścią opisującą całe życie Lukrecji Borgii i otaczające Ją 
środowisko , istnienie owego nieślubnego syna było co 
najmniej wątpliwe, a dotyczyć by musiało bardzo mło
dej Lukrecji w wieku około osiemnastu lat. Wątek ten 
podchwycił jednak ochoczo Victor Hugo, umieszczając 
go w swym dramacie, a po nim przejął librecista opery 
- Felice Romani 

Postać Lukrecji w operowym ujęciu i rozgrywające 
się wydarzenia nie są na szczęście tak krwawe , jak 
w dramacie Victora Hugo. Przyczyniła się do tego bez 
wątpienia również sama konwencja operowa, z natu
ry rzeczy upraszczająca i łagodząca przedstawiane 
wydarzenia. Hugo bowiem - jak wiadomo - lubił dość 

mocno ubarwiać własną fantazją życie autentycznych 
postaci historycznych swoich dramatów Wystarczy 
choćby wspomnieć inne dzieło tego pisarza , które stało 
się pierwowzorem literackim dla wyjątkowo popularnej 
opery - Rigoletto Giuseppe Verdiego - Król się bawi 
(Le roi s'amuse). Francuski król Franciszek I, jeden 
z najwspanialszych władców tego kraju, który zasłynął 
w historii między innymi swym uwielbieniem dla sztuki 
i opieką, jaką otaczał największych artystów 21, przed
stawiony jest wyłącznie jako zwykły bawidamek uwo
dzący podstępnie córkę swego poddanego. 

Z pewnością na współczesną obiegową wiedzę 
dotyczącą Lukrecji Borgii , jej zbrodniczego charakteru 
i tego wszystkiego, czego miała dokonać , pewien wpływ 
mogła wywrzeć również wyobrażnia Victora Hugo. 
Choćby sprawa niezwykłej trucizny, której jakoby uży
wała do swych morderczych czynów - szczegół istotny 
również w związku z treścią opery Donizettiego. Zwraca 
na to uwagę Maria Bellonci w swej znakomitej książce : 

(„.) lubująca się w mrokach wyobraźnia Victora Hugo 
uczyni/a z niej (z Lukrecji - przyp.WA.B) Erynię-truci
cielkę. Mnóstwo razy rozważana by/a zagadka słynnej 
borgiowskiej cantarelli - czy by/ to istotnie tak rewelacyj
ny, perfidny wynalazek, takie arcydzieło łotrostwa, i czy 
rzeczywiście mogla ona zadawać śmierć w określonym 
dowolnie, z góry odmierzonym czasie? ( „). 

Postać Lukrecji Borgii funkcjonuje więc w po
wszechnej wyobraźni jako swego rodzaju demon zła, 

kobieta tyleż piękna , co okrutna i niemoralna, która bez 
najmniejszych skrupułów pozbawiała życia wszystkich 
swych wrogów przy pomocy najbardziej wymyślnych 
intryg. Ta właśnie trucizna - cantarella, czy też aqua 

tofana jak ją nazyvvano, uśmierciła - tym razem jednak 
przez przypadek - Jej operowego, nieślubnego syna 
Gennaro. Słowem , na Lukrecj i z upodobaniem skon
centrowano wszelkie zło tamtego miejsca i czasu, być 
może dlatego, że była kobietą, gdy tymczasem inne, 
bliskie jeJ osoby nie mniej miały na sumieniu. Wystarczy 
przyjrzeć się postaci jej ojca, kardynała Rodrigo Borgii, 
późniejszego papieża Aleksandra VI, aby uświadomić 
sobie w jakim środowisku przyszła na świat Lukrecja 
i jacy ludzie ukształtowali jej charakter. 

Niektórzy współcześni badacze próbują zmienić 

nieco ten jednostronnie niekorzystny wizerunek Lu
krecji Borgii. Na przykład prof. Diane Yvonne Ghirardo 
opublikowała w periodyku „Renaissance Quarterly" wy
dawanym przez The Renaissance Society of America 
obszerny tekst, w którym zwraca uwagę na zupełnie 
nie znane cechy osobowości Lukrecji Borgii . Jej sied
mioletnie badania archiwów wskazują niezbicie na fakt, 
że księżnę Ferrary często bardziej niż intrygi polityczne 
interesował biznes w zupelnie współczesnym rozumie
niu tego słowa. Prof. Ghirardo opisuje działani a Lukrecji 
polegające na systematycznym wykupywaniu za niską 
cenę bezużytecznych bagien i przekształcaniu ich 
w żyzne ziemie rodzące pszenicę, jęczmień , fasolę , 

oliwki czy len. To prawdziwie kapitalistyczne zachowa
nie: powiększenie własnego kapitału poprzez nabycie 
jakiegoś dobra - w tym przypadku ziemi - po możliwie 
najniższej cenie - stwierdza prof. Ghirardo31 

PARTYTURA 

Lukrecja Borgia Donizettiego, w zgodzie z podstawową 
zasadą konwencji włoskiej opery bel canta , koncentruje 
się przede wszystkim na treści prostej i czytelnej emo
cjonalnie, starając się wyrażać ją jak najlepiej i najpeł
niej środkami muzycznymi. Temu celowi służą wielkie 
arie, duety oraz wszelkie inne sceny zbiorowe, jednak 
na pierwszy plan wysuwa się zawsze element wokalny 
muzyki, co wynika z samej istoty konwencji bel canta. 
Pozostałe elementy struktury dzieła - choćby orkiestra 
- pelnią rolę towarzyszącą lub wspomagającą frazę 
wokalną. Partytura Lukrecji Borgii spełnia te warunki 
rzec można nie tylko w sposób wzorcowy, ale niekie
dy przekracza ów szablon , wzbogacając nieco muzykę 
o nowe możliwości wyrazowe. Niektóre fragmenty dzie
ła - zwlaszcza wielkie sceny zbiorowe - antycypują już 

ewolucję włoskiej opery bel canto w stronę stylistyki, 
jaka będzie charakterystyczna np. dla dzieł Verdiego, 
zwłaszcza tych z pierwszych okresów jego twórczości. 
Jeśli wsłuchamy się na przykład w początkowe frag
menty prologu Lukrecji Borgii, mogą się nam one sko
jarzyć choćby z początkiem Verdiowskiego Rigoletta. 
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Linia ewolucji muzycznej formuły włoskiej opery seria 
XIX wieku jest bardzo czytelna, a styl bel canto może 
być z powodzeniem rozszerzony na część twórczości 
Verdiego, która w zasadzie tę ewolucję zamyka . 

Całkowita dominacja śpiewu w czystej strukturze 
muzycznej oper bel canto jest cechą charakterystyczną, 
nie do pomyślenia jest na przykład większa samodziel
ność orkiestry, nie mówiąc już o takiej roli, jaką spełniać 
ona będzie choćby w dziełach Richarda Wagnera. Trze
ba jednak przyznać, że Do-
nizetti w partyturze Lukrecji 
Borgii często przełamuje ten 
sztywny schemat pomocni
czej roli orkiestry i zwłaszcza 
w wielkich scenach zbioro
wych odgrywa ona istotną 

rolę. Takie właśnie sekwencje 
stanowią znaczną część par
tytury, wzbogacając wydatnie 
efekt muzyczny całości dzie
ła . Co do arii solowych, bę
dących bez wątpienia istotą 

stylu bel canto, w partyturze 
Lukrecji Borgii wyznaczają 
one zdecydowanie najwyż
szy poziom frazy wokalnej 
Donizettiego. Dają one peł
ną satysfakcję muzyczną 

zwolennikom tego stylu , jak 
i pełną możliwość wykonaw
com do wykazania się swym 
kunsztownym śpiewem Pod 
tym względem muzyka Lu-

Bel canto, piękny śpiew, dominacja elementu woka lnego 

w ca łej strukturze operowego dz i eła. ozn acza 1mmanent-

ną cec hę włoskiego stylu ope rowego, kt óra naro d z i ła się 

jU Z w XVll stuleciu 1 mimo wielu p ó źni e j szyc h ewolucyj -

nych przem ian p rz etrwała niem al do naszyc h czasów 

Włos kie bel can to XIX stu lecia to niewąt p liwie jeden z naj-

wspan ialszych hołdów ztozonych pięknu 1 możliwo ś c iom 

lud zkiego głosu , a cała twórczość Gaetana Doni zett iego 

wyraza to w sposób ba rdz o dobitny 

krecji Borgii w najmniejszym stopniu nie ustępuje innym 
operom Donizettiego, nawet tym najbardziej popular
nym jak Łucja z Lammermooru. Wydobycie na światło 
dzienne utworu nieco zapomnianego, pozostającego 

w cieniu historii, z pewnością wzbogaca i urealnia syl
wetkę artystyczną tego twórcy. Nie jest bowiem dobrze, 
jeżeli nazwisko kompozytora, mającego tak bogaty 
i różnorodny dorobek jak Gaetano Donizetti , kojarzy się 
z tytułami zaledwie kilku utworów. 

Wiktor Aleksander Bregy 

11 Maria Bellonci Lukrecja Borgia, jej życie i czasy, 
przekład Barbary Sieroszewskiej , PIW 1988. 
11 W posiadłości Franciszka I Cios Luce nieopodal zamku w Amboise 
pod koniec życia mieszkał Leonardo da Vinci i tam zmarł. 
3• Mariusz Błoński , Lukrecja Borgia- czarny charakter w jasnym świetle . 
Patrz: http://kopalniawiedzy.pl/LukrecJa-Borgia-Aleksander-Vl-papiez
ksiezna-Ferrary-irygacja-bagno-inweslycia-6522.html 

[Wiktor Aleksander Bregy, dyrygent, muzykolog i krytyk muzyczny. 
Ukończył studia dyrygenckie w warszawskiej Akademii Muzycznej. 
W latach 1966-75 pracował Jako dyrygent i współpracował z wydzia
łem wokalnym Akademii Muzycznej . Od roku 1975 rozpoczął działal
ność dziennikarską w Polskim Rad iu, z przerwą w latach 1981-91, 
kiedy byl związany z Teatrem Wielkim jako dramaturg 1 redaktor 
naczelny czasopisma ,Scena Operowa". Publikował leż w .Ruchu 
Muzycznym", ,Kulturze" oraz w programach teatralnych.] 
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„Lukrecja Borgia" w Teatrze Wielkim 

Li bre tto FELICE ROMAN I 
Muzyka GAETANO DONIZETTI 
Praprem iera Teatro alla Scala, Mediolan: 26 grudnia 1833 

Premiera po lska w Języku włoskim 
Teatr Wielki, Warszawa: 22 lipca 1843 

Dyryg ent GIOVANNI I JAN QUATTRINI 
Reżyser i a JAN TOMASZ SEWERYN JASIŃSKI 
Dekoracje ANTONIO SACCHETTI [?J. JÓZEF GŁOWACKI [?] 
Choreografia FILIPPO TAGLIONI 
Chórmistrz GIOVANNI/ JAN QUATTRINI [7] 

Obsada: 
Donn a Lu crezia Borg ia Laura Assandri 
Ma ffio Ors1ni Angela Villa-Bassi 
Gennaro Raimondo Castigliano 
Don Alfonso Giuseppe Napoleone Torre 
Solo w scenie baletowej Karolina Wendt 

Prem iera w j ęzyku po lsk im 
Teatr Wielki, Warszawa: 13 kwietnia 1846 
Prze kład li bre t ta Leon Sygietyński 

Dyrygent TOMASZ NIDECKI 
Reżyseria JAN TOMASZ SEWERYN JASIŃSKI 
Dekoracje ANTONIO SACCHETTI [?), JÓZEF GŁOWACKI [?] 
Chórmistrz ACHILLE BASSI [7] 

Obsada: 
Do nna Lu crez 1a Borg ia Ludwika Rywacka 
Ma ff10 Orsin 1 Józefa Turowska-Leśkiewiczowa 
Gennaro Julian Dobrski 
Don Alfonso Wilhelm Troschel 
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interpretacje 



.. wszystko [i nic) było dozwolone lub tolerowane . Knuto spiski, zdradzano. oszukiwano. od
wracano OJusze: wczorajszy wrog , dziś stawał się przyjacielem. Nikt nikomu nie wierzył . 

nawet wlasneJ rodzinie. A nawet przed nią miał się szc ególn1e na baczności Galeazzo Maria 
Sforza. władca Mediolanu, byt podeirzewany o otrucie swe1 matki; Francesca Bent1voglio , 
faworyzuiąc OJCa , el1minowala męża; lppol1to d'Este kazał wylupić oczy bratu. 0!1verotto 
Uffreducci zamordował swego wuja; Sig1smondo Malatesta g alc1l sw córki 1 zięcia . 

Ciekawe. że nikt lub prawie nikt tym się nie oburza!. Zbrodnia stawa ła się zbrodnią tylko 
wtedy, gdy chybiała celu Jeśli pozwalała go osiągnąć . racia stanu Ją uspraw1edl1wiała 1 ro -
grzeszala sprawcę Kiedy Cezar Borgia wymordował buntowników z Roman11 zwabiwszy ich 

diabelską zasadzkę . Machiavelli - 1 nie tylko on - poch alit en czyn 1 iego sprawcę. 
Ten calk wity brak skrupułów. ten brutalny cynizm. choć g aranlo 1al posiadanie wła

dzy [dopóki nowy uzur ator obaliwszy poprzedniego nie zagarnął jej . by z kolei zostać prze
pędzonym). to ieonak podtrzymywał na półwyspie wieczny sta wojny. Wojny i wo1enk1 yty 
na porządku dnia Kazdy pretekst by! dobry aby sięgnąć po broń: aruszenie granicy. nie 
dotrz many pakt , nie zapłacony rachunek , nieudane matzeństwo , zwykła znie Naga Z rów
ną łatwością dochodziło do poorzynania gardeł, Jak do zgody, by potem na no 10 nękać się 
i znów p iedynkować 

Zacina idea nie uspraw1edl1w1ala tych ciągłych bratobójczych walk. tych odwetóvv, w któ
rych zwycięzcy 1 zwyc1ęzeni , zwyc1ęzen1 1 zwycięzcy wyrzy al1 się . iakby w ich żytach, stward
niatych przez wieki chaosu , nie ply ęla la sama krew. O 1ednośc1 nikt nie myślał, nie tylko 
dlatego. że Kościół w swym ekumenicznym egoizmie przec1 1stawiał się ieJ 1 obawie. aby 
państwo narodowe, ograniczając iego działalność do funkCJi duchowych, nie osłab1Ło tej wła
dzy doc.zesnei. k órei poś 1ęc1l on awet wiarę . A takze dlatego, ze ikt nie zamierzał rezy
gnować ze s No1ch zdobyczy, zv !aszcza 1eśl1 osiągnął Je przemocą i oszustwem Podporząd
kowrini tych Jednostkowych interesów interesom zbiorowości. rezygnacja z ambicji . zaw1śc1 
i prz leJÓ1 - była to cena. Jakiej w\oscy ks1ążęt nigdy by nie zapłacili. Lepiej być słabym 
i podzielonym niz silnym i zgodnym 

Roberto Gervaso Borgiowie 

.. Przez następne . 1.ka lat , iak przystało potomkom możnego kardynała , pobteraly nauki 
u na1zdolnieJSZych rzymskich pedagogów. Zdobywały w1ed ę z zakresu na k humanistycz
nych, astronomii 1 astrologu , historii starozytnej . Uczyły się kilku Języków , w tym hiszpań
skiego, francuskiego i ang1elsk1ego, oraz . rzecz iasna, języka Kościoła, łaciny Dz1ęk1 swei 
inte 1genCJI i zam1ło an1u do ws ótzawodnictwa. Cezar regularnie osiągal celujące wyniki 
N jlepieJ iednak zapowiadala się Lukrecia Poza wszystkim innym miała bowiem niezłomny 
charakt r , którego głównym rysem była nieskażona prawość Większość dziewcząt zdoby
wała wykształcenie w klasztorach ; posyłano ie tam . odda1ąc pod opiekę świę tym . Lukrecję 
- za radą Adriany 1 za zgoda kardynala - oddano pod opiekę muzom. O iej rozwój dbali c1 sami 
wybitni pedagodzy, którzy kształcili Cezara 1 Juana. Poniewaz kochała sztukę , uczyła się gry 
n lutni. tańca i rysunku . Po mistrzowsku opanowala sztukę haftu na przetykanych srebrem 
1 zlotem tkaninach. Lukrecja wiedziała. ze ma poniekąd obov iązek roz ijać SWÓJ osobisty cza r 
1 te alenty, które podniosą ie1 wartość na matrymonialnym .. rynku ". W przysztośc1. poprzez 
1e1 matzeństwo , rodzina Borg1ó będzie mogla zawiązać korzystne soiusze Jedną z ulubio 
nych rozrywek Lukrecji stało się p1san1e wierszy.· Dlug1e godziny spędzała na uktadaniu strof 
przepojonych ek statyczną miłością do Boga albo , dla odmiany, poświęconych ziemskiej , ro
manty znej m i lości . Szczególną inspiraCją byty dla nie1 żywo t y świętych. Bywalo . ze słowa 
przepełniały JeJ serce 1 umysł w takiej obfi tości , iż nie nadążala przelewać ich na papier 

G1ulia Farnese traktowała Lukrecję Jak młodsza siostrę ; Adriana i kardynał otaczali Ją 
czulą opieką , toteż wyrastała na dziecko szczęśliwe 1 obdarzone m1Łym usposobieniem. Cie
kawa ś 1ata Łatwa we wspólzyciu. nie znosita wszel iej dysharmonii 1 niezgody. Robiła. co 
mogla . y przyczynić s;ę do zacho ania pokoju w rodzinie. „ 

Mario Puzo Rodzina Borgiów 



Archetyp matki, podobnie jak wszystkie inne archety
py, posiada nieskończoną różnorodność aspektów. 
Wymienię tutaj tylko te najbardziej charakterystyczne. 
Najważniejszy z nich to własna matka i babcia, maco
cha i teściowa ; później kobieta , z którą pozostaje się 
w jakimś związku, jak na przykład : opiekunka lub gu
wernantka; albo może daleka przodkini. Następnie przy
chodzi kolej na kategorię, do której zalicza się boginie, 
szczególnie matkę Boga, Marię Pannę i Sofię. Mitologia 
oferuje wiele odmian archetypu matki, jak na przykład 
matkę, która pojawia się ponownie pod postacią panny 
w micie o Demeter i Korze; albo matkę , również tę uko
chaną, jak w micie o Kybele i Attisie. Inne symbole mat
ki w znaczeniu przenośnym pojawiają się w obrazach , 
które przedstawiają cel naszej tęsknoty, by zostać zba
wionym, czyli Raj, Królestwo Boże , Boskie Jeruzalem. 
Symbolami matki mogą być sprawy, które wzbudzają 
chęć poświęcenia się lub dojmującego strachu, jak na 
przykład: Kościół , Uniwersytet, Miasto lub Kraj , Niebo, 
Ziemia, Lasy, Morze lub Jeziora, Materia, Świat Pod
ziemny i Księżyc . ( ... ) 

Symbole te mogą mieć znaczenie pozytywne, 
korzystne lub negatywne, złe . Aspekt ambiwalentny 
przedstawiają boginie losu (Mojry, Graje, Norny) . Zło 
symbolizują: Wiedźma, Smok (lub jakiekolwiek żar

łoczne albo oplatające zwierzę, jak np . Duża Ryba czy 
Wąż), Grób, Sarkofag, Głęboka Woda, Śmierć, Nocne 
Koszmary i Demony (Empuzy, Lilith itd.). Lista ta jest 
oczywiście niepełna, przedstawia jedynie najważniej

sze cechy archetypu matki. 
Cechy związane z tym archetypem to: macierzyń

ska troska i współodczuwanie , magiczny autorytet 
kobiecy, mądrość i duchowe wyniesienie, przewyż-

szające rozsądek , każdy pomocny instynkt lub impuls, 
wszystko to, co dobrotliwe, wszystko to, co pielęgnuje 
i utrzymuje przy życiu, co sprzyja rozwojowi i płodno
ści . Matka panuje nad miejscem magicznej przemiany 
i ponownych narodzin oraz nad światem podziemnym 
i jego mieszkańcami. Aspekt negatywny archetypu mat
ki może oznaczać wszystko co tajemne, ukryte, ciemne, 
otchłań , świat zmarłych, wszystko, co pożera , uwodzi 
i truje oraz wszystko to , co jest przerażające i czego nie 
da się uniknąć jak losu. ( .. . )Historycznym przykładem , 

który dobrze znamy, podwójnej natury matki jest Maria 
Panna, będąca nie tylko matką Pana, ale również we
dług średniowiecznych alegorii jego krzyżem. W Indii 
„ kochającą i straszną matką'' jest pełna sprzeczności 
Kali. Filozofia sankhji przetworzyła archetyp matki 
w koncepcję prakrti (materia) i przypisała jej trzy guny, 
czyli fundamentalne atrybuty: sat-twa, rajas, tamas: do
broć, namiętność i ciemność11 Są to trzy zasadnicze 
aspekty matki: pielęgnująca i wykarmiająca dobroć, 

orgiastyczna emocjonalność i styksowe głębie . Spe
cyficzna cecha mitu filozoficznego, który przedstawia 
tańczącą przed Puruszą Prakrti, by przypomnieć mu 
o „rozróżniającej wiedzy", nie należy do archetypu mat
ki, lecz do archetypu animy, który w psychice mężczy
zny na początku niezmiennie pojawia się przemieszany 
z obrazem matki. 

Mimo że postać matki występującej w ludowych 
opowieściach jest mniej lub bardziej uniwersalna, 
to jej obraz zmienia się znacząco , gdy pojawia się 

w psychice pojedynczego człowieka . W trakcie lecze
nia pacjentów byłem bardzo zaskoczony faktem, że tak 
duże znaczenie ma własna matka. Jej postać wprowa
dza wiele komplikacji w psychologii indywidualnej, do 
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takiego stopnia, że, jak wiemy, nigdy nie posunęła się 
ona dalej, nawet w teorii, by dotrzeć do innych ważnych 
czynników etiologicznych. Moje poglądy różnią się za
sadniczo od innych medyczno-psychologicznych teorii, 
gdyż przypisuję osobowej matce tylko ograniczone 
znaczenie etiologiczne. Twierdzę, że wszystkie wpły
wy, którym poddane są dzieci, jak opisuje to literatura, 
nie pochodzą od samej matki, lecz od projektowanego 
na nią archetypu, co daje jej mitologiczne tło i obda
rza ją autorytetem oraz boskością2 1. Chorobotwórcze 
i traumatyczne skutki, które wywołuje matka, dzielą 

się na dwie grupy: (1) te, które zgodne są z prawdzi
wymi cechami charakteru lub postawą matki i (2) te, 
które odnoszą się do cech przypisywanych matce, lecz 
w rzeczywistości są to mniej 

Aspekt negatyw ny archetypu matki moze oznaczac lub bardziej wyobrażane (np. 
archetypowe) projekcje ze 
strony dziecka. Freud sam 
zdążył się przekonać, że 

prawdziwa przyczyna nerwi
cy nie tkwi w traumatycznych 
skutkach, jak to na początku 
sugerował, lecz w indywi
dualnym rozwoju dziecięcej 

wyobrażni. To nie wyklucza 
faktu, że ów rozwój może wy
wodzić się z zakłócających 
wpływów, pochodzących od 
matki. Ja sam zawsze naj
pierw dopatruję się w matce 
przyczyny dziecięcej nerwicy, 
gdyż z doświadczenia wiem, 
że dziecko raczej będzie 

wszystko co tajemne, ukryte, ciemne, otchłań, świat 

zmarłych, wszystko, co pozera, uwodzi 1 truje oraz 

wszystko to, co Jest przerazaJące 1 czego nie da się unik-

nąć Jak losu. Historycznym przykładem, który dobrze 

znamy, podwójnej natury matki Jest Maria Panna, będą-

ca nie tylko matką Pana, ale równ1ez według średnio-

rozwijać się normalnie, a nie wiecznych alegorii jego krzyzem. 
neurotycznie i że w więk-
szości przypadków przyczyn zakłóceń należy szukać 
w rodzicach, najczęściej w matce. Treść nienormalnych 
wyobrażeń dziecka tylko częściowo może odnosić się 
do prawdziwej matki, ponieważ często pojawiają się 
w nich wyraźne i niedwuznaczne aluzje, nie odwołują
ce się do istot ludzkich. Jest to szczególnie prawdziwe 
w odniesieniu do fantazji mitologicznych, jak to często 
zdarza się w różnego rodzaju fobiach dziecięcych , 

"" w których matka może pojawiać się jako dzika bestia, 
wiedźma, upiór, wilkołak, hermafrodyta itd. Nalezy pa
miętać, że takie wyobrażenia nie zawsze wywodzą się 
z wyraźnego źródła mitologicznego, a nawet jeżeli tak, 
to nie zawsze muszą być zakorzenione w nieświado
mym archetypie, ale mogą zostać wywołane bajkami 
lub przypadkowymi uwagami. Dlatego w każdym przy
padku konieczne jest dokładne badanie. Z przyczyn 
praktycznych takie badanie trudniej przeprowadzić 
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z dzieckiem niż z dorosłym, który niezmiennie przeka
zuje swoje wyobrażenia lekarzowi w trakcie leczenia, 
a formułując to precyzyjniej, wyobrażenia są na niego 
projektowane automatycznie. 

Kiedy tak się dzieje, nie uzyskamy nic, jeżeli je 
odsuniemy, uznając za dziwaczne, gdyż archetypy na
leżą do trwałych i cennych nabytków każdej psychiki. 
Są one „skarbem w królestwie myśli-cieni", o którym 
mówił Kant i którego obfite dowody znajdujemy w nie
zliczonych motywach o skarbach w mitologii. Archetyp 
w żadnym wypadku nie jest irytującym uprzedzeniem, 
staje się nim wówczas, gdy znajdzie się w niewłaści
wym miejscu. Archetypowe wyobrażenia to najwyższe 
wartości w ludzkiej psychice, od niepamiętnych czasów 
zamieszkują nieba wszystkich ras. Odrzucenie ich jako 
bezwartościowych byłoby niepowetowaną stratą( ... ). 

KOMPLEKS MATKI 

Archetyp matki tworzy podstawę tak zwanego komplek
su matki. Jest kwestią sporną, czy kompleks matki może 
rozwinąć się bez aktywnego udziału samej matki w jego 
tworzeniu jako czynnika wyraźnie przyczynowego. 

Moje doświadczenie pozwala mi wierzyć, iż matka 
zawsze odgrywa aktywną rolę w powstawaniu zakłóceń, 
szczególnie w przypadku dziecięcej nerwicy albo w ner
wicy, której etiologia niewątpliwie datuje się na wczesne 
dzieciństwo. W każdym razie instynkt dziecka zostaje 
zakłócony, a to buduje archetypy, które z kolei wytwarza
ją wyobrażenia dostające się pomiędzy dziecko i matkę 
jako obce i często przerażające elementy.( ... ) 

KOMPLEKS MATKI U SYNA 

Skutki kompleksu matki różnią się w zależności od 
tego, czy pojawiają się u córki, czy u syna. Typowym 
efektem jest homoseksualizm i donżuaneria, a czasami 
również impotencja. W przypadku homoseksualizmu 
cały heteroseksualizm syna przywiązany jest do matki 
w nieświadomej formie; w donżuanerii syn nieświado
mie szuka matki w każdej spotkanej kobiecie. Skutki 
kompleksu matki u syna widać w typie ideologii repre
zentowanej przez Kybele i Attisa: samokastrowanie się, 
obłęd i śmierć. Różnica płci powoduje, że kompleks 
matki u syna nie pojawia się w czystej formie. I dlate
go w każdym męskim kompleksie matki znaczącą rolę 
wraz z archetypem matki odgrywa obraz seksualnego 
odpowiednika mężczyzny, animy. Matka jest pierwszą 
żeńską istotą, z którą ma kontakt przyszły mężczyzna 
i chcąc nie chcąc gra ona potajemnie lub otwarcie, 
świadomie lub nieświadomie na męskości syna, podob
nie jak syn staje się coraz bardziej świadomy żeńskości 

matki albo nieświadomie, instynktownie na nią reaguje. 
W przypadku syna proste związki tożsamości lub sprze
ciwu i rozróżniania są cały czas przecinane erotycznym 
przyciąganiem lub odrazą, co stwarza znaczne kompli
kacje. („.) 

Ponieważ koncepcja „kompleksu matki" zapoży

czona została z psychopatologii, zawsze wiąże się ją 
z krzywdą i chorobą. Jeżeli jednak odseparujemy całą 
koncepcję od jej ograniczonego, psychopatologicznego 
środowiska i nadamy jej szersze znaczenie, zauważy
my, że ma również skutki pozytywne I tak mężczyzna 
z kompleksem matki może mieć dobrze zróżnicowanego 
erosa, który pojawi się zamiast homoseksualizmu albo 
jako jego dodatek. (Coś podobnego sugeruje Platon 
w Symposium). Obdarza go to umiejętnością budowa
nia przyjaźni, co często wytwarza związki o zadziwiają
cej delikatności pomiędzy mężczyznami i może nawet 
uratować przyjaźń pomiędzy płciami, wyciągając ją 

z otchłani niemożliwości. Może mieć dobry gust i poczu
cie estetyki, poparte domieszką żeńskości. Może być 
niezwykle utalentowanym nauczycielem, gdyż będzie 
posiadał prawie kobiecą intuicję i takt. Prawdopodob
nie będzie dobrze czuł historię i będzie konserwatywny 
w najlepszym znaczeniu tego słowa oraz będzie pielę
gnował wartości z przeszłości. Często obdarzony jest 
bogactwem uczuć religijnych, które pomagają urzeczy
wistnić ecclesia spiritua/is i duchową receptywnością, 
która wyzwala w nim wrażliwość na objawienie. 

I podobnie to, co negatywnie nazywamy donżuane
rią, może przejawiać się też w: odważnej i śmiałej mę
skości; ambitnej walce o osiągnięcie wyższych celów; 
przeciwstawianiu się wszelkiej głupocie, ograniczonym 
poglądom, niesprawiedliwości i lenistwu; chęci poświę
cenia się dla słusznej sprawy, czasami graniczącej 

z bohaterstwem; wytrwałości, stałości i nieustępliwości 
woli; ciekawości nie cofającej się nawet przed zagad
kami wszechświata; i wreszcie rewolucyjnym duchu 
walczącym o nadanie światu nowego oblicza. 

Carl Gustav Jung 
Fragment z O naturze kobiety 

''Takie jest etymologiczne znaczenie trzech gun. Zob. Weckerling, 
Anandaraya-makhi. Das Gluck des Lebens, s. 21 I Garbe, 
Die Sankhya Phi/osophie, s. 271 
i i Amerykańska ~sychologia dostarcza nam niezliczonych prz1•kła

dów. Nudny, Is ~ pouczający paszkwil na ten temat pt. 
Generation of V1pers napisał Philips Wyhe 
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MIŁOŚĆ MACIERZYŃSKA 

Gdy śledzimy historię postaw macierzyńskich, rodzi się 
w nas przekonanie, że instynkt macierzyński jest mitem. 
Nie spotkaliśmy się z żadnym zachowaniem matki, któ
re byłoby uniwersalne i konieczne. Przeciwnie, stwier
dziliśmy u niej skrajną zmienność uczuć , w zależności 
od jej kultury, ambicji czy frustracji. Jak tu , wobec tego, 
nie dojść do wniosku , nawet jeśli okaże się on okrutny, 
że miłość macierzyńska jest tylko jednym z uczuć i w 
związku z tym ma z natury charakter przypadkowy? 
Uczucie to może istnieć bądż nie istnieć; być i zaniknąć . 

Okazać się silnym lub kruchym. Skoncentrować się na 
dziecku lub obdzielić sobą wszystkich 1

). Wszystko za
leży od matki , od jej historii i od Historii. Nie, nie ma 
w tej materii uniwersalnego prawa, gdyż nie podlega 
ona naturalnemu determinizmowi. Miłość macierzyńska 
nie jest oczywista . Jest „dodatkowa" 

Gdyby trzeba było nakreślić krzywą tej miłości we 
Francji w ciągu czterystu lat, otrzymalibyśmy sinuso
idę wznoszącą się przed XVll stuleciem i w wieku XIX 
i XX, a opadającą w wieku XVll i XVIII. Prawdopodobnie 
należałoby ponownie pociągnąć krzywą ku dołowi , po
cząwszy od lat sześćdziesiątych naszego stulecia, aby 
zaznaczyć pewne osłabienie klasycznie rozumianej mi
łości macierzyńskiej i równocześnie początek nowego 
wykresu: wykresu miłości ojcowskiej Jak się wydaje , 
miłość macierzyńska nie jest już wyłącznie udziałem 
kobiet. Nowi Ojcowie zachowują się tak jak matki i ko
chają swoje dzieci tak samo jak one. Mogłoby to stano
wić dowód, że miłość macierzyńska nie jest zjawiskiem 

bardziej specyficznym niż miłość ojcowska. Czy wobec 
tego nie ma już specyfiki ról ojcowskiej i matczynej, 
i dążymy coraz bardziej do utożsamienia mężczyzny 
z kobietą? 

RÓŻNICE PŁCI? 

Istotnie, gdy patrzy się na nich z tyłu lub z daleka, jed
nakowo ubranych i uczesanych, różnice między mło
dym mężczyzną i młodą kobietą zacierają się. Kobiety 
mają mniejsze biusty, szczuplejsze biodra i pośladki 
Mężczyżni są gorzej umięśnieni i mają węższe ramio
na . Jednopłciowość istnieje, w każdym razie na pozór. 

Z psychologicznego punktu widzenia nie bardzo już 
dzisiaj wiadomo, co odróżnia małego chłopca od małej 
dziewczynki. Międzynarodowy Kongres Psychologii Dzie
cięcej, który obradował w lipcu 1979 roku w Paryżu, miał 
trudności z wydobyciem tych różnic . Z przyjętych przezeń 
wniosków wynika, że nic nie dowodzi, by bierność była ce
chą zarezerwowaną dla dziewczynek, podobnie jak podat
ność na sugestie i tendencja do niskiej samooceny. Nie ma 
również żadnych dowodów, że duch konkurencji występu
je częściej u chłopcćw, a strach, nieśmiałość i lękliwość 
u dziewczynek. Że chłopcy mają skłonności do domino
wania, a dziewczynki zdolność do podporządkowywania 
się. Ani nawet, że zachowania tak zwane „macierzyń 

skie" czy „karmicielskie" są bardziej kobiece niż męskie. 
I w rzeczy samej, tradycyjne „tatuś czyta, a mamusia szy
je"2> - właśnie ulega modyfikacji. Mamusia może czytać 
i majsterkować, podczas gdy tatuś zmienia pieluszki i kar
mi butelką( ... ) 
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UJEDNOLICENIE RÓL 

Psychoanalitycy jednomyślnie widzą w tym ujednoli
ceniu ról źródło pomieszania pojęć u dziecka. W jaki 
sposób, mówią, mały człowiek miałby uświadomić sobie 
swoją płeć i rolę? Z kim utożsamiać się, by dorosnąć? 
Dziecko, dziewczynka lub chłopiec, uzyskuje przecież 

solidną strukturę psychiczną dopiero po przezwyciężen i u 

kompleksu Edypa, to znaczy relacji w obrębie trójkąta 
i opozycji. Co stanie się z nim, jeśli tatuś i mamusia są 
tym samym i nie dostarczają już seksualnie zróżnicowa

nych punktów odniesienia? Jeśli zaś ojciec jest wcie'le
niem równocześnie prawa i miłości macierzyńskiej, czy 
dziecku uda się kiedykolwiek dorosnąć i przezwyciężyć 
dziecięce stadium biseksualności? Wreszcie, jeśli matka 
powinna, zdaniem psychoanalityków, być wcieleniem mi
łości (tego, co irracjonalne), ojciec zaś prawa uniwersal
nego, pomieszanie ról może wywołać jedynie pomiesza
nie zmysłów Wynikną/by więc 

z tego wszystkiego jedynie 
proces dehumanizacji, źródło 
psychozy i nieszczęścia. 

Jak tu nie d oj ść do wniosku , · e miłoś ć macierzyń s ka jest 

Inni, optymiści, wierzący 
w postęp ludzkości, powiedzą 
być może coś wręcz przeciw
nego Jednopłciowość objawi 
się im jako królewska droga 

tylko Jednym z uczuć 1 w związk u z tym ma z natury cha-

rakter przypa dkowy? Uczu ci e to może i s t nieć b ą dź ni e 

do biseksualności, czyli pełni , i s t n i e ć ; yć i za ni kn ąć. O kazać się sil nym lub k uchym. 
o której ludzie marzyli od tak 
dawna. Przypomną sobie mit 
Arystofanesa i tę dwupłciową 
istotę „dwoje w jednym", która 
by/a symbolem potęgi i szczę
ścia ludzkiego, zanim nie 
wzbudziła zazdrości bogów, 

Skonc nt rować się na dziec ku lub obdz i elić so b ą wszyst-

kich. Wszystko zależy od matki . od jej histor ii i od Histo rii 

którzy ukarali ją przecięciem na pół. W końcu, dlacze
go mężczyzna i kobieta jutra nie mieliby odtworzyć tego 
utraconego raju? Kto może autorytatywnie stwierdzić, 

że nowy nieporządek , wywołany przez pomieszanie ról, 
nie stanie się zalążkiem nowego porządku ; bogatszego 
i w mniejszym stopniu opartego na przymusie? 

Wstrzymajmy się od odpowiedzi na te pytania, któ
re należą do futurologii czy też mitologii. Przyjmijmy po 
prostu do wiadomości narodziny niezłomnej woli kobie( 
by dzielić z mężczyznami świat i dzieci. I właśnie ta wola 
zmieni z pewnością przyszłą kondycję ludzką Niezależ
nie od tego, czy przepowiada się koniec człowieczeństwa , 

czy odzyskany raj, Ewa raz jeszcze zmieni układ kart. 
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Elisabeth Badinter 
Fragment z Histoni miłości macierzyńskiej 

' Zjawisko dobrze znane psychia om i psychoanalitykom dziecięcym . 
2 Tytul znakomitego studium na temat stereotypowego obra zu roli 
macierzyńskiej i ojcows iej w podręcznikacll szkolnych pióra Annie 
Decroux-Masson, Fenol-Gonthier, 1979. 

Dążenie do władzy to jedna z tych ludzkich namiętno
ści , która - nieposkramiana - odciska się z reguły nega
tywnie na losach społeczeństw i ca/ej ludzkości. Rozpa
trywanie problemu władzy politycznej, zarówno jej zdo
bywania, jak i sprawowania, w kategoriach moralnych, 
by/oby zajęciem jałowym. Błędem jest rozciąganie ocen 
dobra i zła na wszelkie przejawy życia jednostek i zbio
rowości. Nie znaczy to , że polityka jest niemoralna, lecz 
że jest immoralna . Leży poza zakresem ocen dobra 
i zła. W czasach Lukrecji Borgii stwierdzano, że kryte
rium oceny działań politycznych jest ich skuteczność. 

POLITYKA I MORALNOŚĆ DZIŚ 

Moralność i polityka to odmienne dziedziny - było to 
oczywiste dla ludzi epoki, w jakiej żyła Lukrecja. W ich 
obrębie funkcjonują odmienne kryteria ocen. Z reguły 
cenimy bohaterów historii , którzy okazali się zwycięzca
mi, nie zastanawiając się nad metodami, które wyniosły 
ich na pomniki. 

W obszarze polityki należy domagać się elemen
tarnej przyzwoitości, lecz nie moralności , zwłaszcza że 

wielość teorii etycznych nie pozwala na to, by polityka 
stanowiła proste przełożenie jednej z nich. Liczba wy
znawców określonej koncepcji etycznej nie może być 
wystarczającym argumentem na rzecz jej prawdziwo
ści. Gdy polityka stanowi wyraz określonych poglądów 
moralnych, wówczas władza polityczna przybiera po
stać totalitarną Zabiera wolność, narzucając wszystkim 
obywatelom jeden system etyczny. 

Oceniając przeszłość, w tym interesującą nas bo
haterkę, trzeba brać pod uwagę, że ludzkość nie udo
skonaliła się moralnie w ciągu wieków. Doskonali się 

jedynie prawo, którego przymuszająca siła powściąga 
w XXI wieku bardziej skutecznie ludzkie namiętności 
niż w czasach Lukrecji. 

Wyrażona i utrwalona w literaturze negatywna 
ocena działań Lukrecji Borgii jest jednostronna. Tym
czasem negatywnej ocenie powinna podlegać pod 
wieloma względami przede wszystkim epoka, w której 
Lukrecja żyła. By/a jej bacznym uczestnikiem i obser
watorem. Ale też nie wolno zapominać o wartościowych 
przejawach tych czasów, zważywszy kształtowanie się 
wówczas epoki odrodzenia. 

... I W CZASACH LUKRECJI 

Lukrecja Borgia, wzrastając , doświadcza/a niegodziwo
ści oraz interesowności ; by/a też świadkiem skrytobójstw 
jako stosowanych metod uprawiania polityki. Przejęła je 
jako oczywiste, zwłaszcza że były one udziałem poczy
nań jej ojca, papieża Aleksandra VI. Całe życie Lukrecji 
podlega/o zresztą interesom politycznym. Bywała kartą 
przetargową w grach politycznych rodziny, pragnącej 
umocnić swoją władzę i pomnożyć majątek . 

Łatwo przychodzi nam ocenianie innych. Zapomi
namy o przestrodze Adama Mickiewicza, który pisał, 

że „chcąc mnie sądzić nie ze mną trzeba być , lecz we 
mnie". Otóż osądzając Lukrecję Borgię, trzeba wziąć 
pod uwagę , że żyła w świecie , w którym zdrady, intere
sowność, prywata i morderstwa polityczne dochodziły 
do głosu nie tak rzadko, jeśli miały przynieść wymier
ne korzyści. Zapominamy także o tym, że wychowanie 
w każdej epoce zespolone jest z nakazem przystoso
wywania się do środowiska. Nadal krytykuje się jed
nostki nieprzystosowane do świata. Lukrecja Borgia nie 
wykraczała ponad mentalność ludzi swojej epoki. 

Ojciec bohaterki, jako mecenas nauki i sztuki, wspie
rał na przykład Michała Anioła i Rafaela Santi . Zbrod
nia miesza/a się z kultem sztuki. Lukrecja nasiąkała 

umiłowaniem piękna i rozwija/a wszechstronnie swoją 
wybitną umysłowość. Konsekwencją tego wychowania 
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mógł być fakt, że dążenie do sprawowania i utrzymania 
władzy było dla niej równie oczywiste, co dla znanych 
jej mężczyzn polityków. Racjonalnie oceniając świat, 
traktowała swoje małżeństwa jako związki polityczne, 
miłości pozostawiając jedynie margines w swoim życiu. 

LUKRECJA 
Z PERSPEKTYWY WSPÓŁCZESNEJ 

Uprawnione jest traktowanie Lukrecji Borgii jako prekur
sorki ruchów emancypacyjnych, zwanych współcześnie 
feministycznymi . Wszak zastępowała niejednokrotnie 
swojego ojca, zasiadając na tronie papieskim w czasie 
jego licznych podróży Pełniła funkcje męskie , nie tra
cąc swojej kobiecości. Płeć nie może być ani wyjaśnie
niem, ani usprawiedliwieniem jej życia. 

Władza polityczna od wieków zespolona jest z ne
potyzmem, co tak wyrażnie zaznaczy/o się w rodzinie 
Borgiów. Także intrygi towarzyszą od wieków spra
wowaniu władzy. Lukrecja 
Borgia nie była wyjątkiem. 

Analizując jej dzieje, można 
zastanawiać się nad tym, 
czy bardziej naganne jest 
morderstwo określonej oso
by, czy wywoływanie wojen, 
w których giną współcześnie 
miliony niewinnych istot. 

Ojci ec bohate rki , jako mecenas nauki i sztuki, wspi e ra ł na 

p rzykła d M ic ha ła A i oŁ a i Rafaela Santi. Zbrodn ia mie szał a 

s i ę z kultem sztu ki. Lu krecja nas ią kała um iłowan i em p 1ęk-

Sformułowana w litera
turze naukowej ostra krytyka 
Lukrecji Borgii nie uwzględ
nia faktu rozlewu krwi nadal 
towarzyszącemu polityce 
w XXI wieku . Ruchy pacy
fistyczne żądające zaprze
stania przemocy i wszelkich 
wojen , wskazujące na funda
mentalną wartość życia każ

na i rozwijała wszechstronnie swoją wyb it ną u mysłowość. 

Konsekwencją teg o wychowania mógt być fakt, ze dąże nie 

do sp rawowania 1 utrzyman ia wła dzy byto dla niej równ ie 

oczywiste, co dla zna nych jej męzczyz n polityków 

dego człowieka, pozostają nawet w naszych czasach 
na marginesie powszechnie uprawianej polityki. Nadal, 
podobnie jak w czasach Lukrecji , nie zaszczepia się 
w procesach edukacyjnych takiej hierarchii wartości, 

która by uniemożliwi/a zabijanie osób nazywanych wro
gami. '" 

Tych, którzy w XXI wieku decydują o losach ludz
kości , nie da się zidentyfikować tak jednoznacznie, jak 
miało to miejsce w epoce Lukrecji Borgii . Jej osobiste ży
cie nasycone tragediami, z utratą syna włącznie , czyni tę 
postać wielowymiarową i przeczy obiegowemu wizerun
kowi, w myśl którego charakteryzowała ją jedynie bez
względność , okrucieństwo i brak pozytywnych uczuć . 

Maria Szyszkowska 
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Nieszczęsna kobieta. Matka i dzieciobójczyni. Truci
cielka. Piękność. Władczyni. Borgia. Felice Romani 
szkicuje jej portret w trzech scenach, w swej lakonicz
ności porównywalnych do kroków edypowego dramatu. 
Spragniona kochanka. Żona groźnego księcia Ferrary, 
żmija w gnieździe żmij . Mściwa bez umiaru. Zraniona, 
karząca siebie uderzeniem we własne łono, w owoc ży
wota swego .. 

LUKRECJA - FIGURA KOBIECOŚCI 

Obraz Lukrecji Borgii tkwiący w zbiorowej pamięci, 

a może bardziej w zbiorowej wyobraźni ludów Europy, to 
obraz kobiecości najbardziej niebezpiecznej, a jednocze
śnie fascynującej, kuszącej jadowitym czarem, na pewno 
związanym z dwoma wielkimi siłami, erotyzmem i wła
dzą A może po prostu z władzą seksualności i władzą 
śmierci. Podobnie jak Katarzyna de Medici we Francji, 
a do pewnego stopnia królowa Bona w sielskiej wy
obraźni Polaków, wypiera na progu czasów nowożytnych 
kobiece wyobrażenia opiekuńcze, które chroniły stare 
królestwa w dobie wstrząsów i zmian. Wojna stuletnia 
we Francji to obraz Joanny d'Arc, dziewicy nawiedzonej, 
walecznej i czystej. Zmiana dynastii w Polsce to Jadwiga, 
która przenosi godność Piastów na chropawego Litwina, 
Jagiełłę. A potem przychodzą „nowe czasy" i nowa figura 
kobiecości. W renesansie człowiek zwraca się ku same
mu sobie; jeśli jest księciem, zwraca się ku niepohamo
wanemu pragnieniu władzy. A jeśli jest księżną? Wtedy 
zwraca się ku niepohamowanemu pragnieniu, po prostu. 
Tak mówi zbiorowa wyobraźnia ludów Europy. 

O rzeczywistej księżnej Ferrary dzieło Romaniego 
- przenoszące zresztą w żywioł opery narrację Victora 
Hugo - nie mówi wiele. Mówi o wyobrażeniu Lukrecji 
Borgii, fantazmatycznej postaci, które nawiedza wy-

obrażnię otaczających ją mężczyzn. Zwróćmy bowiem 
uwagę, w świecie wojny i intryg księżna jest jedyną 
kobietą I nie wynika to z działania anachronicznego 
„szklanego sufitu", który w renesansowy świat , świat 

bezwzględny, dopuszczać miałby tylko władczynie. Ta 
samotność Lukrecji w świecie mężczyzn wynika z tego , 
że opera opowiada o męskich fantazjach . Męskich fan
tazjach dotyczących kobiet. A właściwie - fantazjach do
tyczących tej jednej , jedynej Kobiety. I właśnie Lukrecja 
Borgia jest ową postacią fantazmatyczną, która musi 
skupić w sobie te wszystkie męskie pragnienia, lęki, 
fascynacje i resentymenty, jakie zrodziła romantyczna 
wyobrażnia pierwszej połowy XIX wieku. 

ZNIENAWIDZONA I UKOCHANA 

Już w pierwszej scenie prologu imię Lukrecji zjawia się 
jako złowróżbny znak. Znak grozy i fascynacji. Jednak 
gdy jeden spośród bliźniaczych bohaterów, Orsini, 
przytacza mroczne słowa przepowiedni. łączącej jej 
postać ze śmiercią, drugi , Gennaro, zasypia. Jest coś 
zastanawiającego w tym naglym napadzie senności. 
Gennaro nie chce wiedzieć, choć przecież nie wie, 
czego. Broni się przed prawdą o swoim losie, nie chce 
usłyszeć wróżby, tak jak Edyp, który nie chciał słuchać 
głosu wróżbity. Jednym z istotnych motywów dramatu 
jest owo zaślepienie wiedzących i jednocześnie prze
czucie zaślepionego. 

Dla Gennaro zjawiająca się w Wenecji Lukrecja jest 
pięknością i słodyczą Jest tą, którą może pokochać. 

Gdy decyduje się wyznać, że w jego sercu tylko nigdy 
nie widziana matka jest ważniejsza od pięknej niezna
jomej, w istocie łączy je ze sobą Jak wielu tęskniących, 
utożsamia piękno z obiektem tęsknoty. Nie wiedząc , że 

za ten błąd przychodzi drogo płaci ć. 
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Czy jednak rację mają ci, którzy w urodzie Lukre
cji od razu widzą morderczą silę? Ci, którzy próbują 
ostrzec Gennaro, wbrew jego woli, przed jej urokiem? 
Oni: Liverotto, Vitellozzo, Petrucci i Gazella, a przede 
wszystkim Orsini, z wielkiego rodu walczącego z Bor
giami, rozpoznają w Lukrecji zabójczynię i tylko zabój
czynię. Przypominają kolejne jej ofiary, przepowiadają 
je sobie, jakby chroniąc się przed zapomnieniem, jak
by wierząc, że w ten sposób mogą uchronić samych 
siebie. To rozpoznanie niewiele im jednak daje. Gdy 
w drugim akcie z podnieceniem wybierają się na ucztę 
do nieznanej damy, do pałacu Negroni, zaślepia ich po
żądanie , nie widzą pułapki. To właśnie Gennaro, ten, 
który doświadczył już władzy księżnej Ferrary nad ży
ciem i śmiercią, ten, który pił „mleko zatrute i mleko oca
lenia", ma złe przeczucie. Choć sam o tym nie wie, otarł 
się o mściwą zazdrość ojcowskiej figury, księcia Ferrary, 
o namiętną - matczyną - miłość Lukrecji. I dlatego wie, 
że powinien uciec jak najdalej od tej pary, że nic tu po 
nim, że w tej grze nie może wygrać. Ajednak podejmuje 
ją, pociągnięty przez zaślepionego Orsiniego. 

LUKRECJA WYOBRAŻONA 

Wykreowana w dramacie postać Lukrecji może pełnić 
rolę fantazmatycznej emanacji uczuć otaczających ją 
mężczyzn, bowiem przez nich wszystkich - postaci sce
niczne - przemawia romantyczna wyobrażnia pierwszej 
połowy XIX wieku. Rozbudzona wyobrażnia piszących , 

którzy jak Victor Hugo, jednocześnie wynoszą i poni
żają kobietę. W tym pisarstwie kobieca uczuciowość, 
jej szczególna i autonomiczna pozycja wyłania się 

z niebytu , po raz pierwszy przebija się do świadomo
ści europejskiej kultury; jednocześnie nie jest tak, że 
uzyskuje samodzielny głos. Jest wypowiadana przez 
poruszonych nią mężczyzn, od wspomnianego Hugo, 
przez Goethego, po Mickiewicza. Ta erupcja, szczegól
nie erupcja myśli o kobiecej seksualności , o kobiecym 
pragnieniu i rozkoszy, przeżywana jest przez piszących 
jak spotkanie z czymś obcym. Albo z Innym, fundamen
talnie Innym. 

Budzi więc fascynację i lęk, których kulminacją będą 
mroczne rojenia o grożnej i zgubnej , a jednocześnie 
niepowstrzymanej sile żywiołu kobiecego, pojawiające 
się w okresie fin de siec/e'u, owego schyłku wielkiego 
stulecia. Rojenia zapisane w opowiadaniach Sacher
-Masocha, wywodach Otto Weiningera, a do pewnego 
stopnia - również w poetyce freudowskiej psychoanali
zy. Lukrecja Borgia, przekraczająca wszelkie granice 
rozpusta , kazirodztwo, fałsz i trucicielstwo. Kobieta jest 
pierwszą z owych niebezpiecznych figur inności , które 
zaludniać będą karty XIX i XX wiecznych rozpraw. Nie-

Palazzo della C1vilta del Lavoro. Rzym, 

zależnie od tego, czy oskarżana, czy broniona, rozpo
znana będzie zawsze przez pryzmat męskiej fantazji. 

LUKRECJA RZECZYWISTA 

Co, wbrew owej intencji XIX stulecia, możemy powie
dzieć o rzeczywistej Lukrecji Borgii? Wspomina się dziś 
o jej talentach administracyjnych , o osuszaniu bagien 
i dobroczynności , o rzeczywistym macierzyństwie tej 
młodej przecież kobiety, która rodziła osiem razy. Nie 
myśli się o samotnym dzieciństwie w klasztorze domini
kanek, o kolejnych mężczyznach, którym od trzynaste
go roku życia była oddawana, o jej uczuciach po śmier
ci trojga z dzieci. Rzadko wspomina się o tym, że kiedy 
w Wenecji, „ mieście wszelkiej uciechy", w 1516 roku za
mykano Żydów w pierwszym europejskim getcie, ona 
w pobliskiej Ferrarze próbowała ich chronić. 

Czy jednak to nas rzeczywiście interesuje? Czy 
potrzebujemy Lukrecji - człowieka, kobiety, skompliko
wanej, wielowymiarowej, niejednoznacznej? Zapewne 
nie. Twórcy opery mają rację, Lukrecja Borgia po kres 
czasu pozostanie figurą wyobrażni, fantazmatem, 
obiektem marzeń i lęków. Uosobieniem przerażającej, 
trującej potęgi kobiecego piękna, które nawet gdy tego 
nie chce, nawet gdy jest pięknem matki, poi trucizną. 
My chcemy słuchać jej lamentu, gdy skarży się: ,„ .. my
ślałam, że znów mogę być czysta„ ." i jednocześnie 
unaocznia to, że do czystości nie ma powrotu . 

Andrzej Leder 

[Andrzej Leder, doktor habilitowany. Pracuje w Instytucie Filozofii 
i Socjologii PAN. Wydał rozprawy filozoficzne Nieświadomość jako 
pustka. Wokół myśli Freuda i Husserla, oraz Nauka Freuda w epoce 
'Sein und Zeit', a także dwa zbiory esejów dotyczących filozofii kul
tury: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schylku oraz Przemiana 
mitów druga, czyli wojna o obrazy, ten ostatni wyróżniony w 2004 
roku przez Fundację Ku ltury.] 

archi tekci : Pier Luig i erv1 . Giovan ni Guernni . Ernesto Bruno La Padula 1 ano Romano . 
budynek wzniesiony w latach 1938-43 
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W operze Lukrecja Borgia Donizettiego samo wymówie
nie imienia bohaterki powoduje zgorszone i pełne trwogi 
okrzyki. W karnawałowej Wenecji tradycyjne maski wy
dają się więc idealnym rozwiązaniem dla zhańbionej Lu
krecji. Może się pod nimi schować przed wścibskimi spoj
rzeniami . Ludzie nie lubią kobiet, które sprawują władzę 
i wpływają na różne sposoby na decyzje polityczne. Ko
biet silnych wysoko urodzonych lub posiadających licz
ne, międzynarodowe kontakty. Często wraz z negatywną 
opinią pojawia się również oskarżenie o złe prowadzenie 
się , rozpasanie i brak pokory przed Bogiem 

ZŁA KOBIETA 

Chór u Donizettiego wołał za Lukrecją ,,to zła kobieta, po
zabijała członków naszej rodziny". Bo to zła kobieta była, 
nadmieniał co chwilę Robert A. Haasler w książce Ko
biety Watykanu11, opisującej najbardziej znane niewiasty 
w Świętym Mieście . Nie bylo bardziej zepsutej osoby 
w XVI wieku, grzmiał wenecki kronikarz Girolamo Pruli. 
Nie było bardziej znanej Królowej Kurtyzan, przypomi
nał umbryjski kronikarz Matarazzo21. Tak, tak, szanowni 
państwo, zła kobieta, przytakuje chór współczesnych hi
storyków. Nałożnica ojca i brata, bezwzględna władczyni 
rzymskich miast, pnąca się do celu po trupach niewin
nych mężczyzn. 

Komentatorzy reguł królewskich i dworskich w Rzy
mie XV i XVI wieku do ówczesnych władców tradycyjnie 
przykładają dwie miarki moralności uzależnione od płci . 

Mężczyźnie przystoi otrucie wroga politycznego, niewy
godnego świadka lub własnego brata, natomiast kobieta 
postępująca w ten sposób określana jest mianem zwy
rodniałej bestii. 

Co oni tam , na papieskich dworach wyczyniali, co oni 
za orgie organizowali - gorszą się współcześni . A ile się ta 

Lukrecja natrudziła , żeby ukryć ojców swoich dzieci, choć 
i tak wszyscy wiedzieli , że z własnym ojcem miała syna. 
Do klasztoru uciekła go rodzić , a później bękarta nazy
wała „bratem" Ojciec - papież Aleksander VI , czyli Ro
drigo Borgia - akceptował swoje liczne dzieci i nadawał 
im wiele praw oraz zapewniał wsparcie materialne. I to 
jest chwalone, a jakże , świadczy to bowiem o ponoszeniu 
konsekwencji własnych wybryków w sypialni. Dla Lukrecji 
oznacza to jednak całkowite odrzucenie, przekleństwo , 

marginalizację. Bo to zła kobieta była, bezwzględna. 
O tak, ale czy aby na pewno? A co, jeśli spojrzymy 

na Lukrecję jako na wplątaną w rodzinne zależności 
władzy, zdeprawowaną przez własnego ojca? 

A co, jeśli wyobrazimy sobie na jej miejscu właśnie 
owego mężczyznę, który żeni się z wpływową córką 
papieża, aby zdobyć więcej władzy? Mężczyznę, który 
bezwzględnie targuje się o posag - tak jak mąż Lukre
cji, Alfons d'Este . Sto tysięcy dukatów, zamki Cento 
i Pieve, klejnoty i inne wartościowe przedmioty, a także 
obniżenie rocznej daniny Ferrary na rzecz papiestwa 
oraz archidiakonat bazyliki Świętego Piotra dla lppolita 
d'Este, młodszego brata Alfonsa. Taka jest cena ręki 

Lukrecji, córki papieża , który wielokrotnie dał do zrozu
mienia, jak bardzo ceni dzielenie się władzą w najbliż
szych, rodzinnych, kręgach . 

W OBRONIE BOHATERKI 

W 1501 roku Aleksander VI wybiera się na objazd 
terytoriów kościelnych, a całkowitą władzę nad Waty
kanem przekazuje swojej córce, która staje się jego 
„wicekrólową" Jej panowanie kończy się wraz z za
mążpójściem za Alfonsa d'Este. Jednak już wcześniej 
Lukrecja sprawowała władzę jako gubernatorka miast 
Spoleto i Foliguo. Znów dzięki ojcu , który w ten spo-
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sób chcial ją pocieszyć po ucieczce jej drugiego męża 
- Alfonsa, księcia Bisceglii . Uciekł , ponieważ papież 

próbowal go zabić. Ale nie bądźmy drobiazgowi: ten, 
o którego względy jeszcze przed chwilą zabiegano, sta
je się wrogiem w wyniku złych relacji między krajami czy 
poszczególnymi rodami. I tak niespełna dwudziestolet
nia Lukrecja Borgia, której nazwisko pochodzi od arab
skiej „wieży zamkowej", jest w takiej wieży wzajemnych 
powiązań towarzyskich zamknięta. Zajmuje się admini
stracją powierzonych jej miast, jest w szóstym miesiącu 
ciąży i tęskni za swoim mężem . Musi czekać jeszcze 
kilka miesięcy, zanim Alfonso wróci do łask papieża. 

I tak co chwila: ojciec sprzymierza się z Neapo
lem, zacieśnia sojusz z Francją przeciw Mediolanowi, 
a cierpi na tym córka. Kiedy wreszcie toksyczny tatuś 
umiera w 1503 roku, Lukrecja postanawia wyrwać się 
spod kurateli papieskiej i zaczyna skromne, pobożne 
życie. Wstępuje do kolejnych zakonów, zaczyna nosić 
pod suknią włosiennicę. 

Tuż przed tą zmianą sprawuje pod nieobecność 
męża rządy w Ferrarze - zajmuje się głównie rozpa
trywaniem suplik poddanych. Zapisuje się w pamięci 
ludu jako łaskawa , oddana sprawie księżna. Na przy
kład w czasie kryzysu sprzedaje swoje rodowe klejnoty, 

a pieniądze oddaje potrzebującym Jednak mimo jej 
wielu zasług ludzie i tak uważają, że jej postępowanie 
to próba oczyszczenia się z grzechów popełnionych 
wcześniej. Komunikat brzmi: dziękujemy za pomoc, ale 
pamiętamy twoje grzechy. 

WŁADZA KOBIET 

Jak wygląda władza sprawowana przez kobiety? Roz
patruje się ją dwutorowo, czyli zaznaczając brak ko
biet w przestrzeni publicznej oraz ich rzekomy wpływ 
na sprawowanie wladzy, przede wszystkim zwracając 
uwagę na fakt, że kobiet w przestrzeni publicznej (po
lityczek, ekspertek, kadry najwyższego szczebla) jest 
wciąż za mało. Mówi się o zjawisku „szklanego sufitu", 
czyli sytuacji, w której kobiety teoretycznie nie napoty
kają żadnych przeszkód w drodze do kariery, w prakty
ce jednak ich dążenia rozbijają się o stereotypy i kultu
rowe ograniczenia W efekcie kierownikami, prezesami, 
liderami partii są mężczyźni. Wspomniany sufit jest rze
czą względną, często trudną do uchwycenia, ponieważ 
podtrzymywany jest przez społeczne przeświadczenia 
o wyższości decyzji męskich (logicznych, przemyśla
nych, bazujących na doświadczeniu i wiedzy) nad ko-

Palazzo Brasch1. Rzy . arch itekt Cosimo Morelli, budynek wzniesiony w latach 1792- 1816. 
W latach m1edzywojennych siedziba lokalnego dowództwa parti i faszystowskiej . 
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biecymi (spontanicznymi, emocjonalnymi, opartymi na 
przypuszczeniach). 

Proponuje się w takich sytuacjach parytet, czyli rów
ny podział osób obu płci w zarządach firm, w partiach 
i w biznesie. Wyklucza się wtedy dyskryminację ukrytą, 
czyli taką, która pozornie pokazuje, że „po prostu kobie
ty nie chcialy zajmować stanowisk kierowniczych", ale 
naprawdę nie brało się ich kandydatury pod uwagę. 

Oczywiście, w kontekście Lukrecji Borgii , której 
przyszło żyć na przełomie XV i XVI wieku, jedyną moż
liwością zdobycia realnej władzy przez kobietę bylo 
odpowiednie wyjście za mąż i zaufanie ojcu piastujące
mu ważne stanowisko. Co ciekawe, w momencie, kiedy 
umierają dwie najważniejsze dla niej osoby, czyli ojciec 
i brat, losy Lukrecji zaczynają toczyć się o wiele spokoj
niej. Wydaje się, że udało jej się w ten sposób wyplątać 
z misternej siatki zależności , i choć nadal jej mężem 
jest książę, może od tej pory rozważnie i spokojnie 
sprawować lokalną władzę. Nagle okazuje się, że jest 
księżną lubianą, którą stać na gest empatii i wolę po
mocy ludziom. Ze „złej kobiety", o której śpiewał chór, 
zmienia się w przykładną matkę i pobożną panią 

Jej poprzednie , pełne skandali życie , nie toczyło się 
w ten sposób tylko ze względu na jej pęd ku wladzy. 
Było raczej konsekwencją ambicji rodzinnych i ówcze
snej „dusznej" atmosfery dworu papieskiego. 

Badaczka losów Lukrecji, włoska pisarka Maria Bel
lonci31, próbuje zastanowić się nad rzeczywistą przyczy
ną złej reputacji Borgii: jej otoczenie, czasy, w których 
żyla, czy raczej brak realnego wpływu na decyzje, które 
pozornie należały do niej? 

KTO REALNIE RZĄDZI? 

Co ciekawe, władzę kobiet postrzega się również jako 
rzeczywiste „rządzenie światem". Mówi się o mistrzy
niach drugiego planu, które za plecami mężczyzn kierują 
ich decyzjami. Znane powiedzenie o rolach domowych 
i podziale decyzyjnym w życiu codziennym ukazuje 
mężczyznę jako głowę rodziny, kobietę zaś postrzega 
się jako szyję, która tą głową porusza. W teologii kato
lickiej zwraca się uwagę na fakt, że to kobieta podjęła 
jedną z dwóch najważniejszych decyzji w dziejach ludz
kości , wyrażając zgodę na poczęcie i urodzenie wcie
lonego Boga. Według tego stwierdzenia władza kobiet 
jest realna, lecz ukryta - polega na zachowywaniu 
i kształtowaniu powierzonego jej życia oraz związków 
pomiędzy ludźmi. 

W historii Polski przykładem władzy ukrytej, w tym 
wypadku stojącej za barczystymi plecami marszałka 

Piłsudskiego , jest jego żona Aleksandra. Doprowadziła 
ona do tego, że Polki otrzymały możliwość głosowania , 

czyli pełnię praw obywatelskich w 1919 roku. Dzięki 

prywatnym rozmowom z Józefem wpłynęła również na 
dostrzeżenie problemów kobiet-żołnierzy, szkolących 

się i tworzących specjalne oddziały. 

KSIĘŻNA W PUŁAPCE 

U Donizettiego Lukrecja Borgia ma taką właśnie wła
dzę wypływającą z samego faktu, iż jej mężem jest 
Don Alfonso, książę Ferrary. Wystarczy, że szepnie 
mu, aby zabił tego, kto szkaluje jej imię ; książę nie 
ma wyjścia: próbuje zabić Gennara, który okazuje się 
jej synem. Księżna wpada w pułapkę , staje się ofiarą 
własnego pochopnego ferowania wyroków na istnienie 
ludzkie. Chociaż nie wydaje wyroku na Gennara samo
dzielnie, i tak zostaje on spełniony - ustami jej męża. 
Jest gardłem, ale jej rozkaz wypowiadany jest ustami 
mężczyzny - i dopiero wtedy nabiera mocy sprawczej. 
Lukrecja dostrzega swój błąd, jest jednak bezsilna - nie 
ma wystarczającej władzy, aby odwołać wydany przez 
Don Alfonso wyrok. 

I na tym opiera się jej demonizowana władza : jest 
tylko środkiem do celu, marionetką w rękach ojca, bra
ta, a potem kolejnych mężów. 

Sylwia Chutnik 

11 RobertA.Haasler, Kobiety Watykanu, Forum Sztuki, Katowice 1999. 
21Cytaty pochodzą z książki Haaslera, op.cit . 
J Maria Bellonci , Lukrecja Borgia. Jej życie i czasy, PIW, Warszawa 1988. 

[Sylwia Chutnik, kulturoznawczyni, absolwentka Gender Studies na 
UW Prezeska Fundacji MaMa działającej na rzecz poprawy sytuacji 
matek w Polsce. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i rucha
m·1 społecznym i . Przewodniczka miejska po Warszawie i dziennikarka. 
Publikowała w „Polityce', ,Architekturze", ,Zadrze" i „Zabytki Heritage" 
Autorka powieści Kieszonkowy Atlas Kobiet (HalArt). Nominowana do 
tytulu Polki Roku 2007 i Kobiety Glamour 2008. Jej Kieszonkowy Atlas 
Kobiet został Książką Roku radiowej Trójki. Stypendystka Homines 
Urbani 2008. Laureatka Paszportów „Polityki" 2008 (literatura).] 
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Jarosław Iwaszkiewi cz 

L'amour cosaque 
Ili 
Lato. Kochanku. pójdziemy dziś w sad, 
Dojrzałe głowy p ochy l i ły śliwy, 

Będz ie się zapach stodk1 na nas kładł, 
[O chłopcze, jaki ty będz ie sz szczęśliwy]. 

Dojrzałych fruktów pijąc miodną woń 
Ustami z śl iwek zat rzemy pyt siwy, 
Narwiemy pełną słodkich płodów dłoń 
(O chłopcze, Jaki ty będziesz szczęś l iwy !. 

Ogród pod stop ę twardą poda ścież , 
Słone cznik zerknie - niby podejrzliwy -
Przez bzowy szpa ler , co ostania sad. 
Lecz ty na trwałe leż przede mną, lez -
Słonecznik - słońce - radości Jest rad. 

(O chłopcze, chłopcze. Jakiś ty szczęś l iwy !. 

[fragment) 
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Pier Paolo Pasolini 

Obecność 

To co straco ne było nieb1esk 1e 
a ch ora du sza była świę t a. 

N icoś ć byla w iatrem , któ ry ni ewytłu maczalnie zm 1e n1 aŁ 

kie runek. zawsze doskonale św i adomy swoich p rzez naczeń 
W ruchomej nicośc i 

wsysanej do góry 
kapryś nej Jak stru m yk na dole 
tym , co wci ą ż m i a ł o znaczeni e, była histor ia 
która ja ko ś s i ę rozpoczę ta 
1 m us iala trwa ć : twoj a histor ia. 
Kto mnie tu wezwał? 
Co rano ponawiala s ię t ra gedia bytu 
za balkona mi, które najpie rw byty zam k nięte a pote m otwarte, jak w Kościele. 

Czyżby boski w iatr dął nadare mn ie 
lub tyl ko dla świ adków -
Potem przyzwyczajen ia, rod ze ń s two t ragedii -
Morze i w iat r przyj ęty nasze wykrzyczane p ochwa ły -
Twoje .. esse est perc ipi"' napotyka ło potwo rne prze szkody 
do pokona nia, i każ d e zwyc ię stwo byto ma rnym zwyc ięstwe m. 

i musiałaś rozp oczynać natych 1ast na nowo 
Jak w iecznie z ł ak niona w ody roś l in a. 

Lecz ja, Mar io, nie jestem bratem : 
odgrywam inne, nie zna ne m 1 role, 
nie biore na s1eb1e roli bratei-stwa 

' ' 

lecz moze tę pokrewną 
tak b l iską p osłuszeństwu 1 heroicznej n1eśw 1 adomośc1 

ludzi , m im o wszystko braci twoic h, nie m oich . 
A ty , prz erażona podejrzeniem, że już nie 1stn1ejesz. 
wi esz nawet o tym , 
i Jesteś sama sob ie matkg 

Po zwó l dziewczynce być królową, 
otw ierać 1 zamy kać okna Ja k w ryt uale, 
któ ry p otraf i ą uszan ować goście, słu zb a, dalecy świ adkowie. 
Jed na k ż e ona , ta dziewczynka, 
wystarczy zapom nieć o niej choć by na c hwilę, 
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a cz uje się zg ubiona na zawsze 
ac h. nie nad bezruche m wysp 
lecz nad trwogą, że nie 1stn1eje sz w 1e1e w iatr 
boski wiatr 

który nie uzdrawi a, lec z prze ciwnie , coraz bardziej pogrą ża w chorob ie, 
a ty próbujesz zatrzym a ć t ę, kt óra chci a ła zaw ró ci ć. 
nie ma dn ia, god ziny, ni e ma takie j chw 1l1, 
kiedy móg łby u st ać twój ro zpacz liwy wys itek ; 
chwytasz się każdej r zeczy 
tak. ze kto pat rzy, chce c ie bie całowa ć . 

23 sierpnia 1970 

Przel Jarostaw M1kolajewsk i 

Jarosław Iwaszkiewicz 

Spotkanie 
W baldachimy altany, kę dy s t oją rzędem 

Rozwiane złote chmury w pac iorkach ja zęb in 

Gdz ie winogron purpura namio ty ci sprzędł a, 

Wyc hodz isz na spo tkan ie z ma lw płomi ennyc h grz ę dy 

P rom ień prze z win ne splo ty i l1ś c1e op un cji . 
Jak w aure olę w zło t e ozda bia c i ę punk ty. 

A Ja, naj słodsze wotum prze d twój w izerun ek -
Składam na two ich u śc ie c h ko ral po c ałunku. 
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Opera w dwóc h aktach z prolog ie m 
Lib retto Felice Romani 

Osoby: 

Don Alfonso, Ks i ążę Ferrary 
Donna Luk recja Borgia, Ksi ęż na Ferra ry 
Gennaro 
Maffio Orsin i 
Jepp o Liverotto 
Don Apos to Gazella 
Asc anio Pet rucci 
Oloferno V1tellozzo 
Gubetta 
Rust1ghello 
Astolfo 
Kawalerowie, G1ermkow1e, Damy, Zbiry. Paziowie , 
Postacie w maskach, ZoŁnierze, Odźwierni. 
Hala bardnicy, Podczaszy, Gondolierzy 

Akcja prologu rozgrywa się w Wenecji. 
Akcja dram atu - w Fer rarze, na początk u XVI wieku 



PROLOG 

SCENA 1 

Taras pałacu Grimanich w Wenecji. Nocna zabawa. Co jakiś czas 
przechodzą goscie w maskach. Z tarasu widać wspamale oswietlony 
pałac, w głębi Canale della Giudecca. po którym co jakiś czas płyną 
w ciemnościach gondole, w oddail Wenecja w swietle księżyca. 

GAZEL LA 
Piękna WeneCJa l 

PETRUCCI 
Urocza I 

GAZELLA I PETRUCCI 
Miasto wszelkiej uciechyl 

ORSINI 
Nocą niebo jest tu jaśniejsze, 
Niż gdzie indziej w dzie ń. 

ORSINI, LIVEROTIO, VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
Piękna Wenecjal Uroczal 
Miasto wszelkiej uciechyl 
Nocą niebo jest tu jaśniejsze, 
N iż gdzie indziej w dzień. 
(Biegną w różne strony. by zobaczyć damy i przechodzące postacie 
w maskach.) 
A iutro wyjeżdżamy 
Z mówcą Grimanim: 
Czyż na brzegach Padu doświadczymy 
Podobnych uciech? 

GUBETIA (podchodząc) 
Doświadczymy. 
Wspaniały i esoly jest dwór Alfonsa.„ 
Lukrecja Borgia .. 

POZOSTALI I CHÓR 
Cicho ... nigdy nie wymawiaj jeJ imienia. 

VITELLOZZO 
To wstrętne imię . 

LIVEROTIO 
Borgia „ nienawidzę iej .. 

WSZYSCY I CHÓR 
Któż mógłby, znając jej winy, 
Nie czuć nienawiści? 

ORSINI 
Ja tym bardziej . Sluchajcie„ 
(Wszyscy podchodzą.) 
Pewien starzec ... wróżbita „ 

GENNARO 
Zamierzasz zostać pierwszym plotkarzem, Orsino? 

LIVEROTIO, VITELLOZZO, GUBETIA, PETRUCCI I GAZELLA 
Bądź cicho. 

GENNARO 
Zostaw Borgię w spokoju 
Przykro mi o niej sluchać .. . 

LIVEROTTO, VITELLOZZO, GUBETTA, PETRUCCI I GAZELLA 
Bądź cicho, nie przerywaj: krótko 
Będzie mówił. 

GEN NAR O 
Prześpię się ... obudźcie mnie, jak skończy. 
(Układa się wygodnie i po chwili zasypia.) 
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ORSINI 
Sluchajcie. 
W strasznej, pamiętnej wojnie w Rimini 
Ranny, prawie bez życia leżałem 
Na ziemi .. 
Gennaro przyszedl mi z pomocą, 
Na swego rumaka mnie zabral, 
Do odludnego lasu zawiózł i ocal~ . 

POZOSTALI I CHÓR 
Znam jego bohaterstwo i dobre serce. 

ORSINI 
Tam, pośród cichej nocy, siły zbierając i wiarę, 
Poprzysięgliśmy, że razem żyć będziemy 
I razem umierać. 
„I umrzecie razem". 
Glos dźwięczny wykrzyknął, 
A naszym oczom ukazał się starzec 
Wysoki, caly w czerń odziany. 

POZOSTALI I CHÓR 
Nieba I 

ORSINI 
„Uciekajcie przed rodem Borgiów, młodzieńcy" 
Powiedzial jeszcze głośn i ej .. 

POZOSTALI I CHÓR 
Cóż to za czarnoksiężnik, 
Zeby tak prorokować? 

ORSINI 
„Nienawiść: dla grzesznej Lukrecji. 
Gdzie Lukrecja, tam śmierć. „" 
To powiedziawszy zniknął , a wiatr 
Ze skargą głosie 
To imię znienawidzone 
Trzykrotnie powtórzyli 

POZOSTALI ł CHÓR 
Ponura to przepowiednia. 
Czyżbyś w nią uwierzy!? 
Nie , nie, nie, nie! 

CHÓR 
SluchaJ. Taniec nas wzywa. 
Skończmy te smutne opowieści .. 
Spędżmy radosną noc. 
Dość już ta podia kobieta 
Przysporzyła nam udręk i i cierpienia. 

ORSINI 
Kłamliwym przepowiedniom 
Dusza moja wiary nie daje. 
Jednak, choćbym i nie chciał, 
Tamto wspomnienie budzi mój niepokój. 
Często , gdziekolwiek pójdę , 
Widzę owego starca, 
Dokądkolwiek się udam, 
Tamtą groźbę straszliwą 
Zda ie mi się nocą slyszeć . 
Zazdroszczę ci, móJ Gennaro, 
Że możesz spać tak spokojnie. 

POZOSTALI I CHÓR 
Dopóki groźny Lew 
Schronienia nam udziela i pomocy, 
Spryt i gniew Borgiów 
Nie mogą nas dosięgnąć . 
Chodź, taniec nas wzywa.„ 
Zostawmy go, niech śpi. 
(Wszyscy wychodzą, zabierając z sobą Orsiniego.) 

SCENA 2 

Do brzegu przybija gondola.· wychodzi z niej dama w masce. 
To Lukrecja .· zbliża się os trożnie. Widząc śpiącego Gennara, 
podchodzi do niego i przygląda mu się z radością i szacunkiem. 
Gubetta wychodzi jej na spotkanie 

LUKRECJA 
Jak spokojnie śpi. . 
Oby wszystkie jego noce 
Były takie pogodne1 
Oby nigdy nie doświa dczył 
Nocy takich, jak moje, 
Pełnych ud rę k il 
(do Gubetty) 
To ty? 

GUBETIA 
To ja. Lękam się, by cię ktoś nie rozpozna!: 
Twemu życiu , co prawda, 
Nic w Wenecji nie grozi; 
Ale może się zdarzyć, że, rozpoznawszy, 
Ktoś cię obrazi. pani. 

LUKRECJA 
Bylabym zniewaźona1 
Wszyscy mnie nienawidzą! 
A przecież nie narodziłam s ię . by znosić 
Taki smutny los .. 
Oh! gdybym mogla 
Wymazać przeszlość 
I w jednym sercu chociaż wzbudzić 
Współczucie i m1tość, 
Których próżno od świata, 
Pomimo swej pozycji, wyglądami 
W1dz1sz lego młodzieńca? 

GUBETIA 
Widzę i od wielu już dni go śledzę , 
Próżn o próbując odkryć taiemniczy powód, 
Dla którego przybywasz za nim 
Z Ferrary do Weneqi, tak stroskana. 

LUKRECJA 
Odkryć powódl Nie możesz l 
Zostaw mnie z nim samą. 
(Gubetta wychodzi) 

SCENA 3 

Lukrecja podchodzi do Gennara nie dostrzegając dwóch mężczyzn 
w maskach, którzy przechodzą w głębi, a następnie zatrzymu1ą się 
na stronie. 

LUKRECJA 
(patrząc z czułością na Gennara) 
Jaki on p1ękny1 Ile czaru 
Jest w tym obliczu uczciwym i dumnymi 
Nigdy aż tak przystojnym 
Nie jawil s ię w moich myślach . 
Radość: mą duszę przepełni a, 
Teraz, gdy wreszcie mogę go oglądać ... 
Oszczędźcie mi, niebiosa. tej męki , 
Zeby miał kiedyś mną pogardzać. 
Gdyby go lak obudzić? .. Nie, nie śmiem , 
I nie odsłonię mej twarzy: 
Na chwilę tylko, bo łzy z oczu 
Otrzeć muszę. 
(Lukrecja zdejmu1e maskę i ociera Izy) 

KSIĄŻĘ 
(z tylu. w masce) 
Widzisz? To ona. 

RUSTIGHELLO 
To ona „. rzeczywiście. 

KSIĄŻĘ 
Kim jest ten chlopak? 

RUSTIGHELLO 
Najemnikiem. 

KSIĄżĘ 
Nie ma ojczyzny? 

RUSTIGHELLO 
Ani rodziny; ale jest jednym 
Z najwaleczniejszych. 

KSIĄŻĘ 
Użyj wszelkich sposobów, 
By ściągnąć go do Ferrary, pod moją wtadzę. 

RUSTIGHELLO 
Z Grimanim o świcie wyrusza, 
U przedzil twoją myśl. 

LUKRECJA 
Kiedy cierpi serce udręczone , 
Kiedy pla czę stojąc tu, przy tobie. 
Spij i śnij , mój miły, 
O radości i weselu 
I niechaj a nioł s tróż 
Budzi cię tylko do szczę liwych chwil! 
Achl Smutne noce, gorz ie czuwanie 
Samotnie muszę znosić. 
Radosne miej sny, a anioł 
Niechaj cię budzi do szczęśliwych chwil' 
(Postacie w maskach odchodzą. Lukrecja ca/111e dłoń Gennara. 
Ten budzi się i chwi;ta L ukreC]ę za rami na.) 

LUKRECJA 
Nieba I 

GENNARO 
Co widzę! 

LUKRECJA 
Puść mnie. 

GENNARO 
O nie. piękna pani 

LUKRECJA 
Puść mnie. 

GENNARO 
(zatrzymując ją) 
Nie, na mą wiarę . 

LUKRECJA 
Achl Puść mnie. 

GENNARO 
Nie, na mą wiarę! 
Chcę dłużej patrzeć na ciebie, pani! 
Jesteś piękna i miła; 
Nie musisz się l ękać, 
Ze niewdzięczne i nieczule 
Pozostanie dla ciebie 1akiekolwiek serce. 

LUKRECJA 
Gennarol czy to możliwe , 
Żebyś mnie pokochał? 

GE NN ARO 
Czyżbyś wątpiła , pani? 

LUKRECJA 
Achl Powiedz mi. 

GENNARO 
Tak, na ile mi wolno, kocham panią. 
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LUKRECJA 
Och, co za radości . 

GENNARO 
(niepewnie) 
Tak ... kocham ... 
(decydując się) 
Jednak wysłuchaj mnie , pani.. 
Chcę być szczery. 
Jest ktoś mi droższy, 
Dla kogo żywię gorące uczucie. 

LUKRECJA 
Droższy ci jest ode mnie? 

GENNARO 
Tak. 

LUKRECJA 
Któż to taki? 

GENNARO 
Moja matka . 

LUKRECJA 
Twoja matkal. .. 

GE NARO 
Tak. 

LUKRECJA 
(Twoja matkal. „ ) 
Och , mój Gennaro1 
Kochasz Ją? 

GENNARO 
Jak siebie samego 

LUKRECJA 
A ona? 

GENNARO 
Acht Możesz m1 współczuć : 

Nigdy iej nie widziałem. 

LUKRECJA 
Lecz, jakże to ... ? 

GENNARO 
To smutna historia, 
Którą przed wszystkimi ukrywałem, 
Lecz teraz nieznane przeczucie 
Skłania mnie, bym ci ją zd radził; 
Dusza miła i piękna 
Odbija się w twym obliczu. 

LUKRECJA 
(Czułe sercet) 
Ach! Mów, mów„ 
Mnie możesz wszystko powiedzieć: 

GENNARO 
Myś lałem, że jestem synem prostego rybaka; 
Z nim w Neapolu spędziłem 
Pieiwsze, ponure lata mego życia, 
Kiedy nieznany wojownik przybył. 
By z błędu mnie wyprowadzić ; 
Dał mi konia i broń , 
I list mi zostawił . 

LUKRECJA 
Co było dalej? 

GENNARO 
To moja matka, nieszczęsnal 
Moja matka do mnie napisała . 
Ofiarą będąc potężnego, zlego człowieka, 
O siebie 1 o mnie się lękała; 
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Błagała mnie gorąco, 
Bym nikomu nie mówił, 
Imienia jej nie dociekał , 
Więc jej posłuchałem 

LUKRECJA 
(ocieraw Izy) 
Ajej list? 

GENNARO 
Spójrz, p roszę 
Nigdy go z serca nie zdejmuję . 

LUKRECJA 
Och' Ileż gorzkicl1 łez, 
Pisząc go, wylać musiała! 

GENNARO 
I ja , o pani, ileż nad tym listem 
Płakałem ' 
Ale cóż to? Ty także płaczesz , pani? 

LUKRECJA 
O, tak. 

GENNARO 
Płaczesz? 

LUKRECJA 
Nad nią. .. nad tobą„ 

GENNARO 
Nade mną? .. 

LUKRECJA 
Nad tobą 

GENNARO 
Płaczesz nade mną? 
Duszę masz wrażliwą, 
Coraz droższą mi jesteś . 

LUKRECJA 
Kochaj swą matkę , zawsze 
Miej dla niej serce „. 
Módl się, by ucichł gniew 
Jej gorzkiego losu„ 
Módl się, by pewnego dnia 
Przycisnąć cię mogła do serca. 

GENNARO 
Kocham ją, kocham, zdaje mi się, 
Ze widzę ją wszędzie .. 
Jej słodki obraz 
Stworzyłem w mojej duszy; 
Czy we śnie, czy na jawie, 
Stale z nią rozmawiam. 

LUKRECJA 
(Czułe serce') 

GENNARO 
Duszę masz wrażliwą, 
Coraz droższą m1 jesteś . 

'· (Z różnych stron nadchodzą postacie w maskach; wchodzą paziowie 
z pochodniami. towarzyszący damom i kawalerom.) 

LUKRECJA 
Idą ludzie ... Opuszczam cię . 

GENNARO 
(zatrzymując ją) 
Achl Poczekaj, poczekaj. 

ORSłNI 
(Rozpozna1e Lukrecję, pokazuje ją towarzyszom.) 
Co widzę? 

LUKRECJA 
Muszę cię opuścić. 

GENNARO 
Zechciej przynajmniej zdradzić: mi, 
Kim J esteś 

LUKRECJA 
Kimś, kto cię kocha 
I całym jego życiem jest milość do ciebie. 

GE NN ARO 
Kim j esteś? 

ORSINI 
(podchodząc) 
Ja powiem .. 

LUKRECJA 
(Zakrywa twarz maską 1 chce odejsc.) 
Boże wielki! 

ORSINI, LIVEROTIO, VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
(zagradzając jej drogę) 
Nie odchodź. 
(prowadząc ją z powrotem) 
Musisz nas wysłuchać. 

LUKRECJA 
Gennaro! 

GENNARO 
Co chcecie zrobić? 
Jeżeli ktoś ośmieli się ją znieważyć, 
Nie jest przyjacielem Gennara. 

ORSINI, LIVEROTTO, VłTELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
Chcemy jej tylko wyjawić, kim jesteśmy ... 

LUKRECJA 
(Co za męka!) 

ORSINI, LIVEROno. VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
... a potem niech ucieka do ciebie. 
Musi nas wysłuchać. 

GEN NAR O 
Mówcie. 

ORSINI 
Ja jestem, o pani ;,-;affio Orsini , 
Któremu zabiłaś brała, gdy ten spał 

VITELLOZZO 
Ja jestem Vitelli, którego wuja kazałaś 
Zamordować w zagrabionym zamku. 

Lll/EROno 
Jestem siostrzeńcem Appiana. 
Zabitego przez ciebie podczas zdradzieckiej uczty. 

GENNARO 
(Niebal Co słyszęl) 

PETRUCCI 
Ja jestem Petrucci, kuzyn Hrabiego .. 

LUKRECJA 
(Ochl Przeklęty mój lost) 

PETRUCCI 
Któremu odebrałaś władzę nad Sieną. 

CHÓR 
To zła kobietat 

GAZELLA 
Ja jestem krewnym zdradzonego malżonka, 
Który za twoją sprawą w Tybrze zginą!. 

LUKRECJA 
(Bożet Dokąd uciekać? 

Co robić , co powiedzieć? 
Przeklęty mój lost) 

GENNARO 
(Bożet Ja nieszczęsny t 
Co ja słyszę, sprawiedliwe niebiosa' 
Bożel Co robić, co robić?) 

ORSINI 
Maffio Orsini jestem, o pani. 

VITELLOZZO 
Vitelli, o pani. Io ja, tak, ja jestem Vitelli . 

PETRUCCI I GAZELLA 
Tak, to my. 

LIVEROTTO 
Ja jestem siostrzeticem Appiana. 

CHÓR 
Achl Niebal To zła kobietal 

GENNARO 
(Boże! Co słyszę!) 

LUKRECJA 
( Przeklęty mój los') 
(Płacze) 

CHÓR 
Odejdź stąd , zła kobieto, 1 dż, 1 dż, 1 dżl 

ORSINI, LIVEROTIO, VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
Teraz , gdy nasze imiona są jej znane, 
Poznaj jej imię . 

GENNAROICHÓR 
Mówcie, mówcie. 

LUKRECJA 
Ach' litości! litości! 

ORSINI, LIVEROTTO. VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
Poznaj jej imię ... 

LUKRECJA 
Nie. Ach' 

ORSINI, LIVEROTIO, VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
Oto kobieta , która się hańbą ok ryła, 
Która postrachem będzie po wsze czasy .. 

LUKRECJA 
L i tościl litości! 

ORSINI, LIVEROTIO, VITELLOZZO. PETRUCCł I GAZELLA 
Oto kobieta, co jad rozsiewa, nieczysta. 
Godna pogardy; 
Naturę znieważyła . 

LUKRECJA 
Achl Gennaro1 

ORSINI, LIVEROTIO, VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
Nienawiść i strach budzi ... 

GENNARO 
Ta kobieta? 

ORSINł, LIVEROno. VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
... Bo władzę los jej dal. 

GENNARO 
Achl Lecz kim ona jest? 
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LUKRECJA 
(na klęczkach) 
Nie słuchaj ich, Gennarol 

ORSIN I, LIVEROTTO, VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
Kim jest? Chcesz wiedzi eć? 

GENNARO 
Tak, kim jest? 

LUKRECJA 
Błagam , nie słuchaj ichl 

GE ARO 
Ach! Powiedzcie. 

ORSINI, LIVEROTTO. V/TELLOZZO, PETRUCCI, 
GAZELLA I CHÓR 
(zdzierając Lukrecji maskę) 
To Borgia. 

GENNARO 
Boże I . 

ORSINI, LI VEROTTO. VI TELLOZZO, PETRUCCI, 
GAZELLA I CHÓR 
Przekonaj się. 

GENNARO 
Odejdż . odejdź 

LUKRECJA 
Ach I 
(Idzie za Gennarem. obejmując jego kolana. Wszyscy uciekają.) 

AKTi 

SCENA 1 

Plac w Ferrarze. Z jednej strony pa/ac z tarasem. pod którym 
widnieje marmurowy herb, na nim poz/acany. miedziany napis: 
BORGIA Z drugiej strony mały dom z wyjsciem na ulicę, 
którego okna są oswie!lone od wewnątrz. Noc. 

KSIĄżĘ 
Rozpoz aleś go na weneckim dworze? 

RUSTIGHELLO 
Zbliżyłem się do niego 
I śledziłem go, jakbym byl 
Jego cieniem. 
(Wskazuje dom Gennara) 
Mieszka pod tym dachem. 

KSIĄŻĘ 
Tutaj? 
Lukrecja chciała . by przebywa! 
Blisko książęcej siedziby' 

RUSTIGHELLO 
Chce, by tam stale mieszkał , 
Jeśli mnie nie myli tego podłego Gubetty 
Gniew i plotki, i skryte szpiegowanie. 

KS IĄżĘ 
Mógł wejść , lecz żywy slamtąd 
Nie wyjdzje. 
(Słychać glosy i dźwięki z domu Gennara) 
Słyszysz? 

RUSTIGHELLO 
Przyjaciele świętują. .. 

CHÓR 
Wiwatl Niech żyje! 
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RUSTIGHELLO 
... Całą noc przyjmowa ł tu gości 
Ten nierozumny młodzik. 

CHÓR 
Wiwatl Niech ży1e 1 

RUSTIGHELLO 
Mają zwyczaj rozstawać się o św i ci e. 

KSIĄżĘ 
To ostatni poranek, jaki dla tego zuchwalca wstaje; 
Ostatnie po.żegnanie , 
Które od przyjaci ół przyjmuje. 

CHÓR 
Wiwat' Niech żyjel 

KS IĄżĘ 
Chodż: moja zemsta 
Jest przemyślana i gotowa; 
On ją ułatwia i przyspiesza 
Przez swoją ślepą ufność. 

RUSTIGHELLO 
A jeśli ten pyszałek Grimant 
Pójdzie tam, by nam przeszkodzić? 

KSIĄżĘ 
Dla tych szaleńców 
Nie będzie chciał mi się narażać. 
Jakiekolwiek zdarzenie 
P rzyn ieść może los, 
Wroga się nie obawiam 
Butnego posłańca. 
Nie zawsze zamknięta dla ludów 
Była la zgubna Laguna: 
Przed znieważonym księciem 
Znów może się otworzyć. 
(Odgłosy dochodzące z domu Gennara przyblizaJą się, 
gasną światła.) 

RUSTIGHELLO 
Calą noc świętowali . 

KSIAŻE 
Ta noc była ostatnią 

RUSTIGHELLO 
I ostatnim jest to pożegnanie . 

SCENA2 

Z domu Gennara wychodzą rozbawieni goście. Tylko Gennaro 1est 
zamyślony. Gubetta na stronie. 

ORSIN I, LIVEROTTO, VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZZELLA 
Żegnaj, Gennaro. 

GENNARO 
(z powagą) 
Zegnajcie, szlachetni przyjaciele. 

ORSINI 
Cóż to? .. 
Zawsze muszę cię oglądać takim zasmuconym? ... 

GENNARO 
Nie jestem zasmucony. 
(Gdybym mógł, jeśli nie ujrzeć cię, 
przynajmniej pomóc ci , matko!) 

ORSINI 
Wiele pięknych pań przybędzie 
Dziś wieczorem na przyjęcie , 
Na które zaprosiła mnie łaskawa 
Księżna Negron1. 

Może o kimś zapomniala 
Powiedz mi : 
Już ja się zatroszczę, by naprawić ten błąd . 

WSZYSCY PRÓCZ GENNARA 
Wszyscy zostaliśmy zaproszeni. 

GUBETTA 
(podchodząc) 
Ja także. 

LIVEROTTO, VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZZELLA 
Ochl Pan Beveranal 
(Wszyscy wychodzą mu na spotkanie, prócz Gennara i Orsiniego.) 

GENNARO 
(do Orsiniego) 
Wszędzie go pełnol 
Już od dawna go podejrzewam „ 

ORSINI 
Nie bój się : to wesoły człowiek, 
I, jak my vszyscy, 
Trochę lekkomyślny. 

VITELLOZZO 
Daj spokój! Gennaro, 
Nie chcę, byś był ta i przyg nębiony. 

LIVEROTTO 
Może Borgia rzuciła na ciebie urok? „. 

GENNARO 
Musicie 
Wcia_ż o niej mówić? 
Przysięgam na niebiosa. panowie. 
Dość mam żartów. Nie ma człowieka. 
Który nienawidziłby jej tak, jak ja. 

PETRUCCI 
Cicho. To jej pałac 

GEN N ARO 
Niech sobie będzie 
Piętno hańby chętnie odbiłbym jej na czole. 
Tak, jak gotów 1estem je odbić 
Na tych murach. 
Gdzie Jest napisane „Borgia" 
(Wchodzi na schodek i ostrzem sztyletu odrywa literę 
„B'· z napisu ,Borgia ".) 

LIVEROTTO, VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZZELLA 
Co robisz? 

GENNARO 
Czytajcie teraz. 

ORSINI, LIVEROTTO. VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZZELLA 
Do lichal Orgial 

GUBETTA 
Za ten żart 
Jutro wielu może drogo zapłacić . 

GENNARO 
Jeśli będą szukać winnego. 
Sam jestem gotów się przyznać . 
(W głębi widać dwóch mężczyzn ubranych na czarno) 

ORSINI 
Ktoś nas obserwuje „ Rozejdźmy się. 

WSZYSCY 
Żegnajcie. 
(Gennaro wchodzi do domu. Pozostali rozchodzą się) 

SCENA 3 

RUSTIGHELLO 
Co lu robisz? 

ASTOLFO 
Czekam cierpliwie, aż sobie pójdziesz. 
A ty, co tu robisz? 

RUSTIGHELLO 
Cierpliw·e czekam, aż znikniesz z tej okolicy. 

ASTOLFO 
Kto ci się naraził? 

RUSTIGHELLO 
Ten miody obcokrajowiec, co tu mieszka; 
A tobie kto się naraził? 

AS TOL FO 
Ten młody obcokrajowiec„ 

RUSTIGHELLO 
Ten sam? 

ASTOLFO 
Ten sam, który tu mieszka. 

RUSTIGHELLO 
Dokąd chcesz go zabrać? 

ASTOLFO 
Do Księżnej. A ty dokąd? 

RUSTIGHELLO 
Przed oblicze Księcia . 

ASTOLFO 
Och! Droga. „ nie Jest ta sama. 

RUSTIGHELLO 
I nie prowadzi do tego samego celu. 

ASTOLFO 
Jedna na zabawę .. 

RUSTIGHELLO 
Druga na śmierć .. 

ASTOLFO I RUSTIGHELLO 
Która z tych dróg s i ę otworzy? 
Zwycięży wola bardziej prawego 
I si lniejszego 
(Na znak Rustighel/a zza rogu ulicy wychodzi oddział zbirów. 
którzy otaczają Asto/fa) 

RUSTIGHELLO I CHÓR 
Ani słowa odejdź , zniknij . 
Sam widzisz, kto jest silniejszy. 
Biada ci , jeśli w nim obudzisz 
Choć cień podejrzenia ! 
Wiesz. że tylko jeden człowiek tu rządzj : 
Jego wola jest najwyższym prawem. 

ASTOLFO 
Wiem, 
Ale gniew Księżnej ... ? 

RUSTIGHELLO I CHÓR 
Siedź cicho, nie musisz się jej obawiać. 
Jej imię , jej sławę 
Znieważy! ten zuchwalec. 

AS TOL FO 
Znieważy/ zuchwalec. 
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RUSTIGHELLO I CHÓR 
Książę pragnie się zemścić· 
Przeszkadzać mu w tym to glupota. 

ASTOLFO 
Jasne, jasne, glupota. 

RUSTIGHELLO I CHÓR 
Jeśli chcesz postąpi ć mądrze, 
Musisz ulec, odejść, milczeć . 

ASTOLFO 
Odejdę. tak, a co będzie potem ... 
To wasze, nie moje zmartwienie. 

SCENA4 

Sala w pałacu książęcym. Duże drzwi w glęb1 . 
Na wprost przeszklone wyjście Z lewej jeszcze jedne drzwi, 
tajemne. Pośrodku stolik przykryty aksamitem. 

KSIĄŻĘ 
Wszystko wykonałeś? 

RUSTIGHELLO 
Wszystko. Więzień czeka tu obok. 

KSIĄŻĘ 
Teraz uważaj. W tajemnej komnacie w glębi, 
U stóp posągu mego przodka stojące 
Szafy ten zloty klucz otwiera. 
Zobaczysz tam dwa naczynia. ze srebra i ze złota. 
Zanieś je oba do sąsiedniej komnaty .. 
Niech cię nie skusi ziole naczynie .. 
To v ino Borgiów. 
(Rustighello chce wyjść.) 
Czekaj Przy wejści u 
Stój w szpadę uzbrojony. 
Gdy cię zawołam, 
Przynieś oba naczynia; gdy inny znak uslyszysz. .. 
Ze szpadą przybiegnij . 

ODŹWIERNY 
(od drzwi) 
Księżna. 

KSIĄŻĘ 
Pospiesz się. 
(Rustighello wychodzi.) 

SCENAS 

KSIĄŻĘ 
Czemu taka zmieszana? 

LUKRECJA 
Zemsta mnie tu przywiodła . 
Winę nies/ychaną ha niebną 
Oznajmić ci przychodzę. 
Jest w Ferrarze ktoś, kto im ię twej nialżonk1 
W 1asny dzień obraża 
I ma czelność je kalać . 

KSIĄŻĘ 
Wiem o tym. 

LUKRECJA 
I nie ukarzesz go? Scierpi Alfonso, 
By tamten pozostawal przy życiu? 

KSIĄŻĘ 
Przed nasze oblicze 
Wkrótce go przywiodą 

LUKRECJA 
Kimkolwiek by nie był, żądam , 
By śmierć go spotka/a 
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W mojej obecności; chcę, 
Abyś święte książęce s/owo dał mi w dowód miłości. 

KSIA.ŻĘ 
Daję święte slowo. 
(do Odźwiernego) 
Więz1 eri. 
(Odźwierny wychodzi. Wchodzi Gennaro bez broni. 
prowadzony przez straże.) 

LUKRECJA 
(zmieszana jego widokiem) 
(Co widzęl) 

KSIĄŻĘ 
(z uśmiechem) 
Znasz go, pani? 

LUKRECJA 
(O niebal Gennarol To straszne!) 

GE NN ARO 
Wasza Wysokość, Książę, 
Kazal mnie wyprowadzić 
Z mojego domu, siłą, przez zbrojnych. 
Mogę zapytać, Jak mniemam, 
Czym sobie zasłuży/em na tak srogą karę? 

KSIĄŻĘ 
Kapitanie, proszę podejść„ 

LUKRECJA 
(Drżę ... lękam się .) 

KSIĄŻĘ 
Pewien zuchwalec ośmielił się niedawno, 
Za dnia, z książęcego palacu 
Dłonią świętokradczą 
Zerwać dostojne imię "Borgia' 
Szukamy sprawcy. 

LUKRECJA 
On jest niewinny .. 

KSIĄŻĘ 
Skąd o tym wiesz, pani? 

LUKRECJA 
(szybko) 
On by/ dziś rano gdzie indziej .. 
Któryś z jego towarzyszy 
Popełnił to przewinienie. 

GENNARO 
To nieprawda. 

KSIĄŻĘ 
Slyszataś, pani? .. . Szczerze powiedz, 
Czy to ty jesteś winny, panie .. 

GENNARO 
Nie zwykłem kłamać, 
Gdyż nad życie droższy mi jest mój honor. 
Książę Alfonso, przyznaję .. 

'- Ja jestem winowajcą 

LUKRECJA 
(O, ja nieszczęsna! .. ) 

KSIĄŻĘ 
(po cichu do Lukrecji) 
Dałem c1, pani, moje książęce s/owo .. 

LUKRECJA 
O kilka chwil rozmowy na stronie 
Proszę cię, Alfonso. 
(Na znak Alfonsa Gennaro zostaje wyprowadzony) 
(Dopomóżcie mi, niebiosa!) 

SCENA 6 

KSIĄŻĘ 
Jesteśmy sami. 
Czego pragniesz, pani? 

LUKRECJA 
Proszę cię, 
Byś darowal życie temu młodzieńcowi. 

KSIĄŻĘ 
Jak to? Wszak byłaś oburzona? 
Twój gniew tak szybko miną/? 

LUKRECJA 
(z wdziękiem) 
To był kaprys ... Co to da, że on zginie? 
Taki miody!. .. Wybaczam mu. 

KSIĄŻĘ 
Dałem ci, pani, słowo honoru, 
Mojego slowa nigdy nie złamię . 

LUKRECJA 
Ale, Książę ... 

KSIĄŻĘ 
Nigdy. 

LUKRECJA 
Posłuchaj .. 

KSIĄŻĘ 
Nigdy. 

LUKRECJA 
(hamując gniew) 
Don Alfonso ... drobną przysługę 
Oddaj księżnej ... i małżonce i 

KSIĄŻĘ 
Ten, kto cię obraził , o pani, 
Nie może pozostać bezkarny .. 
Prosi/as, a ja przysiągłem, że umrze. 

LUKRECJA 
Przebaczmy mu: 
Oboje jesteśmy równie łaskawi.. 

KSIĄŻĘ 
Nie. 

LUKRECJA 
Łaskawość to królewska cnota. 

KSIĄŻĘ 
Przysiągłem. 

LUKRECJA 
Ach, przebaczmy, 
Jesteśmy równie łaskawi„. 

KSIĄŻĘ 
Nigdyl 
Przysiągłem ... niel niel 
Przysiąg/em, więc zginie I 
Nie, nie mogę. 

LUKRECJA 
Kto sprawi/, że jesteś tak okrutny 
dla Gennara, drogi Alfonso? 

KSIĄŻĘ 
(wybuchając) 
Kto? ... Ty. 

LUKRECJA 
Ja? Co ty mówisz? 

KSIĄŻĘ 
Ty go kochasz.. 

LUKRECJA 
(Co słyszę!. .. ) 

KSIĄŻĘ 
Do WenecJi za nim pospieszy/as. 

LUKRECJA 
(Achl sprawiedliwe niebiosal) 

KSIĄŻĘ 
Tak, ty go kochasz, pojechalaś za nim. 

LUKRECJA 
Ja? 

KSIĄŻĘ 
Nawet teraz na twym obliczu 
Odczytać: można niegodne uczucie, 
Jakie dla niego żywisz 

LUKRECJA 
Don Alfonsoi 

KSIĄŻĘ 
Uspokój się. 

LUKRECJA 
Przysięgam , przysięgam .. 

KSIĄŻĘ 
Nie kalaj się kolejnym krzywoprzysięstwem. 

LUKRECJA 
Nie. 

KSIĄŻĘ 
Kochasz go, do Wenecji za nim pospieszy/as. 

LUKRECJA 
Don Alfonsol 

KSIĄŻĘ 
Nadszedl czas, bym dokonał 
Za me krzywdy zemsty okrutnej; 
Oto za chwilę spadnie, straszliwa, 
Na twego pod/ego wspólnika 

LUKRECJA 
laski, łaski, Alfonso, litościl 

KSIĄŻĘ 
Chcę, by niegodziwiec zginą/. 

LUKRECJA 
Zlituj sięl 

KSIĄŻĘ 
Nie czuję już litości. 

LUKRECJA 
Nie czujesz litości? Nie? 

KSIĄŻĘ 
Nie . 

LUKRECJA 
Nie? 
(wstając) 
Ochl Strzeż się, pomyśl o sobie, 
Don Alfonso. mój czwarty mężu ! 
Zbyt długo widziałeś mnie placzącą, 
Zbyt głęboka jest rana w moim sercu. 
Zamiast bólu czuję wściekłość .. 
Oto Borgia może sprawić, że tego pożałujesz, 
Strzeż się, Alfonso, strzeż się, 
Oto Borgia może sprawić , że tego pożalujesz . 
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, KSIĄŻĘ 
(z ironią) 
Zna cię dobrze. 
Gdybym tylko zechciał, 
Przypomniałbym sobie, kim jesteś ; 
Ale pamiętaj, że ja jestem Ks ięciem , 
Ze w Ferrarze mam nad tobą wladzę .. 
Pozostawiam ci wybór. czy ma on 
Od trucizny. czy od szpady zginąć. 
Wybieraj. 

LUKRECJA 
(wsciekla) 
Boże I 

KSIĄŻĘ 
Wybieraj. 

LUKRECJA 
Boże wielkil 

KS IĄŻĘ 
(Chce wyjsc) 
Wkrótce zostanie zabity. 

LUKRECJA 
Poczekaj. 

KSIĄŻĘ 
Musi zginąć .. 

LUKRECJA 
Nie popełniaj tak ponurej zbrodni. 

KSIĄżĘ 
ybieraj .. 

LUKRECJA 
Niech me ginie od szpady I. . 

KSIĄŻĘ 
Uważar jestem przy tobie 
Nie miej nadziei. 
(Daje znak. by wprowadzono Gennara.) 

LUKRECJA 
Nieszczęsnego zostawiam jego losowi .. 
Okrutny człowiek!. Czuję, że umieram .. 
(Pada na krzesła.) 

SCENA 7 

(Wprowadzają Gennara.) 

KSIĄŻĘ 
{do Gennara) 
Wobec p róśb Księżnej , 
Która twą winę puszcza w niepam ięć , 
Ja również mu szę się ugiąć 
I wolność ci darować . 

LUKRECJA 
(Och! Jak udaje!) 

KSIĄŻĘ 
Poza tym .. tak wielkie jest twe męstwo , 
Ze nie chcę go odbierać 
Adriatykowi 1 Italii' 

LUKRECJA 
(Przewrotny!) 

GENNARO 
Tak, jak potrafię dziękować, panie, 
Dziękuję. 
A skoro mogę o tym powiedzieć, 
Nie boj ąc się posądzenia o tchórzostwo .. 

56 

Człowiekowi, który na mą zasłuży! 
laska ta przypadła . 

KSIĄŻĘ 
Jak to? 

GENNARO 
Ojciec waszej Wysokości , 
Otoczony przez wrogie oddzi ały, 
Poległby, gdyby z obroną i pomocą 
Nie pospieszy! mu pewien na1emnik. 

KSIĄŻĘ 
Ty nim byleś? ... 

LUKRECJA 
(wstając) 
Ocaliłeś mu życie? 

GENNARO 
Tak bylo. 

LUKRECJA 
Książę I. .. 

KSIĄŻE 
Wciąz ma nadzieję . niegodna. 

LUKRECJA 
Oby zmieni! decyzję' 

KSIĄŻĘ 
To na nic. 
{do Gennara) 
Czy chci ałbyś walczyć pod mą chorągwi ą, Kapitanie? 

GENNARO 
Z władcami Wenecji 
Wieczne łączą mnie więzy .. 
Przysięga jest święta. 

KSIĄŻĘ 
(patrząc na Lukrecję) 
Wiem .. 

LUKRECJA 
Boże I 

KS IĄŻĘ 
Wiem. 
(podając mu sakiewkę) 
To złoto przynajmniej .. 

GENNARO 
Dosyć go mam od moich panów. 

KSIĄŻĘ 
Więc chociaż, jak stary obyczaj 
Naszych przodków każe , 
Wychylenia pucharu przyjaźni 
Nie odmówisz, mam nadzieję ... 

GENNARO 
Najwyższy zaszczyt 
Będzie to dla mnie, o panie .. 

KSIĄŻĘ 
Moja droga małżonka 
Wypije wraz z nami. 

LUKRECJA 
(Wstaje. by uciec.) 
To gorsze od śmierci! 

KSIĄŻĘ 
(biorąc ją za rękę) 
Pójdź ze mną Księ:, no l 
(Daje znak Rust1ghellowi.) 
Hej tarn i 

(do Lukrecji na stronie) 
Biada, jeśli wymknie ci się Jakiś gest, 
~eś łi zdradzisz się choć jednym slowem1 
Zywym sprzed mego oblicza 
Ten człowiek wyjść nie może. 
Milcz. 
Nalej ten trunek, znasz go .. 
Dziwi mnie twa odraza. 

LUKRECJA 
Ochl gdybyś w1edz1al, do czego mnie zmuszasz, 
Jak bardzo jesteś okrutny, 
Przeraziłbyś się . 
Ach, litośc i ! 
Nie ma potwora podobnego tobie ... 
Nie może być straszliwszego ciosu . 

GENNARO 
Takiej dobroci dla mnie 
Nigdy bym się po nich nie s podziewał. . 
Ich przebaczenie 
Snem mi się zdaje. 
Matko! to musi być jedynie 
Twoich modlów zasługa. 

KSIĄŻĘ 
Zatem nalejmy 
(Lukrecja nalewa ze srebrnego naczynia .) 

GENNARO 
Zdumiewa mnie tak wielki zaszczyt. 

KSIĄŻĘ 
Dla pani, Księżno .. 

LUKRECJA 
Okrutny ~ 

KSIĄŻĘ 
(do Lukrecji) 
Ziole naczynie. 

LUKRECJA 
Wielki Boże• 
(Lukrecja nalewa ze zlotego naczynia.) 

KSIĄŻĘ 
Niechaj niebiosa ma1ą cię w opiece. Gennaro. 

GENNARO 
Niech i tobie s przyjają, panie. 
(Piją.) 

LUKRECJA 
Odejdż nie ma na świecie 
Potwora gorszego od ciebie. 

GENNARO 
Matko, moje ocalenie 
Twoim modłom zawdzięczam. 

KSIĄŻĘ 
Drżyj o sieb ie. niewierna! 
On Jest pierwszą ofiarą. 
(do Lukrecji) 
Teraz, Księżno, wedle swej woli możesz 
Zatrzymać go lub pożegnać 
(Wychodzi.) 

LUKRECJA 
(myśląc) 
Ochl Jaki przebłyski 

GENNARO 
(z ukłonem) 
Pani ... proszę przyjąć 
Pozdrowienie płynące z serca, 
Które nie jest niewdzięczne . 

LUKRECJA 
(Upewnia się, że Książę wyszedł, potem podbiega do przodu sceny. 
pociąga za sobą Gennara.) 
Nieszczęsny' Truciznę wypiłeś!.. 

GENNARO 
Ach I 

LUKRECJA 
Nic nie mów, zabiliby cię . 

GENNARO 
Jak to? 

LUKRECJA 
(Podaje mu flakonik) 
Weż to i idź: kropl a, jedna kropla 
Tego leku. życie ci da .. 
Ukryj to. pospiesz się , uciekaj .. 
Niechaj niebiosa zlitują się nad tobą. 

GENNARO 
Co siyszę !. .. Niczego poza śmiercią 
Nie powinienem by! się spodz iewać 
na twym dworze! 
Zły duch za krył mi oczy, 
Natchną! mnie zgubną ufnością. 

LUKRECJA 
Nie, Gennaro wyp ij to i idź . 

GEN N ARO 
Może śmie rć jeszcze straszliwszą 
Otrzymam z twej dłoni , okrutna. 

LUKRECJA 
Pospiesz się ... 
Ach I Niechaj niebiosa zlitują si ę nad tobą 
Zaufaj mi. 

GENNARO 
Tobie? 

LUKRECJA 
Tak, idż już .. 

GENNARO 
Okrutna I 

LUKRECJA 
Martwego w tobie Książę chce rywala. 

GENNARO 
Co za rozterkal 

LUKRECJA 
On tu wróci , by cię zab ić. 
Wypij to i uciekaj . 

GENNARO 
Straszna niepewność! 

LUKRECJA 
Wypij to i uciekaj ... błagam cię , Gennaro, 
Na twą matkę, 
Na wszystko, co jest ci najdroższe, 
Wypij to i uciekaj, 
Jedna kropla, tylko jedna, 
Tego leku życie ci da. 
Schowaj to, idż . pospiesz się . 
Niechaj niebiosa zlitują się nad tobą 

GENNARO 
Co słyszę!. .. Niczego poza śmiercią 
Nie powinienem był si ę spodziewać 
Na twym dworze 1 
Zły duch zakrył mi oczy, 
Natchną! mnie zgubną ufnością. 
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Może śmierć jeszcze straszliwszą 
Otrzymam z twej dłoni, okrutna. 
(Gennaro pije odtrutkę) 

LUKRECJA 
Jesteś ocalony! 
Co za szczęście! .. 
Teraz uciekaj ... pospiesz się, idź, 
Uciekaj, Gennaro, idź. 

GENNARO 
Jeśli mnie oszukałaś, niech cię spotka kara 
Od tego, od kogo najbardziej pragniesz litości . 
(Lukrecja wypuszcza Gennara sekretnymi drzwiami. W głębi pojawia 
się Rustighello z Księciem. Lukrecja opada na .) 

AKT li 

SCENA 1 

Mały dziedziniec przy domu Gennara. Jedno okno jest oświetlone. Noc. 

RUSTIGHELLO I CHÓR ZBIRÓW 
Świeci się św i atło w oknie 
Wciąż jest w Ferrarze. 
Szczęście sprzyja Księciu : 
Na rywalu zemsty dokona 
Wejdźmy : to odpowiednia pora ... 
Niebo jest ciemne ... nikogo tu nie ma .. 
(Zbliżają się do domu Gennara, słysząc ha/as zatrzymują się.) 
Jednak ... cicho ... dochodzą stamtąd odgłosy .. 
Jakieś szmery „ 
Coraz wyraźniej słychać: 
Czyjeś kroki. 
Tam dalej, przyczajeni, 
Sprawdzimy, kto to taki i dokąd idzie. 
(Odchodzą) 

SCENA 2 

(Orsini puka do drzwi Gennara. Ten otwiera i wychodzi.) 

GEN NAR O 
To ty? 

ORSINI 
To ja. 
Nie przyjdziesz do Negroni, Gennaro? 
Każda radość jest dla mnie niepełna , 
Jeśli ty jej ze mną nie dzielisz. 

GENNARO 
Ważny powód 
Nie pozwala mi być: przy tobie. 
Za parę chwil wyruszam do Wenecji. 

ORSINI 
A mnie tu zostawiasz? .. 
Czyż nie przysięgliśmy sobie, 
Ze w każdej doli 

GEN NAR O 
Ochl Ta twoja Negroni jakoś mi się 
Nie podoba .. 

ORSINI 
A mnie raczej ten twój wyjazd 
Nocą, samotnie„ 
Jesteś laki zamyślony, przybity. 
Zostań, zostań, Gennaro. 

GEN NA RO 
Słuchaj ... skoro prosisz, zostanę. 
Moje życie jest w niebezpieczeństwie .. 
Śmierć: mnie tu czeka. 

ORSINI 
Z czyjej strony? 
Wskaż mi go. 
Kim on jest? 

GENNARO 
Mów ciszej. 
(Gennaro mówi coś na ucho Orsiniemu, ten się śmieje.) 

RUSTIGHELLO I ZBIRY 
Chyba nadeszła pora .. 
Nie: zaczekajmy. 
Natręt zaraz odejdzie. 

ORSINI 
(śmieje się) 
Hal hal 

GENNARO 
Cicho, cicho, nierozważny. 

ORSINI 
Nie podejrzewasz oszustwa? 
Jesteś taki łatwowierny! 

GENNARO 
Milcz, nierozważny. 

ORSINI 
Achl Gennaro, jesteś taki łatwowierny! 

GENNARO 
Cicho, cicho. 

ORSINI 
Nie domyślasz się? 

GENNARO 
Nierozważny! 

ORSINI 
Głuptasl 
Co za na1wność:I 
Nie znasz kobiecych sztuczek? 
Spodobałeś się jej, 
Więc udala, że cię ocaliła. 
Jaka trucizna? 
Jaki masz powód, by się bać? 
Negroni jest prawdziwą damą, 

Będziemy razem, aż do śmierci? "' Książę to człowiek 

GENNARO 
To prawda. 

ORSINI 
Czy dochowujesz mi wiary, Jak ja tobie? 

GENNARO 
Więc jedź ze mną 

ORSINI 
Poczekaj do świtu, to pojadę. 
Nie mogę odrzucić: 
Takiego zaproszenia. 
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O szlachetnym sercu. 

GENNARO 
Ty wiesz najlepiej, 
Czy kiedykolwiek okazałem się tchórzem, 
Czy choć: przez chwilę w obliczu śmierci 
Brakło mi odwagi. 
Jednak teraz, na tym dworze, 
Spotka nas coś złego, 
takie mam w sercu przeczucie. 

ORSINI 
Jedź , jak wolisz ja chcę 
Spróbować szczęścia. 

GENNARO 
Zatem żegnaj .. 

ORSINI 
Żegnaj, Gennaro. 

GENNARO 
Uważaj na siebie. 

ORSINI 
Nie martw się . 
(Padają sobie w ramiona, rozchodzą się. po czym wracają, 
by się znów uściskać.) 

GENNARO 
Achl Nie mogę cię zostawić:I 

ORSINI 
I ja nie chcę cię opuszczać! 

GE NN ARO 
Pójdę z tobą na przyjęcie. 

ORSINI 
Ja z tobą o świcie wyruszę . 
(Biorą się za ręce.) 

ORSINI I GENNARO 
Jakkolwiek potoczą się twoje losy, 
Będą też moimi jeszcze raz przysięgam. 

ORSINI 
Mój Gennarol 

GENNARO 
Drogi Orsinol 

ORSINI I GENNARO 
Zawsze z tobą .. na śmierć: i życie 
Jak dwa kwiaty na jednej łodydze, 
Jak dwa liście na jedne1 galęzi . 

ORSINI 
Ujrzymy spokojne niebo. 

GENNARO 
Albo zostaniemy przygięci do ziemi. 
(Padają sobie w ramiona.) 

ORSINI 
Mój Gennarol Zawsze razem, na śmierć 
i życie. 

GE NN ARO 
Drogi Orsinol Zawsze razem, na śmierć i życie. 
Chodźmy na przyjęcie. 

ORSINI 
Tak. Nie wyjedziesz. 
O, mój Gennaro! 
Jakkolwiek potoczą się twoje losy, . 

GENNARO 
O, drogi Orsino1 
Jakkolwiek potoczą się twoje losy .. 
(Wychodzą.) 

SCENA3 

(Wracają Zbiry, Rustighello powstrzymuje ich.) 

RUSTIGHELLO 
Nie idżc1e za nim. 

ZBIRY 
Ucieknie nam. 

RUSTIGHELLO 
Nie idźcie za nim. 
Glupcyi Spieszy do Negroni. 

ZBIRY 
Więc zaprzestańmy pościgu. 

RUSTIGHELLO 
Głupcy1 Idzie prosto w pułapkę . 

ZBIRY 
Bez wątpienia : prawdę mówisz. 

RUSTIGHELLO I ZBIRY 
Mocny i pewny jest haczyk, 
Który tam na niego zarzucono. 
Pozwólmy mu odejść , wracajmy; 
Nie musimy go zabijać . 
(Odchodzą.) 

SCENA4 

Sala w pałacu Negroni oświetlona i przystrojona na przyjęcie. 

LIVEROTIO 
Niech żyje Madera! Niech żyje! Niech żyje! 

VITELLOZZO 
Niech żyje Ren, co rozgrzewa i ożywi a! 

GAZEL LA 
Cypr jest królem wśród win. 

PETRUCCI 
Na mą wiarę, wszystkie wina są dobre 

LIVEROTIO 
Niech żyje Madera! 

PETRUCCI I GAZELLA 
Niech żyje , niech żyje! 

VITELLOZZO 
Niech żyje Reni 

GAZEL LA 
Cypr. 

WSZYSCY 
Wszystkie są dobre .. wiwatl wiwat I 

ORSINI 
Ja zaś cenię to, które skrzy się 
Jak iskra, 
Które budzi boga miłości 
W uwodzicielskich oczach 
Księżnej Negroni. 

LIVEROTTO I VITELLOZZO 
Niech żyje Negronil 

ORSINI, PETRUCCI I GAZELLA 
Niech żyjel 

WSZYSCY 
Niech żyjel Niech żyje! 
Wznieśmy toast na jej cześć! 
Wypijmy za jej piękne oczy I 
Amor ją stworzy!, 
Afrody1a zlala na nią 
Wszystkie swe dary. 
Niech żyje Negronil 
Niech żyjel Niech żyje! 
(Piją.) 

GUBETIA 
(Wstaje) 
(Są już pijani trzeba sprawić, 
by zostali sami.) 
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GENNARO 
(Odchodzi.) 
(Nudzi mnie to.) 

ORSINI 
Cóż to? Gennaro, uciekasz od nas? 
Posłuchaj nowego toas!u, 
Któ ry sam kiedyś ulożylem . 

GUBETTA 
(śmiejąc się) 
Hal ha! 

ORSINI 
Kto się śmieje? 

GUBETTA 
Śmieją się wszyscy wokoło 

ORSINI 
Jak to? 

GUBETTA 
(szydząc z niego) 
Ha' ha! ha! Znamienity poeta' 

ORSINI 
Śmiesz mnie obrażać? 

GUBETTA 
Jeś li obraża cię śmiech, 
Nic na to nie poradzę. 
(Śmieje się) 
Ha, ha. ha! 

ORSINI 
Obrażasz mnie? 

GUBETTA 
Ha , ha, ha! 

ORSINI 
(v1sta1ąc) 
Kastylijski łajdak' 

GUBETTA 
Zatybrza ·ski zbójl 
(Orsini c vryta za nóż.) 

DAMY 
Nieba I Biją się! 

LIVEROno, VITELLOZZO. PETRUCCI I GAZELLA 
(powstrzymując Orsimego) 
Co robisz? Uspokój się, Orsino. 

DAMY 
Uciekajmy. uciekajmy stąd . 
(Damy uciekają) 

ORSINI 
La1dakl 

GUBETIA 
Zatybrzańczyk l 

LIVEROTIO, VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
Uspokój się 

ORS INI I GUBETIA 
Zostawię ci, głupcze, 
Taką pamiątkę po sobie, 
Która spokojnym i trzeżwym 
Na zawsze cię uczyni. 

GENNARO, LIVEROTTO, VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
Przestańcie, na li tość Boską 
Miejcie wzgląd na gospodynię ... Dość JUŻ. 
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Albo zbiegnie się tu 
Całe miasto. 

SCENA 5 

LIVEROTTO 
Spokój. spokój na razie .. 

VITELLOZZO 
Będzi ecie mieli dość czasu , by walczyć 
Jutro, Jak kawalerowie, 
Nie na sztylety, jak uliczni zbóje. 

ORSINI, GE NARO I GUBETIA 
To prawda. 

GENNARO 
Ale gdzie są nasze szpady? 

ORSINI 
Zostawiliśmy na zewnątrz 

GENNARO, PETRUCCI . GUBETTA I GAZELLA 
Nie myśl y już o tym. 

GUBETTA 
Wypijmy, panowie. 

GAZELLA 
Lecz tym asem 
Opuściły nas damy, przerażone 

GUBETTA 
Wrócą, a wtedy pokornie 
Poprosimy ie o wybaczen.e. 

PODCZASZY 
(Ubrany na czarno, wnosi butelkę wina J 
Wino syra kuzańskie. 

ORSINI, LIVEROTTO. VITELLOZZO, PETRUCCI, GAZELLA I 
GUBETTA 
Wyborne. na mą wiarę1 
(Wsz scy piją Gubetta wylewa swoje wino za siebie.) 

GEN ARO 
(Maffio . widz 1aleś? Hiszpan nie pije.) 

ORSINI 
(Co z tego? To normalne: 
pewnie jest pijany.) 

GUBETTA 
(zataczając się) 
Teraz, przyjaciele, jeśli tak bardzo pragnie, 
Orsino może popisać się 
Swoim poematem, bo takie wino 
Każdego uczyniłoby poetą 

ORSINI 
Tak. na przekór tobie. 

POZOSTALI 
Ballada , Orsino. 

ORSINI 
Sekret , jak być szczęśl i vym 
Odkrylem i wy p róbowałem, 
Więc zdradzę go przyja ciołom. 
Czy pogodne, czy zachmurzone jest niebo, 
W każdą pogodę , czy to upal, czy mróz, 
Zartuję 1 piję , i śmieję się z glupców, 
Którzy zamartwiają s i ę przyszłością. 
Nie dbajmy o niepewne jutro, 
J eśli dzień dzisiejszy dano nam, 
By się nim cieszyć. 

POZOSTALI 
Tak, nie dbajmy o niepewne jutro. 
Jeśh dzień dzisiejszy dano nam. 
By się nim cieszyć. 

GLOS 
(z wnętrza) 
Uciechy bezbożników to dym ulotny. 

CHÓR 
(z wnętrza) 
Uciechy bezbożników to dym ulolny. 

GEN NAR O 
Co to za głosy! 

ORSINI 
Ktoś bawi się naszym kosztem. 

WSZYSCY 
Kto to może być? 

ORSINI 
Zaloże się , że to złośliwy ża rt 
Ze strony dam 

POZOSTALI 
Dnuga strofa , Orsino. 

ORSINI 
Dnuga strofa gotowa. 
Korzystajmy z uciech młodości. 
Zabawa sprawia, że lata płyną oln1eJ; 
Jeś li starość ze swym posępnym obliczem 
Depcze mi po piętach, grożąc . 
Zartuję i piję , i śmieję się z glupców, 
Którzy zama rtwiaJą się przyszłością. 
Nie dbajmy o niepewne jutro, 
Jeśli dzie ń dzisiejszy dano nam. 
By się nim cieszyc 

POZOSTALI 
Tak, nie dbajmy o niepewne jutro, 
Jeśli dzień dztsiejsz dano nam, 
By się nim cieszyć 

CHÓR 
(z wnętrza} 
Uciechy bezbożników to dy ulotny. 
(Ga ną pochodnie.} 

ORSINI 
Gennaro!.. 

GENNARO 
Maffiol Widzisz? 
Gasną pochodnie. 

ORSINI 
Nieprzyjemny zaczyna być ten żart. 

WSZYSCY 
Wyjdzmy stąd. 
Zamkn ięto wszystkie drzwi ' 
Gdzie my Jesteśmy? 

SCENA 6 

Otwierają się drzw; w glębr i pojawia się w nich Lukrecja cala ubrana 
na czarno, ze zbrojnymi. 

LUKRECJA 
U Lukrecji Borgii. 

POZOSTALI 
(ze zgrozą) 
Achl Jesteśmy zgubieni' 

LUKRECJA 
Tak, jestem Borgia. 
Bal, smutny bal wyprawiliście m1 
W Wenecji: 
Ja odpłacam wam wieczerzą w Ferrarze. 

POZOSTALI 
Jesteśmy zdradzeni! 

LUKRECJA 
Myśleliście , że je steście 
Bezpieczni 1 bezkarni , lecz nic z tego: 
Oto dokonalam zemsty za moją zniewagę 
Pięć całunów żalobnych czeka, 
Aby przykryć wasze zwloki , bo JUŻ wkrótce 
Zmoże was trucizna. 

GEN ARO 
(podchodząc) 
Pięć nie wystarczy: potrzebny będzie szósty. 

LUKRECJA 
(wstrząśnię ta) 
Gennaro!. .. o nieba !. .. 

GENNARO 
Gotów 1estem umrzeć z przyjaciółmi. 

LUKRECJA 
{do żołnierzy) 
ldżcie : zaryglujcie wszystkie drzwi. 
I niech nikt stysząc dochodzące stąd odglosy, 
Nie waży się wejść do tej sali. 

ORSINI, LIVEROTTO, VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
Gennaro! ... 

GEN NARO 
Przyjaciele' Przyjaciele' 

LUKRECJA 
Wyjdźcie stąd. 

ORSINI, LIVEROno, VITELLOZZO, PETRUCCI I GAZELLA 
Och, my nieszczęśliwi' 
(Zostają silą wyprowadzeni z sali) 

SCENA 7 

LUKRECJA 
Ty też tutaj? Nie uciekłeś? 
Jaki zly los cię tu zatrzymał? 

GENNARO 
Wszystko, wszystko przeczułem 

LUKRECJA 
Znów wypileś truciznę. 

GENNARO 
(Wyjmuje flakonik z odtrutką.) 
Mam odtrutkę . 

LUKRECJA 
Ach' Tak, pamiętam, 
dzięki niech będą niebiosom. 

GENNARO 
Umrę wraz z przyjaciólmi 
Albo się nią podzielę' 

LUKRECJA 
(patrząc na flakonik) 
Ach! nawet dla ciebie może być malo, 
Nie wystarczy dla przyjaciól ... 
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GENNARO 
Nie wystarczy? .„ 

LUKRECJA 
Nie . 

GENNARO 
W takim razie, o pani, umrzemy wszyscy. 

LUKRECJA 
Ach' co ty mówisz? 

GE NN ARO 
Ty pierwsza z mojej ręki 
Gotuj się na śmierć. 

LUKRECJA 
Ja?.. Gennaro' 

GENNARO 
Tak. 

LUKRECJA 
Posłuchaj, szaleńcze .. 

GENNARO 
(Bierze nóż ze stołu.) 
Już zdecydowałem . 

LUKRECJA 
(przerażona) 
(Co robić? Co powiedzieć?) 

GENNARO 
Gotuj się. 

LUKRECJA 
Okrutny! 
Mógłbyś mnie zranić? Zabić? 

GEN NAR O 
Tak, mogę: 1estem w rozpaczy. 
Wszystko mi odebrałaś. 
Nie będę zwlekał. 

LUKRECJA 
Ach' Stój, stój. 

GENNARO 
Gotuj się. 

LUKRECJA 
Gennaro! 

GENNARO 
(zdecydowany) 
Gotuj s i ę. 

LUKRECJA 
Stój .. . Ach! .. Jesteś z rodu Borgiów .. 

GE NN ARO 
(upuszczając nóż) 
Ja? 

LUKRECJA 
Twoi ojcowie byli moimi ojcami .. 
Nie czyń tej strasznej zbrodni .. 
Nie przelewaj swej krwi. 

GENNARO 
Jestem z rodu Borgiów? 
(płacząc) 
Boże' Co słyszę I. .. 

LUKRECJA 
Ach' O nic więcej nie pytaj. 
Posłuchaj, posłuchaj mnie ... 
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Nie dlatego cię proszę, 
Ze chcę pozostać przy życiu' 
Tysiąc razy każdego dnia umieram, 
Tysiąc razy w serce raniona .. 
Dla ciebie błagam ... ach' wobec siebie przynajmniej 
Nie bądź tak okrutny. 
Wypij to wypij .. . zabójczą truC1Znę 
Czym prędzej powstrzymaj. 

GEN NAR O 
Jestem z rodu Borgiów' 

LUKRECJA 
Czas ucieka. 
Ulegnij rnym prośbom, 
Czym prędzej truciznę powstrzymaj „ 

GENNARO 
Sprawiedliwe niebiosa' 

LUKRECJA 
Ulegnij mym prośbom, czas ucieka. 
Czym prędzej truciznę powstrzymaj „ . 
Wypij, tak, Gennaro, wypij to ... 
Czym prędzej truciznę powstrzymaj .. 

GENNARO 
ljakby nasłuchując) 
Maffio umiera. 

LUKRECJA 
Ulegnij mym prośbom.. dla twej matki' 

GENNARO 
Odejdź: to ty jesteś przyczyną jej cierpień. 

LUKRECJA 
Nie, nie: Gennaro .. 

GENNARO 
Gnębilaś ją . 

LUKRECJA 
Nie myś l tak. 

GENNARO 
Co z nią zrobiłaś? 

LUKRECJA 
Żyje ... ach. żyje . mówi do ciebie 
Moim bólem, m01m przerażeniem . 

GENNARO 
Nieba' Czyżbyś ty .. 

LUKRECJA 
Ach I Tak, ja nią jestem. 

GENNARO 
Tyl. „ Wielki Boże'„. Słabo m1. 
(Pada na krzesło.) 

LUKRECJA 
Synu!. .. Synu!. .. 
Hej tam' Niech ktoś tu przyjdzie' . Ratujcie' 
Pomocy 1„. Pomocy!.. 
Nikt mnie nie słyszy ... wszyscy są daleko. 
Boże litościwy, zachowaj go przy życiu . 

GENNARO 
Przestań. „ za póżno .. 
Słabnę , umieram„. 

LUKRECJA 
Ja nieszczęsna' 

GENNARO 
Na oczach mam zasłonę ... 

LUKRECJA 
Mój Gen n aro, jedno słowo .. 
Jedno spojrzenie, litości.. 

GENNARO 
Matko, konam .. ach' Konam! 
(Umiera.) 

LUKRECJA 
(ze zgrozą) 
Nie żyje ... nie ż1•je!.. 

SCENAS 

(Słychać hałas i odgłosy kroków. Drzwi otwierają się) 

LUKRECJA 
Synu!. .. on nie żyje!. . ach! synu' .. 
(Wchodzi Książę ze świtą.) 

KSIĄżĘ 
Gdzie on jest? Gdzie jest? 

LUKRECJA 
Oto on' 
(wskazując martwego Gennara) 
Spójrz na niego. 

KSIĄŻĘ I CHÓR 
Ach I 

LUKRECJA 
On był moim synem, 
Moją nadzieją, pociechą. 
On mógł pojednać mnie z Bogiem .. . 
Myślałam, że mogę się z win oczyścić .. 
Wraz z nim wszelkie światło 
Dla mnie zgasło ... 
Moje serce wraz z nim umarło. 
Na moją głowę niebiosa ciskają 
Swoją strzałę karzącą 

CHÓR 
Nieszczęsny' To okropne' 

LUKRECJA 
Ach' On był moim synem „ 

CHÓR 
Pomóżmy jej .. . ona umiera . 
(Lukrecja mdleje i osuwa się w ramiona dam dworu) 

Przekład: Anna Makuracka 



twórcy spektaklu 



· Kim jest Lukrecja w Pana spektaklu? Morderczynią czy czułą matką? 

- Jest przede wszystkim kobietą z krwi i kości, która walczy z własnym mitem. Ma nadzieję. Może 
tym razem uda jej się odnaleźć w sobie matkę? Może zostawi swoją pozycję i politykę i stanie się 
ciepła i wrażliwa? W prologu poniżający atak przypomina jej, że maska okrutnej morderczyni chroni 
ją i pozwala przetrwać. Okazanie słabości może być wykorzystane przeciwko niej. A jednak swoją 
wrażliwość odkrywa dwukrotnie: w prologu, gdy poznaje własnego porzuconego syna, i w scenie 
z mężem, który czekał lata, aby zniszczyć i upokorzyć własną żonę potężniejszą politycznie od 
niego. Lukrecja nie ma powrotu do bycia matką Nie może odzyskać syna, którego raz - przede 
wszystkim z powodów politycznych - porzuciła. 

- Jak ważny w spektaklu jest aspekt władzy, siły i przemocy, nieodłącznie związany z tematem 
Lukrecji? 
- Lukrecja to prawie żeński odpowiednik księcia Macchiavellego. Trucicielka, córka papieża i jego 
kochanka, współżyła z własnym bratem, otruła konkurentów i wrogów. Wspaniała postać jako wzór 
literacki, ale tematem opery Donizettiego staje się właśnie walka z jej mitem. I jest to także walka 
samej Borgii. Lukrecja jest już zmęczona. Chciałaby usiąść przy kominku i opowiedzieć bajkę swoje
mu synkowi. Chciałaby dać mu ulubionego cukierka - ale zaraz wszyscy pomyślą, że jest on zatruty. 
Taką ma opinię w towarzystwie. 

- Pańskie projekty scenograficzne pokazują obraz innych Włoch niż renesansowe. Skąd po
mysł na przeniesienie akcji w XX wiek? Kim są bohaterowie Lukrecji Borgii w uwspółcześnio
nej przez Pana wersji opery? 
- Szukaliśmy epoki, której konflikty będą bardziej zrozumiałe i bliższe naszej publiczności. Tło walki 
z faszyzmem i jego okrucieństwami wydaje się idealne, aby wydobyć strach przed terrorem i dykta
turą podobny do tego z czasów Borgiów, a z drugiej strony pokazać młodych walczących po dobrej 
stronie, czyli antyfaszystów. Młodych intelektualistów w opozycji do Benito Mussoliniego. 

- W Pańskim spektaklu Gennara, syna Lukrecji, i Orsiniego, jego przyjaciela, łączy miłość. 
Nie boi się Pan zarzutów o nadinterpretację tekstu libretta? 
- W Lukrecji ... brak duetów miłosnych między sopranem a tenorem. Nie ma też w niej postaci 
kobiecej, która rozkochałaby w sobie naszych bohaterów. Jedynym duetem klasycznie miłosnym 
jest konwencjonalny duet pożegnania zakochanych Gennara i. .. Orsiniego. Zazwyczaj przyjaźnie 
operowych bohaterów ocierają się o interpretacje pro-homoseksualne, ale tłumaczy się to innym 
wyrażaniem emocji i uczuć w dawnych czasach. W tym wypadku to sama struktura opery nie daje 
nam wyboru. Gennaro śpiewający cały czas o swojej straconej matce poświęca się dla przyjaciela, 
z którym postanawia umrzeć, i z miłości w końcu popełnia samobójstwo. Wzruszający duet Addio 
Gennaro jest typowym duetem kochanków każdej innej opery klasycznej, więc chyba nie można tu 
mówić o nadinterpretacji libretta. 

- Co skłoniło Pana do sięgnięcia po tak rzadko wystawianą operę? 
- Lukrecja Borgia jest pierwszą operą w moim życiu, która kazała mi spojrzeć na operowe konwencje 
nie przez pryzmat przyzwyczajeń i tradycji, ale przez uważną lekturę muzyki i libretta. Zafascy
nowało mnie połączenie belcanta z błotem (czyli konwencji i psychologii). Ten melanż skłania do 
myślenia o dziele operowym, każdym, nie tylko o Lukrecji. .. , jako o dziele odrębnym, którego nie 
można postrzegać jedynie jako produktu swojej epoki i jej artystycznych wyznaczników. Opera jest 
współczesna - a ja przekonałem się o tym jeszcze bardziej dzięki pracy nad Lukrecją Borgią. 
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Will 
Crutchfield 

Dyrygent amerykaliski. Swoją przygodę z muzyką rozpoczyna! 
jako korepetytor solistów i pianista. W połowie lat 80. zestal 
najmłodszym krytykiem muzycznym w historii gazety " The New 
York Times·. W roli dyrygenta debiutowa! na małych scenach 
1 w konserwatoriach muzycznych. W 1997 roku obJąl stano
wisko dyrektora ds. opery Międzynarodowego Festiwalu Mu
zycznego Caramoor i sprawuje je do dziś . Byl też dyrektorem 
muzycznym Opera de Colombia w Bogocie (1999-2005). 

Dyrygowal goscinnie w wielu amerykaliskich i zagranicz
nych teatrach operowych. m.in. w: Canadian Opera Company 
(Tankred z Ewą Podleś). Washington Opera (Juliusz Cezar) . 
Minnesota Opera (I Capuleti ei Montecchi. T raviata) . Balllmore 
Opera (Kopciuszek. Czarodziejski flet w inscenizacji Werne
ra Herzoga), Florida Grand Opera (Don Pasquale) . L'Opera 
Fra111;a1s de New York (Pelenns de la Mecque Glucka). Mark 
Morns Dance Group (Dydona i Eneasz) . Wolf Trap Opera 
(Rzekoma ogrodniczka). State Theatre Pretoria (Cywlik sewil
ski) oraz Orquestra Filarmonica de la Gran Canaria (Norma). 
Prowadził leż wykonania takich oper. jak: Dz1ew1ca z 1ez1ora. 
Lukreqa Borgia. Sroka złodziejka i Otello Rossiniego. Pirat 
Belliniego, Deidamia Haendla. Parys i Helena Glucka oraz 
Elisabetfl Dornzettiego. a ostatnio. Tn1badura Verdiego (z Ewą 
Podleś w roli Azuceny). Wesela Figara Mozarta. Don Pasqua/e 
i Li11C/y z C/Jamo1m1x Donizettiego. a także koncertami symfo-

nicznymi w Nowym Jorku. W Caramoor zaprezentowal amery
kańską premierę Lunatyczki Bellirnego oraz Traviatę Verdiego. 

Prowadzi! także dzialalnosć pedagogiczną. Wykladał we 
wszystkich trzech najważniejszych szkolach muzycznych No
wego Jorku (Juilliard. Manhattan i Mannes). Niestety obowiązki 
wiążące się z jego licznymi podróżami spowodowaly rezygna
qę z za1ęć pedagogicznych. W miesiącach letnich natomiast 
pracuje z mlodzieżą w Caramoor. Wśród wielu śpiewaków. któ
rzy zaczynali kanery pod jego okiem, byli m.in.: Vivica Genaux, 
Nancy Herrera. Margueri te Krull. Bruce Fowler. Daniel Mobbs. 
Georgia Jarman. Patricia Risley. Yeghishe Manucharyan, Olga 
Makarina. Kale Aldrich i Alexandra Deshorties. 

Chociaż artysta koncentruje się przede wszystkim na ope
rze. z równym powodzeniem występuje w repertuarze symfo
nicznym. Dyryguje dziełami takich kompozytorów. jak: Bartók. 
Beethoven. Britten. Mahler. Mendelssohn. Strauss i Schubert. 
koncertując z wieloma orkiestrami w USA i Ameryce Łacińsk i ej . 

Jego głos znany jest sluchaczom programu radiowego. który 
prowadzi w przerwach przedstawieli z Metropolitan Opera. 

W naszej Operze Narodowe1 zadebiutowal w 2006 roku 
wznowieniem Tankreda Rossiniego. a następnie przygotował 
premiery Cyrulika sewilskiego Rossiniego (2007) i Luqi z Lam
mem1oon1 Do111zett1ego (2008) W maiu 2008 roku poprowadzd 
także koncertowe wykonanie opery Wilhelm Tell Rossiniego. 

Michał 

Znaniecki 

Reżyser operowy i teatralny. Studia rozpocząl w warszawskiej 
PWST. Następnie kontynuowal je na Uniwersytecie w Bolonii 
u Umberto Eco. Kolejnym ważnym etapem w jego karierze byly 
studia u Giorgio Strehlera w Teatra Piccolo d1 M1lano. W krótkim 
czasie 1ego umiejętności reżyserskie potwierdzi! debiutancki 
spektakl w mediolańskie) La Scali. oparty na muzyce Montever
diego: jako zaledwie 24-latek stal się najmlodszym reżyserem 

debiutującym w najsłynniejszym wloskim teatrze operowym. 
Uznany w 1995 roku za największy talent reżyserski roku. 

zacząl utwierdzać swoją pozycję w teatrach operowych i drama
tycznych we Włoszech, Francji. Irlandii 1 Polsce. Jest twórcą po
nad 1 OO spektakli muzycznych i dramatycznych. W teatrze ope
rowym oprócz realizacji klasycznych pozycji repertuarowych. 
takich jak: Don Pasquale. Carmen, Straszny dwór. Macbel/1. 
Simon Boccanegra. Bal maskowy. Otello. Rigoletto. pasjonuje 
się odkrywaniem i realizaqą dziel rzadkich 1 nieznanych. wsród 
których są: Chopm Oreficego (na naszej scenie. 1997), Madda
lena Prokofiewa. Drei Pintos Mahlera. Ożenek Musorgskiego. 
Zydówka Halevy'ego czy F/aminio Pergolesiego. 

W ostatnich sezonach poiawiał się Jako reżyser 1 sceno
graf na scenach Opery Rzymskiej. Turyńskiej . Bolońsk1e1. Sar
dyńskiej . a także i Wroclawsk1ej. gdzie enluziastycznie zestala 

przyjęta jego inscenizacja Gosi fan tutte Mozarta. Pod koniec 
2006 roku kolejne jego produkqe dziel Mozarta zamknęjy 
rok poswięcony temu geniuszowi: Ascanio 111 Alba w Modenie 
i Don Giovanniego w Bresci. Pav1 . Como. Cremonie. ale przede 
wszystkim w Paryżu (Massy) i ponownie Gosi fan fulle . tym 
razem na Sycylii . Rok 2007 otworzy! spektaklem Cyrano de 
Bergerac Franca Altano z Placido Domingo w roli tytułowej , 

zrealizowanym w Walencji i zarejestrowanym w systemie high 
definil1on na DVD. W Polsce wielkiej popularności przysporzyła 

mu plenerowa superprodukqa Napoju milosnego Donizelliego 
zrealizowana w Operze Wrocławskiej . Jego Zamek Sinobro
dego. którym Opera w Bilbao zainaugurowała sezon 2007/08 
zapoczątkowal stalą wspólpracę reżysera z tym ważnym eu
ropejskim teatrem. Zrealizował ostatnio m.in. Rigofetta Verdie
go we Wrocławiu , Gosi fan tutte w Bilbao. Włoszkę w Algierze 
w Neapolu i lodzi. Pamiętnik zaginionego Janacka w Madrycie. 
ponownie Napój milosny we Wroclawiu (tym razem na scenie 
tamtejszej opery). Don Giovanniego na scenie Opery Krakow
skiej oraz Samsona i Dalilę Saint-Saensa w Operze Wroclaw
skią W Operze Narodowej przedstawli swoje inscenizacje 
Mandragory Szymanowskiego (2007) i Luc}/ z Lammermooru 
Donizettiego ( 2008) 
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Grzegorz Berniak 
Marta Kluczyńska 
Wojciech Semerau-Siemianowski 

Asystenci reżyse a 
Zofia Dowjat 
Jan Młodawski 

Asyste ci scenografa 
Luigi Scoglio 
Kornelia Piskorek 
Elwira Szyszka 
Joanna Medyńska 
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Andrzej Wojtkowiak 
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Lech Jackowski 
Barbara Skowronek 
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Tomasz Mierzwa 
Stanisław Zięba 

D źw i ę k 
Adam Ciesielski 
Iwona Saczuk 

Produce nt 
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Synopsis 

Prologue 

In Venice a group of educated young men are preparing for a journey. They are setting off on a diplomatic mission to 
Ferrara, to the court of Duke Alfonso d'Este, fourth husband of the infamous Lucrezia Borgia. Maffio Orsini speaks 
of his hatred for the Borgia family. He also describes the friendship between himself and young Gennaro, who saved 
his life at the battle of Rimini. The two young men vowed to remain friends for life. Orsini recalls thai a mysterious 
male fig u re suddenly stood before them and warned them aga inst the Borgias. As Orsini continues his story, Gennaro 
walks away to the canal bank and falls asleep from fatigue. A masked woman approaches. Il is Lucrezia Borgia. She 
has come secretly from Ferrara specially to see Gennaro, if only from afar. Awakening, Gennaro notices the beauti
ful stranger and compliments her on her looks. He confesses to Lucrezia thai above all, he loves his mother whom 
he has never seen, having been brought up by a poor fisherman. Gennaro doesn't know thai Lucrezia herself is his 
mother and is concealing her son's existence from her current husband. Gennaro's friends approach and recognize 
the mystery woman as Borgia - murderess and poisoner. Now knowing who he has been talking to, Gennaro turns 
away from Lucrezia. The humiliated woman vows she will have her revenge on the young men. 

Act 1 

Scene 1 
Lucrezia has no idea thai the revenge she wants to wreak on the young men will also affect her son. She doesn't know 
that her jealous husband has found out about her secret trip to Venice; convinced that Gennaro is Lucrezia's !over, 
he wants to take revenge on him for her infidelity. He is quickly offered an opportunity to carry out his plan. Gennaro 
and his friends have just arrived in Ferrara, where they are followed by the duke's spy Rustighello. Though Lucrezia's 
servant Astolfo does his best to guard Gen na ro, Rustighello arrests the young man for insulting the Borgia family. The 
young man removed the letter "B" from the sign on the Borgia palace gale, leaving the clearly obscene "orgia". 

Scene 2 
Offended by the unknown perpetrator's deed, Lucrezia asks her husband thai his punishment be severe. lt turns 
out the guilty man is Gennaro. Horrified, Lucrezia now begs the duke for mercy, but he refuses. Certain he is hold
ing his wife's lover, he orders that Lucrezia choose the manner of Gennaro's execution. The duchess chooses 
poison. Alfonso pretends to pardon Gennaro and allows him to leave, first offering him some poisoned wine. Once 
they are alone, Lucrezia manages to persuade Gennaro to take an antidote, and thus saves his life. She begs the 
young man to flee the city as soon as possible. 

Act 2 

Scene 1 
Gennaro decides to leave Ferrara but wants to take his friend Orsini with him. His friend refuses because he has 
been invited to a banque\ at the Negroni palace !hat evening. The young men don't want to part, so Gennaro 
agrees to stay in the city for just one more night. RustighBllo, who is stili tailing Gennaro, sees this and withdraws 
with his henchmen: he knows the young man's tragic fale will now run its course even without his assistance. At 
the Negroni palace, Lucrezia Borgia has set a trap for the young men from Venice. 

Scene 2 
Lucrezia has sent the feasting men - anonymously of course - a bottle of special "Syracusan wine" This is the 
famous "Borgia wine" - the wine of death. Unaware of anything wrong, the young men continue their merrymaking. 
At the sound of a bell Lucrezia appears in the doorway, to enjoy her revenge to the full. Among the guests she 
sees Gennaro, who has also drunk the poisoned wine. The duchess wants to give him the antidote once more and 
confesses she is his mother, but the young man decides to die with his friends. 
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Treść opery 

Prolog 

W Wenecji grono młodzieńców wywodzących się z inteligencji szykuje się do podróży. Mają wyruszyć z misją dy
plomatyczną do Ferrary, na dwór księcia Alfonsa d'Este, czwartego już małżonka niesławnej Lukrecji Borgii. Maffio 
Orsini mówi o swojej nienawiści do rodu Borgiów. Opowiada też o przyjaźni łączącej go z młodym Gennarem, który 
uratował mu życie w bitwie pod Rimini. Młodzi ludzie przysięgli sobie dozgonną przyjaźń. Orsini wspomina, że wte
dy stanęła przed nimi tajemnicza postać mężczyzny, który przestrzegł ich przed rodem Borgiów. Gennaro podczas 
opowiadania Orsiniego odchodzi nad brzeg kanału i zmęczony zasypia. Zbliża się do niego zamaskowana kobieta. 
To Lukrecja Borgia. Przyjechała potajemnie z Ferrary specjalnie po to, aby choć z daleka ujrzeć Gennara. Obudzo
ny Gen na ro spostrzega piękną nieznajomą i komplementuje jej urodę. Wyznaje Lukrecji, że ponad wszystko kocha 
swą matkę, której nigdy nie widział, oddany na wychowanie ubogiemu rybakowi. Gennaro nie wie, że jego matką 
jest właśnie Lukrecja, która ukrywa istnienie syna przed swoim obecnym małżonkiem. Nadchodzą towarzysze 
Gennara i rozpoznają w tajemniczej nieznajomej Borgię - morderczynię i trucicielkę. Gennaro wiedząc już, z kim 
rozmawiał, odwraca się od Lukrecji. Upokorzona kobieta obiecuje młodzieńcom zemstę. 

Akt I 

Odsłona 1 
Lukrecja nie przypuszcza, że zemsta, jakiej chce dokonać na młodzieńcach, dosięgnie również jej syna. Nie wie, 
że jej zazdrosny mąż wyśledził jej potajemną eskapadę do Wenecji i przekonany, że Gennaro jest kochankiem 
Lukrecji, chce na nim pomścić zdradę. Los szybko daje mu okazję do zrealizowania planu. Gennaro wraz z towa
rzyszami przyby! właśnie do Ferrary, gdzie śledzi ich szpieg księcia - Rustighello. Choć nad Gennarem stara się 
czuwać sługa Lukrecji - Astolfo, Rustighello aresztuje młodzieńca za obrazę rodu Borgiów Młodzieniec z napisu 
widniejącego na bramie pałacu Borgiów zerwał literę „B", pozostawiając niedwuznacznie brzmiące słowo „orgia". 

Odsłona 2 
Lukrecja urażona postępkiem nieznanego sprawcy prosi męża o surowe ukaranie winowajcy. Okazuje się, że winnym 
jest Gennaro. Przerażona Lukrecja błaga teraz księcia o litość, lecz on odmawia. Przekonany, że ma w ręku kochanka 
żony, rozkazuje Lukrecji wybrać dla skazańca rodzaj śmierci. Księżna wybiera truciznę. Alfonso pozornie ułaskawia 
Gennara i pozwala mu odejść, częstując wcześniej zatrutym winem. Gdy zostają sam na sam, Lukrecji udaje się 
przekonać Gennara, by zażył odtrutkę, i w ten sposób ratuje mu życie. Prosi młodzieńca, aby jak najszybciej opuścił 
miasto. 

Akt li 

Odsłona 1 
Gennaro postanawia wyjechać z Ferrary, ale chciałby zabrać ze sobą przyjaciela Orsiniego. Ten odmawia, bo tego 
wieczora jest zaproszony na ucztę do pałacu Negroni. Młodzi ludzie nie chcą się rozdzielać, więc Gennaro zgadza 
się pozostać w mieście na jeszcze jeden wieczór. Rustighello nadal śledzący Gennara, widząc to, wycofuje się 
wraz ze swymi zbirami; wie, że tragiczny los młodzieńca dopełni się teraz i bez jego udziału. W pałacu Negroni 
pułapkę na młodzieńców z Wenecji zastawiła Lukrecja Borgia. 

Odsłona 2 
Ucztującym Lukrecja posłała - anonimowo, oczywiście - butelkę specjalnego „syrakuzańskiego wina". Jest to osła
wione „wino Borgiów" - wino śmierci. Nieświadomi niczego młodzi ludzie bawią się w najlepsze. Na dźwięk dzwonu 
w drzwiach staje Lukrecja chcąca nacieszyć się zemstą. Wśród ucztujących widzi Gennara, który także wypił 
zatrute wino. Księżna chce mu ponownie podać odtrutkę, wyznaje, że jest jego matką, ale młodzieniec postanawia 
umrzeć razem z przyjaciółmi. 
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CAFE BLIKLE 
/ 

Nowy Swiat 33 

Duży wybór dań restauracyjnych 
śledź po polsku, zupa grzybowa, placek 

ziemniaczany z prawdziwkami, desery własne 

Wide choice of hot and cold dishes 
herring polish style, forest mushroom soup, 

potato pancake with forest 
mushrooms, home made desserts 

rezerwacj a/reservation tel.: 826 66 19 
www.blikle.pl 



I 

FUNDACJA 
„ DOM MUZYKA SENIORA" 

... 



www.ams.com.pl 
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W programie wykorzystano : 

El isabeth Badinter Historia miłości macierzyńskiej, 
przeł. K. Cho i ński . Oficyna Wydawnicza Volumen, Liga Republikańsk . Warszawa 1998, ss . 2 9-271 
Cart Gustav .Jung O naturze k b1ety. 
przet. agnus Starski . yda n1ctwo Brama . Książn ica Włóczęgów 1 Uczonych . Pozna n 1992. ss. 10-17 
P1er- Paolo Pasol1rn Obecnosć . 
przeł. Jarosław M1kołaj ewsk 1 w: Literatura na św1ec1e nr 1-2 I 1994 1270 2711. ss. 223 224 

Jarosław Iwaszkiewicz L'amour cosaque 1 Spotkanie 
w Wier ze, Wydawn ictwo Czytelnik . Warszawa 1958. s. 132 i 21 

Mario Puzo Rodzina Borgiów. 
przet. . as1ulan1s, Z. Halka. ydawn1ctwo Albatros. Warsza a 2008, s. 18- 19 

Roberto Gervaso Borg1ow1e, 
przeł. J. Perlin . Wyda n1ctwo Ks1ąznica . Katowice 2007, ss . 7-
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Projekt graficzny I real1za.c1a Adam Zebrowski, Jarek Mazurek I Jacek Wąsik 
Plakal na okŁadce Adam Ze browski. Fotografia Łukasz Murgrabia 
Druk Spot Co lor 

ydawca Teatr Wielki - Opera Narodowa , Warszawa 2009 
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