




Koprodukcję z Operą w Waszyngtonie, możliwość goszczenia w Poznaniu Pl acida Dominga a przede wszystkim 

włączenie do naszego repertuaru Andrea Chenier zawdzięczamy Mariuszowi Trelińskiemu. 

To jego talent i dokonania zwróciły uwagę partnerów amerykańskich, Placido Domingo osobiście zaangażował 

się w promowanie polskiego reżysera, a Treliński zaproponował, aby to dzieło zrealizować w koprodukcji 

właśnie z nami. 

Z podziwem i satysfakcją patrzyłem na działania przygotowawcze ekipy, w skład której poza reżyserem 

wchodzi choreograf (Wesołowski), scenograf (Kudlicka), projektanci kostiumów (Tesławska i Grabarczyk) 

i reżyser świateł (Felice Ross z Izraela). Do objęcia kierownictwa muzycznego udało się namówić Grzegorza 

Nowaka, który poprowadzi także dalsze przedstawienia. Można więc oczekiwać spektaklu wybitnego. 

Co robić, aby co najmniej taki sam poziom pracy cechował wszystkie nasze przyszłe produkcje? 

Poza talentami artystów, umiejętnościami ekip realizatorskich potrzebny jest jeszcze ... dr Jan Kulczyk. Jest 

równie potrzebny jak Mariusz Treliński, bo mądre sponsorowanie jest jak super-reżyseria, tylko kosztuje 

jeszcze więcej. 
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Umberto Giordano .,,. 

ANDREA CHE NIER 
opera w czterech aktach, libretto Luigi lllica 

Kierownictwo muzyczne Grzegorz Nowak 
Rezyseria Mariusz Treliński 

Choreografia Emil Wesołowski 
Dekoracje Boris F. Kudlifka 
Kostiumy Magdalena Tesławska 

Paweł Grabarczyk 
Światła Felice Ross 

Kierownictwo chóru Jolanta Doła-Komorowska 

współpraca muzyczna 
Wiktor Lemko 

asystent dyrygenta 
Agnieszka Nagórka 

konsultacja dramatyczna 
Zdzisław Jaskuła 

asystenci reżysera 
Wiesław Bednarek 
Krzysztof Szaniecki 

asystent scenografa 
Arkadiusz Chrustowski 

projekt i stylizacja fryzur 
Robert Kupisz 

charakteryzacja 
Gonia Wielocha 

Damy, 

obywatele, 

gazeciarze, 

członkowie 

sądu, 

żołnierze, 

strażnicy, 

więźniowie, 

przekupki, 

służba, 

lud itd. 

Chór, 

balet, 

orkiestra 

Teatru 

Wielkiego 

w Poznaniu, 

statyści 
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Tak jak piękny dzień majowy, 

który z pocafunkiem wiatru 

i pieszczotą promieni 

gaśnie na firmamencie, 

z pocafunkiem rymu 

i pieszczotą poezji 

i ja osiągam najwyższy szczyt 

mojego istnienia. 

Koto, którego obroty 

los wyznaczają każdego czfowieka, 

przybliża mnie teraz 

do godziny śmierci, 

i być może zanim ostatnią 

strofę swoją ukończę, 

kat obwieści mi 

koniec żywota. 

Niech się stanie! Poezjo, najwyższa bogini! 

Daj jeszcze raz swojemu poecie 

olśniewającą myśl, 

ten, co zawsze, plamień; 

a ja z tobą, która żywo 

pfyniesz z mojego serca, 

zrymuję lodowaty 

oddech czfowieka, który umiera. 

Andre Chenier, aria z IV aktu 

przekład Zdzisław Jaskuła 
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CZĘŚĆ PIERWSZA 

W pałacu hrabiny de Coigny służba czyni ostat

nie przygotowania do wieczornego przyjęcia. Arysto

kraci drzemią na krzesłach niczym w letargu. Jeden 

z lokai, Gerard, w przypływie nienawiści do „upudro

wanych", a najbardziej do Madeleine, nieosiągalnej, 

a skrycie kochanej córki Hrabiny, prorokuje zagładę 

temu próżniaczemu światu. 

Śpiący budzą się z letargicznej drzemki. Pierwsza 

wstaje Madeleine. Hrabina męczona puez migrenę 

zaczyna wypytywać Gerarda o stan przygotowań 

do wieczornego przyjęcia. Madeleine w odruchu 

próżności wraz ze swoją pokojówką Bersi uskarża się 

przed lustrem na terror obecnej mody. Gerad usługuje 

dziewczynie, która znajduje wyraźną przyjemność 

w poniżaniu służącego. 

Pojawiają się pierwsi goście. Wśród nich jest znany 

pisarz de Fleville, który przyprowadza dwu młodych 

ludzi, swego nowego kochanka, muzyka Fiorinellie

go, i poetę Andre Cheniera. Uwagę wszystkich sku

pia na chwilę zaprzyjaźniony z Hrabiną duchowny, któ-

ry przywozi najnowsze wieści z Paryża: lud się buntuje, król jest słaby, stan trzeci zyskuje na 

znaczeniu. Zaczyna się jednak przedstawienie sielanki de Fleville'a, która pozwala zebranym 

zapomnieć o rewolucyjnych nastrojach w kraju i zatracić się w wesołej zabawie. W jej trakcie 

Madeleine natyka się niespodziewanie na Cheniera. Od pierwszego wejrzenia rodzi się między 

nimi uczucie, co nie uchodzi uwadze Gerarda. 

Po widowisku Hrabina prosi młodego poetę, by zadeklamował kilka swoich wierszy. Ale 

Chenier, źle czujący się w pustym, obumierającym świecie arystokracji, zdecydowanie odma

wia i dopiero szyderczy żart Madeleine skłania go do improwizacji. Ale wiersze, zderzające 

piękno natury z ludzką nędzą, wyraźnie krytykujące nieczułą beztroskę możnych, wywołują 

niezadowolenie słuchaczy. Oburzony Ksiądz wychodzi. Atmosfera robi się ciężka. 

Rozpoczyna się gawot, który zostaje niespodziewanie przerwany przez zrewoltowaną grupę 

służących wprowadzonych przez Gerarda. Hrabina każe wszystkich usunąć, a Gerarda wy

rzuca ze służby. Jednak on sam zdecydował się już na zrzucenie znienawidzonej liberii. Zaszo

kowana Hrabina proponuje wrócić do gawota, by zabawą pokryć grozę sytuacji. 

Goście radośnie podejmują propozycję, ale oto znów pojawia się wypędzona służba i ku 

przerażeniu balujących przyłącza się do tańca. W figurze gawota zbuntowane lokajstwo do

konuje mordu na arystokratach przynosząc zagładę staremu światu. 

Kabaret w Paryżu ogarniętym rewolucją . Przy jednym ze stolików Chenier, przy dru

gim szpicel Incroyable. Bersi jako kelnerka chce coś powiedzieć poecie, ale spostrzega szpie

ga, nawiązuje więc z nim kokieteryjną rozmowę i wykonuje prowokacyjny kabaretowy numer. 

Nie udaje jej się jednak zmylić tajniaka, kojarzącego ją z Madeleine, której ten od pewnego 

czasu szuka na zlecenie Gerarda. 

Do poety podchodzi jego przyjaciel Roucher, przynosząc mu paszport i nakłaniając do opusz

czenia kraju z powodu grożących mu represji. Chenier nie zamierza hańbić się ucieczką. 

Zwierza się nadto przyjacielowi, że od pewnego czasu otrzymuje listy od jakiejś nieznajomej, 

które go intrygują. Z ich adresatką jest właśnie w tym miejscu umówiony. Ma przeczucie, iż 

ona jest jego przeznaczeniem. 

Zaczyna się rytualny wiec wokół symbolu przemian - gilotny. Zmanipulowany rewolucyjną 

propagandą tłum szaleje, wyciąga ręce do pojawiających się przywódców, pada na kolana, 

wykrzykuje z nabożeństwem imiona poszczególnych rewolucjonistów. Jedną z czołowych po

staci nowej władzy okazuje się Gerard. 

Całe to widowisko spotyka się z pogardą Cheniera. Tymczasem szpicel Incroyable dokładnie 

wypytuje obecnego na wiecu „obywatela" Gerarda o wygląd poszukiwanej przez niego ko

biety. Obiecuje, że wieczorem Gerard będzie ją miał. Wreszcie kończy się rewolucyjna orgia 

i Chenier zostaje sam z Roucherem. Po pustym placu kręcą się tylko prostytutki. 
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Bersi, zwodząc szpiegującego ją In

croyable'a, nawiązuje kontakt z Chenie 

rem i powiadamia poetę, że wkrótce 

pewna kobieta znajdująca się „w wiel

kim niebezpieczeństwie" przyjdzie na 

spotkanie. Ze słów Bersi Chenier wnio

skuje, iż chodzi tu o jego tajemniczą ko

respondentkę. 

Zmierzcha się. Pada śnieg. Na uli

cach pojawiają się patrole. Madele

ine przychodzi pod gilotynę, przysia

da na jej schodach w oczekiwaniu na 

Andre. Początkowo Chenier jest wo

bec niej oschły. Tymczasem Madeleine 

opowiada poecie o swoim tragicznym 

położeniu i oddaje się pod jego opiekę. 

Oboje nie wiedzą, że są śledzeni. 

Tymczasem szpicel orientuje się, że 

właśnie znalazł poszukiwaną przez 

Gerarda osobę i śpieszy go o tym po

wiadomić. 

Wbiega sprowadzony przez szpicla 

Gerard. Dochodzi do starcia, w którym 

Gerard zostaje raniony przez Chenie

ra. Ze wszystkich stron wpadają re 

wolucjoniści gotowi pomścić wodza. 

Gerard jednak nie zdradza nazwiska 

napastnika. 

CZĘŚĆ DRUGA 

Sala Trybunału Rewolucyjnego. Mathieu za 

pomocą różnych propagandowych chwytów bez 

powodzenia agituje na rzecz „ojczyzny w niebezpie

czeństwie". Tłum reaguje dopiero na przemówienie 

Gerarda. 

Atmosferę patriotyczną podbija stara kobieta Ma

delon, która we wzruszającym geście oddaje swego 

małoletniego wnuka w ręce Gerarda i przeznacza go 

ofiarnie na obrońcę Ojczyzny i Rewolucji. Patrzącego 

na tego chłopca Gerarda przygniata myśl, że kiedyś też 

z naiwnością dziecka wierzył w ideały, które życie 

boleśnie zweryfikowało. 

Przychodzi Incroyable z informacją, że aresztowa

no Cheniera. Szpieg sączy jad w duszę Gerarda 

namawiając go, by sporządził akt oskarżenia prze

ciwko poecie i złożył go Trybunałowi. Sugeruje, że 

Madeleine, chcąc ratować Cheniera, na pewno sama 

odda się w ich ręce. 

Mimo wewnętrznych wahań i poczucia zdrady ideałów, w imię których przystał do rewolu

cji, Gerard powodowany namiętnością do Madeleine decyduje się sprokurować oskarżenie, 

co równa się w istocie skazaniu poety na śmierć. 

Zjawia się Madeleine. Gerard, wykorzystując swoją pozycję, odnosi się do niej z nieskrywaną 

wyższością. Ale kiedy Madeleine wyznaje, że ze względu na dobro Cheniera, może się na

wet oddać Gerardowi, ten uświadamia sobie, że nadal ją kocha i gotów jest dla niej ratować 

poetę. 

Rozpoczyna się posiedzenie Trybunału Rewolucyjnego. Sędziowie wywołują po kolei ska 

zanych - jakiegoś urzędnika, zakonnicę, kobietę w ciąży i na końcu poetę Cheniera. Nie

spodziewanie dla wszystkich Gerard staje po stronie Andre i wycofuje swoje fałszywe 

oskarżenie . Jednak jego interwencja nie odnosi skutku. Chenier przy aplauzie tłumu zostaje 

skazany na śmierć. Madeleine, słysząc wyrok, mdleje. 

Więzienie. Bezsenna noc w oczekiwaniu na egzekucję. Poetę odwiedza Roucher. Chenier 

daje przyjacielowi swój ostatni wiersz: „Poezjo, najwyższa bogini! Daj jeszcze raz swojemu po

ecie olśniewającą myśl, ten, co zawsze płomień ... " 

Kiedy Roucher opuszcza więzienie, zjawia się Madeleine wraz z Gerardem, który wyjednał jej 

oficjalne widzenie. Gerard wie, że Madeleine postanowiła umrzeć z Chenierem i chce przekupić 

strażnika, by ten pozwolił jej oddać życie za inną kobietę. Przejęty jednak tym desperackim ge

stem postanawia i nterweniować u Robespierre'a i wybiega. 

Kochankowie po raz ostatni wyz

nają sobie miłość i zaklinając 

śmierć uzyskują duchową siłę: 

Nasza śmierć to triumf miłości! 

Nadchodzi świt. 

Rozpoczyna się egzekucja. 

streści! Zdzislaw Jasku/a 



MIŁOŚĆ 
SACH TERRORU 

zmyślenie 

Zdzisław Jaskuła 

Kiedy Luigi Ulica przystępował do pracy nad (pisanym wpierw dla Franchettie
go) librettem opery o Andre Chenierze i sile miłości w porze Wielkiego Terroru, z pew
nością zapoznał się z materiałem historycznym dotyczącym Wielkiej Rewolucji Fran
cuskiej. Świadczy o tym przywołanie w tekście licznych autentycznych wydarzeń i po
staci, a także nasycenie tła mniej czy bardziej dekoracyjnymi detalami. Jednak rozmaite 
względy, na ogół- jak można przypuszczać- natury dramaturgicznej, kazały libreciście 
znacznie nagiąć historię dla potrzeb i zamysłu dzieła. Zresztą i samego kompozytora 
mało zajmowała w tym przypadku „prawda dziejowa". W interesującej skądinąd kore

spondencji obu twórców próżno by szukać śladów jakichś szczególnych historycznych 
dociekań. Przeważają zdania takie, jak to, które na pewnym etapie pracy zachwyco
ny Giordano śle do swojego tekściarza: „To wspaniały pomysł, by dołączyć Trybunał do 

trzeciego aktu; dzięki temu akt czwarty wypełnić może duet miłosny". 

Warsztatowy namysł nad konstrukcją opery idzie tu w parze z nieco nonszalanckim bra

kiem refleksji nad historyczną prawdziwością tak opowiedzianych wydarzeń. Bo prze
cież w rzeczywistości nie było żadnego sądu nad poetą, żadnego formalnego proce

su. Chenier, przez nikogo specjalnie nie śledzony ani nie poszukiwany, aresztowany zaś 
całkiem przypadkowo w czasie wizyty u przyjaciół, był przetrzymywany kilka miesięcy 

w więzieniu Saint-Lazare bez żadnego prawnego nakazu i został stracony także bez wy
roku w ramach pośpiesznej akcji „oczyszczania" więzień, jakie zarządzili jakobini pod 

koniec lipca 1794 roku, dosłownie na kilkadziesiąt godzin przed utratą władzy. 

Było to zresztą zgodne z ideologią francuskiej rewolucji. „Wrogów się nie sądzi, lecz 
zabija", miał rzec jeden z jej koryfeuszy, który chwilę później sam padł ofiarą tego spo
sobu myślenia, uzyskawszy przy tym miano wroga z tą samą łatwością, z jaką obdzie
lał nim innych. Rewolucja zaczęła pożerać własne dzieci, jak słusznie zauważa ope
rowy Gerard, powtarzając skrótowo przedśmiertną uwagę zgilotynowanego w 1793 
roku szlachetnego żyrondysty Pierre'a Vergniauda, która szybko stała się sloganem. 
Podobnie jak inne jego powiedzenie: „La patrie est en danger!", {„Ojczyzna w niebez
pieczeństwie!"), podjęte przez rewolucyjną Legislatywę w listopadzie 1792 i uznane za 
podstawowe hasło proklamacji werbunkowej do armii w obliczu prusko-austriackiego 
zagrożenia. W wersji operowej posługuje się nim w akcie trzecim sankiulot Mathieu, 
a za nim także Gerard, choć w tym czasie (wydarzenia operowe dzieją się dwa lata 

później) nie mogło już ono mieć siły i nośności propagandowej. 

W dziele Giordana i Illiki jest wiele podobnych nieścisłości historycznych, przekłamań 
czy zgoła anachronizmów, nie zawsze - dodajmy - wystarczająco dobrze motywo
wanych potrzebami artystycznymi i kompozycyjnymi. Ot, dla przykładu: w libretcie 
z pedanterią zaznacza się na początku aktu drugiego, iż dzieje się on w czerwcu 1794. 
To oczywiście niemożliwe, gdyż wówczas poeta znajdował się już w więzieniu (aresz
towano go w marcu, a uśmiercono w lipcu 1794). W tym samym akcie każe się Chenie
rowi oglądać wielce teatralną paradę reprezentantów narodu (tzw. Pięciuset) z sa
motnie idącym w ich gronie Robespierrem, co znów jest błędem rzeczowo-chronolo-

gicznym, gdyż Rada Pięciuset, jako składnik dwu
izbowego parlamentu (obok Rady Starszych), 
powołana została na mocy konstytucji, kolej
nej już w ciągu kilku lat przewrotu, a uchwalo
nej dopiero w następnym, 1795 roku, czyli Roku 
III według rzymskiej numeracji nowego kalenda
rza rewolucyjnego. Z tego właśnie powodu także 
Maksymilian Robespierre, „busola patriotyzmu", 
nie mógł ani iść wśród Pięciuset, ani im w jakikol
wiek sposób przewodzić, gdyż za jego życia takie
go organu władzy po prostu nie było (przywódca 
jakobinów trafił pod gilotynę kilkadziesiąt godzin 
po Chen i erze, 10 thermidora Roku II, w tzw. „mie
siącu upału" (według nowego kalendarza). 

Przykłady można mnożyć. W dużej mierze doty
czą też one postaci samego głównego bohatera, 
wykreowanego od początku na zbuntowanego 

poetę i tragiczne dziecię rewolucji. 

Jamby w brudnej bieliźnie 

Prawdą jest, że Chenier, zachłyśnięty uchwaloną 
w 1789 roku Deklaracją Praw Człowieka i Oby

watela, która zresztą na długo miała pozostać 
tylko deklaracją, wraca do Paryża z poselstwa 
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w Londynie (gdzie nudził się na stanowisku se

kretarza ambasady) i rzuca się w wir rewolu

cyjnych sporów i przemian, wiążąc się ze stron

nictwami umiarkowanymi. Wraca, nadmieńmy, 

wbrew niektórym wersjom libretta i streszczeń, 

nie w tymże 1789 roku, w którym umieszczono 

akcję aktu pierwszego, lecz w następnym. Bieg 

wydarzeń wielce go jednak rozczarowuje. W zna

nym artykule Avis aux fran~ais sur leurs veri

tables ennemis wyraża wprawdzie swoje żar

liwe umiłowanie wolności i ideałów rewolucji, 

ale przy okazji demonstruje gwałtowną niechęć 

do jej rozmaitych nieprawości i wynaturzeń. Pu

blikuje jeszcze w „Journal de Paris" dwa czy 

trzy teksty krytyczne wobec poczynań jakobi

nów (atakując nawet osobiście Robespierre'a 

za „bestialskie szaleństwo"), aby ostatecznie 

- po ścięciu „obywatela Kapeta", czyli króla Lu

dwika XVI - zrezygnować na początku 1793 

roku z rewolucyjnej aktywności. W uzasadnio

nej obawie przed możliwymi represjami wyjeżdża 

z Paryża i zaszywszy się w spokojniejszym Wer

salu poświęca się całkowicie projektowaniu 

rozległych, klasycystycznych z ducha poematów 

na cześć starożytności, rozumu, natury i ciele

snych rozkoszy. 

Jakkolwiek działalność i publicystyka Cheniera 

mogły być przyczyną prześladowań, władze re

wolucyjne jakoś o nim zapomniały, nie znalazł się 

więc - o czym już była mowa wyżej - na żadnych 

listach proskrypcyjnych, a o jego losie przesądził 

najzwyklejszy przypadek. Przy czym, co trze

ba nadmienić, jako poeta był współczesnym 

całkowicie nieznany- za życia nic prawie nie dru

kował, niepewny co do wartości swoich poetyc

kich dzieł i talentów. Miłośnik Hellady (jego mat

ka uchodziła za Greczynkę, w operze staje się to 

elementem rasistowskich oskarżeń pod jego ad

resem) wrażliwość społeczną i polityczną ujawnił 

w poezji tak naprawdę dopiero przed śmiercią, 

w owym nieco ponad czteromiesięcznym okre-

. ~I 

sie uwięzienia w Saint-Lazare, kiedy to napisał gwałtowne, gorzkie w wymowie i pełne 

sprzeciwu wobec rewolucyjnej rzeczywistości Jamby - kilka wierszy stworzonych 

w rytmie gorączkowym i nowatorskim na tle ówczesnego, nudnawego wierszopisar

stwa francuskiego, które ocalały tylko dlatego, że wraz z brudną bielizną do prania 

zostały przemycone na zewnątrz przez przekupionych strażników. 

Poeta, żołnierz, kochanek 

Męczeńska śmierć poety i jego zbuntowane Jamby(opublikowane zresztą po raz pierw

szy dopiero w niepełnym wydaniu jego poezji w 1819 roku) stały się z czasem głównymi 

czynnikami budującym legendę Cheniera, utrwalaną przez francuskich romantyków, 

a później ich artystycznych przeciwników - parnasistów, przy czym, co ciekawe, oba 

te nurty, a każdy z innych powodów, uznały poetę za swojego prekursora. Jako żarliwy 

przeciwnik terroru i zarazem jego tragiczna ofiara stał się też na długo nośnym symbo

lem za granicami Francji, zwłaszcza w XX-wiecznych państwach totalitarnych. Nic dziw

nego, że jego postać zainspirowała Marynę Cwietajewą do napisania jednego z naj

piękniejszych i najbardziej wymownych wierszy w całej jej liryce. 

I właśnie takiego, symbolicznego i legendarnego Cheniera postanowił Illica uczynić 

głównym i tytułowym bohaterem swojej opery. Mitu zaś nie mogą ograniczać wąskie 

ramy historycznej rzeczowości, stąd przejaskrawienia i przeakcentowania niektórych 

faktów z życiorysu Cheniera. Zostaje więc on przedstawiony jako znacząca osobistość 

życia publicznego, choć jego rola w dziejach francuskiej rewolucji jest raczej skrom

na, a fakt aresztowania nie trafiłby na pierwsze strony gazet. Uzyskuje u innych posta

ci opery uznanie jako poeta i to poeta politycznego protestu, choć, jak się rzekło, przez 

współczesnych nie mógł być tak postrzegany. Wyznaje dumnie w mowie obrończej 

przed trybunałem: „tak, byłem żołnierzem", choć trudno uznać za żołnierkę kilka ty

godni spędzonych z nudów na szkoleniu kadetów. Wreszcie staje się uduchowionym, 

czułym i opiekuńczym kochankiem. 

Możliwe, że taki był, choć z natury, mimo wrażliwości i poważnych zamiłowań (w tym 

klasycznych), lubił hulanki i swawole, a w swoich erotykach zwracał bardziej uwagę na 

zmysłowe niż duchowe strony męsko-damskich kontaktów, na wzajemne i wyrafinowa

ne igraszki. Miłość nie była zresztą zgodna z trendami tamtej epoki, jej pora miała do

piero nadejść w następnym wieku, wraz z parą i elektrycznością. Poza tym, oczywiście, 

jeśli już się kochał, to z pewnością nie w żadnej pannie de Coigny. Wprawdzie taki ród 

arystokratyczny istniał i rzeczywiście Chenier mógł się szczycić znajomością z jego 

przedstawicielami, ale w czasie wyznaczonym przez akcję opery bywał raczej u nie

jakiej madame Pourrat, do której zamężnej córki odczuwał wyraźną skłonność i unie

śmiertelnił ją jako Fan ny w swoich odach. 

Ale Fanny nie nadawała się na operową heroinę. Potrzebna była twórcom miłość 

czysta i wzniosła, wychodząca zwycięsko z konfrontacji ze zbrukanym, ogarniętym 

szaleństwem światem. Dlatego wymyślili Madeleine de Coigny. 

Jej Wysokość Nędza 

Nie ma zgody co do tego, jakie przyczyny legły u podłoża rewolucji francuskiej, z cza

sem nazwanej „wielką", częściowo z podziwu, po części z uznania jej rozległego, ogól

noświatowego oddziaływania i dalekosiężnych skutków. Czy rzeczywiście powodem 

była „Jej Wysokość Nędza", którą zrewoltowany Gerard wprowadza w operze Gior

dana na arystokratyczny salon? Niektórzy konserwatywnie zorientowani historycy nie 

przyjmują tego marksistowskiego wytłumaczenia. Dowodzą, niekiedy przekonująco, iż 

społeczeństwo francuskie za czasów ancien regime'u miało się dobrze i było stosun

kowo zamożne. Bogatej i dość jak na monarchię absolutną samorządnej i nieomal de

mokratycznej społeczności (na tyle samorządnej, że król nie mógł np. usunąć prawnie 

handlarzy rybami z dziedzińców Luwru) nie wspierało jednak równie bogate państwo. 

Bankructwo rządu królewskiego stało się wprawdzie powodem zwołania przez Ludwi

ka XVI w maju 1789 roku Stanów Generalnych, ale nie ono przesądziło o dalszym bie

gu wydarzeń. Posłowie przyjeżdżali zresztą z rozmaitymi pomysłami naprawy państwa. 

Jeden brzmiał następująco: „żeby mistrzowi perukarskiemu z Nantes nie zawracać 

głowy nowymi członkami gildii, jako że obecny stan 92 jest aż nadto wystarczający". 

Jednak z czasem postulaty stawały się coraz bardziej radykalne, a wydarzenia zaczęły 

wymykać się spod monarszej kontroli. Stany Generalne, obradując wbrew królowi na 

korcie tenisowym (gdyż usunięto je z prawowitej sali obrad), przekształciły się w Zgro

madzenie Konstytucyjne, a następnie w Zgromadzenie Narodowe. Wśród buntowni

ków, co jest zaiste paradoksem tej „ludowej" rewolucji, znajdowało się wielu intelektu

alistów i arystokratów, w tym królewscy krewniacy. 

Tłum obywateli, podburzony pogłoskami o gromadzeniu przez króla pod Paryżem wojsk 

w celu rozgromienia opozycji, a wspierany także przez liczne szumowiny i opłaconych 

ulicznych podżegaczy, ruszył 14 lipca na Bastylię (twierdzę przerobioną jeszcze przez 

Ludwika XV na luksusowy areszt), aby zdobyć 

broń i uwolnić więźniów. Znów nie ma zgody, ilu 

tych więźniów tam istotnie było. Powiada się, że 

kilku. Niektóre źródła twierdzą, że zgoła jeden. 

Po nikłej wymianie ognia obrońcy Bastylii podda

li się. Tłum, niosąc ich odrąbane głowy, rozlał się 

po ulicach Paryża. 

Z pomąconych chęci i myśli natłoku 

Tak rozpoczęła się era bezprawia i przemocy, 

samosądów, zbrodniczych zamachów, krwawych 

rzezi, łupiestw i podpaleń, donosów i szpiclowania, 

powszechnego głodu i ucisku, a wreszcie praco

witej, humanitarnej gilotyny i niekończących się 

walk wewnętrznych i zewnętrznych. Te ostatnie 

(wywołane przez różne nieudolne koalicje anty

francuskie) sprzyjały rewolucji, spajając jej idee 

z interesem narodowym („Ojczyzna w niebez

pieczeństwie!"). Te pierwsze zaś, liczne na pro

wincji powstania przeciwko porządkom rewo

lucyjnym, z czego najsłynniejsze było okrutnie 

stłumione powstanie w Wandei, także świadczyły 

o tym, że samym niezadowoleniem tzw. mas lu

dowych trudno doprawdy wyjaśnić wybuch pary

skiej rebelii. Czym zatem go tłumaczyć? 

W pewien sposób ma rację Hrabina, gdy pod ko

niec pierwszego aktu naszej opery powiada wyjaś

niając zachowanie Gerarda, że zepsuły go lektury, 

czyli - jak to pogardliwie nazwał ktoś inny już 

w naszej epoce, mając na myśli m. in. Rousseau, 

Woltera, Diderota - „wspaniale zorganizowa

na zgraja marnych literatów i pseudofilozo

fów". Nie tylko jednemu Gerardowi zamącono 

w głowie ideą powszechnego szczęścia całej 

ludzkości, ideałami wolności, równości i brater

stwa, których hałaśliwość była dużo większa niż 

skuteczność. Nigdy w dziejach ludzkości cel tak 

bardzo nie uświęcał środków. I nigdy tyle ofiar 

nie poszło nadaremno. 



Pod koniec XVIII wieku, Wieku Rozumu, sam Rozum zdawał się nieco zbłąkany i obłąkany. Sympto
my choroby były widoczne już wcześniej. Czyż szalony protest Woltera przeciwko trzęsieniu ziemi 
w Lizbonie nie wygląda ł na jeden z nich? Wybitny współczesny historyk francuski, Pierre Gaxotte, 
sądzi, że właśnie głęboki kryzys rozumu stał się podstawowym źródłem rewolucyjnych nastrojów. 
Mickiewicz, którego stosunek do rewolucji nie był pozbawiony podziwu, napisał w jednym z wier
szy oddając w ten sposób dość powszechne przekonanie: „ ... z pomąconych chęci i myśli natłoku I 
Rewolucyjny Gallów wyląg łeś się smoku." Inni piszą o „bliżej nieokreślonym fermencie umysłowym 
i społecznym". Jeszcze inni, jak np. Chateaubriand, dowodzą jednak, że „rewolucja francuska nie 
wyszła od tego czy owego człowieka, od tej lub tamtej książki, ale z natury rzeczy; była nieuniknio
na". A więc: konieczność dziejowa? duch czasów? 

Podobne nastroje panowały w całej Europie, tu i ówdzie dając o sobie znać. Ale dopiero za sprawą 
Francuzów ten kontynent i w konsekwencji cały świat stanęły w obliczu największego w swych 
dziejach zamętu. Upadały i rodziły się nowe monarchie i twory państwowe. Wywracały się hierar
chie i wymieniały elity przekształcając radykalnie stosunki społeczne. Nastąpiło - mówiąc językiem 

późniejszego filozofa, Fryderyka Nietzschego - przewartościowanie wszystkich wartości. Bóg umie
rał. Przemijała postać starego świata. I nigdy nic nie miało już być takie jak dawniej. 

Duet miłosny w czasach Wielkiego Terroru 

Dzieło Illiki i Giordana chwyta ten moment przesilenia. Jednak nie w perspektywie globalnej, lecz 
- jak przystało na dzieło sztuki - w wymiarze jednostkowym i ludzkim. A z tych pozycji, wbrew apo
logetom rewolucji, nie wydaje się ona już wielka, lecz mała i podła, groteskowa i absurdalna, żałosna 
i śmieszna. Ale też groźna. 
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Poza introdukcyjnym aktem pierwszym, Andrea Chenier dzieje się w okresie Wielkiego Terroru, wpro
wadzonego przez „czerwone rządy jakobinów". Mimo tych czy innych niewierności (ale już się nie cze
piajmy, wszak opera nie jest podręcznikiem historii i jak każda ze sztuk operuje bardziej artystyczną 
niż dziejową prawdą) autorzy dobrze budują klimat czasu: przejeżdżający dwukołowy wóz paryskie
go kata Sansona, wiozący skazańców na gilotynę, węszący wszędzie szpicle, krwiożercze, ogłupiałe 
masy ... Atmosfera strachu, zagrożenia, nieufności, beznadziei. Na takie tło Illica i Giordano rzucają 
dwoje kochanków. 

Ponad płomiennymi oracjami kłamliwych polityków, wrzaskami tłumów, rytualnymi paradami, 
wystrzałami karabinów, krzykami mordowanych ofiar, nawoływaniami prostytutek i monotonnym 
świstem gilotyny każą unosić się śpiewowi, duetowi miłosnemu, który istotnie - choć nieśmiertelny 

tylko z woli artysty, bo pokonany przez śmierć - zwycięża jednak z terrorem. Śmierć wiąże się tu 
z miłością, ale nie w tym sensie, jaki wyznacza tradycja w mitycznym podaniu o Erosie i Tanatosie. 
Staje się ocaleniem dla miłości i człowieczeństwa, wyborem podjętym z tragiczną świadomością, 
że tylko w ten sposób można uciec od Historii, okrutnej i paradoksalnej, poczwarnej i absurdal
nej, uciec od pełnych krwi i przemocy dziejów ludzkich, od ich ponad- i nieludzkich trybów w stronę 
wartości całkowicie intymnych i własnych, w stronę swojego malutkiego sacrum, którego nie może 
ani dotknąć, ani zmiażdżyć żaden Wielki Terror Wielkiego Mechanizmu. 

ldzisfaw Jasku/a 

ANDRE CHENIER 
30 października 1762 - 25 lipca 1794 

Między faktami historycznymi a wyobraźnią twórców 

Einhard Luther 
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„Dramma di ambiente storico" - „dramat oparty na tle historycznym" 
-tak nazwali Luigi Illica i Umberto Giordano swe muzyczne dzieło sce
niczne, starając się w maksymalnym stopniu utrzymać tę konwencję. 
Akcja opery, przynajmniej w części, niemal pedantycznie odtwarza hi
storyczny bieg wydarzeń. Obie pierwsze sceny przypisano wpraw
dzie dość ogólnie jedynie do pory roku: obraz pierwszy rozgrywa się 
„w końcu pewnego zimowego dnia roku 1789", zaś obraz drugi „pew
nego czerwcowego popołudnia 1794". Przypominanie dat, do któ
rych nawiązują oba ostatnie obrazy jest natomiast w ogóle zbędne, 
gdyż mówi za nie sama historia: skazanie Andre Cheniera, tworzące 
akcję trzeciego obrazu, miało miejsce 24 lipca 1794, zaś jego egze
kucja, będąca treścią sceny finałowej, odbyła się dnia następnego, 
czyli 25 lipca 1794. Na krótką chwilę pojawiają się na scenie znane 
postaci z dziejów Francji u schyłku XVIII wieku: poeta Pierre Fleville, 
kompozytor Farinelli czy też prezes Komisji Dobroczynności Dumas. 
W drugim obrazie, podczas tzw. procesji jakobinów, w milczeniu 
przeciągają po scenie promi9entni przedstawiciele rewolucji, entuzja
stycznie witani przeznar'ód: Bertrand Barere de Vieuzac, Paul Fran~ois 
Barnas, Lazare~cQ ia$1~}~irtJiciu is A,n'toine de Saint-Just, a przede 

'l I wszystkim Mąximil \ep de Robes_pierre, który wtrąconego przez siebie 
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w nieszczęście Andre Cheniera przeżył ledwie o 

trzy dni. Robespierre'a stracono bowiem 28 lipca 

1794. Występujący w trzecim obrazie oskarżyciel 

publiczny, Antoine Quentin Fouquier-Tinville, po

dzielił los obu swoich ofiar w trzy czwarte roku 

później: zgilotynowano go 7 maja 1795. 

Jedyną zupełnie fikcyjną postacią tej opery jest 

Charles Gerard, przerażająco bliskie rzeczywis

tości - i być może dlatego tak bardzo przekony

wujące - wcielenie cynicznego karierowicza, po

zbawionego skrupułów i sumienia nuworysza, 

wykorzystującego zawirowania epoki, dla zdo

bycia władzy i bogactwa, bezlitośnie niszczącego 

konkurentów i rywali. Potwierdzonym historycz

nie instrumentem, prowadzącym do tego celu, 

była uchwalona w 1792 roku Ustawa o podej

rzanych wraz z jego precyzyjną wykładnią: 

Protokołem Rady Generalnej Komuny, wydanym 

w 1793 roku. Przed sądem mógł być postawiony 

praktycznie każdy, kto zwrócił na siebie uwagę 

aparatu represji jakąkolwiek wypowiedzią, nie 

mówiąc już o krytyce istniejącego stanu rze

czy. Do aresztowania wystarczyło zwykłe do

niesienie, nie koniecznie nawet poparte dowo

dami. Wynagrodzeniem denuncjanta była jed

na trzecia majątku jego ofiary; nawet w rodzinie 

czy w kręgu najbliższych przyjaciół wystarczało 

to, aby wzbudzić chęć zemsty lub zaspokojenia 

własnej chciwości. Jak łatwo było ze zwykłego 

życia uczynić powód do wnoszenia fałszywych 

oskarżeń, najlepiej świadczy sam Gerard w 

trzecim obrazie opery. Równie drastyczne są 

przykłady na to, że raz zgłoszonego doniesienia 

nie można już było wycofać. Oczywiście trudno 

uwierzyć w to, że pozbawiony sumienia oszczer

ca, Gerard, wysłuchawszy zarzutów kochającej 

z poświęceniem kobiety, staje się fanatykiem 

prawdy i usiłuje ratować swą ofiarę. Bliższa 

rzeczywistości wydaje się postać Incroyable - w 

oryginalnym tekście włoskim "Incredibile". Lu

igi Illica, autor libretta, przedstawia tego szpic

la trybunału rewolucyjnego równie wiarygodnie, 
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jak udało mu się to uczynić z postacią Spoletty w librettcie opery Tosca, napisanym dla 

Pucciniego. 

Większość pojawiających się na scenie postaci posiada swe pierwowzory w dziejach 

Francji, choć twórcy opery dość swobodnie obchodzą się z rzeczywistością przekazu 

historycznego. Na przykład Hrabina de Coigny, gospodyni soiree w pierwszym obrazie, 

w 1789 roku, kiedy dzieje się akcja, nie żyła już od czternastu lat. Jak na kobietę owej doby 

miała zresztą upodobania dość niezwykłe: najbardziej interesowała ją bowiem anatomia. 

Miała zwyczaj w każdą ze swych licznych podróży zabierać do powozu szkielet. Zmarła po

dobno na infekcję, której nabawiła się dokonując sekcji zwłok. W chwili jej śmierci, cór

ka Anne-Fran~oise Aimee de Coigny, miała zaledwie sześć lat. W roku 1798, licząc sobie 

lat dwadzieścia i od pięciu lat będąc zamężna z pewnym księciem, należała do najbarw

niejszych postaci ówczesnej wielkiej szlachty francuskiej. Dokładniej opisała ją malar

ka Elisabeth-Louise Vigee-Lebrun: "Emanuje pewną zmysłowością, przydającą jej odro

biny dwuznaczności i zgoła nieprzyzwoitości. Niewielkie usta o pełnych, wilgotnych war

gach; nos o szeroko rozwartych nozdrzach, jakby chciała wchłonąć w siebie wszystkie 

zapachy życia; owalna twarz o miękko zaokrąglonym podbródku; oczy raczej ciemne niż 

jasne, bujne włosy w kolorze przyjemnego, jasnego brązu, tu i ówdzie kosmyk o barwie 

złota, a w sumie czarujący kontrast z matową, ciemną karnacją jej skóry. Na koniec: nad

zwyczajna żywotność, nieokiełznany duch, dziecięca zapalczywość, zaś przede wszystkim 

niewyczerpana wesołość." Z tą pełną radości i życia młodą kobietą występująca w ope

rze postać romantycznej, marzycielskiej Madeleine ma raczej, poza nazwiskiem, niewie

le wspólnego. Podczas gdy Madaleine początkowo ukrywa się i nie ma odwagi poprosić 

o pomoc osoby publicznie znanej, jaką jest Chenier, prawdziwa Aimee uciekła w 1790 

roku wraz ze swym mężem do Włoch, przeżyła w Neapolu miłosną przygodę z pewnym 

angielskim lordem, nie zważając na zagrożenie powróciła do Francji po to, ażeby ponow

nie salwować się ucieczką w 1792, tym razem jednak do Londynu. Rok później powróciła 

ze swym angielskim kochankiem do Francji, gdzie przeprowadziła rozwód z arystokra

tycznym małżonkiem. Krok ten jej jednak nie pomógł, gdyż sama była krwi szlachetnej; 

jak wszyscy inni arystokraci, także i ona znalazła się w więzieniu. I tu odnajdziemy jedyny 

element, łączący ją z postacią operowej Madeleine: również Aimee towarzyszyła w ostat

nich godzinach życia prawdziwemu Andre Chenierowi. Tenże nie mógł jej zatem poznać 

w roku 1789 podczas wieczornego przyjęcia w zamku jej matki. Doszło do tego dopiero 

w 1794, w więzieniu Saint-Lazare. Na tym kończą się wszelkie podobieństwa pomiędzy 

obu kobietami: podczas gdy operowa Madeleine idzie wraz z Chenierem na śmierć, jej hi

storycznemu pierwowzorowi, czyli Aimee udaje się dzięki fałszywym zeznaniom odzyskać 

wolność. Jej nowy ukochany, Casimir de Montrond, zapłacił 100 ludwików, ażeby opóźnić 

stracenie Aimee. Po śmierci Robespierre'a wyszła ona na wolność, a następnie poślubiła 

swego zbawcę i uniknęła dalszych prześladowań. 

Dominującą postacią dzieła jest oczywiście jego tytułowy bohater Andre-Marie Chenier. 

Jednak w operze również i on jedynie z grubsza nawiązuje do swego historycznego pier

wowzoru. Jest szlachetnym, odważnym i przepełnionym uczuciami artystą, z jednakowym 

zapałem poświęcającym się swym szlachetnym ideałom, niezmiennej miłości i umiłowaniu 

wolności. W intrygującej postaci bohatera opery zlewają się najpewniej cechy obu jego 

braci: Marie-Joseph Chenier stał się najważniejszym dramatopisarzem rewolucji, zaś 

Louis-Saveur Chenier stał na czele brygady wchodzącej w skład Armii Północnej, dowo

dzonej przez Dumourieza. W 1794 i on, pod zarzutem buntu, osadzony został w więzieniu 

Saint-Lazare, oddalony tylko o kilka cel od swego brata Andre. Dla uproszczenia sprawy, 

postępkami Louisa obciążono także Andre, co zresztą nie miało większego znaczenia: wy

rok śmierci zapadł, zanim proces przed trybunałem rewolucyjnym się rozpoczął. 

Wszyscy trzej bracia urodzili się w Konstantynopolu. Ich ojciec, który za żonę pojął Gre

czynkę wywodzącą się z rodziny od dawien dawna zasiedziałej na Cyprze, sprawował 

tam w połowie XVIII wieku urząd francuskiego konsula generalnego. W 1765 cała ro

dzina powróciła do Francji, pozostając odtąd w Paryżu i nie opuszczając tego miasta 

nawet wtedy, kiedy ojca ponownie wysłano w misji dyplomatycznej do Maroka. Andre 

uczęszczał do słynnego College de Navarre. Pod tą nazwą ukrywał się prowadzony bar

dzo nowocześnie jak na owe czasy internat dla synów arystokracji. Na życzenie ojca w 

1782 roku wstąpił do armii, jednak - zorientowawszy się, że bez szlachetnego urodze

nia nie ma szansy na karierę oficerską - porzucił służbę. Kolejne lata spędził na długich 

podróżach po Szwajcarii i Włoszech, rozwijając jednocześnie swe młodzieńcze, beztro

skie dotąd próby poetyckie. Teraz całkiem poważnie poświęcił się intensywnemu pisa

niu, a jednocześnie nawiązał znajomości z artystycznymi znakomitościami tamtej epoki, 

m.in. z malarzem Jacquesem Louisem Davidem czy też włoskim poetą Vittorio Alfierim, 

który cenił go równie wysoko jak Niemiec Christoph Martin Wieland. W 1787 Chenier zo

stał prywatnym sekretarzem ambasadora francuskiego w Londynie, zaś w 1889 powró

cił do Paryża, gdzie przeżył wybuch rewolucji. W tym samym roku wraz z bratem (Ma

rie-Joseph) wstąpił do "Towarzystwa 1789 roku". Powodem poważnych perturbacji stała 

się „Wiadomość do narodu francuskiego o jego prawdziwych wrogach" z 1790 roku. Che

nier głosił w niej m.in.: "Rzeczywistymi wrogami nie są emigranci lecz ci wszyscy, którzy 

ich oskarżają, a ze strachu przed zagrożeniem wewnętrznym tworzą gremia służące ob

serwacji i nadzorowi - przynoszące co prawda pożytek, ale bezprawne". Ulotka ta stała 

się powodem rozwiązania "Towarzystwa 1789 roku", a jednocześnie rozdzieliła obu tak 

bardzo aktywnych politycznie braci: Marie-Joseph przystąpił do radykalnych jakobinów, 

podczas gdy Andre przyłączył się do monarchistycznych "feuillantsów". Spod jego pióra 

wyszła mowa obrończa króla przed Zgromadzeniem Narodowym, próbując wybronić Lu

dwika XVI przed szafotem skierował również do konwentu list. Po skazaniu i straceniu 

króla, Chenier zaczął obawiać się również o własne życie . 

Podczas gdy Marie-Joseph, autor tragedii Fenelon, Gaius Gracchus i Charles IX, które

go dziełem były także ody Chant du depart oraz Hymne de guerre, awansował na barda 

rewolucji, jego brat Andre musiał się ukrywać. Pomimo dzielących ich różnic politycznych, 

Marie-Joseph wystarał mu się o ukrycie w Wersalu. Jednakże podczas rutynowej kon

troli ulicznej, w marcu 1894, Andre zostaje złapany w Passy i osadzony w więzieniu. Wte

dy właśnie, w więzieniu Saint-Lazare, poznał Aimee de Coigny i zadedykował jej swą odę 

Mfoda uwięziona, którą- podobnie jak wszystkie swe poezje, notowane przezeń podczas 

uwięzienia na małych skrawkach papieru - ukrył 

w zawiniątku z brudną bielizną, przesłanym do ro

dzinnego domu. O ile do tego momentu znany był 

już jako pisarz, teraz rozbłysła jego sława liryka. 

Jego rzeczywistą wartość dostrzegli jednak na

prawdę dopiero potomni. Dzieła Andre Cheniera 

wydano dopiero w 1819 roku, w ćwierć wieku po 

jego śmierci. Uważany jest on za ostatniego wiel

kiego klasyka poezji francuskiej, nawiązującego 

do wzorów twórczości antycznej. Kierował się 

„spuścizną starożytnych", co było dla niego rów

noznaczne z dziełami jego greckich praprzodków. 

Przybliżenie ducha starożytnej klasyki uważał za 

swą artystyczną misję. 

W operze Giordana Chenier idzie na śmierć razem 

z Madeleine - tworzą klasyczną parę miłosną te

atru muzycznego, podobnie jak Radames i Aida, 

Tristan i Izolda czy też Romeo i Julia. Historyczny 

Andre Chenier umarł samotnie, jednak na spotka

nie śmierci szedł z równie zimną krwią. Legenda 

mówi, że potknąwszy się na schodach wiodących 

na szafot szyderczo rzucił pod adresem kata, że to 

niedobry omen. Po raz ostatni w jego życiu nawet 

przeciwnicy nie mogli mu odmówić szacunku i po

dziwu. We Francji Chenier pozostał do dziś nieza

pomniany, nie tylko jako pisarz i poeta lecz również 

jako wcielenie ideałów, które początkowo widniały 

na sztandarach Rewolucji Francuskiej, zanim stały 

się ofiarą bezprawia i chciwości jej skorumpowa

nych protagonistów. Jego grób na cmentarzu Pic

pus do dziś przyciąga wielu ludzi z całego świata. 

Dokładne miejsce spoczynku poety nie jest jed

nak znane: Chenier pochowany został w maso

wym grobie wraz z innymi licznymi, uśmierconymi 

tego dnia ofiarami gilotyny: z odciętą głową w ra

mionach - jak wtedy czyniono. W miejscu, gdzie, 

jak się przypuszcza, spoczywają jego doczesne 

szczątki, stoi dziś marmurowa tablica. Umieszczo

ny na niej napis głosi: Andre Chenier, syn Fran

cji i Grecji 1762 - 1794, sfużyf muzom, kocha! 

mądrość, umarf za wolność. 

przeklad Barbara i Marek Batkowscy 
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CON LA MIA VOCE 
HO CANTATO 

LA PATRIA! 
Umberto Giordano i jego arcydzieło 

Andrea Chenier 

Einhard Luther 
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Tryumfalny pochód weryzmu, tak zwanej „nowej szkoły" włoskich kompozytorów ope- Stagno, a zatem śpiewacy, którzy walnie przyczy-

rowych, który nastąpił po epoce Verdiego, mógłby znakomicie posłużyć za scena

riusz do telewizyjnych „oper mydlanych" a la Dallas lub Dynastia. Zarówno bowiem 

w przeszłości, jak i w naszych czasach nie wolno ignorować materialnych aspektów 

wielkiego świata opery - bez przesady można powiedzieć, że jest to obracająca milio

nowymi kwotami gałąź gospodarki. Niejeden dyrektor opery miałby zapewne wiele do 

opowiedzenia o swoich gorzkich - i kosztownych - doświadczeniach, związanych z wy

stawianiem dzieł objętych ochroną praw autorskich. Wyspecjalizowane w twórczości 

scenicznej wydawnictwa, działające w XIX i XX wieku i przedstawiające sobą ogrom

ny potencjał komercyjny, wywarły znaczący wpływ na dzieje teatru muzycznego. 

Wykorzystując swą potęgę finansową, przesądzają zresztą i dzisiaj o sukcesie lub 

klęsce wielu pomniejszych i wielkich kompozytorów. Mogą one przysporzyć powodze

nia i popularności niejednemu dziełu, mogą wspierać i potęgować jego sukces - lub też 

skazać je na niebyt. 

nili się do sensacyjnego sukcesu Cavalleria ru

sticana. Oboje byli tak zafascynowani zwłaszcza 

trzema efektownymi duetami z tej opery, że 

włączyli ją do swojego repertuaru, występując 

w niej już w tym samym roku w Berlinie. i Wied

niu. Jednakże środkowoeuropejska publiczność 

zareagowała na przedstawione z drastycznym 
realizmem losy neapolitańskiej prostytutki Cristi

ny raczej zaskoczeniem i przerażeniem niż zain
teresowaniem, co stanęło na drodze do trwałego 

sukcesu dzieła. 

Następna opera Giordana Regina Diaz, oparta na 

przepracowanym przez librecistów Mascagnie-

Czym dla Rossiniego, Belliniego, Donizettiego, a później także dla \lerdiego i Pucci- go - Targioni-Tozzettiego i Menasciego - tekście 

niego było wydawnictwo Ricordi, tym u schyłku XIX wieku stała się Casa musicale (wykorzystanym już zresztą pół wieku wcześniej 

Sonzogno. Założone w 1874 roku wydawnictwo zawdzięcza swój rozkwit - podobnie 

zresztą jak przez wiele lat było tak w przypadku domu wydawniczego Ricordi - powo

dzeniu wydawanych przez siebie utworów. Jego założyciel Edoardo Sonzogno w zma

ganiach z konkurencją posłużył się niezwykłą jak na owe czasy, później zaś powszech

nie stosowaną metodą: nie szczędząc sił i nakładów na reklamę organizował konkur

sy na włoską kompozycję operową. Już za drugim razem, w 1889 roku, udało mu się 

osiągnąć nadzwyczajny sukces: laureatem pierwszej nagrody został bowiem Pietra 

Mascagni z operą Cavalleria rusticana. To wydarzenie zapoczątkowało krótki tryum

falny pochód weryzmu. 

Opera Marina, skomponowana przez liczącego wówczas 21 lat Umberta Giordana, syna 

aptekarza z prowincjonalnego miasta Foggia, uznana została przez jury tego samego 

konkursu za jedną z sześciu najlepszych, spośród 73 przedłożonych partytur. Przy takim 

ogromie pracy jury potrzebowało kilku miesięcy na podjęcie decyzji. W końcu finalistów 

zaproszono do Rzymu, aby mogli zaprezentować swoje dzieła w Accademia di Santa 

Cecilia. Giordano nie zdobył żadnej nagrody, został jedynie pochlebnie wzmiankowany. 

Filippo Franchetti, znany krytyk muzyczny i twórca opery Ruy Bias, przepowiedział mu 

jednakże wielką przyszłość. Konkurs rozczarował natomiast samego Sonzogna: poza 

operą Cavalleria rusticana inne dzieła raczej nie rokowały sukcesów. Wydawca posta

nowił zatem raz jeszcze przejrzeć opinie jurorów. Stwierdził przy tej okazji, że opera 

Giordana poniosła fiasko jedynie z powodu słabego libretta Enrico Goliscianiego. Za

oferował więc młodemu kompozytorowi niewielką pensję i zatrudnił go na okres roku, 

zlecając skomponowanie muzyki do libretta Nicolo Daspuro Ma/a Vita, według powieści 

Salvatore di Giacomio o tym samym tytule. W przedstawieniu prapremierowym tego 

werystycznego „przeboju", 21 lutego 1892 roku, wystąpili Gemma Bellincioni i Roberto 

przez Donizettiego w operze Maria di Rohan), 

stała się spektakularnym niepowodzeniem 

i przeżyła jedynie prapremierę w Neapolu w 1894 
roku. Sonzogno stracił zainteresowanie swo

im niefortunnym podopiecznym i pozbawił go -

i tak już skromnego - uposażenia. Wyglądało na 

to, że muzyczna kariera Giordana przedwcześnie 
się skończyła. Kompozytor stanął wobec wybo
ru: zarabiać na swoje utrzymanie w roli kapel
mistrza orkiestry wojskowej czy też nauczycie

la szermierki. Jednakże nie był on już postacią 
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anonimową we włoskim świecie muzycznym. Bo
gaty baron Alberto Franchetti, kompozytor napi

sanej na zamówienie z okazji czterechsetnej rocz

nicy odkrycia Ameryki opery Cristoforo Colombo, 
wspaniałomyślnie udostępnił mu projekt libret

ta Luigiego Illiki i wpłynął na Sonzogna, aby ten 

dał kompozytorowi jeszcze jedną, „nieodwołalnie 
ostatnią szansę" i zlecił mu za roczną gażę 300 

lirów skomponowanie opery Andre Chenier. 
Jednakże wspomniany projekt musiał najpierw 

stać się librettem z prawdziwego zdarzenia, a Il
lica zajęty był właśnie pracą nad Cyganerią Puc

ciniego - wspólnie z Giacosą, Ricordim i samym 

kompozytorem. Illikę interesowała jednak rów
nież postać francuskiego poety. W przedmowie 

do swego libretta pisze, że tym tematem zainte

resowali go przyjaciele: 

„Da H. de Latouche, Mery, Arsene, Houssaye, Gau

thier e J. ed Ed. de goncourt, ebbe l'idea di dram
matizzare pel Teatra di musica il personaggio e at

tinse dettagli di verite d'epoca l'A. del libretto." 

Ponieważ Illica najwyraźniej nie tracił entuzja

zmu dla tematu, Giordano postanowił przenieść 
się z Neapolu do Mediolanu: być bliżej swe

go przeciążonego pracą librecisty i w razie po
trzeby móc codziennie podsycać jego entuzjazm. 

I w rzeczy samej, udało mu się to do tego stop
nia, że librecista posłużył się w najlepszych 

jej scenach nieomalże dosłownymi cytatami 
zaczerpniętymi z twórczości poetyckiej Chenie
ra. Fragmenty słynnego „Un di all'azzurro spazio" 
w pierwszym obrazie, czy też elegijne „Come un 
bel di di maggio" w ostatnim akcie, są mistrzow
skim przekładem poezji francuskiej na język ope
ry włoskiej. W samej rzeczy, Chenier w dzie
le Giordana pod względem swych skłonności 

i charakteru nie ma nic wspólnego z obcującym 
na dworach, wytwornym poetą, wywodzącym 

się z kręgów francuskich. Jest klasycznym bo
haterem opery włoskiej, bliższym Garibaldiemu 
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niż przywódcom rewolucji francuskiej. Sama opera słusznie zresztą nosi tytuł, będący 
włoską wersją nazwiska bohatera „Andrea Chenier". A słowa, które Chenier wygłasza 

w swojej mowie obrończej przed trybunałem, stanowią swego rodzaju credo samego 

kompozytora: 

„CON LA MIA VOCE HO CANTATO LA PATRIA!" 
„Głosem natchnionym opiewałem ojczyznę!"1 

Opera Andrea Chenier i jej droga na sceny świata 

Partytura Andrea Chenier została ukończona 27 stycznia 1896 roku, zaś mediolańska 
La Scala obiecała wystawić prapremierę. W partii tytułowej wystąpić miał tenor Al

fonso Garulli, do tamtej pory wykonawca jedynie partii Nadira (Pofawiacze peren, 
reprezentujący zatem liryczny typ głosu. Siłą rzeczy nasuwa się tu porównanie z wiedeń

skim fiaskiem wagnerowskiego Tristana i Izoldy w latach 1861-1864. Wówczas to bez

skuteczne wysiłki wcielenia się w „bohatera nie mającego równych sobie" dosłownie 
pogrążyły tenora lirycznego Aloisa Andera. Podobnie jak trzydzieści lat wcześniej 

Ander, tak i Garulli był początkowo zachwycony muzyką Giordana i wydawało się nawet, 

że z radością oczekuje wystawienia opery. 

Natomiast zmienny w swych ocenach Sonzogno uznał w międzyczasie rewolucyjne li
bretto Andrea Chenierw obliczu ówczesnej sytuacji politycznej we Włoszech za zbyt ry

zykowne, a jego doradca artystyczny Galii określił sam utwór jako „irrapresentabile" 
- czyli nie nadający się do wystawienia. Franchetti, niezawodny przyjaciel i orędownik 

Giordana był daleko, jednakże zupełnie inny kompozytor oraz nieprawdopodobne wręcz 
wydarzenie spowodowały korzystny dla Giordana obrót spraw. Na początku roku 1896 

trwał we Florencji sezon operowy pod dyrekcją Pietra Mascagniego. Wtedy właśnie 
z wielką pompą uruchomiony miał być w tym mieście nowy tramwaj z napędem elek

trycznym. Na uroczystości zaproszono również samego mistrza. Mascagni zasiadł już 
w udekorowanym wagonie, kiedy w tłumie dostrzegł Giordana, który specjalnie na tę 

okazję przybył do Florencji. Mistrz spontanicznie wysiadł z tramwaju, aby porozmawiać 
z zaprzyjaźnionym kolegą. Na prośbę Giordana wyraził natychmiastową gotowość przy
jazdu do Mediolanu, aby u Sonzogna wstawić się za wystawieniem Andrea Chenier. 
W międzyczasie tramwaj ruszył, nabierając coraz większej prędkości. Na domiar 

złego zawiodły hamulce i doszło do strasznego wypadku. Byli zabici i ranni. Mascagni 
uświadomił sobie, że zawdzięcza Giordano uratowanie życia. Będąc pod wrażeniem 
tego wydarzenia mistrz użył całej swojej elokwencji, by ponownie wzbudzić w wydawcy 
Sonzogno wiarę w powodzenie nowej opery. I rzeczywiście, udało mu się to. 

Zresztą, obrotnemu dyrektorowi wydawnictwa i tak nie pozostawało nic innego, jak tyl
ko nadzieja i wiara w powodzenie nowej opery. Zajmował on w tym sezonie stanowi
sko dyrektora mediolańskiej La Scali i odnotował do tej pory same niepowodzenia. Wy
stawienie opery Navarraise Masseneta, 6 lutego 1896 roku, z Garullim w partii tenora-

wej, zakończyło się totalnym fiaskiem i przedstawienie zostało zdjęte z afisza po jed
nym spektaklu. Z kolei premiera z reguły entuzjastycznie przyjmowanej Carmen, 23 lu
tego, z powodu fatalnej inscenizacji musiała zostać przerwana w trzecim akcie i została 
powtórzona jeszcze tylko raz. 

W międzyczasie Garulli dokładał wszelkich starań, aby dobrze wywiązać się ze swe
go zadania. Na szczęście okazał się być mądrzejszy niż swego czasu Ander w Wied
niu. Zdał sobie sprawę z faktu, że ani głosowo, ani pod względem aparycji nie odpo
wiada wyobrażeniom o bohaterskim poecie-rewolucjoniście. Nie przyznał się jednakże 
do swoich obaw. Posłużył się wymówką, jakoby doszły do niego słuchy o spodziewa
nym niepowodzeniu opery i jeszcze w lutym 1896 roku zrezygnował z jej wykonania. 
Gdyby wtedy mógł przypuszczać, że jego rezygnacja otworzy drogę do kariery inne
mu, cieszącemu się później światową sławą, bohaterskiemu tenorowi, to być może 
zdecydowałby inaczej ... Jego rezygnacja stała się bowiem decydującą szansą dla pra
wie nie znanego we Włoszech, a cieszącego się umiarkowaną popularnością w Hisz
panii i Rosji tenora Giuseppe Borgattiego, który dopiero co powrócił do Mediolanu 
z gościnnych występów w St. Petersburgu i nie miał nigdzie stałego angażu. Z uwagi na 
swe dotychczas dość mierne sukcesy we Włoszech, Borgatti - jak kąśliwie zauważył 
Illica - zapewne nie bał się, że zostanie wygwizdany i dlatego zdecydował się przyjąć 
w ostatniej chwili nieobsadzoną partię. 

W przeciągu zaledwie miesiąca przygotował tę trudną rolę i był tak pewny siebie, 

Placido Domingo jako Chenier 
w Nowym Orleanie 1966 

Franco Corelli 
w Neapolu, 1956 

że chyba jako jedyny spośród wszystkich re
alizatorów i wykonawców ze spokojem oczeki
wał prapremiery. Jednakie to, że prapremiera 
w dniu 28 marca 1898 roku stała się nie tylko 
jego osobistym tryumfem i początkiem światowej 
kariery, ale również nadzwyczajnym sukcesem 
samej opery, zaskoczyło chyba i jego. Giordano 
pisze do swoich rodziców w Neapolu o „pełnym 
sukcesie". Swojemu przyjacielowi Mascagnie
mu, który nigdy w niego nie zwątpił, posyła tyl
ko jedno słowo: „prorok". Sonzogno wysyła tele
gram do Illiki i nawet pozwala Giordano na dopi
sanie kilku słów: 

„Pierwszy, trzeci i czwarty akt absolutny tryumf. 
Drugi akt również dobrze przyjęty. Dwadzieścia 

kurtyn dla śpiewaków i kompozytora. Publiczność 
domagała się również librecisty. Proszę przyjechać 
na drugie przedstawienie. Sonzogno. 

I 



Jeszcze nie doszedłem do siebie po tych wspa
niałych, ogromnych wrażeniach. Proszę, niech 

Pan przyjedzie i dzieli ze mną radość i sukces. 
Giordano". 

Dla Borgattiego prapremiera Andrea Chenier 
stała się decydującym sukcesem. Dysponujący 
mocnym, przy całej swej sile doskonale zniuan
sowanym głosem bohaterskiego tenora, śpiewak 
był zarazem najlepszym z możliwych promoto
rów tego dzieła. Dzięki niemu tradycyjna par
tia tenorowa o charakterystycznym kolorycie 
włoskim przeistoczyła się w przekonywującą 

rolę aktorską dramatu muzycznego. To, co Fran
cesco Tamagno zapoczątkował na prapremie
rze Otella Verdiego, ukoronował Borgatti w par
tii Andrea Chenier niemal dokładnie jedenaście 
lat później. Metaliczny w barwie, fanfarowy tenor 
Tamagna był wokalnym w wcieleniem włoskiego 
tenora bohaterskiego. Borgatti, oprócz sukcesu 
wokalnego wykreował również nowy kanon ak
torstwa operowego, któremu później nie potrafił 
sprostać niemal żaden z jego następców. Włoska 
wersja tenora bohaterskiego, dzięki Tamango 
i Borgattiemu określana odtąd mianem „teno
re di forza" lub „tenore eroico", urosła do rangi 
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specjalistycznego określenia. Od tej pory Otella Verdiego uważano za włoski 
odpowiednik wagnerowskiego Tristana, natomiast Andrea Chenier stano
wił artystyczny kontrapunkt wobec wagnerowskiego Zygfryda. Pod pewny
mi względami „tenore eroico" jest nawet bardziej wymagający od niemiec
kiego tenora bohaterskiego („Heldentenor"). W wypadku wagnerowskich 
bohaterów, z uwagi na brak odpowiednich głosów, zadowalano się często 
interesującą interpretacją sceniczną, godząc się z mniejszą lub większą 
niedoskonałością wokalną wykonania. W Otellu zarówno scena burzy 
w pierwszym akcie, jak i drugi finał są nie do pomyślenia bez odpowiedniej 
siły głosu i rzetelności wokalnej. 

Wielkie monologi Cheniera są dla głównego bohatera jednak jeszcze 
większym wyzwaniem. Albowiem jeżeli w partii Otella wystarczy drama
tyczny charakter głosu i odpowiednia artykulacja, to śpiewak wcielający się 
w postać Cheniera musi również mieć opanowaną po mistrzowsku sztukę 

belcanta. Jak różne były samooceny tych dwóch prototypów „teno
re eroico" widać najlepiej po tym, że Tamagno jeszcze na rok przed 
rozstaniem się z karierą sceniczną śpiewał w 1897 roku Moskwie 
i w St. Petersburgu premiery Andrea Chenier, nie wystąpił natomiast 

nigdy w żadnej z wagnerowskich ról. Zaś Borgatti, uważany w okresie 
pomiędzy 1899 a 1914 rokiem za pierwszego włoskiego tenora wagnerow

skiego, nigdy nie włączył Otella Verdiego do swego repertuaru. 

Andrea Chenier to opera przede wszystkim dla tenora, lub też, mówiąc inaczej 
i posługując się żargonem amerykańskim, to „vehicle" dla włoskiego tenora boha
terskiego. Wszystkie pozostałe postaci, w tym również dwie najważniejsze obok nie
go partie - Madeleine i Gerarda, pomimo swego bezsprzecznego znaczenia dla ope
ry, pozostają w jego cieniu. Powodzenie opery, jak niemal żadnej innej, uzależnione 
jest od wokalnych umiejętności dominującego nad wszystkim innym głównego boha

tera. Pułapki tej partii kryją się przede wszystkim w wysokiej tessiturze przy jedno
czesnym ogromnym nagromadzeniu tonów przejściowych w całym jej przebiegu. Jako, 

że wszystkie wielkie arie głównego bohatera wynikają ze scen zespołowych, partii tej 
w żadnym miejscu nie da się przetransponować niżej. Ponadto tenor musi siłą głosu 
dorównywać poprzedzającemu go chórowi. Nie może więc markować, albo, żeby użyć 
tu żargonu teatralnego, „schować się" w zespole. Partia Cheniera wymaga od teno
ra pełnej siły, a zatem porównywalna jest z partią Zygfryda w operze niemieckiej. Do
bra gra aktorska może ułatwić jej wykonanie, w żaden jednak sposób nie zrekompen
suje braków wokalnych. Nieodzowne w niej są gesty włoskiego patosu tzw. „italianita". 
To z kolei stoi na przeszkodzie w spopularyzowaniu tego dzieła w przekładach na inne 
języki. Charakter całości jest tak typowo „włoski", że należy ono do standartowych po
zycji repertuaru włoskiego, natomiast we Francji, a więc tam gdzie rozgrywa się akcja, 

nigdy na dobre się nie przyjęło. 

Już niedługo po prapremierze opera Giordana pojawiła się na wielkich scenach ope
rowych całego świata . Sam Borgatti śpiewał do 1899 roku premiery w Genui, Rzymie, 
Neapolu, Kairze, Aleksandrii i Bolonii, a po 1900 roku już tylko nieliczne przedstawie

nia w Lizbonie i Mediolanie. Jako pierwszy tenor wagnerowski, wywodzący się z ob
szaru włoskojęzycznego (obejmującego w owych czasach również Hiszpanię, Portuga
lię i Amerykę Południową), rzadko potrafił znaleźć czas na inne partie, niż Tristan, Zyg

fryd i Lohengrin. 

Jeszcze w 1896 roku, a więc roku prapremiery, opera Andrea Chenier została za
prezentowana w Mediolanie a następnie w Nowym Jorku, jednakże nie w Metropo
litan Opera. Colonel Mapleson wynajął Academy of Music na gościnne występy ope
ry włoskiej, prezentując 15 listopada 1896 roku w partii Cheniera nieznanego wów
czas jeszcze Emilio de Marchi, który w styczniu 1900 roku w Rzymie miał zyskać sławę 
jako pierwszy Cavaradossi. W Europie Środkowej pierwszym teatrem, który 28 stycz
nia 1897 roku odważył się na wystawienie opery Giordana, był ówczesny Teatr Miejski 

we Wrocławiu, jednakże dr 
Otto Briesemeister, niedoś

cigniony Loge w Zlocie Renu 
z Bayreuth, cieszący się od 

1899 roku światową sławą teno

ra charakterystycznego, posiadał 

zbyt mało „italianita" jak na głównego 
bohatera przystało. Tym bardziej, że dzieło wy
stawiono w tłumaczeniu niemieckim. Z melodyką 
Giordana znacznie lepiej poradził sobie podczas 
hamburskiej premiery opery w lutym 1897 roku 
Willi Birrenkoven, Parsifal i Lohengrin z Bay
reuth z 1894 roku . W tym samym roku opera 

została wystawiona w Pradze, wersja w języku 
czeskim, w Budapeszcie w języku węgierskim, 

zaś w Lyonie w języku francuskim, nie odnosząc 
zresztą zbytniego sukcesu. Królewsko-Pruska 

Opera Dworska scedowjła zaszczyt berlińskiej 

premiery na prywatną ;(perę, jaką był wówczas 
artię tytułowego boha-
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pewnie w wysokich rejestrach tenor belcanto

wy o pseudonimie artystycznym Werner Alber

ti, nazywający się w rzeczywistości Krzywonos 

i urodzony w 1864 roku w Gnieźnie. 

W Polsce opera zaprezentowana została po 

raz pierwszy 4 lutego 1905 pod tytułem Andre 

Chenier, w roli tytułowej wystąpił Carlo Barre-

Po premierze w Poznaniu: Czarnecki, Urbanowicz 
oraz Barański, Korytko-Czapska, Dolnicki 

ra, Madelaine śpiewała Geraldine Farrar, Gerar

da - Mattia Battistini, dyrygował Vittorio Pode

sti. Natychmiast po premierze cenzura zakazała 

dalszych wykonań. Premiera w języku polskim 

odbyła się również w Warszawie 23 maja 1906 

- dyrygował również Podesti, partię tytułową 

śpiewał Ignacy Dygas, Madeleine - Helena 

Zboińska-Ruszkowska. Trzecia inscenizacja war

szawska miała premierę 6 lutego 1925; dyrygo

wał Artur Rodziński, Cheniera śpiewał Stanisław 

Gruszczyński, Medeleine Adelina Korytko-Czap -

~~ I 

ska, Gerarda Franciszek Freszel, odbyło się 8 spektakli. W Poznaniu operę wystawiono 

9 lutego 1936, w reżyserii Karola Urbanowicza, scenografii Zygmunta Szpingiera i cho

regorafii Maksymiliana Statkiewicza. W partii tytułowej śpiewał Kazimierz Czarnecki, 

jako Madeleine wystąpiła gościnnie Adelina Korytko-Czapska, Gerarda śpiewał Zenon 

Dolnicki, Księżną de Coigny Helena Majchrzakówna, Bersi Maria Jarra, Madelon Maria 

Janowska-Kopczyńska, Rouchera Karol Urbanowicz; dyrygował Stefan Barański. 

Z początkiem XX wieku, po pierwszej fali inscenizacji tej opery, spadło międzynarodowe 

zainteresowanie mistrzowskim dziełem Giordana. Stało się jasne, że Andrea Chenier 

jedynie we włoskim oryginale jest w stanie dać zamierzony efekt. I nie zmieniło się to 

do dnia dzisiejszego. Jednakże z wyjątkiem wielkich teatrów operowych w Ameryce, 

Anglii i Rosji w owych czasach opery były wszędzie wystawiane w języku danego kra

ju. Dwaj najsłynniejsi tenorzy włoscy z przełomu stulecia, Enrico Caruso i Giovanni Ze

natello, robiący karierę prawie wyłącznie na najsłynniejszych scenach świata, jedy

nie sporadycznie powracali do postaci emfatycznego bohatera-rewolucjonisty o fran

cuskim pochodzeniu, ale włoskim charakterze. Poza Włochami mogli z tą partią gościć 

bardzo rzadko, jako że opera niezbyt często znajdowała miejsce w repertuarze teatrów 

operowych, od Londynu po Nowy Jork. 

Andrea Chenier wszedł na trwałe do repertuaru operowego jedynie we Włoszech 

i to głównie na dużych scenach operowych. Lista następców Borgattiego w Mediolanie 

i Rzymie stanowi swoiste who-is-who elity tenorów włoskich: Edoardo Garbin, Franco 

Beval, Edoardo di Giovanni, Giacomo Vaghi, Amadeo Bassi, August Scampini, Giusep

pe Corti, Fortunato de Angelis, Alessandro Dolci, Pierro Schiavazzi, Bernardo de Muro, 

Carmelo Alabiso, Jesus de Gaviria, Aureliano Pertile, Georges Thill, Francesco Mer

li, Beniamino i Renzo Gigli, Galliano Masini, Giovanni Rufini, Pedro Mirassou, Giovanni 

Martinelli, Giuseppe Bentonelli, Mirto Picchi, Mario del Monaco, Mario Ortica i w końcu 

Franco Corelli, najbardziej chyba przekonywujący Chenier z niedalekiej przeszłości. 

Andrzej Hiolski jako Gerard, Warszawa 1961. 
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Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, że od lat trzydziestych XX wieku również 

i we Włoszech coraz mniej tenorów wydaje się sprostać tej partii. Do ciekawostek 

należy zaliczyć i to, że chociaż Beniamino Gigli cieszył się światową sławą jako wyko

nawca partii Andrea Cheniera, to rzymianie bardziej cenili w niej Renzo Gigli, śpiewaka 

noszącego to samo nazwisko lecz nie spokrewnionego z legendarnym tenorem. 

Początek międzynarodowego renesansu opery Andrea Chenier przypadł na dzień 7 

marca 1921 roku, kiedy to Beniamino Gigli wykreował swoją ulubioną partię na de

skach Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Do 1932 roku partię bohatera tytułowego 

wykonywały tu w 56 przedstawieniach takie gwiazdy sceny muzycznej, jak Giulio Cri

mi, Manuel Salazar, Giacomo Lauri-Volpi, Miguel Fleta, Giovani Martinelli i Armand To

katyan. Kryzys gospodarczy na początku lat trzydziestych spowodował obcięcie gaż w 

Met, a jej dyrektor Edward Johnson - sam będący zresztą w przeszłości pod nazwi

skiem Edoardo di Giovanni jednym z wielkich wykonawców partii Cheniera - wycofał 

operę z repertuaru jako "zbyt drogą". Dopiero po 22 latach, dzięki Mario del Monaco, 

arcydzieło Giordana powróciło tryumfalnie na deski Met. 

W Berlinie, po premierze w 1898 roku w Theater des Westens, dopiero w czerwcu 1929 

Staatsoper odważyła się na wystawienie opery: partię tytułową śpiewał szwedzki te

nor Karl Martin Ohman. W kwietniu 1941 roku przygotowano nową inscenizację z Hel

ge Rosvaenge w partii tytułowej; do chwili przejściowego "końca życia teatralnego" w 

1944 roku, kiedy to ogłoszono "wojnę totalną", na tej wiodącej scenie operowej Berli

na dzieło Giordana wykonano zaledwie trzydzieści razy. Na uwagę zasługuje zdarzenie 

z końca 1941 roku, pokazujące na jakie niebezpieczeństwa byli narażeni śpiewacy ope

rowi w dobie dyktatury. Poczas sceny sądu w trzecim akcie opery, Gerard zwraca się 

do tłumu z następującymi słowami: 

Qui la giustizia ha nome tirannia! 

Taka sprawiedliwość zwie się tyranią! 

Qui a un'orgia d'odii e di vendetta. 

Co za orgia nienawiści i zemsty! 

Il sangue della patria qui cola! 

Tutaj przelewa się krew ojczyzny! 

{. .. ] 

Odi/a, o popa/o, a la patria 

Sluchajcie ludzie, tam jest ojczyzna, 

Dave si muore colla spada in pugno! 

gdzie się umiera z bronią w ręku! 

Non qui dove le uccidi i suoi poeti! 

A nie tam, gdzie morduje się swych poetów! 

Willy Domgraf-FaBbaender, w tamtych czasach jeden z pierwszych barytonów charak

terystycznych niemieckiej sceny operowej, podał te frazy tak przekonywują co, że otrzy-

mal trwające przez wiele minut owacje. Ku swe

mu zaskoczeniu został aresztowany natychmiast 

po zakończonym przedstawieniu i zaprowadzo

ny bynajmniej nie na popremierowe przyjęcie 

lecz do więzienia śledczego gestapo. Zarzucono 

mu, że zamierzył demonstrację antyreżymową, 

a co za tym idzie, chciał wywrzeć destruktyw

ny wpływ na wolę obronną narodu, za co groził 

wtedy co najmniej obóz koncentracyjny, o ile nie 

kara śmierci. Przerażony śpiewak powoływał się 

na tekst libretta opery, który zgodnie z powierzo

nym mu zadaniem starał się przekazać możliwie 

przekonywująca. W końcu udało mu się odeprzeć 

również i zarzut, że zwrócił się do publiczności 

w celach propagandowych. Argumentował, że 

śpiewak operowy nie śpiewa przecież dla kulis 

lecz dla audytorium. Nad ranem wypuszczono go 

w końcu do domu, dając mu na drogę poważne 

ostrzeżenie, aby w przyszłości nie wykonywał tak 

niebezpiecznych tekstów z tak wielką emfazą. 

Po wojnie w Polsce Andrea Chenierzrealizowano 

w Operze Warszawskiej w wyreżyserii Franka de 

Quell (premiera 18 kwietnia 1961, kier. muz. Je

rzy Semkow, scenografia Irena Lorentowicz) - ze 

znakomitymi kreacjami Bogdana Paprockiego 

w partii Cheniera i Andrzeja Hiolskiego jako 

Gerarda - oraz w Operze Ślaskiej w Bytomiu, 

premierę 13 grudnia 1969 (kierownictwo mu

zyczne Włodzimierz Ormicki, reżyseria Bolesta 

Jankowski, dekoracje Izabella Konarzewska, 

kostiumy Irena Lorentowicz}, śpiewali Bolesław 

Pawlus w partii tytułowej i Krystyna Kujawińska 

jako Madeleine. 

Twórczość Umberta Giordana 
po Andrea Chenier 

Opera Andrea Chenier była największym suk

cesem w twórczości kompozytorskiej Giordana. 

Żadne z jego późniejszych dzieł nie zyskało na 

arenie międzynarodowej choćby w przybliżeniu 
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takiej popularności. A przecież najsłynniejsze te
atry operowe, i to nie tylko we Włoszech, były na
dal zainteresowane twórczością kompozytora, 
a najwybitniejsi śpiewacy jego czasów ubiegali 
się o możliwość wykonywania efektownych par
tii w jego operach. 

Jeszcze w 1885 roku Giordano obejrzał w Neapo
lu Fedorę, sztukę teatralną Victoriena Sardou, do 
którego natychmiast zwrócił się z prośbą o po
zwolenie na wykorzystanie jej tworzywa w ope
rze. Kiedy będący wówczas jeszcze studentem, 
osiemnastoletni Giordano przyznał się autorowi, 
że do tej pory jeszcze niczego nie skomponował, 
Sardou skwitował to lakoniczną odpowiedzią: 

"Eh bien! On verra plus tard!" ("No cóż, dobrze! 
Zobaczymy później!"). Jednakże po sukcesie An
drea Chenier Sardou wyraził wspaniałomyślnie 
zgodę na to, aby Arturo Colautti przetworzył jego 
drastyczny, oparty na zbrodni i zazdrości dramat, 
w efektowne libretto. Librecista ten nie posia
dał za grosz wyczucia dla rosyjskich nazwisk 
głównych postaci dramatu: z Borysa Iwanowa 
zrobił bowiem Lorisa Ipanoffa, a księżna Fe
dora Romanow nazywała się u niego Roma
zoff. Rozgrywająca się w takich miejscach, jak 
St. Petersburg, Paryż i Pogórze Berneńskie tra
gedia, której główną bohaterką była rosyjska 
księżna, dała Giordano możliwość ponownego 
sięgnięcia nie tylko po efekty werystyczne, ale 
i również posłużenia się uczuciową melodyką. 

Nieśmiertelne „Amor ti vieta" jest po dzień dzisiej
szy chyba najkrótszą i najbardziej popularną arią 
literatury operowej, chociażby z tego względu 
cenioną przez wszystkich tenorów jako nieodzow
ny bis w czasie koncertów galowych. Prapre
mierę w Teatra Lirico w Mediolanie dnia 17 li
stopada 1898 roku śpiewał pod dyrekcją kompo
zytora Sam Enrico Caruso z Gemmą Bellincioni. 
Zachęciło to jednego z recenzentów do entuzja
stycznej gry słów: „Caruso canta Fedora e fe d'o
ro!" („Caruso śpiewa Fedorę i robi z tego złoto"). 

Kariera Fedory na światowych scenach operowych rozpoczęła się od Wiednia, gdzie 
16 maja 1900 roku partnerem słynnej Bellincioni był Fernando de Lucia. Po francuskim 
prawykonaniu w sierpniu 1902 roku w Vichy, Sardou wysłał entuzjastyczny telegram 
do Giordana, obiecując mu oryginał libretta, zatytułowany La Festa del Ni/o. Jednakże 
Giordano pracuje wtedy już nad następnym dziełem, a obietnica Sardou popadła w za
pomnienie. W Niemczech - po Hamburgu, Hanowerze i Kolonii przychodzi nareszcie 
kolej na Berlin, gdzie Fedora zostaje zaprezentowana 1sierpnia1903 roku. W niemiec
kiej wersji opery występują Franceschina Prevosti i znany raczej jako tenor wagnerow
ski Adolf Grobke. 13 maja 1905 roku Sardou ma nareszcie okazję wysłuchać opartej na 
jego powieści opery również w Paryżu, w Theatre Italien. Tym razem w partii tytułowej 
wystąpiła słynna sopranistka Lina Cavalieri, opiewana jako „la donna piu bella del mon
do" („najpiękniejsza kobieta świata"). W grudniu 1906 roku wystąpiła razem z Caru
so w premierze w Metropolitan Opera, nie wywierając jednak większego wrażenia. 
W 1906 roku Rina Giachetti i Giovanni Zenatello próbowali w Londynie przyczynić się do 
trwałego sukcesu dzieła, jednakże bez powodzenia. Nawet samemu Caruso nie udało 
się to w rok później. Dziś opera ta została prawie zapomniana, a wystawiana bywa 
jedynie we Włoszech (W Polsce zaprezentowali Fedorę pierwszy raz artyści włoscy, 
w 1910 roku w Warszawie, premiera polska odbyła się w 1927 we Lwowie, jedyna po
wojenna realizacja: 25.03.1994, Teatr Wielki w Warszawie). 

Rosyjski koloryt nadal fascynował Giordana. Tym razem autorem libretta był ponownie 
Luigi Illica. Syberia opowiada historię życia zesłańca, którego żona dobrowolnie towa
rzyszy mu w drodze na Syberię i tam umiera. Kulminacyjnym punktem muzycznym tej 
opery jest skarga zesłańca w drugim akcie, którą Giordano skomponował bezpośrednio 
po śmierci swej matki. Właśnie te sceny, wraz ze wspaniałą obsadą wokalną - Rosina 
Storchio, Giovanni Zenatello i Giuseppe de Luca - przesądziły o sukcesie prapremiery 
19 grudnia 1903 roku w mediolańskiej La Scali. Podczas zorganizowanego przez Son
zogna w maju 1905 roku w Paryżu cyklu, prezentującego współczesną operę włoską w 
Theatre Sarah Bernhardt, dziełu Giordana przypadła pierwsza nagroda. Sam kompo
zytor został odznaczony Krzyżem Legii Honorowej, a po powrocie do Włoch nadano mu 
tytuł Commendatore Korony Włoskiej. We Włoszech Syberia grywana jest od czasu do 
czasu i dzisiaj, nie zyskała sobie jednak światowej popularności. 

W kolejnej operze pt. Marcella Giordano rezygnuje z weryzmu, opiewa w roman
tycznych ariach i duetach krótkotrwałe szczęście tytułowej bohaterki i nie szczędzi 
poruszających serce melodii, rozbrzmiewających w chwili jej rozstania z wybrankiem 
- księciem, który z powodu wybuchu rewolucji musi wrócić do ojczyzny. Partie solowe 
podczas prapremiery w Teatra Lirico w Mediolanie w 1907 roku śpiewali Gemma Bel
lincioni i Fernando di Lucia. 

Innego rodzaju intermezzem w twórczości Giordano stanowi jednoaktówka Mese Ma
riana, której bohaterka pojawia się w sierocińcu w poszukiwaniu swojego, porzu
conego kiedyś dziecka, pragnąc je teraz odnaleźć i przyjąć pod swój dach. W wiel
kiej, wzruszającej scenie śpiewa o minionych cierpieniach i przyszłych radościach 

macierzyństwa. Prowadzące sierociniec zakonnice proszą ją jednak, żeby odłożyła 
spotkanie na późniejszą wizytę. Nie mają odwagi wyznać, że dziecko w międzyczasie 
umarło. Prapremiera opery odbyła się 17 marca 1910 roku w Teatra Massimo w Paler
mo. Ani Marcella, ani też Mese Mariana nie zdobyły rozgłosu poza Włochami. 

Tym większy sukces odniosła w Ameryce kolejna opera Giordana. W 1913 roku kompo
zytor obejrzał w Paryżu sztukę Sardou Madame Sans-G~ne i przypomniał sobie, że już 
Giuseppe Verdi na krótko przed śmiercią w 1901 roku zwrócił mu uwagę na ten temat. 
Wtedy jeszcze Giordano nie czuł się na siłach, aby sprostać takiemu wyzwaniu lecz te
raz motyw ten zafascynował go w szczególny sposób. Chodzi o pełną przygód historię 

paryskiej praczki Caterine HObscher, która poślubia sierżanta Lefebre'a, robi karierę 
jako markietanka w wojsku francuskim i dzięki Napoleonowi zostaje księżną gdańską, 
a jej ukochany awansuje na marszałka Francji. Temat ten przedstawił Giordano w for
mie opery buffo, sięgając po popularne, współczesne melodie z okresu rewolucji fran
cuskiej: carmagnola, słynne fa ira i marsylianka, które oznaczały rodzaj powrotu do 
muzyki z Andrea Chenier. Kompozytor zrezygnował na szczęście z pokazania na scenie 
Napoleona w charakterze śpiewającego arie wodza, ograniczając jego partię do re
cytatywów. Geraldine Farrar i Giovani Martinelli z prawdziwą przyjemnością wykona
li żartobliwe, melodyjne partie, a Arturo Toscanini uznał prapremierę tego wprawdzie 
apolitycznego, ale na swój sposób patriotycznego dzieła, zaprezentowanego w Metro
politan Opera w styczniu 1915, za w pewnym sensie sprawę narodowego honoru. Z po
wodu wojny Giordano nie mógł uczestniczyć w nowojorskiej premierze, swoje dzieło 
obejrzał i usłyszał dopiero podczas włoskiej premiery w Turynie 28 lutego 1915, z Marią 

Farneti i Rinaldo Grassim w partiach tytułowych. 

W La Cena delle Beffe Giordano ponownie popadł w brutalny realizm weryzmu. I cho
ciaż akcja tego czteroaktowego „poematu dramatycznego" Sema Benelliego rozgry
wa się we Florencji Medyceuszy w czasach Lorenza Wspaniałego, a więc około 1480 
roku, to jednak na treść opery składają się zazdrość, nienawiść , promiskuizm, pomyłki, 
symulowany i prawdziwy obłęd, aż po zabójstwo. Giordano nadaje temu wszystkie
mu możliwie drastyczny wyraz muzyczny. Prapremierą w mediolańskiej Scali w dniu 
20 grudnia 1924 roku dyrygował Toscanini; Carmen Melis, Hipolito Lazara i Benvenu
ti Franci dawali z siebie wszystko, aby zapewnić sukces temu ociekającemu krwią, 
okrutnemu dramatowi. Opera była pokazywana w Mediolanie w czasie dwóch sezonów 

jedenaście razy, zanim ostatecznie trafiła do archiwum. 

Swoją ostatnią operę Giordano skomponował mając lat 62. Podobnie jak jego wielki ideał 
i wzór Giuseppe Verdi, również i Giordano zakończył swoją twórczość kompozytorską 
operą komiczną. Il Re opowiada historię Rosa liny, córki młynarza, która zakochuje się 
w królu i na sześć dni przed datą ślubu porzuca narzeczonego Colombello. Rodzina 
dziewczyny zwraca się o pomoc do samego króla, jest jednak przerażona, kiedy król 
rozkazuje przyprowadzić do swej sypialni zakochaną do szaleństwa Rosalinę. Podczas 
kiedy ta oczekuje niecierpliwie wielkiej chwili, prezentujący się do tej pory wspaniale 

monarcha jest po kolei rozbierany przez swego 
kamerdynera: zmienia wysokie buty na wygodne 
pantofle, zdejmuje płaszcz, gorset i na koniec pe
rukę. Pozbawiony całej swej wspaniałości, wspar
ty na lasce, zbliża się z udawaną lubieżnością do 
odartej z iluzji dziewczyny, która skutecznie wy
leczona ze swego zauroczenia z ochotą przystaje 
na poślubienie swego Colombello. Po prapremie
rze w mediolańskiej Scali w styczniu 1929 roku, 5 
listopada tegoż roku przyszła kolej na niemiecką 
premierę w berlińskiej Staatsoper. Tytułowa par
tia dostarczyła legendarnemu Leo Schutzendor
fowi wiele okazji do pokazania swego komiczne
go talentu. Jednakże i to ostatnie dzieło Giorda
na nie odniosło światowego sukcesu. Stanowiło 
jednak swego rodzaju pojednawcze zakończenie 
jego bogatej, jakże zróżnicowanej pod względem 
stylistycznym twórczości kompozytorskiej. 

Giordano żył jeszcze niemal 20 lat. Mieszkał 

w Mediolanie, ciesząc się powszechnym sza
cunkiem, mimo że większość jego oper uległa 

zapomnieniu. Umarł 12 listopada 1948, dokładnie 
w 52 lata po prapremierze swego pierwszego 
dzieła - jedynego zarazem, które przyniosło mu 
światowy rozgłos i nieśmiertelność. Gdy wiado
mość o śmierci kompozytora pojawiła się w pra
sie, bywalcy teatrów operowych zareagowali 
zdziwieniem; nie sądzono bowiem, że Giordano 
jeszcze żył. Własną sławę przeżył o całe pół wie

ku . 
przeklad Barbara i Marek Batkowscy 
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NDREA CHEN/ER 
BERTA GIORDANA • "W NAGRANIACH 
PŁYTOWYCH 

Piotr Nędzyński 

W niewielu operach partia tenorowa jest tak dominująca, jak w Andrea Chenier. Wy
maga w zasadzie dramatycznego głosu, określanego przez Włochów jako tenore di fo
rza lub ten o re robusto. Wykonywały ją jednak z powodzeniem także głosy lirico spinto, 

a więc liryczno-dramatyczne, a nawet typowo liryczne, chociaż te ostatnie raczej nie 

sprawdzały się na scenie, gdyż brakowało im potrzebnej siły i wolumenu. 

Tytułowy bohater opery śpiewa cztery arie: improwizację "Un df all'azzurro spa

zio" w akcie I, „Credi al destino? Io credo!" w akcie II (z udziałem basa Roucher, 
spełniającego podobną rolę jak Zakrystian w pierwszej arii Cavaradossiego w Tosce), 

„Si, fui soldato" w akcie III i „Come un bel df di maggio" w akcie IV. Pierwsza i ostat
nia, mimo żarliwości fraz, mają stosunkowo liryczny charakter, druga i trzecia są wybit
nie dramatyczne. Ponadto Chenier bierze udział w dwóch długich, dramatycznych du

etach z Madeleine i w wielkich scenach zbiorowych w II i III akcie, gdzie jego głos musi 
dominować. Partia Madeleine ma także dramatyczny charakter, ale jest zdecydowanie 

krótsza. Zawiera jedną efektowną arię, „La mamma morta", prowadzącą do wysokiego 
"h" i dwa wspomniane duety, przy czym w duecie finałowym występuje trzykreślne „c" 

fortissimo śpiewane wraz z tenorem. 

W duecie z II aktu można wyodrębnić krótkie, piękne arioso „Eravate possente". Par

tia Gerarda jest także stosunkowo krótka, ale bardzo dramatyczna. Najważniejsza jest 
słynna aria „Nemico della patria" w akcie III, krótkie arioso „Son sessant'anni, o vec

chio" na początku aktu I i wielka scena zbiorowa z II aktu, w której fragmencie „Azzur
ro occhio di cielo" baryton Gerarda przejściowo wybija się ponad tenora, pozostałych 
solistów i chór. Jest też pełna ekspresji scena z Madeleine w III akcie (poprzedzająca 
jej arię), w której Gerard zwierza się ze swojej wieloletniej miłości do niej: „Io t'ho vo

luta allor che tu piccina". 

Istnieje dziewięć nagrań opery Giordana zarejestrowanych studyjnie i ponad dziesięć 
znanych nagrań z przedstawień. Te ostatnie mają przeważnie znacznie gorszą jakość 
dźwięku i nie wszystkie są na tyle interesujące, żeby się nimi zajmować. Najstarsze 
nagranie dokonane w studiu pochodzi z 1931 roku i zostało niedawno opublikowane 
na płytach kompaktowych przez firmę NAXOS. Styl wykonawczy śpiewaków zgodny był 
z gustem epoki, dzisiejszemu słuchaczowi może się jednak wydać przesadnie afektowa
ny, podobnie jak gra wielu aktorów filmowych z okresu międzywojennego. Tenor Luigi 

Marini (47 lat) miał za sobą ćwierć wieku niezłej kariery scenicznej, głównie w partiach 
lirycznych (Cyganeria, Traviata), ale także liryczno-dramatycznych (Gioconda, La Wal
ty). Dźwięk jego głosu jest jędrny, ale nie olśniewa bogactwem ani wolumenem. Dwu
dziestotrzyletnia Lina Bruna-Rasa ma efektowny sopran dramatyczny - ciemny i me
taliczny - ale często nadmiernie rozwibrowany, a jej frazy czasem rwą się niespodzie
wanie. Najlepsze wrażenie wywołuje wspaniały verdiowski baryton Carlo Galeffi (wów
czas 49-letni) w partii Gerarda, śpiewający głosem bogatym i ciepłym, który mistrzow
sko panuje nad frazą, nie dając się nadmiernie ponosić emocjom. Bardzo dobrze pro
wadzi operę tajemniczy dyrygent Lorenzo Molajoli, o którego karierze nic nie wiado-

mo poza tym, że zostawił kilka ciekawych nagrań 

oper. Podejrzewa się nawet, że to pseudonim 
jakiegoś słynnego dyrygenta, który z niewiado

mych powodów (może kontraktowych) nie chciał 

ujawnić prawdziwego nazwiska. 

Następne nagranie, dokonane w 1941 roku, 
dostępne niegdyś na płytach EMI, a obecnie wy

dane na płytach kompaktowych przez firmę AR
KADIA, należy do klasyków fonografii. Moim zda
niem Andrea Chenierdoczekał się później jeszcze 
lepszych nagrań, ale i to z pewnością jest godne 
uwagi. Unieśmiertelnił się tutaj 51-letni Beniami
no Gigli w jednej ze swoich ulubionych partii. 

Na scenie jego liryczny tenor był może nieco 

zbyt lekki, chociaż artysta odnosił w tej ope-

1 ~ 



rze sukcesy, to w studiu brzmi doskonale. Jego 

frazy mają indywidualność i ciepło, a interpre

tacja poetycki wyraz. Maria Caniglia w wieku 

35 lat była u szczytu kariery, a jej dramatycz

ny sopran ma odpowiednią siłę i blask, chociaż 

wolałbym trochę spokojniejsze frazowanie, bo 

momentami śpiewaczka wydaje się nieco krzy

kliwa. Dwudziestoośmioletni zaledwie baryton 

Gino Bechi jest pod każdym względem znakomi

ty. Śpiewa dużym, absolutnie pewnym głosem, 

a pod względem interpretacji - nieprzerysowa

nej - jest bardzo nowoczesny. Oliviera de Fabri

tiis dyryguje mistrzowsko. 

Nagranie firmy CETRA z 1953 roku jest cenne 

z uwagi na niezrównaną kreację młodej, 31-let

niej wówczas Renaty Tebaldi, najlepszej odtwór

czyni partii Madeleine w historii. Uchwycono tu

taj absolutną świeżość jej niebiańsko pięknego 

głosu, zdolnego do najsubtelniejszego pianissima 

i takiego forte, że mikrofony nie wytrzymywały 

natężenia dźwięku w górze skali, a reżyser kazał 

jej wówczas robić krok lub dwa w tył. Największą 

'H i l 

siłą Tebaldi było nieskazitelne legato i filowanie dźwięku, ale wielkie wrażenie 

wywołuje także interpretacja roli - równie ponadczasowo piękna i przekonująca jak 

najlepsze kreacje filmowe Grety Garbo. Jej partnerzy są dość przeciętni, chociaż tenor 

Jose Soler ma silny i niebrzydki głos, a baryton Ugo Savarese kilka niezłych pomysłów 

interpretacyjnych. Dyrygent Arturo Basile raczej akompaniuje śpiewakom niż tworzy 

kreację, ale całość ma pewien staroświecki wdzięk. 

Renata Tebaldi powtórzyła swój sukces cztery lata później w rewelacyjnym nagraniu 

firmy DECCA (1957 rok) . Głos - lepiej nagrany technicznie - ma barwę kości słoniowej, 

a interpretacja jeszcze dojrzała. Mamy tutaj wyrafinowanie wokalne, emocjonalną eks

presję w wielkim stylu i zarazem majestat królowej włoskiej opery. Mario del Mona

co był idealnym odtwórcą partii Cheniera ze swoim ciemnym, metalicznym głosem 

o ogromnym blasku i sile oraz wyjątkowej gęstości brzmienia. Jego interpretacja ma 

żarliwość rewolucjonisty, poetyckie natchnienie i zmysłowość kochanka. Nie cieniuje 

fraz jak Gigli, ale jakie to ma znaczenie przy takim bogactwie dźw i ęku i takiej ener

gii w śpiewie. Ettore Bastianini to ideał włoskiego barytona - najpiękniejszy tego 

rodzaju głos stulecia. Interpretacja jest świeża i przekonująca , wokalizm najwyższej 

próby. Tym trojgu artystom niektórzy dorównali, w późniejszych nagraniach, ale nikt ich 

nie przewyższył. Dyrygent Gianandrea Gavazzeni nie może mierzyć się z największymi 

mistrzami batuty, ale ma wystarczającą fantazję i muzykalność, aby stworzyć 

przekonującą, kreację. W sumie - nagranie to stanowić może śmiało pierwszy wybór 

Andrea Chenier do kolekcji płytowej. 

Nagranie konkurencyjne pojawiło się już w sześć lat później (EMI, 1963 rok). Franco 

Corelli dorównuje starszemu koledze siłą głosu, wolumenem i blaskiem. Ma odmienną 

barwę - nieco jaśniejsza i z silniejszą naturalną wibracją, która wywołuje dreszcz emo

cji. To najbardziej erotycznie brzmiący tenor stulecia. Jest wyrafinowanym artystą, 

przekazującym wielką skalę emocji oraz śpiewakiem używającym świadomie większej 

palety środków wokalnych niż rywal: potrafi śpiewać piano i mezza voce, a po chwi

li porażać potęgą brzmienia. Jego partnerka, Antonietta Stella, była śpiewaczką 

wyraźnie niedocenianą. Partię Madeleine wykonuje świetnie. Ma odpowiedni wolumen 

i siłę dramatycznego sopranu, pięknie cieniuje frazy i stwarza wzruszającą postać za 

kochanej kobiety. Śpiewa w klasie Renaty Tebaldi, ale jednak jej nie dorównuje. Trud

no zdetronizować królową! Baryton Mario Sereni należał zawsze do moich ulubionych 

śpiewaków. Nie ma bogactwa i szlachetnej barwy głosu Bastianiniego, ale jego instru

ment też brzmi bardzo interesująco, a postać Gerarda w jego interpretacji jest bar

dziej wielowymiarowa i wyrafinowana. To świetna kreacja. Uważany za rzetelnego 

rzemieślnika dyrygent Gabriele Santini stworzył w tym nagraniu dzieło swojego życia. 

Nadaje muzyce taki oddech, patos, energię i czasem subtelność, że trudno uwierzyć, 

iż to tylko Santini. 

Następne nagranie zrealizowane zostało dopiero w 1976 roku przez firmę RCA. Cze

kano na odpowiedniego tenora - i słusznie. Placido Domingo nagrał prawie sto oper. 

Jego najsłabsze nagrania są tylko bardzo dobre, najlepsze są rewelacyjne. Andrea 

Chenier zalicza się do tych ostatnich. Hiszpan potęgą głosu nie dorównuje obu włoskim 

rywalom z poprzedniej generacji, ale w studiu tego się nie czuje. Złocisty głos Do

minga promienieje blaskiem, jego śpiew ma potoczystą naturalność, świeżość, ener

gię i wdzięk. Del Monaco i Corelli to typy macho, Domingo jest przede wszystkim 

poetą. Renata Scotta stwarza bardzo wyrafinowaną kreację w partii Madeleine. Nie 

ma właściwie odpowiedniego głosu - to liryczny sopran, który po ukończeniu 40. roku 

życia śpiewaczka usiłowała przekształcić w sopran dramatyczny. Momentami brzmi 

przekonująco, przypominając nieco głos Marii Callas, ale w górze skali i pod presją 

(forte, fortissimo) traci konsystencję i nabiera ostrości. To jednak najbardziej udane 

nagranie Renaty Scotta z tego okresu kariery, a momenty wątpliwe wokalnie (nielicz

ne) zrekompensowane są cudownym frazowaniem i intensywnością wyrazu dramatycz

nego. Sherrill Milnes jest nieco brutalnym Gerardem, ale jego soczysty baryton brzmi 

znakomicie. James Levine dyryguje z rozmachem, brawurą i wielką inteligencją, zdol

ny przekonać nawet największych sceptyków, że ta werystyczna opera właściwie wy

konana jest arcydziełem. 

Równie świetnie, a nawet z większym cyzelowaniem szczegółów i w bardziej poetyckim 

nastroju, dyryguje kolejnym nagraniem Riccardo Chailly. Zrealizowała je w latach 1982-

1984 firma DECCA. Luciano Pavarotti ze swym lirycznym głosem (Domingo to tenor liri

co spinto) kontynuuje tradycje Beniamina Gigli i odnosi podobny sukces. W improwiza

cji z I aktu jest nieco zbyt flegmatyczny, ale potem rozgrzewa się i śpiewa porywająco. 

Jego partnerka, Montserrat Caballe, czaruje pięknem aksamitnego sopranu i wysma

kowanym frazowaniem z anielskim pianissimo i messa di voce. Brakuje jej jednak kry

stal icznego konturu dźwięku Renaty Tebaldi w forte i fortissimo. Jej interpretacja par

tii Maddaleny jest subtelna i wzruszająca . Leo Nucci dysponuje solidnym barytonem o 

ładnej barwie i śpiewa zgodnie z najlepszą włoską tradycją, ale jego kreacja Gerarda 

po Milnesie, Bastianinim i Serenim wydaje się nieco bezbarwna. 

Nagranie firmy CBS (obecnie SONY CLASSICAL) z 1986 roku wyraźnie nie dorównuje 

poprzednikom. Giuseppe Patane dyryguje dość nudno, gubiąc właściwą muzyce Gior

dana żarliwość emocjonalną. Najciekawszy jest tenor Jose Carreras, bo trudno się 

oprzeć urodzie jego głosu. Ale trudno też nie zauważyć, że w tej dramatycznej partii 

często swój głos forsuje. Ciekawe, bo inne tenory liryczne - Gigli i Pavarotti - potrafiły 

sobie w studiu znakomicie poradzić. Carreras jak zawsze urzeka swoim uczuciowym 

zaangażowaniem. Bardzo dobry jest też baryton Giorgio Zancanaro, ale konkurenci są 

lepsi. Zupełnie zawodzi dramatyczny sopran Evy Marton w partii Madeleine. Mikrofon 

obnaża jego zanieczyszczoną barwę. Słyszałem ją w teatrze - szelesty i szumy głosu 

ginęły gdzieś w kulisach, do uszu dochodził dźwięk szeroki i ciepły. W studiu brzmi ma

towo i ostro zarazem. A w dodatku interpretacja roli - zarówno wokalnie jak aktorsko 

Warszawa 1961. 

- jest (przepraszam za słowo) prymitywna. Rów

nie blado na tle konkurencji wypada najnowsze 

jak dotąd nagranie firmy CAPRICCIO, zrealizowa

ne w roku 1989. Jest tutaj wprawdzie świetny dy

rygent Marcello Viotti, ale wśród śpiewaków tyl

ko Renato Bruson w partii Gerarda daje pewną 

satysfakcję. Jego miękko brzmiący baryton jest 

miły dla ucha, ale brak mu właściwego charakte

ru, Przy pełnych blasku, choć tak różnorodnych 

głosach jak Bastianini, Sereni, Milnes, a nawet 

Nucci-brzmi nieciekawie. Zaangażowanie w rolę 

jest jednak godne szacunku. Tenor Franco Boni

solli w wieku 52 lat stracił siłę i intensywność 

barwy, a niestety zachował maniery śpiewaka 

z włoskiej prowincji. Największe rozczarowanie 

przynosi najlepszy podobno dzisiaj sopran dra

matyczny - wielbiona przez Mutiego w La Sca

li Maria Guleghina. Wydaje nawet ładne i moc

ne dźwięki, ale ... oddajcie nam Antoniettę Stellę! 

Różnica jest co najmniej o dwie klasy! 
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Wśród nagrań dokonanych na żywo podczas 

przedstawień warto zwrócić uwagę na rejestrację 

z 1954 roku w Metropolitan Opera w Nowym Jor

ku. Jest tam Mario del Monaco w świetnej for
mie, a przy nim dwie supergwiazdy tamtych cza

sów o potężnych, szlachetnych głosach: Zinka Mi

lanov i Leonard Warren. Dyryguje porządnie Fau

sto Cleva. 

Do historii przeszło przedstawienie w medio

lańskiej La Scali z 8 stycznia 1955 roku. Mario del 

Monaco zażądał zmiany zaplanowanego Trubadu
ra na Andrea Chenier chcąc przyćmić Marię Cal

las, która musiała nauczyć się partii Madeleine 
w kilka dni. Była wspaniała - zupełnie odmien

na niż jej rywalka, Renata Tebaldi. Ustępując jej 

urodą głosu, dorównała, a może przewyższyła 

elektryzującą interpretacją. W partii Gerarda 

wystąpił świetny baryton Aldo Protti, a zadyry
gował z rzadką u niego wrażliwością Antonino 

Votto. Del Monaco nie miał chwilowo wysokiego 

"c" dlatego pewnie nie chciał śpiewać Manrica 

nia rządzą się innymi prawami: to jak różnica między teatrem a filmem. W Wiedniu dy

rygował mistrzowsko Lovre von Matacic. 

W 1961 roku zarejestrowano przedstawienie Andrea Chenier w Tokio. Renata Tebaldi, 

Mario del Monaco i Aldo Protti śpiewają świetnie, ale dyrygent Franco Capua na jest tak 

nudny, że trudne uwierzyć, iż słuchamy tej samej opery. Zamiast kreować muzykę, robi 

wrażenie, jakby sylabizował partyturę. 

W styczniu 1952 roku odbyło się przedstawienie w Teatro Comunale we Florencji. 
Sopran Onelia Fineschi i baryton Ugo Savarese, a także dyrygent Bruno Rigacci są 

przeciętni. Na baczną uwagę zasługuje Giuseppe di Stefano w partii tytułowej. Pomi

mo, że nie był już w swojej najlepszej formie wokalnej i że partia Cheniera stanowiła 

poważne wyzwanie dla jego lirycznego głosu, śpiewa wspaniale, z właściwą tylko sobie 

żywiołowością, intuicją muzyczną i nieodpartym wdziękiem. 

Pozostaie jeszcze wspomnieć bardzo ciekawe nagranie, dokonane podczas koncertu 
w Londynie w roku 1970. Dyrygent Anton Guadagno jest dobry, sopran Angeles Gu

lin niezła, Sherrill Milnes zapowiada swoją wspaniałą kreację, o sześć lat późniejszą, 

w studiu. Głównym magnesem jest tenor Carlo Bergonzi. Szlachetna barwa głosu li
ryczno-dramatycznego i arystokratyczne frazowanie pozostawiają niezatarte wrażenie 

wielkiej indywidualności. 

i zmusił partnerkę oraz dyrygenta do obniżenia Podsumowując: jest pięć nagrań superklasy dokonanych w studiu i dwa na żywo. Wy-

o pół tonu końcowego fragmentu finałowego du- bór zależy od gustu. Ja uszeregowałbym je następująco: 

etu Madeleine i Chenier. Nagranie opublikowała 1. DECCA 1957 (Tebaldi, del Monaco, Bastianini; Gavazzeni) 
niedawno firma EMI. 

Z 1955 roku pochodzi także koncertowe nagra

nie na żywo RAI, które posłużyło jako ścieżka 

dźwiękowa filmowej wersji opery w 1958 roku. 
Śpiewają znakomicie Antonietta Stella i Mario del 
Monaco, a obok nich jeden z najciekawszych ba

rytonów włoskich XX wieku, Giuseppe Taddei. 

Dyryguje raczej rutynowo Angelo Questa. 

W 1960 roku w Wiener Staatsoper spotkali się 

na przedstawieniu Renata Tebaldi, Franco Corel
li i Ettore Bastianini. To moi ulubieni odtwórcy 
głównych partii w Andrea Chenier, ale ich głosy 
lepiej zostały zarejestrowane w studiu. Lubię na
grania z przedstawień, bo ukazują siłę emocji te
atralnej zwykle w studiu nieosiągalną, ale nagra-

30 1 

2. EMI 1963 (Stella, Corelli, Sereni; Santini) 

3. RCA 1976 (Scotto, Domingo, Milnes; Levine) 

4. DECCA 1982/84 (Caballe, Pavarotti, Nucci; Chailly) 

5. ARKADIA 1941 (Caniglia, Gigli, Bechi; de Fabritiis) 

I osobno dwa rewelacyjne przedstawienia, nie mogące konkurować z powyższymi na

graniami z uwagi na gorszą jakość dźwięku: 

1. La Scala, Milano 1955 (Callas, del Monaco, Protti; Votto) 

2. Staatsoper, Wien 1950 (Tebaldi, Corelli, Bastianini; von Matacic) 

Życzę owocnych poszukiwań i miłego słuchania. 

Piotr Nędzyński 
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UMBERTO GIORDANO 

ANDREA CHENIER 
Dramma di ambiente storico dramat historyczny 

scritto in quattro quadri w czterech aktach 

di Luigi Illica libretto Luigi Illica 
przekład Zdzisław Jaskuła 



Personaggi: 

Andre Chenier, tenore 
Carlo Gerard , baritono 
Maddalena di Coigny soprano 
La Mulatta Bersi mezzo soprano 
La Contessa di Coigny mezzo soprano 
Madelon mezzo soprano 
Roucher basso 
Il Romanziero, pensionato del Re (Pietro Fleville) baritono 
Fouquier-Tinville, accusate pubblico baritono 
Il sanculotto Mathieu detto „Populus" baritono 
Un „Incredibile" tenore 
L'Abate tenore 
Schmidt, carceriere di S. Lazzaro basso 
Il maestro di casa basso 
Dumas, presidente del tribunale di Salute pubblica basso 

Dame, Signori, Lacche, Staffieri, Ungheri volanti, Musici, 
Servi, Paggi, Valletti, Pastorelle, Straccioni, Borghesi, Sanculotti, 
Carmagnole, Guerdie nazionali, Soldati della Repubblica, 
Gendarmi, Mercantine, Pescivendole, Calzettaie, Venditrici 
ambulanti, Meravigliose, lncredibili , Rappresentanti della Nazione, 
Giudici, Giurati , Prigionieri, Condannati, Ragazzi, strilloni, ecc. 

ATTO PRIMO 

IL MAESTRO DI CASA 
Questo azzurro sofa la collochiam 

GERARD 
Compiacente a' colloqui del cicisbeo 
che a dame maturate porgeva qui la mano! 
Qui il Tacco rosso al Neo sospirando dicea: 
Oritia, o Clori , o Nice, 

Osoby: 

Andre Chenier, poeta tenor 
Gerard, lokaj u hrabiny de Coigny, potem rewolucjonista baryton 
Madeleine de Coigny, córka hrabiny sopran 
Bersi, pokojówka Madeleine, Mulatka mezzosopran 
Hrabina de Coigny, matka Madeleine mezzosopran 
Madelon, stara obywatelka mezzosopran 
Roucher, przyjaciel Cheniera bas 
De Fleville, pisarz baryton 
Fouquier-Tinville, oskarżyciel publiczny baryton 
Mathieu, posługacz w kawiarni baryton 
Incroyable, szpieg w stroju „i ncroyable" tenor 
Ksiądz tenor 
Schmidt, dozorca w więzieniu St. Lazare bas 
Majordomus, ochmistrz hrabiny de Coigny bas 
Dumas, prezes Trybunału Rewolucyjnego bas 

także damy, obywatele, gazeciarze, członkowie sądu, żołnierze , 

strażnicy, więźniowie, przekupki, służba, lud itd . 

Akcja toczy się przed wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej akt pierwszy 
i w okresie Terrom pozostałe akty. 

AKT PIERWSZY 

Prowincja; zamek hrabiny de Coigny. Oranżeria. 

Pod surowym nadzorem aroganckiego Majordomusa w obszytej zlotem liberii, 
lokaje i słttżqcy krzqtajq się spiesznie to tu to tam przenoszqc meble 
i wazony, trwajq ostatnie przygotowania do wieczornego przyjęcia. Wchodzi 
również Charles Girard w liberii,· taszczy wraz z innymi dużq, ciężkq 

sofę. 

MAJORDOMUS 
Ta niebieska sofa niech stanie tam ... 

Girard i lokaje posłusznie wykonujq polecenie. Na znak Majordomusa 
wszyscy wychodzq prócz Girarda, który klęka przed niebieskq sofq, 
wygładza aksamitne jedwabie i poplqtane frędzle, ukleprtje poduszki. 

GERARD do sofy 
Ty wysłuchiwałaś łaskawie wynurzeń amantów, 
podających tu dłonie paniom w średnim wieku! 
Tutaj Czerwony Obcas wzdychał do Pięknego Pieprzyka: 
„O, Eurydyko, o Chloris, Bereniko, 
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incipriate 
vecchiette e imbellettate 
io vi bramo, 
ed anzi sol per questo, 
orse, io v'amo! 
Tal dei tempi e il costume! 

Son sessant'anni, o vecchio, che tu servi! 
A' tuoi protervi, arroganti signori 
hai prodigato fedelta, sudori, 
la forza dei tuoi nervi, 
!'anima tua, la mente, 
e, quasi non bastasse la tua vita 
a renderne infinita eternamente 
l'orrenda sofferenza, 
hai dato l'esistenza dei figli tuoi. 
Hai figliato dei servi! 

T'odio, casa dorata! 
L'immagin sei d'un mondo incipriato 
e vano! 
Vaghi darni in sera 
ed in merletti, 
affrettate, accellerate 
le gavotte gioconde e i minuetti! 
Fissa e la vostra sorce! 
Razza leggiadra e rea, 
figlio di servi, e servo, 
qui, giudice in livrea, 
ti grido: e l'ora della morte! 

MADDALENA 
Il giorno intorno gia s'inserra lentamente! 
In queste misteriose ombre 
forme fantastiche assumono 
le cose! 
or l'anime s'acquetano umanamente! 

GERARD 
Quanta dolcezza ne l'alma tetra 
per te penetra! 
Anche !'idea muor, tu non muori giammai, 
tu, l'Eterna canzon! 

upudrowane, 
wypięknione starsze panie, ja 
pożądam was, 
a może właśnie dlatego, 
nawet i kocham!" 
Jakie czasy, taka moda! 

Z ogrodu wychodzi stary ogrodnik ojciec, uginajqcy się pod ciężarem 
jakiegof mebla. To ojciec Girarda. Syn ciska precz swojq miotełkę 
z piór do odkurzania i biegnie pomóc ojctt. Zmęczony starzec odchodzi w g/qb 
krętymi ogrodowymi alejkami. Wzrttszony Girard patrzy za oddalajqcym 
się ojcem. 

GERARD 
Sześćdziesiąt lat już, starcze, tu służysz! 
Dla swych wyniosłych, aroganckich panów 
roztrwoniłeś wierność i pot, 
siłę swoich mięśni 
umysł swój i duszę, 
i, jakby nie dość było twego życia, 
pełnego niekończących się, 
strasznych cierpień, 
oddałeś jeszcze życie synów, 
rodzicielu sługusów! 
ociera Izy z ocw; odwraca się i z pogardq rozglqda się po oranżerii 
Gardzę tobą, złocony pałacu! 
Tyś odbiciem tego świata, upudrowanego, 
i próżnego! 
Wytworni panowie w jedwabiach 
i koronkach, 
pospieszajcie, rozpoczynajcie 
gawoty radosne i menuety! 
Przypieczętowany jest wasz los! 
Powabny i grzeszny rodzie, 
ja, syn sługi, i sam sługa, 
sędzia w liberii, mówię wam: 
wybija godzina waszej śmierci! 

W wejfciu do oranżerii pojawiajq się Hrabina, Madeleine i Bersi. Hrabina 
przystaje, aby wydać jakief polecenia Majordomusowi. Madeleine i Bersi 
idq powoli do przodu. 

MADELEINE 
Już dzień powoli ma się ku końcowi! 
W grze tych tajemniczych cieni ... 

... fantastyczne kształty przyjmują wszystkie rzeczy! ... 
Nasze dusze zaznają ukojenia„ . 

GERARD na stronie do siebie, popatrujqc z zachwytem na Madeleine 
Jakaż słodycz zgorzkniałą duszę moją 
dzięki tobie przenika! 
Umrze idea, ty nie umrzesz nigdy, 
tyś wieczną pieśnią! 
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CONTESSA 
Via, v'affrettate, 
e alle lumiere luce date! 

CONTESSA 
E dite, tutto e pronto? 

GERARD 
Tutto! 

CONTESSA 
I cori? 

GERARD 
Stanno di gia vestendosi. 

CONTESSA 
E i suonatori? 

GERARD 
Accordan gli strumenti. 

CONTESSA 
A momenti arriveranno gli ospiti. 

MADDALENA 
Uno e il signor Fleville ... 

CONTESSA 
Scrittore emerito. 

MADDALENA 
E l'altro chi e? 

CONTESSA 
e l'Abatino! 

MADDALENA 
Uno vien dall'Italia? 

CONTESSA 
Si! Fleville, l'Abate da Parigi. 

Ancor cosi? Maddalena! 
Ancor non sei vestita? 

Hrabina wchodzi do oranżerii i spoglqdajqc przez lorgnon sprawdza, czy 
wszystko zostało przygotowane. 

HRABINA do Girarda i innych lokajów 
Dalejże, szybciej, 
niech żyrandole rozbłysną światłem! 

Służba rozpala żyrandole. W oranżerii jafnieje; stopniowo wszystko zostaje 
11roczyfcie ofwietlone. 

HRABINA do Girarda 
Powiedz, wszystko gotowe? 

GERARD 
Wszystko. 

HRABINA 
A śpiewacy? 

GERARD 
Już się przebierają. 

HRABINA 
A muzykanci? 

GERARD 
Stroją instrumenty. 

HRABINA odwracajqc się 
Za moment nadejdą goście. 

MADELEINE 
Jeden to pan Fleville„. 

HRABINA 
Wyśmienity pisarz ... 

MADELEINE 
Któż jeszcze? 

HRABINA 
Nasz wielebny ojciec! 

MADELEINE 
Któryś wraca z Włoch? 

HRABINA 
Tak, Fleville! Ksiądz jedzie z Paryża . 
zattważa, iż córka jest jeszcze w dezabiltt 
Cóż to? Madeleine! 
Jeszcześ się nie przebrała? 

Hrabina tttli jq, po czym wychodzi na inspekcję innych pokoi, za niq służba. 
Bersi podbiega do Madeleine i groteskowo kuca u jej stóp, wykon11jqc bardzo 
dziwne i komiczne gesty. 
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BERS I 
Sospiri ? 

MADDALENA 
Si ; io penso alla tortura 
del farsi belle! 

BERS I 
Sei tu che fai belle le vesti tue! 
Io le fo' brutte tutte! 

MADDALENA 
Soffoco, moro tutta chiusa 
in busto stretto 
a squame ombra di moro 
o in un corsetto, come s'usa 
in seta di nakara! 

BERS I 
Il tuo corsetto e cosa rara! 

MADDALENA 
L'orribile gonnella 
"coscia di ninfa bianca" 
m'inceppa e stanca, mi sfianca tutta, 
e, aggiungivi un cappello 
"Cassa di sconto" o quello alla "Basilio" 
od alla "Montgolfier'', 
e tu sei sorda e cieca, 
e, nata bella eccoti fatta brutta. 

Per stasera, pazienza! 
Mamma, non odi? 

CONTESSA 
Sono di gia gli ospiti . 

MADDALENA 
Cosi mi metto: Bianca vesta 
ed una rosa in testa! 

CONTESSA 
Oh! Come elegante ... 

e voi gentil galante! 

Vera galanteria! 

A ben piu d 'una brama 
la vostra dama 

BERS I 
Westchnęłaś ? 

MADELEINE 
Tak, na myśl, jakich tortur 
wymaga robienie się na bóstwo! 

BERS I 
Na tobie stroje pięknieją! 
Na mnie każda rzecz traci urok. 

ze zlościq próbuje wygładzić faldy sukni 

MADELEINE podchodzi do Bersi z uspokajajqcym uśmiechem 
Duszę się, umieram ściśnięta 
ciasno stanikiem 
obszytym ciemnymi cekinami 
lub w modnym gorsecie 
z połyskliwego jedwabiu! 

BERS I 
Twój gorset jest nieziemski! 

MADELEINE 
Okropna jakaś szata, 
znana jako „biodro białej nimfy" 
uwiera, męczy i wykańcza mnie całkiem, 
do tego ten kapelusz, 
typu „skarbonka" czy „a la Basilio'', 
lub „a la Montgolfier" 
co czyni cię głuchym i ślepym. 
To nawet wrodzoną piękność w brzydotę zamieni. 
kieruje się ku wracajqcej Hrabinie; z daleka słychać dzwonki nadjeżdżajqcych 
powozów 
Tego wieczora - cierpliwość! 

Mamo, słyszysz? 

HRABINA 
Pierwsi goście! 

MADELEINE 
Tak się ubiorę: biała sukienka 
I róża w włosach. 

Madeleine i Bersi wychodzq, pojawiajq się goście, parami. Hrabina wita ich. 

HRABINA do dam 
Ach, jaka elegancja ... 
do jednego z gości 
Wykwintny kawaler! 
do barona 
Cóż za galanteria! 
do markiza 
Wiele namiętności 
pańska dama 
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accendar sapra l'esca! 

Appariscente e fresca sempre! 
Contessa, sempre, sempre la stessa! 

FLEVILLE 
Commosso, lusingato a tanti complimenti 
e a questo, piu, che omaggio ... 

amabil persifłaggio! 
Ch 'io vi presenti Flando Fiorinelli, 
cavaliere italiano e musico! 
Andrea Chenier, un che fa versi 
e che promette molto. 

CONTESSA 
L'Abate! 

MADDALENA 
L'Abate! 

CONTESSA 
Finalmente! 

MADDALENA 
Da Parigi voi venite? 

L'ABATE 
Si! 

CONTESSA 
Che novelle della corte? 

MADDALENA 
Dite? 

CONTESSA 
Presto! 

MADDALENA 
Noi curiose tutce siam! 
Presto! Dite! dite! 

L'ABATE 
Debole e il Re! 

rozpali w sercach! 
do starszej damy 
Olśniewająca! Wiecznie młoda! 
Hrabina zawsze, zawsze taka sama! 

Wchodzq trzy osoby: pisarz Fliville, mężczyzna w podeszłym wieku, miody, 
gładko ogolony mężczyzna - poeta Chinier i muzyk Fiorinelli, w średnim 
wieku. 

FLEVILLE 
Wzruszony ... tak łaskawym wyróżnieniem ... 
a przede wszystkim tym ... 
szuka właściwych słów 
... tym miłosnym przekomarzaniem! 
przedstawiam pani: Flandro Fiorinelli , 
Włoski kawaler i muzyk 
Andre Chenier, pisuje wiersze, 
wielce obiecujące! 

Wchodzi ksiqdz. 

HRABINA 
Wielebny! 

MADELEINE wchodzqc 
Wielebny! 

HRABINA do Madeleine 
Nareszcie! 

MADELEINE 
Z Paryża ksiądz wraca? 

KSIĄDZ 

Tak. 

HRABINA 
Co nowego na dworze? 

MADELEINE 
Opowiadaj! 

HRABINA 
Szybko! 

MADELEINE 
Wszystkiego jesteśmy ciekawi! 
Szybciej! Mów! Mów! 

Wielebny, któremu to pochlebia, całuje licznie zgromadzone damy w rękę, skladajqc 
przy tym niskie ukłony. 

KSIĄDZ 

Król jest słaby! 
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FLEVILLE 
Ha ceduto? 

L'ABATE 
Fu male consigliato! 

CONTESSA 
Necker? 

L'ABATE 
Non ne parliamo! 

MADDALENA, CONTESSA, FLEVILLE, OSPITI 
Quel Necker! 
Noi moriamo della curiosira! 

L'ABATE 
Abbiamo il terzo stato! 

MADDALENA, CONTESSA, FLEVILLE, OSPITI 
Ah!Ah! 

L'ABATE 
Ed ho veduto offender. .. 

MADDALENA, CONTESSA, FLEVILLE, OSPITI 
Chi? 

L'ABATE 
La statua di Enrico quarto! 

OSPITI 
Orrore! 

CONTESSA, poi MADDALENA 
Orrore! 

CONTESSA 
Dove andremo a finire? 

L'ABATE 
Cosl giudico anch'io! 

CONTESSA 
Non temono piu Dio! 

L'ABATE 
Assai, madame belle, sono dolente 
de le mie novelle! 

FLEVILLE 
Passiamo la sera allegramente! 
Della primavera ai zefiri gentili 
codeste nubi svaniranno! 
Il sole noi rivedremo e rose e viole, 

FLEVILLE 
Czy ustąpił? 

KSIĄDZ 

Ma bardzo złych doradców. 

HRABINA 
Necker? 

KSIĄDZ 

Lepiej nie mówić! 

WSZYSCY 
Ten Necker! 
Umieramy wprost z ciekawości! 

KSIĄDZ 

Mamy więc stan trzeci! 

WSZYSCY 
Ach! Ach! 

KSIĄDZ 

Widziałem, jak zbezczeszczono ... 

WSZYSCY 
Co? 

KSIĄDZ 

... pomnik Henryka IV! 

GOŚCIE 
Potworność! 

HRABINA, MADELEINE 
Potworność! 

HRABINA 
Do jakiego to zmierza końca? 

KSIĄDZ 

Sam siebie też pytam o to. 

HRABINA 
Nie boją się gniewu bożego! 

KSIĄDZ 

Dość już , piękne panie, przykro mi, 
przepraszam za te wieści. 

FLEVILLE 
Spędźmy ten wieczór jak najmilej! 
Wiosenne, wdzięczne zefiry 
rozpędzą chmury. 
I znów powróci słońce i róże i ... fiołki 
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e udremo ne l'aria satura de' fior 
l'eco ridir l'egloghe dei pastori. 

FLEVILLE 
O soave bisbiglio! 

ALCUNI OSPITI 
e il vento! 

L'ABATE 
e zefiro! 

FLEVILLE 
e mormorio di fonte! 

OSPITI 
e fruscio d 'ali! 

L'ABATE 
Un ruscelletto odo mormorar! 

FLEVILLE 
e questo il mio romanzo! 

CORO di PASTOR! e PASTORELLE 
O Pastorelle, addio, addio, addio! 
Ci avviamo verso lidi ignoti e strani! 
Ahi! Ahi! sarem lungi diman! 
Questi lochi abbandoniamo! Ahi! Ahi! 
Ahi! Ahi! Ahi! Ahi! 
Non avra fino al ritorno piu gioie il cor! 
Ahi! Ahi! sarem lungi diman! 
O pastorelle addio, (etc.) 
Ah! Ah! Sarem lungi diman! Ah! 
Addio! Addio! Ah! Ah! Addio! 
Ah!Ah! 

CONTESSA 
Signor Chenier? 

CHENIER 
Madama la Contessa? 

CONTESSA 
La vostra musa tace? 

CHENIER 
e una ritrosa che di tacer desia. 

CONTESSA 
La vostra musa e la malinconia! 

i w powietrzu, przesyconym kwieciem, 
zabrzmią znów echa fletni pastuszków. 

Wchodzq młode dziewczyny w strojach pasterek i gmpujq się w różnych 
pozach wokół Fliville'a, który patrzy na nie z zadziwieniem. 

FLEVILLE 
O boskie szepty! 

NIEKTÓRZY GOŚCIE 
To wiatr! 

KSIĄDZ 

Zefir. 

FLEVILLE 
I cichy szmer kaskady ... 

GOŚCIE 
Powiew skrzydeł.„ 

KSIĄDZ 

Potoczku słyszę szmer ... 

FLEVILLE mile połechtany i wzruszony do łez 
To mój pasterski romans! 

CHÓR PASTEREK I PASTERZY 
O, pastereczki, żegnajcie, żegnajcie, żegnajcie! 
Do nieznanych, dzikich zdążamy brzegów! 
Biada! Biada! Jutro będziemy daleko stąd! 
Te niwy musimy opuścić! Biada! Biada! 
Biada! Biada! 
Dopóki nie powrócimy, smutek zagości w sercach 
Biada! Biada! Jutro będziemy daleko stąd. 
O, pastereczki, żegnajcie! 
Biada! Biada! Jutro będziemy daleko stąd. Ach! 
Żegnajcie ! Żegnajcie! 
Ach! Ach! 

HRABINA do Chiniera 
Panie Chenier? 

CHENIER 
Tak, Hrabino. 

HRABINA 
A pańska muza milczy? 

CHENIER 
To muza przekorna, woli milczenie. 

HRABINA 
Pańska muza to melancholia! 
odwraca się obrażona, otwiera swój wachlarz, mówi do Fliville'a 
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Davver poco cortese! 

FLEVILLE 
e un po' bizzarro! 

L'ABATE 
Musa ognor pronta 
e donna a molti vieta! 

CONTESSA 
e ver! Ecco il poeta! 

MADDALENA 
Io lo faro poetare. 
Scommettiamo? 

MADDALENA 
Al mio dire perdono, ed al mio ardire! 
Son donna e son curiosa. 
Bramo di udire un'egloga da voi, 
o una poesia, per monaca o per sposa. 

AMICHE 
Per monaca o per sposa! 

CHENIER 
Il vostro desio e comando gentil! 
Ma, ohime, la fantasia non si piega 
a comando o a prece umile; 
e capricciosa assai la poesia, 
a guisa dell 'amor! 

CONTESSA 
Perche ridete voi? 

OSP ITI 
Che c'e? Che c'e? 

AMICHE 
Udite! Udite, che il racconto e bello! .. . 

MADDALENA 
A tua preghiera, 
mamma, opponeva un rifiuto .. . 

AMI CHE 
Il poetino e caduco in un tranello! 

Niezbyt to uprzejme! 

FLEVILLE 
Z niego jest trochę dziwak! 

KSIĄDZ 

Muza zawsze chętna 
Przestaje być ponętna ... 

HRABINA wskazujqc Księdza 
No tak! To jest poeta! 

Słyszqc żywe komentarze swoich przyjaciółek na odpowiedź Cheniera 
skierowanq do matki, Madeleine gromadzi je wokół siebie. 

MADELEINE do otaczajqcych jq przyjaciółek 
Ja sprawię , że przemówi jego muza! Założymy się? 

Ksiqdz podaje Hrabinie ramię; idq do Florinellego, aby skłonić go do gry 
na klawesynie ... Florinelli siada i zaczyna grać. Tymczasem Madeleine 
podchodzi do Cheniera, a za niq przyjaciółki. 

MADELEINE 
Wybacz mi te słowa i zuchwałość! 
Jestem kobietą , więc jestem ciekawa! 
Marzę, by pańską usłyszeć sielankę czy 
wiersz dla mniszki lub narzeczonej! 

PANNY 
Dla mniszki lub narzeczonej! 

CHENIER 
Twoje życzenie jest miłym rozkazem, 
ale niestety wyobraźnia nie słucha 
rozkazów ni pokornych błagań ; 

kapryśna jest poezja, 
tak samo jak miłość! 

Na dźwięk słowa „miłość" Madeleine i jej przyjaciółki wybrtehajq śmiechem. 
Fiorinelli przerywa grę; wszyscy gromadzq się wokół Chiniera i Madeleine. 

HRABINA 
Skąd ten śmiech? 

GOŚCIE mężczyźni 
Co stało się ? Co stało się ? 

PANNY 
Słuchajcie! Słuchajcie tej zabawnej historii. 

MADELEINE do swojej matki 
Twojej prośbie ... 
... mamo, odmówił stanowczo ... 

PANNY 
Nasz mały poeta wpadł w pułapkę! 
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MADDALENA 
... Allor bizzarro pensier 
venne a me: ... 

AMI CHE 
La vendetta! 

MADDALENA 
.. .Io dissi: scommettiamo? .. . 

CONTESSA, OSPITI 
Di che cosa? 

MADDALENA 
... Che parlato avria d'amor. 

CONTESSA poi OSPITI 
Ebben? Ebben? 

MADDALENA 
Chiamó la Musa, e la implorata Musa 
per sua bocca ridisse la parola 
che a me, ... 

.. . voi, ... 

... e voi ... 

... e voi pur anco, ... 

.. . e voi mi diceste stasera -
senza Musa. 

CHENIER 
Colpito qui m'avete ov'io geloso celo 
il piu puro palpitar dell 'anima. 

Or vedrete, fanciulla, qual poema 
e la parola „Amor'', qui causa di scherno! 

Un dl all 'azzurro spazio 
guardai profondo, 
e ai prati colmi di viole, 
pioveva loro il sole, 
e folgorava d 'oro il mondo: 
parea la terra un immane tesor, 
e a lei serviva di scrigno il firmamento. 
Su dalia terra a la mia fronte 
veniva una carezza viva, un bacio. 
Gridai vinto d'amor: 
Tamo tu che mi baci, 
divinamente bella, o patria mia! 
E volli pien d 'amore pregar! 
Varcai d'una chiesa la soglia; 
la un prete ne le nicchie 

MADELEINE 
... wtedy naszła mnie 
zabawna myśl! 

PANNY 
Zemsta! 

MADELEINE 
. . .I rzekłam : założymy się! 

HRABINA, GOŚCIE 
O co? 

MADELEINE 
Że mówił będzie o miłości . 

HRABINA, GOŚCIE 
I co? I to? 

MADELEINE 
Wezwał swoją muzę , i ta ubłagana muza, 
jego ustami to samo rzekła 
co pan ... 
do jakiegoś roześmianego starca 
i ksiądz, 
do jakiegoś księdza 
i pan, 
do jakiego gmbego markiza 
i nawet pan 
do osobliwie brzydkiego młodzieńca 
oświadczył mi dziś wieczór. .. 
- i to bez muzy ... 

CHENIER śmiertelnie blady 
Zraniłaś mnie tam, gdzie ja zazdrośnie 
kryłem najczystsze drgnienia mej duszy. 
dotyka serca 
Teraz zobaczysz, dziewczyno, ile poezji 
jest w słowie „miłość '', z której tu się drwi! 
wszyscy sq zaskoczeni i słuchajq z zaciekawieniem 
Pewnego dnia w nieba 
spojrzałem lazur 
i na łąki pełne fiołków, 
słońce lało swe złoto 
i złotym blaskiem olśniewało świat, 
a w słońcu ziemia niczym skarb 
widniała w szkatule niebios. 
Od ziemi idąc moją twarz 
żarliwa musnęła pieszczota, pocałunek . 

Wołałem zdjęty miłością: 

„Kocham cię , całująca, 

cudowna, piękna ziemio ojczysta! " 
Pełen miłości pragnąłem modlitwy 
I przekroczyłem świątyni próg 
gdzie kapłan przed ołtarzem 
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dei santi e della Vergine, 
accumulava doni -
e al sordo orecchio 
un tremulo vegliardo 
invan chiedeva pane 
e invano stendea la mano! 

Varcai degli abituri l'uscio; 
un uom vi calunniava 
bestemmiando il suolo 
che l'erario a pena sazia 
e contro a Dio scagliava 
e contro agli uomini 
le lagrime dei figli . 

In cotanta miseria 
la patrizia prole che fa? 

Sol l'occhio vostro 
esprime umanamente qui 
un guardo di pieta, 
ond' io guardato ho a voi 
si come a un angelo. 
E dissi : Ecco la bellezza della vita! 
Ma, poi, a le vostre parole, 
un novello dolor m'ha colto in pieno petto. 
O giovinetta bella, 
d 'un poeta non disprezzate il detto: 
Udite! Non conoscete amor, 
amor, divino dono, non lo schernir, 
del mondo anima e vita e l'Amor! 

MADDALENA 
Perdonatemi! 

CONTESSA 
Creatura strana assai! 
Va perdonata! 
e capricciosa e un po' romantichetta. 

Ma udite! e il gaio suon della gavotta. 
Su cavalieri! Ognun scelga la dama! 

VOCI LONTANE 
La notte il giorno 
portiamo intorno 
il dolore; 
siam genti grame 
che di farne 
si muor. 

świętych i Dziewicy 
zbierał ofiarę -
a jego ucho głuche było 
·na błagania starca, 
który daremnie po chleb 
wyciągał rękę! 

Ksiqdz i inni goście wstajq ob11rzeni 
I przestąpiłem progi chaty, 
gdzie nędzarz złorzeczył; 
przeklinał ziemię, z uprawy której 
zaledwie starcza na podatki, 
Boga wyklinał 
I wszystkich lud.zi 
Za łzy swoich dzieci. 
wszyscy sq wściekli, tylko Girard stojqcy samotnie gdzieś w kqcie sł11cha 
bardzo poruszony 
Wobec takiej niedoli, 
czym jest szlachectwo? 

. do Madeleine 
Oczy twoje jedynie 
dawały wyraz 
ludzkiemu współczuciu, 
dlatego patrzę na ciebie, 
i widzę anioła 
i mówię : „oto piękno życia" 
Lecz wtedy twoje słowa 
na nowo bólem przeszyły mą pierś. 
O, piękna panno, 
nie gardź słowami poety! 
Słuchaj! Nie znasz jej, Miłości! 
Z miłości , daru niebios, nie drwij, 
bo duszą i życiem świata jest miłość. 

MADELEINE do Chiniera 
Wybaczysz mi! 

Chinier wzmszony odchodzi. 

HRABINA mprawiedliwiajqc Madeleine 
Dziwne to stworzenie! 
Wybaczcie! 
Kapryśna jest i trochę romantyczna. 
od strony orkiestry dochodzq dźwięki gawota 
Ale słuchajcie! To radosny rytm gawota! 
Dalej, panowie, każdy prosi swą damę! 

Sł11żba przygotowttje miejsce; pary ttstawiajq się do tańca ... 
Z daleka słychać śpiew, najpierw niewyraźny, potem coraz bliższy. 

GŁOSY Z DALA 
Dzień i noc 
nosimy 
nasze cierpienia, 
jesteśmy nieszczęśnikami, 

których głód 
skazuje na śmierć. 
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Affamati, languent 
morenti, 
noi cadiam sovra 
suoli infecondi. 

GERARD 
Sua grandezza la m 

CONTESSA 
Chi ha introdotto o 

GERARD 
Io, Gerard! 

CONTESSA 
Questa ciurmaglia · 

Etu pel primo! 

GERARD 
Si, me ne vo, Conte 
Questa livrea mi pe 
ed e vile per me il p 
che qui mi sfama! 
La voce di chi soffo 

Vien padre mio, vie 
Perche ti curvi ai pi 
di chi non ode voce 

Dalle mie cami giu 
giu questa vilta! 

CONTESSA 
Q uel Gerard! L'ha r 
Ed io, che tutti i gie 
facevo l'elemosina .. . 
e a non fare arrossir 
la poverta ... 
perfin m'ho fatto ur 

CONTESSA 
Son tutti andati? 

--------

seria! 

storo? 

ia! 

sa! 
a 

ane 

a se mi chiama! 

n con me! 
e 
di pieta? 

ovinato il leggere! 
mi ... 

di se 

abito, costume di pieta! 

Hrabina przerywa taniec, wszyscy słuchajq pieśni 
Głodni, słabi, 

umierający 

padamy na jałową ziemię. 

Girard pojawia się na czele tłumu w łachmanach 

GERARD 
Jej Wysokość Nędza! 

HRABINA 
Kto ich tu wpuścił? 

GERARD 
Ja, Gerard. 

HRABINA do kilk11 służqcych 
Precz z tym motłochem! 
do Girarda 
A ty pierwszy won! 

GERARD 
Tak, pójdę, hrabino! 
Ciąży mi ta liberia, 
i wstrętny jest mi ten chleb, 
co sycił tu mój głód . 

Głos cierpiących wzywa mnie! 
tymczasem wbiega ojciec Girarda, stary ogrodnik, i pada do nóg hrabiny 
Girard podnosi ojca 
Chodź, ojcze, ze mną chodź! 
Czemu padasz do stóp tej , 
Co nie słyszy głosu współczucia! 
zdzierajqc liberię 
Precz z ciała, 
Precz, ohydny łachu! 

Majordomus i służba przepędzajq tłum. Hrabina pada na sofę nie mogqc 
złapać tchu z wściekłości. Girard zmusza ojca, by wyszedł wraz z nim. 

HRABINA 
Ten Gerard! Lektury go zepsuły! 
A ja, która każdego dnia ... 
jałmużnę rozdawałam ... 
i która, by nie wstydzili się 
ubóstwa ... 
nosiłam nawet specjalny strój , 
bardzo skromny! 

Pada prawie zemdlona na niebieskq sofę . Wielkie zamieszanie! ... Wszyscy 
podajq jej sole trzeźwiqce generała Lamothe'a, śpieszq rozszn11rowywać jej 
gorset. Dzięki tem11 Hrabina dochodzi do siebie. 

HRABINA do Majordom11sa, który wrócił 
Poszli sobie? 
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MAESTRO DI CASA 
Si. 

CONTESSA 
Scusate! 
L'interrotta gavotta, mie dame, 
ripigliamo! Ritorni l'allegria! 

ATTO SECONDO 

MATHIEU 
Per l'ex inferno! ecco ancor 
della polvere sulla testa di Marat! 

MATHIEU 
M'ha appioppato un giornale 
di cinque mesi fa! 

BERS! 
e ver che Robespierre allevi spie? 

L'INCREDIBILE 
Vuoi dire cittadina, 
Osservatori dello spirito pubblico. 

MAJORDOMUS 
Tak. 

. HRABINA do gości 
Wybaczcie! 
Przerwanego gawota, moje panie, 
powtórzmy! Niech wróci radość! 

Wszyscy ustawiajq się do tańca 

koniec aktu pierwszego 

AKT DRUGI 

Czerwiec 1794, Paryż. 

Z prawej „ołtarz" na cześć Marata z jego popiersiem. Z lewej taras 
Feuillants i kawiarnia Hottot. Z głębi równolegle do Sekwany dawny 
Cours-la-Reine, z latarniami i platanami. Most Pironnet nad Sekwanq 
prowadzi do Pałacu Pięciuset. 
Obok o/tarza sanskiulot Mathieu i jego przyjaciel Haracjusz Coclite. Wokół 
ożywiony tłum, w tym ludzie w strojach „merveilleuses" i „incroyables", jest 
także Bersi przebrana w kostium „merveilleuse". 
Chinier siedzi sam przy stoliku na uboczu. 

MATHIEU odkurzajqc popiersie Marata 
Niech to byłe piekło pochłonie! Znów 
kurz pokrył głowę Marata! 

Od strony mostu Pironnet, by/ego Cours-la-Reine i ogrodów Tuileries wbie
gajq gazeciarze, wymachujqc sprzedawanymi gazetami. jeden z chłopców 
jest w czapce frygijskiej. 
Mathieu kupuje gazetę i rozsiada się z serdecznym przyjacielem Horatiem 
Coe/esem na stopniach o/tarza Marata, aby je przeczytać. 

MATHIEU 
Wciśnięto mi gazetę 
sprzed pięciu miesięcy! 
śmieje się 

Bersi dostrzega, że jakiś Incroyable podejrzanie jq lustruje wzrokiem, więc 
reaguje na to spoglqdajqc mu prosto w oczy. 

BERS! 
To prawda, że Robespierre sposobi szpiegów? 

Incroyable patrzy na niq bezczelnie. 

INCROYABLE 
Obywatelko, macie na myśli 
obserwatorów społecznych nastrojów. 
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BERS I 
Come tu vuoi . 

L'INCREDIBILE 
Non SO, ne Io posso sapere. 

Hai tu a temere? 

BERSI 
Temer? Perche? 
Perche temer dovro? 
Non sono, come te, uną. vera figlia 
autentica della Rivoluzione? 
Arno viver cosi! 
Vivere in fretta di questa febbre gaia 
d'un godere rapido, acuto 
e quasi incoscie.nte! 
Qui il gioco ed il piacere, 
la la morte! 
Qui il suon delle monete 
e il Biribisso! 
Laggiu il cannone e il rullo 
dei tamburi! 
Qui inebria il vino, 
laggiu inebria il sangue! 
Qui riso e amore, 

la si pensa e s'odia! 
Qui la meravigliosa 
che brinda collo sciampagna, 
le mercantine la e le pescivendole 
e la carretta di Sanson che passa! 

L'INCREDIBILE 
No, non m'inganno! Era proprio 
con lei la bella bionda! 
Ho scovato la traccia! 

La cittadina Bersi, fare sospetto; 
di corruzione non spontanea; 
guardo Chenier di socc'occhi. 
Osservarla! 
Andrea Chenier per qualche ora 
in attesa con febbril ansia evidente. 
Osservarlo ! 

BERS I 
Jeśli tak wolisz. 

INCROYABLE 
Nie wiem, nie mnie to wiedzieć . 
spoglqda ostro na Bersi, która się czerwieni 
Boisz się czegoś? 

BERSI przychodzqc do siebie 
Bać się? Dlaczego? 
Czemu mam się bać? 
Czyż nie jestem, jak i ty, dzieckiem 
prawdziwym rewolucji! 
Kocham tak żyć! 
W pośpiechu, w gorączce, radośnie, 
używać życia, ostro, 
prawie nieobliczalnie! 
Tu zabawa i rozkosz, 
tam śmierć! 
Tu brzęk monet 
I hazardowych gier, 
tam armaty i bicie 
werbli! 
Tu odurza wino, 
a tam upaja krew! 
Tu śmiech i miłość, 
pokazuje na pałac Pięciuset 
tam knowania i nienawiść! 
Tutaj „merveilleuse" 
wznosi toasty szampanem, 
tam przekupki i sprzedawcy ryb, 
i wóz Sansona, przejeżdżający obok! 

Unosi kielich wypełniony szampanem i pokazuje w stronę by/ego Cours-la
Reine, skqd wyjeżdża wóz katowski wiozqcy więźniów skazanych na śmierć 
przez zgilotynowanie. 
Wszyscy biegnq za wozem ze skazańcami. Incroyable patrzy za Bersi, która 
pod4ża za innymi. 

INCROYABLE do siebie 
Nie, nie mylę się! Właśnie 
Z nią była ta piękna blondynka! 
Trafiłem na ślad! 
Wyjmuje mały notes z kieszeni i szybko pisze 
Obywatelka Bersi, zachowanie podejrzane, 
niemoralność udawana; 
Patrzyła na Cheniera ukradkiem 
Obserwować ! 
Andre Chenier już tutaj od kilku godzin 
wyczekuje z oczywistym niepokojem. 
Obserwować! 

odchodzi 

Wchodzi Roucher 
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CHENIER 
Roucher! 

RO U CHER 
Chenier! 
Tutto il giorno ti cerco! 
La tua salvezza io tengo. 

CHENIER 
Un passaporto? 

RO U CHER 
Qui tutto intorno e periglio per te. 
La tua preziosa vita salva - parti! 

CHENIER 
Il mio nome mentir. .. Fuggire! 

RO U CHER 
Ten prego, Chenier! 

CHENIER 
No! 
Credi al destino? Io credo! 
Credo a una possanza arcana 
che benigna o maligna 
i nostri passi or guida 
or svia pei diversi sentieri 
de l'esistenza umana. 
Una possanza che dice a un uomo: 
Tu sarai poeta. A un altro: 
A te una spada, sii soldato! 
Or bene, il mio destino 
forse qui vuolmi. 
Se quel che bramo mi si avvera, resto. 

RO U CHER 
Se non si avvera? 

CHENIER 
Allora partiró! 
E questo mio destino si chiama amore. 
Io non ho amato ancor, 
pure sovente nella vita 
ho sentita sul mio cammin vicina 
la donna che il destin fa mia; 
bella, ideale, divina come la poesia; 
passar con lei sul mio cammin l'amor! 
Sl, piu volte ha parlato 
la sua voce al mio cuore; 
udita io l'ho sovente 
con la sua voce ardente 
dirmi: Credi all 'amor; 
Chenier, tu sei amato! 

CHENIER na jego widok 
Roucher! 

RO U CHER 
Chenier! Cały dzień cię szukam. 
Przynoszę ci ocalenie. 

pokazuje Chinierowi jakiś papier. 

CHENIER 
Paszport? 

RO U CHER 
Tu zewsząd grozi ci niebezpieczeństwo . 
Swoje bezcenne życie ratuj - uchodź!. 

CHENIER 
Mam swoje imię zhańbić ... Uciekać! 

RO U CHER 
Błagam cię, Chenier! 

CHENIER 
Nie! 
Wierzysz w przeznaczenie? Ja wierzę! 
Wierzę w tajemniczą moc, 
w jej łaskę czy klątwę, 
w moc, co nas wiedzie do celu 
lub wodzi po różnych ścieżkach 
ludzkiego żywota. 

Moc, która mówi jednemu człowiekowi 
„Stań się poetą! " A drugiemu: 
„Dla ciebie miecz, bądź żołnierzem!" 
Widać przeznaczenie, 
każe mi tu pozostać! 
Jeżeli pewne moje pragnienie się spełni - zostanę! 

ROUCHER 
A jak się nie spełni? 

CHENIER 
Wtedy wyjadę! 
Moje przeznaczenie zwie się: miłość ... 
Nigdy jeszcze nie kochałem .. . 
Jednak często na drodze życia 
przeczuwałem bliskość 

kobiety mi przeznaczonej, 
pięknej, idealnej, boskiej jak poezja, 
wraz z nią przychodzi do mnie miłość. 
Tak, wiele razy przemawiał 
jej głos do mego serca; 
słyszałem po wielokroć, 
jak tonem żarliwym 
woła: „Uwierz w miłość, 
Chenier, jesteś kochany!" 
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Da tempo mi pervengono strane lettere 
or soavi, or gravi, or rampogne 
or consigli . 
Scrive una donna misteriosa ognora. 
In quelle sue parole vibra un'anima! 
Chi sia, indagato ho in vano. 

RO U CHER 
Ancor? 

CHENIER 
Finora! Ma or guarda! 

RO U CHER 
Q ui un ritrovo? 

CHENIER 
Ah, la vedró! 

RO U CHER 
La misteriosa alfin solleva il velo. 
Vediam. 

Calligrafia invero femminil! 
Carta elegante! 

Ma, ohime, profumo alla rivoluzione! 

Questo gentil biglietto, 
a profumo di rosa provocatore, 
Chenier, io non m'inganno, lo giuro, 
esce da un salottino 
troppo noto all'amore; 
Chenier, te l'assicuro, 
il tuo destino ti ha dato il cuor 
d'una Meravigliosa! 
Riprendi il passaporto -
e via la lettera! 

CHENIER 
Non credo! 

RO U CHER 
La femminil marea parigina 
in onde irrequiete or qui rovescia! 
lo le conosco tutte. 
Passeranno, ed io ti mostreró 
la bella misteriosa! 

Bierze Rouchera za ramię i prowadzi do Ca/i Hottot. 
Od jakiegoś czasu otrzymuję dziwne listy, 
to słodkie, to smutne, to pełne wyrzutów, 
to rad. 
Pisze je kobieta wielce tajemnicza. 
Jej słowa kryją drżenia duszy! 
Kim ona, badam to daremnie. 

RO U CHER 
Wciąż jeszcze? 

CHENIERpokazujqc list 
Do dziś! Sam zobacz! 

ROUCHER czyta 
Randka tutaj? 

CHENIER 
Ach, ujrzę ją! 

RO U CHER 
Wreszcie uchyli rąbka tajemnicy. 
Pokaż! 
Bierze list, oglqda go i uśmiecha się ironicznie na widok podpisu „Nadzieja" 

Pismo w istocie kobiece! 
Papier wytworny! 
wqchajqc · 
Ależ to perfuma a la rewolucja! 
oddajqc list 
Ten czarujący liścik, 
o zapachu różanym, prowokującym, 
Chenier, ja się nie mylę, przysięgam, 
pochodzi z buduaru 
nadto znanego z miłości. 
Chenier, zapewnia cię, 
że los obdarzył cię sercem 
jakiejś obywatelki. 
Bierz paszport -
a wyrzuć list ... 

CHENIER 
Nie wierzę . 

RO U CHER 
Kobiecości paryskie morze 
Niesie tu swoje fale niespokojne. 
Ja dobrze znam je wszystkie. 
Nadejdą, to ci pokażę 
twą piękność tajemniczą . 

Tymczasem przy moście zgromadził się tłum ludzi, którzy czekajq 
na pojawienie się przedstawicie/i Zgromadzenia, „Pięciuset " i symbolu 

patriotyzm11 - Maximiliena Robespierre'a. 
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CHENIER 
Una meravigliosa 
la divina creatura dal mio pensier 
sognata?! Qui s'infrange la mia vita. 
Ah! mio bel sogno addio, 
addio bel sogno! 

ROUCHER 
Una caricatura! Una moda! 
La tua divina soave poesia 
in fisciu alla Bastiglia! 
e con rimesse chiome! 
e il nero alla ciglia! 

CHENIER 
Accetto il passaporto! 

RO U CHER 
e provvido consiglio! 

Vedi? Dal ponte Peronnet 
s 'agglomęra la folla. 

CHENIER 
La eterna cortigiana! 
Vi si schiera per curvare la fronte 
al nuovo iddio! 

LAFOLLA 
Ecco laggiu Gerard! 
Viva Gerard! 

MATHIEU, LA FOLLA 
Viva Robespierre! Evviva! 

L'INCREDIBILE 
La donna che mi hai chiesto di cercare 
e bianca o bionda? 

CHENIER 
Egli cammina solo. 

GERARD 
Azzurro occhio di cielo 
sotto una fronte candida; 
bionda la chioma con rifłessi d 'or; .. . 

ROUCHER 
E quanto spazio ad arte 
fra il nume ei sacerdoti! 
Ecco Tallien! 

CHENIER 
Jakaś „merveilleuse" ... 

... to boska istota jest umysłu 
rojeniem? Złamane moje życie! 
Ach, śnie cudowny żegnaj, żegnaj piękny śnie! 

RO U CHER 
Karykatura! Wytwór mody! 
Twoja boska, słodka poezja, 
w chustce „a la Bastylia", 
z włosami upiętymi 
i poczernioną brwią! 

CHENIER 
Biorę paszport! 

ROUCHER 
Mądra decyzja! 
dając mu paszport; Pa/ac Pięciuset opuszczają deputowani; z nimi Robespierre 
Widzisz? Od mostu Peronnet 
nadciąga tłum. 

CHENIER 
Wieczna kurtyzana! 
Ustawiają się, by bić pokłony 
nowemu bożkowi! 

TŁUM 

Tam jest Gerard! 
Niech żyje! 

W głębi zebra/ się tl11m oczekujący Robespierre'a. Jako pierwszy z „pięciuset" 
nadchodzi Girard, odpowiada na wiwaty, a na skinienie Incroyable opuszcza 
gmpę członków Zgromadzenia Narodowego i podchodzi do niego. 

MATHIEU, TŁUM na widok Robespierre'a 
Niech żyje Robespierre! Niech żyje! 

INCROYABLE do Gerarda 
Kobieta, której poleciłeś mi szukać ... 
.. . czarna jest czy blond? 

CHENIER wskazując na Robespierre'a 
Idzie całkiem sam. 

GERARD do Incroyable 
Błękitne jak niebo oczy 
pod czołem śnieżnobiałym; 
w blond włosach złoty blask. .. 

RO U CHER do Chiniera 
Przepaść dzieli rozmyślnie 
bóstwo od kapłanów. 

Oto Tallien! 
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LAFOLLA 
Barere!. .. Collot d'Herbois!. .. 
Quello e Couthon! ... Saint-Just! 

CHENIER 
L'enigma! 

GERARD 
... una dolcezza in viso 
ed un sorriso di donna non umano; .. . 

LAFOLLA 
David! ... Tallien!. .. Freron! ... 
Barras! ... Fouche! ... 

RO U CHER 
Ultimo vedi? 

GERARD 
... nel suo vestir modesto; 
pudico velo sovra il tesoro ... 

CHENIER 
Robespierre il piccolo! 

LAFOLLA 
... Le Bas! ... Thuriot! ... Carnot! ... 

GERARD 
... d 'un seno vergineo, 
ed una bianca cuffia sulla testa. 
Dammi codesta creatura vaga! 
Ti dissi: Cerca! Indaga! 
Dinanzi mi e passata qual baleno un di, 
ma poscia l'ho perduta! 
Or piu non vivo; peno! 
Mi salva tu da questa angoscia 
e tutto avrai! 

L'INCREDIBILE 
Stasera la vedrai! 

RO U CHER 
Eccole! Strani tempi! 
La vanno i pensatori. 
Qui que' visi giocondi: 
di qui facile cosa 
scoprir la misteriosa! 

TŁUM 

Barere! ... Collot d 'Herbois!. .. 
To jest Couthon!. .. Saint-Just! 

CHENIER 
Zagadka! 

GERARD 
... słodycz oblicza 
i uśmiech nieziemskiej istoty; ... 

TŁUM 

David!. .. Tallien! ... Freron! ... 
Barras!. .. Fouche! .. . 

RO U CHER 
Kto ostatni, widzisz? 

GERARD 
... w stroju skromnym; 
wstydliwie chusta okrywa skarb ... 

CHENIER 
Mały Robespierre! 

TŁUM 

... Le Bas! ... Thuriot! ... Carnot! ... 

GERARD 
... piersi dziewiczych, 
a biały czepek jasną główkę. 
Przyprowadź mi to cudo! 
Mówię ci: Szukaj! Wypytuj! 
Przemknęła mi jak błyskawica pewnego dnia, 
I ślad jej zgubiłem! 
Odtąd nie mogę żyć; cierpię! 
Wybaw mnie od tej męki, 
a wszystko dostaniesz! 

INCROYABLE 
Dziś wieczór ją zobaczysz! 

nadal z żywym zainteresowaniem śledząc Chiniera i Roucheta 

Ledwo członkowie Zgromadzenia Narodowego znikają za Cours-la-Reine, 
widać, jak z ogrodu T11ileries wylania się żywiołowy tłumek „merveilleuses", 

na końc11 Bersi. 

ROUCHER do Cheniera 
Proszę! Co za czasy! 
Tam czcigodni myśliciele 
tu wesoła gromada: 
nietrudno wśród niej znaleźć 
twą tajemniczą damę. 
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CHENIER 
Partiam! 

RO U CHER 
Guarda! 

BERS I 
Non mi saluti? 

Trattieni qui Chenier. 
Sono spiata! 

RO U CHER 
Sta ben. 

L'INCREDIBILE 
Procace Bersi, qui sono ancor per te! 
Meco giu scendi? 

BERSI 
Per poco? 

CHENIER 
Una meravigliosa! 

L'INCREDIBILE 
Non ci chiedo che una Trenitz. 

RO U CHER 
Ho indovinato? 

BERSI 
Perche no? 

CHENIER 
Che mi vuol dir? 

L'INCREDIBILE 
Scendiam? 

BERSI 
Scendiam! 

RO U CHER 
e sera. Ora propizia. 
E all'alba di domani 
via in cammino! 

CHENIER 
O mio bel sogno addio! 

CHENIER 
Chodźmy! 

RO U CHER 
Spójrz! 

Zaczyna się ściemniać. Bersi podchodzi do Ro11chera. 

BERSI 
Nie przywitasz się? 
nagle szeptem, pośpiesznie 
Zatrzymaj tu Cheniera. 
Mnie szpiegują! 

ROUCHER 
Dobrze. 

Incroyable wchodzi między Bersi a Ro11chera. 

INCROYABLE 
Wyzywająca Bersi, którą znów spotykam! 
Pójdziemy na dół? 

BERS I 
Na chwilę? 

CHENIER 
Jednak „merveilleuse" ! 

INCROYABLE 
Na jeden taniec. 

RO U CHER do Chiniera 
Zgadłem? 

BERSI do Incroyable 
Czemu nie? 

CHENIER do Rouchera 
Co chce mi powiedzieć? 

INCROYABLE do Bersi 
Schodzimy? 

BERSI 
Schodzimy! 

Bersi schodzi z Incroyablem do podziemi kawiarni. 

RO U CHER 
Już wieczór. Chwila dogodna. 
Jutro o świcie 
w drogę! 

CHENIER 
O śnie mój piękny, żegnaj! 
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BERSI 
Andrea Chenier! 
Fra poco, a te, 
una donna minacciata da gran periglio qui verra. 
La attendi! 

CHENIER 
Dimmi il suo nome! 

BERSI 
Il suo nome ... Speranza! 

CHENIER 
Io la verro! 

RO U CHER 
La ignota tua scrittrice? 
No ... e un tranello! e un agguaco! 

CHENIER 
M'armeró! 

RO U CHER 
Ah, vegliero su lui! 

MATHIEU 
La-la la-la la-la, ecc. 

L'INCREDIBILE 
Ecco il mio piano e facto 
Ora attendiamo! 

MADDALENA 
Ecco l'altare ... 

Wraca Bersi. Za chwilę wraca też Incroyable i podslttchuje ukryty nieopodal 
za wazonem z kwiatów. 

BERS I 
Andre Chfoier! 
Wkrótce pewna dama 
w wielkim niebezpieczeństwie 
przyjdzie do ciebie. Czekaj tam! 

wskazuje „ołtarz " Marata; Incroyable szybko udaje się do kawiarni 

CHENIER 
Zdradź jej imię! 

BERSI 
Jej imię ... Nadzieja! 

CHENIER 
Będę tam! 

Bersi wybiega. 

RO U CHER 
~ieznajoma korespondentka? 
Nie ... To pułapka! Zasadzka! 

CHENIER 
Wezmę broń! 

idzie spiesznie przez były Cours-la-Reine. 

RO U CHER 
Ach, muszę czuwać nad nim! 

Roucher wychodzi. Nastaje noc. Uliczne latarnie na moście i wzdłuż 
Cortrse-la-Reine zapalajq się. Z różnych kierunków nadchodzq trzy grupy 
strażników i patrolujq wolno ulicę . Mathiett wraca i zapala lampkę przed 
„ołtarzem " Marata. 

MATHIEU nuci karmaniolę 
La-la-la-la-la-la ... etc. 

Odchodzi, znikajq również patrole strażników ... 
Z kawiarni ostrożnie wychodzi Incroyable i chowa się za węglem. 

INCROYABLE 
Mój plan gotowy. 
Teraz muszę czekać. 

Po drugiej stronie mostu Peronnet widać wy/aniajqcq się postać kobiety, 
która z bliska okazuje się Madeleine. Ubrana jest jak s/użqca. 

MADELEINE 
Oto ołtarz .. . 
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Ancor nessuno ... 
Ho paura ... 

MADDALENA 
e lui! Andrea Chenier! 

CHENIER 
Sonio. 

CHENIER 
Deggio seguirti? Sei mandata? 
Di', chi mi brama. 

MADDALENA 
Io! 

CHENIER 
Tu? Ebben chi sei? 

MADDALENA 
Ancor ricordi! 

CHENIER 
Si, mi ricordo. 

MADDALENA 
„Non conoscete amor! " ... 

CHENIER 
Nuova questa voce non mi parła! 

MADDALENA 
„ ... Amor, divino clono 
non lo schernir". 

CHENIER 
Ch' io vi vegga! 

MADDALENA 
Guardatemi! 

rozglqda się wokół; cisza jq przeraża 
Jeszcze nikogo .. . 
Straszno ... 

Incroyable wyglqda zza węgla, potem chowa się z powrotem. Istotnie, od 

strony Cours-la-Reine nadchodzi jakiś mężczyzna okryty pelerynq. 

MADELEINE 
To on! Andre Chenier! 

CHENIER 
Oto jestem. 

Madeleine ,chce mówić, ale wielkie wzruszenie odbiera jej mowę. 

CHENIER zdziwiony jej milczeniem 
Mam z tobą pójść? Ktoś cię przysłał? 
Mów, kto mnie pragnie? 

MADELEINE słabo, opierajqc się z drżeniem o „ ołtarz" 

Ja. 

CHENIER zmylony jej strojem 
Ty? Kim jesteś? 

Incroyable podchodzi ostrożnie bliżej chowajqc się za drzewem. 

MADELEINE 
Przypomnij sobie! 

CHENIER szukajqc w pamięci 
Tak, pamiętam . 

Aby ożywić jego pamięć, Madeleine przywołuje słowa Chiniera, które on 

recytował owego wieczora, kiedy się poznali w zamku Coigny. 

MADELEINE 
„Nie znasz jej, Miłości!" ... 

CHENIER zaskoczony tym miłym wspomnieniem, z zapałem 
Już ten głos do mnie przemawiał ... 

MADELEINE 
„z miłości, daru niebios, nie drwij" 

CHENIER 
Chcę cię zobaczyć! 

MADELEINE 
Patrz! 

zrzuca mantylę i podchodzi do lampy, która plonie przy popiersiu Marata 

.~,. 

CHENIER 
Ah, Maddalena di Coigny! ... 
Voi? Voi! 

L'INCREDIBILE 
(Si lei! la bionda! 
Or tosto da Gerard!) 

MADDALENA 
Guardate la ... Un'ombra! 

CHENIER 
Nessuno! Pur questo loco 
e periglioso. 

MADDALENA 
Fu Bersi che l'ha scelto. 
Se un periglio ne minaccia, 
sono un'officiosa che le viene 
a recar la sua mantiglia. 

CHENIER 
La mia scrittrice? 
Voi la ognor celata amica mia, 
ognor fuggente? 

MADDALENA 
Eravate possente, io invece minacciata; 
pur nella mia tristezza pensai soveme 
d 'impetrar da voi pace e salvezza, 
ma non l'osai! 
E ognora il mio destin 
sui mio cammin vi sospingea! 
Ed io vi vedeva e ognor pensavo voi 
come a un fratello! 
E allora vi scriveva quanto il cuore _ 
o il cervello dettavami alla mente. 
Il cuor che mi dicea che difesa 
avreste quella che v'ha un giorno offesa! 
Al mondo Bersi sola mi vuol bene -
e lei che m'ha nascosta. 
Ma da un mese v'ha chi mi spia 
e m' insegue. 
Ove fuggir? 
Fu allora che pure voi non piu 
potente seppi ... e son venuta. 
Udite! Son sola! 
Son sola e minacciata! 
Son sola al mondo ! 
Ed ho paura! 

CHENIER 
Ach, Madeleine de Coigny! ... 
... Ty? Ty? 

INCROYABLE 
To ona! Blondyna! Szybko 
do Gerarda! 

wymyka się ukradkiem 

MADELEINE 
Spójrz! Jakiś cień! 

Chinier idzie do rogu, gdzie wcześniej kryl się Incroyable, ale nie widzi 

nikogo. 

CHENIER 
Nikogo! Ale to miejsce. 
nie jest bezpieczne. 

MADELEINE 
Bersi je wybrała. 
W razie zagrożenia, 
udam jej pokojówkę, która przynosi 
swej pani mantylkę. 

CHENIER 
Pani do mnie pisała? 
Ciągle ukrywająca się przyjaciółka, 

ciągle uciekająca? 

MADELEINE 
Pan był tak silny, ja zaś w niebezpieczeństwie; 
a pogrążona w smutku myślałam często, 
by błagać pana o spokój i ratunek, 
lecz brakło śmiałości. 
Wreszcie przeznaczenie 
skrzyżowało nasze drogi! 
I kiedy Pana zobaczyłam, pomyślałam, 
jak o bracie. 
Wtedy napisałam panu wszystko, co serce 
dyktowało lub rozum. 
A serce mówiło, że obronisz tę, 
co cię niegdyś obraziła! 
Na tym świecie tylko Bersi mnie kocha, 
to ona mnie ukrywa; 
Od miesiąca jestem śledzona, 
chodzą za mną. 

I gdzie uciekać? 
Wtedy usłyszałam, że Pan też 
stracił wpływy ... i przyszłam . 

Posłuchaj! Jestem samotna! 
Sama wobec zagrożenia! 
I tak się boję! 
Ochronisz mnie? 
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Proteggermi volete? 
Spero in voi! 

CHENIER 
Ora soave, sublime ora d'amore! 
Possente !'anima sfida 
il terrore! 
Mi fai puro il cuore d'ogni vilta! 

Bramo la vitae non terno la morte! 
Ah rimani infinita! 

MADDALENA 
Vicina nei perigli? 
Vicina nel terror? 

CHENIER 
Al braccio mio non piu timore! 
Fino alla morte insieme? 

MADDALENA, poi CHENIER 
Fino alla morte insieme! 

MADDALENA 
Ah! Ora soave, 
ublime ora d'amore! 
Possente !'anima sfida il terrore! 

CHENIER, MADDALENA 
Mi fai puro il cuore. 
Non terno la morte, non terno! 
Ora soave! 
Fino alla morte insiem! 

GERARD 
Maddalena di Coigny! 

MADDALENA 
Gerard! 

GERARD 
A guisa di notturna io vi ritrovo! 

W tobie nadzieja! 

CHEN JER 
Szczęśliwa chwila, wzniosła chwila miłości! 
Potęga ducha urąga 
terrorowi! 
Oczyściłaś moje serce z wszelkiej 
podłości! 

Kocham życie, ale nie lękam się śmierci! 
Ach, zostań na zawsze! 

MADELEINE 
Z tobą w niebezpieczeństwie? 
Z tobą w czas terroru? 

CHENIER 
W moich ramionach minie twój lęk! 
Po kres życia zostaniemy razem? 

MADELEINE 
Po kres życia zostaniemy razem! 

CHENIER 
Po kres życia zostaniemy razem! 

MADELEINE 
Ach! Szczęśliwa chwila, wzniosła chwila 
miłości! 

Potęga ducha ... 
... urąga terrorowi! 

CHENIER 
Oczyściłaś moje serce. 

MADELEINE 
Oczyściłeś moje serce. 

CHENIER, MADELEINE 
Nie lękam się śmierci, nie lękam! 
Szczęśliwa chwila! 
Po kres życia będziemy razem! 

Wbiega Girard, za nim Incroyable. 

GERARD 
Madeleine de Coigny! 

MADELEINE rozpoznajqc go z przerażeniem 
Gerard! 

GERARD 
Niczym zjawę nocną znalazłem cię znów! 

111iłuje przemocq oderwać ja 1Jd Chiniera 
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CHENIER 
Segui per la strada tua! 

GERARD 
e merce proibita! 

CHENIER 
Salvala! 

GERARD 
Inseguila! 

RO U CHER 
Bada! , 

L'INCREDIBILE 
Alla sezione ! 

GERARD 
Io ti rubo a Sanson! 

CHENIER 
Tu non sei che un frate! 
Sei Chabot? 

GERARD 
Ah! 
Sei Chenier ... Fuggi! 
Il tuo nome Fouquier-Tinville ha scritto. 
Va! Proteggi Maddalena! 

L'INCREDIBILE 
Al ponte Peronnet! 

MATHIEU 
Gerard ferito?! 

LAFOLLA 
Ferito? 

CHENIER 
Ruszaj swoją drogą! 

GERARD 
To towar zakazany! 

Chinier wyciqga ukrytq w lasce szpadę i i tnie przez twarz Girarda, który 
głośno krzyczy. Widzia nadbiegajqcego Rouchera i wskazuje na Madeleine. 

CHENIER do Rouchera 
Ratuj ją! 

GERARD do Incroyable'a 
Za nią! 

Girard sięga po szpadę i rzuca się na Chiniera. 
Roucher wyciqga dwa pistolety i mierzy do lncroyable'a; szpieg zatrzymuje się. 

RO U CHER 
Ani się waż! 

INCROYABLE 
Sprowadzę gwardię! 

wybiegajqc 

GERARD pojedynkujqc się z Chinierem 
Wykradnę cię katu! 

CHENIER szyderczo 
Wałczysz jak mnich! 
Tyś może Chabot? 

zadaje cios Girardowi, pada na stopnie „ołtarza" Marata 

GERARD 
Ach! 
Jesteś Chenier.. . Uchodź! 
Twoje imię Fouquier-Tinville 
ma na liście. 
Idź! Chroń Madeleine! 

Chinier ucieka. 

INCROYABLE zza sceny 
Przy moście Peronnet! 

Ze wszystkich stron wpadajq ludzie, także Incroyable z oddziałem Gwardii 
Narodowej, i Mathieu. 

MATHIEU 
Gerard raniony? 

Tł.UM 

Raniony? 
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L'INCREDIBILE 
Il feritore ... 

LAFOLLA 
Il feritore? 

GERARD 
Ignoto! 

MATHIEU 
L'han fatto assassinare i Girondini 

LAFOLLA 
Morte! Morte! Morte ai Girondini 
Morte! Morte! Morte! 

ATTOTERZO 

MATHIEU 
Dumouriez traditore e giacobino 
e passato ai nemici - il furfantaCCl 
Coburgo, Brunswich, Pitt -

! 

! 

crepi di peste! - e il vecchio lupan 
dell 'Europa tutta, contro ci stanno 
Oro e soldati! 
Onde quest'urna ed io che parło a 
rappresentiam I' immagine della p 

Nessun si move? 
Che la ghigliottina ripassi ad ognu 
la testa e la coscienza! 
e la patria in periglio! 

- -- - - - - - - - --- -- - -- - - - -- --

INCROYABLE 
A sprawca ... 

TŁUM 

A sprawca? 

Girard unosi się z trudem i spojrzeniem nakazuje mu milczenie. 

GERARD 
Nieznany ... 
mdleje 

MATHIEU ze stopni „ołtarza" Marata 
Tej zbrodni winni pewnie żyrondyści! 

TŁUM 

Śmierć! Śmierć! Śmierć żyrondystom! 
Śmierć! Śmierć! Śmierć! 
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Ojczyzna w niebezpieczeństwie! 
Teraz, jak przedtem Barere, 
ja wznoszę okrzyk słowami Louverture'a 
„Wolność i kartofle!" 
Dostrzega nadchodzqcego Girarda i przerywa uradowany. 
Ale patrzcie, tam jest Gerard! 
On wyjmie wam z kieszeni 
stare ludwiki 
słowami, jakich ja nie znam! ... 
Girard ukazuje się 
. .. Gwiżdżę na piękne słówka! 
I jeszcze się tym chełpię! 

OBYWATELE 
Obywatelu Gerardzie, witaj! 
Wiwat! 

MATHIEU 
Jak twoja rana? 

GERARD 
Dzięki, obywatele. 
Do Mathieu 
Moja silna natura gotowa 
już służyć ojczyźnie!. 

MATHIEU wskazujqc na urnę 
Tu jest twoje miejsce. 
zaczyna od nowa 
Dumouriez, zdrajca i jakobin, 
przeszedł do wrogów śmierć im wszystkim! 
Ojczyzna w nie bez ... 
dostrzega, że zgasła mu fajka 
Oddaję ci głos! 

GERARD 
Łzami i krwią spłynęła Francja! 
Słuchajcie! 

Laudun wywiesiło flagę białą! 
W ogniu jest Wandea! 
Bretania nam grozi! 
A Austria, i Prusy, i Anglia, 
wszyscy w pierś Francji 
uzbrojone wbijają szpony. 
Potrzeba złota i krwi! 
Zbędne złoto naszyjników, 
Francuzki, złóżcie w ofierze. 
Poświęćcie waszych synów matce wielkiej, 
Ojczyźnie, o, matki francuskie! 

,., 

Głęboko wzruszone kobiety podbiegajq do urny, najpierw pojedynczo, potem 
gromadnie, i z wielkim entuzjazmem wrzucajq do niej wszystkie pieniqdze i 
kosztowności, jakie majq przy sobie. 
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CITTADINE 
Prendi, e un ricordo! ... 
A te!„. A te!„. Un anello!„. 
E un braccialetto!„. 
Prendi! „. A te!„. 
Otto giorni di lavoro! „. 
Una fibbia d'argento!„. 
A te! 

MADELON 
- Largo!„. Largo!„. 

CITTADINE 
Son due bottoni d'oro!„ . 
Quanto posseggo!„. 
Una crocetta! ... Prendi! „. 
a te! 

MADELON 
Son la vecchia Madelon. 
Mio figlio e morto; avea nome Roger; 
mori alla presa della Bastiglia; 
il primo suo figlio ebbe a Valmy 
galloni e sepoltura. 
Ancora pochi giorni, e io pur morró. 

e il figlio di Roger. 
L'ultimo figlio, l'ultima goccia 
del mio vecchio sangue. 
Prendecelo! 
Non dice che e un fanciullo. 
e forte„. Puó combaccere 
e morire! 

GERARD 
Noi l'accecciamo! 
Dinne il nome suo. 

MADELON 
Roger Alberto. 

GERARD 
A sera parcinl 

MADELON 
Gioia, addio! 

Porcatemelo via! 

OBYWATELKI w małych grupkach 
Bierz, co pamiątka! ... 
Dla ciebie!„. Dla ciebie!„. Pierścień! „. 

I bransoletka! ... 
Bierz! „. To dla ciebie!„. 
Tygodniowy zarobek! ... 
I srebrna klamra! ... 
Dla ciebie! 

STARA KOBIETA Made/on 
Przejście! ... Przejście! .„ 

OBYWATELKI 
Oto dwa kolczyki złote!„. 
Wszystko co mam! „. 
Krzyżyk! ... Trzymaj !.„ 
Dla ciebie! 

Ludzie rozstępują: się robiqc miejsce starej, ślepej kobiecie, która opiera się na 
ramieniu piętnastoletniego chłopca. Kobieta idzie powoli w stronę stołu, na 
którym zbiera się dary na rzecz ojczyzny. 

MADELON 
Jestem stara Madelon! 
Mój syn nie żyje. Na imię miał Roger; 
poległ, kiedy szturmem brano Bastylię ; 

jego pierworodny syn pod Valmy 
dostał galony i grób! 
Jeszcze kilka dni, a i ja umrę! 
delikatnie popychajqc chłopca do przodtt i przedstawiajqc go 
Oto syn Rogera, ostatnia kropla 
mojej starej krwi.„ 
Weźcie go! 
Nie mówcie, że to dziecko. 
Jest silny ... Może walczyć 
i umierać! 

GERARD 
Przyjmujemy go! 
Jak ma na imię? 

MA DELON 
Roger Alberto. 

Pisarz wpisuje go do rejestru 

GERARD 
Wyjedzie wieczorem. 

MADELON do chłopca 
Radości moja, żegnaj! 
ściska chłopca mocno i całuje 
Zabierzcie mnie stąd! 
Wyprowadzają: jq. 
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Chi mi da il braccio? 

VOCI DALLA STRADA 
Amici ancor cantiam, 
beviam, amici, ancor, 
danziam ognor! 
Colmo il bicchier, 
allieta il cor, 
colmo il bicchier, 
cantare e ber! 
Viva la liberca! (rip.) 
Danziam la Carmagnola! 
Evviva il suon del cannon! 
Danziam la Carmagnola! 
Evviva il suon del cannon! 
Amici ancor canciam, ecc. 

L'INCREDIBILE 
L'uccello e nella rete! 

GERARD 
Lei? 

L'INCREDIBILE 
No; il maschio. 
e al Lussemburgo! 

GERARD 
Quando? 

L'INCREDIBILE 
Stamattina. 

GERARD 
E come? 

L'INCREDIBILE 
Il caso! 

GERARD 
Dove? 

L'INCREDIBILE 
A Passy, presso un amico. 

GERARD 
Elei? 

Kto mi poda ramię? 

Podbiega kilka kobiet z tłumu; Made/on odchodzi. 
Przedstawiciele Zgromadzenia biorq urnę i wychodzą:. Girard siada przy 
stole i pisze sprawozdanie dla Komitetu. Tłum zwo/na się przerzedza. 
Mathieu ttprzqta salę, w której za chwilę ma obradować Trybunał. Z ulicy 
słychać karmaniolę. 

GŁOSY Z ULICY 
Przyjaciele, jeszcze pośpiewajmy, 
popijmy, przyjaciele, jeszcze, 
i tańczmy wciąż! 
Pełne szkło 

raduje serce, 
z pełnym szkłem 
śpiewaj i tańcz! 
Niech żyje wolność! 
Niech żyje wolność! 
Tańczmy karmaniolę! 

Wiwat huku dział! 
Tańczmy karmaniolę! 

Wiwat huku dział! 
Przyjaciele, jeszcze pośpiewajmy, itd. 

INCROYABLE podchodzqc do Girarda 
Ptaszek już w klatce! 

GERARD 
Ona? 

INCROYABLE 
Nie, ten mężczyzna. 
Jest w Luksemburgu. 

GERARD 
Od kiedy? 

INCROYABLE 
Od rana. 

GERARD 
Jak do tego doszło? 

INCROYABLE 
Przypadkiem. 

GERARD 
Gdzie był? 

INCROYABLE 
W Passy, u przyjaciół . 

GERARD 
A ona? 
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L'INCREDIBILE 
Ancor nessuna traccia. , 
Ma tal richiamo e il maschio 
per la femmina che volontariamente 
(penso e credo) essa a noi verra! 

GERARD 
No; non verra. 

L'INCREDIBILE 
Ascolta! 

GERARD 
Grida son ... Monelli aizzati. 

L'INCREDIBILE 
No; i soliti strilloni. 

STRILLONE 
L'arresto importantissimo di Andrea Chenier! 

L'INCREDIBILE 
Queste grida arriveranno a lei! 

GERARD 
Ebbene? 

L'INCREDIBILE 
Ebbene? ... 
Donnina innamorata 
che d'aspettar s'annoia, 
se passata e gia l'ora 
del desiato ritrovo al nido, 
ch'io muoia se la bella 
presaga all'ansia vinta, 
non ti discende per la via 
cosi, com'e, discinta! 
Esce correndo, e indaga, 
e vola, e scruta, e spia! 
To'! passa uno strillone? 
E vocia un nome? 
Oh, come tutta impallida! 
Ma non vacilla o china! 
Possanza dell'amor! 
In quel dolor cessa la donna 
ed eccola eroina! 
Tutto osera! Laonde, tu la vedrai! 
Pazienza! A te verra! 
E questo il mio pensier. 

INCROYABLE 
Jeszcze ani śladu. 
Lecz przynętą jest mężczyzna 
dla kobiety taką, iż sama 
jak sądzę i wierzę przyjdzie! 

GERARD 
Nie; nie przyjdzie. 

Z oddali słychać krzyki 

INCROYABLE 
Posłuchaj! 

GERARD 
Wrzaski ... Rozrabiają ulicznicy. 

INCROYABLE 
Nie, to gazeciarze. 

jakiś krzykacz przebiega pod oknem. 

GAZECIARZ 
Sensacyjne aresztowanie Andre Cheniera! 

INCROYABLE 
Ten krzyk ona też usły~zy! 

GERARD 
I co? 

Girard próbuje się przeciwstawić i odpycha lncroyable'a. 

INCROYABLE z ironicznym gestem 
Co? 
Panienkę zakochaną 

oczekiwanie nuży, 
a ponieważ minęła pora, 
schadzki w gniazdku, 
dam głowę, że twa .piękność 
trwogą zdjęta 

wybiegnie na ulicę, 
tak jak jest, na poły ubrana. 
dopóki ich nie znajdzie. 
Już biegnie, wypytuje, 
Leci tu i tam, węszy, śledzi. 
O? Nadbiega gazeciarz? 
Wykrzykuje jego imię? 
Och, jak cała pobladła! 
Lecz nie chwieje się, nie zgina! 
Potęgą jest miłość! 
Cierpienie przemienia kobietę 
w bohaterkę! 
Waży się na wszystko! Więc ujrzysz ją! 
Cierpliwości! Przyjdzie do ciebie! 

.-~,. 

Incredibile, ma vero! 

GERARD 
Piu fortemente m'odiera! ' 

L'INCREDIBILE 
Che importa? 
Nella femmina vi sono 
il corpo e il cuore; 
tu scegli il corpo: 
e la parte migliore! 
Stendi l'atto d'accusa! 

Andrea Chenier sia tosto 
deferito al tribunale ! 
Fouquier-Tinville aspetta. 
Scrivi! 

GERARD 
Esito dunque? 
Andrea Chenier segnato ha gia 
Fouquier-Tinville. 
Il fato suo e fisso. 
Oggi o doman ... 
No! e vile! e vile! 

L'INCREDIBILE 
Come vola il tempo! 
Affollan gia le vie! 
(si allontana di nuovo) 

GERARD 
Nemico della Patria?! 
e vecchia fiaba che beatamente 
ancor la beve il popolo. 

Nato a Costantinopoli? Straniero! 
Studio a Saint Cyr? Soldato! 

Traditore! Di Dumouriez un complice! 
E poeta? Sovvertitor di cuori 
e di costumi! 

Un di m'era di gioia 
passar fra gli odi e le vendette, 

Tak o tym myślę! 
To nie do wiary, lecz prawdziwe. 

Girard wstaje i przechadza się gorqczkowo 

GERARD 
I bardziej mnie znienawidzi. 

INCROYABLE 
Czy to ważne? 
Kobieta składa się 
z ciała i duszy; 
wybierz ciało, 
to lepsza połowa! 
Szykuj akt oskarżenia! 
władczym skinieniem nakazuje mu pisać 
Andre Chenier natychmiast musi 
stanąć przed Trybunałem 
Fouquier-Tinville czeka. 
Pisz! 

Oddala się i obserwuje tłum przechadzajqcy się po plam. 

GERARD siada, by pisać 
·czemu się waham? 
Andre Chenier od dawna był na liście 
Fouquier -Tinville'a. 
Los jego przesądzony. 

Dziś czy jutro ... 
Nie! to podłe! Podłe! 

Incroyable spostrzega jego wahanie i znów do niego podchodzi. 

INCROYABLE 
Jak ten czas ucieka! 
Tłoczno już na ulicach! 

znów się oddala 
Girard chwyta ponownie za pióro; zastanawia się 

GERARD 
Wróg ojczyzny? 
Stara bajka, która ciągle błogo 
upaja lud. 
zaczyna pisać 
Urodzony w Konstantynopolu? Cudzoziemiec! 
Studiował w Saint Cyr? Żołnierz! 
znowu się zastanawia, nagle nachodzi go jakaś myśl i znów zaczyna szybko pisać 
Zdrajca! Dumourieza wspólnik! 
I poeta? Gorszyciel serc 
i obyczajów! 
przy tym ostatnim oskarżeniu znów się zamyśla; jego oczy zachodzq Izami, 
wstaje i wolno przechadza się tam i z powrotem 
Kiedyś mnie uszczęśliwiało, 
że pośród nienawiści i mściwości 

atto terzo -30- akt trzeci I atto terzo -31- akt trzeci 



puro, innocente e forte. 
Gigante mi credea ... 
Son sempre un servo! 
Ho mutato padrone. 
Un servo obbediente di violenta passione! 
Ah, peggio! Uccido e tremo, 
e mentre uccido io piango! 
Io della Redentrice figlio, 
pel primo ho udito il grido suo 
pel mondo ed ho al suo il mio grido 
unito ... Or smarrita ho la fede 
nel sognato destino? 
Com'era irradiato di gloria 
il mio cammino! 
La coscienza nei cuor 
ridestar delle genti, 
raccogliere le lagrime 
dei vinti e sofferenti, 
fare del mondo un Pantheon, 
gli uomini in dii mutare 
e in un sol bacio, 
e in un sol bacio e abbraccio 
tutte le genti amar! (etc.) 
Or io rinnego il santo grido! 
Io d'odio ho colmo il core, 
e chi cosi m'ha reso, fiera ironia 
e l'amor! 

Sono un voluttuoso! 
Ecco il novo padrone: il Senso! 
Bugia tutto! 
Sol vero la passione ! 

L'INCREDIBILE 
Sta bene! 
Ove trovarti se .. . 

GERARD 
Qui resto. 

MADDALENA 
Carlo Gerard? 

MATHIEU 
La! entrate! 

MADDALENA 
Se ancor di me vi sovvenite non so! 

byłem czysty, niewinny i silny. 
W swą wielkość wierzyłem .. . 
Lecz ciągle jestem sługą! 
Zmieniłem tylko pana. 
Uległy sługa dzikich żądz! 
Ach, gorzej! Zabijam i drżę, 
Mordując leję łzy! 

Ja, Rewolucji syn, 
pierwszy, który jej wołanie 
usłyszał na całym świcie i swój złączył krzyk 
z jej ... Czy straciłem teraz wiarę 
w moje wyśnione przeznaczenie? 
Jakże promieniał blask sławy 
na mojej drodze! 
Sumienie w sercach 
budzić ludzkości, 

otrzeć łzy 

pciiiżonych i cierpiących, 
zmienić glob ziemski w Panteon, 
ludzi w bogów przemienić, 
jednym jedynym pocałunkiem, 
jednym pocałunkiem, jednym uściskiem 
cały ludzki ród ukochać! ltd. 
Teraz wyrzekam się tego świętego głosu! 
Nienawiść przepełnia moje serce, 
a co mnie tak odmienił - o, ironio, 
miłość! 

z rozpacz4 
Płonę pożądaniem. 

Oto mój nowy pan: zmysłowość! 
Kłamstwo wszystko! 
Prawdą jest tylko namiętność! 

Girard widzqc nadchodzqcego Incroyable'a podpisuje akt i oddaje mu. 

INCROYABLE 
Świetnie! 
Gdzie cię znajdę, gdy .. . 

GERARD 
Tu zostanę. 

Incroyable oddala się , równocześnie wchodzi pisarz sqdowy Trybuna/u 
Rewolucyjnego. Girard podaje mtt kilka dokumentów, wśród nich listę 

oskarżonych z nazwiskiem Andri Chiniera. Pisarz zabiera papiery 
i odchodzi. 

MADELEINE w drzwiach 
Charles Gerard? 

MATHIEU 
Tam! Wejdźcie! 

MADELEINE wchodz4c, do Girarda 
Nie wiem, czy pan mnie sobie przypomina. 
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Maddalena di Coigny. 

on m'allontanate! 
non m'ascoltate 
perduta! 

ARD 
pettava! Io ci volevo qui! 
che come veltri ho a te 

to orde di spie! 
a tutte le vie 
pupilla e penetrata, 

gni istante! 
r averti, preso ho il tuo amante! 

DALENA 
Qui sto! 

catevi! 

ARD 
dio! 

DALENA 
m'avete qui voluta? 

RARD 
ti volti qui? 
ti voglio! 
cie) e scritto nella vita cua! 
cie) volle il mio voler possente! 
ale e vedi s'e avverato! 
voluto allor che tu piccina 

an prato con me correvi lieta, 
ll'aroma d'erbe infiorate 
vaggie rose ! 
i il di che mi fu detto: 
a tua livrea!" e, come fu sera, 

e studiavi un passo di minuetto, 
onato e muto, aprivo 

udevo una portiera. 
sia in te cosi gentile 
faun pazzo, grande e vile! 
~ Che importa? Sia! 
un'ora sola, 

io quell'ebbrezza 
i occhi profondi! 
io pur, io pur voglio 

are le mie mani nel mare 
i capelli biondi! 

mmi che farai contro 
amor? 

Jestem Madeleine de Coigny. 
odbierajqc gest Girarda jako próbę pozbycia się jej 
Ach, proszę mnie nie odtrącać! 
Jeżeli mnie pan nie wysłucha, 
będę zgubiona! 

GERARD 
Czekałem na ciebie! Pragnąłem cię tu zwabić! . 

To ja twoim śladem jak psy 
słałem hordy szpiegów. 
Wszystkie ulice przeszukiwały moje oczy 
W każdej chwili! 
To ja, by cię zdobyć, pojmałem twego kochanka! 

MADELEINE 
To pan! Masz mnie! 
Mścij się! 

GERARD 
Nie czuję nienawiści! 

MADELEINE 
Czemu chciał mnie pan tu zwabić? 

GERARD 
Czemu pragnąłem cię zwabić? 
Bo cię pragnę! 
Bo tak jest zapisane w księdze twego życia! 
Bo tak niezłomna jest moja wola. 
Tak chciał los i tak się stało . 

Pragnąłem cię, gdy jeszcze jako dziewczynka 
ganiałaś ze mną po łące 
wśród zapachów kwitnących traw i dzikich róż! 
Pragnąłem cię i wtedy, gdy mi powiedziano: 
„oto twoja liberia"! 
I tego wieczora, 
gdy ćwiczyłaś krok menueta, 
a ja, w stroju sługi i niemy, rozsuwałem 
i zasuwałem portierę . 

Poetycka twoja natura, tak powabna, 
doprowadziła mnie do szaleństwa, 
ogromnego i potwornego! 
Lecz cóż? Czy co ważne? Niech tam! 
Choćby na jedną jedyną godzinę 
Pragnę zatonąć 

w oczy twoich głębi! 
Ja, właśnie ja, właśnie ja pragnę 
zatopić moje ręce w morzu 
twoich jasnych włosów. 

wstaje z wyniosłości4 
Więc powiedz, jak oprzesz się mojej 
miłości? 
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MADDALENA 
Io corro nella via! 
Il nome mio vi grido! 
Ed e la morte che mi salva! 

GERARD 
No, tu non lo farai! No! 
Tuo malgrado, tu mia sarai! 

MADDALENA 
Ah! .. . 

Se della vita sua tu fai prezzo 
il mio corpo, ebbene, prendimi! 

GERARD 
Comesa amare! 

MADDALENA 
t.a mamma morta m'hanno alla porta 
della stanza mia; moriva e mi salvava! 
1,vi a notte alta io con Bersi errava, 
:iuando ad un tratto un łivido bagliore 
i'uizza e rischiara innanzi a' passi miei 
la cupa via! Guardo! 
Hrucia~a il loco di mia culla! 
Cosl fui sola! E intorno il nulla! 
Farne e miseria! Il bisogno, il periglio! 
Caddi malata, e Bersi, buona e pura, 
di sua bellezza ha fatto un mercato, 
un contratto per me! 
Porto sventura a chi bene mi vuole! 

Fu in quel dolore 
che a me venne l'amor! 
Voce piena d'armonia e dice: 
„Vivi ancora! Io son la vita! 
Ne' miei occhi e il tuo cielo! 
Tu non sei sola! 
Le lacrime tue io le raccolgo! 
Io sto sul tuo cammino e ti sorreggo! 
Sorridi e spera! 
Io son l'amore! 
Tutto intorno e sangue e fango? 
Io son divino! Io son l'oblio! 
Io sono il dio 
che sovra il mondo 
scendo da l'empireo, 
fa della terra 
un ciel! Ah! 
Io son !'amore, io son !'amor, l'amor" 
E l'angelo si accosta, bacia, 

MADELEINE 
Wybiegnę na ulicę! Będę wykrzykiwać swoje imi 
I śmierć mnie zbawi! 

Girard zastawia sobq drzwi 

GERARD 
Nie, nie zrobisz tego! Nie! 
Nawet wbrew sobie, moja będziesz! 

MADELEINE 
Ach! ... 
owładnięta pewnq myślq 
Jeśli za jego życie ceną 
będzie moje ciało , to proszę - bierz mnie! 

podchodzi do niego powoli, wzniosła w swoim poświęcen 

GERARD wybuchajqc płaczem 
Jakże go kocha! 

MADELEINE 
Matkę zabili u drzwi 
mego pokoju; umarła, by mnie ocalić! 
Później w nocy, gdy z Bersi błądziłam, 

nagle na trakcie siny blask 
rozbłysnął i rozświetlił przede mną 
mroczną drogę! Spojrzałam! 
Rodzinna płonęła kolebka! 
Zostałam sama! Wokół mnie nicość! 
Głód i nędza! Troski i niebezpieczeństwo! 
Zachorowałam, a Bersi, dobra i czysta, 
kupczyła swą urodą, 

sprzedawała się dla mnie! 
Unieszczęśliwiam tych, którzy mnie kochają! 
nagle z oczyma pionqcymi wielkq radościq 
W tym cierpieniu 
przyszła do mnie miłość ! 

Głos pełen harmonii rzekł do mnie: 
„Żyć musisz! Ja jestem życiem! 
W moich oczach odnajdziesz niebo! 
Już nie jesteś sama! 
tzy twoje otrę! 
Będę ci towarzyszył i cię wspierał! 
Uśmiechnij się z nadzieją. 
Ja jestem miłością! 
Czy wszystko wokół to krew i błoto ? 

Ja jestem bogiem. Jestem zapomnieniem. 
Ja jestem bogiem, 
który da zapomnienie, 
Jestem bogiem, zesłanym z niebios, 
co ziemię chce przemienić 
w raj! Ach! 
Jestem miłością, jestem miłością , miłością." 

To anioł zbliża się i całuje 
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e vi bacia l 
Corpo di r 
Prendilo cl 
Io son gia 

GERARI: 
Perduto! 
La mia vit 

MADDAl 
Voi lo pot1 
Stamane e 

GERARI 
Ma chi l'o 
ha prepan 
la sua mot 

La follagi 
di lacrime 

Udite? e il 
Sono i ger 
Ela stagi 

MAD DAJ 
Salvatelo! 

GERARI 
La rivoluz 

MADDA: 
Salvatelo! 

GERARI 
Il tuo pefl 
Grazie! 
Io l'ho pe 

MERCA!' 
Mamma < 

MATHIE 
Ohe, Citt 

ALTRE ~ 
Di qui si' 
a perfezio 

morte! 
oribonda e il corpo mio. 
nque. 

morta cosa! 

per salvarlo! 

ENA 
te! 
li arrestato fu. 

iava per oggi 
o il suo giudizio, 
e! 

, curiosa ed avida 
di sangue! 

calcio dei fucili! 
darmi! 

Chenier! 

ENA 

one i figli suoi divora! 

ENA 

ono e la mia forza! 

duto, difenderlo sapró! 

TINE 
adet! Presso alla sbarra, qui! 

u 
dina, un po' di discrezione! 

ERCANTINE 
ede e si ode 
e! 

Pocałunkiem śmierci! 

Ciałem konającej jest moje ciało. 

Weź je więc! Jestem już martwym przedmiotem! 

Pisarz sqdowy zbliża się do Girarda, oddaje mu papiery i wraca do 
swojego pokoju. Girard przeglqda dokumenty, rzuca okiem na listę nazwisk 
oskarżonych. Jedno nazwisko zwraca jego uwagę: Chinier. 

GERARD 
Zgubiony! 
Dam życie za jego ocalenie! 

MADELEINE 
To jest w pana mocy! 
Dopiero rankiem go aresztowano. 

GERARD 
Lecz ktoś, kto go nienawidził , 

na dziś przygotował jego proces, 
jego śmierć! 
za11waża gromadzqcy się tłum na ulicy i przy wejściu 
Motłoch już tu jest, 
Ciekawski i żądny widoku · 
łez i krwi! 
z sqsiedniego pokoju dobiega szczęk karabinów i szabli żandarmów 
Słyszy pani? Kolby! 
To żandarmi! 
Przywiedli Cheniera! 

MADELEINE 
Ocal go! 

GERARD 
Rewolucja pożera swoje dzieci! 

MADELEINE 
Ocal go! 

Girardpodbiega do sto/u i pisze liścik do Prezesa Trybuna/u. 

GERARD 
Twoje przebaczenie doda mi sił! 
Dziękuję! 

Ja go zgubiłem i ja go obronię! 

Podniecony tłum wpada z tumultem do sali 

PRZEKUPKI do jakiejś staruchy 
Matko Cadet! Chodźcie bliżej barierki, tutaj! 

MATHIEU 
Hej, obywatelko, trochę umiaru! 

INNE PRZEKUPKI do towarzyszek 
Stąd widać i słychać 
wspaniale! 
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MATHIEU 
Oggidi grande infornata, pare. 

ALCUNE VECCHIE 
Qui si gode la vista d'ogni cosa! 

UNA PESCIVENDOLA 
Venite qua, cittadina Babet! 

CITTADINI VAR! 
Molti ex! ... La Legray! .. . 
E un poeta! ... Venite! .. . 
Si... 

MERCATINE 
Piu in la! 

LE VECCHIE 
Voi piu in la! 

MATHIEU 
Ohe la, quelle lingue cittadine!" 

CITTADINE 
Voi state bene? ... 
Si! e voi? .. . 
Cosi cosi! .. . 
Venite dal mercato? 
Io no! Dalla barriera! 
Notizie avete? ... 
No!. .. 
E voi nulla sapete? ... 
Hanno accresciuto il pane! ... 
Lo so, lo so! ... 
e un tiro di quel cane cl. inglese 
detto Pitt! ... 

MATHIEU 
Passo ai giurati! 

GERARD 
Eccoli, i giudici. 

CITTADINI 
Chi presiede e Dumas! ... 
Vilate! ... Pittore! ... 
L'altro e lo stampatore, 
tribuno Nicolas? ... 
Ecco laggiu Fouquier! 

L'accusatore pubblico! 

MATHIEU 
Będzie dziś, zdaje się, wielk 

STARE KOBIETY 
Stąd możemy nacieszyć ocz 

HANDLARKA RYB 
Chodźcie tu, obywatelko B 

RÓŻNI OBYWATELE 
Mnóstwo zdeklasowanych! 
I jakiś poeta! ... Chodźcie tu 
Tak! ... 

PRZEKUPKI kłócq się ze st, 
Przesuńcie się! 

STARUCHY 
Same się przesuńcie! 

MATHIEU ingeruje 
Hej, co za język, obywatelk 

- -- -

OBYWATELKI gawędzqc m 
Dobrze wam się wiedzie? ... 
Tak, a wam? ... 
Jako tako! ... 
Wracacie z rynku? 
Ja nie! Idę od rogatek! 
Są jakieś nowinki? ... 
Nie! ... 
A wy nic nie wiecie? ... 
Znowu .zdrożał chleb! ... 
Wiem, wiem!. .. 
To sprawka tego angielskie 
Tego Pitta! ... 

Idq przysięgli, a za nimi sędz 

MATHIEU 
Miejsce dla przysięgłych! 

GERARD do Madeleine 
Oto i sędziowie! 

OBYWATELE 
Przewodniczy Dumas! 
Vilate! ... To malarz! 
Ten drugi to drukarz, 
trybun Nicolas? 
Tam z tyłu to Fouquier-Tin 
Wchodzi Fouquier-Tinville 
Oskarżyciel publiczny! 
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MADDALENA 
E gli accusati? 

GERARD 
Di la, presso ai giurati. 

MADDALENA 
Ecco ... mi manca l'anima! 

MADDALENA 
Egli non guarda. 
Ah, pensa a me! 

MATHIEU 
Silenzio! 

DUMAS 
Gravier de Vergennes! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Un ex referendario. 

CITTADINI 
e un traditore! e un traditore! 
e un traditor! 

DUMAS 
Laval-Montmorency! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Convento di Montmartre. 

CITTADINI 
Aristocratica! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Taci! 

CITTADINI 
A che parlar? Sei vecchia! 
Taci e muori! 

DUMAS 
Legray! 

-- - --

MADELEINE przyciskajqc się trwożliwie do Girarda 
A oskarżeni? 

GERARD wskawjqc na ciqgle jeszcze zamknięte drzwi za przysięgłymi 
O tam, w środku ... 
... blisko przysięgłych . 

Drzwi się otwierajq i Madeleine tłumi krzyk 

MADELEINE 
Oto oni! Dusza we mnie zamiera! 

Wkracza ośmiu żandarmów, którzy wprowadzajq oskarżonych jednego za 
drugim, jako ostatni idzie Chinier. Za nim znowu żandarmi. 

MADELEINE 
On nie patrzy. 
Och, myśli- o mnie! 

MATHIEU do poszeptujqcych przekupek 
Cisza! 

DUMAS wywołujqc oskarżonych 
Gravier de Vergennes! 

FOUQUIER-TINVILLE czytajqc notatkę 
Były referendarz. 

OBYWATELE 
To zdrajca! To zdrajca! 
To zdrajca! 

DUMAS nakazuje oskarżonemu usiqść i wyczytuje następne nazwisko 
Laval-Montmorency! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Z klasztoru na Montmartrze! 

OBYWATELE 
Arystokratka! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Milczeć! 

Zakonnica podnosi rękę na znak, że chce przemówić. 

OBYWATELE 
Co tu gadać? Jesteś stara! 
Milcz i umieraj! 

Zakonnica rzuca tłumowi gasnqce spojrzenie 

DUMAS 
Legray! 
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CITTADINI 
Ah! 

DUMAS 
Andrea Chenier! 

GERARD 
Coraggio! 

MADDALENA 
O amore! 

CITTADINI 
Ecco il poeta! 
Fouquier-Tinville attentamente legge! 
Pericoloso e l'accusato! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Scrisse contro la rivoluzione! 
Fu soldato con Dumouriez! 

CITTADINI 
e un traditor! 

CHENIER 
Menti! 

FOUQUIER-TINVILLE, DUMAS 
Taci! 

GERARD 
Pada! 

MADDALENA 
O mio amore! 

CITTADINI 
Parli! Parli! ... 
Si discolpi dalle accuse! 

GERARD 
Io son che ció feci ! 

CHENIER 
Si, fui soldato 
e glorioso aff rontato ho la morte 
che, vile, qui mi vien data. 
Fui letterato, 
ho fatto di mia penna arma feroce 
contro gli ipocriti! 
Con la mia voce ho cantato la patria! 
Passa la vita mia come 
una bianca vela: 

Wstaje młoda kobieta, chce przemówić, ale tłum nakawje jej milczeć. 

OBYWATELE 
Ach! 

DUMAS 
Andre Chenier! 

GERARD do Madeleine 
Odwagi! 

MADELEINE patrz4c na Chiniera 
Miłości moja! 

OBYWATELE 
To ten poeta! 
Fouquier-Tinville czyta uważnie . 

Niebezpieczny ten oskarżony! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Pisał przeciw Rewolucji! 
Służył pod Dumouriezem! 

OBYWATELE 
Zdrajca! 

CHENIER do Fouquier-Tinville'a 
Kłamiesz! 

FOUQUIER-TINVILLE, DUMAS 
Milcz! 

GERARD 
Mów! 

MADELEINE 
O, miłości moja! 

OBYWATELE 
Niech mówi! Niech mówi! 
Niech obali oskarżenia! 

GERARD zrozpaczony do Madeleine 
Ja to zrobiłem! 

CHENIER 
Tak, byłem żołnierzem, 
ale dumnie patrzyłem w twarz śmierci, 
która teraz haniebnie ma być mi zadana. 
Byłem poetą, 
a moje pióro stało się okrutną bronią 
przeciw hipokrytom! 
Głosem natchnionym opiewałem ojczyznę! 
Przepływa życie moje niczym biały 
żaglowiec, 
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essa inciela le amenne 
al sole che le indora 
e affonda la spumante prora 
ne l'azzurro dell'onda ... 
Va la mia nave spinta dalia sorte 
a la scogliera bianca della morce? 
Son giunto? Sia! 
Ma a poppa io salgo 
e una bandiera trionfale 
sciolgo ai venti, e su vi e scritto: Patria! 

A lei non sale il tuo fango! 
Non sono un traditore. 
Uccidi? Ma lasciami l'onor! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Udiamo i testimoni. 

GERARD 
Datemi il passo! Carlo Gerard! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Sta ben; pada! 

GERARD 
L'atto di accusa e orribile menzogna! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Se tu l'hai scritto?! 

GERARD 
Ho denunziato il falso 
e lo confesso! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Mie faccio queste accuse 
e le rinnovo! 

GERARD 
La tua e una vilta! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Tu offendi la patriae la giustizia! 

CITTADINI 
Esso e un sospetto, fu comprato! 

wznoszący ku niebu swoje maszty, 
ku słońcu, które je złoci, 
i zanurzający dziób w pianie błękitnych fal... 

Czy mój okręt, gnany przeznaczeniem, 

zmierza ku białej rafie 
śmierci? 

Czy to już kres? A niechby! 
Lecz wspinam się na rufę 
i flagę triumfalną rozwijam na wietrze, z napisem: 

„Ojczyzna!" 
do Fouquiera-Tinville'a 
Nie dosięgnie jej twoje błoto! 
Nie jestem zdrajcą! 
Zabijesz mnie? Lecz zostaw mi honor! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Przesłuchajmy świadków! 

Podczas gdy Mathieu i Incroyable wychodz4 naprzód, Girard przeciska się 

przez tłum. 

GERARD 
Zróbcie mi przejście! Jestem Charles Gerard! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Dobrze - mów! 

GERARD 
Akt oskarżenia to ohydne kłamstwo! 

FOUQUIER-TINVILLE zdziwiony 
Przecież to ty go napisałeś? 

podnosi dokument w górę 

GERARD 
Fałszywie oskarżyłem, przyznaję! 

poruszenie w tłumie, krzyki zdumienia, Fouquier-Tinville się podnosi 

i gor4czkowo stuka palcem w pismo Girarda. 

FOUQUIER-TINVILLE 
Więc ja ponawiam oskarżenie i podtrzymuję! 

GERARD 
To łajdactwo! . 

FOUQUIER-TINVILLE 
Znieważasz ojczyznę i sprawiedliwość! 

OBYWATELE 
On jest podejrzany„. Przekupiony! 
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GERARD 
Qui la giustizia ha nome tirannia! 

CITTADINI 
Taci!. .. 

GERARD 
Qui e un orgia d'odi e di vendette! 
Il sangue della patria qui cola! 
Siam noi che feriamo 
il petto della Francia! 
Chenier e un figlio della Rivoluzione! 
L'alloro a lui, 
non dategli la morte! 
La Patria e gloria! 

CITTADINI 
... Taci! Taci! Taci! 
Alla lanterna! 
Si, fuori della legge! 
Alla lanterna! Alla lanterna! 
Egli e un traditore! 
Fu comprato! Fu comprato! 
Taci! Taci! 
Imponigli silenzio, o Dumas! .. . 

GERARD 
Odila, o popolo, la e la patria, 
dove si muore colla spada in pugno! 
Non qui dove le uccidi i suoi poeti. 

CHENIER 
O generoso! o grande! 
Vedi! Io piango! 

GERARD 
Guarda !aggiu! 
Quel bianco viso ... 
e lei! 

CHENIER 
Lei? Maddalena? 

Ancor l'ho riveduta! 
Or muoio lieto! 

GERARD 
Taka sprawiedliwość zwie się tyranią! 

OBYWATELE 
... on jest przekupiony! 
Milcz! ... 

GERARD 
Co za orgia nienawiści i zemsty! 
Tu się przelewa krew ojczyzny! 
To my zadajemy cios Francji. 
Chenier to syn Rewolucji. 
Dajcie mu wawrzyn, a nie wyrok 
Śmierci! 
Ojczyzna to chwała! 

OBYWATELE 
... Milcz! Milcz! milcz! 
Na latarnię! 
Tak! Co tam prawo! 
Na latarnię! Na latarnię! 
To zdrajca! 
J est przekupiony! Jest przekupiony! 
Milcz! Milcz! 
Każ mu zamilknąć, Dumas! .. . 

.. . Milcz! 

Odzywają się werble, oddział żołnierzy wyrusza na wojnę. 

GERARD 
Słuchajcie, ludzie, tam jest ojczyzna, 
gdzie się umiera z bronią w ręku! 
A nie tam, gdzie morduje się swych poetów! 

Fouquier-Tinville daje przysięgłym znak, by sie wycofali, ci odchodzą; 

Girard podbiega do Chiniera, obejmuje go i całuje. 

CHENIER ściskając Girarda 
O, wielkoduszny! O, szlachetny! 
Widzisz, ja płaczę . 

GERARD 
Spójrz tam! 
To blade oblicze .. . 
To ona! 

CHENIER 
Ona? Madeleine? 
przysięgli wracają; ich przewodniczący podaje przez pisarza sądowego 
wyrok Dumasowi 
Więc jeszcze raz ją ujrzałem! 
Teraz szczęśliwy umieram. 
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GERARD 
Io spero ancora. 

DUMAS 
Morte! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Morte! 

MADDALENA 
Andrea! Rivederlo! 

ATTO QUARTO 

SCHMIDT 
Cittadino, men duol, ma e tardi assai. 

RO U CHER 
Pazienta ancora un attimo! 

CHENIER 
Non piu„. 

RO U CHER 
Leggi! 

GERARD 
Ciągle jeszcze mam nadzieję! 

Dumas rzuca krótkie spojrzenie na werdykt, głęboka cisza . 

DUMAS 
Śmierć! 

FOUQUIER-TINVILLE 
Śmierć! 

Fouquier-Tinville daje znak oskarżonym, by wyszli. Żandarmi wprowadzają 
skazańców. 

Madeleine wydaje_z siebie krzyk rozpaczy i zaczyna łkać. 

MADELEINE 
Andrea! Rivederlo! 

koniec aktu trzeciego 

AKT CZWARTY 

Dziedziniec więzienia Saint-Lazare. Głęboka noc. 

Andri Chinier siedzi pod latarnią i na małej deseczce pisze ołówkiem 
zrobionym z kawałka ołowiu; pisze to szybko, to znów zatrzymuje się 

szukając właściwych rymów. Obok niego staje Roucher. 

Schmidt wchodzi na podwórzec i zbliża się do Rortchera. 

SCHMJDT 
Obywatelu, przykro mi, ale już późno. 

Roucher wskazuje na Chiniera i daje Schmidtowi znak, by milczał; potem 
wygrzebuje z kieszeni trochę pieniędzy i daje je Schmidtowi. 

RO U CHER 
Jeszcze chwilę cierpliwości! 

Schmidt wychodzi 

CHENIER przestaje pisać 
Wystarczy! 

RO U CHER 
Czytaj! 
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CHENIER CHENIER 

Pochi versi ... Parę wersów ... 

RO U CHER RO U CHER 

Leggi! Czytaj! 

CHENIER CHENIER 

Come un bel dl di maggio Tak jak piękny dzień majowy, 

che con bacio di vento który z pocałunkiem wiatru 

e carezza di raggio i pieszczotą promieni 

si spegne in firmamento, gaśnie na firmamencie, 

col bacio io d'una rima, z pocałunkiem rymu 

carezza di poesia, i pieszczotą poezji 

salgo l'estrema cima i ja osiągam najwyższy szczyt 

dell'esistenza mia. mojego istnienia. 

La sfera che cammina Koło, którego obroty 

per ogni umana sorte los wyznaczają każdego człowieka, 

ecco gia mi avvicina przybliża mnie teraz 

all'ora della morte, do godziny śmierci, 

e forse pria che l'ultima i być może zanim ostatnią 

mia strofe sia finita, strofę swoją ukończę, 

m'annuncera il carnefice kat obwieści mi 

la fine della vita. koniec żywota . 

Sia! Strofe, ultima Dea! Niech się stanie! Poezjo, najwyższa bogini! 

ancor dona al tuo poeta Daj jeszcze raz swojemu poecie 

la sfolgorante idea, olśniewającą myśl , 

la fiamma consueta; ten, co zawsze, płomień; 

io, a te, mentre tu vivida a ja z tobą, która żywo 

a me sgorghi dal cuore, płyniesz z mojego serca, 

daró per rima il gelido zrymuję lodowaty 

spiro d'un uom che muore. oddech człowieka, który umiera. 

Roucher ściska Chiniera. Wraca Schmidt. Przyjaciele podajq sobie ręce 

i rozstajq się ze wzrttszeniem. 
Słychać na zewnqtrz głos Mathieu, który śpiewa Marsyliankę . 

Rozlega się pukanie do bramy więzienia. Schmidt, który odprowadzi/ 

Chiniera, wraca i otwiera bramę. Wchodzi Girard z Madeleine. Girard 

pokazuje Schmidtowi przepustkę, wskazujqc na Madeleine. 

GERARD GERARD 

Viene a costei concesso Ta kobieta ma zezwolenie 

un ultimo colloquio .. . na ostatnią rozmowę . 

SCHMIDT SCHMIDT przerywa mu 

Il condannato? Skazany? 

GERARD GERARD 

Andrea Chenier. Andre Chenier! 

SCHMIDT SCHMIDT 

Sta ben. Dobrze. . 
MADDALENA MADELEINE do Girarda 

Il vostro giuramento vi sovvengo. Pamiętasz o swej obietnicy? 
do Schmidta 
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Słuchaj! 

Pomiędzy skazanymi, którzy zginą jutro, 
jest młoda kobieta. 

SCHMIDT 
To ta Legray. 

MADELEINE 
Właśnie, 

ona musi żyć! 

SCHMIDT 
A jak mam wymazać z listy 
jej nazwisko? 

MADELEINE 
Czy ważne nazwisko, 
jeśli w zastępstwie kto inny 
za nią odpowie? 

SCHMIDT 
W porządku ... Lecz kto ? 

MADELEINE 
Ja sama! 

SCHMIDT do Girarda 
Ona? 
do Madeleine 
Ty, obywatelko? 

Girard potakujqco kiwa g/owq. Madeleine daje Schmidtowi klejnoty i ma/q 

sakiewkę . 

MADELEINE do Schmidta 
Dla ciebie! Tu klejnoty. 
A to pieniądze. 

Schmidt otwiera sakiewkę i widzi b/yszczqce z/oto. 

SCHMIDT 
Rzadki to widok w czasach 
asygnat! 
do Girarda 
Nie chciałbym ... Rozumiesz? ... 
naśladuje ruch gilotyny 
O niczym nie wiem! 
do Madeleine 
Na dźwięk nazwiska Legray 
wskocz szybko! 
Ja o niczym nie wiem! 
O niczym! 

Bierze od Madeleine przep11stkę, żeby dać jq Legray. Chowa pieniqdze 

i klejnoty i idzie po więźnia Chiniera. 
Madeleine podchodzi do p/aczqcego Girarda. 
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MADDALENA 
Benedico il destino! 
Benedico la morte! 

GERARD 
O Maddalena, tu fai della morte 
la piu invidiata sorte! 

Salvarli! Da Robespierre ancora! 

CHENIER 
Vicino a te s'acqueta 
I' irrequieta anima mia; 
tu sei la meta d'ogni desio, 
d 'ogni sogno, d 'ogni poesia! 

Entro al tuo sguardo 
l' iridescenza scerno 
de li spazi infiniti. 
Ti guardo; 
in questo fiotto verde 
di tua larga pupilla erro coll'anima! 

MADDALENA 
Per non lasciarti son qui ; 
000 e UO addio! 
Vengo a morire con te! 
Fiol il soffrire! 
La morte nell 'amarti! 
Ah! Chi la parola estrema dalle labbra 
raccoglie, e Lui, l'Amor! 

CHENIER 
Tu sei la meta dell 'esistenza mia! 

CHENIER, MADDALENA 
Il nostro e amore d 'anime! 

MADDALENA 
Salvo una madre. 
Maddalena all 'alba ha nome 
per la morte 
Idia Legray. 
Vedi? 
La luce incerta del crepuscolo 
giu pe' squallidi androni gia lumeggia. 

Abbracciami! 
Baciami! Amante! 

MADELEINE 
Błogosławię zrządzenie losu! 
Błogosławię własną śmierć! 

GERARD 
Och, Madeleine, czynisz ze śmierci, 
los godny pozazdroszczenia! 
slyszqc nadchodzqcych Schmidta i Chiniera, odchodzi szybko na następny 
dziedziniec 
Muszę ich ocalić! Raz jeszcze do Robespierre'a! 

Girard wybiega. Wchodzi Chinier. W świetle latarni rozpoznaje Madeleine. 

CHENIER 
Gdy jestem blisko ciebie, ucisza się 
moja niespokojna dusza; 
ku tobie mkną moje wszystkie pragnienia, 
wszystkie marzenia, cała poezja! 
patrzy na niq ewie 
W twym spojrzeniu widzę 
tęczowy blask nieskończonych dali . 
Patrzę na ciebie; 
w zielonej toni 
twych wielkich oczu 
błąka się moja dusza. 

MADELEINE 
Jestem tu, by cię nie opuścić ; 

to nie jest pożegnanie! 
Przychodzę , by umrzeć z tobą! 
To kres cierpienia. 
Śmierć z miłości! 
Ach, ostatnie słowo z mych warg 
dobędzie ona: Miłość! 

CHENIER 
Tyś celem mego życia! 
Nasza miłość ... 
.. . to miłość dusz! 

MADELEINE 
Nasza miłość to miłość dusz! 
Ocalam matkę! 
Madeleine dziś skoro świt 
przyjmie, by umrzeć, 
imię Idy Legray. 
Widzisz? 
Niepewne światło dnia 
rozjaśnia posępne krużganki. 

przyciqga do siebie Chiniera i przytula do swojej piersi 
Obejmij moi~ ! 
Pocałuj mnie! Kochany! 

atto quatro -44- akt czwarty 
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NIER 
glio di bellezza! 

fo tu, de !'anima! 
o amor, sublime amante, 
re, e ciel, luce di sole 
tri ... 
mondo! e il mondo! 

DDALENA 
nte! Amante! 

NIER, MADDALENA 
stra morte e il trionfo dell'amor! 

CHENIER 
Ah benedico, benedico la sorte! 

MADDALENA 
Nell'ora che si muore 
eterni diveniamo! 

CHENIER 
Morte! 

MADDALENA 
lnfinito! 

MADDALENA, CHENIER 
Amore! Amore! 

CHENIER, MADDALENA 
e la morte! 

CHENIER 
Ella vien col sole! 

MADDALENA 
Ella vien col mattino! 

CHENIER 
Ah, viene come !'aurora! 

MADDALENA 
Col sole che la indora! 

CHENIER 
Ne viene a noi dal cielo, 
entro un vel di rose e viole! 

CHENIER calujqc jq namiętnie 
Dumo piękności! 
całuje jq znowu 
Ty jesteś triumfem duszy! 
Twoja miłość, moja wzniosła kochanko, to 
morze, niebo, światło słońca 
i gwiazd ... 
... to świat! To świat! 

MADELEINE 
Kochany! Kochany! 

CHENIER 
Nasza śmierć to triumf miłości! 

MADELEINE 
Nasza śmierć ... 
... to triumf miłości! 

CHENIER 
Ach, błogosławię, błogosławię los! 

MADELEINE 
W godzinie śmierci zacznie się wieczność. 

CHENIER 
Śmierć! 

MADELEINE 
Wieczność! 

CHENIER, MADELEINE 
Miłość! Miłość! 

Dźwięki werbli oglaszajq, że nadjeżdża wóz kata Samona. 

CHENIER, MADELEINE 
To śmierć! 

CHENIER 
Przybywa wraz ze słońcem! 

MADELEINE 
Przybywa wraz z porankiem! 

CHENIER 
Ach, nadchodzi jak jutrznia! 

MADELEINE 
Wraz ze słońcem, co ją ozłaca! 

CHENIER 
Przybywa do nas z nieba, 
w woalu z róż i fiołków! 

atto quatro -4 5- akt czwarty 



MADDALENA, CHENIER 
Amor! Amor! 
Infinito! 
Amor! Amor! 

SCHMIDT 
Andrea Chfoier! 

CHENIER 
Sonio! 

SCHMIDT 
Idia Legray! 

MADDALENA 
Sonio! 

CHENIER, MADELEINE 
Miłość! Miłość! 
Nieskończona! 

Miłość! Miłość! 

SCHMIDT 
Andre Chfoier! 

CHENIER 
To ja! 

SCHMIDT 
Ida Legray! 

MADELEINE 
Toja! 

Madeleine i Chinier wchodzq na wóz Sansona 

CHENIER, MADELEINE 
Witaj nam śmierci! 

Kiedy odjeżdża wóz, wraca Girard. W ręce trzyma pismo Robespierre'a, 
który odmówił mu posłuchania. „Nawet Platon wygna/ poetów ze swojej 
republiki." 

koniec aktu czwartego i ostatniego opery 
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Grzegorz INQWAK 
Urodzony w Poznaniu, studiował grę na skrzypcach 

w klasie Jadwigi Kaliszewskiej, kompozycję u Floria

na Dąbrowskiego i dyrygenturę pod kierunkiem Witol

da Krzemieńskiego i Stefana Stuligrosza. 

Międzynarodową karierę rozpoczął w 1984 roku wygrywając prestiżowy Konkurs Dyry

gencki im. Ernesta Ansermeta w Genewie, w którym zdobył również wszystkie nagro

dy specjalne: Grand Prix Patek Philippe, Prix Suisse, Prix Rolex oraz American Patrona

ge Prize. W następnym roku w Bazylei przyznano mu nagrodę Europaische Forderpreis 

tur Musik dla Europejskiego Muzyka Roku. 

Od tego czasu artysta dyryguje czołowymi orkiestrami świata, m.in. London Symphony 

Orchestra, Orchestre Symphonique de Montreal, Orchestre National de France. 

Był pierwszym w historii stypendystą Eastman School of Music na dyrygenckim stu

dium doktoranckim. Swój kunszt doskonalił w Tanglewood (USA) pracując z takimi mi

strzami batuty, jak Leonard Bernstein, Igor Markevitch, Seiji Ozawa i Erich Leinsdorf. 

W 1992 roku na zaproszenie Kurta Masura był asystentem w Filharmonii Nowojorskiej. 

Grzegorz Nowak był kolejno szefem takich zespołów, jak Orkiestra Kameralna i Teatr 

Muzyczny w Słupsku , Orkiestra Symfoniczna i Opera w Biel (Szwajcaria), Orkiestra Sym

foniczna w Edmonton (Kanada) oraz Opera Narodowa (Teatr Wielki) w Warszawie. 

Obecnie Grzegorz Nowak jest dyrektorem artystycznym niemieckiej orkiestry radio

wej SWR Rundfunkorchester w Kaiserslautern, Canadian Chamber Orchestra, orkie

stry Sinfonia Helvetica, a także szwajcarskiego festiwalu „Musique et Amitie" w Bien

ne, Metamorphosis Concert Foundation w Edmonton oraz Towarzystwa Chopinowskie

go w Vancouver. 

Artysta często współpracuje z Krystianem Zimer

manem, który zagrał z nim więcej koncertów, niż 

z jakimkolwiek innym dyrygentem. Podczas licz

nych tournee Grzegorz Nowak występował z wie

loma znakomitymi solistami, jak Mścisław Ro

stropowicz, Vladimir Ashkenazy, Henryk Szeryng, 

Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Pinchas 

Zukerman, Midori, Nigel Kennedy, Andre Watts, 

Wanda Wiłkomirska, Konstanty Andrzej Kulka, 

Piotr Paleczny, Kathleen Battle, Marilyn Horne, 

Dame Gwyneth Jones, Ewa Podleś, Ben Heppner 

i Wiesław Ochman. 

Nagrania płytowe Grzegorza Nowaka zdobywają 

wysokie uznanie znawców, szczególnie płyta 

z utworami Bartóka i Ravela zrealizowana z Lon

don Symphony Orchestra dla ASV. Nagranie 

z Marthą Argerich i Sinfonią Varsovią zostało 

uznane jako wyjątkowe przez Diapason (Paryż, 

1999), a jego ponowne wydanie przez CD Accord, 

połączone z historycznym nagraniem Artura Ru

binsteina, zdobyło w roku 2000 nagrodę polskie

go przemysłu fonograficznego Fryderyk. Płyta 

z muzyką Malcolma Forsytha z Edmonton Sym

phony otrzymała kanadyjską Juno Award (1998), 

zaś nagranie Koncertów Chopina z Januszem Olej

niczakiem i Sinfonią Varsovią nagrodzono w Pol

sce Płytą Roku 1995 oraz Fryderykiem (1996). 

Płyta zatytułowana „Polska muzyka symfoniczna 

XIX wieku" zarejestrowana z Sinfonią Varsovią 

została w Polsce Płytą Roku 1996, a w Singa

purze otrzymała Brązowy Dzwon. Artysta nagry

wa dla wielu firm płytowych, jak Sonoris, CBC Re

cords, ASV, Hanssler CLASSIC, CD Accord, KOS, 

Platz-Nippon Columbia, Gallo, BBC Music, BSF, 

DUX, MCE, Bluebell, Arti, Suisa i Access. 
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Kolejną realizacją filmową jest Łagodna (1995) według Dostojewskiego, nagrodzona 

na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni (za scenografię oraz Nagrodą Dziennikarzy), 

nagrodą Prezesa Radiokomitetu, a za granicą nagrodami za najlepszą rolę kobiecą 

(Moskwa, Ryga 1997), nagrodą za zdjęcia oraz reżyserię (Budapeszt). Najnowszym 

jego filmem są Egoiści (2000). 

Debiutem reżyserskim w teatrze był obrazoburczy spektakl Lautreamont-Sny (1993) 

w Teatrze Studio, ze scenografią Andrzeja Kreutza Majewskiego. W warszawskim Te

atrze Powszechnym wyreżyserował Makbeta Szekspira. Dla Teatru Telewizji zrealizo-

, , 

1 

wał m.in. Natalię według Dostojewskiego, Siostry według Briusowa, Pająka według 

M a r i u s z TRELI N SKI Ewersa i Adrianę Lecouvreur według Scribe'a. 

Reżyser filmowy, teatralny i operowy. Absolwent 

łódzkiej PWSFTViT, jeszcze przed ukończeniem 

studiów zajął się działalnością zawodową. Za

debiutował filmem telewizyjnym lad Wielkiego 

Wieloryba (1987), który był rodzajem manifestu 

jego pokolenia. Film Pożegnanie jesieni (1990), 

według prozy Stanisława I. Witkiewicza, miał 

premierę na Festiwalu w Wenecji. Wielokrotnie 

nagradzany (reżyseria, zdjęcia, kostiumy, sceno

grafia, Nagroda im. Andrzeja Munka, Nagroda Mi

nistra Kultury i Sztuki za najlepszy debiut roku), 

prezentowany był w Vancouver, Madrasie, Berli

nie, Moskwie, Tokio, Sztokholmie, Norymberdze 

i Dreźnie. Po jego realizacji Treliński został dy

rektorem artystycznym Studia im. Karola Irzykow

skiego; zrezygnował z tej funkcji w 1992 roku, 

poświęcając się całkowicie realizacji własnej dro
gi twórczej. 
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W 1995 zadebiutował na scenie operowej, realizując awangardową operę kameralną 

Elżbiety Sikory Wyrywacz serc według Borisa Viana w Teatrze Wielkim w Warszawie. 

Dwa lata później zrealizował ten spektakl w paryskim Centre Pompidou. 

W maju 1999 wyreżyserował w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Madame Butter

fly Pucciniego, w marcu 2000 Króla Rogera Szymanowskiego, w czerwcu 2001 Otella 

Verdiego, w kwietniu 2002 Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego, a w grudniu 2002 Don 

Giovanniego Mozarta. Za reżyserię Króla Rogera Mariusz Treliński został uhonorowany 

w 2001 roku Nagrodą im. Karola Szymanowskiego. Jury pod przewodnictwem Jerzego 

Godziszewskiego zwróciło uwagę na nowoczesność użytych środków realizacji teatral

nej, a zarazem wierność głębokiemu sensowi muzyki Szymanowskiego. Inscenizacja 

Madame Butterfly, wysoko oceniona przez Pl acida Dominga, została z sukcesem zapre

zentowana październiku 2001 w Waszyngtonie, w wykonaniu artystów amerykańskich . 

Uznanie to zaowocowało realizacją Damy pikowej Czajkowskiego z udziałem Placida 

Dominga w Deutsche Staatsoper w Berlinie, w grudniu 2003. 

Inscenizacja Andrea Chenier będzie miała amerykańską premierę we wrześniu 2004 

w Operze Waszyngtońskiej, której Placido Domingo jest dyrektorem. 

Emil 11WESQŁQWSKI 

Tancerz, choreograf, pedagog. Dyrektor Baletu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

Ukończył Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu. W 1966 roku zaangażował się do 

Opery Poznańskiej, w 1973 opuścił operę wraz z innymi tancerzami Conrada Drzewiec

kiego i został solistą, a w 1976 pierwszym solistą Polskiego Teatru Tańca. Stworzył tam 

wiele kreacji w choreografii Conrada Drzewieckiego, był tei pierwszym wykonawcą roli 

Jazona w balecie Medea Teresy Kujawy. Występował z zespołem Drzewieckiego w wie

lu krajach Europy, brał udział w kilku filmach baletowych. Współpracował jako peda

gog z poznańską szkołą baletową, prowadził zajęcia baletmistrzowskie w Polskim Te

atrze Tańca, rozpoczął też współpracę choreograficzną z teatrami dramatycznymi i mu

zycznymi. 

W 1979 roku postanowił poszukać możliwości pracy twórczej na własną rękę. Przez 

sezon kierował baletem Opery Wrocławskiej, a następnie Teatru Wielkiego w Pozna

niu. W połowie 1982 przyjął funkcję kierownika baletu w warszawskim Teatrze Wiel

kim. Wykonywał tu jeszcze trzy znaczące role charakterystyczne: Złą Wróżkę Cara

bosse w Śpiącej królewnie Gusiewa, Wdowę Simone w Córce źle strzeżonej Ashto

na i Przełożoną w Balu kadetów Lichine'a. Z końcem sezonu 1984/85, w nadziei na 

Wiśniewskim przy jego kolejnych przedstawie

niach autorskich. Był choreografem realizacji 

operowych w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we 

Wrocławiu. Wykłada również w warszawskiej 

Akademii Teatralnej. 

W uznaniu swojego dorobku, we wrześniu 1992 

Emil Wesołowski otrzymał tytuł głównego chore

ografa, a w lipcu 1995 został dyrektorem Bale

tu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w War

szawie. 

Do swoich najważniejszych prac choreograficz

nych zalicza Quattro movimenti (muz. Bogusław 

Schaeffer, Opera Wrocławska 1980), Ballada 

(muz. Fryderyk Chopin, VII Łódzkie Spotkania Ba

letowe 1983), Trytony (muz. Zbigniew Rudziński, 

Teatr Wielki w Warszawie 1985), Gry (muz. Clau

de Debussy, Teatr Wielki w Warszawie 1989; 

później również Teatr Wielki w Łodzi, Polski Te

atr Tańca, Opera Wrocławska), Mozartiana (muz. 

Piotr Czajkowski, Polski Teatr Tańca 1990), Dies 

irae (muz. Roman Maciejewski, Teatr Wielki 

w Warszawie 1991) Legenda o Józefie (muz. Ri

chard Strauss, Teatr Wielki w Łodzi 1991 i Teatr 

Wielki w Warszawie 1992), Święto wiosny (muz. 

Igor Strawiński, Teatr Wielki w Warszawie 1993), 

Romeo i Julia (muz. Sergiej Prokofiew, Teatr 

Wielki w Warszawie 1996), Tryptyk polski (muz. 

Mieczysław Karłowicz, Karol Szymanowski, Woj

ciech Kilar, Teatr Wielki w Warszawie 1997), Cu-

rozszerzenie swoich działań choreograficznych, zrezygnował z funkcji kierownika ba- downy mandaryn (muz. Bela Bartók, Teatr Wielki 

letu. Rozwinął kontakty z teatrami dramatycznymi i operowymi. Pracował z wieloma w Warszawie 1999). 

wybitnymi reżyserami, zdobywając bezcenne doświadczenie inscenizatorskie. Szcze-

gólnie interesująca okazała się paroletnia współpraca choreograficzna z Januszem 
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Boris 

Foltyn 1KUDLICKA 

Absolwent Wydziału Scenografii Akademii Sztuk 
Muzycznych w Bratysławie, stud iował również 

w Akademii Sztuk Pięknych w Groningen (Holan
dia). Jeszcze będąc studentem podjął współ

pracę z teatrami Słowacji i Niemiec. Debiutował 
scenografią do baletu Oskara Nezvala Od bajki 
do bajki w Teatrze Narodowym w Bratysławie. 
Projektował dla teatrów w Nitrze, zwaleniu, Żyli
nie, Bayreuth, Saarbrucken, aż po awangardowy 
Teatr Stoka w Bratysławie . 
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W 1995 został asystentem, a później współpracownik iem prof. Andrzeja Kreutza Majew
skiego w Warszawie przy realizacjach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem 
m.in. scenografii do oratorium Jeremiasz Petra Ebena w katedrze św. Wita na Hrad
czanach w Pradze (koprodukcja teatru Narodni Divadlo i festiwalu Prażske Jaro). Zre
alizował scenografię Dziadów w poznańskim Teatrze Polskim, musicalu Cyrano w war
szawskim Teatrze Komedia, stale współpracuje z Teatrem Narodowym w Warszawie. 
W Teatrze Wielkim w Warszawie zaprojektował kostiumy do Romea i Julii Prokofiewa 
oraz Wyrywacza serc Elżbiety Sikory (zrealizowanej również z jego udziałem w pary
skim Centre Georges Pompidou), dekoracje do Strasznego dworu w reżyserii Andrze
ja Żuławskiego, Tankreda Rossiniego w reżyserii Tomasza Koniny, wieczoru baletowe
go Tryptyk polski w choreografii Emila Wesołowskiego oraz spektakli w reżyserii Ma
riusza Trelińskiego - Madame Butterfł;, Król Rogera, Otello, Eugeniusz Oniegin, Don 
Giovanni, Dama Pikowa (Staatsoper w Berlinie). Zaprojektował kostiumy do Makbeta 
w Teatrze Powszechnym w Warszawie, dekoracje do Sprzedanej narzeczonej w Na rod
ni Divadlo w Pradze i Wiśniowego sadu w Teatrze Narodowym. Zreal izował dekoracje 
w spektaklach Marka Weissa-Grzesińskiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu - Galina, 
Halka oraz Carmen. 

Jest autorem projektów dla filmu i telewizji. Najważniejszymi jego osiągnięciami w tej 
dziedzinie są: monumentalna scenografia do filmu Suzanne w reżyserii Dusana Rapo
sa, scenografia do Egoistów w reżyserii Mariusza Trelińskiego oraz do Between Stran
gers w reżyserii Eduarda Ponti z Sophią Loren w roli głównej. 

Wspólnie z Andrzejem Kreutzem Majewskim jest autorem oprawy plastycznej polskie
go pawilonu na Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze. 

Magdalena TESŁAWSKA 

Kostiumolog filmowy i telewizyjny, projektantka mody. Absolwentka Państwowej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Łodzi (1969). Natychmiast po studiach rozpoczęła współpracę 
z filmem. Projektowała kostiumy do produkcji filmowych takich reżyserów, jak: An
drzej Barański, Ryszard Ber, Paweł Komorowski, Andrzej Krauze, Wojciech Has, Jerzy 
Hoffman (Potop, Ogniem i mieczem, Stara baśń - nominacja do nagrody „Orły" 2003), 
Juliusz Machulski (Szwadron), Jan Rybkowski (Gniazdo), Jerzy Wójcik (Wrota Euro
py- nagroda na Festiwalu Filmowym w Gdyni 1999 oraz „Orły" 2001), Mamoru Oschi 
(Avalon), Andrzej Żuławski (Na srebrnym globie, Borys Godunow, Blękitna nuta, Sza
manka), Jerzy Kawalerowicz (Quo vadis - „Orły" 2002) i Jerzy Antczak (Chopin - pra
gnienie miłości, nominacja do nagrody „Orły" 2003). Jest także autorką kostiumów do 
filmów dla dzieci, m.in. Pierścień księżnej Anny (reż. Maria Kaniewska) i Dzieje mistrza 
Twardowskiego (reż. Krzysztof Gradowski). Uczestniczyła w realizacji kostiumów do 
hollywoodzkiej produkcji Ostatni smok. 

Pracowała dla teatrów dramatycznych i Teatru Telewizji. Zaprojektowała kostiumy do 
takich przedstawień, jak Klamczucha (Teatr TV, reż. Paweł Trzaska), Wesele (Teatr Po
wszechny, reż. Krzysztof Nazar), Tristan i Izolda (Teatr TV, reż. Krystyna Janda), Cezar 

i Pompejusz (Teatr TV, reż. Jerzy Antczak), Ksiądz 
Marek (Teatr TV, reż. Krzysztof Nazar), Ryszard 
III (Teatr Adekwatny, reż. Henryk Boukołowski), 

Medea (Teatr TV, reż. Jerzy Wójcik), Sen srebrny 
Salomei (Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, reż. Wal

demar Zawadziński) i innych. 

W Teatrze Wielkim w Warszawie wraz z Pawłem 
Grabarczykiem przygotowywała kostiumy do 
Strasznego dworu w reżyserii Andrzeja Żuław
skiego (1998), oraz spektakli w reżyserii Mariu

sza Trelińskiego - Madame Butterfly (1999) 

i Otello (2001) oraz Dama Pikowa (2003). 

Jej wielką pasją jest projektowanie mody. 
Do swoich sukcesów w tej dziedzinie zalicza 
kolekcję autorską pokazaną w Lyonie i kolekcję 
polską, zrealizowaną na zlecenie Poznańskiego 
Instytutu Włókien Sztucznych przedstawioną na 
międzynarodowym pokazie w Rouen. Za kostiu
my do filmu Gniazdo otrzymała nagrodę tygodni
ka „Przekrój", a za film Medea (reż. Jerzy Wój
cik) - medal za Realizację Roku okręgu łódzkiego 

Związku Polskich Artystów Plastyków. 
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Paweł 1GRABARCZYK 

Kostiumolog i grafik. Absolwent Wydziału Grafi

ki Warsztatowej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 

Plastycznych w Łodzi (1983). Od 1984 roku pracu

je jako projektant lub współpracuje przy realiza

cji kostiumów dla filmu i teatru. Do jego osiągnięć 

należą kostiumy do takich produkcji filmowych, jak 

Przypadki milosne Baltazara Kobera (reż Wojciech 

Has), Kanclerz i Żelazną ręką (reż. Ryszard Ber), Bo

rys Godunow, Blękitna nuta i Szamanka (reż. An

drzej Żuławski), Szwadron (reż. Juliusz Machulski), 

Oczy niebieskie (reż. Waldemar Szarek), Czlowiek 

z ... (reż. Konrad Szołajski) i wielki przebój polskich 

kin - Kiler (reż. Juliusz Machulski). Wspolnie z Mag

daleną Tesławską projektował kostiumy do super-

produkcji: Ogniem i mieczem oraz Stara baśń Jerzego Hoff

mana, Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy, Quo vadis Jerzego Kawa

lerowicza i Chopin - pragnienie mi/ości Jerzego Antczaka. Był 

współtwórcą kostiumów teatralnych do spektakli w reżyserii 

Krzysztofa Nazara - Wesele w Teatrze Powszechnym i Ksiądz 

Marek w Teatrze TV oraz do Ryszarda III w reżyserii Henryka 

Bou kołowskiego. 

Ma również w swoim dorobku kostiumy do filmów dla dzie

ci, m. in. Maszyna zmian II i Jacek (reż. Andrzej Maleszka) 

oraz Sposób na Alcybiadesa (reż. Waldemar Szarek). Był także 

współtwórcą kostiumów do amerykańskiego filmu Ostatni 

smok. 

W Teatrze Wielkim w Warszawie wraz z Magdaleną Tesławską 

przygotowywał ko.stiumy do Strasznego dworu w reżyserii An

drzeja Żuławskiego (1998), oraz spektakli w reżyserii Mariu

sza Trelińskiego - Madame Butterfly (1999) i Otello (2001) oraz 

Dama Pikowa w berlińskiej Staatsoper (2003). 

Jako grafik jest autorem wielu wystaw w kraju, a także za 

granicą - we Francji, Hiszpanii, Japonii i USA. 

Felice ROSS 

Urodziła się i studiowała w Stanach Zjednoczonych, obecnie mieszka 

w Izraelu. Była projektantką światła do wielu spektakli teatralnych, 

m.in. Miarka za miarkę Szekspira, Sześć postaci scenicznych w poszu

kiwaniu autora Pirandella, Mewa Czechowa na scenie Chan Theatre 

w Jerozolimie oraz Pigmaliona Shawa, Niebezpieczne związki Laclo

sa i Nora (bergmanowska wersja Domu lalki Ibsena) na scenie Ca

meri Theatre w Tel Avivie. W tamtejszym Teatrze Narodowym Habi

ma reżyserowała światła do Lotu nad kuku/czym gniazdem Keseya, 

Slugi dwóch panów Goldoniego i Dzielnego wojaka Szwejka Haska, 

a na scenie Beer Sheva Theatre - Jak wam się podoba Szekspira, 

The Blood Knot Fugarda i Fenicjanki Eurypidesa. W Operze Izraelskiej 

wyreżyserowała światła do Napoju milosnego Donizettiego, Cyrulika 

sewilskiego Rossiniego i Medium Menottiego. Pracowała także dla in

nych zespołów operowych i baletowych. 

Współpracowała z choreografami jako autorka oprawy świetlnej do ba

letów wykonywanych przez Batsheva Dance Company, Bat-Dor Dance 

Company, zespół Riny Shenfeld oraz Hyena Dance 

Company w Antwerpii. Obecnie pełni funkcję szefa 

oświetlenia i nagłośnienia w Centrum Sztuk Sce

nicznych w Tel Avivie. W 2001 roku reżyserowała 

światła do spektaklu Otella w reżyserii Mariu

sza Trelińskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie 

oraz do spektaklu Wytatulowane języki Martijna 

Paddinga w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, 

prezentowanym w ramach festiwalu „Warszaw

ska jesień". Z artystą tym współpracowała przy 

realizacji spektaki Dybuk (Teatr Rozmaitości), 

W poszukiwaniu zaginionego czasu (Schauspiel

haus Bonn), Sen nocy letniej (Nicea, Francuski 

Teatr Narodowy), Speaking in tongues (Toneel

groep Amsterdam) oraz oper Don Carlos i Król 

Ubu (Teatr Wielki - Opera Narodowa). W 2002 

przygotowała światła do spektakli Oczyszcze

ni Sarah Kane w reżyserii Krzysztofa Warlikow

skiego (Teatr Współczesny we Wrocławiu, Teatr 

Rozmaitości w Warszawie, Teatr Polski w Pozna

niu) oraz do 4.48 Psychosis Sary Kane w reżyserii 

Grzegorza Jarzyny (Teatr Rozmaitości w Warsza

wie, Teatr Polski w Poznaniu) oraz do Eugeniu

sza Oniegina Czajkowskiego i Don Giovanniego 

Mozarta w reżyserii Mariusza Trelińskiego (Te

atr Wielki w Warszawie). W 2003 przygotowała 

światła do Burzy Szekspira w reżyserii Krzyszto

fa Warlikowskiego (Teatr Rozmaitości w Warsza

wie). Z Grzegorzem Jarzyną zrealizowała też W 

gęstwinie miast Bertolda Brechta w berlińskiej 

Schaubuhne. 
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Jolanta DOTA-KOMOROWSKA 

Po ukończeniu studiów dyrygentury chóralnej w poznańskiej Akademii Muzycznej (w 1966 

roku) podjęła pracę w Teatrze Wielkim (wówczas Państwowej Operze) im. Stanisława 

Moniuszki w Poznaniu jako dyrygent chóru. 

Od 1980 roku jest kierownikiem tego zespołu. Pracując w Teatrze Wielkim przygotowała 

chór do przeszło stu premier, wśród których znajdują się najwybitniejsze dzieła operowe. 

Krytyka podkreślała zawsze precyzyjne wykonawstwo, piękne brzmienie i bardzo dobre 

aktorstwo chóru oraz doskonałe przygotowanie partii nawet w najtrudniejszych, typowo 

chóralnych operach - znakomita renoma zaowocowała licznymi zaproszeniami zespołu do 

indywidualnego udziału w festiwalach i koncertach, również międzynarodowych (Wrati

slavia Cantans, koncerty w Filharmonii Narodowej i Poznańskiej, trzykrotny udział w Festi

walu w Tivoli w Kopenhadze, międzynarodowa produkcja Studenta żebraka Karla Millocke

ra w Baden-Baden, wielokrotny udział w Festiwalu w Carcassonne i in.), a także nagroda

mi i wyróżnieniami. Przez dziesięć lat Jolanta Data-Komorowska prowadziła równocześnie 

poznański chór męski „Hasło", z którym zdobyła szereg nagród na ogólnopolskich konkur

sach i przeglądach. Otrzymała także nagrody za zasługi w upowszechnianiu kultury. 

Artyści chóru i baletu biorący udział w spektaklu Andrea Chenier 

Chór 

soprany 
Ewa Boguszewska, Izabella Fik, Irina Filippovitch, Anita 
Furgol-Kownacka, Barbara Grzywaczewska, Małgorzata 

Hadrych, Barbara Jędrychowska, Joanna Kleinszmidt, 
Joanna Kopeć-Hoffmann, Kinga Lebioda, Agnieszka Lubawy
Lehmann, Iwona Neuman, Anna Pierścińska, Ewa Pszczółka, 
Joanna Rejer-Kulikowska, Wiesława Urbaniak, Jadwiga 

Wleklińska-Łukaszewska 

al tv 
Lidia Brych, Joanna Chmielnicka, Małgorzata Frąckowiak, 
Urszula Klawiter, Marta Kostanciak, Danuta Kulcenty, Be
ata Kulpa-Owczarek, Maria Owczarzak, Lilla Suszka, Jolanta 

Snuszka, Krystyna Zakrzewska-Gumna, Violetta Zawadzka 

tenory 
Michał Gumienny, Jarosław Gwoździk, Sławomir Lebioda, 
Rafał Malęgowski, Jan Mantaj, Jerzy Mantaj, Przemysław 
Myszkowski, Piotr Płończak, Robert Pucek, Sebastian 

Radecki, Dariusz Stręk, Paweł Szajek, Jan Wower 

basy 
Lech Algusiewicz, Piotr Bróździak, Adam Glapiak, Jarosław 
Górczak, Andrzej Just, Tomasz Kostanciak, Paweł Matz, 
Krzysztof Napierała, Witold Nowak, Romuald Piechocki, 

Piotr Skołuda 

Balet 

Marta Fiedler, Arkadiusz Gumny, Bogdan Jabłoński, 
Paweł Kromolicki, Dominik Muśko, Dominika Ku
bik, Anna Kusz, Kamila Stypińska, Natalia Trafan
kowska, Jacek Ciok, Mateusz Kubie, Łukasz Zasik, 
Aleksandra Szajkowska, Julita Wojewódzka, Łukasz 
Kaczmarek, Tomasz Niezborała 

I ~9 



Orkiestra Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 

I skrzypce 
Piotr Kostrzewski - koncertmistrz, Giedy Jędrzejczak - I zastępca koncertmistrza, Waldemar Abucewicz - II zastępca koncertmistrza, 
Krzysztof Dastych, Romuald Hejnowicz, Monika Narkiewicz, Teresa Zielątkiewicz, Maria Olszewska, Dezydery Grzesiak, Maria Bawolska, 
Małgorzata Hadyńska, Maria Matuszewska, Tadeusz Kunysz, Eliza Schubert-Pietrzak, Joanna Wicenciak 

II skrzypce 
Tomasz Żelaśkiewicz, Ryszard Chmielewski, Stanisław Suchoń, Wiesław Żiółkowski, Jerzy Stasik, Olga Hała, Maria Radziszewska, Krzysztof 
Mastyk, Halina Farbotnik, Joanna Modzelewska, Beata Niewitecka 

altówki 
Ryszard Hoppel, Agnieszka Sobieraj, Aleksander Rybkowski, Dominika Sikora, Wojciech Gumny, Bogumiła Kostek 

wiolonczele 
Bożena Zimowska - koncertmistrz, Arkadiusz Broniewski - zastępca koncertmistrz, Dorota Hajzer, Antonina Kasprzak-Górska, Krzysztof Ku
basik, Agata Maruszczak, Aleksandra Jóźwiak, Dagny Musielak-Kubasik 

kontrabasy 
Franciszek Radziszewski, Ryszard Kaczanowski, Krystyna Dymaczewska, Jerzy Springer, Stanisław Binek, Grzegorz Warchoł, Donat Za miara 

flety 
Jerzy Pelc, Brygida Gwiazdowska-Binek, Agnieszka Gandecka, Karolina Porwich 

oboje 
Mariusz Dziedziniewicz, Wiesław Markowski, Alina Stasińska, Maria Pasternak 

klarnety 
Lucjan Wiza, Kazimierz Budzik, Krzysztof Mayer, Michał Holas 

fagoty 
Dariusz Rybacki, Marek Jędrzejczak, Andrzej Józefowicz, Jan Janas 

waltornie 
Witold Habdas, Krzysztof Biskupski, Krzysztof Stencel, Włodzimierz Kuzik, Ewa Szychowiak, Dominika Stencel 

trąbki 

Leszek Kubiak, Sylwester Szychowiak, Stanisław Kwapisz, Henryk Rzeźnik 

puzony 
Zbigniew Starosta, Mirosław Miłkowski, Tomasz Stanisławski, Piotr Nobik, Piotr Banyś, Tomasz Kaczor 

tuby 
Jacek Kortylewicz, Czesław Piechocki 

perkusja 
Piotr Kucharski, Aleksandra Szymańska, Małgorzata Bogucka, Henryk Dycha, Piotr Sołkowicz, Piotr Szulc 

instrumenty klawiszowe 
Krzysztof Leśniewicz 

harfa 
Hanna Petruk 
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Dyrektor naczelny 
I Zastępca dyrektora naczelnego 
Główna Księgowa 

Dyrektor chóru 
Dyrektor baletu 
Dyrektor orkiestry 
Kierownik literacki 

Organizacja pracy artystycznej 
Przygotowanie solistów 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 

Inspicjenci 

Archiwum 

Kierownik techniczny 
Kierownik produkcji 
Pracownia scenograficzna 

Kierownicy pracowni 
Główny oświetleniowiec 

Scena 
Dekoratornia 
Perukarnia 
Garderobiane 
Rekwizytornia 
Malarnia 
Pracownia krawiecka damska 
Pracownia krawiecka męska 
Modystki 
Pracownia obuwnicza 
Ślusarnia 
Stolarnia 

Opracowanie programu 
Opracowanie graficzne 

Sławomir Pietras 
Jerzy Piotrowicz 
Barbara Kuśnierek 

Jolanta Data-Komorowska 
Liliana Kowalska 
Antoni Gret 
Katarzyna Liszkowska 

Maciej Wieloch 
Olga Lemko, Czesław Łynsza, Wanda Marzec 
Rajmund Nowicki, Barbara Odwrot 

Andrzej Frąckowiak 

Danuta Kaźmierska, Ryszard Dłużewicz, Janusz Temnicki 

Tadeusz Boniecki 

Jacek Wenzel 
Zbigniew Łakomy 
Czesław Pietrzak 

Marek Rydian 
Dariusz Michalski 
Konrad Nowicki 
Ewa Niedźwiedź 
Ewa Wawer 
Władysław Hoedt 
Jacek Wysocki 
Anna Nowak 
Grażyna Tumidaj 
Elżbieta Bogusławska 

Kazimierz Mikołajczak 
Roman Derucki 
Marek Kwiatkowski 

Katarzyna Liszkowska 
Blanka Tomaszewska 

Na okładce wykorzystano fragment plakatu Ryszarda Horowitza 
Ilustracje 1789 AFAA/Intermedia, archiwum 
Zdjęcia Elżbieta Orhon-Lerczak, Andrzej Grabowski, Jacek Poremba, J. Puciński, 

archiwum 
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ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 

dziękuje marce 

HELENA RUBINS 

za kosmetyki i charakteryzację wykonawców 

premierowych spektakli 

Andrea Chenier Umberta Giordana 
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