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Przygotowanie chóru I Chorus Master BOGDAN GOLA 
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Hrabina Livia Serpieri I Countness Livia Serpieri NICOLA BELLER CARBONE 

Porucznik Hans Buchner I Lieutenant Hans Buchner LUCIANO MASTRO 

Hrabia Serpieri I Count Serpieri ADAM KRUSZEWSKI 

Markiz Roberto Dona I Marquis Roberto Dona GIUSEPPE ALTOMARE 

Komendant Hauptmann I Commander Hauptmann ROBERT DYMOWSKI 

Giustina ANNA KARASIŃSKA 
Adwokat Gino, Gondolier, Urzędnik, Głos z zewnątrz, Posłaniec 

Advocate Gino, Gondolier, Official , Voice from the outside, Messenger KRZVSZTOF SZMYT 

Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Chorus and Orchestra of the Teatr Wielki - Polish National Opera 
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Kompozytor włoski. W latach 1990-1993 współpracował z Teatro 

Valli w Reggio Emilia, gdzie w koprodukcji z Opernhaus w Bonn 

stworzył inscenizację Otella Verdiego z Domingo i Nuccim. Kiero

wał również Pomeriggi Musicali di Milano (1990-1994), a w 2002 

roku został powołany na stanowisko dyrektora artystycznego Teatro 

Regio w Turynie; w latach 2006-2011 był dyrektorem naczelnym 

i artystycznym Teatro Comunale w Bolonii. Pełnił funkcję konsul

tanta artystycznego przy Fondazione Arena di Verona (1998-2002) , 

gdzie zrealizował projekt Futuri - festiwal poświęcony teatrowi 

muzycznemu dla nowych pokoleń . W roku 2008 założył w Bolonii 

Wioską Szkolę Operową (Scuola dell'Opera ltaliana) - akademię 

doskonalenia dla śpiewaków, której celem jest nauczanie i kulty

wowanie włoskiego stylu w sztuce operowej . Jest autorem oper: 

Pinokio (1985) , Cirano (1987) , Wilczyca (1990), Fryderyk li (1992) , 

Kot w butach (1994), Peter Uncino (2001), Życie (2002), Le Be 
indifferent (2004), Piękna i bestia (2005), Slużący (2008), Senso 

(2010); baletów Ryszard Ili (1995) , Dylan Dog (1999); musicalu 

Piotruś Pan (2000). Był współautorem Requiem per le vittime della 

mafia , wykonanego w Katedrze w Palermo w 1993 roku. W 2003 

roku w Teatro delle Muse w Anconie największe światowe sieci 

telewizyjne transmitowały Pieśń pokoju , skomponowaną do tekstu 

Jana Pawła li , z udziałem Placido Dominga. W 2006 roku Pieśń 

wykonał Andrea Bocelli z Orkiestrą i Chórem Maggio Musicale 

Fiorentino. W styczniu 2011 Teatro Massimo w Palermo inauguro

wał sezon operą Senso, by w ten sposób uczcić 150-lecie zjed

noczenia Wioch. Opera odniosła ogromny sukces wśród publicz

ności i krytyków. Marco Tutino współpracował z takimi teatrami 

operowymi , jak: Arena di Verona, Teatro Comunale di Modena, 

mediolańska La Scalla, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Sociale 

di Rovigo, Teatro Comunale di Treviso, Teatr Operowy w Szeged, 

Teatro La Fenice w Wenecji , Teatr Operowy w Metz, Piccolo Teatro 

di Milano, Teatro Vittorio Emanuele w Messynie, Teatro dell 'Opera 

w Rzymie , Teatro Lirico w Jesi , Teatro Lirico di Cagliari , Teatr Ope

rowy w Ostrawie, Teatro Filarmonico w Weronie . (fot. arch. artysty) 
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I PROLOG 

Hrabina Livia Serpieri 

opiera się nieśmiałym 

zalotom adwokata Gino. 

Jednocześnie powraca 

pamięcią do pewnego 

wydarzenia, które miało 
. . . . . . 

m1eJ1sce w JeJ zyc1u 

szesnaście lat wcześniej. 

PROLOG UE 

The Countess Livia Serpieri 

toyingly avoids the amorous 

advances of the young 

lawyer Gino. At the same 

time her mind travels back 

in time to an episode in her 

life 16 years before. 



EPILOG 

Wspomnienia odpływają ... 

Livia znów siedzi 

w obecności Gina, który 

kontynuuje swoje zaloty, 

nie bacząc na jej milczenie. 

EPILOG UE 

The remembrances have ceased ... 

Once again we find Livia with 

Gino, ever adulant despite 

the Countess' silence. 
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Kamila Stępień-Kutera 

li li li 

Mówią o zdradzie, pożądaniu, stracie, a może nawet o miłości 

o rzeczach tak ostatecznych zatem, jak tylko ostateczne 

mogą być ludzkie sprawy. Historie te tworzą idealną triadę 

utworów: literackiego, filmowego i operowego - dopełniając się, 

rozbudowując, a chwilami zaprzeczając sobie wzajemnie. Trzy 

razy budowane są znaczenia i trzy są kierunki, w których podążać 

może myśl. Bo „senso" oznacza zmysł, uczucie albo znaczenie, 

ale oznacza też kierunek. 

Pierwsze Senso 1est literackie i powstaje w 1883 roku. Jego autor, Camil

lo Boito, zyskał sławę 1ako architekt i historyk sztuki, pisarzem tylko bywał. 

Poetą i muzykiem był za to 1ego młodszy o sześć lat brat Arrigo , który napi

sał libretta m.in. do Otella i Falstaffa Giuseppe Verdiego, ostatnich arcydzieł 

starego mistrza, które słusznie zapewnily kompozytorowi i jego libreciście 

nieśmiertelność. Arrigo był też autorem dwóch oper w całości własnych. 

Pierwsza z nich to wysnuty z Goetheańskiego Fausta , grywany po dziś dzień 

Mefistofele, którego premiera w 1868 roku zapisała się w historii jako 1edna 

z głośnie1szych klęsk pamiętanych przez La Scalę. Uznanie zyskała sobie 

dopiero druga, kilka lat późniejsza wersja Mefistofele. Równie dobrze przy

jęto Nerone - operę pisaną przez niemal cztery dekady, a mimo to nigdy 

n iedokończoną przez Boita (nieobecny dziś w zasadzie w operowym reper

tuarze Nerone skompletowany został na podstawie notatek kompozytora, 

m.in. przez Artura Toscaniniego) . Arrigo wpisał się na zawsze do historii 

teatru również dzięki swemu wieloletniemu, ukrywanemu przed wszystkimi 

i naznaczonemu tragizmem związkowi z legendarną aktorką Eleonorą Duse. 

Dekadenckie 
oblicze 
Camilla 
Boi ta 
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Camillo zdaje się mieć w sobie więcej spokoju, a może 

i determinacji niż Arrigo - choć trzeba podkreślić, że 

obydwaj bracia byli szanowanymi i ważnymi postaciami 

w życiu społecznym oraz artystycznym Wioch przełomu 

wieków XIX i XX Rozsądny i odpowiedzialny Camillo 

urodził się jako owoc może niezbyt rozsądnej i odpo

wiedzialnej miłości polskiej hrabiny Józefiny Radollń

skiej i szaławiłowatego malarza miniaturzysty Silvestra 

Boita. Nawiązany we FlorenC)i romans zakończył się 

pospiesznym ślubem wiosną 1836 roku, zaś pięć mie

sięcy póżniej, 30 pażdziernika, w Rzymie, przyszedł na 

świat Camillo. Nieszczęśliwe i niezgodne małżeństwo 

rozpadło się wkrótce po tym, jak sko11czyły się pienią

dze z posagu Józefiny. Skłócona z mężem hrabina na 

początku lat 50. XIX wieku została sama w znajdującej 

się pod austriackimi rządami Wenecji , mając pod opieką 

obydwu chłopców: Camilla i urodzonego w 1842 roku 

Arriga. W 1853 roku cala trójka przeniosła się do Medio

lanu. Niełatwe dzieciństwo młodych Boitów ostatecz

nie przerwała śmierć matki w 1859 roku. Od tej chwili 

to Camillo utrzymywał ze skromnej akademickiej pensji 

młodszego brata i siebie. Silne wzawmne przywiązanie 

Arriga i Camilla trwało ich całe życie - zamieszkiwali dwa 

piętra tego samego domu, wspierając się w kolejnych 

zawirowaniach losu. 

Camillo żonaty był dwa razy, pierwszy raz ze swoją 

polską kuzynką Cecylią Ten smutny związek zakoń

czył się wraz ze śmiercią ich niespełna czteroletniego 

synka Kazimierza. Drugie małżeństwo (podobno nieco 

z rozsądku) zawarł już jako dojrzały, 51-letni mężczy

zna z markizą Madonniną Malaspiną Zapewniło mu 

ono szczęśliwą stabilizację na ponad dziesięć lat, do 

momentu przedwczesnej śmierci żony. 

Spokojny akademik, stateczny i dbający o zachowanie 

narodowego dziedzictwa, stanowiącego jeden z funda

mentów młodziutkiego państwa włoskiego - taki wize

runek Camilla znany był szeroko. Takim też chciał go 

utrwalić Arrigo, gdy już po śmierci brata nie wyraził zgo

dy na prezentację jednej z jego nowel za pomocą kine

matografu. „Życie artystyczne Camilla - argumentował 
Arrigo - znalazło swoje granice odpowiednio wytyczone 

przez ściany jego studia i jego szkoły; nigdy nie myślał, 

że dzieło jego umysłu mogłoby znależć się w kontakcie 

z widzami. W rozleglej bibliografii [książek jego autor

stwa], dotyczącej sztuki , historii sztuki, krytyki , pedago

giki , estetyki , jego nowele jawią się jako wyizolowane 

epizody. Miłość , która wiąże mnie z pamięcią mego bra

ta, uniemożliwia mi wydanie pozwolenia na to , by mógł 

być prezentowany inaczej niż w sposób, który sam miał 

w zwyczaju , i który przyniósł mu honory oraz stawę " 

Czy Arrigo miał rację? Camillo, zda się , tak opanowany, 

najwyrażniej wyżywał się twórczo w swoich dusznych, 

dekadenckich opowiadaniach i nowelach, ukazujących 

jego inną naturę - a na pewno ciemne strony natury 

człowieka . I Senso 1est jedną z tych nowel. 

Lustro 

Bohaterką swojego najsłynniejszego opowiadania 

Camillo Boito uczynił piękną, egoistyczną Hrabinę 

Livię . Boitowska Livia jest kobiecym wcieleniem Doria

na Graya. Poznajemy ją jako kobietę blisko czterdzie

stoletnią, o urodzie niezmienionej od niemal dwóch 

dekad , wpatrującą się w lustro. które swą płaską pust

ką, udającą głębię, zdaje się stanowić jej alter ego. Gdy 

w 1953 roku historię Livii opowie na nowo Luchino 

Visconti, w lustrze potwierdzenia własnego istnienia każe 

poszukiwać jej kochankowi Franzowi Mahlerowi. Ponad 

pól wieku później w libretcie Giuseppe Di Levy lustro sta

nie się najważniejszym świadkiem romansu Livii i Hansa 

Buchnera, „czyniąc ich miłość bardziej podniecającą ". 

Senso literackie jest plastycznym studium psycholo

gicznym osobowości na wskroś egocentrycznej , równie 

powierzchownej w miłości własnej , jak i w miłości do 

drugiego.Zapatrzenie w powierzchnię rzeczy podkreśla

ne jest na każdym kroku: wszystkie wody Wenecji stają 

się gładkim zwierciadłem , jej barwy i dźwięki służą tylko 

rozbudzaniu zmysłowości Livii. W swoim opowiadaniu 

Boito nakreślił także portret pewnej klasy społecznej 

bogatej, zobojętniałej arystokracji, pozbawionej instynk

tów moralnych i żyjącej wedle własnej (uwłaszczonej 

nawet) etyki. W tym świecie romans Livii i Remigio Ruza 

należy do konwencji - choć konwencji przekroczonej : 

Remigo wdziera się do wnętrza posesji męża Livii , a ona 

sama wyrusza do kochanka do Werony. 

Dwie 
Wenecje, 
dwie 
Li vie 

Ta właśnie klasa społeczna , ubezwłasnowolniona przez 

swoje egoizmy, odrzucona zostaje w filmie Viscontiego, 

manifeście zaangażowania, w którym przejście Hrabiny 

Livii (to on nadal jej nazwisko Serpieri) dokonuje się nie 

z pustki w pustkę , lecz ze świata społecznych wartości , 

poprzez stopniową destrukcję, do piekielnego sam na 

sam ze sobą i swoją winą 

Opera Marca Tutina czerpie z obydwu wcześniejszych 

wcieleń Senso. Okalające dwa akty prolog i epilog, 

przedstawiające Livię w towarzystwie na próżno starają

cego się rozbudzić jej uczucie młodego prawnika Gino, 

przejście Hrabiny Livii („.) dokonuje się nie z pustki w pustkę, lecz 

ze świata społecznych wartości, poprzez stopniową destrukcję, 

do piekielnego sam na sam ze sobą i swoją winą 

przenoszą nas do buduaru Boitowskiej Hrabiny - nie ma 

tego u Viscontiego. Jego Livia, aktywna patriotka, bę

dzie przeżywała swój dramat i upodlenie tym silniej , im 

wyższym wartościom służyła. nim spotkała porucznika 

Mahlera („Pani zasady nie są zagrożone" - okłamuje ją 

już na początku Franz) . 

Pierwszy akt zaczyna się wkręconym w tryby dysonan

sów cytatem z Verdiowskiego Trubadura. Verdi , symbol 

Risorgimenta, zaczyna też Senso Viscontiego. Tutino 

Jednak i Di Leva odwracają kierunek znaczenia tego 

cytatu , każąc zebranym gościom zabawiać się przy

puszczeniami co do faktycznej czystości miłości Truba

dura, a pozbawiając ten fragment sensu patriotycznej 

manifestacji, którą staje się w filmie. 

Dominację wizJi Boitowsk1ej potwierdza pojawienie się 

Hrabiego, Hrabiny i Roberta - trójki połączonej siatką 

nieistniejących (Hrabia i Hrabina) lub nieodwzajemnio

nych (Roberto i Livia) uczuć na tle jak gdyby kulejącego , 

stopniowo rozkomponowanego walczyka - wszystkie 

tonalne fragmenty wplecione do opery ulegają rozkłado

wi lub zabrudzeniu z manieryczną wręcz powtarzalno

ścią i nie wydaje się , by chodziło tu tylko o kolorowanie 

diatoniki dysonansami. To , co Camillo Boito odmalowuje 

w kunsztownych, fantazy1nych splotach słów, gdy por

tretuje zepsucie , Marco Tutino rozgrywa w muzyce, która 

zamiast opisywanej przez Carla Dahlhlausa sublimacji 

uczuć najniższych, przynosi ich pogłębienie. 

Operowa WeneC)a Tutina i Di Levy to także owa roz

namiętniona , rozpływająca się w wodach , dźwiękach 

i sztuce Wenecja Camilla Boita - „daleka, zmysłowa 

tajemnica. odległa od rzeczywistego świata ", a także 

mityczna kraina, w której Livia, niczym śmiertelniczki 

porywane przez pożądających je olimpijskich bogów, 

staje się „oblubienicą morza". To nie jest okupowana, 

walcząca Wenecja z filmu Viscontiego, w której ludzie 

organizują się do powstania. Gdy w operze Hans kpi 

z włoskiej walki o wyzwolenie , Roberto wyzwie go na 

pojedynek. Spotka się to z potępieniem wszystkich 

gości, zniesmaczonych awanturą i niepodzielających 

patriotycznych uczuć kuzyna Hrabiny Serpieri . 

Dlatego też w operze, inaczej niż w filmie , Livia zaczy

na interesować się Hansem nie dlatego, że chce stanąć 

w obronie Roberta , lecz w zasadzie z powodu niewy

parzonego Języka austriackiego porucznika i krążących 
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o nim plotek. W przeciwieństwie do Livii z filmu Viscontiego 

Hrabina Serpieri AD 2011 nie stoczy walki z wartościami , 

którymi żyła , by poświęcić je w imię miłości - podda się 

kolejnemu ze swych kaprysów, tak jak uczyniła to poślu

biając niekochanego Hrabiego: „chciałam mieć własne 

karoce, brylanty, tytuł.. a przede wszystkim wolność" 

- mówi o powodach swojego małżeństwa. 

Od momentu, gdy wybucha romans między Hrabiną 

Serpieri a Hansem Buchnerem, muzyka koncentruie 

się wokół motywów Brucknerowskich lub quasi-Bruck

nerowskich z VII Symfonii E-dur. którą jako symboliczne 

tło dżwiękowe relacji Livii i Franza Mahlera wykorzystał 

Luchino Visconti. Motywy z pierwszej i drugiej części 

Symfonii są dekonstruowane i redukowane do kilku nut , 

by w tej postaci stać się tworzywem ostinatowego, mini

malistycznego akompaniamentu. 

Dezerter, 
egoistka 
i patriota 

Dialog kochanków w drugie) scenie pierwszego aktu 

pobrzmiewa licznymi zaczerpnięciami ze scenariusza 

Senso Luchina Viscontiego, choć drobne zmiany słów 

wpływają na zupełną zmianę zawartych w nim znaczeń. 

W operze Livia zdaje się być świadoma toczonej na rów

ni z Hansem gry - inna jest też płaszczyzna czasu, po 

której poruszają się jej myśli . W filmie Livia ogranicza się 

do terażniejszości - Franzowi , żartuiącemu z tego, że 

dla Hrabiny Serpieri nie ma przeszłości , lecz iest tylko 

chwila obecna i przyszłość, odpowiada gorzko: „nie, ist

nieje tylko dzisiaj, Franz. bez jutra" . W operze to Livia 

pokpiwa z Hansa, nazywaiąc go „dzielnym żołnierzem 

bez przeszłości" Owszem, chce żyć z nim terażnieJ

szością , bo iest zazdrosna o wspomnienia , lecz nie ma 

w niej determinacji do zatrzymania chwili , której przemi

nięcie oznaczać może tylko pustkę . Ciekawe, jak obie 

Livie - a właściwie wszystkie trzy Livie, gdyż to samo 

iest udziałem tej ksiązkowej - skupiają swoje istnienie 

w tu i teraz, rezygnując z przedtem i potem, tym samym 

wcielając Schopenhauerowskie odczytanie egzystencji 

Don Giovanniego. Ów wybór terażniejszośc1 jest jednak 

w każdym z trzech przypadków podyktowany innymi 

powodami Ostatecznie porównanie z mitycznym uwo

dzicielem wytrzymuje tylko skupiona na powierzchowne) 

rozkoszy Livia Camilla Boita. 
Operowe tete-a-tete przerywane zostaje nagłym wej

ściem pokojówki Giustiny, zapowiadającej przyjście 

Roberta, który pragnie pożegnać się i powierzyć Livii 

szkatułkę z kosztownościami przeznaczonymi na wspar-

Boitowska Livia 

jest kobiecym 

wcieleniem 

Doriana Graya 

cie walki o niepodległość. Wątek patriotyczny, występu

iący u Dl Levy i Tutino oraz w obrazie Viscontiego, nie

obecny zaś u Boita, w operze wmontowany jest w akC)ę 

zupełnie inaczej niż w filmie. Nie pełni już funkcji jedne

go z głównych czynników splata1ących się w ostateczną 

katastrofę , lecz zamienia się w rozbudowany, ale Jednak 

epizod. To wynik odsunięcia Livii od wyzwoleńcze) walki 

(gdy pierwszy akt opery kończy się manifestaC)ą naro

dowych uczuć , Livia wychodzi, jak informują didaska-

lia, „wykluczona z atmosfery chwili"), a co za tym idzie 

- zmiany charakteru jeJ relacji z Robertem. Visconti każe 

Livii być wspólniczką Roberta, podziwiać go i dzielić 

z nim ideały, zdradzone dla złudnej miłości do mężczy

zny (co więcej- wroga) . U Tut ina i Di Levy sprawy Livii od 

początku pozostają w sferze prywatnej , jakby zamknięte 

(niczym u Camilla Boita) w czterech śc ianach jej budu

aru : prywatność cechuje zarówno jej romans z Hansem. 

jak i jej związek z Robertem . Dla tego drugiego, choć 

zaangażowanego w odrodzenie Wioch, motywem do 

pozostawienia Livii cennej szkatułki jest jego miłość do 

urodziwej kuzynki. Inna zdrada zatem dokona się na 

operowej scenie , gdy Livia klejnotami ze szkatułki opła

ci dezercję Hansa. A opłaci ją pozbawiona własnej woli 

i własnych słów tak samo, jak stało się to w filmie : także 

na scenie to kochanek dyktuje słowa miłości i błagania 

kobiecie , która walczy z biorącym ją w posiadanie uczu

ciem: „Jestem taka samotna. Zostań ze mną" . 

Zdrada . 
przyciąga 

zdradę ... 

Od tei chwili akcja nabiera tempa. Livia, dręczona tęsk

notą , pogrąza się w namiętności, którą myli z miłością 

W arii otwierające) drugi akt rozpamiętuje, pragnie i 

umiera, pozbawiona światła i powietrza. jakim był dla 

niej Hans. Jego nagłe i niespodziewane przyjście spra

wia, że Hrabina, zatracona w potrzebie zatrzymania 

kochanka , postanawia pomóc mu w przekupieniu leka

rzy mających orzec jego niezdolność do służby. Hans 

jest zdrajcą i dezerterem, a zdrada przyciąga zdradę 
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- i Livia podarowuje mu szkatułkę przechowywaną dla 

Roberta i iego żołnierzy. 
Ponieważ oddając kosztowności, operowa Livia nie 

zdradza własnych wartości i ideałów, kara i potępienie 

Jej czynu padną z ust Roberta po odejściu Hansa kuzyn 

Hrabiny Serpieri ziawia się bowiem, żądając zwrotu 

potrzebne] mu szkatułki. Odkrywszy ich brak, zarzuca 

Livii - co czyni jeJ postępek tym bardzie] żałosnym - że 

przechowywaną biżuterię ukradła dla siebie, a odcho

dząc, grozi jeJ. Piekło samotności, o którym na zakończe

nie teJ sceny mówi Hrabina, właśnie się dla niej zaczyna. 

Choć wydaje się, że samotność nie oszczędza tu niko

go. Przepełniony nią jest smutny, zamglony hymn wło

ski, otwierający scenę pokazującą przegranych w bitwie 

pod Custozą Samotnym bojownikiem jest Roberto 

Dona stąpający przez cały czas pomiędzy gorzkim zwąt

pieniem w sens snów o wolności a rozbudzaną nadzieją 

i odwagą Samotność zatem staje się głównym orężem 

historii przeciwko pojedynczym ludziom A Livia? Livia 

przybywa do Werony, miasta nieśmiertelnej miłości, by 

przekonać się, że szydzący z nieJ Hans zdradza ją z jeJ 

własną pokojówką I w końcu to Livia zdradza Hansa 

Zdrad we wszystkich trzech Senso Jest wiele , a każda 

jest krzywdą nieodwracalną U Boita istotną rolę odgry

wa zdrada konwencji i obyczaju: zamężna Hrabina ma 

prawo do miłostek, jednak Jej kochanek, półbóg wyła

niający się z wody, gwałci granice przestrzeni 1ej domu, 

jak i przestrzeni jeJ ciała. Ona także łamie zasady, skoro 

zakochuje się w nim i przestaje panować nad emocia

mi. Jest zdrada czasu historycznego na rzecz bieżącej 

chwili, istniejącej w pustce i oderwaniu - chwili, która ma 

wystarczyć za cale życie. Jest zdrada etyki dla estety

ki, zdrada odpowiedzialności na rzecz zatracenia. Jest 

okrutna zdrada wartości, gdy z dumnei patriotki kobieta 

zamieni się w błagające o miłość oślepione stworzenie. 

A za tą zdradą podąża zdrada zaufania i może nawet 

to kochanek dyktuje słowa 

miłości i błagania kobiecie, 

która walczy z biorącym ją 

w posiadanie uczuciem 

wielu żyć ludzkich - straszliwa zdrada, bo kobieta, nie 

myśląc, poświęci to zaufanie i te istnienia za obietnicę 

mężczyzny, który przysięgał jej miłość w bezpiecznym 

oddaleniu. Austriacki żołnierz dokonuje zdrady jako 

dezerter. Mężczyzna zdradza kobietę, poniżaiąc ją 

i kpiąc z nieJ. Kobieta zdradza mężczyznę. Co musi 

czuć, gdy donosi na niego do dowódzitwa? Czy jest po 

prostu wściekła? Czy zdradza Hansa, czy raczej samą 

siebie, skazując się na życie bez życia? 

„ senso" oznacza 
zmysły, znaczenie 
i kierunek 

W filmie Viscontiego Livia, po przekazaniu austriackiemu 

dowództwu listu świadczącego o zbrodni Franza, rusza 

przed siebie ulicami Werony, biegnąc na oślep: teraz 

żyje nawet poza teraźniejszością, jedynym czasem, któ

rego istnienia wcześniej byla pewna. Obraz wokół niej 

powoli zwalnia. Zaczyna wołać: „Franzl", a w jej głosie 

jest zwierzęcy ból. Ból oddzielenia, bezdenna rozpacz 

chwili. Odchodzącą Livię pochlania ciemność, w której 

znika ona i jej krzyk. Egzekucja dokonuje się potem, 

poza jeJ obecnością i świadomością W operze Livia 

pozostaje w pełni świadoma, sam na sam z miłosnym 

- choć nieprawdziwym - wyznaniem. Będzie słyszała 

egzekucję. W czasie budowanej z narastających napięć, 

deklamowanej arii odczytuje list Hansa: „Kiedy wszyst

ko się skończy, podążę do ciebie, by nigdy cię już nie 

zostawić". I wtedy wszystko się kończy. Zza sceny pada 

rozkaz i słychać strzały, a Livia w histerii wykrzykuje imię 

kochanka: „Twój Hans". 

Epilog ukazuje Hrabinę w towarzystwie zalecającego się 

do niej prawnika Gino. Livia zamknięta jest w swoim pie

kle. Gdy Hans odszedł, zabrał ze sobą każde z uczuć, 

wszelkie znaczenie rzeczy i spraw oraz każdy kierunek, 

w którym ona mogła podążać. Bo „senso" oznacza zmy

sły i uczucie, ale także znaczenie i kierunek. 

Wykorzystano zdjęcia z premiery spektaklu 
(arch Teatra Massimo w Palermo) 

Kamila Stępień-Kutera - teoretyk muzyki i filolog. Doktorantka 

prof Michała Bristigera w Instytucie Sztuki PAN, gdzie pisze 

pracę poświęconą ideom opery Arriga Boita. Współpracowała 

dotychczas m.in. z: Towarzystwem im. Witolda Lutosławskie

go i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina; publikowała 

w „Ruchu Muzycznym", „Zeszytach Literackich", „Res Facta 

Nova" i „De Musica". 
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Wojtek Kocolowski 

Historycy kina 

twierdzą, że 

Zmysfy to fi Im 

, 

nie do końca udany. 

Po prawie 60 latach 

od jego premiery 

warto dostrzec, 

że to jednak 

kwintesencja 

operowego stylu 

Viscontiego. 

I arcydzieło 

samo w sobie. 

• 

Luchino Visconti di Modrone hrabia di Lonate Pozzolo (fot. Forum) 
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Gdy na początku lat 50. pisarka i scenarzystka filmowa 

Suso Cecchi d'Amico proponuje Luchino Viscontie

mu (z którym współpracowała już przy jego dwóch fil

mach) zekranizowanie XIX-wiecznej noweli Camilla Boita 

li senso. reżyser ma nieco ponad 45 lat. Jest w pełni 

sil twórczych, ale ma spore poczucie niedosytu. Czło

nek Włoskiej Partii Komunistyczne), Luchino Visconti 

di Modrone hrabia di Lonate Pozzolo, ma już za sobą 

wprawdzie cztery filmy fabularne - zaliczane dziś do 

kanonu filmu neorealistycznego - ale wszystkie są nie

ukończone , odrzucone, zmienione wbrew twórcy przez 

producentów lub cenzurę. Kopie debiutanckiego Opęta

nia zostają skonfiskowane i zniszczone przez faszystów, 

Ziemia drży okazuje się zbyt śmiałym eksperymentem 

neorealistycznym i widzowie odrzucają ją całkowicie, 

a Najpiękniejsza zostaje przemontowana przez produ

centów wbrew woli reżysera. Mimo wszystko Visconti 

zyskuje pozyC)ę współtwórcy najważniejszego z nurtów 

kina włoskiego. Jeszcze dwa, trzy filmy i około roku 1960 

zostanie uznany za mistrza kina. Pracuje też jako reżyser 

teatralny, realizując corocznie kilka śmiałych i kontrower

syjnych inscenizacji . W jego repertuarze znajdują się : 

Dostojewski, Williams, Cocteau. Czechow, Sartre. 

Wspólnie z Cecchi d'Amico siadają do pracy i zaczy

nają przerabiać nowelę Boita. Usuwają zbędne dla 

nich wątki, pogłębiają psychologię postaci, dodają 

nowych bohaterów. Wzorem wypracowanej w neoreali

zmie praktyki zespołowej pracy nad tekstem, dobierają 

sobie do pomocy jeszcze trzech autorów, wśród których 

jest lewicowy pisarz Giorgio Bassani . Ta trójka pracuje 

głównie nad dialogami. Po niemal roku scenariusz jest 

gotowy. Cecchi d 'Amico i Visconti zamieniają tekst Boita 

w gęstą, dwuwątkową tkaninę . Osobista historia niecne

go romansu weneckiej arystokratki z austriackim ofice

rem splata się z przygotowaniami do Ili wojny o zjedno

czenie Włoch i haniebną przegraną Włochów pod Custo

zą , gdzie lepiej zorganizowani Austriacy zmasakrowali 

o wiele liczniejszą, ale fatalnie dowodzoną włoską armię. 

Visconti chce nawet nadać swojemu filmowi tytuł Custo

za , ale ze względów prawnych musi zrezygnować. Pozo

staje przy oryginalnym li senso. 

Dość szybko udaje się znaleźć producenta. Zostaje nim 

firma Lux Film, która na powojennym wloskim rynku fil

mowym słynie ze sprytu i umiejętności balansowania 

między kinem autorskim a rozrywkowym. W następnych 

latach Lux będzie finansował zarówno ambitne filmy 

artystyczne, jak i komercję na przyzwoitym poziomie, 

często łącząc te dwa aspekty w dobrych, spektakular

nych filmach z udziałem gwiazd. To w Luxie debiutują 

jako ambitni producenci Carlo Ponti i Dino de Laurentiis 

Zapada decyzja, że ze względu na monumentalny cha

rakter Zmysly po raz pierwszy we Włoszech będą reali

zowane w Technicolorze. Budżet rośnie . Przewidziane są 

wielkie sceny batalistyczne, które ma filmować najwięk

szy wówczas włoski operator, mistrz długich ujęć , Aldo 

Graziati Rosną nadzieje na wielki sukces. Z informacji 

prasowych o planowanej produkcji cieszy się nawet 

chadecka cenzura, która ma już dość filmów pokazują

cych neorealistyczną nędzę zacofanej i zrujnowanej woj

ną Italii. Być może jeden z tych , którzy kalali dotąd swe 

własne gniazdo, pokaże wreszcie kawał włoskiej historii 

i to w chwalebnej wersji - przecież upokorzone wojen

nymi klęskami Włochy potrzebują budujących mitów 

z przeszłości. Jednoznacznie patriotycznych . Dalekich 

od postulatów społecznej rewolucji. Uspokajających . 

OBSADA I TRUP 
Visconti chce do roli austriackiego porucznika Marlo

na Brando, a do robi hrabiny Serpieri Ingrid Bergman. 

Niestety pozyskanie „młodego lwa" nie udaje się, bo 

Brando jest wlaśnie zajęty przygotowaniami do roli w Na 

nabrzeżach Elii Kazana, a ówczesna partnerka Rober

ta Rosselliniego niedawno urodziła bliźniaczki, Isabellę 

i lsottę. Swoją drogą, jak wyglądałyby Zmysty, gdyby 

taka obsada udała się Viscontiemu? Czy byłyby Tram

wajem zwanym pożądaniem wjeżdżającym w Jesienną 

sonatę? Producentom udaje się w zamian pozyskać tróJ-

Kopie 

debiutanckiego 

Opętania zostają 

skonfiskowane 

zniszczone 

przez faszystów, 

Ziemia drży 

okazuje się 

zbyt śmiałym 

eksperymentem 

neorealistycznym 

( ... }, a Najpiękniejsza 

zostaje przemontowana 

przez producentów 

wbrew woli reżysera. 

kę głównych aktorów, którzy w dość perwersyjny spo

sób znajdą sobie idealne miejsce w filmie Viscontiego 

i świetnie podkreślą dwuznaczność historii . Z Ameryki 

zostaje ściągnięta gwiazda dwóch filmów Hitchcocka, 

Sznura i Nieznajomego z pociągu , zabójczo przystojny 

biseksualista Farley Granger, którego aparycja ema

nuje dosyć wszetecznym urokiem. Najkrócej mówiąc 

- „piękny i śliski". Dlatego ten aktor o dość skromnych 

możliwościach wykonawczych wpisze się niezwykle wia

rygodnie w rolę tchórzliwego cynika o złamanym cha

rakterze . Do roli markiza Ussoniego, postaci wymyślonej 

przez Viscontiego i Cecchi d 'Amico, by lepiej przepro

wadzić wątek historyczny i dosadnie) ukazać klęskę 

rewolucyjnych ideałów Włochów pod Custozą , zostaje 

zaangażowany dochodzący wieku średniego amant 

kina przełomu lat 30. i 40., sportsmen i aktor Mass1mo 

Girotti, którego Visconti obsadził w głównej roli męskiej 

w swoim debiutanckim Opętaniu . A przy okazji to partyj

ny kolega Viscontiego. Jest przystojny, uczciwy i pate

tyczny - dokładnie taki , Jak postać, którą ma stworzyć 

w Zmystach. Napędzany patriotycznym żarem roman

tyk. który przy każdej okazji Jest zdolny do poświęcenia 

zdrowia i życia. Nawet tam. gdzie trzeba się wstrzymać 

od działania. a chwilę pomyśleć. 

Do główne) roli kobiecej Visconti akceptuje młodą wio

ską aktorkę, którą spotkał JUŻ na planie nowelowego 

filmu neorealistycznego Jesteśmy kobietami. Właśnie 

nie wyszła jeJ kariera w Hollywood pod opieką szefa 

Foxa, Oarylla Zanucka. Aktorka to Alida Maria Laura von 
Altenburger baronessa von Mackenstein-Fruenberg, 

zwana lepie) jako Alida Valli. JeJ ówczesny narzeczony, 

syn wicepremiera Włoch i muzyk jazzowy, Piero Piccio

ni był zamieszany w kryminalną aferę wokół narkotyko

wo-seksualnych orgii rzymskiej socjety, zakończonych 

zagadkową śmiercią modelki Wilmy Montesi. Echa tych 

i podobnych wydarzeń kilka lat później posłużą Fellinie

mu do nakręcenia sceny nocnej zabawy w Slodkim życiu. 

Niesława narzeczonego, wałkowana w bulwarówkach 

non stop przez cały 1953 rok, przykleiła się do Alidy Valli 

i zaciążyła na jej późniejszym wizerunku Te wydarzenia 

plus niezwykła uroda aktorki dodadzą filmowi Viscon

tiego dodatkowego zakazanego uroku, rodem z salonu 

1 lupanaru zarazem. Idealnie, by pokazać staczanie się 

damy pełnej zasad w otchłań zdrady i krwawej zemsty. 

Alida Valli i Farley Granger jako Livia Serpieri i Franz Mahler (fot. Forum) 
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MON:TAŻOWA SZARPANINA 
Z CENZURĄ 
Zdjęcia do Zmyslów trwają ponad dziewięć miesięcy, co 

nawet Jak na tak monumentalne przedsięwzięcie stano

wi ewenement. W tym czasie Visconti nie tylko realizuje 

scenariusz, lecz także przerywa zdjęcia, by wprowadzić 

poprawki, negoCjuje z producentami, realizuje przymu

sowe dokrętki. Reżyser jest na planie tyranem i męczą

cym perfekcjonistą - cyzeluje każdy szczegół i dba, 

żeby w kadrze znajdowały się tylko autentyczne scene

rie. kostiumy, nawet na1drobnie1sze detale z epoki. Eki

pa ma go dosyć, choć wszyscy pracują w bardzo zdy

scyplinowany sposób - tu stawka produkcyjna Jest za 

wysoka. Styl filmowy, znany póżnieJ z Lamparta, Śmierci 
w Wenecji i Ludwiga zostaje w pełni wymyślony i zreali

zowany JUŻ w Zmyslach. Podczas kręcenia końcowych 

scen ginie w wypadku samochodowym Aldo Graziati 

Producent angażuje na iego miejsce dobrego amery

kańskiego operatora - Roberta Kraskera. Wreszcie film 

udaje się nakręcić. Wraz z zakończeniem zdjęć i pod

stawowego montażu pojawiają się pierwsze problemy. 

Film jest zbyt nieprawomyślny Cenzura nie godzi się na 

tak ostre pokazanie klęski Włochów pod Custozą Poja-

wiaJą się pierwsze przemontowania Niemożliwe jest 

również pokazanie pijackich burd i orgii dokonywanych 

w Weronie przez włoskie wojska, które przeimują miasto. 

Dlatego Visconti musi nakręcić je na nowo, ale w wer

sji, w której pijani Austriacy chwilę przed opuszczeniem 

Werony panoszą się na ulicach. No i wreszcie zakończe

nie: według Viscontiego tchórz i łajdak porucznik Franz 

Mahler dezerteruje, malwersuje pieniądze i ostatecznie 

upokarza hrabinę Serpieri, a wszystko to uchodzi mu na 

sucho. To rozwiązanie Jest nie do przyjęcia w 1953 roku. 

Zło nieukarane to Jednak zbyt duże wyzwanie dla gustów 

ówczesnej widowni, a poza tym absolutnie niewycho

wawcze z punktu widzenia założonej lekcji patriotyzmu. 

Visconti zostaje zmuszony do nakręcenia dodatkowej 

sceny finałowej z aresztowaniem i egzekucją Mahlera 

Problem w tym, że Granger zakończył JUŻ europejskie 

wojaże i wrócił do Ameryki. Dlatego końcowa scena 

Zmyslów rozgrywa się w planie ogólnym i półmroku, tak 

aby wynajęty dubler mógł uchodzić za amerykańskiego 

gwiazdora. 

Po długich miesiącach montażowej szarpaniny z cen

zurą film wchodzi na ekrany. Poniesione koszty zwra

cają się - choć zaciekawiona publiczność idzie na film 

do kina, to jednak nie wali nań drzwiami i oknami. Film 

Massimo Girotti i Alida Vall1 jako Roberto Ussoni i Livia Serp1eri (fot. Forum) 

odnosi sukces głównie artystyczny. Znawcy doceniają 

go, podobnie Jak i krytyka, która iest mocno zaskoczona. 

Oto Visconti zrobił film niepodobny do poprzednich - ani 

w temacie, ani w stylu. Aldo Graziati otrzymuje pośmiert

nie nagrodę Nastro d'Argento za całokształt twórczości, 

z naciskiem na zdjęcia do Zmyslów - Jedyne kolorowe 

w jego krótkiej, ale bardzo bogatej karierze. Na festiwalu 

filmowym w WeneCji w '54 film Viscontiego kandyduje do 

Złotego Lwa. ale nagrodę otrzymuje jednak dużo prost

sza i linearna ekranizacja Romea i Julii Renato Castel

laniego. Sporo się mówi i pisze o maestrii Viscontiego, 

ale dla publiczności jego film to orzech zbyt wyszuka

ny i twardy do zgryzienia. I tak już pozostanie przez 

następne 22 lata i 1 O filmów, aż do jego śmierci w 1975 

roku. Zmysly Luchina Viscontiego to film monumentalny 

i dostojny, choć Jednocześnie zimny i teatralny, a przy 

okazji psychologicznie brutalny i bezlitosny. Dość dziw

na to mieszanka, ale typowa dla „czerwonego hrabie

go". Po latach widać to dużo lepiej, niż w 1954 roku, 

głównie dlatego, że znamy Lamparta (1963), Zmierzch 

bogów (1969), Śmierć w Wenecji (1971), Ludwiga (1972) 

i Portret rodzinny we wnętrzu (1974). Te filmy stanowią 

konsekwentną wariację na temat stylu, wypracowanego 

do najdrobniejszego szczegółu JUŻ w Zmyslach. Niektó-

Reżyser jest 

na planie tyranem 

męczącym 

perfekcjonistą 

- cyzeluje każdy 

szczegół dba, 

żeby w kadrze 

znajdowały się 

tylko autentyczne 

scenerie, kostiumy, . 

nawet najdrobniejsze 

detale z epoki. 

Farley Granger(. .. ), aktor o dość skromnych możliwościach wykonawczych , wpisze się niezwykle wiarygodnie w rolę 
tchórzliwego cynika o zlamanym charakterze (fot. Forum) 
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re z nich wręcz powtarzają motywy fabularne z ekrani

zacji noweli Boita: warto np. prześledzić motyw grupy 

pijanych żołnierzy czy sznurowanie gorsetu u heroin 

Viscontiego w jego kolejnych filmach . 

MARKSISTA W OPERZE 
Ekranizacja noweli Boita pozostaje dziełem najbardziej 

nieprzystępnym i najdziwnieiszym ze wszystkich obra

zów hrabiego di Modrone. Doprawdy trudno się z nim 

identyfikować w sposób inny, niż znany nam z odbioru 

oper. Jeśli ktoś opery nie lubi, będzie miał z tym filmem 

spory problem Może i doceni iego klasę, ale raczej 

nie polubi. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że 

Zmysly są filmem opowiedzianym jakby zza potrójnej, 

matowej szyby, która oddala nasze emocje i uniemoż

liwia prostą identyfikację z bohaterami i światem filmu . 

Pieiwsza szyba to odległy od realizmu, operowy styl 

filmu. Druga to historia - ukazanie skomplikowanych 

procesów dziejowych, tu akurat na przykładzie Jedno

czenia państwa włoskiego w drugiej połowie XIX wieku. 

Trzecia to .. sam Visconti i jego osobliwa wizja świata 

arystokratów, którym ktoś właśnie wyrwał stołek spod 

siedzenia, którzy w bardzo zwolnionym tempie zbliżają 

się do bolesnego upadku. Działać już nie potrafią , tracą 

swe dawne wpływy i odchodzą w niepamięć historii . Jest 

w tym sporo nostalgii , ale zarazem trzeźwe , konkretne 

ukazanie przyczyn, dla których tak właśnie się stało . Ni

gdy nie zapominajmy, że ten hrabia był Jednak marksistą 

Sporo się mówi 

pisze o maestrii 

Viscontiego, ale dla 

publiczności jego 

film to orzech zbyt 

wyszukany twardy 

do zgryzienia. tak 

już pozostanie przez 

następne 22 lata 

1 O filmów, aż do 

jego śmierci 

w 1975 roku. 

Wbrew prostej logice to właśnie praca nad Zmystami 

otworzyła Viscontiemu drogę do opery, a nie odwrotnie. 

Przygotowując się do realizacji swego pieiwszego hi

storycznego filmu , reżyser estetycznie dorósł do pracy 

w La Scali Właściwie rzecz ujmując - to właśnie dzięki 

Zmystom odnalazł swój styl inscenizaqi w teatrze lirycz

nym. Zmiana dotyczy nie tylko biografii , ale i sposobu 

narracji filmowe) - każde ekranowe dzieło Viscontiego 

zrealizowane po Zmystach będzie podziwiane za bo

gactwo wizji, ale jednocześnie krytykowane za brak 

realizmu i przerost odwołań do muzycznego melodra

matu i fatalizmu rodem z greckiej tragedii . Nawet Rocco 

i Jego bracia z roku 1960, wielki film o rozpadzie rodziny 

emigrantów z południa Włoch w industrialnym Mediola

nie, będzie przecież chwalony za moc psychologicznej 

analizy, ale bezlitośnie krytykowany za stylistyczną prze

sadę i obsesyjne nawiązania do motywów antycznych 

i biblijnych. 
„Niedalekie od krzykliwego fałszu i irytującego banału , 

Zmysty imponują Jednocześnie rozmachem i bogac

twem: takie będą niemal wszystkie późniejsze filmy 

Viscontiego" - tak podsumowuje film Adam Garbicz 

w li tomie Kina, wehikulu magicznego. Wszystko to praw

da, ale czy konieczne są tak mocne słowa pod adresem 

dzieła, które celowo zostało w ten sposób ukształtowa

ne? Nikt przecież nie napisze, że opery Verdiego są krzy

kliwe, bo one z założenia mają takie być ! W Zmystach 

opera stanowi nie tylko scenerię początkowej sekwencji 

Franz udaje wobec Livii zakochanego w tak prostacki sposób, że wręcz urąga to naszemu poczuciu smaku (fot. Forum) 

w weneckim teatrze La Fenice, przeiwaną patriotycznym 

wystąpieniem wzburzonych Włochów. To tak naprawdę 

wyraźny sygnał dla widzów, który Visconti lojalnie nam 

wysyła - „historia, którą zobaczycie , nie będzie z tego 

świata ". Opera w Zmystach to wehikuł magiczny, dzięki 

któremu przenosimy się w inny porządek rzeczy, gdzie 

kaźdy gest i krok bohaterów będzie podlegał innej sile 

grawitacji - nieco większej niż ta nasza, ziemska. Livia, 

Franz i Roberto są z innej niż my gliny, a odgrywana 

przez nich historia z trudem może podlegać ocenie, 

jaką zazwyczaj stosujemy wobec filmów obyczajowych 

o małżeńskiej zdradzie. To starcie ludzi, którzy repre

zentują inne porządki, wręcz inne światy. Oni są od nas 

więksi , bo Visconti wyznaczył im do odegrania dużo 

większy dramat. Obseiwujemy uniwersum, gdzie inaczej 

się myśli , czuje , mówi, a nawet porusza. I to jest wła

śnie kwintesencja stylu operowego filmów Viscontiego 

- u niego każdy najmniejszy przedmiot i gest służy pod

kreśleniu wagi i znaczenia racji głównych bohaterów. 

Stąd może i wrażenie sztuczności i koturnowości, ale 

przecież także w tragedii greckiej aktorzy występowali 

w koturnach. Podobnie jak bohaterowie filmów Viscon

tiego działali w imię najwyższych z racji I w imię tych 

racji zawsze byli skazani na przegraną 

MIŁOŚĆ NA GRANICY HISTERII 
Druga szyba, która stępia nasze proste emocje kino

wego widza i nie pozwala utożsamić się ze Zmyslami, 

to historia. Viscontiego zawsze interesowali bohatero

wie, których młyn dziejów wkręcał w swe żarna i meto

dycznie, ale niezbyt szybko, mielił. Ich czas minął Uak 

Livia), nie dorośli do wydarzeń (jak Franz) bądź ich 

ideały zostały zderzone z brzydką rzeczywistością Uak 

Roberto) . Obseiwujemy to, co później będzie stanowiło 

wizytówkę niemal wszystkich dzieł Viscontiego: bezsil

ność arystokratów wobec nowych czasów Trafnie ujął 

to pewien włoski krytyk „Zmysty to świadectwo kryzy

su społeczeństwa, które żyje obok Historii i nie umie 

w nią wejść". Mimo oddania patriotycznej sprawie całe

go serca i sakiewki, Livia i Roberto są poza jej nawia

sem, nawet o tym nie wiedząc. Hrabina Serpieri jest 

tak pochłonięta romansem z porucznikiem Mahlerem, 

że robi rzecz najgorszą z możliwych : sprzeniewierza 

powierzone jej pieniądze na walkę o niepodległość. Nie 

dość , że zaprzecza wszystkim zasadom , które stanowiły 

o sile jej klasy, to na dodatek wspiera wroga. Markiz Rober

to Ussoni , stuprocentowy patriota, okazuje się marionet

ką historii - mimo wielu deklaracji właściwie nie udaie 

mu się nic zdziałać poza odsiadką wyroku na wygnaniu. 

Jego udział w klęsce włoskiej armii pod Custozą to wła

ściwie błąkanie się po wielkiej makiecie przedstawiają

cej chaos. Przypomina w tym Tołstojowskiego Pierre 'a 

Btezuchowa, tyle że nosi mundur włoskiego ochotnika. 

I jak prztyczek w nos, dany nam, widzom, brzmi zdanie , 

które Visconti wkłada w usta mężowi Livii , skrajnemu 

konformiście hrabiemu Serpieri : „i tak przecież wszyst-
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ko już zostało rozstrzygnięte poza nami". Jest to gorzka 

prawda. Przerysowane gesty i deklamowane słowa. Jeśli 

emocje - to na najwyższym poziomie. Pasja miłosna 

- na granicy histerii . Zdrada i cynizm - w stopniu zakra

wającym o karykaturę . To jest właśnie Visconti w Zmy

slach. Ale jednocześnie co krok otrzymujemy dla iro

nicznej przeciwwagi przykre scenki burzące ten patos. 

Lojalna pokojówka Livii , która pomaga w ukrywaniu 

romansu , kradnie złotą monetę z powierzonego depo

zytu i śledzi swą panią z dość perwersyinym zacięciem. 

Wynajmująca kochankom pokóJ w Wenecji mieszczka 

wymusza na hrabinie czynsz w zamian za milczenie. 

Odwiedzaiąca kwaterę Franza Livia spotyka w nieJ pod

pitych austriackich oficerów, którzy z rozleniwionym 

chamstwem traktuJą ją jak pierwszą lepszą Franz uda

ie wobec Livii zakochanego w tak prostacki sposób, że 

wręcz urąga to naszemu poczuciu smaku. Te kontrasty 

są u Viscontiego czymś niebywałym i jedynym w swoim 

rodzaju. Od pierwszych minut Zmys/ów konsekwentnie 

śledzimy, jak bohaterowie metodycznie staczają się po 

równi pochyłej - od kultury do natury. Stajemy się świad

kami bezlitosnego odzierania ludzkiego losu z konwen

cji. Kultura wysoka gubi swe kolejne maski. Ruchy tracą 

swą taneczność i rytm, Język staje się coraz mniej dwor

ski , a coraz bardziej brutalny, złe emocje biorą górę nad 

romantycznym melodramatem, a zło jest tak pewne sie

bie, że nawet nie chce mu się udawać czegoś innego. 

Zmysły (Senso) , 1954, 115', Włochy, Technicolor 

Reżyseria: Luchino Visconti 

Jeśli ktoś 

opery nie 1lubi, 

będzie miał 

z tym filmem 

spory problem. 

Scenariusz: Susa Cecchi d'Amico, Luchino Visconti , Giorgio Prosperi , Carlo Alianello, Giorgio Bassani 

Pierwowzór scenariusza: Camillo Boito - nowela Senso, scartafaccio segreto della contessa Livia 

Zdjęcia: Aldo Graziati , Robert Krasker 

Muzyka: Anton Bruckner - VII Symfonia E-dur 

Scenografia: Ottavio Scotti, Gino Brosia 

Kostiumy: Marcel Escoffier, Piero Tosi 

Montaż Mario Serandrei 

Obsada: Alida Valli (hrabina Livia Serpieri) , Farley Granger (por. Franz Mahler) , Massimo Girotti (markiz Roberto Ussoni), 

Heinz Moog (hrabia Serpieri) , Rina Morelli (Laura) , Marcella Mariani (prostytutka), Christian Marquand (oficer czeski), 

Tanio Selwart (pułkownik Kleist) 

Producent: Lux 

Wojtek Kocołowski - krytyk i historyk filmu, kurator i krytyk sztuki. Współautor m.in. Panoramy kina na1nowszego 

i Kalendarza niepokoju. Niezależny publicysta, współpracował z: „Przekrojem '', „Kwartalnikiem Filmowym", „Kinem" , 

„Czasem Kultury" . Edytor telewizyjnego kanału dokumentalnego Planete. 
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Garibaldi i Wiktor Emanuel, Mediolan, 29 października 1859 (fot. Forum) 

28 

IDEA ZJEDNOCZENIA 
Pisząc w 1829 roku piękne, miłosne wersy: „Znasz-li 

ten kraJ, I Gdzie cy1ryna dojrzewa" - Adam Mickiewicz 

zapraszał hrabiankę Henriettę Ewę Ankwiczównę do sto

licy Królestwa Obojga Sycylii. Poznali się w Rzymie, czyli 

Państwie Kościelnym. Gdyby Ojciec uroczej 19-latki się 

nie sprzeciwił, pewnie by się pobrali i pojechali w podróż 

poślubną do romantycznej Wenecji, należącej wówczas 

do zależnego od Austrii Królestwa Lombardzko-Wenec

kiego. Włochy, Jakie dziś znamy, nie istniały. Idea Zjed

noczenia Półwyspu Apenińskiego zaczynała dopiero 

kiełkować. W 1831 roku Giuseppe Mazzini założył Mło

de Włochy, stowarzyszenie, w którym ten najciekawszy 

przedstawiciel Wiosny Ludów, w imię republikańskiego 

mitu o nowym narodzie skupi idealistów ludzi marzących 

o wolności człowieka. Idee zjednoczeniowe wyznaczały 

również szlak bojowy Giuseppe Garibaldiego. O Zjed

noczeniu Włoch, aczkolwiek z zupełnie innych pobudek, 

myśleli też król Sardynii 1i Piemontu Wiktor Emanuel li 

oraz Jego premier, książę Camillo Benso Cavour. Obaj 

śnili o przekształceniu niewielkiego królestwa w potężną 

monarchię. Całej czwórce włoska historia zarezerwowa-

1ła miano OJCÓW Ojczyzny. 

Najbardziej znany poza Półwyspem Apenińskim jest 

Garibaldi. Zorganizowana przez niego w 1860 roku 

wyprawa Czerwonych Koszul doprowadziła po czterech 

miesiącach do podbicia Królestwa OboJQa Sycylii. Na 

cześć Garibaldiego wiwatowała cała Europa. 26 paź

dziernika 1860 roku doszło do symbolicznego spotkania 

króla Wiktora Emanuela li i owianego sławą rewolucjo

nisty. ZJechali się na rozdrożu w miejscowości Taverna 

Della Catena, 1 O kilometrów od Teano, obaj konno, 

król na wierzchowcu szpakowatym, Garibaldi cisawym. 

„Pozdrawiam króla Zjednoczonych Włoch" - powiedział 

Garibaldi. „Pozdrawiam mego najlepszego przyjacie

la" - odrzekł monarcha po francusku, bo jak na ironię, 

pochodzący z należącej do Francji Nicei , największy 

bojownik o Zjednoczenie Włoch i pierwszy król Zjed

noczonego państwa mogli porozumieć się tylko w tym 

Języku. 

Śniadania razem nie Zjedli. Monarcha udał się do posia

dłości księcia Santagapito, zaś dziwacznie przyodziany 

Bohater Dwóch Światów (zwany tak ponieważ walczył 
nie tylko w Europie, ale i w Ameryce Południowej) przy

siadł na schodach miejscowego kościoła, pożywiając 

się chlebem i owczym serem. Ponieważ Garibaldi był 

głównym sprawcą połączenia Królestwa Obojga Sycylii 

z Królestwem Sardynii 1 Piemontu, na 6 listopada wyzna

czono w pałacu w Casercie paradę na Jego cześć. Nie

stety ani Wiktor Emanuel li, ani żaden z Jego wysłanni

ków tego dnia się nie zjawili, tłumacząc się brakiem cza

su. W istocie król miał spotkanie z pewną damą w Capui 

- w tym względzie był Włochem w każdym calu. 
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Oficjalnie Królestwo Włoskie zostało proklamowane 

17 marca 1861 roku. Nie należały do niego ani Wenecja, 

ani Rzym - ich zdobycie stało się głównym celem wło

skiej polityki zagranicznej Wenecję przyłączono dopiero 

w 1866 roku, po zakończeniu Ili wojny zjednoczeniowej, 

ale nie dlatego, że Włosi tę wojnę wygrali . Młode pań

stwo przegrało z kretesem zarówno na lądzie, w bitwie 

pod Custozą, jak i na morzu, pod Lissą Jak pokazuje 

histor.ia , nie tylko zresztą włoska, o biegu dziejów czę

ściej decyduje się w gabinetach polityków aniżeli na 

polu walki. Na przyłączenie Rzymu trzeba było pocze

kać do 1870 roku. Proces zjednoczeniowy zakończył się 

podczas I wojny światowej, w latach 1914-1919, kiedy 

to w skład państwa włoskiego weszły Trydent i Górna 

Adyga oraz Triest wraz z Wenecją Julijską 

ŁATWIEJ STWORZYĆ PAŃSTWO, 
TRUDNIEJ NARÓD 
Słynąca z wybornego białego wina, leżąca kilkanaście 

kilometrów od Werony Custoza, była świadkiem dwu bi

tew o zjednoczenie Włoch. Pierwsza batalia rozegrała się 

24 i 25 lipca 1848 roku. Na czele wojsk austriackich stał 

marszałek Radetzky, który pogromił piemoncką armię 

tak skutecznie, że Johann Strauss senior skomponował 

na jego cześć słynny marsz, w którego takt do tej pory 

klaszczą uczestnicy Wiedeńskiego Koncertu Noworocz

nego. Żołnierze z Piemontu ponieśli klęskę , bo nie byli 

tak doskonale dowodzeni, ale i wśród nich nie zabrakło 

bohaterów Pokolenia Włochów, a dzięki Marii Konop

nickiej , która przełożyła Serce Edmunda De Amicisa, 

również Polaków, płakało nad losami małego dobosza 

z Sardynii. Czy ten czternastoletni chłopiec z opowiada

nia żył naprawdę , historycy nie są zgodni. W każdym ra

zie ucieleśnia historię wielu walczących o zjednoczenie 

idealistów Autor włoskiego hymnu narodowego, który 

zagrzewał walczących pod Custozą, zaledwie 22-letni 

Gottredo Mameli, to jeden z nich: podobnie jak mały do

bosz, został ranny w boju, jemu też amputowano nogę, 

a'\e było już za póżno - wywiązała się gangrena, umarł 

w polowym szpitalu, recytując poetyckie strofy o tym, że 

czarny, habsburski orzeł traci pióra, bo krew Włoch i Pol

ski , sączona przez niego latami, zamieniła się w truciznę. 

Minęło osiemnaście lat. Na czele pruskiego rządu stanął 

Otto von Bismarck, któremu historia nadała przydomek 

żelaznego kanclerza. To on w swoim słynnym prze

mówieniu oświadczył , że zjednoczy Niemcy „żelazem 

i krwią" . Austriacy, zaniepokojeni rosnącym w potęgę 

sąsiadem, za pośrednictwem Francji zaczęli po cichu 

prowadzić rozmowy z Wiochami , oferując im pokojowe 

przekazanie Wenecji w zamian za neutralność w ewentu

alnym konflikcie z Prusami. Sęk w tym, że książę Cavour, 

czołowy dyplomata młodego państwa włoskiego, wcale 

nie chciał pokoju . Przeciwnie, pożądał wojny: „Pragnę 

wojny z Austrią ze względów wewnętrznych, bez krwa

wego znoju zjednoczenie Północy z Południem będzie 

o wiele trudniejsze" - napisał w liście do Napoleona Ili. 

Książę, który był najwybitniejszym mężem stanu wło

skiego państwa zanim ono jeszcze powstało , musiał 

przecież po jego stworzeniu zadbać o stworzenie Wło

chów Naród bez państwa to w dziejach świata nic dziw

nego, ale państwo bez narodu byłoby wybrykiem historii. 

Włochy odrzuciły więc ofertę Austrii i zaczęły negocja

cje z Prusami , z którymi podpisały tajne porozumienie 

8 kwietnia 1866 roku w Berlinie. 17 czerwca 1866 roku 

Prusy wypowiedziały wojnę Austrii. Trzy dni póżniej 

przystąpiły do 11iej ofiCJalnie będące ich sojusznikiem 

Włochy. Aby objąć dowództwo armii, premier włoskiego 

rządu Alfonso La Marmara podał się do dymisji. Nieste

ty, w wojsku włoskim oprócz niego było dwóch innych, 

wielkich generałów: Enrico Cialdini i Enrico Morozzo Del

la Rocca. Każdy z wielkiej trójki stworzony był do wyda

wania rozkazów, żaden do ich wykonywania. Król Wiktor 

Emanuel li , pośledni żołnierz i strateg , chcąc pogodzić 

wszystkich i zachować dla siebie nominalne stanowisko 

naczelnego wodza, podzielił armię na trzy części: dwie 

do ataku, pod przywództwem La Marmory i Cialdiniego; 

Enrico Morozzo Della Rocca objął dowodzenie części 

rezerwowej, stacjonującej w Villafranca. W sumie nowo

powstałe państwo włoskie wystawiło potężną armię 

- 280 tysięcy żołnierzy i 36 tysięcy koni, co dawało mu 

trzykrotną przewagę liczebną nad Austrią. Dodawszy do 

tego optymalną sytuację polityczną, czyli sojusz z Pru

sami , nie było powodu, aby wątpić w zwycięstwo . 

CU STO ZA 
Szkopuł w tym, że generałowie nie mieli wspólnego pla

nu walki. Będący odwiecznymi rywalami przywódcy kor

pusów operacyjnych, La Marmara i Cialdini , ustalili co 

prawda w zarysie , że obie armie spotkają się na Wzgó

rzach Euganejskich i uderzą jednocześnie, ale o szcze

gółach miano decydować pod wpływem chwili , impro

wizując. Pomimo prawie trzykrotnej przewagi liczebnej 

Włochów. szala zwycięstwa w rozpoczętej o brzasku 

Garibaldi w San Marino pyta chłopów o pozycję wojsk austriackich (fot. Forum) 

bitwie szybko zaczęła przechylać się na austriacką stro

nę. Kilka minut po dziesiątej Austriacy zdobyli Custozę. 

W ogólnym zamieszaniu znalazł się jednak człowiek. 

który nie dat za wygraną. Generał Giuseppe Govone ze 

swoją dziewiątą dywizją przeprowadził kontratak tak bra

wurowo, że wkrótce wszystkie punkty zajęte wcześniej 

przez Austriaków były znów w rękach Włochów Nieste

ty, choć Govone cztery razy wysyłał meldunek z prośbą 

o odsiecz do Vil\afranca, gdzie stacjonowało dwadzie

ścia tysięcy żołnierzy, generał La Rocca tkwił w bezru

chu jak zaczarowany. „Generał Govone walczył bardzo 

dobrze, ale dlaczego go nie wsparto? " - zastanawiał się 

generał Helmuth Karl Bernhard von Moltke, przez 30 lat 

dowodzący armią Prus, jeden z najwybitniejszych strate

gów w historii Europy. Jego pytanie pozostało bez odpo

wiedzi .. . Czyżby La Rocca źle interpretował królewskie 

polecenie, aby za wszelką cenę utrzymać swe pozycje? 

Czy też - co jest bardziej prawdopodobne - do głosu 

doszły prywatne ambicje i rywalizacja między włoskimi 

generałami? Gdyby La Rocca wysłał choć niewielką 

część swego wojska do Custozy, Włosi wygraliby tę 

arcyważną dla nich, bo pierwszą w dziejach zjednoczo

nego państwa, bitwę. Mógł pojechać konno, zobaczyć 

z bliska co się dzieje, zajęłoby mu to dwadzieścia minut. 

Zamiast tego, jak napisał w dziennikach, wdrapał się na 

dzwonnicę miejscowego kościoła , ale nie ujrzawszy nic 

oprócz dymu i jaśminów, dołączył do swych dowódców, 

raczących się piwem w miejscowym barze. 

W rezultacie waleczny generał Govone, zaatakowany 

przez przeważające siły Austriaków. musiał ustąpić. 

Włosi przegrali, chociaż mieli 20 tysięcy nieznużonych 

walką żołnierzy w Villafranca, blisko trzy razy tyle żołnie

rzy generała Cialdiniego też nie uczestniczyło w bitwie, 

a w okolicach Trydentu stał w pogotowiu Garibaldi 

z 40 tysiącami rwących się do boju ochotników Trudno 

się dziwić, że dowodzący austriackimi siłami arcyksiążę 

Albrecht Fryderyk Habsburg spodziewał się kontrataku. 

Nazajutrz, ku jego zdumieniu, nic takiego jednak nie 

nastąpiło - generał Alfonso La Marmora zdecydował 

o wycofaniu swych sił w kierunku Cremony i Piacenzy. 

Giuseppe Garibaldi, który ze swymi ludźmi zdołał zająć 

sporą część Trydentu , otrzymał polecenie odwrotu, na 

co odpowiedział tyleż lakonicznym, co mało chwaleb

nym telegramem: „Melduję posłuszeństwo ". Jakby nie 

starczyło jednej przegranej, wkrótce młode włoskie pań

stwo poniosło sromotną klęskę w morskiej batalii pod 

Lissą Perfekcyjnego zjednoczenia brakowało bowiem 

nie tylko między lądowymi wojskami byłego królestwa 

Piemontu i Królestwa Obojga Sycylii , lecz także i na 

wodzie rywalizowały między sobą potęga morska Pie

montu i Neapolu. 
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HAŃBA I FARSA 
Pomimo niechlubnych poczynań swego wtoskiego so

jusznika, Prusy wojnę wygraty. Ich wojska dowodzone 

przez generała von Moltke 3 lipca 1866 roku odniosty 

miażdżące zwycięstwo pod miejscowością Sadowa. 

Żelazny kanclerz Otto Bismarck dopiąwszy swego celu , 

podpisat 26 lipca zawieszenie broni. Układ pokojowy mię

dzy Prusami i Austrią został zawarty 23 sierpnia 1866 roku 

w Pradze. Wlochów nie zaproszono do rozmów, a kwestia 

Wenecji została rozwiązana w sposób dla nich poniżają

cy. Austria miała podarować Wenecję Francji , po czym 

Napoleon Ili mia! przekazać ją Wiochom. I tak się stało. 

mężczyzn . Brakowalo tez międzynarodowych obserwa

torów, włoski rząd oświadczył bowiem, że plebiscyt to 

sprawa wewnętrzna. W oficjalnych rocznikach zapisano, 

że wszystko odbyło się w godnym podziwu porządku 

i w klimacie powszechnie manifestowanej radości. 

BOHATER BEZ AUREOU 
W ubieglym roku Wlosi świętowali sto pięćdziesiąt lat 

zjednoczenia. Ponieważ okrągłe rocznice sprzyjają 

demitologizacji bohaterów wojennych - powoli wychodzi 

na jaw prawda odmienna od lej , jaką wpajały siedmiu 

pokoleniom Włochów szkolne podręczniki . Przyodziany 

Garibaldi sprzeniewierzył swe republikańskie i rewo

lucyjne ideały, ogłaszając się zarówno w Palermo, jak 

i w Neapolu dyktatorem. Nie walczył też, jak uczą szkolne 

podręczniki, wyłącznie w imię idei. Gdy zaakceptował 

przyznany mu przez rząd dar „ wdzięczności narodowej" 

w postaci potężnej kwoty dwóch milionów I i rów, 

wywołało to ironiczne komentarze na łamach tygodnika 

„Civilta Cattolica", który przechrzcił bohatera dwóch 

światów na bohatera dwóch m il ionów 

19 pażdziernika 1866 roku austriacki generał Karl Ma

ring przekazał Wenecję francuskiemu generałowi Ed

mundowi Le Boeuf. Ze strony włoskiej dar odebrało 

trzech notabli wenecjanin Luigi Michel, Edoardo De 

Betta z Werony i Achille Emi-Kelder z Mantui , którzy 

z kolei zdeponowali ten piękny region , z jego opie

waną przez poetów stolicą, w rękach królewskiego 

komisarza . Cala operaqa odbyła się w pokoju we

neckiego, notabene istniejącego do dzisiaj, hotelu Eu

ropa, nad Canal Grande i trwała dwadzieścia minut. 

Lokalna gazeta powiadomiła o tym swych czytelników 

w kilku linijkach. Nie ukrywając sarkazmu i rozczaro

wania. Trzy dni później król Wiktor Emanuel li triumfal

nie wjechał na Plac św. Marka. Ponieważ przyłączenie 

miało nastąpić za zgodą ludności , 22 listopada odbył 

się sankcjonujący je plebiscyt. Na 647 495 glosujących 

tylko 69 osób było przeciwko. Do urn nie stawiło się 

aż ponad dwa miliony uprawnionych do glosowania 

w czerwoną koszulę i przydomek Bohatera Dwóch Świa
tów Giuseppe Garibaldi nie był bez skazy. W jego biogra

fii jest wiele niechlubnych epizodów. Historyk Angela Pel

licciari udowodniła, że schroniwszy się w Peru, zajmował 

się piractwem i handlem chińskimi niewolnikami. Nie był 

też genialnym strategiem. Osławiona Wyprawa Tysiąca 

- zorganizowana w 1860 roku i zakończona błyskawicz

nym podbiciem Królestwa Obojga Sycylii - to mit. Zaję

cie Palermo nie wymagało żadnego wysiłku: wojska bur

bońskie skapitulowały w obliczu oferowanych im krocia

mi angielsko-masońskich pieniędzy. Również zdobycie 

Neapolu nie bylo popisem sztuki militarnej . Cała akqa 

odbyła się pod czujnym nadzorem angielskich statków 

marynarki woiskowej kotwiczących w neapolitańskim 

porcie. Garibaldi sprzeniewierzył swe republikańskie 

i rewolucyjne ideały, ogłaszając się zarówno w Palermo, 

jak i w Neapolu dyktatorem. Nie walczy! też , jak uczą 

szkolne podręczniki , wyłącznie w imię idei. Gdy zaak-

ceptowal przyznany mu przez rząd dar „wdzięczności 

narodowej" w postaci potężnej kwoty dwóch milionów 

lirów, wywołało to ironiczne komentarze na łamach 

tygodnika „Civilta Cattolica", który przechrzcił Bohatera 

Dwóch Światów na bohatera dwóch milionów, a dawni 

druhowie z kręgu Mazziniego nazwali go utrzymankiem 

monarchii. Ksiązę Camillo Benso Cavour, bezwzględny 

polityk, jest mniej znany poza kręgami historyków, choć 

to on pociąga! za sznurki. Pragnął wojny, bo jak cynicz

nie wyznał, bez krwawego znoju zjednoczenie Pólnocy 

i Południa byłoby trudniejsze Łatwiej stworzyć pań

stwo, trudniej naród. Walczył z kościołem, (papież Pius 

IX nałożył na niego za zamknięcie zakonów żebrzących 

ekskomunikę), ale na łożu śmierci poprosił o ostatnie 

namaszczenie. Jego zgon jest dla historyków enigmą 

29 maja 1861 roku 51-letni Cavour zaczął się źle czuć. 

Dostał wysokiej gorączki, ponieważ był największym 

producentem ryżu w Europie, lekarz stwierdził , że cierpi 

na endemiczną malarię , choć zdaniem innych, mógł to 

być też syfilis Umarl 6 czerwca, mniej niż trzy miesiące 

po proklamowaniu zjednoczenia Włoch. W ówczesnej 

prasie ukazały się notatki, że został otruty. Podobno 

przyjaciółka jego kochanki, u której gościł co wieczoru, 

wsypała mu do kawy sproszkowaną cykutę. Zlecenie 

rzekomo wydał Napoleon Ili, któremu nie na rękę była 

polityka służącego sabaudzkiej dynastii księcia. Gdyby 

tak bylo w istocie, Cavour powinien to zaakceptować 

Czyż nie uważał zawsze, że cel uświęca środki? 

Ideolog Giuseppe Mazzini był rewolucjonistą i wierzył 

w swe republikańskie ideały. Jak napisał w 1831 roku 

z Marsylii, w liście do przyjaciela Giuseppe Giglioliego: 

„ Człowiek, który czegoś pragnie z całej mocy, może to 

osiągnąć". Jemu w imię mitu o nowym narodzie udało 

się oderwać Włochów od ich chrześcijańskich korzeni. 

Nigdy nie zaakceptował zjednoczonej monarchii. Marzył 

o równości, wolności, braterstwie. Aresztowany w 1870 

roku i skazany na zesłanie zdolał wrócić do kraju pod 

przebraniem. Umarł dwa lata później, w Pizie. 

Jeśli chodzi o Wiktora Emanuela li, z okazji zjednocze

niowych rozważań Włosi stwierdzili , że nie zasługuje on 

na miano ojca Ojczyzny. Jak każdy władca starał się 

powiększyć swą monarchię . Kilku historyków doszło też 

do wniosku , że nie należy mu się również przydomek 

król dżentelmen, skoro był rubasznym prostakiem. Nie 

wydaje się jednak, żeby cechy te mialy większy wpływ 
na przebieg dziejów. 

Z okazji 150 rocznicy zjednoczenia Włosi pragną spro

wadzić swych bohaterów narodowych do właściwych 

im rozmiarów. Odebrać niezasłużone aureole. Zastąpić 
hagiografię historią Jak im odmówić racji? Wszak już ich 

słynny przodek, filozof i mówca Marek Tuliusz Cyceron 
uważał , że historia jest nauczycielką życia . 

Garibaldi zamiata znienawidzone w walce o Zjednoczenie 
Wioch symbole autokracji (fot. Forum) 

Małgorzata Brączyk - dziennikarka i tłumaczka z języka 

włoskiego , publikuje m.in. w magazynie „Focus" 
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Specjalnie na zamówienie 

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Ignacy Karpowicz, zainspirowany 

librettem Senso, napisał opowiadanie, 

będące wariacją na temat opery. 

Ignacy Karpowicz 

Jórgen P, wysoki trzydziestokilkulatek o smukłym, aerodynamicznym ciele zawodowego pły
waka - co akurat trudne było do stwierdzenia dla tej okoliczności, iż od stóp po szyję ciało owo 

zostało skryte przez, kolejno, brązowe adidasy Lacoste, ciemne dżinsy od Diesela i luźny, granato

wy golf, którego marki nie podejmujemy się określić - zadzierał głowę ku wielkim ekranom na hali 

odlotów. Zanim odnalazł swóJ rejs i przypisaną mu bramkę, usłyszał delikatne buczenie, niemal 

niereJestrowalne, a chwilę po nim - gdy już gotów był pomyśleć, iż się przesłyszał - wszystkie 

monitory zgasły. Po hali rozszedł się jęk zaskoczonych pasażerów. Szybko zaskoczenie zamieniło 
się w zdenerwowanie, a zdenerwowanie w irytaC]ę. Padały przekleństwa: od krótkich, ogólnoświa
towych Juck" i „shit", pasujących jak ulał do każdej sytuacji, po bardziej rozbudowane i wieloję
zyczne. Pewien pan w eleganckim garniturze, stojący z prawej strony Jórgena, klął po niemiecku 

do innego pana w eleganckim garniturze, że „Moim zdaniem ten kraJ to nieporozumienie. Tutaj nic 

nie działa. Należałoby ten kraJ zamknąć". 
Jórgen uśmiechnął się na te słowa. Zawsze go bawiło - na dystans i jakby echem prawdziwe

go rozbawienia - gdy niemieckojęzyczni obywatele narzekali na Włochy i Włochów. Tak, to praw

da, że Włosi nie są mistrzami w usuwaniu śmieci z ulic, że premier maluje sobie włosy i urządza 
przyjęcia bunga bunga, że fraza „przepisy ruchu drogowego" nie istnieje w języku włoskim, tak, to 

wszystko prawda Tylko że Jórgenowi to nie przeszkadzało. On to lubił. 
Jórgen wychował się w Szwajcarii. Szwajcaria jest krajem, w którym półgodzinne spóźnienie 

na umówione spotkanie oznacza konieczność założenia ciemnego pogrzebowego garnituru. Każ
dy Szwajcar wie -takie niewytłumaczalne spóźnienie daje się wytłumaczyć wyłącznie śmiercią 
gościa (Jeśli nie fizyczną, to cywilną, w sumie wszystko jedno i tak trzeba pochować); gdyby to był 

zamach terrorystyczny albo korki, gość spóźniłby się najwyżej o kwadrans, ponieważ wyruszając, 

wziąłby pod uwagę możliwość wystąpienia zamachu terrorystycznego lub korków oraz ich poten

cjalny wpływ na punktualność; gdyby natomiast gość przechlodził niezaplanowany, spontaniczny 

zawał, najpierw zadzwoniłby do oczekujących go gospodarzy, a dopiero potem na pogotowie. 

Tymczasem we Włoszech półgodzinne spóźnienie było po prostu półgodzinnym spóźnieniem. 

I za to uproszczenie Jórgen pokochał Włochy. Wreszcie odkrył przestrzeń, w której mógł czuć się 

Jak ... jakby nie żył do końca, nie na serio. 

Awaria systemu informacyjnego została częściowo usunięta, na gładkich, granatowoczarnych 

monitorach ukazały się kojące napisy: SYSTEM FAILURE. Jórgen postanowił zawierzyć numerowi 

bramki wydrukowanemu na karcie pokładowej, opuścił raźnym krokiem główną halę. Był, nagle, 

w wyśmienitym humorze, choć nie umiałby podać przyczyny. Prawdopodobnie gdzieś w głębi 

jego precyzyjnej, szwaJcarskieJ duszy tkwiło małe ziarenko, czekające okazJi, żeby dostać się 

w tryby skomplikowanej i bezbłędnej maszynerii - bądź co bądź człowiek to także maszyneria, tyle 

że zbudowana nie z metalu, a przede wszystkim wody- i zakłócić JeJ działanie. 

Jórgen zajął miejsce przy oknie. Samolot wystartował i obrał kierunek na Warszawę. Jórgen 

nigdy dotąd nie odwiedził Pols~i. Nie spodziewał się niedźwiedzi polarnych na ulicach ani miesz

kańców okutanych w egzotyczne, focze futra ze znaczkiem Solidarności w klapie. Przypuszczał, 

że zobaczy to, co wszędzie: te same sklepy, samochody, restauracje i ludzi całkiem podobnych 

do innych ludzi. Gdyby nie praca, Jórgen nie poleciałby do Polski. 

Jórgen zarabiał głosem, był tenorem. Tenor-Jórgen w liczbach i skrócie przedstawiałby się • 

następująco: skala głosu między ca d2, wzrost 190 cm, waga 75 kg, rozmiar buta 44, oszczędno-

ści 35 tysięcy euro (plus niedawno spłacony, kosztowny apartament w Mediolanie oraz minus kilka 

tys. euro debetu na karcie kredytowej; ciągle zapominał o przelaniu pieniędzy z konta na konto), 

długość penisa 17 cm, IQ około 135, zębów nosił 30 (nie wyrosła mu para ostatnich trzonowców), 

rodziców i rodzeństwa zero (wypadek samochodowy sprzed 5 lat). 

Śmierć rodziców przyjął z głębokim smutkiem i zrozumieniem. Znał owo małżeństwo w śred
nim wieku dość długo i dość dobrze, kiedyś nawet mieszkali wspólnie i utrzymywali regularny 

kontakt wzrokowy, a rzadziej werbalny, mimo to słowa takie jak „bliskość", „czułość", „intymność" 

lub „miłość" nie zna1dowały zastosowania w opisie relacji rodzicielsko-synowskiej. Gdyby się nad 

tym zastanowić bez sentymentów, śmierć rodziców w istocie poszła Jórgenowi na rękę, pojechał 

za pieniądze ze spadku na kosztowne warsztaty wokalne w Stanach. Dla odmiany śmierć młod

szego brata, ukochanego brata, wywołała w duszy Jórgena ogromne trzęsienia eteru, tektoniczne 

płyty sprzecznych emocji ścierały się ze sobą, wyładowania rozpaczy i sztormy uciętej przyszłości 

przelewały się kiczowato przez coraz wątlejsze mury mechanizmów obronnych, za którymi próbo

wał skryć się Jórgen niewielki, przerażony człowieczek. Na pogrzebie jego rozstrojenie sięgnęło 

zenitu albo raczej nadiru. Szlochał, wykonywał nadliczbowe gesty, nie potrafił ustać w miejscu, 

przeklinał. Usłyszał potem, że jego zachowanie powszechnie uznano za skandaliczne, że zamienił 

pogrzeb w operetkę, nie był jednak w stanie przejąć się tymi opiniami, ponieważ od pewnego 

czasu łykał sporo xanaxu, a nawet miksował go z innymi pastylkami. 

W niedługi czas od pogrzebu Jego kariera ruszyła z kopyta, może nie galopem, ale też nie stę

pa. Nie wiadomo dlaczego. Nie przybyło mu talentu ani motywaC]i. Nie zaczął ciężej pracować ani 

więcej ćwiczyć, od lat bowiem pracował ciężko i ćwiczył dużo. Nie wyprzystojniał, nie przespał się 

z nikim ważnym. Pozostał tym samym Jórgenem, co wcześniej: sumiennym, uzdolnionym, liniowo 

myślącym i trzymającym się na uboczu życia towarzyskiego. 

Hotel okazał się więcej niż przyzwoity, ponadto - powiedziano mu na lotnisku - leży 1 o minut 

spacerkiem od Teatru Wielkiego. Teatr postanowił obejrzeć jutro, gdy stawi się na pierwszej próbie. 

Dziś zamierzał poczytać coś w po'koju i pójść wcześnie spać. Potrzebował czasu, przynajmniej 

kilkunastu godzin w pojedynkę, aby jego ciało odnalazło się w nowej przestrzeni, zaakceptowało 

przebyte kilometry, aby wewnętrzny żyrokompas się wyzerował. 

Wziął prysznic, w okazałym lustrze na korytarzu obejrzał twarz i resztę. Nie zauważył na szczę

ście żadnych pęknięć ani uszkodzeń, jeśli nie liczyć trzech starych rnzcięć (usta, para oczu) 

i kilku dziur (uszy, dziurki od nosa, odbyt, pępek), zresztą dziura po pępku już się goiła, zarasta

ła. Wszystkie elementy były ściśle do siebie dopasowane i wydawało się, że tworzą sensowną, 

dobrze przemyślaną całość. 
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Jórgen parsknął śmiechem , bo i rzeczywiście, pomysł , że człowiek jest sensowną całością. 
wydał mu się wcale komiczny. 

Zamówił jakieś sałatki do pokoju, zjadł tę bardziej zieloną i łyknął codzienną dawkę psycho

tropów i witamin. 

Psychotropy zażywał - z krótkimi przerwami - od pięciu prawie lat. Na początku brał. żeby 

przeboleć śmierć brata, tak w poręcznym skrócie i równie podręcznym kłamstwie psychologicz

nym brzmiało wytłumaczenie, jednak śmierć ta dawno temu uległa przeboleniu, mimo to Jórgen 

pastylek nie odstawił. Z czasem zrozumiał , iż dzięki tabletkom stał się sobą: osobą, którą zawsze 

gdzieś w głębi był. Farmakologiczne czary odblokowywały pewne obszary osobowości i znosiły 

efekty tresury, której poddany został każdy człowiek. Dzięki substancjom psychoaktywnym Jórgen 

mógł być odpowiedzialnym, przyzwoitym , nieco wycofanym mężczyzną nie dlatego, że tak go 

wytresowali rodzice, szkoły, społeczeństwo. ale dlatego, że taki właśnie był. Wydobycie z głębi 

tego , co już znalazło się na powierzchni , okazało się niełatwym , żmudnym zadaniem. Prawdopo

dobnie uzależnił się od pastylek, to mu wszak nie wadziło , albowiem uzależnienie od pastylek bylo 

tym samym, co uzależnienie od siebie. Lub raczej do siebie. Tak, Jórgen by1 uzależniony do siebie 

i nie zamierzał z tego rezygnować . 

Wyciągnął się w łóżku i przeglądał libretto opery Senso. Grał tam Hansa Buchnera, austriac

kiego oficera. który przybywa do Wenecji (1866 r.}, uwodzi piękną hrabinę Livię Serpieri , wykorzy

stuje ją i zdradza. Rozstają się; on jedzie na front, ona pozostaje w Wenecji, on dezerteruje. Wraca 

do Livii, wyciąga od niej pieniądze na przekupienie lekarzy, obiecuje miłość . Wyjeżdża do Werony, 

gdzie romansuje z Giustiną , pokojówką Livii. Livia przybywa do Werony, odkrywa coś, co w operze 

nazywamy prawdą, i w histerycznie emocjonalnym odruchu wydaje Hansa władzom wojskowym. 

Hans zostaje rozstrzelany jako zdrajca i dezerter. Koniec. Dwa akty. Aplauz. 

Libretto znał na pamięć. Zeszłego roku był Hansem na deskach bolońskiej opery. Zebrał 

pochlebne recenzje. Uważał, że niezasłużenie . 

Śpiewał , chociaż nie rozumiał. Rozumiał pojedyncze słowa i frazy, pojedyncze sytuaCje i gesty, 

lecz nie rozumiał , kim jest Hans. Hans go drażnił. Uwierał. 

Hans był pięknym mężczyzną. półbogiem. Jego uśmiech pozbawiał kobiety wolnej woli . 

Stawały się one automatami spragnionymi Hansa, jego ciała, dotyku, obecności. Jego kłamstw 

i bezczelności. 

Hans nie był rycerski. Był tchórzem i wprost o tym mówił. Nie traktował poważnie żadnych 

zobowiązań ani ludzi. I o tym też mówil wprost. Bawiło go wystawianie siebie jako seksualnego 

trofeum dla tej, która da najwięcej . Albo mniej . Przechodzi! z łóżka do łóżka niczym złotoblond 

puchar albo kapryśna nagroda, zmienna bardziej niż fronty i afronty. 

Hans był piękny i świetny w miłości . Czy dlatego tak drażnił Jórgena? Jakaś samcza zazdrość? 

I to zazdrość o nieistniejącego mężczyznę? O mężczyznę, którym stawał się Jórgen? Przecież 

Hans istniał o tyle, o ile Jórgen Hansa wykonywał. 

Krótkie, zimowe światło wpadało do pokoju. Musiał zasnąć nieświadomy, paliła się nocna 

lampka. Żółtawa kula poświaty w jasnoniebieskich, poszarzałych promieniach nowego dnia. 

Śnił nawracający regularnie sen: że zarastają w nim rozcięcia i otwory. Najpierw zabliźniły 
się uszy i przestał słyszeć. Zarosły dziurki w nosie i nie musiał dbać o oddech. Zagoiły się oczy 

i mógł nie patrzeć . Wchłoną! się w pośladki odbyt a z nim półświadome lęki . Potem zniknął pępek, 

więc się nie urodził. Ale do samego końca rana ust pozostawała raną, otwartym miejscem To , źe 

w swoim śnie nie żył, nie zwalniało go z obowiązku mówienia. Albo z umiejętności mówienia. 

Jórgen bardzo pragnął zatracić umiejętność mówienia. Umiejętność ta notorycznie prze

chodziła w konieczność . Jórgen nie potrzebował umiejętności, która przeksztalcalaby się 

w konieczność. Korzystał z gotowego zestawu słów. Były to zestawy slów wypróbowane set

ki razy podczas setek przedstawień. Były to zestawy bez niespodzianek. Jednemu wypró

bowanemu zestawowi odpowiadał niezmienny od lat , wypróbowany zestaw drugi . Gdy Livia 

śpiewała o miłości, Hans śpiewał o tchórzostwie. Tak bylo i tak będzie, póki Senso nie zejdzie 

z afisza. 

Jórgen nigdy nie odczuwał takiego dyskomfortu jak przy Hansie. Co za rolal Hans go drażnił. 

Uwierał. 

- Czemu chcesz pojechać z rodzicami? Przecież nienawidzisz tych rozciągniętych 
weekendów u dziadków. To ja jestem ten nudny, sumienny syn od podtrzymywania więzów 
rodzinnych . 

- Och, sztywny, sztywny Jórgen - Hans wyrzucił ramiona w górę, jakby prezentował najnowszy 
trick na niebie, jakiś niepowtarzalny model chmury w bardzo limitowanej serii. 

- Spójrz! Gładkie niebo! Alpy i Milka oraz Rolex w tle! A poza tym już się spakowałem na 
wyjazd z piernikami. 

Twarz Hansa jaśniała . On rzeczywiście , zdał sobie Jórgen sprawę , jest złoto-różowy. To nie jest 

złudzenie, to nie odblask od pazłotka czekoladki, pomyślał. który mnie mami od dwudziestu lat. 
Mój brat jest złoto-różowy. 

Piękno Hansa krępowało Jórgena. Niby przez te wspólnie spędzone lata przywykł do tego, ale 

w takich chwilach jak ta. gdy byli dramatycznie sam na sam , teraz w ogrodzie rodzinnego domu, 

Jórgen czuł się nieswojo. To chyba nie jest normalne, pomyślał , żebym uważał , że mój brat jest 
najpiękniejszą istotą na ziemi. 

Hans był świadom wrażenia , jakie robil na ludziach. Wszystko uchodziło mu płazem, każdy 
wybryk. Nawet rodzice, surowi państwo, z którymi Jórgen utrzymywał częsty kontakt wzrokowy, 

a także poprawnie werbalny, prędzej czy później darowywali swemu młodszemu synowi winy, 

które Jórgen, gdyby się ich dopuścił , musiałby odpokutowywać dożywotnio. Podczas jakiejś gwał
townej kłótni Jórgen zarzucił bratu, że wykorzystuje ludzi, że wykorzystuje swój wdzięk i urodę. 
Hans mu odpowiedział: „Braciszku, a gdybyś byl kulawy, to nie wykorzystywałbyś kuli?" . 

- Patrzę - odburkną! Jórgen. - Po co chcesz jechać z rodzicami do dziadków? 
- Sztywny jesteś dramatycznie - Hans usiadł obok, 

wziął rękę brata i podrzucał ją w górę. 

-Ale ci powiem. Zrobiłem dziecko i potrzebuję od starych kasy na aborcję. 

- A ja - odpowiedział głucho Jórgen - zamierzałem w czasie tego wyjazdu poprosić 
rodziców o pieniądze na warsztaty w Stanach. Potrzebuję ich. Tych warsztatów. 

Siedzieli obok siebie ramię w ramię, ciepło w ciepło, ciało przy ciele. 

- Hmm ... - zaczął Hans - poważny wybór. Twoja kariera i moja wygoda. 
Jórgen milczał. 

Zdawało się , że wiele chmur przeparadowało nieboskłonem. 
Całe stada. 

Hans chrząkną!. Wstał i zatrzyma! się przed bratem. Położył dłonie na jego ramionach. Przy

klęknął. Przesunął dłonie z ramion na szyję, a potem objął twarz brata. Dotknął jego uszu , nosa. 
oczu i zupełnie niespodziewanie pocałował. Głęboko. 

- Jedź, sztywny Jórgenie - roześmiał się . - Jedź z rodzicami . Niech kariera będzie twoja. 

Ignacy 1Karpowicz - pisarz, tłumacz z angielskiego, hisz

pańskiego i amharskiego, wielokrotnie nominowany do 

literackiej nagrody Nike. Autor powieści : Niehalo, Cud. 

Nowy Kwiat Cesarza, Gesty oraz Balladyny i romanse, za 
którą otrzymał Paszport „Polityki " (2010). 
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-enso 
Libretto GIUSEPPE Dl LEVA 
według CAMILLA BOITA 

Przekład Marzanna Maria Smoleńska 

Fragment z Pieśni duchownych Novalisa 
według przekładu Adama Szczerbowskiego, Lwów 1933. 

OSOBY 
Hrabina LIVIA SERPIERI 
sopran 
Porucznik HANS BUCHNER 
tenor 
Hrabia SERPIERI 

bas 
Markiz ROBERTO DONA 
baryton 
Komendant HAUPTMANN 
bas-baryton 

GIUSTINA, pokojówka 
sopran 
Adwokat Gino 
Gondolier 
Oficer 
Głos z zewnątrz 
Posłaniec 
Woźnica 
tenor dla wszystkich 
Panie, panowie, oficerowie, żołnierze, 
lekarze, pielęgniarki, osoby z ludu, pokojówki 

Akcja dzieje się w Wenecji w 1866 roku 

PROLOG 

Wytworne wspótczesne 
burżuazyjne wnętrze; 
Hrabina Livia rozmawia 
z mtodym adwokacikiem Gino. 

GINO 
Hrabino, 
Niech się Pani nade mną zlituje. 
Niech mnie Pani wypędzi, 
Niech mi zakaże wstępu, 
Ale, na Boga, niech mnie pani 
Uwolni od tej 
Zabijającej mnie wątpliwości: 
Mogę czy też nie żywić nadzieję? 

LIVIA 
Ukarać pustotę, tego potrzebuję. 
Niepokój pożerający mi duszę 
Oszczędził moje ciało. 
Rana z przeszłości nadal krwawi. 

Czyż to jeszcze cierpienie? 
Czy tylko kaprys„.? 
Zmierzając do wyjścia, 
odwraca się w progu i szepcze. 
Może pan. 

AKTi 

SCENA 1 
Salon w domu hrabiego Serpieri; 
wszystko jest gotowe na przyjęcie gości; 
w salonie są już Livia Serpieri wraz 
z mężem i Markizem Robertem Daną. 
Wchodzą zaproszeni goście. 

GOŚCIE 
Jala mistycznych dźwięków 
Spływa czysta do serca. 
Chodź, świątynia otwiera przed nami 
Rozkosze czystej miłości". 
Co za poezja! Co za słowa! 

Jaka cudowna muzyka! 
Verdi pozwala nam marzyć„. 
Jeśli zaś chodzi o Trubadura, 
Należałoby ustalić„. 
Czy dla was, panie, jest naprawdę 
Czysta miłość Trubadura? 
A wy, panowie, dlaczego 
Uznajecie miłość za rzecz wulgarną? 
Wenecja obejmuje nas, 
Daleka, zmysłowa tajemnica, 
Odległa od rzeczywistego świata, 
Najprawdziwsze złudzenie. 
Dzisiejszego wieczoru 
Zatańczmy z lekkim sercem, 
Zapomnijmy o troskach i lękach, 
Oddalmy myśli. 
z lekkim sercem, z lekkim sercem„. 

LIVIA 
Co to za kartki zrzucano z galerii? 

ROBERTO 
Głos tych, którzy chcą wolnych Włoch. 

Pokazuje zadrukowaną kartkę. 

HRABIA 
Miejmy nadzieję, że nigdy. 
oddalając się 
Livio„. zostań. 
z ironią 
Roberto czuje się samotny bez ciebie. 
Odchodzi. 

ROBERTO 
Jest zazdrosny? 

LIVIA 
Nie sądzę. 
Popatrz, popatrz na tę tam„. 
Na tę najbardziej wdzięczną„. 
Ma na imię Giustina. 
Zobacz, jak ją pan małżonek uwodzi„. 
Nie przeszkadza mi to. 
Przynajmniej zostawia mnie w spokoju. 

ROBERTO 
Dlaczego go poślubiłaś? 

LIVIA 
Chciałam mieć własne karoce, 
Brylanty, tytuł„. 
A przede wszystkim wolność. 
Nie żałuję„. 
W Wenecji się odradzam. 
Jestem oblubienicą morza: 
Ten pierścionek, co miałam kiedyś, 
Rzuciłam w fale. 

ROBERTO 
Jesteś zbyt młoda, 
By rezygnować z miłości. 

LIVIA 
Miłość? 
Ta prawdziwa? 
Śmieje się. 
Nie wiem, gdzie jest. 

ROBERTO 
Więc nie ma dla mnie nadziei„. 
Z tyfu nachodzą Hrabia z Komendantem. 

HRABIA 
Droga Livio, pozwól. 
Komendant Hauptmann, 
Wiesz, sądził, że jesteś moja córką. 

Hrabia odchodzi, śmiejąc się. 
Również Roberto odchodzi 
po chfodnym pożegnaniu. 

HAUPTMANN 
Przykro mi. 

LIVIA 
śmiejąc się 
Wielu tak sądzi! 

HAUPTMANN 
Teraz nie mogę już zalecać się do pani. 

LIVIA 
Dlaczego nie? 

ROBERTO 
Na środku salonu, mówi gfośno. 
Panowie, proszę o uwagę. 
Wszyscy widzieliśmy ulotki 

Spadające z galerii. 
A teraz proszę was: 
Zajmijmy stanowisko! 
Kilka stów domagających się 
Potwierdzenia: 
„Precz cudzoziemcy z Wenecji!". 
Zapada ogólna cisza. 
Nic nie mówicie? Nie wypowiadacie się? 
Niewiele znaczy naród, który milczy„. 

HANS 
Włosi„. pajace. 
Tylko nadzieje i hasła! 

ROBERTO 
Nikczemny! Jest pan nikczemny! 
Policzkuje go rękawiczką. 
Jestem Markiz Dona. 
Wyzywam pana na pojedynek, 
Jeśli ma pan odwagę! 

Hans nie reaguje, a tymczasem 
goście zaczynają wychodzić. 
Zostaje kilku austriackich oficerów. 

GOŚCIE 
Zachowanie jak w knajpie! 
Takie rzeczy nie powinny 
Mieć miejsca w domu Serpierich. 
To nas nie dotyczy, wychodzimy. 

HRABIA 
popychając Roberta w stronę drzwi 
Jesteś szalony! 
Ośmieszyłeś nas wszystkich. 
Tylko ze względu na Livię„. 
Lepiej żebyś sobie poszedł. 
To się tak nie skończy. 

Wychodzą. 

LIVIA 
do Komendanta 
Ten porucznik„. 
Oczywiście nie umie trzymać 
Języka za zębami. 
Slyszalam o nim„. 

HAUPTMANN 
Mówią o nim wszystkie panie w Wenecji. 

LIVIA 
Również i ja miałabym ochotę 
Mówić o nim. 

HAUPTMANN 
Hrabino, prosi mnie pani 
O wielką uprzejmość„. 
Daje znak Hansowi, który się zbliża. 
Porucznik Buchner. 

HANS 
kfaniając się 
Hans Buchner. 

HAUPTMANN 
Odchodząc, zwraca się do Hrabiny 
Jestem zawsze do pani dyspozycji„. 

LIVIA 
Mogę zapytać, 
Czy przyjmie pan wyzwanie? 

HANS 
Dlaczego? 
LIVIA 
W taki sposób ryzykować życiem„. 

HANS 
Moim czy też życiem Dona ... ? 
Nie obchodzą mnie 
Wyzwania i pojedynki„. 
Uniknę go. 
Hrabino„. 
Chce odejść. 

LIVIA 
Niech pan zaczeka„. 
Już kiedyś widziałam pana w teatrze. 
Lubi pan operę? 

HANS 
Lubię, kiedy opera podoba mi się„. 

LIVIA 
Kiedy nie staje się 
Modelem na życie 
I na ekstremalne czyny. 

HANS 
Tak jak dla Markiza Dona... 

LIVIA 
On wierzy w jedno: 
W wolność Włoch. 

HANS 
Dobrze go znam„. 
To tylko bohater z melodramatu. 
Przegląda się w lustrze. 
Wierzę lustrom: 
Mówią zawsze prawdę„. 
Widzi pani? Wyglądam jak ten, 
Kim jestem„. 
Przegląda się za plecami Livii. 
Niech pani popatrzy na siebie: 
Uśmiecha się pani jak królowa„. 
A Markiz jest pani kochankiem! 

LIVIA 
Bezczelny! 
Nadal spacerują. 
Dokąd idziemy? 

HANS 
Tam, gdzie pani sobie życzy„. 

GOŚCIE 
w oddali 
„ Fala mistycznych dźwięków„.". 

LIVIA 
Slyszy pan? Jeszcze śpiewają. 

GOŚCIE 
„Rozkosze czystej miłości„.". 

LIVIA 
Rozkosze wielkiej miłości„. 
Nie ma ani odrobiny wiatru, 
A woda jest nieruchoma jak lustro: 
A to my, podobni, a jakże różni„. 
Zgubiliśmy się w tym labiryncie stów, 
Który zwą Wenecją. 
Jak długo tu jesteśmy? 
Och, dreszcz. 
To przez to stońce, co wschodzi, 
To już jutro. Tyle czasu z nieznajomym„. 
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Kto wie, co pan o mnie pomyśli„. Jasny ślad jakiegoś szczegółu. Jest tutaj. Bardzo się spieszy, Rozumiem cię: KELNERKI UVIA 

Jestem szczęśliwa, Spoglądające na nas lustro, Wchodzi po schodach„. Patriota kochający pojedynki. Obsługujemy, żartujemy, śmiejemy się„. Panowie, proszę„. 

Niczego nie szukam ... Muślin w oknie, cień, LIVIA Zerka na szkatufkę. Ale z wami nie rozmawiamy. 

91aczego pan się uśmiecha? Powstrzymany gest, Zatrzymaj go na chwilę. Dlaczego jej nie otworzysz? Nie chcesz? Jesteśmy włoskimi kobietami.„ 
OFICEROWIE 

Smieje się pan ze mnie? Nierozpoznawalny odgłos. Nie szkodzi. Wiem, co zawiera: OFICEROWIE 
Chce nam Pani powiedzieć, Hrabino, 

Czyżbym się myliła? Będę pamiętał o tobie, Pokojówka wychodzi, Place dla ludzi dobrej woli. Włochy? Nie ma ich. 
~e się tego nie spodziewała? 

Wzrok zatrzymuje się na szczególe, Jestem tego pewien przyglądając się Hansowi. Szaleństwo. Czy posiadacie język, chociaż jeden? 
Ze dumny żołnierz 

Na odznaczeniu, na białym mundurze„. Ze względu na to małe znamię, Narażać życie dla ideału, 
Jeszcze się nie zdradził? 

Nie wiem, zastanawiam się, Ten czerwony znak płomienny, Kiedy wszyscy wiemy, 
Mówicie nim przynajmniej między wami? Droga pani, nie jesteśmy dziećmi, 

Czy to wszystko ma sens.„ Który mnie doprowadził LIVIA Ze to tylko kariera. 
Zostańcie z nami tej nocy, Hans Blichner jest pierwszy, 

Roberto Dona to mój kuzyn. Do twojego serca. Zwraca się do Hansa, Lepiej przyglądać się temu wszystkiemu 
Zobaczycie, jakim językiem mówimy„. Gdy chodzi o pieniądze„. 

HANS LIVIA wskazując mu kryjówkę. Z ukrycia, pozostaje tylko to ... KELNERKI Odwagi, Hans, kochaj je wszystkie, 

Ileż słów! To tylko szczegół„. Pośpiesz się, tam, ukryj się tam„. LIVIA 
Nigdy! Obsługujemy, Młode i stare, biedne i bogate. 

HRABIA Co za głęboka myśl. Odkfada klejnoty na miejsce, Mówisz jak zranione dziecko ... 
Zartujemy, śmiejemy się, Walcz, Hans, pokaż nam, 

z oddali 
Mówisz to każdej? przegląda się w lustrze, 

Ale nie pozwalamy się dotykać. Ile masz wigoru, co potrafisz, 

podchodzi do drzwi. 
HANS Spędźcie noc sami„. Pozwól nam pomarzyć, przynieś tup, 

Livio! Livio! HANS Roberto, nie oczekiwałam cię„. 
Czy wydaję ci się tchórzem? Włochy was wypędzą! Nie słuchaj o ojczyźnie 

Czyżby Hrabina była zazdrosna? 
ROBERTO 

LIVIA 
I obowiązku„. Nie myśl o tym, 

Livia pfoszy się, poślizguje LIVłA Wybacz niespodziewaną wizytę„. 
Być może jesteś nim. Wejście Livii, która przybywa z Giustiną, Niech żyje przeznaczenie„. 

i kończy w ramionach Hansa. O wspomnienia, tak. Nadeszła wyczekiwana chwila. 
To mi nie przeszkadza ... przerywa te przekomarzania. Nie zatrzymuj się, 

Wolę cię bez pamięci.„ Prusy atakują Austrię HANS 
Masz już prawie asa w rękawie. 

HANS 
Dzielny żołnierz bez przeszłości. I my musimy się ruszyć. Te pieniądze.„ przydałyby mi się. LIVłA LIVIA 

Wreszcie„. HANS Ludzie dobrej woli LIVIA 
Panowie, wybaczcie„. Przestańcie! Litości! 

Cafuje ją. Kpisz ze mnie. Wyznaczyli sobie spotkanie w Weronie. zdejmując medalion 
Wiem, że nie powinnam„. 

Może lepiej, żebym sobie poszedł. I jeśli Piemont się obudzi„. 
Być może.„ Mdleje. W tym momencie wchodzi Hans 

Weź to. zauważa zmieszanie żofnierzy. ' ' Mnie pamiętacie? 
LIVIA LIVIA HANS 

SCENA 2 
Nie! Zaczekaj, żartowałam, Pojedziesz? Pomyślisz o mnie źle.„ 

OFICEROWIE 

Sypialnia Livii; Livia i Hans są w fóżku. 
Nie odchodź„. Obejmuje go. 

Hrabina Serpieri. GIUSTINA 

Popatrz„. Zostań.„ 
LIVIA Któregoś wieczoru Poruczniku Blichner, no wreszcie„. 

Wstaje, otwiera szufladkę, rozkfada ROBERTO 
Bierzemy, dajemy. Byliśmy pani gośćmi.„ Hrabina zemdlała. 

LIVIA klejnoty na stole, zakfada medalion. Z tobą? 
HANS Przypominamy sobie.„ Nie ma pan pojęcia, 

Kochanie„. Podobam ci się? A co chcesz w zamian? Pokojówkę również! Co jej naopowiadali.„ 

HANS Podarunki Hrabiego, żebym milczała. LIVIA LIVIA LIVIA HANS 

Jesteś piękna„. HANS 
Z nami„. Nic. Ty mi wystarczysz. Przepraszam ,panów za tamten wieczór, Wyobrażam sobie. 
Nie jesteś żołnierzem. 

Jeszcze„. Zbliża się, dotyka medalionu. I jesteś potrzebny ojczyźnie, ale żywy. HANS 
Nie rzuca się wyzwania GIUSTINA 

LIVIA Ładny. 
ROBERTO 

Nieprawda. W trakcie przyjęcia„. Biedna pani, 

Zdewastowałeś mnie„. LIVIA Liczyłem na inny powód.„ 
Nigdy nie masz mnie dosyć ... OFICEROWIE Naprawdę na to nie zasługuje. 

HANS ~igdy więcej nie mów mi, Rzuca ją na fóżko. Niech pani o tym zapomni„. A pan, poruczniku, 

Jeszcze nie mam dosyć„. Ze odchodzisz, nigdy więcej„. LIVIA Albo postara się o wybaczenie! To niezły hultaj„. zniknąć tak„. 

LIVIA 
Pocałuj mnie, Hans, dość żartów, Proszę cię„. LIVIA 

Wy, żołnierze„. zakochani lub szaleni„. 

Na twoje szczęście 
Całuj tak, jakby to było pierwszy raz„. To był tylko jeden pocałunek, Ten porucznik, Hans Blichner, HANS 

Posłuchaj ... Wiele lat temu. SCENA 3 Lub zakochani szaleńcy„. 

Mojego męża nigdy nie ma.„ Jeszcze jeden szczegół ROBERTO Klub austriackich oficerów; 
Chciałabym z nim porozmawiać„. 

HANS Do zapamiętania„. Tylko pocałunek. czytają gazety, grają w karty, OFICEROWIE Oficerowie powracają 

Hrabia jest senatorem, Nie odchodź, nie odchodź„. Co za głupiec „. piją, żartują z kelnerkami, rozmawiają. Nie ma go teraz. do swoich zajęć, rzucając do siebie 

A żona oddaje się miłości„. GONDOLIER Lepiej zapomnieć. Jeden z oficerów bierze książkę LIVIA porozumiewawcze spojrzenia. 

Śmieje się. w oddali 
Proszę cię tylko o jedno. z pófki, zaczyna czytać Pełni straż? Jest na misji? 

Doskonały podział zadań! „Kontemplując kształty mojej ukochanej, Ta szkatułka: muszę ją ukryć. Pieśni duchowne Novalisa. OFICEROWIE 

To twoje znamię w kształcie truskawki„. 
Tę tak gładką buzię, te usta, 

Powiedz mi, że mogę ci ufać„. Śmieją się. 
ILIVIA 

Zjadłbym ją chętnie! Te śliczne piersi! Livia robi potwierdzający gest. OFICER Walczy w cieple łóżka 
ocknąwszy się 

LIVIA Czułem w piersi 
Wkrótce wrócę, by ją odebrać. Żegnaj. „Gdy w godzinie trwóg i trosk Albo pod schodami, w mroku. 

Hans, jaki jesteś piękny„. przeklęty„. 

Jesteś głodny? Wielkie wzburzenie, jakieś takie Cafuje ją w policzek. Serce prawie bić przestaje„.". Czy zna pani, Hrabino, 
Nie stawiłeś się na dwa spotkania, 

Będę krwawić. Niewytłumaczalne zadowolenie, Później, juź w drzwiach, dodaje: WSZYSCY Ninę lub Gate? 
Nic o tobie nie wiedziałam„. 

Przestań„. Którego nie potrafię wyjaśnić„.". Jeszcze jedno. Ten porucznik, stopniowo, z pamięci 
Lub też młynareczkę z Campo Fantin? HANS 

HANS 
Ten tchórz w mundurze, „Kiedy żółta niby wosk 

Krzyżuje szpadę Wezwano mnie do dowództwa„. 

po chwili, podnosząc się z fóżka Gwaftowne pukanie do drzwi. Nie przyjął wezwania. Choroba u łoża staje -
Raz z jedną, raz z drugą LIVIA 

Skończy się. 
W Wenecji się mówi, Z niepamięci myśl wylania 

Lub, co prawdopodobne, Żadnych kłamstw. 

Również i ta miłość się skończy. GIUSTINA 
Że to ty go przekonałaś, Ukochanych jasne 1lica, 

Ze wszystkimi trzema na raz„. HANS 

Z winy wojny, oddalenia, plotek, zza drzwi 
Że on chodzi za tobą„. Którym także świat przestania„.". LilVIA Nie słuchaj tych kruków, 

9bowiązków małżonki lub dlatego, Hrabino! Pani! 
Uważaj, Livio. Panowie„. To tylko znudzeni żołnierze, 

Ze opuści nas ochota na nią. 
Ten człowiek wykorzystuje kobiety. Na zakończenie czytania 

Znam to wszystko: obietnice, uściski, 
LIVIA Wychodzi. 

OFICEROWIE Ich krew nie płynie wartko. 

Ból, pieszczoty, pocałunki„. 
Wejdź. HANS 

obecni biją brawa, po czym Waleczny wojownik LIVIA 

Przeobrażą się we wspomnienie, GIUSTINA Wylania się z ukrycia. 
zwracają się do kelnerek. Nie traci okazji, by się wykazać Chciałabym ci wierzyć„. 

W którym będzie połyskiwać precyzyjny, Hrabino, pani kuzyn„. Byt więc pocałunek.„ 
OFICEROWIE W spelunkach i wśród prześcieradeł. Ośmieszyłam się, przychodząc tutaj 
Nie podobało się wam? Gdyby miał tyle samo odwagi w walce, W poszukiwaniu ciebie„. bez godności, 
Myślicie nieustannie o wolności? Od dawna bylibyśmy panami Europy.„ W imię niegodnej miłości. 
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HANS LIVIA Utraciłam rozum. LIVIA ROBERTO ROBERTO 

Uciekłem, gdy zrozumiałem , Zostać z tobą. Zazdrosna o wszystko, To straszne ... ~oś? Senator zapomina, Jesteś blada ... sina ... 

że się zakochałem w Hrabinie, GŁOS Z ZEWNĄTRZ Oszalała ćma , z obciętymi skrzydłami , HANS Ze od lat robi „coś " dla Austrii... Coś nie w porządku? 

I że ona nie pokochałaby mnie. Piemont wypowiada wojnę! Nie potrafię fruwać ... Rozumiesz więc : HRABIA Drżysz ... nie chcę nawet myśleć . 

LIVIA Wojska ruszają! Ty odjeżdżasz , ja umieram, Za te pieniądze prz.ekupię lekarzy, Roberto, jesteśmy w rodzinie .„ Otwiera szkatulkę, widzi, że jest pusta. 

Zbyt wiele wstydu, HANS 
Nie wiem, dokąd się udać , A razem z lekarzami Odłóż broń. Posłuchaj mnie. Co zrobiłaś ... ? 

Zbyt wiele bólu. Włosi, udało wam się ... 
Szukam ciebie w powietrzu ... Kupię moją ułomność. Mogę pomóc ojczyźnie Nie wystarczały ci podarunki Hrabiego? 

HANS Przeklęta, niepotrzebna wojna. 
Wygrałeś ze mną, taka jest prawda. Zachowam mój stopień, nie stracę żołdu , Nawet zaraz, jeśli chcesz. Więc to tak. Miałem do ciebie zaufanie ... 

Posłuchaj, Livio ... 
Moja bitwa jest już przegrana, Spokojnie zostanę w domu ... Nie, nie zmieniłem się: Ty, właśnie ty, zdradziłaś mnie. 

Oficerowie powracają do salonu. 
Stracona w palącej gorączce , Trochę kulejąc. Ideały dla mnie to chmury, Mała kuzyneczka, którą całowałem, 

LIVIA Zagubiona we wspomnieniu Będę pił , jadł, długo spal, Które rozprasza wiatr. Kobieta, którą szanowałem , 

Nie. Odnalazłam siebie„. Hans dolącza do nich. Tamtego pocałunku, A w sercu będę miał ciebie ... Ale jutro będziesz mógł udowodnić , Bardziej niż wszystkie inne, 
Przykro mi, Hans, Który wreszcie przywiódł mnie Odpowiada ci to? Kodeks nakazuje, Że Serpieri nie był wrogiem. Przyjaciółka , która, 
Już cię nie kocham. OFICEROWIE Do ciebie ... By chory przebywał Proponuje wam wsparcie, Jak mi się wydawało , 

HANS .Gdy w godzinie trwóg i trosk W siedzibie dowództwa, A tobie dam radę . Rozumiała mnie„. 

Co mówisz? Powiedziałaś coś? Serce prawie bić przestaje, Wchodzi Hans. A dowództwo mieści się Zbliża się główna bitwa, Hrabina Livia Serpieri, Włoszka! 

Mówisz tak cicho .. . Kiedy żółta niby wosk Niestety w Weronie. Ale musisz wiedzieć , I złodziejka . Pożałujesz tego. 

Pomyśl, zrozumiałem: Choroba u loża staje - HANS Ale kiedy wojna się skończy, Że o wszystkim zdecydowano: LIVIA 
„Nie kocham cię ". Z niepamięci myśl wyłania Livia! Wierz mi, wrócę do ciebie , przysięgam . Bez względu na to, czy wygramy, Roberto, nie możesz tego zrozumieć „. 

Sądziłem, że mi powiesz: Ukochanych jasne lica, LIVIA LIVIA Czy też przegramy, ROBERTO 
„Hans, jestem tak bardzo sama, Którym także świat przesłania Wróciłeś„. Nie przestaniesz mnie kochać? Wenecja będzie włoska . Nie chcę zrozumieć ani wiedzieć. 
Proszę cię , ukochany, Wtedy wszechlitosny Bóg Mów cicho, on tu jest... Zyczy sobie tego Europa. 

W uścisk bierze nas ojcowski HANS Rób, co chcesz. Sprzedaj swoje dobra, 
Zostań ze mną ... ". 

I z powietrznych spływa dróg 
Skąd przybywasz„ .? 

Oczywiście. ROBERTO Sprzedaj samą siebie„. 

LIVIA Anioł , który, kojąc troski, HANS Ale czas upływa„. Czyżby Custoza była pomyłką? Jeśli tego już nie zrobiłaś . 

Żle zrozumiałeś . Do ust kielich życia zbliża , 
Giustina ... drogie dziewczę . LIVIA 

Bezsensowną bitwą? Jesteś szalony. Ale te pieniądze chcę mieć z powrotem. 

HANS Ukojenie siejąc wokół - LIVIA Potrzebujesz ich teraz? HRABIA Odpowiadam za nie przed Wiochami. 

Sądziłem , że mi powiesz: A my, patrząc na cień krzyża , Jak długo zostaniesz? HANS 
Pokazuje mu kartkę. Rozliczysz się z tego ze mną. 

„Hans, pozwól mi zostać O bliskich się modlim spokój .". Oto dowód. Jedź do Custozy, Jeśli trzeba, bez końca . „ 
HANS Teraz. Wychodzi. 

Na zawsze w twoim życiu , GIUSTINA i KELNERKI Wyjeżdżam za godzinę . 
Przekonaj ich. Po czym wróć do Wenecji , 

Daj się kochać.„ " . „ Powstańcie bracia, Wojna nie żartuje . 
LIVIA Oszczędź swojej krwi , 
W domu nie mam nic„. Zacznij myśleć o jutrze. 

LIVIA Chwyćcie za szpady, biegnijcie, LIVIA GIUSTINA 
Żle zrozumiałeś.„ Biegnijcie ratować Wiochy. Nie chcesz uciec? Pomogę ci. 

HANS ROBERTO Wchodzi, korzystając 

HANS Rozbrzmiewają okrutne odgłosy wojny, Tam. Ta szkatułka. Wymiana„. z otwartych przez Roberto drzwi. 
HANS 

Mimo to wydawało mi się, Upadną ohydne sztandary bluźnierców." . Znaleziono by mnie i rozstrzelano. 
Livia blednie poruszona. HRABIA Przepraszam, proszę pani, 

Byłem pewien„. że usłyszałem: 
Livia, uwielbiam cię Dlaczego nie? Ja wyjeżdżam, pamięta pani? 

• Hans, przytul mnie jeszcze ... ". Livia, wykluczona z atmosfery chwili, 
Ale ... być może„ . I będę cię zawsze kochał , Urodziłem się w tym mieście , Moja matka jest chora„ . 

wychodzi powoli. LIVIA Ale uratuj to tutaj życie , Chciałbym przeżyć pozostałe mi lata LIVIA LIVIA Życie, wszystko.„ Jeśli mnie kochasz„. 
Muszę iść . 

Giustina zwleka z wyjściem Bez lęku , w zapomnieniu. Ależ oczywiście , jedż. 
i spogląda na Hansa. HANS Czy zdrowy rozsądek jest grzechem? Powoli zmierza do lustra. 

HANS Nie. Trzy tysiące florenów. Livia bierze z ukrycia szkatulkę, Zastanów się , Roberto„. Zgubiona. Sama. 
Tego chcesz? Właśnie tego? KONIEC AKTU PIERWSZEGO LIVIA 

otwiera ją i wyjmuje pieniądze. do Livii Skazana na piekło . 

LIVIA Skąd je wezmę? Spróbuj i ty. 
Odejść , odejść.„ HANS 

LIVIA Wychodzi. 

HANS AKT li Chcesz mnie uratować? 
Weź. Będziesz pisał? 

Naprawdę? Jesteś pewna? HANS ROBERTO SCENA 2 
LIVIA Każdego dnia. Co za okropny człowiek . Szpital polowy rozbity po bitwie pod 

LIVIA Za wszelką cenę . Ale ... 
Odchodzę , odchodzę, odchodzę „. SCENA 1 LIVIA Custozą; żolnierze, ranni, pielęgniarki, 

Pokój Livii; Livia stoi HANS Livia odnosi szkatufkę do schowka. To tylko starzec. lekarze, lud; Roberto Dona jest 
HANS Być może.„ chciałabyś kochać u wezglowia ciężko rannego przyjaciela. 
Więc idź sobie. Zgoda, przy oknie, jest sama. 

Bohatera z melodramatu, 
ROBERTO 

Możesz odejść ... Którego wy, Włosi, lubicie odgrywać„. 
LIVIA Teraz uniknijmy pożegnalnych scen. ŻOŁNIERZE 

LIVIA nie odwracając się Wiesz, dlaczego tu jestem? 
LIVIA Ileż to już nocy nie śpię „. 

Być może chciałabyś mnie widzieć , 
Pocałunek, jeszcze jeden 

„Bracia Włosi , Italia się budzi, 

Hans„. Już ich nie liczę. Jak idę, dumny, na spotkanie 
Pocałunek„. Hans„ . 

LIVIA Na głowę wkłada hełm Scypiona. 

HANS Słyszę odgłosy wojny ... Ze śmiercią, a potem zapomnieć „. Dla mnie? Gdzie jest zwycięstwo? 

Powiedziałem: idź sobie. Ale wojna jest we mnie. LIVIA Odwraca się. Hans wyszedl. ROBERTO Musi chylić głowę , 

LIVIA Wszyscy o nas wiedzą, Hans.„ Wchodzą Hrabia i Roberto. Po szkatułkę. Bo Bóg uczynił ją 

Proszę cię, Hans ... Wioska hrabina i kochanek wróg. HANS LIVIA 
Niewolnicą Rzymu. ". 

HANS 
Dom opustoszał, Może chciałabyś, HRABIA Po szkatułkę„. Właśnie teraz? ROBERTO 

No więc? 
Przyjaciele zniknęli. Bym był wojownikiem, Livio, moja droga, popatrz, ROBERTO 

do przyjaciela 

Ślepa namiętność„ . Który wznosi toast Kto przyszedł . Jest mi potrzebna. Zaraz. Nie wysilaj się. 
LIVIA Niekończące się delirium. Za dość kosztowne zwycięstwo : 

Słowa są niepotrzebne. 
Chciałabym„. móc„. Czytałeś w moim sercu, Za utracone ramię , nogę , lub, 

Twój ulubiony kuzyn ... LIVIA Zobaczysz, wyjdziesz z tego. 

HANS Przywróciłeś mi życie Co jeszcze gorsze .. . 
Roberto, gdzie zniknąłeś? Dobrze, weż ją , jest tam. Wytrzymaj„. 

Chciałabyś co? Zapomniane, zatraciłam się , Jest okaleczony! 
Czy mogę coś dla ciebie zrobić? 
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ŻOŁNIERZE WSZYSCY Który wychodzi na schody ... ". HANS Ona jest dużo piękniejsza„. Brak mi twego znamienia 

„Bracia Wlosi, Italia się budzi, Niech się rozpadnie ... Tak, to tutaj. Ale tu jest ciemno ... To ty! Co za piękna niespodzianka. Dla nas jest już za póżno, W kształcie truskawki, 

Na głowę wkłada hełm Scypiona". Do broni więc ... Rozgląda się w ciemnościach. Wy już się znacie„. Skończyło się. Nie kocham cię. Twego uśmiechu królowej 

Sztandar. Zemsta ... W wielkim oknie wychodzącym GIUSTINA I jeszcze jedno, moja droga: Luster, które czynią miłość 

Nadchodzi Komendant w otoczeniu Okup„. krwią. .. Tak będzie. za schody zapala się światlo. Śmieje się. Chciałem twoje pieniądze i dostałem je. Bardziej podniecającą, 

oficerów, by podyktować warunki ROBERTO Z okna wychyla się Giustina. Proszę mi wybaczyć„. A teraz, pani, idż sobie, idź sobie stąd, Obietnic, pieszczot, pocałunków ... 

poddania się. Żolnierze odwracają Przyjaciele, odwagi, Livia przygląda się z daleka. Czy mam sobie pójść? Uciekaj, usuń się! Idź sobie! Brak mi ciebie, Livio, 

się w kierunku Dona, który wstaje Zaśpiewajmy nasz hymn! LIVIA 
Nie dość ci? Chcesz jeszcze? Życie bez ciebie nie ma sensu„. 

i idzie naprzeciw Komendanta. ŻOŁNIERZE 
GIUSTIN.A Zostań. 

W oddali slychać dźwięk bębnów. 

„Powiedz nam, piękna ojczyzno, 
Nuci ludową piosenkę. glośne pukanie do drzwi Wiem, nie możesz tu przyjechać, 

HAUPTMANN „Wszyscy kochankowie przemijają, HANS Mimo że każdej nocy śniłem o tym. 
Jak cię uratować z pomocą Boga? 

Markizie, my się znamy, Ojczyzno moja, śpisz śmiertelnym snem, 
Lecz ty nigdy nie przeminiesz. ~apisałem ci, byś nie przyjeżdżala. LIVIA Kiedy wszystko się skończy, 

Już miałem okazję zapoznać się Kocham cię bardzo, Zie zrobiłaś„. Podnosi się. Podążę do ciebie, 

Z pana niepohamowaniem ... i odwagą. 
Łańcuchy skuwają cię mocno, Z tobą chcę umrzeć. „". LIVIA Nie. To wystarczy. By nigdy cię już nie zostawić. 
Dusza wzdycha udręczona. 

Ale to bylo latwe wyzwanie ... To zbrodnia, nie ma wybaczenia. LIVIA Musialam cię zobaczyć. Kochaj mnie zawsze 

ROBERTO Od trzydziestu lat włoska ziemia Giustina? Tutaj„.? HANS Giustina idzie otworzyć drzwi. Tak, jak ja cię kocham ... 

Tak łatwe, że nie zostało przyjęte„. Jest teatrem potwornego wstydu. To niemożliwe ... Teraz mnie zobaczyłaś. Wchodzi Hauptmann z kilkoma glos zza sceny: ,,Feuer!" 

HAUPTMANN Od trzydziestu lat żyjemy w poddaniu, HANS Pijanego dezertera ... żolnierzami i Wożnicą. Twój ... 

Nie jestem tutaj, Zdradzeni, niepocieszeni w naszym bólu. Pojawia się obok Giu~tiny. Do tego w towarzystwie. 
z oddali odglosy rozstrzelania 

HAUPTMANN Hans". 
By rozmawiać o Biichnerze. Niech padnie okrutny ciemiężca Zaczarowana noc.„ Sliczna jak ty. Płacę jej twoimi pieniędzmi. .. 

Hrabino, mam pani list 
Regularne wojsko poddało się. Na dźwięk wolnej, radosnej pieśni.". GIUSTINA 

Dziwi cię to? 
Jego autor jest pani kochankiem. KONIEC AKTU DRUGIEGO 

Muszę wiedzieć, ROBERTO Lecz Hrabina jest piękniejsza„. 
Jeśli nie masz nic do powiedzenia, 

do Hansa 
Jakie są wasze intencje. „Bracia nad głową wroga 

Możesz sobie iść ... 
HANS Twój? 

ROBERTO Zawisła zemsta Włoch, Żadna piękność nie może 
LIVIA Hans pozostaje w bezruchu; EPILOG 

Może to pan sam zobaczyć. Już gniew powstałego Mierzyć się z tobą ... 
Liczyłam na zaproszenie na kolację. ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza. 

HAUPTMANN 
Trafił serce wroga. 

LIVIA 
HANS Jeśli tak, to udawałeś chorego Wytworne wspótczesne 

Nie pozostaje wam nic innego 
Powstań, Italio, obudź się, 

Nie, nie ... 
Jeśli chcesz.„ z przyjemnością. I przekupiłeś lekarzy. wnętrze burżuazyjne. 

Jak złożyć broń, 
Dzień już wstał, do Giustiny do Livii Hrabina Livia rozmawia 

Zająć się rannymi, 
Przyszłość jest już tutaj.". GIUSTINA Pośpiesz się, zdejmij jej woalkę, Hrabino, niech się pani zastanowi. z mlodym adwokacikiem Gino; 

Powrócić do waszych rodzin. ŻOŁNIERZE Naprawdę? Kapelusz, rękawiczki„. Donosicielstwo jest czymś haniebnym, siedzi w milczeniu przed lustrem. 

Tutaj kończy się przygoda. „Do broni więc! Włochu, walcz Odsiania biust. Jesteś jej pokojówką, pamiętasz? Ale pani zabija tego człowieka. 

Mam nadzieję, że spotkamy się Do ostatniego, najostatniejszego tchu. Co myślisz o tym? Przynieś nam coś do picia! Po raz ostatni: to on go napisał? GINO 

W kasynie w Wenecji.„ Naszą sprawiedliwością uratujmy HANS Siadają do statu. LIVIA Livio, jesteś aniołem„. 

ROBERTO 
Tę ziemię pobitą, upokorzoną. Ca/uje jej piersi. Livia przygląda mu się w milczeniu. Komendancie, niech pan robi, 

Zwycięzca ma zawsze rację. 
Niech głośno rozbrzmiewa Tysiąc razy piękniejsze ... Dlaczego tak na mnie patrzysz? Co do pana należy. 
Wezwanie do wojny, LIVIA Jesteśmy tutaj w trójkę ... 

HANS 

Komendant robi szybki ukton 
Wznieśmy wyżej nasze sztandary. Są razem ... Hrabina siedzi przy stole 

Zdradziłaś mnie. Ladacznico„. 
Drżyj więc, cudzoziemcze, Ze służącą i diabłem ... 

i oddala się ze swoją świtą. Napotkasz wszędzie GIUSTINA Sądzisz, że jesteś inna? Nie, nie jesteś. 
Roberto powraca do Dotychczas ukrywany gniew. Ale ty jej mówisz, że ją kochasz„. Ja płacę jej, ty placisz mi. Żolnierze zabierają Hansa. Wychodzą. 

umierającego przyjaciela. Bracia, zaprzysięgnijmy zemstę, HANS Nie, nie oszalałem, Komendant rzuca list pod nogi Livii 

Bo tylko tak odzyskamy Italię; Wiesz, że jej potrzebuję. Po prostu jestem tchórzem, i wychodzi. 

ROBERTO Ten uciskający lańcuch, splamiony krwią, Bez jej pieniędzy Zawsze nim byłem. 

To prawda, poddaliśmy się. Przypadnie w udziale wrogowi.". Nie byłbym tu z tobą ... I nie żałuję tego, GIUSTINA 

Nie umiemy walczyć? LIVIA Że jestem przegrany. Pani„. Dlaczego? 

Albo też nieprzyjaciele są w nas„. To nieprawda„. Czy to ważne, kto wygrał? Idę z nim. Kocham go. 

Nasza niewiedza, niezdolni nauczyciele, SCENA 3 GIUSTINA 
My, wy, ktoś inny ... Wychodzi. 

Biurokraci jak maszyny, Werona; Livia i Wożnica, Mimo wszystko ciąży mi to„. 
Niech zdechną wszyscy, 

Skorumpowani politycy, który ją przywiózl. Idą pod adres 
Tak byłoby najlepiej. Livia podnosi list z pod/ogi 

Nieważni generalowie, wskazany przez Hansa. 
HANS GIUSTINA 

i zaczyna go czytać na gtos. 

Nędzne prywatne interesy, obejmując ją Hans ... 
Miliony analfabetów.„ LIVIA 

Nie chcę smutków. LIVIA 

I kilku wielkich poetów. 
HANS „Livio, uwielbiana Livio, 

Brakuje mi oddechu, zaraz go ujrzę. LIVIA Milcz. Livia, odwagi, otrząśllij się, 
Szukamy Włoch, a jeszcze patrząc na drzwi Dosyć. 

Uratowałaś mi życie. 

Nie znaleźliśmy Włochów. Wreszcie„. To chyba te„. Idzie do Wożnicy. 
Nie jesz, nie pijesz ... Pieniądze wystarczyły na zaspokojenie 

Ponad nami i ponad państwem do Woźnicy Zanieś ten list Komendantowi. 
Nadal milczysz„. Zartocznych apetytów llekarzy. 

Zawsze istnieją racje, Powiedz mu, że Hrabina Serpieri 
Czekasz... Na co? Pisz do mnie ... " - właśnie, 

Poczekaj tutaj. Jak sobie życzysz. 
Które czynią nasze sny. Szuka w torebce listu Hansa. Go potrzebuje. Zaraz. 

Pisz do mnie - „„.tutaj do Werony, 
GIUSTINA Na Santo Stefano all'Adige, 

Jego list... oto on: 
Przybywa podniecony Postaniec. „Livio, Livio uwielbiana ... Woźnica oddala się szybko. Hrabino, tak mi przykro ... Pod numerem dwadzieścia trzy. 

Pieniądze wystarczyły.„ Livia puka do drzwi. Pani była dla mnie dobra. Bardzo. Pokój jest duży i mam tylko dla siebie 

POSŁANIEC Pisz do mnie tutaj, do Werony, Hans idzie otworzyć. Livia wchodzi. Niech go pani nie słucha, on pil. Przedpokój, wychodzący na schody„. 

Nadciąga generał Garibaldi! Na Santo Stefano all' Adige, HANS Wiesz, że muszę udawać, że kuleję. 

Jest kilka mil stąd! Pod dwudziestym trzecim. LIVIA Oczywiście, jestem pijany. To prawda, brak mi ciebie, 

Pokój jest duży. I mam przedpokój, To ja, Hans. „In vino veritas".„ Którą uwielbiam ... 

Wśród obecnych narasta szmer. Cały dla mnie, 
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GERD SCHALLER 
Dyrygent niemiecki. Karierę muzyczną rozpoczął w 1993 roku w Staatsoper Hannover. W roku 1998 
został naczelnym dyrygentem Staatstheater Braunschweig, a w latach 2003-2006 był dyrekto
rem muzycznym Theater Magdeburg. W dziedzinie opery odnosił duże sukcesy w repertuarze nie
mieckim i włoskim; zasłynął m.in. jako wykonawca utworów Richarda Wagnera, Richarda Straussa 
i Giuseppe Verdiego. Oprócz powszechnie znanego repertuaru promuje muzykę mniej znanych kom
pozytorów: prowadził wykonania Herodiady Masseneta, Umarlego miasta Korngolda czy Adriany 
Lecouvreur Cilei. W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej poprowadził Wozzecka Berga. Na nowo 
odkrywa zapomniane opery i rzadkie dzieła repertuaru koncertowego: wykonanie Królowej Saby Gold
marka oraz pierwsze nagranie Fedry Mayra we współpracy z Radiem Północnych Niemiec zyskały 
bardzo pochlebne recenzje. Jego interpretacja opery romantycznej Merlin Goldmarka, wydanej we 
współpracy z Radiem Bawarskim i wytwórnią Profil Hanssler, zyskała wielkie uznanie sluc'haczy 
i prasy muzycznej. Nagranie zdobyło Nagrodę ECHO Klassik 201 O w kategorii „nagranie operowe roku 
(XIX wiek)". Ma szeroki repertuar obejmujący muzykę od barokowej po współczesną; najbardziej jest 
ceniony za interpretacje muzyki późnego romantyzmu oraz kompozytorów XX wieku. Ma na swoim 
koncie wiele nagrań dla radia oraz płyty CD, na których można usłyszeć przede wszystkim utwory 
klasyków wiedeńskich i romantyków, w tym symfonie Antona Brucknera. Współpracował z wieloma 
znamienitymi orkiestrami świata, takimi jak: Orkiestra Państwowa w Hanowerze, Radiowa Orkiestra 
Filharmoniczna Radia Północnych Niemiec, Orkiestra Radiowa w Monachium, Radiowa Orkiestra Sym
foniczna w Budapeszcie, Orkiestra Filharmoniczna im. George'a Enescu w Bukareszcie, Orkiestra Sym
foniczna Teatru Narodowego w Pradze, Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, 
Orkiestra Kameralna Kapellsolisten w Dreźnie, Kameralna Orkiestra Filharmoniczna w Lipsku, zespól 
Bach Soloists w Monachium, Orkiestra Filharmonii Magdeburskiej, Kameralna Orkiestra Filharmoniczna 
w Bambergu, Orkiestra Państwowa w Brunszwiku, Orkiestra Kameralna Dolnej Saksonii. Przez kilka 
łat był wykładowcą dyrygentury w hanowerskiej Hochschule tor Musik und Theater. Jest założycielem 
i dyrektorem muzycznym festiwalu Ebracher Musiksommer, który odbywa się we współpracy z Radiem 
Bawarskim i od wielu lat jest stałym elementem koncertów Musikzauber Franken. (fot. B. Herbst) 
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HUGO DE ANA 
Reżyser, scenograf, projektant. Pochodzi z Argentyny. Absolwent sztuk plastycznych i projektowania 
dla telewizji i kina w Szkole Artystycznej im. Ernesto de la Carcova w Buenos Aires, gdzie po studiach 
zaczął wykładać na Universidad de la Plata. Karierę artystyczną rozpoczął jako dyrektor techniczny 
i producent wykonawczy w Teatro Colón w Buenos Aires, gdzie wystawiał takie opery, jak: Turandot 
Pucciniego, Werther Masseneta, Don Carlos Verdiego, Rycerskość wieśniacza Mascagniego, Pajace 
Leoncavalla, Medea Cherubiniego i The Rake's Progress Strawińskiego. Następnie przeniósł się do 
Santiago de Chile, gdzie zrealizował Romea i Julię Gounoda, Lukrecję Borgię Donizettiego, Don Carlosa 
i Opowieści Hoffmanna Offenbacha, przez trzy kolejne lata zdobywając nagrodę krytyków za najlepszą 
reżyserię. Niedlugo potem zaczął współpracować z Teatro de la Zarzuela w Madrycie i Gran Teatre del 
Liceu w Barcelonie, gdzie inscenizowal m.in.: Armidę oraz Ermione Rossiniego, Andreę Chenier Gior
dana, Walkirię Wagnera, Cyganerię Pucciniego, Otella Verdiego. We Włoszech debiutował w 1990 roku 
Mojżeszem w Egipcie Rossiniego (Teatro Comunale di Bologna). Wtedy rozpoczął współpracę z naj
słynniejszymi teatrami włoskimi , m.in. z: mediolańską La Scalą (Lukrecja Borgia; Samson i Dalila Saint
Saensa; Moc przeznaczenia i Trubadur Verdiego), turyńskim Teatro Regio (Manon Lescaut Pucciniego; 
Medea) , neapolitańskim Teatro San Carlo (Mojżesz w Egipcie), rzymskim Teatro dell'Opera (Ermione 
i Cyrulik sewilski Rossiniego; Werther; Marie Victoire i La Fiamma Respighiego; Iris Mascagniego), 
Arena di Verona (Nabucco i La Traviata Verdiego; Cyrulik sewilski; Opowieści Hoffmanna), weneckim 
Teatro la Fenice (Carmen Bizeta). Teatro Regio w Parmie (Faust Gounoda; Simon Boccanegra Verdiego), 
Teatro Massimo di Palermo (Senso Tutina), Teatro Verdi di Padova (Wesota wdówka Lehara; Aida). 
Wystawił Lunatyczkę Belliniego podczas Festival lnternacional de Santander oraz Semiramidę podczas 
Rossini Opera Festival. Współpracował z licznymi teatrami operowymi świata, takimi jak: Deutsche 
Oper Berlin (Don Carlos). Covent Garden w Londynie (Lukrecja Borgia ; Don Carlos), Opera w Sewilli 
(Cyd Masseneta; Aida Verdiego) , New lsraeli Opera w Tel Awiwie (Tosca Pucciniego), Washington Opera 
House (Cyd), Opera Tokijska (Napój milosny Donizettiego; Norma Belliniego; Turandot) , Opera w Bilbao 
(Simon Boccanegra), Teatro Municipal de Santiago de Chile (La Favorita Donizettiego; Borys Godunow 
Musorgskiego), Opera w Mariborze (La Traviata). Zdobył Premio Abbiati za reżyserię oper Iris, Turandot 
i1 Opowieści Hoffmanna (1997). W 2001 roku otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię, scenografię 
i kostiumy do Don Carlosa, w 2002 - Opera Award za Moc przeznaczenia, a dwa lata póżniej za Fausta. 
(fot. Ennevi I Fondazione Arena di Verona) 
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LUIGI NERI 
Tancerz, choreograf. Urodził się w Neapolu. Karierę taneczną 

rozpoczął się w 1980 roku. Współpracował z wieloma znanymi 
choreografami, takimi jak: Rudolf Nuriejew, Roland Petit, Wła
dimir Wasiljew, John Cranko, Heinz Spoerli, Hans van Manen, 
Luciano Cannito, Trisha Brown. Karierę choreografa i baletmi
strza rozpoczął w 2003 roku . Pracował dla wielu prestiżowych 
teatrów operowych świata. wśród których można wymienić 
m.in.: Real Teatra di San Carlo, Opera di Roma, Teatra Verdi 
di Trieste, Operę Estońską , Operę Nicejską , Operę w Awinionie. 
Od 2007 roku jest asystentem dyrektora baletu w Teatra Mas
simo di Palermo. Opracował choreografię do: Concha Bonita 
Alfreda Ariasa, Cyganerii Giacomo Pucciniego, Bianco Rosso 
e Verdi Francesca Micheliego. (fot. arch. artysty) 

VINICIO CHELI 
Reżyser świateł. Prowadził wykłady z oświetlenia teatralnego 
w Nuova Accademia di Belle Arti w Mediolanie. Projektował świa
tła do licznych spektakli teatralnych, operowych i tanecznych. 
Były tom.in. : Tosca Pucciniego, Śpiąca królewna Grigorovicha, 
Senso Tutina, Dziewica z jeziora , Cyrulik sewilski i Semiramida 
Rossiniego, Borys Godunow Musorgskiego, Tais Masseneta, 
Faust i Mireille Gounoda, Kawaler srebrnej róży i Kobieta bez 
cienia R. Straussa. Opowieści Hoffmanna Offenbacha, Don 
Giovanni Mozarta, Tristian i Izolda Wagnera, Aida , Otello , Luiza 
Miller, La Traviata i Don Carlos Verdiego, Napój milosny Doni
zettiego, Bajadera Nuriejewa. Norma Belliniego, Carmen Bize
ta. Współpracował m.in. z: Teatra Massimo di Palermo, Teatra 
Comunale w Bolonii, Operą Pekińską, Operą Garnier, Theatre du 
Cha.telet i Operą Bastille w Paryżu, Theatre du Capitole w Tuluzie, 
ateńskim Teatrem Megaron, madryckim Teatra Real , weneckim 
Teatra La Fenice. sewilskim Teatra de la Maestranza, Gran Teatre 
del Liceu w Barcelonie, Teatrem Ginza Saison w Tokio, Arena di 
Verona, mediolańską La Scalą , Operą w Monte Carlo, Teatrem 
Narodowym w Pradze. Projektował światła dla takich reżyserów, 

jak: Andrei Konchalovsky, Nicholas Joel, Hugo de Ana. Mario 
Gras, Giancarlo Del Monaco. Arnaud Bernard, Irina Brook, Cri
stina Comencini, Gigi Proietti, Carl Philip von Maldeghem. Nuria 
Espert. (fot. arch. artysty) 

BOGDAN GOLA 
Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiutował w Operze Śląskiej w Bytomiu (1977-1982) . Potem kierował 
chórami : Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu , Zespołu Pieśni i Tańca .Śląsk", Akademii Muzycznej 
w Katowicach oraz Chórem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Jest twórcą Zespołu Muzyki 
Dawnej All Antico (1976-1986) , a także Chóru Polifonicznego Sacri Concentus, działającego w latach 
1993-1998 przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Z tym ostatnim zrealizował cykl nagrań archi
walnych dla TVP2 .Brzmienie sacrum - polska muzyka sakralna". Kierowany przez niego w latach 1984-
1995 i ponownie od 1998 roku Chór Teatru Wielkiego - Opery Narodowej zdobył sobie trwałe uznanie 
krytyki i publiczności w kraju i za granicą . Dzięki wzbogaceniu repertuaru chóru o liczne dzieła oratoryjne 
i symfoniczne zespół odnosi znaczące sukcesy nie tylko na scenie operowej, lecz także na estradach 
koncertowych. Poziom artystyczny chóru dokumentują liczne nagrania fonograficzne i telewizyjne zreali
zowane przez wytwórnie: EMI , Polskie Nagrania, CD ACCORD, Schwann Koch International, Studio Berlin 
Classic , CPO, a także TVP, ZDF, 3SAT, ARTE i Polskie Radio . Bogdan Gola w swoich programach koncer
towych dyryguje wielkimi dziełami oratoryjnymi, często sięgając po stare i zapomniane partytury muzyki 
polskiej. Równolegle z pracą artystyczną prowadzi działalność pedagogiczną , którą rozpoczął w 1979 
roku w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 1986 roku jest pracowni
kiem naukowym Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 1998-2004 
byt Prodziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, obecnie kieruje Katedrą Dyrygentury Chóralnej. W 2001 
roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Laureat Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis". (fot. J. Multarzyński) 
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NICOLA BELLER CARBONE sopran 
Hrabina Livia Serpieri 

Absolwentka madryckiej Escuela Superior de Canto. 
Laureatka licznych konkursów wokalnych w Hiszpanii 
i Niemczech, w 1996 roku otrzymała Staatlicher Fór
derpreis tor Darstellende Kiinstler. W latach 1996-2001 
była solistką Nationaltheater Marnnheim. Współpracowała 
m.in. z: Gartnerplatztheater Munchen, Bayrische Staatso
per Miinchen, Kólner Philharmonie, Filharmonią w Wero
nie, Banner Philharmonie, niemiecką telewizją ZDF, Aalto 
Theater Essen, Deutsche Oper am Rhein w Diisseldorfie, 
Operą Weimarską, Semperoper Dresden, Staatstheater 
Hannover, Deutsche Oper Berlin, Bamberger Symphoniker, 
Berliner Symphonieorchester, Staatstheater Darmstadt, 
Theater Osnabriick, monachijskim Prinzregententheater, 
Teatra La Fenice, Operą w Toronto, Teatra Massimo di 
Palermo, Operą Genewską. W jej repertuarze znajdują się 
m.in. partie w: Gosi fan tutte (Fiordiligi), Weselu Figara 
(Hrabina Almaviva), Don Giovannim (Donna Anna) i Rze
komej ogrodniczce (Arminda) Mozarta, Rozkwicie i upad
ku miasta Mahagonny (Jenny) Weilla, Carmen (Micaela) 
Bizeta, Cyganerii (Mimi), Turandot (Liu) i Tosce (rola tytu
łowa) Pucciniego, La Traviacie (Violetta) Verdiego, Woz
zecku (Maria) Berga, Zmierzchu bogów (Gertruda), Wal
kirii (Sieglinde), Zlocie Renu (Freia) Wagnera, Feuersnot 
(Diemut), Salome (rola tytułowa) i Ariadnie na Naxos (rola 
tytułowa) R. Straussa, Rycerskości wieśniaczej (Santuzza) 
Mascagniego, Księżniczce czardasza (Sylwia) Kalmana, 
Lady Makbet mceńskiego powiatu (Katarzyna lsmaiłowa) 
Szostakowicza, Umartym mieście (Marietta) Korngolda, 
Opowieściach Hoffmanna (Antonia) Offenbacln a, Eugeniu
szu Onieginie (Tatiana) Czajkowskiego. (fot. arch. artysty) 

LUCIANO MASTRO tenor 
Porucznik Hans Biichner 

Karierę muzyczną rozpoczął w 2000 roku udziałem 

w konkursie im. Marii Callas, w którym doszedł do pół

finału, zdobywając stypendium w Verdi Opera Studio 
w Teatra Regio di Parma. Tam uczył się pod kierunkiem 
takich mistrzów, jak: Renata Scotta, Maya Sunara i Bru
no Cagli. W roku 2002 debiutował w Teatra Piccinni 
w Bari rolą Tybalda w Capuletich i Montecchich Belliniego; 
następnie wykonał partię Artura w Łucji z Lammermooru 
Donizettiego i partię Rudolfa w Cyganerii Pucciniego. 
Brał udział w wielu prestiżowych konkursach operowych, 
m.in.: im. Marii Battistini1 w Rieti, im. Giuseppe di Stefa
no w Trapani i w międzynarodowym konkursie w Spoleto. 
Od 2003 roku stale współpracuje z Teatrem Narodowym 
im. Antonina Dvoraka w Ostrawie. Śpiewał także w Pradze 
w Statni Opera i w Narodni Divadlo, w Brnie i w innych waż
nych teatrach w Europie Wschodniej. W jego repertuarze 
znajdują się m.in. partie w: Rigoletcie (Książę Mantui) i La 
Traviacie (Alfredo) Verdiego, Madame Butterfly (Pinker
ton), La Rondine (Ruggero Lastaouc) Pucciniego, JenUfie 
(Śteva) i $arce (Ctirad) Janaćka, Wilczycy (Nanni) i Vita 
(Dr Jason) Tutina, niewydanej operze Aitna (John) Musu
meciego, Rusatce (Książę) Dvoraka, The Greek Passion 
(Manolios) MartinO, Wertherze (partia tytułowa) Masse
neta, Carmen (Don Jose) Bizeta, li soffio delle fate (Becir) 
Zigantego, Daliborze (rola tytułowa) Smetany, Romeo 
i Julii (partia tytułowa) i Fauście (Doktor Faust) Gounoda, 
Cardillac (Chevalier) Hindemitha. (fot. T. ćerna) 

GIUSEPPE ALTOMARE baryton 
Markiz Roberto Dona 

Absolwent Hochschule Mozarteum w Salzburgu. W jego 
repertuarze znajdują się m.in. partie w: Tosce (Scarpia), 
Cyganerii (Marcello) Pucciniego; Lodoletcie (Giannotto) 
Mascagniego; Nabuccu (rola tytułowa), La Traviacie (Ger
mont), Simonie Boccanegra (rola tytułowa) , Aidzie (Amo
nasro), Otellu (Jago), Rigoletcie (rola tytułowa), Don Car
losie (Markiz Posa), Trubadurze (Hrabia di Luna), Makbecie 
(rola tytułowa), Balu maskowym (Renato) , Ernanim (Don 
Carlo) Verdiego; Pajacach (Silvio) Leoncavalla; Marii Stu
ardzie (Lord Cecil), Lindzie di Chamounix (Antonio), Łucji 
z Lammermooru (Enrico) Donizettiego; Fauście (Walenty) 
Gounoda; Wertherze (Albert) Masseneta; Weselu Figara 
(Hrabia Almaviva), Don Giovannim (mia tytułowa) Mozar
ta; Carmen (Escamillo), Polawiaczach perel (Zurga) Bize
ta. Występował w wielu prestiżowych teatrach operowych, 
takich jak: La Scala, Teatra Politeama w Lecce, Teatra 
Sociale di Mantova, Teatra della Gran Guardia w Livorno, 
Teatra del Giglio di Lucca, Teatra Comunale di Ferrara, 
Teatra Sociale di Rovigo, Teatra Comunale di Modena, 
TonHalle Diisseldorf, Teatra Massimo di Palermo, Teatra 
Regio di Parma, Baltimore Opera Company, Teatra PL. Da 
Palestrina w Cagliari, Pittsburgh Opera, Opernhaus Zurich, 
Teatra Comunale di Bologna, Grand Theatre Massenet 
w St. Etienne, National Concert Hall Dublin, Auditorium 
Verdi di Milana, Maggio Musicale Fiorentino, Teatra del
l'Opera di Roma, Centrum Operowe Sejong w Seulu, Teatr 
Kremlowski, Teatra Carlo Felice w Genui, Teatra La Fenice 
w Wenecji, Teatr Wielki w Poznaniu. Brał udział w Festiwalu 
Pucciniego ,,Torre del Lago", Festiwalu Operowym Sferiste
rio w Maceracie oraz Festiwalu w Avenches. W 2002 roku 
jego wykonanie tytułowej partii1 w Potopie Noego Brittena 
zastało nagrane na żywo dla Teatra Massimo w Palermo. 
Z Orkiestrą Filharmoniczną im. Giuseppe Verdiego wyko
nał Mszę C-moll Mozarta nadawaną na żywo przez RAI 
Radio 3 z audytorium w Mediolanie. Wśród płyt DVD z jego 
udziałem należy wymienić: Makbecie na żywo z Festiwalu 
Sferisterio w Maceracie (2007); Carmen (Escamillo) dla 
Kieco Classic (2008). (fot. arch. artysty) 

ADAM KRUSZEWSKI baryton 
Hrabia Serpieri 

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Laureat Międzynarodowego Konkursu 
Wokalnego w 's-Hertogenbosch (Holandia, 1987), Kon
kursu im. Kiepury w Krynicy (1988) oraz międzynaro
dowych konkursów wokalnych w Rio de Janeiro (1989) 
i w Nantes (1989). Po studiach związał się z Warszawską 
Operą Kameralną, gdzie śpiewał główne partie barytonowe 
w operach Donizettiego, Mozarta i Rossiniego. W sezonie 
1990/1991 był solistą Wiener Kammeroper. Występował 
z BBC Scottish Symphony Orchestra w Glasgow. Kon
certował w State Theatre w Pretorii (RPA), współpraco
wał z Operą Narodową w Pradze. W 1992 roku wystąpił 
w Zabrzu obok Placido Dominga. Od 1993 roku współ
pracuje z Teatrem Wielki - Operą Narodową, gdzie kreował 
role: Figara w Cyruliku sewilskim i Don Alvara w Podróży 
do Reims Rossiniego, Rodriga w Don Carlosie, tytułowe
go Makbeta i Anckarstróma w Balu maskowym Verdiego, 
Rambalda w La Rondine i Scarpii w Tosce Pucciniego, 
Adama w Raju utraconym Pendereckiego, Don Giovan
niego w operze Mozarta oraz Mefistofelesa w Potępieniu 
Fausta Benlioza. Ponadto występował w Madame Butterfly 
(Sharpless) Pucciniego, La Traviacie (Germont) i Aidzie 
(Amonasro) Verdiego, Strasznym dworze (Miecznik) 
Moniuszki, Królu Rogerze (partia tytułowa) Szymanow
skiego, Curlew River (Wędrowiec) Brittena, Czarodziej
skim flecie (Kaznodzieja) Mozarta, Łucji z Lammermooru 
(Lord Enrico Ashton) Donizettiego, Fauście (Walenty) Gou
noda, Verbum nobile (Marcin Pakuła) Moniuszki i Borysie 
Godunowie (Szczełkałow) Musorgskiego. W 2004 roku 
jego kreacja Jagona w Otellu Verdiego została wyróżnio
na Nagrodą im. Andrzeja Hiolskiego. W 2007 roku nagrał 
dla Polskiego Radia partię tytułowego Falstaffa (Verdi) pod 
batutą Łukasza Borowicza. W 2008 roku wystąpił w Królu 
Rogerze Szymanowskiego (partia tytułowa) w Annanda
le-on-Hudson (Baird Summer Festival, USA). Ostatnio 
w Operze Narodowej wykonywał solo wokalne w balecie 
Krzysztofa Pastora I przejdą deszcze ... (fot. N. Gajlewicz) 
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ROBERT DYMOWSKI bas-baryton 
Komendant Hauptmann 

Absolwent Państwowej Szkoty Muzycznej im. Józefa Elsne
ra w Warszawie. Finalista przeglądów i konkursów wokal
nych w Kudowie, Kry~icy-Zdroju i Wrocławiu , brat udział 
w Festiwalu Operowym w Jerozolimie oraz w wykonaniu 
IX Symfonii Beethovena podczas festiwalu Ostertest 
w Bregenz. W 1991 roku został zaangażowany jako solista 
przez Teatr Wielki - Operę Narodową, gdzie zadebiutował 
partią Banca w Makbecie Verdiego. W jego repertuarze 
znalazły się główne partie basowe i barytonowe w takich 
operach, jak: Cyrulik sewilski (Bartolo, Don Basilio, Ofi
cer) Rossiniego, Salome (Jochanaan) R. Straussa, Don 
Giovanni (Leporello) Mozarta, Faust (Mefisto) Gouno
da, Carmen (Escamillo) Bizeta, Straszny dwór (Maciej) 
Moniuszki, Otello (Montana) Verdiego, Eugeniusz Onie
gin (Zarecki) Czajkowskiego, Andrea CMnier (Fouqu
ier-Tinville) Giordana, Cyganeria (Sierżant) Pucciniego 
Współpracował z teatrami operowymi we Wrocławiu, 

Łodzi, Bydgoszczy, z Teatrem Muzycznym w Gdyni oraz 
niemieckim Badisches Stadtstheater w Karlsruhe. Wystę
pował na scenach operowych Belgii , Grecji, Hiszpanii, 
Holandii, Izraela, Japonii , Litwy, Luksemburga, Niemiec, 
Rosji , Szwajcarii oraz Wioch. Oprócz repertuaru opero
wego występował w pozycjach musicalowych. Zaśpiewał 
partię Tewjego Mleczarza w Skrzypku na dachu Bocka 
w głośnej inscenizacji Jerzego Gruzy. Ważne miejsce 
w jego repertuarze zajmuje muzyka współczesna , 

a zwłaszcza dzieła Krzysztofa Pendereckiego, w któ
rego operze Raj utracony wykonywał partię Szatana. 
W 1995 roku zaśpiewał główną partię w prapremierze 
Kolonii karnej Joanny Brwzdowicz. Prowadzi też działal

ność koncertową, występując w wykm1aniach utworów 
oratoryjno-kantatowych (Beethoven, Bach, Moniuszko). 
(fot. Z. Drużbicki) 

ANNA KARASIŃSKA sopran 
Giustina 

Ukończyła poznańską Akademię Muzyczną i studia pody
plomowe w londyńskiej Royal Academy of Music pod kie
runkiem Joy Mammen, otrzymując dyplom z wyróżnieniem 
(Dip RAM). Swój warsztat wokalny doskonaliła pod kierun
kiem takich pedagogów, jak: Brigitte Fassbaender, Barbara 
Schlick, Elly Amełing , Nicolai Gedda, Roger Vignołes, Ben
na Schollum, Paul Esswood. W roku 1997 debiutowała na 
scenie Opery Krakowskiej jako Pamina w Czarodziejskim 
flecie Mozarta. Laureatka konkursu wokalnego w Gdańsku 
(1993), Konkursu Mozartowskiego w Southport (1995), 
Konkursu Bachowskiego w Lipsku (1998), gdzie otrzy
mała również nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie 
arii z Pasji wedfug św. Mateusza; była finalistką Konkursu 
ARO w Monachium (1998). W 2001 roku wystąpiła na 
V Wielkanocnym Festiwalu Beethovenowskim, śpiewając 
partię Marceliny w Fideliu . Otrzymała wyróżnienie „Pamię
ci Haliny Stanickiej" za rolę Julii w Capuletich i Montec
chich Belliniego (1998/1999'). Od 2002 roku współpracuje 
z Teatrem Wielkim - Operą Narodową, gdzie wystąpiłam . in . 

w: Peleasie i Melizandzie (partia tytułowa) Debussy'ego, 
Podróży do Reims (Corinna) Rossiniego, Przysiędze (Hra
bina) Tansmana, La Rondine (Bianka) Pucciniego, Aidzie 
(Kapłanka), Nabuccu (Anna) Verdiego, Carmen (Frasquita) 
Bizeta, Ubu Rex (Bolesław) Pendereckiego, Salome (lssa
char) R. Straussa. W swoim repertuarze ma liczne partie 
sopranowe w oratoriach i kantatach; występowała m.in. 
w: londyńskim Barbican Centre, w kościele St. Martin In 
the Fields w Londynie, w paryskim kościele La Madele
ine, w Tonhatle w Zurychu. Współpracuje m.in. z: Sinfonią 
Varsovią , NOSPRem, Polską Orkiestrą Radiową , Liverpool 
Mozart Players, Orkiestrą Kameralną „Amadeus", zespo
łem Capella Bydgostiensis, oraz Filharmonią Krakowską, 
Poznańską, Łódzką , Szczecińską , Białostocką , Opolską , 

Lubelską. Dokonała wielu nagrań dla Polskiego Radia 
i Telewizji. (fot. arch. artysty) 

KRZYSZTOF SZMYT tenor 
Adwokat Gino, Gondolier, Urzędnik, 
Głos z zewnątrz, Posłaniec, Stangret 

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w klasie Marii Hałfter. Wyjechał na stypendium wokalne 
do Wiednia (klasa Kurta Equiluza). Odbył kursy mistrzow
skie w Innsbrucku u Rene Jacobsa. Jest laureatem wielu 
krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych, 
m.in. : Konkursu Mozartowskiego w Salzburgu, Konkur
su Pieśniarskiego w Wiedniu oraz Konkursu Operowego 
w Wiedniu „Belvedere". Od 1982 roku jest solistą Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej; jednocześnie współpracuje 
z Warszawską Operą Kameralną oraz teatrami operowymi, 
m.in. w Krakowie i Wrocławiu . Ma w swym dorobku głów
ne partie w operach takich kompozytorów, jak: Czajkow
ski, Haendel, Mozart, Penderecki. Jego pasją jest muzyka 
oratoryjno-kantatowa. Występował pod batutami takich 
dyrygentów, jak: Henryk Czyż , Agnieszka Duczmal, Miłaa 
Horvat, Edmond Cołomer, Vladimir Kranjcević , Jan Krenz, 
Jerzy Maksymiuk, Helmuth Rilling, Jerzy Semkow, Stefan 
Stuligrosz, Heinz Wallberg, Fiłipp Zigante. Ma w dorobku 
ponad 1 O płyt solowych i zespołowych. W 1999 roku 
wykonał Requiem Mozarta z Orchestre National de Fran
ce na koncercie związanym z obchodami 150. rocznicy 
śmierci Chopina. W jego repertuarze znajdują się m.in. 
partie w: Turandot (Cesarz Attoum) Pucciniego, Strasz
nym dworze (Damazy) Moniuszki , Czarnej masce (Hada
nek) Pendereckiego, Otellu (Roderigo) Verdiego, Oniegi
nie (Triquet) Czajkowskiego, Opowieściach Hoffmanna 
(Nataniel i Spalanzani) Offenbacha, Przysiędze (Gorenfłot) 
Tansmana, Zagtadzie domu Usherów (Lekarz) Glassa, 
Weselu Figara (Don Curzio) , Uprowadzeniu z seraju (Bel
monte) Mozarta. Od 2001 roku jest adiunktem na Uni
wersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 
(fot. N. P Antunez) 
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RADOSC TO PASJA 
ORZENIA. 

BMW Group 
Polska 

W 2011 r. BMW Group swiętuje cztery dekady zaangażowania w kulturę i sz t ukę na całym swiecie. To ważny element strategii 
firm i odpowiedzialnosci społecznej. Sztuka współczesna i nowoczesna, jazz i muzyka klasyczna, architektura i design - BMW Group 
realizuje długoterminowe działania we wszystkich tych obszarach, od początku współpracując z największym i artystami, 
m.1n.: Andym Warholem, Royem Lichtensteinem, Jenny Holzer i Jeffem Koonsem. Rozpoczynając współpracę z Teatrem Wielkim 
- Operą Narodową, BMW Group Polska kontynuuje wieloletnią tradycję, ponownie wybierając wspaniałego partnera. 

RadoSć z jazdy 

TEATR WIELKI 

BMW Group Polska jest partnerem 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

OPERA 
NARODOWA 



Harvard Business Review Polska 
wybór liderów biznesu 
Menedżerowie osiągający sukcesy wiedzą , że droga na szczyt jest ciężka 

i pełna niebezpieczeństw. W tej wędrówce niezbędny jest doświadczony 

i zaufany przewodnik. Magazyn Harvard Business Review Polska jest uznawany 

przez światowych liderów biznesu za najlepsze źródło wiedzy o zarządzaniu . 

Tworzony dla najbardziej innowacyjnych menedżerów i przez nich czytany, 

prezentuje pogłębione analizy i wskazówki , jak lepiej zarządzać, podpowiada, 

jak - krok po kroku - radzić sobie z nawet najbardziej nietypowymi sytuacjami 

biznesowymi i prezentuje konkretne doświadczenia firm w takich obszarach 

zarządzan i a, jak: przywództwo, motywowanie, strategia, marketing, relacje 

z klientem i finanse . Harvard Business Review Polska to niezbędny przewodnik 

po meandrach biznesu i magazyn , który po prostu wypada czytać. 

tel. 22 630 66 88 www.hbrp.pl 

~Harvard 
~Business 

Review 
POLSKA 
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Partnerem premiery spektaklu jest firma MOKATE S.A. 
producent herbat LOYD 

Justyna Steczkowska 
Ambasador herbaty LOYD 

www.I oyd piramid ka. p I 
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DEGUSTATOR.I EKSKLUlYWNE SALONY 
KLUB STAŁEGO KLIENTA BEZPŁATNY 

RABA TY ZAPROSZENIA NA DEGUSTACJE KWARTALNIK WINIARKI 

DUPUY COGNAC VO&KIERY COLLETSZAMPANY 
KONIAKIM p NEGOCJATOR 
LHERAUD IMPORTER 

DYSTRYBUTOR RUM WÓDKI GIN 
BRANDYALKOfiOLETEQUILA 

CABERNET SAUVIGNON PINOTAGE 
KtL~~iG~~~~OGWBIAIŁNE ~ECANATI 

CASAS PATRONALES A SPERi 
MERLOTRÓŻOWE CZERWONE 

SHIRAZ PASCUAL TOSOCHARDONNAY 
ROSE FINCA SOBRENO KREMY 

ALLOZoALTAIRCARMENERE 
BROWSTONELAS PARtELAS 
MARQUS DE ULIAPRADO REY 

NAVAJAS PFAFFMANNTINTARA 
PIEDEMONTE QUATROCCH I 

HEIDERE-MAYER MASSOLINO 
PROWADZIMY ROCCA 

PROFESJONALNE 
DEGUSTACJE 
BLNTONS°" KILCHOMAN 

G[ENMORANGIE BOURBON 
BENRIACH SINGLE MAL T 

GLENDRONACHNIKKA 
SZKOLE~IAWHISKY 
DOWOZ DO KLIENTA 

KOSZE OKOLICZNOŚCIOWE 
REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA 

SPECJALNE 
DOSTARCZMY ALKOHOL 

NA WESELA 

M&P 
ALKOHOLE I WINA ŚWIATA 

www.wina-mp.pl 
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WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Dyrektor techniczny JANUSZ CHOJECKI 

Asystent dyrygenta EWA STRUSIŃSKA 
Asystentci reżysera FILIPPO TONON , HANNA MARASZ 

Asystent choreografa ILONA MOLKA 

Asystenci scenografa JUAN GUILLERMO NOVA, WACŁAW OSTROWSKI, JADWIGA WÓYCICKA 

Asystenci kostiumologa CRISTINA ACETI, TIJANA TYSKI 

Dyrygent chóru MIROSŁAW JANOWSKI 

Pianiści korepetytorzy solistów ANNA MARIA DUKSZTO, MACIEJ GRZVBOWSKI 

Pianiści korepetytorzy chóru EWA GOC, WIOLETA ŁUKASZEWSKA 

Inspicjenci ANDRZEJ WOJTKOWIAK, MARZENNA DOMAGAŁO 

Opieka impresaryjna IZABELA BARTCZAK, JUSTYNA KCIUK 

Kierownictwo obsługi sceny ROBERT KARASIŃSKI, ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

Realizacja świateł TOMASZ MIERZWA, STANISŁAW ZIĘBA 

Realizacja projekcji video TOMASZ JASIELEC, PIOTR MAJEWSKI 

Sufler LECH JACKOWS~I 

Kierownik statystów TOMASZ NERKOWSKI 

Przygotowanie polskiego tekstu według przekładu MARZENNY MARII SMOLEŃSKIEJ 
i jego emisja na tablicy świetlnej KATARZVNA FORTUNA 

Realizatorzy dżwięku IWONA SACZUK, ADAM CIESIELSKI 

Produkcja IZABELA JUST, KONRAD SZPINDLER, KATARZVNA SZVBIŃSKA 

Kierownik Działu Literackiego MARCIN FEDISZ 

Opracowanie programu ALEKSANDRA PIĘTKA 

Współpraca redakcyjna KATARZVNA BUDZVŃSKA, IWONA WITKOWSKA 

Projekt graficzny i realizacja KASIA OGRODNIK 

Plakat na okładce ADAM ŻEBROWSKI 
Druk SIN DRUK 

Wydawca TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA, WARSZAWA 2012 

Cena 15 zł 

Partner Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Patroni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Forbes 

Art&Business IJwP.PL 

Sponsor i wykonawca plakatów i afiszy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

HHarvard 
~Business 

Revlew 
POLS~A 
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