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Tra via ta 
Opera w 3 aktach 

Muzyka Giuseppe Verdi 
Libretto Francesco Maria Piave 
Prapremiera Wenecja 6 marca 1853 
Prapremiera polska Warszawa 27 kwietnia 1856 
Premiera obecnej realizacji 16 października 2011 

Oryginalna wersja językowa z polskimi napisami 
Przekład libretta Michał Bajer 

Realizatorzy 
Kierownictwo muzyczne Martin Baeza de Rubio 
Reżyseria Gerlinde Pelkowski 
Scenografia Thomas Gabriel 
Kostiumy Gerlinde Pelkowski 
Przygotowanie chóru Małgorzata Bornowska 
Przygotowanie baletu Natalia Fedorowa 

Obsada 
Violetta Valery Jacquelyn Wagner, Joanna Tylkowska, Justyna Reczeniedi 
Flora Bervoix Julia Benzinger, Katarzyna Sałacińska 
Alfred Germont Yosep Kang, Jacek Laszczkowski 
Georges Germont Michael Bachtadze, Markus Briick, Adam Kruszewski 
Annina Lucyna Boguszewska 
Gaston Paweł Wolski 
Baron Douphol Tomasz Łuczak 
Markiz D'Obigny Czesław Gałka 

Doktor Grenvil Janusz Lewandowski 
Józef, służący Violetty Piotr Zgorzelski 
Służący Flory Dariusz Hibler, Marcin Scech 
Komisarz Michał Marszałek, Piotr Urban 

Orkiestra, Chór i Balet Opery na Zamku oraz członkowie chóru Deutsche Oper w Berlinie 

Dyryguje Martin Baeza de Rubio, Wojciech Semerau-Siemianowski 

Przedstawienie w koprodukcji z Fundación Festival Internacional de Musica de Almansa 

(La Traviata) 
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Słowo od Marszałka 

Szanowni Państwo! 

O pm"' Z•mku j"t w•foą in"ytu<ją "monądu woje-
wódzkiego. Zarząd Województwa usilnie zabiega o to, 

I 
aby ukształtowany na przestrzeni wielu lat znakomity zespół 
Opery mógł dalej funkcjonować i rozwijać się, korzystając 
przy tym z doświadczenia profesjonalnych i sprawdzonych 
osób i instytucji. Dzisiejszy spektakl jest pierwszym premie
rowym wydarzeniem przygotowanym przez Operę na Zamku 
w swojej nowej, tymczasowej siedzibie. 

Za chwilę obejrzymy Traviatę, uznawaną za najdoskonalsze 
dzieło Giuseppe Verdiego. Wybór akurat tego spektaklu na 
początek nowej drogi Opery na Zamku jest bardzo szczęśli
wy. Hala Opery na Zamku jest bowiem daleką krewną słyn
nego namiotu opery La Fenice w Wenecji, w której odbyła się 
pierwsza premiera Traviaty. 

Z całą pewnością każdy meloman, każdy wielbiciel opery 
lub po prostu admirator sztuki doceni możliwość uczestnic
twa w dzisiejszym przedstawieniu, o którym mówi się już -
i mówi chyba nie bez powodu - jako o największym wydarze
niu muzycznym w historii powojennego Szczecina. 

To spektakularne przedsięwzięcie zostało zrealizowane 
w czasie trudnym dla szczecińskiej Opery na Zamku. Trwa 
przecież jedna z największych inwestycji w infrastrukturę kul
tury w całym naszym regionie - przebudowa obiektu Opery. 

Wydawać by się mogło, że lata 2010-2013 nie zaowocują żad
nym wielkim przedsięwzięciem operowym czy baletowym, 
a działania naszego teatru muzycznego opierać się będą jedy
nie na kameralnych spektaklach, które nie wymagają ogrom
nych przestrzeni czy zaplecza. Oznaczałoby to z pewnością 
zahamowanie rozwoju Opery na Zamku, ograniczyłoby też 
możliwość stałego uczestniczenia mieszkańców województwa 
w wydarzeniach proponowanych na co dzień przez tę insty
tucję. Aby zapobiec tej niekorzystnej stagnacji, Zarząd Wo
jewództwa Zachodniopomorskiego podjął w 2010 r. decyzję 
o przekazaniu Operze na Zamku dotacji inwestycyjnej prze
znaczonej na budowę hali strukturalnej, która godnie zastąpi 
główną siedzibę na czas jej przebudowy. Zaledwie rok później, 
podczas dzisiejszego wieczoru mamy szansę przekonać się, że 
konsekwentne działania, umiejętność patrzenia w przyszłość 
i odwaga w podejmowaniu decyzji pozwalają na pokonanie 
wszelkich trudności i rozwianie obaw. 

Jestem przekonany, że uczestnictwo w dzisiejszym wydarze
niu przyniesie Państwu niezapomniane wrażenia. Mam rów
nież nadzieję, że możliwość wysłuchania i obejrzenia Traviaty 
w zupełnie nowej przestrzeni da Państwu satysfakcję i poczu
cie, że wszyscy razem zmierzamy we właściwym kierunku. 

Dr Wojciech Drożdż 
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

Słowo od Dyrektora 

Szanowni Państwo! 

p iecw"ą pcemiecą, j•ką pmd"•wi•my P•ń,twu w H•H 
Opery, a zarazem punktem kulminacyjnym pierwszej 

części sezonu 2011/2012, jest premiera Traviaty Giuseppe 
Verdiego. Przygotował ją międzynarodowy zespół realizato
rów i wykonawców z udziałem solistów związanych z berliń
ską Deutsche Oper oraz we współpracy z Fundación Festival 
Internacional de Muska de Almansa. 

Międzynarodowa współpraca, udział zagranicznych i pol
skich realizatorów oraz solistów dowodzą, że opera jest sztu
ką, która w naturalny sposób przekracza granice językowe 
i kulturowe. Bez swoistego zderzenia się różnych wrażliwości 
i pomysłów nie jest dziś możliwe tworzenie nowoczesnego te
atru muzycznego. 

Mamy nadzieję, że nasza premiera stanie się wydarzeniem 
kulturowym i zarazem towarzyskim sezonu. Zostali na nią 

zaproszeni ambasadorzy rezydujący w Polsce oraz inni zna
mienici goście z Polski i zagranicy. Ich obecność z pewnością 
dodaje prestiżu temu wydarzeniu. Premiera odbywa się pod 
patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskie
go, który umieścił Traviatę wśród sześciu najlepszych pro
duktów promujących nasz region. 

Cieszymy się także, że takim mocnym muzycznym akcen
tem dokonuje się zadomowienie Opery w nowej przestrzeni 
teatralno-koncertowej. Będziemy ją wspólnie poznawać i na
dal oswajać, by i widzowie, i wykonawcy mieli wiele radości 
z obcowania ze sztuką opery, operetki, musicalu i baletu. 

Zapraszam Państwa na tę wyjątkową premierę! 

Szymon Różański 
Dyrektor Opery na Zamku 
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Giuseppe Verdi - obraz Giovanniego Boldoni, 1886. 

Verdi - szkic do portretu 

K ompozytor i polityk; farmer z powołania i muzyczny 
biznesmen; dla wszystkich Włochów bezprzykładny 

autorytet moralny, krytykowany jednak za obyczajową swo-
bodę; twórca głębokich i żarliwych scen modlitewnych, mszy 
żałobnej, utworów religijnych i jednocześnie zdeklarowany 
ateista; sprytny pragmatyk i nonkonformista; tradycjonalista 
i postępowiec; skąpiec i filantrop; niedokształcony amator na 
początku drogi twórczej, muzyczny „gigant" na jej końcu - oto 
Giuseppe Verdi (1813-1901), najpopularniejszy na świecie 

kompozytor operowy i najdobitniej brzmiący głos Italii. Histo
ria włoskiej opery II połowy XIX wieku to właściwie koleje losu 
jego muzyki. Dla wszystkich miłośników opery dzieło Verdie
go w ogólnym rozrachunku stanowi wartość absolutną, aksjo
mat niewymagający dowodzenia. Gdybyśmy wyobrazili sobie 
wirtualny świat opery i jego mieszkańców, włoski kompozytor 
byłby jednym z najważniejszych jego demiurgów, tworzących 
ekwiwalenty wody, słońca i tlenu w świecie realnym. 

Aby nie popaść w przesadną idealizację, nadmienić wypada, 
że można być miłośnikiem i wielkim znawcą opery („barokow
cem", wagnerzystą, awangardzistą itd.), nienawidząc muzyki 
Verdiego, ale tak naprawdę nie można od niej abstrahować, tak 
silnie i w sposób tak nieunikniony tkwi ona w podświadomości 
każdego z nas. Va pensiero, La donna e mobile czy Marsz trium
falny funkcjonują niczym ikony tak bardzo charakterystycznej 
dźwiękowej przestrzeni. Wiele słynnych kart twórczości Ver
diego można rozpatrywać w kontekście sztuki populistycznej, 
bliskiej współczesnemu pojmowaniu ideałów kultury maso
wej. Maksymalnie „podkręcone" tłumy, wybiegające na uliczną 
manifestację bezpośrednio po premierach Atilli czy Bitwy pod 
Legnano każą z kolei widzieć w Verdim mistrza sztuki rewo
lucyjnej. Zaiste Bóg, w którego istnienie słynny Włoch nie za 
bardzo wierzył, obdarzył go potężnym talentem w dziedzinie, 
którą na użytek naszych rozważań nazwijmy dźwiękową psy
chologią tłumu. 

Popularność i przystępność muzyki Verdiego bywała też jed
nak dla niej swojego rodzaju przekleństwem. Zarzucano jej pla
katowość, prymitywizm czy wręcz wulgarność. Odbierano ją 
często w kategoriach operowej sztampy, będącej banalną strawą 
dla najmniej wybrednej publiczności. Verdi nie był muzycznym 
nowatorem - mawiał często: „wróćmy do przeszłości, to będzie 
postęp", ale przez cały niemal sześćdziesięcioletni okres twór
czej działalności potrafił w sposób niezwykle konsekwentny iść 
do przodu, modyfikując, zmieniając i przeobrażając styl własnej 

wypowiedzi muzycznej w sposób, który w historii muzyki nie 
ma chyba precedensu. Panująca powszechnie podręcznikowa 
opinia, że twórczość mistrza z Busetto jest pomostem, któ
ry połączył tradycję włoskiego bel canto z późniejszymi osią
gnięciami werystów i Pucciniego, jest krzywdzącym twórcę 
uproszczeniem, ponieważ dzieło Verdiego w swoim finalnym 
wydźwięku (Falstaff> prowadzi nas w rejony, z których znacznie 
bliżej do Milczącej kobiety R. Straussa czy niektórych dokonań 
Busoniego, aniżeli do melodramatycznego świata Pajaców czy 
Toski. Kompozytor był na tyle silną indywidualnością, że nie 
uległ pokusie podążenia tropem muzycznego realizmu, tak 
charakterystycznego dla wielu aspektów sztuki II połowy XIX 
wieku. „Dobrym pomysłem jest naśladowanie rzeczywistości, 
lecz wymyślanie rzeczywistości jest dużo lepsze [ .... ] To duża 
rzecz naśladować rzeczywistość, ale zawsze będzie to fotografia, 
a nie malarstwo" - napisał w jednym z listów. W wykreowanym 
przez niego świecie nastąpiło definitywne zdjęcie pełnej prze- 1 
rafinowanej sztuczności belcantowej maski, w miejsce której 
założono inną - też abstrakcyjną, ale bardziej ludzką. 

Verdi był osobowością bardzo skomplikowaną; tragiczne 
doświadczenia młodości - śmierć żony i dwójki dzieci - wy
zwoliły w nim dystans w stosunku do siebie, własnej twórczości 
i otaczającego go świata. Był człowiekiem skrytym i szalenie 
nieufnym. Słuchając przenikniętych typowo południowym 
światłem i żarliwością fraz z Traviaty czy Balu maskowego 
trudno nam sobie wyobrazić, że ich twórca był jednym znaj
większych pesymistów pośród operowych kompozytorów. 
W jednym z napisanych przez niego listów czytamy: „moje 
myśli są czarne i takie pozostaną do końca mojej kariery, do 
której czuje odrazę, szczęście dla mnie nie istnieje". Powtarzał 
też często słowa, które stanowiły niejako rodzaj jego życiowego 
credo: „nie zawsze ufaj szczęśliwej gwieździe; dobrze jest ufać, 
ale nie ufać jest lepiej". Romantyzm, który w swych estetycz
nych koncepcjach wywindował muzykę ze sztuki pośledniej na 
same szczyty, wykreował pełen egzaltacji kult artysty wizjonera, 
w którego dziele następuje odbicie życia wewnętrznego i odsło
nięcie najgłębszych tajemnic bytu. Naturalną i ostateczną tego 
konsekwencją stały się rozbuchane koncepcje Wagnera. Na tym 
tle słowa Verdiego brzmią niczym prowokacja: „kto wie, może 
pewnego ranka obudzę się jako milioner. Jakie to cudowne sło
wo, jak ono dużo znaczy i jakie puste w porównaniu z nim są 
słowa chwała i talent''. Zaiste, jakakolwiek hipokryzja była mu 
obca. „Świat jest żartem'' - śpiewają wszystkie postaci w kunsz-
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townej fudze, wieńczącej Falstaffa. Do tych słów, skreślonych 
ręką Arriga Boito, nawiązujących do słynnej Szekspirowskiej 
sentencji „Cały świat jest teatrem'; dopisał kompozytor, już na 
swój prywatny użytek następujący epilog: „Wszystko skończo
ne! Idź swoja drogą, dokąd będziesz mógł [ ... ] Śmieszny typie, 
wieczyście prawdziwy pod zmienną maską, w każdym czasie 
i w każdym miejscu! Ruszaj ... ruszaj ... idź, idź ... Addio!''. 
Swoją pierwszą operę stworzył Verdi w roku 1839. Był to czas 

idealny na artystyczny start młodego kompozytora, muzyka 
włoska pogrążała się bowiem w pewnego rodzaju artystycznym 
impasie. Bellini już nie żył, Rossini od dziesięciu lat dobrowol
nie i ostatecznie milczał, Donizetti przymierzał się do Faworyty, 
jednocześnie coraz bardziej pogrążając się w psychicznym obłę
dzie. Otwierała się więc nowa przestrzeń. Po drugiej stronie Alp 
Wagner komponował Rienziego i nosił w sobie niebawem zre
alizowany pomysł Holendra tułacza. Fala niemieckiego roman
tyzmu zainicjowana przez Webera, rozwijana potem przez Mar
schnera i ostatecznie wybrzmiewająca w latach pięćdziesiątych 
w Genowefie Schumanna i Lohengrinie, na Półwysep Apeniński 
praktycznie nie docierała. Poczucie rozziewu między włoską 
i europejską (tak to sformułowano!) kulturą muzyczną pojawi
ło się właśnie wówczas w dziele Giuseppe Mazziniego Filosofia 
della musica (1835). Czytamy w nim, że opera włoska, sprowa
dzona jedynie do czystej rozrywki, nie jest w stanie w jakikol
wiek sposób dotrzeć do wyżyn kultury, co przecież powinno być 
jej powinnością. Konieczna wydaje się synteza tego, co włoskie 
- melodyczne i indywidualne, oraz niemieckie - harmoniczne, 
społeczne. Powinna być ona dziełem włoskiego geniuszu, który 
przezwycięży zarówno południowy materializm, jak i północ
ny mistycyzm. Taki mniej więcej intelektualny klimat panował 
w momencie, gdy Verdi na scenie mediolańskiej La Scali za
prezentował swoje pierwsze dzieło pt. Oberto - utwór, który 
rozpoczyna długi, prawie sześćdziesięcioletni proces twórczy, 
w wyniku którego powstało dwadzieścia osiem oper. 

Ich wartość, jak wiadomo, jest nierówna, ale trzeba zwró
cić uwagę na sposób, w jaki działały w tamtych czasach wło
skie teatry. Opera stawała się wówczas przedsięwzięciem coraz 
mniej dochodowym i atutem, którego żądano od kompozytora 
w pierwszej kolejności, była techniczna sprawność i maksymal
nie szybkie tempo przygotowania nowej partytury. Poprzeczka 
narzucona w tym względzie przez Rossiniego, lawinowo wypusz
czającego kolejne tytuły, była zaiste trudna do przeskoczenia. 
Nowo powstałe dzieło wchodziło wówczas w fazę maksymalnie 
skróconej produkcji (koszty!!!) i po krótkim czasie pojawiało 
się na afiszu. W zależności od powodzenia utwór rozpoczynał 
dłuższy lub krótszy okres scenicznej aktywności, po czym scho
dził z afisza, pogrążając się w całkowitym niebycie zapomnie
nia. Nikt nie myślał wówczas o przechodzeniu do potomności 
i tworzeniu zjawisk ponadczasowych, liczyło się doświadczenie 

teraźniejszości. Beethoven, który jak wiemy wielokrotnie mo
dyfikował i przerabiał Fidelia, dając w Wiedniu coraz bardziej 
udoskonaloną wersję swojego jedynego operowego dzieła, ze 
swoim wybujałym poczuciem własnej misji, byłby we Wło
szech traktowany niczym człowiek niespełna rozumu. Kurio
zalna z artystycznego punktu widzenia repertuarowa polityka 
włoskich teatrów nawiązywała jeszcze do tradycji osiemnasto
wiecznych, aby później stać się wzorem organizacyjnej działal
ności komercyjnych scen operetkowych i musicalowych. 
Wróćmy raz jeszcze na moment do cytowanego przeze mnie 

wcześniej tekstu Mazziniego, który pochłonięty wzniosłymi ide
ałami w pełnych żalu słowach narzekał na frywolność włoskiej 
muzyki, która sprowadza operę do czystej „rozrywki''. W znacz
nie ostrzejszych słowach wtórował mu Wagner, który stwierdził 
autorytatywnie, że opera włoska to „pokraczny zlepek sztuk, 
gdzie każdy składnik - libretto, orkiestra, aria, chór i balet -
ciągnie w swoją stronę i usiłuje przyćmić inne jako teren wirtu
ozowskich popisów''. W dalszych słowach niemiecki reformator 
konstatuje, z czym rzeczywiście trudno polemizować, że błahy 
tekst nie stanowi żadnej przeciwwagi w stosunku do tyranizują
cej wszystko melodii. Konkluzja jest zatem miażdżąca - włoska 

opera dziewiętnastowieczna całkowicie zdemoralizowała mu
zyków i publiczność. Potępienie całego włoskiego dziedzictwa 
operowego jest oczywiście grubym nadużyciem; osąd Wagnera 
jednak w jakimś sensie rysuje dość problematyczną konwencję, 
z jaką Verdi, obdarzony silnym talentem dramatycznym i in
stynktem teatralnym musiał się zmierzyć. Z dwudziestu ośmiu 
oper, które Verdi stworzył, tylko około trzynastu weszło do że
laznego repertuaru. Tylko trzynaście, czy aż trzynaście? 

*** 
Pisanie o Traviacie wydawać się może truizmem. O dzie

le, które Verdi nazywał najbardziej amatorskim ze wszystkich 
przez siebie napisanych, powiedziano bardzo wiele. Tragicz
na i poruszająca historia paryskiej kurtyzany Violetty Valery, 
nieodwołalnie obwieściła narodziny la belle epoque i - jak 
stwierdził Walter Haas - dokumentowała „radość życia samo
unicestwiającej się sfery - bachanalia w jadowitych barwach, 
wspaniały blask żyrandoli i podniecenie szampanem". Dzieło 
Verdiego - obyczajowo bezkompromisowe w swej sugestyw
nej afirmacji ryzykownego stylu życia, a jednocześnie w wielu 
aspektach bardzo mieszczańskie - poniosło całkowitą klęskę 

podczas premiery. 

Piotr Deptuch 

Piotr Deptuch, Cały świat jest żartem. Opery Giuseppe Verdie
go. W: Bliżej opery. Twórcy - dzieła - konteksty. Pod red. Jaro
sława Mianowskiego i Ryszarda Daniela Golianka. Toruń 2010. 

Projekt scenografii do Traviaty, 1983 I 

Scenografia do Traviaty, 2011 
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Próby do Traviaty. Gerlinde Pelkowski, Joanna Tylkowska, chór 

O naszym przedstawieniu 

T raviata była naszą pierwszą oryginalną produkcją, któ
rą przygotowaliśmy dla Teatro Regio w Almansa (Hisz

pania). Po naszych doświadczeniach z Czarodziejskim fletem 
w roku 2009, który został wystawiony na berlińskiej scenie 
leśnej (Waldbiihne), a potem przeniesiony do Almansa, mu
sieliśmy pamiętać o tym, że dekoracje i kostiumy nie powinny 
zajmować dużo miejsca, ponieważ teatr w Hiszpanii nie jest 
tak duży jak Waldbiihne. Z tego powodu zdecydowaliśmy się 
na przeniesienie akcji w lata trzydzieste XX wieku, ponieważ 
kostiumy w tym czasie były mniej bogate niż w połowie XIX 
wieku, kiedy pierwotnie toczyła się akcja. 

Niemniej jednak na scenie musiały być cztery różne dekora
cje. Nie chcieliśmy dekoracji jedynie realistycznych (jak salon 
w Paryżu), ale myśleliśmy o takich, które obrazowałyby emocje 
bohaterów. 

W I akcie widzimy na olbrzymiej fotografii bardzo erotyczny 
portret Violetty - stąd każdy może zrozumieć, dlaczego jest ona 
najbardziej pożądaną kurtyzaną w Paryżu. Już w I akcie w świe
cie Violetty pojawia się portret Alfreda, od którego wpływu ko
bieta nie będzie mogła już nigdy się wyzwolić. Violetta próbuje 
pozbyć się tego obrazu ze swojego życia, by móc nadal się bawić, 
ale ten powraca i całkowicie zawładnie jej życiem w II akcie. 

W II akcie, w scenie rozmowy Violetty z ojcem Alfreda, zo
baczymy portret Germonta z młodą córką, siostrą Alfreda. Ze 
względu na jej przyszłość Violetta musi opuścić Alfreda. Zanim 

jednak on powróci, obraz znika, by rozmowa Violetty i ojca 
młodzieńca pozostała w tajemnicy. 

Następnie Alfred odkrywa, że Violetta wróciła do barona 
Douphola. W swoim bólu przynosi na scenę obraz Violetty 
z I aktu, ponieważ nigdy nie będzie w stanie przestać jej ko
chać. 

Druga część II aktu rozgrywa się w domu Flory. Odbywa się 
tam wielkie przyjęcie, szampan płynie strumieniami. Fotogra
my odzwierciedlają charakter tego przyjęcia. 

W III akcie znowu znajdujemy się w salonie Violetty. Jej sytu
acja zmieniła się: jest w godzinie śmierci. Przed erotycznym ob
razem z I aktu zwieszają się czarne wstęgi, a Violetta nie może 
już patrzeć na swoje młode ciało. 

To, że Alfred, który pragnie prosić Violetę o przebaczenia, 
a także jego ojciec wydają się przybyć na czas, okazuje się złu
dzeniem, przedstawionym przy użyciu fotografii z poprzednich 
aktów. 

Ostatnia transformacja sceny niszczy nadzieję Violety i poka
zuje ją umierającą samotnie, bez możliwości zobaczenia uko
chanego po raz ostatni - jak opowiada o tym powieść Aleksan
dra Dumasa. 

Gerlinde Pelkowski, Thomas Gabriel 
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Urszula Trawińska-Moroz w Traviacie (1987); fot. Zdzisław Gajda 

Alfonsyna - Małgorzata - Violetta 

3 lutego 1847 roku, w wieku dwudziestu trzech lat, umarła 
w Paryżu na gruźlicę Alfonsyna Plessis, córka handlarza 

i zubożałej szlachcianki, pochodząca z prowincjonalnego mia-
steczka Nonant. Fakt ten nie wzbudziłby z pewnością niczyje
go zainteresowania, gdyby nie to, że tym samym umarła Marie 
Duplessis, jedna z najbardziej znanych kurtyzan w dziewiętna
stowiecznym Paryżu, która porzuciła prawdziwe nazwisko by
najmniej nie po to, by go nie „kalać" niemoralnym trybem życia, 
lecz by zmienić je na brzmiące mniej pospolicie. 

Posiadała wrodzoną dystynkcję, ubierała się z gustem, porusza
ła z gracją, niemal szlachetnie. Zdarzało się, że brano ją za kobietę 
z towarzystwa - wspominał po latach Aleksander Dumas. Mimo 
że otoczona była luksusem i najbardziej wpływowymi ludźmi 
w Paryżu, o czym wiele kobiet „z towarzystwa" mogło tylko ma
rzyć, zarówno dla niej jak, i dla innych nie ulegało wątpliwości, że 
jej pozycja była jedynie formą społecznej zabawy, grą pozorów, 
a jej splendor - rodzajem roli, która musi się skończyć z końcem 
urody i młodości. 

„Wylansowana'' w wieku lat szesnastu przez Agenora de Gu
iche (późniejszego ministra spraw zagranicznych Napoleona 
III), została następnie protegowaną hrabiego Edouarda de Per
regaux, który rok przed śmiercią nawet ją poślubił (choć ślub 
ten, zawarty w Londynie, nie został uznany przez prawo francu
skie); intymne kontakty wiązały ją również z postaciami takimi 
jak książę Gustav von Stackleberg czy Ferenc Liszt. Na tle tych 
osobistości nader blado rysowała się zapewne postać Aleksan
dra Dumasa - rówieśnika kurtyzany, nieślubnego syna słynnego 
autora Trzech muszkieterów, rozpoczynającego właśnie swoją li
teracką karierę. A jednak to właśnie on ostatecznie obdarował 
ją najhojniej. Czyniąc ją, jako Małgorzatę Gautier, bohaterką 
najpoczytniejszej swojej powieści, zapewnił jej trwałe miejsce 
w literaturze i w legendzie. Korzyść była zresztą obopólna, Dama 
Kameliowa bowiem, która stała się punktem zwrotnym w ka
rierze Dumasa, z pewnością skorzystała na renomie kurtyzany, 
o której pamięć w chwili wydania powieści (w rok zaledwie po 
jej śmierci) jeszcze nie wygasła - oraz na atmosferze skandali
ku, wywołanego oczywistym dla wszystkich autobiograficznym 
wymiarem utworu. Dumas nie omieszkał zresztą wykorzystać 
dobrej passy, rychło przygotowując wersję sceniczną tej historii, 
która jednak, ze względów cenzuralnych, została wystawiona do
piero w 1852 roku. 

A więc nie powieść zrodzona z tęsknoty za bezpowrotnie utra
coną ukochaną, nie pośmiertny hołd jej złożony, nie rozliczenie 

z przeszłością i próba ukojenia bolesnych wspomnień, tylko 
sprytna merkantylizacja epizodu z młodości, specyficzny sposób 
autopromocji? I tak, i nie. 

Literacka historia kurtyzany jest w dużej mierze mistyfikacją; 
wymysłem pisarza jest nawet sam przydomek, „Dama Kamelio
wa'', nie używany za życia Marii. Dumas - w powieści zapewnia
jący o pełnej autentyczności opisywanych zdarzeń - przyznał to 
sam po latach: 

Maria Duplessis nie przeżyła tych wszystkich patetycznych przy
gód, które przypisałem Małgorzacie Gautier, ale pragnęła ich do
świadczyć. Jeżeli nic nie poświęciła dla Armanda, to dlatego, że 
Armand tego nie chciał. Ku swojemu wielkiemu żalowi mogła ona 
zagrać jedynie w pierwszym i drugim akcie sztuki. 

Romans Dumasa i Marii skończył się w istocie na perypetii, 
która w wersji powieściowej była jedynie wstępem do głównej 
historii - pisarz rozstał się z kochanką, stwierdzając, że nie od-
powiada mu rola biernego „satelity" w romansowej konstelacji I 
kurtyzany: 

Moja droga Mario, nie jestem na tyle bogaty, by kochać Panią 
tak, jak bym chciał, ani na tyle biedny, żeby być kochanym tak, jak 
Pani by tego chciała. 
Słowa te stały się później - w niemal identycznym brzmieniu 

- fragmentem powieściowego listu, którym Armand - alter ego 
Dumasa - usiłuje zerwać związek z Małgorzatą. Czystą fantazją 
jest więc to, co nastąpiło dalej w książce, a jej tropem w drama
cie: porzucenie przez Małgorzatę dawnego życia, schronienie na 
wsi, z dala od zepsutego Paryża oraz wyprzedaż majątku, aby 
utrzymać idyllę w towarzystwie niezamożnego ukochanego. 
Trudno jednak powiedzieć, czy istotnie ów „akt trzeci" nie na
stąpił dlatego, że „Armand tego nie chciał': czy też dlatego, że 
kurtyzana, mimo słabości do młodego kochanka, nie zamierzała 
rezygnować z otaczającego ją luksusu„. Być może cały ów do
pisany „ciąg dalszy" był jedynie próbą ukojenia zranionej miło
ści własnej, przekonania samego siebie i innych, że nie było się 
tylko jednym z kaprysów kurtyzany, a jej prawdziwą miłością, 
usuwającą w cień innych, o wiele możniejszych protektorów„. 
Ów ciąg dalszy był jednak zarazem uwzniośleniem i pogłębie
niem postaci Małgorzaty oraz bodźcem do rozbudowanej re
fleksji nad tym szczególnym zjawiskiem, jakim jest prostytucja, 
a zwłaszcza nad specjalnością francuską tego okresu, jaką były 
kurtyzany - gwiazdy tak zwanego demi-monde, sfery obnażają
cej dwulicowość ówczesnego społeczeństwa, sfery, w której to, co 
oficjalnie odrzucane, znajduje specyficzną legitymizację (polski 
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odpowiednik tego słowa - „półświatek" - ma o wiele bardziej 
pejoratywne znaczenie; w języku francuskim nacisk położony 
jest na specyficzną estetykę tego środowiska, imitującego formy 
„wielkiego świata: stworzonego bowiem dla zaspokajania ero
tycznych potrzeb ludzi z „towarzystwa''). 
Rozważaniom na temat prostytucji poświęca Dumas ponad 

jedną czwartą swojej powieści. Można by niemal odnieść wra
żenie, że historia Małgorzaty stanowi rodzaj exemplum dla tych 
rozważań, daleko wykraczających poza próbę mityzacji własnej 
historii miłosnej pisarza. Romans z Marią był dla niego doświad
czeniem, które - niezależnie od osobistego zaangażowania - po
zwoliło mu dobrze poznać rozmaite oblicza sprzedajnej miło
ści. Dlatego też pisze o nim w sposób niejako schizofreniczny 
- wprowadzając do powieści dwóch narratorów, z których każdy 
jest jego porte-parole. Opowieść rozpoczyna pierwszy z nich, 
człowiek „obcy'; przypadkowo trafiający na licytację majątku 
kurtyzany, która umarła pogrążona w długach. Tam jego uwa
gę zwraca książka Prevosta Manon Lescaux, opowiadająca losy 
innej utrzymanki i opatrzona enigmatyczną dedykacją. Dzięki 
tej książce poznaje Armanda i słyszy z jego ust opowieść o tra
gicznym romansie. 

To podwójne spojrzenie - człowieka „z zewnątrz" oraz zaanga
żowanego emocjonalnie kochanka - świadczy o refleksji Duma
sa daleko wykraczającej poza wiwisekcję własnych uczuć. Dama 
Kameliowa staje się pod jego piórem bohaterką niezwykłą nie 
tylko ze względu na swój wdzięk, siłę uczucia, chorobę i przed
wczesną śmierć, które czynią z niej melodramatyczną heroinę, 
lecz przede wszystkim dlatego, że posiada dalece rozwinięty 
zmysł moralny, który sprawia, że nie stawia się w roli ofiary, nie 
szuka dla swojego życia usprawiedliwienia, ale pragnie przede 
wszystkim ekspiacji. Jej celem nie jest uzyskanie statusu kobiety 
z „towarzystwa'; na przykład poprzez legalizację związku z Ar
mandem - ale prawdziwe „oczyszczenie''. Małgorzata, której losy 

przez późniejszych, zwłaszcza feministycznie lub lewicująco na
stawionych komentatorów uznawane były za oskarżenie rzucone 
pod adresem burżuazyjnego, paternalistycznego społeczeństwa, 
w powieści Dumasa akceptuje w pełni głoszone przez to społe
czeństwo ideały, wiedząc zarazem, że sama jest dla nich zagroże
niem, że jest jednym z elementów decydujących o ich korozji. 
Związek z Armandem nie jest bynajmniej dla Małgorzaty ce

lem głównym. Jest szansą duchowego odświeżenia, odetchnięcia 
od męczącej atmosfery zepsucia. Małgorzata jest o wiele dojrzal
sza niż jej kochanek - i traktuje go z jednej strony po matczyne
mu, z drugiej zaś - w pewnym sensie przedmiotowo: Od dawna 
już szukam kochanka młodego, pozbawionego woli, który by ko
chał bez nieufności i był kochany bez specjalnych praw - deklaruje 
na wstępie romansu, a Armand przystaje na te warunki. Jednak 
spotkanie z Duvalem-ojcem otwiera przed nią zupełnie nowe 
perspektywy, przerastające pozorną absolucję, jaką daje zerwanie 
z dawnym trybem życia i poświęcenie dla jednego mężczyzny. Za 
namową ojca Armanda porzuca kochanka nie tylko w imię jego 
dobra, ale i uwiedziona wizją poświęcenia, które będzie prawdzi
wą ekspiacją. Małgorzata wie doskonale, że nawet gdyby udało 
jej się - na przykład dzięki małżeństwu z Armandem - wedrzeć 

z powrotem w krwioobieg „towarzystwa'; jej przeszłość nie bę
dzie nigdy zapomniana. Zamknięta jest przed nią droga rewalo
ryzacji społecznej, ale stoi otworem droga rozwoju duchowego. 
To nie Armand staje się jej „wyzwolicielem'; to jego ojciec, kie
rujący ją na drogę poświęcenia, które przywróci jej dobre mnie
manie o sobie i spokój sumienia. Duval w powieści Dumasa nie 
jest bynajmniej bezwzględnym potworem niszczącym szczęście 
syna. Jest figurą konserwatywnego ojca o niewzruszonych za
sadach moralnych, który, acz niepozbawiony litości, za wszelką 
cenę broni tradycyjnych wartości. I w tej walce zdobywa pełne 
wsparcie Małgorzaty, która doskonale rozumie jego przesłanki 
i w pożegnalnym liście do Armanda wyznaje: 

Drogi przyjacielu, płakałam cicho, słuchając wywodów, które 
nieraz snułam sama, a które w ustach pańskiego ojca nabierały 
prawdziwej powagi. Mówiłam sobie to wszystko, czego ojciec nie 
śmiał mi powiedzieć, a co wiele razy cisnęło mi się na usta ... 

Dumas po latach, kiedy postać Damy Kameliowej obrosła już 
- w dużej mierze dzięki operze Verdiego - hagiografizującą le
gendą, w przedmowie do swych dramatów zebranych na nowo 
wyłożył jasno zagrożenie, za jakie uważał pobłażliwość dla pro
stytucji i zniesienie ostracyzmu społecznego. Integracja Małgo

rzaty ze społeczeństwem - na przykład przez małżeństwo z Ar
mandem - byłaby, jego zdaniem, nadużyciem moralnym o wiele 
gorszym niż jej poprzedni status utrzymanki. Wyrażając litość 
dla kobiet (już) „upadłych", energicznie potępia samo zjawisko, 
a zwłaszcza wyrachowaną tolerancję wobec niego: 

Jeżeli nic się nie zmieni, prostytucja przeniknie do wszystkich ro
dzin - przez dziedzictwo, przez przyzwyczajenia, przez zysk, przez 
obojętność i dlatego, że przynosi pieniądze. 

W powieści większość rozważań na temat prostytucji zawartych 
jest w partii narratora pierwszego - człowieka „z zewnątrz'; nieza
angażowanego emocjonalnie. Forma dramatyczna wymagała jed
nak przeniesienia ich w partie dyskursywne, toteż refleksje na ten 

temat stają się częścią pozbawionych złudzeń rozważań Małgo
rzaty, która rozwija je wobec pary przyjaciół - Gustawa i Nichette. 
Zabieg taki sprawia, że dramat eksponuje jeszcze bardziej niż po
wieść krytyczną samoświadomość Małgorzaty oraz jej afirmatyw
ny stosunek do istniejących norm obyczajowych i moralnych: 
MAŁGORZATA: 

Armand? On może mnie kochać, ale nie poślubić; pragnę jego ser
ca, ale nigdy nie przyjęłabym jego nazwiska. [. .. ] są rzeczy, których 
kobieta nie wymaże ze swojego życia i nie powinna dawać swoje
mu mężowi prawa do czynienia jej wyrzutów[. .. ]. 
GUSTAW 
Jesteś uczciwą dziewczyną, Małgorzato. 

MAŁGORZATA: 

Nie, ale myślę jak uczciwy człowiek. 
W sztuce następuje jeszcze jedna wyraźna modyfikacja - zła

godzenie postawy Duvala-ojca. W powieści Małgorzata umiera 
w samotności, w przedśmiertnych zapiskach wyjawiając kochan
kowi powód, dla którego go porzuciła, w dramacie zaś ojciec, do
wiedziawszy się o jej chorobie, w porę wyznaje synowi prawdę 
i skłania go do powrotu do Paryża. Armand przybywa w ostat
niej chwili, tuż przed śmiercią ukochanej. Ten bardziej „ludzki" 
profil ojca w dramacie nie jest jednak, jak się zdaje, wyrazem 
przyznania się do winy, lecz podkreśleniem jego zdolności em
patycznych, tego, że działając w imię rygoryzmu moralnego, nie 
jest jednak pozbawiony wrażliwości. Małgorzata zresztą w go
dzinie śmierci podtrzymuje przekonanie, że historia jej kończy 
się w sposób najlepszy z możliwych: 

Gdybym była świętą, gdyby wszystko we mnie było czyste, być 
może płakałabym na myśl, że mam opuścić świat, na którym ty 
pozostajesz, gdyż przyszłość byłaby pełna obietnic, do których 
moja przeszłość dawałaby mi prawo. Gdy umrę, wszystko, co ci 
po mnie zostanie, będzie czyste; gdybym żyła, zawsze moja miłość 
byłaby splamiona. Wierz mi, Bóg dobrze czyni ... 

Inaczej rzecz się ma w libretcie opery Verdiego, gdzie nie tyl
ko zniknąć musiał komentarz pierwszego narratora, ale i samo
oskarżające partie Małgorzaty I Violetty zostały usunięte. Co 
więcej, Duval I Germont-ojciec nie tylko wzywa swego syna do 
powrotu przed śmiercią bohaterki, ale i sam przybywa do jej łoża 
śmierci w charakterze pokutnika. Violetta zaś absolutnie nie jest 
pogodzona ze śmiercią, nie uważa, że jej przeszłość kłaść się bę
dzie zawsze cieniem na jej przyszłości - wręcz przeciwnie, snuje 
wraz z tak oczekiwanym Armandem I Alfredem plany dotyczące 
jasnej, wspólnej przyszłości. 

W operze kurtyzana staje się ofiarą. Ulega podwójnej prze
mocy - urażonego kochanka i jego ojca. Taki jej status pod-
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kreśla nie tylko dramatyczna psychomachia rozmowy z ojcem 
Alfreda z pierwszej części aktu Il, ale i - zintensyfikowana 
w stosunku do literackich epizodów upokorzeń - scena balu 
u Flory, zwłaszfza zaś brutalny epizod zapłaty dla kurtyzany. 
Violetta przyjmuje tę zniewagę deklarując nie potrzebę ekspia
cji, lecz niewzruszone uczucie (Alfredzie, nie możesz zrozumieć 
całej miłości mego serca„. I Alfredo di questa core non puoi com
prendere tutto l'amore„.), podczas gdy Dumasowska Małgorzata 
doskonale rozumie postawę Armanda i widzi w niej specyficz
ną, perwersyjną osłodę swojego poświęcenia: Zaczęły się dni, 
z których każdy przynosił mi nowq zniewagę ze strony Pana, 

zniewagę, którq znosiłam prawie z radościq, bo była dowodem, 
że kocha mnie pan jeszcze. 
Być może właśnie owa radykalna zmiana wymowy utworu 

spowodowała zmianę imion głównych bohaterów. Przedstawia
jąc podobną fabułę co Dumas, Verdi nie opowiada bowiem tej 
samej historii co francuski pisarz; jego bohaterowie są w istocie 
innymi bohaterami. Komentatorzy przyczyny tego przetworze
nia dopatrują się chętnie w biografii kompozytora, w czasie kom
ponowania Traviaty żyjącego w niezalegalizowanym związku 

z śpiewaczką Giuseppiną Strepponi, którą poślubił dopiero kilka 
lat później, a która miała za sobą dość intensywne życie miłosne. 
Wprawdzie śpiewaczka - nawet z trójką nieślubnych dzieci, jak 
Giuseppina - to nie kurtyzana, jednak niewykluczone, że rzuca
jąc związkiem z nią obyczajowe wyzwanie swojemu środowisku, 
Verdi wspierał je przekonaniem o odkupicielskiej roli miłości, 
stanowiącym myśl przewodnią Traviaty. 

Dumas uczynił z Damy Kameliowej bohaterkę tragiczną; Verdi 
otoczył ją legendą - obaj w równie niewielkim stopniu troszcząc 
się o prawdę o Alfonsynie Plessis. Nie byli zresztą jedyni - wer
sje „ostatniej kurtyzany, która miała serce" (teatralne, filmowe, 

baletowe, nawet komiksowe) mnożyły się - i mnożą nadal - in
tensywnie, ulegając rozmaitym modyfikacjom. Ich odbiorcy jed
nak - jakby uporczywie szukając „prawdy" - od ponad półtora 
wieku powracają do grobu na paryskim cmentarzu Montmartre, 
gdzie spoczywa Alfonsyna Plessis. Ten grób ma teraz swojq le
gendę - stwierdził Dumas - Sztuka jest boska: tworzy i wskrzesza 
z martwych. 

Iwona Puchalska 
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T a, w której mieszkaniu się znajdowałem, już nie żyła: naj
bardziej cnotliwe kobiety mogły zatem wkroczyć do jej 

pokoju. Śmierć oczyściła powietrze tego wspaniałego lunaparu, 
a zresztq owe panie mogły w razie potrzeby usprawiedliwić się 
tym, że przybyły na licytację, nie wiedzqc, do kogo. Przeczytały 
a.fisze, chciały obejrzeć to, co one zapowiadały, i zawczasu doko
nać wyboru. {„.] 
Przechadzałem się po mieszkaniu, podqżajqc za szlachetnie uro

dzonymi, które zaspokajały swq ciekawość. Chciałem już wejść za 
nimi do pokoju obitego perskq tkaninq, gdy one wyszły stamtqd 
prawie natychmiast, uśmiechajqc się i jakby wstydzqc się swej cie
kawości. Z tym większym zainteresowaniem wszedłem do pokoju. 
Była to gotowalnia, ozdobiona najbardziej wyszukanymi drobia
zgami, gdzie rozrzutność zmarłej osiqgnęła, rzekłbyś, swój szczyt. 

Na wielkim stole, stojqcym wzdłuż ściany, połyskiwały wszystkie 
skarby Aucoca i Odiota. We wspaniałej kolekcji wszystkie przedmio
tu, tak nieodzowne dla kobiety tego autoramentu, były wyłqcznie ze 
złota lub srebra. A przecież kolekcja ta musiała powstawać stopnio
wo, zaś źródłem jej była nie jedna chyba i nie ta sama miłość. [„.] 

Dama Kameliowa 

Małgorzaty, ani ja, który o tym wspominam, nikt nie umiał wytłu
maczyć tej zmiany kolorów. 

Nie uznawała żadnych innych kwiatów poza kameliami. Toteż 
u pani Barjon, jej kwiaciarki, nazwano jq w końcu Damq Kame
liowq, które to przezwisko przylgnęło do niej na zawsze. 

(rozdział II) 

J eden z grabarzy jqł pruć całun, po czym ujqwszy go za 
skraj, odkrył nagle twarz Małgorzaty. 

Widok był okropny. 
Zamiast oczu czerniały dwa oczodoły, wargi zniknęły, białe zęby 

były zaciśnięte. Długie włosy, czarne i suche, przylgnęły do skroni 
i osłaniały zielonkawe wklęsłości policzków - a przecież rozpozna
wałem w tej twarzy białoróżowe radosne oblicze, które widywa
łem tak często. 

(rozdział VI) 

Patrzyłem na te przedmioty, z których każdy reprezentowałN 
w moich oczach sprzedajność biednej dziewczyny, i mówiłem so-
bie, że Bóg był jeszcze łaskaw dla niej, skoro nie dopuścił do tego, ie wyciqgam z tej opowieści wniosku, iż wszystkie 
by dosięgła jq normalna kara, i pozwolił jej umrzeć w zbytku dziewczęta w rodzaju Małgorzaty zdolne sq do tego, 
i przepychu, nim przyszła starość, pierwsza śmierć kurtyzan. do czego ona była zdolna. Daleki od tej myśli, sqdzę 

(rozdział I) tylko, że udało mi się poznać jednq spośród nich, takq, która za

M ałgorzata bywała na wszystkich premierach i wszystkie 
wieczory spędzała w teatrze lub na balu. Ilekroć wysta
wiano nowq sztukę, zjawiała się nieodmiennie w parte

rowej loży i trzy rzeczy zawsze spoczywały przed niq na balustra-
dzie: lornetka, torebka z cukierkami i bukiet kamelii. 

Przez dwadzieścia pięć dni w miesiqcu kamelie były białe, przez 
pozostałe pięć - czerwone, i nikt: ani bywalcy teatru, ani znajomi 

znała w życiu miłości prawdziwej, która cierpiała i na skutek tego 
umarła. Opowiedziałem czytelnikowi to, czego się po prostu do
wiedziałem. Był to mój obowiqzek. 

Powtarzam: historia Małgorzaty jest wyjqtkiem. Gdyby była 
czymś zwykłym i pospolitym, nie warto byłoby jej napisać. 

(rozdział XX.VII) 

Aleksander Dumas (syn), Dama Kameliowa, 
przełożył Stanisław Brucz 



O operowym umieraniu 

E ,k,faoję dmtyomoki oporowych śmimi wid•ć bod•j n•j
pełniej u dwóch bezsprzecznie najpopularniejszych operowych 
katów - Verdiego i Pucciniego. To mistrzowie śmierci gwałtow
nej. Zabójstwa sygnowanego ostrym orkiestrowym colpo z prze
raźliwie wyjącą blachą i akordem 

I 

septymowym zmniejszonym. Siła 
rażenia niespodziewanej modu
lacji przeszywająca słuchacza ni
czym miecz wbijany prosto w ser
ce niewinnej ofiary. Partytura 
Verdiowskiej Mocy przeznaczenia 
obfituje w takie sceny: w pierw
szej redakcji tej opery librecista 
i kompozytor uśmiercają wszyst-
kie niemal postacie, które - żądne 

krwi - rzucają się na siebie w kon-
wulsyjnych gestach. :;; 

To także mistrzowie śmierci ~ 
wytwornej. Gdyż krew i plwociny ~ 
w dyskretny tylko sposób zalewają ~ 

pełną tiulów i koronek białą suk- ~ 
nię primadonny. Traviata i Mimi ~ 
(Cyganeria) umierają podobnie: ~ 
gasną na oczach widzów, więdną 
jak piękne kwiaty, odpływając 
w niby-metafizyczną, kiczowatą 
dal. Wybierają gruźlicę, podob

:~ 
,g 
~ 

~ 

ną XX-wiecznemu AIDS, lecz 
bardziej elegancką i wiktoriań- ·~ 

sko poprawną, bo nienaznaczoną ~ 
brzemieniem seksualności. Sen
tymentalne sploty delikatnych, 

~ 
~ 

eterycznych akordów, retrospekcje balów, tęskne frazy klarne
tów znaczą melancholijnie cierpienie romantycznych gruźliczek. 
Śmiercionośna konwulsja jest krótka, lecz ostateczna. Gromkie 

moll na koniec spektaklu pozwala szybko i skutecznie zalać kicz
menowi oczy łzami. Niedyskretne światła rejestrują rozmazane 
makijaże. 

Wreszcie - to mistrzowie śmierci fizjologicznej. Gdy rozszalała 
z bólu Madama Butterfly po poże
gnaniu z dzieckiem wypruwa sobie 
wnętrzności. Gdy Tosca, opisując 

niby-sfingowaną śmierć kochanka, 
opisuje śmierć rzeczywistą, a na
stępnie pośród rozszalałych, bru
talnych akordów orkiestry popełnia 
samobójstwo. Strategia wyczekania 
finałowego efektu jest w Tosce per
fekcyjna. Perwersyjnie perfekcyjna 
w swoim zagraniu na najniższych 
instynktach widza„. 

Operowy realizm nie obwieścił 

jednak „prawdy" o śmierci. Po
wstała nowa iluzja. Skrojona na po
trzeby „strasznych mieszczan': ale 
pełna wyzwalającej mocy. Co ozna
cza dla nas dziś, współcześnie? Po 
tragedii Hiroszimy. Po zwalonych 
wieżach w Nowym Jorku. Może -
za Leśmianem - że „nigdy dość się 
nie umiera"? „I nigdy dość, i nigdy 
tak, jak tego pragnie ów, co kona"? 
Przeżywamy wszystkie te śmierci, 

by w końcu umrzeć bodaj tylko raz. 
A jak? Cóż. Nie nasz to wybór. 

Jarosław Mianowski 
Jarosław Mianowski, Krótki tekst o umieraniu (w operze). 

W: Jarosław Mianowski, Krzywe lustro opery. Pod red. Ryszarda 
Daniela Golianka. Toruń 2012 [w druku]. 

Z kolei atrybutem jej [Damy Kameliowej] operowego 
wcielenia - Violetty Valery - został wachlarz, od którego 

nazwę wzięła jej wielka, kończąca I akt aria, w której dokonu-
je się wewnętrzna przemiana bohaterki, choć w rzeczywistości 
użycie tego rekwizytu wynika nie tyle z libretta, co z ogólnie 
przyjętego zwyczaju scenicznego. Prapremierę dramatu Du
masa (2 lutego 1852 z Eugenie Doche w tytułowej roli) zwykło 
się uważać za narodziny scenicznego realizmu obyczajowego, 
natomiast jej muzyczne opracowanie ze względu na odwołują
cą się do rzeczywistych faktów współczesną tematykę, scenerię 

Wachlarz 

i kostiumy, przyjęło się traktować za zapowiedź operowego we
ryzmu, mimo że Verdi stanowczo odżegnywał się od wszelkiej 
naturalistycznej dosłowności, nie życząc sobie jako reżyser pra
premiery w weneckim teatrze La Fenice 6 marca 1853 roku, aby 
bohaterka, umierająca w ostatnim akcie na suchoty, zanosiła 
się kaszlem. 

Lesław Czapliński 

Lesław Czapliński, We władzy operowych kurtyzan: Violetta, 
Manon i Lulu. W: W kręgu operowych mitów. Kraków 2003, s. 75. 

Urszula Trawińska-Moroz w Traviacie (1987); fot. Zdzisław Gajda 

I 
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Streszczenie libretta 

Aktl 

Salon Violetty Valery jest miejscem wesołych spotkań paryskiego towarzystwa. Tego wieczoru odbywa się huczna zabawa. Alfred Ger
mont zostaje przedstawiony Violetcie jako ten, który od dawna skrycie ją kocha. Violetta chętnie przyjmuje hołdy nowego wielbiciela, 
nie wierzy jednak, że jest to poważne uczucie. Alfred śpiewa pieśń biesiadną, którą podejmują wszyscy zebrani: Libiam nei lieti calici. 

W sąsiednim pomieszczeniu zaczynają się tańce. Ale Violettę ogarnia niemoc, blednie. Jest to złowieszcza zapowiedź tego, co się 
ma zdarzyć. Prosi gości, by szli się bawić. Zajęci bardziej swoją przyjemnością niż jej zdrowiem, wszyscy wychodzą - z wyjątkiem 
Alfreda. Violetta jest bardzo poruszona jego troską, ulega urokowi młodzieńca. Ofiarowuje mu kwiat i prosi, by powrócił nazajutrz. 
W pięknym duecie Un di felice Violetta i Alfred wyznają sobie miłość. 

Po wyjściu gości, a także Alfreda, Violetta rozmyśla o tym, co miłość wnosi do jej życia: Ah,fors e lui oraz Sempre libera. Ta kolo
raturowa aria jest poprzedzona przez E strano, w którym Violetta mówi o zdziwieniu, że stała się obiektem czystej miłości, która „jak 
wieniec splata ciernie z kwiatami, a boleść z rozkoszą''. Czy naprawdę może kochać i być kochaną? Czy będzie zdolna wyrzec się dla 
tego uczucia dotychczasowego trybu życia? W tle słyszy głos Alfreda, który rozwiewa jej wątpliwości. 

Aktll 

Odsłona I 

W wiejskim domku, nieopodal Paryża, Violetta i Alfred wiodą życie wypełnione tylko ich miłością. Alfred cieszy się ze swojego 
szczęścia, jakie znalazł u boku Violetty po niespokojnej młodości: De' miei bollenti spiriti. 

Alfred dowiaduje się od Anniny, że Violetta zdecydowała się sprzedać swoją biżuterię, konie i powozy, by zapewnić im materialną 
podstawę egzystencji. Chce temu zapobiec i jedzie do Paryża - może uda się mu zdobyć pieniądze; ma wrócić jeszcze tego samego 
dnia. 

Po powrocie Violetta jest zdziwiona jego nieobecnością. Znajduje list Flory, która zaprasza ją na bal. 
Tymczasem Violettę odwiedza ojciec młodzieńca, Giorgio Germont. Jest przekonany, że Violetta rujnuje Alfreda. Jest zdziwiony 

jej godną postawą („mówi pan do kobiety w jej własnym domu") i tym, że cały swój majątek zapisała ona ukochanemu. Zdaje sobie 
sprawę, że Violetta jest kobietą szlachetną, bezinteresownie kochającą jego syna. Prosi ją jednak, by opuściła Alfreda, ponieważ ich 
społecznie nieakceptowalny związek stoi na drodze do zawarcia małżeństwa przez jego córkę: Pura siccome un angelo. Violetta odma
wia, ale szybko orientuje się, że nie ma innego wyjścia: Dite alla giovine. Prosić, by Germont przytulił ją do serca jak córkę i decyduje 
się ponieść ofiarę w imię swej miłości do Alfreda. Wie, że niebawem umrze, a śmierć odkupi jej dawne grzechy. 

Po wyjściu Germonta nieszczęśliwa Violetta pisze list pożegnalny do Alfreda i szykuje się do wyjazdu do Paryża. Przyjmie zapro
szenie Flory na bal, na którym pojawi się z baronem Douphalem. 

Alfred jest zdziwiony jej zmieszaniem i pytaniem, czy wciąż ją kocha. W zrusza go gorące pożegnanie. Oczekuje na spotkanie z oj
cem, jednak niespodziewanie posłaniec przynosi mu list Violetty: wszystko skończone! Jest zrozpaczony. Wówczas pojawia się ojciec, 
który próbuje go pocieszyć, przypominając ich szczęśliwy dom: Di provenza il mar. Prosi go o powrót do domu i do jego serca. Alfred 
jednak decyduje się ruszyć do Paryża, pojawić się na balu u Flory i zemścić się za to, że został porzucony dla bogatego barona. 

Odsłona 2 

W bogato urządzonym salonie Flory odbywa się przyjęcie. Markiz oznajmia, że Violetta zerwała z Alfredem i tego wieczoru pojawi 
się u boku barona Douphola. Goście grają w karty, słuchają śpiewających cyganek, które zdradzają Florze niestałość uczuć markiza, 
a także oglądają hiszpańską maskaradę matadorów i pikadorów. 

Zjawia się Alfred, radośnie witany przez gości. Oznajmia z udaną obojętnością, że nie wie, gdzie jest Violetta i że nic go to nie 

obchodzi. Zaczyna grę w karty. 
Wchodzi Violetta z baronem. Jest przerażona widokiem Alfreda, ale nie wolno jej ani słowem odezwać się do niego. Alfredowi 

karta idzie nadspodziewanie dobrze. Próbuje sprowokować barona. Wymiana zdań między mężczyznami doprowadza do wyzwania 

na pojedynek. 
Violetta za wszelką cenę chce ratować ukochanego przed niebezpieczeństwem . Następuje dramatyczny dialog Violetty i Alfreda, 

w którym szydzi z jej obaw i prosi, by opuściła z nim bal. Odmowa Violetty oraz potwierdzenie, że teraz kocha barona, doprowadzają 
do zenitu emocje młodzieńca. Rzuca jej pod nogi wygrane złoto: oto zapłata! 

Violetta mdleje. Nagle pojawia się stary Germont, który uświadamia synowi, jak haniebnie postąpił. Violetta zapewnia go jednak, 
że kiedyś pozna wielkość jej ofiary: Alfredo, di questa core. 
Finałowy oktet z chórem podsumowuje wszystkie wątki, które pojawiły się w tej odsłonie. 

Akt3 

Kilka tygodni później opuszczona Violetta znajduje się na łożu śmierci i żegna się ze światem. Czuwa przy niej tylko Annina. Do
wiaduje się od doktora, że godziny jej pani są policzone. 

Violetta odczytuje list Germonta: pojedynek się odbył, baron jest lekko ranny, a Alfred wyjechał za granicę, skąd niebawem powró
ci, by błagać ją o przebaczenie. Kobieta wie jednak, że na wszystko jest już za późno - aria Addio del passato. W tle słychać odgłosy 
balu karnawałowego, które stanowią kontrast dla emocji Violetty. 

Annina stara się przygotować Violettę na spotkanie z Alfredem. Ten błaga ją o przebaczenie dla siebie i ojca. Kochankowie marzą 
o szczęśliwej przyszłości: na zawsze opuszczą Paryż i już nigdy nic ich nie rozdzieli, a Violetta powróci do zdrowia - duet Parigi, 

o cara I Parigi, a caro. 
Violetta chce pójść do kościoła w towarzystwie ukochanego, podziękować za jego powrót. Siły jednak zawodzą. To nie tylko efekt 

wzruszenia. Rezygnacja Violetty (Ah gran Dio! Morir si giovine) łączy się z rozpaczą Alfreda. 
Zjawia się Germont. Wie, że to on jest winien zaistniałej sytuacji. Violetta żegna się z Alfredem. Ofiarowuje mu medalion ze swoim 

portretem (Prendi, quest' e l'immagine), który ma być wspomnieniem ich miłości. Alfred ma dać go swojej przyszłej żonie, a Violetta 
z nieba będzie czuwał nad ich związkiem. 
Następuje pożegnalny kwintet (Violetta, Alfred, Germont, Annina, doktor Grenvil). Violetta nie czuje już bólu; zdaje się jej, że siły 

wracają, jednak to złudzenie. Umiera. 



Traviata 1983 • • 

przypornnien1e 

W ''°'"~kowo ni•długioj hi,tocii '"""ń'kiej mny 
operowej nieczęsto zdarzają się nowe inscenizacje 

dzieł, które w jej repertuarze pojawiły się przed laty. Tym bar-

I 

dziej warto przypominać dawne dokonania, które tworzyły fun
dament dzisiejszego kształtu Opery na Zamku i jednocześnie 
miały niemożliwą do przecenienia 
wartość, pozwalając oddalonej od 
innych ośrodków kulturalnych 
publiczności na zapoznawanie się 
z arcydziełami operowego reper
tuaru. 

Wczesne lata osiemdziesią- _ 
te - okres dyrekcji dawnego szefa l 
Opery Warszawskiej, Tadeusza ~ 
Bursztynowicza, oraz kierownic- ~ 
twa muzycznego Jerzego Michala- 5 
ka - były czasem, w którym pomi- ~ 
mo trudnej sytuacji ekonomicznej ~ 
udało się zrealizować i Traviatę, g 
i Toskę, i Madama Butterfly, co § 
uznać trzeba za poważne osiągnię- ~ 
cia. Bursztynowicz był przekona- ~ 
ny, że trzeba postawić na młodych ~ 
śpiewaków, etatowo związanych ~ 
ze szczecińskim Teatrem Muzycz- "' 
nym. Stąd w obsadach premiero
wych powtarzają się te same na
zwiska. Wymieńmy tylko niektóre, "' 
wykonawców partii pierwszopla- ~ 
nowych: Ewa Rossa-Gowor - so-
pran, Jolanta Łoś - mezzosopran, 

j 
~ 
o 
o: 

Krzysztof Molęda (vel Molenda) i Jerzy Gurzyński - tenory, 
Mirosław Kosiński i Ireneusz Naguszewski - barytony, Ed
mund Piotrowski - bas. Będziemy ich przypominać w kolej
nych programach. 

Premiera Traviaty odbyła się 23 czerwca 1983 r. Reżysero
wał Tadeusz Bursztynowicz, kierownictwo muzyczne sprawo
wał Jerzy Michalak, a chór przygotował Bohdan Boguszewski. 
Scenografię zaprojektował Ryszard Strzembała, a choreografię 
ułożył Włodzimierz Traczewski. Zgodnie z ówczesną praktyką 
śpiewano po polsku, w przekładzie - niewątpliwie dalekim od 
ideału, acz dobrze brzmiącym - Krystyny Chudowolskiej. Nie
co później, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-

siątych zdarzały się przedstawienia, w których niektórzy artyści 
śpiewali po włosku, a inni po polsku. 

W premierowych spektaklach wystąpili w głównych partiach: 
Ewa Rossa-Gowor i Sylwia Maszewska (Violetta), Krzysztof 
Molęda, Jerzy Gurzyński i Stanisław Baron (Alfred), Ireneusz 

Naguszewski, Mirosław Kosiński 

i Zbigniew Sawicki (Germont). Obok 
Michalaka przedstawieniami dyry
gowali Jacek Kraszewski, Giuseppe 
Raffa, a później także inni dyrygenci. 
W repertuarze przedstawienie utrzy
mało się zadziwiająco długo. Przez 
dziesięć lat zagrano 106 spektakli. 
Oczywiście, obsada się zmieniała 

i szczecinianie mieli okazję podzi
wiać w roli Violetty m.in. Urszulę 
Trawińską-Moroz (która w latach 
1987-1988 pełniła funkcję dyrektora 
zamkowej sceny), Romanę Jakubow
ską-Handke, a nawet Zdzisławę Do
nat, jako Alfreda zaś m.in. Ryszarda 
Karczykowskiego (powracającego na 
scenę, na której debiutował - 1985), 
Janusza Zakrzewskiego, Ionela Vo
ineag i Kałudi Kałudowa. Ostatnie 
przedstawienie zaśpiewali Gabriela 
Silva i Bogusław Morka. 

Zarówno fotografie ze spektakli, 
jak i projekty scenografii i kostiumów 
(które przypominamy w tym progra
mie), a także zachowana - technicz

nie bardzo niedoskonała - rejestracja spektaklu na taśmie VHS 
z roku 1992 mówią sporo o kształcie przedstawienia. Prezento
wano malarskie, płaskie dekoracje, stroje imitujące raczej ogól
nie modę dawnego salonu (chyba niekoniecznie połowy XIX 
wieku), czasem niezbyt dopasowane do pory dnia akcji, pseu
dorealistyczne rekwizyty - jak np. malowane kieliszki (kolor 
imitował wino). 

Reżyseria Bursztynowicza była bardzo oszczędna. Niewiele 
wykraczała poza wskazania zapisane przez librecistę w didaska
liach. Dzięki temu stosunkowo łatwo można było wprowadzać 
nowych śpiewaków, zapraszać gwiazdy, które bez trudu wcho
dziły w to konwencjonalne przedstawienie. 

Niestety, Szczecin nie miał szczęścia do recenzentów teatral
nych, zwykle kwitujących premiery okolicznościowymi tekstami 
o niewielkiej wartości merytorycznej i dokumentacyjnej. O pre
mierze Traviaty w sposób bardzo kompetentny, niepozbawio
ny wielu akcentów krytycznych, pisał jednak Mikołaj Szczęsny 
w obszernym omówieniu zatytułowa-
nym Portret liryczny damy z kamelia
mi („Głos Szczeciński" 12 lipca 1983). 
Szczęsny zauważał, że reżyser „nie od
ciągał uwagi słuchaczy od duchowego 
świata bohaterki i jej tragicznego losu. 
Z godną podziwu subtelnością uwy- :2_ 

puklił ewolucję i przemianę kurtyzany ~ 
w kobietę o wielkiej duszy, podejmują- ~ 
cej w imię miłości dramatyczną decy- ~ 
zję wyrzeczenia się wielkiego uczucia''. ~ 

Recenzent chwalił Jerzego Micha- ~ 
laka, który świadomy niedostatków g 
prowadzonej przez siebie orkiestry, § 
nie tylko akompaniował, ale również ~ 
starał się, by aktywnie włączała się .~ 
ona w akcję, „eksponując główne te- ~ 
maty, rozwijając samodzielne zwroty ~ 
melodyczne, podkreślając stany psy- § 
chiczne bohaterów''. Szczęsny docenił ~ 
dobre przygotowanie chóru (Bohdan ~ 
Boguszewski), ale ganił pominięcie j 
sceny bachanaliów w III akcie. Chore- ~ 
ografia - jak pisał - została umiejętnie :5 
wkomponowana w całość dzieła, jed-
nak zawiodła technika tancerzy. Na 
szczególną pochwałę zasłużyły stroje. Niestety, scenografia była 
niezadowalająca. Jej autor „zdecydował się na nieśmiertelną ko
lumnadę i malowane motywy kwiatowe, co nie koresponduje 
najlepiej z kameralnym charakterem Traviaty''. (Nb. w ocenie 
Szczęsnego chodzi o wiek XVIII.) 

Wiele ciepłych słów recenzent poświęcił solistom, dość jed
nak bezceremonialnie rozprawiając się z zauważonymi brakami. 
Bardzo cenił kreację Ewy Rossy-Gowor, uznając ją za najlepszą 
w dotychczasowej karierze artystki. Zachwycał się jednak szcze
gólnie Sylwią Maszewską, debiutującą w tym przedstawieniu, jej 
pięknie brzmiącym głosem i sprawnością techniczną. „Postać 
Violetty została skonstruowana przez nią z wyzyskaniem całe-

go bogactwa i subtelności środków wyrazu. Urzekała pięknymi 
pianissimami, konsekwencją logiczną w prowadzeniu roli, na
turalnym wyczuciem rubata, a przede wszystkim twórczym po
dejściem do zapisy nutowego". 
Spośród trzech Alfredów dobrze został oceniony tylko Krzysztof 

Molęda, który jednak „nie ustrzegł 
się wielu potknięć technicznych, 
z zadziwiającą dowolnością trak
tując wszystkie ozdobniki w swej 
arii z I aktu, często nie śpiewając 
ich w ogóle''. Alfred nie był partią 
odpowiadającą warunkom głoso
wym i psychofizycznym Jerzego 
Gurzyńskiego, a debiutujący Sta
nisław Baron nie sprostał wyzwa
niu. Jako Germont najlepszy był 
Ireneusz Naguszewski, który został I 
pochwalony za bardzo dobrą into-
nację oraz aksamitną barwę głosu. 
Co do Mirosława Kosińskiego, 

„jego barwa głosu jest jeszcze zbyt 
ostra i nadaje kreowanej postaci 
rysy, których faktycznie w partytu-
rze Verdiego nie znajdujemy''. 

Traviata dała teatrowi możli
wość zaprezentowania się podczas 
tournee na Sycylii w lutym 1984 r. 
- było to pierwsze zagraniczne to
urnee Teatru Muzycznego; nieco 
później teatr prezentował w Italii 
również Toskę. 

Po dziesięcioletniej - bardzo więc długiej jak na polskie wa
runki - eksploatacji przedstawienie musiało zejść z afisza. De
koracje już się rozsypywały, reżyseria mocno trąciła myszką, 
a tradycja grania oper w języku innym niż oryginalny odcho
dziła w przeszłość. Traviata A.D. 2011 niewątpliwie uświadomi 
nam, jak bardzo przez te trzydzieści lat zmieniło się pojmowa
nie opery jako sztuki teatralnej, jak bardzo reżyserzy poszukują 
dziś możliwości nowego odczytania arcydzieł, odniesienia ich 
zarówno do współczesnej rzeczywistości, jak i tradycji insceni
zacyjnej, wreszcie dialogu i polemiki z nią. 

Piotr Urbański 



Traviata 1983 - wspomnienie 

P rzygotowania do premiery przebiegały standardowo, 
z jednym tylko wyjątkiem - nadprogramową „nasia

dówką''. Przed rozpoczęciem prób dokonałem skrótów, które 
odbiegały od wówczas zwyczajowo stosowanych, m.in. tenor 
musiał zmierzyć się z drugą częścią arii - „Oh mio rimorso! Oh 
infamia! ': ale byłem na tyle litości-
wy, że kazałem mu śpiewać tylko 
jedną zwrotkę. Nie muszę chyba 
zapewniać, że każdy Alfred miał 
kłopoty z końcowym „wysokim 
c"! Nawet Krzysztof Molenda, jak 
również Jerzy Gurzyński (pisownia 
nazwiska to pozostałość z zaboru 
pruskiego, jego rodzina pochodzi 
z okolic Tczewa), który nie miał 

I 
ani charyzmy Molendy, ani jego 
pięknej barwy, za to imponował na 
ogół znakomitą górą. Bezpośrednio 

przed rozpoczęciem prób urządzi
łem wszystkim wykonawcom „na
siadówkę': w czasie której musieli 
wysłuchać całą operę w bodajże 
czterech różnych wykonaniach. ~ 

Z przedstawień Traviaty zapadło ~ 
mi w pamięci kilka - i to z trzech : 

"" różnych powodów: goscmnego ~-

występu, zastępstwa i pospolitego ~ 
' . ' :::; swmstwa. ~ 

Na którymś spektaklu w roli Al- Q 

freda wystąpił znakomity tenor 
Ryszard Karczykowski, którego pu-
bliczność pamiętała sprzed kilkunastu lat, kiedy na scenie przy 
Potulickiej stawiał pierwsze kroki na drodze do światowej karie
ry. Na kilku innych, w czasie występów na Sycylii, musiano zna
leźć zastępstwo za Molendę - Alfreda. Do Włoch miano zabrać 
dwóch Alfredów - Molendę i Ireneusza Jakubowskiego; trzeci 
tenor, Jerzy Gurzyński, nie opanował partii po włosku, miał więc 

śpiewać wyłącznie Gastona. Bezpośrednio przed wyjazdem oka
zało się, że Molendę aresztowano z powodu próby przemycenia 
druków bezdebitowych przez granicę z NRD. Jakubowski zobo
wiązał się do zaśpiewania wszystkich przedstawień. I zapewne by 
się to udało, ale pewnego dnia miały się odbyć dwa spektakle 

- o jeden za dużo; w połowie drugie
go przedstawienia Jakubowskiemu 
głos odmówił posłuszeństwa. Sytu
ację próbował ratować Gurzyński, ale 
słuchanie Alfreda po polsku było dla 
Włochów nie do przyjęcia - głośno 

wyrażali niezadowolenie. Na pozo
stałe spektakle znaleziono jakiegoś 

Włocha, który chyba po raz pierwszy 
śpiewał tę partię na scenie. Niechcia
nej adrenaliny mieliśmy co niemiara! 

A świństwo popełniono wobec 
mnie. Dyrygowałem z partytu
ry w postaci luźnych kartek ksero. 
W czasie pierwszej arii Alfreda prze
wracam kartkę - i widzę przed sobą 
jakąś scenę z końca aktu .. . W pierw
szym momencie zgłupiałem zupeł
nie (podobno zrobiłem się biały jak 
kreda), w drugim - przemknęła myśl 

o przerwaniu spektaklu, w trzecim 
- zapadło postanowienie o dyrygo
waniu z pamięci. Znałem partyturę, 
ale nieoczekiwana sytuacja spowodo
wała, że dopiero po kilku minutach 
oprzytomniałem na tyle, że bezbłęd

nie dokończyłem akt. Do dzisiejszego dnia zachodzę w głowę, 
kto poprzekładał kartki - byłażby to zemsta jakiegoś muzyka? 

Jerzy M. Michalak 
Kierownik muzyczny i I dyrygent Teatru Muzycznego 

w Szczecinie w latach 1981-1985 
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SYLWETKI 

Ewa Rossa-Gowor 
pierwsza szczecińska Traviata 

E wa Rossa Gowor urodziła się w 1953 r. w Żarach koło 
Żagania. W 1968 r. ukończyła klasę fortepianu Państwo

wej Szkoły Muzycznej I stopnia 

i Małgosi E. Humperdincka, Marianne Verrie w Madame Du
barry K. Milockera, Hanna w Strasznym dworze S. Moniuszki, 

Małgorzata w Fauście Ch. Gounoda, 

I 
w Szczecinie. W latach 1968-1970 
uczyła się gry na fortepianie i śpie
wu w Liceum Muzycznym w Po
znaniu. 
Rozpoczynała pracę jako chó

rzystka w Teatrze Muzycznym 
w Szczecinie. Jej dynamiczny, doj
rzały sopran o dużej skali wybijał 
się w chórze, co zauważył dyrektor 
teatru, Tadeusz Bursztynowicz. 
Wkrótce Ewa Rossa-Gowor stała 

się czołową śpiewaczką szczeciń

skiej sceny muzycznej. W latach 
1973-1993 była solistką kolejno 
Teatru Muzycznego, Opery i Ope
retki, Opery na Zamku. Wystąpiła 
m.in. jako Hortensja w Balu w ope
rze R. Heubergera (debiut solo
wy), Adela i Rosalinda w Zemście 
nietoperza J. Straussa, Walentyna 
w Wesołej wdówce i Ilona w Cygań
skiej miłości F. Lehara, Pani Fluth 
w Wesołych kumoszkach z Windso
ru O. Niccolaia, Gertruda w Jasiu 

Cyganka w Hrabinie Maricy E. Kal
mana. 

Była pierwszą szczecińską odtwór
czynią ról tytułowych w Traviacie 
G. Verdiego, Madama Butterfly oraz 
Tosce G. Pucciniego. Występowała 
w spektaklach granych podczas to
urnee we Włoszech. O partii Violet
ty mówiła: „Cała trudność polega na 
tym, by z eleganckiej damy kamelio
wej nie zrobić wulgarnej kurtyzany 
i aby nie było to staroświeckie''. 

W roku 1979 Ewa Rossa-Gowor 
została laureatką Bursztynowego 
Pierścienia - plebiscytu publiczności 
organizowanego przez Towarzystwo 
Przyjaciół Szczecina i redakcję „Ku
riera Szczecińskiego" za rolę Pani 
Fluth. 

Jej niespełnionym marzeniem po
została tytułowa rola w Normie Bel
liniego - jednak wymagania dzieła 

przerastały ówczesne możliwości te
atru. 

Jak się Pani czuje w roli Toski? 
Doskonale. Odpowiada mi rola Włoszki pełnej temperamentu -

podstępnej, mściwej, zaborczej i walczącej o miłość. Jeden z recen
zentów sugeruje mi pewne przerysowanie postaci. Ależ to absolutne 
nieporozumienie. Tosca trzymająca się na wodzy, opanowana - to 
byłoby wbrew muzyce, wbrew librettu. Obserwowałam kobiety na 
południu Italii - ich głosy, gesty. Na rynku w Syrakuzach ja z moim 
nie cichym przecież głosem ledwie byłam słyszalna. Jeśli już opera 
włoska, to i klimat musi być prawdziwy. 

„Kurier Szczeciński" 8-10 marca 1983 

Która z ról dostarczyła Pani najwięcej doznań artystycznych? 
Myślę, że jest to partia Butterfly, która stała się ukoronowaniem 

mojej dziesięcioletniej pracy na scenie. Pomijając fakt, że jest to 
jedna z najtrudniejszych wokalnie partii operowych, dająca szansę 
absolutnego wyśpiewania się, jest to głęboka aktorsko postać zmu
szająca do maksymalnego wczucia się w tragiczne perypetie biednej 
Japonki aż do tego stopnia, aby widzowi wydało się to prawdziwe 
i aby w finale opery ukradkiem otarł łezkę. 

„Głos Szczeciński" 4 marca 1983 

Violetta Valery to jedna z najbardziej urzekających żeńskich syl
wetek w światowej klasyce operowej. Ewa Rossa-Gowor śpiewająca 
premierowy spektakl z powodzeniem pokonała wszystkie trudności 
techniczne i wyrazowe tej partii, tworząc kreację o znacznym ładun
ku dramatycznym. Jest to jej jak dotychczas największe osiągnięcie 
na szczecińskiej dramatycznej scenie muzycznej. 

Mikołaj Szczęsny, Portret liryczny damy z kameliami, 
„Głos Szczeciński" 12 lipca 1983 

I 
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REALIZATQRzy 
I WYKONAWCY 

Jest absolwentką Hochschule for Musik und Theater w Hamburgu. 
Po maturze rozpoczęła studia reżyserskie pod kierunkiem prof. Gotza 
Friedricha (1976), a w roku 1980 uzyskała dyplom z wyróżnieniem. 

Podczas studiów asystowała przy produkcjach w berlińskiej Deut
sche Oper, w operach w Hamburgu i Kolonii, a także przy filmowej 
adaptacji Falstaffa Verdiego przygotowanej przez Gotza Friedricha dla 
wytwórni Unitel. 

Po pierwszym angażu w Kilonii Gotz Friedrich zaprosił ją do peł
nienie funkcji asystenta reżysera w Deutsche Oper w Berlinie, gdzie 
współpracowała z reżyserami takimi jak m.in Giinther Kramer, Hans 
Neuenfels, Achim Freyer, John Dew, Willi Decker, Herbert Wernicke, 
David Poutney, Sven-Eric Bechtolf. 

W Deutsche Oper przygotowała półsceniczne prezentacje Romea 
i Julii, Werthera (z Alfredem Krausem i Vesseliną Kasarovą), a także 
La scala di seta oraz uquivoco stravagante Rossiniego (pod dyrekcją 
Alberta Zeddy). 

W roku 2001 Marcelo Viotti zaprosił ją do zrealizowania Balu ma
skowego w monachijskiej Filharmonii. W 1999 r. przygotowała koncert 
galowy zatytułowany Portrait de Manon z okazji ostatniego występu 
znakomitego tenora Franca Bonisolliego w moskiewskim Teatrze Bol
szoj. 

Gerlinde Pelkowski 
rezyser 

Prowadziła też próby gościnnych spektakli Deutsche Oper w innych 
teatrach: Das Schloss (reż. Aribert Reimanns) w Monachium, Wesele Fi
gara i Łucja z Lammermooru w Seoul Arts Center, Lohengrin w Teatro 
Real w Madrycie (2005). 

W 2006 r. Gerlinde Pelkowski przygotowała wznowienie Czarodziej
skiego fletu w reż . Guntera Kramera na festiwalu operowym w Aspendos 
(Turcja). Był to jednocześnie początek jej współpracy ze scenografem 
Thomasem Gabrielem. Zrealizowała z nim nową wersję Czarodziejskie
go fletu na berlińskiej Waldbiihne (7 lipca 2007). W rezultacie odnie
sionego sukcesu powierzono jej przygotowanie baśni scenicznej opar
tej na Czarodziejskim flecie pt. Das Miirchen von der Zauberflote, która 
miała premierę 21 września 2008 w berlińskiej Deutsche Oper. Przed
stawienie skierowane zarówno do młodszej i starszej publiczności, zo
stało przygotowane również z Thomasem Gabrielem przy współpracy 
dramaturgicznej Marcela Pompluna. Inscenizacja Czarodziejskiego fle
tu przygotowana dla Waldbiihne została przeniesiona do Teatro Regio 
w Almansa (Hiszpania; scenografia Thomas Gabriel). Przedstawienie 
otworzyło międzynarodowy festiwal muzyczny w Almansa, założony 
przez Martina Baezę de Rubio. W 2010 zrealizowała tam Traviatę, któ
rej nowa wersja jest prezentowane w Szczecinie (październik i listopad 
2011). 

Thomas Gabriel 
scenograf 

Urodził się w Berlinie. Studiował sztuki wizualne na Universitat der 
Kiinste w Berlinie pod kierunkiem prof. Dietera Appelta. Po uzyskaniu 
dyplomu (1993) został stypendystą Karl Hofer Association. 

W roku 1992 rozpoczął pracę jako asystent scenografa w Schaubiih
ne Berlin (Lehniner Platz), gdzie współpracował z Gisbertem Jakelem 
i Susanne Raschig. 

Od roku 1993 tworzy scenografie dla teatrów dramatycznych oraz 
muzycznych. Pracował m.in. w teatrach Spoleto Festival USA w Charle
ston S.C„ w Zurychu, w St. Gallen, w operze w Lipsku, w teatrze w Dreź
nie, w Volksbiihne na Rosa-Luxemburg-Platz w Berlinie, w Berliner En
semble, w Burgtheater w Wiedniu. 

Dokonał adaptacji scenografii Andreasa Reinharda do Czarodziej
skiego fletu (reż. Giinther Kramer) na festiwalu w Aspendos w 2006 r. 
Razem z Gerlinde Pelkowski przygotował scenografię do Czarodziej
skiego fletu dla berlińskiej Waldbiihne (lipiec 2007), a następnie nową 
produkcję w Deutsche Oper w Berlinie pt. Das Miirchen von der Za
uberflote (2008). W lipcu 2009 Thomas Gabriel i Gerlinde Pelkowski 
dokonali adaptacji Czarodziejskiego fletu z Waldbiihne w Teatro Regio 
w Almansa (Hiszpania), która została zaprezentowana na otwarcie za
łożonego przez Martina Baezę de Rubio międzynarodowego festiwalu 
muzycznego w Almansa. W następnym roku wystawili tam Traviatę, 
której nową wersją jest szczecińskie przedstawienie. 

Martin Baeza de Rubio 
kierownictwo muzyczne, dyrygent 

Dyrygent i trębacz. Urodził się w Alamansa w Hiszpanii w 1972 r. 
Studiował w klasie profesora Jose Orti w Akademii Muzycznej w Ma
drycie i u profesora Martina Krezera w Fundacji im. Karajana prowa
dzonej przez Filharmonię Berlińską. 
Występował jako solista i kameralista w całej Europie, USA, Ameryce 

Południowej i Azji. Brał udział w wielu nagraniach dla radia i telewizji 
w 17 różnych krajach. Od roku 1993 jest profesorem Akademii Sztuki 
w Madrycie, a od 2002 r. jest pierwszym trębaczem w orkiestrze Deut
sche Oper w Berlinie. 

Jest również po studiach muzykologicznych; aktualnie pracuje nad 
habilitacją. 

We wrześniu 2003 r. otrzymał Premier Premio del Concurso Interna
cional Universidad del Pais Vasco-Orfeon Donostiarra z muzykologii. 
Od roku 2004 jest dyrektorem artystycznym Kammerensemble Mo
dern Deutsche Oper Berlin. 

Martin Baeza de Rubio jest dyrektorem naczelnym fundacji, która 
każdego lata organizuje festiwal muzyczny w jego rodzimej Alamansie. 



I 
Wojciech Semerau-Siemianowski 

dyrygent 
Studiował grę na fortepianie w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiej

skiego w Bydgoszczy w (2001-2006) pod kierunkiem Ewy Pobłockiej. 
Otrzymał stypendium m. st. Warszawy na mistrzowskie kursy piani
styczne w Hamamatsu w Japonii, gdzie pogłębiał swoje umiejętności pod 
kierunkiem Hiroko Nakamury, Oksany Jabłonskiej i Sergia Perticarollie
go. Wystąpił wówczas w renomowanej Hamamatsu Concert Hall. 

Studiował również prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uni
wersytetu Warszawskiego (2001-2003), a następnie w latach 2003-2008 
dyrygenturę symfoniczno-operową w Akademii Muzycznej im. F. Cho
pina w Warszawie w klasie Tomasza Bugaja. Koncert dyplomowy z or
kiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się w maju 2008 r. 

W sierpniu 2005 r. wziął czynny udział w Międzynarodowym Kur
sie Dyrygenckim im. Ilii Musina w St. Petersburgu, który zaowocował 
rosyjskim debiutem w Teatrze Ermitaż z tamtejszą orkiestrą. Jesienią 
2006 r. uczestniczył w kursie dyrygenckim Międzynarodowej Akademii 
Bachowskiej prowadzonym przez Helmuta Rillinga, poświęconym in
terpretacji oratorium Mesjasz Haendla. 

W latach 2006-2008 działał w warszawskim stowarzyszeniu „Sin
fonia Artis': w którym jako dyrygent i organizator współtworzył wiele 
wydarzeń kulturalnych, m.in. przygotował i poprowadził wystawienie 
opery La serva padrona Pergolesiego. Od roku 2007 pełnił funkcję asy
stenta dyrygenta w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej i brał udział 
w przygotowaniu premier Opowieści Hoffmanna Offenbacha, Magicz
nego Doremika Ptaszyńskiej, Łucji z Lammermooru Donizettiego oraz 
baletu Anna Karenina Szczedrina. Jako dyrygent operowy współpra
cował z wybitnymi reżyserami, takimi jak Harry Kupfer, David Alden, 
Mariusz Treliński. . 

Od czerwca 2011 r. jest zastępcą dyrektora ds. artystycznych Opery 
na Zamku w Szczecinie. 

Małgorzata Bornowska 
przygotowanie chóru 

W 1999 r. ukończyła studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina 
w Warszawie na Wydziale Edukacji Muzycznej. W roku 2000 uzyskała 
wyróżnienie w XII Konkursie Prac Magisterskich Akademii Muzycz
nych w Polsce w kategorii Wychowanie Muzyczne i Rytmika. Ukoó
czyła też dwuletnie podyplomowe studia w zakresie chórmistrzostwa 
na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy (2008). Po powrocie do Szczecina współpra
cowała ze Szczecińskim Chórem Chłopięcym „Słowiki" jako instruktor, 
a także z Chórem Kameralnym Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. 

Od 2005 r. jest kierownikiem chóru Opery na Zamku w Szczecinie, 
który przygotowywała do ponad dwustu spektakli i koncertów, w tym 
następujących premier: Rycerskość wieśniacza Mascagniego, Pajace 
Leoncavalla, Holender tułacz Wagnera, Wesele Figara Mozarta, Wie
deńska krew J. Straussa, Kraina uśmiechu Lehara, Kawaler srebrnej róży 
R. Straussa, Piękna Helena Offenbacha, Fidelio Beethovena, The Fairy 
Queen Purcella, Lunatyczka Belliniego, a także dzieł oratoryjnych: 
Requiem polskie Pendereckiego, Stabat Mater Szymanowskiego, Mes
sa di Gloria Pucciniego, Requiem Verdiego, Msza Nelsońska Haydna. 
W marcu 2011 r. w kościele garnizonowym w Szczecinie dyrygowała 
Czterema motetami na czas pokuty Poulenca na chór mieszany a capella 
oraz Requiem Gounoda z udziałem chóru i orkiestry Opery na Zamku 
oraz kwartetu znakomitych solistów. 

Natalia Fedorowa 
przygotowanie baletu 

Absolwentka Akademii Choreograficznej im. A.J. Vaganovej w Pe
tersburgu oraz kijowskiego wydziału choreografii Prywatnego Wyższe
go Zakładu Nauczania „Międzynarodowy Słowiański Uniwersytet''. 

Początkowo związana z Państwową Operą we Lwowie, gdzie do 1992 
r. była pierwszą tancerką, a następnie z Operą Wrocławską. W latach 
1993-2005 współpracowała z Opera Nova w Bydgoszczy, z Teatrem 
Wielkim w Poznaniu, z Operą Śląską w Bytomiu. 

W 2008 r. podjęła pracę w Operze na Zamku w Szczecinie na stanowi
sku kierownika baletu. Ułożyła tu choreografię do spektaklu baletowego 
Córka źle strzeżona, przygotowała ruch sceniczny do koncertu Włoska 
noc. Opracowała ruch sceniczny do przedstawień: Lunatyczka, Piękna 
Helena (wersja koncertowa), Paria, a także koncertowego wykonania 
Cygańskiej miłości cnotliwej Zuzanny, jak również do Sylwestrowej Nocy 
Operetkowej 2010. W grudniu 2010 r. odbyła się premiera spektaklu 
baletowego Dziadek do orzechów, do którego ułożyła choreografię oraz 
była autorką adaptacji libretta. W czerwcu 2011 r. zrealizowała autorskie 
przedstawienie W Krainie Bajek. 
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I 
Jacquelyn Wagner 

sopran 
Młoda sopranistka rozpoczęła studia w Manhattan School of Music, 

gdzie odnosiła pierwsze sukcesy w roli Donny Anny. Studia licencjackie 
ukończyła na Oakland University w Michigan, gdzie między innymi 
występowała w głównej roli w Sour Angelica. 

W śród jej sukcesów na konkursach są nagrody zdobyte na Panasonic 
Voice Competition w Nowym Yorku i Ann Arbor Symphony Orche
ster Competition. Poza tym była finalistką konkursu Placido Domingo's 
Operalia w roku 2008 i zdobyła drugą nagrodę na konkursie Renata 
Trebaldi International Voice Competition. Ponadto była stypendystką 
m.in. renomowanego Jenny Lind Society oraz Fundacji Fulbrighta. 

Na estradach koncertowych występowała w Mszy f-moll Brucknera 
(z St. Gallen Symphony Orchestra), Mszyc-moll Mozarta (z Gross Point 
Symphony Orchestra), Eliaszu Mendelssohna oraz Requiem Mozarta (z 
Pontiac Oakland Symphony Orchestra i w Michigan oraz z Ann Arbor 
Symphony Orchestra). 

$piewała rolę Hrabiny w Weselu Figara w Deutsche Oper w Berlinie, 
gdzie występowała także jako Pamina w Czarodziejskim flecie, Musetta 
w Cyganerii, Małgosia w Jasiu i Małgosi, Micaela w Carmen, Suor Ge
novietfa w Sour Angelica, Marei w Traumgorge i Stephano w Romeo et 
Juliette. 

Gościnnie występowała w Opera de Lyon w roli Donny Anny w Don 
Giovannim; z partią Fiordiligi z Cos{ Jan tutte gościła w Genewie, Stutt
garcie, Marsylii, Strasburgu i w Vlaamse Opera w Belgii. 

Joanna Tylkowska 
sopran 

W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem bydgoską Akademię Muzyczną. 
Kunszt wokalny doskonaliła uczestnicząc w kursach mistrzowskich pro
wadzonych przez Ryszarda Karczykowskiego, Alison Pearce, Christiana 
Elsnera, a także w festiwalach muzycznych: Kangasniemi Music Festival 
(Finlandia), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej (Wrocław), 
Festiwal „Dotknięcie Żywiołów" organizowany przez Europaische Fest
spielinitiative. 

Debiutowała w Operze na Zamku jako Pamina w Czarodziejskim fle
cie Mozarta w 2004 r. W tym samym roku na szczecińskim Cmentarzu 
Centralnym wykonała partię sopranową w Requiem Mozarta, a także 
wystąpiła na prestiżowej Gali „Opera Night" w Szanghaju. 

Od roku 2005 współpracuje z Operą Krakowską (Orfeusz i Eurydyka, 
Halka, Rigoletto, Traviata). W 2008 r. zadebiutowała na scenie Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, a dwa lata później - Teatru 
Wielkiego w Poznaniu (Paria Moniuszki). W roku 2004 wystąpiła w Pa
ryżu w koncertowym prawykonaniu opery Zygmunta Krauzego Iwona, 
księżniczka Burgunda według Witolda Gombrowicza. 

Najbardziej znaczące w jej dorobku są partie w operach Mozarta: Pa
mina w Czarodziejskim flecie, Zuzanna w Weselu Figara (prezentowana 
również w teatrach operowych Niemiec, Belgii oraz Holandii), Fiordiligi 
w Cos{ fan tutte, a także Lisa w Lunatyczce Belliniego, Marcelina w Fide
li u Beethovena, Sofie w Kawalerze srebrnej róży R. Straussa (tournee po 
teatrach operowych Hiszpanii). 

Prowadzi także działalność koncertową, wykonując z powodzeniem 
utwory zarówno kameralne, jak i oratoryjno-kantatowe. Od ubiegłego 
roku jest pedagogiem Akademii Sztuki w Szczecinie. 

Justyna Reczeniedi 
sopran 

Ostatnia uczennica Bogny Sokorskiej; absolwentka Wydziału Wo
kalnego Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie w klasie 
Zdzisławy Donat (2003) oraz filologii polskiej na Uniwersytecie War
szawskim (2002). 

Debiutowała w 2004 r. na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej 
partią Fiordiligi w Cos{ fan tutte. Od tego czasu bierze aktywny udział 
w corocznym Festiwalu Mozartowskim oraz prowadzi działalność kon
certową, występując z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą. Współ
pracuje z polskimi filharmoniami, a także z zespołami „Camerata Vi
stula'; „Narol Baroque'; „Capella Cracoviensis''. 

Jest laureatką licznych konkursów wokalnych w kraju i za granicą, 
m.in. w 2009 r. została laureatką III nagrody na Międzynarodowym 
Konkursie Operowym „Arteincanto" w Basciano (Włochy). 

Do największych osiągnięć śpiewaczki należą występy m.in. w Tokio 
City Opera w ramach japońskiego tournee 2004 i 2006 r. (solistka kon
certów z Warsaw Chamber Ensemble). W sezonie 2005/2006 występo
wała w Rydze jako Cherubin w Weselu Figara. 

Od 2007 r. współpracuje z Teatrem Wielkim - Operą Narodową (Ba
sia w Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale, Papagena w spektaklu W kra
inie czarodziejskiego fletu, Śpiewnik domowy, Magiczny Doremik). 

W 2009 r. wzięła udział w polskiej prapremierze opery Hassego Mare' 
Antonio e Cleopatra, kreując tytułową rolę żeńską . W 2010 r. wystąpiła 
w spektaklu plenerowym Traviaty w roli Violetty (reż. Jan Mołdawski) 
u boku artystów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

Od 2003 r. współpracuje z zespołem „Con Passione" Jerzego Cem
brzyńskiego. Wydała płyty: Tam mnie znajdziesz, Najpiękniejsze arie 
operowe na sopran liryczno-koloraturowy, Szczęśliwi, Pomiędzy światem 
a nami. Jest autorką książki Bogna Sokorska. Życie i kariera Słowika 
Warszawy - wspomnienie (2011). 

Yosep Kang 
tenor 

Koreański tenor studiował śpiew w Seulu, Salzburgu i Berlinie. Został 
nagrodzony na międzynarodowych konkursach: G.B. Viottiego, Vercelli 
(2000), konkursie wokalnym Belvedere w Wiedniu (2001), na konkursie 
im. W.A. Mozarta w Salzburgu (2002), Concurso Internacional de Can
to w Barcelonie (2003) i na międzynarodowym konkursie wokalnym 
Ferruccio Tagliavini w Graz (2004). 

W sezonie 2001/ 2002 należał do studia operowego w Kolonii, gdzie 
występował m.in. jako $piewak w Kawalerze srebrnej róży. W 2002 r. 
wystąpił jako Hrabia Almaviva w Cyruliku sewilskim w Wienner Kam
meroper. Rolę tę wykonywał również w Staatsoper w Berlinie, Stuttgar
cie, Essen, Hanowerze, Kolonii i Lubece. Gościnnie występował również 
w roli Nemorina w Napoju miłosnym w Stuttgarcie i na Aspendos Opera 
Festival w Turcji. Na festiwalu muzycznym Almansa w Hiszpanii zaśpie
wał rolę Tarnina w Czarodziejskim flecie, a w Operze w Lyonie rolę Janka 
w Sprawie Makropulos Janaćka. 

Koncertował w renomowanych salach, jak np. Filharmonia Berliń
ska, Konzerthaus w Berlinie, Gewandhaus w Lipsku, kościół św. Krzy
ża w Dreźnie, Prinzregententheater oraz Herkulessaal w Monachium, 
a także na festiwalu Musikfestspiele w Meklemburgii-Pomorzu Przed
nim i w NHK-Hall w Tokio. Współpracował z tak wybitnymi dyrygen
tami jak Yves Abel, Rolf Reuter, Christian Thielemann, Myung-Whun 
Chung, Helmut Rilling czy Enoch zu Guttenberg. 

Od sezonu 2003/2004 należy do zespołu Deutsche Oper w Berlinie. 
Tu odnosi wielkie sukcesy jako Książę Mantui w Rigoletcie, Edgard 
w Łucji z Lammermooru, Edmond w Manon Lescaut, Pong w Turandot, 
Fen ton w Falstaffie, Tarnino w Czarodziejskim flecie, Alfred w Traviacie, 
Cassio w Otellu i ostatnio Don Ottavio w Don Giovannim. W sezonie 
2011/2012 zaśpiewam.in. partię tenorową w Messa da Requiem Verdie
go oraz partię $piewaka w Kawalerze srebrnej róży. 



I 
Jacek Laszczkowski 

tenor 
Studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, uzy

skując dyplom z wyróżnieniem. Debiutował w Warszawskiej Operze 
Kameralnej w Uprowadzeniu z seraju Mozarta. Do dzisiaj jest jej etato
wym solistą. Jeszcze jako student zadebiutował w wiedeńskiej Kamme
roper jako Ernesto w Don Pasquale Donizettiego. 

W 1991 r. został laureatem III nagrody na Międzynarodowym Kon
kursie Wokalnym w Vercelli (Włochy). W 1992 r. wziął udział w bry
tyjskim prawykonaniu opery Ermione Rossiniego w londyńskiej Queen 
Elisabeth Hall. W 1993 r. został laureatem Międzynarodowego Konkur
su Wokalnego w Tuluzie. W 1995 r. wziął udział w wykonanej po raz 
pierwszy w XX wieku operze Mercadantego Caritea, Regina di Spagna
na na Festiwalu Della Valle D'Itria we Włoszech. W 1996 r. wystąpił 
w mediolańskiej La Scali w operze Gracz Prokofiewa. W tym samym 
roku zagrał główną rolę w telewizyjnym filmie fabularnym Dusza śpie
wa w reż. Krzysztofa Zanussiego. W 1997 r. zadebiutował jako sopra
nista. 
Występował na największych scenach operowych Europy: Hambur

gische Staatsoper, Bayerische Staatsoper w Monachium, Palais Garnier 
w Paryżu. W 2002 r. wystąpił jako gość specjalny w przedstawieniu Fle
dermaus J. Straussa w Bayerische Staatsoper pod batutą Zubina Mehty. 

Rola Nerona w Koronacji Poppei w inscenizacji hamburskiej Staat
soper przyniosła mu tytuł „Śpiewaka Roku 2003" przyznawany przez 
czasopismo „Opernwelt''. 

Dokonał wielu nagrań dla TV, radia i na płytach CD. W 2007 tele
wizja Arte nakręciła godzinny film-portret o Laszczkowskim pt. Die 
Stimme des Himmels (Głos z Niebios). 

Artysta z powodzeniem godzi śpiewanie głosem sopranowym z te
norowym. Jest zapraszany do prowadzenia kursów mistrzowskich. 

Michael Bachtadze 
baryton 

Ukończył konserwatorium w Tbilisi (Gruzja), a następnie kształcił się 
w Niemczech. Jeszcze podczas studiów wziął udział w wielu koncertach 
zarówno w Gruzji, jak i w Europie, m.in. w Anglii (Royal Albert Hall, 
Londyn), Francji, Norwegii (Grieg-Hall, Bergen), Niemczech (Berlin), 
Szwajcarii i Austrii. 

Rozpoczął karierę zawodową w teatrze w Bielefeld, śpiewając role z re
pertuaru bas-barytonowego i odnosząc sukcesy jako Figaro w Weselu 
Figara, Rusłan w Rusłanie i Ludmile, Golaud w Peleasie i Melisandrze, 
Lord Sidney w Podróży do Reims, Wurm w Luisie Miller oraz Amonasro 
w Aidzie - łącznie ponad 25 ról. W czasie pracy w Bielefeld śpiewał go
ścinnie w wielu niemieckich teatrach operowych. 

Od 2008 r. wykonuje repertuar barytonowy na wielu scenach niemiec
kich i szwajcarskich. Za swoje osiągnięcia otrzymał nagrodę Operntaler 
2007 oraz był nominowany w „Kritikerumfrage NRW 2007 - Musikthe
ater" jako najlepszy debiutujący śpiewak. 

Jego repertuar obejmuje ponadto następujące role: Melot (Tristan 
i Izolda), Scarpia (Tosca), Giorgio Germont (Traviata), Posa (Don Carlo), 
Enrico (Łucja z Lammermooru) oraz rola tytułowa w Eugeniuszu Oniegi
nie. W minionym sezonie debiutował jako Jagon w Otellu (Coburg i He
idelberg), Renato w Balu maskowym oraz Robert w Jolancie. Jako Robert 
śpiewał w Prinzregententheater w Monchium, w Trondheim (Norwegia) 
oraz w Semperoper w Dreźnie (premiera). Śpiewał także w Mannheim 
(Bal maskowy), w Bem (Cyganeria), w Aachen (Peleas i Melisanda), 
w Halle (Marcello w Cyganerii, Ford w Falstaffie, partia tytułowa w Don 
Giovannim), Wiesbaden oraz Kolonii (Cyganeria) oraz na Chiemgau Fe
stival 2010 (Escamilio w Carmen). 

Markus Briick 
baryton 

Wywodzący się ze Spiry baryton związał się z Deutsche Oper w Ber
linie w roku 2001 po angażach w Hagen, Kaiserslautern i Wiesbaden. 
Od tej pory odnosi tu wielkie sukcesy jako m.in. Papageno w Czaro
dziejskim fi.ecie, baryton w Carmina Burana, Marcello w Cyganerii, 
Sharpless w Madama Butterfly, Faninal w Kawalerze srebrnej róży, 
Gunther w Zmierzchu bogów, Wolfram w Tannhiiuserze, Enrico w Łucji 
z Lammermooru, Figaro w Cyruliku sewilskim, Ford w Falstaffie, Hra
bia Almaviva w Weselu Figara, Giorgio Germont w Traviacie, Herold 
w Lohengrinie, Donner w Złocie Renu, Ping w Turandot, Maurice w Ma
rie Victoire, Lescaut w Manon Lescaut, Albert w Wertherze, Malatesta 
w Don Pasquale, Fritz w Die tote Stadt, Walenty w Fauście, Fra Melitone 
w Mocy przeznaczenia, Silvio w Pajacach, Beckmesser w Śpiewakach 
norymberskich, Michonnet w Adiannie Lecouvreur i Choroebus w Tro
janach. 

Występował m.in. w Tokio, w Seulu, w Teatro alla Scala w Mediola
nie, Bayerische Staatsoper, Staatsoper w Hamburgu oraz Semperoper 
w Dreźnie. W 1999 r. debiutował jako Beckmesser w Śpiewakach no
rymberskich na Bayreuther Festspiele. W Bayerische Staatsoper wystę
pował jako Doktor Falke w Zemście nietoperza oraz Walenty w Fauście, 
a w Hamburgu jako Orestes. W 2005 r. wystąpił na Bregenzer Festspie
len jako Henrik w Maskerade Carla Nielsena, w 2007 r. jako Ottokar 
w Wolnym strzelcu w wiedeńskiej Volksoper, a także śpiewał w prawy
konaniu Unter Eis Falka Richtera i Jorna Arnecke podczas Ruhrtrien
nale. W 2011 r. zadebiutował na Salzburger Festspiele jako Jednooki 
w Kobiecie bez cienia pod dyr. Christiana Thielemanna. 

W 2011 r. senat Berlina uhonorował go tytułem Berliner Kammer
sanger w uznaniu jego wkładu w rozwój życia muzycznego i operowego 
miasta. 

Adam Kruszewski 
baryton 

Ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie (1985), gdzie studiował 
pod kierunkiem Edmunda Kossowskiego. Laureat Międzynarodowego 
Konkursu Wokalnego w s-Hertogenbosch (Holandia, 1987), Konkursu 
im. Jana Kiepury w Krynicy, 1988 (Grand Prix) oraz międzynarodo
wych konkursów wokalnych w Rio de Janeiro (Brazylia, 1989) i w Nan
tes (Francja, 1989). Po studiach związał się z Warszawską Operą Kame
ralną, gdzie śpiewał główne partie barytonowe w operach Donizettiego, 
Mozarta i Rossiniego. Z zespołem tym występował na wielu scenach 
europejskich. 

W sezonie 1990/91 był solistą Wiener Kammeroper (Malatesta w Don 
Pasquale i Hrabia Almaviva w Weselu Figara), z którą odbył tournee po 
Japonii, Korei Płd. i Chinach. 

Uczestniczył w koncercie galowym w Opera Bastille w Paryżu. Wy
stępował ze Szkocką Orkiestrą BBC w Glasgow. Koncertował w State 
Theatre w Pretorii (RPA). Współpracował z Operą Narodową w Pra
dze. Brał udział w krajowych i zagranicznych festiwalach muzycznych. 
W 1992 roku wystąpił w Zabrzu obok Placida Domingo. 

Od 1993 roku współpracuje z Teatrem Wielkim - Operą Narodową 
w Warszawie, na deskach którego wykreował wiele znamienitych ról. 
Wśród nich: Figaro w Cyruliku sewilskim, Don Alvaro w Podróży do 
Reims, Rodrigo w Don Carlosie, rola tytułowa w Makbecie, Anckarstrom 
w Balu maskowym, Rambald w La rondine, Scarpia w Tosce, Adam 
w Raju utraconym, Albert w Wertherze, rola tytułowa w Don Giovan
nim, Mefistofeles w Potępieniu Fausta, Sharpless w Madama Butterfly, 
Germont w Traviacie, Miecznik w Strasznym dworze, rola tytułowa 
w Królu Rogerze, Stanisław Leszczyński w Ubu Rex, Enrico w Łucji 
z Lammermooru, Walenty w Fauście i wiele innych. 

Ma na swoim koncie nagrania dla polskich i zagranicznych wytwórni 
płytowych. W 2004 r. otrzymał nagrodę im. Andrzeja Hiolskiego za naj
lepszą rolę męską sezonu za Jagona w Otellu. 
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Julia Benzinger 
mezzosopran 

Urodzona w Seattle (USA). Ukończyła studia w Royal Northern 
College of Music w Manchesterze. Uzyskała stypendia Young Artists 
Programs Opery w Seattle oraz programu Britten-Pears. Regularnie 
współpracowała z Sarasota Opera, Seattle Symphony Chorale, Seattle 
Accademy ofEarly Music i Manchester Camerata. W sezonie 2007 /2008 
otrzymała stypendium Opera Foundation. 

Od sezonu 2008/2009 jest członkiem zespołu Deutsche Oper w Ber
linie. 

W dorobku śpiewaczki znajdują się m.in. role Mercedes w Carmen, 
Meg Page w Falstaffie, Tisbe w Kopciuszku, Anniny w Kawalerze srebr
nej róży, Pazia w Salome, Lisa w Przygodach Lisiczki Chytruski, Flory 
w Traviacie. Poza tym występowała jako Marcelina w Weselu Figara, Św. 
Małgorzata w Joannie di1.rc oraz w roli tytułowej w Kasandrze Gnec
chiego. 

Katarzyna Sałacińska 
mezzosopran 

W 2008 r. ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalno-Aktorski Aka
demii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie Hanny 
Michalak, a dwa lata później studia podyplomowe w klasie Leszka Skrli. 
W 2007 r. odbyła trzymiesięczny staż w Jazepa Vitola Latvijas Muzikas 
Akademija w Rydze w klasie Anity Garancii. Swe umiejętności doskona
liła na kursach mistrzowskich. Brała udział w kursie interpretacji muzyki 
dawnej Wratislavia Cantans we Wrocławiu. 

Zadebiutowała w roku 2007 na scenie Opery Nova w Bydgoszczy, wy
konując partię II Damy w Czarodziejskim flecie. Od roku 2009 jest so
listką Teatru Muzycznego w Lublinie. W swoim repertuarze ma partie 
operowe, operetkowe i musicalowe: Małgosia w Jasiu i Małgosi, Laura 
w Jolancie, Jadwiga w Strasznym dworze, Malika w Lakme, Flora i Annina 
w Traviacie, Mercedes w Carmen, Berta w Cyruliku sewilskim, Fenena 
w Nabucco, Orlofsky w Zemście nietoperza, Czipra w Baronie cygańskim, 
Cajtla w Skrzypku na dachu, Walentyna w Wesołej wdówce. 

Współpracuje z Operą na Zamku w Szczecinie. Do największych osią
gnięć w dotychczasowej karierze artystycznej zalicza występ u boku Jo
anny Woś w „Traviacie Prestige" na deskach lubelskiego Teatru. 

Lucyna Boguszewska 
sopran 

W 2001 r. ukończyła studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Aka
demii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie Magdaleny Krzyńskiej. 

Debiutowała w 2000 r. jako Hrabina w Weselu Figara w studenckim 
przedstawieniu w Bydgoszczy. Od roku 2003 jest solistką Opery na 
Zamku. Ma na swoim koncie wiele występów zarówno w kraju, jak i za 
granicą. 

Na zamkowej scenie występowała m.in. jako: Zuzanna w Verbum no
bile, Zofia w Flisie, Micaela w Carmen, Pamina w Czarodziejskim flecie 
oraz W krainie czarodziejskiego fletu, Chawa w musicalu Skrzypek na 
dachu, Bronisława w Hrabinie, Zofia w Halce, Hanna w Strasznym dwo
rze, Anna w Nabucco, Nedda w Pajacach, Lola w Rycerskości wieśniaczej, 
Mądra w Mr;drej, Clivia w operetce Clivia, Hrabina Zedlau w Wiedeń
skiej krwi, Hrabina w Weselu Figara, Braminka w Parii, Lenea w Pięknej 
Helenie, Marcelina w Fideliu, Kate w Madama Butterfly, Luna w ope
retce Frau Luna, Jacqlina w Cnotliwej Zuzannie, Zorika w Cygańskiej 
miłości, Anitra w dramacie muzycznym Peer Gynt. 

W swoim repertuarze ma również utwory kantatowa-oratoryjne: 
Requiem Mozarta, IV Symfonia Mahlera, Stabat Mater Szymanowskie
go, Stabat Mater Pergolesiego, Symbolum Nicenum Godziemby-Trytka, 
Angelus Kilara. 

Paweł Wolski 
tenor 
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lił swoje umiejętności na kursach mistrzowskich. I 
Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Po- 1 

znaniu w klasie śpiewu solowego Wojciecha Maciejowskiego. Doskona-

W 2005 r. debiutował w Teatrze Wielkim w Poznaniu w Czarodziej
skim flecie, a także w Lukrecji Borgii na Międzynarodowym Festiwalu 
Operowym w St. Moritz w Szwajcarii. W latach 2006-2008 był solistą 
Teatru Muzycznego w Poznaniu. Od roku 2008 jest solistą Opery na 
Zamku w Szczecinie. 

W swoim repertuarze posiada następujące partie operowe i ope
retkowe: Ismaele (Nabucco), Lindoro (Włoszka w Algierze), Tarnino, 
Monostatos i Pierwszy Zbrojny (Czarodziejski flet), Alfred i Gastone 
(Traviata), Leński (Eugeniusz Oniegin), Sou-Chong i Gustaw von Pot
tenstein (Kraina uśmiechu), Sandor Barinkay (Baron cygański), Jonel 
Bolescu i Józsi (Cygańska miłośc'), Jaquino (Fidelio), Remendado (Car
men), Edoardo (Weksel małżeński), Jeppo Livetotto (Lucrecja Borgia), 
Czajniczek do herbaty (Dziecko i czary), Hrabia Baldwin Zedlau i Josef 
(Wiedeńska krew), Filarcus (Aurora), Don Basilio i Don Curzio (Wesele 
Figara), Książę Yamadori (Madama Butterfly), Achilles (Piękna Helena), 
Ratef (Paria), Feliks (Flis), Czaplicki (Dama Pikowa), Notariusz (Luna
tyczka). 

Wykonuje też dzieła oratoryjno-kantatowe: Carmina Burana Orffa, 
Requiem, Kri:inungsmesse i Spatzen-Messe Mozarta, Magnificat Bacha, 
Requiem Zwierzchowskiego, Te Deum Charpentiera, Completorium 
Gorczyckiego, Hymn Trzeciego Tysir;clecia Gałęskiego, Księga pieśni 

Stalmierskiego i inne. 
Wziął udział IX i XII Wielkim Turnieju Tenorów Opery na Zamku. 



Tomasz Łuczak 
baryton 

Ukończył Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. F. No
wowiejskiego w Bydgoszczy pod kierunkiem Marka Moździerza. Zade
biutowałem w roli Figara w Weselu Figara w Bydgoszczy w 2000 r. Swoje 
umiejętności wokalne doskonalił podczas licznych kursów mistrzow
skich, m.in. pod kierunkiem Urszuli Mitrengi-Wagner (Hanower), Pe
tera Tschaplika (Berlin), Mariny di Marco (Rzym). Uczestniczył w kon
kursie im. A. Didura w Bytomiu, a także w konkursie sztuki wokalnej im. 
A. Sari w Nowym Sączu. 

Od roku 2003 jest związany z Operą na Zamku w Szczecinie, gdzie 
debiutował rolą Stanisława w Verbum nobile. Występuje gościnnie na 
wielu scenach i estradach w kraju i poza jego granicami. Stale współpra
cuje z Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego, z Fil
harmonią Podkarpacką w Rzeszowie oraz z Orkiestrą Reprezentacyjną 
Wojsk Lądowych w Warszawie. 

W repertuarze operowym, operetkowym i musicalowym ma m.in. 
role: Hrabiego w Weselu Figara, Papagena w Czarodziejskim flecie, Ja
nusza w Halce, Scharplessa w Madama Butterfly, Tomskiego w Damie 
Pikowej, Stanisława w Verbum nobile, Silvia w Pajacach, Agamemno
na w Pięknej Helenie, Falke w Zemście nietoperza, Higginsa w My Fair 
Lady. 

Czesław Gałka 
bas 

W 1984 r. ukończył studia wokalne pod kierunkiem Stanisławy Mar
ciniak-Gowarzewskiej w Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest laure
atem wyróżnień i nagród ogólnopolskich konkursów wokalnych. Zdobył 
m.in. I miejsce na Konkursie im. Jana Kiepury w Krynicy (1983) oraz II 
miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Wokalistyki Operowej w Bytomiu 
(1984). W 1981 r. brał udział w Festiwalu Feste Medicee we Florencji 
i ukończył kurs interpretacji muzyki oratoryjnej w klasie Pekka Saalomy 
w Bayreuth, a w 1982 r. - kurs wokalny w klasie Pawła Lisicjana w We
imarze. 

W latach 1983-1985 był solistą Państwowej Opery śląskiej w Bytomiu, 
gdzie zadebiutował jako Zbigniew w Strasznym dworze. Od 1985 r. jest 
solistą Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. 

Wybrany repertuar operowy: Rudolf w Lunatyczce, Bryndas w Krako
wiakach i góralach, Rotmistrz w Eugeniuszu Onieginie, Surin w Damie 
Pikowej, Fleville i Schmidt w Andrea Chenier, Elviro w Xerxesie, Stolnik 
i Dziemba w Halce, Zbigniew i Skołuba w Strasznym dworze, Serwacy 
w Verbum nobile, Pimen w Borysie Godunowie, Colline i Alcindoro w Cy
ganerii, Faraon w Aidzie, Doktor w Traviacie, Banko w Makbecie, Monta
no w Otellu, Miechodmuch w Zabobonie, czyli Krakowiakach i Góralach, 
Luther i Crespel w Opowieściach Hoffmanna, Król i Kluczor w Magicz
nym Doremiku oraz Brandner w Fauście. Występuje też na estradach 
polskich filharmonii, wykonując partie basowe w oratoriach i kantatach. 
Dla Polskiego Radia i Telewizji nagrał pieśni Moniuszki, Karłowicza, 
Schumanna, Schuberta. 

Janusz Lewandowski 
bas-baryton 

Ukończył Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej 
(1999) oraz Wydział Wokalno-Aktorski (2001) Akademii Muzycznej 
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 

Debiutował w Operze na Zamku w Amadeuszu Shaffera. Śpiewał tu 
m.in. role Escamilla w Carmen, Zachariasza w Nabucco, Figara w We
selu Figara, jak również niemal wszystkie partie basowe w operach Mo
niuszki. 

Nawiązał współpracę z Operą Nova w Bydgoszczy, Operą śląską 
w Bytomiu, orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej, Baltic Neopolis Orche
stra, Chórem Collegium Maiorum Zachodniopomorskiego Uniwersy
tetu Technicznego. 

W 2003 r. został uhonorowany Srebrną Ostrogą - nagrodą Towarzy
stwa Przyjaciół Szczecina dla wyróżniającego się młodego artysty teatru. 
W 2006 r. otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopo
morskiego. Dwukrotnie był nominowany do Bursztynowego Pierście
nia w kategorii aktor sezonu (2005 za rolę Zachariasza w Nabucco oraz 
w 2007 za rolę Figara w operze Wesele Figara). 

Brał udział w rejestracji audio trzech oper Moniuszki: Paria, Flis 
i Verbum nobile, wydanych przez firmę fonograficzną DUX. 

Piotr Zgorzelski 
tenor 

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szcze
cińskiego oraz Państwowej Szkoły Muzyczną II stopnia w klasie śpiewu 
Iwony Górewicz. Uczestniczył w licznych kursach wokalnych. 

Jest laureatem II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. F. Pla
tówny we Wrocławiu, I Pomorskiego Konkursu Pieśni Polskiej w Byd
goszczy oraz zwycięzcą VIII Wielkiego Turnieju Tenorów w Szczecinie. 

Od 1995 r. jest solistą Opery na Zamku. W swym dorobku ma pierw
szoplanowe partie operetkowe, m.in: Sandor Barinkay w Baronie cy
gańskim, Parys w Pięknej Helenie, Mister X w Księżnej cyrkówce, Camill 
w Wesołej wdówce, Hrabia Luksemburg (Rene) w Hrabim Luksemburg, 
Rene Boislurette w Cnotliwej Zuzannie, Boni w Księżniczce czardasza. 
Najważniejsze partie operowe: Damazy w Strasznym dworze, Mono
statos w Czarodziejskim flecie, Pedrillo w Uprowadzeniu z seraju, Don 
Basilio i Don Curzio w Weselu Figara, Valzacchi w Kawalerze srebrnej 
róży, Beppo w Pajacach, Remendado w Carmen, Goro w Madama But
terfly, Czekaliński w Damie Pikowej, Waszek w Sprzedanej narzeczonej. 
Uczestniczył w prawykonaniu operetki Karola Szymanowskiego pt. Lo
teria na mężów. 
Współpracował z Filharmonią Narodową w Warszawie, Orkiestrą 

Kameralną w Toruniu, Filharmonią Dolnośląską, z Operą Krakowską 
oraz z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie. 



Orkiestra Opery na Zamku 

Kierownik muzyczny: Piotr Deptuch 

I skrzypce: Danuta Organiściuk - koncertmistrz, Filip Lipski 
- koncertmistrz, Anna Kaźmierska, Alina Krzyżewska, Natalia 
Lebedeva, Krzysztof Organiściuk, Tomasz Rutkowski, 
Jarosław Wojtasiak 
II skrzypce: Mykhaylo Tsebriy - prowadzący grupę, 

1 głos, Olga Kharytonova, Anna Kozłowska-Vedel, 
Agnieszka Murawska 
Altówki: Ewelina Drozdowska - prowadząca grupę, 1 głos, 

Edyta Hedzielska - 1 głos, Andrzej Słoniecki - 1 głos, 
Bogdan Krochmal 
Wiolonczele: Małgorzata Olejak - prowadząca grupę, 

1 głos, Włodzimierz Żylin - 1 głos, Sylwia Dworzyńska, 
Małgorzata Janaszek, Mirosława Lignarska, Bogumiła Wójcik 
Kontrabas: Iurii Skakun - 1 głos 
Flety: Volodymyr Kopchuk - prowadzący grupę 

instrumentów dętych drewnianych, 1 głos, 
Joanna Wojdyło - flet piccolo 1 głos 
Oboje: Michał Balcerowicz - 1 głos, Dorota Jakóbska 
(+rożek angielski) 
Klarnety: Krzysztof Krzyżewski - 1 głos, 
Iurii Kulakivskyi - 1 głos 
Fagoty: Andriy Moroz - 1 głos, Marcin Szczygieł 
Waltornie: Walery Keptia - prowadzący grupę 

instrumentów dętych blaszanych, 1 głos, Serhiy Melnychenko, 
Oleksndr Melnichenko, Ivan Yurkou 
Trąbki: Mansfet Masny - 1 głos, Igor Zuzanskyy - 1 głos 
Puzony: Arkadiusz Głogowski - 1 głos, 
Oleksiy Haritonov - 1 głos 
Tuba: Sergii Shchur - 1 głos 
Harfa: Alicja Badach 
Perkusja: Renata Bułat-Piecka - 1 głos 
Inspektor Orkiestry: Jarosław Wojtasiak 
Bibliotekarz Orkiestry: Mykhaylo Tsebriy 

Chór Opery na Zamku 

Kierownik Chóru: Małgorzata Bornowska 

Soprany: Magdalena Buksik, Kamila Dziadko, Małgorzata 
Górna, Małgorzata Kieć, Danuta Sowa, Kornelia Szlachtewicz, 
Kateryna Tsebriy, Marzena Wiencis, Anna Woźniak, Iwona 
Zalewska-Wobalis 
Alty: Beata Dutka, Marie Anne Hall, Małgorzata Kotek, 
Krystyna Maziuk, Sylwia Trzyszczak, Maryna Waszynska, 
Małgorzata Zgorzelska 
Tenory: Adrian Laszuk, Marcin Scech, Piotr Urban 
Basy: Damian Garecki, Dariusz Hibler, Winicjusz Jankowski, 
Dariusz Kotlarz, Michał Marszałek, Dawid Safin, Jarosław 
Zad on 

Członkowie Chóru Deutsche 
Oper w Berlinie 

Soprany: Carolina Andrea Dawabe Valle, 
Antje Obenaus, Ines Perk 
Alty: Isolde Claassen, Martina Metzler-Champion 
Tenory: Daniel Badura, Ho-Sung Kang, Jan Miiller, 
RobertNeumann, Olli Rantaseppii, Frank Wentzel 
Basy: Heiner BoJ3meyer, Holger Gerberding, 
Alexander Hoffmann 

Balet Opery na Zamku 
Kierownik Baletu: Natalia Fedorowa 

Solistka: Kseniia Naumets-Snarska 
Koryfeje: Karolina Cichy, Monika Marszałek, Klaudia Ulatow
ska, Jenifer Sarver, Vladyslav Golovchuk, Iurii Onyshchenko, 
Maksim Yasinski 
Zespół baletowy: Liudmila Berezyanskaya, Christina Janusz, 
Daryna Kołodziejczyk, Stephanie Nabet, Olga Tatarcew, 
Aleksandra Zdebska, Michał Halena, Anton Hmarski, Maciej 
Jaskulski, Patryk Kowalski, Vasyl Kropyvnyi, Paweł Wdówka 

Projekty kostiumów do Traviaty, 1983 

Violetta Alfred 

Germont Cyganka 



Opera w 3 aktach 

IAKT 

(Salonik u Violetty. VIOLETTA, siedząc na kanapie rozmawia 
z DOKTOREM i kilkoma przyjaciółmi; w tym czasie inni wychodzą 
na spotkanie nowoprzybyłych, pośród których znajdują się BARON 
i FLORA u ramienia MARKIZA.) 

CHÓR I 
Bal już trwa. 
Jesteście spóźnieni. 

CHÓR II 
Graliśmy u Flory. 
Grającym szybko mija czas. 

VIOLETTA 
Floro, przyjaciele: dzięki wam, 
nowa część nocy płonie nowym 
blaskiem. 
Im więcej kielichów, tym lepsza zabawa. 

FLORA i MARKIZ 
Ma pani jeszcze siły? 

VIOLETTA 
Tak zadecydowałam! 
Ufam przyjemności. 
Tym lekarstwem uśmierzam choroby. 

WSZYSCY 
Tak, bo życia przybywa w miarę 
świętowania. 

(WICEHRABIA GASTON DE LETORIERES wchodzi 
z ALFREDEM GERMONT. Służący nakrywają do stołu) 

GASTON 
Alfred Germont, pani, 
darzy cię wielkim szacunkiem. 
Niewielu jest przyjaciół, jak on. 

VIOLETTA (podając dłoń ALFREDOWI, 
który składa na niej pocałunek) 
To wielki dar, dziękuję, wicehrabio. 

MARKIZ 
Drogi Alfredzie. 

ALFRED 
Markizie. 

GASTON (do ALFREDA) 
Mówiłem: 

przyjaźń splata się tu z p{zyjemnością. 

Traviata 

(W tym czasie służący skończyli nakrywać do stołu.) 

VIOLETTA 
(do służby) 
Wszystko gotowe? 
(służący potakuje ruchem głowy) 
Usiądźcie, moi drodzy, 
i niech ucztowanie zajmie was bez reszty. 

WSZYSCY 
Dobrze mówisz. Przyjazny napitek 
przegania tajemne troski. 
(Siadają w ten sposób, że VIOLETTA znajduje się między 
ALFREDEM a GASTONEM) 
I niech ucztowanie zajmuje nas bez reszty. 

GASTON (rozmawia cicho z VIOLETTĄ, potem mówi) 
Alfred rozmyśla tylko o pani. 

VIOLETTA 
Pan żartuje? 

GASTON 
W czasie pani choroby przychodził codziennie, 
dopytywał się, strapiony. 

VIOLETTA 
Proszę przestać. 

Ja nic dla niego nie znaczę. 

GASTON 
Przecież nie kłamię. 

VIOLETTA (do ALFREDA) 
A więc to prawda? Niemożliwe. 
Nie rozumiem. 

ALFRED 
Tak, to prawda. 

VIOLETTA (do ALFREDA) 
Zatem dziękuję panu. 
Pan, Baronie, tak nie robił. 

BARON 
Znam panią dopiero od roku. 

VIOLETTA 
A on - od paru minut. 

FLORA (cicho do BARONA) 
Lepiej było zmilczeć. 

BARON (cicho do FLORY) 
Drażni mnie ten chłopak. 

FLORA 
Dlaczego? 
Mnie wydaje się miły. 

GASTON (do ALFREDA) 
Co z tobą? Będziesz tak milczał? 

MARKIZ (do VIOLETTY) 
Konwersacja jest rolą gospodyni. 

VIOLETTA (nalewa ALFREDOWI) 
Napełnię panu kielich, na podobieństwo bogini Hebe. 

ALFREDO (wytwornie) 
Życzę, by była pani 
nieśmiertelna jak ona. 

WSZYSCY 
Pijmy! 

GASTON 
Baronie - bez wiersza, bez toastu, 
w tak radosnej chwili? 
(BARON przeczy ruchem głowy.) 
A więc ty coś powiedz. 

WSZYSCY 
Tak- toast! 

ALFRED 
Nie czuję weny. 

GASTON 
Mistrz rozkazuje wenie. 

ALFRED (do VIOLETTY) 
Pani pozwoli? 

VIOLETTA 
Tak. 

ALFRED (wstając) 
To „ tak" trafiło wprost do serca. 

MARKIZ 
Słuchamy uważnie. 

WSZYSCY 
Tak, słuchamy śpiewaka! 

ALFRED 
Pijmy z kielichów przyjemności, 
przybranych kwiatami urody, 
a umykający czas 
niech się odurza rozkoszą. 

Pijmy, wśród słodkich dreszczy, 
rodzących się z miłości, 
kiedy światło tych oczu 
patrzy w środek serca. 

Pijmy! Pośród pucharów, 
miłość będzie całować goręcej. 

VIOLETTA (wstając) 
Pomiędzy was rozdaję 
wszystkie radosne chwile. 
Wszystko szaleństwem, 
co nie jest przyjemnością. 

Świętujmy! Szybki i płochy 
jest czas święta miłości; 
jest kwiatem, co kwitnie i więdnie, 
i krótkie jego świętowanie. 

Świętujmy! Chcą tego słowa, 
płomienne i pełne pokusy. 

WSZYSCY 
Świętujmy! 
Kielich i pieśń 
ze śmiechem są ozdobą nocy. 
Niech nowy dzień 
zaskoczy nas w samym środku raju. 

VIOLETTA (do Alfreda) 
Życie zamyka się w radości. 

ALFRED (do VIOLETTY) 
O ile się jeszcze nie kocha ... 

VIOLETTA (do ALFREDA) 
Pan mówi, a ja nie rozumiem. 

ALFRED (do VIOLETTY) 
Takie moje przeznaczenie. 

WSZYSCY 
Świętujmy! 

I 



Kielich i pieśń 
ze śmiechem są ozdobą nocy. 
Niech nowy dzień 
zaskoczy nas w samym środku raju. 
(Słychać muzykę w innym pomieszczeniu.) 
Co to? • 

VIOLETTA 
Nie chcecie potańczyć? 

WSZYSCY 
Wyborny pomysł 
i wszystkie głosy są za! 

VIOLETTA 
Chodźmy więc. 

(Kierują się ku drzwiom w głębi, nagle VIOLETTA blednie.) 
Aaaa! 

WSZYSCY 
Co się dzieje? 

VIOLETTA 
Nic, nic. (postępuje kilka kroków) 

WSZYSCY 
Co cię trzyma? 

VIOLETTA 
Chodźmy. 

(Na nowo przystaje.) 
O Boże! 

WSZYSCY 
Znowu. 

ALFRED 
Pani jest chora? 

WSZYSCY 
Nieba, co to znaczy? 

VIOLETTA 
To dreszcz. 
(Wskazuje drugie pomieszczenie.) 
Idźcie już. Zaraz dołączę. 

WSZYSCY 
Będzie zgodnie z pani wolą. 
(Wszyscy wychodzą z wyjątkiem ALFREDA) 

VIOLETTA (wstaje i podchodzi do lustra) 
Co za bladość . 

(odwracając się, spostrzega ALFREDA) 
Pan - tutaj? 

ALFRED 
Słabość minęła? 

VIOLETTA 
Już lepiej. 

ALFRED 
To życie panią zabije. 
Potrzeba pani 
więcej troski o siebie. 

VIOLETTA 
Czy to w mojej mocy? 

ALFRED 
Gdyby było w mojej , 
stałbym na straży 
pani drogiego życia. 

VIOLETTA 
Co pan nie powie. 
Więc nikt się o mnie nie troszczy? 

ALFRED (z ogniem) 
Bo nikt pani nie kocha ... 

VIOLETTA 
Nikt? 

ALFRED 
... poza mną. 

VIOLETTA (ze śmiechem) 
Ach, prawda! Wyleciało mi z głowy! 

ALFRED 
Smieje się pani. 
Tam - w pani - nie ma żadnego serca? 

VIOLETTA 
Serce? Może jakieś jest. 
Ale dlaczego chce pan wiedzieć? 

ALFRED 
Bo gdyby było, 
nie mogłaby pani tak kpić. 

VIOLETTA 
Szczerze pan mówi? 

ALFRED 
Nie kłamię. 

VIOLETTA 
Od dawna mnie pan kocha? 

ALFRED 
Tak. Od roku. 

Pewnego dnia, szczęśliwa i zwiewna 
rozbłysła pani przede mną 
i odtąd, dygocząc, 
żyłem nieznaną miłością; 

miłością, co jest drżeniem 
całego wszechświata, 

co - tajemnicza i wzniosła -
jest sercu rozkoszą i krzyżową męką. 

VIOLETTA 
Ach, jeśli to prawda: trzeba uciekać! 
Mam dla pana tylko przyjaźń. 
Nie umiem kochać, 
ani znieść tak podniosłej miłości. 

Mówię szczerze i po prostu: 
trzeba panu szukać innej. 
Wtedy bez trudu 
zapomni pan o mnie. 

ALFRED 
Miłość, tajemnicza i wzniosła, 
jest sercu rozkoszą i krzyżową męką. 

VIOLETTA 
Wtedy bez trudu 
zapomni pan o mnie . 

GASTON (w drzwiach w głębi) 
Co wy do diabła robicie? 

VIOLETTA 
Dowcipkujemy. 

GASTON 
Jeśli tak, to wszystko w porządku. 

VIOLETTA (do ALFREDA) 
Więc ani słowa o miłości . 
Umowa przyjęta? 

ALFRED 
Jestem posłuszny i odchodzę. (zmierza do wyjścia) 

VIOLETTA 
To pana ostatnie słowo? 
(Odczepia kwiat od gorsetu.) 
Proszę zabrać ten kwiat. 

ALFRED 
Poco? 

VIOLETTA 
Żeby go przynieść z powrotem. 

ALFRED (wracając) 
Kiedy? 

VIOLETTA 
Kiedy zwiędnie. 

ALFRED 
Więc jutro? 

VIOLETTA 
Zatem jutro. 

ALFRED (w uniesieniu, przyjmując kwiat) 
Jestem„. 
Jestem szczęśliwy! 

VIOLETTA 
Wciąż mówi pan, że mnie kocha? 

ALFREDO (gotów do wyjścia) 
O, i to jak bardzo. I jestem szczęśliwy. 

VIOLETTA 
I wciąż twierdzi pan, że mnie kocha? Wychodzi pan? 

ALFRED (wraca i składa jej pocałunek na dłoni) 
Wychodzę. 

VIOLETTA 
Żegnam pana. 

ALFRED 
Spełniwszy wszystkie moje pragnienia. 

VIOLETTA 
Żegnam. 

RAZEM 
Żegnam. 

(Wychodzi. Pozostali wracają, zdyszani po tańcu .) 

WSZYSCY 
Budzi się jutrzenka: 
pora wracać. 
Za pyszną zabawę 
dziękujemy. 

Swiętujący Paryż 
mierzy czas rozkoszą; 

wrócimy, kiedy sen 
tchnie w nas nowe siły. 

(Wychodzą na prawo.) 

I 



VIOLETTA (sama) 
Jakie to dziwne! 
Jak silnie te słowa wyryły się w sercu! 
Prawdziwa miłość ma być dla mnie nieszczęściem? 
Jaką decyzję poaejmiesz, wzburzona duszo? 
Żaden człowiek nie zajął cię jeszcze swoim ogniem. 
O, szczęście 
ciągle nieznane: 
kochać, będąc kochaną! 

I mogłabym tym wzgardzić, 

dla próżnych szaleństw życia takiego jak to? 

Ach, to może właśnie jego 
moja dusza - samotna pośród hałasu -
lubiła malować 

tajemniczymi barwami. 

Jego, co pokorny i oddany, 
czekał na progu cierpiącej kobiety 
i co nową chorobę wzniecił, 
budząc mnie do miłości. 

Do tej miłości, która jest drżeniem 
całego wszechświata, 

która - tajemnicza i wzniosła -
jest sercu rozkoszą i krzyżową męką. 

Szaleństwo! Próżne złudzenie! 
Biedna kobieta, samotna, rzucona 
w środek ludnej pustyni, 
która nazywa się Paryż. 
Czym się łudzę? Co mam robić? 
Świętować! 
Zginąć w wirach rozkoszy. 
Używać życia! 

Na zawsze wolnej, trzeba mi 
frunąć z radości w radość. 
Chcę toczyć życie 
wzdłuż traktów przyjemności. 
Czy dzień wstaje, czy umiera, 
niech radosną mnie zastaje, 
niech ku nowym przyjemnościom 
dąży każda moja myśl. 

ALFRED (zza sceny, pod balkonem) 
Miłości jest drżeniem 
całego wszechświata, 

tajemnicza i wzniosła 
jest sercu rozkoszą i krzyżową męką. 

II AKT 

PIERWSZY OBRAZ 
(Dom letni w okolicach Paryża. Salonik na parterze.) 

ALFRED (wchodzi w stroju myśliwskim, odkłada strzelby) 
Z dala od niej nie ma dla mnie radości . 

Już trzy miesiące miną, 
jak moja Violetta 
rzuciła dla mnie bogactwa, miłostki 
i wytworne zabawy, 
wśród których - nawykła do hołdów -
patrzyła z góry na niewolników swojej urody. 

Teraz, szczęśliwa w tym zakątku, 
dla mnie zapomina o wszystkim. 
W jej obecności, czuję, jak się odradzam, 
i jak - na nowo ożywiony oddechem miłości -
wśród szczęścia wymazuję z pamięci przeszłość. 

Młodzieńczy ogień 

ducha w gorączce 
złagodziła spokojnym, 
pełnym miłości uśmiechem. 

W dniu, kiedy powiedziała: 
„chcę żyć, wierna tobie': 
zapomniałem wszechświat 

i żyję, jak żyje się w niebie. 

(Wchodzi poruszona ANNINA w stroju podróżnym.) 
Annino, skąd wracasz? 

ANNINA 
Z Paryża . 

ALFRED 
Kto cię tam posłał? 

ANNINA 
Moja pani. 

ALFRED 
Poco? 

ANNINA 
Żebym sprzedała konie, 
powóz i co tylko jeszcze posiada. 

ALFREDO 
O czym ty mówisz? 

ANNINA 
Życie tylko we dwoje jest dla niej kosztowne. 

ALFRED 
I nic nie mówiłaś? 

ANNINA 
Nakazano mi milczeć . 

ALFRED 
Nakazano? Jakiej sumy nam trzeba? 

ANNINA 
Tysiąca ludwików. 

ALFRED 
Możesz odejść. 

Pojadę do Paryża. 
Niech ta rozmowa zostanie między nami. 
Jeszcze da się wszystko naprawić. 
(ANNINA odchodzi) 

O, wyrzuty sumienia! O, hańbo! 
I żyłem w takim błędzie? 
Ale wstrętny sen 
przeszyła błyskawica prawdy. 
Umilknij na moment w piersi, 
krzyku zbrukanego honoru. 
Znajdziesz we mnie pewnego mściciela. 
Zmyję z siebie ten wstyd. 

(ALFRED wychodzi. Wchodzi VIOLETTA. Trzyma kilka listów. 
Rozmawia z ANNINĄ. Za nimi GIUSEPPE) 

VIOLETTA 
Alfred? 

ANNINA 
Właśnie wyjechał do Paryża. 

VIOLETTA 
Kiedy wróci? 

ANNINA 
Przed zachodem słońca: 
tak mi nakazał powiedzieć. 

VIOLETTA 
Dziwne. 

GIOSEPPE (podając jej list) 
Do pani. 

VIOLETTA (biorąc list) 
Dobrze. Niedługo 
przyjedzie kupiec. 
Wpuście go natychmiast. 

(ANNINA i GUISEPPE odchodzą. VIOLETTA 
otwiera list. Czyta w samotności) 
Cha! cha! Flora odkryła moją samotnię. 
Zaprasza mnie dziś na tańce. 
(Porzuca list na stoliku i siada) 
Będzie czkać na próżno. 

(Wchodzi GIUSEPPE) 

GIUSEPPE 
Przyszedł jakiś pan. 

VIOLETTA 
To pewnie do mnie. 

(Nakazuje GIUSEPPE wprowadzić gościa.) 

GERM O NT 
Panna Valery? 

VIOLETTA 
Toja. 

GERM O NT 
Jestem ojcem Alfreda. 

VIOLETTA (zaskoczona, prosi, by usiadł) 
Pan? 

GERMONT (siadając) 
Tak, ojcem szaleńca 
gnającego do klęski, 
z winy opętania miłością do pani. 

VIOLETTA (oburzona, wstaje) 
Jestem kobietą, proszę pana. 
I jestem w swoim domu. 
Pozwoli pan, że odejdę 
i to bardziej dla pańskiego, niż dla własnego dobra. 
(chce wyjść) 

GERMONT (na stronie) 
Ma dobre maniery. A mimo tego ... 

VIOLETTA (siada ponownie) 
Został pan wprowadzony w błąd. 

GERM O NT 
On chce oddać pani swój majątek. 

VIOLETTA 
Jak dotąd nie miał odwagi. 
Odmówiłabym. 
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GERMONT (rozglądając się) 
A jednak, ten luksus ... 

VIOLETTA 
Nikt nie wie o cym dokumencie. 
Pozna go pan jeden. (podaje mu pismo) 

GERMONT (czyta) 
Nieba. Cóż to? Wyrzeka się pani 
całej własności? 

Ach, dlaczego przeszłość musi panią oskarżać? 

VIOLETTA (w uniesieniu) 
Ale przeszłości już nie ma. Teraz kocham Alfreda 
i Bóg wymazał przeszłość, 
a razem z nią, moją pokutę. 

GERM O NT 
Doceniam szlachetność pani uczuć. 

VIOLETTA (wstając) 
Jak słodko brzmią te słowa! 

GERM O NT 
I w imię tych samych uczuć 
proszę o ofiarę. 

VIOLETTA 
Ach, nie! Proszę zamilknąć! 
Na pewno poprosiłby pan o coś strasznego! 
Przeczuwałam ... czekałam na pana ... 
Za bardzo byłam szczęśliwa. 

GERM O NT 
Ojciec Alfreda 
zanosi prośbę w imię losu i przyszłości 
dwojga swoich dzieci. 

VIOLETTA 
Dwojga? 

GERM O NT 
Tak. 

Bóg dał mi córkę 
czystą jak anioł. 
Jeżeli Alfred 
nie wróci pośród bliskich, 
jej młody narzeczony, 
- chociaż kochający i kochany -
zerwie zaręczyny, 
zmuszony zniszczyć własne i innych szczęście. 

Ach, proszę nie zmieniać w ciernie, 
różanych kwiatów miłości; 
wiem, że pani serce nie odmówi 
moim prośbom. 

VIOLETTA 
Ach, rozumiem! 
Mam na jakiś czas 
oddalić się od niego. 
To będzie bolesne ... ale ... 

GERM O NT 
Nie o to panią proszę. 

VIOLETTA 
Nieba! Więc o co? 
Ofiarowałam wiele! 

GERM O NT 
To nie wystarczy. 

VIOLETTA 
Chce pan, abym wyrzekła się go 
na zawsze? 

GERM O NT 
Tak trzeba. 

VIOLETTA 
Ach, nie! To - nigdy! 

Nie wie pan, jakie uczucie 
- żywe, ogromne - płonie w mojej piersi! 
Że przyjaciół, ani bliskich 
nie mam w nikim spośród żywych! 
Nie wie pan, że Alfred przysiągł, 
że to wszystko znajdę w nim. 

Nie wie pan jaka choroba 
kładzie cień na moim życiu! 
Ono zbliża się do kresu. 
I mam teraz się go wyrzec? 
Od takiej kaźni 
wolę śmierć. 

GERM O NT 
To wielkie poświęcenie. 
A jednak, proszę posłuchać w spokoju. 
Jest pani piękna i młoda. Z czasem ... 

VIOLETTA 
Ach, proszę przestać ... 
Rozumiem. Nie mogę. 
Chcę kochać tylko jego. 

GERM O NT 
Niech tak będzie . Ale mężczyzna 
odmienia obiekt uczuć. 

VIOLETTA 
Wielki Boże! 

GERM O NT 
Kiedyś, gdy upływ czasu 
rozproszy wdzięk miłości, 

wyłoni się znużenie. 

Co wtedy? Proszę rozważyć: 
nie znajdzie pani lekarstwa 
we wznioślejszych uczuciach, 
bo ten związek 
będzie bez błogosławieństwa. 

VIOLETTA 
To prawda. 

GERM O NT 
Pora więc rozwiać 
zwodniczy sen. 

VIOLETTA 
To prawda. 

GERM O NT 
Niech w pani moja rodzina 
znajdzie anioła i pocieszycielkę! 
Violetto, proszę rozważyć: 
jeszcze czas. 
To sam Bóg, o dziewczyno, 
podsuwa te słowa ojcu rodziny. 

VIOLETTA (z najwyższym bólem) 
Tak to, nieszczęsnej, 
co raz upadła, 
gaśnie nadzieja ponownego wyniesienia. 
I jeśli Bóg przebaczył jej miłosiernie, 
człowiek okaże się bezlitosny. 

GERM O NT 
Niech w pani moja rodzina 
znajdzie anioła i pocieszycielkę! 
Violetto, proszę rozważyć, 
jest jeszcze czas. 
To sam Bóg, o dziewczyno, 
podsuwa te słowa ojcu rodziny. 

VIOLETTA (płacząc) 
Proszę, niech ta piękna i czysta dziewczyna 
dowie się, że był ktoś jeszcze: 
nieszczęsna ofiara, która żyła jedynym 

promieniem szczęścia, 
która poświęca się dla niej i która umrze. 

GERM O NT 
Daj płynąć łzom, nieszczęsna, płacz! 
Najwyższa, widzę, 

jest ofiara, o którą proszę. 
Czuję w duszy twoją mękę. 
Miej odwagę, a twoje szlachetne serce zwycięży. 

VIOLETTA 
Czekam na rozkazy. 

GERM O NT 
Niech usłyszy, że nie jest kochany. 

VIOLETTA 
Nie uwierzy. 

GERM O NT 
Niech pani wyjedzie. 

VIOLETTA 
Podąży za mną. 

GERO MT 
Zatem ... 

VIOLETTA 
Proszę mnie pocałować jak córkę. 
Znajdę siłę. 
(Obejmuje GERMONTA) 
On będzie panu zwrócony, 
ale powróci w smutku. 
By go pocieszyć, 
nadejdzie pan z tamtej strony. (wskazuje mu ogród) 

(VIOLETTA zasiada do pisania) 

GERM O NT 
Co pani zamierza? 

VIOLETTA 
Wiedząc, 

sprzeciwiłby się pan. 

GERM O NT 
Szlachetna pani! Co mogę dla pani uczynić? 
Co mogę uczynić, o szlachetna pani! 

VIOLETTA (wraca) 
Umrę. 

Ale przynajmniej 
nie przeklnie mojej pamięci, 



jeżeli ktoś - ktokolwiek -
zdradzi mu moją mękę. 

GERM O NT 
Nie, szlachetna pani, 
masz żyć i być szczęśliwa. 
Pewnego dnia te łzy 
otrzymają nagrodę nieba. 

VIOLETTA 
Niech pozna ofiarę, 
na którą przystałam z miłości 
tak wielkiej, że jej końcem 
będzie ostatnie westchnie. 

GERM O NT 
Wówczas ofiara złożona z miłości 
otrzyma swoją nagrodę, 
wówczas będzie się pani 
szczycić szlachetnym czynem. 

VIOLETTA 
Ktoś idzie. Proszę odejść. 

GERM O NT 
Serce przepełnia mi wdzięczność. 

VIOLETTA 
Proszę odejść, 

(Obejmujq się) 
Może się już nie spotkamy. 

GERM O NT 
Proszę żyć w szczęściu. 
Żegnam. 

VIOLETTA 
Proszę żyć w szczęściu. 
Żegnam. 

(Odchodzq w stronę drzwi) 

VIOLETTA (płaczqc) 
Niech pozna ofiarę, 
na którą przystałam z miłości 

GERMONT (w drzwiach) 
Tak. 

VIOLETTA 
... tak wielkiej, że jej końcem ... 
(płacz dławi jej głos) 
Żegnam. 

GERM O NT 
Żegnam. 

Proszę żyć w szczęściu. 
Żegnam. 

VIOLETTA 
Proszę żyć w szczęściu. 
Żegnam. 

(GERMONT wychodzi drzwiami ogrodowymi) 

VIOLETTA (siada i pisze) 
Niebiosa, dajcie mi siły. (dzwoni) 

ANNINA 
Pani wzywała? 

VIOLETTA 
Tak. Zanieś 
ten list. 

ANNINA (spoglqdajqc na adres odbiorcy) 
Och! 

VIOLETTA 
Cicho! Idź zaraz. 

(ANNINA odchodzi) 

A teraz napisać do niego. 
Co mu powiem? 
Kto da mi odwagi? 

(Pisze i pieczętuje. Wchodzi ALFRED.) 

ALFRED 
Co robisz? 

VIOLETTA (skrywajqc list) 
Nic. 

ALFRED 
Pisałaś? 

VIOLETTA (zmieszana) 
Tak ... nie ... 

ALFRED 
Co za wzburzenie! Do kogo pisałaś? 

VIOLETTA 
Do ciebie. 

_.........____ 

ALFRED 
Daj mi ten list. 

VIOLETTA 
Nie, nie teraz. 

ALFRED 
Wybacz mi, proszę, 
ale moje zmartwienie„. 

VIOLETTA (wstajqc) 
Co się stało? 

ALFRED 
Ojciec przyjechał ... 

VIOLETTA 
Rozmawialiście? 

ALFRED 
Nie. 
Zostawił list, surowy. 
Czekam na jego przybycie. 
Widząc cię, pokocha. 

VIOLETTA (w wielkim poruszeniu) 
Nie chcę, żeby mnie zastał. 
Pozwól mi się oddalić. 
Powstrzymasz jego gniew. 
(źle hamując łzy) 
Rzucę mu się do nóg, 
nie będzie chciał nas rozdzielić; 
będziemy szczęśliwi, 
bo ty mnie kochasz, 
prawda? 

ALFRED 
Tak, kocham ogromnie. Dlaczego płaczesz? 

VIOLETTA 
Potrzebowałam łez. 

Teraz jestem spokojna. 
(przymuszając się) 
Widzisz? Uśmiecham się do ciebie. Widzisz? 
Teraz jestem spokojna. 
Uśmiecham się do ciebie. Będę tu, wśród tych kwiatów, 
zawsze blisko. Kochaj mnie, 
kochaj, tak jak ja ciebie! Żegnaj! 
(Wybiega do ogrodu.) 

ALFRED 
Jej serce żyje tylko 
miłością do mnie. 

(Siada. Sięga po przypadkowq ksiqżkę, czyta trochę, później wstaje, 
spoglqda na zegar na kominku.) 
Późno. 

Ojciec może już nie przyjedzie. 

GIUSEPPE (wchodzi spiesznie) 
Pani wyjechała. 
Czekał na nią powóz i gna już 
gościńcem na Paryż. 
Wcześniej zniknęła Annina. 

ALFRED 
Wiem, uspokój się. 

GUISEPPE (na stronie) 
Co to znaczy? 
(Wychodzi.) 

ALFRED 
Chce pewnie przyspieszyć 
sprzedaż swojego majątku. 
Ale Annina ma ją powstrzymać. 
(W oddali, w ogrodzie widać sylwetkę ojca.) 
Ktoś jest w ogrodzie. Kto to? 
(Chce wyjść) 

UMYSLNY (w drzwiach) 
Pan Germont? 

ALFRED 
Toja. 

UMYSLNY 
Jedna pani w powozie, 
kawałek drogi stąd, 
dała mi list do pana. 
(UMYŚLNY podaje Alfredowi list, 
w zamian dostaje monetę i wychodzi.) 

ALFRED 
To od Violetty. Dlaczego jestem wzburzony? 
Pewnie mam z nią jechać. 
Czuję strach. Nieba. Odwagi. 
(otwiera list) 
„Alfredzie, gdy ten list dotrze do ciebie ... " 
(jak rażony piorunem, krzyczy) 
Aaaa! 
(pada w ramiona OJCA) 
Ojcze! 

GERM O NT 
Synu. Jak ty cierpisz. 
Nie płacz. 

I 



Wróć do ojca, 
porzuć pychę. 

(Zrozpaczony ALFRED siada przy stole z twarzq w dłoniach.) 

Kto wymazał ci z serca 
prowansalskie morze z lądem? 
Jaki los cię wyrwał 
rodzinnej ziemi? 
Więc choć w bólu, wspomnij, 
że tam zapłonęła dla ciebie radość, 
że tylko tam jeszcze raz 
zalśni dla ciebie spokój. 

Przywiódł mnie Bóg. Nie wiesz jak cierpi 
stary ojciec. Po twoim odejściu, 
dom okrył smutek. Ale jeśli cię znajduję, 
jeśli nie zwiodła mnie nadzieja, 
jeśli głos honoru 
nie umilkł w tobie bez reszty, 
to znak, że wysłuchał mnie Bóg. 

ALFRED 
Czuję w piersi tysiąc węży. 
Zostaw mnie. 

GERM O NT 
Zostawić ciebie? 

ALFRED 
Zemsty! 

GERM O NT 
Nie zwlekaj, 
ruszajmy szybko. 

ALFRED 
Ona jest z baronem Douphol. 

GERM O NT 
Słyszysz? 

ALFRED 
Nie. 

GERM O NT 
Więc przybyłem tu na próżno! 

Nie, nie usłyszysz wyrzutów; 
zapomnijmy, co minęło. 
Miłość, która mnie przywiodła 
potrafi zapomnieć. 
Chodź, zobaczysz w szczęściu 
swoich bliskich wraz ze mną. 

Nie odmawiaj radości 
tym, co długo cierpieli. 
Spiesz, niosąc pocieszenie 
ojcu z siostrą. 

ALFRED 
Ona jest na balu. 
Ach, gnać, 
aby nieść zemstę! 

DRUGI OBRAZ 

(Bogato zdobiona i oświetlona galeria w pałacu Flory. Jedne drzwi 
w głębi, dwoje po bokach. Na prawo, z przodu, stół do gry; na lewo, 
stół z kwiatami i napojami, wiele krzeseł i kanapa.) 

(FLORA, MARKIZ, DOKTOR GRENVIL i inni goście wchodzq 
z lewej strony, pogrqżeni w rozmowie) 

FLORA 
Dzisiejszej nocy 
zabawa maskowa. 
Mistrzem ceremonii będzie wicehrabia. 
Zaprosiłam też Violettę z Alfredem. 

MARKIZ 
Nie słyszała pani? 
Violetta i Germont rozstali się. 

DOKTOR i FLORA 
Naprawdę? 

MARKIZ 
Ona przyjdzie z baronem. 

DOKTOR 
Widziałem ich wczoraj. 
Zdawali się szczęśliwi. 

(Słychać hałas po prawej stronie.) 

FLORA 
Cisza. Słyszycie? 

WSZYSCY (kierujqc się w prawo) 
Nadchodzą przyjaciele! 

(Grupa kobiet przebranych za cyganki wchodzi z prawej.) 

CYGANKI 
My jesteśmy cyganeczki 
przybyłe z daleka; 

z każdej dłoni 
wyczytamy ludzką przyszłość. 

Radząc się gwiazd, 
przenikamy każdy sekret, 
by przepowiedzieć 
przyszłe losy. 

PIERWSZE CYGANKI 
Zobaczmy! 
(spoglqdajqc na dłoń FLORY) 
Pani, droga pani, 
ma bardzo dużo rywalek! 

DRUGIE CYGANKI 
(spoglqdajqc na dłoń MARKIZA) 
Pan, panie markizie, 
nie jest wzorem wierności! 

FLORA (do MARKIZA) 
Doprawia mi pan rogi? 
Zapłaci mi pan za to. 

MARKIZ (do FLORY) 
Do diabła, co to znaczy? 
Te oskarżenia to fałsz! 

FLORA 
Lis zmienia futro, 
nie porzucając grzechu. 
Strzeż się, drogi markizie, 
albo pożałujesz. 

WSZYSCY 
Już, już! Spuśćmy zasłonę 

na przeszłość. 
Co mija, tego nie ma; 
strzeżmy się tego, co będzie! 

(FLORA i MARKIZ ściskajq sobie dłonie. GASTON i inni, przebrani za 
hiszpańskich matadorów i pikadorów, wchodzq spiesznie z prawej.) 

GASTON i MATADORZY 
My jesteśmy matadorzy z Madrytu, 
herosi byczej areny; 
wpraszamy się do zabawy, 
którą Paryż uświetnia karnawał. 

Ta historia pokaże 
jacy z nas kochankowie. 

FLORA, DOKTOR, MARKIZ, CHÓR KOBIET 
Tak, bohaterowie, opowiadajcie! 
Posłuchamy z przyjemnością! 

GASTON i MATADORZY 
Słuchajcie: 

Piquillo - dzielny chwat, 
król biskajskich matadorów, 
moc ma w rękach, śmiałość w twarzy, 
jest panem wszystkich starć. 

Zakochany do szale11stwa 
w jednej pannie z Andaluzji. 
Jednak ta okrutna piękność 
tak do niego rzecze: 

„Chcę zobaczyć jak pięć byków 
w jeden dzień położysz trupem; 
jeśli wygrasz, wrócisz do mnie, 
ja, wraz z sercem, dam ci rękę''. 

„Tak'' - powiedział jej matador 
i wyruszył na arenę, 
gdzie jednego dnia na piasek 
powalił pięć byczych cielsk. 

FLORA, DOKTOR, MARKIZ, CHÓR KOBIET 
Brawo, brawo matadorze, 
bardzo dzielnie się spisałeś, 
jeśli pannie, tym sposobem 
dowiodłeś miłości. 

GASTON i MATADORZY 
Potem wrócił wśród oklasków 
do kobiety ukochanej 
i nagrodę, której pragnął 
odebrał miłości. 

FLORA, DOKTOR, MARKIZ, CHÓR KOBIET 
Tak biskajscy matadorzy 
biorą serca swoich dam. 

GASTON i MATADORZY 
A tutejsze, mniej okrutne, 
biorą dowcipem. 

WSZYSCY 
Bawmy się, wciąż pamiętając 
że fortuna lubi zmiany 
i kto staje w jej turnieju 
bierze, albo traci. 

(Mężczyźni ściqgajq maski. Jedni się przechadzajq, 
inni siadajq do gry. Wchodzi ALFRED.) 

WSZYSCY 
Alfred! Ty? 

I 



ALFRED 
Tak, przyjaciele. 

FLORA 
A Violetta? 

ALFRED 
Nie wiem. 

WSZYSCY 
Piękna zuchwałość! Brawo! 
Akurat siadamy do gry! 

(Wchodzi VIOLETTA u ramienia BARONA.) 

FLORA 
Przychodzi w samą porę! 

VIOLETTA 
Staję na zaproszenie! 

FLORA 
Cieszę się, baronie, 
że pan też je przyjął. 

BARON (cicho do VIOLETTY) 
Germont jest tutaj. Widzi pani? 

VIOLETTA (na stronie) 
Nieba! To prawda. 
(cicho do BARONA) 
Widzę. 

BARON (gniewnie) 
Między tym Alfredem a panią 
nie ma paść jedno słowo. 
Ani słowa! 

VIOLETTA (na stronie) 
Ach, dlaczego przyszłam, 
szalona? Litości, 
wielki Boże! Litości, 
Boże, dla mnie! 

(FLORA siada z VIOLETTĄ na kanapie; podchodzi do nich DOKTOR; 
MARKIZ rozprawia na stronie z BARONEM; GASTON rozdaje karty; 
ALFRED i inni obstawiają; pozostali goście przechadzają się.) 

FLORA 
Usiądź przy mnie. Opowiedz 
nowinki. 

(FLORA i VIOLETTA pogrążają się w rozmowie.) 

ALFRED 
Czwórka! 

GASTON 
Znowu wygrałeś. 

ALFRED 
Nieszczęście w miłości 
przynosi szczęście w grze. 

(ALFRED obstawia i wygrywa.) 

WSZYSCY 
Ciągle wygrywa! 

ALFRED 
Wygram tego wieczora 
i w miłym towarzystwie wygranego złota 
powrócę między pola, 
rozkoszować się wsią. 

FLORA 
Sam? 

ALFRED 
Nie: z tą, co była już ze mną, 
zanim uciekła. 

VIOLETTA (na stronie) 
Mój Boże! 

GASTON (do ALFREDA, wskazując VIOLETTĘ) 
Litości dla niej! 

BARON (do ALFREDA ze źle skrywanym gniewem) 
Proszę pana! 

VIOLETTA (cicho do BARONA) 
Spokojniej, albo idę. 

ALFRED 
Wołał pan, baronie? 

BARON (ironiczny) 
Szczęście panu tak sprzyja, 
że to zachęca do gry. 

ALFRED (ironiczny) 
Tak? Przyjmuję wyzwanie. 

VIOLETTA (na stronie) 
Co będzie? Umieram. 
Litości, wielki Boże! Litości, 
Boże, dla mnie! 

BARON (obstawiając) 
Prawa sto ludwików. 

ALFRED (obstawiając) 
Lewa też sto. 

GASTON (rozdając) 
As ... walet ... 
(do ALFREDA) 
Wygrałeś! 

BARON 
Podwójna stawka? 

ALFRED 
Zgoda. 

GASTON (rozdając) 
Czwórka ... siódemka ... 

WSZYSCY 
Znowu! 

ALFRED 
A więc zwycięstwo! 

WSZYSCY 
Szczerze winszujemy! Los rzeczywiście sprzyja Alfredowi! 

FLORA 
Kroją się wiejskie wakacje 
na koszt barona. 

ALFRED (do BARONA) 
Grajmy dalej! 

(Wchodzi SŁUŻĄCY) 

SŁUŻĄCY 
Kolacja gotowa. 

FLORA 
Chodźmy! 

WSZYSCY 
Chodźmy! 

VIOLETTA (na stronie) 
Co będzie? Umieram. 
Litości, wielki Boże! Litości, 
Boże, dla mnie! 

ALFRED (do BARONA) 
Jeśli chce pan grać dalej ... 

BARON 
Teraz to niemożliwe. 
Na rewanż przyjdzie pora. 

ALFRED 
Służę grą, kiedy wola. 

BARON 
Dołączmy do przyjaciół. 
Później ... 

ALFRED 
Kiedy pan zapragnie. 
(Oddalają się) 

Chodźmy. 

BARON (już daleko) 
Chodźmy. 

(Wszyscy odchodzą, przez moment scena jest pusta.) 

VIOLETTA (wraca, wystraszona, wkrótce potem ALFRED) 
Poprosiłam, żeby przyszedł. 

Czy się stawi? Czy posłucha? 
Przyjdzie, bo nienawiść 
jest w nim silniejsza od moich próśb. 

ALFRED 
Pani wzywała? Czego pani pragnie? 

VIOLETTA 
Proszę, niech pan stąd odejdzie. 
To dla pana groźne miejsce. 

ALFRED 
Ach, rozumiem. To wystarczy. 
Więc mnie pani ma za tchórza? 

VIOLETTA 
Ach, przenigdy! 

ALFRED 
To skąd strach? 

VIOLETTA 
Strach przed baronem. 

ALFRED 
Dzieli nas gardłowa sprawa. 
Jeśli go położę trupem, 
jeden cios pozbawi panią 
kochanka i opiekuna. 
To nieszczęście panią lęka? 
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VIOLETTA 
Ale jeśli on zabije? 
Z wszystkich nieszczęść to jedyne, 
które we mnie budzi strach. 

ALFRED 
Moja śmierć? Co to dla pani? 

VIOLETTA 
Proszę stąd odejść! Natychmiast! 

ALFRED 
Odejdę, lecz przyrzeknij, 
że gdziekolwiek bym nie poszedł, 
ty podążysz tam w ślad za mną. 

VIOLETTA 
Ach, nie! 
Nigdy! 

ALFRED 
Nigdy! 

VIOLETTA 
Idź, nieszczęsny! 

Zapomnij imię splamione hańbą, 
Idź i zostaw mnie, natychmiast! 
Złożyłam świętą przysięgę, 

że nie zbliżę się do ciebie. 

ALFRED 
Komu? Powiedz, kto poprosił? 

VIOLETTA 
Ktoś, kto miał po temu prawo. 

ALFRED 
To Douphol? 

VIOLETTA (z najwyższym wysiłkiem) 
Tak. 

ALFRED 
Więc go kochasz? 

VIOLETTA 
To jest„. Kocham„. 

ALFRED (w uniesieniu biegnie ku drzwiom i krzyczy) 
Hej! Wszyscy do mnie! 

(Wszyscy poprzedni wracają w bezładzie.) 
WSZYSCY 
Wołał nas pan? Z jakiego powodu? 

ALFRED (wskazując VIOLETTĘ, która, posmutniała, 
opiera się o stolik) 
Czy wy znacie tę kobietę? 

WSZYSCY 
Kogo? Violettę? 

ALFRED 
Czy wy wiecie, co zrobiła? 

WSZYSCY 
Nie. 

ALFRED 
Ona cały swój majątek 
roztrwoniła z myślą o mnie. 
Ja - ślepy, podły, nędzny -
godziłem się na wszystko. 

Lecz jeszcze jest czas. 
Chcę zmyć z siebie tę plamę. 
I wzywam was na świadków: 
spłaciłem jej ten dług! 

(Pogardliwym gestem rzuca sakiewkę u stóp VIOLETTY. VIOLETTA 
upada w ramiona FLORY. Niespodziewanie nadchodzi 
OJCIEC ALFREDA.) 

WSZYSCY 
Co za zniewaga! 
Zabiłeś wrażliwe serce! 
Podły potwarco kobiet, 
zejdź nam z oczu. 
Budzisz odrazę. Idź! 

GERMONT (z pełnym godności płomieniem) 
Godny pogardy czyni sam siebie 
kto, nawet w złości, zelży kobietę. 
Gdzie jest mój syn? Nie widzę go tu? 
Nie mogę poznać w tobie Alfreda. 

ALFRED (na stronie) 
Co uczyniłem? Sam się tym brzydzę! 
Zazdrosna furia, zwiedziona miłość 
szarpią mi duszę i dławią rozum, 
a jej przebaczenie jest dla mnie nieosiągalne . 

Chciałem uciekać, jednak nie mogłem, 
przychodząc tu, gdzie przywiódł mnie gniew. 
A kiedy gniew wystąpił z duszy, 
zostawił mi tylko żal do samego siebie. 

FLORA, GASTON, DOKTOR, MARKIZ, CHÓR (do VIOLETTY) 
O, jak ty cierpisz! Jednak - odwagi! 
Tu wszyscy dzielą z tobą twój ból, 

wszyscy, bo masz tu samych przyjaciół, 
więc OSUSZ łzy. 

GERMONT (na stronie) 
Jedyny z wszystkich wiem jakie cnoty 
zamyka w sobie pierś tej nieszczęsnej. 
Wiem, że go kocha, że jest mu wierna, 
jednak, okrutny, muszę milczeć. 

BARON (cicho do ALFREDA) 
Ta straszna plama na czci kobiety 
godzi w nas wszystkich. Lecz ta zniewaga 
nie ujdzie kary. Chcę panu dowieść, 
jak kruszę taką butę. 

ALFRED 
Co uczyniłem? Sam się tym brzydzę. 
Jej przebaczenie jest dla mnie nieosiągalne. 

VIOLETTA (wracając do siebie) 
Nie możesz pojąć 
jak kocha cię to serce, 
które, budząc twoją pogardę. 
daje najwyższy dowód miłości. 

FLORA, GASTON, DOKTOR, MARKIZ, CHÓR 
O, jak ty cierpisz! Jednak - odwagi! 
Tu wszyscy dzielą z tobą twój ból; 
wszyscy, bo masz tu samych przyjaciół, 
więc osusz łzy. 

ALFRED 
Co uczyniłem? Sam się tym brzydzę. 
Jej przebaczenie jest dla mnie nieosiągalne. 

BARON 
Chcę panu dowieść, 
jak kruszę taką butę. 
Ta straszna plama na czci kobiety 
godzi w nas wszystkich. Lecz ta zniewaga 
nie ujdzie kary. 

VIOLETTA 
Lecz przyjdzie dzień, kiedy zrozumiesz, 
dzień, kiedy poznasz, jak cię kochałam. 
Wtedy niech Bóg oszczędzi ci żalu. 
A ja i po śmierci będę cię kochać. 

GERM O NT 
Wiem, że go kocha, że jest mu wierna, 
jednak, okrutny, muszę milczeć. 
(GERMONT wyprowadza SYNA. BARON idzie za nimi. FLORA 
i DOKTOR wyprowadzają VIOLETTĘ do innego pokoju. Pozostali 
rozchodzą się.) 

AKT III 

(Sypialnia Violetty; VIOLETTA śpi w łóżku; ANNINA, 
siedząca obok kominka, również usnęła.) 

VIOLETTA (budząc się) 
Annina? 

ANNINA (budząc się, zmieszana) 
Słucham panią? 

VIOLETTA 
Spałaś, biedaczko? 

ANNINA 
Tak, przepraszam. 

VIOLETTA 
Daj mi łyk wody. 
(Annina wykonuje polecenie.) 
Spójrz tylko, jest jasno? 

ANNINA 
Jest siódma. 

VIOLETTA 
Wpuść trochę światła. 

ANNINA (rozsuwa zasłony i wygląda na ulicę) 
Pan de Grenvil ... 

VIOLETTA 
Prawdziwy przyjaciel. Chcę wstać. Pomóż. 
(Wstaje i upada; później, podtrzymywana przez ANNINĘ 
postępuje wolno ku kanapie. 
DOKTOR przybywa na czas, by jej pomóc.) 

Jaka dobroć! Pomyślał pan o mnie w samą porę! 

DOKTOR (bada jej puls) 
I jak się pani czuje? 

VIOLETTA 
Ciało cierpi, 
lecz dusza jest spokojna. Wczoraj wieczorem 
przyszedł tu ksiądz ze wsparciem. 
Wiara pociesza cierpiących. 

DOKTOR 
A tej nocy? 

VIOLETTA 
Spałam spokojnie. 
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DOKTOR 
A więc odwagi. 
bliża się powrót do zdrowia. 

VIOLETTA 
Och, litościwe kłamstwa 
są przywilejem lekarzy. 

DOKTOR (ściskajqc jej dłoń) 
Żegnam i do zobaczenia. 

VIOLETTA 
Proszę o mnie pamiętać. 

ANNINA (półgłosem, odprowadzajqc DOKTORA do drzwi) 
Co z nią, proszę pana? 

DOKTOR 
Gruźlica da jej jeszcze 
kilka godzin życia. 
(Wychodzi.) 

ANNINA (do VIOLETTY) 
Trzeba odwagi. 

VIOLETTA 
To dzień świąteczny? 

ANNINA 
Cały Paryż szaleje w karnawale. 

VIOLETTA 
Pośród powszechnej zabawy wie Bóg 
jak cierpią nieszczęśliwi. 
Ile zostało w kasetce? (wskazuje kasetkę) 

ANNA (otwiera i liczy) 
Dwadzieścia ludwików. 

VIOLETTA 
Weź dziesięć 

i zanieś biednym. 

ANNINA 
Mało zostanie. 

VIOLETTA 
Dla mnie wystarczy. 
Potem przynieś pocztę. 

ANNINA 
Zostawić panią ... ? 

VIOLETTA 
Nic mi nie będzie. 
I spróbuj się pospieszyć. 
(ANN/NA wychodzi. VIOLETTA dobywa z gorsetu list i czyta przyciszo
nym głosem, bez melodii, ale w rytmie) 
„Pani, obietnica dochowana. 
Pojedynek się odbył. Baron odniósł ranę, 
ale dochodzi do zdrowia. Alfred jest za granicą. 
Sam odsłoniłem mu pani poświęcenie. 
Wróci do pani, szukać przebaczenia. 
Ja też przyjadę. Proszę się leczyć. 
Jest pani godna lepszej przyszłości. 
Giorgio Germont''. 
(w zmartwieniu) 
Za późno! 
(Wstaje) 
Czekam, wciąż czekam i ciągle nie przychodzą! 
(Przeglqda się w lustrze.) 
O, jak ja się zmieniłam! 
Ale doktor daje nadzieję. 
Ach, w takiej chorobie, 
każda nadzieja umiera. 

Żegnam was, minione piękne sny; 
już bledną róże na policzkach, 
brakuje mi tylko miłości ukochanego, 
pocieszenia, wsparcia dla zmęczonej duszy. 
Przychyl się, Boże, do prośby zbłąkanej kobiety ... 
przebacz i przyjmij ją do siebie. 
Wszystko skończone. 
Teraz wszystko skończone. 

CHÓR MASEK (z zewnqtrz) 
Przejście dla bestii, 
króla zabawy, 
co z ukwieconym 
i winno-listnym łbem, 
chce przejść ulicą -
- łagodny rogacz -
czczony fanfarą 
rogów i fletów. 
Ustępujcie, paryżanie 

władcy karnawału! 

Azja z Afryką 
nie mają cudu 
nadeń większego, 

chluby rzeźnika. 
Radosne maski, 
młodzi szaleńcy, 

czcijcie go, 
śpiewem i graniem! 

(ANNINA wraca w pośpiechu.) 

ANNINA (wahajqc się) 
Proszę pani ... 

VIOLETTA 
Co się dzieje? 

ANNINA 
To prawda, że dzisiaj 
czuje się pani lepiej? 

VIOLETTA 
Tak, dlaczego? 

ANNINA 
Proszę obiecać spokój. 

VIOLETTA 
Tak. Co chcesz powiedzieć? 

ANNINA 
Chcę zapowiedzieć niespodziewane szczęście. 

VIOLETTA 
Szczęście, mówisz? 

ANNINA (potwierdzajqc ruchem głowy) 
Tak, proszę pani. 

VIOLETTA 
Alfred! Widziałaś go! 
Idzie tu! Niech się spieszy! 

(ANN/NA potwierdza ruchem głowy i idzie otworzyć drzwi. 
VIOLETTA zwraca się ku wejściu.) 
Alfred? 
(Pojawia się ALFRED, pobladły z poruszenia. 
Rzucajq się sobie w ramiona.) 

Mój ukochany. 
Jaka radość. 

ALFRED 
Moja Violetta! 
O, radość! Jestem winny, 
teraz wiem. Droga! 

VIOLETTA 
A ja wiem to: jesteś mi wrócony. 

ALFRED 
Po tym drżeniu 
poznaj jak cię kocham 
i że bez ciebie nie ma dla mnie życia. 

VIOLETTA 
Jeśli zastałeś mnie przy życiu, 
to znak, że ból nie zabija. 

ALFRED 
Zapomnij cierpienia, ukochana pani, 
wybacz i mnie, i mojemu ojcu. 

VIOLETTA 
Tobie wybaczyć? 
Ja jestem winna, 
ale tylko miłość zrodziła tę winę. 

ALFRED i VIOLETTA 
Już żaden człowiek ani duch, mój aniele, 
nigdy nas nie rozdzieli. 

ALFRED 
Droga: rzucimy Paryż 
i wspólnie przejdziemy przez życie. 
Minione cierpienia dostaną nagrodę, 
a twoje zdrowie rozkwitnie na nowo. 
Będziesz mi oddechem i światłem, 
do których uśmiechnie się przyszłość. 

VIOLETTA 
Drogi: rzucimy Paryż 
i wspólnie przejdziemy przez życie. 

ALFRED 
Tak. 

VIOLETTA 
Minione cierpienia dostaną nagrodę, 
a moje zdrowie rozkwitnie na nowo. 
Będziesz mi oddechem i światłem, 
do których uśmiechnie się przyszłość. 

Wystarczy! Chodźmy do kościoła, 
złożyć dzięki za twój powrót. 
(Chwieje się.) 

ALFRED 
Robisz się blada! 

VIOLETTA 
To nic, wiesz: 
niespodziewana radość 
wnosi wzburzenie w smutne serce. 
(VIOLETTA, wyczerpana, opada na krzesło.) 

ALFRED (przerażony, podtrzymuje jq) 
Boże, Violetta. 
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VIOLETTA 
To choroba. 
Zrobiło mi się słabo. 
Teraz mam siły. 
Widzisz? Uśmiecham się. 

ALFRED (w zmartwieniu) 
Okrutny losie! 

VIOLETTA 
To nic. Annina, przynieś ubranie. 

ALFRED 
Teraz? Poczekaj! 

VIOLETTA 
Nie! Chcę wyjść! 
(ANNINA podsuwa VIOLETCIE suknię; ona próbuje się ubrać, ale, 
ogarnięta słabością, rzuca suknię na ziemię.) 

Wielki Boże! Nie mogę! 
(Opada na krzesło.) 

ALFREDO 
Boże, co się dzieje. 
(doANNINY) 
Idź po lekarza. 

VIOLETTA (też do ANNINY) 
Powiedz, że Alfred do mnie powrócił, 
że wrócił do mnie i do miłości, 
powiedz, że znowu pragnę życia! 
(ANNINA wychodzi.) 
Jeśli twój powrót mnie nie ocalił, 
na całym świecie nie ma ocalenia dla mnie! 
(podnosząc się gwałtownie) 

Ach, Boże! 
Umrzeć tak młodo 
i po tylu cierpieniach; 
umrzeć, na moment zanim 
ustanie długi płacz. 

Ach, żywiona nadzieja 
byłaby więc ułudą, 

na próżno zbroiłam serce 
wytrwałością? 

ALFRED 
Oddechu, 
dreszczu, 
ukochanie mojego serca. 
Niech z twoimi łzami, 
wymieszam swoje. 
Lecz skoro bardziej niż kiedykolwiek 

potrzeba mi wytrwałości 
i ty nie zamykaj serca 
nadziei. 

VIOLETTA 
Okrutny koniec pisany 
naszej miłości. 

VIOLETTO 
Violetto, twoje cierpienie 
zabija i mnie. 

GERMONT (wchodząc z ANNINĄ i DOKTOREM) 
Ach, Violetto! 

VIOLETTA 
Pan? 

ALFRED 
Ojcze! 

VIOLETTA 
Nie zapomniał mnie pan? 

GERM O NT 
Dotrzymuję obietnic, 
przychodzę uścisnąć cię jak córkę, 
szlachetna pani! 

VIOLETTA 
Niestety, późno pan przychodzi. 
(Obejmuje go.) 
Mimo to, jestem wdzięczna. 
Widzi pan, Grenvil? 
Umieram w ramionach tych 
którzy mi są drodzy. 

GERM O NT 
Co pani mówi? 
(Przygląda się VIOLETCIE.) 
Nieba, to prawda! 

ALFRED 
Ty widzisz to, mój ojcze? 

GERM O NT 
Nie zadręczaj mnie; 
zbyt wiele wyrzutów szarpie mi duszę, 
każde jej słowo godzi we mnie jak grom. 
(VIOLETTA wysuwa szufladę i dobywa z niej medalion.) 
Szalony starzec! Zło które wyrządziłem 
teraz dopiero widzę. 

VIOLETTA 
Zbliż się do mnie, posłuchaj, 
kochany Alfredzie. 

Weź. To obraz 
moich minionych dni. 
Niech ci przywodzi na pamięć 
tę, która tak cię kochała. 

ALFRED 
Nie. Nie umrzesz, nie mów tak. 
Masz żyć, miłości. 
Bóg nie przywiódł mnie tutaj 
dla tak straszliwej chwili. 

GERM O NT 
Droga, wzniosła ofiaro 
rozpaczliwej miłości, 
przebacz mi ból 
zadany pięknemu sercu. 

VIOLETTA 
Jeśli skromna dziewica, 
w kwiecie młodości 
da ci serce, niech będzie twoją żoną. Ja tego chcę. 
Podsuń jej ten wizerunek, 
powiedz jej, że to podarek 
od tej, co wśród aniołów 
modli się za nią i ciebie. 

ANNINA, GERMONT, DOKTOR 
Będę płakać, 

jak długo starczy łez. 
Leć ku błogosławionym duchom, 
Bóg wzywa cię do siebie. 

ALFRED 
Śmierć nie może 
tak szybko 
oddzielić cię ode mnie. 
Żyj albo te same mary 
przygarną nas oboje. 

VIOLETTA (z nowym ożywieniem) 
To dziwne. 

ANNINA, DOKTOR, ALFRED, GERMONT 
Co? 

VIOLETTA (mówiąc) 
Ustaje uścisk bólu, 
a we mnie odradza się 
ożywiająca, nieznana siła . 
Ach! Ale ja wracam do życia. Radości! 

(Opada na kanapę.) 

ANNINA, DOKTOR, GERMONT 
O nieba. Umiera. 

ALFRED 
Violetta! 

ANNINA, GERMONT 
Boże. Pomocy. 

DOKTOR (zbadawszy jej puls) 
Nie żyje. 

ANNINA ALFRED GERMONT 
O, bólu! 

Koniec 

Przełożył Michał Bajer 
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OPERA NA ZAMKU 

Dyrektor 

SZYMON RÓŻAŃSKI 

Zastępca dyrektora ds. artystycznych 

WOJCIECH SEMERAU-SIEMIANOWSKI 

Główna księgowa 

MONIKA SAŁDAN 

Kierownik sekcji koordynacji pracy artystycznej 

AGNIESZKA WUNSCH 

Kierownik działu technicznego 

AGATA TYSZKO 

Kierownik działu administracyjno-gospodarczego 

JOANNA PROKOCKA 

Kierownik działu promocji 

KATARZYNA KRAKOWIAK 

Konsultant literacki i dramaturg 

PIOTR URBAŃSKI 

Kierownik działu kadr 

MAŁGORZATA PIGAN 

Specjalista ds. impresariatu 

JOLANTA SZYBUTOWICZ-GRUDZIŃSKA 

Kierownik Hali Opery 

KRZYSZTOF WASILEWSKI 

Opracowanie i redakcja programu 

PIOTR URBAŃSKI 

Opracowanie graficzne programu 

MACIEJ JURKIEWICZ 

produktart.com. pl 

Na okładce plakat Leszka Żebrowskiego 

do Traviaty, 2011. 

W programie wykorzystano materiały archiwalne 

Opery na Zamku - zdjęcia oraz projekty 

scenografii i kostiumów do Traviaty, 

której premiera odbyła się w 1983 r. 
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e~ail: marketing@pesa.pl 
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