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Vincenzo Bellini należy do grupy genialnych XIX-wiecznych 
nieszczęśników, którym los i opatrzność nie pozwoliły żyć 
długo, ale za to krótkość życia wynagrodziły owocami 

wspaniałej twórczości artystycznej. 
Opery Belliniego, zwłaszcza w swej warstwie wokalnej, 

to skończone piękno. Na szczęście w ostatnich latach wróciła 
moda na bel canto, bo dawniej różnie z tym bywało. 

Tłumaczono nam, że włoskie popisy wokalne to martwa 
retoryka, że opera XIX-wieczna jest banalna, że najważniejszy 
w teatrze operowym jest dyrygent, a wspaniali śpiewacy coraz 

mniej potrzebni. 
„Macham na to ręką" - jak mawia pewna stara śpiewaczka 

i niemłoda reżyserka. Zdobyłem się na odwagę namówienia 
solistów i zespołu naszego teatru do zrealizowania „Normy" 

Belliniego i zaproszenia Państwa na to przedstawienie 
w głebokim przeświadczeniu, że korzenie trwałości gatunku 
operowego tkwią w fascynacji sztuką bel canta, romantycznych 

tematach, wielkich interpretacjach z udziałem niezwykłych 
osobowości. 

Spektakl powierzyłem w ręce jednej z najwybitniejszych 
postaci opery włoskiej naszego stulecia, wielkiego polskiego 

scenografa i niezwykle utalentowanego dyrygenta 
brazylijskiego młodego pokolenia. Reszta zależy już tylko 

od najbardziej utalentowanych solistów i naszego, świetnego 
przecież zespołu. 

A poza tym wszystko w rękach Opatrzności! Odważyliśmy się 
bowiem sięgnąć po szczytowe dzieło najwspanialszego okresu 

w historii wokalistyki. 
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Vincenzo Bellini 

Człowiek 

Przesądem jest mniemanie, że geniusz musi wcześniej umrzeć; zdaje mi się, że lata między 
trzydziestym a trzydziestym czwartym rokiem życia uznano za najniebezpieczniejsze dla 
geniusza. Jakże często drażni/em biednego Belliniego proroktefąc mu żartem, że jako geniusz 
musi wcześnie umrzeć dochodząc do niebezpiecznego wieku. Rzecz dziwna! Mimo żartobliwego 
tonu niepokoi/ sięjednak rym proroctwem, nazwa/ mnie swoim ,Jettatore" czyli człowiekiem 
o złym spojrzeniu, rzucającym czary i robi/ zawsze znak przeciwko urokom. Chciał tak bardzo 
żyć, czul nieomal namietną odrazę do śmierci, nie chciał słyszeć o konaniu, lęka/ się tego jak 
dziecko, które boi się spać w ciemnościach„. By/ dobrym kocha'!}m dzieckiem, czasami trochę 
niegrzeczf!Ym, ale wtetfy wystarcza/o tylko zagrozić mu rychłą śmiercią, a zaraz spuszcza/ 
z tonu, spogląda/ blaga/nie i robi/ dwoma wzniesionymi palcami znak przeciw urokom ... Biedf!Y 
Bellini. 
Tak oto, ustami bohatera Nocy florenckich - Maksymiliana, rozpoczynał Henryk 
Heine dwa lata po nagłej i przedwczesnej śmierci Vincenza Belliniego (we wrześniu 
18 3 j r.) swoje krótkie wspomnienia o nim, trafne i wnikliwe, nie bez złośliwości 
wszakże charakteryzując osobę kompozytora, jego styl życia, poruszania się, 

konwersacji w salonach. 
- Więc znal go pan osobiście? Czy by/ ladf!Y? 
- Nie by/ brzydki. Widzi pani, i my mężczyźni nie możemy odpowiedzieć twierdząco,jeś/i 
zadaje się nam takie pytanie co do osoby naszej pici. Byl wybtefalej, smuklej postaci, porusz al się 
zgrabnie, powiedziałbym zalotnie; zawsze „a qua/re epingles"; twarz regularna, podłużna, 
bladoróżowa; wlo.ry jasnopłowe, niemal złote, uczesane w cienkie loczki; wysokie, bardzo 
wysokie, szlachetne czolo; nos prosty; oczy bladoniebieskie; pięknie zakrojone usta; okrąg/a 
broda. Ry.ryjego miały coś nieokreślonego, były bez charakteru, coś jak mleko, i w tej mlecznej 
twarzy mętniał czasem slodkokwaśf!Y wyraz bólu. Ten wyraz cierpienia zastępowa/ w twarzy 
Belliniego brak ducha; ale byl to ból bezglębi; migotał bez poezji w oczach, drga/ beznamiętnie 
dokoła warg tego człowieka. Zdawało się, że mlotfy mistrz chce ten płytki, mdły ból unaocznić 
w cale) swej postaci. Wlov jego uczesane były w sposób marzycielsko me/ancholiJf!Y, ubranie 
leżalo tak tęsknie na wątłym ciele, nosi/ tak itfyllicznie swą hiszpańską trzcinkę, że 

przypomina/ mi zawsze mlotfych pasterzy, których widzimy mizdrzących się w naszych 
sielankowych sztukach, ze zdobf!Jmi we wstążki Jaskami, we fraczkach i spodenkach o JOSf!YCh 
barwach. A chód jego by/ tak dziewiczy, tak elegijny, tak eterycz'!Y· Cały ten człowiek wygląda/ 
jak westchnienie en escarpins (w lakierkach, balowych trzewikach). 
Heine spotykał się z Bellinim wielokrotnie na przyjęciach, kolacjach i zgromadze
niach towarzyskich w salonach Paryża podczas dwuletniego pobytu kompozytora 
w tym mieście, w latach 18 3 3 - 3 5. Między innymi u znanej z biografii Chopina 
księżny Belgioioso, pani Jaubert i u innych paryskich znakomitości, Heine 
rozmawiał„ grywał w bilard, ustępując w tej grze jasnowłosemu Sycylijczykowi 
- jak nazywano tu Belliniego. Miał nad nim natomiast zdecydowaną przewagę 
w grze słów, w sztuce konwersacji i może właśnie dlatego, z zemsty za porażki przy 
stole bilardowym, drażnił łatwowiernego i niezwykle przesądnego kompozytora 
różnymi ponurymi proroctwami, wpędzając go bez żadnych złych intencji zresztą 
w prawdziwe przerażenie. Nagła śmierć Belliniego po kilkudniowej chorobie 
szczerze zasmuciła poetę, na swój ' sposób bowiem zdążył polubić ofiarę swych 
złośliwości, nie mógł sobie jednak odmówić wątpliwej satysfakcji, ~eto on właśnie ją 
wywróżył, ma więc jakieś nadzwyczajne zdolności przepowiadania przyszłości. 
Będąc jako pisarz dobrym obserwatorem bliźnich, Heine przekazał potomnym raczej 
wierny obraz wyglądu i sposobu zachowania się włoskiego kompozytora, pozo
stający zresztą w zgodzie ze świadectwem innych osób z otoczenia Belliniego. Opisał 
go dokładnie takim, jakiego widział w salonach i jak widzieli autora Lunatyczki 
i Normy liczni malarze tworzący jego portrety i podobizny. Potwierdza się więc 
opinia, że podobnie jak jego młodszy przyjaciel - poznany w Paryżu Fryderyk 



Chopin, Bellini był mężczyzną wątłym i eterycznym. Wspomniany przez Heinego 
wyraz bólu świadczył o nienajlepszym zdrowiu Belliniego (cierpiał na przewlekłą 
chorobę wątroby i jelit), zaś określenia mające posmak lekkiej ironii - „a quatre 
epingles" czy „westchnienie en escarpin" - nakazywały raczej myśleć o dbałości 
o modny zewnętrzny wygląd, całkiem zwyczajną i zrozumiałą w salonowych sferach. 
Przecież także Chopin znany był z wytwornej i wyszukanej elegancji. Co się zaś tyczy 
portretów Belliniego, których zachowało się wiele, to jedne - jak ten z lat 
chłopięcych kompozytora, przechowywany w muzeum jego imienia w Katanii 
- przedstawiały go jako dumnego młodzieńca całkowicie przekonanego o własnej 
wyższości i oczekującej go sławie. Portret Belliniego pędzla Guiseppe Patane z 18 f2 
roku, przechowywany w Bibliotece Miejskiej w Palermo, przedstawia go natomiast 
jako człowieka znużonego, zmęczonego - mimo młodego wieku - trudami 
artystycznego i światowego życia: twarz blada, naznaczona chorobą; włosy prze
rzedzone, ukrywające w misternej fryzurze początki łysiny, spojrzenie wyblakłe 
i naznaczone pewną rezygnacją. 
Twarz Belliniego, jak on ca!J - wspominał Heine - mia/a 01vą fizyczną świeżość, ową 
kwitnącą cielesność, ową różową barwę, która wywiera na mnie nieprzyjemne wrażenie, na mnie, 
który lubię raczej to, co martwe i marmurowe. Dopiero później, gdy Belliniego pozna/em bliżej, 
poczułem doń pewną sympatię. Stalo się to mianowicie wtedy,gdy spostrzegłem, że charakter jego 
jest na wskroś szlachetny i dobry. Dusza jego pozostała z pewnością czysta i nie skalana 
wszelkimi szpetnymi kontaktami. Nie brakowa/o mu tej niewinnej dobroduszności, dziecinno
ści, na czym nie zbywa ludziom genialnym choć nie przed każdym się nią popis~ą. 
W tej jednak kwestii złośliwy iemiec dał się zwieść pozorom, a może nie chciał 
mówić o zmarłym niczego złego. Dał się zwieść podwójnie, albowiem twarz 
bynajmniej nie świadczyła o dobrym zdrowiu Belliniego, powtóre zaś, charakter 
Sycylijczyka nie był taki nieskazitelny i wolny od wad, jak mogłoby się zdawać, 
przeciwnie - niczym piękna róża, miał liczne ciernie. A ponieważ Bellini w paryskim 
otoczeniu potrafił się zręcznie maskować - należało to zresztą do stylu życia 

w salonach - o wadach tych wiedziało bardzo niewielu ludzi (zaufani adresaci listów 
kompozytora, jego serdeczny przyjaciel i powiernik - Francesco Floriano i inni). 
Bellini z pewnością nie był złym człowiekiem, przeciwnie, wielokrotnie dawał wyraz 
swej wrażliwości na krzywdę ludzką. Z drugiej jednak strony niepohamowana żądza 
sławy rozbudzona w nim przez najbliższe otoczenie już w latach dziecinnych, 
wykształciła w jego zdawałoby się nieskazitelnym (na podobieństwo anielskich 
melodii z jego oper) charakterze pewne negatywne cechy, jak małostkowość, 
z trudem ukrywaną zazdrość o sukcesy innych, w ostatnich zaś latach życia - zawiść 

połączoną z nadmierną podejrzliwością, czego dowodem była -ciągła obawa, że 
zostanie otruty. Te ciernie w „różanym" charakterze Belliniego zwrócone były 
swymi ostrzami zwłaszcza ku jednemu człowiekowi, którego Bellini w młoqości 
szczerze lubił i podziwiał, i który jako jeden z·pierwszych gratulował mu sukcesów 
jego oper. Człowiekiem tym był Gaetano Donizetti, z którym Belliniemu przyszło 
mieszkać przez pewien czas w tym samym domu w Mediolanie, później zaś 

- w miarę jak zaczęła rosnąć sława i uznanie Donizettiego - uważał go za swego 
największego rywala. Było to tym bardziej przykre, że pogodny i wręcz serdecznie 
- podobnie jak Rossini - nastawiony do ludzi Donizetti, nigdy nie zmienił na 
gorsze swego stosunku do młodszego kolegi, wyrażał się o Bellinim jak najlepiej 
i bardzo przeżył jego przedwczesną śmierć, czczitc jego pamięć specjalnie napisaną na 
tę okoliczność mszą żałobną. 

Wszystkie te ujemne cechy charakteru twórcy Lunatyczki i Normy, jako nie pasujące 
do widealizowanego wizerunku jednego z najbardziej zasłużonych synów Italii, były 
skrzętnie ukrywane przez jego dziewiętnastowiecznych biografów włoskich. Wyszły 
one na jaw dopiero wtedy, gdy kolejne pokolenie operowej publiczności przestało się 
interesować życiem twórcy pięknych oper, skupiając swe zainteresowanie na 
pozostawionej przez niego muzyce. Wtedy też zabrano się do odbrązawiania 
Belliniego z pełną świadomością, że ujawnienie prawdziwego charakteru kom-
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pozytora nie powinno zaszkodzić jego pamięci jako muzyka. Do akcji tej autor 
fundamentalnej pracy o Bellinim (Bellini secondo la storia) wydanej w Parmie w 195 9 
roku - Francesco Pastura, najpoważniejszy i najbardziej wnikliwy, a zarazem 
obiektywny biograf kompozytora, nie mogący się jednocześnie pogodzić z ułomnoś
ciami jego charakteru. 
Wielkim miłośnikiem talentu i pięknych melodiii Belliniego był Piotr Czajkowski. 
- Zawsze żywiłem wielką sympatię do Belliniego - pisał do swej protektorki Nadzieżdy 
von Meck wielki kompozytor rosyjski. - Dzieckiem jeszcze płakałem pod wp(ywem si(y 
uczuć jakie budzi{) we mnie wyszukane, zawsze przeniknięte melancholiąjego melodie. I do dziś, 
nie zważając na liczne jego niedostatki, na płytkość akompaniamentów, na nieprzyzwoicie 
banalne ansamble, na naiwność i bana/ jego rerytatywów - zachowa/em sympatię dla jego 
muzyki. o życiu jego, poza tym, że umarł wcześnie i lryl tkliwym, dobrym człowiekiem, nie 
wiedziałem nic. „ Wydawało mi się, że Bellini powinien !ryć w życiu takq samą dziecięco 
dobroduszną istotą jak Mozart. Po przeczytaniu jego biografii napisanej przez jego 
największego przyjaciela, Francesca Florima - przekona/em się, że nie zważając na swij 
wielki talent, Bellini lryl nader tuzinkowym osobnikiem. Pogrążał się w samouwielbieniu, 
zachwyca/ się każtfym taktem swojej muzyki, nie znosi/ jakichkolwiek sądow nad swoją 
twórczością, wsz(dzie widział wrogów intrygująrych i zawistrrych, chociaż powodzenie nie 
opuszczało go ani na jeden dzień od samego początku aż do końca kariery. Sądząc po jego listach 
nie lubi/ nikogo, o nikogo si( nie troszczy/ i w ogóle nic nie istniało dla niego poza wlasrrymi 
interesami. 
Ta negatywna opinia Czajkowskiego o Bellinim wydaje się jednak mocno przeryso
wana, naznaczona gniewem wielbiciela odkrywającego pęknięcia i rysy wyidealizo
wanego wizerunku uwialbianego idola. Prawda, jak się zdaje, leżała pośrodku . Nie 
ma zresztą powodu wyolbrzymiać negatywnych cech charakteru Vincenza Bel
liniego, gdyż wiadomo że ludzie bez wad mogą istnieć tylko w naszej wyobraźni lub 
życzeniach, zaś konkurencja w sferze sztuki jak i na innych połach ludzkiej 
działalności, walka o utrzymanie raz zdobytej pozycji i sławy, wszystko to zdolne jest 
wypaczać nawet kryształowe charaktery szczególnie u ludzi przeczulonych na 
punkcie własnej osoby, o chwiejnej psychice - do których bez wątpienia zaliczał się 
Vincenzo Bellini. 
Nie ożenił się nigdy prowadząc życie wolnego artysty. Czy oznacza to, że Bellini tego 
nie chciał bądź nie miał szczęścia w miłości? Wszak był bardzo przystojnym, 
pociągającym mężczyzną zwracającym uwagę kobiet. Skoro bowiem mowa o twórcy 
epoki romantycznej i ten temat wydaje się godny zbadania. 
Pierwszy poważny zawód miłosny związany z odmową poślubienia panny z bogate
go neapolitańskiego rodu Fumarollich, zakochanej w nim głębokim uczuciem 
Magdaleny, przeżył kompozytor jeszcze w okresie studiów w Neapolu. Magdalena, 
którą z czasem przestał się interesować zmarła zresztą na krótko przed nim w stanie 
panieńskim - uschła z niespełnionej miłości. atomiast pierwszy dłuższy, trwający 
około sześciu łat romans z kobietą zamężną zresztą, nawiązał Bellini w 1828 roku 
w Genui, przy okazji premiery opery Bianka e Gernanda. Poznał wówczas w salonie 
markizy Lomelini-Tulot młodą damę - panią Giudittę Turinę z domu Cantu, żonę 
właściciela posiadłości ziemskiej w Casalbutto (prowincja Parmy) - Ferdynanda 
Turiny. Bardzo szybko między młodym kompozytorem a niebrzydką, pełną 
wdzięku, inteligentną i starannie wykształconą, kochającą sztukę (a zwłaszcza opery 
Belliniego) kobietą, nawiązała się silna więź uczuciowa. Mąż pani Turiny, typowy 
właściciel ziemski spędzający czas na pracach rolniczych i polowaniach, nie miał nic 
przeciwko tej znajomości, przeciwnie - zdawała się mu pochlebiać, pozo.stawał 
w jak najlepszych stosunkach z Bellinim traktowanym na prawach przyjaciela domu. 
Spotykał się z panią Turina to w Mediolanie, to w Wenecji, to jeszcze gdzie indziej, 
łato zaś spędzał z reguły w jej i jej małżonka posiadłości - w pięknym pałacu 
w Casalbuttano. Idylla ta przerywana była z rzadka wybuchami ~azdrości, jako że 
przyjaciółka kompozytora jako osoba zaborcza, chciała mieć Belliniego wyłącznie dla 
siebie, a mówiło się wokół szeptem o jego romansach ze sławnymi śpiewaczkami. 
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Wierny od lat współpracownik Belliniego - Felice Romani, do którego tekstów 
powstało aż 6 oper, tłumacząc się z niepowodzenia Betrice di Tenda w Wenecji w I 8 3 3 
roku, obarczył winą za ten fakt Belliniego. W artykule opublikowanym w piśmie 
Minerwa wytknął kompozytorowi nie tylko braki wykształcenia i niechęć do pracy, 
maestro mia/ zbytr zajętą glowę trzema Gudittami, by mógl się skupić na muzyce - napisał. 

W odpowiedzi na opublikowanie imienia swej żony wśród przyjaciółek Belliniego, 
pan Turina zażądał rozwodu i otrzymał go. Bellini tymczasem wyjechał do Londynu, 
a Giuditta Turina pozostała sama ze swymi ·zmartwieniami, rychło też popadając 
w kłopoty finansowe. A jakie nazwiska nosiły pozostałe dwie Guiditty, o których 
pisał Romani? 
Drugą była sławna śpiewaczka Giuditta Grisi, pierwsza odtwórczyni roli Romea 
w operze I Capuleti e i Montecchi, z którą Bellini miał krótkotrwały romans. Trzecia 
Giuditta, to sławna primadonna Giuditta Pasta, ale z nią pozostawał Bellini 
w bliskich, lecz czysto przyjacielskich stosunkach opartych na płaszczyźnie zawodo
wej i artystycznej. Pasta nie musiała zresztą i nie chciała szukać bliższej znajomości 
z mężczyznami ponieważ jej małżeństwo z muzykalnym prawnikiem - Giuseppe 
Pastą układało się szczęśliwie. Przez pewien czas natomiast nosiła się z zamiarem 
wydania swej siedemnastoletniej córki - Lelii za znacznie od niej starszego, lecz 
wyglądającego młodo Belliniego. Szybko jednak zrezygnowała z tego zamiaru 
świadoma niestałości uczuć niezwykle wrażliwego na niewieście wdzięki przyjaciela. 
Biografowie Belliniego, zwłaszcza Arnaldo Fraccaroli, wspominają też o staraniach 
kompozytora o pozyskanie względów śmiertelnej rywalki Pasty - Marii Malibran, 
poznanej przez Belliniego w Londynie wiosną I 8 3 3 roku przy okazji występów tejże 
w Lunatyczce na scenie Drury Lane Theatre. Starania te jednak skończyły się 

niepowodzeniem głównie dlatego że Malibran była związana z innym mężczyzną 
- sławnym skrzypkiem belgijskim Charlesem Beriot. 
I jeszcze jedna kwestia: Bellini a Chopin - albowiem często w biografiach obydwu 
kompozytorów ich nazwiska zestawia się obok sie~ie. Czy pomiędzy dwudziestotrzy 
letnim Fryderykiem, a starszym od niego o lat dziewięć Sycylijczykiem zawiązała się 
w Paryżu przyjaźń - jak podają włoskie źródła, czy konwencjonalna salonowa 
znajomość - jak utrzymują niektórzy polscy historycy i chopinolodzy, nie wiemy. 
Dla Chopina ( ... ) pięk!!Jm epizodem byla przyjaźń jego od roku 1833 z Bellinim - pisał 
w s.wej fundamentalnej biografii Chopina Ferdynand Hoesick. Odkąd twórca 
„Normy", dla której Chopin mia/ kult prawdziwy, zjechał do Paryż.a, odtąd zaczęła sięjego 
przyjaźń z twórcą Nokturnów. ŁĄczyla ich pewna duchowa Wahlverwandschaft, bo sporo 
rysów, i jako ludzie i jako muzycy mieli wspólf!Jch, Jakoż. zaprzyjaźnili się bardzo prędko, a co 
ważniejsze, ż.e Chopin, który w ogóle nie byl skory do zawierania przyjaźni, zwłaszcza 
z cudzoziemcami, powziął bardzo gorącą .rympatię do Belliniego. Przede wszystkim zachwyca/ 
sięjego muzyką do tego stopnia, ż.e nawet chwilowo byl po.d jej wp!Jwem, a w każ.dym razie pod 
silf!Jm urokiem, który się bezwiednie odbił w jego niektórych kompozycjach z tego czasu (co 
nawet Schumann zauważy/), a po wtóre mia/ istotną słabość do nies!Jchanie mi/ego i zacnego 
człowieka, jakim byl JJ letni wtedy Bellini. Gdy 24 stycznia !83; roku wystawiono 
w Theatre-ltalien „Purytanów", która to opera zdobyła sobie w Paryż.u wyjątkowy sukces, 
Chopin by/ z calą admiracją dla tego dzieła, z czym oczywiście nie krył się przed autorem (. .. ) 
Nieoczekiwana śmierć Vincenza Belliniego 2 3 września 18 3 5 roku w sile wieku 
i pełni sił twórczych, w osiem miesięcy po bardzo udanej premierze jego ostatniej 
opery, przeczyła cytowanej wcześniej opinii Heinego o dobrym zdrowiu kom
pozytora. iemiecki poeta nie wiedział, że kilka lat wcześniej w Mediolanie, Bellini 
uległ atakowi poważnej choroby wątroby i jelit. Tajemnicze zaś okoliczności 

towarzyszące jego śmierci, fakt, że w czasie krótkotrwałej choroby został całkowicie 
odizolowany od przyjaciół i znajomych, stal się przyczną plotki, że być może został 
otruty. Wprawdzie późniejsza sekcja zwłok kompozytora przeprowadzona na 
wyraźny rozkaz króla Ludwika Filipa dała negatywny wynik ujawniając nieuleczalną 
chorobę, istniały podstawy do podejrzeń, gdyż właściciele willi w której zmarł Bellini 
- państwo Lewis, byli ludźmi o dość wątpliwej reputacji. Podczas choroby Bellinim 
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opiekowała się - podobno bardzo troskliwie - jego ostatnia przyjaciółka, pani' 
Lewis Olimpia, która jednak na krótko przed śmiercią kompozytora wyjechała wraz 
z mężem w nieznane. 

2. Artysta 

Krótkie, trwające zaledwie 34 lata życie Vincenza Belliniego zamknięte klamrą dat 
1801 - 18 3 5 przypadło na niezwykle ciekawy z historycznego punktu widzenia okres 
zwany epoką przełomu, w którym na gruzach zmiatanego z powierzchni ziemi 
starego, osiemnastowiecznego feudalnego porządku rodziły się nowe struktury 
rządzenia państwami, nowy styl życia, nowa obyczajowość, wreszcie nowy styl 
w sztuce zwany Romantyzmem. 
Mozart od dziewięciu lat już nie żył, w 1801 roku - kiedy na świat przyszedł twórca 
Lunatyczki - zmarł też sławny Domenico Cimarosa. Beethoven komponował 
właśnie Sonatę „Księżycową", III Koncert fortepianowy i II Symfonię. Twórca pierwszej 
niemieckiej opery romantycznej - Karol Maria Weber miał zaledwie pięć lat, 
a Gioacchino Rossini i Gaetano Donizetti - starsi od Belliniego jego koledzy po 
piórze - też byli małymi dziećmi. We Włoszech dominowała niepodzielnie opera 
reprezentowana przez kompozytorów tak krajowych, jak i tych działających poza 
granicą Italii: Luigiego Cherubiniego, Gaspare Spontiniego, Simone Mayra, czy 
najstarszego z nich - Nicolo Picciniego, zmarłego na rok przed urodzeniem 
Belliniego. 
Dzięki poparciu księcia Sanmartino, wielmoży i nadintendenta rodzinnej prowincji 
na Sycylii, rada miejska Katanii przyznała młodemu Belliniemu stypendium na pełny 
okres nauki w Neapolu, lecz z obowiązkiem zdawania sprawy co pół roku 
z postępów w nauce, czyli nadsyłania co pół roku kolejnych utworów. Egzaminy 
wstępne zdał Bellini celująco i w krótkim czasie stał się jednym z najbardziej 
wybijających się studentów konserwatorium San Sebastiano. Był w tym konser
watorium zwyczaj powierzania któremuś z najzdolniejszych studentów zaszczytnego 
zadania skomponowania przeznaczonej do wystawienia studenckimi siłami, niewiel
kich rozmiarów opery. W ten sposób, skomponowana w 1824 roku pierwsza opera 
Belliniego do libretta A. L. Trottoli - Adelson i Salvini przyniosła mu pierwszy 
sukces. Jego miarą była decyzja rektora konserwatorium, iż po premierze w kar
nawale, miala być grana w każdą niedzielę 1825 roku. Natomiast pierwszą większą, 
pełnospektaklową operą Belliniego była Bianca e Gernando do libretta D. Gilardoniego 
wystawiona w słynnym Teatro San Carlo w eapolu w maju 1826 r. i wznowiona 
w dwa lata później w Genui. Dzięki temu dziełu, 2 7-letni kompozytor znalazł się 
w centrum zainteresowania włoskiej operowej publiczności, w samym środku 
operowego życia Italii. Nawiązał znajomość z ówczesnym „królem" impresariów, 
wszechpotężnym i wpływowym Domenico Barbają zyskując jego uznanie i sympatię, 
a co najwżniejsze - poparcie, dzięki czemu uzyskał zamówienie na nową operę, tym 
razem już dla La Scali (miał nią być Pirat). Największe jednak - jak się zdaje 
- znaczenie dla dalszej kariery Belliniego miało nawiązaneie współpracy (po 
przeniesieniu się do Mediolanu w l 8 2 7 r.) ze znakomitym librecistą, dostarczycielem 
wartościowych tekstów wielu kompozytorom operowym, cenionym poetą - Felice 
Romanim. Współpraca rozpoczęta Piratem (II Pirata) wystawionym w La Scali 
w październiku 1827 roku zaowocowała dalszymi pięcioma operami pisanymi na 
przestrzeni sześciu lat. Były to: Zaira, I Capuletti e i Montecchi, Lunatyczka, Norma 
i Beatrice di Tenda. 
Rozpoczęta wielkim sukcesem Pirata (ze sławnym Gionannim Rubinim i Heneriettą 
Meric-Lalande w rolach głównych) szczęśliwa passa w życiu i karierze kompozytors
kiej Belliniego trwała do końca jego krótkiego życia, z rzadka tylko przerywana 
chwilowymi upadkami lub niepowodzeniami kilku jego dzieł. Lunatyczka wykonana 
po raz pierwszy 6 marca l 8 3 l roku otworzyła mistrzowski, w pełni dojrzały okres 
w twórczości Belliniego. Wystawiona zaś w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 
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18 3 1 roku w La Scali Norma, mimo chłodnego przyjęcia, ugruntowała sławę 

Belliniego w świecie. Jego opery, a zwłaszcza Lunatyczka i Norma cieszyły się 

ogromną popularnością nad Sekwaną. I to być może skłoniło Belliniego do 
osiedlenia· się po kilkumiesięcznym pobycie w Londynie, w stolicy Francji. 
Zamieszkawszy w domu Bain Chinois przy rue de la Michodiere, szybko nawiązał 
liczne znajomości stając się w krótkim czasie jedną z najbardziej lubianych 
i najpopularniejszych postaci artystyczno-towarzyskiej soviety. Niestety świetnie 
rozwijającej się karierze Belliniego położyła kres jego przedwczesna śmierć. a czele 
komitetu pogrzebowego stanął przybyły specjalnie w tym celu do Paryża Gioacchino 
Rossini. On też przesłał matce kompozytora do Katanii finansowe wpływy 
z przedstawień Purytanów. Po uroczystościach pogrzebowych w Kościele Inwalidów, 
w których wzięli udział najwybitniejsi soliści, chór i orkiestra Teatru Włoskiego, 
Belliniego pochowano w kwaterze artystów na cmentarzu Per Lachais. Dziewięć lat 
później w pobliżu jego grobu spoczął Fryderyk Chopin. 
Jedenaście lat później, 1 5 września 1876 roku odbyła się uroczysta ekshumacja zwłok 
Belliniego i po wygłoszeniu mów przez oficjalne francuskie i włoskie osobistości, 
trumna z prochami kompozytora w asykie kompanii honorowej - jako że Bellini 
był kawalerem Legii Honorowej - została przetransportowana do specjalnego 
pociągu, który zawiózł ją do ojczyzny. 23 września w 41 rocznicę śmierci Belliniego, 
jego szczątki spoczęły w Katedrze w K~tanii. _ 

3. Dzieło - „NORMA" 

Bardzo udana premiera ósmej kolejnej opery Belliniego - Lunatyczki, postawiła jej 
twórcę w rzędzie najmodniejszych i najpopularniejszych kompozytorów operowych 
Europy. Rychło też dyrekcja La Scali podpisała z nim kontrakt na skomponowanie 
następnego dzieła. Autor fabularyzowanej monografii Belliniego - Arnoldo Frac
caroli podaje, iż to właśnie pani Giuditta Turina (pamiętna przyjaciółka kom
pozytora) dostarczyła mu tematu do tej nowej opery, zwracając jego uwagę na 
odnoszący właśnie sukces w paryskim teatrze Odeon, dramat Alexandre Soumeta 
- Norma czyli Dzieciobójstwo. Podobno to Giuditta Turina sprowadziła z Paryża tekst 
sztuki i dała go do przeczytania Belliniemu. Ten zafascynowany klasycystycznym 
patosem dzieła, tragedią i wielkim poświęceniem tytułowej bohaterki, wreszcie 
emocjami emanującymi z treści Normy - zwrócił na nią uwagę Romaniego, prosząc 
go o napisanie libretta. 
Tymczasem w lecie l 8 3 l r. do Mediolanu zawitała epidemia cholery wypędzając 
znaczną część bogatszych mieszkańców, w tym także Belliniego na wieś. Z nieodłącz
ną przyjaciółką, Giudittą Turiną oraz kilkoma osobami, Bellini udał się na letni 
wypoczynek do miejscowości Moltrasio nad jeziorem Como. ie spieszył się zbytnio 
z robotą licząc, że epidemia wpłynie na przesunięcie terminu premiery Normy 
wyznaczonego na koniec grudnia l 8 3 1. W połowie sierpnia wrócił jednak do 
Mediolanu i napisał dla Giuditty Pasty list z prośbą objęcia roli, która z pewnością 
przypadnie jej do gustu: Romani jest przekonany, że dzięki Pani encyklopet:!Jcznemu 
charakterowi, podobnemu do charakteru Normy, opera odniesie wielki sukces. 
Wątpliwe by przymiotnik „encyklopet:!Jczny" mógł mile połechtać ambicję śpiewaczki, 
na pewno jednak odnosił się do jej wszechstronności repertuarowej i interpretacyj
nej. Sławna bowiem, licząca 3 1 lat i znajdująca się u szczytu błyskotliwej kariery 
Giudicta Pasta, oklaskiwana entuzjastycznie we wszystkich większych stolicach 
Europy, z równą bowiem łatwością i swobodą wykonywała partie Mozartowskie 
(Donna Elwira, Cherubin), jak dramatyczne (Medea w operze Simone Mayra), 
tragiczne (Romeo lub Juli a w operze Niccolo Zingarellego ), bądź lekkie, klasycys
tyczne. 1 września 18 3 1 roku Bellini donosił listownie Giuditcie Turinie, że właśnie 
ukończył sinfonię (uwerturę) do Normy i początkowy chór, z którego jednak nie jest 
w pełni zadowolony. W połowie grudnia zaś, przyjaciel Belliniego z czasów 
neapolitańskich będący sam znakomitym kompozytorem - Saverio Mercadante, 

pisał w liście do innego przyjaciela Belliniego, Francesca Florimo, że lada dzień 
rozpoczną się próby Normy. Czasu nie było zaś wiele, gdyż premiera opery w La Scali 
została wyznaczona na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. W taki oto sposób 
Bellini nie będący - w przeciwieństwie do piszących bardzo szybko Rossiniego 
i Donizettiego - komponujący wolno, z trudem i dużymi oporami, zdążył jednak 
w trzy miesiące stworzyć jedno ze swych największych arcydzieł, a także arcydzieł 
całej epoki XIX-wiecznego bel canta. Słuchając nastrojowej, „księżycowej" modlit
wy Normy z I aktu rozpoczynającej się od słów „Casta Diva ... " stanowiącej jeden 
z najwyższych wzlotów bel canta warto wiedzieć, iż tę piękną melodię zmienił Bellini 
aż dziewięć razy zamęczając Romaniego żądaniami zmian w tekście. Bardzo 
odpowiedzialna zaś Giuditta Pasta, przerażona ukrytymi w niej trudnościami 

(Brakiem chwili wytchnienia, oddechu na przestrzeni aż 8 5 taktów jak twierdziła) 
a także tym, że nie będzie w stanie wydobyć całego jej piękna - odmówiła śpiewania. 

Ubłagana przez kompozytora zgodziła się raz jeszcze przestudiować tekst muzyczny, 
a w dniu premiery sprawiła Belliniemu miłą niespodziankę przysyłając mu ... lampkę 
nocną i bukiecik kwiatów z dołączonym bilecikiem wyjaśniającym sens tej niezwykłej 
przesyłki: Oto są mistrzu niemi świadkowie moich studiów nad Normą - lampka w nocy, 
kawiaty - w dzień, zmagań i obaw czy będę godna Pańskiego geniuszu. 
Kłaniając się w dniu 26 grudnia, po zakończonym pierwszym przedstawieniu Normy 
publiczności sławnego teatru, primadonna mogła doznać uczucia zawodu, mogła też 
pomyśleć, iż owe studia poszły na marne. Mediolańczycy przyjęli bowiem operę 
chłodno, przez sympatię tylko dla kompozytora nie okazując jawnej wrogości. 
Przeczulony na punkcie sukcesów własnych dzieł Bellini w liście do Florima dał 
wyraz swemu nieszczęscm: a papier - kto wie czy nie zroszony łzami - rzucił 

rozpaczliwe słowa: Fiasko, fiasko, kompletne fiasko. Publiczność zachowywała się tak, 
jakby przyszła mnie osądzić i zgotować operze taki sam los, jaki spotka/ tę nieszczęsną 
kapłankę. Rozpaczliwy list zawierał jednak nutę optymizmu: Cztefę się wszak 
dostatecznie mlot:!J i silny bym mógl wydźwignąć się szybko po tym straszliwym upadku. 
Rosnące z wieczora na wieczór zainteresow.anie cą chłodno przyjętą zrazu operą, 
zmieniające się bardzo szybko w entuzjazm kazało Belliniemu zweryfikować 

niekorzystną początkowo opinię o premierze Normy. Zaś fakt wykonania opery 
w ciągu jednego tylko sezonu 1831 / 32 La Scali aż 39 razy pozwalał mówić 

o niemałym sukcesie. Premiera w dniu 26 grudnia nie była zresztą kompletnie 
nieudana, skoro niektóre fragmenty dzieła, jak np. „Casta Diva" czy marsz wojenny 
były bardzo gorąco oklaskiwane. Dla Belliniego opinia mediolańskiej publii;zności 
o Normie miała szczegolne znaczenie, jako że od niedawna zaczęła się jego niezdrowa 
konkurencja z Donizettim, który w tym samym sezonie wystawił w La Scali swoją 
najwybitniejszą aktualnie operę Annę Bolenę i przygotowując się do premiery kolejnej 
- Hugo, hrabia Paryża. Ponadto zaś, równolegle z ormą w sławnym mediolańskim 
teatrze triumfy święcił również Otello Gioacchino Rossiniego. 
Gdy Norma zaczęła bardzo szybko wchodzić na inne sceny operowe Italii i za granicą 
(w samym tylko Paryżu od dnia premiery 8 grudnia l 8 3 5 roku do roku 1909 została 
wykonana aż l 8 5 razy!) Bellini w aureoli zasłużonej sławy odbył triumfalną podróż 
do eapolu i na ojczystą Sycylię witany wszędzie po królewsku, jako trzeci z trójcy 
najsławniejszych włoskich kompozytorów operowych. Niezrównaną odtwórczynią 
tytułowej roli w ormie była przez wiele lat Giuditta Pasta . Z czasem jednak, gdy jej 
piękny głos zaczął tracić świeżość musiała oddać palmę pierwszeństwa swej 
śmiertelnej rywalce - Marii Malibran, która niestety krótko cieszyła się szczęściem 
wykonywania belliniowskich ról, gdyż już w 18 36 roku zmarła w skutek nieszczęś
liwego wypadku (spadła z konia). Mąż znakomitej śpiewaczki, słynny skrzypek 
Charles Beriot wzniósł Marii wspaniały grobowiec przyozdabiając go jej posągiem 
w roli ormy. 

Wojciech Marucha 
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NORMA na scenach świata 
(fragmenty dokumentacji) 

1831 - Mediolan, La Scala. Prawykonanie dzieła 26 grudnia. W roli tytułowej wystąpiła 
Giuditta Pasta, Adalgisa-Giulia Grisi, Pollione-Domenico Donzetti, Oroveso-Carlo Negrini. 

1833 - Wiedeń, 11 maja w niemieckim przekładzie J. von Sevfrieda; 29 kwietnia 1 8 3 l w wersji 
oryginalnej; Londyn, Haymarket Theatre 20 czerwca w wersji oryginalnej. 

1834 - Madryt, 16 stycznia w wersji oryginalnej; Rzym, 18 stycznia pod tytułem La Foresta 
d'Irminsul; Ponadto dzieło wystawiono w tym samym roku w Berlinie, Corfu, Budapeszcie. 

1835 - Praga, 20 lutego w języku niemieckim; Barcelona, 4 czerwca w oryginale; ponadto 
w Lisbonie, Petersburgu, Zagrzebiu i Paryżu. 

1836 - LWÓW, j kwietnia, premiera w wersji oryginalnej; ponadto Meksyk, Havana, 
Clausenberg (w języku węgierskim). 

1837 - WILNO, latem, w języku niemieckim; ponadto w Petersburgu (po rosujsku), Basylei, 
Rydze, Lyonie. 

1838 - Algier, podczas Karnawału (w oryginale); Liego, 10 maja (po niemiecku). 

1839 - Amsterdam, w języku niemieckim (w tym samym roku opublikowano w Utrechcie 
anonimowy przekład libretta na język holenderski); ponadto w Helsinkach, Hadze (w języku 
francuskim!) i Odessie. 

1840 - Palma na Majorce, podczas Karnawału; ponadto w Kopenhadze (po duńsku) w Brukseli, 
Moskwie, Atenach i na Malcie. 

1841 - Philadelphia, 11 stycznia w angielskim przekładzie J. R. Fry'a (operę wystawiono tego 
samego dnia w dwóch różnych teatrach!):, ponadto w owym Jorku 25 lutego (po angielsku) 
oraz w Nancy, Sztokholmie, Dublinie i Konstantynopolu. 

1842 - owy Orlean, 3 1 grudnia (w oryginale); ponadto w Jassy, Smyrnie i Bukareszcie. 

1843 - WARSZAWA, Teatr Wielki (w oryginale). 

1845 - WARSZAWA, Teatr Wielki, 8 maja (w polskim przekładzie J. Jasińskiego); ponadto 
w Santiago de Chile. 

1851 - San Francisco w języku oryginału. 

1874 - Orange, 23 sierpnia, spektakl na wolnym powietrzu w Teatrze Rzymskim. 

1901 - Sofia, prawdopodobnie w przekładzie bułgarskim S. Christowa opublikowanym 
drukiem w tym samym roku. 

1927 - Wiedeń, 22 listopada (w języku niemieckim); Nowy Jork (w wersji oryginalnej). 

1929 - Londyn, Covent Garden, 28 maja (w wersji oryginalnej). 

1935 - Paryż, 11 czerwca (w języku oryginału); ponadto w Pradze i w Bukareszcie. 

1980 - Avignon, Theatre Municipale ( j. 12). Dyr. Leenart, reż. Dalia Corte, scen. Mastromatei 
(Cavalotto. Wykonawcy: M. Caballć, A. afć, N. Todisco, B. Giaiotti; Londyn, Covent Garden 
(23. II). D yr. L. Gardelli, reż. i scen. P. L. Pizzi. Wykonawcy: Sh. Verrctt, J. Veasey, Ch. Craig, 
S. Siepi. 

1982 - Rouen, Thećatre des Arts (24.10). D yr. P. Ethuin, reż. Zannacaro, scen. Thillard. 
Wykonawcy: G. Dimitrova, M. L. ave, B. Rufo, G. Casarini. 

1984 - Genewa. Grande Thćatre (II. 10 ). Dyr. G. G;vazzeni, reż. i scen. P. L. Pizzi, 
Wykonawcy: E. Connell, A. Miltschewa, G. Herighi, D . Kavrakos. 

1986 - Barcelona (24.04). D yr. R. Bonynge, reż. F. Colusso, scen. F. Villagrossi, P. L. Cavalotti. 
Wykonawcy: J. Sutherland, D . Soffel, J. Pinto, G. Surjan. 

1987 - Santiago de Chile, Teatro Muncipal (14.08). D yr. N. Rescigno, reż. M. Rennison, scen. 
J. Pascoe. Wykonawcy: R. Plowright, M. Dupuy, W. D onati, N. Meneghetti; Londyn, Covent 
Garden (13.02). D yr. J. Pritchard, reż. J. Coplay, scen. R. Don/B. Rngwood. Wykonawcy: 
M. Price, A. afć, G. Giacomini, G. Howell. 

1989 - Strasburg (9. 11). D yr. G. Carella, reż . R. Giacchieri, scen. F. Giorgi. Wykonawcy: 
M. Dragoni, Ch. Dubarry, G . Siera, L. Roni. 
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MELO DRAM 
Wyk: Zinka Milanov, Blanche Thebom, Gino Penno, Cesare Siepi, Orkiestra i Chór 
Metropolitan Opera. D yr. Fausta Cleva. · 

HUNT 
Maria Callas, Giuletta Simonato, Mario del Monaco, Nicola Zaccaria. Chór 
i Orkiestra La Scali w Mediolanie dyr. Antonio Votto. Płyta zawiera równtez 
fragmenty Lunatyczki Belliniego Wyk: Maria Callas, icola Monti, Forenza 
Cossotto, Eugenia Rati i Nicola Zaccaria. 
3CD Hunt p 7. Dystrybucja Auvidisc. 

DECCA 
Joan Sutherland, Monsserat Caballe, Luciano Pavarotti, Samuel Ramey. Orkiestra 
i Chór Welsh ariona! Opera, D yr. Richard Bonynge. 
3CD Decca 414 476-2 

MELO DRAM 
Maria Callas, Giuletta Simionato, K. Baum, . Moscona. Chór i Orkiestra Palacio 
de Bellas Artes de Mexico. D yr. Guido Picco. 
2CD Melodram 26018, dystrybucja DOM Vincennes (France). 

LEGATO 
Maria Callas, Ebe Stignani, M. Picchi, G. Vaghi. Chór i Orkiestra Covent Garden 
w Londynie. D yr. Vittorio Gui. 
2CD Legato Classics 130-2, dystrybucja DAM Fontaineblau. 

LEGENDARY RECORDING 
(fragmenty) Maria Callas, Fiorenza Cossotto, G. Cachele, l. Vinco. Chór i Orkiestra 
Opery Paryskiej. D yr. Georges Pretre. 
1 CD Legendary Recording 1009, dystrybucja Papageno-Paris. 

EMI 
Maria Callas, Christa Ludwig, Franco Corelli, icola Zaccaria. Chór i Orkiestra La 
Scali. D yr. Tulio Serafin. 
2CD EMI CMS 76300 2 
W zestawieniu wymieniono jedynie płyty wydane w wersji kompaktowej. 
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Treść opery 

Akcja rozgrywa się w Galii, około jo-go roku przed naszą erą. 

Akt r. 

Obraz pierwszy. 
Święty las Druidów. Najwyższy kapłan Oroveso, inni kapłani i wojownicy galijscy 
oczekują na pojawienie się na niebie księżyca. W tej mistycznej godzinie orma 
- córka Orovesa i najwyższa kapłanka Druidów, dokonać ma rytualnego obcięcia 
jemioły z konarów świętego dębu. Zebrani poprzysięgają zemstę na rzymskich 
najeźdźcach. D ruidzi oddalają się, natomiast pojawia się rzymski prokonsul 
- Pollione, któremu towarzyszy jego oficer Flavio. Z ich rozmowy dowiadujemy się, 
że Pollione nie kocha już ormy, mimo że kapłanka przez ten związek złamała śluby 
czystości i urodziła mu dwóch synów. Pollionę kocha teraz Adalgisę - również 

kapłankę, jedną z dziewic ze świątyni Druidów. Rozmowę dwóch Rzymian 
przerywają odgłosy trąbek oznajmiające powrót Druidów. Pollione i Flavio 
pospiesznie ukrywają się. 
Nieświadoma zdrady ukochanego, Norma obawiając się o życie Polliona przekonuje 
swój lud, iż nie nadszedł jeszcze czas by p9wstać przeciw najeźd.źcom. Kapłanka 

modli się o pokój (słynna aria „Casta diva"), zaś lud sławi przyszły dzień zemsty. 
Druidzi oddają się z wyjątkiem Adalgisy, która pozostaje by prosić bogów o siłę 
w walce z ogarniającym ją uczuciem do Polliona. Kiedy jednak Rzymianin pojawia 
się niespodziewanie przed nią, Adalgisa z łatwością poddaje się jego perswazjom. 
Obydwoje postanawiają szukać bezpieczeństwa i szczęścia w Rzymie. 

Obraz drugi. 
Sekretna komnata Normy w głębi lasu. Kapłanka rozmawia z powiernicą Klotildą 
powierzając jej swe strapienia. Mówi jej, iż jednocześnie kocha i nienawidzi swe 
dzieci- synów Polliona. Z oddali słychać jakiś odgłos kroków, Klotilda w pośpiechu 
wyprowadza chłopców. 
Pojawia się Adalgisa. Pada na kolana przed ormą i opowiada jej o swej miłości, 
dręczącym ją uczuciu niegodnym kapłanki. Słuchając wyzwań Adalgisy, orma 
przypomina sobie narodziny swojej miłości do Polliona. Współczując dziewczynie, 
postanawia uwolnić ją od obowiązujących kapłanki Druidów, ślubów czystości. Pyta 
o imię ukochan~go, i wtedy Adalgisa wskazuje na zbliżającego się właśnie Polliona. 
Norma spostrzega więc, że dziewczyna jest jej rywalką, wyjawia ten fakt zdumionej 
A~~. • 
Na dźwięk gongu dobiegającego ze świątyni, Norma spieszy do swych religijnych 
obowiązków. 

Akt 2. 

Obraz pierwszy. 
Norma powraca do swej sekretnej komnaty z postanowieniem zgładzenia własnych 
dzieci. Po dokonaniu tej zbrodni, sama zamierza ponieść śmierć ginąc na rytualnym 
stosie - tylko w ten sposób będzie mogła odpokutować dzieciobójstwo, złamanie 
ślubów czystości i tajemny związek z Pollionem. Jednakże widok śpiących, 

niewinnych dzieci powstrzymuje ją przed ostateczną zbrodniczą decyzją. Norma 
wzywa Adalgisę i rozkazuje jej aby odeszła wraz z Pollionem. Prosi jedynie, by młoda 



kapłanka zaopiekowała się jej dziećmi, gdy ona już nie będzie żyła. Wzruszona 
szlachetnością ormy Adalgisa odmawia spełnienia rozkazu i zapewnia arcykapłan-
kę, iż zwróci jej ukochanego. 

Obraz drugi. 
Świątynia Druidów w lesie. Zebrani wojownicy galijscy dowiadują się od Orovesa, 
że wkrótce ma tu przybyć nowy prokonsul rzymski, który - jak wieść niesie - jest 

jeszcze gorszy i okrutniejszy od Polliona. Oroveso doradza jednak swym rodakom 
cierpliwość - właściwy czas buntu i dokonania zemsty jeszcze bowiem nie nadszedł. 
Zebrani rozchodzą się powoli, a przed świątynią pojawia się orma oczekująca na 
przybycie Polliona. Zamiast Rzymianina pojawia się jednak Klotilda, która infor
muje ormę, iż Pollione nie ma zamiaru do niej powrócić. Teraz orma uznaje, że 
wreszcie ogłosić wojnę i porę zniszczenia Rzymian. Wzywa D ruidów do walki. Jej 

namiętny wybuch gniewu znajduje natychmiastowy odzew. 
Tymczasem w świątyni zostaje odkryty ukrywający się się tam Pollione. Zostaje 
pojmany przez kapłanów i przyprowadzony przed oblicze Normy .. Prag.nąc 
rozmówić się z nim sama, Norma rozkazuje D ruidom oddalić się. Daje Pollionow1 do 
wyboru dwa wyjścia z zaistniałej sytuacji: śmierć, lub natychmiastowy wyjazd z Galii, 
ale bez Adalgisy. Pollione dumnie odrzuca ofertę życia bez ukochanej Adalgisy. Prosi 

jedynie o litość dla młodej kapłanki a dla siebie o sztylet. 
orma wzywa ponownie Druidów i oznajmia im, że bogowie niebawem otrzymają 

należną im krwawą ofiarę . Będzie nią kapłanka, która zdradziła kraj i złamała śluby 
czystości. Tłum domaga się ujawnienia imienia zdrajczyni - Pollione zaś błaga 
ormę, by nie odpowiadała sądząc iż pragnie ona śmierci Adalgisy. Ku zdumieniu 

i przerażeniu wszystkich orma wypowiada jednak własne imię i żąda oczyszczenia 
poprzez śmierć na rytualnym stosie. Pollione którego uczucie do ormy powróciło 
nagle dzięki jej poświęceniu i szlachetności, prosi jedynie, by mógł zginąć razem 

z nią. 
Przed śmiercią orma wyznaje swą winę ojcu i prosi go by oszczędził jej dzieci. 

Spowita w rytualny strój, prowadzi Pollione ku stosowi. 

Plot of the opera 

The scene is laid in Gaul. about jO years before J.C. 

Act one. 
Scene one. 
The sacred Druid's forest. The highest priest Oroveso, other priests and Gallic 
warriors are waiting for the moon to show up on the sky. In this mystica! hour 
Norma - Oroveso's daughter and the Druid's highest priestess, has to fulfill the ritual 
cut of the mistletoe frorri the holy oak. Everbody swear to revenge themselves on 
Roman invaders. The Druids are walking away, while the Roman proconsul 
- Pollione, escorted by his officer - Flavio, turns up. We learn from their 
conversation that Plolione doesn't love Norma any more, although by this union the 
priestess broke her vo~s and gave him two sons. ow, Pollione loves Adalgisa 
- another priestess, one of the virgins from the Druid's tempie. The conversation is 
broken in by the sound of trumpets announcing the return of the Druids. Pollione 
and Flavio hide quickly. 
Unaware of her lover's betrayal, orma, being apprehensive for Pollione's life, 
convinces her people that the time to rise against the invaders has not come yet. The 
priestess prays for peace (the famous aria „Casta diva"), while the people praise the 
future day of vengeance. The Druids are withdrawing except Adalgisa who statys to 
ask gods for the power to fight against the affection for Pollione that grasps her. 
However, when suddenly Polione appears in front of her, he convinces Adalgisa 
easily. Together, they decide to look for safety and happiness in Rome. 

Scene two. 
The secret orma's room deep into forest. The priestess talks to her confidante 
Clotilde, to whom she is confiding her distresses. She says that, at the same time, she 
loves and hates her children - Pollione's sons. A sound of steps is heard from afar. 
Clotilde walks the boys away in a rush. Adalgisa walks in. In front of Norma she falls 
on her knees and tells her abo ut her love, the besetting affection of hers, undignified 
for a priestess. Listening to Adalgisa's confession, Norma recalls to mind the birth of 
her love to Pollione. Sympathizing with the girl, she decides to dispense her from the 
Druid's priestess duties and chastity vows. She asks for the name of her !over and 
then Adaglisa point to Pollione who just shows up. orma realises then, that the girl 
is her rival and tells it to Adalgisa which is very surprised. 
Hearing the sound of a gong, orma rushes herself to her religious duties. 

Act second. 

Scene one. 
Norma comes back to her secret room resolved to put to death her own children. 
After she will commit this crime, she intents to perish at the ritual stake. That will be 
the only way to atone for infanticide, break of chastity vows and secret union with 
Pollione. However the view of sleeping, innocent children make her change her 
mind. orma calls Adalgisa and orders her to leave with Pollione. She asks her only 
to take care of her children after her death. 
Adalgisa, moved by orma's greatness of soul, refuses · to obey and assures the 
high-priestess that she will give her lover back. 



Scene two. 
The Druid's tempie in the forest. The Gallic warriors assembled here learn froi:i 
Oroveso that a new Roman proconsul has to arrive soon. It is rumoured that he IS 

worse and more cruel than Pollione. However, Oroveso advises his countrymen to 
be patiem- for the right time of revolt and vengeance has not come yet. _The ~.arriors 
are dispersing slowly and Norma appears in front of the Temple. She IS wamng for 
Pollione. Instead ofhim, Clotilde walks in and informs orma that Pollione does not 
intend to come back to her. Now orma recognizes that she can, at last, declare the 
war and the time to destroy the Romans. She calls the Druids to fight. _Her ardent 
blaze of anger meets with immediate response. . 
Meanwhile, Pollione who was hinding in the tempie is found . He IS captured by the 
priests and brought before of Norma. She desires to talk ":'ith him alone _and orders 
the Druids to withdraw. orma gives Pollione two soluuons: he can die, or leave 
immediately the Ga ul but without Adalgisa. Pollione proudly rejects the offer_of life 
without his beloved Adalgisa. He demands only to take pity on the young pnestess 
and asks for a dagger for himself. 
Norma calls back the Druids and declares that gods will receive soon a bloody 
sacrifice which is due to them. It will be a priestess who betrayed her country and 
broke chastity vows. The crowd requires to reveal the name of the traitress - while 
Pollione begs her to not answer, thinking that she wams Adalgisa's death. To 
everybody's surprise and consternation orma gives her own name and demands to 
be purified by the death at the ritual stake. Pollione whose affection to Norma carne 
back suddenly because of her sacrifice and greatness of soul, asks only to be allowed 
to die with her. 
Before the death Norma confesses her guilt to her father and asks him to spare her 
children. Wrapped in a ritual dress she leads Pollione towards the stake. 

Resume de l'Opera 

L'action se deroule en Gaule, environ jO ans avant J.C. 
Premier acte. 
Premiere scene. 
La foret sacree des Druides. L'archipretre Oroveso, !es autres pretres et !es guerriers 
gaulois attendent que la !une monte au ciel. A cette heure mystique, Norma, la filie 
d'Oroveso et l'archipretresse es Druides, va accomplier un acte rituel: elle coupera le 
gui des branches du chene sacre. Tous jurent de se venger sur !es envahisseurs 
romains. Les Druides s'e!oignent, tandis que le proconsul romain - Pollione, 
accompagne de son officier Flavio entre en scene. A travers leur conversation nous 
apprenons que Pollione n'aime plus Norma, bien que, par cette union, la pretresse ait 
viole ses voeux de chastete et lui ait donne deux fils . Maintenant Pollione aime 
Adalgisia, une autre pretresse, une des vierges du tempie des Druides. La 
conversation des Romains est interrompue par le son des trompettes qui annoncent le 
retour des Druides. Pollione et Flavio se cachent repidement. 
Inconsciente de l'infidelite de son bien-aime, orma, craignant pour la vie de 
Pollione, tache de convaincre son peuple que le temps de l'insurrection contre 
l'envahisseur n'est pas encore venu. La pretresse prie pour la paix (le celebre air 
„Casta diva"), pendant que le peuple glorifie le proche jour de vengeance. Les 
Druides s'eloignent sauf Adalgisia qui reste pour demander aux dieux la force dans sa 
lutte contre le sentiment pour Pollione, un sentiment qui l'envahit. Mais quand le 
Romain apparait soudain devant elle, Adalgisia se laisse convaicre facilement. Tous 
!es deux, ils decident de chercher le refuge et le bonheur a Rome. 

Deuxieme scene. 

La chambre secrete de Norma au fond de la foret. La pretresse parle avec sa 
confidente Clotilde, en lui confiant ses soucis. Eile lui dit qu'en meme temps elle aime 
et deteste ses enfants - !es fils de Pollione. Au loin, on entend le bruit de pas. Clotilde 
fait rapidement sortir !es gar9ons. 

Adalgisia apparalt. Eile tombe a genoux devant orma et lui raconte son amour qui 
la torture, un sentiment indigne d'une pretresse. En ecoutant la confession 
d'Adalgisia, Norma se rappelle la naissance de son amour pour Pollione. Eile 
compatit avec la filie et decide de la liberer deses devoirs de pretresse des Druides et 
de ses serments de chastete. Eile lui demends le nom de son bien-aime et alors 
Adalgisia indique Pollione qui vient d'apparaitre. orma realise alors que la filie est 
sa rivale et le dit a Adalgisia qui en est enormement surprise. 
Au son d'un gong venant du tempie, Norma se depeche accomplir ses devoirs 
religieux. 

Deuxieme acte. 

Premiere scene. 
Retournant dans sa chambre secrete, Norma decide d'assassiner ses enfants. Apres 
avoir ce commis crime, elle mourrait aussi sur le bucher rituel. Ce serait le seul moyen 
pour expier l'infanticide, la violation des vouex de chastete et l'union secrete avec 
Pollione. Mais a la vue des enfants endormis et innocents elle s'arrete au dernier 
moment. Norma fait venir Adalgisia et lui ordonne de partir avec Pollione, elle 
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demande seulement a la jeune pretresse de s'occuper de ses enfants quand elle sera 
deja morte. Touchee par la noblesse d 'ame de orma, Adalgisia refuse d'obeir et 

promet a l'archipretresse de lui rendre son bien-aime. 

Deuxieme scene. 
Le tempie des Druides dans la foret. Oroveso apprend aux guerriers gaulois y reunis 
qu'un nouveau proconsul romain arrivera bientót. Il parait qu'il est encore pire et 
plus cruel que Pollione. Quand meme, Oroveso conseille a ses compatriotes la 
patience - car le temps de la revolte et de la vengeance n' est pas encore venu. Tous se 
dispersent lentement, tandis que Norma arrive a son tour. Elle attend l'arrivee de 
Pollione. Au lieu du Romain, c'est Clotilde qui vient et informe Norma que Poll10ne 
n'a pas l'intention de revenir a elle. Norma, reconnait enfin qu'elle peut maintenant 
declarer la guerre et annoncer le temps de destruction des Romains. Elle appelle !es 
Druides au combat. Son eclat de colere ardente trouve une reponse immediate. 
Pendant ce temps, Pollione qui se cachait dans le tempie est decouvert et ammene 
devant Norma. Voulant parler avec lui toute seule Norma ordonne aux Druides de 
s'e!oigner. Elle lui donne deux solutions a choisir: la morr O li ~ c dćpa rt immedi~t .de la 
Gaule, mais sans Adalgisia. Pollione refuse fierement l'offre de vie sans Adalg1sia, sa 
bien-aimee. Il demande seulement la pitie pour la jeune pretresse et un po1gnard 

~~ . . . 
Norma appelle de nouveau !es Druides et leur signale que !es dieux recevront b1entot 
une offrande sanglante qui leur est promise. Ce sera une pretresse qui a trahi son pays 
et a viole !es serments de chastete. La foule exige de livrer le nom de la traitresse 
- tandis que Pollione, persuade qu'elle veut la mort d' Adalgisia, supplie orma de ne 

pas repondre. 
A la grande surprise et a la consternation de tout le monde orma prononce so~ 
propre nom et exige d'etre purifiee par la mort sur le bucher ritue~. Polhon~ qu1, 
soudain, face au sacrifice et a la noblesse d'ame de Norma, a retrouve son sentiment 
pour elle, demande de pouvoir mourrir avec elle. Avant la mort, Norma confes~e sa 
faute a son pere et lui demande d'epargner ses enfants. Enrobee d'un vetement rituel 

elle conduit Pollions vers le bucher. 

Inhalt der oper 

Die Handlung spielt sich in in Gallien, urn das Jahr 50 vor unserer Zeitrechnung ab. 

Akt I. 
Erstes Bild. 
Heiliger Wald der Druiden. Der Oberpriester Oroveso, andere Priester und gallische 
Krieger warten auf das Erscheinen des Mondes auf dem Himmel. In dieser 
mystischen Stunde soli Norma - Tochter des Oroves und die oberste Priesterin der 
D ruiden, das rituelle Abschneiden der Mistel von den Asten der heiligen Eiche 
durchfiihren. Die Versammelten schworen an den romischen Aggressoren Rache ZU 

nehmen. D ie Druiden entfernen sich, dagegen erscheint der romische Prokonsul 
- Pollione, den sein Offizier Flavio begleitet. Aus ihrem Gesprach erfahren wir, daB 
Pollione Norna nicht mehr liebt, obwohl die Priesterin durch die Verbindung mit 
ihm das Geli.ibde der Keuschheit gebrochen und ihm zwei Sohne geboren hat. 
Pollione liebt jetzt Adalgisa - a uch · eine Priesterin, eine der J ungfrauen vom 
Druiden-Tempel. Das Gespriich der Romer unterbricht der Trompetenschall, der die 
Ri.ickkehr der Druiden bekanntgibt. Pollione und Flavio verstecken sich in Eile. 
In Unkenntnis des Verrates des Geliebten und urn das Leben von Pollione bangend, 
i.iberzeugt Normaihr, Volk daB die Zeit eines Aufstandes gegen die Eindringlinge 
noch nicht gekommen ist. Die Priesterin betet urn den Frieden (beri.ihmte Arie 
„Casta diva") und das Volk riihmt den kommenden Rachetag. Die Druiden 
entfernen sich mit Ausnahme von Adalgisa, die verbleibt urn die Gotter urn Kraft im 
Kampfe mit der sie ergreifenden Neigung zum Pollione zu bitten. Als jedoch der 
Romer plotzlich vor ihr erscheint, fiigt sie sich ohne Widerstand seinem Zureden. 
Beide entschliessen sich in Rom Sicherheit und Gli.ick zu suchen. 

Zweites Bild. 
Ein geheimnisvolles GelaB von orma im tiefen Wald. Die Priesterin spricht mit 
ihrer Vertrauten Clothilde und teilt mit ihr ihre Sorgen. Sie sagt ihr, daB sie ihre 
Kinder - die Sohne von Pollione zugleich liebt und haBt. Man hort Schritte von der 
Ferne, Clothilde fiihrt die Jungs schnell heraus. 
Es erscheint Adalgisa. Sie fallt auf die Knie vor orma und erziihlt ihr von ihrer 
Liebe, der Priesterin unwi.irdigem Gefiihl , d.1s sie plagt. orma hort sich das 
Gestiindnis -von Adalgisa an und erinnert sich, ,,·ic ihrc Liche zu Pollione entstanden 
ist. Sie hat Mitleid mit ihr und entschlieBt sich sic \·on dcm die Druiden-Priesterinnen 
verpflichtenden Keuschheitsgeli.ibe zu befreien. Sic fragt nach dem Vornamen des 
Geliebten und Adalgisa weist auf den gerade kommendcn Po llione. Norma bemerkt 
also, daB das Miidchen ihre Rivalin ist, und enthi.illt die' c Tatsache der erstaunten 
Adalgisa. 
Auf den Klang eines Gongs aus dem Tempe! eilt orma ihrc rcli g iosen Pflichten zu 
erfiillen. 

Akt II. 
Erstes Bild. 

orma kehrt in ihr geheimes Gemach zuriick mit dem EntschluB ihre eigenen 
Kinder umzubringen. Nach dem Ausi.iben dieses Verbrechens will sie selbst den Tod 
auf einem rituellen Scheiterhaufen finden - nur auf diese Weise wird sie den 
Kindermord, das Brechen des Keuschheitsgeliibdes und die geheime Verbindung 



mit Pollione siihnen konnen. Jedoch das Bild der schlafenden, unschuldigen Kinder 
hiilt sie vor der endgiitigen verbrecherischen Entscheidung zuriick. Norma liifit 
Adalgisa kommen und gibt ihr den Auftrag mit Pollione wegzugehen. Sie bittet nur, 
dafi die junge Priesterin ihr Kinder in Obhut nimmt, wenn sie nicht mehr am Leben 
sein witd. Vom Normas Edełmut erfafit weigert sich Adalgisa den Befehl 
auszufiihren und versichert die Oberpristerin, dafi sie ihr den Geliebten zuriickgeben 
wird. 

Zweites Bild. 
Der Druiden-Tempel im Wald. Die versammelten gallischen Krieger erfahren von 
Oroves, dafi in Kurze ein neuer romischer Prokonsul kommen sol!, der - dem 
Geriicht nach - noch schlimmer und grausamer als Pollione ist. Oroveso gibt seinen 
Landsleuten den Rat Geduld zu haben - die richtige Zeit der Auflehnung und der 

. Racheausfiihrung ist niirnlich noch nicht gekommen. Die Versammelten gehen 
langsam auseinander und vor dem Tempe! erscheint orma, die Pollione erwartet. 
Statt des Romers kommt jedoch Cłothilde, die orma benachrichtigt, dafi Pollione 
nicht die Absicht hat, zu ihr zuriickzukehren. Jetzt findet Norma als richtig den 
Krieg und die Zeit der Vernichtung der Romer zu erkliiren. Sie fordert die Druiden 
zum Kampf auf. Ihr leidenschaftlicher Zornausbruch findet einen sofortigen 
Widerhall. 
Inzwischen wird im Tempe! der dort sich versteckende Pollione aufgedeckt. Er wird 
von den Priestern festgenommen und vor das Antlitz von orma gebracht. Sie will 
mit ihm ohne Zeugen sprechen und liifit die Druiden weggehen. Sie gibt Pollione der 
entstandenen Lage zwei Auswege zur Auswahl: den Tod oder das sofortige 
Verlassen von Gallien a ber ohne Adalgisa. Pollione wirft stolz den V orschlag des 
Lebens ohne Adalgisa weg. Er bittet lediglich urn Erbarmen fiir die junge Priesterin 
und fiir sich urn einen Dolch. 
Norma ruft erneut die Druiden zusammen und teilt ihnen mit, dafi die Gotter bald 
das ihnen zustehende blutige Opfer erhalten werden. Es wird eine Priestein sein, die 
das Land verraten und das Keuschheitsgeliibde gebrochen hat. Die Volksmenge 
verlangt den Vornamen der Verriiterin bekanntzugeben. - Pollione fleiht orma an, 
dafi sie nicht antwortet, weil er der Meinung ist, dafi Norma den Tod von Adalgisa 
herbeifiihren will. Zum Erstaunen und Entsetzen aller spricht Norma ihren Namen 
aus und verlangt die Entsiihnung durch den Tod auf den rituellen Scheiterhaufen. 
Pollione, dessen Liebe zu Norma dank ihrer Aufopferung und Edelmut plotzlich 
zuriickgekehrt ist, bittet lediglich, dafi er zusammen mit ihr ums Leben kommen 
kann. 
Vor dem Tod bekennt Norma dem Vater ihre Schuld und bittet ihn, dafi er ihre 
Kinder verschont. In ein rituelles Gewand gekleidet fiihrt sie Pollione zum 
Scheiterhaufen.-

I 

I 



Dyrektor techniczny: mgr inż. JERZY BOJAR 

Kierownik pracowni scenograficznej: Ewa Mikułowska 
Kierownik działu dekoracji i kostiumów: mgr inż. Kazimierz Olbryś 
Kierownik biblioteki muzycznej: Renata Pawlak 
Kierownicy' pracowni: 
Irena Chudzińska, Lidia Gierusz, Marian Lazur, dr inż. Tadeusz Michalec, Stefan 
Kępiński, Teresa Mislerewicz, Wojciech Niedbał, Ludwik Fiegiel, Elżbieta Sła
wińska, Marek Sotek, Julian Woroniecki, Małgorzata Zdrodowska, Stanisław 
Żelechowski 
Kierownik działu elektrycznego: inż . Piotr Marconi 
Kierownik działu sceny: mgr inż . Mirosław Łysik 
Brygadierzy sceny: Andrzej Nowolski, Marek Popis 

z~ lb1orów 
Działu OuKumentacji 

ZG ZASP 

Redakcja programu: Wiktor A. Brćgy 
Opracowanie graficzne: Lech Majewski 

Wydawca: Teatr Wielki w Warszawie 



• 

• 


