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Szanowni Państwo, 

Drodzy Przyjaciele Teatru Muzycznego w Lublinie 

J
est mi niezmiernie miło powitać Pań
stwa na premierze opery „La Traviata" 
Giuseppe Verdiego w gościnnych pro

gach hali „Globus", którą na te dwa ma
giczne, listopadowe dni udało nam się prze
kształcić w salę operową. 
„La Traviata" jest kolejną już, po „Cannen", 
„Strasznym dworze" i „Cyruliku Sewilskim", 
premierą opery przygotowaną przez nasz 
Teatr. Tym jednak razem postanowiliśmy 

znaleźć przestrzeń w której opera ta zabrzmi 
i zabłyśnie pełnym blaskiem. Od długiego 
już czasu marzyliśmy o takiej szansie. Wresz
cie, dzięki wsparciu przychylnych nam osób 
i instytucji, stało się to możliwe. To dzięki 

nim zespół Teatru Muzycznego może spełnić 
swoje marzenia, czego Państwo jesteście dziś 
świadkami. 

Aby w pełni zrealizować zamierzenia 
artystyczne podjęliśmy ogromny wysiłek, tak 
finansowy jak i organizacyjny. Wido'V.risko, 
jakie dziś Państwo możecie oglądać jest efek
tem trzymiesięcznej pracy podjętej przez cały 
zespół Teatru. 

Dziś, w dniu premiery chciałbym po
dziękować wszystkim osobom i instytucjom 
dzięki którym to wydarzenie stało się możli
we. Myślę tu przede wszystkim o naszych 
sponsorach i mecenasach oraz osobach, 

których decyzje i wsparcie pozwoliły nam na 
urzeczywistnienie w pełni naszych planów. 
Dziękuję również całemu zespołowi Teatru 
Muzycznego, za włączenie się w prace nad 
tym wspaniałym spektaklem. 

\N imieniu całego zespołu Teatru Muzycz
nego wyrażam nadzieję, że przedstawienie to 
stanie się jednym z wielu kamieni milowych 
prowadzących do zdobycia tytułu Europej
skiej Stolicy Kultury 2016 i jednocześnie 
ugruntuje pozycję Lublina jako miasta, gdzie 
szeroko pojęte działania kulturalne trafiają 

na podatny grunt. 
Wyrażam także nadzieję, że w ciągu kilku 

następnych lat będziemy mieli szansę rea
lizacji naszego kolejnego marzenia - abyśmy 
mogli występować na deskach ukończonego 
Teatru w Budowie. 

Równie serdecznie zapraszam Państwa 
do siedziby naszego Teatru, w którym znajdą 
Państwo bogaty repertuar oraz wspaniały 

zespół artystyczny. 

Krzysztof Kutarski 

Dyrektor Naczelny Teatru Muzycznego 

w Lublinie 
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Szanovvni Państwo 

W
iele miesięcy ternu wymarzyłem 
sobie ten dzień ... i marzenia cza
sem się spełniają. Cieszę się, 

że w tym tak ważnym dla naszego Teatru 
i całego zespołu dniu jesteśmy razem 
z Państ\vem, bo Państ\vo - nasza wierna 
publiczność - jesteście dzisiaj najważniejsi. 

To dla Was wystawiamy największy i naj
śmielszy spektakl w hlstorii Lublina, mając 
nadzieję, że będzie on również niezapo
mniany. 

Marny również nadzieję , że na te kilka 
godzin zatrzymamy się wspólnie w szalonym 
biegu codziennego dnia. Sztuka, muzyka 
i my - artyści - istniejemy dla takich 
właśnie chwil . 

Osobne podziękowania składam tym, którzy 
od początku vvierzyli w sukces "La Traviaty" 
- całemu zespołowi Teatru Muzycznego 
w Lublinie. 
Serdecznie zapraszam! 

( 

Tomasz Janczak 
Pełnomocnik ds. artystycznych 
Teatru Muzycznego w Lublinie 



Szanowni Państwo 

O 
tym, że Lublin i Lubelszczyzna zaj
mują niezwykle istotne miejsce na 
mapie teatralnej naszego kraju ni

komu nie trzeba przypominać. Nie sposób 
wymierne rÓ\.vnież wszystkich sukcesów 
lubelskich teatrów, ani ogólnopolskich 
i międzynarodowych imprez teatralnych, 
których jesteśmy gospodarzami. Tym bar
dziej cieszy fakt, że za sprawą Teatru Mu
zycznego w Lublinie marny szansę uczest
nictwa w bezprecedensowym wydarzeniu, 
projekcie kulturalnym na europejską skalę -
premierze „La Traviaty" Giuseppe Verdiego. 

Porywające serca najpiękniejsze arie, 
wspaniała muzyka w wykonaniu orkiestry 
Teatru oraz znakomite kreacje aktorskie 
zabiorą nas - w ten jesienny chłodny wieczór 
- w niezwykłą podróż po tajemniczych 
uliczkach dziewiętnastowiecznego Paryża 

oraz przeniosą do świata muzyki. 

Artystom, realizatorom spektaklu, pra
cownikom obsługi technicznej i administracji 
pragnę złożyć słowa uznania i podziękowania 
za wytężony trud włożony w dzieło, które 
będziemy mogli oglądać w Teatrze Muzycz
nym w Lublinie. 

Szanowni Państwo, pragnę gorąco zachę
cić i serdecznie zaprosić na premierę jednego 
z najsłynniejszych dzieł operowych wszech 
czasów - „La Traviaty" Giuseppe Verdiego. 

Krzysztof Grabczuk 
Marszałek Województwa Lubelskiego 

La 'Trav lata Ili 
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Szanowni Państwo 

G
iuseppe Verdiego opera „La Tra
viata" cieszy się w świecie i w na
szym kraju zasłużoną sławą. Jej 

spektakle spotykają się zawsze z wielkim 
zainteresowaniem i są życzliwie odbierane 
przez miłośników sztuki operowej. Ceniąc 

wysoko tę operę, z wielkim zadowoleniem 
przyjęłam informację o ambitnej próbie 
lubelskiego Teatru Muzycznego przygotowa
nia i wystawienia superwidowiska „La Tra
viata" w hali „Globus" w Lublinie. Stworzy 
to mieszkańcom Lublina i Lubelszczyzny 
możliwość bezpośredniego obcowania z jed
nym z najwybitniejszych dzieł operowych 
Verdiego. 

Wiem, że jest to niezwykle trudne przed
sięwzięcie, ale dotychczasowe dokonania 
Teatru Muzycznego w Lublinie pozwalają 

wierzyć, że realizacja „La Traviata" przy
niesie Teatrowi kolejny sukces artystyczny, 
że będzie to wydarzenie kulturalne na miarę 
aspiracji naszego miasta do tytułu jednej 
z europejskich stolic kultury. 

Życzę Teatrowi Muzycznemu nam -
melomanom - aby lubelskie superwido
wisko „La Traviata" zajaśniało pełnym 

blaskiem - muzycznym i scenicznym. 

Genowefa Tokarska 

Wojewoda Lubelski 



Szanowni Państwo 

J
edna z najwspanialszych oper w Lub
linie! - pomyślałem , dowiedziawszy się 
o planach wystawienia „La Traviaty" 

w naszym mieście. Pomysł od początku 

zyskał moje poparcie i z życzliwym zacieka
wieniem śledziłem kolejne kroki przygo
towań. Piękna muzyka, wzruszająca historia 
o miłości i niewątpliwe zalety libretta wyma
gają dużych wysiłków przy realizacji, a także 
dużych nakładów finansowych. Dzieło 

równie ambitne, jak i piękne, nie dziwię się 
więc, że dyrekcja Teatru Muzycznego 
w Lublinie skuszona walorami „La Traviaty" 
konsekwentnie przygotowywała przedsta
wienie, angażując znakomitych twórców, 
solistów, przekonując na rzecz jego sfina
lizowania opiniotwórcze środowiska, media 
i sponsorów. Wierzę, że realizacja powstała 
w Lublinie będzie cieszyć się ogromną po
pularnością wśród melomanów nie tylko 
naszego miasta, ale też Polski. Liczę również, 
że kunszt spektaklu zyska sławę międzyna
rodową i przyciągnie znawców muzyki 
z całego świata, również tych, którzy na 
pamięć znają słowa radosnego duetu „Libia
mo ne lieti calici". Lublin ma artystyczny 

potencjał, aby wystawiać znakomite dzieła 

i wielkie zapotrzebowanie, aby prezentować 
je przybywającym do nas gościom. 

Jako prezydent Lublina wyrażam przeko
nanie, że otwartość ta pozwoli nam na ubie
ganie się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
w 2016 r., w równej rywalizacji z innymi 
miastami. Świadomi naszej wartości przed
stawiamy konkretne na to argumenty. 
Zrealizowana w Lublinie „La Traviata" jest 
właśnie takim dowodem. Jako opera, przy 
użyciu różnych teatralno-muzycznych środ
ków, jednym z bardziej przemawiających. 

Liczę na to i życzę wszystkim artystom, 
aby dźwięki tego wspaniałego dzieła w lu
belskiej realizacji płynnie przekształciły się 
w długie i daleko słyszane owacje ... 

Z wyrazami szacunku, 

Adam Wasilewski 

Prezydent Miasta Lublin 

La •fra';Jiatn m 
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Szanowni Państwo 

Jestem zaszczycona, że \Vraz z Panią Anną 
Blefari Melazzi - Ambasador Republiki 
Włoskiej - ojczyzny opery i Giuseppe 
Verdiego, mogłam objąć honorowym patro
natem niezwykłe dzieło, jakim jest „La 
Traviata". 

„La Traviata" jest jedną z najpięk

niejszych i najsłynniejszych oper wysta
wianych na scenach operowych całego świa
ta. Jej libretto od ponad stu lat wzrusza 
niezmiennie publiczność, która śledzi losy 
pięknej Violetty i przeżywa jej dramat. 

Teatr Muzyczny w Lublinie przygotował 
dzisiejszy spektakl z wielkim rozmachem, 
przy udziale najwybitniejszych polskich 
wykonawców i realizatorów teatralnych. 

Gratuluję organizatorom znakomitego 
pomysłu i wspaniałej realizacji tego wielkiego 
wydarzenia artystycznego. 

Ogromnie się cieszę , że to szczególne 

widowisko będzie mogła podziwiać tak sze
roka publiczność. Jestem pewna, że lubelska 
„La Traviata" spotka się z gorącym przyję
ciem i aplauzem widzów. 

Życzę z całego serca, aby Lublin stał się 
prawdziwym centrum muzycznym nie tylko 
podczas tych dwóch listopadowych wie
czorów, a to wielkie przedsięwzięcie przy
czyniło się do zdobycia upragnionego tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. 

Maria Kaczyńska 
Małżonka Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej 



Szanowni Państwo 

N 
iezwykły projekt artystyczny Teatru 
Muzycznego w Lublinie, tj. wysta
wienie superprodukcji „La Traviata" 

G. Verdiego stanie się wydarzeniem histo
rycznym dla Lublina i całego regionu. 

Lubelski Węgiel „Bogdanka" ma przy
jemnoś ć być głównym sponsorem tego 
przedsięwzięcia. Wierzę, że wybitna reży

seria, monumentalna scenografia, wspa
niałe kostiumy oraz znakomity dobór 

artystów zapewni spektaklowi najwyższy 

poziom artystyczny 
Zapraszam Paltstwa na „La Traviatę" 

i sam niecierpliwie czekam na premierę. 

Mirosław Taras 
Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla 

„Bogdanka" SA 

La 'Trav iata l!J 
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Szanowni Państwo 

W
idowisko artystyczne „La Tra
viata" realizowane przez Teatr 
Muzyczny w Lublinie jest impre

zą niezwykłą dlatego Zakłady Azotowe 
„Puławy" SA przyjęły pomysł przedstawienia 
opery Giuseppe Verdiego z dużym entuz
jazmem. Inicjatywa ta dla wielu miesz
kańców regionu stwarza niepowtarzalną 

okazję kontaktu z niezwykle widowiskową 
i stojącą na wysokim poziomie artystycznym 
sztuką. Cieszymy się, że w realizację 

tego przedsięwzięcia mogliśmy mieć swój 
wkład. 

Zakłady Azotowe „Puławy" SA od lat 
wspierają lokalne inicjatywy kulturalne, 
które czynią życie naszego regionu bardziej 
atrakc)1nym. Niewątpliwie do takich przed
sięwzięć należy wystawienie „La Tra via ty". 

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" 
SPÓŁKA AKCYJNA 

Obejmując mecenatem to wydarzenie, marny 
satysfakcję z uczestnictwa w rozwoju kultu
ralnym Lubelszczyzny i promocji wielkiego 
potencjału twórczego naszego regionu. 

Wszystkim uczestnikom i realizatorom 
tego przedsięwzięcia życzymy wspaniałych 

wrażeń oraz inspirujących refleksji. 

Paweł Jarczewski 
Prezes Zarządu 

Zakładów Azotowych „Pułmvy" SA 



Szanowni Państwo 

O 
pera „La Traviata" to jedno z naj
wybitniejszych dzieł w historii 
światowej opery. Cieszę się, że 

mieszkańcy Lublina, jak i całego regionu 
będą mogli rozkoszować się jej brzmieniem. 
Nie mam wątpliwości, że wybitna reży

seria i gwiazdorska obsada„ okraszone 
dodatkowo niepowtarzalną scenografią na 
trwałe zapiszą ten spektakl w sercach 

i umysłach nas wszystkich. 
Życzę głębokich przeżyć i owocnych 

wrażeń. 

Marcin Nowak 
Radny Miasta Lublin 

Przewodniczący Komisji Kultury 
i Ochrony Zabytków 
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Mój o/ er di, 
'Wasz o/erdi 

W 
każdym encyklopedycznym bio
gramie najpierw otrzymujemy 
wiadomości podstawowe: Giu

seppe Fortunino Francesco Verdi, urodzony 
9 lub 10 października 1813 r. w Le Roncole 
koło Busseto, zmarły 27 stycznia 1901 r. 
w Mediolanie. A potem w niemal wszystkich 
publikowanych życiorysach jak mantra pow
tarza się - w różnej formie - zdanie: Jeden 
z najwybitniejszych kompozytorów opero
wych. Otóż - dla mnie - najwybitniejszy! 

Sądzę tak, nawet mając świadomość, że 
wiele osób krytykowało i nadal krytykuje 
Verdiego np. za tendencję do melodrama
tyczności w muzyce oraz - to już fachowcy, bo 
dla takiego profana jak ja jest to nieuchwytne 
- za używanie raczej skali diatonicznej, a nie 
chromatycznej . Sądzę tak z racji osobistych 
przyczyn związanych z odbiorem fragmentów 
lub całości jego oper. Zauważcie bowiem 
Państwo, jakże często lubimy słuchać i cenić 
oraz wracać do arii, pieśni czy melodii 
z powodu miłych (choć nie tylko) wspomnień 
ich tyczących, dokładnie: tyczących pier
wszego, albo znaczącego spotkania z nimi. 
Dlatego, nie z potrzeby epatowania moją 

osobą, tylko wierząc, że i Y./y macie jakieś 
asocjacje z muzyki Verdiego i przeżyliście 

z nią niezapomnianą przygodę, przywoły

waną w miłych sercu retrospekcjach, poz
wolę sobie rozpocząć tę notkę biograficzną 

arcymistrza gatunku nietypowo - od dwóch 
wspomnień własnych. 

Trochę prywaty 
Pełna komuna, lata 70. ubiegłego stule

cia. Telewizja Polska prezentuje kolejny 
odcinek edukacyjnego programu egzalto
wanego, ale i w pełni fachowego w swej robo
cie Bogusława Kaczyńskiego, wielbiciela 
opery i operowych gwiazd. Siedzę przed 
telewizorem, ale raczej coś czytam, od czasu 
do czasu spozierając na ekran i walcząc 

z sennością . Nagle wybuchają pierwsze 
wzniosłe dźwięki "Va, pensiero", pięknej arii 

cantabile na chór śpiewający unisono, 
imponującej pieśni niewolników z trzeciego 
aktu "Nabucco" Verdiego. Wyrwany z drzem
ki czy oderwany od lektury widzę, że 

z wszystkich drzwi pałacu w Kurniku pod 
Poznaniem wytacza się ogromny chór (za
pewne połączone kilka chórów, bo to gigan-

W niemal wszystkich 
publikowanych 
życiorysach jak mantra 
powtarza się w różnej 
formie zdanie: Jeden 
z najwybitniejszych 
kompozytorów 
operowych. Otóż dla 
mnie najwybitniejszy! 

La 'iraviata IPJ 



Tak czy owak, 
do dziś nie potrafię 

"Va, pensie ro" 
przyjmować bez 

dławiącego gardło 

i wyciskającego łzy 
wzruszenia. 

I Giuseppe Verdi w Vanity Fair, 
1879 r. 

EJ La 'Tra-uiata 

tyczny tłum) i niesie w ogrodową przestrzeń 
monumentalny śpiew. I wówczas budzi się 

połączona z palpitacją serca refleksja. Prze
cież premierowa publiczność z mediolańskiej 
La Scali w roku 1842 odniosła opowiadaną 
historię niewoli babilońskiej Żydów i chóral
ny krzyk "Leć, myśli" do ówczesnej sytuacji 
politycznej panującej we Włoszech. Potem 
burzliwe demonstracje na ulicach miasta 
spowodowały, że okupacyjne władze austria
ckie zakazały wystawiania opery na kon
trolowanych przez siebie terenach. Myślałem 
wówczas przed telewizorem, że władze 

Peerelu nie zakazywały tego i jedynie obja
wiające się natychmiast pod czaszką sko
jarzenie - porównanie pomiędzy losami kra
jów, włoskiego i polskiego, wydawało się aż 
nadto oczywiste. Ale prześv.riadczenie okaza
ło się mylne. Z czasem dowiedziałem się, że 
komunistyczna cenzura nie zezwalała na 
wystawienie "Nabucca" i np. wrocławski 
spektakl z 1 968 r. został zakazany tuż przed 
premierą. Dopiero w 1983 r. doszło do pier
wszej powojennej realizacji "Nabucca" w By
tomiu , a rok później w Gdańsku i chóralna 
aria mogła się objawić nie - jak wówczas 
w TVP - w oderwaniu, ale w operowym kon
tekście. Tak czy owak, do dziś nie potrafię 
"Va, pensiero" przyjmować bez dławiącego 
gardło i wyciskającego łzy wzruszenia. 

Drugie wspomnienie, przyznać trzeba 
z góry, że nieco trywialne, jest już - bo chóru 
z "Nabucco" dziś nie usłyszymy - bliższe 

bieżącemu wydarzeniu, związane z jego 
bohaterką, operą "La Traviata" i pieśnią, która 
bez wątpienia tego wieczora porwie wszys
tkich. Zima 1982/ 1983. Nie pomnę który 

miesiąc, ale kraj wciąż w ciężkich okowach 
stanu wojennego. W sklepach pustynia, 
a wszelkie dobra, w tym oczywiście alkohol, 
reglamentowne przy pomocy kartek żywno
ściowych . Władzom Klubu Krytyków Tea
tralnych Stowarzyszenia Dziennikarzy (z do
piskiem: "PRI.'.', co mogło się okazać zna
czące) udaje się jakimś cudem załatwić 

tradycyjny wyjazd do Związku Radzieckiego 
grupy recenzentów na coś w rodzaju kwe
rendy po teatrach w celu obejrzenia słynnych 
wszak niekiedy i na cały świat spektakli. 
Trasa: Leningrad i Moskwa. Na miejscu 
szybko się okazuje, że jesteśmy pierwszą zor
ganizowaną polską grupą, jaka dostała się 

w objęcia Wielkiego Brata od czasu wpro
wadzenia u nas wojny. Skutkuje to karyka
turalnymi sytuacjami. Chociaż jesteśmy 

poumawiani w teatrach, dla przydzielonej nam 
obowiązkowo pilotki z biura Inturist (czyt. 
opiekunki z KGB) ważniejsza jest równie 
obowiązkowa wędrówka szlakiem Wodza 
Rewolucji Październikowej Lenina i np. 
wycieczka do szałasu (wciąż latami odtwa
rzanego), w którym \i\lłodzimierz Ilicz pod 
przyszłym Leningradem krył się ścigany 

przez carską ochronę. Pierwszym spektaklem 
okazała się realizacja opery Verdiego w Pań
stwowym Akademickim Małym Teatrze 
Opery i Baletu. Mały on taki, że dwa Teatry 
Osterwy by pomieścił . Na każdym piętrze, 
a jest ich z pięć, po wyjściu z lóż , trafia się do 
obszernego hallu z lustrami i potężnymi 
kryształowymi żyrandolami i rozlicznymi -
jak radziecka tradycja nakazuje - bufetami. 
Akt pierwszy szybko płynie i wkrótce powie
trze elektryzuje słynna pieśń toastu "Libiamo 



neieti calici", przez Anglików zvvana bez owi
jania bawełny "The Drinking Song". Akt to 
krótki, więc zaraz zmierzamy na westybul 
nucąc radośnie te "Więc pijmy", a w bufetach 
objawiają się dobra jakich Polak nie widział 
od miesięcy nawet w wykwintnych restaura
cjach. Zmrożony szampan, takaż wódeczka, 
kawior czarny i czerwony, suszone kiełbaski 
i ryby.„ Tego już za wiele! Wstyd się przy
znać, ale na kolejne akty biegało się na 
chwilę, bądź wysyłało delegatów. Wzruszenie 
nad losem Violetty przegrało z litowaniem 
się nad własnym losem, że takich delika
tesów nie mamy nie tylko w operach i tea
trach. Radosny nakaz zawarty w pieśni -
toaście stał się imperatywem kategorycznym: 
bufety zostały zdobyte i niemal wytrzebione 
z zapasów. I teraz gdy tylko gdzieś, kiedyś, 
zaśpiewają "Libiamo" , tamten bankietowy 
wieczór operowy zaistniały na wiele lat przed 
pieresrojką, powraca pod powieki i nie ma na 
to rady. Podobnie jak ówczesna konstatacja 
towarzysza tej przygody, brzmiąca: "Verdi 
wielki jest i basta!". 

Rozliczne walory 
Przepraszam za niezbyt poważny ton przy 

poważnej okazji. Nie odbiera mi on świado
mości, że nie takich argumentów należy uży
wać dla udowodnienia, że Giuseppe Verdi 
jest najwybitniejszym z kompozytorÓ\.V ope
rowych. Ta odrobina pfY\.vaty nie kasuje 
również świadomości, że popularność obu 
wspomnianych utworów - a dodać można 
jeszcze chociażby arię "La donna mobile" 
z "Rigoletta", od dzieciństwa kojarzącą mi się 
z Janem Kiepurą - \.\rynika z melodycznego 

zakorzenienia w tradycji ludowej ("Melodia 
jego potrąca w swej szlachetnej prostocie 
często o nutę ludową" - wyraził to ktoś 

o dziele Verdiego). Że istotnym czynnikiem 
są: śpiew, melodia, kantylena, jako wykła
dnik dramatycznego wyrazu. Że jego muzyka 
zawiera rozliczne inne walory: melodie pod
kreślające akcję sceniczną i oddające wielkie 
uczucia i dramaty. Że opery Verdiego są pełne 
wewnętrznej harmonii, a przez te niezwykle 
melodyczne skomponowanie łatwe do zapa
miętania przez swą powtarzalność. Fachowcy 
dodają, że od tradycyjnej opery zwrócił się 
Verdi później do nowego stylu dramaty
cznego, akcentującego rolę orkiestry i opar
tego na ekspresji recitativa. Według nich - bo 
nie mnie to sądzić - najgenialniejszym 
dziełem kompozytora, pełnym najwyższego 
polotu, jest '1\ida" z 1870 r, napisana na 
uroczystość otwarcia Kanału Sueskiego 
w Kairze. Fachowcy uzupełniają także, że 

w późnej starości powstały dwa dzieła, 

zbliżone w stylu do dramatów wagnerow
skich: "Otello" z 1887 r. i opera komiczna 
"Falstaf' z 1893 r., a do głębokich natchnień 
Verdiego należy "Requiem", poświęcone 

pamięci przyjaciela Alessandro Manzoniego 
z 1874 i:, ponadto np. "Czte1y utwory sakralne" 
(Quattro pezzi sacri) na chór i orkiestrę oraz 
Kwartet smyczkowy E-moll z 1873 r. 

Życie barwne 
Kim był artysta, którego muzyka -

wspominane pieśni - we mnie, a ani przez 
moment nie wątpię, że również w Was 
i milionach innych słuchaczy wywołuje tyle 
wzruszeń? Był człowiekiem z prostego ludu . 

I Potret pędzla Giovanni Boldini, 
1886 r. 

La 'fra v in ta m 



I G. Verdi - popiersie przed 
Teatro Massimo w Palermo 
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Chłopakiem z wioski pod Parmą, który - co 
jest wybijane w anegdotycznych wspom
nieniach - został potraktowany przez pro
boszcza tak potężnym kopniakiem, że spadł 
z ołtarza, a otrzymał te razy, bo zasłuchał się 
w grę organisty i zapomniał o obowiązkach 
ministranta. Uczniakiem, który idąc na 
lekcje muzyki pięć kilometrów dzielące 

Busseto od Le Roncole pokonywał - jak 
wspominał sam Verdi na starość - na bosaka, 
"żeby oszczędzić buty". Szczęściarzem, który 
szybko znalazł mecenasa w osobie partnera 
handlowego ojca (Carlo Giuseppe Verdi był 
sklepikarzem i karczmarzem), Antonio 
Barezziego z Busseto, a ten go wysłał na stu
dia do Mediolanu. Nieszczęśnikiem, któ1y 
przeprowadziwszy się do domu tegoż 

Barezziego zakochał się w jego najstarszej 
córce Marghericie, ożenił się z nią w wieku 
23 lat, ale wkrótce stracił nie tylko ją, bo 
zmarły urodzone przez żonę dzieci - córka 
Virginia i syn Icilio - zaś następnie i ona. 
Zawziętuchem, który nigdy nie zapomniał 

w mediolańskim konserwatorium odmowy 
przyjęcia go na naukę i po latach - gdy przed
stawiciele konserwatorium poprosili go 
o zgodę na nadanie szkole jego imienia -
odpowiedział: "Nie chcieliście mnie młodego, 
starego mieć mnie także nie będziecie". 

Prowokatorem, który w purytańskich czasach 
niczego sobie nie robił z tego, że krzywo 
patrzono na jego konkubinacki związek 

z nową miłością, wieloletnią kochanką, byłą 
śpiewaczką Giuseppiną Strepponi, a gdy już 
wziął z nią ślub, to zrobił to po cichu. 
Patriotą, ktoremu wadziło, że żył w zaanek
sjonowanym przez Cesarstwo Francuskie 

Księstwie Panny i Piacenzy, włączającym się 
do odnowicielskiego ruchu risorgimento, 
dążącego do odrodzenia Włoch zjednoczo
nych kulturalnie i politycznie. Malmvanym 
politykiem, który porwany tymi nowymi 
ideałami, został posłem do nowego parla
mentu Panny i Modeny (1857), a następnie 
członkiem pierwszego parlamentu włoskiego 
(1861), ale widywanym tam nader rzadko 
("Posłów jest 450, ale właściwie jest ich tylko 
449, ponieważ Verdi jako poseł nie istnieje", 
napisał samokrytycznie do przyjaciela). 
Dzieckiem sukcesu, który za życia zaznał 

wszelkich splendorów, włącznie z tym wie
lokrotnie opisywanym szałem tłumu wielbi
cieli, którzy po premierze opery "Otello" 
wyprzęgli konie z powozu kompozytora i 
sami zawieźli go \VTaz z powozem do hotelu , 
czy z prze\VTotn:ie aluzyjnymi napisami na 
murach: VIVA VE.RD.I.! - "Viva Vittorio 
Emanuele Re dalia" (Niech żyje Wiktor 
Emanuel, król Włoch) . Wreszcie był Verdii 
tytanem pracy, który w trakcie - fakt, że 

długiego, bo 88-letniego - życia skompo
nował blisko trzy dziesiątki oper (a licząc 

kolejne wersje wielu - jeszcze vvięcej), plus 
kilka innych utworów, nawet tak monumen
talnych jak "Requiem". 

Tytan pracy 
Syn Carla Giuseppe Verdiego i Luigii 

z dornu Uttini pierwszy publiczny koncert dał 
w domu Barezziego w roku 1830, czyli w 
wieku lat 17. Już dziewięć lat później , 

miesiąc po śmierci synka Icillo w La Scali 
odbyła się premiera pien.vszej opery Verdiego 
"O berto", a Bartolomeo Merelli, impresario 



-

teatru, zaproponował mu kontrakt na dwie 
kolejne. Pienvsza z nich, "Dzień królowania", 
w trakcie pracy na którą zmarła mu żona 
(1840) nie była udana, ale tak tu wspomi
nana opera "Nabucco" z 1842 r., do stwo
rzenia której namówił go Morelli, okazała się 
oszałamiającym sukcesem i początkiem 

sławy Józefa, jak byśmy to po polsku powie
dzieli. Od roku jej premiery zaczęły się lata, 
które sarn kompozytor nazwał "latarni galer
niczymi" Oub "na galerach"). W ciągu następu
jącej od tej pory dekady napisał w sumie aż 
czternaście nowych oper, które wystawiano 
w całych Włoszech od Wenecji po Neapol, od 
Rzymu, przez Florencję po Triest i oczywiście 
Mediolan, a także w kulturalnych centrach 
europejskich - Wiedniu, Londynie, Paryżu . 

Od 1847 r. Verdi zaczął żyć razem z Giusep
piną Strepponi i związek okazał się wielkim 
szczęściem kompozytora, nie pozostającym 
bez wpływu na jego l:\vórczość. Dobra dy
plomatka, przez pięćdziesiąt lat była dosko
nałą partnerką dla wybuchowego, upartego 
Giuseppe. Bez jej rozwagi i cierpliwości 

z pewnością życie Verdiego byłoby bardziej 
burzliwe i niestałe. W 1859 r. wzięli wspo
minany wyżej ślub. To w już w czasie ich 
związku powstały trzy dzieła uchodzące za 
mistrzowskie, nośniki sławy Verdiego obej
mującej już cały świat. Składają się na tę 

trójcę "Rigoletto" z 1851 r. oraz "Trubadur" 
i nasza - że ją tak nazwiemy - "Traviata", obie 
z 1853 r. W przeciwieńsl:\vie do oper hero
icznych, do których oprócz "Nabucco" nale
żały także m.in. "Emani" z 1844 r. i "Makbet" 
z 1947 r., były to opery realistyczne, odzna
czające się owym bogactwem melodyki, 

związanej z melodyką ludową, o której już 
pisałem. Takie też pozostały "Nieszpory sycy
lijskie" z 1855 r., "Bal maskowy" z 1859 r., 
po premierze którego w Rzymie nazvvisko 
Verdiego stało się synonimem wolnych 
Włoch, "Don Carlos" z 1867 r., nawiązujący 
do działalności Świętej Inkwizycji czy egip
ska '~da" z 1871 r., która miała premierę 
w Kairze. Zbliżył się w końcu Verdi do kon
cepcji dramatu muzycznego, m.in. przez 
ograniczenie roli arii na rzecz recitativo 
accompagnato w Otellu z 1887 r., najvvięk
szyrn sukcesie życia, najszczęślhvszej chwili 
dla kompozytora oraz w komedii lirycznej 
"Falstaff" według Szekspira z 1893 r. 
Zauważmy, bo to zadziwiające, że Verdii 
w momencie ostatniej premiery miał 80 lat. 
Powstała chyba najpiękniejsza opera komi
czna, jak pisał krytyk, "jasne, łagodne 

wspomnienie starego człowieka o jego 
zalotach w słoneczne letnie dni". 

Inna twórczość 
Verdi nie poprzestał na operach, które 

nota bene w większości utrzymują się w re
pertuarach całego świata do dziś. Pozycję 

wyjątkową w jego twórczości zajmuje "Re
quiem" wystawione rok po śmierci wielkiego 
przyjaciela, poety Alessandro Manzoni 
(1785-1873) w katedrze mediolańskiej. To 
nabożeństwo żałobne jest właściwie operą 

Kościoła. Na całym świecie odniosło wprost 
niebywały sukces, a Kościół katolicki potępił 
ją jako "zbyt teatralne" i długo nie wolno było 
go wystawiać w świątyniach. Ponadto Giu
seppe skomponował Quattro Pezzi Sacri 
złożone z Ave Maiia na chór mieszany, Stabat 

Swój pietwszy 
publiczny koncert 
Giuseppe Verdi dał 
w domu Barezziego 
w roku 1830, czyli 
w wieku lat 17. 

La 'Travinta f.U 



I Verdi - pomnik na Piazza 
G. Verdi, Busseto 
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Mater na chór mieszany i orkiestrę, Laudi 
alla Vergine Maria na chór żeński i Te Deum 
na chór podwójny i orkiestry. Powstały 

w 1897 r., roku śmierci ukochanej Giusep
piny, która zmarła mając 82 lata, pozostawia
jąc Verdiego w samotności i przygnębieniu. 
Wcześniej, w 1880 r. stworzył Ave Maria na 
sopran i orkiestrę smyczkową, a jeszcze 
wcześniej, w 1873 r. - Kwartet smyczkowy 
e-moll. Ma również na koncie liczne romanse 
na głos i fortepian. 

Dożył Giuseppe Verdii początku XX 
wieku, w którym jego dzieło święciło wciąż 
sukcesy: Zmarł w styczniu 1901 r. rażony 

wylewem krvvi do mózgu, nie dożywszy 

otwarcia ufindownego przez siebie w Me
diolanie domu dla emerytowanych muzyków 
- Casa cli Riposo per Musicisti, w któ1ym 
ponoć nigdy nie było pustego pokoju. Cho
ciaż Verdi życzył sobie, aby jego pogrzeb był 
skromny, bez muzyki, przybyła połowa Me
diolanu. 300 tys. mieszkańców czuło jakie 
lud włoski ma powinności wobec genialnego 
kompozytora. Dziewięciusetosobowy chór 
pod batutą wielkiego Arturo Toscaniniego 
- a wciąż uchodzi to za największe wystąpie
nie artystyczne w historii Włoch - wzniósł do 
nieba potężne "Va, pensiero". Nie trudno mi 
i chyba nikomu sobie wyobrazić jak piorunu
jace było wrażenie! 

Andrzej Molik 
Korzystałem głównie z: 

Henryk Swolkień "Verdi", 
Kraków PVVJ\1 1968 







Marie 'Dup fessis 
Afarguerite (jauthier 

o/io[etta o/a[ery 

N 
im światu - zrazu mocno zbulwer
sowanemu - objawiła się Violetta 
Valery, zwana La Traviata, uczyniły 

to dwie inne damy, można rzec, protoplastki 
bohaterki opery Giuseppe Verdiego. Jedna 
prawdziwa, zanurzona we francuskiej rzeczy
wistości pierwszej połowy XIX wieku. Druga 
- postać literacka z po-
wieści Aleksandra Du-

czy Alfred de Musset. Nie pozostał pisarz 
wielbicelern platonicznym, należał do wcale 
licznych wybrańców - jej kochanków. Różnił 
się od nich tym, że prawdziwie ją kochał 
a i ona, zaskakując sarna siebie, odwdzię
czała mu się tym uczuciem. 

Alfonsyna - Maria 

mas syna "La Dame aux 
carnelias", czyli "Dama 
Kameliowa", a następnie 
z dokonanej przez niego 
adaptacji scenicznej sztu
ki pod tym samym ty
tułem. Pierwsza nazywała 
się Marie Duplessis, a tak 
naprawdę Rose Alphon-

Za pięćdziesiąt lat 
Marie Deplessis, jak się 

sarna przezywała Alphon
sine, swe króciutkie, 23-
letnie życie (15 .01.1824 -
3.02.1847) zakończone 

śmiercią na suchoty, jak 
się wówczas mówiło o 
gruźlicy, spędziła z roz
machem i fantazją. 

nikt by nie pamiętał o mojej 
"Damie kameliowej". 
Ale Verdi uczynił ją 

nieśmiertelną 

Aleksander Dumas syn 
o 11Traviacie 11 

sine Plessis. Druga zaś - ta "papierowa", dla 
której tamta stała się pierwowzorem - Mar
guerite Gauthier. Młodszy Dumas napisał 

opublikowaną w 1848 r. książkę pod wpły
wem osobistych przeżyć. Należał do wianu
szka wielbicieli pięknej kurtyzany Marie, 
w którym poczesne miejsce zajęły najbardziej 
wpływowe i znane osobistości, także artyści, 
tacy jak on, Franciszek Liszt, Eugeniusz Sue 

Urodziła się na norman
dzkiej wsi, ale posiadała trochę aiystokraty
cznej, błękitnej krwi, bo jej babka pochodzą
ca z tamtejszej szlachty popełniła mezalians 
z wieśniakiem . Prymitywny ojciec, od którego 
uciekła żona, córka owej babki, sprzedał 

ponoć Alfonsynę Cyganom i ta już w wieku 
15 czy 16 lat wylądowała w Paiyżu , zostając 

gryzetką u modystki, do której ją oddali. Nie 
trzeba było długo czekać by gryzetka 

I Marie Duplessis w l oży, 

autor: Camil le Roqueplan 
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(ex definitione lubiąca zabawę i flirt) prze
mieniła się w kurtyzanę, jedną z tych kobiet 
lekkich obyczajów nazywanych w owej epoce 
także loretkami - lorettes, a również - przy
kładowo - camelias, marcheuses, pierreuses, 
filles de marbre czy - co ukuł Dumas! -
demimondaines. Szybko została utrzymanką 
pewnego restauratora, a wkrótce - księcia. 

I stała się słynna. Z urody, smaku i fortun, 
jakie przepływały przez jej palce. Sam 
Dumas syn, który poznał ją i zakochał się 
w niej w 1844 roku, tak pisał o niej: "Była 
wysoka, bardzo szczupła, czarnowłosa, 

o cerze białej i różowej. Miała malutką głowę, 
oczy podłużne, jak z emalii, japońskie, ale 
żywe i dumne, wargi czerwone jak wiśnie, 
zęby najpiękniejsze na świecie, była jak figur
ka z porcelany .. . ". A Andre Maurois w szkicu 
o śmierci Damy Kameliowej dodaje: "Jej 
krucha postać, łabędzia szyja, wyraz oczu 
niewinny i dziewiczy, byroniczna bladość, 

długie angielskie loki okalające głowę ucze
saną gładko, z przedziałkiem pośrodku, 

dekoltowana suknia z białego atłasu, dia
mentowy naszyjnik, złote bransolety - wszys
tko czyniło ją królową piękna. Dumas był 
olśniony, wzrnszony, podbity". 

Urocza Marie, do której wzdychał cały 
Jockey-Club utrzymywany przez najbogat

szych mężczyzn z paryskiego towarzys
twa, którą adorowali najświetniejsze 

postacie, otrzymała od nich wyk
wintne maniery i kulturę. Wiele 
czytała z własnej biblioteki, 
uczyła się, grała na fortepianie. 

"Z vvręcz cudowną szybkością 
wspinała się po stopniach 



dobrego smaku i powodzenia" - ujmuje to 
zwięźle Maurois. I dodaje: "U wszystkich 
wzbudzała podziw połączony z szacunkiem 
i litością, bo była warta czegoś więcej niż 

fach, którymi się zajmowała". A na posta
wione sobie pytanie, dlaczego to robiła, to 
znaczy, dlaczego pozostawała kurtyzaną?, 

odpowie: "Bo przywykła wydawać rocznie 
sto tysięcy franków w złocie, a i dlatego 
również, że - chora, gorączkująca, niez
dowolona z siebie - musiała się oszałamiać 

zabawą i rozkoszą". To właśnie choroba 
sprawiła, że zyskała - później, w powieści -
przydomek Dama Kameliowa. Nie lubiła 

zapachu róż, oszałamiał ją i doprowadzał do 
duszności. Najbardziej lubiła niemal bez
wonne kamelie. 

Andre Maurois oczywiście zadaje w eseju 
również w pytanie, dlaczego została ko
chanką Dumasa? Dochodzi do wniosku, że 
ją zauroczył. Choć był ubogi, powTacał do 
niej z uporem maniaka pełen namiętności, 
pożądał jej nawet z racji jej choroby, a ona 
nawet, że powtórzymy podkreślenie, na jakiś 
czas porzuciła innych - jak to się dziś nazywa 
- sponsorów. Ale do czasu. Wróciła do swych 
obyczajów. I choć sam Dumas we wstępie do 
"Damy Kameliowej" stwierdził, że "była 

jedną z ostatnich, rzadko spotykanych kur
tyzan, które miały serce", zwyczajnie nie było 
go stać na zaspokojenie jej potrzeb. No i w su
rowości swych zasad moralnych pragnął, 

żeby zmieniła się, porzuciła dotychczasowy 
tryb życia, a ona, ze swą uczciwością, byłaby 
do tego niezdolna. Pod koniec sierpnia 
1845 r. Aleksander pożegnał się z nią w li
ście zaczynającym się od słów: "Droga Mario, 

nie jestem tak bogaty, żeby kochać Cię tak, 
jak chciałbym, ani dość ubogim, żeby być 
kochankiem tak, jak Ty byś chciała" . Wciąż -
ze smutkiem - wyznawał, że ją kocha, a drę
czony wspomnieniem Marii, po roku z ka
wałkiem pisał do niej z odbywanej z ojcem 
podróży do Hiszpanii i Algieru, prosząc 

o przebaczenie. Nigdy już jej nie zobaczył, 
nawet nie wiedział o jej długiej agonii, bo jego 
kochanka, nieuleczalnie chora pod jego 
nieobecność dokonała żywota. Kiedy wrócił 
do Paryża, zdążył tylko uczestniczyć w licy
tacji, na której sprzedawano meble i kosz
towne przedmioty z domu Marii Deplessis. 
Wyrazem miłości tkwiącej nadal głęboko 

w młodszym Dumasie było napisanie "Damy 
Kameliowej 11

• Kochająca luksus i kamelie 
Maria, dała "życie" Małgorzacie Gauthier, 
postaci literackiej, tytułowej bohaterce tego 
XIX-wiecznego bestselleru powieściowego. 

Małgorzata 
"Ta historia jest prawdziwa" - zapewnia 

nas Aleksander Dumas, rozpoczynając swój 
romans "Dama Kameliowa". Nie ulega wąt
pliwości, że zakochany w Małgorzacie 

Armand Duval, to alter ego autora, mamy 
zresztą czytelną podpowiedź: inicjały obu są 
takie same. Jednak rżnąc - jak się to dziś 

mówi - głupa, aby zamaskować tę oczywis
tość, zastosował dosyć niezwykły, rzadko 
spotykany w literaturze zabieg. Wprowadził 
mianowicie na karty powieści dwóch narra
torów pierwszoosobowych. Jednym jest on 
sam, autor. Udaje się do mieszkania pewnej 
nieboszczki, ponieważ miała się odbyć licy
tacja jej rzeczy. Autor dowiaduje się do kogo 

I Marie Duplessis 

I Alexandre Dumas syn miody 
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I Alexandre Dumas syn - portret 

I Dama Kameliowa balet 
- Marcia Haydee i Egon Madsen 

l1łJ La Travia ta 

należało mieszkanie. Małgorzatę Gautier 
(w naszej wersji językowej, w 01yginale fran
cuskim Marguerite Gauthier) znał tylko 
(myślałby ktoś!!! - przyp. AM) z widzenia, ale 
wiedział, że była kobietą lekkich obyczajów -
kurtyzaną. Zaintrygowany dedykacją w jed
nej z książek dla Małgorzaty od Armanda 
Duval, kupuje dzieło, a już po paru dniach 
u jego drzwi zjavvia się nieznajomy mężczyz
na, który przedstawia się właśnie jako 
Armand. Chce odzyskać książkę, będącą dla 
niego wspomnieniem tragicznej miłości. 

Nabywca godzi mu się ją oddać, w zamian za 
opowiedzenie historii jego i Małgorzaty. Tu 
drugim bohaterem - narratorem zostaje 
Armand. Pozory zostały zachowane, ale Paryż 
i tak dobrze wiedział, iż książkowe dzieje 
dwojga kochanków dotyczą Marii i Aleksan
dra juniora. 

W zasadzie wszystko, co zdarzyło się 

pomiędzy nimi zostało odzwierciedlone na 
kartach romansu. Kiedy dziś znajdziemy 
jakiś nie opisany dokładnie i oderwany od 
kontekstu cytat z Dumasa syna, nie zawsze 
będziemy wiedzieć, czy dotyczy Marii czy 
Małgorzaty. Tak jest w przypadku prze
pięknej urody zdaniu: "Zaznała wszystkich 
rozkoszy ciała, wszystkich upojeń, nie tracąc 
tej jakiejś dumy, która była skromnością jej 
hańby". W śród licznych historii kobiet 
upadłych, a o złotym sercu, ta tycząca Mał
gorzaty Gauthier uznawana jest za model 
wszechczasów. Z tych opowieści - jak dostrze
gają liczni interpretatorzy - wynika, że 

pieniądz w rzeczy samej deprawuje. Ale to 
wcale nie musi znaczyć, że kobieta zdepra
wowana jest zła. Piękna paryska kurtyzana, 

miłość Armanda (to znaczy Aleksandra 
Dumasa) jest ofiarą nie tyle swych instyn
któw, co niesprawiedliwych stosunków spo
łecznych . Gdyby urodziła się w rodzinie 
nieco zamożniejszej, jej życie potoczyłoby się 
inaczej. Jest więc osobą nieszczęśliwą, którą 
ktoś o wrażliwym sercu łatwo zrozumie. 
Trzeba tylko wielkiego uczucia, by obydwoje 
się odnaleźli. "Dama Kameliowa" i jej liczne 
następczynie literackie ukazywały przede 
wszystkim ogrom ludzkich uczuć: sponta
niczną miłość, która odkupi każdy grzech. 

Dumas analizując na łamach książki po
stępowanie pań lekkich obyczajów, gdy one 
uczucia wyższych lotów nazywają co naj
v.ryżej wynalezionym przez siebie słowem 

"kaprys", pisze: "Vheszcie, gdy Bóg zezwala 
kurtyzanie na prawdziwą miłość, miłość ta, 
która zrazu wydaje się przebaczeniem, pra
wie zawsze staje się dla niej karą. Nie ma roz
grzeszenia bez pok u ty. Kiedy istota, która ma 
sobie do zarzucenia całą swoją przeszłość, 
czuje się nagle w posiadaniu miłości głębo
kiej, szczerej, nieprzepartej, do której nie 
uważała się nigdy zdolna, kiedy wyznaje tę 

miłość - jakąż władzę ma nad nią kochany 
przez nią mężczyzna! Jakże czuje się silny, 
mając prawo powiedzieć jej: "To, co robisz 
z miłości, nie jest więcej warte od tego, co 
dawniej robiłaś dla pieniędzy". Kiedy dzisiaj 
usłyszymy, jak Violetta Valery - Traviata 
v.ryrzuca z siebie słowa: "Tak oto kończy się 
dzień dla nieszczęśnicy, dla której nie ma już 
żadnej nadziei, nawet gdyby jej wybaczył 

dobry Bóg, ludzie i tak pozostaną nieugięci", 
pamiętajmy, że to echo tamtej powieściowej 
konstatacji. 



Książka po opublikowaniu dwa lata przed 
połową XIX wieku okazała się sporym sukce
sem. Namawiany przez Paula Siraudina 
Dumas adaptował swoją powieść do wysta
wienia na deskach scenicznych. Jednak cen
zura nie dała zgody na premierę sztuki 
w 1851 r. Dopiero 2 lutego 1852 r. wysta
wiono "Damę Kameliową" w teatrze Vaude
ville w Paryżu. Sztuka odniosła już sukces 
oszałamiający, prezentowano ją coś z 200 
razy, a na jednym z przedstawień - o czym za 
chwilę - zja\\r:ił się Giuseppe Verdi. Naj
ciekawszą analizę przemian jakie zachodziły 
pomiędzy Marią Duplessis, Małgorzatą 

z książki i tą ze sztuki, a ostatnim ogniwem 
tego ciągu - Traviatą, nakreślił Gilles de Van. 
vVyszedł od porównania tejże z Carmen, obie 
uznając (z małym zastrzeżeniem: "przy
puszczalnie") za najsłynniejsze postacie mity
czne dziewiętnastowiecznej opery. Potem 
zauważył, że gdyby Dumas zechciał nieco 
wierniej nakreślić portret kobiety, która 
inspirowała powieść, Małgorzata Gautier 
dużo bardziej przypominałaby kogoś w ro
dzaju Carmen. Wreszcie dochodzimy w szki
cu do interesującego tu nas fragmentu doty
czącego różnic pomiędzy książką a sztuką: 
"O ile powieść Dumasa odzwierciedla jeszcze 
niektóre rysy tej osobowości - choćby owo 
zadziwiające połączenie chciwości, wręcz 

pazerności, z całkowitą obojętnością na 
pieniądze - o tyle w późniejszej sztuce nie 
ocalało już z tego nic a nic. Ale i sarna 
powieść zawiera przecież sporą dozę subtel
nie zamaskowanej hipokryzji. Odnajdujemy 
w niej tę mieszaninę moralizmu i libertyniz
mu, która w o ile silniejszym stopniu ujawni 

się potem w dramacie, to epatowanie czytel
nika ukazywaniem uroczej rozwiązłości, przy 
równoczesnym akcentowaniu wyższości cno
ty, te umizgi do diabła, idące w parze z uwiel
bieniem okazywanym dobremu Panu Bogu, 
słowem to dość podejrzane przemieszanie 
występku i cnoty, rozpusty i niev.rinności." 

Dygresja filmowa 
Sztuka podbiła z czasem Europę i obie 

Ameryki, w rolę Małgorzaty wcielały się 

sceniczne sławy. Z dzisiejszej perspektywy 
wa1io zauważyć jeszcze adaptacje filmowe 
"Damy Kameliowej", na czele z klasycznym 
obrazem z Gretą Garbo w roli głównej, wory
ginale z 1936 r. zatytułowanym "Camille". 
Szwedka z Hollywoodu w tej roli wycisnęła 
miliony łez na całym świecie, wpisując się 

nią do Panteonu największych aktorek, 
takich jak Sarah Bernhardt, Eleonora Duse 
czy nasza Helena Modrzejewska. Wśród 
wybitnych aktorek grających Damy Kame
liowe są dwie francuskie: Michelle Presle 
i Isabelle Hupert. Pierwsza była w tej roli 
delikatna i słodka, jak przystało na melodra
mat w dawnym stylu. Druga - drapieżna 

i cyniczna, jak z kolei przystało na konwencję 
naturalistyczną. To właśnie ona wydaje się 

najbliższa prawdy tkwiącej w powieści 

Dumasa syna. Jeden z krytyków tak stresz
czał film: "chora na nieuleczalną gruźlicę 

dziewczyna z nizin społecznych, która przy
jechała do Paryża w poszukiwaniu pieniędzy 
na leczenie. Niestety w największym salonie 
Europy nie znalazła żadnej pracy, poza 
sprzedażą ciała. Dama Kameliowa w ujęciu 
Hupert nie ma żadnych złudzeń, że zostało 

I Greta Garbo - Camille 
- Marguerite Gauthier 

Sztuka podbiła 
z czasem Europę 
i obie Ameryki, 
w rolę Małgorzaty 
wcielały się 

sceniczne sławy. 
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I Maria Callas jako Violetta 
w La Scali 

"La Travi.ata" 
okazała się skan

dalem - publiczność 
nie przywykła 

jeszcze do oglądani.a 
kurtyzan na scenach 

operowych. 

ID La 'Traviata 

jej nie więcej, niż tylko kilka miesięcy życia jącego grania Damy Kameliowej, Szwedka 
i nie wierzy w żadne cudowne ocalenie. 
Sprzedaje ciało, by dotrwać do końca". 

Co dla nas może być ciekawe z punktu 
widzenia różnych interpretacji książki i sztu
ki, dodał jeszcze poniższą analizę porów
nawczą: "Hupert nie idealizowała swej 
bohaterki, przeciwnie, pokazała, iż jest trzeź
wo myślącą dziewczyną, prosto od krów, nie 
spodziewającą się żadnych czystych i praw
dziwych uczuć ze strony swych klientów. 
Jest nieokrzesana, bywa wulgarna. Liczą się 
tylko pieniądze. Mężczyźni widziani z jej 
perspektywy są wszyscy tacy sami, ci 
z salonu i ci z fabryki gonią za rozła

dowaniem seksualnym. Garbo ma złudzenia. 
\l\f ierzy, że któ1yś z mężczyzn, pokocha ją 

naprawdę, wierzy w miłość, która wyrwie ją 
z objęć śmierci. Aktorka wyidealizowała 

Małgorzatę Gauthier naszkicowaną przez 
Dumasa, \Vychodząc z założenia, że umiło
wane przez nią kamelie są symbolem jej 
wewnętrznej niewinności i tym samym wła
ściwym kluczem do jej duszy. Isabelle 
Hupert, pokazując się kompletnie nago 
czekającym na nią mężczyznom, wnosi w 
Ś\viat salonów paryskich pierwiastek zwie
rzęcy. Garbo, ubrana z wyszukaną elegancją, 
poruszająca się z dystynkcją księżnej, 

przestrzegająca nienagannych manier i za
chowująca daleko idący dystans, sublimuje 
seksualny podtekst. Nie ma w sobie nic 
z kurtyzany, jest damą. Hupe11 swą nago
ścią rzuca wyzwanie, Garbo kusi niedostęp
nością. Hupert podsyca erotyczną gorączkę, 
Garbo rozpala zmysły chłodem. Francuzka 
zrywa kompletnie z długą tradycją idealizu-

ją wieńczy". 

Violetta 
Giuseppe Verdi zetknął się ze sztuką 

Dumasa podczas swojej wizyty w Paiyżu 

w 1852 r. i od razu uznał, że świetnie nadaje 
się na libretto opery. Był odważny. Jak to ktoś 
ujął, o ile w grzesznym Paryżu historia ta 
miała posmak skandalu, o tyle w bogobo
jnych Włoszech skandalem była w całości. 

Do neapolitańskiego przyjaciela De Sanctisa 
pisał: "W Wenecji pracuję obecnie nad "La 
Dame aux camelias", której nadam być może 
tytuł "Traviata". To temat całkiem współczes
ny. Ktoś inny odrzuciłby go zapewne z przy
czyn obyczajowych, albo z uwagi na czas 
akcji. albo ze względu na tysiąc innych 
niedorzecznych skrupułów„. Mnie praca nad 
tym sprawia wiele przyjemności. Pamiętam, 
jak wszyscy wrzeszczeli, gdy postanowiłem 
wprowadzić na scenę garbusa: mimo to 
byłem naprawdę szczęśliwy, kiedy pisałem 
"Rigoletta" „. Wszelako przez pewien czas 
wahał się, czy tematyka nie zrazi publiczno
sc1. Ostatecznie librecista i przyjaciel 
Verdiego Francesco Maria Piave złagodził 

obyczajowy wydźwięk oryginału. Nadał jej 
właśnie ten wspomniany przez Verdiego 
całkiem nowy tytuł (włoskie traviata -
zabłąkana) pod którym zaprezentowano ją w 
Wenecji. Dalszy ciąg znamy, bo to jedyny taki 
przypadek przy wystawianiu oper autora 
"Rigoletta" i jeden z nievvielu w całej historii 
gatunku: "La Traviata" okazała się skan
dalem - publiczność nie przywykła jeszcze do 
oglądania kurtyzan na scenach operowych. 



Nie mogła przełknąć takowego faktu, a jakby 
tego było mało, kurtyzana wzbudzała sympa
tię i była właściwie jedyną pozytywną postacią 
w dziele. Nie podobało się także to, że akcja 
opery działa się współcześnie, bo ówczesna 
publika lubowała się w tematach histo
rycznych lub orientalnych. Nie podobało się , 

że bohaterka umiera w niezwykle banalny 
i ani trochę operowy sposób: na gruźlicę i we 
własnym łóżku. Wreszcie dobór wykonaw
ców dodatkowo przyczynił się do fiaska sztu
ki. Sam Verdi w liście do Emanuela Muzio 
napisał: "Traviata wczoraj wieczorem fiasko. 
Moja wina czy śpiewaków? Czas to osądzi". 
Autor nie poddał się. Dokonał drobnych 
korekt, zmienił tytuł na "Violetta" i 6 maja 
1854 r. wystawił spektakl w weneckim 
Teatro San Benedetto. Tym razem opera 
odniosła sukces i na stałe wpisała się w oper
owy kanon. Dzisiejsza krytyka uważa "Tra
viatę" za najdoskonalsze i zupełnie nowa
torskie dzieło kompozytora. Podkreślana jest 
- stojąca w przeciwieństwie do większości 
utworów Verdiego np. '/\idy" - kameralna 
atmosfera opery, wartość literacka libretta, 
oraz nastrojowość muzyki, która świetnie 

wyraża i podkreśla uczucia bohaterów. 
Dzieło zawiera wszystko, co od ponad 150 
lat gwarantuje mu miłość wykonawców 
i publiczności: wspaniałe partie wokalne, 
niezapomniane muzyczne dialogi 
bohaterów, dramatyczną akcję, 

pięk-ne sceny zbiorowe we wnę
trzach XIX-wiecznych salo
nów z efektowną sceną 

chóralną toastu na chwa
łę miłości ("Brindisi" , 

od piervvszego słowa zwane 
też "Libiamo"), będącą jedną 
z najpopularniejszych melodii 
opero\.vych. 

Ale wróćmy na nasz trop, na 
którym w "największym melo
dramacie wśród opewwych his
torii" Marie/Małgorzata nazywa się 
już Violetta Valery. Szczególnie 
w podejściu do bohaterki 
nastąpiły znaczne zmiany. Cyto
wany już wyżej Gilles de Van 
w swym świetnym eseju ujął 
to tak: "Kiedy Verdi zwrócił 

uwagę na postać Violetty, 
a nastąpiło to najprawdo
podobniej przypadkiem -
podobno "jak grom z nieba" 
- od razu kazał wymieść 
z tekstu wszelkie dwu
znaczności, sugeru
jące współwinę 



Gilles de Van 
rozumował mniej 

więcej w ten sposób: 
albo Violetta jest 
zwykłą dziwką, 

a wtedy nie ma w niej 
nic, co mogłoby go 
interesować, albo 
prostytutką, lecz 

przede wszystkim 
kobietą wykolejoną, 

"biedną grzesznicą", 

słowem istotą, która 
go do głębi wzrusza. 
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kurtyzany i jej klientów, od samego początku 
postanowił też wyeliminować wszystko, co 
świadczyło o zmysłowości prostytutki . Tej 
operacji dokonał na żywej tkance tekstu, tnąc 
go zdecydowanie i bez skrupułów. Przy
puszczać można, że rozumował mniej więcej 
w ten sposób: albo Violetta jest zwykłą 
dziwką, a wtedy nie ma w niej nic, co mogło
by go interesować, albo, i owszem, prosty
tutką , lecz przede wszystkim kobietą v.rykole
joną, "biedną grzesznicą", słowem istotą, 

która go do głębi wzrusza. Zgodnie z tym 

założeniem czystości Violetty nie mógł zmą
cić choćby cień zmysłowego uroku . Jest 
moralnie niewinna. Zepsucie społeczne, 

w którym uczestniczy z racji swego zawodu, 
na dobrą sprawę jest jej zupełnie obce. Verdi 
świadomie odrzucił akurat to, co Dumas 
próbował skrzętnie przemycić w swojej 
po\.v:ieści, czyniąc to, jak się wydaje, z wy
raźnym upodobaniem. Dumas prowadzi swą 
bohaterkę do odkupienia, lecz równocześnie 
ją potępia, akcentując, nader dobitnie, jej 
gorączkową zmysłowość, niewątpli\.v:ie fas
cynującą, nie mniej z gruntu złą. Verdi, rzecz 
jasna, nie miał już żadnych powodów, by się 
uciekać do tego rodzaju egzorcyzmów; 
przyjąwszy raz, że Violetta została prosty
tutką, ponieważ nie była w stanie uniknąć 
zepsucia wielkiego miasta, rozgrzeszył ją 

z góry i to bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 
To właśnie ten jasny i jednoznaczny wybór 

czyni z Violetty postać mityczną, to 
z tego powodu uchodzi ona za doskonały 
przykład istoty niesprawiedliwie zepchniętej 
na margines. Stanowisko Verdiego w gruncie 
rzeczy znacznie mniej moralizatorskie od 

tego, którą zajął francuski dramaturg, w ja
kiejś mierze wyjaśnia kontekst, w jakim 
umieścił on swoją bohaterkę. 

Przy takim podejściu kompozytora do materii 
opery (zapewne zmiany sugerowane były czy 
wręcz wymuszane na libreciście), nie dziwi 
i poniżej zacytowane pouczenie weneckiej 
publiczności z roku 1953, poniewczasie 
dawane przez współczesnego nam polskiego 
krytyka: "Nie zauważono, że tą pseudo
amoralną historią , Verdi wystawił pomnik 
jednej z najbardziej szanowanych we Vlło 

szech instytucji: rodzinie. Kurtyzana Violetta 
wiąże się z lekkomyślnym Alfredem nie dla
tego. bo ulega pokusie, ale po to, by w koftcu, 
po latach samotności mieć namiastkę ro
dziny. Po rozmowie z jego ojcem, który doma
ga się, by kurtyzana dla dobra jego rodziny 
zostawiła młodzieńca , Violetta poś\.v:ięca swą 
miłość właśnie po to, by ratować familię 

ukochanego. W przeciwieństwie do Alfreda 
\vie, że rodzina jest najważniejsza . Mało tego: 
okazuje się , że godnym jej partnerem nie jest 
lekkomyślny Alfred, ale jego rodzic. To 
właśnie ich duet, w którym Violetta prosi, by 
przytulił ją i pocieszył jak ojciec córkę, 

stano\.v:i centralny punkt opery"! 
Jakże inna jest interpretacja de Vana Pisze 

on najpierw, że "Violetta pełną godność osią
ga dopiero wtedy gdy decyduje się na 
poświęcenie, lecz jej ofiara ma inny sens 
aniżeli wyrzeczenia dokonywanych przez 
\.v:iększość typowych heroin verdiowskich. 

O ile tamte rezygnują ze szczęścia, gdyż 

uważają, że jest to po prostu obO\.v:iązkiem 
kobiety, o tyle Violetta poświęca to, co naj
droższe, by stać się kobietą jak wszystkie 



inne - by zyskać owo uznanie, do którego 
dążyła też Małgorzata Gautier ( .. . ). To wła
śnie z tej racji Violetta jest jedną z najczyst
szych postaci w całym teatrze verdiowskim". 
Potem francuski autor wydaje ten tak różnią
cy się od powyższego osąd ostateczny: "Jej 
poświęcenie wcale nie kończy się na tym, co 
obserwujemy w wielkiej scenie z ojcem Alfre
da w akcie drugim. Jest wprost przeciwnie: 
Violetta poświęca swoje zdrowie, by móc 
prowadzić światowe życie, jest gotowa po
święcić rodzące się w niej uczucie, ponieważ 
nie wyobraża sobie, że mogłaby rzucić swój 
zawód, poś,vięca swą miłość na rzecz szczę
ścia siostry Alfreda, poświęca nawet pamięć 
o sobie, kierując się myślą o przyszłej żonie 
ukochanego" . 

Z kolei niedawny realizator ope1y na jednej 
z polskich scen wyrokuje: "<Traviata> jest 
opowieścią o samotności i śmierci , o seksie 
i sile pieniądza. Jest też historią miłosną -
ten akcent przeważa w większości scenicz
nych interpretacji. Przecież o wiele przyjem
niej jest mówić o pięknych i czystych uczu
ciach, niż o tym, jak ściśle wiążą się one tutaj 
z pragnieniem posiadania i wręcz samo
bój czym rzuceniem się w świat płatnego 

seksu". Następnie dla podkreślenia dodaje: 
"Rewolucyjność pomysłu Verdiego polegała 

na pokazaniu snobistycznej publiczności 

operowej tego, od czego ta zawsze uciekała 
i czego istnienia nie chciała do siebie dopu
ścić. Świata domów publicznych, miłości na 
sprzedaż, prostytutek i mężczyzn korzystają
cych z ich usług, wreszcie - bohaterki ope
rowej, która nie jest kapłanką druidów czy 
rzymską boginią. Verdi przekraczał granicę 

decorum - granicę dobrego smaku i gustu, 
tego, co przystoi, jest stosowne i piękne. 

W tamtych czasach o pewnych rzeczach po 
prostu się nie mówiło, a już na pewno nie 
w świątyni sztuki. A Verdiego interesowało 
prawdziwe życie, nie koturn. Dziś, chcąc 

podążyć za myślą kompozytora, nie wystar
czy pokazać na scenie prostytutkę, choćby 
najbardziej roznegliżowaną. W teatrze to już 
nic nowego. Dzięki mass mediom i obycza
jowemu vvyzwoleniu nasza tolerancja na 
nagość i seks w sztuce jest znacznie większa 
niż widzów sprzed stuleci. Jest jednak w tej 
operze coś, co zawsze dotyka i nie pozwala 
o sobie zapomnieć, jeśli myśli się o niej 
współcześnie, a więc w zgodzie z intencjami 
Verdiego. To temat śmierci, który ciągle 

pozostaje dla nas tematem tabu". W jednym 
z tym reżyserem można się zgodzić: gdy 
kończy swe przemyślenia następująco : 

"W muzyce Verdiego zapisane są bardzo 
silne uczucia: namiętność, radość, miłość, 

zazdrość, lęk przed śmiercią„. "LaTraviata" 
to nie kolejny ckliwy i miałki romans. To 
arcydzieło - idealne zespolenie słowa 

i muzyki tworzące żywą, piękną, mocną 

opowieść, w której możemy przejrzeć się 

jak w lustrze. Zastanowić i wzruszyć. 

Pomyśleć o swoim życiu. I o swojej śmierci. 
Po to przecież jest teatr". 

Żeby zakończyć te interpretacyjne wariacje 
na temat Violetty - Traviaty i całej opery, 
dodajmy osąd jaki wydał Massimo Mila. 
Stvvierdza, że nieszczęsne losy "La Dame aux 
camelias" Verdi odczytał przede wszystkim 
jako wielki akt oskarżenia wymierzony 
w społeczeństwo (przypomnijmy cytowane -

"Traviata" 
jest opowieścią 
o samotności 
i śmierci, o seksie 
i sile pieniądza. 
Jest też historią 
miłosną. 
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zresztą tak jak w tym eseju przez Milę 

- w rozdzialiku o Małgorzacie słowa Violetty 
o tym, że nawet gdyby jej \.\rybaczył dobry 
Bóg, ludzie i tak pozostaną nieugięci). Autor 
następnie nawołuje, byśmy uzmysłowili 

sobie, czym tak naprawdę jest "Traviata", aż 
nadto często mylnie interpretowana jako hi
storia miłosna. Pisze sugestywnie: "Otóż nie, 
miłosną operą Verdiego, jego "Tristanem 
i Izoldą" jest "Bal masko'v'.'Y", nie "Traviata". 
"Traviata" to jeszcze walka. Cierpienia Vio
letty z pewnością wzruszały Verdiego, lecz 
głównie dlatego, że widział w niej siostrę 

Emaniego, Karola Moora, Korsarza i tylu 
innych zepchniętych poza margines. Innymi 
sło'v'.'Y tych wszystkich, o których prawa dotąd 
zawzięcie walczył. I w rzeczy samej: ta 
krucha kurtyzana umiera w atmosferze 
zadziwiająco podniosłej i uroczystej ( ... ) Tra
giczne, powolne akordy inicjujące Andante 
sostenuto, choć brzmią tak cicho, że zaledwie 
je słychać, wnoszą ton uroczysty, rzec można 
nawet - niepokojąco uroczysty. W instrumen
tacji tego fragmentu niezmiennie ważną rolę 
odgrywają trąbki. Brzmią one tak, jakby 
umierał tu jakiś Beethovenowski bohater lub 
Wagnerowski Zygfyd. Bo też Violetta, istot
nie, umiera jak bohaterka, a zarazem jak 
męczennica". 

Jaką interpretację w wielkiej lubelskiej 
realizacji "La Traviaty" zaproponuje reżyser 
Waldemar Zawodziński, przekonamy się 

sami. 

Nowatorska w swojej epoce opera wydaje się 
nam kwintesencją operowego stylu. Trudno 

się nie zgodzić z opmrą, że tylko muzyka 
Verdiego - finezyjna, subtelna, miejscami 
niez'v'.'Ykle namiętna - uskrzydla łzawą 

historię jako żywo przypominającą naszą 

poczciwą "Trędowatą" Mniszkównej. Histo
ria młodych, którym na drodze do szczęścia 
stają konwenanse i rodzina młodzieńca, 

kojarząca się wręcz z operową sztampą, dziś 
stałaby się obiektem zainteresowania auto
rów telewizyjnych sitcomów, słusznie przezy
wanych operami mydlanymi, pism dla nasto
latek i gospodyń domowych, tudzież bul
warówek zwanych dosyć elegancko tabloi
dami, a dużo mniej - brukowcami. Jak nie 
trudno to sobie 'v\'YObrazić, przekonajcie się 
Państwo na następnych stronach niniejszego 
programu, bo oto w taką tabloidową formę 
zabawiliśmy się prezentując streszczenie 
libretta prezentowanej w oryginale, czyli po 
włosku opery "La Traviata". 

AM 
Przekład większości cytowanych tekstów 

Józef Baliliski 
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władającej światem miłości, 

Alfred w gruncie rzeczy przyznał 
się do gorącego uczucia wobec 
Violetty. Wprawdzie po raz pier
wszy zagościł w jej domu, ale 
widywał ją nieraz i pokochał go
rąco od pierwszego wejrzenia. 
Toast młodego Garmonta zdobył 

Wspaniały bal, na 

W pierwszym odruchu była (?) 
kurtyzana oświadczyła, że jest 
"Sempre libra" (Zawsze wolna). 
Doświadczona okrutnymi kolejami 
swojego losu, nie wierzy w miłość, 
a jej serce nie jest do niej zdolne. 
Poprosiła nawet Alfreda, aby -
póki jeszcze czas - starał się 

zapomnieć o niej. Zakochanemu 
po uszy młodzieńcowi pozosta
wiła kawałek nadziei wręczając 

którym gospodynię oto· 
czyło stadko paryskiej złotej 

młodzieży, a także kilku starszych 
VIP-ów, stał się przykrywką dla 
jej rzeczywistego stanu duszy i cia· 
ła. Zdołaliśmy ustalić, że Valery 
· chociaż uparcie utrzymuje to w 

tajemnicy ·jest ciężko chora 

W
edług posiadanej przez 
nas wiedzy, to baron 
Douphol stał się jej 

sponsorem w zamian za tzw. 
wyłączność. Violetta miała opu
ścić dotychczasowe miejsce za
mieszkania i rozpocząć nowe 
życie w arystokratycznych krę

gach. Wspaniały bal, na którym 
gospodynię otoczyło stadko pa
ryskiej złotej młodzieży, a także 
kilku starszych VIP-ów, stał się 
przykrywką dla jej rzeczy
wistego stanu duszy i 
ciała . Zdołaliśmy usta
lić, że Valery - chociaż 

uparcie utrzymuje to 

mu kwiat kamelii. To znak tej 
"damy kameliowej", że zga

dza się na ponowne 

w tajemnicy - jest 
ciężko chora oraz 
nieszczęśliwa!!! Tylko 
udaje, że cieszy ją jej 
życie, w którym je
dynym celem jest nie
ustająca zabawa. Jednak 

spotkanie!!! 
Lecz wkrótce doszło 
do sensacyjnej decyzji! 
Już w samotności Va
lery, zwana La Tra
viatą, czyli Zabłąkana, 

rozważyła usłyszane sło-
wa, które zapadły w jej 

serce. W tym - jak się 
okazało - wcale nie zimnym 

tym razem Violetta uległa 
wreszcie porywowi serca za 
sprawą niespodziewanego ba
lowego gościa . 

Wprowadzony przez przyjaciela, 
szczycącego się błękitną krwią 
Gastona, wicehrabiego de Leto
rieres, na przyjęciu zjawił się 
młody poeta Alfred Germont, 
szlachcic pochodzący z Prowansji. 
Już wznosząc zaczynający się 

słowami "Libiamo ne eti calicina" 
(Więc pijmyl) toast na cześć 

lfD La 'Tra<.1iata 

oraz nieszczęśliwa!!! 

- owszem! - uznanie zebranych, 
ale nie wzbudził większego zain
teresowania samej gospodyni. 
Dlatego skorzystał z chwili gdy 
zostali tylko we dwoje i zdobył się 
na odwagę. Ujawnił w pełni swe 
uczucia, głosząc: "Un di felice", 
co należy rozumieć : - Dnia pew
nego szczęśliwą (cię ujrzałem) . 

sercu obudziły się echa 
dawnych, zapomnianych już 
uczuć. Rozmyślając nad pustką 
i nicością życia, jakie dotychczas 
prowadziła, pozornie tylko we
sołego i beztroskiego, piękna 
Violetta postanowiła zerwać 

z przeszłością i u boku Alfreda 
rozpocząć nowe życie!!! 

O kolejnych aktach tej porywa
jącej , romantycznej historii bę

dziemy donosić na bieżąco. 



U 
dało się nam dotrzeć do 
szczegółów dalszych kolei 
losów pary słynnych ko

chanków - urodziwej panienki 
lekkich obyczajów Violetty V 
i zakochanego w niej młokosa 

o szlacheckim rodowodzie Alfre
da G. Odkryliśmy też tajemnice 
podparyskiej willi, w której się 

skryli. Wydźwięk tych wieści jest 
tragiczny. Kurtyzana pragnąc 

uniknąć kompromitacji rodziny 
ukochanego, złożyła ciężką ofiarę 
na ołtarzu miłości. Zerwała zwią
zek, a zwyciężyły żelazne towa
rzyskie konwenanse! 

Alfred i Violetta porzucili Paryż 
by żyć w ustronnej willi na wsi pod 
miastem. Gruchali jak gołąbki 

z dala od świata , zajęci wyłącznie 
sobą. V.V, przeżywała z A.G. 
szczęśliwe dni, ale jej zdrowie 

coraz bardziej pogarsza/o 
się . Na dodatek Alfred nie 
domyślił się, że ma ona 
poważne kłopoty 

materialne. Brak 
pieniędzy zmu-
sił ją do 
sprzedaży cennych przedmiotów 
i kosztowności. Kazała to zrobić swej 
służącej Aninie, wysyłając ją do Pa
ryża . Alfred dowiedział się o tym 
przypadkiem, właśnie od służącej. 
Wtedy postanowił sam ruszyć do 
miasta, by zdobyć forsę na utrzy
manie i spłatę długów ukochanej. 

Ta decyzja -jak ustaliliśmy -oka
zała się brzemienna w skutkach 
dla dalszego rozwoju wydarzeń 
(tak jak to, co po niej nastąpiło 

jest dla tych wydarzeń kluczowe). 
To pod nieobecność Alfreda zja
wiał się w willi Violetty jego ojciec, 

Giorgio Germont. 
Przyjechał, by ode
brać byłej (?) prostytut
ce swego syna. Katego-
rycznie zażądał, żeby Violetta 
raz na zawsze porzuciła Alfreda. 

Okazało się bowiem, że jego 
siostra jest zaręczona i do tego 
małżeństwa rodzina Germontów 
przykłada wielką wagę. Gdyby jej 
narzeczony dowiedział się , że 

Alfred żyje u boku upadłej kobiety, 
zerwałby zaręczyny. Zamążpójście 
córki zostałoby udaremnione! 
Stanowczość żądań złamała Vio
lettę, którą stać było zaledwie na 
okrzyk rozpaczy: "Non sapete -
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quale affetto - vivo immenso - m 
da in petto! 11 (Pan nawet nie wie, 
jakie uczucie płonie w mej piersi!). 
Ostatecznie przełamał ją cyniczny 
argument starca: 11 Un di quando 
le veneri il tempo avra fugate, fia 
presto il tedio a sorgare„. Che 
sara allor?„. Pensate„. 0Nreszcie, 
pewnego dnia, kiedy namiętność 
ostygnie, pojawi się nuda i znuże
nie„. I co wtedy będzie? Pomyśli). 
Pokonana, powtarzała już tylko: 
"E vero! E verol 11 (To prawdal). 

Stary Germont dostrzegł jednak 
z czasem, że Violetta nie jest już 
płochą zalotnicą , jaką była 
dawniej. Wielkość jej miłości 

wzruszyła nawet głęboko tego 
sztywnego jak kukła człowieka! 

Nieufność i pogarda przerodziły 
się we współczucie. Ale przeważył 
w nim wzgląd na obyczaje i prze
sądy, czyli konwenanse głęboko 
zakorzenione w jego środowisku. 
Zmienił jedynie ton z ostrego na 
błagalny. Zaczął prosić Violettę, 
aby dla dobra Alfreda i jego 
rodziny zrezygnowała ze swej mi
łości. Ta, która już wiele poświęciła 
dla Alfreda, zgodziła się w końcu 
i na tę ofiarę! Najcięższąlll Jak 
echo powracały słowa jej osta
tniej nieśmiałaj prośby do Ger
monta seniora: "Conosca il sacri
fizio eh consumai d ore che sara 
suo fin I timo sospiro del mio cor 11 

(Chcę, żeby wiedział, że uczy
niłam to z miłości . „ że będę 

go kochać do końca mych dni)! 
Kiedy została sama, wyrzuciła 

z siebie z największym bólem 
rozdzierającą duszę skargę na 
bezwzględność z jaką ludzie trak
tują kobiety takie jak ona: 11 Cosi 
alla misera, chfun di cudata. Di 
piu risorgare speranza e muta!„ . 
Se pur benefico le indulga lddio. 
L mo implacabil per lei sara„. (Tak 
oto kończy się dzień dla nieszczę
śnicy, która raz zeszła na złą 

drogę, nie ma nadziei na odro
dzeniel Nawet gdyby zlitował się 
nad nia dobry Bóg, ludzie i tak 
zostaną nieubłagani) . 

Po powrocie Alfreda - co zdoła
liśmy wytropić - Violetta okłamała 
go, a równocześnie przysięgła mu 
miłość. Byt to prawdziwy wybuch 
gorących uczuć z dwukrotnym 
wezwaniem: "Amami Alfredo, 
amami quant amo" (Kochaj mnie, 
Alfredzie, kochaj jak ja cię 
kocham)!!! Kłamała, że musi na 
krótki czas opuścić dom, zostawiła 
mu jednak list, w którym doniosła, 
że wyjeżdża na zawsze. Postano
wiła wrócić do Paryża i prowadzić 
dawny tryb życial Miotany gnie
wem i zazdrością, chciał natych
miast podążać w ślad za nią, ale 
wybiegając z domu spostrzegł 
swego ojca. Starzec w serdecz
nych słowach błagał Alfreda, by 
nie szukał Violetty i wrócił do 
rodziny. Prośby nie odniosły skut
ku. Alfred pośpieszył do Paryża 
szukać Violetty. 
O tym czy mu się to udało i co 
z tego wynikło doniesiemy jak 
najszybciej. 



D 
o wielkiego skandalu towa
rzyskiego doszło na przyję
ciu u kurtyzany Flory Ber

voix, przyjaciółki Violetty Valery. też 
uprawiającej tę profesję. Porzu
cony przez nią - na prośbę ojca 
kawalera - jej kochanek Alfred Ger
mont wszczął karczemną awan
turę. Zgodnie z zasadą. że kto nie 
ma szczęścia w miłości, ma je 
w kartach, wygrał pokaźną sumę. 
Wściekły z powodu odstawienia 
od piersi pięknej Violetty wygrane 
pieniądze rzucił jej publicznie pod 
nogi. Obrażany przez niego baron 
Douphol wyzwał młodego Ger
monta na pojedynek!!! 

Flora by zabawić licznie zebra
nych gości zaprosiła h iszpańsk i 
zespół, który - jak ustali liśmy - m.in. 
rozgrzał ich utworem "Di Madride 
noi siam mattadori". Do radosnej 
atmosfery nie dostroił się Alfred 
który w poszukiwaniu Violetty trafił 
na przyjęcie. Nie miał niestety 
świadomości, że Violetta porzuciła 
go wyłącznie z powodu prośby 
jego ojca. Spytany o kochankę, 
odpowiadał tak jakby go nic nie 
obchodziła. Udawał też, że jej nie 
dostrzega, gdy zjawiła się w salo
nie wraz z jednym z poprzednich 
swych sponsorów - baronem 
Doupholem. To z nim Alfred za
siadł do gry w karty. Rozdrażnione
mu, nieszczęsnemu młodzianowi tu 
szczęście sprzyjało. Wygrywał po
ważne sumy. Ponieważ działo s ię to 
stale, szukając zwady coraz śmielej 
w przykry sposób prowokował Violet-

tę, a zwłaszcza jej towarzysza, 
barona. Nad stołem unosił się 

bolesny krzyk Valery: ':ti.h perche 
venni, incauta! Pieta Gran Dio de 
me!!!" (Ach, czemu tu przyszłam! 

Wielki Boże, zlituj się nade mną!!!) 
Gdy goście udali się do jadalni, 

Violetta starała się nakłonić Alfre
da do wyjścia z domu Flory. 
W burzliwej rozmowie posunęła 
się nawet do kłamstw, aż wreszcie 

oświadczyła, że kocha barona 
i chce z nim pozostać! Tego było 
za wiele dla młodego Germonta. 
Wpadł w szat!!! Wezwał gości 
i publicznie rzucił jej pod nogi 
wygrane pieniądze jako zapłatę 
za chwile spędzone razem z nią, 
za szczęśliwe. pełne m iłości dni. 

Wszyscy zebrani byli oburzeni 
jego skandalicznym zachowa
niem, a spotwarzona i załamana 

Violetta zemdlała. Świadkiem tej 
sceny obył ojciec Alfreda, który 
w ślad za synem dotarł do Paryża. 
Nawet on przy wszystkich wyrzucił 
synowi niegodziwość zachowa
nia. Baron Douphol natomiast 
wyzywał upokorzonego Alfreda 
na pojedynek. 

O tym co z tego wyniknie 
w stosownym czasie bez wąt
pienia doniesiemy!!! 



R elacjonowana przez nas od 
początku historia miłości 
młodego prowansalskiego 

szlachcica Alfreda Germonta i uro
dziwej paryskiej kurtyzany Violetty 
Valery dobiegła do finału . Chociaż 
jest smutny, można go też nazwać 
happy endem!!! Chora na gru
źlicę piękność zmarła, ale gasła 
szczęśliwa, że stało się to w ra
mionach ukochanego i wśród 
najbliższych. 

Tragiczne przejścia - wymuszo
ne rozstanie z Alfredem i jego 
późniejsze skandaliczne zacho
wanie - podkopały do reszty i tak 
już słabe zdrowie Violetty. Zbliżał 
się kres jej życia . Opuściła paryskie 
salony i pozbawiona przyjaciół, 

w samotności i ubóstwie zmagała 
się z nieuleczalną chorobą, doży
wając swych dni. Wspominała 
miłość i szczęśliwe dni: ''.Ąddio del 
passato bei sogni„." (Żegnajcie 

piękne marzenia snute w prze
szłości) . Jak ustaliliśmy, z dawnych 
przyjaciół odwiedzał ją już tylko 
poczciwy doktor Grenvil. Z listu 
starego Germonta już wiedziała 
jak skończył się pojedynek jego 
syna z baronem Doupholem. Żyta 
więc nadzieją na spotkanie 
z Alfredem. Marzyła właściwie 
tylko o tym, by przed śmiercią 
jeszcze ujrzeć ukochanego!!! 

Natomiast Alfred dowiedział 
się poniewczasie, jak wielką ofiarę 

poniosła dla niego Violetta, 
rezygnując z miłości, 

by ratować reputację 
jego rodziny. Zdo-
łał więc u ojca 
wybłagać zezwo
lenie na ślub 
z ukochaną. 

Zaraz potem 
obydwaj Germon

towie przybyli do 
mieszkania umiera-

jącej Violetty, gdzie młody błagał 
ją o przebaczenie. Przy Alfredzie 
zapomniała o swej chorobie. 
Widok jego przywrócił jej cu
downie rtieco sit i wraz z uko
chanym snuta plany szczęśliwej 
przyszłości. Ze źródeł świetnie 
poinformowanych wiemy, że pró
bowała nawet ukryć przed nim 
ciężką chorobę i zgodziła się na 
wyjazd z Paryża! Jednak byt 
to łabędzi śpiew. Byto już za 
późno!!! Śmierci nie da się oszu
kać! !! Niebawem znowu osłabła . 

Z wolna gasła szczęśliwa, 
że umiera pośród najbliższych, 
w ramionach ukochanego. Nim 
oddała ostatnie tchnienie, bła

gała ukochanego aby odnalazł 
szczęście w objęciach młodej 
dziewczyny, a ona będzie się za 
nich modlić z nieba!!! 

Współczesna męczennica 

zaledwie 23 lata!!! 







Jace!( rJ3onieckj 
1(ierou iriictu 10 m~~71c:.ne 

W 
1992 roku ukończył dy1ygenturę 
w Akademii Muzycznej im. Fry
deryka Chopina w Warszawie 

w klasie profesora Bogusława Madeya. Swoje 
umiejętności dyrygenckie doskonalił u takich 
mistrzów jak prof. Henryk Czyż i Jerzy 
Maksymiuk. Od 1992 roku był asystentem, 
a następnie dyrygentem w Operze Bałtyckiej 
w Gdańsku i w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
Przygotował tam kilka znaczących premier 
i wznowień, m.in.: „Jaś i Małgosia" E. Hum
perdincka, „Coppelia" L. Oelibesa, „Aida" 
G. Verdiego (współpraca muzyczna), „Zemsta 
nietoperza" J. Straussa (współpraca muzycz
na), „Cabaret" J. Kandera w reż . Jerzego 
Stuhra. W swoim dorobku artystycznym 
posiada również nagrania telewizyjne: gala 
,:Wielka sława to żart" oraz płyty CD ,;wielka 
Gala Operowa - Bierdiajew in memo1iam". 

Współpracował z czołowymi teatrami 
operowymi, muzycznymi i filharmoniami, 
m.in.: z Operą Krakowską, Teatrem Wielkim 
w Łodzi, Teatrem Muzycznym w Gdyni oraz 
Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie, 
w którym to stworzył od podstaw zespół 

orkiestrowy, stawiając go pośród najlepszych 
w Polsce. W 1998 r. był dyrektorem artys
tycznym Filharmonii Koszalińskiej , a jed
nocześnie od 1999 r. pełnił funkcję dyrek-

tora naczelnego i artystycznego Płockiej 

Orkiestry Symfonicznej, z którą koncertowali 
najwybitniejsi soliści instrumentaiści i wo
kaliści z kraju, a także z zagranicy. Od 
2002 r. jest związany z Teatrem Muzycznym 
w Lublinie, gdzie wprowadził do repertuaru 
oprócz dzieł operetkowych także operę i ba
let. W tym czasie współpracował również 
z Operą Bałtycką, Filharmonią Krakowską, 
Teatrem Muzycznym w Poznaniu i Polską 
Orkiestrą Radiową. Dyryguje muzyką sym
foniczną, oratoryjną, operową, operetkową, 

musicalową, filmową i rozrywkową. 
Obecnie pełni funkcję kierownika muzycz

nego Teatru Muzycznego w Lublinie. 

La •Trav iata liJ 
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Waldemar Zawocfzińs/(j 

U 
kończył Akademię Sztuk 
Pięknych w Łodzi oraz 
Wydział Reżyseiii Dra

matu Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej w Krakowie. 
Wybitny reżyser, uznany sce
nograf, pasjonat teatru. Jego 
prace wyróżnia poetycki nastrój 
budowany zarówno słowem, 

obrazem, muzyką i światłem. 

Każde nowe przedsięwzięcie 

realizatorskie jest dynami
cznym efektownym v.r:idowiskiem. Zreali
zował m.in.: „Celestynę" F. Rojasa, ,Woy
zeck' a" G. Blichnera, „Sen nocy letniej" 
W Szekspira, „Tragiczną histoiię doktora 
Fausta" Ch. Marlowe'a, „Intrygę i miłość" 

'R.,ę~ yseria, sce rwgra jw 

F. Schillera, „Carmina burana" C Orff' a, 
„Carmen" G. Bizeta, „Niżyńskiego", „Ślub" 
W Gombrowicza, „Raj utracony" K Pen
dereckiego. 

W swoim dorobku artystycznym posiada 
realizacje sceniczne oraz telewizyjne wielu 
dzieł dramatycznych, oper, operetek i musi
cali. Od 1992 roku pełni funkcję dyrektora 
artystycznego Teatru im. S. Jaracza w Łodzi. 
Jest laureatem wielu nagród, m.in.: Złotych 
Masek za najlepszą reżyselię i najlepszą 

scenografię oraz dorocznej Nagrody Ministra 
Kultury za rok 1998 i 1999 przyznanej 
za wybitną działalność artystyczną. 

W 1998 r. został odznaczony przez 
prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. 



--

Janina 9\lieso6sl(a 

C
horeograf, reżyser, pedagog. Absol
wentka Państwowej Szkoły Baletowej 
w Bytomiu. Solistka baletu Teatru 

Wielkiego w Łodzi. Przygotowywała choreo
grafię do baletów takich jak: „Jezioro 
łabędzie", Pan Twardowski", „Madame But
terfly". Współpracowała i przygotowywała 

ruch sceniczny do oper: „Lakme", „Aida", 
„Faust", „Król Ubu", „Nabucco", „Raj utra
cony", „Gioconda'', „Zemsta nietoperza", 
„Carmen", „La Traviata", ,Wolny strzelec", 
„Czarodziejski flet" i wiele innych. Nawiązała 
współpracę z teatrami dramatycznymi poza 
granicami Polski, w Wilnie przy spektaklu 
„Carmen", w Paryżu przy „Gali Straussa", 

a w Niemczech wspólnie z Le
chem Majewskim w nagro
dzonym „Black Rider". 

Współpracowała z Kazimie
rzem Dejmkiem, Bogdanem 
Hussakowskim, Barbarą Sass, 
Waldemarem Zawodzińskim, 

Zygmuntem Hi.ibnerem, Henry
kiem Baranowskim oraz innymi. 
Jest laureatką siedmiu Złotych Masek 
- nagrody za szczególne osiągnięcia w dzie
dzinie sztuki teatralnej. Wieloletni wykła

dowca na wydziale aktorskim Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Tea
tralnej w Łodzi. 

La 'Travia ta Ul 
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Zofia 'Bernatowicz 

A
bsolwentka Llceum Mu
zycznego w Lublinie, 
Akademii Muzycznej -

Filia w Białymstoku oraz Pody
plomowych Studiów Chórmis
trzowskich w Akademii Muzycz
nej w Bydgoszczy. Jej wieloletnia 
praca z różnorodnymi chórami 
(chór „Echo", Collegium Musi
cum, szkoły muzycznej oraz 
chórami akademickimi) zaowo
cowała licznymi koncertami 
w kraju i niemal całej Europie. 
Uczestnictwo w konkursach 

i festiwalach chóralnych było wielokrotnie 
nagradzane wyróżnieniami i medalami. Brała 
udział we współtworzeniu Orkiestry Try
bunału Koronnego z którą wykonała koncert 
inauguracyjny. Kierowała również zespołem 
instrumentalnym „Presto" wykonując mu
zykę filmową Rafała Rozmusa. Współpra

cowała również z Orkiestrą Filharmonii 
Lubelskiej przygotowując chóry do wykonań 
m.in. „Carmina Burana" C Orffa, „Borysa 

~l(_ierou1nictzlllJ cńoru 

Godunowa" M. Musorgskiego, Mszy „koro
nacyjnej" VV. A. Mozarta. Wielokrotnie 
prowadziła koncerty wokalno - instrumen
talne, „Mszę Nelsońską" J. Haydna, „Comple
torium" i „Conductus funebris" G. G. Gor
czyckiego, „Krótką mszę dziecięcą" K Na
klickiego, „Odgłosy lasku wiedeńskiego" 

Z. Bargielskiego, czy „Magnificat" R Camela. 
Obecnie od sześciu sezonów jest zwią

zana z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Przy
gotowywała chór do takich przedstawień 

jak: „Carmen" G. Bizeta, „Straszny dwór" 
S. Moniuszki, „Cyrulik sewilski" G. Rossi
niego, „Baron cygański", „Zemsta nietoperza" 
J. Straussa, „Księżniczka czardasza" E. Kal
mana, ,,Wesoła wdówka" F. Lehara, „Re
quiem" W A. Mozarta. Wspólnie z J. Bacą 
objęła kierownictwo muzyczne bajki „Ca
lineczka". 

Prowadzi również działalność pedago
giczną na Wydziale Artystycznym UMCS 
w Lublinie (aktualnie na stanowisku profe
sora nadzwyczajnego), gdzie prowadzi klasę 
dyrygowania. 



Iza6e[a Stronias 
~J(9stiumy 

S
cenografka, absolwentka ASP i PLSP 

w Łodzi. Dyplom w pracowni projektowa

nia ubioru u profesora Jana Finksteina 
Jest autorką kostiumów i scenografii do 

spektakli teatralnych, filmów fabularnych 
i telev.rizyjnych oraz teatrów telewizji. 

Współpracowała m.in. z Teatrem Wielkim 
w Łodzi: „Brice a brace", „Kobro" (scenografia 

i kostiumy), „Kolor żółty"; z Teatrem im. St 
Jaracza w Łodzi: „Intryga i milość", „Niżyński", 

„Kabaret starszych panów", „Mandarynki 

i pomarańcze", „Romanse rosyjskie", „Festiwal 
czterech kultur - koncert, „Prześwit", „Ślub", 
,Wyzwolenie"; z Teatrem Wielkim w Poznaniu: 

„Sen nocy letniej"; z Teatrem Polskim w Pozna

niu; „Zwał"; z Teatrem Nowym w Poznaniu: 

„Życie jest snem"; z Operą Bałtycką: „Giselle"; 

z Teatrem Dramatycznym w Warszawie: 
„Przestrzeń Shelly'' (scenografia i kostiumy); 

z Teatrem Studyjnym w Łodzi: „4 x Voycek"; 
z Teatrem Polskim we Wrocławiu: „Odchodzić"; 

z Teatrem Logos w Łodzi: „Mały Książę". 

Współpracowała również przy spektaklach 
w reżyserii Waldemara Zawadzińskiego, Greya 

Veredona, Romana Komassy, Jacka Orłow

skiego, Emili Sadowskiej, Krzysztofa Rzączyń
skiego, Jarosława Ostaszkiewicza 

Jest autorką kostiumów do filmów fabu
larnych m.in. „Rozmowa z człowiekiem z szafy" 

w reż. Mariusza Grzegorzka, „Moje pieczone 

kurczaki" w reż. Iwony Siekie

rzyńskiej, „Your na.me is Justyna" 
w reż. Franco de Pena (film 

typowany do Oskara), „Moje 
miejsce" (scenografia) w reż. Lesz

ka Dawida oraz seriali telewi

zyjnych: „Apetyt na milość", „Kop
ciuszek", „The man who survive 
getto'', „Jan z drzewa" w reż. 

Łukasza Kasprzykowskiego, „Afe
ra mięsna - Interes życia" w reż. 

Janusza Dymka, „Mord założyciel
ski" w reż. Jacka Królikiewicza 

Projektowała kostiumy do tele
dysków m.in. Urszuli Dudziak, 

Elżbiety Adamiak, Tadeusza Na

lepy i Matthiasa Reima 
Ważniejsze wystawy rysun-

ków: Galeria BWA Wrocław, Pałac Hucweldów, 
Galeria „Awangarda". 

Wystawy malarstwa: Galeria malarstwa 
w Sopocie, Galeria „Jatki" we Wrocławiu. 

Ważniejsze nagrody: Złoty Medal na Targach 

Interfashion w Łodzi, Nagroda BWA we Wro
clawiu na MTMiU, Nagroda Dziennikarzy, 

Nagroda Publiczności oraz Nagroda Manekin 

w konkursie na Najlepszego Polskiego Projek
tanta Złota Maska, za najlepsze kostiumy 

teatralne w sezonie 2003/2004. 

La 'Traviata m 









ZESPÓŁ TEATRU MUZYCZNEGO W LUBLINIE 
sezon artystyczny 2008/2009 

Sofiści 
Irena Chodziakiewicz * 
Lech Chodziakiewicz * 
Jarosław Cisowski 
Renata Drozd 
Joanna Horodko * 
Agnieszka Kurek 
Julia Iwaszkiewicz - Kabza 
Tomasz Janczak 
Elżbieta Kaczmarzyk - Janczak 
Marian Josicz 
Dorota Laskowiecka 
Krzysztof Marciniak * 
Agnieszka Piekaroś - Padzińska 

Małgorzata Rapa 
Andrzej Sikora 
Leszek Skrla * 
Adam Sobierajski * 
Iwona Socha 
Patrycjusz Sokołowski 
Grzegorz Szostak 
Krystyna Szydłowska * 
Andrzej Witlewski 
Paweł Wrona 
Witold Wrona * 
Mariola Zagojska 
Katarzyna Żychowska 
Marcin Żychowski 

KOREPETYTORZY OLI TÓW 
Alesia Aleksandrowicz 

Karolina Hordyjewicz * 
Grzegorz Siedlaczek * 

Cliór 
KIEROWNIK IJÓRU 
Zofia Bernatowicz 

IN PEKTOI HÓRt; 
Marcin Woźniak 

' OPR.\.\fY 
Ewelina Bała * 
Kinga Bernat 
Joanna Głogowska 
Małgorzata Godlewska * 
Elżbieta Grądziel - Zawada 
Krystyna Górska 
Agnieszka Kasprzak * 
Agnieszka Korczakowska 
Barbara Królikowska * 
Agnieszka Mielniczek 
Karolina Pietrzak * 
Monika Rej 
Małgorzata Rudnicka 
Halina Tes 
Joanna Witos 
Ewelina Wronka * 

ALTY 
Mariola Drozd 

Krystyna Ekielska 
Halina Kęsicka 
Ewa Kowieska 
Dorota Kozłowska 
Katarzyna Kulszew 
Agnieszka Milaniuk 
Dorota Ostrowska * 
Małgorzata Rembielińska 

Natalia Skipar 
Małgorzata Wierzbicka 

TE ORY 
Artur Buczak 
Bogumił Fruziński 

Kamil Galiński 
Tomasz Głębocki 
Marcin Michalak 
Andrzej Namiota * 
Piotr Preidl 
Piotr Stępień 
Piotr Tymiński * 
Janusz Wlizło * 

BASY 
Tomasz Celiński 
Piotr Demianiuk 
Stanisław Iwanicki 
Piotr Kułak * 
Rafał Nachciński 

Andrzej Ostapiuk 
Marek Ozimek * 
Piotr Pedo * 

La 'Traviata Iii 



Andrzej Pieczonka 
Andrzej Sar * 
Adam Sawczuk * 
Marcin Woźniak 

~a[et 
KIERO\\':--rlK 
Beata Kamińska 

L 'SPEKTOR B.\LETU 
Roman Kamiński 

KOREPETYTOR RALETC 

Tadeusz Krukowski 

PEDAGOG BALETU 
Roman Gorlov 

OU CI BALETL' 
Beata Kamińska 
Roman Kamiński 
Maciej Marczak 
Marcin Marzec 
Jarosław Żółtowski 

KORYFEJE 
Karol Leśniewski 
Paulina Pielach 
Elżbieta Serafińska 

Agata Żółtowska 

ZE Pót 
Anna Adamczyk 
Patrycja Bohdanowicz 
Barbara Czajkowska 
Wojciech Kaleniecki 
Wojciech Pyszniak 
Monika Rudnicka 
Ilona Zarzeka 

BI La 'Traviata 

OrR_iestra 
DYRYGEN l 
Jacek Boniecki, 
Klaudia Pasternak * 

IN PEKTOR OR.KIE 'TRY 
Stanisław Dziesiński 

l KRZYP ~E 

Bartosz Kaproń 
Anna Krzemińska - Patroń - koncennistrz 
Kołszut Dominika 
Piotr Kulczyński 
Beata Pysz 
Martiros Dawtian * 
Henryk Wyrzycki * 
II skrzypce 
Emilia Kojder 
Marta Pędzisz 
Danuta Makowska 
Anna Irga 
Anna Poliszuk 
Krystyna Nowacka 
Danuta Kołtyś 
Anna Siciak 
Łukasz Cholewiński * 

. \LTÓ\VKI 
Justyna Żukowska - prow. gr. alt. 
Stanisław Dziesiński 

Anna Oleśniewicz 
Ewa Woroch - Wójcik * 
Dorota Wolna * 
Ewelina Drozdowska * 

WIOLO CZELE 
Iwona Godzik 
Ewa Sobiecka 
Halina Furmanek 
Magdalena Szustak - Kwiatkowska 
Mirosława Lignowska 

KONTR.\RA 'Y 

Stanisław Błach 

Magda Jabłońska 
Jerzy Rusak * 
Jerzy Kaluszkiewicz * 
Tomasz Piłat * 

FLET\' 

Joanna Krzemińska 
Agnieszka Kopeć - Tyrawska 

OBOJE 
Konrad Cichowski 
Żaneta Grudzińska * 
Izabela Nasalska * 
Joanna Żmijewska * 

KL-\RNET't. 

Piotr Czamy 
Artur Figiel 

E..\Gon· 
Daniel Woźniak 
Karolina Poniatowska - Lipska 
Marek Moczulski * 
Andrzej Moroz * 

TRi~BKI 

Piotr Kociubowski (bibliotekarz) 
Michał Drobnikowski * 
Tomasz Witek 

TL'BY 
Eugeniusz Gomuła * 
Anton Szaszkow 

\V.\LTORN!E 
Jolanta Karasińska 
Mirosław Dziaduszek 
Piotr Kowalski * 

Włodzimierz Galas * 



P ZONY 
Benedykt Jurkowski 
Wojciech Sochacki 
Michał Kilian * 

Zbigniew Pieczykolan * 
Rafał Piłasiewicz * 
Marcin Pysz * 
Leopold Sułkowski * 

PERKU JA 
Janusz Baca 
Piotr Wróblewski 
Włodzimierz Sypniewski * 
Kamil Banach * 

GITARA 
Tomasz Jusiak 

!JARE\ 
Elżbieta Pazur - Modrzejewska 

FORTEPL N 

Alesia Aleksandrowicz 
Grzegorz Siedlaczek 

'l(pordy_nacja 
Pracy -'Jtrtystycznej 
Grzegorz Szostak 
Anna Rękas 

Praco'UJttie rrec/inic.zne 
rreatru 'Muzycznego 
PR \C'O\\ • ' IE Kfu-\WIECKJE 

damska: 
Helena Mizerska (kierownik) 
Małgorzata Ćwikła 

Anna Dec 
Jolanta Grabiec 
męska: 

Teresa Popiołek (kierownik) 
Ewa Borys-Małecka 
Marzena Martyniuk 
Bożena Spoczyńska 

PRACO\\ LA PLA n 'CZNA 

Magdalena Bicz 
Cezary Kowalski 
Jerzy Pęczuła 

REALIZ CJA \\' IATŁ\ 

Marcin Nogas 

O \\'JETLE 110\ \ 'CY 

Witold Agaciak 
Tomasz Młynarski 
Andrzej Walaszkiewicz 

REALJZ.\C'.I.\ DŹ\Vll~KL' 
Tomasz Głębocki 
Jarosław Humeniuk 
Piotr Kowalik 

BRYGADZISTA SCENY 

Dariusz Jabłoński 

:-VIO TAŻYŚCl DEKORACJI 
Jarosław Buczkowski 
Wojciech Deleżuch 
Paweł Kawka 
Rafał Kawka 
Tomasz Kutyna 
Michał Pakuła 

REK\\. 'lZYfO RZY 
Michał Wnuk 
Zbigniew Barabas 

CI IARr\KTERYZACJA 
Anna Jarmuła * 

FRYZJERKI 
Ewa Kręcisz 
Małgorzata Błach 

Ewa Broda 
Elżbieta Piotrowska 

GARDEROBI NE 
Agnieszka Wolińska 
Marta Łada 
Lidia Siczek 
Anna Sokal 
Małgorzata Szerszeń 

* współpraca 

rJJziaf Organizacji 
'Wido'UJtti 
ZASTĘPCA KIERO\VNIKA: 
Małgorzata Pietras 

Agata Bednarek 
Renata Bogusław 
Sylwia Gajór - Kamińska 

Magdalena Kolary 
Paweł Majsiej 
Ewelina Szpecht 

La Traviata EfJ 





DYREKCJA TEATRU MUZYCZNEGO W LUBLINIE 
sezon artystyczny 2008/2009 

Dyrektor naczelny: KRZYSZTOF KUTARSKI 

Pełnomocnik ds. artystycznych: TOMASZ JANCZAK 

Kierownik muzyczny: JACEK BONIECKI 

Dyrygent: JACEK BONIECKI 

Kierownik chóru: ZOFIA BERNATOWICZ 

Kierownik baletu: BEATA KAMIŃSKA 

Koordynacja pracy artystycznej: GRZEGORZ SZOSTAK, ANNA RĘKAS 

Inspicjent: IWONA JARZYNA-MANEL 

Sufler: ANNA MARKIEWICZ, KRYSTYNA EKIELSKA 

Główny księgowy: ZBIGNIEW KAZANOWSKI 

Kierownik działu administracyjno - technicznego: URSZULA STALBOWSKA 

Kostiumy i dekoracje wykonały pracownie techniczne Teatru Muzycznego w Lublinie. 

Pomocą przy realizacji spektaklu służą charakteryzatorki, garderobiane i fryzjerki 

oraz dźwiękowcy, oświetleniowcy i montażyści sceny. 

Autor tekstów: Andrzej Molik 

Redakcja programu: Ewelina Szpecht 

Okładka oraz fotografia na stronie 38-39: Dariusz Senkowski 

Zdjęcia: Emilia Kaczanowska; www.wikipedia.org; Archiwum Teatru Muzycznego w Lublinie 

Oprawa graficzna i skład: Kinga Słomska 

Wydawca: Teatr Muzyczny w Lublinie 

Druk: GAUDIUM Lublin 
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REZERWACJA BILETÓW 

BIURO ORGANIZACJI WIDOV\TNI 

ul. M. C Skłodowskiej 5 

tel. O 81 532 25 21, tel./fax: O 81 534 20 25 

e-mail: widownia@teatrmuzyczny.eu 

SPRZEDAŻ BILETÓW 

Kasa Teatru Muzycznego 

ul. M. C Skłodowskiej 5 

tel. O 81 532 96 65 

czynna: 

w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 18.00 

w sobotę w godz. 12.00 - 18.00 

i w niedzielę na dwie godziny przed planowanym spektaklem 

Bilety na spektakle można nabyć również drogą elektroniczną na stronie 
· k 1· 1 tiCKet · · 'k www.tle eton me.p omme oraz w s1ec1 emp1 

www.teatnnuzyczny.eu 



Teatr Muzyczny w Lublinie 
zaprasza do 

ł!~; 
Vv ypożyczalni 

Kostiumów 

czynna 
od poniedziałku do piątku 

w godz.: 8 °0
- 15 30 

tel. (081) 532 7613 wew. 12 
(081) 532 87 42 

Teatr Muzyczny 
ul. M. C. Skłodowskiej 5 

20-029 Lublin 
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LUBELSKI W~GIEL 
„BOGDANKA" 
- SPÓUIA AllC'IJNA -

SPONSORZY: 

PKO BANK POLSKI z~„~~ 
Spó lk1Akcyjna 

BIJsJ<oC..eOle 

SPONSOR ZŁOTY: 
ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" 

SPÓW AKCYJNA 

SEAT 
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