
perij. De gasten gritsen en graaien 
om elkaar heen. Een orgie is het 
niet; alleen het kleine, zielige, gesto-
len plezier van wie te vlug rijk is ge-
worden: tijd 1850, de uitbarsting 
van de industriële revolutie met zijn 
plotselinge fortuinen. Als er veel 
plezier moet gemaakt worden, dan 
uit zich dat in het elkaar besproeien 
met champagne; als er een climax 
moet bereikt worden, dan is dat: het 
tafellaken naar beneden trekken en 
al dat fijns en heerlijks op de grond 
laten donderen; géén stijl dus. In 
deze wereld is Violetta, la Traviata 
(wat zeggen wil: de misleide), de 
trieste, hoestende koningin. In het 
derde bedrijf kan de lol niet op: het 
miezerige volkje amuseert zich met 
platte toneelstukjes, goedkope lala-
nummertjes uit een vulgair cabaret. 
Het treurige van de vreugde op be-
stelling. 

Wanneer in deze roodfluwelen 
wereld een jonge, onschuldige man 
verschijnt, die dapper en schuchter 
een drinklied ter ere van de gast-
vrouw inzet, kan het niet anders of 
deze demi-mondaine, deze zeer dure 
hoer, wordt tot in haar diepste zelf 
geroerd: de jonge man, Alfredo, 
ziet door de schijn, en ontdekt een 
ziel, een essentie, ontmoet de Ge-
liefde. Een attentie, waaraan La 
Traviata niet kan weerstaan. Een 
roep, waarop ze met totale overgave 
en eerlijkheid antwoordt, zij, de 
schone aan longtering stervende. 
Want, zo wist het reeds Verdi, en zo 
toont het Herrmann-team het, dit is 
een stuk over dood en liefde. 

Het zuivere wordt in deze opvoe-
ring op een wat wrange manier ge-
toond: de jonge, onstuimige affaire 
wordt niet te midden van de bloe-
men van de lente uitgeleefd (dat la-
ten we aan de smakeloze overdaad 
van iemand als Zeffirelli over), 
maar in een weids winters land-
schap, koud, —er wordt met echte 
sneeuwballen gegooid —, wit en 
rein. In dit hyperrealistisch tafereel 
zal Alfredo's vader op de achter-
grond een dreigende, zwarte figuur 
zijn, het vleesgeworden realiteits-
principe, de belichaming van de 
burgerlijke norm. Violetta zal, 
merkwaardig genoeg, die norm aan-
vaarden, haar eigen geluk verbrijze-
len, en snikkend het offer aanvaar-
den. Protesteren doet ze niet, zelf 
leeft ze met een burgerlijk bewust-
zijn, en omdat ze zich, dank zij dat 
bewustzijn, kan wegcijferen om de 
sociale carrière van haar geliefde 
mogelijk te maken, wordt ze een 
heldin. 

De jonge man wordt van deze af-
spraak tussen zijn vader en zijn 
voorbeeldige geliefde niet op de 
hoogte gebracht, zodat hij zich to-
taal verraden waant, en de schijn-
wereld van zijn vader met cynisme 
te lijf gaat. Alfredo loopt naar de 
zwoele salons terug, beledigt Violet-

ta in het openbaar, en overtreedt 
hiermee de welvoeglijkheid van deze 
besloten wereld. De ondeugd heeft 
ook haar gevoel voor decency: niet 
alles is toegelaten, waar alles toege-
laten lijkt. Het losbandige plezier 
heeft zijn eigen wetten. Wat blijft er 
te doen? Alfredo wordt verstoten. 
Zijn vader " l i j d t " in stilte en Vio-
letta kan alleen nog maar sterven. 
De situatie voor het laatste bedrijf 
dringt zich met een dwingende logi-
ca op. Maar Verdi (en Dumas) voe-
len wel de pijn, walgen van de 
schijn, maar vinden niet de kracht 
om met hun wereld te breken. In de 
dood wordt iedereen verzoend. Ook 
de vader wordt alles kwijtgeschol-
den. Hij was al die tijd verblind. Op 
het ultieme ogenblik komt hij tot 
het juiste inzicht. Zijn strakke, 
baatzuchtige principes steunen op 
valse grond. In deze regie vallen va-
der en zoon, na het overlijden van 
Violetta, in eikaars armen. Het is de 
vreemdste regiebeslissing van de 
avond, in het libretto staat het niet. 
En de kritische kijk op de vaderfi-
guur (heel goed gezongen door Wil-
liam Stone, die echter als figuur te 
jong is) valt hierdoor aan diggelen. 

Duidelijk 
Dit verhaal wordt met een grote dui-
delijkheid verteld. Commentaar is 
er niet, alleen het aangrijpend ma-
ken van wat de situatie, de tekst en 
vooral de muziek aanbrengen. Met 
zulke trouw aan de negentiende-
eeuwse wereld geven Karl-Ernst en 
Ursel Herrmann aan dat deze stof 
en deze verhaalvorm (het melodra-
ma) nog integraal werkzaam zijn. 
We leven meer in de wereld van on-
ze grootvaders, dan dat we willen 
bekennen. 

Hoe eenvoudig, rechtlijnig en 
vanzelfsprekend zulke lezing van de 
stof ook lijkt, toch staat ze haaks op 

zowat alles wat in andere theaters 
ter wereld met dit meesterwerk 
wordt aangevangen. De verrassend-
ste aanpak manifesteert zich in de 
figuur van Alfredo. Dit is één van 
de zwaarste tenorrollen uit het re-
pertoire. Dank zij de stentorstem-
men van Domingo of Pavarotti is 
het drinklied uit de eerste acte uitge-
groeid tot een stout stukje van over-
weldigend stemgeweld. De overstel-
pende kracht van de stem pakt niet 
alleen La Traviata, maar ook de hel-
le cast en meteen de hele zaal in. 

Maar bij Herrmann zou zo'n ef-
fect vloeken met de dramaturgische 
waarheid: dus laten ze de jonge 
Pool Marek Torzewski heel schuch-
ter verschijnen, en plaatsen ze hem 
aan de uiterste linkerkant, cöté 
cour. een jonge man gaat een num-
mertje opvoeren. Torzewski zingt 
vrij zacht, en de visie van Herrmann 
wordt hier volledig door dirigent 
Sylvain Cambreling gevolgd: het or-
kest stopt zich bijna weg. Deze 
mannelijke kwetsbaarheid gaat 
recht naar het hart van La Traviata, 
dat is scenisch en muzikaal overdui-
delijk. Dit detoneert in het smoeze-
lige gedoe. Later zal de stem van 
Torzewski groeien, en in de laatste 
akte zal hij bij het sterfbed vanuit 
de diepste regionen van zijn ver-
scheurd lichaam uitroepen: " A stra-
zio terribile" met een vocale kracht 
die hij tot dan heeft opgespaard. 
Het gaat door het lichaam, het ont-
lokt een traan. Dit is opera zingen 
binnen een dramaturgisch concept. 
Meteen weze gezegd dat, als zanger 
en als acteur, Torzewski de boeiend-
ste prestatie weggeeft. 

Dit dramaturgisch bewustzijn 
vindt men ook terug in de dirigeer-
stijl van Cambreling. Het hele werk 
wordt met een grote zin voor het de-
tail, voor het kleine uitgevoerd. De 
intieme actie op het toneel, waar al-
les zich in kamers en salons afspeelt, 
wordt begeleid door kamermuziek. 

Lella Cuberti 
(Violetta) en Marek 
Torzewski (A tfredo 
Germont) — 
La Traviata, 
tweede bedrijf, 
tweede toneel 
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