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HENRYK SWOLKIEŃ 

BAL MASKOWY 
- poematem miłości zabronionej 

To nieprawda, że „Bal maskoVJI)", wystawiony po wielu 
perypetiach w teatrze Apollo w Rzymie, 17 lutego 1959 r., 
zaliczony być powinien do mniej udanych oper Verdiego, 
twórcy znakomitych i popularnych arcydzieł operOVJl)ch, jak 
„Rigoletto", „T rubadur", „T raviata", ,Aida". Powie ktoś, że z 
VJl)ffiienionych tu oper ajątki ze sławnymi ariami w pier
wszym rzędzie czy marszem triumfalnych z ,Aidy", znamy 
doskonale wszyscy, czego nie można powiedzieć, choć nie w 
pełni ściśle o ajątkach z ,,Balu maskowego". 
To prawda - „Bal maskoVJI)" ustępuje OVJ\Jffi sławnym 

operom i ariom czołoVJl)ch miejsc jeśli chodzi o popular
ność, podsycaną w swoim czasie repertuarem katarynek, 
masowo fabrykowanych - oczywiście nie przez Verdiego -
potpourris, fantazji, przeróbek w „ułatwionych układach" . 

I dziś jeszcze na koncertach czy w nagraniach płytoVJl)ch 
łatwiej usłyszeć efektowne koloraturowe arie z „Rigoletta", 
„Traviaty", na pewno wspaniałą i jakże pod względem dra
matycznym efektowną arię nad Nilem z ,Aidy", niż - skoro 
już jesteśmy przy sopranach - równie efektowną, a o ileż 

bardziej w każdym szczególe w sensie istotnym bogatszą i 
ciekawszą, arią Amelii w akcie Il „Balu maskowego". 
Ponieważ zasada: „Nikt nie jest prorokiem we własnym 
kraju" obowiązywała i obowiązuje również w ojczyźnie Ver
diego, oddajemy na chwilę głos jednemu z jego najbardziej 
autorytatywnych i sumiennych, właśnie włoskich biografów 
(Carlo Gatti) : 
,;żar namiętności i szczerość uczucia, wysoki poziom artysty 

czny czynią z „Balu maskowego" najbardziej dojrzały wzór 
melodramatu Verdiowskiego" ze skomponowanych po „Ri
goletcie" i „Trubadurze". „Bal maskoVJI)" zespala koloryt 
romantyczny i tchnienie „werystyczne". „Rigoletta" i „Truba
dura" z akcentem dramatycznym, spontanicznością, lekkoś

cią, które Verdi przyjął z teatru francuskiego ( ... ) 
Wartkość, płynność dyskursu muzycznego charakteryzują tę 

operę od początku do końca. W porównaniu z poprzednimi 
operami (Verdiego) język muzyczny jest tu bogatszy i bar
dziej urozmaicony. Opera oddycha szerokim tchnieniem 
melodii, każde słowo staje się śpiewem, każda fraza jest 
zarysem śpiewanej linii, która biegnie bez rwania się od 
początku do końca" . 

Zauważmy, że przy całej odmienności stylu, te same walory 
ujawni skomponowany prawie 20 lat później „Otello" -
opera Verdiego, którą wraz z następną szekspirowską pozy
cją - ,,Falstaffem", uważa się dziś powszechnie za szczyt 
twórczych osiągnięć włoskiego mistrza. Ocenie tej nie 
przeszkadza fakt, że obydwa te arcydzieła nie uzyskały i z 
pewnością nigdy nie uzyskają popularności „Rigoletta" czy 
„Traviaty". Natomiast „Bal maskoVJI)", ostatnio zresztą VJIJ· 
stawiany coraz częściej , jest operą mogącą wręcz oczarować 
może nieco bardziej VJl)ffiagającą publiczność, wrażliwą na 
muzykę subtelniejszą, traktowaną raczej kameralnie, po
wściągliwie, efektownie bez dramatycznych przerysowań . 

Czyż nie taka właśnie muzyka odpowiadała poematowi mi
łości - jak powiedziano - zabronionej, skrywanej i desperac
kiej? Decydując się na ~ór tego tematu Verdi przyznał się, 

że pragnie odejść od oper „spektakloVJl)ch", że silnie odczu- · 
wa „chęć stworzenia dramatu spokojnego, prostego, czu
łego .. . " 
Udało mu się to w całej pełni , mimo że pod koniec drugiego 
aktu tej trzyaktowej opery włączył się tradycyjny motor napę
dOVJI) włoskiego zwłaszcza dziewiętnastowiecznego melo-

Dom rodzinny Verdiego w Le Ronco/e 



dramatu - zazdrość i zemsta doprowadzające do skrytobój

czego mordu. 
Jeżeli, jak zresztą zawsze u Verdiego, z komponowaniem 
muzyki „Balu maskowego" nie miał on najmniejszych zaha
mowań CZ!Y wątpliwości , perypetie i kłopoty związane z na
daniem ostatecznego kształtu tekstowi, v.ywalczenie kom
promisu pomiędzy wręcz obłędnymi zastrzeżeniami i propo
zycjami cenzorów a ... zdrov.ym rozsądkiem, zasługują na 

przynajmniej szkicowe omówienie. 
Eugeniusz Scribe, rezydujący podówczas w Paryżu dyktator 
teatru, tworzący masowo libretta operowe (między innymi 
do ,,Żydówki" Halevy'ego i „Nieszporów sycylijskich" Ver
diego) , napisał dla Franciszka Aubera libretto opery „Gu
staw III CZ!Yli Bal maskowy", wystawionej w Paryżu w 1833 r. 
ze znacznym powodzeniem. Libretto oparte zostało na hi
storycznym fakcie zamordowania na balu dworskim króla 
szwedzkiego Gustawa III Wazy przez hrabiego Anckar
stroma. Po ten sam temat - było to podówczas w modzie -
sięgnął również neapolitańCZ!Yk, Salvatore Cammarano, do
starczając libretta Saverio Mercadantemu. Opera, wystawio
na w Turynie w 1845 r., nie zyskała powodzenia, szybko - jak 
i cała ilościowo bogata twórczość tego kompozytora, popad
ła w zapomnienie. Tematem tym interesował się również 
Vincenza Bellini. Co mogło tak fascynować kompozytorów? 
z pewnością nie samo tylko podłoże historyczne, bo już 
Scribe na wszelki wypadek ogołocił swoje libretto niemal ze 
wszystkich realiów politycznych, tak że w rezultacie akcja 

sprowadzała się do intrygi miłosnej z lekko zarysowanym 

tłem spisku przeciwko monarsze. 
„Dawajcie mi nie słowa, a sytuacje" - wołał do swych libreci-
stów Verdi. I właśnie w tym temacie, jako rasowy „człowiek 
teatru" wyczuł duże pod tym \NZględem możliwości, gdy 
neapolitański T eatro San Carlo zamówił u niego nową ope
rę. Pisanie librett było wtedy sprawą prywatną kompozytora: 

sam je zamawiał i opłacał. Z reguły na afiszach zapowiada
jących, premierę nowej opery opuszczano nazwisko autora 
libretta. (Miało to miejsce i przy „Balu maskov.ym" Verdie
go.) Niezależnie od tego rzekomego lekceważenia libreci
stów, Verdi stawiał im ogromne wymagania: żądał nadsyła
nia tekstów partiami, domagając się następnie skrótów, 
większej kondensacji i dodając na marginesach uwagi w 
rodzaju: ta scena zbyt chłodna, ta sytuacja zbyt blada, ten 
rym niedogodny ... Rzadziej domagał się uzupełnień , choć i 
to się zdarzało . Jak z tego wynika, ostateczny kształt gotowe] 
opery gwarantował ścisłe zespolenie akcji z muzyką, uwypu
klając tak bardzo przez Verdiego wyeksponov.ywane „sytua
cje". Łatwo więc zrozumieć, że każda interwencja cenzury, 
bardzo dotkliwie godziła nie tylko w tekst, ale i w muzykę. Nie 
zapominajmy, że cały Półwysep Apeniński , choć zamieszka
ły przez rodowitych Włochów, był podówczas podzielony 
sztucznymi kordonami na królestwa i księstwa rządzone 
poza leżącym na północy kraju królestwem Sardynii_ (Pie
montem) , przez obcych, narzuconych siłą dynastow. Srod
kową część kraju obejmowało państwo kościelne pod wła
dzą świecką papieża. Neapol znajdował się pod władzą 
Burbonów. Również i król Neapolu nie czuł się na swoim 
tronie zbyt pewnie, tym bardziej że po latach Wiosny Ludów i 
wojnie Krymskiej dążenia niepodległościowe Włochów nie
pokojąco przybierały na sile. Verdi, nie bez powodu nazywa
ny przez cały naród „maestro della rivoluzione italiana", był 
dla zaborców i ich urzędników szczególnie niebezpieczny. 
Obok wcześniejszych jego oper, którym niekiedy nie bez 
racji zarzucano ... patriotyczne sukcesy, również i w innych 
potrafiono, nieraz najzupełniej niespodziewanie, ~oszuki
wać się politycznych aluzji, godzących w okupantow. 
Verdi przezornie upewnił się, że cenzura neapolitańska za
aprobowała konspekt libretta. Z początkiem 1858 r. \A/raz z 
towarzyszką życia, Giuseppiną Strepponi (w roku następ-

nym mieli ostatecznie zalegalizować swój związek zawarciem 
ślubu kościelnego) wsiedli na okręt w Genui, by po przymu
sov.ym zatrzymaniu w Rzymie, spowodowanym kwarantan
ną, dotrzeć do Neapolu. I tu pierwszego dnia powitano 
Verdiego wiadomością, że cenzura neapolitańska jeszcze 
przed dwoma miesiącami odmówiła swej zgody! Dyrekcja 
teatru, nie chcąc powstrzymywać Verdiego od kończenia 
opery i przyjazdu do Neapolu, przebiegle zataiła przed nim 
ten fakt. Liczono na to, że sprawy jakoś się uładzą. 
Zaiste prawdziwy pech prześladował nową, ledwo skompo
nowaną operę: na jeden dzień przed przyjazdem Verdiego 

do Neapolu zbiegły z więzienia w Mantui patriota włoski 
Felice Orsini, chcąc zapewne pomścić wysyłkę wojsk francu
skich w 1848 r. do Rzymu dla tłumienia powstania, dokonał 
w Prayżu zamachu na życie Napoleona III. Co prawda żadna 
z bomb nie dosięgła cesarza, ani towarzyszącej mu w karecie 
małżonki , zginęło jednak szereg osób z otoczenia pary cesar
skiej , nie mówiąc już o koniach. Spiskowca osądzono i 

stracono. Pozostal jednak sam fakt zamachu na koronowa
ną głowę. I teraz sytuacja taka miałaby powtórzyć się na 
scenie w nowej operze Verdiego? Czy nie byłoby to wręcz 
prowokacją wobec zaprzyjaźnionego mocarstwa? Nietrud
no wyobrazić sobie, w jakim stopniu napięta sytuacja polity
czna wpłynęła na zaostrzenie rygorów neapolitańskiej cen
zury: bardziej niŻ kiedykolwiek targnięcie się na życie monar
chy stało się tematem niedopuszczalnym. 
Verdi, widząc że niszczą mu libretto wręcz v.ymarzone, do 
którego skomponował w swym przekonaniu najbardziej sto
sowną muzykę, nie okazał się ustępliwy. 

Chcąc zdać sobie sprawę z sensu, a raczej bezsensu propo
nowanych przez cenzurę „poprawek" w tekście, trzeba przy
najmniej pobieżnie przypomnieć przebieg akcji opery: 
Król Szwecji Gustaw III pała miłością do Amelii, małżonk i 

oddanego mu przyjaciela, hrabiego Ribbinga. Wróżka Ulry-

ka przepowiada królowi, że zginie on z ręki swego najbliisze
go przyjaciela. Wobec pozorów zdrady małżonki, zręcznie 

wyzyskanych przez politycznych przeciwników króla, Rib
bing przystaje do spisku i na balu maskov.ym usiłuje króla 
zabić, jednak w dokonaniu tego zbrodniczego CZ!YnU ubiega 
go śmiertelny wróg Gustawa III, hrabia Anckarstrom. 
„Rozpoczęli od tego - pisał do swego librecisty Verdi - że 

przestraszyli się niektórych słów, niektórych wyrażeń. Od 
słów przeszli do scen, od scen do tematu opery. Zapropo
nowali mi (i to jeszcze w drodze łaski) takie zmiany: 
1. Zmienić głównego bohatera z króla na zwykłego śmiertel
nika. 2. Przemienić małżonkę w siostrę. 3. Zmienić scenę z 
czarownicą, przenosząc ją w epokę, w której się w takie 
rzeCZ!Y wierzyło. 4. Usunąć bal. 5 . Przenieść mord za scenę . 

6. Usunąć scenę, w której imię zabójcy wynika z ciągnienia 
losów. I jeszcze, jeszcze i jeszcze ... Jak się Pan domyśla, 

zmiany te nie są do przyjęcia. Tak więc, nie ma już opery. 
Tak więc właściciele abonamentów nie zapłacą drugiej raty. 
Tak więc - rząd wstrzyma się z dotacją. Tak więc - teatr 
będzie się sądzić ze wszystkimi i grozi mi zażądaniem od
szkodowania w wysokości 50 tysięcy dukatów!.. . Co za 
piekło! ... " 
Tydzień później Verdi pisze jeszcze do krytyka muzycznego 
- T orellego, pełniącego obowiązki sekretarza w neapoli
tańskim teatrze San Carlo: 
„Proponuje mi się zmiany w libretcie, zmiany, które nie 
zmierzają do niczego innego jak do odjęcia mu wszelkiego 
charakteru i całego efektu (. .. ) Przenieść akcję o pięć CZ!Y 

sześć wieków wstecz?! (Cóż za anachronizm!) Usunąć scenę, 

w której powierza się losowi wyznaczenie zabójcy, scenę 
najmocniejszą i najbardziej nową w dramacie ... " 
Jak było do przewidzenia, Verdi nie zaakceptował żadnej 
zmiany. Nie mogąc dojść do ładu z dyrekcją San Carlo, 
domagającą się też zmiany ustalonego przez librecistę i kom-



pozytora tytułu opery ,,Zemsta w dominie" (stroju maskara
do"'Yffi) na ,Adelia <legli Ademari" (!),kompozytor oddaje 
sprawę do rozstrzygnięcia Trybunałowi Handlowemu w 
Neapolu. W dołączonym długim memoriale uzasadnia nie
możność przyjęcia stawianych mu żądań. Zanim jeszcze 
Trybunał wydał orzeczenie, Verdi postanawia podjąć próbę 
wystawienia na złość Neapolowi ,,Zemsty w dominie" w 
Rzymie. 
„ ... prawie przed drzwiami Neapolu." 
Działa tam kuty na cztery nogi impresario Vincenzo Jaco
vacci. Dobrze pamięta jak w 1853 r., wystawiając w Rzymie 
Verdiowskiego „Trubadura" solidnie napchał sobie kiesze
nie. Na pierwsze wezwanie p~ do Neapolu. Wie, że 
publiczność rzymska uwielbia Verdiego i sądzi, że to sprawie 
dopomoże. Oczywiście i z papieską cenzurą spodziewa się 
kłopotów, ale jest dobrej myśli, postanawiając dotrzeć i do 
samego papieża. 

W międzyczasie krewcy neapolitańczycy, wywiedziawszy się 
co spowodowalo rezygnację Verdiego z wystawienia okale
czonej opery, coraz bardziej ostentacyjnie biorą stronę 
maestra, w czym, po cichu sekunduje im brat królewski, 
hrabia Syrakuz. 
Trybunałowi udaje się doprowadzić do ugody: zamiast 
,,Zemsty w dominie" wznowi się w San Carlo inną operę 
Verdiego, „Simona Boccanegrę". Dochodzi jednak do wro
gich rządowi demonstracji. Wreszcie król poleca zwolnić 
Verdiego z zobowiązań wobec teatru i pozwolić mu wyjechać 
z królestwa wraz z jego przeklętą partyturą. 
Okazalo się, że przewidywania Jacoracciego nie sprawdziły 
się: również i rzymska cenzura nie zaakceptowala libretta 
opery w jego pierwotnej wersji. Trudno zresztą było się temu 
dziwić: przecież coraz bardziej zagrożone w S"'Yffi polity
cznym bycie państwo kościelne, w obliczu niepodległościo
wych i zjednoczeniowych dążności narodu włoskiego liczyło 

glównie na pomoc Napoleona III. 
Verdi powrócił, nieco zgorzkniały do swej majętności Sant' 
Agata. Jacovacci, stając się niemal codziennym utrapionym 
gościem urzędu papieskiej cenzury, uzyskał wreszcie pewne 
koncesje. 
„Pertraktuję - telegrafował do Verdiego - nad akceptacją 
tytułu ,,Książe Szczecina" dla Pańskiej opery. SZ>bko napiszę 
o decyzji, mam nadzieję - pomyślnej dla realizacji naszej 
umowy." 
Tak więc niewiele brakowalo, by obok „Dnia królowania" 
pojawiła się druga „polska" opera Verdiego ... Ale i z tego ty
tułu zrezygnowano. Maestro ze swej strony pociesza! libreci
stę, nie tracąc właściwego sobie sarkastycznego humoru: 
„Cenzura chciałaby przenieść akcję poza granice Europy. 
Co powiedzialby Pan na Amerykę Północną? Jeśli nie Ame
ryka, to może jakiś inny kraj. A może Kaukaz?" 
Wreszcie zapada decyzja pozytywna: Jacovacci osiąga swo

je. Librecista Somma przerabia teksty i Verdi jest z tych 
zmian zadowolony. Ostatecznie tytuł opery brzmi „Bal ma
skowy", a król szwedzki przemienia się w fikcyjnego guber
natora Bostonu, Riccarda hrabiego di Warwich. Próby w 
rzymskim teatrze Apollo przebiegają dobrze i - jak już wiemy 
- premiera w dniu 17 lutego 1859 r. przynosi Verdiemu 

wręcz olśniewający sukces. 
W muzyce „Balu maskowego" ządziwiać może jednolitość 
stylu, idealna wręcz równowaga wzniosłości i lekkości, powa
gi i żartu, świateł i cieni. Bogactwo melodyczne zdumiewa 
zarówno świeżością, jak i prostotą. Muzyka znakomicie cha
rakteryzuje postacie opery, w czym ważny udział bierze rów
nież partia orkiestry, traktowanej bardziej niż dotąd u Verdie
go, barwnie i finezyjnie. Mimo kameralnego charakteru ca
łości i raczej ograniczonej roli chóru, niemal na ~ażdym 
kroku, gdy tylko sytuacja dramatyczna się wyjaśnia, pojawia 
się tercet, kwartet lub kwintet, w których z mistrzowstwem, 

godn~ sławnego kwartetu z „Rigoletta", dawany jest wyraz 
przeciwstawnym uczuciom bohaterów opery. 

Zwróćmy _również uwagę na krótkie, a jakże wymowne wy· 
stępy orkiestrowe, poprzedzające poszczególne sceny, na 
koloryt lokalny muzyki - zwłaszcza w scenie u wróżki Ulryki_ 
na scenę w miejscu s~ceń, w której Amelia poszukuje nocą 

~kaz~n~~o przez wrożkę, „odczyniającego" ziela. Następu
je ':° me! J_eden ~ najpiękniejszych duetów miłosnych w całej 
twórczosc1 Verdiego. A scena końcowa w kt' . d . . . . . , oreJ rama ty-
czne nap1ęc1e zbhzaJącego się mordu wzrasta na kontrastują-

~---------- ----~~ 

~ tle przygrywającego do tańca kameralnego zespołu. 
Mo:~~ by ~k długo ... Bo, prawdę mówiąc, należałoby pod
kreshc, zarown~ sw~istą elegancję stylu i, obok lekkiego, 
wręcz „francuskiego charakteru muzyki, wszystko, co w tej 
operze usłyszymy. 

Nie zapomi_najmy więc, wyliczając jednym tchem najlepsze 
op~ry V~rd1ego, pamiętać i o ... „Balu masko"'Yffi". 
Dziwne, ze po latach, w zjednoczonej Italii, nie zatroszczył się 
~ompozytor o_ przy.vrócenie pierwotnej, „szwedzkiej" wersji 
libretta. Uczymono to obecnie. I chyba najzupełniej słusznie. 

Henryk Swo/kień 
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Streszczenie libretta 

AKT I, OBRAZ 1 

Akcja rozgrywa się w Bostonie (będącym w XVI! wieku 

kolonią brytyjską w Ameryce Północnej) i w okolicach mia

sta. Hrabia Ryszard, gubernator Bostonu, w obszernej sali 

swego pałacu słucha dworzan, sławiących jego dobroć i 

szlachetność. Jednalcie prreciwnicy polityczni gubernatora, 
którym prrewodzi dworzanin Samuel, knują prreciwko nie

mu spisek. 
Myśli hrabiego Ryszarda zwracają się ku pięknej Amelii, 

kochanej prze.?eń skrycie małżonce oddanego mu całą duszą 
sekretarza, Renata. Nadchodzi sędzia, by uzyskać podpis 

gubernatora pod wyrokiem skazującym na wygnanie Ulrykę, 
wróżkę oskarżoną o czary. Pod wpływem opowiadania nieco 

trzpiotowatego pazia Oskara, hrabia postanawia sprawdzić 
słuszność stawianych wróżce zarzutów, a przy tej sposobnoś 
ci dostarczyć sobie i otoczeniu dworskiemu niefrasobliwej 

rozrywki. \,\kywa więc rebranych do udania się wraz z nim do 
siedziby wróżki. Wszyscy mają dla niepoznaki skryć się pod 

pr?ebraniem. 

AKT I, OBRAZ 2 

Krótki wstęp orkiestrowy wywołuje nastrój ponurej pieczary 

wróżki Ulryki. Hrabia Ryszard w prrebraniu rybaka rozpo

znaje służącego Amelii, proszącego wróżkę o sekretną roz

mowę. Ulryka na chwilę oddala rebranych, hrabiemu udaje 

się jednak z ukrycia usłyszeć jej rozmowę z ukochaną przezeń 
Amelią. Szłyszy więc, jak żona jego druha wyznaje wróżce, ie 

kocha gubernatora i prosi o dostarczenie napoju dającego 
moc wytrwania w wierności ma/żeńskiej dla zachowania ho· 

noru żony i matki. Wróżka przystaje. Dla przyrzqc.benia sku · 
tecznego napoju konieczne jest jednak dostarczenie prrez 

Amelię ziela rosnącego w odludnej okolicy, na cmentarzu 

straceńców. Ziele rerwane musi być o północy. Hrabia, który 
re względu na przyjaźń Renata nigdy nie dal poznać, ie 
kocha Amelię, dowiaduje się przy tej okazji, ie i ona go 

kocha. Zatroskany o jej los postanawia również udać się na 

cmentarz, by znalazłszy się w pobliŻu ukochanej czuwać nad 

jej bezpieczeństwem. 
Gdy pieczara Ulryki zapełnia się ponownie przybyłymi, hra

bia, wyciągając dłoń ku Ulryce, poleca jej wyczytać z niej 

przyszłość. Wróżka miesza się i milknie. Przynaglona do 

mówienia, wyjawia hrabiemu ponurą tajemnicę: zginie on z 

ręki tego, który mu pierwszy poda rękę. Chwilę potem wpa

da do pieczary Renato czuwający stale nad bezpieczeństwem 
hrabiego. Ten ściska mu dłoń. Dworzanie, pomni złowrogiej 
wróżby nie kryją prreraienia, lecz hrabia z lekcewa?eniem 

obraca całą sprawę w żart. 

AKT II 

Północ. Cmentarz straceńców. Zjawia się Amelia, by zgodnie 

z poleceniem wróżki rerwać tajemnicze ziele. Pełna niepokoju 

daje wyraz swym obawom. Hrabia Ryszard pojawia się nagle 

obok niej, nie będąc już w stanie ukryć swych uczuć. Kulmi

nacyjnym momentem duetu jest przyznanie się Amelii do 

odwzajemnionej miłości. Lecz oto słychać kroki: to Renato, 

jak zawsze czuwający nad bezpieczeństwem przyjaciela, Śpie
szy go powiadomić, ie spiskowcy są na jego tropie. W cie

mnościach nie poznaje swej żony, która zdążyła zresztą ukryć 
twarz pod woalką, Renato wskazuje następnie jedyną ścieź
kę, którą zdoła on ujść niepostrzeżenie prred spiskowcami. 

Zgadza się też wyprowadzić z niebezpieczego miejsca zawoa

lowaną damę, ręcząc honorem, ie nie prremówi do niej ani 

słowa. 

Chwilę po oddaleniu się hrabiego wpadają poszukujący go 

spiskowcy. Stwierdziwszy, ie mają do czynienia tylko z jego 

sekretarrem, próbują groźbami wymusić na nim wskazan ie 

kryjówki hrabiego. Prrerażona Amelia rzuca się w obronie 

męża, upuszczając jednocześnie kryjącą jej twarz zasłonę. 

Renato ?2 zduminiem rozpoznaje ... własną żonę! Rozpozna

ją ją również spiskowcy nie szczędząc obojgu szyderczych 

drwin. 
Opanowany szalem zazdrości i oburrenia na zdradę re stro

ny hrabiego, oddany mu dotąd ciałem i duszą Renato, dy 

sząc pragnieniem remsty, przystaje do spiskowców. Majq 

nazajutrz spotkać się w jego domu. 

AKT III, OBRAZ 1 

Na próżno zapewnia Amelia męża o swej i hrabiego Ryszardo 

niewinności. Przysięgi jej nie zdają się na nic - Renato jest. 

nieubłagany. Na jej prośby pozwala jej jedynie po raz ostatni 

zobaczyć ich małego syna. Zrozpaczona Amelia odchodzi do 

sąsiedniej komnaty, a Renato wykorzystuje tę sposobność 

dla odśpiewania najpopularniejszej arii opery, utrzymanej 

raczej w dawniejszym stylu. 

Nadchodzą przywódcy spiskowców, upewniając się stopnio

wo, ie sekretarz i druh hrabiego rreczywiście do nich przystał. 

Owocem wspólnej narady jest postanowienie bezzwłocznego 

zglac.benia hrabiego. Sposobności dostarczy mający odbyć 

się tegoż właśnie wieczoru bal maskowy, na który w imieniu 

gubernatora zaprasza obecnych paź Oskar. 

Po jego odejściu następuje pełna dramatycznego napięcia 

scena wybrania zabójcy. %znaczy go spośród tr?ech obec

nych kartka wydobyta z urny, Renato zmusza Amelię, by ... 
sama wyciągnę/a fatalną kartkę: widnieje na niej imię jej 

. I 
męza .... 

AKT III, OBRAZ 2 

Samotny w swym gabinecie hrabia Ryszard kończy pisanie 

zlecenia dla swego sekretarza. Nie będący pewny samego 

siebie, pragnie oddalić Renata i Amelię, nie chcąc wystawiać 

swej do niej miłości na dalsze próby. Podpisuje więc rozkaz 

natychmiastowego opuszczenia przez nich Bostonu i powro

tu do Anglii. 

Rozpoczyna się bal maskowy. Wśród zaproszonych snują się 

spiskowcy wypatrując swej ofiary, Oskar, wiemy paź hrabie

go, który prred balem doręczy/ hrabiemu list o grożącym mu 

niebezpieczeństwie (domyślamy się, ie pisała go Amelia), 

niebacznie zdradza Renatowi w jakim prrebraniu pojawi się 

hrabia na balu. Nie wie, ie ułatwił tym zadanie mordercy. 

Podczas gdy hrabia śle ostatnie poiegnanie Amelii, która na 

próżno stara się go skłonić do odejścia, Renato zadaje mu 
morderczy cios. 

Milkną tony granej właśnie polki-mazurki ... , Hrabia ma je

szcze dość siły, by w obliczu nadchodzącej Śmierci zaręczyć 

przysięgą niewinność Amelii i otworzyć- niestety zbyt późno 

- oczy Renatowi podpisanym prred chwilą rozkaz.em wyjaz

du. Przed wydaniem ostatniego tchnienia ułaskawia wszyst

kich spiskowców, kierując ku dalekiej ojczyźnie słowa poieg

nania. 
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