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TADEUSZ 

SERAFIN 
kierow nictwo muzyczne 

JANINA 

NIESOBSKA 
ruch sceniczny i cho reografia 

WALDEMAR 

ZA WODZIŃSKI 
reżyseria i scenografia 

KRZYSZTOF 

MARTYNIAK 
kierownictwo chóru 



AKTi 
ODSŁONA 1. O szarym świcie z kaplicy przy klas::torze 

Saint Juste dobiega śpiew mnichów, modlących się przy grobow
cu cesarza Karola V, ojca panującego obecnie króla. Hiszpański 
infant, Don Carlos, nie mogąc pogodzić się z utratą narzeczonej 
odebranej mu przez własnego ojca, szuka odosobnienia. Pocie
sza go tajemniczy mnich, dziwnie podobny do zmarłego cesarza. 
Nadchodzi markiz Posa, który właśnie powrócił z Niderlandów. 
Namawia on infanta, aby prosił ojca o powierzenie mu namiest
nictwa Flandrii, gdzie Carlos mógłby wykorzystać swe stano
wisko dla dobra flandryjskiego ludu. Młodego księcia porywają 
szczytne idee Posy. Zgadza się więc na jego plan i obaj przyjaciele 
na wyciągnięte miecze przysięgają sobie wierność aż do śmierci 
(duet Dio che nell' alma) . 

ODSŁONA 2. W ogrodzie Eskurialu damy dworu sta
rają się śpiewem rozproszyć melancholię królowej Elżbiety. Paź 
Tebaldo melduje przybycie markiza Posy, który doręcza królo
wej list od jej matki z Paryża oraz dyskretnie podaje jej bilecik 
od infanta. Na polecenie królowej damy dworu oddalają się wraz 
z markizem, a po chwili nadchodzi Don Carlos. Prosi on Elżbietę, 
aby wyjednała u króla wysłanie go do Flandrii, zarazem jednak 
nie może się powstrzymać, aby nie mówić jej o swej niewygasłej 
miłości. Słysząc kroki króla i jego orszaku, Carlos ukrywa się, zaś 
Filip, zastawszy małżonkę samą, czyni jej ostre wymówki, a damę 
dworu, która winna była pełnić służbę przy królowej, skazuje na 
wygnanie. Serce króla dręczy podejrzliwość i niepewność. Nie 
dowierza on ani żonie, ani synowi ma zaufanie tylko do markiza 
Posy, o czym oznajmia mu po dh.iższej z ·nim rozmowie, prze
strzegając go zarazem przed wszechwładnym Inkwizytorem. 

AKT li 
ODSŁONA 1. W pałacowych ogrodach w Madrycie 

odbywa się nocna zabawa. Elżbieta jednak, myśląc o czekającym 
ją jutro okropnym widowisku palenia heretyków, nie chce brać 
w niej udziału. Oddaje księżniczce Eboli swój płaszcz, prosząc, 
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aby ją zastąpiła. Nadchodzi Carlos, który otrzymał bilecik wzy
wający go na schadzkę. Widząc zbliżającą się zawoalowaną damę 
jest przekonany, że to królowa, i zwraca się do niej z miłosnymi 
wyznaniami. Tajemnicza dama również oświadcza Carlosowi 
swą miłość, gdy jednak zdejmuje welon, zdumiony i przerażo
ny infant poznaje w niej księżniczkę Eboli. Ostrzega ona Carlosa 
przed markizem Posą, który stał się królewskim zausznikiem, gdy 
jednak po chwili orientuje się, że infant oczekiwał królowej, nie 
posiada się z gniewu. Markiz Posa, który z ukrycia słyszał część 
rozmowy, chce zabić księżniczkę, obawiając się zdrady z jej stro
ny, jednak Carlos go powstrzymuje. Eboli oddala się, zaś obaj 
druhowie raz jeszcze przysięgają sobie wieczystą przyjażń. 

ODSŁONA 2. Na wielkim placu przed kościołem 
w obecności królewskiej pary i całego dworu rozpoczyna się 
posępna uroczystość autodafe. Przybywają posłowie z Flandrii, 
prosząc króla o zmiłowanie nad ich nieszczęśliwym krajem, jed
nak serce Filipa nie ma litości dla buntowników i odstępców od 
katolickiej wiary. Gdy Carlos energicznie wstawia się za nimi, 
rozgniewany król każe odebrać mu szpadę. Nikt z grandów nie 
odważa się rozbroić infanta; czyni to w końcu„ . Posa. Kat pod
pala stos - na tle śpiewu wszystkich obecnych rozlega się z nieba 
tajemniczy głos, zapewniający wieczny pokój i szczęście skazań
com. 

AKTlłl 
ODSŁONA 1. Zimny, wyniosły i okrutny, nieznający 

na pozór żadnych ludzkich uczuć, arcykatolicki władca połowy 
świata, posłuszny jedynie Bogu i Świętej Inkwizycji - w ciszy 
nocnej, w posępnej samotności swej komnaty okazuje się Filip 
człowiekiem takim jak wszyscy, człowiekiem, do którego duszy 
ma dostęp miłość i cierpienie. Otrzymał właśnie dowody świad
czące, iż miłość między Elżbietą a infantem bynajmniej nie wyga
sła (aria Elfa giammai m'ama). 

Nadchodzi Wielki Inkwizytor, 90-letni ślepy starzec. 
Usłyszawszy, że Carlos zamierza chwycić za broń przeciw ojcu, 
radzi uśmiercić go w imię wyższych celów, żąda także wydania 
w ręce Inkwizycji wolnomyśliciela - markiza Posy. Król sprzeci
wia się ostro, jednak w końcu ustępuje i korzy się przed potęgą 
faktycznego władcy Hiszpanii. Pojawia się Elżbieta, skarżąc się, 
że ukradziono jej kosztowną szkatułkę. Okazuje się, że szkatułka 
jest w posiadaniu króla, a gdy Elżbieta mimo jego żądania wzdra
ga się ją otworzyć, Filip czyni to sam i znajduje wewnątrz portret 
Don Carlosa. Uniesiony gniewem, obrzuca żonę obelgami; Elż
bieta mdleje, zaś markiz Posa czyni monarsze wyrzuty z powodu 
jego gwałtowności; obawiając się, iż Carlos jest zgubiony, Posa 
postanawia ratować go, kierując na siebie podejrzenie o spisek 
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przeciw królowi. Szkatułkę dostarczyła królowi księżniczka Ebo
li, chcąc zemścić się na swej rywalce. Za późno zrozumiała zło 
swego postępowania . Zamierza odpokutować swą winę w klasz
torze, przedtem jednak chce ratować uwięzionego Carlosa (aria 
O don fatale). 

ODSŁONA 2. Posa odwiedza Carlosa w więzieniu 
i zawiadamia go, że skierował na siebie podejrzenie o wywołanie 
powstania we Flandrii i że minuty jego życia są policzone (aria 
Per me giunto). Carlos chce śpieszyć do króla i wyjaśnić, że to on 
był głową spisku, lecz w tym momencie pada skrytobójczy strzał 
i Posa, śmiertelnie ranny, osuwa się na ziemię, błagając przyjacie
la, aby poświęcił swe życie dla ocalenia Flandrii (O Carlo, ascol
ta). Nadchodzi król, aby wobec niesłuszności swych podejrzeń 
zwrócić Carlosowi jego szpadę i wolność . Carlos jednak odwraca 
się od mordercy swego przyjaciela. Do więzienia wpada podbu
rzony przez księżniczkę Eboli tłum, żądając uwolnienia infanta. 
Sytuacja jest groźna - jednak nieoczekiwane pojawienie się Wiel
kiego Inkwizytora osłania króla potęgą władzy Kościoła i przy
wraca spokój. 

AKTIV 
Zrozpaczona Elżbieta postanawia szukać schronienia 

w klasztorze (aria Tu che le vanita). Po raz ostatni spotyka się 
ona z Carlosem i w imieniu zamordowanego przyjaciela nakłania 
go, aby swe osobiste uczucia poświęcił na rzecz walki o wolność 
Flandrii. Oboje żegnają się na zawsze - w tym jednak momencie 
staje przed nimi groźny król Filip wraz z Inkwizytorem. Okrutny 
starzec każe pojmać infanta, lecz pojawia się znowu tajemniczy 
mnich, który ku zdumieniu obecnych daje się im poznać jako„. 
zmarły cesarz Karol V, i osłoniwszy Carlosa, uprowadza go do 
wnętrza klasztoru. 

Z "PRZEWODNIKA OPEROWEGO" JÓZEFA KAŃSKIEGO 

Friedrich Schiller 

Z AKTU PIERWSZEGO „DON CARLOSA" 

KRÓLOWA: 

O Karolu! uchodź stąd! nie zostajmy sami! 

To jedno, o co ciebie zaklinam ze łzami, 
Zanim dwór mój powróci, straż mego więzienia. 

Uchodź! zanim nas złowią ich śledcze spojrzenia 

I do uszów ojcowskich wieść poszepną skrycie. 

CARLOS: 

Czekam mojego losu! mniejsza, śmierć czy życie! 

Jak to? na toż nadziei wyczerpałem tyle 

Na tę jedyną w życiu spotkania cię chwilę 
I rozmową bez świadków - by dla płonnej trwogi 

Rzucać cel osiągnięty i wracać się z drogi? 

Nie, królowo! Świat może setki i tysiące 
Lat krążyć, nim mi wznijdzie raz drugi to słońce 

I tę chwilę powtórzy ze swej łaskawości. 

KRÓLOWA: 

Ta chwila nie powinna wrócić i w wieczności! 

Nieszczęsny! czego możesz pożądać ode mnie? 

CARLOS: 

O królowo' jam walczył, lecz walczył daremnie! 

1 żaden ze śmiertelnych - Bóg jest świadkiem moim -

Tyle życia nie stargał, nie oblał go znojem 
Jak ja w krwawych zapasach. Wyczerpana siła! 

Dziś mi męstwa nie starczy, boleść mię zwalczyła! 

KRÓLOWA: 

O! przestań! jeśli moje szczęście jest ci dragiem. 
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Ja wierzę w natchnienie. 

Wy jednak wierzycie tylko 

w rachunek. 

Ja pragnę budzić entuzjazm, 

którego Wam brakuje 

do prawdziwego odczucia. 

Ja pragnę sztuki w jakiejkolwiek 

formie miałaby się ona ukazać, 

ale nigdy rozrywki, zarozumiałego 

aktorstwa, czy też teoretycznej 

spekulacji. 

Z listu G. Verdiego 

GIUSEPPE VERDI 
kronika życia i twórczości 

1813 
W Le Roncole koło Busseto (Księstwo 
Parmy) urodził się 10.10. Giuseppe 
Verdi, w domu oberżysty Karola 
i Ludwiki Uttini. 

1821 
Ojciec widząc zdolności chłopca naby
wa stary szpinet. Pierwszym nauczycie
lem Giuseppe Verdiego został miejsco
wy organista. 

1823 
W listopadzie Verdi wstępuje do gim
nazjum i szkoty muzycznej w Busseto, 
którą prowadzi życzliwy Verdiemu 
F. Provesi, również kompozytor i dyry
gent, kierownik miejscowej orkiestry 
Towarzystwa Filharmonicznego. Verdi 
znajduje opiekę w Antonio Barezzim, 
prezesie Towarzystwa. 

1828 
Towarzystwo Filharmoniczne 
w Busseto wykonuje symfonię Verdiego. 

1829-1831 
Okres młodzieńczych kompozycji. 

1832 
Konserwatorium w Mediolanie 
odmawia przyjęcia Verdiego. Giuseppe 
pobiera prywatne lekcje kompozycji 
u Vinzena Lavingny, profesora 
Konserwatorium Mediolańskiego. 

1836 
Verdi zostaje mianowany „Maestro 
di musica" gminy Busseto. Żeni się 
z Margheritą Barezzi. Komponuje 
operę „Oberto, hrabia San Bonifacio''. 

1838 
Umiera córka Virginia. 

1839 
Verdi osiedla się w Mediolanie. 
W paidzierniku umiera synek lcilio. 
Prapremiera „Oberta" w La Scali. 

1840 
18. III umiera żona Verdiego 
Margherita. Klęska opery komicznej 
„Rzekomy Stanisław" w La Scali. 
Verdi decyduje się porzucić zawód 
kompozytora i wraca do Busseto. 

1842 
Olśniewający sukces „Nabucca" w La 
Scali . Operę tę wystawiają wnet inne 
miasta. 

1843 
Premiera „Lombardczyków" w La Scali 
przyjęta jeszcze goręcej niż „Nabucco''. 

1844 
Wielki sukces opery „Ernani" w Wene
cji, w Rzymie - „Dwóch Foscarich''. 

1845 
„Joanna d'Arc" w La Scali, „Almira" 
w Neapolu. 

Margherita Barezzi (181~ -18~0) 

- pierwsza, przedwcześnie zmarła 
żona Verdiego. Umierają także syn 

i córeczka. Tragedia życiowa 
i twórcza. 

1846 
W Wenecji wielkie powodzenie „Attyli''. 
Premiera przeradza się w manifestację 
patriotyczną. 

1847 
Sukcesy „Makbeta" w całych Włoszech, 
„Zbójcy" w Londynie. Verdi kupuje 
posiadłość wiejską Sant' Agata 
w pobliżu Busseto. 

1848 
Kompozytor podpisuje protest 
przeciwko tyranii austriackiej 
w północnych Włoszech. 
W Trieście premiera „Korsarza''. 

1849 
Triumfalna premiera „Bitwy pod 
Legnano" w Rzymie. „Luiza Miller" 
w Neapolu. Verdi ponownie jedzie do 
Paryża, gdzie wiąże się ze śpiewaczką 
Giuseppiną Strepponi, z którą 
zamieszkuje w Busseto. 

1851 
Triumf „Rigoletta" w Wenecji; walka 
z cenzurą przy wystawieniach tej opery 
w innych miastach włoskich. Śmierć 
matki Verdiego. Wyjazd z Giuseppiną 
Strepponi do Paryża. 

Giuseppina Strepponi (1815 -1897) 

- znakomita śpiewaczka, pierwsza 
wykonawczyni roli A biga i/le 

w „Nabucco''. 
Druga żona Verdiego. 



Od czasów „Nabucca" nazwisko Verdiego stało się w latach walki 
o wyzwolenie Włoch hasłem patriotycznym. Wypisywane na murach Włosi 
odczytywali je jako powszechnie zrozumiały anagram oznaczający króla 
przyszłej zjednoczonej Italii: Vittorio Emanuele Re D Italia. 

1855 
Premiera „Nieszporów sycylijskich" 
zamówionych przez Wielką Operę 
w Paryżu. Powrót do Busseto po 
dwóch latach pobytu w stolicy Francji. 

1857 
„Trubadur" w Paryżu. Verdi ostatecznie 
osiada w Sant' Agata . W Wenecji pra
premiera „Simone Boccanegra''. 

1859 
Entuzjastyczne przyjęcie „Balu masko
wego" w Neapolu. Verdi bierze ślub 
z Józefiną Strepponi. Zostaje wybrany 
do Zgromadzenia Narodowego jako 
poseł okręgu Busseto (w pięć lat 
później rezygnuje z tej funkcji). 

1861 
Verdi po raz pierwszy w życiu jedzie 
do Petersburga. Następnie do Londynu 

(„Hymn narodów") i ponownie 
do Petersburga (wielki sukces 
„Mocy przeznaczenia") i wreszcie 
do Paryża. 

1863-1866 
Pobyt w Sant' Agata, przerwany 
podróżami do Madrytu, Paryża, Genui 
oraz uczestnictwem w posiedzeniach 
parlamentu włoskiego w Turynie. 

1867 
Umiera ojciec Verdiego. W Paryżu 
premiera „Don Carlosa': 

1871 
24.XII. Tryumfalna prapremiera „Aidy" 
w Kairze napisanej na zamówienie 
wicekróla Egiptu lsmaila Paszy, z okazji 
wybudowania Kanału Sueskiego. 

1873 
Powstaje „Kwartet smyczkowy''. 

Willa w Sani' Agata w pobliżu Busseto, którą wraz z posiadłością 
ziemską nabył Verdi w 18~9 roku, stała się w późniejszych latach 
ulubionym miejscem pobytu kompozytora i jego żony 

Giuseppiny Strepponi. 

1874 
Prawykonanie „Requiem" - w rocznicę 
śmierci Manzoniego; dzieło to powstało 
w związku ze śmiercią poety. 

1875 
Verdi zostaje mianowany senatorem 
Królestwa Italii. 

1885-1886 
Praca nad „Otellem''. 

1887 
Entuzjastyczne przyjęcie „Otella" 
w la Scali. 

1888-1892 
Verdi zajmuje się dobroczynnościowy
mi funkcjami. 

1893 
Opera komiczna „Falstaff" w La Scali. 

1896 
Kompozycje „Te Deum''. Fundacja 
Domu Schronienia dla Muzyków 
w Mediolanie. 

1897 
Umiera druga żona Verdiego 
- Giuseppina Strepponi. 

1898 
Powstają utwory kościelne: 
„Quatro pezzi sacri''. 

1901 
27.1. Verdi umiera w Mediolanie. 
W pogrzebie wzięły udział 200-tysięcz
ne tłumy. Ciało kompozytora spoczęto 
w założonym przez niego Domu Schro
nienia dla Muzyków. 
Nad grobem Verdiego 900-osobowy 
chór pod batutą Toscaniniego wykonał 
„Va pensiero" z „Nabucca': 



Don Carlos 
- miłość, przyjaźń, wierność, 
zdrada, samotność 

Adam CZOPEK 

G łówny wątek tej wielkiej ope'.y .historycznej stanowi miłość 
Don Carlosa, infanta h1szpansk1ego, do Elżbiety de Valois, 
z którą był zaręczony. Niestety, układ polityczny sprawił, że 

Elżbietę poślubił jego ojciec Filip Il , król Hiszpanii ś lepo podporządkowany Świę
tej Inkwizycji. Jednak wzajemne uczucie, jakie łączyło Elżbietę i Carlosa nie wy
gasło. Spostrzega to zakochana w infancie księżniczka Eboli , której ś lepa zazdrość 
i intrygi doprowadzają do tragedii. Wszystko to zostało wpisane w ponurą histo
rię szalejącej w tym czasie w Hiszpanii Świętej Inkwizycji i narodowowyzwoleń
czą walkę Flandrii pragnącej uwolnić się spod krwawego jarzma Hiszpanii. Walkę 
tę popierają Carlos i jego przyjaciel markiz Pasa stając się przez to zagrożeniem 
dla utrwalonego układu władzy. Jasno zarysowana przez kompozytora i librecistę 
koncepcja psychologicznych sylwetek bohaterów, nie dopowiedzianych do końca 
i dwuznacznych relacj i między nimi sprawia , że akcja biegnie logicznie i czytelnie. 

Losy bohaterów splatają się ze sobą w pełną dramatyzmu opowieść o naj
ważniejszych ludzkich uczuciach: miłości, przyjaźni, wierności, zdradzie oraz sa
motności. Ale też o wolności i dążeniu do niej. 

Paryż prosi i nalega 
Od czterech lat szykowa ł się już Paryż do kolejnej Wystawy Światowej, 

której otwarcie miało nastąpić w 1867 roku . Z tej okazji Emille Perrin, dyrektor 
paryskiego Theatre Imperial De L'Opera, składa Verdiemu propozycję skompo
nowania opery, której prapremiera byłaby wpisana w kalendarz wydarzeń towa
rzyszących wystawie. Pierwsza reakcja Verdiego była negatywna - „Czy pan żar
tuje! Pisać dla Opera!!! Czy nie sądzi pan, że byłoby to niebezpieczne dla moich 
oczu po tym co zdarzyło się podczas prób do Nieszporów sycylijskich. Pisać dla 
Opera teraz, mając przed sobą taki drobiazg jak Madame Meyerbeer, rozdającą 
w upominku szpilk i do krawatów, medaliony, dyrygenckie pałeczki:' - napisał 
Verdi do swojego paryskiego wydawcy Escudiera, który zachęcał kompozytora do 
przyjęcia propozycji. Trudno się dziwić tej reakcji skoro dotychczasowe doświad
czenia wyniesione z wystawiania swoich oper komponowanych lub specjalnie 
przerabianych dla Paryża były, delikatnie mówiąc, nie najlepsze. An i „Jerusalem'; 
przeróbka „Lombardczyków'; ani nowa wersja „Macbetha'; ani skomponowane 
specjalnie dla Paryża w 1855 roku „Nieszpory sycylijskie" nie miały w tym mieście 
wielkiego powodzenia. Na dodatek każda z tych premier okupiona była konflikta
mi Verd iego z dyrekcją teatru i artystami. 

Jednak Perrin nie ustępował' Wreszcie po wielomiesięcznych pertrakta
cjach Escudier, który w 1865 przyjeżdża w tej sprawie do Sant' Agata, otrzymuje 
list: „Dogadaliśmy s ię i wystawimy nową operę . Będzie to Don Carlos według 
Schillera. Librecistą jest Mery. Gdy tylko się z nim dogadam, wrócę do sieb ie by 
pracować w spokoju:· Po raz czwarty sięgną ł Verdi po dzieło Friedricha Schillera, 
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Giuseppe Verdi z okresu powstania „Don Carlosa". 

którego twórczość wyjątkowo wysoko cenił. Wyjaśnijmy sobie od razu: dramat 
Schillera, an i tym bardziej opera Verd iego nie mają poważniejszych związków 
z faktami h.istorycznymi, a postaciami szczególnie. W 1883 roku, przed kolejną 
przeróbką opery, Verdi napisał do Ricordiego: „w tym dramacie nie ma niczego 
zgodnego z historią, ale tekst zawiera szeksp i rowską prawdę i głębię charakte ry
styki postaci„:' I to właśnie go w tym dziele pociągało najbardziej. 

A jednak pojawiły się problemy. Fran<;ois-Joseph Mery rozpoczyna trud
ną pracę nad skomplikowanym librettem. Niestety, pracę przerywa nagła śm ierć 

Mery'ego; dokończenia libretta podejmuje się Camille du Locie, co staje się fak
tem na początku 1866 roku . Verdi z mety przystępuje do intensywnej pracy, ale 
i w tym przypadku nie obyło s ię bez k łopotów. W czerwcu, kiedy gotowe są 
już trzy pierwsze akty, wybuch wojny austriacko-pruskiej spowodował przerwę 
w pracy nad operą. Verdi próbuje nawet z tej przyczyny zerwać kontrakt, na co 
nie godzi się Perrin. Pod koniec lipca Verdi z Giuseppiną udają się do znanego 
hiszpańskiego kurortu Cauterets w Pirenejach. Tutaj maestro leczy swoje gardło 
i kończy partyturę. Wreszcie na początku wrześn ia Don Carlos jest gotowy. Roz
budowane pięcioaktowe dzieło, z nieodzowną dla Paryża sceną baletową, zbli ża 

się w swoim charakterze do tak tutaj lubianej wielkiej opery historycznej, której 
największym twórcą był szczególnie w tym mieście ceniony Giacomo Meyerbeer. 
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Matżonkowie wracają do Paryża, gdzie rozpoczynają s ię próby do wystawienia 
najnowszej opery. I znowu ktopoty z dobraniem odpowiedniej obsady, c iąg ta wal
ka z dyrygentem, którego zupełn ie nie interesowato to, co dzieje się na scenie. 
„Don Carlos z boską pomocą i za sprawą tych żótwi z Opery pójdzie na scenie 
może z końcem stycznia1 Jezu! Jaką karą za popetn ione przez kompozytora grze
chy jest wystawianie w tym teatrze opery z machinami z marmuru i otowiu. W 
Operze prowadzą 24-godzinne dyskusje, by zdecydować czy Faure lub Sass mają 
podnieść do góry dłoń czy tylko palec" - pisze w grudniu 1866 roku Giuseppina 
do zaprzyjaźnionego z nimi Corticellego. W styczniu 1967 roku umiera 82-letni 
ojciec Verdiego, co jest kolejną przyczyną przetożenia premiery. 

Wreszcie 11 marca 1867 roku dochodzi do dtugo oczek iwanej premiery. 
Poprzedzita ją rekordowa liczba aż 270 prób. Na widowni Theatre De L.:Opera, 
zasiada cesarz Napoleon III i jego żon a Eugenia, obok nich francuski rząd i kor
pus dyplomatyczny; nie zabrakło też paryskiej ku ltu ralnej śmietank i z Bizetem na 
czele. Niestety, premiera nie okazała s ię sukcesem. Na widown i panował raczej 
niechętny Verdiemu klimat. francuscy kompozytorzy nie mogli darować Ver
diemu, że to jemu, a nie im, zlecono skomponowanie opery z okazji Wystawy 
Św iatowej. Wykonan ie też nie stato na wysokim poziomie, śpiewacy nie do końca 
poradzili sobie z powierzonymi im partiami, a Fran<;ois George Hainl prowadzit 
premierę bez większego zaangażowania. Na dodatek w trakcie duetu między 
kró lem Filipem a Wielkim Inkwizytorem padają słowa króla - Tais-toi, pretre! 
(Zamilcz księżę) , które dotknęły cesarzową Eugenię, więc ostentacyjnie obróci
ła s ię ty łem do sceny. Ten gest wystarczył, by publiczność przyjęła nowe dzieło 
z ogromną rezerwą. Verdi zawiedziony miernym powodzeniem swojego najnow
szego dzieła nazajutrz po prapremierze wyjechał z Paryża. Opera miała tylko tyle 
przedstawień ile okreś lono w pierwszej umowie. - „Wn iosek z tego wszystk iego 
płynie taki, iż ja nie jestem kompozytorem odpowiedn im dla Paryża. Nie wiem, 
czy mam jakikolwiek talent czy nie, ale jestem przekonany, że moje podglądy ar
tystyczne są całkiem odmienne od waszych:' - napisał w grudniu 1869 roku do 
Camille du Locie, który ztożył mu kolejną propozycję libretta dla Opery Paryskiej. 

Paryscy krytycy mocno dopiekli Verdiemu zarzucając operze rozwlekłość 
i naśladowanie Wagnera i Meyerbeera. Bizet w l iście do Lacombe'a stw ierdził: 

„Verdi nie jest już Włochem; chce upodobnić się do Wagnera. Z jego muzyki 
zniknęły co prawda wszystkie wcześniejsze niedoskonałości, ale nie ma w niej 
żadnych nowych wartości:' Wtórowat mu Alexis Azevedo: „Cóż za fata lny wiatr 
z północy wieje w stronę tych p ięknych włoskich kwiatów„. Lodowata fa la me
lodeklamacji uzurpuje sobie prawo by zająć miejsce żywej i gorącej melodii:' Nie 
brakowało też jednak recenzji pozytywnych, podnoszących piękno partii wokal
nych, wartość muzyki i kunsztowność faktury. Teofil Gautier entuzjastycznie od
nosi s ię do sceny autodafe. Krytyk France stw ierdził: „Verdi stworzył a rcydzieło, 

w którym przejawiają s ię dążności do wybiegnięcia w przyszłość. Można z całą 
pewnością powiedzieć , że muzyka tego dzieła zachwyca sz l achetnośc ią i wysubli
mowanym p i ęknem każdej sceny i ar ii." 

Obecny na paryskiej premierze wtoski dyrygent i przyjaciel Verdiego An
gelo Mariani jest Don Carlosem wręcz zachwycony i obiecuje Ve rdiemu, że wy
stawi operę jesien ią w Bolonii. Dotrzymuje słowa, entuzjastyczn ie przyjęta pre
miera włoska, z li brettem opracowanym przez Anton io Ghislanzoniego, odbywa 
się ju ż 27 października w bo lońskim Teatra Comunale. Dyrygowat oczywiśc i e 

Mariani , w partii Elżbiety wystąp ita E l żb ieta Stolz, a młody baryton Anton io 
Cotogni śp i ewa ł partię markiza Posy. Wcześniej, bo j uż w czerwcu 1867 roku 
wystawiono operę, z wielkim sukcesem w londyńskiej Covent Garden. Dz ieło za
prezentowano już we włoskiej wersji językowej, przektadu francusk iego libretta 
na włosk i dokonał Achille de Lauzieres. Verd i od samego początku zdawał sobie 
sprawę, że pięcioaktowa opera jest zbyt długa, dlatego też zdecydował s ię na 
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Karla tytułowa wyciągu fortepianowego „Don Carlosa". 

skróty. Pierwszych był zmuszony dokonać już przed samą prapremierą, poświę

cił wtedy około 25 minut muzyki tylko po to, by publiczność zdążyta na ostatni 

podmiejski pociąg. 

Kolejne wersje i premiery 
Widz wybierający się do teatru na przedstawienie tej opery nigdy nie 

wie na jaką wersję trafi. Oryginalną pięcioaktową, zwaną paryską, czteroaktową 
przygotowaną dla mediolańskiej La Scali, czy również czteroaktową modeńską, 

w której usunięty pierwszy akt powrócił w formie prologu. W sumie można się 
doliczyć pięciu różnych wersji tego dz ieła. 

Żadne z dzieł Giuseppe Verdiego nie ma tak bogatej historii poprawek 
i retuszy jak właśnie partytura „Don Carlosa''. Między pierwszą wersją a ostatnimi 
poprawkami upłynęło prawie dwadzieścia lat. W sumie ubyto z partytury ponad 
1300 taktów, z 4548 taktów pierwszej wersji ostatecznie pozostało 3247. Najwięk
sze skróty i zmiany poczy nił Verdi przed wystawieniem opery w mediolańskiej La 
Scali, usunął cały pierwszy akt rozgrywający się w Fontainebleau, skreślił też wiel
ką scenę balu i banalny balet w III akcie, którego akcja dotyczyła poszukiwania 
perły mającej ozdobić koronę króla Filipa Il. Zmienione zostały również niektóre 
fragmenty instrumentalne. „Don Carlos ma teraz IV akty i będzie chyba poręcz-
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Afisz zapowiadający prapremierę „ Don Carlosa" 

11 marca 1867 r. w Paryżu. 

niejszy i lepszy z artystycznego punktu widzenia. Bardziej zwarty i dynamiczny, 
o większej sile:· - napisał Verdi w liście do jednego z przyjaciół. Premiera nowej 
czteroaktowej wersji miała miejsce w mediolańskim Teatro alla Scala 10 stycznia 
1884r. Wcześniej La Scala prezentowała trzykrotnie (1868, 1869, 1878) „Don Car
losa" w wersji przygotowanej dla Teatro Comunale w Bolon ii. Premiera kolejnej 
wersji odbyła się 26 grudnia 1886 roku w Teatro Comunale w Modenie. W 1872 
roku przed premierą na scenie Teatro San Carlo w Neapolu powstała pierwsza 
wersja włoska. Verdi poczynił wtedy kolejne retusze i skróty oraz dopisał specjal
nie dla polskiego śpiewaka Władysława Mi ll era, wykonawcy partii króla Filipa li , 
duet Restate. Śpiewają go w li akcie Filip i markiz Pasa. 

Premiera polska, we włoskiej wersji językowej, odbyła się w Teatrze Wiel
kim w Warszawie 5 kwietnia 1872. Główne partie śpiewa li: Luigi Bollis - Don 
Carlos, Ginevra Giovannoni-Zacchi - Elżb ieta, Giuseppina Pasqua - Eboli, Ro
mano Nannetti - Filip li, Enrico Storti - Markiz Pasa, Adolf Kozieradzki - Wielki 
Inkwizytor. 31 października 1874 wystawiono w stołecznym Teatrze Wielkim 
polską wersję językową w przekładzie: Maksymi liana Radziszewskiego. W ob
sadzie m. in. Franciszek Cieślewski (Don Carlos) Maria Juniewicz (E lżbieta), 

Wilhelmina Lewicka (Ebol i), Romuald Wasilewski (Filip Il). Dyrygował Jan Qu
attrini. Pierwszym polskim teatrem operowym, który wystawił „Don Carlosa" po 

II wojnie światowej była Opera Śląska w Bytomiu - premiera 30 grudnia 1955 
roku. Kierownictwo muzyczne - Włodzimierz Ormicki, inscenizacja i reżyseria 
- Jerzy Zegalski, scenografia - Józef Szajna. Pierwszymi wykonawcami głównych 
partii byli: Zbigniew Platt - Don Carlos, Natalia Stokowacka - Elżbieta, Krysty
na Szczepańska - Eboli, Czesław Kozak - Markiz Posa, Jan Łukowski - Filip li, 
Stanisław Wesecki - Wielki Inkwizytor. 

Muzyka urzekająca szlachetnością 
Muzycznie należy „Don Carlos" do najbardziej wartościowych dzieł Ver

diego. Mamy tutaj wszystko: wspaniałe arie, porywające dramaturgią ansamble 
i sceny zbiorowe, głębię charakterystyki dramatycznej postaci i mistrzowską kon
strukcję partytury. jej doskonałość opiera się na idealnym wyważeniu wszystkich 
elementów pozwalających połączyć niezmierne bogactwo muzyki ze zwartością 
i głęb ią wyrazu. Jest to wynik konsekwentnego wykorzystania muzyczno-dra
matycznych doświadczeń Verdiego wyniesionych z „Rigoletta': „Traviaty'; „Mocy 
przenaczenia'; które właśnie tutaj osiągają apogeum w finezji instrumentacji oraz 
w bogactwie i wyrafinowaniu brzmienia orkiestry. To właśnie tutaj rozpoczyna 
Verdi swój własny marsz w kierunku podporządkowania muzyki przebiegowi ak
cji dramatycznej i ściś lejszego związania słowa z muzyką. Podejmuje też próbę 
obdarzenia poszczególnych postaci muzycznymi „motywami rozpoznawczymi. 
Przyznać należy, że „Don Carlos" jest ko lejnym wyraźnym krokiem w kierun
ku tworzenia dramatu muzycznego pozbawionego tradycyjnych numerów i za
mkniętych arii, co w pełni urzeczywistni s ię w „Otellu" i „Falstaffie''. Muzyka traci 
swój ilustracyjny charakter stając się partnerem kreowania dramatu. Z partytury 
z nikają szablony melodyczne i harmoniczne, pojawia się w to miejsce szeroka 
skala dżwięków, barw tonalnych i zwrotów melodycznych umożliwiających wy
rażenie stanów emocjonalnych głównych bohaterów. Verdi bezpowrotnie od
chodzi od typowej opery włoskiej. W tym miejscu wypada wrócić do stawianych 
Verdiemu zarzutów przypisywania „Don Carlosowi" cech muzyki Wagnera. To 
grube nieporozumienie, byt to bowiem okres, w którym Verdi zupełnie jeszcze 
nie interesował się muzyką Wagnera. Znał tylko uwerturę do „Tannhausera·: usły
szał ją w 1865 roku na koncercie w Paryżu. Ponadto „Don Carlos" ma wszystkie 
cechy charakterystycznego, wciąż doskonalonego stylu Verdiego, stając s ię jed
nocześnie pierwszym w pełni zrealizowanym urzeczywistnieniem muzyczno
dramatycznej idei opery łączącej spój nie poszczególne elementy. Pierwsze tego 
typu próby odnajdujemy już w Rigoletcie, później w „Nieszporach sycylijskich" 

i „Mocy przeznaczenia''. 
A jednak nie zrywa Verdi zupełnie z tradycyjnymi strukturami opery wło

sk iej , Elżbieta, Carlos, Posa, Filip i Eboli wyrażają swoje emocje w wielkich ariach 
i duetach często łączących w sobie recytatyw arioso i cantabile. Są one znako
micie wplecione w całą strukturę muzyczną dzieła i podporządkowane rozwojo
wi akcji dramatycznej. W wielu z nich można się już doszukać niemal idealnego 
związania s łowa z muzyką. Najpełniejszym tego przykładem jest wielki monolog 
Filipa El/a giammai m'ama' (Ona mnie nigdy nie kocha/a). Filip przeżywa kolej
ną samotną bezsenną noc. Ten nieludzki monarcha, w zaciszu swojego gabinetu 
okazuje się nieszczęśliwym starym, samotnym człowiekiem, który uświadamia 
sobie życiową klęskę: brak miłości żony, zdradę syna gotowego podnieść zbrojną 
rękę na ojca. już sam muzyczny wstęp do tej sceny jest dowodem nowego podej
śc ia kompozytora do dramaturgii. Tutaj każda nuta, każda fraza są przesiąknięte 
ekspresją podkreślającą charakterystykę sytuacji, a wiolonczela solo towarzysząca 
wyznaniom Filipa jest idealnym obrazem stanu jego zmęczonej i samotnej duszy: 
„jeżeli prześledzimy muzyczny przebieg tego monologu, zauważymy, że punktem 
wyjścia dla jego budowy, ekspresji substancji dźwiękowej jest początkowy motyw 
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Gmach Opery w Paryżu, na scenie której odbyła się prapremiera „Don Carlosa" 

westchnieniowy, subtelnie podkreślany przez dźwięk rogu" - napisat W. Marg
graff „Giuseppe Verdi Leben und Werk''. 

Ileż dramatycznego piękna zawarł Verdi w następującej po monologu sce
nie z Wielkim Inkwizytorem, gdzie stale wzrastające napięcie muzyczne stwarza 
wtaściwy nastrój dla wyrażenia emocji. Ta scena - duet, pozostająca od początku 
w niezmienionej formie, wręcz poraża ponurą grozą i rodzi pytane, kto jest fak
tycznym wtadcą Hiszpanii. Niezmiernie ważną rolę ma do spelnienia szlachetnie 
brzmiący temat przyjaźni Carlosa i Posy. Pierwszy raz pojawia się w duecie Dio, 
che nell'alma infondere amor (Boże, któryś w duszy mej mi/ość i nadzieję posiać 
chciał), później odnajdujemy go w II akcie - nocna scena ogrodowa oraz w finale 
sceny autodafe, kiedy Posa odbiera Carlosowi podniesioną na króla Filipa szpa
dę. Wreszcie towarzyszy scenie śmierci Posy - O Carlo ascolta. Również partie 
Elżbiety i Eboli wraz z muzyką im towarzyszącą należą do najcenniejszych w tej 
partyturze. Temat królowej pojawia się po raz pierwszy podczas spotkania z Car
losem w Fontaineblau, ostatni raz odnajdujemy ją najpierw w arii Tu che le vanita 
(Ty któryś marności świata pozna/), a chwilę później w wielkim pożegnalnym 
duecie Carlosa i Elżbiety. Dwie popisowe arie Eboli, na pozór beztroska piosenka 
Nei giardin del bella saracin ostello (W ogrodzie pięknego saraceńskiego pałacu) 
z II aktu oraz dynamiczna i pelna niepokoju aria O don fatale, o don crudel (Darze 
nieszczęsny, darze okrutny) z IV aktu stanowią dla śpiewaczki sprawdzian zarów
no jej techniki jak i umiejętności operowania barwą gtosu oraz jego ekspresją. 

„Największym osiągnięciem Verdiego było wyprowadzenie włoskiej opery 
ze stadium niewinności dzieł Donizettiego i doprowadzenie jej do powagnerow
skiej mądrości. Będąc urodzonym cztowiekiem teatru, stworzył język operowy, 
w którym dramat ksztaltuje melodię, a jednocześnie sam rozgrywa się w muzyce" 
- Charles Osborne. I to jest właśnie cały „Don Carlos''. 

Friedrich Schiller 

SCHILLER - VERDI 
Karol STROMENGER 

Cztery opery osnuł Verdi na dramatach Fryderyka Schillera. Są to: 
„Dziewica Orleańska" („Giovanna D'Arco'; Mediolan, La Scala - 1845), 
„Zbójcy" („I Masnadieri'; Londyn, Queen's Theatre - 1847), „Intryga i mi
łość" („Luiza Miller'; Neapol, San Carlo - 1849) i „Don Carlos" (Paryż, Grand 

Opera 1867, w nowej wersji: Mediolan - 1884). Daty powstania i wystawienia 
tych oper przypadają na okres znamiennych wydarzeń politycznych i spo

łecznych: zjednoczenia kraju uwolnionego od panowania obcego i powstanie 

państwa narodowo-włoskiego. 

1 
uż opera Verdiego „Nabuchodonozor" (1842) uważana była za mani
festację polityczną. Chór więźniów nad wodami Babilonu wzdychają
cych do wolności - publiczność rozumiała jako polityczną aluzję, mło-

dzież p iotyczna - jako hasto. 
Kilkadziesiąt lat przedtem w Niemczech, dramaty Friedricha Schillera sil

nie działaty na postępową młodzież „Strum und Drangu" tego „burzlliwego fer
mentu" z czasów Oświecenia . Schiller, idealista płomienny i niezłomny, wierzy 
w zwycięstwo wolności i w zmierzch tyranii. Dla niego tyranami są feudalni gnę
biciele społeczeństwa. Fakt ten stał się pierwszym łącznikiem ideologicznym 
między Schillerem a Verdim. Drugim łącznikiem będzie sztuka - teatr. Nie bez 
trudu i nie od razu idealistyczny teatr Schillera dat się połączyć z teatrem Verdie

go, „brutalnego realisty" opery. Były wprawdzie pewne wspólne platformy: hi
storyk Schiller chętnie poświęca prawdę historyczną dla dobrej sztuki teatralnej, 

a Verdi zawsze szuka prawdy wyrazu, choć jako włoski kompozytor operowy do-

I 
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Karta tytułowa pierwsze~o 
wydania dramatu F Schillera 
„Zbójcy". Rok 1781, Lipsk. 
Verdi oparł na sztuce Schillera 
swą operę pod tym samym 
tytułem. 

brze wie, że najsilniejszym motorem wrażenia operowego jest zawsze śpiewność, 
impet śpiewanej melodii. Więc obaj: Schiller i Verdi są ludźmi teatru. Tylko dra
mat Schillera i opery Verdiego są teatrami innych wymiarów, działają w innej sfe
rze wrażeń. Wie o tym Verdi, jednak od samej pierwszej dojrzałości artystycznej 
stale grawituje w kierunku tematów z wielk iej literatury dramat)'Cznej. Chciałby 
przyswoić scenie operowej największych autorów literatury dramatycznej: Szek
spira, Schi llera. Ich wielkie dramaty są przez długie lata sta łą obsesją Verdiego. 
Ale na tej właśn ie drodze dojdzie on do wielkich osiągnięć ostatniej epoki swej 
twórczości. 

Libretto „Dziewicy Orleańskiej" odbiega dość znacznie od dramatu Schil
lera: Joanna kocha nie Lionela, tylko„. króla Francji. W tej miłości ojciec jej widzi 
odstępstwo od wielkiego powołania i z tego powodu wydaje ją nieprzyjacielo
wi. W scenie sądu, cierpiący na konflikt sumienia, trzykrotnie pyta ojciec Joan
nę czy sprzeniewierzyła się swemu posłannictwu? Joanna milczy - wyrok zdają 
się wydawać„. grzmoty i pioruny. Verdiemu widocznie chodzi o silne konflik
ty uczuciowe wchodzące nieraz aż w sferę melodramatu. W muzyce pojawiają 
się już pewne zadatk i przyszłego stylu operowego mistrza, energiczne rytmy, 
charakterystyczne zwroty instrumentalne, wyraziste i przejmujące „declamato" 
(w chwili śmierci Joanny). Scena koronacji nie gardzi dźwiękową wystawnością . 

W twórczości Verdiego „Dziewica Orleańska" jest tylko etapem. Nie miała po
wodzenia kiedy ją wystawiono w Scali i wkrótce zeszła z repertuaru. Również 
następna „schillerowska opera·: osnuta na „Zbójcach'; nie zyskała trwałego za in
teresowania teatrów operowych. 

„Zbójcy" Verd iego nie znaczą się postępem. Raczej zbliżają się do uczucio
wego śpiewu dawniejszych mistrzów: Belliniego, Donizettiego, nawet Rossiniego. 
Jeżeli jednak w lesie zbójcy śpiewają chóry dość trywialne, to widać, że Verdi 
mało troszczy się o wymagania „dobrego smaku'; że ma odwagę trywialności. 
W trzecim finale „chór zemsty" ma s iłę dramatyczną. Franciszek Mor zarysowany 
realistycznie zapowiada już postać innego „głosu złej woli''. (Jagona z „Otella" Ver
diego), zaś aria nieszęściem przybitej Amalii wróży już „wielką linię" przyszłych 
heroin Verdiego. 

Temat Joanny d'Arc wykorzy
stał F Schiller w dramacie 
pt. „Dziewica Orleańska". 
Sztuka posłużyła Verdiemu 
za kanwę opery pt. ,Joanna 
d'Arc" - prapremiera 
w La Scali w 18~5 r. 

Dwa lata później (1849) Verdi komponuje trzyaktową „Luizę Miller''. Pię
cioaktowy dramat Schillera ..Intryga i miłość" uległ skróceniu i uproszczeniu ak
cji. Rzecz dzieje się w„. Tyrolu (?), postacie schillerowskie występują pod innymi 
imionami, mnóstwo finezyjnej charakterystyki Schillera odpada, pierwowzór 
dostosowany jest do schematu dawnej opery włoskiej. Nie mogą dojść do pełne
go wyrazu wielkie konflikty dramatu. Rodolfo (Ferdynand) nie jest kochankiem 
protestującym przeciw niecnemu ojcu, tylko dość konwencjonalnym tenorem 
operowym. Stary Miller - wysłużony żołnierz - jest patetycznym barytonem. 
Akcję ożywiają chóry, nie mające wiele wspólnego z Schillerem. Na każdym kro
ku widać, jak mieszczański dramat jest jeszcze daleki od włoskiej opery. Jednak 
i w tej operze dostrzec możemy przyszłego mistrza. Rozmowa Rodolfa z Luizą, 

monolog starego Walthera (prezydenta, w dramacie), jego rozmowa z Millerem -
oto zapowiedzi przyszłości; już pojawiają się połączenia arii i ariosa z recitativem 
dla wzbogacenia sceny muzycznej, już w zespołach (kwartecie głównych postaci) 
zapowiada się przyszły mistrz sytuacyjnych zespołów. W dwa lata później Verdi 
będzie kompozytorem kwartetu z „Rigoletta''. Skarga nieszczęśliwej Luizy dojdzie 
do chwil wzruszających (od „Traviaty" dzieli Verdiego odległość czterech lat...). 

„Luiza Miller" nie miała powodzenia. Kompozytor wyczerpany trudem 
inscenizacj i, zawiedziony obojętnością premierowej publiczności, opuszcza Ne
apol. Snuje plany nowych oper, myśli o„. nigdy nie napisanej operze „Król Lear''. 
Nadchodzą lata sukcesów na światową skalę „Rigoletto" (według: „Król się bawi" 

V. Hugo - 1851). „Trubadur" (1853), „Traviata" (1853) , „Bal maskowy" (1895), 

„Moc przeznaczenia" ( 1862) i niektóre mniej udane opery - poprzedzają ponow
ny zwrot do teatru Schillera, do „Don Carlosa·: w którym urzeczywistni się szczę
śliwe połączenie dramatu Schillera z operą Verdiego. 

N
apisany w roku 1866 „Don Carlos·: przeznaczony na Wystawę 
Paryską. jest z kolei 25-tą operą Verdiego. Już niezaprzeczenie 
czołowy kompozytor włoski, wielka postać ruchu patriotyczne-

go, może Verdi spoglądać nie tylko na własne sukcesy operowe, ale być świadkiem 

sprawdzenia marzeń politycznych - powstania narodowego państwa. Właśnie 
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Ańsz zapowiadający 

prapremierę dramatu 
F. Schillera „Don Carlos" 
w teatrze miejskim 
w Hamburgu w 1787 r. 
Mieszkający w Weimarze 
chory poeta nie mógł tam 
być obecny, choć niecierpliwie 
czekał jak jego sztuka 
zostanie przyjęta. 

w roku 1866 Italia odzyskała Lombardię i Wenecję; za cztery lata odzyska Rzym. 
Spadną zaszczyty oficjalne na Verdiego, który nie przyjmie żadnego, nawet bę
dzie czynił starania, aby mu nie nadano tytułu markiza„. Zawsze pozostał i za
wsze czuł się człowiekiem z ludu, chłopem z Toskanii; świetnie gospodarował 
na swym, uczciwie nabytym, majątku Sant' Agata, dbał o los wiejskiej biedoty, 
swój wielki majątek zapisał na cele dobroczynne. Jako kompozytor oper był Verdi 
twardy w targu, nie dat się wyzyskać ani przedsiębiorstwom teatralnym ani wy
dawcom. Uczciwości żądał od innych, w zamian za własną uczciwość. 

Pasjonujący jest proces stopniowego krystalizowania się operowej sztuki 
Verdiego, odrzucania konwenansów, tworzenia własnego stylu, w którym drama
tyczność wyrazu łączy się wreszcie z operową śpiewnością w sposób doskonały 
i doskonale naturalny. Zanim powstanie „Aida" (1871) i dwie szekspirowskie ope
ry („Otello" - 1887, „Falstaff" - 1893) - kuźnią tego stylu będzie „Don Carlos': 
najlepsza z jego „schillerowskich" oper. 53-letni kompozytor pisze tę operę dla 
Paryża, gdzie odbywa się premiera „Don Carlosa" w roku 1867. Nie był to sukces. 
Powodów, że opera nie spotkała się z zasłużonym przyjęciem było wiele: cesa
rzowej Eugenii niemiła była scena buntu i masowej egzekucji, kompozytorom 
paryskim nie podobało się już samo zamówienie, oficjalnie „wystawowej" opery, 

dane Włochowi. Również wykonawcy nie dopisywali - dyrygent był ospały i mało 
zainteresowany artystycznie swym zadaniem, śpiewacy uważali, że role ich nie są 
dość popisowe. 

Wreszcie publiczności, przyzwyczajonej do oper Meyerbeera, nie wy
starcza! jeden „finał z katastrofami''. Niezadowolony Verdi opuszcza Paryż i jego 

„wielki kram" - jak nazywa Operę Paryską . Wkrótce „Don Carlos" wykonany 
zostaje w Londynie i pozostawia tam dobre wrażenie. W Italii pierwsze wyko
nanie „Don Carlosa" wieńczy pełny sukces. Ale Verdi po każdym powodzeniu 
czuje jeszcze większą odpowiedzialność artystyczną. Uważa też, że w partyturze 
„Don Carlosa" musi przeprowadzić niejedną zmianę. W nowej wersji opera ta 
pojawi się w „Scali': w r. 1884. (W międzywojennym 20-leciu Fr. Werfel, autor 

znanej powieści o Verdim - przeprowadził jeszcze redakcję nowej inscenizacji 
„Don Carlosa"). 

Głównym walorem opery „Don Carlos" Verdiego są postacie, świetnie po

stawione, dramatycznie wypukłe - w pierwszym rzędzie postać hiszpańskiego 
króla, Filipa II (rzecz dzieje się ok. 1580). Ten król, samotny w swej wyniosłości, 
„więzień własnego majestatu': obdarzony jest aż nieludzko okrutnym poczuciem 
obowiązku wobec„. Inkwizycji. Tragiczny król! (historyczny Filip II był tylko tę 

pym biurokratą, zaślepionym religijnym fanatyzmem). Drugą, choć tylko epizo
dyczną postacią, jest Wielki Inkwizytor, 90-letni ślepiec, despotyczny i groźny 
wielkorządca dusz całego kraju . W cieniu tych strasznych postaci, stają - już nie
co przeciętną operowością wyposażeni - Markiz Poza i hrabina Eboli, wreszcie 

sama postać tytułowa - Don Carlos. Już Schiller przejął historyczną pomyłkę, 
według której niefortunny infant Hiszpanii miał być szlachetnym idealistą, zbun
towanym przeciw despotyzmowi własnego ojca. Historyczny Don Carlos był 
tylko niedorozwiniętym degeneratem. Jego miłość do młodej macochy jest wy
mysłem czysto poetyckim. Natomiast prototypem schillerowskiego Don Carlosa 
mógłby być Don Juan d'Austria, zwycięzca spod Lepanto, przyrodni brat Filipa Il. 

W
zestawieniu z dramatem Schillera, libretto „Don Carlosa" ma 
uproszczoną i skróconą akcję. pomija wiele szczegółów natu
ry polityczno-ideowej, na co nie było miejsca w dawnej ope-

rze włoskiej. Filarami akcji są postacie: król bolejący, że go nikt nie kocha, że nie 

dotrzymuje mu wierności bezinteresownej - królowa, walcząca ze skłonnością 

swego serca, Markiz Posa, rycerski szermierz wolności, budzący sumienie infanta 
powołanego do czynów najszczytniej pojętych, Księżniczka Eboli, w swej zazdro

ści namiętna do granic przestępstwa, wreszcie - Wielki Inkwizytor, skryty, zimny 
wielkorządca, despota dusz. 

Dodane są do libretta sceny specjalnie operowe, pełne dekoracyjnego pa
tosu o wystawności widowiskowej. Tego wymagała tradycja paryskiej opery, dla 
której byt przeznaczony „Don Carlos" Verdiego. Cały akt drugi opery zajmuje 
Gran Finale, z chórem, wejściem dworu i dygnitarzy, z przygotowaniami do au
todate. Finał Verdiego nie jest zwykłą kopi sążnistych finałów, jakie pisali Rossini, 
Auber, Halevy, zwłatszcza Meyerbeer. Pod koniec jej sceny wystąpienie „Don Car

losa" broniącego - wbrew królowi - petycji wysłanników Flandrii. wreszcie jego 
rozbojenie - to dramatyczne ujęcie sceny, dotychczas widowiskowej. W twórczo
ści Verdiego będzie to zapowiedź przyszłości - wielkiego finału w „Aidzie''. 

Całe dzieło obfituje w szereg kapitalnych scen. Na czele postawić trze
ba wielki monolog króla Filipa (początek trzeciego aktu - „Ona mnie nigdy nie 

kochała„'.') - szczyt wyrazu psychologicznego w postaci śpiewnej arii. Nastę
pująca rozmowa króla z inkwizytorem uderza realistyczną wizją duszy ludzkiej. 

Na płaszczyźnie tej samej „prawdy życiowej': rozgrywa się - w drugim akcie -
rozmowa króla z markizem. Takie sceny - to arcydzieła muzycznego portreto
wania„. Kiedy Verdi pisze „Don Carlosa': równocześnie w Petersburgu Modest 
Musorgski tworzy „Borysa Godunowa''. Obaj kompozytorzy mają inne pojęcie 
sceny muzycznej, piszą w innym stylu, idą innymi drogami. A obaj dochodzą do 
scenicznego realizmu tej samej i n t e n s y w n o ś c i. 

Nie odrzeknie się Verdi od wdzięku operowego. Posiada go dramatyczna 
aria księżniczki Eboli (akt li!), końcowa aria królowej i jej pożegnalny duet z Don 

Carlosem. 
Po „Don Carlosie" powstanie „Aida" - połączenie sążnistej grand-opery 

ze „śpiewaczą" włoską operą. „Don Carlos·: w szczegółach nie tak dojrzały, nie 

tak okrągle nieskazitelny jak „Aida" - jest przecie „dobrym teatrem': prawdziwym 
dramatem muzycznym, syntezą dramatu Schillera i opery Verdiego. 
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Rodzinny 
dom Verdiego 

Tadeusz KIJONKA 

D wukrotnie Opera Sląska gościła w Le Roncole, niepozornej 
miejscowości leżącej 4 kilometry od Busseto w prowincji 
Parma, gdzie 10 października 1813 roku przyszedł na świat 

Giuseppe Verdi, a od szeregu lat są organizowane imprezy noszące nazwę 
Verdianaeum Festival. W roku 1987 śląscy artyści zaprezentowali tu „Toscę" 
i „Nabucco''. a trzy lata później wystąp ili z premierą „Ernaniego'; która była 
szczytowym momentem imprezy. Oczywiście spektakl został przygotowa
ny w warunkach estradowych, gdyż festiwal ten organizowany jest na placu 
z przenośną estradą. Ale nie to się liczy, lecz magnetyczne brzmienie nazwy 
miejscowości, gdzie urodził się jeden z gigantów opery i stoi po dziś jego 
dom. Właśnie urokliwa prostota i autentyzm tego miejsca - gdzie czas jakby 
się zatrzymał - przyciągają tłumy turystów z całego świata. 

Le Roncole jest miejscowością skromną i gdyby nie fakt, iż tu urodził 
się Verdi, pozostałoby dotąd bliżej nieznaną wioską urbanizującą się głów
nie na obrzeżach . Nie ma tu odpowiednich obiektów z naturalną zabytkową 
scenerią, która każdy większy plac, w jak w tylu włoskich miastach i mia
steczkach, pozwala przemienić w teatr pod niebem południa, jako doroczną 
atrakcję turystycznego sezonu. Verdi przyszedł jednak na świat właśnie tu 
- i tylko to się liczy. Dla potrzeb festiwalowej imprezy - publiczność dociera 
tu samochodami o zmroku ze wszystkich stron - wykorzystany jest central
ny plac, gdzie - niemal na osi, którą wyznacza murowany kościół z czterokąt
ną wieżą i po przeciwnej stronie, dom Verdiego, ustawiona jest obudowana 
estrada, przed którą w regularnym prostokącie mieści się widownia na 1500 
miejsc. 

W ojczyźnie Verdiego, kto może i ma ku temu podstawy, eksponu
je swoje bezpośrednie z nim związki - szczególnie w najbliższej, małej oj
czyźnie , którą określają historyczne granice księstwa Parmy. Ma więc swój 
szeroko znany prestiżowy festiwal verdiowski to znane, zabytkowe miasto, 
ma Busseto, teraz natomiast upomina się o swe należne prawa miejscowość, 
gdzie Verdi przyszedł na świat. Był patriotą w każdym sensie, w tym czło
wiekiem wyjątkowo silnie przywiązanym do stron rodzinnych. Przecież 

u szczytu sławy, już obywatel świata, właśnie nieopodal Busseto zakupił po
siadłość ziemską Sant' Agata, gdzie spędził wiele lat dojrzałych i późnych 
życia w pejzażu i klimacie duchownym ziemi miejsca urodzenia. 

To pewne, że nie można w pełni zrozumieć Verdiego, jeśli się nie za
wita do Le Rencole, a następnie Busseto. jak wyglądał ten dom w czasach 
Verdiego - a jak dziś - poświadczają zdjęcia, które oddziela w czasie pół
tora wieku. Dom rodzinny Verdiego, ten z nieforemnej cegły wyzierającej 
spod złuszczonego tynku, ostał się w swoim zastanym kształcie w całej 
prostocie zwyczajności. Tyle, że na parterze - po lewej stronie, tam gdzie 
mieścił się sklepik, do którego prowadziło wejście z drogi (teraz zamuro-

wane) jest teraz izba pamiątek, a w pomieszczeniach byłej karczmy (dwa 
okna po prawej stronie wejściowych drzwi), gdzie w głębi znajdowała się 
także kuchnia, mieszka rodzina osoby zarządzającej skromnym muzeum. 
Carlo Verdi i Luigia z Uttinich zamieszkiwali w pokoikach na górze. Wła
śn ie w tym drugim (pierwsze i drugie okno po lewej) pod szorstkim dachem 
z czerwonych dachówek, położonych wprost na żerdziach gęsto ułożonych 
krokwi, ujrzał Beppino Verdi światło dzienne, zaś drugie imię - Fortunato 
- po latach cierpień i tragedii życiowych miało okazać się proroczo nadane. 

Zatrzymany duch czasu 
jak tu zwyczajnie a biednie: ceglasta podłoga, lichutkie okienka, niski 

strop, nagie bielone ściany, skromny piec. Tak tu było jak jest, gdyby ożywić 
wnętrze tego oraz przyległego, przechodniego pokoiku. jest oczywiście ta
blica dokumentująca fakt przyjścia pod tym dachem na św iat największego 

kompozytora w dziejach opery, są pamiątkowe zdjęcia i ilustracje, odbitki 
listów. Ale jest przede wszystkim zatrzymany duch czasu. l kiedy schodzi 
się stromymi schodkami w dół, zagląda w mroczne skrytki, zachodzi na tyły 
domu - gdzie mieściła się przydymiona kuchnia, zaś opodal miejsce do spa
nia, by w porze pluchy i ziąbu korzystać z ciepła przykarczemnego pieca, 
całe to biedne dzieciństwo dzierżawcy niewielkiego sklepiku i skromnego 
szynkarza ożywa . Tak, Verdi tym się różnił od mitycznego Anteusza, że ni
gdy nie tracił tytanicznych sił, bo aż do tego stopnia wyrastał z gleby ojczystej 
Lombardii. Te wrażenia można by tu co miejsce przełożyć na obrazy i słowa. 

jest teraz późna pora upalnego popołudnia 17 sierpnia 1987. Gdy za
padnie mrok - rozpocznie się spektakl „Nabucca''. Ukośne słońce przebija 
się przez szczyty topól. W okolicznych obejściach trwa krzątanina - widać 

ludzi schodzących z pola, wracające dziś wcześniej do obór porykujące kro
wy - trwa ten sam czas praw naturalnych ludzi i ziemi, jak w początkach 
tamtego stulecia, jeśli wsłuchać się i wmyśleć w odgłosy życia. Lecz nagle to 
uderzenie majestatycznej pieśni chóru z estrady na tle kościoła: Va' pensiero 
sull' ali dorate„. 

Z okna niewielkiego pokoju na piętrze widać na wprost kościół para
fialny pod wezwaniem św. Michała, gdzie znajduje się utrzymany w konwen
cji półnaiwnej obraz patrona przygważdżającego dzidą powalonego szatana. 
Tablica na wieży kościelnej przypomina, że tu - jak przekazała domowa le
genda - Luigia Uttini Verdi ukryła się z małym synkiem przed nacierającymi 
na rynku „hordami rosyjskimi i austriackimi''. A wewnątrz niedużego kościo
ła przy wnęce z chrzcielnicą marmurowa tablica podaje, że już następnego 
dnia po urodzeniu, 11 października 1813 r. dziecko zostało ochrzczone. 

Te dwa miejsca w Le Roncole liczą się w życiorysie Giuseppe Ver
diego najbardziej: oczywiście dom rodzinny, ale i kościół, Beppino ujawnił 
słuch muzyczny wcześn ie, toteż ojciec, choć był to dlań spory wydatek, 
kupił dziecku niewielki szpinet (dziś „najświętsza" pamiątka po Verdim 
w jego mediolańskim muzeum), z tą wklejoną weń wzruszającą karteczką. 
„Przeze mnie, Stefano Cavalettiego młoteczki zostały na nowo sporządzo
ne i obciągnięte skórą, uregulowałem też mechanizm pedałów. Wszystko 
to, nie wyłączając wspomnianych młoteczków sporządziłem gratis, widząc 
duże zdolności, jakie przejawia młodziutki Verdi do nauki gry na tym in
strumencie, a co mi wystarcza za wynagrodzenie. Anno Domini 1821''. 
Natomiast w trójnawowym kościele przy niedużych organach w szarozie
lonym prospekcie, znajduje się równie historyczny zapis, że zbudował je 
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Dom rodzinny Giuseppe Verdiego w Le Ronco/e 
- Io tutaj 10 paidziernika 1813 roku przyszedł na świat 

w 1797 roku Ferdinanda Rosi z Bergamo. Właśnie odbywa się ślub. Przed 
ołtarzem białe klęczniki z poduszkami w pozłocistych frędzlach: on - w po
pielatym fraczku, ona - w koronkowej sukience, oboje niziutcy, drobni, pro
ści i bardzo młodzi. Odzywają się stare organy, wcale dobrze brzmiące - te, 
na których przez tyle lat, jeszcze jako dziecko, pogrywał Verdi. Ileż ślubów, 
mszy i pogrzebów obsłużył jako organ ista najpierw tu, a potem w Busseto? 
On, mistrz, w prowadzeniu wielkich pochodów muzycznych i formowaniu 
uroczystych scen. 

Busseto 
Szpinet i organy w Le Roncole, to dwa najważniejsze instrumenty 

w życiorysie Verdiego. Pobierający naukę w pobliskim Busseto, dzięki na
mowom Antonia Berezziego, który przekonał do tego niezbyt osłuchanego 
w muzyce prostego karczmarza - nieocenionego Barezziego, jakżeż zawsze 

Stan obecny domu-muzeum. Przed nim, na rozległym 
placu odbywają się doroczne festiwale uerdiowskie. 

przewidującego i opiekuńczego protektora, a w przyszłości teścia - niewiele 
ponad dziesięcioletni Giuseppe żeby ulżyć rodzicom, podejmuje na długie 
lata funkcję dochodzącego organisty w kościele w Le Roncole. A to ponad 
4 kilometry w jedną i drugą stronę co dnia, bez względu na pogodę. 

Odbyć tę drogę pieszo „trasą Verdiego" i wrócić przed spektaklem. 
Smak Lombardii. Soczysta równina spichlerza Italii. Wyzłocona kukury
dza i popszenne ścierniska z rulonami słomy. Na przemian winnice i pola, 
czerwone dachy zagród pośród melancholijnych topól. W oddali mroczą się 
zarysy gór podnóża Apeninów na tle zróżowiałej kaskady obłoków. Zapach 
oddychającej ziemi po spiekocie dnia, głosy i pogłosy. 

Roncole szczyci się słusznie Verdim, ale i Busseto chlubi, choć nie za
wsze w porę doceniło krajana - a już to, czego musiała doświadczyć tu Giu-
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seppina Strepponi, ugodziło go szczególnie. Pamiętliwy Verdi, w latach 1859-
1864 poseł do zgromadzenia narodowego okręgu Busseto, na złość ziomkom 
zaszyje się w pobliskim Tobiano, by podkurować się siarkowymi wodami, 
byle mieć pretekst i nie uczestniczyć 15 sierpnia 1868 roku w otwarciu te
atru jego imienia, choć dwutysięczne miasto porwało się wówczas na czyn 
ponad stan i wszelki rozsądek, otwierając Teatro Verdi - zostało zapisane, że 
premierą „Rigoletta''. A przecież kompozytor byt wielkim filantropem i czło
wiekiem wspaniałomyślnych gestów. Bardzo musiano mu zajść tu za skórę, 
w plotkarskim i zawistnym Busseto, skoro wziął potem żartob l iwy odwet 
i - nieobecny w takim dniu - zaznaczył swą cenę. 

Wszystko, co dotyczy Verdiego stało się potem ważne. Czy w innym 
przypadku ktokolwiek pamiętałby Luigi Baisocchiego, skromnego organistę, 
którego młodziutki Verdi rychło w umiejętnościach przerósł i przy instru
mencie wyręczał. l kto dziś wynosiłby zasługi Ferdynanda Provesiego, orga
nisty i parającego się kompozycją dyrektora miejscowej szkoły muzycznej, 
przy tym kierownika miejscowej orkiestry Towarzystwa Filharmonicznego, 
któremu prezesował właśnie muzykalny hurtownik Barezzi. To za jego wsta
wiennictwem 15-letni Verdi zadebiutował jako kompozytor, pisząc w tajem
nicy przed życzliwym Provesim uwerturę do „Cyrulika sewilskiego" Rossi
niego, o wystawienie którego pokusił się miejscowy teatr. Gdyby nie Berezzi, 
gdyby nie Provezi, Busseto ze swoim umiłowaniem muzyki„. Przecież gdy 
wyruszył stąd do Mediolanu miał już pełną wiedzę i wolę kim chce być, choć 
nie wyrastał z opinią cudownego dziecka, lecz szedł do celu drogą ciężką, 
pełną przeciwieństw: pracowity i nieustępliwy. 

Busseto to dzieciństwo i młodość, to wielka miłość już po pierw
szym powrocie z Mediolanu, gdy po egzaminie konkursowym, 5 maja 1836 
roku otrzymał Verdi stanowisko organisty oraz dyrektora miejscowej Orkie
stry Filharmonicznej. Parę miesięcy później poślubia córkę swego protekto
ra, Margheritę„. Wielka, młodzieńcza miłość i domowe szczęście. Ale żeby 
przebić się z gotową już pierwszą operą należy osiąść w Mediolanie. Teraz 
rozpoczną się najcięższe i najtragiczniejsze lata życia. l cóż z tego, że „Obe
rto" odnosi w La Scali sukces! Najpierw umiera córeczka Virginia, później 
synek - lcilio, po dzieciach - ukochana żona. Jednocześnie klęskę artystycz
ną ponosi druga opera - wygwizdana premiera i spektakl zdjęty po jednym 
wykonaniu: „Zdecydowałem się nie komponować więcej" - zapisze. 

Znów wraca do Busseto. Zdruzgotanego życiowo podtrzyma w woli 
powrotu do muzyki najbliższy człowiek - właśnie Antonio Barezzi, który nie 
zwątpił w niego nigdy, od dnia, gdy usłyszał po raz pierwszy w Le Roncole. 

W świetle reflektorów 
Zapada zmierzch. Busseto - teraz opustoszałe i wygasające - zacho

wało swe stare mury w obrębie historycznej zabudowy. Pewnie Verdi bez 
trudu wędrowałby tu dziś po własnych śladach, jak w tamte dni, gdy powa
lony potrójną tragedią nikogo nie słyszał i nie postrzegał. Musiałby jednak 
przyznać, że co krok miasto podtrzymuje o nim pamięć. Na głównym placu 
Busseto - placu Verdiego - wyrósł potężny monument twórcy „Aidy"; tu 
również organizowany jest co roku latem festiwal jego imienia w otoczeniu 
zabytkowych murów na tle zamku. Także międzynarodowy konkurs wokal
ny jego imienia ma uznaną sławę. Oczywiście skrzętni rodacy łączą miłość 
z pewnym zyskiem: Verdi to niewysychające źródło stałych profitów, a już 
w sezonie turystycznym! 

Pomnik Verdiego w Busseto na tle zamku 

W Le Roncole wiedzą o tym i pamiętają, że dysponują obiektem naj
wyższej ceny - bo bezcennym: domem, gdzie maestro się urodził . Już wy
pełniła się do miejsc ostatnich widownia. W świetle reflektorów, skierowa
nych w stronę znajomego budynku widać każdą cegłę i liszaj na postarzałym 
tynku. Trzy górne okna są otwarte - jakby za chwilę Verdi miał się wychylić 
z wyciemnionego wnętrza. 
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Lata galer i wiellca sława 
GIUSEPPE VERDI (1813 - 1901) 

Józef ŚWIDER 

D
ziewiętnasty wiek, tak bogaty w różnorodne wydarzenia ar
tystyczne, również i na terenie opery okazał się być „wiekiem 
złotym''. Na czoło licznej rzeszy kompozytorów operowych 

wysuwają się dwaj wielcy twórcy, których dzieła znalazły trwałe miejsce w historii 
muzyki. Są to - urodzeni w tym samym roku - Niemiec Ryszard Wagner i Włoch 
Giuseppe Verdi. Poza faktem urodzenia w jednym roku ludzie ci różnią się mię
dzy sobą zasadniczo - zarówno jako osobowości artystyczne, jak też i cechami 
charakteru: Wagner - rewolucjonista i reformator opery, niespokojny duch wal
czący wszelkimi sposobami o swą sztukę i traktujący swoją twórczość jako alfę 
i omegę wszystkich zjawisk artystycznych; i Verdi - tradycjonalista, kontynuator 
włoskiego „bel canta'; wypowiadający się wyłącznie poprzez muzykę, człowiek 

skromny, przeciwnik wszelkiej reklamy, który w latach zwątpień i załamań upra
wiał z iemię, uważając to zajęcie za najwłaściwsze. Mimo tak oczywistych różnic 
twórców tych łączy jedno: umiejętność tworzenia prawdy scenicznej za pomocą 
muzycznych środków, dar wzruszenia słuchacza i widza widowiska scenicznego. 
Te walory ich sztuki pozwoliły dziełom ich przetrwać próbę czasu i żyć mimo 
zmieniających się gustów i upodobań nowych pokoleń 

Przypomnijmy pokrótce sylwetkę i działalność Giuseppe Verdiego, które
go jedno z dzieł wypełni nam wieczór w teatrze. 

Verdi urodził się 10 pażdziernika 1813 roku w małej wiosce Le Ronco
le, w rodzinie sk romnego szynkarza wiejskiego. Wcześnie objawia zaintereso
wania muzyką - głównie muzyką organową słuchaną w kościele. Srodowisko, 
w jakim się chłopiec wychowywał nie sprzyjało ujawn ieniu się cudownego dziec
ka, niemniej znaleźli się i tu nauczyciele, którzy dali dziecku początki wykształ
cenia muzycznego i kierowali później do pedagogów bardziej odpowiednich 
uzdolnieniom chłopca. Znalazł się też mecenas, w osobie bogatego obywatela 
pobliskiego Busseto, a zarazem przyszłego teścia Verdiego - Antonia Barezziego, 
którego pomoc, zwłaszcza w początkach kariery, okazywała się niezbędna. 

Już jako kilkunastoletni chłopiec Verdi zostaje organistą w miejscowym 
kościele, komponuje pieśni i duety, dyryguje miejscową orkiestrą. Piętnastolet
ni wsławił się poprowadzeniem „Cyrulika sewilskiego" Rossiniego i napisaniem 
uwertury do tej opery. Oficjalne wykształcenie muzyczne nie udało się: osiem
nastoletniego Verdiego z różnych powodów nie przyjęto do konserwatorium 
w Mediolanie, co pozostawi uraz do szkolnictwa i tego miasta. Studiuje więc pry
watnie kompozycję u Vincenza Lavigna, kompozytora związanego z mediolańską 

La Scalą. Równocześnie zarabia na swe utrzymanie grą na organach i dyrygowa
niem. W wieku dwudziestu trzech lat Verdi żeni się z Margheritą Barezzi; mał

żeństwo to jednak nie miało trwać długo - w c iągu czterech lat umiera mu dwoje 
kilkunastomiesięcznych dzieci a w końcu, w 1840 roku, żona. Dwudziestosied
mioletni Verdi zostaje sam pogrążony w rozpaczy. Wspomnienie tych bolesnych 
strat też pozostawi ś lady w psychice kompozytora na całe życie. 

Verdi u Króla Viktora Emanuela ft 

O 
perę pragnie napisać Verdi jeszcze w czasie nauki u Lavigna. Ma 
nawet libretto, które przygotowywał dziennikarz Antonio Piazza. 
Tytuł „Oberto, contedi san Bonifacio''. W niedługim czasie opera 

jest gotowa. Teraz, wraz z autorem libretta, uczyni starariia o wystawien ie „Ober
ta" w Mediol ańskiej La Scali, co po dłuższych zabiegach udaje się. Pomocną oka
zała się tu primadonna opery Giuseppina Strepponi, późniejsza dozgonna towa
rzyszka życia Verdiego, której pochlebna ocena „Oberta" zdecydowała, że ówcze
sny impresario mediolańskiej sceny, będący pod urokiem śpiewaczk i , wprowadził 

operę Verdiego do swego repertuaru. Premiera odbyta się 17 listopada 1839 roku 
i była życzliwie przyjęta przez publiczność, jak i przez krytykę. To zdecydowało 
o dalszym losie Verdiego. Rozpoczynają się ..Iata galer'; jak je sam później nazwie: 
w dziesięć lat napisze piętnaście oper' A do tego osobiście je przygotuje do wyko
nania zarówno od strony muzycznej, jak i scenicznej. 

Jednak nie wszystkie wcześniejsze opery Verd iego doznają życzliwego 
przyjęcia. Już druga - komiczna dwuaktowa opera „Dzień panowania" albo „Rze
komy Stanisław" (której bohaterem był król Polski Stan isław Leszczyński) przy
niosą Verdiemu największą klęskę, jakiej już później nie przeżył. Był to w ogóle 
najtrudniejszy okres w jego życiu, o którym tak wspomni w późniejszym szki
cu autobiograficznym: „19 czerwca 1840 roku wynies iono z mego domu trzecią 
trumnę. Zostałem sam, zupełnie sam! W okresie dwóch miesięcy utraciłem trzy 
kochane istoty. Cała moja rodzina została zniweczona! ... i w tym stanie potwornej 
męki musiałem pisać operę komiczną''. Bardzo z łe przyjęcie „Dnia panowania" 
zarówno przez krytykę, jak i publiczność, powoduje, że jej żywot kończy się po 
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pierwszym przedstawieniu. 
Ale już wraz z trzecią operą, którą byt „Nabuchodonozor" rozpoczęła 

się wielka kariera artystyczna Verdiego. Teatry muzyczne zabiegają o nowe jego 
działa, staje się modny; wysuwa się na czoło ówczesnych włoskich kompozyto
rów operowych, zwłaszcza, że Bellini już nie żył, Rossini przestał pisać opery, 
a Donizetti był śmiertelnie chory. 

Verdi przyjmuje propozycje impresariów operowych i dostarcza teatrom 
coraz to nowych dzieł pisanych w niezwykle krótkim czasie. Tak powstają „Lom
bardczycy'; „Ernani'; „Dwaj Foscari'; „Joanna d'Arc'; „Alzira·: „Makbet'; „Zbójcy'; 
„Jerozolima'; „Korsarz'; „Bitwa pod Legnano'; „Luiza Miller'; „Stiffelio" - wszystko 
w niespełna 10 lat! Różne byty losy tych oper. Jedne przyjmowane byty z zachwy
tem, inne z rezerwą, jeszcze inne ulegały później przeróbkom, jeszcze inne zapo
mnieniu. Zasadnicze kłopoty byty z librettami, które nie dorównywały inspiracji 
muzycznej Verdiego i w wielu wypadkach decydowały o niepowodzeniu dzieła. 

W roku 1850 napisał operę, która ugruntowała jego stawę: to „Rigoletto" -
opera dobrze przyjęta zarówno przez krytykę, jak i publiczność; Verdiemu przy
niosła zarówno satysfakcję artystyczną, jak i pokaźne efekty finansowe. Podobnie 
byto z następnymi dwiema operami, powstałymi w tym samym prawie czasie -
z „Trubadurem" i „Traviatą'; aczkolwiek ta ostatnia nie od razu zapewniła sobie 
należną jej pozycję . Verdi byt zadowolony ze wszystkich trzech oper. Po premie
rze „Rigoletta" miał powiedzieć: „Jestem rad z siebie i sądzę, że nie napiszę nigdy 
nic lepszego''. Zapytany zaś, której ze swych oper dałby pierwszeństwo, odpo
wiedział: „Gdybym miał oceniać jako meloman, wybrałbym Traviatę, osądzając 
jednak jako maestro, wybieram Rigoletto. Czas przyznał rację Verdiemu. 

* * * 

S
kończyły się „łata galer''. Verdi nie musiał już pracować w tak mor
derczym tempie. Może sobie pozwolić na wybór takiej propozycji, 
która najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom. Zdrowie na 

skutek intensywnej pracy też nie najlepsze. Przyjmuje więc zamówienia głów
nie od teatrów zagranicznych; dla opery paryskiej, z którą zresztą już wcześniej 
współpracował, pisze: „Nieszpory sycylijskie'; a w dziesięć lat później „Don Car
losa" - obie pięcioaktowe w stylu francuskiej „grand opera·: dla teatru cesarskiego 
w Petersburgu - „Moc przeznaczenia''. We włoskich teatrach święcą triumfy 
pierwsze wykonania nowych oper Verdiego „Simone Boccanegra" i „Bal maskowy'; 
a także „Arnoldo" (nowa wersja „Stiffelia") i nowa wersja „Mocy przeznaczenia'; 
zaś w paryskim teatrze lirycznym po raz pierwszy ukazał się „Makbet''. 

W roku 1850 napisał operę, która ugruntowała jego sławę: wicekról Egip
tu prosi go o napisanie opery dla uczczenia otwarcia Kanału Sueskiego za sumę 
150 tysięcy franków. Głównym powodem, dla którego Verdi podjął się pracy nad 
„Aidą" był doskonały pomysł libretta du Lockle'a opracowany w włoskiej wersji 
przez Antonio Ghislanzoniego. Z okresu komponowania „Aidy" zachowała się 
bogata korespondencja między Verdim a Ghislanzonim świadcząca o tym, jak 
ogromną rolę przywiązywał Verdi do każdego prawie zdania libretta. Opera po
wstaje znowu w nieprawdopodobnie krótkim czasie - w cztery miesiące i dnia 
24 grudnia 1871 r. w Kairze odbyta się jej triumfalna prapremiera. W niedługim 
czasie wystawiono ją w przygotowaniu samego kompozytora w mediolańskiej 
La Scali, zaś rychło potem trafiła do wielu teatrów operowych świata. Mimo 
ogromnego powodzenia „Aidy" Verdi zniechęcił się jednak całkowicie do spraw 
operowych. Spośród powodów ambicjonalnych najbardziej drażnili go krytycy, 
którzy wszystkie nowości muzyczne „Aidy" określali mianem „wagneryzmów''. 
Swoje niezadowolenia wyraził w liście do Rossiniego: „Krytyki głupie, a pochwały 
jeszcze głupsze: ani jednej myśli ciekawej, ani jednego, który chciałby uwydat-

Giuseppe Verdi i Giuseppina 

w otoczeniu przyjaciół w ogrodzie willi Sani' Agata. 

nić moje założenia, nic tylko głupstwa, a na ich dnie coś jakby uraza, popełnił 
zbrodnię pisząc i czuwając nad dobrym przedstawieniem Aidy''. A w innym liście: 
„I tak dzisiejszy wieczór to już ostatni wieczór Aidy! Oddycham! Nie będą już 
więcej mówić o niej lub też powiedzą tylko ostatnie słowa. Może znajdzie się 
jeszcze jakaś nowa oblega; być może znów obwinią mnie o wagneryzm, a zatem 
requiescant in pece''. 

Następne lata zdają się potwierdzać groźbę Verdiego, że nie napisze już 
więcej opery. Operami zajmuje się tylko w czasie ich przygotowania do premiero
wego wykonania, ale propozycje napisania nowej opery zadecydowanie odrzuca. 
Komponuje kwartet smyczkowy nie przywiązując zresztą do tej pracy większej 
wagi. Pragnąc uczcić pamięć zmarłego niedawno poety włoskiego Manzoniego, 
stworzył wielki „Requiem" - operę dla kościoła, jak je niektórzy niechętni mu 
krytycy nazwali. Swoim obyczajem sam przygotowuje solistów i dyryguje pierw
szymi wykonaniami w mediolańskim kościele San Marino, później w La Scali 
i Paryżu - wszędzie przyjmowany z entuzjazmem. W 1874 roku zostaje zaliczony 
w poczet senatorów królestwa mimo osobistej niechęci w stosunku do wszelkich 
zaszczytów i godności. Żartobliwie nazywa siebie nie Senatore, lecz Sonatore 
(grajek, muzykant) del Regno. Umierają przyjaciele i bliscy z dawnych lat, czuje 
się coraz bardziej osamotniony i przygnębiony. A jednak w łatach osiemdziesią
tych zaczyna w sekrecie szukać tematu do nowego libretta. Miałby ochotę napisać 
coś wesołego, zwłaszcza, iż mediolańska „Gazeta Musicale" przypomina dawną 
operę Rossiniego, że Verdi nie byłby w stanie skomponować opery komicznej. 
Myśli o ulubionym Szekspirze i jego „Falstaffie'; aczkolwiek przyznaje się do tego 
tylko w kręgu najbliższych. Ci też pragną namówić maestra do napisania jeszcze 
jednej opery i dyskretnie kontaktują go ze znanym poetą i kompozytorem Arri
go Boito (którego matka była Polką) - niegdyś przeciwnikiem Verdiego, który 
przedstawił Verdiemu świetny projekt libretta wprawdzie nie do „Falstaffa'; ale 
do „Otella" Szekspira. Po dłuższych wahaniach i pertraktacjach z Boito, siedem
dziesięcioletni kompozytor rozpoczyna pracę nad jedną ze swych najlepszych 
oper. Pracuje stosunkowo długo, bo kilka łat, lecz należy pamiętać o jego wieku 
i nieustannych wahaniach, oporach i walce z samym sobą, wciąż nieprzekona-
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nym, czy powinien się jeszcze zajmować komponowaniem oper. Wreszcie - 5 lu 
tego 1887 roku odbyła się prapremiera „Otella" w La Scali, przygotowana jak zwy
kle pod okiem sędziwego maestra. Przyjęcie entuzjastyczne: Verdi jest wywoły

wany po każdym fragmencie. Tym razem nikt nie zatruwa sukcesu; krytycy przyj 
mują dzieło z podziwem i zdumieniem z powodu jego dojrzałości i nowatorstwa, 
n ikt już nie doszukuje się wpływów Wagnera - ten zresztą od czterech lat nie 
żyje. Pełno wszędzie zachwytu i uwielbienia. Cały świat pragnie uczcić włoskiego 
mistrza. On jednak, jak dawniej usuwa się w cień, w zacisze swojej posiadłości 
w Sant' Agata, gdzie przebywa już prawie od pół wieku. 

O pera ta nie byta jednak ostatnim dziełem w pracowitym życiu 
Verdiego; napisze jeszcze swojego „Falstaffa''. Zdecydował w kilka 
lat po „Otellu''. Boito zachwycony współpracą z wielkim Verdim 

znów przygotował wspaniale libretto odpowiadające kompozytorowi w każdym 
szczególe. Verdi pracuje z ogromnym zapałem nad swą ostatnią, tym razem ko
miczną operą, aby przedstawić ją na scenie 9 lutego 1893 roku. Ma wtedy osiem
dziesiąt lat, ale nad przygotowaniem opery pracuje z tą samą co dawniej energią. 
I tym razem tr iumf. Pub l iczność w równym stopniu zachwycona, co zaskoczona, 
nie tylko tym, że to dzieło starca, ale że tyle w tym dziele świeżości i oryginalno
ści. Krytyków i naukowców intryguje „psychologiczny fenomen Verdiego''. Verdi 
cieszy się z sukcesu „Falstaffa" - przyjeżdża na premiery do różnych miast, przyj 
muje wyróżnienia i honorowe obywatelstwa, lecz jednocześnie z całą trzeźwo

ścią, którą się zawsze odznaczał, zdaje sobie sprawę, że to już naprawdę koniec, 
że te uroczyste spotkania - to w rzeczywistości pożegnania. Na ostatniej karcie 
partytury „Falstaffa" napisał: „Ostatnie nuty Falstaffa. Wszystko skończone' Idź 
swoją drogą, dokąd będziesz mógł. .. $mieszny typie, wieczyście prawdziwy pod 
zmienną maską, w każdym czasie i w każdym miejscu' Addie!" 

l rzeczywiście po „Falstaffie" nic już Verdi nie skomponował. Zajmuje się 
budową ufundowanego przez siebie domu muzyków, uważając to za naj lepsze 
ze swych dzieł. Odrzuca propozycję ogłoszenia pamiętników pisząc w liście do 
dyrektora wydawnictwa: „Nigdy, nigdy nie będę pisać pamiętników' Dosyć tego, 
że świat muzyczny tyle czasu znosił moją muzykę! Nigdy nie skażę go na czytanie 
mojej prozy''. W innym liście daje wyraz trawiącej go melancholii teraz jeszcze 
spotęgowanej: „ ... teraz, licząc osiemdziesiąt dwa lata, coraz bardziej zaczynam 
wątpić w wartość tego mnóstwa nut! (mówi o swej twórczości). I odczuwam wy
rzuty sumienia graniczące z rozpaczą' .. '.' 

Mimo ogromnego powodzenia jego muzyki w świecie czuje się coraz bar
dziej osamotniony i niepotrzebny, zwłaszcza po śmierci żony. Umiera 27 stycznia 
1901 roku, pochowany zgodnie z testamentem - skromnie o świcie 30 stycznia. 
W miesiąc po śmierci mistrza w Mediolanie odbywa się żałobna uroczystość 
przeniesienia trumny do krypty Domu Muzyków w obecności 300.000 osób. 

Inkwizycja 

Witold TURANT 

Inquisition, what a show, 
Inquisition, here we go.„ *) 

• Mel Brooks w filmie „Historia świata" cz. 1. 

Z
aczęło się rewiowo i beztrosko, w każdym razie w filmie Mela 
Brooksa, gdzie w scenie taneczno - śpiewanej w roli Torquemady 
wystąpi I sam autor filmu. Żydzi, heretycy i niedowiarki śpiewają 

i tańczą razem z inkwizytorami, którzy dokręcając śruby w „hiszpańskich dzie
wicach" i innych tego rodzaju urządzeniach. śpiewają radośnie o zaletach inkwi
zycji. Sam Torquemada w interpretacji Brooksa sprawia wrażenie miłego faceta, 
życzliwego ludziom i nawet swym podsądnym starającego się zapewnić mak
simum komfortu. Film, z którego pochodzi nasz cytat, to oczywiście komedia. 
W rzeczywistości było odwrotnie i jeszcze dwieście lat temu w takich krajach jak 
Wiochy czy Hiszpania ani Mel Brooks nie odważyłby się wystawić swego dzieła, 
ani nikt z nas, którzy ten film oglądaliśmy nie odważyłby się nawet uśmiechnąć. 

Dlaczego7 Z prostego powodu. Inkwizycja, nota bene istniejąca do dziś 
pod nazwą Kongregacji Nauki Wiary, której zwierzchnikiem przez wiele lat byt 
obecny papież, była i jest instytucją odpowiedzialną za, potocznie mówiąc, czy
stość wiary i zgodność jej nauczania teologii z kanonem watykańskim. Od XI w. 
zaczęty coraz częściej w różnych częściach Europy pojawiać się ruchy heretyckie. 
Były to jednak najczęściej intelektualne i organizacyjne efemerydy - znikały wraz 
ze śmiercią swych założycieli i przywódców. Sytuacja zmieniła się radykalnie 
wraz z pojawianiem się w XIII w. na południu Francji ruchu katarów, opartego 
na spójnej myśli i doskonale zorganizowanego, któremu sprzyjało wiele ówcze
snych postaci pierwszego politycznego planu w tamtych okolicach, z hrabią Tu
luzy Rajmundem VI na czele. Katarów zwalcza! zarówno kościół, jak i państwo 
francuskie. Kościół ze względów doktrynalnych, natomiast królowie Francji do
strzegli możliwość zawładnięcia bogatym wówczas Południem. Dziś wjeżdżając 
do Prowansji widzimy tablice z napisem bienvenue au pays des Cathares, ale to 
tak jak byśmy przed wjazdem do Krosna Odrzańskiego ujrzel i tablicę z napisem 
„witamy w kraju Obodrytów''. Po jednych i po drugich bowiem pozostało mniej 
więcej tyle samo, czyl i pamięć. 

Wracając jednak do inkwizycji, to wyposażywszy swych egzekutorów 
w niezwykle szerokie prerogatywy, od udzielania rozgrzeszeń począwszy, na eg
zekucjach całopalnych swych podsądnych, tzw. autodafe, skończywszy, ruszyła 
pełną parą . Pomiędzy byty wyprawy wojenne dowodzone przez biskupów oraz 
ciągnące się latami procesy, podczas których pilnie przestrzegano zasady, iż przy
znanie się do winy jest koroną dowodów, a środków prowadzących do tego aktu 
byto całe mnóstwo. Dziś ktoś drobiazgowy nazwałby wiele z nich torturami, no 
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Tomasz Torquemada 
- twarz mistyka zatopionego w myślach 

ale szło przecież o uratowanie duszy delikwenta. Co do wypraw wojennych, to 
zdarzało się, iż odnotowywano spore sukcesy, jak np. podczas oblężenia Beziers 
w 1209 roku, kiedy to żołnierze inkwizycyjnej krucjaty pomordowali ok. 20 tys. 
mieszkańców tego miasta. Dowodzący szturmem biskup tak oto rozwiewał wąt
pliwości swoich żołnierzy: - Tuez tous. Powiadał rezolutny hierarcha„. - Dieu /es 
reconnaitra. (Zabijajcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich). 

Symbolem były stosy 
Miały swoją inkwizycję Włochy (oczywiście), miała Francja, miała i Hisz

pania (jeszcze jaką). Najbardziej znaną „twarzą·; jakbyśmy dziś powiedzieli, hisz
pańskiej inkwizycji był Tomasz Torquemada, inkwizytor mianowany przez króla 
Ferdynanda, męża Izabeli kastylijskiej. Dziś jego obiegowy wizerunek, to sylwetka 
religijnego nadgorliwego policjanta. Niektórzy historycy uważają jednak, iż jest 
to s ława raczej na wyrost i nie wszystkie okrucieństwa hiszpańskiej inkwizycji 
należy przypisywać słynnemu dominikaninowi. Symbolem jej były stosy, a ofiara
mi Żydzi i marani. Słowem „marranom" określano ochrzczonych Żydów, skrycie 
wyznających dawną religię . Marani byli prześladowani ze szczególną zajadłością. 
Dopiero w następnej kolejności zajmowano się heretykami. Warto sobie uświa
domić, iż inkwizycje w Hiszpanii, w Portugali czy we Włoszech przetrwały kilka 
stuleci. Jednym z ostatnich więźniów inkwizycji w Wenecji był Giacomo Casa
nova, a Francisco Goya miał z nią także na pieńku i tortury, jakie przedstawił na 
swych rycinach pokazujących tę szacowną instytucję, bynajmniej nie były wytwo
rem jego wyobraźni. W tamtych czasach, czyli na przełomie XVlll i XIX wieku 
były w Hiszpanii nader szczodrze stosowane. 

Polsce inkwizycja nie zaważyła ani na dziejach kościoła ani państwa. 
W zasadzie bardziej można mówić o inkwizycji na ziemiach polskich niż 

w dawnym państwie polskim, albowiem do procesów dochodziło raczej na S ląsku 
i w Prusach i tamteż płonęły stosy, choć z częstotliwością niedorównującą nawet 
francuskiej, nie wspominając już o włoskiej czy hiszpańskiej. Ponoć Mikołaj Ko
pernik podczas pobytu we Włoszech przez pewien czas był obiektem zaintereso
wania tamtejszych inkwizytorów, na szczęście bez konsekwencji. 

Bywało jednak, że i ta religijna policja otrzymywała cięgi od losu, jak choć
by we Francji w drugiej połowie XVI w„ kiedy to kardynał Coligny, główny inkwi-

'zytor tego kraju, okazał się hugenotem i dołączył do obozu swego brata, admirała 
Coligny, przywódcy francuskich protestantów. 

W operze Giuseppe Verdiego „Don Carlos" jedną z postaci jest Wielki 
Inkwizytor, człowiek o ogromnych politycznych wpływach, dbający nie tylko 
o teologiczną poprawność, ale jako rzecznik swoiście pojętej, dynastycznej ra
cji stanu. Panujący dom to Habsburgowie, arcykatolicka rodzina, której domena 
obejmuje także południe Niderlandy, krainę heretycką i zbuntowaną. Królewski 
infant jest rzecznikiem złagodzenia kursu wobec heretyków i zaprzestania okru
cieństw takich jak autodafe. Panujący Filip II, wspierany przez Inkwizytora jest 
zwolennikiem twardej linii i to nie tylko w stosunku do innowierców. Widzimy 
jak bez wahania depcze uczucia swojego syna, infanta Don Carlosa i odbiera mu 
narzeczoną. Dramat polityczny nakłada się na dramat osobisty. Friedrich Schiller, 
a za nim Verdi, każdy z tych znakomitych twórców za pomocą sobie właściwych 
środków artystycznych, zagęszcza nastrój i mnoży znaczenia, dając nam wspan ia
łe doznania i okazję do refleksji. 

Tym bardziej, że słowo „inkwizycja" wymknęło się jakoś poza swoją epokę 
i poza instytucję, którą określało. Np. w języku angielskim przymiotnik inquisitive 
oznacza kogoś dociekliwego, jednak o jeden stopień w jakiejś nienazwanej skali 
za bardzo. To jeszcze nie jest nadgorliwość, ale są w nim pewne trudno uchwytne 
oznaki patologii. Być może wynika to z brytyjskiej niechęci do kategorycznych 
określeń. Inkwizytorzy znaleźli pojętnych uczniów w szeregach wielu politycz
nych policji w dziejach tego najpiękniejszego ze światów. Chodzi nie tylko o okru
cieństwo całkowicie nieadekwatne do celu jej działalności. Rzecz także w pewnej 
prawniczej doktrynie - przyznanie się jest koroną dowodów. Wystarczy je wy
musić i już sprawa jest załatwiona. A jakimi sposobami, o to mniejsza. Kto by s ię 

przejmował legalnością dowodów. Są, i to jest istotne. Łubianka, kazamaty jakiejś 
południowoamerykańskiej dyktatury, gestapo ... Trzynastowieczni inkwizytorzy 
nawet nie podejrzewali, jak pojętnych będą mieli uczniów, którzy z dużą łatwo
ścią metody uświęcone celem uczynią po prostu sztuką dla sztuki. 

Współcześni następcy TORQUEMADY 
„Ciemności kryją ziemię" pióra Jerzego Andrzejewskiego to w literaturze 

polskiej obraz inkwizycji będący jednocześnie zakamuflowanym przedstawie
niem stalinowskiego terroru z jego niekończącymi się przesłuchaniami, pokrętną 
logiką interpretacji zeznań i wreszcie drugą złotą zasadą: „dajcie mi człowieka, 
a paragraf się znajdzie''. Jest to powieść rozrachunkowa, w której inkwizycyjna 
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sceneria Hiszpanii Ferdynanda i Izabeli staje s ię kamuflażem dla ukazania nisz
czącej s iły systemu stalinowskiego, w starciu z którą jednostka, nawet taka, która 
jest jej filarem, wydaje się bez szans. Torquemada przechodzi t na łożu ~mierQi 
przemianę duchową i chce wycofać się ze swych błędów, a także pows ać 

machinę inkwizycyjną, lecz nie jest w stanie tego uczynić, gdyż dzi hl już nad
zwyczaj dobrze przygotowany przez niego następca. Powieść po ała w 1957 
roku i stanowi także rozliczenia autora z minionym okresem „błędów i wypaczeń': 
w którym - zarówno w jednych jak i drugich - miał swój udz i ał. 

Inkwizycja to także kaganiec dla myśli, choć to znaczenie nie jest może 
tak powszechnie znane. Określa szczególnie go rli wych cenzorów i redaktorów 
doszukujących s ię obsesyjn ie w dostarczonych do redakcji tekstach ukrytych 
wywrotowych znaczeń. Inkwizytorzy nie są nieznani w świecie nauki, nie tylko 
humanistycznej. Uzurpują sobie prawo (użyłbym tu czasu przeszłego, gdybym 
miał gwarancję, iż nie przetrwali do naszych czasów) do decydowania, co słuszne, 
co dopuszczalne, co prawdziwe. Decydują, co wybrać z historii, by przystawało 
do naszych czasów i do ideologii, jakiej służą i w którą być może czasem wierzą. 
Osądzają nas z pozycji osób doskonałych, bo któż inny miałby prawo osądzać . 

Mają smutne spojrzenia i nie należy ich posądzać o poczucie humoru. Smutne 
spoj rzenia (patrz fotografie w mediach) są uzasadnione. Biorą na siebie część zła 
tego św iata. Poświęcają s i ę za innych. Wiedzą, że ich praca nie należy do zaszczyt
nych, ale ratuje ich przed zwątp ie niem poczucie misji i odpowiedzialności za in
nych. Zawsze są niedocenian i, często pogardzani, rzadziej wykpiwani, lecz i to s i ę 

zdarza, choć przyznać trzeba, że raczej już w innej epoce. A co wyprawia z nimi 
literatura? Zaprawdę niewdzięczny to kawałek chleba. 

A jednak zawsze znajdują się chętni do tego fachu. Dlaczego? Co takiego 
urzekającego jest w tym zjawisku, że nie wolne od niego okazały się nawet doj
rzałe i stabi lne demokracje, jak amerykańska? Zeznając przed osławioną komi
sją senatora McCarthy'ego wystarczyło powołać się na poprawkę do Konstytucji 
gwarantującą prawo do odmowy zeznal1, które mogłyby obciążyć zeznającego, 
by zna leźć się po ciemnej stronie procedury prawnej. Nikogo nie torturowano 
i nie palono żywcem . W ko11cu działo się to w dwudziestym stu leciu w ojczyźnie 
nowoczesnej demokracji, ale przyjemnie nie było. Ktoś mógłby powiedzieć, że 
gdzie drwa rąbią, tam wióry l ecą i liczy się przede wszystkim to, iż zapobieżo

no rozprzestrzenianiu s i ę bolszewizmu głównie wśród środowisk twórczych, ale 
wtedy należałoby przyznać, i ż zasada celu , który uświęca środki , jest podstawową 
zasadą rządzącą naszym życiem społecznym, a na to mało kto się godzi. Poza 
tym jaki sens miałaby wówczas przemiana Torquemady opisana przez Andrze
jewskiego oraz wiele scen przemian duchowych konstytuujących liczne istotne 
dla naszego kręgu kulturowego dzieła. Można by zresztą mnożyć teorie na ten 
temat, ale może odejdźmy na chwilę od samej inkwizycji. 

Kto nie z nami - przeciw nam 
Jest rok 1980. Piękne i wyjątkowo cieple lato spędzam w Finlandii. Jestem 

zaproszony na jeden ze spektakl i Letniego Festiwalu Operowego w miejscowo
śc i Savonlinna. Spektakle odbywają s ię na zamku O lavinlinna położonym ma
lowniczo na skal istej wysepce. W repertuarze „Don Carlos" w międzynarodowej 
obsadzie. Czas zatarł szczegóły. Pamiętam jednak, iż w rolę Inkwizytora wcieli 
ła s ię czarnoskóra ameryka11ska śpiewaczka, której nazwisko także umknęło mi 
z pamięci. Ponadto świetnie brzmiąca orkiestra Opery Helsil1skiej i nastrój gęst

niejący wraz z zapadającym mrokiem. Ktoś, kto wpadł na ten pomysł, wiedział, co 
robi. Na fali wspomnień postanawiam posurfować nieco w internecie. Festiwale 
w Savonlinna odbywają się nadal, a jedną z żelaznych pozycji repertuarowych 
pozostał do dziś właśnie „Don Carlos''. Nic dziwnego - Verdi wciąż stanowi silny 
magnes dla miłośn ików muzyki operowej. Bilety, absolutnie nie tanie, wędrują 

W 1563 roku Inkwizycja objęła Portugalię. Zapłonęły stosy. 

nawet do Australii. 
Początki scenicznego życia tej opery nie były zbyt obiecujące. Premiera 

miała miejsce w Paryżu za Drugiego Cesarstwa i cesarzowa Eugenia nie była nią 
zachwycona. W Londynie posz ło już znacznie lepiej, ale dopiero wystawienie 
tego dzieła w Bolonii przyniosło mu prawdziwy sukces i uznanie u publiczności. 
Trudno jednak powiedzieć, czy wątek inkwizycyjny miał na to jakiś wpływ, choć 
Włochy były w tym czasie w trakcie procesu zjednoczeniowego i zapewne sceny 
procesu i kaźni Niderlandczyków mogły budzić jakieś skojarzenia, ale to nic pew
nego. Niewątpliwe natomiast jest to, i ż doceniono urok muzyki wielkiego rodaka. 

Kończąc, pozwolę sobie na taką oto refleksję: do początków Xlll wieku, do 
czasów krucjaty przeciw katarom inkwizycja była łagodna, a jeśli dochodziło do 
ostrzejszych ataków na heretyków i ich zwolenników, miały one niemal wyłącznie 

charakter stawny. Jeś li tu i ówdzie doszło do aktów przemocy, to spotykały się one 
ze zdecydowanym potępieniem ze strony nie tylko wybitnych teologów, ale sa
mych inkwizytorów. Paradoksalnie, schy łek średn iowiecza i kolejne fazy rozwoju 
spo łecze 11 s tw zachodnich, mimo coraz so lenniejszych deklaracji i zapewniel1, nie 
spe łniły swych obietnic tolerancji i łagodności. Przeciwnie, wszelka odmienność 
bywa drażniąca, a od czasu do czasu odżywa duch Torquemady i s łyszymy hasto 
„kto nie z nami, ten przeciw nam·: a donosiciele, dawniej delatorzy i ca ła machina 
przymusu do wielbienia jedynie słusznej idei rusza od nowa i z nową energią. 

Nie popadajmy jednak w zwątpienie. Z czasem nawet rzeczy nieprzyjemne 
i straszne doczekają się swego kpiarza. Choćby takiego jak Mel Brook czy pa
nowie z Latającego Cyrku Monty'ego Pythona, którzy także pewien akapit swej 
twórczości poświęcili omawianemu przez nas zjawisku. Dlatego spokojn ie mo
żemy oczekiwać na finał, w którym oprawcy i prześladowani wezmą s ię za ręce 
i pójdą ukłonić publiczności, czyli nam. W kol1cu to opera. W życ iu tak nie bywa. 
Pozwolę sobie zatem na jeszcze jeden cytat z Mela Brooksa: 
We know you're wishing that wed go a way, 
But the inquisition's here and it's _ere to stay ... „ ). 

') Inkwizycja, co za show. Inkwizycja, to jest to. 
") Chciałbyś, by to już minę/o, ale inkwizycja jest już tu i tu pozostanie. 
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„Sląski" Don Carlos 
zl955roku 

Tadeusz KI J ONKA 

G
dy w Operze Śląskiej dochodzi do wystawienia w dniu 30 grud
nia 1955 roku „Don Carlosa" będzie to piąta premiera dzie
ła Giuseppe Verdiego - po „Traviacie'; „Aidzie'; „Rigoletcie" 

i „Trubadurze" - ale już 51 pozycja wystawiona w okresie jej pierwszego 10. lecia. 
Oznacza to godną uwagi i uznania regularność w planowaniu i przygotowywaniu 
premier, skoro, statystycznie biorąc, co sezon repertuar Opery Śląskiej wzboga
cał się o 5 nowych pozycji, zaś ich zróżnicowanie jest świadectwem staranności 
i trafności doboru artystycznej oferty oraz wielkiej dbałości o jej atrakcyjność 
i harmonię. Uderza także potencjał artystyczny tej 10.letniej w tym momencie 
sceny operowej, której start rozpoczął się premierą od zera tuż po wojnie, zaś 
w tym momencie pierwsza jej premiera to jednocześnie spektakl inaugurujący 
życie operowe w naszym kraju. Lecz w tej sytuacji co za imponujący zestaw zna
komitych nazwisk realizatorów oraz solistów opery i baletu' ... Słowem - kolekcja 
gwiazd. 

Pierwszą verdiowską premierą w Operze Śląskiej była wystawiona 9 lutego 
w 1946 roku „Traviata" z udziałem m. in. tej miary solistów co Jadwiga Lache
tówna - jako Violetta Valery, Władysław Szeptycki - Alfred Germont, Antonina 
Kawecka - Flora, no i Andrzej Hiolski - Georges Germont. Jeszcze w tym sa
mym 1946 roku pojawiła się „Traviata" ponownie na bytomskiej scenie, znów pod 
kierunkiem muzycznym Jerzego Sillicha, twórcy orkiestry Opery Śląskiej - przed 
wojną dyrygenta Opery Warszawskiej i ponownie w reżyserii Adama Dobosza, 
także uznanego reżysera stołecznej sceny i czołowego polskiego tenora lat mię
dzywojennych. W tej znacznie bardziej wystawnej wersji scenicznej rozbudowa
ne zostały sceny baletowe w układach Stanisława Miszczyka, który formował ze
spół baletowy z myślą o realizacji „Pana Twardowskiego''. A w obsadzie „Traviaty" 
przede wszystkim świetna Barbara Kostrzewska w roli Violetty (wybuch wojny 
uniemożliwił jej kontrakt z MET) i debiutujący na scenie operowej Bogdan Pa
procki w roli Alfreda, wkrótce objawienie polskiej wokalistyki. 

W „Aidzie'; która weszła na scenę rok później 31 maja 1947 roku wystą
pili m. in. Wiktoria Calma - w partii tytułowej, wówczas najwybitniejsza pol
ska sopranistka, Amneris kreowała wielka Franciszka Denis-Słoniewska, do dziś 
wspominana z racji wyjątkowego głosu o dramatycznych możliwościach. A mło
dy bohaterski tenor Lesław Finze w roli Padomina, czy bas Anton i Majak jako 
Ramfis! ... Musielibyśmy też wymienić kierownika muzycznego premiery Mie
czysława Mierzejewskiego, wkrótce twórcy Filharmonii Warszawskiej, przyszłej 
Narodowej, czy jednego z najświetniejszych scenografów polskich Stanisława 
Miszczyka, zdobywcę Grand Prix w 1937 roku w Paryżu. 

Trzecia opera G. Verdiego w repertuarze Opery Śląskiej, to „Rigoletto" 
w znakomitej reżyserii legendarnego Bolesława Fotygo-Folańskiego, w sceno
grafii wymienionego już Stanisława Jarockiego, pod kierownictwem muzycznym 
Jerzego Sillicha. O klasie solistów pierwszej obsady najwymowniej świadczą 
nazwiska: Bogdana Paprockiego - książę Mantui, Natalii Stokowackiej - Gilda, 

W tamtych latach Opera Śląska organizowała DNI VERDIEGO. 

Był tu zawsze obecny. 

Ryszarda Fabińskiego - Rigoletto, Antoniego Majaka - Sparafucile i Krystyny 
Szczepańskiej - Magdalena. A należałoby wymienić wykonawców wszystkich po
zostałych partii z Tatianą Mazurkiewicz, Stefanem Dobiaszem, Piotrem Wołoszy
nem i Henrykiem Łukaszkiem ... O powodzeniu „Rigoletta" świadczy liczba 120 
spektakli. Sukcesem okazała się także następna premiera verdiowska - przygoto
wany po pięciu latach - a rok przed „Don Carlosem" - widowiskowy „Trubadur'; 
z popisowymi kreacjami Bogdana Paprockiego (Manrico), Krystyny Szczepań
skiej (Azucena), Natalii Stokowackiej (Leonora) i Czesława Kozaka (Książę Luna). 

Premiera „Don Carlosa" została przygotowana pod batutą wytraw
nego dyrygenta Włodzimierza Ormickiego (objął kierownictwo 
artystyczne Opery Śląskiej w 1953 roku), w inscenizacji młodego 

reżysera Jerzego Zegalskiego i w scenografii Józefa Szajny, w przyszłości jednej 
z najbardziej twórczych osobowości polskiej sceny. W obsadzie premierowej 30 
grudnia 1955 roku wystąpili: Jan Łukowski - Filip Il, król Hiszpanii, Natalia Sto
kowacka - Elżbieta de Valois, Zbigniew Platt - Don Carlos, Czesław Kozak -
Rodryk markiz Posa, Krystyna Szczepańska - Księżna Eboli, Stanisław Wesecki 
- Wielki Inkwizytor, Włodzimierz Denysenko - Mnich, Franciszek Warecki -
Hrabia Lerma, Olga Szemborowska - paź Tebald, Pola Bukietyńska - Głos Anio-
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Natalia Stokowacka - Elżbieta de Valois. 
Jej głos, jej postawa i gest, jej godnośt i duma .. 

ta. Z ważniejszych partii drugiej obsady na przypomnienie zasługuje Don Carlos 
kreowany przez Sławomira Żerdzickiego - tenora o mocnym głosie i wspaniałej 
aparycji (w przyszłości okaże się porywającym, demonicznym Otello) i Stefan 
Dobiasz jako Wielki Inkwizytor - artysta obdarzony basem profondo a przy tym 
wysokiej klasy talentem scenicznym. 

Spektakl zyskał z miejsca opinię jednej z reprezentacyjnych pozycji Opery 
Śląskiej. I tak w prestiżowym wówczas tygodniku „Przegląd Kulturalny" (nr 3, 
1956) Józef Kar\ski napisał: „(. .. ) zespół Opery Ś ląskiej wyszedł z tej próby zwy
cięsko sprawiając zgromadzonym na sali miłośnikom muzyki dużą satysfakcję. 
Od strony muzycznej przedstawienie kierowane przez Włodzimiera Ormick,iego 
stało na wysokim poziomie. Na szczególne podkreślenie zasługuje gra aktorska 
całego zespołu, tak świetna i wyrównana, że trudno tu komuś przyznać palmę 
pierwszeństwa. Mnie osobiście utkwiły w pamięci wspaniałe kreacje postaci króla 
Filipa (Jan Łukowski) i księżniczki Eboli (Krystyna Szczepańska), a także markiza 
Posy (Czesław Kozak) ... Pochwały za grę sceniczną należą się nie tylko odtwór
com partii solowych, lecz także - rzecz nie często u nas spotykana - chórowi. 
Chórzyści Opery Śląskiej nie są na scenie śpiewającymi manekinami, lecz żywy
mi ludźmi, biorącymi czynny udział w akcji. ( ... ) Wszystkie sytuacje sceniczne 

Krystyna Szczepańska jako Księżna Eboli. 
Wielka kreacja najwyższej miary. 

w bytomskim przedstawieniu „Don Carlosa" są przemyślane i opracowane w naj 
drobniejszych szczegółach:' Dla recenzenta odkryciem okazała się kreacja Natalii 
Stokowackiej, którą „słyszeliśmy dotąd zwykłe w lekkich partiach koloraturowych 
lub lirycznych (Olimpia w „Opowieściach Hoffmanna''. Caton w „Casanowie"), 
okazuje się jednak, że możliwości jej głosu są bardzo rozległe i że daje sobie ona 
świetn ie radę z par excellence dramatyczną partią Elżbiety de Valois. Krystyna 
Szczepańska w roli księżniczki Eboli stworzyła prawdziwą kreację pod każdym 
względem - muzycznym, głosowym i aktorskim. Szkoda, że opuszczona została 
jej popisowa canzona w drugim akcie - brak ten wynagrodziła zresztą Szczepań

ska wspaniałym wykonaniem „słynnej ar ii z III aktu''. 
Józef Kański wysoko ocenił pracę „młodego, wybitnie uzdolnionego reży

sera Jerzego Zegałskiego''. który stworzył spektakl o monumentalnych zarysach 
i sugestywnych wizyjnych scenach, przy współpracy Józefa Szajny - twórcy pięk
nych kostiumów i oryginalnych dekoracji. Także M. Józef Michałowski w obszer
nej recenzji zamieszczonej 15 stycznia 1950 roku w „Dzienniku Zachodnim" pod
kreślał walory inscenizacji, szczególnie scenografii Józefa Szajny, który „stworzył 
dekoracje, które można by określić jako zgodne z duchem dramatu. Ostra smu
kłość gotyku, zaznaczająca się nawet w sylwetach drzew i liniach monumental-
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Jan łukowski jako Filip 11 

nych rzeźb w parkach królewskich, kojarzy się mimo woli z epoką płomiennego 
mistycyzmu i ś lepej ascezy, z dominacją wszechobecnej, sięgającej poprzez kon
fesjonał aż do spraw rodzinnych. władzy kościoła. Prostota umieszczonych wśród 
kotar dekoracji J. Szajny. ich metaforyczna, symboliczna umowność, pozwoliła 
z tym większą silą „dojść do głosu''. zagrać, wiernym, realistycznym. bogatym 
i pięknym kostiumom osób z najbliższego otoczenia króla. a także kostiumom 

mnichów i żołnierzy'.' 
z kreacji wokalnych najwyższe oceny zyskała Natalia Stokowacka, która 

„stworzyła przekonującą sylwetkę E l żbiety Walezjuszki. Jej głos, jej postawa i gest, 
jej godność i duma tworzyły sumę tych cech zewnętrznych. jakie winna by mieć 
córa królewska i małżonka króla'.' Recenzent jest także pod wrażeniem roli Eboli 
jakże wymagającej ze względu na psychologiczną złożoność, skalę napięć dra
matycznych i wymagania wokalne: „to, co osiągnęła w tej partii i roli Krystyna 
Szczepa1\ska w pełni zasługuje na miano wielkiej kreacji - tyle ukazała piękna wo
kalnego, tyle siły dramatycznej. tyle dobrej głęboko wzruszającej gry aktorskie( 

z partii męskich M. Józef Michałowski pierwszeństwo przyznał kreacji 
Jana Lukowskiego. który „w roli Filipa osiągnął. jak sądzę. swój największy na 
terenie Opery Śląskiej sukces artystyczny. Ukazał postać Filipa jako dumnego. 
despotycznego władcę i równocześnie jako tragicznie osamotnionego na wyżynie 

Scena zbiorowa - obraz V. 

Na planie pierwszym Sławomir Żerdzicki: Don Carlos 

królewskiego samowładztwa, człowieka walczącego o osobiste szczęście, który 
złamany w końcu, ugiąć się musiał przed potęgą lnkwizycji. ( ... ) Również jako 
śpiewak osiągnął Łukowski poważny sukces. Umiar. z jakim operował głosem. 
stosowane środki ekspresji, wszystko to świadczyło o głębokim studium partii 
i o znacznej dojrzałości artystyczne( Michałowski uznał też, że „Doskonałą 
w typie postać Wielkiego Inkwizytora stworzył w pierwszym przedstawieniu Sta
nisław Wesecki. pełen fatalnej mocy, świetny głosowo. Równie dobrym Inkwizy
torem był Stefan Dobiasz'.' 

W olejnych sezonach doczekają się w Operze Śląskiej swoich 
premier także inne dzieła G. Verdiego. w tym tak oczekiwane, 
pk „Bal maskowy''. „Moc przeznaczenia'; „Otello" i „Falstaff': 

który będzie miał na bytomskiej scenie w 1968 roku swą polską prapremierę. 
Wcześniej jednak zostanie wznowiony „Don Carlos" (21października1967 roku) 
pod batutą Karola Stryji, z udziałem Natalii Stokowackiej w partii E lżbiety, któ
ra potwierdziła walory swej wielkiej kreacji sprzed 12 lat. W spektaklu tym na 
wyróżnienie zasłużyło znowu szereg ról z nowej obsady. w tym Eboli Miry Czar
neckiej i markiza Posy - Stanisława Kliczkowskiego. Jednak najwyższe uznanie 
zyskały dwie partie: króla Filipa II zaprezentowanego przez młodego basa Zeno
na Bestera i Don Carlos kreowany przez Bolesława Pawlusa, śpiewaka o glosie 
jednoczącym potęgę brzmienia bohaterskiego tenora i dramatyczne emocje tej 
przejmującej roli. 

Gdy „Don Carlos" zbl i żał się do setnego przedstawienia (zaliczając wzno
wienie) poważne zmiany w zespole solistów (m. in. Pawlus i Bester na dłuższy 
czas zwiążą się ze scenami zagrankznymi) wymuszą zawieszenie tego znakomi
tego spektaklu, zaliczonego do najlepszych realizacji oper Verdiego na bytomskiej 
scenie - z opinią wydarzenia ogólnopolskiego. Od ostatniego spektaklu „Don 
Carlosa" na Śląsku minęło już 40 lat, toteż przedstawienie tamto trwa jedynie 
w artystycznej legendzie. 
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