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GIUSEPPE V E R D I 

w biednym parterowym domku we wsi La Roz:cole •. leżącej 5 kilor:ie
trów od Busetto, prowincji Parma przyszedł na świat Gmsepp~ ~ortunmo 
Francesco Verdi. Ojciec, Carlo Verdi, był handlarzem ~orze_ni ~ sz~nka
rzem a matka Luiga Uttini - wiejską szwaczką. OpowiadaJą, ze pierw
szym' który odgadł talent w małym chłopcu, był wędrowny skrzypek, 
jede~ z tych, którzy zwykli z kijem i torbą żebr.aczą wędrow~ć .Po pół
wyspie apenińskim. Po improwizowanyi:i koncer~ie, k;tóremu pilme prz~
słuchiwał się mały Józio, skrzypek oświadczył OJCU, ze chłopak ma duzy 
talent i należy się nim zaopiekować. . 
· Na ojcu nie zrobiło to żadnego wrażenia. Ale zdarzyło się coś, co go 
wzruszyło. Pewnego dnia mały Verdi zasłuchany w muzyk~ podczas nabo
żeństwa, zapomniał o obowiązkach ministranta, za co ksią~z ude~zył .go 
w policzek. Chłopak zemdlał i rozchorowa.ł si~. Podobno dopier~ obietnica 
kupna szpinetu postawiła chłopca na nogi. Pierwszy~ nauczyciel~m mu
zyki małego Verdiego był miejscowy organista Baistrocci. W ~ilka l~t 
później rodzice wysłali syna na naukę do Busetto. ~~ młody. Verdi zwr?cił 
na siebie uwagę Antonia Barezzi, fabrykanta likierów i hurto'."'nika, 
który był miłośnikiem muzyki. Barezzi przyjął chłopca pod swóJ dach 
i zatrudnił w swym przedsiębiorstwie. Wkrótce od?ał go na naukę do 
dyrygenta miejscowej kapeli Ferdynanda Provesi. Po dwóch lat~ch, 
nauczyciel i opiekun zadecydowali wysłać chłopca do kons~rwatonu~ 
w Mediolanie. Tu spotkał Verdiego ciężki zaw~d. Profesorow~e odsądzili 
go od zdolności muzycznych. Inac~ej myślał Jednak. kapelmistrz teatr~ 
La Scala, V. Lavigna, .który zajął się młodym muzyk1ei:n •. ucząc go teoru 
i kontrapunktu. Verdi nie zaprzestał też pracy d)'.rygenckieJ. D~wodem. teg?, 
był sukces jaki odniósł w Mediolanie dyrygu1ąc „Stworzemem świata 
Haydna, na co zdecydował się na godzinę przed koncert~m. . . 

Po śmierci organisty w Busseto, Verdi czyni starania o .obJęcie v;ol-: 
nego po nim stanowiska. Odmówiono m~ jednak. D?p1er<? dzięk~ 
Barezziemu podpisał trzyletni kontrakt, zosta1ąc Maest.ro d1 musica kapeli 
w Busseto. W tym też czasie poślubia córkę sw~go opieku':ll:• Małg?r~atę. 
Po wygaśnięciu kontraktu przenosi się wraz z zoną i dwo1giem dzieci ~o 
Mediolanu mając w tece partyturę swej pierwszej ope~y „~berto, hrabia 
Jan Bonif~cio". Dyrekcja Mediolańskiej Opery zgodziła s1~ n.a wysta
wienie dzieła młodego kompzytora w ramach przedsta~iema dobro
C2PJnnego. Rozpoczęto próby. Choroba tenora spowodowała Jednak odwo-

łanie przedstawienia. Dopiero dzięki korzystnej opinii śpiewaczki Strep
poni (późniejszej żony kompozytora) i barytona Ronconi, impresario 
Merelli zdecydował się na wystawienie opery. „Oberto", która odniosła 
sukces w Mediolanie, a potem Turynie, Genui i Neapolu. W tym czasie 
spadły na Verdiego nieszczęścia rodzinne. W ciągu dwóch miesięcy zmarły 
dzieci i żona. Verdi przepełniony bólem po stracie rodziny pisał: „Wśród 
tych straszliwych przeżyć musiałem komponować operę komiczną „Dzień 
królowania". W głębi duszy znękanej nieszczęściami - zrodziła się pew
ność, że sztuka nie da mi pociechy. Zdecydowałem się już więcej nie kom
ponować". Na szczęście impresario Marelli usiłował namówić kompozy
tora do napisania nowej opery. Verdi nie odmówił. W ciągu roku powstała 
opera „Nabucco". Opera ta wywołała silne wrażenie wśród ludności wło
skiej. Rozpoczyna ona bowiem cykl oper o wspaniałej tematyce bohater
skiej i jest pierwszym ogniwem w szeregu innych, które silnie akcentują 
współudział Verdiego w rewolucyjno-wolnościowym ruchu narodu włos
kiego. Ruch wyzwoleńczy pasjonuje kompozytora, pobudza jego fantazję 
twórczą i dostarcza bogatego materiału do dalszych oper. Bohaterskiej 
tematyce swych dzieł nadaje Verdi formę artystyczną. Po operze 
„Nabucco", z której pieśń chóru „unoś się myśli na złotych skrzydłach" 
stała s i ę hymnem śpiewanym przez lud włoski, Verdi komponuje szereg 
oper o heroicznych pierwiastkach, wśród których - na wyżyny wielkiej 
sztuki wznosiły się opera „Ernani", tematyką związaną z utworem Wiktora 
Hugo oraz opera „Bitwa pod Lcgnano". 

Następne opery utrwaliły dobre imię kompozytora na stałe. Sprawiły 
to przede wszystkim opery ,,Rigoletto", „Trubadur" i „Traviata" - choć 
ta ostatnia na premierze weneckiej w 1851 r. nie podobała się publiczności. 
Opery te zamykają pierwszy okres twórczości Verdiego, który charaktery
zuje niezwykłe bogactwo rytmiki i melodii - oraz olbrzymia siła dra
ma tyczna. (Bije z nich duch sprzeciwu społecznego wobec krzywdy). 
Powyższe cechy upoważniają, by Verdiego tego okresu uznać za kompo
zytora-realistę, obrońcę ludu, za zapalonego rzecznika sprawiedliwości 
powszechnej, zdolnego wstrząsnąć każdym słuchaczem, niezależnie od 
jego rekrutacji socjalnej. Na drugi okres pracy kompozytorskiej Verdiego 
przypada niewiele oper. Do nich należą przede wszvstkim „Nieszpory 
sycylijskie" - libretta znanego komediopisarza i librecisty Eugeniusza 
Scribe - napisane na zaproszenie rządu w 1855 r. „Simone Boccancgra" 
i wystawiony w Rzymie w 1859 r. „Bal Maskowy", efektowny w instru
mentacj, o silnie dramatycznych momentach, jednolity w stylu i działa
jący aktualnie przez swą polityczną treść. Nazwisko Verdiego staje się 
teraz symbolem narodowego i politycznego zjednoczenia Włoch, a litery 
jego nazwiska inicjałami powszechnie przyjętego hasła: Victoria Ema
nuelle Re d'Italia (VERDI). 

Od 1859 roku datuje się mniejszy udział Verdiego w życiu politycz
nym Włoch. Kompozytor częściowo sprzeniewierza się dawnym ideałom 
rewolucyjno-politycznym, uzależniając niezawisłość polityczną narodu 
włoskiego i zrzucenie obecnego jarzma tylko od wprowadzenia dynasti 
Piemontu. W tym też okresie przez 5 lat zajmuje Verdi stanowisko posła 
parlamentu, co ujemnie odbija się na pracy kompozytora. Niemniej jed
nak w tym czasie, na zamównenie Petersburga, dokąd jeździł w latach 
1861-1862, tworzy operę „Siła przeznaczenia". 
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W dalszych latach Verdi - uwolniwszy się od zajęć politycznych 
z całą pasją poświęca się pracy kompozytorskiej. Studiuje wszystkie par
tytury Wagnera, śledzi jego rózwój, jak również rozwój muzyki instru
mentalnej Brahmsa, Liszta, Berlioza. Nie chce dopuścić do przyćmienia 
opery włoskiej przez opery Wagnera. Pozostaje więc wierny wymogom 
opery włoskiej i dlatego wzbogaca je - szeregiem nowych zdobyczy w za
kresie instrumentacji, harmonii i polifonii - zachowując w całej pełni 
swą dawną niezależność i swobodę twórczą. Pod wpływem tej czujności 
na nowe prądy powstaje (na zamówienie Paryża) ,,Don Carlos", wg Schil
lera, wprawdzie zbyt rozległy, lecz niezmiernie szlachetny w koncepcji 
i wykonaniu. Opera ta wzorowana na tzw. „Wielkiej operze francuskiej:' 
zyskała niemało na dokonanej później przez kompozytora przeróbce 
i skróceniu jej do czterech aktów. „Don Carlos" nie dorównał jednak po
pularnością innym operom Verdiego. We wspaniałej świetności ukazuje 
się dopiero „Aida", napisana w 1871 r. do libretta Glislanzioni'ego, zamó
mówiona przez kedywa Egiptu dla uświetnienia otwarcia Kanału Sues
kiego. „Aida", która stoi na czele wszystkich oper tej epoki, nie jest wolna 
od teatralnej efektowni „grande opera". Było to niewątpliwie zamierze
niem kompozytora. Opera ta jest jakby wypadkową dwóch ścierających 
się prądów: tradycji i postępu. Verdi nie mógł się zdobyć na stanowczy 
rozbrat z przeszłością. Z tego powodu robiono mu nieraz zarzuty, ale 
kompozytor wzywał zawsze do oparcia się na tradycjach starych mi
strzów. (Tornate all'antico, e sera un progresso. - „Zwróćcie się do daw
nego - a to właśnie będzie postępem". 

Przy całej ewolucji stylu (wzbogacony język harmoniczny i mistrzo
stwo polifoniczne) zdołał jednak zachować własną śpiewność arii i przej
rzystość klasycznej faktury operowej. W roku 1874 - dla uczczenia pa
mięci zmarłego poety rewolucjonisty Aleksandra Manzoniego, który był 
jego przyjacielem - pisze monumentalne ,,Requiem", gdzie ukazuje mi
strzostwo techniki muzycznej. 

W kilkanaście lat potem Verdi już jako przeszło 70-letni starzec wy
stawia nową operę opartą o dramat Szekspira „Otello" (1887). Pisze ją 
w ciągu 6 lat. W operze tej odrzucił wagneryzm uwspółcześniający zasady 
klasycznej sztuki operowej przez wydobycie na pierwszy pla·1 muzyki 
i śpiewu (belcanto), które wiążą się ściśle z tekstem dramatycznym. Zni
kają więc ślady melodramatycznej retoryki i patetycznej deklamacji. 
„Otello" nie jest ostatnim dziełem kompozytora. Jeszcze raz ujawnia się 
geniusz twórczy Verdiego w operze „Falstaff" (1892) - która jest dosko
nałym p't"zykładem operv buffa. Jest rzeczą niezwykłą i wielce charakte
rystyczną dla SO-letniego kompozytora, że z subtelnym humorem i bez 
cienia zjadliwości ani osobistych animozji ośmiesza w niej to wszystko, 
co przedtem dawało mu zawsze wzniosły temat do górnolotnych obrazów. 
Ten, który dotychczas przedstawiał grę i zmagania się wielkich namięt
ności, oka:...1je teraz bladą parę zakochanych, którzy unikając walki, drogą 
oszustwa otrzymują błogosławieństwo opornego ojca. Tak to wszystkie 
burze przemieniły się w duszy sędziwego artysty w błogą rezygnację 
i widoczną radość sprawia mu powtarzanie ostatnich wierszy: „Wszystko 
w życiu jest żartem, człowiek przychodzi na świat, aby żartować ... 
Wszyscy bywają wystrychnięci na dudka, jeden wyśmiewa drugiego ... Ale 
najlepiej się śmieje, kto się śmieje ostatni". Za operę tą uzyskał Verdi 
przydomek „śmiejącego się mędrca". 



Ostatnie lata spędził Verdi w wielkomiejskiej willi w Sant Agata, 
w odległości mniej więcej trzech kilometrów od Busseto. Po zgonie umi
łowanej małżonki „Pepiny", (Giuseppiny Streppani 1897 r.) dwie ostatnie 
zimy przebywa w Mediolanie. 21 stycznia 1901 r. rozpoczyna się ostatni 
akt jego życia. Ostatkiem sił stara się walczyć ze zbliżającą się śmiercią, 
która wyrywa go spośród żyjących w dniu 27 stycznia 1901 r. śmierć 
Verdiego pogrążyła cały naród włoski w ciężkiej żałobie. Jego pogrzeb 
przemienił się w milczącą manifestację ku czci tee:o, który był „kwiatem 
Italii przebudzonej w swej świadomości, wzburzonej politycznymi bun
tami - śmiałej i gorącej". 

KŁOPOTY Z CENZURĄ 
CZYLI GENEZA „B A L U M A S K O W E G O" 

W 1857 roku Verdi w poszukiwaniu za tematem do nowej opery sięg
nął po libretto Eugeniusza Scribe o zabójstwie króla szwedzkiego Gusta
wa III, które już wl833 roku wykorzystał dla swej opery pt. Goustave au 
le bal masgue - francuski kompozytor D. F. E. Auber, twórca słynnej 
„Niemej z Portici" i „Fra Diavolo". 

Opracowania nowego libretta na powyższy temat podjął się poeta 
·Antoni Somma. Libretto i muzyka zostały napisane w ciągu kilku tygodni. 
Opera miała nosić tytuł „Zamach w domino". Kiedy w połowie stycznia 
1858 r. Verdi oddał libretto do cenzury, polecono dokonać zmian w tekście. 
Powtórzyły się trudności, jakie napotykał kompozytor przy wystawieniu 
„Rigoletta" w 1851 r„ kiedy to musiał zrezygnować z ukazania króla 
Franciszka I i jego dworu, przenosząc akcję na dwór księcia Mantui. Mało 
tego. Proponowanych zmian było wiele. (Mówi o nich Verdi w liście do 
Somm'y, który zamieszczamy w programie). 

Czy można było uratować dzieło? Verdi zasadniczo nie zgadzał się na 
żadne zmiany. Proponowano więc kompozytorowi dopasować muzykę do 
nowego libretta, wskazując że nie wolno pokazywać na scenie zabójstwa 
króla, z uwagi chociażby na ostatni zamach na Napoleona III - do
konany przez Feliksa Orsini'ego. 

Szszczęśliwym trafem wielbiciele talentu Verdiego zainteresowali 
operą impresario opery rzymskiej. Po długich targach z cenzurą udało 
się w końcu przedstawicielowi wydawnictwa Ricordi uzyskać zezwolenie 
na wystawienie opery, ale pod warunkiem wprowadzenia pewnych zmian. 
żądano przeniesienia akcji z Europy do zamorskich kolonii oraz pokaza
nia na scenie zamiast osoby króla, gubernatora. Verdi rad nie rad, zgodził 
się na te uwagi. 

A. Somma dokonał poprawek w tekście, przenosząc akcję do Ameryki 
Północnej, w okresie angielskiego panowania. Opera otrzymała też nowy 
tytuł „Bal Maskowy", a autor jej libretta pragnąc nie narażać się cenzu
rze nie umieścił swego nazwiska. W tym miejscu zaznaczyć należy, że 
Verdi żywo interesował się librettem i był jego współtwórcą, co wynika 
również z jego listów do Somm'y, w których jest mowa o „naszym 
libretcie". 

Jakie zmiany dokonano w nowym opracowaniu? 
Ryszard, hrabia Warwick, gubernator Bostonu był pierwotnie królem 

Szwecji. Gustawem III. Rene - małżonek Amelii, uszminkowany na 
kreola był hrabią Ankarstrom. Samuel i Tom dwaj przywódcy szlachty-



przeciwnicy króla - nazywali się hrabia Horn i hrabia Ribbing. 
Wróżka Ulrika z plemenia murzyńskiego była pierwotnie cyganką, a ma
rynarz Silvano nosił szwedzkie imię Krystian. Ankarstrom miał wyjechać 
z żoną do Finlandii, w poprawionym zaś libretcie gubernator wysyła ich 
do Anglii. Prapremiera „Balu Maskowego" odbyła się 17 lutego 1859 roku 
.w rzymskim teatrze Apollo. Publiczność przyjęła ją nadzwyczaj serdecz
nie. Wznoszono okrzyki „niech żyje Verdi" a kompozytor trzydzieści 
trzy razy musiał ukazywać się przed kurtyną. Verdi nie był jednak w peł
ni zadowolony z prapremiery. Obsada była słaba. Z pośród artystów jedy
nie baryton Giraldini jako Rene i tenor Franschini w roli Ryszarda wy
padli dobrze. Role kobiece Amelii, Ulriki i Oskar przypadły słabym śpie
waczkom. Z tego też powodu różnie pisała prasa o „Balu Maskowym". 
(Verdi wyraził swą opinię na ten temat w liście skierowanym do impre
sario Jacovacci - list ten zamieszczamy w programie). 

Przez dwa sezony grano operę „Bal Maskowy" w Rzymie. Wkrótce 
obiegła wszystkie teatry włoskie. W dwa lata po prapremierze ukazała 
się w Paryżu i Berlinie. 

OBSADA: 

Ryszard - Gubernator Bostonu . . . Franciszek ARNO 
Bogdan PAPROCKI 
Zbigniew PLATT 
Edmund WIŚNIEWSKI 

Renato _ przyjaciel Ryszarda . . . Andrzej HIOLSKI 
Czesław KOZAK 
Władysław MALCZEWSKI 

Amelia - żona Renata . .... · 

Ulrika - wróżka 

Oskar paź ........ 

Silvano - marynarz . . . . · · · 

Samuel 1 
Tom 1 

spiskowcy 

Sędzia . ........ . ... · 

Pokojowy Amelii ........ 

Anna PORAJ 
Janina ROZELóWNA 
Maria VARDI-MORBITZEROWA 

Krystyna SZCZEPAŃSKA 
Krystyna SZOSTEK 
Zofia WOJCIECHOWSKA 

.Wiera GRABOWSKA 
Janina KUSZYŃSKA 
Irena LIGOCKA 

Stanisław BURSZTYŃSKI 
Zdzisław PRZYBYSZ 
Piotr WOŁOSZYN 

Adam KAZNOWSKI 
Sławomir KSIĄŻEK 

Stefan DOBIASZ 
Andrzej SACIUK 

Stanisław BURSZTYI'lSKI 
Zdzisław PRZYBYSZ 
Piotr WOŁOSZYN 

Henryk GRYCHNIK 
Włodzimierz W AŁCERZ 
Ryszard ŻABA 

Układ tańców w akcie III - TADEUSZ BURKE 



DLACZEGO STRZELANO 
NA BALU MASKOWYM 

Postacią króla szwedzkiego Gustawa III, który został postrzelony na 
balu maskowym, interesowało się wielu pisarzy, tworząc na ten temat 
dramaty oraz romanse. Giuseppe Verdi za przykładem Aubera skompo
nował też operę pod tytułem „Bal Maskowy". 

Kim był Gustaw III? 
Gustaw III, najstarszy syn Adolfa Fryderyka i Ludwiki Ulrikes, 

siostry Fryderyka Wielkiego, urodził się 24 stycznia 1846 r. w Sztokholmie. 
Od czasu śmierci Karola XII tak szlachta jak i senat szwedzki dzier

żyli w swych rękach większą część władzy prawodawczej i wykonawczej. 
Na domiar złego sejm podzielony był na dwa stronnictwa: na stronnictwo 
czapek, które dążyło do zachowania pokoju z Rosją i zdecydowanie wypo
wiadało się przeciw kosztownym imprezom wojennym oraz stronnictwo 
kapeluszy, pragnące odbudowy potęgi mocarstwowej Szwecji przy boku 
Anglii, a szczególnie Francji. Około 1770 roku obie partie były silnie 
skompromitowane w kraju. Zarzucano im korupcję, nieudolną politykę 
zagraniczną i finansową. 

Ojciec przyszłego króla Gustawa III, Adolf Fryderyk, zmuszony był 
do oparcia się na jednym z tych stronnictw. Gustaw wysłany w tym celu 
do Francji dla porozumienia -się z Choiseul'em, za granicą dowiedział się 
o śmierci ojca. Pośpieszył więc do Sztokholmu. Nowemu władcy szlachta 
chciała nałożyć liczne ograniczenia w rządzeniu państwem. Gustaw III przy 
pomocy ambasadora francuskiego Vergennes oraz poparciu ze strony ofi
cerów na wieść o konszachtach stronnictwa czapek z Rosją oraz gotowym 
podziale Polski, otoczył wojskiem Izby Sejmowe 19 sierpnia 1772 r. i na
rzucił Szwecji nowy ustrój - kładąc kres „rządom wolnościowym". 

Foczą tkowo pełen zapału reformatorskiego (zniesienie tortur 1772, 
zatwierdzenie wolności prasy 1774, zaprowadzenie tolerancji 1781 -
zresztą bez politycznego równouprawnienia - ulgi dla cudzoziemców itd.), 
wkrótce zaniechał dalszych humanistyczno-liberalnych poczynań na rzecz 
spraw dyplomatyczno-wojennych. Uciążliwe zarządzenia finansowe, roz
rzutność oraz niesnaski z matką ośmieliły opozycję szlachty. Kiedy w 1788" 
roku Gustaw III rozpoczął wojnę z Rosją zawiązała się przeciw niemu 
konfederacja oficerów (związek w Anjali). Król poskromił opornych, 
przeprowadził zmianę konstytucji i zdobył niemal nieograniczoną władzę. 
Niepomyślnie prowadzona wojna z Rosją, która zakończyła się uciążli
wym pokojem, podpisanym 14 sierpnia 1790 roku w Werela wzburzyła 
umysły przeciw królowi. 

Kiedy Gustaw III, zdecydowany wyznawca ideologii absolutyzmu 
oświeconego, zamierzał sposobić się do wojny z Francją, w obronie 
Ludwika XVI, zawrzało w całym kraju. W celu uzyskania pieniędzy na 
wojnę, król zwołał w styczniu 1792 r. parlament nie do Sztokholmu, lecz 
do Geflo - aby ludność stolicy nie poparła szlachty, będącej przeciw kró
lowi. Nie udało się jednak królowi przeprowadzić swych planów i z ni-
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czym powrócił do Sztokholmu. Opór szlachty łamał król więzieniem i ka
rami. Poprzysiężono więc zgubę Gustawowi III. Trzech szlachciców po
stanowiło go zgładzić. Jeden z nich, Ankarstrom udał się na bal maskowy 
zorganizowany na dworze królewskim (w nocy z 16 na 17 marca 1792 r.) 
i trzema kulami z pistoletu ciężko zranił króla w plecy. Zabójstwo to 
chciano przypisać jakobinom francuskim, którzy uważali Ankarstroma za 
swego bohatera. Gustaw III żył jeszcze 12 dni i w tym czasie mianował 
księcia Sudermanni regentem państwa, na czas małoletni swego syna. 
Zabójca króla został osądzony i stracony. Smierć króla w dniu 29 marca 
1792 r. uwolniła Szwecję jak i francuską demokrację od jego planów, ale 
nie wywarła poważniejszego wpływu na ustrój Szwecji - raczej spotę
gowała nastroje rojalistyczne i umożliwiła politykom szlacheckim opano
wanie rządów w okresie małoletności jego następcy, Gustawa IV Adolfa. 

Król Gustaw III był człowiekiem wysoce wykształconym, popierał 
naukę i sztukę. Założył Akademię Muzyczną, Teatr Narodowy i Akademię 
Sztuk. Z przepychem urządził swój dwór królewski, pragnąc naśladować 
Ludwika XIV. Uboga Szwecja z trudem realizowała plany króla, gdyż 
w kraju często brakowało zboża na wyżywienie przeszło dwumilionowej 
ludności. Nic też dziwnego, że potomność lepiej zapamiętała fantastyczie 
i zbytkowe nieraz przedsięwzięcia tego monarchy niż jego reformy, które 
przeprowadził w pierwszym okresie swego panowania. 

T ADEUSZ 
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STRESZCZENIE LIBRETTA 

AKT I Sala przyjęć gubernatora Bostonu 
Hrabia Ryszard, gubernator Bostonu w czasie 

audiencji przegląda . listę zaproszonych osób na 
bal maskowy. Na liście spostrzega imię Amelii -
którą wielce miłuje - ale zmuszony jest uni
~ać. ponieważ jest żoną jego serdecznego przy-
3ac1ela, Renato. Po odejściu uczestników audien
cj~, Renato ostrzega Ryszarda przed spiskowca
mi, którzy knu3ą zamach na jego życie. Ryszard 
odrzuca jednak wszelkie podejrzenia. 

Sędzia przedkłada gubernatorowi wyroki do po
pisu. Między innymi widnieje nazwisko starej 
wróżki Ulriki, która za podżeganie ludzi i utrzy
mywanie kontaktu z diabłem ma być skazana 
na wygnanie. Ryszard pragnie zobaczyć wróżkę 
i mimo ostrzeżeń Renato zamierza udać się do 
niej incognito. 

U wróżki 

Gromada ludzi tłoczy się przed wróżką, która 
przepowiada im przyszłość. Przybył tu też w 
przebraniu Gubernator Bostonu. Jest świadkiem 
wróżby marynarzowi Silwano, któremu Ulrika 
przepowiada szybki awans i bogactwo. Guberna
tor - dla żartu - niepostrzeżenie wsuwa do kie
szeni marynarza kartkę z awansem i plik pienię
dzy. Nadchodzi pewna dama. Pragnie ona zasię
gnąć rady u wróżki. Ludzie oddalają się a guber
nator, którego spostrzegł jeden ze służby ukrywa 
się za zasłoną. Damą jest Amelia. Prosi ona wróż
kę o lekarstwo przy pomocy którego mogłaby 
wygnać ze swego serca miłość, jaką pała ku gu
bernatorowi. 

Ulrika poleca jej zerwać o północy pewne ziele 
rosnące na miejscu straceń. Amelia decyduje 

„ • 

AKT li 

się to uczynić. Gubernator postanawia podążyć 
za nią, by chronić ją w drodze. Z kolei guberna
tor Ryszard prosi Ulrikę o wróżbę. Wróżka prze
powiada mu śmierć z ręki tego, kto pierwszy 
uściśnie mu dłoń. Wszyscy się śmieją, tylko spi
skowcy przygotowujący zamach na gubernatora 
są zaniepokojeni. 

W tym momencie wchodzi Renato i uściskiem 
dłoni wita gubernatora. Ryszard z uśmiechem 
i radością przyjmuje powitanie. Tłum rozpoznaje 
gubernatora i na jego cześć wznosi okrzyk. 

Miejsce straceń 
O północy, Amelia pełna lęku przychodzi na 

miejsce straceń, aby zerwać cudowne ziele. Ry
szard, który idzie w ślad za nią zastępuje jej dro
gę i wnet wyznają sobie wzajemną miłość. Są 
pełni szczęścia. 

Przybywa Renato by chronić Ryszarda przed na
padem spiskowców, którzy tuż tuż podążają za 
gubernatorem. Renato zobowiązuje się odprowa
dzić towarzyszkę Ryszarda do rogatek miasta , 
nie pytając o jej imię. 

Gubernator w płaszczu Renata oddala się. W tym 
czasie zbliżają się spiskowcy i chcą uśmiercić 
spotkanych. 

Kiedy Renato sięgnął po szpadę, Samuel i Tom 
spostrzegli, że przed nimi nie stoi gubernator 
Ryszard, lecz ktoś inny. 

Amelia ratując sytuację, wpada między walczą
cych. Z pod opadłej zasłony ukazuje się jej twarz, 
w której Renato poznaje swoją żonę. 

Szyderskie uśmiechy spiskowców bolą Renata 
mniej ni.i: zdrada przyjaciela. Pełen zemsty za
prasza spiskowców do swojego domu. 



AKT Ili W pokoju Renato 

Renat~ ~dpr_ow:adza Amelię do domu. Pragnie 
ona pome~ć sm1erć z ręki swego małżonka 
Prze~tem Jednak chce pożegnać się z dzieckiem. 
W m1~~zycza.si~ Renato dochodzi do wniosku ż~ 
bardzieJ zawmi~ przyjaciel niż żona. Postana~ia 
P7zeto przystąpić do grona spiskowców i zemścić 
się na gubernatorze. 

. Przybywają zaproszeni spiskowcy, Samuel 
i 1:on;. Chcą zabić gubernatora. Kto ma być za
bóJcą. O tym ma zadecydować kartka wyciągnię
ta z urny. Renat~ zmusza Amelię by ciągnęła lo
s:y. ~a ~artce. widnieje imię - Renato. w tym 
ZJawia się paz z zaproszeniem na bal maskowy. 

Gabinet Ryszarda 

~u?~rnator postanawia oddalić Amelię ze swego 
na3blrzszego ~to_cz.enia i dlatego podpisuje doku
ment upo-:vaznraJący Renato do zajęcia wysokie
go stanowisk~ na t~renie Anglii. Paz przynosi 
gubernator?wi ar:ionrn;iowe ostrzeżenie 0 grożą
cym mu nrebezpieczenstwie ze strony spiskow
ców. ~a balu grozi mu śmierć. On jednak nie 
lęka się. 

Sala Balowa 

Wśr~d ~arwi:iego korowodu uczestników balu 
znaJ_du3ą ~1ę sp1~kowcy. Renato dowiaduje się od 
pazia. Jaki kostium nosi gubernator. 
Amelra ro~p.oznaje swojego ukochanego i prosi 
go by .opuscił .~alę balową. Ryszard jeszcze raz 
wyzn~J~ ~melu swą miłość i podaje jej do wia
domosc~, ze zdecydował się oddalić ją ze swego 
otoczenia, przenosąc Renato do Anglii. 

W tym momencie Renato wbija sztylet w plecy 
~ubernator~ .. Gu~ernator pada na posadzkę 
i res~tkam1. sił mowi o niewinności Amelii. Na 
potw1er.dz~m~ prawdomówności podaje dokument 
o przen.1es1emu Renato do Anglii. Prosząc o prze
baczeme mordercom, umiera. 

Z LISTÓW GIUSEPPE VERDIEGO 
Neapol, 7. II. 1858 r. 

ANTONIO SOMMA 

Kochany Somma. Tonę w morzu sprzeczności. Jest prawie że pewne, 
iz cenzura zakaże opublikowania naszego dzieła. Dlaczego, nie wiem. 
Uważam za słuszne, donieść Panu, że powinniśmy ominąć każde zdanie, 
każde słowo, które mogłyby wywołać zaczepkę. Początkowo przeszło się 
do zmian pewnych zwrotów i niektórych słów, ze słów do całych scen, 
a od scen do zmiany tematu. Zaproponowano mi następujące zmiany, 
i to jeszcze jako dowód szczególnej laski. 

1) bohatera zamienić na jakiegokolwiek wielmożnego pana, tak żeby 
usunąć każdą myśl o władcy, 

2) żonę zamienić na siostrę, 
3) zmienić scenę z wróżką i przełożyć ją w inny okres czasu, w któ-

rym wierzono wróżbom, 
4) bez baletu, 
5) morderstwo za kulisami, 
6) całkiem usunąć scenę losowania nazwiska. I jeszcze, i jeszcze 

i jeszcze ... 
Jak Pan widzi, takie zmiany są nieprzyjemne i dlatego nie chcę 

już pisać więcej żadnej opery. Z tego też powodu abonamenei od
mawiają uregulowania dwu ostatnich rat abonamentowych; dlatego rząd 
cofa subwencję i dlatego też dyrekcja Teatru wnosi przeciwko wszystkim 
skargę. Jestem w obawie, że poniosę stratę w wysokości około 50 tysięcy 
dukatów. Co za piekło ... Proszę o pańską opinię na piśmie. 

Busseto, 6 czerwca 1859 r. 

VINCENZO JACOVACCI 

Zegnam 
G. Verdi 

Kochany Jacovacci, było błędem ze strony Pana bronić „Bal Maskowy" 
przed atakami gazet. Winien Pan tak postąpić jak ja, zawsze postępuję, 
albo nie czytam, albo pozwalam im pisać, co się im podoba. Zawsze 
tak robiłem. Zresztą sprawa przedstawia się następująco. Opera jest zla, 
albo dobra. Jeśli jest niedobra i dziennikarze wypowiedzieli się o niej 
ujemnie, to mieli rację. A jeżeli jest dobra, a nie chcieli jej uznać dla 
własnej osobistej satysfakcji, albo dla jakiejś innej sprawy, należałoby 
im zezwolić mówić i nie przjmować się tym. Zresztą niech Pan zauważy, 
czy było konieczne dla kogoś i z powodu czegoś wplątać się jako świadek 
U? tą całą karnawałową zabawę, możnaby powiedzieć coś o słabym po
ziomie zespołu, który został mi przydzielony. 

Z ręką na sercu musi Pan przyznać, że jestem wyjątkowym przy
kładem okłamywania samego siebie, gdybym nie wziął partytury i z tego 
i owego nie zrezygnował. Z pewnością znalazłbym psy, . które by mniej 
szczekały, od przydzielonych mi śpiewaków. Ale po fakcie - i po 
wszystkim, co z tego wynikło ... 



WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH 
KOMPOZYCJI 

Oberto, conte di San Bonifacio, libretto nieznanego autora. Mediolan 
La Scala - 1839. 

Dzień królowania (Un giorno di regno) albo Rzekomy Stanisław (Il finto 
Stanislao), libretto: Felice Romani. Med:olan La Scala _ 1840. 

Nachuchodonozor, (Nabucco), libretto: T. Solera. Mediolan La Scala 
- 1842. 

Lombardczycy na pierwszej kiucjacie (I Lombardi dla prima crociata) 
libretto: T. Solera, Mediolan, La Scala - 1843. 

Ernani , libretto: F. M. Piave (wg V. Hugo) Wenecja, Le Fenice - 1844 
Joanna d'Arc, (Giovanna d'Arco), libretto: T. Solera (wg Schillera) 
Mediolan, La Scala - 1845. 

Alzira, libretto: S. Cammarano, Neapol, San Carlo - 1845. 
Attila, libretto: T. Solera, Wenecja, La Fenice - 1846. 
Ma~~eth, libretto: F. M. Piave (wg Szekspira) Florencja, Pergola - 1847. 
ZboJc~ (I masnadieri), libretto: A. Maffei (wg Schillera, Londyn, Teatr 

Krolowej - 1847. 

Jeruzalem (przeróbka Lombardczyków wg nowego libretta A. Royer 
i G. Vaeza. Paryż, Akademia Królewska - 1847. 

Korsarz, (II corsaro), libretto: F. M. Piave (wg Byrona) Triest, Teatro 
Grande - 1847. 

Bitwa pod Legnano, (La battaglia di Legnano), libretto: S. Cammarano. 
Rzym, Teatro Argentina - 1849. 

Luisa Miller, libretto: S. Cammarano (wg Schillera) Neapol, San Carlo 
- 1849. 

Stiffelio, libretto: F. M. Piave, Trist, Grande - 1850. 
Rigoletto, libretto: F. M. Piave (wg Król się bawi) Hugo, Wenecja, La 

..Fenice - 1851. 

Trubadur, (II trovatore), libretto: S. Cammarano. Rzym, Apollo - 1853. 
La Traviata, libretto: F . M. (wg Damy Kameliowej, Dumasa syna) We-

necja - 1853. 

Nieszpory sycylijskie (I vespri siciliani), libretto: E. Scribe i Ch. Duveyier. 
Paryż, Grand Opera ..:__ 1853. 

Simona Boccanegra, libretto: F. M. Piave. Wenecja, La Fenice - 1857. 
Arołdo (przeróbka Stiffelia). libretto: F. M. Piave, Rimini, Nouovo - 1857. 
Bal Maskowy. (Un ballo in maschera) libretto: A. Somma, Rzym, Apollo 
Siła przyzwyczajenia, (La forza del desfino), libretto: F. M. Piave, Peters-

burg, Cesarski Teatr Włoski - 1862. 
Mackbeth (przeróbko), libretto: F. M. Piave, Paryż, Teatr Liryczny -1865. 
Don Carlos, libretto: J. Mery i C. du Locie (wg Schillera), Paryż, Opera 

- 1867. 
Aida, libretto: A. G. Ghislanzoni, Kair, Opera - 1871. 
Simone Boccanegra (przróbka) libretto: F. M . Piave, Mediolan la Scala 

- 1881. 
Otello, libretto: A. Boito (wg Szekspira) Mediolan, La Scala - 1887. 
Falstaff, libretto: A. Boito (wg Szekspira) Mediolan, La Scala - 1892. 

Pieśni 

2 zbiory romansów na głos z tow. fortepianu, 1838-1845. 
Nokturn na sopran, tenor, bas z tow. fletu obligato 1839. 

Utwory regionalne 
Requiem na 4 głosy solowe, chór i orkiestra 1874. 
Pater nostcr na 5-głosowy chór (wg Dantego), 1880. 
Ave Maria na sopran i kwartet smyczkowy (wg Dantego), 1880. 
Cztery utwory regionalne (Quattro pezzi sacri), 1898. 



ZESPÓL SOLISTÓW 

Soprany: 

Pola Bukietyńska 
Wiera Grabowska 
Eugenia Gwieździńska 
Janina Kuszyńska 
Wanda Kwiatkowska 
Irena Ligocka 
Anna Poraj 
Janina Rozelówna 
Natalia Stokowacka 
Maria Vardi 
Roma Wolińska 

Mezzosoprany: 

Tatiana Mazurkiewicz 
Krystyna Szczepańska 
Krystyna Szostek 
Zofia Wojciechowska 

Tenory: 

Stanisław Babis 
Henryk Grychnik 
Bogdan Paprocki 
Zbigniew Platt 
Mieczysław Posłuszny 

Włodzimierz Wałcerz 
Franciszek Warecki 
Edmund Wiśniewski 
Ryszard żaba 
Sławomir żerdzicki 

Barytony: 

Stanisław Bursztyński 
Andrzej Hiolski 
Włodzimierz Hiolski-Lwowicz 
Czesław Kozak 
Marian Konde!la 
Władysław i\l!alczewski 
Zdzisław Przybysz 
Tadeu3z Swiechowicz 
Piotr Wołoszyn 

Basy: 

Piotr Barski 
Włodzimierz Denysenko 
Stefan Dobiasz 
Adam Kaznowski 
Sławomir Książek 
Jan Łukowski 
Andrzej Saciuk 
Stanisław Wesecki 

ZESPOL ORKIESTRY 

I Skrzypce 

Jadwiga Laskowicz - koncertmistrz 
Oskar Lis - z-ca koncertmistrza 
Alojzy Christooh - z-ca koncertmistrza 
Emma Wo!!stal 
Franciszek Gerlach 
Alfred Planetorz 
Józef Langer 
Stanisław Lach 
Władysław Wasilewski 
Edeltraud Borowica 
Gryzelda Klosek 

Il Skrzypce: 

Józef Kalyta 
Henryk Herko 
Marian Serafin 
Kazimierz Kamiński 
Paweł Mika 
Henryk Mocigemba 
Jan Lis 
Jan Simon 
Roman Zgraja 

Altówki: 

Eugeniusz Szłapak 
Adam Ruczkal 

Ernest Szewczyk 
Karol Sikora 
Brygida Pander 

Violonczele: 

Adam Schmar - koncertmistrz 
Maksymilian Juraszek - z-ca koncert-

mistrza 
Wilhelm Kitzinger 
Zofia Giermak 
Edmund Machura 
Witold Drzewiecki 

Kontrabasy: 

Teofil Pałenga 
Henryk Borkowski 
Jerzy Gawendy 
Bernard Feluks 

Harfa: 

Paweł Goldowski 

Fortepian: 

Józef Jagła 

. , 

Marian Rożek 
Jerzy Bujaczek 
Kazimiera Kawka 

Flety: 

Aureliusz Kawka (picollna) 

Andrzej Ortyl 
Wiktor Karsawin 

Oboje: 

Franciszek Hańczuk (rożek angielski) 

Klarnety: 

Józef Amborski 
Zygmunt Kostorz 
Alojzy Kowalski 
Alojzy Kapała (bas klarnet) 

Ludwik Kata 
Jan Sopora 
Jan Wanot 

Fagoty: 

Tadeusz Dziunka (kontra-fagot) 

Rogi: 

Jarosław Bałemba 
Franciszek Nieużyła 
Franciszek Szram 

Soprany: 

Eustachia Albańska 
Eliza Galek 
Maria Janosz 
Antonina Lipczyńska 
Małgorzata Kaczy 
Regina Mądra 
Danuta Marzec 
Anna Niemczyk 
Stefania Rak 
Maria Wenz 
Liliana Victorini 
Anna Zaleska 
Maria żok 
Zofia Marchud 

Alty: 

Helena Balewicz 
Grażyna Foniak 
Czesława Kosińska 
Zofia Krasnodębska 
Anna Lachowicz 
Stanisława Łysikowska 
Teresa Misiuk 
Maria Orfim 
Mirosława Panasiuk 
Otylia Pelka 
Maria Smalska 
Helena Sołtykowska 
Wanda Wieczyńska 

CHOR 

Henryk Freler 
Józef Witkowski 
Józef Borowiecki 
Robert Straszydło 

Paweł Hunger 
Tadeusz Rogalski 
Edward Joniec 
Teodor Ewest 

Trąby: 

Pu:u~ny: 

Julian Szczerski 
Roman Sosiński 
Wiktor Maksysz 
Edward Październiok 
Marian Mazur 

Tuba: 

Franciszek Kowal 

Perkusja: 

Stanisław Zaleszczuk 
Franciszek Wiśniewski 
Ernest Cuber 
Urszula Jendroszczyk 

Tenory: 

Robert Czekała 
Kazimierz Forgacz 
Włodzimierz Harasymowicz 
Tadeusz Jurkowski 
Henryk Kowalski 
Paweł Macioszek 
Alojzy Michalczyk 
Franciszek Pysz 
Andrzej Stano 
Romuald Stapiński 
Aleksander Szczęścikiewicz 
Alfred Wenz 
Tadeusz Witwicki 
Stanisław Wiśniewski 

Basy: 

Tadeusz Bęgzlak 
Władysław Daniel 
Edward Federowicz (sol. chóru) 
Eugeniusz Kaczy 
Henryk Lewicki 
Wacław Mastai 
Franciszek Rogalski 
Zbigniew Solecki 
Antoni Trefon 
Tadeusz Wielgosz 
Zbigniew Wieczyński 
Lesław Wilczyński 



ASYSTENCI REŻYSERA: STEFAN DOBIASZ, ANDRZEJ SACIUK 

SOLISTÓW PRZYGOTOWALI: 

JADWIGA FONTANÓWNA, STEFAN HACHUŁA, JÓZEI•' JAGŁA, 

MARIA SZŁAPAK, ERWIN WOLNIKOWSKI 

INSPICJENCI: 

Asystent reżysera JAN STRANC i MIECZYSŁAW CZEPULONIS 

KIEROWI'."IK TECHNICZNY : 

MIECZYSŁAW RABA 

KOSTIUMY WYKONANO POD KIERUNKIEM: 

Zofii LISZKOWICZ i Adama GIERCZYCKIEGO 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

MALARSKIEJ 

EUSTACHY JANICKI 

ZDOBI'."ICZEJ 

MARIA OCHOWICZ 

STOLARSKIE.J 

FRANCISZEK SA WICKI 

TAPICERSKIEJ 

JÓZEF KRA WIEC 

KIEROWNIK OSWIETLENIA: 

TADEUSZ STANKIEWICZ 

KIEROWNIK SCENY 

BRONISŁAW SOZAŃSKI 
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