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GIUSEPPE VERDI 
1813 10 października w wiosce Le Roncole w pobliżu Busseto (Księstwo Parmy) przy
chodzi na świat Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, syn sklepikarza Carla Verdiego 
i wiejskiej praczki Luigi z domu Uttini. 

1821 Ojciec docenia zdolności muzyczne syna i kupuje mu stary szpinet. Giuseppe roz
poczyna naukę muzyki u miejscowego organisty Pietra Baistrocchiego. 

1823 Dzięki poparciu Antonia Barezziego, hurtownika zaopatrującego sklep ojca 
a zarazem aktywnego melomana, chłopiec dostaje się do gimnazjum i do szkoły muzycznej 
w Busseto, kierowanej przez Ferdinanda Provesiego. 

1827 Giuseppe bierze coraz żywszy udział w pracach miejscowej Filharmonii. Sporządza 
wyciągi fortepianowe, komponuje. Bussetańska orkiestra wykonuje publicznie jego uwer
turę. Maestro Provesi ceni chłopca jako dobrego pianistę i widzi w nim swego następcę. 

1829 Prośba o przyznanie młodemu Verdiemu wakującego miejsca organisty w pobli
skiej parafii zostaje odrzucona. 

1832 Korzystając z poparcia Barezziego i skromnego stypendium miejscowego Towarzy
stwa Dobroczynności udaje się do Mediolanu. Egzamin wstępny do konserwatorium (forte
pian) daje wynik niepomyślny z powodu przekroczonych 18 lat i... nielombardzkiego po
chodzenia kandydata. Verdi zostaje jednak w Mediolanie. Bierze lekcje teorii 
i kompozycji u Vincenza Lavigny. Zajmuje się również dyrygenturą i poznaje literaturę mu
zyczną. 

1836 Zostaje mianowany maestro di musica gminy Busseto. Poślubia córkę swego pro
tektora, Margheritę Barezzi. 

1838 Komponuje Sześć romansów z towarzyszeniem fortepianu. W lipcu rodzi mu się 
syn Icilio, ale w sierpniu umiera półtoraroczna córeczka Virginia. Po wygaśnięciu kontrak
tu z gminą Busseto, Verdi przenosi się do Mediolanu. 

1839 Za namową śpiewaczki Giuseppiny Strepponi, której spodobała się partia soprano
wa w operze Verdiego Oberto, impresario Bartolomeo Merelli przyjmuje operę do wykona
nia w mediolańskim Teatro alla Scala. W październiku umiera kompozytorowi syn Icilio. W 
listopadzie premiera Oberta odnosi znaczny sukces. Firma Ricordi nabywa prawa publika
cji opery. 

1840 Podpisuje kontrakt z Merellim na operę komiczną Dzień królowania. W marcu 
umiera żona Verdiego. Po niepowodzeniu premiery swej opery komicznej w Teatro alla Sca
la, Verdi bliski jest rezygnacji z zawodu kompozytora. Impresario Merelli próbuje zaintere
sować go jednak nowym tematem operowym. 

1842 W marcu wielki sukces opery Nabucco w Mediolanie z Giuseppiną Strepponi 
w głównej roli kobiecej. 
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1843 Opera Lombardczycy odnosi w Mediolanie wielki sukces artystyczny i patriotycz
ny. Verdi zdobywa pełną niezależność finansową. Sypią się zamówienia. Dla Wenecji kom
ponuje operę Ernani do libretta młodego poety Francesca Marii Piavego według dramatu 
Victora Hugo. 

1844 W weneckim Gran Teatro La Fenice Ernani odnosi pełny sukces. Powstaje pierw
sza opera Verdiego dla Rzymu -Dwaj Foskariusze, również do libretta Piavego. Zostaje 
przyjęta życzliwie, Verdiego wywołują przed kurtynę 30 razy. Opera nie zdobywa jednak 
trwałego powodzenia. 

1845 Nikłym sukcesom]oanny d'Arc w Mediolanie iAlziry w Neapolu towarzyszą głosy 
o twórczej dekadencji Verdiego. Istotnym powodem są słabe libretta i konieczność kompo
nowania w stałym pośpiechu. Na łamach „Kuriera Warszawskigo" ukazuje się pierwsza 
wzmianka „o panu Verdi". 

1846 Wenecki sukces Attyli przywraca Verdiemu zachwianą nieco popularność. Zły stan 
zdrowia zmusza go do rezygnacji z zaproszenia do Londynu. Rozpoczyna pracę nad Makbe
tem, swoją pierwszą operą szekspirowską. 

1847 Sukces Makbeta we Florencji. Powodzenie premiery Zbójców w Londynie. Verdi 
odrzuca korzystną ofertę londyńskiego impresaria Benjamina Lumleya, nie mogąc uwolnić 
się od swych włoskich kontraktów. Przerabia dla Paryża Lombardczyków. Opera ta, wysta
wiona tam pod tytułem]erozolima , doznaje raczej chłodnego przyjęcia. W Paryżu Verdi 
zbliża się do Giuseppiny Strepponi, wiążąc się z nią na całe życie. 

1848 Jako świadek przebiegu rewolucji lutowej, obalającej Ludwika Filipa, podpisuje Verdi 
płomienny protest patriotów włoskich przeciwko tyranii austriackiej w Lombardii i pro
wincji Veneto. Na pierwszą wiadomość o wrzeniu w Lombardii i wystąpieniu wojsk wło
skich przeciwko Austriakom, Verdi opuszcza Paryż i przybywa do Mediolanu. Na wezwanie 
przywódcy patriotycznego stowarzyszenia Karbonariuszy, Giuseppe Mazziniego, komponuje 
hymn do tekstu Goffreda Mameliego. Pośpiesznie skomponowana opera Korsarz według 
Byrona doznaje niepowodzenia w Trieście . Pierwsze przedstawienie verdiowskie 
w Warszawie - premiera polska Lombardczyków (pt.Jerozolima) na scenie Teatru Wiel
kiego. 

1849 Verdi nabywa w pobliżu Busseto posiadłość ziemską Sant'Agata, która później staje 
się jego ulubioną siedzibą. Premiera Bitwy pod Legnano w Rzymie zamienia się w mani
festację patriotyczną, podobnie jest na innych scenach włoskich. Verdi i Strepponi zamiesz
kują razem w Busseto. Premiera Luizy Miller według Intrygi i miłości Schillera odnosi ni
kły sukces w Neapolu. 

1850 Kompozytor ustawicznie poszukuje tekstu do nowej opery. Wybór pada na dramat 
Victora Hugo Król się bawi, który stanie się osnową Rigoletta. Tymczasem, Verdi kompo
nuje operę Stiffelio, której premiera w Trieście ponosi klęskę . 

1851 Po perypetiach z cenzurą wenecką, entuzjastyczne przyjęcie premiery Rigoletta 
w Gran Teatro La Fenice. Verdi powraca do Busseto. Decyduje się podjąć pracę nad Truba
durem, myśli również o Traviacie. Umiera matka kompozytora. Nie mogąc znieść dokucz
liwego wścibstwa mieszkańców Busseto, wyjeżdża z Giuseppiną Strepponi do Paryża. Pra-
cuje nad Trubadurem. 

185 3 Wielki sukces Trubadura w Rzymie oraz fiasko weneckiej p.remiery Traviaty. Nowa 
podróż do Paryża, gdzie Eugene Scribe wręcza kompozytorowi tekst Nieszporów sycy
lijskich. Premiera Rigoletta w Warszawie. 
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1854 Przeróbka Traviaty, która pod tytułem Violetta odnosi wielki sukces w weneckim 
Teatro San Benedetto. 

185 5 Nieszpory sycylijskie wystawione po francusku w Operze Paryskiej zostają dobrze 
przyjęte. Po niemal dwuletniej nieobecności Verdi powraca do Busseto. 

1~57 Paryski su.kces !rubadura. ~owa opera Verdiego Simon Boccanegra do libretta 
Piavego spotyka się z mepowodzemem w Wenecji. Podobnie jest w Rimini z Arnoldem 
przeróbką wcześniejszego Stiffelia. ' 

1859 . E~tuzja~~yczne p~zrjęci~ pr~miery Balu maskowego w Teatro Apollo. 
2?, kwietma Verdi i St~eppom b10rą cichy slub w kościele w Collonges-sous-Saleve w Sabau
du. K?mpozytor zos~aje wy~rany w Busseto do przedstawicielstwa mającego w Turynie gło
sowac za przyłączemem Księstwa Parmy do Piemontu pod berłem przyszłego króla zjedno
czonych Włoch. 

1861 . Pod osobistyf!l naciskiem C~mill~ Cayoura, ~łaściwego politycznego przywódcy 
całych jednocz~cych się Włoch, Verdi przyjf!1U)e ~bor na posła d? pierwszego włoskiego 
parłan:ientu,_ kt?ry_ w tym samym roku podejmie historyczną decyzję utworzenia Królestwa 
Włoskiego. Smterc Cavoura wstrząsa Ver~im głębok? . Na zamó~ienie Peters~urga rozpo
czyna pracę ~ad operą.Moc przezn~c~enia. W grudnm odbywa pierwszą podroż do Peters
burga. Premtera nowej opery zostaje Jednak przesunięta do przyszłej jesieni. 

1862 Z okazj~ świat?wej ~stawy w. Londynie komponuje Verdi Hymn narodów, kanta
tę d? tekstu Amga Bo1ta.J~j wykoname w Queen's Theatre jest uwieńczone sukcesem. Na
~omias~ Moc przeznaczenia w Petersburgu, dokąd Verdi udał się ponownie wraz z mał
zonką, iest przyjęta raczej chłodno. 

1865 .. Przer~bkaMa~be~a nie ma większego powodzenia w Paryżu. Korzystając z upływu 
kadenqi, Verdi wycofuje się z parlamentu. 

1867 ~miera ojciec kompozytora. Na scenie Opery Paryskiej, w obecności Napoleona III 
odbywa się premiera Don Carlosa według S~hillera. 

~~68 Pier.wsze spotkanie z Alessandrem Manzonim, uwielbianym przez Verdiego poetą 
1 ftl9z~fe~, jed~~m z duch?wych .przyw?_dców. ~łoskiego ruchu narodowo-wyzwoleńcze
~o. Smie~c Ro~simeg?. Verdi pra~me uczc~c pamięc zmarłego uroczystym wykonaniem Mszy 
załobne! - dzieła zbtoroweg~ kilku wspołczesnych włoskich kompozytorów. Impreza nie 
d~chodz1 do ~kutku wobec mechęt~ego sta~owiska dyrygenta Angela Marianiego, znako
mite~o o.dtwor~y szeregu oper Verdiego„ Zrazony postawą dyrygenta Verdi, zrywa stosunki 
z Manamm, ktory (przykład artystycznej vendetty!) zwraca swoje zainteresowanie ku dzie
łom Wagnera. 

1870 Na zamówie_nie kedywa Egi~tu" Izmaiła Paszy, ?Płacone fantastyczną podówczas 
sur~ą 1sg OOO fr.ankow,yerd1 decyduje się skomponowacAidę na otwarcie Kanału Sueskie
g? 1 w~p~łpracuje .~ad hbrettem z Antoniem Ghislanzonim. Odrzuca w tym czasie propozy
qę objęcia dyrekCJI konserwatorium w Neapolu po zmarłym kompozytorze operowym Giu
seppe Mercadantem. 

1871_ . 'Yojna fran~usko-~ruska i jej następstwa opóźniają wystawienie Aidy, planowane 
wczesmej na styczen. Verdi odmawia przybycia na uroczystą premierę do Kairu. W grudniu 
odbywa się premiera Aidy w Kairze. 
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1872 W lutym odbywa się europejska premiera Aidy w mediolańskim Teatro alla Scala 
pod osobistym nadzorem Verdiego. Kompozytor jest wywołany 32 razy przez roz
entuzjazmowaną widownię . 

1873 Umiera Alessandro Manzoni. Głęboko poruszony śmiercią swego idola, Verdi po
stanawia skomponować na jego cześć Requiem. 

1874 Messa di requiem Verdiego zostaje wykonana w kościele św. Marka w Mediolanie, 
a potem w La Scali. Premiery Aidy w Berlinie i Paryżu . Verdi zostaje mianowany Senatorem 
Królestwa. 

1876 5 marca umiera Francesco Maria Piave, poeta i przyjaciel Verdiego. Począwszy od 
tego roku kompozytor z małżonką zimą przebywa z reguły w Genui (Palazzo Doria-Pamphi
li), a latem w Sant'Agata. 

1879 Verdi wciąż szuka nowych librett. Zbliża się do Arriga Boita, twórcy opery Mefi
stofeles, który jest teraz stałym gościem willi Sant'Agata. Verdi komponuje utwory: Pater 
Noster i Ave Maria do świeckich tekstów Dantego. Przyjmuje od Boita szkic libretta Otella. 

1881 Arrigo Boito przerabia libretto Simona Boccanegry, a realizacja nowej wersji tej 
opery uwieńczona zostaje sukcesem w Teatro alla Scala. 

1883 W Wenecji umiera Richard Wagner. Verdi, który osobiście go nie poznał, pisze do 
Ricordiego list sławiący geniusz rzekomego rywala. 

1884 Premiera zmienionej, czteroaktowej wersji Don Carlosa w mediolańskim Teatro 
alla Scala. 

1887 Entuzjastyczne przyjęcie premiery Otella w Teatro alla Scala. Dwa dni potem Me
diolan obdarza Verdiego honorowym obywatelstwem. 

1888 Kompozytor nabywa plac w Mediolanie z zamiarem założenia domu spokojnej sta
rości dla muzyków; budowę rozpoczęto w roku 1895 i zakończono ją w cztery lata później. 
Ta fundacja była największą dumą Verdiego pod koniec jego życia. 

1893 W cztery lata po niezobowiązującym przyjęciu od Boita szkicu libretta Falstaffa 
odbywa się triumfalna premiera tej opery w La Scali. 

1897 Wielkim ciosem dla kompozytora jest 14 listopada śmierć jego drugiej żony Giu
seppiny. Verdi prawie całkowicie wycofuje się z życia publicznego. 

1898 Utwory religijne: StabatMater, Laudi alla Vergine Maria i Te Deum wieńczą ogrom
ny dorobek kompozytorski Verdiego. 

1900 Propozycja nadania imienia Verdiego mediolańskiemu konserwatorium spotyka 
się z odmową kompozytora. 

1901 27 stycznia Verdi umiera w Mediolanie dotknięty paraliżem, a w miesiąc po pogrze
bie zostaje przeniesiony wraz z żoną Giuseppiną do wspólnego grobowca w kaplicy założo
nego przez siebie domu spokojnej starości dla muzyków. 
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Bohaterowie oper Verdiego (Ilustracja z epoki) 

Opery 
VERDIEGO 

i ich warszawskie prawykonania 



OPERY VERDIEGO 
Verdi's operas 

OBERTO, HRABIA SAN BONIFACJO 
(Oberto, conte di San Bonifacio) 

Libretto: Antonio Piazza i Temistocle Solera. Prapremiera: Teatro alla Scala, Mediolan, 1839 
DZIEŃ KRÓLOWANIA, CZYLI RZEKOMY STANISŁAW 

(Un giorno di regno, ossia Il finto Stanislao) 
Libretto: Felice Romani. Prapremiera: Teatro alla Scala, Mediolan, 1840 

NABUCHODONOZOR 
(Nabucco) 

Libretto: Temistocle Solera. Prapremiera: Teatro alla Scala, Mediolan, 1842 
LOMBARDCZYCY NA PIERWSZEJ KRUCJACIE 

(I lombardi alla prima crociata) 
Libretto: Temistocle Solera. Prapremiera: Teatro alla Scala, Mediolan, 1843 

ERNANI 
Libretto: Francesco Maria Piave (wg Hugo). Prapremiera: Gran Teatro La Fenice, Wenecja, 1844 

DWĄJ FOSKARIUSZE 
(I due Foscari) 

Libretto: Francesco Maria Piave (wg Byrona). Prapremiera: Teatro Argentina, Rzym, 1844 
JOANNAD'ARC 

(Giovannad'Arco) 
Libretto: Temistocle Solera (wg Schillera). Prapremiera: Teatro alla Scala, Mediolan, 1845 

AL Z IRA 
Libretto: Salvatore Cammarano (wg Woltera). Prapremiera: Teatro San Carlo, Neapol, 1845 

ATIYLA 
(Attila) 

Libretto: Temistocle Solera. Prapremiera: Gran Teatro La Fenice, Wenecja, 1846 
MAKBET 
(Macbeth) 

Libretto: Francesco Maria Piave (wg Szekspira) 
Prapremiera: Teatro della Pergola, Florencja, 1847. Nowa wersja: Theii.tre Lyrique, Paryż, 1865 

ZBÓJCY 
(I masnadieri) 

Libretto: Andrea Maffei (wg Schillera). Prapremiera: Queen's Theatre, Londyn, 1847 
JEROZOLIMA 
( Gerusalemme) 

Libretto: Alphonse Royer i Gustave Vaez. Prapremiera: Grand Opera, Paryż, 1847 
(przeróbkaLombardczyków) 

KORSARZ 
(Il corsaro) 

Libretto: Francesco Maria Piave (wg Byrona). Prapremiera: Teatro Grande, Triest, 1848 
BITWA POD LEGNANO 
(La battaglia di Le gnano) 

Libretto: Salvatore Cammarano. Prapremiera: Teatro Argentina, Rzym, 1849 
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OPERY VERDIEGO 
Verdi's operas 

LUIZA MILLER 
(Luisa Miller) 

Libretto: Salvatore Cammarano (wg Schillera). Prapremiera: Teatro San Carlo, Neapol, 1849 
STIFFELIO 

Libretto: Francesco Maria Piave. Prapremiera: Teatro Grande, Triest, 1850 
RIGOLETIO 

Libretto: Francesco Maria Piave (wg Hugo) 
Prapremiera: Gran Teatro La Fenice, Wenecja, 1851 

TRUBADUR 
(Il trovatore) 

Libretto: Salvatore Cammarano. Prapremiera: Teatro Apollo, Rzym, 1853 
TRAVIATA 
(La traviata) 

Libretto: Francesco Maria Piave (wg Dumasa-syna) 
Prapremiera: Gran Teatro La Fenice, Wenecja, 1853 

NIESZPORY SYCYLIJSKIE 
(I vespri siciliani) 

Libretto: Eugene Scribe i Charles Duveyrier. Prapremiera: Grand Opera, Paryż, 1855 
SIMON BOCCANEGRA 

Libretto: Francesco Maria Piave 
Prapremiera: Gran Teatro La Fenice, Wenecja, 1857 

Nowa wersja: Teatro alla Scala, Mediolan, 1881 {libretto z poprawkami Arriga Boity) 
AROLDO 

Libretto: Francesco Maria Piave. Prapremiera: Teatro Nuovo, Rimini, 1857 
(przeróbka Stiffelia) 

BAL MASKOWY 
(Un balio in maschera) 

Libretto: Antonio Somma. Prapremiera: Teatro Apollo, Rzym, 1859 
MOC PRZEZNACZENIA 

(La forza del destino) 
Libretto: Francesco Maria Piave. Prapremiera: Teatr Maryjski, Petersburg, 1862 

DON CARLOS 
(Don Carlo) 

Libretto: Joseph Mery i Camille du Locie (wg Schillera) 
Prapremiera: Grand Opera, Paryż, 1867 

Nowa wersja: Teatro alla Scala, Mediolan, 1884 
AIDA 

Libretto: Antonio Ghislanzoni. Prapremiera: Opera, Kair, 1871 
OTELLO 

Libretto: Arrigo Boito (wg Szekspira). Prapremiera: Teatro alla Scala, Mediolan, 1887 
FALSTAFF 

Libretto: Arrigo Boito (wg Szekspira). Prapremiera: Teatro alla Scala, Mediolan, 1893 

13 



Warszawskie prawykonania 

DZIEŁ VERDIEGO 
Warsaw premie res of the Verdi's works 

25 marca/ March 1848 
JEROZOLIMA/ GERUSALEMME 

Dyrygował / Conductor Jan Quattrini 
Premiera polska / Polish premiere 

1 stycznia/ January 1849 
MAKBET/ MACBETH 

Dyrygował I Conductor Jan Quattrini 
Premiera polska / Polish premiere 

24 maja I May 1849 
DWĄJFOSKARIUSZE/IDUEFOSCARI 
Dyrygował / Conductor Jan Quattrini 

Premiera polska / Polish premiere 

25 stycznia/ January 1851 
ERNANI 

Dyrygował / Conductor Jan Quattrini 
Premiera polska / Polish premiere 

21 sierpnia/ August 1852 
ATIYLA/ ATIILA 

Dyrygował / Conductor Jan Quattrini 
Premiera polska / Polish premiere 

8 listopada / November 1853 
RIGOLETIO 

Dyrygował I Conductor Jan Quattrini 
Premiera polska / Polish premiere 

25 lutego I February 1854 
NABUCHODONOZOR/NABUCCO 

Dyrygował/ Conductor Jan Quattrini 
Premiera warszawska/ Warsaw premiere 

29 lipca/ July 1854 
TRUBADUR / IL TROVATORE 

Dyrygował/ Conductor Jan Quattrini 
Premiera polska / Polish premiere 

27 kwietnia/ April 1856 
TRAVIATA / LA TRAVIATA 

(wystawiona pod tytułem Violetta) 
Dyrygował I Conductor Jan Quattrini 

Premiera polska I Polish premiere 

22 października/ October 1865 
BAL MASKOWY/ UN HALLO IN MASCHERA 

Dyrygował I Conductor Jan Quattrini 
Premiera polska/ Polish premiere 
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Warszawskie prawykonania 

DZIEŁ VERDIEGO 
Warsaw premie res of the Verdi's works 

5 kwietnia/ April 1872 
DON CARLOS/ DON CARLO 

Dyrygował I Conductor L. Orsini 
Premiera polska / Polish premiere 

18 grudnia I Decem ber 1872 
JOANNA D'ARC / GIOVANNA D'ARCO 
Dyrygował I Conductor Jan Quattrini 

Premiera polska / Polish premiere 

23 grudnia/ December 1872 
NIESZPORY SYCYLUSKIE /I VESPRI SICILIANI 
(wystawione pod tytułem Giovanna di Guzman) 

Dyrygował I Conductor Castagnieri 
Premiera polska / Polish premiere 

28 stycznia/ January 1875 
MOC PRZEZNACZENIA/ LA FORZA DEL DESTINO 

Dyrygował I Conductor Cesare Trombini 
Premiera polska I Polish premiere 

23 listopada / November 1875 
AIDA 

Dyrygował I Conductor Cesare Trombini 
Premiera polska / Polish premiere 

12 kwietnia / April 1892 
REQUIEM 

Dyrygował I Conductor Cesare Trombini 
Premiera polska / Polish premiere 

3 października I October 1893 
OTELLO 

Dyrygował I Conductor Cesare Trombini 
Premiera polska/ Polish premiere 

6 Iutego I February 1975 
FALSTAFF 

Dyrygował I Conductor Kazimierz Kord 
Premiera warszawska / Warsaw premiere 

16 stycznia/ January 1993 
STIFFEUO 

Dyrygował I Conductor Werner Seitzer 
Premiera polska -wykonanie koncertowe / Polish premiere -concert performance 

9 grudnia I December 1997 
SIMON BOCCANEGRA 

Dyrygował I Conductor Grzegorz Nowak 
Premiera polska I Polish premiere 
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Bal w Teatro alla Scala 
Włoski kalendarz z 1859 roku 

Polityczny melodramat 
WIKTOR A. BREGY 

„Drogi Somma! Tonę w morzu kłopotów! To już prawie 
pewne: cenzura nie zgodzi się na nasze libretto. Cze
mu? Nie wiem". (Verdi do swojego librecisty, Neapol, 
7 lutego 1858) 

Wydawać by się mogło, że Verdi zniechęcony całkowitą klęską Simona Boccangery w We
necji, długo nie podejmie tematu, w którym wątek historyczno-polityczny byłby podstawo
wym motorem operowej akcji. Tak można było sądzić choćby z listów kierowanych do przy
jaciół. „Chciałbym stworzyć- pisał-dramat spokojny, prosty, czuły, zbliżony do Lunatyczki 
Belliniego". Znając jednak usposobienie Verdiego i jego zaangażowanie choćby w sprawę 
niepodległości ojczyzny, wydawało się to mało prawdopodobne. 

W istocie, kompozytor nigdy nie rezygnował z żadnej okazji, aby dawać wyraz swym poli
tycznym poglądom. Z kolei środowiska patriotyczne od dawna już „zaanektowały" postać 
Verdiego, czyniąc z jego twórczości coś na kształt moralnego sztandaru swej walki. Tak czy 
inaczej, Verdi czując się nieco zmęczony, pragnął pewnej odmiany w swych działaniach ar
tystycznych. Tym dziwniejszym wydaje się fakt, że zainteresował się tematem, który ponow
nie uwikłał go w spory polityczne i skazał na bezprzykładne utarczki z cenzurą. Zastana
wiające jest również i to, że Verdi ponownie zainteresował się tematem wywiedzionym 
z twórczości Eugene'a Scribe'a, choć przecież jego niedawna współpraca z tym pisarzem 
(przy okazji komponowania Nieszporów sycylijskich) nie należała do najłatwiejszych . 
Wydaje się jednak, że tym razem Verdi był autentycznie zafascynowany owym „francuskim 
klimatem" dramatu Scribe'a, który zamierzał wykorzystać. 

Treścią przyszłej opery (podobnie jak dramatu Scribe'a) był autentyczny i nie tak odległy 
fakt historyczny -zabójstwo szwedzkiego króla Gustawa III przez harbiego Anckarstroma 
wywodzącego się z wrogiego królowi stronnictwa politycznego. Warto pamiętać, że sylwet
ka Gustawa III ma dosyć szczególne znaczenie, a pewne cechy jego osobowości mogą nam 
przypominać polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był bowiem Gustaw III 
mecenasem sztuk pięknych i gorącym wielbicielem teatru. To on właśnie w 1773 r. założył 
Teatr Królewski. Powołał też do życia Akademię Szwedzką i Królewską Akademię Muzyczną 
w Sztokholmie. Mimo jednak swego uwielbienia dla sztuki i postępowych poglądów w tej 
dziedzinie, jako władca stworzył w Sztokholmie dwór będący niemal wierną kopią stylu 
dworu Ludwika XIV, z całym jego przepychem i dyscypliną ceremoniału. Jednak teatr przed
kładał nade wszystko, sam był przecież autorem sztuk oraz ich reżyserem. Jego zabójstwo 
na balu maskowym, właśnie w budynku opery, urasta więc niemal do rangi symbolu. 

Można by więc sądzić, że Verdi sięgnął po temat polityczny. Wbrew jednak pozorom, bar
dziej od samej zbrodni, interesowało kompozytora emocjonalne i obyczajowe tło tego wy
darzenia. Jeśli bowiem wniknie się głębiej w treści większości librett oper Verdiego (tych, 
które już powstały i tych, które miały dopiero powstać) , łatwo można zrozumieć, co napraw-
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Eugene Scribe 
Drzeworyt L. Chapona 
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dę stymulowało jego potrzeby dramatyczne i co budowało czysto muzyczne myślenie kom
pozytora. Tym nieodzownym elementem była z reguły gra wielkich kontrastów -prawdzi
we, tragiczne gesty bohaterów, które wyzwalane są poprzez muzykę. Poruszały Verdiego 
tylko uczucia żarliwe i głębokie: miłość, zawiść, gniew, zemsta, heroizm. Siła takich właśnie 
kontrastów pozwala uzyskiwać muzyce Verdiego moc i wymiar czegoś nieuniknionego, cze
goś co dotyka nieskończonego sensu i nostalgii naszej ziemskiej egzystencji. Wątek politycz
ny wraz z jego głównymi akcentami, balem maskowym i morderstwem króla, był więc dla 
Verdiego jedyqie dramaturgicznym sztafażem -tłem, na którym rozgrywała się akcja praw
dziwa: dramat miłości czystej, fatalnej i niespełnionej , miłości Gustawa do Amelii. 

Autorem libretta do opery miał być Antonio Somma, który podjął się tej pracy, choć nie miał 
do niej entuzjastycznego stosunku. Nękały go wątpliwości. Po pierwsze wiedział dobrze, że 
przy tak drażliwym temacie jak morderstwo panującego króla, nie może się obyć bez inge
rencji cenzury. Posiadał już w tyin względzie osobiste doświadczenia jako redaktor czaso
pisma „Favilli" oraz dyrektor Teatro Grande w Trieście. Miał też wątpliwości natury arty
stycznej, nie był przekonany czy należy podejmować temat, który już dwukrotnie został 
wykorzystany na scenie operowej: najpierw przez Francuza- Daniela Franęois Aubera w ope
rze Gustave III, wystawionej w 1833 r. w Paryżu , a następnie przez Włocha-Saveria Merca
dantego w operze Il reggente, pokazanej w 1843 r. w Turynie. Ta druga wersja, z librettem 
Salvatore Cammarana, była niczym innym jak dość kiepskim przekładem oryginalnego tek
stu Scribe'a. Sam temat musiał być jednak bardzo inspirujący, skoro również Vincenzo Bel
lini miał ochotę się nim zająć. W jednym ze swych listów pisał: „Wspaniały temat, interesu
jący, spektakularny i historyczny". Antonio Somma był znacznie bardziej rygorystyczny niż 
Cammarano i nie chciał dokonywać nowego przekładu tekstu Scribe'a, choćby z najbardziej 
udaną wersyfikacją. Tymczasem Verdi uważał, że ich libretto powinno być jedynie szkicem 
opartym na francuskim oryginale i przesłał Sommie swoje sugestie w tym względzie. 

Prawdziwe kłopoty zaczęły się jednak dopiero wówczas, kiedy pierwsza wersja libretta tra
fiła do biura cenzury w Neapolu, bowiem tam właśnie , w Teatro San Carlo miało się odbyć 
prawykonanie nowej opery Verdiego. Okazało się, że cenzura zakwestionowała niemal 
wszystko. W liście do Antonia Sommy (7 lutego 1858), Verdi wylicza wszystkie niedorzeczne 
propozycje zmian: „ I. zmienić postać głównego bohatera -króla na zwykłego śmiertelnika; 
2. przemienić małżonkę na siostrę (chodzi tu o postać Amelii i niedopuszczalność jawnej 
zdrady małżeńskiej); 3. scenę z czarownicą przenieść do epoki, kiedy wierzono w takie spra
wy (wymagało to zmiany całego libretta); oraz jeszcze- usunąć bal, mord ma być dokonany 
za sceną, usunąć także losowanie przyszłego mordercy". 

Jak łatwo się domyślić, podobne żądania cenzury wywołały furię Verdiego, bowiem takie 
ujęcie tematu całkowicie go zmieniało, a w każdym razie niszczyło wszystko to, co kompo
zytora w nim najbardziej pociągało . „Proponuje mi się zmiany w libretcie, zmiany, które nie 
zmierzają do czego innego, jak do odjęcia mu wszelkiego charakteru i całego efektu. (.„) 
Przenieść akcję o pięć czy sześć wieków wstecz? (Cóż za anachronizm!) Usunąć scenę, w któ
rej powierza się losowi wyznaczenie zabójcy, scenę najmocniejszą i najbardziej nową w dra
macie" -grzmiał Verdi w liście skierowanym do sekretarza opery San Carlo, Vincenza Torel
lego (14 lutego 1858). Trzeba powiedzieć , że wymagania cenzury były rzeczywiście 
niedorzeczne i całkowicie niezrozumiałe, skoro nawet proponowany tytuł opery: Una ven
detta in domino (Zemsta w dominie) wydał się cenzorom podejrzany i zaproponowali 
swoją wersję: Adelia degli Adimari (Adelia z Adimarich ). Warto przy tym zauważyć, że in
gerencja cenzury, nie tylko de facto całkowicie zmieniała treść (tak, iż trudno byłoby zauwa
żyć, że mamy do czynienia z tym samym tematem), ale także skracała tekst więcej niż o po
łowę. Pierwotne libretto Sommy, zawierające 884 wersy, po ingerencji cenzury miałoby ich 
zaledwie 297! 
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Reakcja Verdiego była o wiele silniejsza niż Sommy, który w grudniu 1857 r. zaproponował 
jedynie, aby tekst libretta wydrukować anonimowo, nie podając jego nazwiska i zastępując 
je pseudonimem; sugerował, aby podpis brzmiał np: „parole di Tomaso Anoni" (słowa To
masa Anoniego ). Kompozytor nie zamierzał ustępować, jego pryncypia artystyczne w tym 
względzie były jasne: „1\vórca, który szanuje swoją sztukę i siebie samego, nie może bez utra
ty honoru akceptować zmiany tematu muzyki napisanej na wysokim poziomie". 

Decyzja Verdiego była więc oczywista: rezygnuje z wystawienia opery w Neapolu i postana
wia doprowadzić do prawykonania w Rzymie. Niestety, i tutaj nie obeszło się bez ingeren
cji cenzury, tym bardziej, że była to cenzura pod bezpośrednim zwierzchnictwem Watyka
nu. Zdesperowany Somma w jednym z listów do Verdiego proponuje więc dokonanie 
istotnych zmian w libretcie. Dla nas mogą być one intrygującą ciekawostką, ale dla Verdie
go były oczywiście nie do przyjęcia. Otóż Somma zaproponował cofnięcie akcji opery do 
epoki średniowiecza. „Myślę, że dotyczyłoby to Północy - pisał -akcja umieszczona w cza
sach, kiedy barbarzyńscy poganie walczyli z cywilizacją chrześcijańską. Nie byłoby źle umie
ścić ją gdzieś w Prusach, np. na Pomorzu, które było w XII wieku księstwem niezależnym 
i którego stolicą był Szczecin. („.) Teh okres historii okryty jest cieniem i możemy stworzyć 
postać księcia jak nam się podoba. Może będzie trzeba zatytułować operę Il duca Erman
no (Książę Ermanno )-to imię znaleźć można często w historii tego regionu. („.) Także ko
stiumy plemion słowiańskich, tatarskich i niemieckich dałyby dobry rezultat teatralny". 

Wiek XII wydawał się jednak Verdiemu zbyt odległy, by móc zachować istotę dramatu. „To 
jest epoka zbyt gruba, brutalna w tamtych krajach, by móc utrzymać charaktery ludzi skro
jone w stylu francuskim i dramat tak błyskotliwy, skrojony zgodnie z obyczajami naszych 
czasów" -argumentował. „Trzeba będzie znaleźć księcia, hrabiego albo diabła jakiegoś na 
Północy, który widziałby dość świata i czuł zapach dworu Ludwika XIV". Verdi w żadnym 
przypadku nie chciał się też zgodzić na przeniesienie akcji do południowej Europy. Dla nada
nia odpowiedniej siły wyrazu dramatowi miłosnemu tej opowieści potrzebny mu był klimat 
Północy.Jeden z biografów kompozytora, Massimo Milla, wysuwa w tym względzie tezę co 
najmniej zaskakującą: „Można by twierdzić, bez najmniejszej chęci szermowania parado
ksem, że Bal maskowy to Tristan i Izolda Verdiego. (.„) Można opowiadać się za paraleli
zmem Balu maskowego i Tristana jeszcze i z tego powodu, że miłosna treść opery ujawnia 
się głównie w II akcie, który cały jest jednym wielkim duetem miłosnym". 

Przy całym szacunku dla wielkiej sztuki Verdiego, trudno się zgodzić z tak dość naiwnie poj
mowanym paralelizmem. Tristan przetłumaczony na włoski, przeniesiony pod niebo peł
ne żaru, to już po prostu nie jest Tristan. Nie może tu pomóc żadna fikcja sceniczna, która 
każe dramatowi rozgrywać się w jakimś kraju Północy. Dzieje Tristana i Izoldy to autentyczny 
archetyp tkwiący korzeniami w pradziejach Europy, mający wymiar zdecydowanie bardziej 
filozoficzny niż obyczajowy, choć z realiami właśnie średniowiecza tak bardzo związany. 
Dlatego nawet najgorętsza i najbardziej tragiczna miłość umieszczona w salonach XVIII
-wiecznych nie jest zdolna stworzyć takiego klimatu i kolorytu filozoficznego. Muzyk mniej
szego formatu niż Verdi stworzyłby zapewne Bal maskowy jako czysty melodramat, pozo
stawiając go w granicach obowiązującego ten gatunek schematu. Verdi skomponował ope
rę liryczną pełną żaru, rozwibrowaną emocjami. Ale jest to żar i emocja typowo włoska. 

Ostatecznie jednak Verdi i Somma musieli ustąpić, aby dof rowadzić wreszcie do upragnio
nej premiery dzieła w rzymskim Teatro Apollo. Któż móg jednak przewidzieć, że złośliwa 
ironia kompozytora, której dał wyraz w jednym z listów, stanie się rzeczywistością: „ Cenzu
ra chciałaby przenieść akcję poza granice Europy. Co powiedziałby Pan na Amerykę Półno
cną w okresie panowania brytyjskiego? Jeśli nie Ameryka, to jakiś inny kraj. Może Kaukaz?" 
- pisał Verdi żartobliwie do Sommy. Ostatecznie obaj wybrali Amerykę Północną. Opera 
nazywała się teraz Bal maskowy, a jej główny bohater to fikcyjny gubernator miasta Bo
stonu, niejaki Riccardo di Warwich. 
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Giuseppe Verdi u króla Wiktora Emanuela II 
któremu wręcza wiadomość o przyłączeniu się Księstwa P~rmy do Wioch 

Rysunek E. Matanii 
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Paradoksalnie, nowa opera Verdiego, która miała być dla niego rodzajem twórczego wy
tchnienia, stała się pasmem udręk, w rzeczy samej niewiele mających wspólnego ze sztuką. 
W trakcie owej groteskowej przepychanki z cenzurą dwuznaczności polityczne libretta stra
ciły jakiekolwiek znaczenie. Dramatyczny wątek miłosny, który zdecydowanie wysunął się 
na pierwszy plan, nabrał czysto melodramatycznego charakteru, a motyw czarownicy Ulri
ki to już chwyt operowy w najbardziej klasycznym stylu. Aż podziw bierze, że w takich wa
runkach mogła powstać partytura tak bardzo zwarta i jednolita stylistycznie. Muzyka za
chwyca elegancją, doskonałym brzmieniem, różnorodnością i - jak zwykle u Verdiego -
nieskazitelną linią wokalną. Wydaje się, że kompozytor wzniósł się ponad to wszystko, co 
w swej istocie było bez znaczenia, choć zaprzątało uwagę tylu ludzi. 

Walory muzyczne nowego dzieła Verdiego są niewątpliwe, choć w sensie konstrukcji mu
zyczno-dramatycznej to dopiero odległa zapowiedź jego ostatnich, najdoskonalszych dzieł. 
Kompozytor nie wychodzi tu bowiem w zasadzie poza klasyczny schemat operowy, bedący 
nieustajacym ciągiem błyskotliwych arii, duetów, tercetów, ale za to posługuje się tym sche
matem w sposób mistrzowski i bardzo indywidualny. W Balu maskowym króluje przede 
wszystkim melodyjność i piękny śpiew. Jest to melodyka i typ frazy wokalnej typowo ver
diowski, nasycony autentycznym wyrazem dramatycznym, czerpanym bezpośrednio z ak
cji. Kompozytor nawiązuje tu więc raz jeszcze do wspaniałej tradycji bel canta swoich wiel
kich poprzedników: Rossiniego, Donizettiego i Belliniego. Ale czyni jednocześnie krok do 
przodu, przybliżając ów piękny śpiew (owo bel caf1:to) bliżej prawdy scenicznej, pozbawia
jąc go chłodnej i obiektywnej retoryki wokalnej. „Zar namiętności i szczerość uczucia, wy
soki poziom artystyczny czynią z Balu maskowego najbardziej dojrzały wzór melodrama
tu Verdiowskiego po Rigoletcie i Trubadurze" -stwierdza wybitny muzykolog włoski Carlo 
Gatti. My zaś dodajmy, że z całą pewnością pod względem dramatycznym zdecydowanie 
tamte opery przewyższa. 

Bal maskowy jest przede wszystkim kolejnym odejściem od schematu widowiska opero
wego, służącego głos1eniu pewnych haseł i wyznawanych przez kompozytora idei (najczę
ściej całkowicie pozaartystycznych), tak jak to było na przykład w Nahuccu. Verdi coraz bar
dziej przekształca się w prawdziwego dramaturga, dla którego sprawą najistotniejszą jest 
budowanie prawdziwych, autentycznych postaci ludzkich przy pomocy środków czysto mu
zycznych. Toteż wszelkie klasyczne, a nawet stereotypowe formuły wokalne, jak choćby arie 
(czy cabaletty), są temu celowi podporządkowane. Również chór przestaje być jedynie ko
mentatorem akcji, wygłaszajacym tyleż wzniosłe, co symboliczne sentencje (jak choćby słyn
ne Va pensiero ... ), lecz staje się autentycznym uczestnikiem akcji. 

Na osobną uwagę zasługuje w tej partyturze orkiestra i sposób, w jaki się nią Verdi posługu
je. Niektórzy muzykolodzy uważają, że szczególne walory brzmieniowe i kolorystyczne par
tytury Balu maskowego mają swoje źródło we wzorcach francuskich (sprawą decydującą 
miał tu być pobyt w Paryżu). Verdi był jednak zbyt silną indywidualnością artystyczną, aby 
mógł ulegać tak powieszchownym wpływom, choć z drugiej strony jego otwarta natura re
agowała z pewnością na walory tej (nieco innej od włoskiej) estetyki brzmieniowej. Najlep
szym dowodem takiej własnie postawy jest powoli narastający i nieustannie pogłębiający 
się kryzys świadomości estetycznej Verdiego (szczególnie w kontekście dokonań Richarda 
Wagnera). Tak czy inaczej, niezależnie od względów czysto okazjonalnych, od aktualnej wizji 
artystycznej -zawsze związanej bezpośrednio z wybranym tematem, Verdi w każdym kolej
nym dziele stawał się bardziej dojrzały, świadomy i precyzyjny w swoich zamierzeniach ar
tystycznych, co znajdowało wyraz w jego muzyce. I to jest kluczem do zrozumienia niezwy
kłego powodzenia dzieła, które od swego prawykonania 17 lutego 1859 roku na scenie 
rzymskiego Teatro Apollo, jest niezmiennie żelazną pozycją niemal wszystkich teatrów ope-
rowych świata. ' 

Wiktor A. Bregy 
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Leopold Matuszyński, Jan Quattrini 
Antoni Sacchetti, Roman Turczynowicz 

(Archiwum Teatru Narodowego) 

na scenie warszawskiej 

PREMIERA POLSKA 
Teatr Wielki, 22 października 1865 

Libretto 
Antonio Somma 

Wersja „bostońska" 

Dyrygent JAN QUATIRINI_ 
Reżyseria LEOPO~D MATUSlYNSKI 

Scenografia MICHAł. GRONSKI i ANTONI SACCHEm 
Choreografia ROMAN TURCZYNOWICZ 

W rolach głównych wystąpili* : 

Riccardo [Gustaw III] J. d'Antony 
Renato [Hrabia Anckarstrom] Sacchi 
Adelia [Amelia] Ginevra Giovannoni 

Ulrika Zelia Trebelli-Bettini 
Oskar K. Castelli 

PIERWSZE WYKONANIE W POLSKIFJ OBSADZIE 
Teatr Wielki, 24 maja 1870 

Przekład libretta 
Maksymilian Radziszewski 

W rolach głównych wystąpili* : 

Riccardo [Gustaw III] Daniel Filleborn 
Renato [Hrabia Anckarstrom] Jan Koehler 

Amelia Bronisława Dowiakowska 
Ulrika Kamila Stankiewicz 
Oskar Maria Kwiecińska 

Przedstawienie było później wielokrotnie wznawiane 
w różnych obsadach 

* w nawiasach kwadratowych podajemy 
postaci z wersji „szwedzkiej" libretta 
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KUBJER WARSZAWSKI. 
Doia :?:) Października 1si;5 r. j .}łP. ~41. IROK 4-ł.I D.11(:?3)Pnżdzicrnik:l1865r. 

Ponl'edz1'ałek JRn.no cioola .„ 7, "poi. SL \4.1W•chód Slońcag . .; m.•01 
• Wys. wody sL 1. c. ~. Przybywa). z chód • • • • ·~ Jutro, ~go Rafoln .\rcbanioln . 

W czo raj nareszcie w Wielkim Tea· 
trze artyści Włoscy wystawili pi~kmi oper~ Verdego 
Dat maskowy; w której po raz pierwszy dali si~ słyszeć 
PP.d'Antonio. tenor, Sacchi bstriton, żałować tylko wy· 
pada, że silne zapalenie gardła niedozwoliło pierwsze
mu rozwinąć w pełni głosu, a tem samem nie postawiło · 
słuchaczy w możności należytego ocenienia jego talentu, -
P. Sacchi za to podobał ~ifJ powseechnie„ tak z głosu -
jako też sposobu śpiewania, ora~ dobrej gry. Panna 
Giovannoni znana jut publiczności z przeszłego sezo· 

· nu, bardzo pochlebnie przyj~tą . była, podobnie! · 
jak Pani Trebelli, która małfł ·partj~ wrótki pot~gą, 
swego talentu podnieść umiała„ Panna·Castelli od· 
śpiewała rolfJ Pazia, a w 4tym akcie na ~EJ:danie po· 
wtórzyła, pełn~". oryginalności arjo. Ta*ce w tymże 
akcie przyj~to oklaskami. Do świetnej. wystawy Balu· 
maslt01.Cego przyczyniły si~ tak~e dwie oowedekeracje 
p~dzla P. Sachetti i trzecia P. Grońskiego. 

- Text Polski Opery „Bal Maskowy," wyjdzie 
wkrótce z druku. Jest to praca P. Maxymiljana Ra· 
dziszewskiego,-który libretto teJ Opery przełożył pod 
mnzykt;. Nie pierwsza to. praca w tym rodzaju P. Ra- · · 
dzir1mkiego, który ·kilka ju~ Oper podłotył. · 

Relacja prasowa w dzień po premierze polskiej w Teatrze Wielkim 
„Kurier Warszawski", nr 241, 23października1865 

Bronisława Dowiakowska, 
pierwsza polska wykonawczyni roli Amelii 
Fotografia]. Mieczkowskiego 

Daniel Filleborn, 
pierwszy polski wykonawca roli Riccarda 
Fotografia J. Mieczkowskiego 

Maria Kwiecińska, 
pierwsza polska wykonawczyni roli Oskara 
Fotografia Gopło-Paris 

(Muzeum Teatralne) 
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GAZETA MUZYCZNA I TEATRALNA. 
PISMO TYGODNIOWE. 

War~zawn, d. 15 t27) I'ai1lzicmilrn, 18Gi> r. T1 iątck. 

(UN BALLO IN MASCHERA) 

oPElt.\ J. VE!lll!. 

Artyści opery włoskiej, przcilstawili w zcszl1111i1?1lzid\) operę: 
]fol ~l./.1.1skowy. Opel'a ta matćj lic1:bic osiih lllllZJkaluych dotą1l 
11 11a.s wana z ptutycyi łnh wyjątkt'nv, ohn(hiht 0••1'111111 ciekawość, 
1łowo1lem tcrro liyl pełny teatr. Bal tfo rz1J1ln uajcclniejszych utwo
rów Venkg~ 1111)e:i:y, lecz, jakkolwiek Vcnli uważa go za swoje naj
lepsze 1lzicło, 11ic waliamy silJ othlać picnvszci'1stwa operom Mcic!tbc:t 
il:ig&ldto; t\) ostatni1! wk~·iltce 11a 11as~!;j njrzem,.v sccuie. . , 

Treść Bulii optufa Jest ua tli: l11storycz,ncm, 111t ktor_cm .\11h~1· 
osnuł o\icr~ swoj11: Gtt.slavc oii lt bal utasqiic; w skut:.:k ..1elluak ro
ż11ych o wliczuości historyl,) Szwccyi przcrnhiouo ua h1st01)'1J l°(! 
mautycznii, fikcyj11;h i rzecz 1lzicjc si\l w op~l'ze Ver1lc~o JH:i. "!'! 
w Szwccyi, ale tam gdzie sif,l komu sp01loh:1. ... 1 tak w !\~ry1;n, g1lzw 
Bal prze1lstawio110 poraz pic~:wszy w I tili~ r„ rz<:cz 1lz1uJe SllJ. '~ h):
lćm kri'llcstwie OLojg<t 8ycyl11, 11a scc11acl1 wlosk1cl1, rzecz 1lZH.!Jll SllJ 

w llostouic: ... 11 nas-11igdi.ie; przy11a.j11111i(•j uic afisz o te111 11i1\ 
wspomi11a. 

Itic.n1lo hrabia., kocha siQ w :i:onic swl'go sekretarza H1:nato, 
..\delii. Spisek si',l tworzy ua. ~ycic ,_rt.icarua; llen~to go h!·o11i, _lecz 
1lowic1lziawszy si!J o i11try1~~c n~iłos111..!j, prz~!•tCZ~ ~'\l. 110 ~p1sk_11 1 lo
scm wybrany, na linłu i.al11Ja llicar1hL. Nit tcJ h·e~c1 hLruc1.stil. i kom
pozytor osnuli opcrlJ czteroaktow1i, pełną sce111czuych l muzykal-
nych cfekt()w. . . . . 

Bal Jfaskowy, tloL11l trzy razy przc1ls.taw1~11y, imał, w1clh; 
powotlzcuic i pewui jesteśmy, :i:e zaraz pu WYJCŹ(b:JU Wlud1ow u_r1;~1 
artyści op1•r1J tf,l utrzy1111lj11 lltL rcpcrto:uzc t1!atraluym, tcmhar1lz11·J, 
:i:e ju:i: p. lliulziszewski tekst polski 110 11ic'.;j 11apisał. 

Artyści opery włoskiej, w yslwnjący w lfol1~ 11la.skowy111, 
wszyscy wywiązali sifJ dosyć 1luhrze z rnd1L11ia swc~o. Nte była to 1lo
sko11alość, ho g1lzicż zrcszt;1 jc'.•j szukać; nic wszystkie sopr~11y 111og1! 
Lyć A<leli11ami Patti i l'auliuami Lncca, 11ie wszystk1~ ~cllf.-'.ry 
N icoli11ic111i i Tamherlikami, nie wszystkie harylouy Gmzia111e1111 .... 
11la. tego, Lf,'.1ląc pohla:i:liwymi nawet 111L nstcrki '~it,;ksze, sk.orn icli 
przyczy1111 jest cł1wilown. cł10~·~ha śpiewaka'. 11rnsrn1_y 0_1l(lac sprn
wic11łiwość panuiu tiiovan110111 i PP-,•~'Autouy .• Zuccl~1, ktorzy w ll<~ill 
głów11c prze1lstawili role. l'anna_(J10~an~1om (~,1~clm ~1 uas A111d1~1 
l1<mlzo świetni(: z.apl'Czc11towala się; w11lwny w .l''J g10~1c post17p, kt11-
ry co rok hę1lzic jeszcze wi1,;kszyn_1, jcżdi tylko pa11:t ti. 11ad sol"! 
11sil11ie pracuwa{: h1J1lzie; a kto pos1aila tak l1ogate zasohy w11kal111„ 
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powi11ic11 ju szauować i rozwijai:. Nic powi<!111y jeszcze p:u111ie tiiu
rn1111oni, żu 01l czasu ostat11ićj n nas hytności jnż wyroLiła si!J 11a 
śpiewaczkę skol1czou:i .... ale witamy j1! z wielk11 przyjcm11ośc i1!, sl11-
cl1ać l1i;1lziemy z za1lowol1:11iem i prngnicmy szczerze być 1lla 11ii·j 
nicomyl111! U/ryką-wróż11c świct1u1 przyszłość. P. 1l'Antony tenor, 
wystvpował w 11ic1lzicl1J wbrew woli swoj(·j; llli<tł sil11u zapalc11i1: 
gani la i kaszlał; 11ie chciał wii;:c narażać silJ W\ 11i cpowo1lzu11ie, nir
za1lowolenie p11hliczności-na1·ażać 11a kompromitacytJ .... ale n niclt 
?-flrti v 11ie ma .. .. kic1ly ci plaCIJ, musisz śpiewać-powie11ział impn:
sario-i śpiewak śpie.wać 111u~iał .... to 11iu tak jak n 11as, gdzie: cza
sami 11ajz1howsi za chorych się po1hlją .... 

Przyznajemy p. 1l'A11to11y, :i.u cieszy 11as, iż pomimo nfoktacyi 
w glo„ic, liraku swolio1ly i ohawie ci<H!;lćj, któru czuć hylo, 011 ::\ pic
wał szrzrśliwie rolę swojl!, pr7.y grze dosyć o~ywionrj. Cies7.y nac; to. 
ho wi1b:imy w nim ~picwaka, umiPjącrgo śpiewać, posia1lnjącego głóR 
silny. Pierwszy romam1 ocHpiewał bard7.o hlado, barknrollę uir 011-
rlał z właściwym ogniem-:--ale za to kwintet w lm nkci(' 7.aiutonowal 
z wid ką d<•$ancyą i smakicnl:, i na<ls1>?1lziewj\1!ie- Z\~ycięzko wyszc1lł 
w trml11Jm 1 męczącym duecie z Ad('lH! w akcie 3c11n. Opuszczoną 
w ni('1lzi('I«; nryę solową, we .1\-torck śpiewał: 

l'. Zaccl1i (Renatol miał zupdne powodzenie; głos j('go dźwię
C7.lly, sympatyc7.lly, choć nic wielki, gra clohra, h:mlzo cl~hrn 11aw1•t , 
~j~d11:dy_ mu lrncwe oklaski, kti'1rc S7.CZ<'gi'ilni1;j posypały się po 01l
spiewa11111 sławu<'go romansu 4go aktu: () clolcezzc pad11fr. Homan~ 
tc•u jest j1•dnym 7. un:jpięk11i('jszych ustępów 01wry. Cala za~ partya 
hnr_ytonowa wymaga koniecznie dohr('go, skol1czo1J('go ~piewaka.. Pau 
Zacd1i hyl ua s\,•ojrm miejscu. Od1lahc mu należne pochwały, nic 
możellly zn.milczyć j('(luak o tćm, że p. Zacchi śpiewał romans h'ans
po11owa11y o pM tomi niżej, co o wiele ułatwiło zadanie j<'go. Romans 
tc-11 w touie wła.~ciwym, kt<lry tak oMpicwany zdarzyło 1mm się 
słyszyć kilka.krotnic w Warszawie, o wil'le trut111icjszym jest w cg7.c
kury1. ale ŁPż i <'fokt sprawia o wi1•lc więks7.y. 

Za granicą przyj~ty jest zwyczaj, S7.C7.<'gi'1l11i(.j we Włoszech , że, 
C7.Y to nrtysta jc•st chory, czy transponuje jaki ustęp, czy też go opu
S7.C7.:t, puJ,liczność o tem bywa uprzedzaną. Zwyczaj ten bardzo 
p~c~"ralamy i rn_clzihy~my, n.hy nietylko trupa włoska, ale i nasza 
JHH'JSrowa OJH•rn. 1 11 nas go stosowały. 

l'.01lrz~_1lu:! rolę wrc'1żki Ulryki przc11stawiła paui Trchelli. 
Ho)a ,i.1 .wwdzu~'rzna; tr111l110 hylo z ni(•j co zrohić, pani Trchclli jr1lnak. 
ktm·i•J w1m każ1ln. sccua pozazdrościć może, i w trj roli zachwycała 
sln<"hac7.y ui<•porównanem ocl~picwanirm swoj6j partyi; głos i.i wiel
~e wply11:1ł do 11wy<lnt11i('nia tercetu, mię<lzy nią a panną Giorannoni 
1 p. 1l'A11t.on.r, uirmnic'•.i i kwintetu finałow<'go. w kt<'lrym dwa hass)· 
l1:mlzo wnżną grają rol~. Panowic Vccchi i l'rohazka, zupełnie do-
1łohrw roll' swoje wystu1lyown.li. 

l'o7.0slnjP nn.111 j('szczc slc'1wko powic<lzi('e o p:rn11ie Castrlli, 
Jl~'z(•ch-t:minj:!ri•j rol~· pnzia. l'hocin~ dużo ·n1ialn. oklasków, dzięki 
1111·1.inn''. w11:w(',j roli, jnk:_! jf~ powi1:r7.0110 i cl1ocinż piosnk~· .il'.i w '1111 
nk1' 1P l'.1ssowa110, ""Y ZllfłJl'lllJ, że pnnna. Castdli wicie do ~yczcnia po
zoslaw1n .... 
. 111:.t do_Pl'lnit>11_ia ohra:-u sprawo7.1lawc7.rgo 1lo1la111y: że p. J(o-

z1.<·rndzk1 1111:11 solu<• pow1erzo11:} p1Hlrzr1lną i'olę. Uslyszy111y go 
nll'dliq.~~' tnkżo w lliyoldfo; czeka go tro<'h~ tn1tl11i<>jsżr 7.fł.<ln11i(•: 
l'! ·z1·kl~·.1.1s~wo 1!1-. Monlrron<•. Oprrą 1lyrygował p. (~11attrini, kt<'1ry, 
111Prn11H·.1. 1 '!rklł'strn 1~n. iiochwaly i uznanie zn<ił11guj:1. za st.ara11nL' 
WJIH'Z('111(• 1 WJkonauw opl•ry. 1'. L. 

Recenzja Tomasza Le Bruna po premierze polskiej w Teatrze Wielkim 
"Gazeta Muzyczna i Teatralna", nr 4, 27 października 1865 



/lol mn.~kou:i1, opera V cnli'c)!o, 7.n ana już po
przrdnio na nnszej ecenir, z przcrls lawiei't l ru ppy 
wlnski tlj, wy krinaną obecnie zos t:>ł:\ przez tutejszych 
nrtYst6w. Hal masko wy w rzętlzic <I zie! plo cln e~o 
111:1.Pstro, zajm uj e ni cpo~l c1lnie mi ej sce, mnićj ob li
t 11j:1c w u~tępy pospolite, j :1 kimi często są znpcl11io-
11e inne twory ko111pozytorn, przcciwuio odznacza 
•i~ tak w calosci jak szc7. ·gó lnc łt , wyd(ltnen1i przy
rniot(lmi z1lolJi:iccm i opery V enli'cgo. Za pni pory
wnj:}cy, werwa drntnntyczna, p rzeciwstawieuio kon
t 1 nslt) w, n111icj~t n e wyzy•ki wnnie sy ł.llnoy j, cznsnmi 
11ntc linion e mclo1lyjncmi pomysl:uni, oto s:1 l-(lów11c 
za loty twórcy Higolctta, Ernnnicgo i t. d. Bal 
maskowy, treści'} silui e 1lrnmntyczmh tlał Pposobno~ó 
ko111pozyt.orowi r ozwi 11 :1ć hngatc s we zasoby, 111ni1(j 
wi~ećj tl'i wszystkie u stępy św i etni cjl} poczuciem 
t r:ig-icz.nl·m, 11i P przymu~zonym znpał1· 1m . ~ :•pewne 
w Balu ma•kowy111, j ak we wezy•tk icli innyc l1 ope
r ;i c\1, V cr•li nic wzniii• ł Pię tło ezczy tn gl ębs?.cgo 
11at1 li11ie11in, wytwnr7.ahcPgo ni c.~ micrtcln c arcy
tl zie la, ale lily szcząey jego tnlcut i ni ez:iprzeczona 
wyż•za zdoln ość kompozyto r~ ka, wyd(ltni cj e t utaj 
od pocz;i tku 110 k0!'1cn, sta n o wiąc z tego 1lzicla j c
d11ą 7. pi 9k11i cjszycl1 ri per tegoc1.f'~ 11rgn r cper lun rn. 
(;dyl1y V crdi posinclnl jeszcze umi Pjętnosć instru
nw ntaoyi, wi~k ezfł roz mnit n8ć kolorytu, utwory jrgo 
7pkaly hy nn wartości , ty mcz:ise rn Ci:fgln hnlnśli
wość orkit'Slry, j otluost a1nośó użytych figu r i barw, 
sprnw i11 pc11 nc unu icni c cll(I słu chaczów, jak tnkżc 
<l lll ś pio11 nków fatygujących przez to swe glo~y . 

Jlnl mn•l,owy w nieco znnicdbnnym przcklntlzie, 
zyskał jcd1 nk no zrozum ieniu t rc!ici, wplywnjącćj 

'""~ ' C korzydtniu na calo<ć drn111r1t,r<'zn•·g•• 111.iuln. 
\\' yk on .nic trj opery, któraby powi 11 11n zos~ać 
w reprrtunrzo, 11i•! Lylu zadownl aj r1cc, z brnku 
je1l11 0,;c i tak f< pi cw u j ak or :. ic; lry. wi1 l ewie z aś 
ez11 ć hy lu 11i B1l11stalc•cwc wypnil><Hranic , ni cp11ruz 11-
lllic11ic 11· 1bii :1l :L11i11 ruźy c ry i. Sp1i 1 l z i o wać s il) un
lei'.y , ż e kilka drd nycli p1·zc1hta11it•1'1 wyrów nn te 
11i 1..:1luldm.l11o"ui, da wła~oiw ."izu poJ\'OlfJ sp i c wa~u111 
o ru l11uh, n S!""" bach ich t rnk town ni:1 tnk pod 
1V?.gl~d c 1 11 g ry jak u życia g losu. Dzi"inj powićmy 
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tylko, żo 7. calegn składu opery, pny:j111uj ;1cJj 
udział w Balu masko wym, j ctleu p•Lll Fillcborn 
umiał i zrozumint swr~ partyę, i gdyby nie wzriuzc· 
nie picrwezćj rcprczentncyi, nic zhytnic for3011·anic 
glow, odejmujące ~picwakowi panownnic na1I swym 
org1rncm, to przy wiQkszćj spokojnofoi, owhdniQciu 
rolą, p(ln Filleborn bc;dzic wybornym hrabir> Riccar
do. Pan K11hlcr bylhy na wysokofoi swego za•lnnin, 
g1lyhy umiejąc lcpićj rol~, posiadał więcćj ew(>body, 
n nicpotrzcbował slucl1:1ć sullcrn, io:bytni zapewne 
pośpiech w wystawieniu dziełu, stnł się powo1lcm tćj 
nicwfasciwości. l'ani Dowi:ikowska o<lwykl;zy od 
1ół pownżnicjszych, mnićj umiała rozwin')ć zn~oby 
swego talentu, nic o<lpowindnj')c dostatecznie cha
rakterowi dramatyozoemu Amelii. Przytćm nie
potrzebny w wiciu micj~cach śpiew krzykliwy, 
mógłby być zMt')piuny lagodniojszćm cieniowaniem, 
pocho<lzrtcćm z poczucill eytuncyi, a nie z fcirsowa
nia głosu. Pnnna K1vieoińska śpiewllj'łc dobrze rolę 
p1u:ia, kaznla nam tylko tatować dawnćj świetności 
swego głosu, dzi3 niestety zamglonego, często bez
władnego wyrazić chęci kompozytora, mianowicie 
w większycb i trudniejsr.ych party.ich wystawia
nych oper. Co do pnnny Stankiewicz, dziwimy się 
braku zupcłnćj 1v nićj znrozumirlłości, lub tci kom
pletnej abncgacyi, g1lyt przyj1uując partyi; wróżki 
Ulryki, panna Stankiewicz z góry musiał(I być przc
konnną, o niemużności wykonnni t1 jćj przynajmniej 
znośuio. Nie clicrtc więc przyj rłć tego poswięcenia 
śpiewaczki, z wlasn'ł jój szkod=1, pragnęlibyśmy, aby 
ładna rola. Ulryki mogło. być powierzona ianćj 
artystce. Zyczeniem tćm wyświadczamy prnwdzi
wą pr7.yelugę pnnnie Stankie wicz, która występując 
w niewielkich rolknoh, z godnuscią się z nich po
trafi wywi'łzać. Pnnow!o l'roh •«ka, llorkowski, 
w mniej-zych swych partyach byli zupełnie <l„stn
tcczni. \Viclc ustępów llalu maskowe!!" s7.lu d•JS}'Ć 
dobrze, a całość udalnby się lepiej, g •lyby starnn
ność prze wodników opery bylt1 nieco czujniejszą, 
bacwil'j~zą na bl~dy orkicRtry, na ) ~d11 0Sć wyko110-
nia i liczne szczegóły, których udanie 11ic można 
puszcznć na Opatrzność U o.• ką. Chory p1Jd prnoo-
11·itym i umi ej ~tnym kierunkiem pnnn Melera, były 
dob rze wyuczo ne. Odzy wnjl}c się cokolwiek ostro, 
o wykonaniu 11:\lu mnsko~cgo, chcielibyś my wła
śnie pobudzić gorliwość dyrekt orów, Tcżyserów 

i sp icwaków, nby nadnl przy wystawianiu dzieł 11c
wycl1, mogli unikaó zbyt krzycz:fcych błędów, 
wpływających uj emni e na powodzenie mi ej sco wćj 
opery, który to wszakże wzglr1<l powinien być głów
nym celem entego sklmlu opery, poczi}-r~zy od naj
wyż-.zych szczebli, skof1czywezy zaś na nnjuiższych. 
J\liłość sztuki prawdziwie poczutej może nieraz cu
da czyni ć. 

Nio zmicninj')o eprnwozdania z otrzymanyoh 
wrażeń. po picrwszćm przedstawieniu /Jalu „,a,,lo,. 
rorgo, dod 16 tu jednak winni~my, te nnszc przewi
dywania zupełnie si1: sprawd7.ily, albowiem na dra
giem już przedstawieniu opery Ver<li'ego, które na
stąpiło w tydzień później, całość tćj pięknój party
cyi wykonan'ł zostnła wzorowo. \Vszyetkic niemal 
role wyszły pojętoiej, pcwnićj, jnko dowócl łepeze
go ich zrozumieni(I i stosownego wypróbowania, 
sluż'łccgo tylko nadal za przykład dla dyrektoró• 
opery, że nic można wypuszcz .ć żadnego clziela, 
bez clostatccznyeh stnrnó tak o jego całość jak 
szczegóły. J'aoowic Fillcborn, Kohlcr, swobodnitj 
wlndaj<tC swemi glosami, ogólnie się podobali, pani 
Dowirlkowska i pnnn(I Kwiecińska, również lepiej 
uwydutuily swe partye, jak też enty personel opery. 
Utrzymujemy wszakże wyjątek co do panny Stnn
kiewicz, stanowczo nieodpowicdnićj do swej roli, 
w ustępach szczególnićj zbiorowych nic nie słychać 
śpiewaczki, przez co ginie mnóstwo koniccr:nych 
figur, dopclniaj'łcych całości kwintetu i finału 
pierwszego nktu. Bal maskowy obecnie cloprowa
dzony do należytego wykonania, będzie miał zR
pewno powodzenie ze wzgl~du swćj znjmuj,cćj tre
ści, juk nader pięknej muzyki, 01lznacznj1tcej to 
dzieło poś ród licznych hvorów Vcrdi'ego. Więcój 
zatem starania, a 11nwet z tcmi niedoetntecznemi 
eiłnrni opery, które teraz posiadamy, jeszcze może
my wystawiać dokladnićj piękni ejsze dzieła, tylko 
właściwie wybrane, dobrze wyuczone, odpowiednio 
znstosownno do składu personelu. Prze<lcwszyet
kiem za9 pr.ignicmy więcćj ruchu w repertnarze, 
rozmnitosci, a mianowicie nowości, znciekawiaj')cyoli 
zawsze każdQ, n więc i nnsz'ł publiczność . 

11' ladyslaio Wi~licki. 

Recenzja Władysława Wiślickiego po pierwszym wykonaniu „Balu maskowego" w polskiej obsadzie 
„Kłosy", nr 258, 9 czerwca 1870 
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llHLKI TIATB. 
J1i 8'i2k DziS w_Sobotę, dnia 23 Wr2Mnia (5 P11:tdziernika) 1872 l'. 

-Opera w 4--ch aktach 
(akt 1-szy w 2-ch oNonacb): 

I. 
Tlómaczona z wloskiego przez 11.. Radziszew kiego. Muzyka J. Verdi'ego. 

'ft-• Pani 1llLLER-CZECHOW8KA przedstawi o8t.atni raz rolę Amelii. 

BrablałBi..n!o . 
Benalo, jego S.elm 
A•e\ja, łOU ilemla 
Ulrylr&, "r61b . 
Olkar, pai lu"Qleco 
Silnno, .u.cy-.. 
8-el 
Tom 
8fdala 
PU Amelji 

l • 

Pan I illdm1. 
Pan :tJoJ/l..,iki. 
Pani !lilkr·OucA•„•*•· 
Panua Orabniilca. 
PUG&W•;.k.oto•ła. 
Pu StUilf(u/ri. 
f&D 'Pro.ła:ka. 
P&D Wrze11J1/ri. 
Pau Hop„nll""41. 
P&DDa S.rlllvMt.. 

·Panowie- Oficerowie- ll&r)'un&- Lad- Poafni Samuela i Toma- Muki- Pui&- ShaJllL 

W 4-m' akcie Tańce. 

CENA MJEJSC : 
Lola 1„ płtcza Ni ~i~ I ll-UI 

1 obu otnn 1 pbioeiami Ra. 8 kop. - i na .Ul dobr. :IO i.a,...,,_. pioua na ._ry 
•br .. . ... „ e „• 

i- port.onnra na '"'Y oooby . • 6 " 
" clng.piotnna~OIOby ~ " 4 „ )O 
• plorjon na <ł-rJ oooby • „ ~ " 7~ 

.lllli\eltl' 1-go ...... „ 1-ycla 
4-cb rsgdacli • · · · • l n !IO 

20 
• IO 
" IO ft 
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Amfiteair w o„cvpuyc.b ~ Ra. l IL - I oa .Ul. dobr r. 
Amfiteatr ł-go pietra . . . " - n 90 ' 
Knealo w pierw11>ycla 4-cb nfd. " l • ~ i 

" • $,6,7iS.-ymn.ockie 11 1 "20 ). 
„ w nui.oporcbi boen. n. " 1 11 - i 

Galuja., aiejsce aamer owa.ne . " - „ 60 " i 
Galeria, miej9Ce nienWDerowane " - „ łb 
Pandp . . . . . " - " ł'J 1/ •• 

POO?Ątek o godzinie 71~. 
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GUSTAW III 
i jego epoka 

JAN H. AMBERG 

Kiedy w zapusty 1771 roku -we wtorek wieczorem -król Szwecji Adolf Fryderyk zmarł nagle po 
spożyciu dobrego obiadu złożonego z drożdżówki z bitą śmietaną, kiszonej kapusty, cielęciny 
z warzywami, homara, kawioru, piklinga i szampana, dwudziestoczteroletni następca tronu ba
wił właśnie w Paryżu, gdzie szukał rozrywki w literackich salonach francuskiej stolicy. Sukce
sor, książę Gustaw, niezwłocznie udał się do domu, aby przed zbliżającym się zgromadzeniem 
stanów rozpocząć swój niezwykły okres panowania od prób mediacji między dwiema partiami, 
które rządziły krajem w tzw. „epoce wolności". Okres ten rychło miał się skończyć bezkrwawym 
przewrotem, którego nowy król Szwecji dokonać miał rok później. 

Królowa matka, Lovisa Ulrika, wychowała Gustawa na zwolennika oświeconego absolutyzmu 
i młody król szukał pomocy we Francji, aby wprowadzić ten ustrój w Szwecji. Dwie szwedzkie 
partie reprezentowały wówczas szlachtę (kapelusze) i stany nieszlacheckie (czapki). Antagoni
zmy między nimi zaostrzyły się pod koniec panowania Adolfa Fryderyka, prowadząc do poli
tycznych skandali i gorszących partyjnych ekscesów. Ponadto partia kapeluszy znajdowała się 
w rozsypce, odkąd straciła poparcie francuskich sojuszników. 

Wojna z Prusami spowodowała niszczącą inflację, a latem 1771 r. na kraj spadła klęska nieuro
dzaju. Następny rok nie był lepszy i klęska głodu pochłonęła wiele ofiar. W tych ciężkich cza
sach z młodym królem wiązano wiele nadziei. Chłopi oczekiwali, że wyzwoli on kraj spod uci
sku szlachty, a szlachta- że ochroni ją przed żądaniami warstw uboższych. 

Sam król pragnął wystąpić jako ojciec narodu, patriota nie skrępowany lojalnością partyjną czy 
stanową, a więc jedyny sprawiedliwy. Przesłanką gustawiańskiego przewrotu była okoliczność, 
że większość oficerów i urzędników w Szwecji czuła się zagrożona w swoich szlacheckich przy
wilejach, zatem nie czuła się już solidarna z władzą „riksdagu" (Zgromadzenie Stanów). Dwaj 
tacy ludzie, pułkownik fińskich dragonów Jacob Magnus Sprengtporten i wielki łowczy koron
ny Johan Christopher Toli, wiosną 1772 r. przedstawili królowi plan wojskowego zamachu. Bunt 
miał wybuchnąć jednocześnie w Skanii, w garnizonie twierdzy Kristianstad, i wśród oddziałów 
nowej twierdzy Sveaborg w Finlandii. Gustaw III przyjął plan, wtajemniczając weń między in
nymi ambasadora Francji w Sztokholmie i swego brata Karola. Sprengtporten udał się za mo
rze, gdzie zajął twierdzę Sveaborg, natomiast Toli pojechał wzniecić bunt w Kristianstad. 17 sierp
nia 1772 r. tzw. Tajna Komisja „riksdagu" została powiadomiona o skańskiej rewolcie i podjęła 
kroki w celu jej stłumienia. Tymczasem król dowiedział się, że fińskie zrewoltowane oddziały 
dotrą do Szwecji nie wcześniej niż za kilka dni. 

W tej sytuacji Gustaw wziął sprawy w swoje ręce i 19 sierpnia przeprowadził w Sztokholmie za
mach stanu -wprawdzie w konwencji operetki, ale z podziwu godną zręcznością, inteligencją, 
a nawet chłodnym dystansem pod maską dworskiej uprzejmości. Nie dopuścił do żadnych eks
cesów, nie zapomniał o niczym i nie użył więcej przemocy niż wymagała tego konieczność. Była 
to grzeczna, beznamiętna, bezkrwawa szwedzka rewolucja w środku lata. Nad ranem, w asyście 

Król Gustaw Ili 
Portret L. Pascha 39 



warty zjawił się na zamku, gdzie zwołał oficerów pałacowej gwardii. Wezwał ich do złożenia przy
sięgi na wierność królowi. Uczynili to wszyscy z wyjątkiem pewnego kapitana, który twardo od
mówił, za co został osadzony w areszcie, oraz pewnego młodego porucznika, który zemdlał 
z nadmiaru emocji. Wkrótce Gustaw III był panem na zamku, w którym internowano całą Radę 
Królestwa. Król wybrał się następnie konno na ulice Sztokholmu, gdzie tłumy już wiwatowały 
na jego cześć. Lewe ramię przewiązał sobie białą chustką, każąc zrobić to samo swojej świcie. 
Niebawem całe miasto roiło się od białych opasek i system rządów parlamentu rozpadł się jak 
domek z kart. 

Wszelki opór w kraju został przełamany, a dzięki sprzyjającym okolicznościom udało się unik
nąć interwencji obcych państw, które w epoce wolności gwarantowały władzę szwedzkiej repre
zentacji stanów. Prusy i Rosja były bez reszty zajęte pierwszym rozbiorem Polski. Dania nie była 
w stanie nic zrobić na własną rękę, zaś Anglia postanowiła zaakceptować nową sytuację. Kró
lewskie posunięcie położyło też kres mieszaniu się sąsiadów w wewnętrzne sprawy Szwecji 
i opłacaniu posłów do „riksdagu" przez obce mocarstwa. 

Najpilniejszą kwestią było obecnie uzdrowienie gospodarki znajdującej się w opłakanym stanie. 
Podejmując szereg mądrych decyzji, m. in. o reformie walutowej i przebudowie administracji, 
Gustaw III postawił kraj na nogi, co przysporzyło mu popularności. Mniej udanym zabiegiem 
była próba wprowadzenia monopolu gorzelnianego, która napotkała na opór i zaowocowała 
nielegalną produkcją wódki na szeroką skałę. Ponadto, w roku 1781 wydano pierwszy w Szwe
cji edykt o tolerancji religijnej, przyznający obcym innowiercom -w pierwszym rzędzie katoli
kom -swobody wy?naniowe. Szwedom nie wolno było jednak odstępować od luterańskiej orto
doksji. Poza tym, Zydzi mogli się teraz osiedlać w większych miastach. Wśród innych reform 
przeprowadzonych przez króla znalazł się zakaz stosowania tortur, zniesienie kary śmierci za 
niektóre przestępstwa i regulacja pensji urzędniczych. 

W rok po zamachu stanu, w 1773 r. Rosja zawarła z Danią tajne przymierze przeciw Szwecji. 
Celem szwedzkiej polityki zagranicznej stało się teraz zerwanie tego sojuszu i odzyskanie peł
nej suwerenności. Pierwotnie król planował zajęcie Norwegii, aby w ten sposób przerwać duń
ską blokadę. Inne plany przewidywały atak szwedzkiej floty na Kopenhagę i zajęcie Zelandii. 
Kluczową rolę odgrywała jednak Rosja, więc Gustaw III -jak żaden inny król szwedzki- poświę
cał wiele uwagi sprawom Finlandii, wielokrotnie wizytując tę prowincję . W związku z planami 
wojennymi spotkał się w roku 1783 z carycą Katarzyną Il we Fredrikshamn (obecna Hamina). 
Nie dała się ona jednak skusić obietnicą Gustawa, że Szwecja zerwie tradycyjne przymierze 
z Turcją. Poza tym imperatorowa nudziła się we Fredrikshamn i uskarżała się potem na mdłe 
tete a tete ze swoim szwedzkim kuzynem, rozpowiadając o nim, że aby wprawić w dobry hu
mor, wystarczy go posadzić przed lustrem. Spotkanie to przekonało tylko króla, że Katarzyna 
nie zamierza zrywać aliansu z Danią. 

Gustaw III nie zrezygnował jednak z militarnych planów i szukał innych sposobów, by je zreali
zować. Szwedzkie poselstwo w Konstantynopolu próbowało nakłonić Turków do wojny z Rosją, 
podczas gdy Szwecja potajemnie zbroiła się przeciw Danii. Tymczasem Gustaw wyjechał dla nie
poznaki do Włoch , choć moment nie był najlepszy, gdyż w Szwecji znów panowały nieurodzaj 
i nędza. Być może dręczyły go wyrzuty sumienia, bowiem opuścił Sztokholm ukradkiem, o dru
giej w nocy, po przedstawieniu teatralnym w pałacu Drottninghołm . We Włoszech, gdzie podró
żował incognito, podając się za hrabiego Hagi, został przyjęty przez papieża i spotkał się z prze
bywającym właśnie w Rzymie cesarzem Józefem Il. Wspiął się na Wezuwiusz, asystował przy 
wykopywaniu paru naczyń w Pompei i kupił sporo dziel antycznej sztuki, dostępnych dziś dla 
publiczności w szwedzkich muzeach. Stamtąd pojechał do Paryża, gdzie spotkał Ludwika XVI 
i Marię Antoninę, od których dostał w prezencie wyspę na Karaibach -St. Barthelemy, lecz nie 
uzyskał u nich poparcia dla swoich planów wojny z Danią. 

W związku z tymi planami, w 1786 r. zwołał „riksdag" w Sali Zgromadzeń, która przez dłuższy 
czas służyła jako magazyn królewskiej Opery. Napotkał jednak na nieG>czekiwanie silny opór, co 
sprawiło, że zdecydował się zerwać ostatecznie ze szlachtą i szukać poparcia u trzech pozosta-
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łych stanów. Polityka ta doprowadziła z czasem do zawiązania spisku, zakończonego skrytobój
czym zamachem i śmiercią szwedzkiego króla. Ponieważ jednak w Finlandii żywe były ruchy 
separatystyczne i Gustaw III bał się , że opozycja w Szwecji znajdzie tam sojuszników, po zakoń
czeniu „riksdagu" podjął śmiałą decyzję - licząc , że zwycięska wojna pozwoliłaby mu rozbroić 
opozycję i odzyskać utraconą popularność, zdecydował się wydać wojnę Rosji. 

W 1787 r. Rosja wdała się wreszcie w wojnę z Turcją, ale caryca wciąż nie chciała wydać Danii na 
łup Gustawa, świadoma zresztą jego konszachtów z Konstantynopolem. Wojna sprzyjała jednak 
szwedzkiemu królowi, który zaczął werbować sojuszników do przyszłej rozprawy z rosyjskim 
sąsiadem. Jednak Francja, będąca w przededniu rewolucji, nie była w stanie mu pomóc. Pewne
go dnia, w październiku tego roku, kiedy duńska rodzina królewska zasiadała właśnie w Kopen
hadze do obiadu, zjawił się tam nagle z wizytą król Szwecji. Po pierwszym zaskoczeniu doszło 
do pertraktacji, które nie dały wprawdzie jasnych rezultatów, jednak Gustaw opuścił Danię 
w złudnym przeświadczeniu , że kraj ten zachowa podczas wojny neutralność. Anglia i Prusy nie 
chciały zadzierać z Katarzyną, Polacy także woleli się w to nie mieszać. Jednak w Sztokholmie 
snuto dalej szeroko zakrojone plany militarne. Pozostawało tylko pytanie: jak zacząć tę wojnę? 
Liczył się moment zaskoczenia, ale wciąż brakowało pretekstu do wojny. Gustaw III zlecił więc 
pracowni krawieckiej teatru w Sztokholmie uszycie kilku mundurów kozackich, aby przebrani 
w nie Szwedzi mogli 28 czerwca 1788 r. napaść na własny posterunek w pobliżu Pu u mała w pro
wincji Savolaks w Finlandii. Ten teatralny pomysł okazał się jednak niekonieczny. Tej samej nocy 
rosyjski patrol zabłąkał się przypadkiem za szwedzką granicę, więc Rosję można było uznać za 
agresora. 

Szwedzka flota wojenna pod dowództwem księcia Karola starła się z flotą rosyjską w Zatoce Fiń
skiej u brzegów wyspy Hogland. Wprawdzie brat króla już w kołysce nosił tytuł admirała, ale 
o sztuce bitwy morskiej miał dość mizerne pojęcie. Ta bitwa nie przyniosła rozstrzygnięcia, wsku
tek czego załamał się plan wielkiej kampanii. Uratować ją mogła tylko szwedzka armia lodowa, 
która pomimo braków w zaopatrzeniu, pozbawiona nawet prowiantu (król i jego doradcy nie 
wzięli w swych wojennych planach pod uwagę tego drobnego detalu) przekroczyła rosyjską gra
nicę kierując się na Fredrikshamn. Po krótkiej ofensywie zmuszona została do odwrotu i tym 
samym Petersburg był ocalony, a Szwedzi nie mieli już co marzyć o Z\Y.)'cięstwie . Na domiar złe
go eskadra rosyjskich okrętów spaliła wieś rybacką Raa w cieśninie Oresund, co wywołało pa
nikę w całej Skanii. 

Nastroje pośród fińskich oficerów były złe, głównie z powodu amatorszczyzny całego wojenne
go przedsięwzięcia. Paru wyższych dowódców wysłało więc list do carycy - tzw. notę z Liikkala -
z propozycją zawarcia pokoju. Król natychmiast zażądał od wszystkich dowódców odnowienia 
przysięgi wierności. W reakcji na to, 13 sierpnia 113 oficerów z różnych jednostek spotkało się 
w dworku Anjala, gdzie podpisali wspólną deklarację zawierającą potępienie wojny i żądanie 
pokojowych pertraktacji. 

W tym samym czasie, kiedy wybuchł ten otwarty bunt armii, do wojny ze Szwecją przystąpiła 
Dania. Położenie było więc rozpaczliwe i Gustaw III nosił się nawet z pomysłem, by abdykować 
i żyć szczęśliwym życiem prywatnej osoby, z dala od swego niewdzięcznego ludu, któremu chciał 
zaszczepić literacki smak i który pragnął teraz okryć wojenną chwałą. Król jednak wziął się 
w garść, na nowo okazując zimną krew oraz imponujący dar przewidywania. Idąc w ślady swo
jego wielkiego poprzednika Gustawa Wazy, wybrał się do prowincji Dalarna, by w miejscowo
ści Mora przemówić do zebranego chłopstwa. Wystąpił w tamtejszym stroju ludowym („to kru
szy ich serca" - pisał w liście do królowej), ale z gwiazdą Orderu Serafinów na piersiach. Udało 
mu się rozbudzić nastroje rojalistyczne i antyszlacheckie oraz powołać ochotniczą obronę . Co 
jednak warta była w polu ta niećwiczona armia pospolitego ruszenia, tego naród na szczęście 
się nie dowiedział. Do prowincji Bohuslan wkroczyła wówczas armia norweska i król natych
miast wyjechał do zagrożonego Góteborga. Dzięki wysiłkom dyplomacji konflikt z Norwegią 
i Danią udało się jakoś zażegnać. Pokój został zapewniony, sygnatariusze deklaracji z Anjala -
uwięzieni i skazani, przy czym ich główny inicjator, pułkownik Hastesko, otrzymał karę śmierci , 
którą wykonano publicznie, pośród okrzyków żądnej krwi gawiedzi. 
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Gustaw III z braćmi 
Obraz A. Roslina 
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Sceny z życia dworu Gustawa Ili 
Obrazy P. Hillestróma 
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Stany zebrały się ponownie w lutym 1789 r. Opozycja już dawno domagała się zwołania „riks
dagu", ale teraz nastroje się zmieniły i król miał już silne poparcie. Duchowieństwo , mieszcza
nie i chłopi nastawieni byli przeciw szlachcie, a król umiał wykorzystać te nastroje, by rozgro
mić szlachecką opozycję. Udało mu się także uniknąć odpowiedzialności za rozpoczęcie fińskiej 
wojny. Przy pomocy wrogich szlachcie stanów i swojego srebrnego młoteczka przeforsował tzw. 
„akt jedności i bezpieczeństwa'', który znacznie poszerzył zakres królewskiej władzy. W zamian 
za szereg ustępstw „riksdagu", które praktycznie czyniły go jedynowładcą, Gustaw III zniósł naj
ważniejsze przywileje szlachty, karząc tych, którzy podnieśli niegdyś rękę na koronę jego ojca, 
a teraz szarpali jego własne berło . 

Wszelkie dobra szlacheckie, poza samymi dworami, mogły być odtąd nabywane przez chłopów. 
Chłopi otrzymali też prawo wykupu gospodarstw należących do korony i przyznano im pełne 
prawa do posiadanej ziemi, co znaczyło , że szlacheckie prawo do polowań rozciągało się także 
na włościan. O nominacjach miały odtąd decydować wyłącznie zasługi, więc szlachta i stany nie
szlacheckie otrzymały równy dostęp do większości urzędniczych stanowisk. Te egalitarne refor
my przeprowadzone na kilka miesięcy przed wybuchem Rewolucji Francuskiej oznaczały spo
łeczną rewolucję i przyczyniły się znacznie do politycznego i gospodarczego awansu szwedzkiego 
chłopstwa w XIX wieku. Ekonomiczna dominacja szlachty została złamana; w ciągu kilku lat 
szlachta miała utracić blisko jedną piątą posiadanej ziemi. „Riksdag" zakończył obrady, stany 
się rozjechały, a uwięzieni arystokraci mogli być już wypuszczeni na wolność -akurat tego lata, 
gdy w Paryżu szturmowano Bastylię , a echa Rewolucji Francuskiej docierały aż do odległej Szwe
cji, gdzie władza arystokracji była już na zawsze złamana. 

Jednak wojna z Rosł· ą wciąż trwała i „riksdag" przyznał na nią środki. Szwedzka flota przybrzeż
na poniosła klęskę atem 1789 r. w potyczce w cieśninie Svensksund. Następnego lata obie połą
czone floty, przybrzeżna i pełnomorska, pod dowództwem samego Gustawa III, uwięzione zo
stały w Zatoce Wyborskiej i dopiero na początku lipca Szwedom udała się słynna, okupiona 
ciężkimi stratami ucieczka. Po kolejnej bitwie morskiej w Svensksund (lipiec 1790 r.), zakończo
nej ostatnim wielkim zwycięstwem szwedzkiego oręża, Katarzyna zgodziła się podjąć pokojo
we rokowania. Pokój zawarty miesiąc później we wsi Varala oznaczał obustronną rezygnację 
z terytorialnych roszczeń, a zatem powrót do status quo ante bellum. 
Gdy tylko Gustaw III powrócił do stolicy, poseł francuski zażądał, aby nowa narodowa flaga Fran
cji („la tricolore") była przyjęta i uznana w szwedzkich portach. Szwedzki król, nie chcąc się na 
to zgodzić, szukał poparcia u carycy Katarzyny, z którą właśnie się pojednał. Caryca zgadzała 
się wprawdzie z argumentacją Gustawa, ale zwróciła uwagę , że przecież sam Ludwik XVI zmuszo
ny był uznać „la tricolore", zatem odmowa jej uznania za granicą nie mogła już niczego zmienić. 
Choć wolność, równość i braterstwo nie należały bynajmniej do haseł Gustawa III, on sam do
konał właśnie rewolucji i przyczynił się do likwidacji głównych przywilejów stanu szlacheckie
go. Jednakże lepiej od wielu innych zdawał sobie sprawę , że idee Rewolucji Francuskiej zagra
żały władzy królewskiej daleko poza granicami Francji. W trakcie wojny rosyjskiej marzyła mu 
się wspólna zbrojna interwencja -pod jego przewodem -z udziałem koronowanych głów Euro
py, i wyobrażał sobie, że pewnego dnia dokona triumfalnego wjazdu do Paryża, przywracając 
na tron francuską parę królewską i zaskarbiając sobie tym samym jej dozgonną wdzięczność. 

W Paryżu już od paru lat przebywał młodszy hrabia Axel von Fersen, szwedzki arystokrata, świa
towiec i lew salonowy, który miał romans z królową Marią Antoniną. Jako człowiek honoru, pra
gnął on ocalić francuską rodzinę królewską z rąk zbuntowanych poddanych. Król szwedzki był 
wtajemniczony w te plany i wiosną 1791 r. udał się do Aachen w pobliżu granicy francuskiej , 
gdzie w otoczeniu francuskich arystokratów-emigrantów, którzy sławili go jako wybawcę, z ze
garkiem w ręku oczekiwał na przyjazd francuskiej pary królewskiej, bowiem umyślny kurier 
przyniósł mu wiadomość, że szczęśliwie udało im się opuścić Paryż w karecie powożonej przez 
Fersena. Jednak kareta nie nadjechała, a następnego dnia króla zbudziła wieść, że zbiegów aresz
towano w Varennes i odstawiono pod strażą do Paryża. W ten sposób wielki plan Gustawa spełzł 
na niczym, lecz król poświęcił wiele starań, aby powołać koalicję mocarstw przeciw francuskiej 
rewolucji. Jednak antagonizmy pomiędzy dworami Europy były zbyt duże i choć udało mu się 
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zawrzeć sojusz z Katarzyną, popadł w niełaskę Prus i Austrii. Było to na rok przed drugim rozbio
rem Polski i między mocarstwami nie było jeszcze zgody co do podziału polskiego łupu. A tym
czasem, Gustaw III marzył o tym, by zostać królem Polski i liczył tu na pomoc Rosji. Ponoć przy
mierzał nawet polskie stroje i upodobał sobie zwłaszcza szamerowaną taratatkę (wg słownika 
B. Lindego taratatka to kapota polska). 

Idee Rewolucji Francuskiej dotarły już do szwedzkiej stolicy i hasła amerykańskiej Deklaracji 
Niepodległości, sławiącej równość i prawa człowieka, znalazły w oświeconych kręgach żywy 
oddźwięk. Benjamin Franklin, który reprezentował swój kraj w Europie, w okresie gustawiań
skiej dyktatury był postacią ubóstwianą w szwedzkich dworach, gdzie zakładano właśnie wy
nalezione niedawno piorunochrony i gdzie przestano się już kulić ze strachu przed groźnymi 
pomrukami z góry. Także francuska konstytucja z roku 1791 brała w obronę naturalne prawa 
człowieka- te prawa, które w Szwecji łamano . Niebawem edykt królewski zakazał całej szwedz
kiej prasie zamieszczania jakichkolwiek informacji o rewolucji francuskiej. Rewolucyjne wieści 
docierały jednak do pewnych arystokratycznych kręgów, w których -zanim we Francji rozsza
lał się rewolucyjny terror -sławiono pod niebiosa idee wolności i równości. W tych kręgach żywe 
były hasła sprzeciwu wobec tyranii, tak więc w Sztokholmie przez wszystkie te lata krążyły bez 
przerwy pogłoski o spiskach przeciwko królowi. 

Sytuacja monarchy nie była teraz zbyt wesoła. Rozgoryczona szlachta, mszcząc się za wydarze
nia z 1789 roku, trzymała się z dala od dworu, pozbawiając go przez to części jego splendoru. 
Podczas „riksdagu" w Gavle, który zebrał się z początkiem 1792 r. aby roztrząsać kwestie go
spodarcze, król zaprosił stany na egzamin publiczny młodego następcy tronu. Szlachta przyby
ła tam tłumnie, lecz zaraz po przesłuchaniu demonstracyjnie opuściła zgromadzenie, gardząc 
wydanym z tej okazji królewskim obiadem. Gustaw nie umiał powstrzymać wybuchu wściekło
ści , co odnotowano ze złośliwą satysfakcją. Gdy na ostatnim posiedzeniu „riksdagu" król pra
gnął uhonorować zdolnego polityka Frietzsky'ego przyznając mu Krzyż Komandorski Orderu 
Wazów, ten skromnie odmówił przyjęcia zaszczytu, co w owych czasach było czymś niesłycha
nym. Podobne demonstracje niechęci głęboko raniły Gustawa III, monarchę spragnionego okla
sków i chwały. Zmęczyły go także młodzieńcze rozrywki. Pracował teraz gorączkowo, spędzając 
część tygodnia w pałacu Haga, w gronie najbliższych współpracowników, z dala od życia dwor
skiego, wystawnych balów i reprezentacji. Pewnego dnia, w styczniu 1792 r. kiedy pracował sa
motnie w pałacowym pawilonie, obserwowało go przez okno dwóch ludzi, zamierzających po
rwać króla. Zabrakło im jednak odwagi. Byli to Jacob Johan Anckarstrom i Claes Fredrik Horn. 
Król szwedzki nie miał wówczas pojęcia, że tuż za oknem stał jego przyszły morderca i nie prze
czuwał, że za dwa miesiące przyjdzie mu umrzeć. 

Czasy Gustawa złocił blask, pełen fantazji, cudzoziemski, próżności blask i blichtru, jeśli 
chcesz. Lecz było w nim słońce„. Tak pisał szwedzki poeta Esaias Tegner w swojej Pieśni 
z 5 kwietnia 1836 r. i tak do dzisiaj wielu Szwedów wyobraża sobie czasy gustawiańskie. Ta fa
scynująca i pod wieloma względami osobliwa epoka miała wielkie znaczenie dla rozwoju szwedz
kiej kultury. Co zaś szczególne, ta wielka epoka w szwedzkiej literaturze i sztuce była nierozer
walnie związana z osobą Gustawa III i dobiegła końca wraz z jego zniknięciem ze sceny. 

W epoce wolności kulturalnemu życiu Szwecji ton nadawała arystokracja, a gdy artyści i uczeni 
wyłaniali się z mieszczaństwa lub chłopstwa, wcielano ich przez nobilitację do pierwszego sta
nu w królestwie. Wielu arystokratów patronowało literaturze, a ich dwory były centrami kultu
ry na ubogiej szwedzkiej prowincji. Pod ich dachy bez trudu trafiały najnowsze prądy w sztuce 
i odkrycia naukowe. Do najciekawszych z tych arystokratów-intelektualistów należał Carl Gu
stav Tessin, budowniczy do dziś stojącego zamku królewskiego w Sztokholmie i nauczyciel mło
dego księcia Gustawa. Po gustawiańskim przewrocie nastąpiła wielka zmiana. Ustał przepływ 
ludzi kultury z mieszczaństwa do arystokracji, ruszyły szerokim frontem stany nieszlacheckie 
i nowa, mieszczańska klasa średnia zdominowała szwedzkie życie kulturalne. Gustaw III stał się 
najwyższą wyrocznią w kwestii dobrego smaku i wszyscy wybitni ~rtyści pracowali teraz dla 
niego, otoczeni jego mecenatem. 
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Sceny z życia dworu Gustawa lll 
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Wnętrze Królewskiej Opery Szwedzkiej za czasów Gusta\va lll 
Obraz G. Nyblaeusa 
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Nowa mieszczańska kultura miała świadomy charakter narodowy. Gustaw III sam stanął na jej 
czele, nie szczędząc wysiłków, aby stworzyć narodową dramaturgię i kładąc podwaliny pod 
szwedzką operę. Przy rynku Gustawa Adolfa architekt Carl F. Adelcreutz wybudował wspaniały 
budynek opery, gdzie szwedzcy poeci wystawiali swoje tragedie oparte na motywach historycz
nych. Sam król- z pomocą innych -napisał kilka sztuk i oper w duchu narodowo-romatycznym. 
Największą sławę zyskała jego tragedia liryczna Gustaw Waza, wystawiona w roku 1786. Kompo
zytorem był Johann G. Neumann, który napisał też muzykę do dzieła Cora iAlonzo, wykonane
go na otwarcie Opery. Innym znaczącym kompozytorem operowym, działającym za czasów Gu
stawa III, był Francesco Antonio Uttini, który przybył do Szwecji na zaproszenie Lovisy Ulryki, 
małżonki króla Adolfa Fryderyka. Wystawiano opery takich kompozytorów, jak: Piccini, Monsi
gny, Gretry, Dezede. Często grywano Glucka - premiera Orfeusza i Eurydyki miała miejsce 
w Sztokholmie w 1762 roku, dwanaście lat wcześniej zanim ją wystawiono w Paryżu. W roku 
1771 Gustaw III założył Królewską Akademię Muzyczną wraz z konserwatorium -obecną Kró
lewską Wyższą Szkołę Muzyczną w Sztokholmie, najstarszą poza Włochami uczelnię muzyczną. 

Przedmiotem szczególnej troski króla był język szwedzki. Pomimo licznych zapożyczeń łaciń
skich, niemieckich i francuskich odnalazł on swój kształt za panowania Gustawa III. Do jego 
poprzedników należał Olof von Dalin, który uczynił z języka szwedzkiego bogaty i czysty mate
riał dla myśli. Dalin, a także botanik Carl von Linne (Linneusz) -autor dzienników podróży i ksią
żek popularnonaukowych, oraz podobni im pionierzy gustawiańskiego Oświecenia, nadali swe
mu językowi narodowemu nowoczesne brzmienie. Wielkie znaczenie dla języka szwedzkiego 
miała stworzona przez Gustawa III w roku 1786, oparta na wzorach francuskich Akademia 
Szwedzka, do której zadań należało „doskonalenie języka" . 18 członków Akademii przeprowadzi
ło reformę pisowni i rozpoczęło prace nad wielkim słownikiem szwedczyzny. Do dzisiaj pracę 
nad słownikiem doprowadzono do litery „s". (To właśnie Akademia Szwedzka przyznaje literacką 
Nagrodę Nobla, którą wśród innych wyróżniono Reymonta, Sienkiewicza, Miłosza i Szymborską.) 
Do wybitnych pisarzy czasów gustawiańskich należeli : Johan H. Kelłgren, Carl G. af Leopold, 
Thomas Thorild, i Bengt Lidner. Była wśród nich kobieta -Anna M. Lenngren; był wreszcie poeta
trubadur Carl M. Bellman, który w roku 1790 opublikował swoje słynne Posłania Fredmana. 

Epoka gustawiańska przyniosła też rozkwit szwedzkich sztuk plastycznych z nazwiskami o mię
dzynarodowej renomie, jak Carl Gustaf Pilo - genialny malarz rokoka, portrecista Alexander 
Roslin, pejzażysta Elias Martin i]ohan Tobias Sergel, największy ze szwedzkich rzeźbiarzy XVIII 
wieku. Pod panowaniem Gustawa III wykształcił się specyficzny styl gustawiański. Przejawił się 
w architekturze i wystroju wnętrz jako reakcja na powierzchowność rokoka, stanowiąc zwrot 
ku ideałom klasycznym. Działał w tym czasie sławny projektant mebli Georg Haupt, a słynne ze 
swoich fajansów manufaktury Rórstrand i Marieberg w II poł. XVIII w. przeżyły okres rozkwitu. 

O ile język szwedzki był przedmiotem szczerej troski Gustawa III, to teatr - a zwłaszcza teatr 
szwedzki - był jego prawdziwą pasją. Król niewątpliwie był wybitnym reżyserem i zapalonym 
aktorem.Już 14 dni po śmierci Adolfa Fryderyka, w roku 1771 nowy król zwolnił francuską tru
pę komediantów, która od prawie dwudziestu lat grywała w Sztokholmie i na zamkach królew
skich. Rok później szwedzka trupa pod dyrekcją Pettera Stenborga dała w teatrze Bollhus przed
stawienie, na którym była królewska rodzina. Publiczność reagowała gorącym aplauzem, tym 
bardziej, że grano po szwedzku. Zespół Teatru Królewskiego grywał na scenach pałacowych 
w Drottningholm, Gripsholm i Ulriksdal. Król sam najczęściej udzielał się w tych przedstawie
niach, razem z członkami dworu zainteresowanymi teatrem. W annałach można znaleźć na przy
kład zapis z Nowego Roku 1775-76, kiedy to w ciągu dwóch tygodni na zamku Gripsholm dano 
osiem przedstawień , na które złożyło się sześć dużych tragedii i cztery rzeczy mniejsze. Król za
grał ważne role w takich sztukach, jak: Dżyngis-chan Woltera, Rhadamiste et Zenobie Crebil
lona, Atalia Racine' a i Cynna Corneille' a. Lecz tego było już za wiele dla dworskich stróżów mo
ralności ; chwalono wprawdzie talent króla, ale ganiono jego zbytnią miłość do teatru. 
Szczególnie oburzenie budził fakt, że król przychodził na posiłki w kostiumach teatralnych; uzna
no także za dwuznaczne, że monarcha występuje jako republikanin Cynna lub jako arcykapłan 
w świątyni jerozolimskiej. 
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Gustaw III w jednej ze swoich ról aktorskich 
Obraz P. Hillestroma 

Krytyka odniosła skutek i król zmuszony był zrezygnować ze swoich aktorskich ambicji -zwłasz
cza pod wpływem krajowej opinii, gdyż według raportów, w związku z rolą żydowskiego arcy
kapłana pojawiły się plotki, jakoby król zmienił wyznanie. Odtąd musiał się zadowolić samą reży
serią, ewentualnie urządzaniem dworskich festynów i wielkich karuzeli. Któregoś razu, gdy 
najmłodszy z braci króla wracał do Gripsholmu, już z dala od zamku napotkał gromadę furii 
i duchów będących na usługach wielkiego czarownika Merlina, który-jak mu powiedziano -wię
ził na zamku księżniczkę. Następnie przyszła mu na pomoc dobra wróżka, która po ciężkich wal
kach wprowadziła go na zamek, gdzie w kolejnych komnatach musiał uwalniać rycerzy, odnajdo
wał śpiących generałów króla Gustawa n Adolfa i mnóstwo innych postaci z historii i z mitologii, 
aby je zbudzić ze snu przy pomocy czarodziejskiej różdżki. Wszystko to ukoronowały deklama
cje ku czci młodego księcia, po czym całe towarzystwo udało się do pałacowego teatru na przed
stawienie komedii. Tym wszystkim dorosłym dzieciom nie brakowało energii ani fantazji. 

Teatralna mania Gustawa III na tym się nie kończyła. Wprowadził modę na tzw. „strój szwedz
ki", noszony dosyć często przez dworzan. Etykieta dworska, już przedtem skomplikowana, sta
ła się teraz tym bardziej wymyślna, wzbogacona o szereg scenicznych wskazówek, związanych 
z graną przez Gustawa rolą króla. Wprowadzono na przykład, na wzór francuskiego ,,leve" spe
cjalny ceremoniał królewskiego przebudzenia. Z powagą traktowano obowiązek całowania w 
rękę i żona ambasadora Austrii, która nie chciała ucałować ręki królowej, została-jako nie przed
stawiona -wyrzucona przez mistrza ceremonii z przyjęcia w Domu Giełdy, gdzie obecna była 
para królewska. Na skutek tego incydentu na parę lat zerwano związki dyplomatyczne z Austrią. 

A jaki był Gustaw III jako człowiek? Niełatwo na to odpowiedzieć, był bowiem naturą złożoną, 
być może najbardziej skomplikowaną postacią spośród koronowanych głów Szwecji. Budził za
razem podziw i nienawiść. Nikt nie był wobec niego obojętny. Wcześnie zwrócono uwagę na jego 
wybitne zdolności, lecz także na jego kaprysy i pychę oraz skłonność do aktorstwa i obłudy. 
Z biegiem lat stal się bardziej zamknięty w sobie, oddając się wręcz melancholii. Nie miał osobi
stych przyjaciół, a jego małżeństwo z księżniczką duńską Zofią Magdaleną nie było szczęśliwe. 
Królowa nie podzielała jego zainteresowań i w pewnych okresach małżonkowie byli sobie cał
kiem obcy. Radość z narodzin najstarszego syna, który przyszedł na świat w roku 1778, zmąco
na była przez złośliwe plotki o jego nieprawym pochodzeniu. Gdy w roku 1782 urodził się ko
lejny syn -książę Smalandii -ojcowska radość trwała krótko, bowiem rok później chłopiec zmarł. 

Szef królewskiej kancelarii Ulrik Schaeffer zapisał w marcu 1779 r. kilka gorzkich uwag: Nie
zwykle trudno opisać charakter, w którym się kryje aż tyle sprzeczności. jest uzdolniony 
ponad miarę, ma niebywale dobrą pamięć. Miły w obejściu, uprzejmy i ludzki, umie praco
wać kiedy zechce. Ale pomimo tych zalet, których codziennie daje nowe świadectwa, chyba 
żaden z panujących nie był tak nie lubiany jak on. Nawet ludzie z jego bliskiego otoczenia 
nie cierpią go i ośmieszają go za jego plecami„. Powody niepopularności monarchy to we
dług Schaeffera: brak zorganizowania, jego umiłowanie rozrywek i luksusu, jego kaprysy, teatral
na afektacja, system promocji faworytów i nieumiejętność dobierania sobie zaufanych osób. 
Jednak męczeńska gloria złagodziła nieco surowość opinii o Gustawie III, bowiem w ostatnich 
swoich dniach zachowywał się nad wyraz szlachetnie i godnie. Chociaż wiele współczesnych mu 
relacji wciąż opisuje tego „króla-czarusia" jako fenomen obłudy i nikczemności. Taki wizerunek 
króla konkuruje w dzisiejszej literaturze z obrazem ukształtowanym przez królewską propagan
dę, który był żywy jeszcze w XIX wieku. Jest także perspektywa pośrednia - uznaje się talenty 
i duchowy rozmach tego monarchy, nie przymykając oczu na jego despotyzm. 

Postać Gustawa III do dziś potrafi zaciekawiać i budzić fascynację, a jego zasługi, położone 
w wielu dziedzinach -nie tylko na polu kultury- są niepodważalne. Ważył się myśleć o ojczyź
nie w wielkim stylu -pisał o nim poeta romantyk Erik Gustaf Geijer. I może to właśnie, w osta
tecznym rozrachunku, najbliższe jest prawdy o królu Gustawie III. 
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Radca Ambasady Królestwa Szwecji 
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Plac przed zamkiem królewskim w Sztokholmie, po lewej gmach opery 
Królewska Opera Szwedzka w czasach Gustawa III 
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SMIERC 
Gustawa III 

JAN H. AMBERG 

Opozycja przeciwko Gustawowi III po roku 1786 straciła swoje oparcie w szerokich warstwach 
społecznych , stawała się coraz bardziej eklektyczna, rozbita na grupy o przeciwstawnych poglą
dach. Część przeciwników króla spośród szlachty życzyła sobie powrotu do konstytucji z epoki 
wolności i przywrócenia szlacheckich przywilejów, podczas gdy inni, zarówno szlachta jak ista
ny nieszlacheckie, skłaniali się ku radykalnym ideałom wolności i równości. Poglądy wielu kry
tyków króla były mieszanką haseł radykalnych i arystokratycznych. 
Tymczasem niechęć do królewskiego despotyzmu jednoczyła te ugrupowania. Do głównych grze
chów króla zaliczano zwłaszcza wojnę 1788 r. i „riksdag" z roku 1789. Powszechnie panowało 
przekonanie, że dopuścił się złamania praw kardynalnych. Najbardziej radykalni krytycy uwa
żali , że król złamawszy umowę społeczną stał się klasycznym tyranem i wręcz mordercą - jako 
ten, który skazał na śmierć przywódcę buntu w Anjałi. Zasłużył sobie tym samym na los Cezara. 
Ale niewielu tylko było w stanie podjąć się roli Brutusa. 
Jednym z tych nielicznych był szlachcic, ziemianin i były oficer gwardii, kapitan Jacob Johan 
Anckarstrom. Urodził się na dworze Lindo w Uppłandii w 1762 r. Jego ojciec- gorący zwolennik 
Rousseau, ale także właściciel fabryki saletry, który zakładał też sady owocowe i wprowadzał 
pierwsze maszyny rolnicze -wychował synów w prosty, surowy sposób. Anckarstrom został ofi
cerem gwardii koronnej i arendował parę majątków. Kiedy w 1790 r. osiedlił się w Sztokholmie, 
był człowiekiem zamożnym. Później , spowodowana przez wojnę inflacja podkopywała jego fi
nanse. Była to ponoć jedna z przyczyn jego wrogości wobec króla. W plany zamachu nie zamie
rzał w gruncie rzeczy nikogo wtajemniczać, była to bowiem sprawa osobista. Jednak ze wzglę
dów towarzyskich i ideologicznych przyłączył się do opozycji; „riksdag" 1789 r. dostarczył mu 
dostatecznych powodów do niechęci dla Gustawa HI. Rok później został oskarżony o obelżywą 
mowę przeciwko królowi i w 1792 r. jego proces nie był jeszcze zakończony. 
Anckarstrom nie mógł jednak dokonać zamachu w pojedynkę. Zimą 1791-92 poznał dwóch in
nych oficerów, hrabiów Claesa Horna i Adolfa Ribbinga, którzy obaj wywodzili się z wrogich 
królowi, arystokratycznych środowisk. Ribbing był jednak dużo bardziej radykalny społecznie 
od konserwatywnego w tej kwestii Anckarstroma. Horn miał ponoć kłopoty finansowe i był 
u Anckarstroma zadłużony. 

Pod kierownictwem 72-łetniego generała Pechlina zawiązał się spisek, którego celem było oba
lenie Gustawa III. Anckarstrom wziął na siebie rolę królobójcy. Do spisku należał także Jacob 
von Engestrom, autor projektu nowych praw podstawowych, który gwarantował wprąwdzie 
dominację szlachty, lecz przynosił także rozwiązania o bardziej postępowym charakterze. Smierć 
króla miała być sygnałem do wojskowego przewrotu. Konspiratorzy planowali następnie powo
łać rząd regencyjny, przychylny reformom. Spiskowcy byli gotowi przystąpić do akcji już w trak
cie „riksdagu" w Gavłe , lecz sytuacja polityczna nie sprzyjała jeszcze wówczas zamachowi. Do
piero bał maskowy w sztokholmskiej Operze stwarzał ku temu dogodną okazję . 
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W piątek 16 marca 1792 r. na jeziorze Brunnsviken u podnóża pałacu Haga odbył się wielki 
kulig i przed królem, który oglądał kawalkadę , przedefilowała niemal cała opozycja. Po połu
dniu Gustaw III wybrał się na kolację do gmachu Opery w towarzystwie kilku panów ze swej 
świty. Horn i Anckarstróm udali się tam tego dnia o wpół do jedenastej wieczorem. Anckarstróm 
był ubrany w domino z czarnej tafty, okrągły kapelusz i białą maskę z papier-mache. Przy sobie 
miał parę nabitych skałkowych pistoletów, które pożyczył od Horna, a w rękawie ukrył długi 
nóż. 

W ten sposób rozpoczął się w Operze ten świetnie wyreżyserowany dramat, który zgodnie 
z wymogami gatunku zakończyć się miał śmiercią króla - jak prawdziwa sztuka gustawiańska 
w podniosłym , tragicznym stylu. Nie zabrakło nawet obowiązkowego bileciku z przestrogą, przy
niesionego przez pazia królowi podczas kolacji. Bilecik skreślony był ręką podpułkownika Lil
liehorna -konspiratora, którego opadły wyrzuty sumienia. Król wcześniej już dostawał podob
ne ostrzeżenia, nie zmienił więc planów i po kolacji zszedł na maskaradę do sali operowej, gdzie 
dzięki zachętom spiskowców zebrało się mnóstwo gości. Tłok na balu miał ułatwić zamach. Za
nim jednak król zszedł, zatrzymał się przy oknie łoży spoglądając z góry na salę. Wedle słów 
jego adiutanta, stał tak przez kwadrans jak „obraz w swojej ramje". Na sali pod nim zebrało się 
już kilka czarnych masek. Teraz była okazja, żeby strzelić -powiedział król -zejdźmy na dół, 
maskarada zdaje się wesoła . 

Horn i Anckarstróm śledzili Gustawa idącego w stronę sceny, którą tak bardzo ukochał. Ktoś 
z tłumu pozdrowił go słowami Bonjour, beau masque! Kiedy król był na scenie, otoczony grupą 
masek, padł strzał Anckarstróma. Tylko stojący najbliżej spostrzegli co się dzieje, podczas gdy 
orkiestra grała dalej kadryla. Strzał trafił króla w plecy, tuż nad lewym biodrem, ale nie był 
śmiertelny, co wprawiło spiskowców w konsternację. Król nie upadł, nie wydał nawet okrzyku; 
powiedział tylko do stojącego przy nim barona von Essen:je suis blesse (festem ranny). Baron 
pomógł rannemu dojść do prywatnego pokoju na tyłach loży królewskiej i przytomnie wydał 
rozkaz zamknięcia wszystkich drzwi, aby nikt nie mógł opuścić budynku Opery. Spiskowcy pod
nieśli krzyk: Pożar! i rzucili się ku drzwiom, ale panika nie wybuchła. Kordon straży wezwanej 
z odwachu otoczył publiczność na sali. Jeszcze wcześniej przybył szef policji, Liljensparre, na
tychmiast wydając rozkaz zdjęcia masek i okazania tożsamości. Odnaleziono szybko broń i już 
nazajutrz Liljensparre mógł aresztować sprawcę -Anckarstróma, którego zdradziły wyrzucone 
przez niego pistolety. 
Po wystrzale król natychmiast otoczony został przez tłum dy.gnitarzy z korpusem dyplomatycz
nym włącznie. Ranny prowadził z nimi uprzejmą rozmowę , podczas gdy plama krwi wciąż rosła 
na jego szarym płaszczu i tapicerce sofy, gdzie spoczywał. Po opatrzeniu rany przez medyków 
zaniesiono króla do karety na fotelu, co dało mu okazję do dowcipnego komentarza rzuconego 
w stronę dyplomatów: Niosą mnie jak papieża! W drodze na zamek męczyły go bardzo wstrzą
sy karety, ale już przy zamkowych schodach starał się przybrać spokojną i wesołą minę, pozdra
wiał tłumy zebrane wokół powozu i rozmawiał łaskawie z każdym, kto się do niego zbliżył. Całe 
towarzystwo z opery odprowadziło go do sypialni, a wraz z nim część tłumu z ulicy- tak, że król 
rozbierany był i kładziony niemal na oczach publiczności. W komnacie zrobiło się tak tłoczno, 
duszno i gorąco, że lekarze musieli zaprotestować, a wtedy sam pacjent bardzo grzecznie wy
prosił całą tę gromadę. 

Początkowo uznano, że rana nie zagraża bezpośrednio życiu króla. Pozostał politycznie aktyw
ny i leżąc w łóżku przyjmował liczne dowody sympatii. Wielu przedstawicieli opozycji śpieszyło 
teraz zadeklarować swój wstręt do czynu Anckarstróma i przy łożu chorego rozgrywały się łza
we sceny pojednania. O heroizmie króla mówi wiele świadectw, także ze strony osób, które wcze
śniej nie wyrażały się pochlebnie o monarsze. Nie ulega wątpliwości, że swoją rolę umierające
go króla Gustaw III odgrywał wyjątkowo godnie i z talentem. Właściwie nie był odważny- twier
dzi hrabia Gustaf Mauritz Armfelt, osoba bliska królowi. Przez całe życie towarzyszył mu wro
dzony lęk -w sprawach drobnych; lecz mimo to, w decydujących chwilach, gdy trzeba było 
stanowczości i odwagi, potrafił je okazywać i przychodziło mu to z niesk01iczoną łatwością 
i wdziękiem . 
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Ogłoszenie prasowe z 16 marca 1792 roku o halu maskowym w operze sztok.J1olmskiej 
Scena wyohrażająca zamach kapitana Anckarstróma na króla Gustawa Ili (grawiura J. M. Willa) 
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Sceny wyobrażające egzekucję zabócy i opatrywanie ran króla po zamachu 
Grawiury J. M. Willa 
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Sceny wyobrażające ukaranie spiskowców po zamachu na króla 
Grawiury j. M. Willa 
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Hrabia Claes Fredrik Horn ( 1763-1823). Portret C. F. von Bredy (fragment) 
Hrabia Adolf Ludvig Ribbing ( 1765-1843). Portret nieznanego malarza (fragment) 

Kapitan Jakob Johan Anckarstróm (1762-1792) 
Grawiura B. Gautera według F. Bonneville'a 



Autentyczny strój, w którym król Gustaw III 
pojawił się podczas tragicznego balu maskowego 
16 marca 1792 (po prawej) 

Broń, którą posiadał ze sobą podczas 
balu maskowego kapitan Anckarstróm (na dole): 
dwa pistolety skałkowe i nóż. 
Po oddaniu strzału zamachowiec 
pozbył się obu pistoletów, 
znalezionych później przez policję . 
Między pistoletami leżą nuty kontredansa, 
granego w chwili zamachu na króla. 
Dyrygent zaznaczył na nich 
specjalnym znakiem 
między trzecią a czwartą pięciolinią takt, 
w którym padł tragiczny strzał 
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W ciągu ostatnich dni król wymagał, aby czhnkowie jego świty bez przerwy coś mówili. Nie 
było to proste, gdyż brakowało tematów. Nie \volno było mówić o zamachu, wspominać o Rewo
lucji Francuskiej, ani rozmawiać o teatrze, sprawach publicznych, czy o rządzie tymczasowym, 
na czele którego stanął brat króla, książę Karol. Król nie chciał zwłaszcza wiedzieć nic bliższego 
o spisku i konspiratorach. Wiedział jednak, że aresztowano Horna, Ribbinga, Lilliehorna, Pe
chlina i -przede wszystkim -Anckarstróma. 
Wkrótce okazało się, że rana Gustawa III - jak na możliwości ówczesnej medycyny - jest bardzo 
poważna. Operację uznano za niewskazaną, rana ropiała, wdała się gorączka i król zmarł 
29 marca 1792 roku. Miał wówczas zaledwie 46 lat. 
Spisek, o którym z początku sądzono , że ograniczał się do wąskiej grupy, okazał się szeroko 
rozgałęziony. Kiedy zaczęto dochodzenie i posypały się aresztowania, wiele osób miało powody 
do obaw. Parę tygodni później niejeden odetchnął z ulgą, gdy następca Gustawa -książę Karol 
i jego doradcy kazali ograniczyć zasięg śledztwa. Obawiano się, że w końcu cała opozycja znaj
dzie się w saku, jak to ujął Liljensparre. Nie życzył sobie tego regent, który po pierwsze -sam 
mógł mieć coś do ukrycia, a po drugie - nie chciał wchodzić w konflikt z wrogami zmarłego 
brata. W oczach nowego reżimu to właśnie stronnicy Gustawa III stwarzali teraz największe 
społeczne zagrożenie. 

Dlatego wiele osób pośrednio zamieszanych w spisek uniknęło przesłuchań. Połowę z czterdzie
stu aresztowanych przed śmiercią króla po paru tygodniach zwolniono. W późniejszym proce
sie uniewinniono dalszych czterech, a w stosunku do kilku ograniczono się do kary paru tygo
dni więzienia i utraty zajmowanych stanowisk. Pięciu z oskarżonych skazano na śmierć, lecz 
czterech z nich książę regent ułaskawił skazując ich tylko na wygnanie (Horn, Ribbing, Liłlie
horn i porucznik Ehrensvard). 
Ta pobłażliwość budziła powszechne zdumienie, wielu zaś oburzała. Nie mogla ona dotyczyć 
oczywiście Anckarstróma. Po zabójstwie króla charakter tego dziwnego człowieka odmalowy
wano w najczarniejszych barwach, ale większość z tych opinii nie ma wartości historycznej. Po 
wyroku sądu apelacyjnego Sąd Najwyższy skazał Anckarstróma na trzy dni publicznej chłosty, 
a następnie na ścięcie i poćwiartowanie. Skazany zachował jednak swój tytuł szlachecki, a jego 
majątek nie uległ konfiskacie. Po karze chłosty wykonanej na trzech różnych rynkach Sztokhol
mu, stracono Anckarstróma na wzgórzu katowskim przy Skanstull, 27 kwietnia 1792 roku. Była 
to ostatnia w Szwecji kara śmierci za przestępstwo polityczne. 

Jan H. Amberg 
Radca Ambasady Królestwa Szwecji 

Fotel, w którym niesiono zranionego w zamachu 
króla Gustawa Ili 
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SWIADKOWIE 
zamachu na Gustawa III 

Wiele osób spośród najbliższego kręgu Gustawa III było w Operze podczas zamachu i pozo
stawiło w swych pamiętnikach szczegółowe opisy tego wydarzenia. Wśród naocznych świad
ków znajdował się kapitan hrabia GustafLówenhielm, który 16 marca 1792 roku był ofi
cerem dyżurnym: 

„16 marca po śniadaniu towarzyszyłem królowi do świeżo wówczas założonych podwalin pod 
Nową Hagę. Zapytałem , kiedy zamek będzie mógł być ukończony.jeżeli dożyję normalnego 
wieku -odparł Król-zdążę mieszkać w nim kilka lat. Potem pojechałem z królem do Brunnsvi
ken by przyjrzeć się wyścigom kłusaków zaprzężonych do san. Po południu udałem się z królem 
na francuski spektakl „Les folies amoureuses", w którym nieżyjący już Deland debiutował jako 
Crispin. Po przedstawieniu król jadł kolację w Operze razem z pierwszym nadwornym koniu
szym baronem Essenem, z pierwszymi łożniczymi De Besche'em, Mollersvardem i Borgenstier
ną oraz porucznikiem huzarów Mornerskich, Stiernbladem. Essen siedział na prawo od króla, ja 
na lewo. Podczas posiłku paź Tigerstedt przyniósł list, który jeden z lokajów dworskich otrzy
mał od nieznajomego. Zgodnie z obowiązującym w tym czasie dworskim obyczajem, odwróci
łem się od krola podczas gdy czytał , ale nakłoniony minami, które Tigerstedt do mnie robił, 
spojrzałem i zobaczyłem duże litery pisane ołówkiem, bez podpisu. To oyło anonimowe ostrze
żenie Lilliehorna. Król wsunął je do kieszeni kaftana, pod pasem. Po posiłku sprtałem go, czy 
mamy się przebrać. Nie -odparł -biegnij na dół do swojejfięknotki! Zatrzyma tylko Essena, 
któremu pokazał anonimowy list. Ten zaklinał go, by zosta na górze. Czy mają myśleć, że się 
boję?- Radła odpowiedź. Wtedy Essen poprosił króla, żeby zechciał pod osłoną założyć kolczugę 
pod kaftan. Lecz wszystko na próżno. Król włożył trójrożny kapelusz i tak zwany wenecki je
dwabny płaszcz- rodzaj peleryny, pozostawiającej gwiazdy orderowe w pełni widoczne na pier
siach, a także małą maskę otaczającą oczy i zakrywającą tylko nos. Był tal{ rozpoznawalny, jakby 
się w ogóle nie przebrał. Najpierw udał się do swojej bocznej loży, na prawo od obserwującego 
go jednego z uczestników balu, i tam ukazywał się przez kwadrans, niczym obraz w ramie, mó
wiąc do Essen a: Teraz jest przecież okazja, by strzelić! Chodź, pójdziemy na dół, maskarada 
wydaje się wesoła i przy;emna. Podczas gdy się tak pokazywal, spiskowcy stali zwartą grupą 
przed lożą i zastanawiali się nad właściwym momentem na strzał. Król, idąc teraz pod rękę 
z Essenem i mając go z prawej strony, przeszedł przez dużą lożą królewską i dalej wzdłuż rzędu 
lóż na lewo od obserwatora.( ... ) 
Zdążył dojść prawie na środek sceny, nieco wyżej niż pierwsze kulisy, po czym znikł w gęstej 
gromadzie masek. Wtedy usłyszałem strzał. Mając wrażenie, że to jakiś swawolny chłopiec albo 
Kieszonkowiec zapalił fajerwerk, pobiegłem wmieszać się w tłum, żeby zaprowadzić porządek 
i znalazłem króla w otoczeniu zbitej gromadki czarnych domin, nadal pod rękę z Essenem i ze 
swoją maską w dłoni. Zapytałem Essena: Co się stało?. Rzuciwszy dookoła badawczym, orlim 
wzrokiem, odpowiedział: jakiś łotr strzelił do króla. Zadne słowa nie zdołają wyrazić szoku, 
którego wówczas doznałem. Wyciągnąłem szpadę i odsunąłem cisnące się na nas domina. Król 
powiedział: Arretez le, mais ne tui faites pas de mal (Zaaresztujcie go, ale nie zróbcie mu 
krzywdy). Z całą pewnością miał na myślijacque'a Clementa, zabójcę Henryka 111, którego na
tychmiast uśmiercono , przy czym sprawcy pozostali nieznani. Ktoś ze straży przybocznej, wi-
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dząc moje poczynania, też wyciągnął szpadę i za moim przykładem odepchnął gapiów z tyłu za 
królem; zrobiło się więc trochę miejsca wkoło nas, tyle co na odległość szpad. Pollet, kapitan 
pułku Psilanderhjelmskiego-wyjątkowo wysoki i o donośnym glosie- zawołał do odźwiernych: 
Zamknąć drzwi, i posłuchali. Król powiedział: je me sensfaible, conduisez moi dans mes 
appartements (Słabo mi, zaprowadźcie mnie do moich apartamentów). Essen wykonał po
lecenie. Ja i mój kolega, hrabia Taube, nowo powołany do straży przybocznej, stanęliśmy przy 
nim. („.) Potem, kiedy go położono na sofie w małym gabinecie od strony Strommen, kazał mi 
zejść na widownię i zooaczyć, co się tam dzieje, a na zapftania odpowiedzieć, że jest lekko ran
ny. („.) Zdążyłem złożyć królowi raport, kiedy przyszed jego nadworny chirurg Hallman, bar
dzo poruszony i zadyszany. Król powiedział, śmiejąc się: Patrzcie, jak mój gruóy Hal/man sa
pie, pozwolił mu obejrzeć ranę i rozgniewał się na jego niejasne orzeczenie. Zrozum -rzeki-że 
kró{ musi wiedzieć, co mu grozi, a ty masz obowiązek wypowiedzieć się . Na co Hallman od
parł, że to /·est niemożliwe z powodu braku przyrządów do sondażu. Innych lekarzy przy królu 
nie widzia em. („ .) Przyszedf Armfelt, a jego gesty wyrażały rozpacz. („ .) Książę Karol zjawił się 
całkiem załamany żalem i tak slaby, że byłby się osunął na ziemię, gdyby go nie podtrzymało 
dwóch paziów. Łkając, z trudem zdołał wydobyć z siebie tylko: Bracie Gosta! Bracie Gostaf' 

Ulubieniec króla Gu staf Mauritz Armfelt znalazł się na balu maskowym w Operze dopie
ro po morderczym strzale i dowiedział się o tym, co się stało od jednego z dozorców. 
W swoich pamiętnikach opowiada, jak pospieszył do gabinetu króla, gdzie zebrała się świ
ta: 

„Chirurdzy i lekarze przyszli później i zrobili wszystko, co należało zrobić. („.) Potem postano
wiono, że Jego Królewska Mość musi być natychmiast przewieziony na zamek, i polecono, by 
podjechał jego powóz. Król wstał i zrobił nawet dziesięć albo dwanaście kroków. Potem posa
dzono go w fotelu i zaniesiono do powozu, w którym pojechaliśmy z nim tylko baron Essen i ja. 
Ws~ystkie osoby wysokiej rangi i wysokiego stanu szły przy drzwiczkach powozu. num, który 
stopniowo zgromadził się na wieść o nieszczęśliwym zajściu, stal po obu stronach całej drogi 
i dochodziły z niego same tylko westchnienia i lamenty. Droga, choć krótka, zdawała się jednak 
długa. Król dotkliwie odczuwał trzęsienie powozu, lecz potem, gdy doszedł piechotą do wyso
kich schodów prowadzących na dziedziniec, skąd znów miał być niesiony, przybrał wesoły i spo
kojny wyraz twarzy, wszystkich ludzi uprzejmie pozdrawiał, dziękował im i rozmawiał z tymi, 
którzy znaleźli się w jego pobliżu . 

Następnego dnia wstałem i udałem się do pokoi króla, żeby się dowiedzieć, jak się sprawy mają. 
Tam wszyscy wydawali się spokojni. Lekarze i chirurdzy, z wyjątkiem Acrela, uważali, że rana 
raczej nie zagraża życiu. („.) Miano ją sondować i badać o godzinie dziewiątej. Mieszkańcy mia
sta zbierali się małymi grupami na ulicach i placach, wszyscy idąc w kieunku zamku i kościołów. 
Oba dziedzińce zamkowe były cały czas pełne ludzi, których niepokój o stan zdrowia króla 
i złorzeczenia kierowane pod adresem jego wrogów robiły niesłychane wrażenie. („.) Jego Kró
lewska Mość zdawał się spokojny, a nawet wesoły. Zartował z mojego przerażenia, gdy go zoba
czyłem zaraz po zranieniu. („.) Kiedy król skończył rozmowę z nami, weszli lekarze i zaczęto 
sondowanie rany. Zabieg musiał być bardzo bolesny: dłoń Theela weszła prawie cala do rany, 
z której jednak mógł wyciągnąć tylko kilka siekańców, gdyż reszta wcisnęła się głębiej . Podczas 
całej tej dotkliwej operacji król trzymał mnie za rękę , którą co jakiś czas mocno ściskał . Jego 
twarz wykrzywiła się parę razy, ale nie wyrwały mu się ani krzyk, ani skarga. Wszyscy znający 
się na rzeczy, prócz najstarszych, zdawali się pełni nadziei. („.) Tego samego przedpołudnia przy
szedł komendant policji i powiedział, że zabójca został zidentyfikowany i że jest nim Anckarstrom. 
(„.) Powiadomiłem o tym Jego Królewską Mość. Król powiedział: Dwa miesiące temu uchroni
łem go od procesu, który zamierzano mu wytoczyć na Gotlandii. Wiecie jeszcze o innych? 
Nie, Wasza Królewska Mość, ale podejrzanych jest wielu. Tym gorzej„. -odparł król. -Nie chcę 
znać ich nazwisk i odtąd niech nikt nie rozmawia ze mną na ten temat". 

Sekretarz kancelarii królewskiej, Elis Schroderheim, opisuje w swych wspomnieniach 
„Ostatnia choroba i śmierć Gustawa III" makabryczny nastrój przy królewskim łożu boleści 
w reprezentacyjnej sypialni na sztokholmskim zamku: 
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„Przez cały czas choroby król leżał w górnej wielkiej sypialni. Ziąb był w tym pokoju nie do 
opisania, bowiem szybra nie pozwalano nigdy zamknąć; my więc, którzy tam przebywaliśmy, 
musieliśmy z konieczności , zwłaszcza w nocy podczas krótkich chwil, kiedy król drzemał, owijać 
się przyniesionymi ze sobą futrami, schowanymi w górnym rogu pokoju za stołem. Na podłodze 
leżały dywany, dookoła łoża ustawiono wielki parawan z tkaniny gobelinowej, przed którym, 
na małym stoliku, paliła się olejowa lampka z papierowym abażurem; król znosił tylko jej słabe 
światło, a w jego poblasku duży pokój i białe postacie na suficie wyglądały równie dziwnie, co 
ponuro. Na jednym ze słupów na wprost łóżka, i na wprost króla, wisiał nocny zegar, lecz mimo 
to król wciąż pytał, która godzina". 

W swych pamiętnikach Gustaf Mauritz Armfelt opowiada dalej: 

„Wieczorem dwudziestego ósmego król zdawał się w trochę lepszej formie, ustał bowiem jakiś 
rodzaj kaszlu, który uważano za zły znak. („.) Udałem się na spoczynek wcześniej niż zwykle. 
(„.) Ale mój sen został przrwany o północy, kiedy to otrzymałem bilecik od dyżurnego łożnicze
go, pułkownika Wachtmeistera, który donosił, że królowi pozostało już tylko kilka godzin życia. 
Zerwałem się z łóżka pełen niepokoju i zgrozy. Ubrałem się, aby móc zaraz powiadomić królo
wą. Potem, około godziny siódmej, wszedłem do króla, którego zastałem siedzącego w fotelu, 
z głową opartą o rękę kamerdynera. Jego twarz była bardzo zmieniona na skutek wysiłków, 
które robił, żeby pozbyć się dławiącej go flegmy. Powiedział mi jednak, że rana jest sucha, ale że 
wystąpiła w niej gangrena. Przyjął mnie z pogodną miną, podał mi rękę i rzekł: Niedługo koniec 
ze mną. Pamiętajcie o waszym dobrym przyjacielu, kiedy go już nie będzie. W całym pokoju 
zalegała ponura cisza. Po raz pierwszy w ciągu choroby króla zobaczyłem radcę Dalberga, byłe
go przybocznego lekarza króla, człowieka o ogromnej wiedzy teoretycznej.Jego Królewska Mość 
nie lubił go. („.) Lecz gdy w ciągu nocy bóle się wzmogły, posłał po niego. Dalberg przyszedł 
o czwartej rano, a zrobiwszy co tylko mógł, by złagodzić cierpienia, powiedział: Stan Waszej 
Królewskiej Mości nie jest bynajmniej zadowalający. Czy jest niebezpieczny? -zapytał król. 
Tak Wasza Królewska Mość, sumienie i honor nie pozwalają mi tego ukrywać -odparł Dal
berg. Ile godzin mi zostało?- spytał król. Pięć albo sześć- rzekł Dalberg. („.) Potem król przyjął 
komunię, biskup udzielił mu ostatniego błogosławieństwa i odszedł, a my zbliżyliśmy się do 
królewskiego łoża. Patrzył na nas z wyrazem twarzy pełnym dobroci i łagodności, ale nic nie 
mówił . Ująłem jego dłoń i kilka razy ją pocałowałem; uścisnął mnie lekko i spytał Dalberga, któ
ry trzymał jego drugą dłoń badając puls: jaki jest? Nie pamiętam, co Dalberg odpowiedział, bo 
w tym momencie zapytałem Jego Królewską Mość czy pozwoli, bym poszedł po królową, jego 
syna i innych członków rodziny. Wpierw zgodził się, ale zaraz zmienił zdanie i rzekł: Lepiej za
czekać. Czuję senność i chwila dobrze by mi zrobiła. 
Wycofałem się, zamierzając usiąść w fotelu przy kominku. Ledwo zdążyłem tam dojść, gdy Dal
berg zawołał mnie i powiedział: To koniec. Podbiegliśmy wszyscy, ale nie zauważyliśmy_ żadnej 
zmiany na twarzy króla prócz tego, że miał zamknięte oczy. Powiedziałem do Dalberga: Spi. Tak 
-odparł-snem wiecznym. Podniósł mu powiekę i pokazał nam oko, które już zgasło". 

Według Den Svenska Historien, tom JO: 
Gustav Ili, en upplyst envaldsharskare, 
Albert Bonniers Fórlag, Stockholm 
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Opera w trzech aktach 

Libretto 

ANTONIO SOMMA 
według dramatu Eugene'a Scribe'a 

Przekład 

MAKSYMILIAN RADZISZEWSKI 

OSOBY 
Gustaw III, król Szwecji 
[Riccardo, hrabia Warwich]* 
tenor 

Hrabia Ankarstrom, zaufany króla 
[Renato, sekretarz Riccarda]* 
baryton 

Amelia, jego żona 
sopran 

Ulrika, wróżka 
mezzosopran 

Oskar, paź 
sopran 

Christian, marynarz 
[Silvano]* 
bas 

Horn, szlachcic, spiskowiec 
[Samuel]* 
bas 

Ribbing, szlachcic, spiskowiec 
[Tom]* 
bas 

Sędzia 
tenor 

Służący Amelii 
tenor 

Dworzanie, oficerowie, marynarze, 
gwardziści, maski, lud, służba 

Rzecz dzieje się w Szwecji w 1792 roku 

* w nawiasach umieszczamy imiona postaci 
tzw. bostońskiej wersji Balu maskowego 
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SCENAl 
Poranek. Sala audiencyjna w pałacu królew
skim, w głębi wejście do apartamentów Gusta
wa Ili. Deputowani, szlachta, lud, dworzanie, 
przed nimi Horn, Ribbing i ich stronnicy; 
wszyscy czekają na króla. 
Dworzanie i szlachta 
Śpij Gustawie, przyjemne marzenia 
Niechaj władzy umilą ci trud, 
Śpij pod tarczą wiernego ramienia, 
Którym wdzięczny otacza cię lud. 
Horn, Ribbing i ich stronnicy 
I niech ofiar złowrogie wspomnienia, 
Krwawej zemsty niech zbudzi cię ślub, 
Co nie zmilkną wśród fal zapomnienia 
Póki ofiar zieleni się grób! 

SCENA2 
Oskar wychodzi z pokoju króla, za nim ukazu
je się Gustaw III. 
Oskar anonsując 
Król nadchodzi! 
Gustaw III pozdrawiając obecnych 
O wierni moi... żołnierze„. 

do deputowanych 
I wszyscy wy tak drodzy mi! 
odbierając prośby 
Podajcie! Tu do mnie, do mnie bliżej ; 
Jam winien czuwać jak ojciec wasz, 
By zaspokoić każde słuszne żądanie. 
Cóż władzy blask zawiera, 
Bez prawa laski, co łez osusza zdroje, 
Ono jedno nam tylko otwiera 
Chwały podwoje! 
Oskar do króla 
Racz, o Panie, przejrzeć listę zaproszonych gości. 
Gustaw III 
A czy tam nie zapomniałeś o której piękności? 
Oskar podając papier 
Oto nazwiska. 
Gustaw III czytając, do siebie 
Amelia! A więc i ona!... 
Dusza urokiem jej zachwycona 
Z władzy i wielkości drwi! 
Więc jeszcze dziś zobaczę ją 
Promienną swą pięknością, 
I głos, co drga miłością 
Usłyszeć znowu mam!... 
O nocy! Próżno gwiazdy lśnią 
Bo choć cię cudnie stroją, 
Takiej co zaćmi moją 
Na niebie nie ma tam!... 
Dworzanie i szlachta 
Szlachetne serca bicie 
On w piersi tłumi skrycie, 
I gotów oddać życie 
By uszczęśliwić nas! 

Horn, Ribbing i ich stronnicy 
Nie nadszedł czas, nie nadszedł czas, 
By spełnić zamiar sercu drogi. 
Opuśćmy więc te progi, 
Odłóżmy jeszcze raz. 
Gustaw III do Oskara, wskazując obecnych 
Na me rozkazy chciej tam zaczekać z nimi. 
Wszyscy wychodzą. 

Oskar spotykając wchodzącego Anckarstroma 
Wstęp dfa was wolny tam. 

SCENA3 
Gustaw III i hrabia Anckarstrom. 
Anckarstrom do siebie 
Wieść smutną zanieść mam!„. 
Gustaw III zamyślony, do siebie 
Amelio!„. 
Anckarstrom kłaniając się 
Panie! 
Gustaw III do siebie 
O nieba! To jej małżonek!... 
Anckarstrom zbliżając się 
Tak smutnyś Panie mój, 
Gdy tu przed chwilą, na twoją 
Cześć brzmiały wiwaty. 
Gustaw III 
To dla sławy wiele, dla serca nic!„. 
Tajna, bolesna troska mnie gnębi! „. 
Anckarstrom 
Lecz jaka?„. 
Gustaw III 
Ach nie„. to nic!... 
Anckarstrom 
Przyczynę jej ja znam. 
Gustaw III 
O Boże!... 
Anckarstrom smutnie 
I cóż? ... 
Niepewnym tu schronieniem już 
Są bramy zamku tego. 
Plan spisku zbrodniczego 
Dojrzewa tu w ukryciu, 
Zagraża twemu życiu!.„ 
Gustaw III wesoło 
Więc to mi chcesz powiedzieć?.„ 
I więcej nic? 
Anckarstrom 
Nazwiska ich wymienię„. 

Gustawlll 
Lecz na co? .„ Ja nimi gardzę! 
Anckarstrom 
To obowiązek mój. 
Gustaw Ili 
Zamilcz, zmuszonym być nie chcę 
Karać zbrodni krwią. O nie chcę. 
Dość kar. Jam mego ludu miłością zbrojny, 
Dłoń Boża moją tarczą! 

71 

Anckarstrom 
Z życiem twym co opromienia 
Kraj uroczym blaskiem chwały, 
Silną wolą przeznaczenia 
Los swój łączy naród cały. 
Dobra kraju pragnąc szczerze 
Przed mordercą dni twe chroń, 
Zgon twój przyszłość nam odbierze, 
Pchnie ojczyznę w zgubną toń! 
A czyż sily nam wystarczą 
By cię bronić zawsze, wszędzie? 
I choć w każdej chwili tarczą 
Pierś narodu dla cię będzie. 
Czyż ta miłość cię ustrzeże, 
Gdy wciąż mściwa czycha dłoń, 
Zgon twój przyszłość nam odbierze, 
Pchnie ojczyznę w zgubną toń! 

SCENA4 
Ci sami, Oskar, za nim Sędzia. 
Oskar anonsując 
Pan prezes sądu! 
Gustaw III 
Niech wejdzie. 
Sędzia 

Wchodzi i podaje wyroki do zatwierdzenia. 
Panie!... 
Gustaw III przeglądając papiery 
Co widzę! Wyrok na kobietę! „. 
Skąd ona? Jak się nazywa? 
W czym jest winną? 
Sędzia 
Zwie się Ulrika. 
Z nikczemnego rodu. 
Oskar 
Wokół niej się gromadzi cale to plemię; 
Stara wróżka co przyszłość przepowiada. 
Sędzia 
W ponurej swej jaskini wzywa szatana; 
Każdy taki czyn już się zbrodnią zwie, 
Więc prawo nakazuje, by z kraju ją wydalić. 

Gustaw III do Oskara 
Cóż na to ty? .„ 
Oskar 
Ja pragnę ją ocalić! 
Gdy w niebo wznosząc skroń 
W gwiazdach zatonie, 
To ogniem plonie 
Wróżki źrenica. 
Młodym rozświeca 
Tajnie przyszłości, 
Szczęście w miłości , 
Lub zgubną toń! 
Bo z diabłem stara 
Jest dłonią w dłoń . 

Gustaw III wesoło 
Jak śliczna para, 
Ach, broń jej broń! 
Oskar 
A kto się zbliży doń, 



Dotknie jej szaty, 
Choć grzmią armaty 
Lub ryczą fale, 
On drwi zuchwałe 
Z gromów i burzy, 
Gdy wieszczka wróży 
Bezpieczną toń! 
Bo z diabłem stara 
Jest dłonią w dłoń!„. 
Sędzia 
Wyrok wydany! 
Oskar do króla 
Racz jej przebaczyć Panie!„. 
Sędzia 
Już potępiona. 

Gustaw lllpo chwili namysłu 
A więc„. niech wejdą dworzanie! 
Oskar zaprasza wszystkich z bocznej sali. 

SCENA5 
et sami, Hortt, Ribblng i ich stronnicy, 
szlachta, dworzanie. 
Gustaw III wesoło 
Mam projekt podać wam: 
Panowie! Do Ułriki jesteśmy zaproszeni, 
Ja także będę tam, 
Niech każdy strój odmieni... 
Zabawna będzie scena! 
Anckarstrom z obawą 
Co znów? Co znów?„. 
To niezbyt myśl przezorna. 
Oskar 
Ja sądzę, że wyborna, 
Dziękczynnych brak mi słów!„. 
Anckarstrom 
Jednak poznać cię tam mogą„. 
Strzeż się Panie! 
Gustaw III 
Gardzę trwogą! 

Horn i Ribbing do siebie, pokazując na hrabiego 
Jak na ten pomysł nowy 
Doradca zżyma się. 
Gustaw III do Oskara 
Ty ubiór miej gotowy: 
Rybaka strój . 
Horn, Ribbing i ich stronnicy 
Kto wie! 
Do zemsty dzień gotowy, 
Wszak może przydać się . 

Gustaw III 
Niech więc każdy podwoi staranie, 
Po rozrywkę pod dach wróżki bieży, 
A wśród tłumu wesołej młodzieży 
Na bok troski i bawmy się tam. 
Anckarstrom do króla 
Idźmy zatem, lecz strzeż się o Panie, 
Bo tam mściwa dłoń zdrajców cię czeka, 
I choć trwoga od ciebie daleka 
Nie chciej próżno narażać się sam. 
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Oskar 
Niech nam wróżka rozwiąże pytanie: 
Co tkwi w sercu u której piękności? 
Czy uśmiechem lśni gwiazda milości? 
Co od losu spodziewać się mam? 
Horn, Ribbing i ich stronnicy 
Póki zemsta spełnioną zostanie, 
Wciąż czuwajmy i w nocy i we dnie, 
Może gwiazda przeznaczeń poblednie, 
I w jaskini zagaśnie mu tam!„. 
Gustaw III 
Więc wesoło! Do dzieła, już czas, 
Incognito tam wszyscy wraz 
Zbierzemy się w jaskini tej, 
Wyroków słuchać jej. 
Wszyscy 
Któż odmówi na takie wezwanie, 
Do zabawy więc spieszmy za nimi, 
Chwil rozkoszy tak mało na ziemi, 
Rzadko niebo udziela ich nam! 

SCENA6 
Samotnia wróżki. Po lewej stronie komin; obok 
niego otwór ciemnej kryjówki. Z boku po pra,. 
wej, kręcone schody giną pod sklepieniem, 
a przy nich małe tajetmie drzwi. W głębi we} 
ście przez większe drzwi, obok szerokie okno. 
Na środku izby stoi prosty stół, u sufitu I na ścifJr 
nach wiszą różne czarnoksięskie narzędzia. 
W głębi mężczyźni i kobiety z lud11. Ulrlka sie
dzi przy stole, nieco dalej dziecko I dziewczy
na zapytują się o swoją przyszłość. 
Lud 
Ciszej„. bo czarom nie trzeba przeszkadzać, 
Już wkrótce szatan zacznie odpowiadać. 
Ulrika 
Królu przepaści spiesz się, spiesz! 
Strącony z wyżyn nieba 
Piorun nie dotknął moich wież, 
By się tu wdarł potrzeba! 
Trzy razy przecie puszczyk już 
Zalośnie wabi! mnie, 
I salamandry ani zgłusz 
Trzy razy świstem zwie, 
I z grobu jęk zgubionych dusz 
Po trzykroć ozwał się! 

SCENA 7 
Gustaw Ili w ubiorze rybaka, oglądając się 
Najpierwszy przybywam! 
Lud chcąc go oddalić 
Prostaku, icfź sobie! 
Gustaw III wesoło 
O, jak tu ładnie, wesoło, jak w grobie! 
śmiejąc się odchodzi 
Ulrika z uniesieniem 
To on! To on! Ach, czuję znów 
Jakieś niezwykłe drżenie, 
Wygasły żar młodzieńczych snów 
Straszliwe uściśnienie! 
Przyszłości swej pochodnię 

On dzisiaj we mnie ma, 
A szydzić z niej niegodnie, 
To niebezpieczna gra. 
Przede mną nic nie skryje się , 
Nie ujdzie nic, o nie! 
Uderza w ziemię nogą i znika. 
Wszyscy 
Wróżbiarko, przyjmij naszą cześć i uwielbienie! 
Ulrika pod nosem 
Milczenie, milczenie! 

SCENA8 
Christian rozpędzając tłum 
Hej wy, precz mi z drogi, chcę poznać swe losy, 
Jam mai tek ubogi we flocie króla, 
Choć nieraz pierś mężną wystawiam na ciosy, 
Trzy części ubiegły żywota nędznego, 
A los mi nie sprzyja i nie mam dziś nic! 
Ulrika ukazując się 
Czego żądasz? 
Christian 
Chcę wiedzieć, co kiedyś mnie czeka 
Za męstwo? 
Gustaw Ili do siebie 
To mowa dzielnego człowieka. 
Ułrika do Christiana 
Daj rękę!.. . 

Christian podając 
Oto macie. 
Ulrika wpatrując się w jego dłoń 
Więc ciesz się, bo los 
Da stopień i złotem napelni trzos. 

Christian 
Żartujesz? 

Ulrika 
Zobaczysz. 

Gustaw III 
Pisze parę wyrazów na rulonie złota i kładzie 
to w Mieszeń Christiana. 
Nie kłamie ten raz! 

Christian 
Za tę przepowiednię wnet nagrodzę was. 
Kładąc rękę w kieszeń, znajduje dar króla 
i czyta zdziwiony. 
"Od Gustawa III niech przyjmie oficer Christian". 
Do diabła!.„ Pieniądze i stopień mi dano! 

Wszyscy 
Cześć tobie Sybillo składamy z zapałem 
Co na nas tu zlewasz dostatki i cześć! 
Słychać stukanie do małych drzwiczek. 
Ktoś puka!.„ 
Ulrika otwiera, wchodzi służący Amelii. 

Gustaw III zdziwiony 
O nieba! Czy dobrze widziałem? Służący Amelii! 

Służący półgłosem do U/riki 
Słuchajcie: na dworze 

73 

Jest pani i pyta czy wejść może, 
By rady zasięgnąć tej, co wszystko wie. 

Ulrika 
Niech wejdzie gdy wszystkich oddalę . 

G~staw ~li chowając się w kryjówce 
Proczmme. 

Ulrika do obecnych 
By wam odpowiedzieć gdy będę pytana, 
Sam na sam się muszę poradzić szatana 
Odejdźcie, z wyrocznią zostawcie tu mnie. 
Wszyscy 
Odejdźmy, wyroczni niech tu radzi się. 
Wszyscy prócz króla wychodzą. 

SCENA9 
Ulrlka, Amelta i Gustaw Ili. 
Ulrika do Amelii 
Ach, skąd wzruszenie to? 

Amelia 
Czyż wam opiszę , 
Jak miłość nęka mnie„. 
Gustaw III cicho 
Co słyszę! 
Ulrika 
I szukasz tu„. 
Amelia 
Spokoju, co wydarł z mej duszy 
Rzucając mnie biedną na pastwę katuszy 
Ten, co nad nami spełnia wolę nieba! 
Gustaw III z uniesieniem do siebie 
Duszo mej duszy! 
Ulrika 
Zapomnieć go trzeba. 
Jest ziele mało znane, 
Z tajemniczą władzą, 
Co go zapomnieć da. 
Wyrocznie radzą, 
By samej zerwać go 
Chcąc pewnym być pomocy.„ 
ze zgrozą 
Lecz gdzie?.„ I wśród nocy! 
Amelia 
Gdzież więc? 

Ulrika 
Pójdziesz odważnie? 
Amelia 
Gdziekolwiek trzeba. 
Ulrika 
Słuchaj uważnie: 
W zachodniej miasta stronie, 
Tam gdzie ohydne błonie 
Promieniem swym oświeca 
Wybladła twarz księżyca, 
Krzew rośnie wśród kamieni 
Na których potępieni ' 
Zbrodnie spełnione w życiu swym 
Ostatnim płacą tchem! 



Amelia drżąc 
Ach! Co za miejsce! 
Ulrika 
Ty drżysz strwożona cala. 
Gustaw III do siebie 
O biednaś ty! 
Ulrika 
Pomyśl, czy będziesz śmiała? 
Amelia 
Gdy tak powinność każe 
Na wszystko się odważę. 

Ulrika 
Tej nocy? 
Amelia 
Tak. 
Gustaw III na stronie 
Nie sama, nie! 
Już tam zastaniesz mnie. 
Amelia 
O! Stwórco mój łaskawy 
Chroń biedną od niesławy, 
Występny płomień w piersi mej 
Ty Panie stłumić chciej. 
Ulrika 
Idź śmiało, czary moje 
Rozproszą troski twoje, 
Pij z czary tej i utop w niej 
Cierpienia duszy twej. 
Gustaw III w ukryciu 
Pójdę za tobą skrycie 
Choćbym miał stracić życie. 
Odetchnąć tam wśród troski mej 
Oddechem piersi twej. 
Chór za sceną 
Córo szatana otwórz podwoje, 
Ukaż nam, ukaż oblicze twoje. 
Ulrika do Amelii 
Odejdź bez zwłoki. 
Amelia 
Więc dziś? 

Ulrika 
Pospiesz się! 
Gustaw III 
Już tam zastaniesz mnie!... 
Amelia wychodzi przez tajemne drzwi. 

SCENA IO 
mrtka otwiera większe drzwl. Wchodzą: Horn, 
Ribbing, ich stronnicy, Oskar, szlachta i dwo
rzanie dziwacznie poprzebierani, do nich 
przyłącza się król. 
Chór 
Dalej wróżbiarko swój trójnóg wznoś, 
I przepowiednie wspaniale głoś. 
Oskar szukając 
Lecz król gdzie? 
Gustaw III cicho 
Przestań, i nie mów żeś tu widział mnie. 

do U/riki 
A ty Sybillo, co wszystko wiesz, 
Przyszłość mi moją odsłonić spiesz. 
Chór 
Głoś przepowiednie! Głoś przepowiednie! 
Gustaw III 
Ach, mów czy życzliwe 
Czekają mnie fale? 
Czy dziewczę prawdziwe 
Rozwodzi tam żale? 
<;:zy zdradą się plami 
Zegnając mnie łzami? . „ 
Choć żagle zniszczone 
I w duszy mej burza, 
Wód czoło zmarszczone, 
Me wiosło rozchmurza 
Twe gniewy szatanie, 
Nie straszny mi wróg! 
Spiesz, pytaj fortuny 
Co nam przeznaczone, 
Czy można pioruny 
I wichry szalone, 
I śmierć i kochanie 
Usunąć z mych dróg? 
Oskar i chór 
Czy można pioruny 
I wichry szalone, 
I śmierć i kochanie 
Usunąć nam z dróg? 
Gustaw III 
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Na wątłej mej łodzi 
Co w falach się nurza, 
Śpiącego gdy zbudzi 
Huk gromów i burza, 
Czy echo zawtórzy 
Piosence wśród burzy? 
Tej pieśni tęsknoty 
Do strzechy rodzinnej, 
Wspomnieniom pieszczoty 
Miłości niewinnej, 
<;idy z duszą zbolałą 
Zegnałem mój dach. 
Hej! Spiesz się z czarami, 
Zaklęcia mrucz swoje, 
I otwórz przed nami 
Przyszłości podwoje. 
Wszak piersią tą śmiałą 
Nie zawładnie strach! 
Chór 
Tą piersią zuchwałą 
Nie zawładnie strach! 
Ulrika z powagą 
Czego chcecie? .„ Zuchwale wyrazy 
Można łzami opłacić sto razy. 
Kto tu z wiarą po radę przybywa, 
Może lepszy zabłyśnie mu los. 
Lecz kto przyszłość zuchwale wyzywa, 
Ona straszny gotuje mu cios. 
Gustaw III 
Zatem do dzieła! 
Horn 
Któż pierwszy dłoń poda? 

Oskar podając dłoń 
Służę . 

Gustaw III prosząc 
Mnie ustąp pierwszeństwa. 
Oskar 
Więc zgoda. 
Ułrika 
Wpatrując się w dłoń króla, mówi z powagą. 
To jest ręka magnata 
zrodzonego pod planetą Marsa. 
Oskar zdziwiony 
To szatan prawdziwy! 
Gustaw III 
Ach, przestań, przestań! 
Ulrika puszczając rękę króla 
Ach, idź nieszczęśliwy! 
Idź, ach odejdź, nie pytaj już mnie! 
GustawlU 
No mów dalej. 
Ulrika 
Ach, odejdź , nie, nie! 
Gustaw III nalegając 
Powiedz! 
Ulrika 
Idź! 

Gustaw III 
Mów! 
Ulrika 
Słów mi brakuje. 
Wszyscy 
Skończońe już, przyszłość wskaż. 

Gustaw III 
Ja chcę tego, rozkazuję . 

Ulrika smutnie 
A więc: wkrótce umrzeć masz. 
Gustaw III 
Jeśli w walce za kraj, dzięki złożę. 
Ulrika 
Nie, z ręki przyjaciela. 
Oskar 
Co znów? Wielki Boże! 
Horn, Ribbing i chór 
Jakiż cios grozi nam! 
Ulrika ponuro, wskazując na niebo 
Tak jest napisane tam. 
Gustaw III wesoło 
Ach, czy to żart, czy brednia, 
Ta smutna przepowiednia, 
Ich trwoga śmieszną mi się zda 
I łatwowierność ta. 
Ulrika przechodząc obok Horna i Ribbinga 
A was, panowie moi, 
Czy wróżba niepokoi? 
Bo uśmiech lic nie zdobi wam, 
Myśl inna w duszy tam. 
Horn i Ribbingpatrząc na Ulrikę 
jej wzrok i każde słowo, 
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Jak piorun brzmi nad głową, 
Bo piekieł powiernica ta 
Szatana uśmiech ma. 
Oskar 
Straszny wyrok wydany, 
Ma lee zamordowany, 
Przeraża nas myśl sama ta 
I z bólu serce drga. 
Chór 
Taki wyrok wydany, 
By był zamordowany, 
O, jak okropna chwila ta 
Z boleści serce drga. 
Gustaw III 
Chciej dalej przepowiadać, 
Mów kto morderczą wzniesie broń? 
Ulrika 
Ten, kto dziś pierwszy twą uściśnie dłoń. 
Gustaw III · 
Wybornie! Któż się odważy przecie 
Cygance kłamstwo zadać? 
Wyciąga dłoń, wszyscy się cofają. 
Nie chcecie? 
Hrabia A nckarstrom ukazuje się w drzwiach, 
król bieży ku niemu i dłoń jego ściska. 
Przecież jest! 

SCENA 11 
Ci sami i hrabia Anckarstrom. 
Wszyscy 
Hrabia Anckarstrom! 
Horn i Ribbing 
Wygrana! Znów los ocalił nas. 
Oskar do Ulriki 
Wyrocznia więc skłamała. 
Gustaw III tuląc dłoń A nckarstroma 
O tak! Wierności swej z miłością wraz, 
Ta dłoń mi nieraz dowód dala. 
Anckarstrom z uczuciem 
Panie! 
Ulrikazdziwiona 
To król! 
Gustaw Ili 
To wyrocznia przed tobą skryła, 
Jak również to, żeś dziś skazaną była 
Wyrokiem na wygnanie„. 
Uspokój się i przyjm. 
Daje jej sakiewkę. 
Ulrika 
Choć tak wspaniałyś panie, 
Lecz na twym dworze 
Zdrajca jest, nie jeden może. 
Gustaw III 
Dość już! 

Wszyscy 
Co za odgłosy tam? 
~hristian i chór za sceną 
Zyj nam Gustawie! Zyj nam! 



SCENA 12 
Ct sarni, Christian i chór. 
Christian na progu, zwracając się do swoich 
To on! Ruszajcie żywo, to on! 
Ojca naszego w nim witajcie, 
Do jego stóp tu za mną pospieszajcie, 
Niech hymn wdzięczności brzmi w potężny ton. 
Christian i chór 
Szwecji szlachetny synu, 
Strój czoło w liść wawrzynu, 
Niechaj ci los uśmiechem lśni, 
Cześć tobie, wieczna chwała ci! 
Oskar 
Ach, droższa to zaplata 
Nad wszystkie skarby świata, 
Ten laur co naród składa ci 
W dowód serdecznej czci. 
Anckarstróm do króla 
Ostrożność radzę przecie, 
Bo bywa tak na świecie , 
Ze w piersi co okrzykiem brzmi, 
Już zaród zdrady tkwi. 
Ulrika 
On z przepowiedni szydzi 
I zguby swej nie widzi, 
A chociaż wkoło okrzyk brzmi, 
Już nad nim sztylet lśni. 
Horn i Ribbing 
Cios zadać nie dopuszcza 
Pochlebców dzika tłuszcza, 
Co liże próg u jego drzwi 
Wśród bezrozumnej czci. 
Christian i chór 
Szwecji szlachetny synu, 
Strój czoło w liść wawrzynu, 
Niechaj ci los uśmiechem lśni , 
Cześć tobie, wieczna chwała ci! 

AKT II 

SCENA 1 
Odludne błonie u stóp stromego wzgórza. Po 
lewej, w głębi btelq. się dwa filary, kkko zam
glony księżyc oświeca niektóre miejsca sceny. 
Amelia na wzgórzu 
Otóż miejsce straszliwe, gdzie się w pary 
Smierć ze zbrodnią kojarzy! 
W dali tam lśnią filary„. 
Tam rośnie krzew, zieloność u stóp. 
Idźmy więc!.. . Ach, jak mi serce bije! 
Sam nawet szelest kroków mych, 
Jak wszystko tu, przejmuje zgrozą i obawą! 
po chwili 
A jeśli zginąć muszę? 
Lec w grobie„. i cóż? Gdy takie przeznaczenie, 
Powinność każe tak, jam spełnić gotowa. 
Lecz gdy z wątlej łodygi zerwane, 
Drżącą dłonią to ziele posiądę, 
Gdy się zatrze oblicze kochane, 
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Gdy go z głębi mej duszy dobędę 
W zamian uczuć co szczęściem mych dni 
O ty, biedne serce moje, cóż zostanie ci? 
Ach! Ktoś płacze , ktoś mi iść przeszkadza, 
I tę wąską drożynę zagradza. 
Przybądź męstwo i uczyń mnie głazem, 
Niech nie zadrżę, i nie znan1 co fzy. 
Przestań bić, przestań drżeć, błagam cię, 
O ty, biedne serce moje, ach uspokój się! 
Słychać w dali bicie zegara. 
Północ bije! Ach, co widzę, 
Jakieś widmo wznosi głowę„. 
Spod ziemi jęczy, wzdycha! 
W oczach błyska płomień zemsty straszliwy, 
Dziki wzrok wlepia we mnie 
I rosnąć się zda! 
Ratuj mnie Boże mój, ratuj mnie! 
Nad mym sercem racz zmiłować się! 

SCENA2 

Amelia i Gustaw III. 

Gustaw III 
Jam przy tobie. 
Amelia 
O nieba! 
Gustaw Ili 
Skąd ta trwoga? 
Ty się lękasz? 
Amelia 
Idź! Na Boga! 
Litość miej na jęk ofiary, 
Chroń me imię od niesławy, 
Lub ze wstydu i z obawy 
U nóg martwą ujrzysz mnie! 
Gustaw Ili 
Mam stąd odejść? Nie, nie mogę! 
Kiedy miłość, tu w mym łonie 
Niewygasłym ogniem plonie„. 
Amelia klękając 
Panie, laski błagam cię . 

Gustaw Ili 
Więc ja w tobie budzę trwogę, 
Drżąc litości chcesz ode mnie, 
Cześć nadziemską budząc we mnie 
O swój honor lękasz się? 
Amelia 
Lecz Gustawie, jam jest żoną, 
Zoną przyjaciela twego. 
Gustaw III 
Niemów mi„. 
Amelia 
Jam zaślubioną 
Temu, co ci oddał dni. 
Gustaw Ili 
Ach, okrutna, i dlaczego 
Ciągłe to powtarzasz mi? 
Nie wiesz więc, że gdy tam w głębi duszy 
Nan1iętności nas ogień pożera, 
To głos uczuć najświętszych zamiera, 
Prócz miłości, nie czuje się nic? 

Że chcąc srogich uniknąć katuszy 
Próżnom stronił od blasku twych lic. 
Ileż nocy bezsennych daremnie, 
Ja nieszczęsny z uczuciem wałczyłem . 
Jak ty mnie dziś, ja Boga prosiłem, 
By on w niebie zlitował się tam! 
A jednakże, dziś miłość wre we mnie, 
I czyż mogę żyć bez ciebie sam? 
Amelia 
Wielki Boże! Ty ukoj mą trwogę, 
Między śmiercią a hańbą tu stoję, 
Ty mi otwórz swej łaski podwoje, 
Ocal biedną, zbłąkaną wśród skał. 
do króla 
A ty idź, ja cię słuchać nie mogę, 
On mój mąż„. krew by za ciebie dał. 
Gustaw III z zapałem 
Swiat i życie mam w pogardzie, 
Oddam je za jedno słowo„. 
Amelia 
Ach, litości! Idź Gustawie! 
Gustaw III 
Słowem przyszłość stwórz mi nową, 
Wszak go serce twe odgadnie. 
Amelia 
Więc tak„. kocham! 
Gustaw III z wzrastającym zapałem 
Kochasz droga! Ty mnie kochasz! 
Amelia błagając 
Lecz na Boga! 
Ja w twym sercu ufność mam, 
Ty od hańby broń mnie sam! 
Gustaw Ili 
Ty mnie kochasz! Niech przepadnie 
Krzyk sumienia, głos przyjazni, 
Wyrwę z duszy bez bojaźni 
Wszystko, prócz miłości tej. 
O!Jak rozkoszne słowo to 
Obudza w sercu dreszcze, 
Ach, powtórz, powtórz jeszcze, 
Aniele powtórz go! 
Ty gwiazdo, której blasku moc 
Tu włada nad ciemnością, 
Opromień mnie miłością, 
I niech trwa wieczna noc! 
Amelia 
W tym grobie, gdziem mniemała 
Występnych uczuć stłumić głos, 
Namiętność zolbrzymiała 
I straszny wróży cios. 
O czemuż los mi wzbrania 
Na łono jego rzucić się, 
Lub w zamian męk konania 
W wieczystym spocząć śnie. 
Księżyc coraz bardziej oświeca scenę. 
O nieba, ktoś idzie! 
Gustaw Ili 
W przybytek śmierci któż tu przybywać może? 
Idzie parę kroków. 
Co widzę, hrabia Anckarstróml 
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Amelia 
Mój mąż! Wielki Boże! 
Zakrywa twarz welonem. 

SCENA3 
Amelia, Gustaw III I hrabia Anckarstrihn. 
Gustaw Ili do A nckarstroma 
Ty tu? 
Anckarstróm idąc ku niemu 
Ostrzec cię, że tam są zaczajeni 
I na życie twe godzą. 
Gustaw III 
Lecz kto? 
Anckarstróm 
Sprzysiężeni. 

Amelia do siebie 
O nieba! 
Anckarstróm 
Blisko nich jam szedł otulony, 
Gdy jeden z nich sądząc, żem też sprzysiężony, 
W te słowa odezwał się do mnie: „Z pewnością 
To król z nieznaną tam bawi pięknością" . 
A drugi wnet dodał: „Wesołej zabawy! 
Gdy będzie powracał z tej czulej wyprawy, 
ja błysnę sztyletem i już ani drgnie". 
Amelia półgłosem 
Umieram! 
Gustaw III do A melit 
Odwagi! 
Anckarstróm okrywając swym płaszczem króla 
W mój płaszcz odziej się. 
wskazując na ścieżkę 
Idź tędy„. wśród nocy wszak łatwo się skryć. 
Gustaw III biorąc za rękę Amelię 
Wpierw ciebie ocalę. 
Amelia z drżeniem 
Ach, biada nam! Idź!... 
Anckarstróm zbliżając się do A me/ii 
Wszak nie chcesz o Pani, zobaczyć go w grobie 
Lub w ręku siepaczy? 
Amelia do króla 
Myśl tylko o sobie! 
Hrabia Anckarstrom idzie w głąb sceny pilno
wać, czy nie nadchodzą. 
Gustaw III do Amelii 
Opuścić cię tutaj„. 
Amelia przerywając 
Nim przetną ci drogę, ach, spiesz się , uciekaj! 
Gustaw III 
Z nim razem czyż mogę 
Zostawić cię samą, o nie, wolę zgon! 
Amelia stanowczo 
Więc zrzucę zasłonę i pozna mnie on. 
Gustaw III 
Co słyszę! 
Amelia 
Postanów! 



Gustaw III 
Chcesz tego? 
Amelia stanowczo 
Tak, chcę! 
do siebie 
By tylko odwrócić grożący mu cios, 
Ja zniosę z pokorą okrutny swój los. 
Król wzbrania się, lecz ona gestem ponawia 
rozkaz i podczas gdy Anckarstrom wraca 
z głębi sceny, król idzie ku niemu. 

Gustaw III do Anckarstroma 
Mój bracie, powierzam ci o nią staranie, 
Bo przyjaźń twą wierną od dawna już znam„. 
Anckarstrom z uczuciem 
Zaufaj, rozkazuj! 
Gustaw III wskazując na Amelię 
Czyś przysiąc mi w stanie, 
Ze skrycie do miasta zawiedziesz ją bram? 
Nie spytasz się słowa, nie spojrzysz ni raz? 
Anckarstrom uroczyście 
Przysięgam! 

Gustaw Ili 
A kiedy tam dojdziesz już z nią, 
Odejdziesz w swą stronę? 
Anckarstrom 
O tak, spełnię to! 
Amelia cicho do króla 
Słyszysz tam, ten grobowy głos w dali? 
Wicher groźne przynosi nam jęki, 
Z głębi czarnych przepaści te dźwięki 
To są hasła co śmierć wróżą ci. 
W piersi wrogów żar zemsty się pali, 
Oczy chciwie w twą postać utkwione 
Pragną przedrzeć tę czarną zasłonę„ . 
Ach, uciekaj i ocal swe dni. 
Anckarstrom biegnąc do króla 
Uchodź, uchodź , już nędzni nadchodzą, 
Słyszę szelest ich kroków z daleka, 
Dzika tłuszcza na łup krwawy czeka, 
W każdej dłoni miecz nagi się lśni. 
Spiesz, bo wkrótce ci wyjście zagrodzą, 
By w zamiarach nie doznać zawodu, 
1\voje życie to własność narodu, 
z wymówką 
A ty marnie narażasz swe dni. 
Gustaw III do siebie 
Czyliż słusznie zdrajcami nazwałem 
Sprzysiężonych , co godzą na życie? 
Ja, co przyjaźń zdradziłem tu skrycie 
W zacnej piersi cios ręki mej tkwi! 
Ja niewinną do walki wyzwałem, 
Teraz od niej uciekam niegodnie, 
Racz mi Boże przebaczyć tę zbrodnię , 
Łaską swoją ty osłoń ich dni! 

SCENA4 
Hrabia Anckarstri>tn i Amelia. 
Anckarstrom do Amelii 
Więc idźmy już! 
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Amelia do siebie 
O Boże! 
Anckarstrom 
Bądź bez bojaźni, wierna cię strzeże dłoń, 
Niech głos przyjaźni odwagą natchnie cię! 

SCENA5 
Ct sami, Horn tRibbtng ze swymi stronnikami. 
Amelia z drżeniem 
Idą już! 

Anckarstrom 
Żwawo. Tu do mnie przybliż się. 
Amelia smutnie 
Śmierć widzę krwawą. 
Chór na wzgórzu 
Naprzód! Baczność w dłonie nóż! 
Już godzina zemsty bije, 
Świat purpurą niech okryje, 
Zwłoki jego martwe już. 
Horn do Ribbinga 
Patrz, jak w białą tę zasłonę 
Jego bóstwo otulone. 
Ribbing 
Jak im spieszno z nieba bram 
Na dno piekła„ . 

Anckarstrom głośno 
Hej, kto tam? 
Horn 
Ach, to nie on! 
Ribbing wpatrując się 
Wzrok mnie mami. 
Chór 
To nie król. 
Anckarstrom 
Nie, przed wami 
Ja tym razem staję sam. 
Ribbing z szyderstwem 
To powiernik! 
Horn 
Mniej na ziemi 
My jesteśmy szczęśliwymi. 
Nasza piękność nie nadchodzi 
Próżno tu czekamy jej. 
Ribbin 
Lecz na f oni ee, wszak się godzi 
W oczki zajrzeć !zis tej . 
Kilku mężczyzn biegnie ku Amelii 
z zapalonymi pochodniami. 

Anckarstrom wstrzymuje ich z ręką na szpadzie 
Ani kroku!Jeśli śmiecie , 
Broń dobędę. 

Horn 
Bić się chcecie? 
Ribbing 
Ja nie służę. 

Amelia 
O niegodni! 

Chór otaczając Anckarstroma 
Precz z żelazem. 
Anckarstrom do Amelii 
Masz mściciela. 

Ribbing chcąc zerwać welon z twarzy Amelii 
Skończyć trzeba„. 
Anckarstrom 
Dobywa szpadę i rzuca się między nich. 
Takiej zbrodni 
Godna kara czeka cię . 

Amelia 
Wbiega pomiędzy walczących i gubi swój welon. 
Ach, wstrzymajcie się. 
Anckarstrom uderzony jej widokiem 
Co?„. Amelia! 
Horn zdziwiony 
Ona! 
Ribbing 
Jego żona! 
Amelia klęcząc 
Zlitujcie się! 
Horn do Ribbinga z szyderstwem 
Patrz jak szczęśliwa, ta para tkliwa, 
Jak się wśród nocy sobą zachwyca, 
I przy łagodnym blasku księżyca 
Wznawia na rosie miodowe dni! 
Chór 
Zamiast tragedii, mamy komedię 
Najzabawniejszą! Ha! Ha! Ha! Ha! 
A co potwarzy, co komentarzy 
Wywoła w mieście przygoda ta. 
Amelia z boleścią 
W tułacze lata, tam pośród świata 
Któż zniesławionej wysłucha jęki? 
Może nie znajdę litosnej ręki , 
Co Izy boleści utulić śmie? 
Anckarstrom patrząc za odchodzącym królem 
Więc to zaplata za przyjaźń brata! 
Jam go ocalił, on ją zniesławił , 
Na czole piętno hańby zostawił , 
Na wzgardę wrogów porzucił mnie! 
zbliżając się nagle do Horna i Ribbinga 
Jutro rano w moje progi 
Przybyć razem czy raczycie? 
Horn 
Żeby zyskać odwet srogi? 
Anckarstrom 
Nie, ja inny zamiar mam! 
Horn 
Cóż takiego? 
Anckarstrom 
Zobaczycie, gdy przyjdziecie. 
Horn i Ribbing kłaniając się 
Służymy wam! 
Horn, Ribbing i chór odchodząc 
Idźmy więc, wracajmy skrycie, 
By nas razem nie widziano, 
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Może też jutrzejsze rano 
Ważną rzecz przyniesie nam. 
Rozchodzą się w różne strony. 

Anckarstrom zostawszy sam z Amelią 
Lecz przysięglem, dałem słowo 
Uprowadzić cię z tych stron. 
Amelia do siebie 
Ach, głos jego brzmi grobowo, 
Jak ponury śmierci dzwon! 
Odchodzą wąską drożyną, w dali słychać niknące co
raz bardziej śmiechy i żarty. Kurtyna szybko opada. 

AKT III 

SCENA 1 
Gabinet w dom" hrabiego Anckarstroma. Nad 
kominkiem z bok" dwie brązowe wazy, z prze
ciwnej strony sceny szafy z książkami. W głę
bi, wspaniały portret Gustawa Ili w stojącej po
stawie, na środkll stół. 
Anckarstrom wchodząc z Amelią 
Zbrodni tej, co honor plami 
Nie odkupisz żalu łzami. 
Dobywa szpadę i zamyka drzwi. 
Czyż litości możesz chcieć? 
Nie! Ja zemstę muszę mieć! 
Amelia ze łzami 
Lecz jeżeli o tę zbrodnię 
Potwarz wini mnie niegodnie? 
Anckarstrom 
Milcz nikczemna ty! 
Amelia 
O Boże! 
Anckarstrom 
Wznieś twe prośby tam do nieba. 
Amelia 
Za pozory próżne może, 
Czyż ci mojej krwi potrzeba? 
Czyż zniesławiać możesz mnie? 
Gdzież tu słuszność, litość gdzie? 
Anckarstrom 
Zemsty chcę, zabiję cię! 
Amelia 
Jeślim nawet go kochała 
Jam nazwiska nie skalała. 
Klnę się Bogiem, że w mym łonie 
Wiarołomna myśl nie płonie . 

Anckarstrom biorąc szpadę 
Skończyć trzeba, biegnie czas„. 
Niechaj śmierć rozłączy nas. 
Amelia 
Więc mnie zabij, lecz o panie„. 
Jedną laskę„ . 

Anckarstrom 
Nie! O nie! 
Wznieś do Boga twe błaganie . 



Amelia 
jedno słowo, błagam cię, potem.„ potem zabij mnie!. .. 
klękając 

Nim śmierć mi przeznaczona 
Otworzy swe podwoje, 
O!Pozwólmidołona 
Przytulić dziecię moje! 
A jeśli two/· a żona 
Niegodna aski twej, 
Pomyśl, że matką ona 
I litość nad nią miej. 
Cios śmierci mi umilą 
Pieszczoty mej dzieciny, 
Z ostatnią życia chwilą, 
To marzeń cel jedyny. 
On poda mi rączęta, 
Nim zemsty błyśnie nóż. 
Łzę matki zapamięta, 
Choć jej nie ujrzy już! 
Anckarstrom 
Kładzie szpadę i nie patrząc na nią wskazuje 
drzwi do sąsiedniego pokoju. 
Powstań więc; tam twe dziecię, 
Zobaczyć go pozwalam ci. 
Lecz tam wśród nocy cienia 
Skryj rumieniec własny, 
A z nim hańbę moją ... 
po odejściu Amelii 
O! Nie w tę pierś, nie w pierś 
Wątłej niewiasty,,·a ugodzić pragnę. 
Innej, innej krwi aknę, 
By nią zniewagę zmyć moją! 
spoglądając na portret króla 
Krwi twojej Panie! 
chwytając za sztylet 
I nożem tym dostanę jej 
Z dna wiarołomnej piersi twej, 
Za łzy żelazem pomszczę cię. 
ponuro 
Zabiję cię ... 
Więc to ty, tyś na wieczną sromotę 
Skalał hańbą dni moich pieszczotę! 
Więc z miłością tuillem dłoń kata, 
Co niesławą zatruwał me dni. 
Zdrajco ty! A więc taka zapłata 
Tej wierności , z którą służyłem ci. 
z boleścią 
O wy, moje rozkoszne marzenia, 
Tkliwych pieszczot urocze wspomnienia, 
Gdy Amelia na ślubnym kobiercu 
Wieczną wiarę przyrzekała mi! 
Wyście pierzchły, i dziś w moim sercu 
Tylko zemsta i pragnienie krwi! 

SCENA2 
HrabiaAnckarstrom, Horn' Rłbbing 
wchodzą witając go zimno. 
Anckarstrom 
Jesteśmy sami. Słuchajcie! 
Próżno zamiarów swych nie ukrywajcie; 
Zabić Gustawa od dawna pragniecie. 
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Horn i Ribbing 
To bajka. 
Anckarstrom 
Pokazując listy leżące na stole. 
Oto dowody! 
Horn drżąc 
I chcecie wraz z nimi królowi wydać nas? 
Anckarstrom 
Nie, chcę działać z wami wraz. 
Horn 
Żartujesz? 
Anckarstrom niszcząc listy 
Nie czczymi słowy, 
Ten zamiar czynem jam stwierdzić gotowy! 
Odtąd z wami ja działam i radzę, 
W krwawym dziele towarzysz wytrwały, 
W zaklad syna wam daję. 
Gdy zdradzę, on niech zginie! 
Horn 
Lecz zamiar ten śmiały 
Skąd cię nagle łączy z nami? 
Anckarstrom 
Skąd bądź, nie szukajcie przyczyny, 
jam waszym, mnie z wami 
Wiąże życie jedynej dzieciny. 
Horn do Ribbinga 
To głos szczery. 
Ribbing do Horna 
Prawdą tchnie. 
Anckarstrom 
Odrzucacie? 
Horn i Ribbing 
Nie, o nie! 
Anckarstrom, Horn i Ribbing 
Wspólna krzywda w trzech sercach płonąca, 
W dłonie mściwą podaje nam broń. 
Zemsta straszna, krwi wroga łaknąca, 
jak grom piekła zdruzgocze tę skroń. 
Anckarstrom 
Jednej łaski błagam za to. 
Horn 
Ale jakiej? 
Anckarstrom wznosząc dłoń 
Niech ta ręka cios wymierzy. 
Horn 
Nie, król nasz 
Zamek przodków wziął w grabieży, 
Cios ten do mnie więc należy. 
Ribbing 
A mnie, czyż nie zgładził brata? 
Płomień zemsty długie lata 
Bez spoczynku duszę nęka! 
I cóż dla mnie? 
Anckarstrom 
Niech więc los 
Wskaże, kto ma zadać cios! 
Zdejmuje wazę znad kominka i stawia na stole. 
Horn pisze trzy nazwiska i kartki wrzuca do wazy. 

Ribbing 
Kto tu wszedł? 

SCENA3 
Ct samt t Amelta. 
Anckarstrom spostrzegając ją 
Ty? 
Amelia 
Tam król Oskara do ciebie przysyła. 
Anckarstrom blednąc 
On śmie! 
po chwili 
Niech zaczeka! Ty zaś tu pozostań, 
Bo widocznie cię niebo tu zsyła. 

Amelia 
Jakże straszne przeczucie pierś tłoczy, 
Jak złowrogo błyskają mu oczy! 
Anckarstrom do Horna i Ribbinga 
Ona nic nie wie, a zatem z tej strony 
Nie można się lękać dla niego obrony. 
do Amelii 
Trzy nazwiska w tym wazonie, 
Jedno twe niewinne dłonie 
Niech wyciągną ... 
Amelia drżąc 
Na cóż to? 
Anckarstrom przeszywając ją wzrokiem 
Słyszysz rozkaz -spełnij go! 
Amelia 
Drżącą ręką wyciąga jedną kartkę, 
którą jej mąż podaje Hornowi. 
Wątpić trudno, że ta krwi chciwa dusza 
W dziele zemsty brać udział mnie zmusza! 
Anckarstrom ze wzruszeniem, 
stłumionym głosem do Horna 
Któż wybrańcem fortuny? 
Horn smutnie 
Hrabia Anckarstróm. 
Anckarstrom żywo 
~oje imię! O losie, ach dzięki ci za to, 
Ze miecz zemsty podajesz mi w dłoń! 
Amelia 
Oni śmierci króla żądają, 
Nadaremnie przede mną się tają, 
Nad tą głową już błyszczeć się zdają, 
Ich sztylety i krwi chciwa dłoń! 
Anckarstrom, Horn i Ribbing 
Szwecjo! Czas jęków twych minie, 
Ten co szukał w nich chluby jedynie, 
Jak zabijał, od miecza też zginie, 
Ten dług święty mu spłaci ta dłoń! 
Anckarstrom w drzwiach 
Wejdź posłańcze! 

SCENA4 
Ct sam' t Oskar. 
Oskar 
Dziś wieczorem na zabawę 
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Przybyć z mężem racz, o pani, 
Pan mój prośby śle łaskawe. 
Amelia zakłopotana 
Janie mogę. 
Anckarstrom 
Pośród gości czy i król będzie tam? 
Oskar 
Pewno będzie . 

Horn i Ribbing 
O radości! 
Anckarstrom 
To wezwanie zaszczyt dla niej. 
Oskar 
To maskowy będzie bal, 
Uroczy bal wśród strojnych sal! 
Anckarstrom wskazując na Amelię 
Dobrze więc, przyjdziemy tam, 
Ona zwiększy" grono dam. 
Horn i Ribbing na stronie 
I my też. Znów sprzyja los, 
W tłumie łatwo zadać cios. 
Oskar 
Gdy świateł blask, harmonii dźwięk 
Ożywią te podwoje, 
Wśród strojnych szat, młodość i wdzięk, 
Jak kwiatów błysną zwoje. 
O! Ileż serc rozkoszą drgnie, 
Urokiem szczęścia tchnie! 
Amelia na stronie 
Ach! Ja się biedna dręczę wciąż, 
Żem w zbrodni udział brała, 
Żem z urny tej , gdy kazał mąż 
Mordercę wybierała. 
Ze serce, com dlań chciała żyć, 
Przestanie wkrótce bić. 
Anckarstrom ponuro 
Tam, kędy bal urokiem lśni, 
ja groźne zwrócę oczy, 
I wnet potokiem świeżej krwi 
Posadzka się u broczy. 
W pierś wiarołomcy wbiję miecz, 
O tak! Z litością precz! 
Horn i Ribbingzłośliwie 
Więc będzie zemsta w dominie ... 
To nowość dla każdego, 
Wśród tłumu łatwo zbliżyć się 
Cios dojdzie celu swego. 
Ten bal, grobowym będzie zwan, 
To zemsty ze śmiercią tan! 
Amelia do siebie 
Ach, jak go ostrzec, o mój Boże! 
Bo zdradzić męża trudno przecie ... 
Oskar do Amelii 
Królową balu wy będziecie. 
Amelia 
Ulrika mi poradzi może. . 
Anckarstrom, Horn i Ribbing na stronie 
Horn i RibbingdoAnckarstroma 
A jaki ubiór przywdziejemy? 



Anckarstrom cicho 
Błękitny, szarfy wziąć czerwone 
Przy lewym boku tu skręcone. 
Horn i Ribbing 
A jakie hasło mieć będziemy? 
Anckarstrom 
Zemsta! 

SCENA5 
Okazały gabi11et króla Gustawa III. Stół z przy
borami do pisania, w głębi wielka kotara od
dzielająca gabinet od sali balowej. 
Gustaw Ili sam 
Jeszcze krok jeden tylko i koniec już. 
Honoru święty głos , 
Każe własnemu sercu krwawe zadać blizny. 
O tak, Anckarstrom wróci w swoje strony ... 
I jego żona pojedzie z nim! 
Bez pożegnania ... 
Morze nas wiecznie rozdzieli... 
I zmilknie serce. 
Pisze. W chwili, gdy ma podpisać dokument, 
pióro wypada mu z ręki. 
Czemuż drży dłoń? 
Wszak Bóg tak każe w niebie. 
Podpisuje szybko i chowa pismo na piersiach. 
Ach, podpisałem wyrok śmierci na siebie! 
Lecz chociaż nas rozłącza los 
Na wieki, gwiazdo mila, 
Dojdzie cię mej tęsknoty głos , 
Gdziekolwiek byś się skryła. 
Bo słodki czar miłości tej 
Tkwi w głębi duszy mej. 
Lecz skąd te podejrzenia 
I przeczuć złych katusze? 
Co z chwilą rozłączenia 
Tak dręczą moją duszę , 
Jakby to był ostatni dzień 
Rozkosznych serca drżeń! 
Słychać odgłosy muzyki. 
Ona jest tam, mógłbym ją widzieć 
I z nią pomówić parę słów ... 
Lecz nie, bo mógłbym się zawahać znów. 

SCENA6 
Gustaw III i Oskar. 
Oskar 
Wchodzi z listem w ręku. 
Nieznana dama ten list mi wręczyła; 
„Królowi potajemnie oddaj to" -mówiła . 

Gustaw III po przeczytaniu 
Piszą mi, że na 6alu 
Ma być zamach na me życie. 
Gdy się ukryję , 
Będą drwić ze mnie skrycie. 
O nie, ja tego nie chcę! 
Wolę śmierć nad niesławę. 
do Oskara 
Ty idź , bądź gotów, spiesz! 
Trzeba iść dzielić zabawę. 
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Oskar odchodzi. Król biegnąc szybko na przód 
sceny, z zapałem. 
Tak, jeszcze raz zobaczę cię 
Nim los rozłączy nas. 
O! Niechaj pierś rozkoszą drgnie, 
Choć jeszcze jeden raz! 

SCENA 7 
Wielka i bogata sala balowaprzepysztiie oświe
tlona i przygotowana do zabawy. Muzyka gra 
do tańca i wraz z podniesieniem kurtyny tłu
my zaproszonych gości zapełniają scenę. Na} 
więcej osób jest w maskach, niektórzy w domi
nach, inni w świetnych kostiumach z odkryty
mi twarzami. Wszystko tchnie przepycheni i ra
dośclq. 

Chór 
Wśród tańców i miłości 
W tych salach szczęście gości, 
W rozkosznych chwil szeregu 
Tu życie slodkim snem! 
O! Nocy chwil ułudnych, 
Drżeń serca, dźwięków cudnych, 
O, nieprzyspieszą biegu, 
Nad uciech zdrojem tym. 

SCENAS 
Honi, Ribbing i ich stronnicy w błękitnych do
minach z czerwonymi przepaskami. Hrabia 
Anckarstrom w takim samym stroju postępu-
je z wolna. · 
Horn 
Wskawje Ribbingowi A nckarstrdma. 
Wszak to jest jeden ze sprzysiężonych? 
Przechodząc blisko hrabiego, mówi półgłosem. 
Zemsta! 
Anckarstrom z go„yczą 
Tak, zemsta, lecz dotąd bez celu! 
Horn 
Co mówisz? 
Anckarstrom 
że szkoda chwil straconych. 
Horn 
Jak to? 
Anckarstrom 
Bo się tu próżno za nim goni. 
Horn 
O losie zwodzicielu ... 
Ribbing drżąc z gniewu 
Czyż zawsze ujdzie naszej dłoni? 
Anckarstrom 
Ciszej, bo nas tu śledzi maska ta. 
Horn 
Lecz kto? ... 

Anckarstrom 
Ten, tam na lewo, co krótki kostium ma. 
Rozchodzą się w tłumie. Hrabiego ciągle ściga 
Oskar w masce. 

Oskar zbliżając się do Anckarstrdma 
~aseczko moja, dam ci przestrogę; 
Zie się przebrałaś .. . 
Anckarstrom unikając go 
Idź w swoją drogę! 
Oskar 
Tyś jest hrabia Anckarstrom. 
Anckarstrom zrywając mu maskę 
A tyś Oskarem. 
Oskar 
Co za niegrzeczność. 
Anckarstrom 
To prawda. 
Lecz czy też z twej strony przyzwoicie, 
Ze kiedy król śpi, 
Tyś tu się wymknął skrycie? 
Oskar 
Król tu jest... 
Anckarstrom przyskakując do niego 
Co? Gdzie? 
Oskar 
Wśród masek tam. 
Anckarstrom 
Lecz gdzie on jest? 
Oskar 
Nie powiem wam. 
Anckarstrom 
Dlaczego? 
Oskar 
Wyszukaj go tu sam! 
Odwraca się od hrabiego. 
Anckarstrom tonem przyjacielskim 
I cóż? 
Oskar 
Chcesz psotę zrobić mu 
I pragniesz wciągnąć mnie. 
Anckarstrom 
Na figle nie czas tu, 
Lecz mów jak przebrał się? 
Oskar wesoło 
Chcesz kostium wiedzieć 
By go wyśledzić? 
To rzecz ciekawa, 
Lecz trudna sprawa. 
Choć sekret znam, 
Nie powiem wam! 
Tyle miłości 
W mym sercu gości. 
Lecz kto się zwierzy, 
Milczeć należy. 
Więc nic, o nie, 
Nie skłoni mnie. 
Tańczący rozdzielają Anckarstrdma z Oskarem. 
Chór 
Wśród tańców i miłości 
W salonach szczęście gości , 
W rozkosznych chwil szeregu 
Tu życie słodkim snem. 
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Anckarstrom zbliżając się znów do Oskara 
Wszak przyjaciół króla tyś powinien znać. 

Oskar 
Wyciągasz mnie na słowa, by dać mu się poznać, 
Kompromitując tego, co ci wskazał drogę. 
Anckarstrom 
Wszak ufnością króla ja się szczycić mogę. 

Oskar 
Nalegasz tak ... 
Anckarstrom 
Wiadomość ważną mam dla niego; 
Wpierw nim ta noc upłynie 
Z nim muszę widzieć się. 
Na ciebie wina spadnie, 
Wina, gdy nie dokażę tego. 
Oskar 
Zatem? 
Anckarstrom 
Łaskę królowi zrobisz, a nie mnie. 
Oskar podchodząc bliżej 
Ma czarne domino, z boku wstążka różowa. 
Anckarstrom 
Słóweczko tylko jeszcze ... 
Oskar odchodząc 
O nie!Już ani słowa. 
Chór 
Wśród tańców i miłości , 
W tych murach szczęście gości. 
W rozkosznych chwil szeregu 
Tu życie słodkim snem. 
O! Nocy chwil ułudnych , 
Drżeń serca, dźwięków cudnych, 
O, nie przyspieszaj biegu 
Nad uciech zdrojem tym. 
Wchodzi król w czarnym dominie z różową 
wstążką, za nim Amelia w białym dominie. 
Amelia zmienionym głosem 
Ach, jeszcześ tu ... uciekaj! 
Gustaw Ili 
A więc to ty pisałaś? 
Amelia 
Tu śmierć w twe ślady bieży ... 
Gustaw Ili 
W tej piersi próżno chciałaś obudzić trwogę. 

Amelia 
Uciekaj, uciekaj, bo wkrótce może 
Polegniesz tu! 
Gustaw Ili 
Lecz powiedz mi nazwisko swoje. 
Amelia 
Nie mogę, o Boże! 
Gustawlll 
Więc czemu płaczesz i błagasz przestraszona? 
I troską o dni moje twa dusza napełniona? 
Amelia 
Ja wszystką krew dla ciebie 
Z pogodnym oddam czołem . 



Gustaw Ili 
Więc po co kryć, Amelio, 
Ty jesteś tym aniołem! 
Amelia z uczuciem, klękając przed nim 
Kocham cię, kocham, i wśród łez 
Przed toba gnę kolana, 
jedź, bo twych dni wnet zbliży kres 
Dłoń zabójcy niezbłagana. 
Nim dzień rozjaśnią zorze, 
Mordercze błysną noże. 
Ocal się, jedź, nie zwlekaj, 
Chroń się przed zemstą ich! 
Gustaw Ili 
Gdy ty mnie kochasz, skarbie mój, 
Drwię z gromów przeznaczenia, 
W duszy mej pieszczę obraz twój, 
Reszta mi w żart się zmienia. 
Nie drgnę przed śmierci ciosem, 
Lecz płaczę nad mym losem, 
Gdy słyszę głos: uciekaj, 
Od celu marzeń swych. 

Amelia z niepokojem 
Ach, czyliż widzieć chcesz, 
Jak wśród niesławy zgon poniosę? 
Gustaw Ili 
Ocalić ciebie chcę, 
I jutro wraz z mężem wyślę cię ... 
Amelia 
Dokąd? 

Gustaw III 
Pod twe ojczyste niebo. 
Amelia 
A więc do Finlandii! 
Gustaw III z boleścią 
Ból serce rwie, lecz jechać trzeba ... 
Żegnam cię. 

Amelia 
Gustawie! 
Gustaw Ili 
Amelio! Żegnam cię po raz ostatni! 
Anckarstróm wbiega nagle, rzuca się między 
nich i przebija Gustawa sztyletem. 
Anckarstrom 
I mój przyjm uścisk bratni. 
Amelia 
Ratunku!... Pomocy!. .. 
Oskar wbiegając 
O Boże! Zamordowany! 
Chór 
Przez kogo? ... Gdzie ten nikczemny? 
Oskar wskazując na hrabiego 
To on! 
Straże zdzierają maskę z A nckarstróma. 
Wszyscy 
Hrabia Anckarstróm! Zdrajco! 
Dziś za to śmierć nie minie cię! 
Gustaw III słabym głosem 
Nie, nie, puszczajcie go! 

do Anckarstroma 
Ty słuchaj mnie ... 
wskazując na Amelię 
Ona jest czystą ... w śmierci godzinie ... 
To ci przysięgam, a Bóg mnie słucha. 
Ze ją kochałem ... w czystości ducha ... 
Szanując honor małżonki twej. 
oddając papier, który miał na piersiach 
Dziś, dla spokoju twego jedynie ... 
Z tobą do Finlandii wysłać ją chciałem .. . 
O, jam ją kochał ... lecz nie skalałem ... 
1\vego nazwiska, ni serca jej! 
Amelia 
O! Jak serce boleść rwie, 
Pierś rozpaczą, zgrozą tchnie, 
W mężu mym mordercę mam, 
A ofiara kona tam! 
Oskar klękając przy królu 
O! Boleści ty bez miary, 
Dniu straszliwej niebios kary! 
Czoło blednie, stygnie dłoń, 
Pot śmiertelny kryje skroń! 
Anckarstrom z rozpaczą 
Com uczynił, co mnie czeka? 
Jam przeklęty tu na ziemi, 
Z dłońmi zbrodnią splamionymi, 
Jakąż karę ponieść mam! 
Gustaw Ili z wysiłkiem 
Wy, co obecni tutaj jesteście ... 
Me przebaczenie wszystkim zanieście. 
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Wszyscy 
Zacne serce, umysł prawy 
Ocal Boże nasz łaskawy. 
Strasznej trwogi chwile skróć, 
I sierotom ojca wróć! 
Gustaw III 
Żegnan:i was ... dzieci moje .. . 
Ach!... Zegnam cię Szwecjo .. . 
Wszyscy z boleścią 
Bóg go przyzywa. 
Gustaw Ili konając 
żegnam was„. Boże, umieram. 
Wszyscy 
Nocy straszliwa! 

Tekst według pierwszego wydania polskiego 
przekładu Libretta, Warszawa, Drukarnia Jana 
Psurskiego, 1865 

Un balio in maschera 

OBECNA INSCENIZACJA 
This production 

OBSADA/ CAST 

Gustaw III, król Szwecji / Gustavus III, King of Sweden 
KRZYSZTOF BEDNAREK, KAŁUDI KALUDOW, 

STANISŁAW KOWALSKI, RYSZARD WRÓBLEWSKI 

Hrabia Anckarstrom, zaufany króla / Count Anckarstrom, king's reliable 
WIESŁAW BEDNAREK, ADAM KRUSZEWSKI, 
ZBIGNIEW MACIAS, ANDRZEJ ZAGDAŃSKI 

Amelia, jego żona / his wife 
MONIKA CHABROS, ELŻBIETA HOFF, 

IZABELLA KŁOSIŃSKA , TATIANA ZACHARCZUK 

Ulrika, wróżka / a forttune-teller 
W ANDA BARGIEŁOWSKA-BARGEYLLO, AGNIESZKA DĄBROWSKA, 

MARIA OLKISZ, EWA PODLEŚ 

Oskar, paź / a page 
JEANETTE BOŻAlEK, GRAŻYNA CIOPIŃSKA, 
TERESA KRAJEWSKA, AGNIESZKA WOLSKA 

Christian, marynarz / a sailor 
RYSZARD CIEŚLA, JAN DOBOSZ, ANDRZEJ ZAGDAŃSKI 

Horn, szlachcic, spiskowiec/ a noble, conspirator 
KRZYSZTOF BORYSIEWICZ, ROBERT DYMOWSKI, CZESŁAW GALKA 

Ribbing, szlachcic, spiskowiec / a noble, conspirator 
MIECZYSŁAW MILUN, RYSZARD MORKA 

Sędzia / AJudge 
TOMASZ MADEJ, JACEK PAROL 

Służący Amelii / A Servant of Amelia 
JACEK PAROL 

Chór, Balet i Orkiestra Teatru Narodowego 
Chorus, Ballet and Orchestra of the Teatr Narodowy 

Męski Chór Przyoperowy oraz statyści 
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ANTONI WIT Dyrygent, dyrektor Wielkiej Orkiestry Sym
fonicznej PR w Katowicach. Ukończył PWSM w Krakowie, 
studiował dyrygenturę u H. Czyża i kompozycję u K. Pen
dereckiego. Naukę kontynuował w Paryżu u Nadii Boulan
ger. Ukończył też prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Pracę zawodową rozpoczynał w Filharmonii Narodowej 
(1967-70) i Filharmonii Poznańskiej. Współpracował też 
z warszawskim Teatrem Wielkim (1970-77). Rok 1973 
spędził w Tanglewood (USA) pracując pod kierunkiem 
S. Skrowaczewskiego i S. Ozawy. W latach 1974-77 był dy
rektorem artystycznym Filharmonii Pomorskiej, a nastęi>
nie Orkiestry i Chóru PRiTV w Krakowie. Od 1983 r. jest 
dyrektorem WOSPR-u. jednocześnie w latach 1987-92 
pracował z Orquestra Filarmonica de Gran Canaria. 
Jego kontakty z operą sięgają lat 70. W naszym TW zreali
zował premiery Cyrulika sewilskiego (1971) i Traviaty 
(1973); dyrygował też Aidą, Eugeniuszem Onieginem 
oraz Romeem i Julią. W 1975 r. przygotował Halkę dla 
stacji radiowej NHK w Tokio, a w 1982 r. -dla Teatru w Trie
ście. W Malmó dyrygował premierami Aidy i Konsula. 
Pracował z takimi orkiestrami, jak: BBC Symphony Or
chestra, London Philharmonic Orchestra, Berliner Phil
harmoniker, Orkiestra Akademii Santa Cecilia, Tokyo 
Symphony,Jerusalem Symphony, Orquestra Nacional de 
Espana, Tonhałle Zurich, Drezdeńska Filharmonia oraz 
orkiestry radiowe w Berlinie, Hamburgu, Kolonii, Medio
lanie, Stuttgarcie i Turynie. Występował niemal we wszyst
kich najważniejszych ośrodkach kulturalnych Europy, 
a także w Brazylii, Hongkongu, lzraelu,Japonii, Korei Płd., 
Meksyku, USA i na Taiwanie. Nagrał kilkadziesiąt płyt dla 
wytwórni: EMI, CBS, Camerata Tokyo, NYC Arts, Pony 
Canyon, NA.XOS i Polskie Nagrania. 
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EWA STAROWIEYSKA Scenograf. UkończyłaASPwWar
szawie. Debiutowała u boku Konrada Swinarskiego. 
W 1961 r. rozpoczęła współpracę z warszawskim Teatrem 
Współczesnym, któremu pozostała wierna do dnia dzi
siejszego. Projektowała tam scenografię do wielu przed
stawień. 

Pracowała dla wielu polskich teatrów w Warszawie, Bia
łymstoku , Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Ło
dzi , Poznaniu i Szczecinie. Wśród jej współpracowników 
znaleźli się najwybitniejsi twórcy teatralni: Erwin Axer, 
Aleksander Bardini.Jan Bratkowski, Maciej Englert, Zyg
munt Hiibner,Jerzy Jarocki, Jerzy Kreczmar, Andrzej Ła
picki, Tadeusz Łomnicki, Ludwik Rene, Maciej Prus, Kon
rad Swinarski, Jan Świderski , Andrzej Wajda i Krzysztof 
Zanussi. Projektowała dla czołowych scen dramatycznych 
w Bazylei, Berlinie, Bremie, Diisseldorfie, Hamburgu, 
Leningradzie, Mediolanie, Monachium, Palermo, Wero
nie,Wiedniu i Zurychu. 
Zapraszana jest również przez krajowe i zagraniczne sce
ny operowe. W naszym teatrze przygotowała scenogra· 
fię do Halki w reżyserii Kazimierza Kutza i Quo vadis 
w inscenizacji Ryszarda Peryta. W poznańskim Teatrze 
Wielkim zrealizowała oprawę plastyczną do Czarnej 
maski Pendereckiego, Orfeusza i Eurydyki Glucka oraz 
Mojżesza Rossiniego. Pracowała dla Opery Śląskiej, Ope
ry Wrocławskiej i Warszawskiej Opery Kameralnej. Reali· 
zowala też Katarzynę lzmajłową Szostakowicza w Mo
nachium i An1sterdamie. 
Jej projekty były prezentowane na Biennale Młodych w 
Paryżu oraz na Międzynarodowej Wystawie Scenografii 
w Nowym Sadzie. Współpracowała z filmem. Ma również 
na swoim koncie szereg scenografii dla Teatru Telewizji. 

WALDEMAR ZA WODZIŃSKI Reżyser i scenograf, dyrek· 
tor artystyczny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Ab
solwent łódzkiej ASP oraz Wydziału Reżyserii Dramatu 
PWST w Krakowie. Debiutował w Teatrze im. Cypriana 
K. Norwida w jeleniej Górze (1986) autorskim spektaklem 
Golem. W rok późrriej związał się z łódzkim Teatrem im. 
S. Jaracza, gdzie od 1992 r. pełni funkcję dyrektora arty
stycznego. Na scenie tej zrealizował wiele przedstawień , 
do większości z nich zaprojektował też scenografię. 
Zapraszany był także przez inne teatry w kraju i za grani
cą. Wśród jego realizacji znalazły się m.in.: takie spekta
kle, jak: Zdziczenie obyczajów pośmiertnych Leśmiana 
w Starym Teatrze (Kraków 1990), Peer Gynt Ibsena 
w Teatrze Nowym (Warszawa 1991 ); Klątwa Wyspiańskie
go ( 1991 ), Iwona, księżniczka Burgunda Gombrowicza 
(1991) oraz Romeo i Julia Szekspira 0995) w Teatrze 
Współczesnym (Szczecin, scenografia); Ce/estyn(I Roja
sa (1992), Bobok Dostojewskiego 0993, dekoracje), 
Maryi Stuart Hiłesheimera (1996) oraz Wielka magia de 
Filippa 0997, dekoracje)-wszystkie dla Teatru im. Słowa
ckiego w Krakowie.Jako scenograf był również zaprasza
ny przez Teatr Sowremiennik i Teatr Studio w Moskwie. 
W swoim dorobku ma także realizacje operowe. W Ope
rze Krakowskiej wystawił: Śmierć Don juana Palestra 
i Nabucca Verdiego, a także zaprojektował dekoracje do 
opowieści Hoffmanna Offenbacha i Czarodziejskiego 
jletu Mozarta. Dwukrotnie realizował Fatista Gounoda: 
dla Opery Śląskiej (dekoracje) i łódzkiego TW (reżyseria 
i scenografia). W 1994 r. reżyserował we własnej sceno
grafii Holendra tułacza Wagnera na łódzkiej scenie oraz 
Rigoletta Verdiego w Korei Płd . W Operze Wrocławskiej 
wystawił Cyganerię Pucciniego (fot. G. Michałowski). 
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MARIA BALCEREK Scenograf. Absolwentka Wydziału 
Tkaniny Unikatowej i Wydziału Malarstwa łódzkiej ASP. 
Najczęściej projektuje scenografię dla łódzkiego Teatru 
im. S. Jaracza, gdzie współpracowała przy realizacji na
stępujących spektakli: Czupurek Hertza (1992), Wesele 
Figam Beaumarchais 0993), Celestyna Rojasa 0994), 
Klątwa Wyspiańskiego (1995), Krewniaki Bałuckiego 
0996) i Sen nocy letniej Szekspira (1997). 
Zapraszana była także przez inne teatry. Zrealizowała 
oprawę plastyczną do Mary Stuart Hiłesheimera w Te
atrze im. J. Słowackiego w Krakowie (1996), Cyganerii 
Pucciniego w Operze Wrocławsk!ej ( 1996), Rybaka i jego 
duszy Wilde'a w Teatrze im. S. Zeromskiego w Kielcach 
0996) oraz musicalu Koty Wolańskiego w Teatrze Lubu
skim w Zielonej Górze. 
Odrębną sferą zainteresowań artystki jest teatr lalek, 
z którym chętnie współpracuje i szczyci się tam znaczą
cymi osiągnięciami. Dla łódzkiego „Arlekina" zrealizowa· 
la plastycznie takie przedstawienia, jak: W torebce ba
buni Bassa, Carmen wg noweli Merimeego, Aniołi mały 
król według bajek La Fontaine'a (przygotowany i poka· 
zany wspólnie z francuskim Teatrem „La Tortue magique" 
z Orleanu), Piękna i bestia Syroliaka. Trzykrotnie pro
jektowała scenografię do lalkowych wersji Pana Twar
dowskiego -w szczecińskiej „Pleciudze" (I wersja, 1995), 
w bydgoskim „Baju Pomorskim" (Ił wersja, 1996) i w łódz
kim „Arlekinie" (Ili wersja, 1997). 



JAN SZYROCKI Chórmistrz i pedagog, dyrektor Chóru 
Teatru Narodowego. Założyciel i wieloletni dyrektor 
artystyczny Chóru Akademickiego Politechniki Szcze
cińskiej. Ukończył Politechnikę Szczecińską, gdzie pra
cował również jako pracownik naukowy. Jednocześnie 
zdobywał wiedzę muzyczną w szczecińskiej Szkole Muzy
cznej, w klasach fortepianu i śpiewu solowego. W 1968 r. 
przebywał na stypendium w Królewskim Konserwator
ium Muzycznym w Hadze, a następnie ukończył studia 
w poznańskiej PWSM na Wydziale Teorii , Dyrygentury 
i Kompozycji , gdzie był uczniem prof. Stuligrosza. 
W 1974 r. studiował też dyrygenturę w wiedeńskiej Wyż
szej Szkole Muzyki i Sztuki Odtwórczej. 
Działał przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim i w 
Szczecinie. Był współzałożycielem (1960), a do 1974 r. 
pełnił funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego 
Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki " . Z jego ini
cjatywy absolwenci politechniki kontynuowali śpiewa
nie w Szczecińskim Chórze Kameralnym (późniejszym 
„Collegium Maiorum"), włączonym ostatecznie do Chó
ru Akademickiego Politechniki. W 1965 r. został preze
sem Szczecińskiego Oddziału Polskiego Związku Chó
rów i Orkiestr. Członek komitetu organizacyjnego, rady 
artystycznej i dyrektor artystyczny Festiwalu Pieśni 
Chóralnej w Międzyzdrojach. 
Od 1978 r. jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Poz
naniu, od 1993 r. jako profesor zwyczajny. Kierował filią 
tej uczelni w Szczecinie w latach 1980-1995, a następnie 
przyjął obowiązki dyrektora chóru w naszym teatrze. 
Ceniony jest w kraju i za granicą jako konsultant chórów, 
pedagog i juror. Uhonorowany został wysokimi odzna
czeniami regionalnymi i państwowymi (fot.]. Giłuń). 
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JANINA NIESOBSKA Choreograf i pedagog. Absolwent
ka Państwowe/· Szkoły Baletowej w Bytomiu. Karierę sce
niczną związa a z łódzką sceną baletową, gdzie w latach 
1958-82 była jedną z czołowych solistek. Wsławiła się 
zwłaszcza w rolach o zacięciu aktorskim i charakterystycz
nym. Stworlyła znaczące kreacje jako Zarema w Fon/{m.
nie Bachczyseraju., Diablica i Krasawica w Panu Twar
dowskhn, Panna Młoda w Harnasiach, Czarna królowa 
w Szach-macie, Partyzantka w polskiej realizacji sław
nego Zielonego stołu Kurta Joossa, tytułowa Yerma w 
balecie Teresy Kujawy według Garcii Lorki, Prozerpina i 
Mesagera w Orfeuszu Monteverdiego w głośnej łódzkiej 
inscenizacji Ericha Waltera. 
Wcześnie rozpoczęła praktykę choreograficzną, pracując 
początkowo dla telewizji i filmu. Współpracowała jako 
choreograf z teatrami dramatycznymi i operowymi By
tomia, Krakowa, Łodzi i Warszawy. 
W 1977 r. wspólnie z Barbarą Kasprowicz przygotowała 
choreografię do premiery jeziora łabędziego Czajkow
skiego (kolorowe akty) w Teatrze Wielkim w Łodzi. Naj
większą jej samodzielną produkcją była inscenizacja 
Pana Twardowskiego Różyckiego w łódzkim TW ( 1985). 
Zyskała tam również uznanie jako choreograf w produk
cjach operowych. W 1995 r. dla warszawskiego Teatru 
Wielkiego przygotowała choreografię i ruch sceniczny 
w Carmen Bizeta. 
jest wieloletnim wykładowcą Państwowej Wyższej Szko
ły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 
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Tego trzeba doświadczyć wszystkimi zmysłami. Dlatego dealerzy Daewoo 
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w jazdach t es towy c h . Oprócz L ega nzy cze ka na Państwa przestronne 

i nowoczesne Daewoo Nubira. Ponadto - mila ni espodz ianka: każdy kto 

odbędzie jazdę t es tową otrzyma atrakcyjny upominek. a troj e z n aszych 

gośc i będzie mogło c i eszyć się samochodami Daewoo (Lanos . Nubira lub 

Leganza) przez ca ły rok' Wystarczy wygrać nasz konkurs.* 

Miłych wraż e ń .. 

\t\typróbuj 

•szczególy u d ea le rów Da e woo biorących udzi a l w programi e. 
lub pod bezplatnym numerem o 800 20 500 

kup 



TREŚĆ OPERY/ SYNOPSIS 

AKT I. Scena 1. Sala audiencyjna na zamku królewskim w Sztokholmie. Król przyjmuje swoich 
poddanych. Paź Oskcar przedstawia królowi listę gości zaproszonych na bal maskowy. Uwagę 
Gustawa III zwraca imię Amelii, żony hrabiego Anckarstroma (Renata). W audiencji biorą udział 
zarówno zwolennicy króla, jak i jego przeciwnicy, planujący zamach. Hrabia Anckarstrom 
ostrzega króla przed konspiratorami. Przybywa sędzia z wnioskiem o wydalenie z kraju wróżki 
Ulriki, którą podejrzewa się o czary. Paź prosi o łaskę dla oskarżonej. Tymczasem król proponuje 
dworzanom, aby w przebraniu odwiedzili wraz z nim Ulrikę. 
AKT I. Scena 2. Samotnia Ulriki. Wśród uczestników obrzędu wróżki pojawia się przebrany 
król. Obserwuje wraz z innymi jak Ulrika przepowiada przyszłość marynarzowi Christianowi, 
wróżąc mu awans i pieniądze. Gustaw III pomaga losowi: dyskretnie wkłada marynarzowi do 
kieszeni złoto i nominację sprawiając, że przepowiednia spełnia się natychmiast. Po chwili 
nadchodzi jakaś tajemnicza dama. To Amelia, żona hrabiego Anckarstroma, dręczona miłością 
do króla, szuka u wróżki pomocy. Gustaw z ukrycia przysłuchuje się ich rozmowie. Po odejściu 
Amelii zjawiają się dworzanie ze spiskowcami Hornem i Ribbingiem na czele. Teraz i król prosi 
o wróżbę . Niestety Ulrika przepowiada mu, że zostanie zamordowany. „Kto morderczą wzniesie 
broń?" - pyta król. „Ten, kto dziś pierwszy, twą uściśnie dłoń" - odpowiada wróżka. W tym 
momencie wchodzi nieświadom niczego Anckarstrom, witany serdecznie przez Gustawa. Za 
sprawą hrabiego król zostaje rozpoznany. Zebrani pozdrawiają swojego władcę. Gustaw 
ułaskawia Ulrikę. Spiskowcy i tym razem nie znajdują okazji do zamachu na króla. 

ACT I. Scene 1. A room in the Royal Pałace , Stockholm. Deputies, noblemen, commoners and 
officials are waiting for Gustavus III to grant them an audience. King arrives. Oscar, a page, now 
comes forward and presents for his approval a list of those who are to be invited to a bali the 
king plans to give. Gustavus notices that Amelia, the woman he loves, is among them. Oscar 
announces the arrival of the chief justice, who asks the king to sign a warrant banishing the 
sorceress Ulrica, accused of witchcraft. At once Oscar intervenes in her defence, praising her 
amazing powers of prophecy. Gustavus cannot decide whether to condemn or pardon the sorce
ress, and resolves to investigate her powers of prediction for himself. He invites everyone to 
join bim in visiting the fortune-telłer's dwelling, suitably disguised. 
ACT I. Scene 2. The fortune-teller's hut. Watched by men, women and children of the people 
who crowd curious and fascinated around the entrance to her dwelling, the sorceress conjures 
up the spirit of the abyss. Gustavus now enters, dressed as a fisherman. To one side, he watches 
the arrival of Christian one of his own sailors, who wants the fortune-teller to predict his future. 
Ulrica tells bim that he will very soon be promoted and become rich. Gustavus is amused and 
slips gołd and a note nominating bim an officer in to the pocket of the unsuspecting Christian, 
thus making the prophecy come true. Now one of Amelia's servants knocks at a secret en trance. 
He announces the arrival of his mistress. Amelia enters in a state of great agitation. She requests 
an antidote for the passionate love which is tormenting her. Gustavus has been listening to all 
of the two women's conversation from a hiding-place. Without revealing his identity, he asks the 
sorceress to read his hand. The prediction is tragic: he is soon to die at the hand of a friend. With 
forced gaiety Gustavus tries to laugh off this terrible presage, while all those present tremble. 
The sorceress, urged to complete her prediction, adds that the first man to shake Gustavus by 
the hand will be his murderer. The faithful Anckarstrom now arrives and shakes the king's hand 
warmly, convincing all the others that the prediction is false. Gustavus reveals his identity and 
revokes the warrant against the sorceress to the acclamation of the people. 
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AKT II. Opuszczone miejsce poza Sztokholmem. O północy Amelia poszukuje tu rośliny, która 
zgodnie z radą Ulriki ma wyleczyć ją z miłosnych cierpień. Przybywa tam również Gustaw III, by 
chronić ukochaną. Ich czuły dialog, pełen miłosnego żaru ale też bólu i rozterki, przerywa nade
jście Anckarstroma. Nie rozpoznając żony, hrabia ostrzega króla przed zbliżającymi sie spiskow
cami. Gustaw oddala się , jednak przedtem prosi hrabiego aby przyrzekł, że z największą dyskrecją 
odprowadzi zawoalowaną damę i nie będzie próbował jej rozpoznać. Nadchodzący spiskowcy 
nie zastają już króla. Anckarstrom próbuje uchronić towarzyszkę przed zdemaskowaniem, ale 
niechcący sam ją demaskuje i wszyscy rozpoznają w niej Amelię. Zaskoczony i upokorzony tym 
niespodziewanym odkryciem Anckarstrom, wzywa spiskowców, by pojawili sie u niego następ
nego dnia. Sprzysiężeni oddalają się ze śmiechem. 

ACT Il. A desolate field outside Stockholm. Gripped by terror, Amelia braves the dreary place 
the sorceress has indicated, spurred on by her du ty as a wife to seek the magie herb. But her love 
for Gustavus is just as strong an impulse. As midnight strikes, Amelia is terrified to see a skull 
which seems to rise from beneath the earth, and falls to her knees calling on divine assistance. 
Gustavus approaches her, but Amelia is troubled and wards him off, begging him to leave her 
even though he reassures her that he will respect her honour. Their words hover between re
morse and longing until at last Amelia confesses her love and the two give way to their passion. 
All at once Anckarstrom appears. He is on the tracks of the conspirators and has arrived to save 
the king from the impending ambush. Amelia, who has managed just in time to hide her face 
with a veil, urges Gustavus to flee. Before departing, however, the king entrusts the veiled wo
man to Anckarstrom, having obtained a promise from him that he will take her back into the 
city without I oo king at her or attempting to speak to her. But danger is imminent, and Gustavus 
has to rush away. And indeed Horn, Ribbing and the conspirators now burst in. They are ama
zed to find Anckarstrom instead of the king, and want to discover the identity of the mysterious 
woman. Anckarstrom draws his sword, in an attempt to stop them. Amelia, fearing that her 
husband may die at the hands of the conspirators, throws herself between them, letting her veil 
fall. All pause in amazement: Anckarstrom's tragic discovery and Amelia's desperation are min
gled with the scoffing hilarity of the conspirators. Anckarstrom is furious at the betrayal and, 
resolved on vengeance, invites Horn and Ribbing to visit him in his home the following .mor
ning. 
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AKT III. Scena 1. W domu Anckarstrómów. Po nocnym incydencie wzburzony hrabia czyni 
ostre wyrzuty swojej żonie. Jest nieprzejednany pomimo, że Amelia zapewnia go o swojej niewin· 
ności. Targany zazdrościąAnckarstróm grozi żonie, po chwili jednak zmienia zamiar i poprzysięga 
śmierć królowi. Kiedy zrozpaczona Amelia wychodzi, pojawiają sie zaproszeni wcześniej spisko
wcy. Ku zaskoczeniu Horna i Ribbinga ich gospodarz zgłasza akces do spisku, co więcel·, w dowód 
szczerości swe o postanowienia gotów jest z własnego syna uczynić zakładnika. Za eży mu je
dnak, aby to on miał satysfakcję zabić króla. Ponieważ chętnych jest więcej , decydują się ciągnąć 
losy. Hrabia zmusza do tego własną żonę. Los pada na Anckarstróma. W tym momencie pojawia 
się paź Oskar z królewskim zaproszeniem na bal maskowy. Po upewnieniu się, że Gustaw III 
zaszczyci maskaradę, spiskowcy dostrzegają w tym doskonałą okazję do zamachu i przyjmują 
zaproszenie. Amelia, która domyśla sie o co chodzi, postanawia ostrzec króla. 
AKT III. Scena 2. Kaplica zamkowa. Gustaw III jest załamany. Kocha Amelię, ale honor naka
zuje mu wyrzec się miłości do żony wiernego-jak sądzi- przyjaciela. W końcu postanawia wysłać 
Anckarstróma z rodziną do Finlandii. Nadchodzi królewski paź z ostrzeżeniem od tajemniczej 
damy. Wiadomość o zamachu Gustaw przyjmuje z desperacką odwagą. 
AKT III. Scena 3. Sala balowa. Trwa maskarada. Spiskowcy nie są pewni czy król pojawił się 
już na balu. Upewnia ich w tym paź nagabywany przez Anckarstróma. Hrabia dowiaduje się też 
podstępnie od Oskara, jak przebrany jest król. Amelia odnajduje na balu Gustawa, aby raz je
szcze ostrzec go przed spiskowcami. Król i tym razem bagatelizuje przestrogę. Wśród słów pełnych 
miłości Gustaw zawiadamia Amelię, że w trosce o jej dobro zmuszony jest odesłać ja wraz 
z mężem do Finlandii. Pełną bólu scenę pożegnania zakochanych przerywa gwałtownie cios zama
chowca. To zazdrosny Anckarstróm rani śmiertelnie króla, wzbudzając tym desperackim czynem 
zaskoczenie i oburzenie uczestników balu. Umierający król zapewnia swojego mordercę, że nie 
miał racji podejrzewając Amelię o zdradę i przebacza swoim nieprzyjaciołom. 

ACT III. Scene 1. A study in Anckarstróm's house. Anckarstróm has decided that An1elia must 
die in atonement for her betrayal. She asks that she should at least be allowed to embrace her 
son one last time. She departs, and Anckarstróm, moved to pity, realizes that he must take ven
geance, not on his vulnerable wife but on the person really responsible for the betrayal, Gusta
vus. Horn and Ribbing enter, and are at first suspicious about Anckarstróm's sudden change of 
heart. But he reassures them, and offers his only son's life as pledge of his sincerity. All three 
swear vengeance on Gustavus. Only one of them, however, will deal the blow. They will draw 
lots for it, placing their names on three slips of paper in an urn. Amelia comes in unexpectedly 
to tell her husband that Oscar has arrived and is given the terrible task of choosing a name. She 
draws Anckarstróm's and realizes from her husband's grim exultation that Gustavus is now con
demned to die. Oscar is brought in, carrying an invitation from the king to a masked bali, in 
which the sovereign himself will take part. For Anckarstróm, Horn and Ribbing the festive occa
sion offers the ideał opportunity for carrying out their murderous plan. 
ACT III. Scene 2. A sumptuous private room of the king. In the meantime Gustavus has made 
the painful decision to see Amelia no more. Anckarstróm is to be sent abroad on service and his 
wife will go with him. But he will never be able to forget her. Oscar brings him a note from an 
unknown woman, warning the king that there will be an attempt on his life at the masked bali. 
Unwilling to seem a coward when faced with danger, but above all in order to see Amelia once 
more, Gustavus resolves to take part in the festivity. 
ACT III. Scene 3. A large, richly decorated ballroom. The masked bali, attended by numerous 
guests, has already started with music and dancing. The Conspirators fear that Gustavus will 
fail to appear, butAnckarstróm man ag es to find out from Oscar both that the king is in the room 
and how he is dressed. Meanwhile Amelia has recognized Gustavus and begs him to escape. He 
has only just bid his beloved farewell for the last time when, amid generał amazement and cori
sternation, Anckarstróm stabs him with a dagger. Before he dies, Gustavus proclaims Amelia's 
innocence and forgives his enemies. 
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