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GIUSEPPE VERDI 

1813 1 O października w wiosce Le Roncole w pobliżu Busseto (Księstwo Parmy) 
przychodzi na świat Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, syn sk lepikarza Carla Ver
diego i wiejskiej praczki Luigi z domu Uttini. 

1821 Ojciec docenia zdolności muzyczne syna i kupuje mu sta1·y szpinet. Giuseppe 
rozpoczyna naukę muzyki u miejscowego organisty Pietra Baistrocchiego. 

1823 Dzięki poparciu Antonia Barezz iego, 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 pu
blicznie jego uwerturę. Maestro Provesi ceni chłopca jako dobrego pianistę i widzi 
w nim swego następcę. 

1829 Prośba o przyznanie młodemu Verdiemu wakującego m1e1sca organisty 
w pobliskiej parafii zostaje odrzucona. 

1832 Korzystając z poparcia Barezziego i skromnego stypendium miejscowego To
warzystwa Dobroczynności udaje się do Mediolanu. Egzamin wstępny do konserwa
torium (fortepian) daje wynik niepomyślny z powodu przekroczonych 18 lat i ... nie
lombardzkiego pochodzenia kandydata. Verdi zostaje jednak w Mediolanie. Bierze 
lekcje teorii i kompozycji u Vincenza Lavigny. Zajmuje się również dyrygenturą 
i poznaje literaturę muzyczną. 

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

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

1839 Za namową śpiewaczki Giuseppiny Strepponi, której spodobała się partia 
sopranowa w operze Verdiego Oberto, impr9sario Bartolomeo Merelli przyjmuje operę 
do wykonania w mediolańskim Teatro alla Scala. W październiku umiera kompozy
torowi syn lcilio. W listopadzie premiera Oberta odnosi znaczny sukces. Firma Ricor
di nabywa prawa publikacji opery. 

1840 Podpisuje kontrakt z Merellim na operę komiczną Dzień królowania. W mar
cu umiera żona Verdiego. Po niepowodzeniu premiery swej opery komicznej w Te
atra alla Scala, Verdi bliski jest rezygnacji z zawodu kompozytora. Impresario Merelli 
próbuje zainteresować go jednak nowym tematem operowym. 

1842 W marcu wielki sukces opery Nabucco w Mediolanie z Giuseppiną Strepponi 
w głównej roli kobiecej. 

1843 Opera Lombardczycy odnosi w Mediolanie wielki sukces artystyczny i patrio
tyczny. Verdi zdobywa pełną niezależność finansową. Sypią się zamówienia. Dla 
Wenecji komponuje operę Ernani do libretta młodego poety Francesca Marii Piavego 
według dramatu Victora Hugo. 
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1844 W weneckim Gran Teatra La Fcnice Ernani odnosi pełny sukces. Powstaje 
pierwsza opera Verdiego dla Rzymu - Dwaj Foskariusze, również do libretta Piavego. 
Zostaje przyjęta życzliwie, Verdiego wywołują przed kurtynę 30 razy. Opera nie zdo
bywa jednak trwałego powodzenia. 

1845 i k łym sukcesom }oannyd'Arcw Mediolanie i Alziryw Neapolu towarzyszą 
głosy o twór zej dekadencji Verdiego. Istotnym powodem są słabe libretta i koniecz
ność komponowania w stałym pośpiechu. Na łamach „Kuriera Warszawskigo" uka
zuje się pierwsza wzmianka „o panu Verdi". 

1846 W necki sukces Attyli przywraca Verdiemu zachwianą nieco popularność. 
Zły stan zdrowia zmusza go do rezygnacji z zaproszenia do Londynu. Rozpoczyna 
pracę nad Makbetem, 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, wystawiona tam pod tytułem Jerozolima, doznaje raczej chłodnego przyję
cia. W Paryżu Verdi zbliża się do Giuseppiny Strepponi, wiążąc się z nią na całe 
zyc1e. 

1848 Jako świadek przebiegu rewolucji lutowej, obalającej Ludwika Filipa, podpi
suje Verdi płomienny protest patriotów włoskich przeciwko tyranii austriackiej 
w Lombardii i prowincji Veneto. Na pierwszą wiadomość o wrzeniu w Lombardii 
i wystąpieniu wojsk włoskich przeciwko Austriakom, Verdi opuszcza Paryż i przyby
wa do Mediolanu. Na wezwanie przywódcy patriotycznego stowarzyszenia Karbo
nariuszy, 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 Je
rozolimy, przeróbki Lombardczyków na scenie Teatru Wielkiego. 

1849 Verdi nabywa' w pobliżu Busseto posiadłość ziemską Sant' Agata, która póź
niej staje się jego ulubioną siedzibą. Premiera Bitwy pod Legnano w Rzymie zamie
nia się w manifestację patriotyczną, podobnie jest na innych scenach włoskich. Verdi 
i Strepponi zamieszkują razem w Busseto. Premiera Luizy Miller według Intrygi 
i miłości Schillera odnosi nikły 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. Tymczasen1, 
Verdi komponuje operę Stiffelio, której premiera w Trieście ponosi klęskę. 

1851 Po perypetiach z cenzurą wenecką, entuzjastyczne przyjęcie premiery Rigo
letta w Gran Teatra La Fenice. Verdi powraca do Busseto. Decyduje się podjąć pracę 
nad Trubadurem, myśli również o Traviacie. Umiera matka kompozytora. Nie mogąc 
znieść dokuczliwego wścibstwa mieszkańców Busseto, wyjeżdża z Giuseppiną Strep
poni do Paryża. Pracuje nad Trubadurem. 

1853 Wielki sukces Trubadura w Rzymie. Fiasko weneckiej premiery Traviaty. Nowa 
podróż do Paryża, gdzie Eugene Scribe wręcza kompozytorowi tekst Nieszporów 
sycylijskich. 
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1854 Przeróbka Traviaty, która pod tytułem Violetta odnosi wielki sukces w wenec
kim Teatro San Benedetto. 

1855 Nieszpory sycylijskie wystawione po francusku w Operze Paryskiej zostają 
dobrze przyjęte. Po niemal dwuletniej nieobecności Verdi powraca do Busseto. 

1857 Paryski sukces Trubadura. Nowa opera Verdiego Simon Boccanegra do libret
ta Piavego spotyka się z niepowodzeniem w Wenecji. Podobnie jest w Rimini z Ar
noldem, przeróbką wcześniejszego Stiffelia. 

1859 Entuzjastyczne przyjęcie premiery Balu maskowego w Teatro Apollo. 29 kwiet
nia Verdi i Strepponi biorą cichy ślub w kościele w Collonges-sous-Saleve w Sabau
dii. Kompozytor zostaje wybrany w Busseto do przedstawicielstwa mającego w Tury
nie głosować za przyłączeniem Księstwa Parmy do Piemontu pod berłem przyszłego 
króla zjednoczonych Włoch. 

1861 Pod osobistym naciskiem Camilla Cavoura, właściwego politycznego przy
wódcy całych jednoczących się Włoch, Verdi przyjmuje wybór na posła do pierw
szego włoskiego parlamentu, który w tym samym roRu podejmie historyczną decyzję 
utworzenia Królestwa Włoskiego. Śmierć Cavoura wstrząsa Verdim głęboko. Na za
mówienie Petersburga rozpoczyna pracę nad operą Moc przeznaczenia. W grudniu 
odbywa pierwszą podróż do Petersburga. Premiera nowej opery zostaje jednak prze
sunięta do przyszłej jesieni. 

1862 Z okazji światowej wystawy w Londynie komponuje Verdi Hyrnn narodów, 
kantatę do tekstu Arriga Boita. Jej wykonanie w Queen's Theatre jest uwieńczone 
sukcesem. Natomiast Moc przeznaczenia w Petersburgu, dokąd Verdi udał się po
nownie wraz z małżonką, jest przyjęta raczej chłodno. 

1865 Przeróbka Makbeta nie ma większego powodzenia w Paryżu. Korzystając 
z upływu kadencji, Verdi wycofuje się z parlamentu. 

1867 Umiera ojciec kompozytora. Na scenie Opery Paryskiej, w obecności Napo
leona Ili odbywa się premiera Don Carlosa według Schillera. 

1868 Pierwsze spotkanie z Alessandrern .\t\anzonim, uwielbianym przez Verdiego 
poetą i fi lozofern, jednym z duchowych przywódców włoskiego ruchu narodowo
wyzwole11czego. Śmierć Rossiniego. Verdi pragnie uczcić pamięć zmarłego uroczy
stym wykonaniem Mszy żałobnej - dzieła zbiorowego kilku współczesnych wło
skich kompozytorów. Impreza nie dochodzi do skutku wobec niechętnego stanowi
ska dyrygenta Angela Marianiego, znakomitego odtwórcy szeregu oper Verdiego. 
Zrażony postawą dyrygenta Verdi zrywa stosunki z Marianim, który (przykład arty
stycznej vendetty!) zwraca swoje zainteresowanie ku dziełom Wagnera. 

1870 Na zamówienie kedywa Egiptu, lzmaiła Paszy, opłacone fantastyczną pod
ówczas sumą 150 OOO franków, Verdi decyduje się skomponować Aidę na otwarcie 
Kanału Sueskiego i współpracuje nad librettem z Antoniem Ghislanzonim. Odrzuca 
w tym czasie propozycję objęcia dyrekcji konserwatorium w Neapolu po zmarłym 
kompozytorze operowym Giuseppe Mercadantem. 

1871 Wojna francusko-pruska i jej następstwa opóźniają wystawienie Aidy, plano
wane wcześniej na styczeń. Verdi odmawia przybycia na uroczystą premierę do Ka
iru. W grudniu odbywa się premiera Aidy w Ka irze. 
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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 
rozentuzj azmowaną widownię. 

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

187 4 Messa di requiem Verdiego zostaje wykonana w kościele św. Marka w Medio
lanie, 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. Począw
szy od tego roku kompozytor z małżonką zimą przebywa z reguły w Genui (Palazzo 
Doria-Parnphili), a latem w Sant'Agata. 

1879 Verdi wciąż szuka nowych librett. Zbliża się do Arriga Boita, twórcy opery 
Mefistofeles, który jest teraz stałym gościem wi 11 i Sant' AgJ.ta. Verdi kornponu je utwo
ry: 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 Teatra 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 Te
atro alla Scala. 

1887 Entuzjastyczne przyjęcie premiery Otella w Teatra alla Scala. Dwa dni potem 
Mediolan obdarza Verdiego honorowym obywatelstwem. 

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

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

1897 W ielkim c iosem dla kompozytora jest 14 listopada śmierć jego drugiej żon y 
Giuseppiny. Verdi prawie całkowicie wycofuje się z życia publicznego. 

1898 Utwory religijne: Stabat Mater, Laudi alla \lergine Maria i Te Deum wier~ zą 
ogromny dorobek kompozytorski Verdiego. 

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

1901 27 stycz nia Verdi umiera w Mediolanie dotknięty paraliżem, a w miesiąc po 
pogrzebie zostaje przeniesiony wraz z żoną Giuseppiną do wspólnego grobow a w 
kaplicy za łożonego przez siebie domu spokojnej starości dl a muzyków. 
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OPERY VERDIEGO 

Verdi's operas 

OBERTO, HRABIA SAN BONIFACIO 
(O berto, conte cli San Bonifacio) 

Libretto: Antonio Pi azza, Bartolommeo M r >lli i Temistocle Solera 
Prapremiera: Teatro alla Sca la, M ediolan, 1839 

DZIEŃ KRÓLOWANIA, CZYLI RZEKOMY STANISŁAW 
(Un giorno di regno, ossia li finto Stanis lao) 
Libretto: Feli ce Roma111 (wg P1neux-Duvala) 

Prapremiera: Teatro alla Scala, Mediolan, 1840 
• 

NABUCHODONOZOR 
(N ,1bucco) 

Libretto: Temistocl e So lera (wg Ani ceta-Bourgeois i ornue' a 
Prapremiera: Teatro alla Scala, Mediolan, 1842 

• 
LOMBARDCZYCY NA PIERWSZEJ KRUCJACIE 

(I lombardi alla prima croci ata) 
Li bretto: Temistocle Solera (wg Cossiego) 

Prapremiera: Teatro alla Scala , Mediolan, 1843 
• 

ER NAN I 
Libretto: Francesco Maria Piave (wg Hugo) 

Prapremiera: Gran Teatro La Fenice, Wenecja, 1844 
• 

DWAJ FOSKARIUSZE 
(I due Foscari ) 

Libretto: Francesco Maria Piave (wg Byrona) 
Prapremiera: Teatro Argentina, Rzym, 1844 

• 
JOANNA D'ARC 

(G iovanna d' Arc.o) 
Libretto: Temistoc le Solera (wg Schi llera) 

Prapremiera: Teatro alla Sca la, Mediolan, 1845 
• 

ALZIRA 
Libretto: Sa lvatore Cammarano twg Woltera) 
Prapremiera: Teatro San Carlo, Nl:apol , 1845 

ATTYLA 
(Att ila) 

Librett o: Temistocle Sol ra (wg W ernera) 
Prapremiera: Gran Teatro La Fenice, Wenecja, 1846 

• 
MAKBET 
(Macbeth) 

Libretto: Frann'SCO Maria Piave i Andrea Maffei (wg S:c kspira) 
Pr<ipremiera: Teat ra della Pergola , Florencja, 1847 

Nowa wersja: Theatre Lyrique, Paryz, 1865 

ZBÓJCY 
(I masnadieri) 

Libretto: Andrea Maffei (wg Schillera) 
Prapremiera: Her Majesty's Theatre, Londyn, 1847 

• 
JEROZOLIMA 
(Gerusalemme) 

Li bretto: Alphonse Royer i Gustave Vaez 
Prapremiera: rand Opera, Paryż, 1847 

(przeróbka Lombardczyków) . 
KORSARZ 
(11 corsaro) 

Libretto: Francesrn Maria Piave (wg Byrona) 
Prapremiera: Teatro Grande, Triest, 1848 

14 

BITWA POD LEGNANO 
(La battagl ia di Legnano) 

Libretto: Salvatore Cammarano (wg Mery'ego) 
Prapremiera: Teatro Argentina, Rzym, 1849 . 

LUIZA MILLER 
(Luisa Miller) 

Libretto: Salvatore ammarano (wg Schill era) 
Prapremiera: Teatro San Carlo, e, poi, 1849 

• 
STIFFELIO 

Lib retto: Franc sco Maria Piave (wg Souvestre'a i Bourgeoisa) 
Prapremiera: Teatro Grande, Triest, 1850 

• 
RIGOLETTO 

Libretto: Francesco Maria Piave (wg Hugo) 
Prapremiera: Gran Teatro La Fenice, Wenecja , 1351 

TRUBADUR 
(l i trovatoreJ 

Libretto: Salvator Cammarano (wg Gutierreza) 
Prapremiera: Tea tro Apollo, Rzym, 1853 

LA TRAVIATA 
Libretto: Francesco M ar ia Pi ave (wg DumJsa-syna) 

Prapremiera: Gran Teatro Ld Fenice, Wenecja, 1853 

NIESZPORY SYCYLIJSKIE 
(I vespri sic iliJni ) 

Libretto : Eugene Scribe i Charles Du veyrier 
Prapremiera: Grand Opera, Paryż, .1855 

SIMON BOCCANEGRA 
Libretto : Francesco Maria Piave (wg Gutierreza) 

Prapremiera: Gran Teatro La Fenice, Wenecja, 1857 
Nowa wersja: Teatro alla Scala, Mediolan, 1881 

• 
AROLDO 

Libretto: Francesco Maria Pi ave (wg Souvestre' a i Bourgeoisa) 
Prapremiera: Teatro Nuovo, Rimini , 1857 

(przeróbka Stiffelia) 
• 

BAL MASKOWY 
(Un balio in maschera) 

Libretto: Antonio Somma (w g Scr ibe 'a) 
Praprem iera: Teatro Apol lo, Rzym, 1859 

MOC PRZEZNACZENIA 
(La forza del destino) 

Libretto: Francesco Maria Piave (wg Saavedry i Schillera) 
Prapremiera: Teatr Maryjski, Petersburg, 1862 

Nowa wersja:Teatro alla Scala, Mediolan, 1869 
• 

DON CARLOS 
(Don Carlo) 

Libretto: Fran<;ois-Joseph Mery i Camille du Locie (wg Schillera) 
Prapremiera: Grand Oper<i , Paryż , 1867 

Nowa wersja : Teatra alla Sca la, Mediolan, 1884 . 
AIDA 

Libretto: Antonio Ghislanzoni (wg Mariette'a) 
Prapremiera: Opera, Kair, 1871 

• 
OTELLO 

Libretto: Arrigo Boito (wg Szekspira) 
Prapremiera: Teatro alla Scala, M ed iol an, 1887 

• 
FALSTAFF 

Libretto: Arrigo Boito (wg Szekspira ) 
Prapremiera: Teatro alla Scala, M ediolan, 1893 
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WARSZAWSKIE PREMIERY 
OPER VERDIEGO 

Warsaw premieres 
of the Verdi's operas 

25 marca I March 1848 
JEROZOLIMA/ GERUSALEMME 

Dyrygent I Conductor: Giovanni {Jan) Quattrini 
Premiera polska I Polish premiere 

• 
1 stycznia I January 1849 

MAKBET / MACBETH 
Dyrygent/ Condu tor: Giovanni (Jan) Quattrini 

Premiera polska I Polish premiere 
• 

24 maja I May 1849 
DWAJ FOSKARIUSZE /I DUE FOSCARI 

Dyrygent I Conductor: Giovanni (Jan) Quattrini 
Premiera polska I Polish premiere 

• 
25 stycznia I January 1851 

ERNANI 
Dyrygent/ Conductor: Giovanni (Jan) Quattrini 

Premiera polska I Polish premiere 
• 

21 sierpnia I August 1852 
ATTYLA/ ATTILA 

Dyrygent I Conductor: Giovanni (Jan) Quattrini 
Premiera polska I Polish premiere 

• 
8 listopada I Novernber 1853 

RIGOLETTO 
Dyrygent / Conductor: Giovanni (Jan) Quattrini 

Premiera polska I Polish premiere 

• 
25 lutego I February 1854 

NABUCHODONOZOR/NABUCCO 
Dyrygent/ Conductor: Giovanni (Jan) Quattrini 

Premiera warszawska I Warsaw premiere 
• 

29 lipca I July 1854 
TRUBADUR/ !L TROVATORE 

Dyrygent I Conductor: Giovanni (Jan) Quattrini 
Premiera polska I Polish premiere 
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27 kwietn ia I pril 1856 
LA TRAVIATA 

(pod t y tułem Violetta) 
Dyrygent I ·oncluctcx: Giova nni (Jan) Quattrini 

Premi r,. polska I Polish premiere 
• 

22 paźdz iernika I October 1865 
BAL MASKOWY/ UN BALLO IN MASCHERA 
Dyrygrnt I Conductor: Giovanni (Jan) C~uattrini 

Premi er·a polska I Polish premiere 
• 

5 kwietnia/ April 1872 
DON CARLOS / DON CARLO 
Dyrygent I Conductor: L. Orsin i 

Premiera polska I Polish prem iere 
• 

18 grudnia I December 1872 
JOANNA D'ARC / GIOVANNA D'ARCO 

Dyrygent I Conductor: G iovanni (Jan) Quattrini 
Premiera polska I Polish prerniere 

• 
23 grudnia I December 1872 

NIESZPORY SYCYLIJSKIE/ I VESPRI SICILIAN! 
(pod tytułem Ciovanna di Guzman) 
Dyrygent I Condu ctor: C1stagnieri 
Premiera polska I Polish premiere 

• 
28 styczni a I January 187'1 

MOC PRZEZNACZENIA/ LA FORZA DEL DESTINO 
Dyrygent I Conductor: Cesare Trombin i 

Prem iera polska I Poli sh prerniere 
• 

23 listopada I November 1875 
AIDA 

Dyrygent I Conductor: Cesa re Trornbini 
Premiera polska I Polish p1·emiere 

• 
3 paźdz iernika I October 1893 

OTELLO 
D yrygent I Conductor: Cesare Trombin i 

Premiera polska I Polish premi er 
• 

6 lutego I February 1975 
FALSTAFF 

Dyrygent I Condu tor: Kazimierz Kord 
Premiera warszawska I Warsaw premiere 

• 
16 sty znia I January 1993 

STIFFELIO 
Dyrygent i Conductor: Werner Seitzer 

Polska premiera koncertowa I Polish concert premiere 
• 

9 grudni J I Decernber 1997 
SIMON BOCCANEGRA 

Dyrygent I Conductor: Grzegorz Nowak 
Premiera polska I Polish prerniere 
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DON CARLOS 
Giuseppe Verdiego 

Temat i tytuł dramatu - hi szpański, twórG1 dramatu - niemiecki , autorzy libretta operowego -
francuzcy, kompozytor - włoski. Oto dość urozma i one personalia Don Carlosa Verdiego, o tat
nieJ z jego oper µoµrzedzających A idę. Po temat hi szpański sięgnął zr sztą pierw szy sa m Schil
ler, CJ do Iii recistów francuskich - Franc;:oisa-Josephil M 'ry i Cimille' a du Luci e - zwrócił s ię 
Verd i I o prostu dlatego, że operę zamówiono u niego dla Pa ryżCJ, pragnąc uśw i etni ć tą premierą 
wystawę światow4 w 1867 roku . , 

Podobnie było w 1 as roku , kiedy w tym samym trybie zamów iono u Verdiego Ni szpory 
sycylijskie. I wtedy temCJt opery był pol ityczny, i wtedy t ż zwrócenie się do Verdi go nas tąp i ło 
z inicjatywy na najwyż zym szczeb lu , bo z pol ec ~niCJ cesarza NCJpoleona Ili, obdarzającego 
Vi rd i go sympati ą (poznCJ li się przed laty w Londyn ie, ki "d to polityczny emigrant, Ludwik 

apoleon Bonaparte, wyczuł w kompozytorze-patriocie bliski go sobie zapal ń .a). Z<:imów ie
nie ieszporów u W iocha, a jeszcze bardziej terCJz Don Carlosa na uro zystą okaz j ę wystawy, 
stało kompozytorom fran ·u kim i sprzyj21j ym im krytykom muzy ;mym przysłowi JWą kośc i ą 
w >ard le. P minąć. woich, a laworyzować cudzego lo p rzec i eż sbncla l! Cóż 7 tego, ż budżet 
Grand Opera opierL! się na liści e cywilnej cesa1n! O burzenie rodzi ło niechęć, która w d użym 
stopniu 7, ważyć m iała na niepełnym sukcesie paryskiej prapremiery Don ariosa. 

Verdi nic po raz pierwsz , lecz ju ż po raz czwa rty (Joanna d'A r , Zbójcy oraz wysnuta 
z Intrygi i mi/ości trzec ia opera, Luiza Mille r) sięgał do dramatów Schillera, którego wielbił nie 
tyl ko jak „człowiek teatru ", lecz jako szcz ry demokrata, c n i ący t k jJk niemiecki poeta wol-
noś · ponad zystko. 

d skornponowan ie nowej opery cll<l paryski ·go teatru, którego nie przest ł nazywać szy
deruym rnianem „w ielkiego kramu", Maestro zd cydowa ł s i ę nie od rJzu: „Czy pan ż artu je? -
pisał clo wydJwcy Escud iera po otrzymaniu propozycji dyrektora Perrina - Pi sać dla Opera!! ! 
zyż ni0 sądz i pan, że byłoby to n i ebeLpieczeństwem cJl a moich o zu, po tym, co wydarz Io 

si pod zas prób N ieszporów? P i sać dla Of.Jera teraz, mając prz "cl sobą tak i drobiazg jak mJda
rne Meyerbeer, rozd jącą szpilki do kra atów, ;-i1edali ony, dyrygcn kie pale zki itp .. To rozu
miem ! Sztuka stajC' się bankierskim dornem i trzeba być milionerem, sine qua nie ma mowy 
o powodzeni u!". 

N ie tylko zresztą pani Meyerbeer, żona niedawr o przedtem zmarłego wszec hwładnego 
arbitra operowych gustów pary ki j publiczności, czJroclzieja „wi lk iej op ry", twórcy Roberta 
diab la, Hugonotów i Afrykanki, której premiera przyćmiła suk es Verdi owskiego Makbeld, znie
chęca Verd iego. Ani Grand Opera, ani Teatr Liry zny, ani naw t Teatr Włoski w Pa ryż u nie są 
w stanie go zadowolić . Cóż z tego, ż ~ Perrin w i ąż nalega, a Escudier propozy ję pop iera: 
„Byłem cztery razy w Opera!!! Po jednym razie lub po dwa razy we wszystkich pary ki h 
teatrach muzyczny h i w zędz i e nudziłem się. Z p wnością frykanka ni J j st n a jl epszą operą 
Meyerbeera . Słyszałem też uwerturę do Tanhausem Wagnera. To wa riat!! ". Tak więc dopiero po 
skomponowaniu 22 op r - rze z dz ieje s ię w roku 1865 - Verdi słyszy po raz pierwsą i skanda
lizuj się uwerturą do Tanhausera. Czyż fakt ten nie wyjaśnia, jak mało z n21ł on jcs:.::cze wtedy 
twórczoś ' Wagnera i w jak nikłym stopniu mógł ul egać jego wpływom? Powinni to mieć na 
u adze ci wszyscy, którzy przed stu laty, a czasem i obecnie, oceniając twó rczość Verdiego 
jeszcze przed Don Carlo. em i Aidą, zarzucali mu tyle w agnerow kich zapoży zeń . 

Dyrektorowi O p ·ra, Perrinowi , który pierwszy zele ydował s ię na oµarcie libretta nowej 
opery o dramat Schil lera, udaje ię wr szcie p rzekonać Maestra: „Dogadaliśmy s i ę - pisze Verdi 
- i wystc1 w irny najpierw nową operę. Będz i e to Don Carlos według Schillera. L ibrecistą jest 
Mery. Gdy tylko z nim dogadamy się, wró ę do siebie, Jby pracować w spokoju". 
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Frarn;:ois-)oseph Mery, entuzjasta opery włoskiej, o kreślają y Włochy mianem „boskiego 
konserwatorium", rozpoczął niełatwą pracę nad wysnuciem z w ielu wątków dramatu Schi l lera 
operowego libretta. Pracę przerwała mu śmie rć. Dokoń zy ł ją amii le du Locie. Z początkiem 
1866 roku Verdi bierze s ię lo komponow niJ muąki. ie tety, jest w iele przeszkód. Klimat 
paryski nie służy kompozytorowi: „ PrJ CUJę gorliwie, nJ ile mi pozwala ból ga rdł a. Pomyśleć 
tylko, że w okresie ztere h miesięcy ból ten prawie an i na chwilę mnie nie opuścił. Oto już 
dwa dni, jak prz ybrał nc sile i pracować nie mogę . Dwa dni stracone !". 

Co gorsza, muzykę do tej politycL nej opery komponował M a stro w wybitnie dla sprawy 
Ljednoczenia Włoch nieprzychylnym okr sie. Dz ieło zjednoczenia 1ego ojczyzny nie było do
prowadzone do końca. Prowincja wenecka w iąż jeszcze pozostawała pod zaborem austriackim, 
a Państwo Kościelne z Rzymem - pod św i ecką wladLą papieża. Parl ament, zebrany w Turynie, 
który 1 S marca 1861 roku ogłosił utworzen ie Królestwa Włoch i prok l amował Wiktora Emanu
ela z dynastii sabaudzkiej królem Włochów, na wniosek premiera Cavoura przegłosował żądanie, 
by „Rzym, uznawany w opinii całego narodu za sto li cę, był Wiochom zwrócony" (za wnio
skiem tym g losowa ł również poseł pruw incji parmeńskie j , Giuseppe Verdi) . Ale wkrótce potem 
Cavoura zabrakło - przytłoczony zbyt wyczerpującą pracą zmarł , pozostawiając nawę młode
go państwa bez sternika. Napoleon 111 , niby to popi e raj ą sprawę zjednocz nia sprzymierzo
nych z Francją Włochów, nie pragnie jednak zbyt po tęż nego sąs i a da na swej południowo
wschodni ej granicy. W rzeczywistośc i też podtrzymuje stanowisko pJ pieża Pius;:i IX, broniące
go reszty Pań stwa Kośc ielnego . Stąd też ni ec hęć patriotów włoskich, a w ich liczbie Verdiego, 
zwra c;:i s i ę przeciwko papieżowi. Rząd Królestwa musi lawirować, zwł aszcza, że zanosi się na 
konflikt zbrojny Austrii i Prus. Bisrnu rck pragnie obalić hegemonię Wiednia w Zw i ązku Państw 
Niemieckich. Włochy zawierają przymierze z Pru sam i, które za udział w przysz ł j wojnie po 
ich stronie ob i ecują przyłączyć Wenecję do królestwa włoskiego. 

Verdi pisze muzykę swej opery w n ap iętej polityczn ie atmosferze: „ Kiedy wojna wybuch
nie, trzeba będzie wbrew woli wyjechać z tych stron , troc hę narażonych na niebezpieczeństwo. 
Ale nie starczy mi s ił ducha na opuszczenie Włoch' Dokąd się udam? Co będę robił? Któż to 
w ie... szkoda! Opera postępuje tak dobrze. Skończyłem trzeci akt i zacząłem czwa rty. Gdy 
skończę go, będę uważać, że cała opera skończona, bowiem piąty akt pisze się i powinien być 
napisany w jednej chwili . Rozumiem, że chwila ta nie przychodzi codziennie, ale w okresie 
ośmiu lub piętnastu dni tak czy inaczej przyjdzie". 

Wojna wybucha. Wojska włoskie równ ież wyru szają w pole, ponoszą zresztą kl ęskę pod 
Custozą. Prusy zwyc i ęża ją. Rozchodzi s ię w i t:·ść, że prowincja wenecka ma być przez cesar:c1 
Austrii odstąpiona .. . Napoleonowi Ili. Verdi od zuwa tę rzuconą Włochom obelgę bardzo ~il
niE'. Czyż mógłby teraz wracać do Paryż a wraz ze swo im Don Carlosem? „Niechaj pan uprzedzi 
monsieur Perrina, że nie pi szę , że nie mogę pisać, i nie wiem jak wz iąć s ię do tego, aby napisać 
choćby jedną nutę - pisze w liście do Escud iera - jestem po tysiąckroć chory". 

Na rozw iązanie kontraktu Perrin się nie godzi. Verdi w raz z małżonką kuruje w Wysokich 
Pirenejach bolące gardło . Do apartamentu hotelowego wnoszą fortepian - praca nad operą 
trwa. Z początkiem września 1866 roku Don Carlos jest ukończon y. 

W Wi edniu Prusy podpisują pokój z Austria; o losie prowincji weneckiej ma zdecydować 
plebiscyt. Ale patrioci włoscy czują się zniechęceni i upokorzeni. Zły nastrój Verdiego powięk
sz.:t również prowadzenie prób Don Carlosa w normalnym dla Opera trybie, to zna zy z zawie
szeniami, przesunięciami , zachorowaniami prawdziwymi i udawanyrni , ze złą wo l ą, mogą ą 
doprowadz ić do pasji dużo bardziej opanowanego kompozytora niż „ z gruba ciosanego chło
pa" - j'1k mówił o sobie sa rn Verdi. „Don Carlos- pisze w liście pani Verdi - 7 boską pomocą i za 
sprawą tych żółwi z Opera pójdzie na scenie może z końcem stycznia! J zu' J akąż karą za 
pop łnione przez kompozytora grzechy jest wystawienie w tym teatrze opery z machinami 
z marmuru i ołowiu ... W Opera prowadzą 24-godzinne dyskusje, aby zadecydować czy Faure 
lub Sasse mają podnieść do góry dłoń czy też ty lko palec" . W styczniu umiera 82-letni ojciec 
Verdiego, co jest jeszcze j edną przeszkodą , opóźniającą wystaw icniE: opery. I w reszc ie 11 mar
ca 1867 roku, w ob cności pary cesarski ej, rządu, korpu su dyplumatycznego i kulturalnej elity 
Paryża , dochodzi do uroczystej premiery Don Carlosa. 

„Wczoraj wie zorem - Don Carlos. Nie można tego nazwać sukcesem! Nie wi em, jak dalej 
pójdzie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby okoliczności s ię z mieniły. Dzi ś wieczorem wracam do 
Genui". Kilka dni później, już z Genui - nowy list Maestra: „Otrzymałem listy i telegramy 
z Paryża po drugim i trzecim przedstaw ieniu Don Carlosa . Idzie dobrze. Piszą mi o nim jak 
o prawdziwym sukcesie. Niech i tak będzie". Jed11akże po tygodniu, już po przeczytaniu pierw
szych parysk ich recenzji , Maestro znów wpada w sceptycyzm: „Biedny Don Carlos! Możliwe, 
że było w nim sporo tego, co zasługiwa ło by na powodzenie! Ale zrobiono wszystko, aby je 
popsuć! ". 
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Rzeczyw i śc i e wykonan ie nie stało na n ajwyższym poz iom ie. Prowadzący przedstawienie 
Fran\=ois Georges Hain l dyrygowa ł b z zapa łu. Pri madonna Marie Sa se była w part ii kró lowej 
lżbiety zbyt powierzchowna. Prowadzona przez Adol fa axa ( un i eśmie11 ~ l nianego przez wyna

lazc .ak of on u) or i . tra na sc nie nie sp isa ł a s ię jak n a l eży. Na widown i, z przyczyn o których 
ju ż by ł a mowa 1 pa nowa ł n a~lrój dla Verdiego i jego nowej opery rc1czej nieprzychylny. Nadaj ą
ca ton widowni, cesarzowa Eug nia, u ~po obiona zresztą Jo \J rd i 'go raczej przyjafo ir• (zapro
s ił a go nawet do zamku w Comµi ' gne), po z u ł a si ę dotknięt,. w :wycl i uczuciach nader gorli 
wej kato liczk i. Verdi z 1ozmy łem zclccydow<ił s ię na temat, któr po7walal rnu dać upust nty
kl rykalnym na trojum. Podobnie jak za lat kilka. w komponowanej jeszC?e przed zajęc iem 
pap i ski go Rzymu A idz ie, w osobie a rcykapł ana Ramfisa un obił polityczne knowanici ducho
w ieństwa, tak t raz - b dą ?resztą wi erzącym - wyraz ił wą ni hęć do hamują _ego zjedno
czenie Wioch pap i ża w zarysowaniu niezwykle wyrazist ' j sylwetki w<;zechwładnego i I z li
tosnego Wie lkiego lnkwiz ora. Również i w zmaganiach i miężonej przez Hiszpa n i ę Filipa li 

!anurii , stan wi ących pol ityczn Ho _ chiller w ki go Don Carlosa - zmagania h, którym in
kw i1y ja na rzucała krwawe jarzmo, Verd i-patriota wyczuwa ł aktua lny r olityczny ydźw ięk . 
Ku lminacyJnym punktem ty ·h nastro jów sta ł a się najciekawsza chyba muzycznie scena opery 
duet Fil ipa li i Wielkiego lnkwizytura. lfazpań ski satrapa, który Ztl chwi lę ugni - s i ę prz d żąda 
niami groźnego Inkw izytora, IJuntuje się i wola: ,,Zamil cz, ks i ęże! " . Słowa te u raz iły do głęb i 
ces.:i rzową. Odwrócił a ię w swej lo.!y tył m do sceny, wzru sza j ą ramionami, co oczyw i śc ie 
dla w ielu obecnych by ło wysta rcz.:i j ącą wskazówką, jak ma j ą oceniać nową ofJer włoskiego 
przyby. za . 

A jak ocenil i j ą fachowi krytycy? 
Teofi I ' autier um i eścił w Monitorze art ku ł entuzjast czny. podkreślaj ąc zwłaszcza p i ękno 

sceny autodafe. Krytyk Temps b I zdania, ż Verd i „ zda j ą sobie sprdwę, jak ubogie były formy 
melodyczne szkoł y Rossini go i jak nieprzydatne do melodramatyczn go wyrazu, wzboga ił 
wój tyl znamionami sz ko ł y niem ieckiej i fran uskiej „." Krytyk muzyczn Fran , eh aląc 

libretto i broni ąc kompozytora przed zarzutem pójś ia ś l adam i Wagnera, a nawet - jak p i sa ł -
,,oweg n a jw i ę kszego wspólcze~nego geniusza dramatycznego, Meyerbeera", podkreś l a nie
zwykłą brawu rę, z j aką Verdi 7a równo w partii wokalnej, jak i rki estrowej różn i cowa ł stany 
uczuciowe bohaterów opery. „ cz kiwał ię - pisa ł dalej - że erdi da bł yskotliwy pokaz 
współczesn •go ty lu, a on tymczasem s tworzy ł arcydz ieł o, w którym przej a wiają s i ę dążnośc i 
do wybiegnięc i a w przysz łość" . Kończył, określając ca ł ą operę mianem „absolutnie francuskiej" . 

Na ogól jednak zarzucano Verdiemu wpływy nie tyl k M yerbeera, le z i Wagnera. ho
c i aż podnoszono wzn i osłość inspiracji i ku nsztownoś ' fa ktury, przyj ęcie Don Carlosa by ło ra-
zej ch łodne. Sam Verdi nie przejmowa ł s ię gło ami krytyki, martwi ł s i ę natomiast zł m wyko

naniem op ry. Don Carlos, wystawiony j es ienią tego samego roku w Bo lonii - tym razem oczy
wi śc ie j uż z tekstem włosk im - pod dyrekcją znakomit g Marianiego, odniósł o l śn i wa j ą c 
sukc ~- Równ i eż i w Londynie, gdzie św i etni e poprowadz ił operę dawny przeciwnik Verdiego, 
Michele Costa, opera s ię podoba ł a. „Tak więc w Londynie - p isa ł Verdi do Escudiera - był 
sukces? A j eś li rzeczyw i śc i e tak by ł o 1 to cóż pow i edzą ci z Opera zobaczywszy, że wystawia się 
operę w Londynie w 40 dni , gd cllc1 ni h potrzebne są 4 rn i es i ą e? ! Ni cJ z iwią mnie równ i eż 
l o ndyń sk i e bisy. To mogło by być dziwne w Par żu, ale wyobraź ie sob ie efekt, jaki wywo łać 
moż wykonan ie z poczuciem rytm u. Och, rytm to martwa li tera dla wykonawców w Opera. 
Dwóch 17eczy tam zawsze brak: rytmu i entuzjazmu„ ." 

Don arios to w równrm stopn iu opera wio ka, jak i inne opery Verdiego. Z p wnośc i ą 
za li czyć j ą można do dzie okresu przej śc iowego w jego twór zośc i , prowadzącego ku st li 
stycznie bardziej jednolitym twórczym osiągn ięciom . Zarzucanie jej wpływów agnerowskich 
było, przynajmniej w dużym stopniu, prz _sadne. „Jesten1 w ięc agnerzystą niemal że doskona
ł ym - p i sał Verdi po premierze. - Rzecz nie w tym, by dow i edzieć s i ę, czy Don Carlos nal ży do 
t j ·zy innej ~zkoł y, lecz czy muzyka jego je t dobra, czy też z ła " . 

A muzyka Don Carlosa, mimu p wnej n iej edno litoś i, a nawet „moza ikowości1', obiituje 
ws en I orywają e pięknem i głęb ią dramatycznej charakterystyki. Jest to z pewnośc i ą wspa
ni ały etap rozwoju dramaturgii Verdiego. Wszystko. co służy dramatycznej charakterystyce sy
tuacji , ma j ednocześn i e autonomiczny ~en s w muzyc , i to zarówno w melodyce, harm nice, 
fakturze poli fonicznej, ork iestracj i, jak i w budow ie s mej formy. W muzyce Don Carlosa kształ 
tuje si ę j u ż bardzo wyrazi śc ie n wa kon epcja arii op rowej, która traci swoją sta tyczność, 
zamieniając i ę w ł ańcuch zn ajd ujących w l Jściwy wyraz muzyczny, zm iennych nastrojów. 
Pa rtie wokalne, ni tracąc wej - jak zawsze u Verd iego - dom i nu j ą ej roli , podporządkowują 
si ę tuta j często ini jalywi partii instrumenta lnej. Zamiast d ł ug i ch , śpiewnych tematów, Verd i 
s i ęga po krótkie motywy, bardzo charakterystyczne, znakomicie podkreś lające dramaty zny 
wyraz danej sceny. 
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W ply"v Me erl eera jest niezaprzeczalny, co j dnak tłum a /Y ' można intencjami kompo
zytora hcącego spro. t ać zamów ieniu, zgodnie z którym oczekiwano cl niego „w ielkiej opery" 
w sty lu właśni P Meyerbeera, z obow i ązkowym i pi ęc i oma akt;::irn i i nieodzownym - cl z i ~ i a j zre!>1.
tą z reguł y opuszczanym - bci l tern . Choc i aż libretto Don Carlosa, mimo najda lej idąc eh zabie
gów jego francuskich autorów, nie dorównywało dramatowi Schill era, opera byłJ ma nife stacją 
li bercil izmu, yra z istą a lu zją do ostatecznego 1ozw i ą1.an i a tak zw.:rneJ „ kwestii rzymskiej" 
w Juchu wie loletniej wa lki patriotów włoskich. Z pewnośc i ą jednak znaczen ie i piękno Don 

ariosa, nawet w zestawieniu z fJÓźniejszymi arc ·dz ieł a mi Verdi ego, nie o łabło z chwi lą pr7e
minięc i a polity znej aktualności tej opery. Choci aż jej w ystaw ienia przysparzały zarówno te
atrom, jak i samemu k rnpozytorowi , sporo kłopotów. 

Piervvorodnym grzechem Verd iowskiego Don C rlu~a b la nadmierna długość libretta. Wbrew 
swym zwy za jom, Verdi, tak zaws wyczulony na krótkoś ' i zwartość tekstu, pozostawił wol
ną ręk swym francuskim libr c istom. J uż jednak na drugim pucdstawieniu, w dzień po premie
rze, sam zaproponował i narzuc ił pewne skróty. Jeszcze b3 rdziej radyka lną zmianą b la doko
nana późn iej redukcja opery do .zter eh aktów. Verdi usunął z libretta wszystko, co ni pocho
dziło bezpośrednio z tragedii Schill era. Padł więc ofiarą ca ł y pierwszy akt - zresz t ~l bardzo 
piękny- rozgrywający ię w Francji. Odpadła też scena balowa i balet w trzecim akcie. Poza 
tym w pa rtyturze ca łej oper dokon a ł Verdi li cznych skrótów. Wystarczy powiedzieć , że - jak 
pol iczyl i pedan i - z 4548 taktów pierwszej wersji pozostało w drugiej 3247! 

Również i sarno zakończen i e opery mi ało swoj ą dość ci -•kawą historię. W drarnaci 'Schil
lera kurtyna spada bezpo 'rednio po wyd ni u Don Carl o a w ręce siepaczy Inkw izycji. Ale fran 
cusc autorzy librel1a postanowi li zakończyć operę swoistym happy endem: w o~ta1niej chwili 
pojJwi ł się duch zmarł go cesarza Karola i„. uprowadz ił ze sobą wnuka. Przerabiając swą 
operę zdecydował się j dnak Verdi zm ieni ć zakoń zenie, wybierając bardziej do sty lu opero
wego pasującą śm ierć tytułowego bohatera. Ale na przekór tej wersji teatry włosk i e ystaw i ają 
operę co prawda w czteroa ktowej wers ji , ale koń zą ::.pektak l pojawieniem s i ę deus ex machina 
zjawy Karola V. W ogóle idąc na przedstaw ienie zy też s ł uchając nagrania Don Carlosa, nigdy 
ni można ręczyć na pew n j a ką w rsję s ię usłyszy. Najczęściej spotykaną kombinacją i - jak 
się wydaje - najbardziej logi zną jest czteroaktowa wersja z pie1wszym aktem zredukowanym 
do ram krótkiego prologu. 

Z pewnością do najpiękni ejszych kart partytury Don Carlosa zaliczyć można arię-mono l og 
królJ Filipa, poprzedzony o rki estrową introd ukcją. W mono logu tym - jest to zresztą właściwie 
dialog wokalnej partii bc:isowej z ~olistycz nie potraktowaną partią wiolonczeli - odnajdujemy 
ws;ystko, co może być zapisane po stron ie aktywów partytury tej opery. Marny tu jak najbar
dziej śc i słe zespolenie muzyki ze s łowem , budowanie formy w za l eżności od dramaty znej 
fluktuacji linii tekstu, c hoc iaż - rzecz ci kawa - w ukszta ł towaniu całości występuje pewna 
symetria. Ten właśnie monolog na leży do najczęściej wykonywanych fragmentów Don Ca rlosa, 
będąc wspaniałym polem do popisu dla artysty dysponującego pełnym ekspresji basso cantate. 
Wspomniany już duet Filipa z Wielkim Inkwizytorem, w którym nie ma ani śladu arii w daw
nym, tradycyjnym ujęciu , jest rzadkim przykładem kontrastowego potraktowania dwóch partii 
basowych. T1uclno zresztą wyl i czyć najpiękniejsze karty tej opery. Jest ich ta k wiele! Zali czymy 
do nich z pewnością i końcowy duet pożegnalny ariosa i Elżbiety, jak i jej wielką pożegnalną 
ar ię budowaną ze zm i nnych w swym w yrazie fragmentów. 

W harmonice Don ariosa, a zwł aszcza w jego orkiestracji, było wiele nowego, wyb iegają
cego pod niejednym względem poza epokę powstani a tej opery. 

Don Carlos wnosi pewną nowość do dramatu Verd iowskiego: z ło nie odcina s ię tutaj tak 
wyraźn i e od dobra . Tytułowy bohater j s1 pełnym unies ień amantem, ale jest też człowiekiem 
słabego harakleru, Elżbieta to w równ ym stopniu dumna królowa, co słaba kobieta, Filip li 
i jego polityczny przeciwnik, markiz Pasa, nie pałają do siebie nienawiścią , a raczej nawza;t::in 
się podziwiają. W muzyce Uon Ca rlosa kształtuje się też już nowa koncepcja arii operowej, 
która ostate znie prz sta je być momentem tatycznym, chwilą za myśl nia czy liry 7.nej reflek
sj i. Lecz jako ogniwo w łańcuchu zmi ennych stanów duchowy h stanowi motoryczny ell'ment 
akcji. Przykładem może tu być wielka końcowa aria Elżbiety. Nowy jest również w Don Carlo
sie sposób traktowania partii wokalnej, która nie tra c ąc swej roli dominującej, podporządkuwu 
je s ię jednak często - j eśli tak można powiedzieć - ini cjatywie partii instrumentalną Verdi 
z coraz większym upodobaniem i coraz bardziej świadomie op iera się na rnałych komórkach 
tematycznych, nie uzależnionych bezpośrednio od tekstu , w których partia wokalna nie może 
już operoY"a Ć długimi frazami, lecz staje się ty lko częścią aktywną określonej konstruk ji mu
zycznej. Spiew nie traci jednak przez to swego zna zenia, przeciw nie - pogłębia jeszcze s iłę 
wyrazu. 

HENRYK SWOLKIEŃ 
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1RUDNE NARODZINY ARCYDZIEŁA 
~ 

I 
„Wczoraj w ieczorem - Don Carlos. Nie n~ożna lego nazw.:ić 
sukcesem'! Nie w iem, jak cl ~ l e j pójdzie, .:i l<:> nie zdz iw iłbym 
się, gdyby oko li c,,:.nośc 1 si ę zmien ił y" . „ Bie In Oun arios! 
Moż liwe , że było w nim sporo tego, co Zil s f ug i wa łoby nil 
powodzeni ! Ale zrobiono wszystko al y j popsu ć" . I i 

lUSEP PE VER DI 

Istnieje co najmniej kilka ważnycl i _powodów aby .on Carl?·:a uzn ać z~ dz ieło zup ł ~ie 
wyjątkowe, najbardziej imponujące 1 na1bardz1e1 ambitne sposrod w zystk1ch dokonan twor-
zy .h G iuseppe Verdiego. Z perspektywy_ ponad st_L.1 lat, ~ _k.i. u płynęł_y od daty_ pierwsz ~o 

wykonania dzieła w Paryżu, nie miJ mw 111 ez wątpl1w_ośc 1 , 1z Jest to _na1 w1ęk sza 1 n.aJbardz 1e1 
zn acząca spośród wszystkich oper Jakie w XI~ stule 1u zos ta ł y napisane speqaln1e dla tego 
miasta. Można co prawda twierdz il , ze ostatn ie opery Verd iego (Otello, a zwłasz za Fa Ista ft) 
są z pewnych względów bardziej inlrygujące, bow iem silniej u j awniają ewolu ję muzycznego 
w arsztatu kompozytora, j ednakż w przypadku f?on Carlo a mamy ci? czyni_enia z n iews1?ół
miernym bogactw m partytury orat ze z łozonosc 1 ą prob matyk1 związanej z genezą dz ie ł a 
i procesem jego powstawania. 

D la samego Verdiego m ia ło to ll yć najbardzi_ j . a~1b itne dokon~nie_, mające n;u z_apewnić 
ostateczny triumt w Paryżu , podol1ny do w cz sn1 J. zych sukcesow 111nych tworcow włos
kich oper: Doni zettiego, Bellin iego, Cherub ini go, Spont~ n iego i Ross iniego. Triun:f w ~a ryż u 
oz nacza łby ponadto dla Verdiego o tateczne uznani go Jako kompozytora na1wyzsz J ran J1, 
czego doświadczył jak dotąd jedvnie w swej ojczyźn i . N ie zdołał tego Verdi osiągnąć 
w P'"aryżu wcześni ej premi erą Jer zo l~my (1847), ani znakomitymi_ skądinąd Nie zporami 
sycylijskimi (1855), ani też nową w rSJą Makbeta. _Niestety, rów niez Don Ca rlos okaza ł s i ę 
sukcesem połowicznym. Nowego dzie ł a nie potrationo doceni ć w p łni, być może po czę
ści dlatego, że to co było w muz~ce Vi rd iego rzecz~iś _ie najbard~i_ej frapuj~ce, zup~łni e 
nie pasowało do wzorca włoskiej opery b ilcantow I 1ak1 zaszczepili w Paryzu Bell111 1 czy 
Donizetti. Co gorsza, taki pogl ąd wyznawali nawet niek tórzy z najwybitniejszych francu
skich muzyków! Nie kto inny prz<•c ież je k George Bizet stwierdz ił kiedyś z sarkazmem: 
11 Verdi nie jest już Włochem, on ·h.ce pisać i ak W agne: '' . Jeden z ówczesnych kryty_ków 
(niejaki Alexis Azevedo, notabene w1elk1 adnwa_t~r ztuk1 Verd iego) na ł a!11~c ~ czJsop_1sma 
11 L'Opinion NationJle" wyraz ił jes1cz dokł ad111 J to, co chc i a ł pow 1edz1ec Bizet: 

1
,Coz za 

fatalny wi atr z północy wieje w stronę tych p ięknych włosk i c h kwiatów. Zaczyna je ogarn iać 
powo li niemiecka mgła na ·kurek czego t racą on bl;i k swych ko lorów i wykoślaw i aj ą 
swoją formę zawsze dotąd tak czrtą . Lodowota fa la melodeklamacji uzurpuj sobie prawo 
by zająć miejsce żyw j i gorącej melodi'i''. . . 

Tymczasem, przypisywanie Verd1en1u cech ty li tyczn ych muzyki W agnera, zwłasz za 
w kontekście Don Carlosa, to zup ł ne nieporozumien i , ~tóre pozostaje w dodatku w sprzecz
ności z oczywistymi faktami. W i~t( >e i e bow iem muzyk<!_ . a.gnera zac~ął s i ~ Verdi intereso
wać b li że j dopiero na przełorn1 E> lat 1869-70; _w z sn 1e1 pozn ał Jedynie uwertur~ do 
Tannhausera, którą określił z resztą \V J ęzyku włoskim dosadnym słowem matto, co na lezało
by przetłumaczyć jako szaloną lub obłąk_~ną. Problern slosunku Verdiego ~-o koncepcji este
tycznej Wagnera - zarówno do jeg w1 ~ 11 teatru muzy zr1ego, Jak 1 kwest11 zysto muzycz
nych - był rzeczywi ście sprdwą p(iwazną, ale nara ta ł powo li i osiągnął . woje apogeum 
dopiero w ostatnich latach ży ia l<ompozytora. W o kre. i e bezpośrednio poprzedza jącym 
powstan ie Don Carlosa n aiważni fz y~11 elementem ks.zta !tującyrn i s~ymulującym 1~1uzycz
no-dramatyczny sty l Verd iego było nieodparte prag n1 n e stworzenia prawdz1we1 

11
grand 

opera11
, której wzorcem była OCZ)'W iśc i e tw<?rczość Giac omo Meyer~)eera . Pragnienie to 

narasta ło":' ś":"iadomośc_i V~rd i go ci zasu pierwszego po bytu w Paryzu w 1.atach 1847.-49. 
Wyda ie s ię , ze Verdi nie ty lko dobrze zna ~ ?z1 ł~ Meyerbeera, ale t a kże dokład~ 1 e ie 

ana l izowa ł. W iele uwag na ten temal odna l ze mozna w zachowanych licznych listach 
kompozytora. I tak np. w Robercit' Dia.ble_ zwró~ ił szcz góln i uwagę na _wyraźn y alians 
elementów fantazji i realizmu, prz)-pomma/acy ni co sty l ,dramatów Sz ksp1ra. W Hugeno
tach dla odmiany za frapowała go 11iezw yk e w ybuj la w· dowiskowość tematu wynikająca 

„. -' ... „. 
~- ~ . .-, „, .~,.. 

w dużej mierze z historycznego kontekstu libretta; dz ieło to uzn wał Vi rd i za prawdziw ie 
teatralne i wspaniałe (stupendo). I wreszcie niektóre fra~menty Pro~oka ~yły d~a. ni go wzo
rem budowania s iły dramatycznej. Czy jednak wyłącznie fascynĘi CJa tw? rczos 1ą _Meye~·be
era kierowa ła postępowaniem Verd iego? Można mieć c~_do teg_o powazne wątphwo~c1. 

Doświad zenia poprzednich lat, zdobyte p rzy okaz11 prei:n it::r jerozol1my, N1eszp(_Jr6w 
sycylijskich i Makbeta, _ mu~ i ły Verd ieĘo _do po?~o~ądk?warna s 1~ aktu?lne1 operowej mo
dzie obowiązującej w Paryzu. Mus i a ł 1e1 ulec J eze l ~ mys la ł powazr~1e nie tylku o ~dobyc iu 
uznania tutejszej pub l i cznośc i , ale także o zdoby~1u przychylnośc i ty.eh wszys~k1ch ludz i, 
którzy mogli decydować o tyn\ czy jego kole1ne .d~ 1e ł<? "'."~gole zos~arn e w Pa ryz~ z r~a l 1zo
w ane. W arto w tym m iejscu przytoczyć np. opinię n1e1ak1ego Louisa Vi rnon (k1eru1ącego 
w trzydziesty h latach XIX stulec ia Operą Pa~yską) , który rnia_ł _g~tr:wą receptę na ta_k m_odną 
we Francji ,,grand opera " ; receptę tę opubli k~wa ł 111eco poz~1ei w 5w01ch_ pam1_ętn1kac~ 
(Memoires d'un Bourgeois, 1854). Oto co uwa.zal: „ O pera w p 1_ęc1u a_kta_ch.111~ moze .1stn1ec 
j eś li nie ma akcji dramatycznej wyzwalającej wiel k ie lud~k1e P?SJe 1_111e Je~t _zw1 ~z a na 
z istotnymi racjan:ii h ~storycznymi; ta_ a~Gj a .dramatyczna powinna się uw1dacz~1a~ zarown~ 
poprzez to co w1dac, to co slychac, 1ak 1 popr~ez akq~ baletową _(podkr sienie W . ~.)'. 
równi eż chór musi odgrywać tu rolę znaczącą 1 stanowr ć Je~.n.ą z istotnych osobowos~1 
akcji. Każdy akt powi nien przynos ić w ielki kontrasty w sceneni 1 kostiumach oraz sytuacie 
starannie dobrane". 

Giuseppe Verdi był jednak zbyt wielkim artystą aby można było posądzać go o z_wykły 
koniunkturalizm i dążenie do sukcesu za wszelką cenę. Ale chęc pozyskania paryskiej pu
bliczności jedynie poprzez ukłon w stronę jej gustów i m i j_s~owej _lr?dycj! :"'~dawał się 
postępowaniem tyleż niena.g.an~ym co P?ws~echnym. Tak czyn ~ l 1 przec1ez "".łasc1w1e wszyscy 
najwięksi twórcy muzyczni 1ak1ch zna historia, tworząc na1gen 1~fn1e1. ze_dz 1eła na kon~retne , 
zamówienia i to według bardzo konkretnych zasad. Prawdz1 w1e w1efk1 artys~a _potrafił_ Jed-
nak zawsze ową konieczność obrócić na swoją korzyść. Ponad to ł at wczesnieJ, genialny 
Georg Friedrich Haendel zrezygnował z komponowania mistrzowski~h oper_ w s_tylu. v:rło
skim, aby nie utracić przychylności a~gielsk~ej pu_blicz~ości i ... ?a_ł światu namen1al111e1szą 
formułę oratorium dramatycznego. Nieco pozrneJ, Christoph Will1bald Gl_uck ro~po~zy'.1ał 
paryską karierę od przerabiania 11 na francuską modłę" skomponowanych J ~Z ~czesnieJ d~1eł , 
po czym ... stworzył utwór całkowicie oryginalny, skomponowany spe~Jaln1e dl~ Paryza -
Ifigenię w Aulidzie (lphigenie En Aulide\ która z _wi~I~ p~wodów 1est dziełem naJ~osko:ia ł 
szym spośród wszystkich j~go oper: Mozna v:rym1en1ac wiele podobnych przykładow, az po 
Giuseppe Verdiego zmagaJąc~go się _ze s~o_1m Don CarJosem. , , .. 

Zachowało się wystarcza1ąco wiele sw1adectw, ktore w sposob sz~zegołowy 1 J_edno
znaczny dokumentują żmudną pracę twórczą kompoz~ora na? tym d~1ełem. Ukazują one 
jednocześnie z jaką powagą i pieczołowitością odnos1.ł s ię Verdi do ~09Jęt~go tematu; wska
zują również na niezli czone przeciwności, _które mus 1~ł pokonywac, 1 ktor.e zadecydowały 
o początkowo umiarkowanym sukces1~ dzieła. ~ak więc, przede wszystkim, w ~1b l 1 otece 
Narodowej w Paryżu przechowywany jest rękopis Don_ Carlc:sa z 1861 r?ku (~w ięc z ro~u 
jego prawykonania). Ponadto, archiwa wydawnictw? R1cord1eg<;> w_Med1ola111e są w _pos1a
daniu dwóch niekompletnych autografów z lat 1872 1 1883, zaw1era_Jąc~~h poprav:rk1 ! zm ia
ny poczynione własnoręcznie przez Verdiego.,~Jchowa ły si~ tak; e.rozne wersje libre~a, 
a także listy wysyłane przez kompozytora do rozny h adresatow, sw 1ad zą~e. o kolejny_ch, 
trudnych stadiach pracy nad operą. V\'.szystkie t; doku~enty ~skazuj ą wyraz111: na.os?b1ste 
zasady i preferencje artystyczne Verdiego, z ktorych 111e chc i a ł on rezy~nowac. Jezel1 o.sta
tecznie ustępował, to jedynie pod naciskiem obiekty"".nych fa~tów grozący h ;-~łama niem 
się całej pracy nad doprowadzeniem opery do paryskiej premiery. Z tego włas111 pow~~ 
niezwykle cenne są zwłaszcza ostatnie kopie partytu_ry przechowyw ane w Ope~e Paryskiej, 
zawierające między innymi rozmaite szkice muzy~1 baletowej, r<?bocze ~11atenały dla s 11 -
stów, chóru i orkiestry, opracowywane na przełomie ,lat 1866-67 1 bezr osredn10 przed pre
mierą czyli przed 11 marca 1867 roku. N ie mniej intere u j ąc~ _s~ ~atena ły doku_ment u1 ~ e 
retusze i zm iany kolejnych wersji partytury, dokonyw ane w pozrneiszych latach, Jak eh cby 
te naniesione w 1872 roku w duecie hrabiego Posy i Filipa (jest to materia ł przeznaczo_ny d l_a 
wznmvienia dzi eła w Neapolu), a także retusze w t kście l ibretta_ przeznaczon dla te) reali 
zacji. No i w reszcie najważn i ej sze zmiany, które zosta ły poczyrnone przez ~e rd 1 ~go_w trak
cie głównej rew izj i d zieła po hodzącej ~ przełomu lat_ 1 882-8~, w t ~~ koe kt?reJ zo ta l 
ostatecznie odrzucony pierwszy akt, a duze fragmenty pierwotnej wersji aktu li 1 V zosta ły 
skomponowane zu pełn ie na nowo. 



Wszystko to skłania nas, aby zadać sobie pytanie: na ile te niezliczone modyfikacje -
zarówno muzyki, jak i libretta, dokonywane przecież na przestrzeni aż kilkunastu lat, wyni
kały jedyn ie ze względów czysto praktycznych (powiedzmy wręcz - koniunkturalnych), a na 
ile wyrażały głębszy, artystyczny stosunek Verdiego do swego dzieł a? Na ile wreszcie wszystkie 
te zmiany przyczyniły się ostatecznie do sp łycen ia lub osłabienia skomplikowanego konflik
tu moralno-politycznego (bo tak jest w istocie), będącego przecież główną osnową libretta 
Don Carlosa. Słowem, czy kolejne modyfikacje wzmacniały wartości dramatyczne dzie ła , 
czy też poszły w kierunku dominacji w nim elementów muzyczno-woka lnych i melodrama
tycznego charakteru libretta, tak typowego dla ówczesnej twórczości operowej. 

Akcja Don Carlosa oparta była w swym zasadniczym wątku na poemacie dramatycz
nym Friedricha Schillera, którego oryginalna treść jest oczywiście o wiele bardzi ej złożona 
niż libretto opery Verd iego. Schillerowski oryginał odmalowuje bardzo wyraziście wszystk ie 
stadia emocji i u czuć ludzkich, wpi sują je w skomplikowane i trudne tło historyczno-poli
tyczne. Warto przypomn ieć , że Schiller uważa ł w tamtych latach, iż zadaniem niemieckiego 
teatru jest przede wszystkim wykształcenie w świadomoś i N i mców silnego po zucia naro
dowego w zasach - jak pisał - „ kiedy sprawiedliwość śl epn i e pod wpływem złota i szaleje 
na żołdzie występku, kiedy występki możnych drwią z jej b zs i l nośc i i strach ludzk i wiąże 
ramię władz , tea tr przejmuje miecz i wagę i stawia występki przed be1względnym trybuna
łem sędz iowsk i m". W p czątkowym zamyś le Schillera Don Carlos mi a ł w ięc by, c prawda 
dramat •m „ mdzinnym", ale który prywatne losy bohaterów ł ą z późn i j z rozbudow nym 
wątk iem politycznym. Był a to więc hi storia ni eszczęś liwej mi łośc i Carlosa - syna kró la hisz
pań s ki ego oo kobi ety, która była rnu w ześnie j prze1naczona, a zo l a ła ostat znie żoną 
jego ojca z racji wyż zych celów dynastycznych i pol ityczny h. 

W jednym z li stów S hiller stwierdza, że µ rzedstawiając i ataku j ąc w tym dramacie 
inkw i1ycję, f.Jragną ł p mśc i ć - jak s ię wyraz i ł - „ sprost t uowan ą ludzkość" . e niezwykl e 
mocne sio a vvymierzone były w istocie bezpośrednio przeciwko abso lutyzmowi ówcze
snych ks i ąŻ <:)t niemieckich; nada ł y także dramatow i silne ak ent antykl erykalne, ude rza j ące 
z re · ztą nie tylko w najwyższe szczeble hierarchii kato lickiej, ale a ta kuj ące równi ż nieto le
rancw1ą ortodoksję lutera ńs ką w Niemczech. 

Jest rzeczą oczywistą, że nawet upra zczając w znacznym stopniu rzeczywiste wydarze
nia historyczne, a także i h poetycką transformację Schillera, nie można było w libretcie 
operowyrn pominąć tych najważniej s1ych , najbardziej drastycznych polity ·znie i obyczajo
wo lementów tragedii, jeśli chc i a ło ię pozostać w Lgodzie hoćby z podstawowym nurtem 
akcji . a pozbawien i tekstu libretta praw dy dramatycznej, poprzez oderwanie go od histo
rycznych red liów, nie zgodziłby s i ę w żadnym raz ie Verdi , dla którego autentyzm sytuacj i 
kreuj ą y określone stany emocjonalne bohaterów był zawsze sp rawą niesłych a nej wagi. 
Czy mogło zatem dojść do j a k iegoś rozsądnego kompromisu , który pogodziłby te tak bardzo 
różne po tawy i oczekiwania wszystkich stron? 

Lo~y projektu now ego dzieła, które Verd i miał skomponować dla Par ża , waży ł y ~ ię 
więc dość dłu go, na co w skazuje obszern a korespondencja prowadzona przez kompozyto
ra z Emilem Perrinem, ówczesnym dyrektorem Opery Parysk iej. I tąk , zamówiona opera 
miała zostać wystawiona w 1867 roku w trakcie trwania Wystawy Swiatowej (Expo ition 
Univers Ile). W roku 1864 Verdi odrzucił jednak proponowane mu wówczas libretto Euge
ne'a Scribe'a Judith sięgające do znanego tematu biblijnego. „Jeże li miałbym coś nap i sać dla 
pańskiego teatru, musi to być poemat, który rnnie całkowic ie usatysfakcjonuje i sLczególnie 
mocno mnie poruszy" - odpisa ł Verrł i Perrinowi. Oto najlepszy dowód czego rzeczywiście 
o zeki wał kompozytor od tych wszystkich, którzy podsuwali mu różne tekty do opracowania. 

W lipcu 1865 roku, francuski wydaw a Leon Escudier pojaw ił s ię u Verdiego w Sant' 
Agata z sugestiami aż czterech różnych librett. Dwa z nich były trawestacjam i klasycznych 
dramatów: Fedry Jeana Racine'a i Króla Leara Szeksp ira, opracowanymi przez niejakiego 
Frarn;:oi sa-Josepha Mery2l. Kolej ne dwa teksty, to: Kleopatra oraz scenariusz prozą Don Ca rlos 
Camille' a du Locle3l opracowany na podstawie dramatu Schillera. Du Locie, mający wów
czas 32 lata, był zięciem dyrektora Opery Parysk iej - Perrina. Współpracował on z o wiele 
starszym Fran<;oisern-Josephem Mery (ur. 1798), który pełnił w tej spółce autorskiej rolę 
eksperta literackiego. Po kilku dniach studiów nad zaproponowanymi mu tekstami, Verdi 
miał już skrystalizowaną opinię. Wybór padł na Don Carlosa. Kompozytor z aakceptował 
ten projekt nie bez zastrzeżeń , a swoje uwagi bardzo jasno sprecyzował: „ Dramat znakomi
ty. Trochę za mało rozbudowana akcja sceniczna. Trzeba by znaleźć dwie wielkie s eny, 
które zaofiarowa łyby coś w ielk iego z punktu w idzenia widowiska teatralnego, i które byłyby 
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powiązane bezpośrednio z dramatem. Trzeba również dorzucić duet (dialog) Pasy i Filipa -
tak jak to jest u Schillera. Trzeba nadać Inkwizytorowi charakter taki, jaki mu nadal Schiller. 
[Verdi chciał aby był on ślepcem prowadzonym przez dwóch mnichów - tak jak to jest u 
Sc hi I I era]. Bardzo piękna jest scena pierwszego pojawienia się Karola V w pierwszym akcie" . 

Kompozytor prawdopodobnie znał doskonale dzieło Schillera, dlatego też z łatwością 
zauważył w projekcie libretta brak pewnych istotnych scen z oryginału - istotnych z punktu 
widzenia problematyki całości. Nie oczekiwał oczywiśc ie ścisłego związku operowego libretta 
z oryginałem; przyjął nawet z entuzjazmem pewne 11dodatki" . Wyznał jednak obu autorom 
libretta, że oczekiwałby od nich nieco więcej efektów ściśle teatralnych. Nie należy jednak 
sądzić , że Verdi miał na względzie opinię publiczności francuskiej , która była już zresztą 
11przyzwyczajona 11 do wielu wcześniejszych opracowań tekstu dramatu Schillera; chodziło 
raczej o względy czysto muzyczne. 

Don Carlos był od wielu lat dramatem znanym i cenionym. Już w 1813 roku, pisząc o 
dziele młodego Schillera na łamach czasopisma 11 D

1 Almagne", Madame de Stael-Holstein4l 
zakwalifikowała jego dramat jako utwór pierwszej rangi, a temat Don Carlosa był jej zda
niem 11jednym z najbardziej dramatycznych jakie może zaoferować historia". Młoda księż
niczka, córka Henryka li opuszcza Francję i pełen blasku dwór swego ojca, aby połączyć się 
ze starym tyranem o charakterze ciemnym i surowym. Don Carlos, będący wcześniej oficjal
nym narzeczonym Elżbiety, będzie kochał ją również wówczas, gdy stanie się jego maco
chą. Kiedy idea reformacji zrewoltowała Holandię, ten wielki ewenement natury politycz
no-obyczajowej przekształci się w tragiczną katastrofę, która boleśnie dotknie hiszpańską 
rodzinę królewską - wymusi potępienie syna przez ojca. Interes indywidualny oraz interes 
publiczny (losy królestwa) łączą się ze sobą na najwyższym szczeblu tej tragedii. 

Czy można było mieć jednak pełne zaufanie co do historycznej wiarygodności dramatu 
Schillera? Co do źródeł , z jakich korzystał on pisząc swoje dzieło, trzeba wymienić przede 
wszystkim dwa: pamiętniki niejakiego Pierre'a de Bourdeille (1589) oraz Historie de Don 
Carlos l'abbe de Saint-Real z 1691 roku. Z kolei, te dwa teksty opierały się na sprawozda
niach lub świadectwach bezpośrednich obserwatorów owych autentycznych wydarzeń: księ
cia Guillaume'a d'Orange (1581) oraz Antonio Pereza (sekretarza stanu za rządów króla 
Filipa li), który uciekł z dworu hiszpa1'lskiego w 159 1 roku. Jednakże te dokumenty, rzekomo 
historyczne, które znajdowały zresztą szeroki oddźwięk zarówno w opinii Francuzów jak 
i Anglików, były oparte w gruncie rzeczy na fałszywych danych poważnie zdeformowanych 
przez okoliczności polityczne. Zatem historię miłości hiszpańskiego księcia i jego pięknej 
macochy w wielu literackich wersjach trzeba uznać raczej za fikcję pseudohistoryczną, niż 
za rzetelny opis autentycznych faktów. Dodajmy, że przed Schillerem temat ten podjęli Tho
mas Otway i Alfieri. Natomiast różne wersje Don Carlosa Schillera ukazywały się już po
cząwszy od 1799 roku w tłumaczeniach francuskich Cheniera, Soumeta i Cormona. Opera 
Verdiego miała więc do czego nawiązywać. 

Historyk literatury Edmond Eggli wspomina (w swoim dziele Schiller et le romantisme 
franc;ais z 1927 r.), że już w roku 1804 Stendhal nosił się z zamiarem opracowania projektu 
libretta opery w trzech aktach na podstawie Don Carlosa, w której główną postacią byłby 
straszliwy tyran Filip li oraz para zakochanych: Elżbieta i Don Carlos. Szybko jednak okazło 
się, że temat - choć intrygujący - jest jednak drażliwy politycznie. Wspomniana wcześniej 
Madame de Stael w swoim tekście czyni nieco zawoalowane aluzje co do faktu zakazu 
(wydanego przez Napoleona) wystawienia pierwszej francuskiej wersji Don Carlosa Schille
ra, opracowanej przez Andre Cheniera (Philippe li, 1801 ). Według wszelkiego prawdopodo
bieństwa, zakaz ten był jednak spowodowany przede wszystkim antyklerykalizmem, ale 
także liberalnym wydźwiękiem dramatu Schillera. Wersja opracowana przez Andre Chenie
ra została zresztą opublikowana dopiero po śmierci poety (1828), podobnie jak inna francu
ska wersja dramatu pióra niejakiego Soumeta (Elisabethe de France) . Można się zatem do
myślać, że właśnie znajomość tych dwóch dzieł nakazała librecistom Verdiego wprowadzić 
znamienną interwencję Karola V w drugim i piątym akcie opery. Jak się przekonamy, zastrze
żenia samego Napoleona co do treści dramatu Schillera nie straciły siły oddziaływania na
wet kilkadziesiąt lat poźniej ... I to również we Włoszech! 

Nie ma wątpliwości, że Verdi był bardzo zadowolony z dostarczonych mu foczątko
wych fragmentów libretta - zwłaszcza z pierwszego aktu, nad którym pracowa w swym 
paryskim mieszkaniu przy Champs-Elysees 67. Muzyka do tego fragmentu powstała w 1 O 
tygodni . W tym samym czasie obaj jego libreciści dopracowywali tekst aktów li i IV, ale już 
począwszy od połowy lutego 1 866 roku du Locie musiał sam kontynuować pracę nad tek-
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stem, ponieważ M ' ry ciężko zachorował i 17 czerw a zmarł. Od końca marca do początku 
lipca Verdi j·cszcze komponował , później powró ił d w j włoskie j ~ezy?~ncj i w Sant ' 
Agata nieda ek Parmy. tym czasie pracę nad op rą utrudnia ł a mu rowniez dwukrotnie 
choroba ga rdła. . . . . . . . . 

Niestety, dostarczony \J rd1emu tek t libretta do o t tr11 go aktu rowniez go nie usatY:s-
iakcj~nował w pełni. KompozY!or nie_i yczy ob ieprze~J wszystkim wulgarnych, ~ub 1T1 ze 
raczej zbyt pospolitych wyznan rn1 łosc1 1 zbyt pro:ita kich ektów teatralnych, ktore n1 w -
czyły poety kość i szla hetną wi lko ' ' ryg in a łu chili ra. szkicowa ł. więc sam w Jęz ku 
francu kim krótkie zakończeni opery z chórem 111 1zytoró przed pojaw1en1em s1e Kar -
la V. Zamówił również u clL1 cle'a tek t duetu Eboli i E l żbiety, do którego ju ż wcześn i ej 
skomponowa ł muzykę . Tek t teg<) duetu 'v1 di naszki a! r whież _am. w języku wio kim 
i du Loci miał go jedynie dopracową i przetłurna ·zy na francuski , r spektu)ą rytm 
i k ntację gotowej muzyki. . . . . . 

Trzeba podkreślić , ż.e V~rdi ~awsze d~skonale ro~um 1 a ł istotne relaq m1ęd~y n u7yką 
i teks em. Rozumfa ł takż , 1z poządany etekt osiąga się _.o I prz~z komprom1 \ d b -
rze słów. Tym niemniej, szkicując projekty poszczególny h 1ragmentow muzycznych dawa ł 
do zrozumienia, że za l eża ło mu niekiedy na j ak i c hś konkr tnych zwrota h Językowy h lub 
słow<Kh, dla których przewidz iał odpowiednik w mu y . . Tak było np

1
• v-: przypadku lyn

nej arii Eboli , której po z tkowy t k l w języku fra~ uskrr m i a ł brz rn1~ nastepująCO: „ 
don f tal et deteste"i d te o zwrotu du Lo le d p1 ł 1 ą dal zy: „Present du C1el n sa 
colere!'' . Z muzyc~n go punktu w id.zenia, Verdiemu. z~ l e · a ło ·zcze~ó lni ~ na podkr~'!en iu 
słowa „colere" (gni ').Ten I rzen1kl1wy akc nt, vryni ka 1 ący z bezposredni~J zgodnos 1 mu
zyki i tekstu, zosta ł ni.est ty osi b iony w_e ~I kim •.łumacz~niu tekstu. ani poprzez I wo 
cie/o (niebo, niebiosa), któr ma o zyw1 1e zup ł111 odmienny sens 1 ekspresję . li tylk 
j den z przykładów, który przypadku tłum~czeń ory~ i .n~ lnycl .. libr tt stanowi zaw ·z~ 111c 
I da µroblern, jeśli nie eh się przeinaczac 1t . k! f 1~1 l~nq1. W przypadku Vi rcł1eĘ~ 
i partytury tak pre yzyjnie praco ywanej dramaturgi znie J k Don Carlo_s, adekwaln~sc 
obu wersji (oryginalnej i wio kiej) st a ła się nie lad pr b lemem, a dla pokolen muzyk logow 
prawdziwą kopalni ą temató do ro~ważań . , 

W pierwszych dniach lip , 18 6 roku Verdi 1 koń zył wr z ie szk1 ow~ni e .z . 
aktu opery i zamierz< ł rozpo . ząć prac nad artytu ~ą .. w tym samym czas1 pojawi ły 1ę 
jednak problemy natury finansowej. Z p w ~ ap1 ęc 1 a pą l1t zr;ego _między Wio ham1 
i Francją kontr kt Verdiego z Op rą Par ·k . pr. ~a) y na ~0000 tra~kow w tal anu low ~ 
ny. Tym niemniej, 24 lipca kon1poz tor poia 1ł 1ę w Pe ~yzu u P · r~ma z n1~kompl~tny1i;1 
partyturami aktów I i Ili oraz IV; rozp~o ł przy ', to~y . ~ni ~ teria~ow do prob z ~011 tar:i 1, 
które zainicjował 11 sierpnia. Al 1uz w tyd 1en p znie1 ~d1 o ni było. ":'"' Paryzu; wy1e
chał do m i ej scowości auter t Pir nej h, dz1 zam1 rza ł p 1 ę 1c 1 ę pr y n d 
V aktem Don. Carlosa. J dnakż , ju~ od p Io . rz . n i ~ k 1.11pozytor ponowniP u z trn-
czył regul arnie w próba h, w tr k 1 ktorych pw1ły s ię p1ervv 7: problemy z . 011 .t 11:1. 
Mianowicie młody. tenor Jean Morer , wyznacz ny prze· dyrek J.ę do tytu ło"".el r li,. 111 
miał odpowiedniej góry i V rdi był zmu.zony dokonać z regu 1. totny~h . zm1 n w) g 
partii . I tak np. po zątek ost< tni g aklu, po . zątk ko~1 . nowany wła 111 dl Don a.r
lo a, zo ta l przekształcony w o wi I dłuzszą s e1:ę .Elzb1 ty (wy~onywaną przez . Ma ri ~ 
Sasse). Mimo to ta ostatnia zmiana wyw la ła z kol 1 n1 zad wolenie wykonaw zyni pa rt11 
Elżbiety, która nie chciała zaakcept w ć modyfikacji i transpozycj i, jakie po. zyn i ł Verdi 
również w partii jej rywalki Pau line ueyrnard (w roli, Eboli). ~a dod~tek , partie duct~1 olJL.1 
primadonn, w którym Eboli rozpoznaie ko,chank~ krola, musiały byc skracane P?lllewaz 
Mme Gueymard za harowała w trak 1e prob, a jeJ dublerka miała głos nie odpow1adaJacy 
dramaty nemu che rakterow i tej sceny. . . . . . . 

Równi ż w partii Inkwizytora Verdi musi a ł się o tateczn!e z~dowol~c sp1ewak1em d~u 
giej rangi, p ni waż ~elva l - pi rwszy b~ s ~y~na ~~ny do t J roli - ?mowił Jej "."Ykónania; 
wo l a ł partię króla, ktorą początkowo mia ł sp1ewa J . o. kole Lou1 s-Henr1 ~bin; Na ca łe 
szcz ś i Jean-Baptiste Faure j ko markiz Posa ca ł ko 1 ie od1 ow1ada ł oczek1wan1om kom-
pozytora. . , . . . . 

Te kilka przykładów, z aczerprnęt eh z rozn g r lz~1u .zród ł dokumentu ją ych wyda-
rzeniJ wokół pa ryski~j 1~rem i ry f!Dn ariosa, po.k . u1e 1ak bardz proz~ zyc1a, pływ 

dzi nnośc i d y du1 ni raz o kon ym k zla ł 1e 1 ta.teczn m rezultacie artysty znym 
naw t tak w. p ni ałych d i ł jak właśn ie ta pa tura V rd iego. 
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Don Carlos, skomponowany specjalnie z okazji pary kiej Wystaw Światowej , jest po
nadto partyturą ogromnych rozmiarów, przewyższa wszystkie inn opery V rdie o z łożono
ścią akcji dramatycznej i roz ległością skomponowanej muzyki (to więcej ni ż Trubadur 
i Traviata razem wzięte). Verdi uczynił tak zupeł nie świadomie, pragnął również rozmiarami 
przewyższy ' wszystko co do tej pory skomponował. I rzeczywiście, pod względem długośc i 
dzieła swój cel osiągnął , tyl ż i tu życie zmusiło go do ustępstw. W rezultacie wielu kom
plikacji organiza yjnych, dosłown ie w ostatni -h dn iach przed premierą, zmuszony był d -
konywać koniecznych skrótów. Jako dość kurioz Iną ciekawostkę warto przytoczyć ho ' by 
fakt, iż jedną z głównych przyczyn skrócenia partytury była konieczność dostosowania cza
su trwania spektaklu do roz kładu jazdy paryski h kolei podmiejskich. Publiczność musiała 
zdążyć na ostatnie pociągi rozwożące ją po paryskich przedmieściach; takie było żądanie 
dyrekcji Opery. Verdi był więc zmuszony poświęcić , tuż przed premierą , około 25 minut 
swojej muzyki! 

A jednak Don Carlos nie osiągnął wystarczająco zadowalającego Verdiego sukc u 
w rywalizacji z Meyerbeer m, mimo około 270 prób przed premierą. Po ośmiu mies iącach 
i około 43 przedstawieniach popadło ono w rytynę i zniknęło z repertuaru Opery Paryskiej. 
Pojawiło się ponownie na tej scen ie jedynie w wersji włoskiej i to prawie w 1 OO lat później. 
Natomiast w wersji włoskiej dzieło odniosło szczegó lny sukces pod dyr. Marianiego w Bolo
nii (już 27 października 1867 roku) i to zaledwie po jednym miesiącu prób. 

jest oczywiste, że tylko niew iele scen włosk i c h mogło się przystosować do ogromnych 
rozmiarów partytury Don Carlo a, ale nie tylko to - jak s i ę okazało - był przeszkodą 
w propagowaniu arcydzieła Verdiego w jego ojczyźn ie . Przeszkodą najważniejszą okazał 
się czytelny antyklerykalizm dzieła. Jak ważne miało to znaczenie świadczy choćby fakt, że 
w trakcie wystawienia Don Carlosa w Rzymie w 1868 roku wszystkie aluzje dotyczące 
inkw izycji zostały z libretta skrzętnie usunięte . Słynny chór mnichów prowadzących herety
ków na stos został przekształcony w „coro di nobil i'' (chór szlachciców), a Wielki Inkwizytor 
został przemianowany na Wielkiego Kanclerza (Un Grand Cancellier). 

Badania prowadzone przez ostatnie dziesięc iol ec i a przez wybitnych muzykologów: Da
vida Rosena, Andrew Portera i Ursule Gunther mi a ły na celu ostateczne opracowanie i za
prezentowanie oryginalnej wersji partytury Verdiego. Takie wykonanie zaistniało w końcu 
(ale ... w języku angielskim) w Londynie (BBC) i w Bostonie (pod dyrekcją Sarah Caldwell), 
a później także w Brukseli. Od 1974 roku wydawnictwo Ricordi wydaje wersję kompletną 
Don Carlosa z tekstem francuskim i włoskim. Ta edycja opracowana została przez Luciano 
Patezzoniego i Ursule Gunther, a począwszy od 1980 roku dostępna jest również w formie 
wyciągu fortepianowego. Opracowanie to pozwala prześledzić dzieło w obydwu wersjach 
i zauważyć wszystkie zmiany i skróty, które przedtem nie były dokonywane. 

Dyskusje na temat wad i zalet obu wersji partytury Don Carlosa trwają jednak nieustan
nie do dnia dzisiejszego. Jest to jednak dyskusja o charakterze retorycznym. Siła oddziały
wania muzyki Verdiego, jej dramatyzmu, jest niemniej genialna zarówno w jednej, jak i w 
drugiej wersji. Warto również pamiętać, że - jak się zdaje - ów najciekawszy, pierwotny 
kształt opery zaistniał jedynie w wyobraźni kompozytora i być może po wielu latach (nie 
wiemy wszakże do końca jak wiernie) został zrekonstruow ny przez muzykologów. Jedno 
jest pewne, jeśli dokładnie wsłuchamy się w muzykę , jeś li wczujemy s ię w koloryt i temp -
raturę emocjonalną każdej frazy wokalnej obu wersji, jeśli zdamy sobie prawę jak da lece 
tekst libretta, niemal każde jego słowo zespolone jest z muzyką, mu imy dojść do wniosku, 
że mamy w istocie do czynienia z dwoma różnymi Don Carlosami. 

WIKTOR ALEKSAN DER BREGY 

1) Z listów do Opprandina Arrivaben i Leona Escudiera , marzec; 1867. 
2) Fram;:oic;-Joseph Mery, wcześniej autor librett j dnoakt wki Maitre Wolfram 
i Erostrate Ernesta Reyera, a ta kże Heraculum el iciena Davida. 
3) Cami li du Locie, oprócz 0011 Carlosa współaut r libretta Aidy, takż igurda 
(fran uska w r.ja Zn~t(yda) oraz Salambo Ernesta R era. 
4) Mme Germaine Stael-Holstein (Germa in ecker, 1766-1817), urodzona w Paryżu , 
znana literatka, poś l ubiła ambasador11 Szwecji w Par żu b r n St el-Hol!>teina. 
Na początku rewolucji otworzyła salon skupiający opoz cyjny h lityków. 



DON CARLOS W HISTORII I LEGENDZIE Pravvdziwa historia Don Carlosa ma tak niewiele wspólnego z romantyczną legendą, na 
której opierali się i Schiller i Verdi, że powinienem poradzić prze zytanie t go tekstu już po 
obejrzeniu dzieła, aby nie psuć Państwu jego odbioru. · 

Opera Verdiego jest jednym z najlepszych przykładów długotrwałego oddziaływania 
a:ityhiszpańskiej czarnej legendy zrodzonej wcześniej, lecz rozpowszechnionej w całej 
Europie łaśni e za panowania Filipa li (1556-98). Najważniejszymi źródłami antyhiszpań
skiej propagandy były dwi prace powstałe w XVI wieku. Pierwsza z nich to Krótka relacja 
o wyniszczeniu Indian Bartolomea de las Casas (wydana po raz pierwszy w 1566 roku), 
opisująca okrucieństwa Hiszpanów w Amery e. Książkę hiszpański go dominikanina prze
tłumaczono na kilka j ęzyków, uzupełniając ją budzącymi grozę rysunkami Holendra Teodo
ra de Bry. Drugim z cieszących się największą popularnością antyhiszpańskich tekstów pro
pagandowych, w tym przypadku dokładnie w takim celu stworzonym, była Apologia Wil
helma Orańskiego (wydana w 1581 roku), której autor skupił się na atakowaniu samego 
króla Filipa li. Wilhelm Orański, jedyny oca l ały spośród przywódców powstania protestanc
kiego w Niderlandach, oskarżał panującego nad jego rodzinnym krajem Filipa o bigamię , 
kazirodztwo oraz zamordowanie własnego syna i otrucie żony. Te oskarżenia o wiele lepiej 
trafiały do opinii publicznej całej Europy niż relacje o hiszpańskich okrucieństwach wobec 
Indian czy f rotestantów, chociażby z tego powodu, że losem Indian nikt się wówczas nie 
przejmowa (poza hiszpańskimi zakonnikami), a protestanci mieli na swoim sumieniu nie 
mniej zbrodni niż katolicy. 

Późniejsze „ potwierdzenie" tych oskarżeń przez osobistego sekretarza Filipa li - Antonia 
Pereza umocniło przekonanie o tym, że król kazał zabić wfasnego syna. Powody zdrady 
Pereza przedstawię później, gdyż są one jedynie pośrednio związane, przez osobę księżny 
Eboli, z operą Verdiego. 

Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zarówno Wilhelm Ora11ski , jak 
i Antonio Perez kłamali. Czarnym charakterem w całej tej historii był tak naprawdę Don 
Carlos, a nie jego ojciec. Niechęć Filipa li do ujawnienia prawdy o własnym potomku stano
wiła dogodne podłoże do wymyślania różnych oszczerczych historii. 

Don Carlos (1545-68) był od dziecka niezrównoważony psychicznie. W hiszpańskiej 
rodzinie królewskiej nie był to ani pie1wszy, ani ostatni przypadek tego rodzaju. Stąd brała 
się niechęć do ujawnienia prawdy mogącej skompromitować całą dynastię. Prababką Don 
Carlosa była Joanna Szalona, i to ze strony obojga rodziców, którzy byli ciotecznym rodzeń
stwem. Zawieranie związków małżeńskich w 5ardzo zacieśnionym k~ęgu dynastii rządzą
cych w Europie pogłębiało cechy psy hiczne i fizyczne u potomków. Swiadczy o tym cho
ci ażby nienaturalnie wysunięta dolna szczęka , charakterystyczna dla hiszpański h Habsbur
gów, zwiększająca się z każdym nowym pokoleniem. 

Br k opieki ze strony matki , zmarłej wkrótce po porodzie Marii Manueli, musiał zwięk
szyć kłopoty psych iczne Don Carlosa, czego dowodem są zanotowane przez świadków 
wypowiedzi kilkuletniego następcy tronu, skarżącego się na swoją samotność. 

Może i Don Carlos wyrósłby na zdrowego cz łowieka , jednak fatal ny wypadek w w ieku 
16 lat przek reślił te nadzieje ojca. Następ a tronu , który uczył się wówczas w Alcala de 
Henares, postanowił pewnego wieczoru podejrzeć dzi ewczęta ze służby. Niefortunny upa
dek ze znisz zonych, starych schodów spowodował bardzo poważne urazy głowy. Don 
Carlos przez kilka dni był nieprzytomny. Dopiero trepanacja czaszki i medykamenty d star
czone przez słynnego znachora-moryska (muzułmańscy lekarze nawró eni siłą na ch rześci
jaństwo ci szyli się sławą najlepszych medyków) uratowały syna Filipa li. 

Dwa lata później, specjalny wysłannik cesarza Maksymiliana przedstaw ił mu raport 
o tym czy Don Carlos nadaje się do poślubienia Anny - córki cesarza. Tajna opinia była 
druzgocąca. Zdaniem ambasadora Don Carlos miał umysłowość ki lku! tniego dz iecka, nie 
potrafił si ę w niczym opanować, nawet w jedzeniu (opisy Dietrichsteina i innych osób przy
pominają chorobę zwaną dzisiaj bulim ią) . 

Filip li nie wiedz ia ł co ma po ząć z synem, był załamany. Odsunął Don Carlosa od 
udzi a łu w obradach królewskich rad i nie powierz ł mu funkcji państw wych w swoirn 
zastępstwi , ·o było powszechną praktyką w przypadku następców tmnu. Jedno ześnie, nie 
mając innego potomka zdawał sobie sprawę, że musi przygotować syna do objęci a tronu. 
Nieudana próba doprowadzenia do małżeństwa Don Carlosa z owdowiałą kró lową Szko ji, 
Marią Stuart, wywołała nies krywaną j uż wrogość syna do ojca, któreg ) obwi niał ( niesłu sz
nie) o zerwa n ie matrymonialnych negocjacji. 

Don Carlos nie potra fi ł ukryć swojej ni cierpliwości w czekiwaniu na kró lewski tron. 
Szydząc z ojca, zn neg z ni echę i do p dróżowani a, n a pisał „książkę" z tytułowaną Wielkie 
i godne podz iwu podróże króla Filipa li, któ rą w szystkim pokazywa ł. Na pierwszej i jedynej 
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stronie te/że „książki" widniał następujący tekst: „Z Madrytu do Pardo, z Pardo do Escorialu, 
z Es oria u do Aranjuez, z Aranjuez do Segowii, z Segowii do Madrytu". Chodziło oczywi
ście o pałace królewskie położone bli sko Madrytu. 

Z czasem ataki Don Carlosa na ojca przybrały bardziej złowieszczy charakter. Zamęczył 
na śmierć ulubionego konia Filipa li. Nie był to zre z tą jedyny przypadek sadystycznych 
zachowań następcy tronu w stosunku do zwierząt i ludzi. Ola przyj emności bił swoją służ
bę, a szewca, który zrobił mu niewygodne buty, zmusił do ich zjedzenia. 

Filip li był tak zdesperowany, lecz jednocześnie niechętny najprostszemu rozwiązaniu 
czyli ogłoszeniu niezdolności Don Carlosa do objęcia tronu, że wpadł na karkołomny po
mysł ozenku syna z jego ciotką - młodszą siostrą króla - Juaną. Starsza od Don Carlosa o 1 O 
lat, Juana była osobą, która zdobyła duże doświadzczenie w rządzeniu Hiszpanią podczas 
nieobecnośc i Filipa li na Półwyspie Iberyjskim w latach 1554-59. Dzięki temu małżeństwu, 
w przypadku śmierci Filipa faktyczną władzę sprawowałaby Juana. Don Carlos oczywiście 
nie przyjął tej propozycji . 

Rozstrzygnięcie dramatycznego dylematu Filipa li przyśpieszyły wydarzenia w Nider
landach, gdzie protestanci zażądali wolności religijnej (1566). Don Carlos spodziewał się, 
że zostanie tam wysłany jako przedstawiciel króla. Filip li nie mógł powierzyć tak ważnej 
misji synowi i zdecydował, że do Niderlandów uda się książę AllJa. Na wieść o tym Don 
Carlos wpadł w szał i zaatakował sztyletem księcia. Po załagodzeniu tego ataku furii zaczął 
grozić śmiercią własnemu ojcu i snuć plany ucieczki z Hiszpanii. Próbował także nawiązać 
kontakt z przywódcami protestanckiej rebelii , których znał z wcześniejszych wizyt na dwo
rze w Madrycie (Egmont i Montigny). W końcu zwrócił się do przyrodniego brata króla, Don 
Juana de Austria, o pomoc w zdobyciu statku, na którym mógłby uciec, obiecując mu w 
zamian królestwo Neapolu, gdy zostanie królem. 

Plany Don Carlosa, o których opowiadał na prawo i lewo, były niepoczytalne. Filip li 
dobrze jednak wiedział co się stało w 1521 roku, gdy zbuntowani przeciwko cesarzowi 
Karolowi V mieszkańcy miast Kastylii zdobyli Tordesiflas i zaoferowali koronę więzionej tam 
Joannie Szalonej. Joanna była szalona, lecz nie głupia, i odmówiła . Don Carlos sam się 
pchał w ręce buntowników. 

Po kolejnym ataku Don Carlosa z bronią w ręku, tym razem na Don Juana, którego 
oskarżył o zdradę, król uznał, że nie może zwlekać. Poradził się najbliższych doradców 
(m.in. księcia Eboli) i razem z nimi udał się do syna, aby nałożyć na niego areszt domowy. 
Wokół pomieszczeń, w których mieszkał Don Carlos, postawiono straze. Następca tronu 
zagroził , że popełni samobójstwo, dlatego posiłki podawano mu już pokrojone, aby nie 
musiał używać noża . 

W liśc ie do ciotki , Kataliny Portugalskiej, Filip li napisał wprost, że stracił wszelką na
dzieję na to, że syn odzyska rozum, i nie mógł znieść myśli, że zostanie jego następcą. Don 
Carlos zmarł 6 miesięcy po uwięzieniu (1568). Nie został zamordowany, pozwolono mu 
umrzeć, nie starając się zmusić do zaprzestania samobójczych strajków głodowych. Don 
Carlos potrafił nie jeść przez kilka dni, spożywał olbrzymie ilości owoców popijając je lodo
watą wodą. Robił także wiele innych rzeczy, które wyglądały na próbę powolnego samobój
stwa, a były w istocie sposobem wywarcia prr_sji na ojca, aby go uwolnił. Król był niewzru
szony. Przeżył jednak ogromnie śmierć jedynaka, odsuwając się na pewien czas od normal
nego życia. Zakazał wszakże noszenia oznak żałoby na dworze, jak to uczyniła królowa 
i Don Juan de Austria . 

Królowa Elżbieta de Va lois umarła kilka miesięcy później , podczas porodu . Historia 
miłości Elżbiety i Don Carlosa jest całkowicie zmyślona . Pochodząca z Francji królowa była 
zaprzyjaźniona z następcą tronu, którego nadpobudliwe zachowanie stanowiło dobre anti
dotum na najbardziej nudny dwór Europy. Z jej słów wynika jednak jednoznacznie, że 
traktowała Don Carlosa jako duże i rozkapryszone dziecko. 

Ataki na Filipa, wynikające z politycznej zawiści i wrogości przeciwników najpotężniej
szego władcy ówczesnej Europy, opierały się w dużej mierze na zwykłej niechęci jaką wzbu
dzał król-biurokrata. Filip li zupełnie nie przypominał swojego ojca, cesarza Karola V, które
go powszechnie się bano, ale i podziwiano. W odróżnieniu od ojca, Filip tylko raz dowodził 
wojskiem. Rzeź, jakiej był świadkiem pod San Quintin (1557), wywarła tak wstrząsające 
wrażenie na młodym władcy, że głośno wyraził zdumienie dlaczego wojna tak pociąga jego 
ojca. Po bitwie postanowił ufunaować klasztor pod wezwaniem św. Wawrzyńca, w dniu 
którego święta bitwa została stoczona. Prace nad Escorialem, będącym połączeniem klasz
toru, pałacu i grobowca, trwały ponad 20 lat. Filip li poświęcał im bardzo dużo uwagi, jakby 
starając się zapomnieć o klęskach w życiu rodzinnym i w polityce. Nagrobna rzeźba w 
panteonie Escorialu, wykonana na rozkaz Filipa, przedstawia króla w otoczeniu małżonek 
oraz tylko jednego z dzieci - Don Carlosa. 
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Don Carlos 
(fragment obrazu A. S. Coella) 

Filip li 
(obraz J. P. de la Cruz) 

C lżbiet J de Valoi s, żonJ Filipo li 
(rycina V. Pcdrctt iegol 

Elż bieta de Va lois 
(obraz . S Coella) 

K s ii; żnJ Ebol i 
(rycina z epoki) 

Karol V, ojciec Filipa li 
(obraz Tycjana) 

Powstanie legendy o Don Carlosie związane jest z innymi, równie dramatycznymi wy
darzeniami , które rozegrały się kilka lat później. Ich bohJterem był Don Juan de Austria, 
którego posta ć zlała się w utworach literack ich z osobą Don ariosa. Filip 11, przestrzegając 
wolę ojca przekazaną w testamencie, traktowcił przyrodniego brata z całym respektem. Nie 
ulega jednak wątpliwo'c i, ż z a z drości! przystojnemu i przebo jowemu bratu jego popular
ności w ca łej Europ ie. Tym bardziej, że Don Juan bardz iej niż on sam przypominał ojca, i z 
wyglądu i z zachow c:i nii.l. Nieślu bny syn cesi.lrza Karola dowodz ił oso iśc i e operacjami woj
sko ymi , to on z ycięży ł Turków pod Lepi.lnto (1.S71 ). Po śmierci Don ariosa i braku przez 
następne 1 O lat dziedzica tronu ldo czasu narodz in Filipa Ili) wielu było takich, którzy uwa
żal i , że Don Ju an św i etnie by s i ę nadawał na następcę Filip;:i li. 

Tymczasem Don Juan, jako dowódca sił hisz pańskich w N ici rland ach, s nuł plany uw ol
nienia królowej zkocji , Marii Stuart, więz ionej przez królową Anglii, E lżbietę. Plany inw azji 
Anglii i w razie powodzenia objc;cia przez Don Juana tronu Szkocji i Anglii , zostały katego
rycznie odrzucone przez Filipa li. Zaniepokojony zi.l mierzeni, rni brata król , za radą swojego 
sekretarza Antonia Pereza, wysiał do iderlandów Juana de Escobedo, który zawdzięczał 
swoją karierę księciu Eboli. W dowa po księciu Eboli, Ana de Mendoza, wspó lnie z Perezem 
kierowała wszystkimi dworskimi intrygami, wal cząc o pi eniądze i wpływy polityczne. Wbrew 
pogłoskom nie byli kochankami, wszystko Jednak wskazuj na to, że księżna Eboli była 
kochanką samego króla. Mimo braku oka zasłoniętego czarną opaską, była niewątpliwie 
piękną kobietą , o czym świadczą jej portrety. W w ieku 33 lat została wdową z dziesięcior
giem dzieci i zamie z kała w klasztorze, który sama ufundowa ła. Zaczęła prowadzić tam tak 
„światowe życie" , że św. Teresa zażądała od króla nakazania ksi ęż nej opuszczenia murów 
klasztornych. Wtedy wspólnie z Pe1·ezem rozpoczę ła swoją politycz ną karierę. 

Escobedo, który miał na polecenie pary szpiegować Don Juana, tak jak wiele innych 
osób, uległ przemożnernu urokowi brata króla. Po powrocie do Madrytu, Escobedo zaczął 
bronić przed Filipem li jego przyrodniego brata, oskarżanego o działania sprzeczne z rozka
zami królewskimi. Będąc wcześniej bliskim zaufanym Pereza i księżnej Eboli wiedział, że 
utrzymują oni potajemne kontakty z protestanckimi powstailcami. Wiedza o tej i innych 
tajemnicach pary intrygantów oznaczała dla Escobeda śmierć. Został zamordowany nocą 
na madryckiej ulicy (1578) . O wszystkim wiedział król, który został przekonany przez Pere
za i księżną Eboli do konieczności zabicia Escobeda, jako złego ducha Don Juana. Zona 
Escobeda zażądała śledztwa, od razu wskazując na Pereza jako inicjatora morderstwa. 

Filip li starał się wyciszyć skandal, zmienił jednak decyzję po niespodziewanej śmierci 
Don Juana de Austria. Przysłane z Niderl andów, osob iste dokumenty brata nie pozostawiały 
wątpliwości, że wypełniał on wolę królewską i nie knuł żadnego spisku. Filip zrozumiał , że 
padł ofiarą intrygi i kazał aresztować Pereza, a księżną Ebofi uwięzić w klasztorze. Nie 
chciał jednak nagłaśniać całej sprawy, gdyż Perez był w posiadaniu dokumentów wskazują
cych na króla jako jednego z autorów zabójstwa Escobeda. Perez wiedział, że może skoń
czyć jak Escobedo i pró0owal uciekać z więzienia . Udało mu się to dopiero po 6 latach. 
Przybył do rodzinnej Aragonii, której mieszkańcy byli wzburzeni próbami ograniczenia 
miejscowej autonomii (przypominam, że zj·ednoczona Hiszpania powstała 1 OO lat wcze
śniej z połączenia Kastylii i Aragonii) i zaczą umiejętnie przedstawiać rodakom co ich czeka 
z rąk króla i Kastylijczyków. Próba aresztowania Pereza prz z jedyną instytucję policyjną 
działającą na terenie całej Hiszpanii - inkwi zycję - zakończyła się wybuchem zamieszek, 
które Perez wykorzystał, aby uciec do Francj i. Tam właśni , a potem przez kilka lat w Anglii, 
publikował pamflety, oskarżające Filipa li o wszystkie możliwe zbrodnie. Tylko jeden z tych 
zarzutów, o kazirodzt\ o, J€St bliski prawdy. Fil ip prawda ot rzymał dyspensy papieskie, 
nie zmienia to jednak faktu, że dwukrotnie był żo nat y z najbliższymi krewniaczkami: cio
teczną siostrą - Marią Manuelą i siostrzen i cą - An ną Austriacką. 

Dla hiszpa ńskich Habsburgów zaw ierJni e zwi ą _ków małżeński c h w kręgu naj b liższej 
rodziny (dotyczyło to przede wszystkim Filipc:i li oraz jego w nuka Filipa IV) zakoń zyło się 
wymarc iem dynastii pod kon iec XVl l w ieku . Wszy tkie inne zarzuty staw iane Filipow i li były 
kłamstwem, nie przeszkodz i ło to jednak w pow stan iu do dz iś żywotnej legendy o Potworze 
Poł udnia - królu Filipie. Przyczyniła się do tego przede wszystkim opera Verdiego, wystawia
na każdego roku na scenach całego świata. 

TADEUSZ M IŁKOWSKI 
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Fran\:ois-Joseph Mery 
Cami I le du Locie 

DON CARLOS 
Libretto opery 

Giuseppe Verdiego 

Osoby 

FILIP 11, KRÓL HISZPANII 
bas 

DON CARLOS, INFANT HISZPANII 
teno r 

RODRIGO, MARKIZ POSA 
baryton 

W IELKI INKWIZYTOR 
bas 

M NICH 
bas 

ELŻBI ETA DE VALOIS 
sopran 

KS IĘŻNA EBOLI 
mezzosopran 

TEBALDO, PAŹ ELŻBIETY 
sopran 

HRABINA AREM BERG 
postać niema 

HRABIA LERMA 
tenor 

HEROLD 
tenor 

GŁOS Z N IEBA 
sopran 

oraz 
DEPUTOWANI FLAM AN DZCY, INKWIZYTORZY, 

PANOWIE I DAMY DW ORU FRANCJI I H ISZPAN II, DRWALE, LUD, PAZIOWI E, 
GWA,RDIA HENRYKA li, GV\-'.ARDIA FILIPA li, MNISI, 

CZŁONKOWIE SWIĘTEGO OFICJ UM, ZOŁN I ERZE, URZĘDNICY SĄDOWI 

• 

Rzecz dzieje s ię w roku 1560; w pierwszym akcie we Francji, 
w pozostałych aktach w Hiszpanii 
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AKT I 
Las Fontainebleau. Zima. W oddali zamek kró
lewski. Po prawej stronie skała kształtem przy
pominająca jaskinię. 

SCE NA 1 
Kilku drwali rąbie drwa, ich żony siedzą przy 
wielkim ognisku. Elżbieta de Valois na koniu, 
prowadzonym przez pazia Tebalda. Sluzący 
i heroldowie. 
Chór myśliwych 
spoza sceny 
Dalej, myśl i wi! 
Baczcie, by zwierzyna nam nie uszła. 
Schwytamy ją, 
Nim do lasu noc zawita! 
Elżbieta przechodzi przez scenę ze swą świtą 
wśród dzwięku fanfar i rzuca dr.v<1/om monety. 
Don Carlos pojawia się z lewej ~tron>~ kryjąc 
się wśród drzew. Drwale patrzą za oddalając,1 
się księżniczką, po czym zbierają narzędzia, 
ruszają w drogę i rozchodzą się w różne strony, 
w głębi sceny. 

SCE A2 
Don Carlos 
Fontainebleau! 
Lesie niezmierzony i odludny! 
Z jakimi o~rodami różanymi, 
Z /·akim rajem wspaniałym 
D a Don Carlosa może się las ten 
Równać, od kiedy swą Elżbietę 
Uśm iechniętą tu ujrzał! 
Opuściłem Hiszpan i ę, dwór opuśc i Iem, 
Nie bacząc na gniew Filipa. 
Wmieszany w orszak 
Królewskiego posła, 
Mogłem ją wreszcie ujrzeć, 
P ię~ną narzeczoną! 
Tę, co widziałem pierwej 
Królującą w mej duszy, 
Tę, co za sp rawą mi łośc i 
Kró lować będzie w mym sercu! 
U1rzałem ją , a gdy się uśmiechnęła, 
Jakbym s łońce zobaczył. 
Jak dusza do raju, 
Tak ku nie) nadzieja wzlatuje. 
Tak wielkie szczęśc ie mnie czeki!, 
Ze upaja się nim me serce. 
Boże, uśmiechnij się 
Widząc nasze uczuc ia, 
Pobłogosław czystą miłość. 
Don Carlos biegnie w ~Jad za Elżbietą, jednak 
zatrzymuje się i niepewny nasłuchuje. Z daleka 
dobiega g łos rogu, potem zalega cisza. 
Dźwięk rogu nareszcie w lesie Lam i lkł. 
nas łuchując 
już nie słychać 
Nawoływania myśliwych! 
Kończy się dzień! Wszystko ucich ł o.„ 
I pierwsza gwiazda zabłysł a 
Na dalekiej p łaszczyźnie nieba . 
Jak do królewskiej siedziby 
Odnaleźć drogę? 
Ten las taki czarny! 

Tebaldo 
spoz.1 sceny 
Hej, sludzy1 . . 1 Hej, królewscY pniowie. 
Don Carlo 
Co ZJ glos ~1~ od~zwał 
w c1e11111ym wsie . 
Tebaldo 
spoz<1 sceny 
Hej, chodźcie tu d

1
rwJle, 

Do mnie, do ,nnie. 
Paź i [/żbieta idiJ ścieżką . 
Don arios 
wycoiując str . 
Och! Zjawisl..O n~1ł1e oczom 
Ku mnie się 1bliza · 

SCENA 3 
Teb.i/do, ElżlJ/eta, Don Carlos. 
Tebaldo 
z przestrac/11 •IJ1 _ , . . 
Nie mogę 711,dezc drogi powrotną„ 
Oto me ram ii': 
Wesprzyjcie ię na nim . 
Noc ciemna, z chłod u . 
D rżysz, IJani chodźmy dalą „ 
Elżbieta 1 Ach! Jestem 1..,ka strudzona . 
Don Carlos 11•yc/10dzi i kłania się Elżbiecie. 

Tebaldo 
z przestrachi n

1
1 do Don Carlosa 

1eba! K toś tY· 
Don Carlos 
do [fż/Jiety . 
Jestem cudz11z1emcem, 
I liszpanem. 
El żb ieta 
żywo , 
Jednym z tyc li. ktorzy towarzyszą 
Panu Lenna, 
HiszpJńsk ie1nu posłowi? 
Don Carlos 
z zapałem 

1 Tak, szlache1na pani. „. 
Chron ić wa> będę. 
Tebaldo 
z głębi scen1 /-
Co za szczę•cie! ::.wiatłJ Fontainebleau 
Dostrzegłeni .t.im, w oddali . 
DoprowadziC was sp.1eszę 
Do królews~"~l s1edz1by, do zamku. 

Elżbieta 
~t.inowczo . . 
Idź , nie l ęk:ll s i ę o mn ie, 

arzeczon;:i Don Carlos;i 1estem! , . 
PokłJdam "i:irę w honorze h1szpansk1m! 
Paziu, wrac.1J do zamku! 
wskazując 11 , 1 Dor! C'.1r/osa 
On polrafi 0 brornc corkę twego króla . 
Don Carlos 11c1zdraw1a Teba /da i z ręką na szpa
dzie st ije z J.ivdnością z prawej strony Elżbiety. 
Te/J,;ld~ sk/1;niwszy się wychodzi. 
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S ENA 4 
Elżbieta, Don Carlos. Elżbieta siada na kamie
niu i podnosi wzrok na Don Carlosa, który sro1 
przed mą . Don Carlos lamie kilka ga łązek leżą
cych na ziemi i rozpala ogień. Parrząc n.J Elż
bietę, przyklęka. 

Elżbieta 
zaskoczona 
Klęka pan przede mną? 
Dlaczego? 
Don Carlos 
Na wojnie, 
Kiedy niebo iest naszym namiotem, 
O drewno na ognisko 
Z iemię prosić musimy. 
Już ga łązka dala upragnioną iskrę, 
I oto ogień p łon i e. 
Na polu bitwy, gdy jaśnieje 
Taki żywy i piękny, 
Zwycięstwa jest zwiastunem„. 
Lub miłości . 

Elżbieta 
Opuści li ście Madryt? 
Don Carlos 
Tak. 
Elżbieta 
Czy dz i ś wieczorem 
Zostanie zawarty pokój? 
Don Carlos 
Tak, nim wstanie dzień nowy 
Usta li ć trzeba ślub z synem mojego króla, 
Z Don Carlosem. 
Elżbieta 
Ach, pomówmy o nim! 
Lęk skrywany wdz iera s ię 
Do mego serca„ . 
W dalekie strony wyjadę, 
F rancję opuszczę! 
Pragnę, by równa mojej, 
Była jego m i łość. 
Don Carlos 
C;1 rlos żyć pragnie u waszych stóp, 
Plonie z miłości ; 
W waszym sercu ufność pokłada. 
Elżbieta 
ze smutkiem 
Opuszczę Francję i ojca, 
Bóg tak chce, wy1adę . 
I nną ojczyznę mieć będę, 
Pojadę tam z radością 
I sercem pełnym nadziei. 
Don Carlos 
A Carlos miłując was żyć będzie; 
Tu , na k lęczkach przys ięgam, 
Będz ie was kocha ł. 
Elżbieta 
Czemu tak bije mi serce? 
Nieba! Kim wy jesteście? 
Don Carlos 
Książęcym pos łańcem, 
podając jej szkatu łkę wysadzaną klejnotami 
Dla was to przywiozłem. 
Elżbi eta 
Dar od niego! 

43 

Don ario 
rzesyb wam portret swój wierny, 

Byście mogli go poznać . 

Elżbieta 
Wielki Boże!„. Więc go ujrzę! 
Nie śmiem otworzyć„ . 
Jednak zobaczyć go pragnę„ . 
Spogląda na portret i rozpoznaje Don Carlosa. 
Boże wszechmocny ' .„ 
Don Carlos 
padając do jej :,tóp 
Ja jestem Carlos„ . i kocham cię. 
Elżbieta 
do >iebie 
Ja~a mi łość, jaki żar duszę moją przepełnia ! 
Z iego lo~em wola BoŻil mnie wiąże.„ 
Lękałam się skrycie, 
Wciąż jeszcze drżę . 
On mnie kocha, 
Radość przepeln iJ me serce! 
Don arios 
Tak1 kochilm, kocham, ciebie jednej pragnę, 
Zyc będę dla ciebie, dla ciebie umrę. 
Elżbieta 
Jeśl i milość nas wiodła, 
Jeśli cię do mnie zbliżyła, 
To dlJtego, że pragnie, 
Byśmy oyli szczęśliwi . 
W oddafi słychać salwę armarn1ą . 
jaki ha ł as!„ . 

Don Carlos 
To salwa armatnia. 
Elżbieta 
Radosny dz i eń! 
To znak, że będziemy świętować! 
W oddali widać oświetlone tarasy Fontatne
b/e,w. 
El żbieta i Don Carlos 
Tak, chw.1ła Najwyższemu, 
Pokój został zawarty!. „ 
Elżbieta 
Jaki blask! To zamek t<ik lśni. 
Don Carlos 
cłlwy1t1jąc Elżbietę w ramion 
Znik ł las pomiry; 
Wszystko jest radosne i p iękne, 
Wszystko jest szczęściem i miłością. 
Elżbieta 
O nielxi! 
Elżbieta i Don Carlos 
Niechaj nieb iosa uj rzą nas wreszcie 
Złączonych, serce przy sercu, 
W m;:ilżeństwie, które Bóg nam gotuje. 
Don Carlos 
Porzuć strach, ocknij się, 
Piękna oblubienico! 
Aniele miłości, podnieś na mnie 
Swe koc hane źren i ce . 

Elżbieta 
Jeś l i wciąż drżę, to nie ze strachu, 
Czuj~, że juz odżyłam! 
W rozkoszy dotąd nieznanej 
Dusz<i się ZJtraciła. 



Elżbieta i Don Carlos 
Powtórzmy, upojeni miłością, 
Przys i ęgę, co nas złączyła; 
Wyrzekly ją usta, niebiosa słyszały, 
Z serca płynęła! 

SCENA 5 
Ci sami, Tebaldo i paziowie. 
Tebaldo wchodzi z paziami, którzy wnoszą 
pochodnie. Paziowie zostają w głębi. Teb;i/do 
podchodzi do Elżbiety. 
Tebaldo 
Pada Elżbiecie do stóp, ca łując jej sukntę . 
Wiernemu słudze, który przybywa, o pani, 
Wieści szczęśliwe przynosząc, 
Uczyńcie łaskę; 
Pozwólcie mi zostać z wami 
I nigdy was nie opL1ścić . 

Elżb ieta 
nakazując mu wstać 
Niech tak będzie! 
Tebaldo 
~rólowo, bądź pozdrowiona, 
Zono króla Filipa. 
Elżbieta 
z lękiem 
Nie, nie! In fantowi 
Ojciec mą rękę przyrzekł. 
Tebaldo 
Królowi hi zpańskiemu Henryk was oddaje. 
Jesteś królową. 

Elżb i eta 
O, ja nieszczęśliwa! 
Don Carlos 
do siebie 
Lód serce ścina! 
Otchłań u mych stóp s ię otwiera' 
Możecie to ścierpieć , niebiosa? 
E lżbieta 
Godzina zguby wybiła! 
Przeciw losowi bezlitosnemu 
Mniej strasznym byłoby walczyć. 
Godzina zguby wybiła! 
By uciec przed takim cierp ieniem, 
By ujść okrutnym okowom, 
Ze śmiercią pragnę się zmierzyć. 
Don Carlos 
<;:;odzina zguby wybiła! 
Zycie było mi szczęściem, 
Okrutne, ponure teraz się zda. 
Ból moją duszę przepełnia, 
Ach! Będę mus i a ł ten ciężar 
Dźw i gać na swoich barkach. 

CENA 6 
Zbliżają się: /-lrabia Lerma, poseł hiszpański, 
/-lrabina Aremberg, damy Elżbiety, p;iziowie, 
sludzy niosący pochodnie i lektykę, lud. 
Chór 
Za sceną, z daleka, przybliża się stopniowo. 
Hymny radosne, wesoło rozbrzmiewa1cie 
J powitajcie pogodny dzień. 
Pokój gotuje szczęśl iwe chwile, 
Dwa serca kochające niebiosa z łączył y ! 
Chwała i cześć najpiękniejszej, 
Cześć lej, która jutro zasiadłszy na tronie, 
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M ila towarzyszka, 
Kró lowi hiszpańskiemu rękę swoją odda. 
Elżbieta 
Wszystko zniknęło ... 
Don Carlos 
O, losie niegodziwy! 
Elżbiet.a 
Na ból jestem skazana! 
Elżbieta i Don Carlos 
Rozwial s i ę zloty sen, 
Zn i knął, ulccial z serca ! 
Chór 
Hymny radosne, wesoło rozbrzmiewajcie 
I powitajc ie pogodny dz i eń . 
Pokój gotuje szczęśliwe chwile: 
Dwa serca kochające niebiosa złączyły! 
Elżbieta i Don Carlos 
~odzina zguby wybila! 
Zy ie było mi szczęściem, 
Okrutne, ponure teraz się zda! 
Ból moi.:i duszę pr7epe ł nia, 
A h! Będę ten c i ęża r 
Dźwigać n.:i swoich barkach. 
Don Carlos 
Wszystko skończone! 
Na okwtne cierpienie 
Skazane są nasze dusze, 
Oto nasta! kres wielkiej rnilości. 
E l żbieta 
O, Ja nieszczęsna! 
Nasze dusze >kazane na cierpienie. 
Nie zaznamy J UŻ nigdy 
Takiej mi ł ości i szczęśc i a . 
Hrabia Lerma 
do Elżbiety 
Król francuski, wielki Henryk, 
Władcy I liszpanii 1 Indii 
Chce oddać rękę Elżbiety, swej córki. 
Ten związek przypieczętuje przyjaźń. 
Ale Fi lip wam pragnie pozostawić decyzję; 
Zechcecie prąjąć rękę mego króla ... 
I spe łnić jego nadzieje? 
Chór kobiet 
Księżniczko, przyj111i1 rękę, 
Którą ofiaruje ci król! 
Uli tuj się! Pokój wreszcie nastanie! 
Ulituj s ię n;id nt1mi! 
Hrabia Lerma 
Jaka jest wasza odpow i edź? 

Elżbiett1 
gasnącym głosem 
Tak. 
Chór 
Niech blogosław i w;:is Bóg z nieba! 
Niech los zawsze wam sprzyja ! 
Elżb ieta i Don Carlos 
na stronie 
Co za udręka! 
Czuję, że umieram. 
Co za męka! Jaki ból! 
Nie mil bardziej okrutnego cierpienia! 
Chór 
Hymny radosne, weso ło rozbrzmiewajcie 
I powitajcie pogodny dzień. 

Pokój gotuje szczęśliwe chwi le; 
Dwa serca kochające niebiosa z ł ączy l yt 
E lżbieta i Don Carlos 
Nasze dusze skazane na cierpien ie 
Nie zaznają już nigdy 
Tak wielkiej m i łości. 

Chór 
Królowo H iszpanii, chwała, cześć ! 
Chwała, o królowo, chwała i cześć! 

Elżbieta prowadzona przez Hr.1biego Lermę 
wsiada do lektyki. Orszak rusLa w drogę. Don 
Carlos zostaje, zrozpaczony; siada, z głową 
w dłoniach, na tym samym kamieniu, na któ
rym siedziała Elżbieta. 
Don Carlos 
O, ja nieszczęsny! 
Chór 
z oddali 
Chwa ł a, cześć ! 
Oddala się coraz bardziej. 
Hymny radosne, wesoło rozbrzmiewajcie 
I powitajcie pogodny dzień. 
Pokój gotuje szczęśliwe chwile; 
Dwa serca kochające niebiosa z ł ączyły. 
Don Carlos 
z rozpaczą 

<;:;odzina zguby wybi ł a! 
Zycie było mi szczęśc iem , 
Męką teraz s i ę zda. 
Rozwia ł się piękny sen! 
O, losie zły, losie okrutny! 

AKT li 
OBRAZ PIERWSZY 
Dziedziniec klasz toru św. Hieronima w Yusle. 
Po prawej oświetlona kaplica. ZiJ furią widać 
złoty grobowiec Karola V. Z lewej drzwi pro
wadzące na zewnątrz. W głębi wewnętrzne 
drzwi klasztorne. Ogród z wysokimi cyprysa
mi. Poranek. 

SCENA 1 
Chór mnichów śpiewa psalmy w kaplicy. Jeden 
z nich, klęcząc przed grobowcem, modli się po 
cichu. 
Chór mnichów 
w kaplicy 
Karol, najwyższy cesarz, 
Jest już tylko niemym prochem. 
U stóp boskiego swego stwórcy 
Drży teraz dumna dusza. 
M nich 
On chcia ł panować nad światem, 
Zapominając o Tym, który w niebie 
Wskazuje gwiazdom ich drogę. 
Pycha bezmierna była 
Największym jego błędem! 
Chór mnichów 
Karol, najwyższy cesart, 
Jest już tylko niemym prochem. 
U stóp boskiego swego stwórcy 
Drży teraz dumna dusza. 
M nich 
Wielkim jest jeden tyl ko Bóg, 

Jeśl i On zechce, 
Każe zadrżeć ziemi i niebu! 
Ach! Ojcze, co łaską darzysz 
Swoich wiernych 
I litość masz dla grzesznika, 
Spraw i ć racz, 
By pokój i przebaczenie 
Spłyn~ły na niego L niebil. 
Wielkim jest jeden tylko Bóg, 
Wielk im jest On 1eden! 
Chór mni hów 
K;irol, najwyższy cesarz, 
Jest już tylko niemym prochem! 
Panie, niechaj gniew twój 
Nie spadnie na jego duszę . 
Wielkim jest jeden ty lko Bóg, 
Wielkim jest On jeden! 
Powoli wstaje dzień. Don Carlos blady i ledwie 
przytomny błąka się pod murami klasztoru. Za
rrzymuje się nasłuchując. Słychać bicie dzwo
nu. Chór mmchów wychodz i z kaplicy, prze
chodzi przez scenę i znika w korytarzach klasz
romyc/1. 

SCENA 2 
Don Carlos i Mnich. 
Don Carlos 
W klasztorze San Yuste, 
Gdzie zakończy! swój żywot 
Przodek mój, Karol P i ąty, 
Znużony s l awą i chwalą , 
Próżno szukam pokoju, 
Którego tak pragnie serce. 
Obraz tej, którą mi zabrano, 
Błądz i wraz ze mną 
W tym ponurym kl<.1sztorze. 
Mnich 
wstając i zbliżając się do Don Carlosa 
Troski ziemskie 
W klasztorze też nas dos i ęgną : 
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Wojna, co w sercu się toczy 
W niebie dopiero ucichnie! 
Mnich odchodzi wolno, przechodząc przed 
Don Carlosem. 
Don Carlos 
Cota się, przerażony. 
Ten głos!. .. Serce m1 drży ... 
Zdawało mi się ... to straszne! 
Ze widzę cesarza, 
Który pod habitem koronę ukrywa 
I zbroję złotą . To ten głos , 
Który czasem słyszano w klasztorze! 
M nich 
odd.ilając się coraz bardziej 
Wojn;1, co w sercu s i ę tocz(' 
W niebie dopiero ucichnie. 
Don Carlo 
Ten głos! Serce m1 drży .. . 
To straszne!. .. Straszne!... 

SCENA 3 
Don Carlos i Rodrigo. 
Rodrigo 
To onf Infant! 
Don Carlos 
Mój Rodrigo! 



Rodrigo 
Wasza Wysokość! 
Don Carlos 
Czy to ciebie przyciskam do piersi? 
Rodrigo 
O, mój książę, panie! 
Don Carlos 
Niebo mi ciebie zsyła w mym ból u, 
Aniele pocieszycielu! 
Rodrigo 
Ukocnany książę! 
Godzina wybiła; 
W zywa cię lud flamandzki! 
Na ratunek spieszyć musisz; 
On uczyni cię swym obrońcą! 
Ale co widzę! Jaka bl adość, 
Jaka udręka!. .. Grymas bó lu 
Po twarzy twojej przebiega! .„ 
Milczysz ... wzdychasz ... 
Smutek masz w sercu! 
Carlosie mój, podziel s ię ze mną 
Swym cierp1en1em! 
Don Carlos 
MÓJ wybawco, mój bracie, 
Wierny przyjacielu, pozwól mi p lakać 
Na twej piersi ! 
Rodrigo 
Przelej w me serce swoją mękę okrutną, 
Nie zamykaj przede mną swej duszy! 
M ów! 
Don Carlos 
Chcesz lego? 
Poznaj więc moje n ieszczęśc i e , 
Dowiedz się, jaka strza ł a 
Moie serce przeszył a ! 
Kocham .. . grzeszną mi łośc i ą .. . 
Elżb i etę! 

Rodrigo 
Swoją matkę ! Wielkie nieba! 
Don Carlos 
Pob l ad ł eś! 
W zrok wbijasz w ziemię ! 
z rozpaczą 
Ja n ieszczęsny!. .. Nawet ty, 
Nawet ty, mój Rodrigo, 
Odsuwasz się ode mnie? 
Rodrigo 
Nie, Rodrigo wci ąż c i ę kocha! 
Przysięgam. 
Cierpisz? Nic więcej 
Dla mnie s ię nie liczy! 
Don Carlos 
Mój Rodrigo! 
Rodrigo 
M ój książę! 
Czy król odkrył ten sekret? 
Don Carlos 
Nie! 
Rodrigo 
Wyproś więc u niego 
Zgodę na wyjazd do Flandrii . 
Niech zamilknie twe serce; 
Godnego siebie dzieł a dokonasz, 
Poznasz w reszcie, 
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Wśród ludu ciemiężonego, 
Jak być kró lem ! 
Don Carlos 
Pójdę za twą radą, bracie. 
Słychać dźwięk dzwonu. 
Rodrigo 
Słyszysz! Bramy klasztorne 
Już się otw i era j ą; 
PrzybędLie tu Fil ip z królową . 

Don Carlos 
Z E l żbietą ! 

Rodrigo 
Umocnij przy mnie ducha, 
Który w tobie słabnie, 
Wciąż jeszcze jasno twa gwiazda 
Na niebie świeci ! Proś niebiosa 
O dzielnych mężów s i łę! 

Don Carlos i Rodrigo 
Boże, co w duszę w l ać 
Mi ł ość raczyłeś i nadzieję, 
W sercu rozpal pragnienie wolności. 
Przys i ęgamy razem żyć 
I um i erać razem; 
Na ziemi i w niebie 
Towarzyszyć nam będz ie 
Twoj<t dobroć . 
Filip prowadzi Elżbietę, poprzedzają ich mnisi. 
Rodrigo 
do Don Carlosa 
Już idą . 

Don Carlos 
Lęk mnie ogarn ia! 
Na sarn jej w idok drżę caly! 
Rodrigo 
Odwagi! 

Rodrigo odchodzi od Don Carlosa, który kłania 
się królowi, chmurnemu i podejrzliwemu. Don 
Carlos siara się hamować swoje uczucia. Elż
bieta drgnę ła na widok Don Carlosa. Kró l i kró
lowa idą do kaplicy, w której znajduje się gro
bowiec Karola V, przed grobowcem Filip przy
klęka na chwilę z odkrytą głową; polem idzie 
dalej, prowadząc królową. 
Chór mnichów 
z wnętrza 
Karol, na jwyższy wladca, 
Jest j uż tylko niemym prochem. 
U stóp boskiego swego stwórcy 
Drży teraz dumna dusza. 
Wiel ki jest jeden tylko Bóg! 
Don Carlos 
Swoją j ą uczyn i ł ! 
Ja ją utraci ł em ! 
Ach, wielki Boże! 
M nich 
Pokój, przebaczenie, 
N iechaj spłyną z nieba. 
Wielki iest jeden tylko Bóg! 
Rodri~o 
Chodz do mnie, 
Przy mnie twe serce 
Mocn iejszym będz i e! 

p on Carlos i Rodrigo 
Zyć będziemy razem 

I um ierać razem ! 
Ostatni nasz okrzyk będzie: 
Wo l ność! 
Wychodzą. 

O BRAZ DRUGI 
Urocze miejsce w pobliżu,wejścia do klasztoru 
św. Hieronima w Yuste. Zródło, ławeczki ob
rośnięte traw;i drzewa pomarańczowe, pinie 
i pistacje. Na horyzoncie niebieskie góry Estre
madura. W głębi, po prawej, drzwi do klaszto
ru. Prowadzi do nich kilka schodków. 

SCENA 1 
Księżna Eboli, Tebaldo, Hrauina Aremberg, 
damy dworu, paziowie. Damy s iedzą na ła
weczkach wokół źródła. Paziowie stoją wokół 
nich. Jeden z paziów stroi mandolmę. 

Damy dworu 
Pod gęstym i , wielkimi jodłam i , 
Które tworzą z cienia i ciszy 
Mi łą osłonę dla świętego przybytku, 
Odpoczywajmy, niechaj ulgę nam przyn ies ie 
Mi ły chłód, wśród żaru 
Co leje s ię na nas z nieba. 

Wchodzi Tebaldo z Eboli. 
Tebaldo 
Tysiące kwiatów pokry ły z i emię, 
Pinii słychać szum, 
Tu, w cieniu, zrywając s ię do lotu, 
Słowi k szczęśl iwszym s i ę zda je. 
Tebaldo i Damy dworu 
Mi ło jest słuchać, jak w lrawie 
Szemrze strumyk zakochany, 
Kropla za kroplą, o swych ud rękac h . 
I kiedy słońce najmocniej pr<iży, 
Godziny dnia spędzać 
W cieniu, wśród kwiatów. 
Eboli 
W tych świętych murach 
Tylko kró lowa Hiszpani i 
Może przebywać. 
Chcecie, moje towarzyszki, 
Póki jeszcze gwiazdy na niebie 
N ie wzeszły, 
Zaśpiewać jakąś piosen kę? 

Tebaldo i Damy dworu 
Wedle życzen i a ks i ężno, 
UwaŻilie sł uchać będziemy. 

Eboli 
do Tebalda 
Podajcie mi mando l inę: 
Śpiewajmy wszystkie razem. 
Zaśpiewajmy p iosn kę saraceńską , 

welonie i o mi ł ości. 
Śpiewajmy więc! 
Tebaldo i Damy dworu 
Śpiewajmy! 
Eboli 
W ogrodach p ięknego 
Sa raceńskiego pa łacu , 
Wśród wonr kwiatów, 
W cieniu wawrzynów, 
Piękna dama, 
Ca ła osłon ięta welonem, 
Przygl ądać się zdawa ł a 
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Gwieździe na niebie. 
Mohammed, król Maurów, 
Do ogrodu spieszy. 
Rzecze do nrej: ,,Wie l bię cię, 
Piękne dz iewczę . 
Pójdź, oto sam król 
Na swój tron cię zaprasza; 
Dawno J U Ż we mnre wygasło 
Dla kró lowej uczucie". 
Ach! 
Ebol i i Tcbaldo 
Tkajcie welony, piękne dziewczęta, 
Kiedy na 111ebie świeci słońce, 
Bo właśnie one s ą w blasku gwiazd 
Sprzymierzeńcami miłośc i. 

Damy dworu 
Tkiljcie welony, piękne dz iewczęta, 
Kiedy na niebie świeci slońce, 
Bo właśnie one są w blasku gwiazd 
Sprzymierzeńcami miłośc i . 

Eboli 
„ Lecz ledwo co wi dzę, 
Niezbyt jasne jest niebo 
Piękne wł osy, 
D robną rączkę, nóżkę, 
Un ieś welon, 
Co c i ę kryje przede mną; 
Niebiańsko piękna 
M usisz być bez welonu. 
Jeśli serce swe zechcesz 
Ofi.:irować mi w darze, 
Tron móJ otrzymasz, 
Bo władcą jestem". 
„Pragniesz mnie ujrzeć? Zb l iż się, 
Spełn i ć twą wolę chcę" . 
„Na Allaha! Królowa'" 
Wykrzyknął Mohammed. 
Ach I 

Eboli i Teba ldo 
TkJjcie welony, piękne dziewczęta, 
Kiedy na niebie świec i s ł ońce, 
Bo wł aśn ie one są w bl asku gwiaLd 
Sprzymierzeńcami mi ł ości . 

Damy dworu 
Tkajcie welony, piękne dziewczęta, etc. 

SCE A 2 
Ci sami i Elżbieta, wychodząca z klasztoru. 
Damy dworu 
Królow;i 1 

Eboli 
do siebie 
Tiliemna troska na sercu jej c i ąży. 

Elżbieta 
siadając przy źródle 
Wesołą piosnkę s łyszałam. 
do siebie 
Ac.h! Odesz ły dnr, 
Kiedy radość gości la w mym sercu! 

SCENA 3 
Ci sami i Rodrigo, który pojawia się w głębi. 
Tebaldo podchodzi do niego, rozmawia z nim 
chwilę po cichu, polem wraca do królowej, 
przedstawiając Rodriga . 



Tebaldo 
Markiz Posa, grand hiszpański. 
Rodrigo 
kłaniając się królowej 
Pani! Dla Waszej Wysokości 
Królowa matka list dala mi w Paryżu. 
Podaje list królowej i prędko wręcza jej bilecik 
Przeczytajcie, na zbawienie waszej duszy! 
Pokazuje damom królewski list. 
Oto królewska pieczęć, złote lilie. 
Elżbieta stoi przez moment nieruchomo, zmie
szana, zaś Rodrigo podchodzi do Eboli. 
Eboli 
do Rodriga 
Co tam słychać we Francji, 
Uroczej i eleganckiej? 
Rodrigo 
do Eboli 
O wielkim turnieju j u ż się mówi, 
Sam król ma go zaszczycić . 

El żbieta 
trzymając w ręku bilecik, do siebie 
Ach! Nie śmiem go otworzyć; 
Jeś l i to z rob i ę, zdradzę honor królJ. 
Czemu tak drżę? 
Ma dusza wciąż jest czysta . 
Bóg czyta w moim sercu! 
Eboli 
do Rodriga 
Francuzki są takie urocze, 
Z elegancji i wdzięku słyną. 
Rodrigo 
do Eboli 
Jedynie pani potrafi 
Wdzięk z urodą połączyć. 
Eboli 
do Rodriga 
Czy to prawda, że na balach królewskich 
Francuzki są tak piękne, 
Iż tylko w niebie mają rywa lki? 
Powiedzcie, czy to prawda? 
Rodrigo 
do Eboli 
Najpiękniejszej wśród nich zabraknie. 
Elżbieta 
na stronie, czytając bilecik 
„W imię wspomnień, które nas ł ączą, 
W imię przeszłości, tak ml drogiej, 
Zawierzcie jemu, proszę. Carlos". 
Eboli 
do Rodriga 
Na balach dworskich 
Suknie z Jedwabiu i złota 
Uchodzą za eleganckie? 
Rodrigo 
do Eboli 
Wszystko jest eleganckie, gdy się posiada 
Wasz wdzięk i urodę. 
Elżbieta 
do Rodriga 
Wdzięczna wam jestem. 
Prośc i e królową, o co chcecie. 
Rodrigo 
żywo 
Chętnie, lecz me dla siebie. 

48 

Elżbieta 
do siebie 
Ledwo nad sobą panuję! 
Eboli 
do Racing.i 
Któż baruziej od was 
Na tak11 łaskę zasłuży ł ? 

E lżb i eta 
do ~iebie 
Lękam się! 

Eboli 
Powiedzcie, kto? 
E lżb i ta 
Kto taki? 
Rodrigo 
<;:arios, jedyna nasza miłość, 
Zyje w udręce tu, na tej ziemi 
I nikt nie wie, jak wielki ból 
Ciąży na jego sercu. 
Kto ierpi, w was pokłada nadzieję; 
Niechaj odzyska spokój 1 silę. 
Raczcie udz1elic mu pos ł uchania, 
Gdy was zobaczy, będz i e oca lony. 
Ebol i 
do siebie 
Pewnego dnia, 
Gdy stałam przy jego matce, 
Widziałam, pk Carlos drży„. 
Czyżby mnie kochał? 
Elżb i eta 
do siebie 
Ból się we mnie wzmaga, 
Zobaczyć go znaczy umrzeć! 
Eboli 
do siebie 
Czemu przede mną to kryje? 
Rodrigo 
Przed Carlosem serce króla, 
Jego Ojca, zawsze było zamknięte. 
A przecież nie wiem, kto miłości 
Byłby bardziej godnym, 
Doprawdy nie wiem. 
Jedno jedyne s łowo serdeczne 
Ból przegnałoby z serca. 
Raczcie udzie l ić.mu pos łuchania, 
Jeśli wils ujrzy, będzie ocalony. 
E lżbieta 
do Teba lda z godnością i stanowczo 
Idź, gotowa jestem syna przyjąć. 
Eboli 
do siebie, przejęta 
Czy się odważy? 
Gdyby otworzył przede mną serce! 
Rodri8o bierze Eboli za rękę i odchodzi z nią, 
mówiąc coś po cichu. 

SCENA 4 
Ci sami i Don Carlos. Pojawia się Don Carlos 
prowadzony przez Tebalda . Rodrigo mówi coś 
po cichu do pazia, który wchodzi do klasztoru. 
Don Ca1/os µodchodzi powoli do Elżbiety i kła
nia się, nte podnosząc na nią wzroku. Efżbieta, 
z twdem ukrywając poruszenie, poleca Don 
Carlosowi zbliżyć się. Rodrigo i Eboli oddalają 
się i znikają za drzewami. Hrabina Aremberg 

i dwie damy zostają same, stojąc na uboczu. 
Potem oddalają się powoli, zrywając gdzienie
gdzie kwiaty. 
Don Carlos 
spokojnie 
Przybywam prosić o wstawiennictwo 
Moją królową. 
Ta, któ ra w sercu króla 
Pierwsze miejsce zajmuje, 
Jedna może wyprosić dla mnie 
Tę łaskę. 
ożywiając się powoli 
Aura tu jest dla mnie zgubna, 
Przygnębia mnie i męczy 
Jak wspomnienie nieszczęścia. 
Chcę wyjechać! Oto moja prośba! 
Niech wyśle mnie król do Flandrii. 
Elżbieta 
wzruszona 
Synu mój! 
Don Carlos 
porywczo 
Tak do mnie nie mów ... ale tak, 
Jak kiedyś! 

Elżbieta chce odejść, Don Carlos zatrzymuje ją 
b łagaln ie. 

Nieszczęsny! Dłużej tego nie zniosę! 
Litości! Tyle wycierpiałem! Litości! 
z rozpaczą 
Skąpe niebiosa 
Jeden dzień tylko mi dały, 
By potem mi go zabrać!„. 
Rodrigo i Eboli przechodzą przez scenę, roz
mawiając. 

Elżbieta 
z hamowanym wzruszeniem 
Książę, jeśli raczy Filip 
Wysłuchać mojej prośby, 
Do Flandrii, w wasze ręce 
Przez niego oddanej, 
Z nowym dniem wyruszycie. 

Rodrigo i Ebolt wychodzą . Elżbiera ro/Ji µoże
gnalny gest w stronę Don Carlosa i chce odejść. 
Don Carlos 
Boże ! Jednego s łowa żalujecie 
Nieszczęśnifowi, co odjezdża daleko! 
Ach! Czemu w waszym sercu 
Nie odezwie s i ę litość? Nieszczęsny! 
Dusza moja jest udręczona, 
W sercu mam lód„ . Jestem bl 1sk1 obłędu! 
Płakałem, błaga łem w gorączce, 
Lecz zwraca łem się do zimnego marmuru 
Grobowca! 
Elżbieta 
bardzo poruszona 
Czemu oskarżacie serce o nieczułość? 
Powinn i śc i e zrozum ieć to 
Szlachetne milczenie. 
Powinność, niby promień, 
W spojrzeniu mym błysnęła . 
Pójdę za tym promieniem. 
Nadzieję pokładam w Bogu, 
W ni ewinności ! 

Don Carlos 
gasnącym g łosem 

Utrilcone szczęście, mój jedyny skarbie, 
Ach! ~wiatłości mego życia! 
Mogę cię choć usłyszeć. 
N;:i aźwięk twojego głosu przed mą duszą 
Otwiera się niebo! 
Elżbieta 
Boże lilościwy, 
Niech 10 szlachetne serce uko i swój ból 
W zapomnieniu. 
Carlosie, żegnaj, na tej ziemi żyjąc 
U twego boku, czułabym się jak w raju! 
Don Carlos 
poruszony 
O, cudzie! W moje serce 
Wstępuje wiara, pociecha . 

1 Wspomnienie bólu odchodzi, 
1eb1osn ulitowały się nnd mym 

Cierpieniem. 
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[1.-'.bieto, u twych stó/J 
Umrzeć pr.:ignę z m1 ości. 
Pada /;ez zmysłów na ziemię. 
Elżbieta 
µoc.hylając się nad nim 
Wielkie nieba, życia już nie ma 
W jego oczach, co tyle łez wylały! 
Litości Boia! Wlej siłę 
W to szlachetne serce, co tyle wycierpiało. 
Ach! Ból go zabija . 
Będę pa1rzeć, jak w moich ramionach 
Umiera z udręki, umiera z miłości ... 
Ten, którego niebiosa mi przeznaczyły! 
Don arios 
w ma!tgnic 
Co to .za ~l os zstępuje ku mnie z nieba, 
By mowie o 1111łośc11 
Clżbieta! To ty, moja ukochana, 
Siedzisz przy mnie, 
T.ik, jak kiedyś! 
Ach! Niebo pojaśniało, 
Las zakwili! „. 
Elżbieta 
On majaczy, to straszne! 
Don arios 
Skarbie 11161! To ty, 
Moje słodkie kochanie! 
E lżbieta 
Boże wszechmocny! 
Don arios 
To ty, moja ukochana, to ty! 
Elżbi ta 
Wielkie rneba! 
Don Carlos 
odzyskując przytomność 
Z mojej mogiły, ze snu wiecznego, 
Czemu chcecie mnie wyrwać, 
Okru1ne niebiosal 
Elżbi eta 
Ochl Cirl o~ie! 

Don Carlos 
Niechaj pod moją stop4 
Z1t>mia się rozstąpi, 
Niech na mą głowę grom spadnie, 
Kocham ci ę, Elżbieto! 
Chwyta ją w ramiona. 
~wi;il przestał dla mnie istnieć! 



Elżbieta 
odsuwając się 
Dokończ dzie ł a, zabij swego ojca, 
A wtedy, jego krwią splamiony, 
Do o ł tarza możesz powieść malkę. 

Don Carlos 
cofając się ze zgrozą 
Ach! Jestem przek l ęty! 
Ucieka zrozpaczony. 
Elżbieta 
Bóg nad nami czuwa ł ! 
Pada na kolana. 

SCEN 5 
Filip, Elżbieta, Tebaldo, Hrabina Aremberg, Ro
drigo, Eboli, chór, paziowie. 
Tebaldo 
wychodząc po~piesznie z klasztoru 
Król! 
Filip 
do Elżbiety 
Czemu sama jest królowa? 
Jednej damie choćby nie kazaliście zostać? 
Nie jest wam znane prawo moje królewskie? 
Która dama dworu mia ła wam towarzyszyć? 
Hrabina Aremberg wychodzi przestraszona, 
i staje przed królem. 
Hrabino, jutro z rana do Francji wrócicie. 
Hrabina Aremberg wybucha płaczem. 
Wszyscy patrzą z zaskoczeniem na królową. 
Chór 
do siebie 
Ach! On kró lową obraża! 

Elżbi eta 
do Hrabiny Aremberg 
N ie płacz, moja towarzyszko, 
Nie płacz, nie, pohamuj swój ból. 
Wygnano c ię z Hiszpanii , 
A le nie z mego serca. 
Z tobą mego ŻY':"ota 
Szczęśl iwym był poranek. 
Wracaj do oj czyzny, 
Towarzyszyc ci będzie me serce. 
Daje hrabinie p ierkień. 
Weź ten ostatni dowód 
Mojej sympati i. 
Przemi lcz z n i ewagę ni egodną, 
Która mnie wstydem przejmuje. 
N ie mów o motm płaczu , 
O okrutnym mym bólu. 
Wracaj do ojczyzny, 
Towarzyszyć ci będz ie me serce. 
Chór i Rodrigo 
Duszo szlachetna i pobożna, 
Ucisz swój ból. 
Filip 
do siebie 
Jak w mojej obecności 
Udaje szlachetność serca ! 
Królowa placząc wychodzi, podtrzymywana 
przez Eboli. Chór idzie za nią. 

SCENA 6 
Filip i Rodrigo. 
Filip 
do Rodriga, który chce odej~ć 

Zostańcie! 

Rodrigo przyklęka na jedno kol.ino; porem pod
chodzi do króla i bez skrępowania wklada na
krycie glowy 
Czemu o przyjęcie na mój dwór 
Jeszcze nie prosi l iście? 
Umiem okazać wdzięczność 
Wszystkim moim obrońcom; 
Wy, Jak wiem, służyliście wiernie 
Mojej koronie. 
Rodrigo 
N;:i cóż może mi się przydać 
taskawośc królów? 
Panie, mam wszystko, czego mi trzeba, 
Prawo jest moją tarczą. 
Fil ip 
Cenię ducha dumnego. 
Zuchwa łość wybaczam„ . czasami . 
Porzuci li foe rzemios ło wojenne; 
c;:zyż mąż taki jak wy, 
Zołnierz sz lachetnie urodzony, 
Bezczynny może pozostawać? 
Rodri o 
Kiedy His1p;rni i szpady będzie trzeba, 
Mściciel;.i dłon i , strażnika honoru, 
Wnet blyśn i e mojn szpadn, 
We krwi obmyta! 
Filip 
Nie wą t pię„ . ale dla was 
Cóż uczynić mogę? 

Rodrigo 
Ola mnie nic! Lecz dla innych ... 
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Filip 
Dla innych? Co to znaczy? 
Rodrigo 
Wyiaśnię to, pan ie, 
Jeśli raczysz wysluchać . 
Filip 
Mów1 

Rodrigo 
o panie, 7 r l;.i ndrii przybywam, 
Z tego kraju , niegdyś tak pięknego . 
Wszelkiego blasku dz i ś pozbawiony, 
Bud,:1 grozę, zda się g ł uchym grobem! 
Sierota bezdomna 
Po drogach, płacząc błądz i; 
Wszystko niszczą miecz i ogień , 
Nie znają li tości !.„ 
Wybrzeże, co s i ę czerwieni, 
Spływnć krwią oczom się zdaje; 
Matczyny pl;icz rozbrzmiewa 
Po dzieciach, co zginęły! 
B łogosławiony niech będz ie Bóg, 
Który op i sać mi pozwa la 
Tę okrutną agornę, 
Aby król o niej wiedzia ł. 
Fil ip 
Krw i ą jeno moglem pokój 
Zapewnić światu; miecz mój 
Zdusił pychę buntowników, 
Którzy ł udzą nnrody 
Kłamliwymi mrzonkami! 
Smierć w mym ręku 
Sł uży lepszej przyszłośc i . 

Rodrigo 
Jak to! Chcec ie, śm ierć siejąc, 
Troszczyć się o przysz łość? 

Filip 
Spojrz tylko na Hiszpanię! 
Mieszczanie, rzemieś l nicy, lud wiejsk i, 
Bogu wierni i królowi 
Nie skarżą się na swój los! 
Taki sam pokój daję mojej Fl;indri 1 ! 
Rodrigo 
traszny, straszny to pokój ! 

Pokój to jest cmentarny! 
pólg fosem, bardzo poruszony 
O, królu! Niechaj nigdy 
H istoria o was nie powie: to był Neron! 
Taki jest pokój, który dajecie świ atu? 
Dar taki budzi grozę, głębokie przerażen i e! 
Katem jest kapłan, oprawc kazdy zbrojny! 
Lud cierpi i gaśnie w milczeniu, 
Wasze imperium jest pustynią, 
Ogromną i ponur , 
Gdzie każdy Filipa przeklina. 
Jak Bóg Zbawiciel, swiat caly odnówcie, 
Wznieście się na wyżyny, 
Ponad wszystkich królów1 

iech za waszą przyczyną szczęśliwszy 
Stanie się świat! Wolność darujcie! 
f ilip 
Dziwny z ciebie marzyciel! 
Inaczej będz iesz myśleć, 
Gdy serce ludzkie poznasz, 
Tak, jak Filip je zna! 
A teraz dość już!. „ 
Król niczego nie słysza ł „ . nie bój się! 
Ale strzeż się Wielkiego Inkwizytora! 

Rodrir o 
Jak to„„ Panie! 
Filip 
Pozostajesz u boku króla 
I o nic jeszcze nie prosiłeś? 
Chcę cię mieć obok siebie! 
Rodrigo 
Panie! P ragnę pozostać, kim jestem! 
f ilip 
J esteś zbyt zuchwa ły ! 
Wzrok twój śmiał tron mój przeniknąć„. 
Zgryzoty poznaj i ból, co t rapią czoło moje, 
Któremu c iąży korona! 
Spójrz na móJ dwór królewski! 
Troski go otaczają.„ rneszczęsny rodzic! 
Mąż jeszcze smutniejszy! 
Rodrigo 
Panie, co to znaczy? 
Filip 
Królowa .. . podejrzenia mnie dręczą „ . 
Mój syn! 
Rodrigo 
porywczo 
Hardą ma duszę, lecz czystą! 
fi lip 
z bólem 

ie na świecie nie może się równać 
Szczęściu , które mi zabrał! 

Rodrigo przestraszony, patrzy na filipa nie od- I 
powiadając. 
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Ich los powierzam tobie! 
Przejrzyj ich serca, szaloną milością targane! 
Zawsze wo lno ci będz i e widywać kró lową! 
Ty jeden jesteś człowiek i em w ludzkim tł u mie, 
Sk ł ;id11m serce w twoje lojalne ręce.! 

Rodrigo 
n.i stronie, z radością 
Niespodz iewana jutrzenka 
Nn niebie się pojnwia ! 
Otwarło się 10 serce, 
Którego nikt nie mógl zgłębić! 
Fil ip 
Gdybyż tnk mógł len dz i eń 
Spokój m1 przywrócić! 
Rodrigo 
O, mój boski śnie! 
O, chwa lebna nadziejo! 
Filip 
posępnie 
Strzeż stę Wielkiego Inkwizytora! 
Strzeż s i ę! 

Rodrigo 
Panie! 

Król wyciąga rękę do Rodrig,1, który klęka i ca
h1jl:' J<1. 

AKT Ili 
OBRAZ Pl RWSZY 
Ogrody królowej w Madrycie. W głębi, pod 
lukiem zieleni, posąg z fontanną. Jasna noc. 

SCENA 1 
Don Carlos 
czytając bilecik 
„O pól nocy, w osrodach królowej, 
Pod wawrzynami, w pobliżu fontanny" . 
Jest jJółnoc: zdaje mi się, że slyszę szmer 
Pob iskieJ fontanny„ . 
Upo1one m i łością, odurzone radością serce!. „ 
Elżbieto! Ukochana! Mój skarbie! 
Przybądź do mnie!„ . 

Wchodzi [/Joli, oslonięta welonem. 

SCENA 2 
Don C1i/os i Eboli. 
Don arios 
Do Eboli, którą bierze za królową . 
To ty, to ty, moja ukochann, 
Zpwiasz się wśród kwiatów! 
To ty, to ty! Dusza szczęśliwa 
Zapomin;i o swym bólu! 
O, przyczyno mej radośc i , 
Rozmawiać z tobą choć mogę! 
O, przyczyno meJ ud ręki, 
To ly, ukochana, moja najdroższa ! 
Eboli 
do siebie 
Wobec tak wielkiej miłości 
S1e1ęśue mnie ogarnia . 
On mnie kocha! 
Don Carlos 
O cnłym świecie zapomnijmy! 
Ciebie jednej, najdroższa, pragnę! 
Co było, nie ma znaczenia, 



Nie myślę o tym, co będzie! 
Kocham cię! Kocham! 
Eboli 
zdejmując maskę 
Niech miłość twoje serce 
Z mym sercem na zawsze z ł ączy! 
Don Carlos 
przestraszony, do siebie 
O nieba! To nie królowa! 
Eboli 
Ach! Jaka myś l waszą bladość wywołał il 
I zdumienie, i usta zmroziła? 
Co staje między nami? 
Nie ufacie memu sercu, 
Co bije ty lko dla was? 
żywo 
Nie w iec ie może, jeszcze nie wiecie, 
Jaka groźna zasadzka u stóp waszych s ię czai? 
Na waszą głowę lada chwila grom z niebil 
Runąć moze! 
Don Carlos 
Nie myślcie, żem tego nieświadom . 
Z kaźdą chwilą coraz groźniejszy w i dzę 
Z chmu r plaszcz. 
Nad moją głową wciąż czuję 
Grom, co może runąć z nieba! 
Eboli 
Słyszałam, jak ojciec i sam markiz Posa 
Złowrogim tonem o was mówili. 
Don Carlos 
Rodrigo I 
Jaka zagadka przede mną się odkrył ;:i! 

Eboli 
z niepokojem 
Ach! Carlosie! 
Don Carlos 
Doprawdy szlachetne jest wasze serce, 
L cz do mego serca nie ma wstępu radość! 
O bojgu nam przyśnił s i ę dziwny sen 
W noc tak piękną, wśród woni kwiatów. 
Eboli 
Sen! O nieba! Te słowa gorące 
Do innej kierowa li śc i e, u lega/· ąc złudzen i u! 
Rozumiem! Odkryłilm sekret..„ 
Wy królową kochacie!.„ 
Don Carlos 
z przerażeniem 
ilośc i ! 

SCENA 3 
Ci sami i Rodrigo. 
Rodrigo 

o on powiedział?! 
Majaczy, nie trzeba go słuchać .. 
Jest obłąkany! 
Eboli 
W jego sercu wyczyrnlam milość; 
Teraz już wiem. Sam siebie zgubi!! 
Rodrigo 
strasznym głosem 
Co to ma znaczyć? 
Eboli 
Wiem wszystko! 
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Rodrigo 
Co to znaczy? Nieszczęsna! 
DriyJ! Jil jestem ... 
Eboli . 
Zi1usznikiem królil . 
Nie jest to dla mnie tajemnicą. 
Lecz Ja jestem wrogiem 
Potężnym i strnszliwym; 
Mnie znanil iest twoja władza, 
Ty mojej Jl'Szcze nie znasz! 
Rodrigo 
Co chcesz przez to powiedzieć? 
Eboli 
N ic! 
groźnie i półgłosem do Rodriga 
J:>rzed moim gniewem próżno uciekacie, 
Jego los iest w moim ręku . 

Rodrigo 
do Eboli 
Musicie nam powiedzieć , 
Jakil myśl w;is lu przy iodła. 

Eboli 
Jestem tygrysicą, w serce zranioną, 
Do zemsty obraza wzywa. 
Rodrigo 
Spadnie na was gniew niebios. 
One chron1.1 niewinnych. 
Don Carlos 
Głupiec ze mnie! O, losie bez litosny! 
Matki imię spl;imiłem! 
J.eden Bóg tylko poznać zdo ł a, 
Ze to serce jest niewinne. 
Eboli 
A ia drżałam pod jej spojrzeniem! 
Ona chci;i l;i, ta nowa święta, 
Niebiańską cnotą maskując swe serce, 
Rozkoszy zakosztow;ić 
I puchar miłości do dna wychy l ić . 
Na mą duszę! Wysoko mierzył a! 

Rodrigo 
c;hwyrając sztylet 
Zywa stąd nie odejdziesz. 
Don Carlos 
powstrzymuJ[(C go 
Rodrigo! 
Rodrigo 
Trucizna Jeszcze nie wypłynę ł a 
Z tych ust przek l ętych! 

Don Carlos 
do Rodriga 
Rodrigo, poh;imuj odruch serca! 
Eboli 
Na co czekasz( 
Uderz;ij' 
Rodrigo 
odrzucając sztylet 
Nte, nre tracę n<1dziei; 
Pan mnie oświeci. 
Eboli 
do Don CM/o~,, 
Drżyj o swą skórę, fałszywy synku, 
Bl iska jest moja zemsta . 
Drżyj o swą skórę, już wkrótce ziemia 
Rozstąpi się pod twą stopą! 

Rodrigo 
do Eboli 
Masz milczeć, uszanuj cierpienie, 
Albo Bóg surowo cię ukarze. 
Masz milczeć, albo ziemia 
Rozstąpi się pod twą stopą. 
Don Carlos 
O wszystkim wie! Co z udręka! 
Zbolałe serce nte ma już sił. 
O wszystkim wie! Czemu ziemia 
Pod moją stopą się nie rozstąpi! 
Eboli wychodzi gniewna. 

CE A4 
Don Carlos i Rodngo. 
Rodrigo 
Carlosie! Jeś li masz przy sob ie 
Jakieś ważne pisma, jakieś zapiski, 
Taine dokumenty, oddać mi Je musisz. 
Don C.arlos 
wahając się 
Tobie! Zaufanemu króla!. .. 
Rodrigo 
Wątpisz we mnie? 
Don Carlos 
Nie, mego serca t yś jest nadzieją. 
S~rca, k.tóre tak cię pokochało 
Nie umiem przed tobą zamknąć . 
W tobie z ł ożyłem całą moją ufność: 
Powierzę i te pisma! 
Rodrigo 
Carlosie, możesz mi ufać . 
Don Carlos 
Zdaję się na cieb ie. 

OBRAZ DRUGI 
Rozległy plac przed Katedrą Valladolid. Po pra
wej_ stronie kościół, do którego prowadzą sze
rokie schody. Po lewej pałac. W głębi inne sc/10-
dy, które prowadzą na niżej polożo11y plac 
pośrodku którego wznosi się stos; widac jeg~ 
szczyt. Na horyzoncie wysokie budowle i wzgó
rza. Dzwony biją na święto. Tłum, z trudem 
po"'.strzymywany przez halabardników, wdzie
ra się na plac. 

SCENA 1 
Lud, Mnisi. 
Lud 
Oto nastał dzień radości, 
Cześć najpotężn iejszemu z królów! 
W nim lud pokłada nadzieję, 
Świat leży u jego stóp! 

iech nasza miłość wszędz ie mu towarzyszy 
I niech nigdy nie zgaśnie. 
I.mię jego iest ch l ubą Hiszpan11, 
Zyć będzie wiecznie. 

Słychać marsz ża łobny; mnisi przechodzą przez 
p(ac, prowadząc skazanych przez Święte Ofi
c;um. 

hór mnichów 
Oto nastał dz i eń grozy, 
Dzień straszliwy, azteń zguby. 
Zginą, zginą! Słuszny jest gniew 
Nieśmiertelnego. 
Lecz przebaczenia głos z wysokośc 
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Po klątwie się odezwie, 
Jeśli grzesznik skruchę wyraz i 
W ostatn iej swej god . .:inie. 

fvtnisi i skazańcy Khodzą na niższy plac, gdzie 
;est przygotowany Mos. 
Lud 
Oto nasi.ii dzień radości, 
Chwał;i n<1J potęin1ejszemu z królów! 
N;isz.i miłość niech mu towarzyszy 
I niech nigdy nie zgaśnie. 
J~go imię jest hlubą Hiszpanii; 
Zyć będzie wiecznie. 
Chwała królowi! 

SCENA 2 
Ci sami, Rodrigo, Hr.Jbia Lerma, Elżbieta, Teba/
do, paziowie, Cfamydworu, dworzanie, heroldo
wie kr?lewscy. Orszak wychodzi z pałacu. Kor
porn9e, cały dwór, f!Oslowie wszystkich pro
w1nc;1 Grandowie hiszpańscy, wśród nich Ro
drigo. Królowa w oto1..,zeniu dam. Tebaldo nie
sie płaszcz Elż/;1etv. Paziowie, etc ... Orszak sta
/e przed schodami kościoła. 
Lud 
Oto nadszedł dzień radosny, 
Chwał;i najputężntej~zernu z królów! 
W ntm lud pokłada nadzieję, 
Świ;it l eży u jego stóp! 
Chwała królowi! Niech żyje wiecznie. 
Chw;iła królowi! 

Przed kościo łem, którego drzwi są jeszcze za
m/..n1ęte wszyscy zdejmują nakrycia głowy. 
Herold królewski 
N iech otworzą ~tę drzwi świątyni! 
Dornu ana, otwórz się nareszcie! 
Przybytku święty, 
Zwróć n;im naszego króla! 
l ud 
N tech otworz4 się drzwi ś i ątyni! 
Domu Pana, otwórz się nareszcie! 
Przybytku święty, 
Zwróć nam naszego króla! 

SCENA 3 
C1 sami, ~dip. i Mnisi . Drzwi kościoła otwierają 
się, wid.Je Filipa z koroną na głowie, który idzie 
poci baldachimem otoczony przez mnichów. 
Pilnuw1e /../aniają się, lud klęka . 
Filip 
Gdy wkłildałem na ~Iowę koronę, 
Lu.du, prz~s14g ł ern niebu, które mi ją da ł o, 
Usmterc,ic wrnnych ogniem i mieczem. 
Lud 
Chwab ftl rpowi! Chwał;i niebiosom! 

Wszyscy poc/1ylaj,7 się w milczelllu. Filip scho
dzi po schodach świątyn i, ujmuje dłoń Elżbiety 
i 1clz1e dalej. 

SCENA 4 
Ci S'.Hlll Don Cat/os, posłowie 11nmandzcy. Po
;.1w1,1 . 1ę sześciu poslów flamandzkich, w ciem
nych stro;ach; prowadzi ich Don Carlos. Posło
wie rzurnjcl się do nóg Filipowi. 
Elżbieta 
do siebie 
Carlos tul.1J! O nieba! 



Rodrigo 
do siebie 
Co go lu przywiodło? 
Rlip . 
Kim są ci ludzie, l ezący przede mną? 
Don Carlos 
To wysłannicy Brabancji i Flandrn, 
Których syn twój przywiód ł 
Przed oblicze króla. 
Posłowie 
O. panie, nie wybiła jeszcze ostatr;ia godzina 
Dla Flamandów pogrążonych w botu . . 
Cały lud cię blaga, spraw, niech płacz jego 
Wreszcie ustanie. 
Jeśli l itośc iwe twe serce o łaskę i o pokój . 
Mod l i ło się w świątyni, ulituj s i ę nad nami 
I oca l naszą ziemię, 
O królu, ty, co od Boga otrzyma łeś władzę . 
Filip 
z silą 
Wobec Boga by li śc i e niewierni 
I wobec waszego króla. 
Flamandczycy przeciw mnie się _buntują . 
Straże, zabrać ich precz ode mnie. 

Mnisi 
Ach! To niewierni, 
Co Boga s i ę nie boją. 
To buntownicy! 
Zasługują na gniew króla! 
Don Carlos, Elżbieta, Rodrigo, 
Tebaldo, Flamandowie i Lud . 
Niech król wyciągnie nad nimi swą władczą dlon. 
M iej li tość, panie, dla Flamandów 
Pogrążonych w b~lu, li to~ci.! . . 
W swych cierpieniach bl!sk1ch śm 1 erc1, 
Wydają już ostatnie tchnienie. . . 
Panie, miej l itość dla Flamanda, co umiera! 

Fil ip 
Wobec Boga byl iśc i e niewierni, etc. 
Posłowie 
O, panie, ostatnia godzina, etc. 
Król chce ich minąć. Don Carlos zastępuje mu 
drogę. 

Don Carlos 
Panie! Nadszed ł czas, 
Bym zaczą ł żyć prawdziwie!_ . . 
Znużony jestem pozostawaniem w c1en1u 
Tu, na tej ziemi ! 
jeśli Bóg pragnie, by twa korona 
Na moim czole pewne~o dnia spoczęb, 
Dla Hiszpanii przygotuj kró la, 
Co będzie jej godzien! 
Brabancję i F l a ndnę mi daruj. 

Filip • . . 
Gł upiec ! Jak sm1esz o to prosić! 
Chcesz, bym sam wręczy ł ci miecz, . . 
Który pewnego dnia mógłby pokonac krola! 
Don Carlos 
Ach! Bóg _c_zyta w n~szych sercach; 
O n osącfz1c nas musi. 
Elżbieta 
do siebie 
Boję s i ę ! 

Rodrigo 
do sie/J1e 
Zgubi sam siebie! 
Don Carlos 
dobywając S7pady 
Przysięgam n;i niebiosa! 
Ludu flamandzki, będę twoim wybawcą! 
Elżbieta, Tebaldo, Rodrigo, 
Zakonnicy i Lud 
Szpada! W obecności króla! 
Int ant nic w ie, co czyni . 
Fi lip 
Stra.le! Rozbroić go! 
Pana\ 1e, wy co mój tron wspieracie, 
Rozbroić go1 
Co to znaczy? Nikogo ... ? 
Don Carlos 
Który z was się odważy? 
Kto ujdz ie przed t ą szpadą? 

Grandowie hiszpańscy cofoją się przed Don 
Carlosem. Król, rozgniewany, chwyta szpadę 
dowódcy straż}~ stojącego przy nim. 
Filip 
Rozbroić go! 
Rodrigo 
do Don Car/osa 
Oddaj mi szpadę! 
Don Carlos 
O niebal Ty !„ . Rodr igo!„ . 

Don Carlos oddJje swoją szpadę Rodrigowi, 
który z uk łonem podaje ją królowi 
Chór 
To on! Posa! 
Elżb i eta 
O n! 

Fi lip . . 
Markizie, jest pan ks 1 ęc 1 em. 
Idziemy świętować . 

Król ru~za podając dłoń królowej, dwór podą
ża za nim Idą, by za;ąć zarezerwowane dla nrch 
miejsce n.1 rry/Ju111e. 
l ud 
Oto nadszedł dz i eń radosny, 
Chwała królowi! 
W nim lud pokł ada nadziej ę, 
Św i ;it l eży u jego stóp! 
Mnisi 
Oto n<.Jdszedł dz ień grozy! 
Dzień strasz I iwy, dzień zguby! 
Głos z nieba 
bardzo daleki 
Lećcie do nieba, l ećcie, biedne dusze, 
Spieszcie, by cieszyć się pokojem Pana ! 

Posłowie 
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na przodzie, w czasie fłdy zaczyna płonąć stos 
Jak możesz to ścierp i ec, Boże! 
Nie g.:isisz tych płomieni! 
Zapal;i się w imię twoje t~n s_to~ karzący! 

i m i ę Pana zapala go c1ern 1 ęzca! 
I ty na to patrzysz, Bo.le! 
Filip, M nisi i lud 
Chwilła niebiosom! 

Płomienie ogarniają stos. 

AKT IV 
BRAZ PIERWSZY 

Gabinet króla w Madrycie. 

SCENA 1 
Filip, głęboko pogrążony w myślach, siedzi 
oparty o stó ł zarzucony papierami, na którym 
dopa lają się świece w świecznikach. Świt roz
jaśnia szyby w oknach. 
Fil i 
jakby we śnie 
Ona mnie nigdy nie kochała! 
Jej serced"est i:lla mnie zamkn i ę t e . 
M i łośc i la mnie nie ma! 
Pamiętam wc iąż, 
Jak patrzyła , ze smutkiem w oczach, 
Na moje białe włosy, tego dnia, 
Gdy z Francji przyby ł a . 
Nie, mi łości dla mnie nie ma ! 
przytomniejąc 
Gdzie ja jestem? ... 
Te świ ece zaraz zgasn ą ... 
Jutrzenka rozjaśn ia taras. 
Już świta! Wolno p łyną dni moje! 
Sen, mój Boże ! 
Zn ik ł z mych powiek znu.lonych! 
Zasnę sam w mym płaszczu kró lewskim, 
Kiedy mój dzien s i ęgnie zmierzchu. 
Zasnę sam pod czarnym sklepieniem 
Tam, w grobie Escorialu 
Gdybyż korona królewska 
Da ła mi władzę czytania w sercach, 
W które Bóg tylko może zaglądać!. .. 
Gdy król śpi, zuwa zdrajca. 
Koronę straci król, małżonek honor! 
Zasnę sarn w mym płaszczu królewsk im, etc. 
Ach! Gdybyż korona królewska 
Da ła mi władzę czytania w sercach! 
O na mnie nigdy nie kocha ł a ! 
Jej serce jest C:ł la mnie zamkn ięte. 
Nie ma dla mnie mi ł ości! 

Pogrąża się w zadumie. 

SCENA 2 
Filip, Wielki Inkwizytor, Hrabia Lerma. 
Hrabia l erma 
wchodząc 
W ielki Inkwizytor! 

Hrabia Lerma wychodzi. Wielki lnkwiqtor, nie
widomy, dziewięćdziesięcioletni starzec, wcho
dzi podtrzymywany przez dwóch domi111kanów. 
Inkwizytor 
Czy stoję przed obliczem króla? 
Filip 
Tak, kaza łem w as wezwać, ojcze! 
Dręczą mnie wątpl iwości . 
Carlos przepełn ia mi serce 
Gorzkim smutkiem. 
Infant przeciw ko mnie powsta je, 
B roń wznosi przeciw OJCU. 

Inkwizytor 
J a ką karę wybierzesz? 
Fmp 
Najsu rowszą. 
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Inkwizytor 
Niech Ją poznam! 
Filip 
Uueknie stąd .. . albo topór ... 
Inkwizytor 
Więc cóż? 

Filip 
Jeś li syna na śmierć poślę, 
Rozgrzeszy mnie twoja dloń? 
Inkwizytor 
Pokój w kró lestwie 
Wart jest życia buntownika . 
Filip 
Czyż mogę syna 
Poświęcić dla świata, ja, ch1ześcijanin? 
Inkwizytor 
Dla naszego zbawienia 
Bóg swojego poświęc i ł. 

Filip 
Ale czy można stosować 
Prawo tak okrutne? 
Inkwizytor 
Wszcdzie /e możn ;i stosować, 
Jeśli n;i Ka wani było można . 

Filip 
Natura, miłość 
Zamilknąć mają we mnie? 
Inkwizytor 
Wszystko z;:unilknąć musi, 
Gdy idzie o wiarę. 
Filip 
Więc dobrze. 
Inkwizytor 
O nic innego 
Nie chce mnie kró l zapytać? 
Filip 
Nie. 
Inkwizytor 
Więc ja coś powiem, Panie. 
Na hi zpańskiej ziemi 
Nigdy herezja nie panowa ł a, 
Jednak z nalazł s i ę ktoś, kto chce zagrozić 
Twierdzy bożej. 
Przyjacie lem jest króla, 
Jego w iernym towarzyszem, 
Szatańsk1111 kusicielem, 
Co pcha go ku upadkowi. 
Carlosa zdr;ida, 
Co cię tak rozdrażni/;:i, 
W porównaniu ze zdradą tamtego, 
Dziec i n ną zabi.lwą się zdaje. 
I jL1, Inkwizytor. 
Ja, co często podnosiłem 
Na podle .cgraje zbrodniarzy 
D ł oń moią potężną, 
Dla wie lkich tego świata, 
Niepomny na mą wiarę, 
W pokoju pozwalam odejść 
Wielkiemu buntownikowi ... i królowi! 
Filip 
Aby przejść przez te dni bólem wypełn ione, 
Z jakich sk łada się nasze życ i e, 
Na mym dworze próż no szuka łem tego, 



Za czym tęsknię . Człow i eka! 
Serca szczerego!. .. I oto je znalazłem! 
Inkw izytor 
Człowieka? 
Czemu więc miano nosisz kró la, 
Panie, jeś l i jest kto. równy tobie? 
Filip 
Dość już, księże! 

Inkwizytor 
Ideami wywrotowców przesiąkł twój umysł! 
Przeł amać chcesz swoją s łabą ręką 
więte jarzmo, rozciągnięte 

Nad światem rzymskim! 
Pam iętaj o swej powi nności ! 
Temu, kto nie traci nadziei, kto skruchę ok;iże, 
~ośció ł może odpL1ścić wszystkie winy. 
Ządam, byś mi wyda ł markiza Posę. 
Filip 
N ie, nigdy! 
Inkwizytor 
Królu, gdybym dziś n i~ był tu z tobą, 
W twym pałacu , przysięgam na Boga, 
Jutro sta ł byś przed Wielkim Inkwizytorem 
I przed na1wyższy1 n sądem . 
Filip 
Ks ięże ! Dość ju ż s i ę nas ł uchałem 
Twych s łów okrutnych. 
Inkwizytor 
Po cóż więc wzywałeś cień Samuel;i? 
Da łem dotychczas dwóch królów 
Twemu potężnemL1 królestwu! 
Dzieło tylu lat chcesz zn i szczyć, głupcze!. . 
Po co tutaj przyszed łem? 
Czego król chce ocie mnie? 
Kieruje się do wyjścia . 

Fil ip 
O jcze mój, niech między nami 
Znowu nastanie pokój . 
Inkw izytor 
odda lając się 
Pokój? 
Filip 
Zapomnij o tym, co zaszło . 

Inkwizytor 
przy drzwiach, wychodząc 
Może ! 

Filip 
Więc zawsze tron ustąp i ć musi przed ołta
rzem! 

CENA 3 
Filip i Elżbieta . 

Elżbieta 
Wchodzi i rzuca · ię królowi do nóg. 
Sprawiedliwości! O Panie! 
Ufność pokładam w prawości kró la! 
Jestem na dworze twoim 
Okrutnie traktowa na 
I przez wrogów skrytych, 
Nieznanych, obrażana. 
Szkatu ł ka, w któ11 j trzymałam, 
Wszystkie skarby. klejnoty. „ 
I inne rzeczy, dro2sze mi je zcze. „ 
Zabrali mi ją ! 

O spr;:iw i ed l 1wość proszę 
Waszą Wysokość! 

Widząc wy1-.1z twarzy Filipa, Elżbieta milknie 
przestraszon,1. Król wst,1je powoli, bierze szka
tulkę ze sto łu i pokazu1e ją królowej. 
Fi lip 
To, czego szukacie, jest tu tri j ! 
El żbieta 
Nieba! 
Filip 
Zechciej otworLyć , pan i. 
Elżbiera robi odmowny gest. 
Dobrze. sam ją otworzę. 
Silą otwiera sLkatulkę . 

El żbieta 
do siebie 
Ach! Czuję. że umieram! 
Filip 
Portret Carlosa ! Nic nie mówicie? 
Portret C1rlosa! 
E lżb i eta 
Tak. 
Filip 
Posród waszych klejnotów? 
Elżb i eta 
Tak. 
Filip 
Jak to! Śm1esL, pan i, 
P rzyznawać to przede mną! 

Elżb i eta 
Tak! Śm i em! 
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Dobrze w iecie, że k iedyś 
Przyrzeczono mą rękę waszemu synowi . 
Pos ł uszna woli Boga do was teraz na l eżę, 
Lecz nieskalana jal< lilia jestem. 
I oto się wątpi w honor E l żbiety ! 
Podejrzewa s i ę mnie.„ 
I kto mnie obr;:iż;i? Kró l! 
Fil ip 
Zbyt śmia ło ze mną mówicie! 
Za !> lilbego mnie macie, 
Zdaiecie się rLucać mi wyzwanie: 
S ł abość mojil 
W gni ew się może przerodz i ć. 
A wtedy ... biada tobie i mnie! 
Elżbi eta 
Co z łego uczyn iłam? 

Fil ip 
Wii'lrolomni'l ! 
Jeśli t;:ika hańba przepełni ł a miarę, 
j eśl i zost<i ł em przez was zdradzony, 
~rzysięgam przed Bogiem, 
Ze krew prze l eję!. „ 

E lżb i e ta 
Litość we mnie budz isz! 
Filip 
Ach1 Li tość żony-cudzo łożn i cy ! 

E l żb ie ta 
Ach ! 
Pada zemdlona. 
Filip 
otwierając drzwi 
Ratujc ie królową! 

SCENA 4 
Ci sam i, Ks iężna Eboli, Rodrigo. Eboli wchodzi 
po~piesznie, za nią Rodrigo. 
Eboli 
przerażona widokiem zemdlonej królowej, do 
siebie 
Nie szczęsna, co uczyn iłam! 
Rodrigo 
do Fifipa 
Panie! Poddane wam jest pó ł świ ata ; 
Czyżbyście byli w tak w iel kim królestwie 
Jedynym, nad którym nie mi'lcie władzy? 
Filip 
do siebie 
Ach! Niech będzie przeklęte 
Zgubne podejrzenie, 
Dzieło szatana, szatana z piekie ł ! 
Nie, nie s plamiła w iary śl u bowanej , 
Jej pewność mi to mówi ! 
Eboli 
do siebie 
Zgubiłam j ą ! D ręczy mnie sumienie! 
Popełnilam zbrodnię piek ie l ną! 
Zdradziłam to szlachetne serce! 
Zgu b i łam ją ! Um rę z bólu ! 
Rodrigo 
do siebie 
Czas p rzystąpić do dzieł a, 
Grom straszliwy błysną! na niebie! 
Ktoś za Hiszpan ię odda życie. „ 
Szczęśliwą przysz łość jej zapewnię . 

Elżbieta 
przytomniejąc 
Co s ię sta ło ! Boże ! W płacz u i w bólu 
W szyscy mnie opuścili, matko. 
Obca jestem w tym kraju, 
Na ziemi nie ma j uż dl a mnie nadziei . 
Król wychodz i po krótkim wahaniu. Rodrigo 
wychodz i za nim. Eboli zostaje sama z królową. 

SCENA S 
Elżbieta i Eboli. 
Eboli 
rzucając się Elżbiecie do nóg 
Li tości ! Przebacz, o pani , 
W inowajczyni, co si ę kaja. 
Elżbieta 
U moich stóp! 
Wy! Jaka jest w asz wina? 
Eboli 
Ach! Trawi ą mnie wyrzuty! 
Udręczone jest moje serce. 
Aniele z nieba, kró owo czcigodna i pobożna , 
Dowiedz się, na pastwę jakiego szatana 
Piek ło was wyda ło ! 
Tę szkatułkę ... ja wam zabra ł am. 

Elżbieta 
Wy! 
Eboli 
Tak, to ja rzuciłam na was oskarżenie! 
Elżbieta 
\IVy ! 
Eboli 
Tak„. mi łość, gniew, 
Nienawiść, j aką dla was żywiłam„ . 
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Zazdrość okrutna, co rozdzierała mi serce, 
Przeciw wam mnie podżegały. 
Ja Carlos;i koch a łam , 
A C irlos mną wzg;i rdzil ! 
El żbieta 
Kocha ł aś go? Wsta1\ pan i. 
Eboli 
Nie! Z lituj się nade mn<\! 
To 111 e koniec mych wi n! 
E l żbi eta 
Co jeszcze! 
Ebol i 
Li tości ! Kró l ... 
Nie przeklinajcie mnie! 
Tak ... uwiedziona„. zgubiona„. 
Grzech, który wam za rzucałam, 
Ja sama popełn i łam. 
Elżb i e ta 
Oddajcie mi swój krzyż!. „ 
Dwór trzeba wam opu śc i ć 
Jutro z rilnil! 
Miedzy wygnaniem i klasztorem 
Wybierać możecie. 

Wychodzi. 
Eboli 
Ach! Nigdy więcej nie zobaczę królowej! 

SCE NA 6 
Eboli 
sama 
O darze zgubny, darze okrutny. 
Który w swym gniewie da ły m i niebiosa ! 
Ty, co czynisz nas próżnymi , wyniosłymi , 
Przeklinam cię, moja urodo. 
Rozpaczilć tylko mogę, 
Nadziei już nie mam, 
Wśród cierpienia żyć będę ! 
Tak straszna jest moja zbrodnia, 
Ze zmazać je j nigdy nie zdolaml 
Przeklinam cię , moja urodo! 
O, królowo, padłaś ofiarą 
Szaleńczego błędu mego serca . 
Tylko w klasztorze \xzed świa tem 
Zdołam ukrxć mój :iól ! Ja nieszczęsna ! 
O nieba! A Carlos? Na mierć pójdzie .. . 
Wielk i Boże ! Będę patrzeć , 
Jak na śmierć go prowadzą! 
Ach ! Jeden dzień mi pozostał, 
Nadzieja jeszcze 111e zgasb ! 
B łogosł awione niech będą niebiosa! 
Occilę go! 

O BRAZ DRUGI 
Więzienie Don C1rlosa. W głębi żelazna krata, 
oddzielająca więzienie od położonego wyżej 
dziedzińca, na którym widać straże, chodzące 
tam i z powrotem. Kamienne schodki prowa
dzą na dziedziniec z wyższych pięter pałacu. 

S ENA 1 
Don Carlos i Rodrigo. Don Carlos siedz i z gło
w.1 w dłoniach, pogrążony w myślach . Rocfr;go 
wchodzi, rozmawia po cichu z o ficeram i. Robi 
gest, króry wyrywa Carlosa z zamyślenia. 
Rodrigo 
To ja, mó1 C1rlosie. 



Don Carlos 
~odrigo, wdzięczny ci jestem, 
Ześ przyszedł do celi Carlosa. 
Rodrigo 
M ój Carlosie! 
Don Carlos 
Wiesz dobrze! Straciłem chęć do życia! 
Do Elżbiety miłość dręczy mnie i zabija„. 

ie tu po mnie, wśród żywych! 
Lecz ty możesz ich jeszcze ocalić; 
N ie będą już ciemiężeni . 

Rodrigo 
Ach! Poznaj, jak jesteś mi drogi! 
Opuścisz tę straszną mogiłę. 
Szczęśliwy jestem, 
Mogąc cię Jeszcze uściskać! 
Jam cię ocalił! 
Don Carlos 
Co ty mówisz? 
Rodrigo 
Musimy się tu pożegnać! 
Don Carlos stoi nieruchomo, patrząc ze zdu
mieniem na Rodriga. 

Wybi ła moja godzina, już się nie z,obaczymy; 
Połączy nas Bóg w niebiosach, 
On, który nagradza swych wiernych. 
W twoich oczach łzy widzę, 
Czemu płaczesz? 
Nie smuć się, ostatnie tchnienie 
R dością jest dla tego, kto umiera za ciebie. 
Don Carlos 
drżąc 
Czemu mówisz o śmierci? 
Rodrigo 
S ł uchaj, czas nagli, 
Zawis ł już nade mną grom straszliwy. 
Ty już nie jesteś rywalem króla ... 
Zuchwały podżegacz Flandrii .„ to ja! 
Don Carlos 
Kto da temu wiarę? 
Rodrigo 
Są niezbite dowody. 
Pisma twoje znalezione przy mnie 
Są pewnym świadectwem buntu. 
Za moją głowę z pewnością 
Cenę już wyznaczono. 

Dwóch mężczyzn schodzi po schodkach wię
zienia. Jeden z nich ma na sobie strój )więtego 
Oficjum; drugi uzbrojony jest w rusznicę. Za
trzymują się na chwilę t wskazują sobie Don 
Carlosa i Rodriga, którzy ich nie widzą. 
Don Carlos 
W szystko wyjaśni ę królowi . 
Rodrigo 
Ni , oszczędź swe życie dla Flandrii, 
O ca l siebie dla w ie lkiego dzieł a . 
Ty go musisz dokonać. 
O to za twoją sprawą 
Złoty wiek znow nastanie. 
Ty kró lem zostać mia ł eś, 
A ja umrzeć za ciebie. 

Słychać strza ł. 

Don Car los 
Nieba! Smierć! Dla kogo? 
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Rodrigo 
śmiertelnie raniony 
Dla mnie! Zemsta króla 
Nie mogła dłużej czekać! 

Pada w objęcia przerażonego Don Carlosa. 
Don Carlos 
Wielk i Boże! 
Rodrigo 
Carlosie, słuchaj „ . matka czeka na ciebie 
jutro w Yuste; o wszystkim wie ... 
Ach! Ziemia spod nóg się usuwa„. 
Carlos1 mój, podaj mi rękę!.„ 
Umrę , lecz z radością w sercu, 
Bo moglem w ten sposób zachować 
Dla Hiszpan11 wybawcę! 
Ach!... O mnie„. nie zapominaj! 
Ty królem zostać miałeś, 
A ja umrzeć za ciebie. 
Umrę, lecz z radością w sercu, etc. 
Ach! Ziemia spod nóg się usuwa„. 
Daj mi rękę„. 
Ach! Ocal Flandrię! 
Carlosie, żegnaj „. ! 

Umiera. Don Carlos rzuca się zrozpaczony na 
jego c1alo. 

SCENA 2 
Filip, grandowie hiszpańscy, Don Carlos, Hra
bia Lerma, Eboli i Wielki Inkwizytor. Don Car
los klęczy obok zw/ok Rodriga. 
Fil ip 
Carlosie mój, oto twoja szpada ! 
Don Carlos 
z rozpaczą 
Odejdź! 
Twa ręka krwią jest splamiona! 
Zgroza! 
Braterska więź nas l ączył a „ . 
On mnie kochał! 
Swe życie dl;:i mnie poświęcił! 
Fi lip 
Przeczucie moje straszne! 
Don Carlos 
Nie masz ju.l syna ! 
Królestwa moje są przy nim! 
Rzuca się na ciało Rodriga. 
Filip 
Kto wróci mi tego człowieka? 

Z bardzo daleka słychać odgłosy burzy. 
Grandowie hiszpańscy 
Nieba! Grzmi na burzę! 
Lud 
z daleka 
Zginie każdy, 
Kto powstrzymać nas próbuje! 
Uderznjmy, bez l ęku, bez l itości! 
Zadrżeć każdy musi i skłonić głowę 
Przed ludem, prled ludem - mścicielem! 
Hrabia Lerma 
Lud się burzy! 
Infanta się domaga! 
Filip 
Otworzyć drzwi! 
Hrabia lerrna i Grandowie hiszpańscy 
Nieba! 

Fili 
Ró~cie, co każę ! 
Taka jest moja wola! 

Wchodzi lud, wzburzony. Eboli, zamaskowa
na, prześlizguje się w tłumie i zbliża się do Don 
Carlosa. 
Lud 
Zginie każdy, 
Kto powstrzymać nas próbuje! 
Uderzajmy, bez lęku, bez litości! 
Zadrżeć każdy musi i skłonić głowę . 
Przed ludem, przed ludem - mścicie lem! 

Eboli 
do Don Carlosa 
Idź! Uciekaj! 
Filip 
do ludu 
Czego chcecie? 
l ud 
Infanta! 
Filip 
Jest tutaj! 

Pojawia się Wielki Inkwizytor. 
Wielki Inkw izytor 
Swiętokradztwo haniebne! 
lud 
cofa{·ąc się 
Wie ki Inkwizytor! 
Wielki Inkwizytor 
Pokłońcie się 
Królowi, którego Bóg strzeże! 
Filip 
Na ziemię! 
l ud 
klękając 
Panie, miej dla nas litość! 
Filip i W ielki Inkwizytor 
Boze Wielki, chwała tobie! 
H rabia l enna i Grandow ie hiszpańscy 
ze szpadami w dłoniach 
Niech żyje król! 

AKTV 
Klasztor św. Hieronima w Yuste. Noc. Światło 
księżyca. 

SCENA 1 
Elżbieta wchodzi powoli, zamyślona, zbliża się 
do grobu Karola V i klęka . 

Elżbieta 
Ty, który marność pozna łeś tego świata 
I cieszysz s i ę w grobie 
W iecznym odpoczY"."aniem, 
J eśl i p łacze się w niebie, 
Zapłacz nad moim bólem 
I za n ieś ł zy moje do tronu Pana. 
Tak! Carlos tutaj przyjdzie! 
Niech wyjedzie, zapomni„ . 
Posie przyrzekłam czuwać nad jego życiem. 
Niech idzie za swym przeznaczeniem, 
Chwała będzie go wiodła; 
D la mnie mój dzień ku zachodowi się chyli! 
Francjo, sz lachetna ziemio, 
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Tak droga memu dzieciństwu! 
Fontainebleau! 
Ku tobie myśli moje wzlatują . 
Tam wiecznej przysięg i miłości 
Bóg ode mnie wysłuchał, 
I ta wieczność jeden dzień tylko trwa ł a. 
Pośród waszej zieleni, 
Piękne ogrody tej ziemi iberyjskiej, 
Jeśli Carlos kiedyś 
Zatrzyma swe kroki o zmierzchu, 
Niech trawa, strumienie, źródła, lasy, kwiaty, 
Swym szemraniem 
Wyśpiewają mu naszą mi łość . 
Zegnajcie, piękne sny z łote, 
Złudzenia utracone!. „ 
yYęzeł zosta ł przerwany i światłość zgasł a! 
Zegnajcie, lata dziecinne! 
Złamane bólem okrutnym, 
Serce jednego pragnie, 
Spokoju w grobie! 
Ty, który marność poznałeś tego świata 
I cieszysz się w grobie 
Wiecznym odpoczY"."aniem, 
Jeśli płacze się w niebie, 
Zapłacz nad moim bólem 
I zanieś łzy moje do tronu P na. 

SCENA 2 
Don Carlos i Elżbieta. 
Don Carlos 
nadchodząc 
To oni!! 
Elżbieta 
Jedno słowo, jedyne; opiece niebios powierzam 
Pielgrzymi!, co rusza w drogę; 
Potem proszę cię tylko, byś zapomniał i żył. 

Don Carlos 
Tak, silnym chcę być, 
Lecz n i eszczęśliwa miłość 
Prędzej niż śmierć zabija. 
Elżbieta 
Nie,JJomyśl o Rodrigu! 
Nie la szalonej idei życie swoje poświęcił! 
Don Carlos 
hcę, żeby mu wzniesiono 

Na flamandzkiej ziemi 
Wielki, wspaniały grobowiec, 
Jakiego ni$dy nie miał żaden kró l, 
Wyniosły 1 piękny ! 
Elżbieta 
Kwiaty rajskie śmiać się będą do niego. 
Don Carlos 
Piękny sen mi się przyśnił... 
Potem znikną ł i w udręce stos mi się ukazał, 

o sł a ł płomienie w niebo. 
Krvo/i zabarwiony potok, 
Pola zmienione w cmentarze, 
Lud, który um iera ręce do mnie wy iąga , 
Jak w dzień nieszczęścia do Odkupiciela. 
Do niego pójdę szczęśliwy, 
Jeśli , martwy czy triumfator, 
Na L1znan1e lub łzy zasłużę 
Od twego pamietającego serca . 
E l żbieta 
Tak, to jest bohaterstwo i jego święty płomień ! 
Milość nas godni!, 



Miłość, co dzielnych mężów rozpala! 
Bogiem czyni człowieka! 
Idź! Dłużei nie zwlekaj! . 
Wejdź na Kalwarię i ocal lud, który umiera! 
Głosem twoim ten lud mnie wzywa„. 
jeś li umrę dla niego, 
Moja śm ierć będzie piękna! 
Lecz nim nadejdzie ten dzień , 
Żadna ludzka siła rozdzielić nie zdoła 
Mej dłoni od twoj j! . . . 
Zatri umfował w tym w1elk1m drnu 
Honor nad miłością, a dzieło tak doniosłe 
Odradza umysł i serce! 
Czyż nie widzisz, E lżbieto! 
Przyciskam cię do serca, 
Lecz moje męstwo nie słabnie, 
Teraz, gdy wszystko skończone 
I dłoń cofam z twej d łoni„. ty płaczesz? 
Elżbieta 
Tak, płaczę, lecz cię podziwiam .. 
Te Izy płyną z duszy, nie muszę ich ukrywać. 
Takie same święte łzy roniły 
Niewiasty po bohaterach! 
Elżbieta i Don Carlos 
Tam, w niebie się spotkamy 
W lepszym świec i e. Do wieczności 
Czas nam godziny odlicza. 
Tam odnajaziemy, na łonie Pana, 
Wytęskn ione szczęście, 
Które na ziemi zawsze nam ucieka. 
Tego dnia, który dla nas 
Nie będzie miał j uż jutra ... 
Zapomnimy o ziemskich uczuciach. 
Don Carlos 
Żegnaj, matko! 
Elżbieta 
Synu mój, żegnaj! 
Elżbieta i Don Carlos 
Na wieczność, żegnaj! 
Na zawsze, żegnaj! 
Wchodzą: Filip, Wielki Inkwizytor i członko
wie Świętego Oficjum. 

SCENA 3 
Ci .~ami, Filip„ Wielki Inkwizytor, Zakonnik 
l członkowie ::iwiętego Oficjum. 
Filip 
Tak, na zawsze! Chcę podwójnej ofiary! 
Powinność moją wypeł n ię . 
do Wielkiego Inkwizytora 
Lecz wy? 
Wielki Inkwizytor 
Święte Oficjum 
Zrobi, co do niego należy! 
Elżbieta 
Nieba! 
Wielki Inkwizytor 
do cz łonków Świętego Oficjum, wskazując Don 
Carlosa 
Straże! 

Don Carlos 
Bóg mnie pomści! 
ąd krwawy jego ręka zburzy! 

Don Carlos broniąc, cofa ię w kierunku gro
bowca Karola V Otwiera się wejście. Pojawia 
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się mnich, obejmuje Don Carlosa i zakrywa go 
swoim płaszczem. 

Mnich 
do Don ariosa 
Troski ziemskie 
W klasztorze też nas dosięgną; 
Wojna, co w sercu się toczy 
W niebie dopiero ucichnie. 
Wielki Inkwizytor 
To głos Karola! 
Członkowie Świętego Oficjum 
To Karol Piąty! 
Filip 
Mój ojciec! 
E lż bieta 
O nieba! 
Mnich zabiera Don Carlosa do klasztoru. 

Przekład z języka włoskiego 
Anna Księzopolska -Makuracka 

Warszawska tradycja inscenizacyjna 

~aros 

w Teatrze Wielkim 



Data Dyrygent Reżyseria Scenografia Don Carlos 
Filip 11 Rodrigo Wielki Inkwizytor Elżbieta de Valois Księżna Eboli 

(liczba pn<dstawicń) (prz<klad lib rena) 

5 kwietnia 1872 L. ORSINI Francesco Cia ffe i (I) Michał Groński Luigi Bolis 
Romano Nannelti Enrico Storti Adolf Kozieradzki Ginevra Giuseppina Pasqua 

Premiera polska Adam Malinowski 
Giovannoni-Zacchi 

~~ ~~~~~~~J~i~~2) Napoleon Romer 

1 2 lutego 1873 Clemente Franc sco Ciaffei (1) Michał Groński Antonio Pavan i 
Romano Nannelli Enrico Storti Lodovico Buti Maddalena Edviga Barton 

Wznowienie CASTAGNIERI Adam Malinowski 
Mariani-Masi 

(8 krzedstawień Napoleo n Romer 
w u tym i m.J rn1 187 s) 

16 marca 1874 Cesare Francesco Ciaffei (I) Micha! Groński (?) Celestini 
Enrico Gasperin i Auguste Sovestre Federico Feitlinger Flora Giu sepp in a Pasq ua 

VVznowi~nic TROMBIN! Adam Malinowski 
Mariani-De-Angelis 

{4 pr zedM.iwten i.i Napo leon Romer 
w m.:ircu 1H74) 

31 października 1874 Giovanni Uan) Leopold Matuszyński Michał Groński Franciszek Cieślewski 
Romuald Wasilewski Adolf Gri.idiger Adam Ziólkowski Maria Juniew icz Wilhelmina Lewicka 

Premiera pokkojęzyczna QUATTRINI ~meklod: ł\dam Malinowski 
(4 p rzed:.1Jw1cn ia M.1 ksymilian Radz isZE.'\vskt) Napoleon Romer 
w pa ździern iku 
i listop>clzie 18741 

15 lutego 1 875 Cesare Francesco Ciaffe i (?) Michał Groński Cesarino De Sanctis Enrico Gasperin i Auguste Sovestre Umberto Mancini Flora E. Mecocci 
Wzn r.)wienie TROMBIN! Adam Malinowski Marian i-De-Angel is 
(4 ftrze-cłs1awicni,1 Napoleon Romer 
W U tym i 01<1rCU 1875) 

14 sierpnia 1875 Cesare Leopold Matuszyński 0icha l Gro ński Franciszek Ci<51ewski Romua ld Wasilewski Adolf Gri.idiger Adam Ziółkowski Maria Juniewicz Wilhelmina Lewicka 
Wznmvienie TROMBI N I (przekl.1d: 'A dam Malinowski 
(J przeds tJ wi<:n i ~1 MakS)'m1li.1n Radl1SZC\.,...ki l Napoleon Romer 
w sierpn iu 1 „„TzeS niu I 875) 

5 sierpnia 1876 Giovanni (Jan) Leopold M<:1tuszyń s ki Michał Groński Franciszek Cieślewski Romuald Wasilewski Józef Chodakowski Adam Ziółkowski Maria Juniew icz Wilhelmina Lew icka 
\.Yznowicnic QUATTRINI lprzckl.1d: Adam Malinowski 
ł3 przedstawten it' MJk5ymili.Jn R;:idzic,z t·wski) Napoleon Romer 
w s~rpn1u 111 76) 

29 stycznia 1935 Adam Karol Benda Józef Wodyński Antoni Gołębiowski Roman Wraga Jerzy Czaplicki Cezary Kowalski Wanda Wermińsb Eufemia Szabrańska 
Premiera DOŁŻr'CKI ~:~~~!~~~ \Ve rie l) (5 pr7ed 5 tJwień 
w styczniu i lutym 19JSJ 

1 2 lutego 1 964 MiecZ\sław Ladislav Stras Josef Svoboda Bo~dan Paprocki Bernard Ładysz Andrzej Hio lski Marek Dąbrows ki Krystyna Jamroz Krystyna Szczepańska 
Premiera MIER EJEWSKI (przekład· ldekórvcje) Les aw Wacławik Edmund Kossowski Jerzy Artysz Bernard Ładt5z Halina Słonicka Krystyna 
(29 prLt:!ds.t~l„„ ic ń Jan 1>op 1t.d ł Jan Skalicky 

Zdzisław Klimek Edward Paw ak Hanna Rumowska Szostek-Radkowa od łu lcf,'O I %4 (kO~lil1 my) 

Pola Lipiń s ka do rrnr«1 I % 5) 

2 grudnia 1 965 Mieczyslaw Ladislav Stros Jos f voboda Bo~dan Paprocki Bernard Ładysz Andrzej Hiolski .Marek Dąbrowski Krystyna Jamroz Krystyna Szczepańska 
Wznowienie MIERZEJEWSKI (przeklorlo ldekorJ 1el Les aw Wacławik Edmund Kossowski Zdzisia\>; Klimek Edw ard Paw lak Hanna Rumowska Krystyna 
(6 I przeds1Jwień Hans J~n PopK'll Jan Skali ky Wieslaw Ochman Tadeusz Wierzbicki Jerzy A~sz Włodzimierz Halina Słonicb Szostek-Radkowa 1x l Rrudnia 1965 SWA ROWSKY 

(ko51iumy} 

Marek Dąbrowski Felice Sc iavi Denysenko Pol a Lipińska rlo ma ja 1%9) Mieczys law 
OWAKOWSKI 

8 lipca 1973 Antoni Ladislav 5dOS Josef Svoboda Lesław Wacławik Edmund Kossowski Zdzisław Klimek Jerzy Ostapiuk Hanna Rumowska Krystyna Szczepańska 
W2nowicn ie WICHEREK (przeklod: !dekoracje) Roman Węgrzyn Leonard Mróz Andrze j Hiolski Bernard Ładysz Hanna Lisowska Krystyna 
17 5 przeciS IJWi<:' ń Mieczysław jon Popiel) Jan Skalicky Wladimir Atłantow Bernard Ładysz Jan Czekay Wlodzirnierz Krystyna Jamroz Szostek-Radkowa ód łipc,1 1973 NOWAKOWSKI 

(kostiumy) 
Cornel Stavru 

Nikołaj Giaurow Gyórgy Melis Denysenko Bożena Aleksandra hnal ska do liS!opada 19~51 Ljubomir Michaił M artin ow Jewgienij Niestierenko Wincenty Głodek Zdzislaw Krzywicki 13etley-S ieradzka Wanda Bargiełowska 
ROMANSKY Marian Kouba Stefan Ciganczew Dan Jordachescu Tadeusz Fitas Tarnara Milaszkina Pola Lipińsl<:a 
Robert Tadeusz Kopa ck i Nicola Giuzelew Kostas Paskalis Marek Dąbrowsk i Krys1yna Kujawińska Jelena Obrazcowa 
SATANOWSKI Bruno Sebastian Jerzy Ostapiuk Hakan Hagega rd Anikó Rohon y i Ryszarda Racewicz 
Bogdan Józef Kolesiński Ko los Kovacs Jan Dobosz Barbara Zagórzanka Mignon Dunn 
HOFFMANN 

Bonaldo Giaioni Florian Skulski Halina Słonicka Stefania Toczyska 
Andrzej Saciuk Jan Wolański Elżbieta Hoff 
Atlil a Manizade Barbara 
Peire Petrov Rusin-Knap 
Mieczysław Milun 

6 lutego 1996 Isaac Mauro Bolognini M ario Cero li Marcus Haddock 
Jaakko Ryhanen Paolo Coni Władimir Waniejew Sy lvie Valayre Luciana D'lnlino 

i~s~ęflafr:~;~~nice KARABTCHEVSKY Gianfranco Fini 
tc;cc no~,rJfici) 

z Wenecji Piero Tosi 
f3 przc<i$ tawienia lkosliumy) 
w lutym 19% ) --22 października 2000 Jacek Krzysztof Malgorzata Kałudi Kałudow 

Paweł Izdebski Marcin Bronikowski Mieczyslaw M ilun Barbara Mądra Stefania Toczyska 
Premiera KASPSZYK Warlikowski Szczęśniak 

62 63 



W;mdJ Werrni ń skJ 

jJko El żb i eta 

Edrnund Kossowsk i 

jako Fili p li 

Krys tyna SzczepańskJ 
jako Eboli 

Berni1rcl Ładysz 
jako Filip li 
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Krystyna larnroz 
jako Elżbieta 

Andrze j Hiolski 
jako Rodrigo 

H alinJ Słonicka 
jako E l żbieta 

Bogdan Paprock i 
jako Don Car los 

Krystyn;:i Szostek-RJdkowa 

jako Eboli 

Bernard Ładysz 
jako Wielki Inkw izytor 
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L es ław Wacław ik 

jako Don Car los 

Jerzy Artysz 
jako Rodrigo 
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ro" •eh : Straszny dwór Mo11iuszki w U pe m · w Delro it 11'181), 
Sen nocy letniej Ili 1tt e n.1 ( 19{1 !l i Siedem grzechów głównych 
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Absolwent Uniwcrsyteu J:ig i . lloń .,ki ego w Krakow ie, gdzie 

w latach 1981-8') studinwJ I na wydL 1J ł;ich : historii , 1ilozof11 or.1z 

1il o ł og 1i romdń s k iej. \N 1 'J84 r. pv m , wa l hi >loriv teatru grecki e

go w Eto le: l' ra ti que Des Hautes Etu de, na pary,kicj Sorbon ie, 

a '" latach 19g9_q3 był stuclPntern "ycl zi;i ł tJ re7y5erii clra rn JIU 

PWST v. Krakowie. D0.h iu tow.1 ł w I 'l'J 1 r. jJko as, ste111 reż ;.t'«1 

Jc,111a-Pau la. Carn i<._.rt'I przy µrLedstJ \\.I ni u tl~·plomu'\'} m Mefi

sta wg Kl atl' J tv\.inna (PWST. Krakó w\. W ł a 1 ;id1 \ 9q2-93 hyl 
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Z;igr7eb 1 TeJtr Studiu, ~1r~zow01 } oraz Fenicjanki Eurvp ide:::-.1 

llker Sh.:\.I The,1tre . ln .w l). W 1999 r. p1acnw.1 J nad Wieczo

rem Trzech Króli 1 Burzą SzekspirJ" SlullgJrcie (Slaa tsthc:iterl , 

J \\ \ J1'LJwie wystaw ił Hamleta 57 k'P" " n ;',l tr R07n1J TtoSc il. 

Z~1 rł t:· h1ut OVv'c-tl lei. nJ w.11-.;,1w..,k it:·j scen iL:.. c.>pt:'HlWt'J p1z y~Dto

wu j4( µr ... ąn l'm i crową in:,ceni zL1qc opery RoxJ nny Pi:i nu1nik 

The Music Programme w Tealrze Wie lki m. 1101. A. Georgiew) 
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MAŁGORZATA SZCZĘŚNIAK scenograf 
Uk1J1)( Lv l.:i "vyd11t1 ł p~vcho logi i Uni\H..1 r,} letu l ~1 g il' ll rni,l.. i go v K 1 ~1i..o\\·1e 1 IC-J 76J 

1 doktory:n 1w ,1 !.1 " i ę l 11m ..,.,.. I lJB I r. P1Ji nu.„j ~h.1 cl 1 owL1ł.i 111~il,1r,1wo \'\ kr.1krnN-,k1c1 r\ P. 

vv I <)90 r. \\ 1.. i ęl~1 ud1 i.1 I \'/ l Ju ;11 nenn~11l· s( { ' l1( Jgr.11i i \V Prtl rlLe, 1\ W~tf)frc pc)l l'ln 

7 11clt.· h i u 1 uw.1ła -,.\c•nng,-,1 11 1! Mefist.'l \"ll'dłu~ Kl.ll l'·' rv1~u111~1 . " rt'lyc;(:>r i1 lf.•,111 .1 P.1111.i ( ~.un il r.1 

trW ST, '-"1 k >W, I 'J'l I I. \ '' •k pt>/lllt'l l""t "" .1 !.1 / ~ll)Vloi'm1W. 1 rlik • 1w,k im 11,lfl 
r~.1117.J< j.1 B i~ ł ych noc WL'd l u ~ D• " lojc•w,kol'g• 1 ł l' \'5 1. Kr.1k<'>wl I j!'\I nrlq rl ,1Jł\ lll 

,rl•nogr,1hj llł h..•go n„iy , C' r,, puy w ięko;1c 1 S< i IL',.:.C) lll'ł l'nt7L1rji fp,llra lnvc h \\. hel Jl! i 1.1 

g1.lnit'"I· Pr.i< r1~\ od1 w ... 11<.1lr11l' n.1 "( "' n ill h· l\. 1 . 1 k4 1 ~\.t i \'Vi11VdWV, I l,1111hurg.1 Tt•I '\v1\.1 1, 

1\..-h •cl i o l \Hl~ I /aµ;rLt·hi Ll i 5łll ll >~·l1 IU , Wroc LH\i ,1, Po1n.1ni,1 . r01 w1i,1 I R<1rlom itl . 

Z.1pn1jtikt1„~\ 11l.11 ,1 "il' "t t'nogr.1 lu.: do pr.1pu •m1t·rv o pl't\' ~o .11 my P,mu1n1k The Music 

Programme \', ~l(Jk1< Lnvm TP1.-111J<• \'\iil'lk i in. VV~riul jl•f n-•11h1,H 11 "-< t·11ogr 1iu 1nyc h 

IJ">1ekto" .111} < li dl.1 in ny< h H'l Y""ó" rn,11,11 ly 'i\': Zdr.1da l'i nll•r.1 . Don Kich ole 
\g ( vr\.lfl l P~.1 t Pee r G ynt lh ...,C'tlt.1 \ \ Krakfl\\ tt-t or ,11 C1:1ika ( /t.ł1 hnv11.1 \\.t' \\"rrn L1wu 1 

w ... 1y"1kw \\'ft /';''tl• rii .\·1.irka r it·dCHtl, Olełl nna j\\.Jll'lt.~ r. 1 \i\ r(•/V ... l'fll l'1llll.1 l a1np l:!trl 

\'\ Kra~n\.\ it.„. Iwona, ks i i; żni c zka Burgunda (Jt>111hrnw 1r 1.1 \"' th'rn h rc'->iny( h 

in"-tl'ni1c1 tjalh l,11,l1 l"'e~lkl1 \\ ·1oki o t f w\ Bu !h.1k \\ \.V.ir l1l\\.iC ... . 11,,1. A. I 11„~.11 

BOGDAN GOLA chórmistrz 

K1<:.•rc,wrn~ < h6n._1 lt •ttllll \Nu.• łk1 t·go · Open• r'\i,1rocło\.\l( · j. dyr)gŁ·nl i l*'ddgog. llt 1l11uto1i.·.,1! 

J · l ~f) t hom11 i.:. 1rz \ \ · ( )pprJt · Śl4i..,~1t' J ~ 1 tlif 1 - 8.~ 1. ,1 n.h t(,:'pn 1l'w k. il:'rri\\,-d ( hór,un i: Filharmonii 

" Upol11 , l<''JJUlu „ ~ l,1,k'' , 1\ ~. 1dl'm ii Mu zy< 711L')" K.1 l< J\\IC.l h • 11 .11 T .01 111 Wll'lk 1"!:" 
w \\l,HVtl\ViP . Byl IWÓJC ,1 Z<.•..,połu N'ut.yki l) ,1wnt'j „J li 1\ritic o" 1 Chóru Poli1ontll.'. fh.: 1CJ 

„S.lt ri Cnni t•nl u„ „ lego ":i.l • • ro~lt-' ;, 1i nh·ą•..,o\v,1nia .lr ! yi;; t y 1 1 1 H~ ol ::u.: pYH1 1 ~1 d21e ł .1 : 

od gregor i(1 r\ .... l..1c,• j mrn 1od 1i du 111Ulllllll(.' fl lÓW w.1gnL•ra i Pendt.'lt-'l l..lPW I· Pr1ygol ll\\ dl ( hóry 

du n.>c1 l i1L1t. j1 pon.id Hl) rlLu.: l o p{'rO\\y< h. Chf1rt·111 lt ·atru \rVielkiego k1t•rnwt1I \V liJ t.1ch 
19B ) -'1 'l u r,11 jXJ 1H 1 \\ ll i ~ · ri rr.>\'\1dd1i gu od l 1J(J 7 r. \ l \ 111 c zJ "i lt ' w.ir ... 1,1vi. „k 1 ( !i«H OjH:ru vy 

1drJhyl .... ob1 e 1r~\ 11l e u1n .1nw ~ryłyk 1 1 puh lic1n<1 Ś< i w kr,qu i I d gr,1ni l '1 · fi ugc"l.1n l1olli 

\\')półp1,1( fJ\'IHl ł n ll lltl"!Ze j ..,< t' ll ll' l vv icl o m .1 wyb1tnyr111 dyrygl'nl J.1111 i 1t'i }·&i.er.un i. \1 \ \ ' .10je1 

pr .1 t y ~1ęg.1 nie tylk< 1 do Ln.1ny1 li d 11e ł orJ lory jnyC"' h i c hó r,1l1 1yc h, fllL• i jHJ "1 .irt::<, z.,porn 111 ,1-

fl l' k~tnt j o n,1 / ) 1 kucll·k"if L Ch,:1rc·1n Poli on i<J nym „Sa< ri ( 11rn e ntll'> ' kon< t.•rtu je i nilgry\V.i 

~.JL\rl\'łlH \ misl rJÓ\\ pn l...,kit"go hLm !ku i rum,rnl '1111U. \rVspó lprr1flljl.• lt·7 l Or k ie~ l rą 

K,1rT1l'rJl n <1 „ Cora t:>rlO ven nu" 1 /.. c7o ll)wymi \Vok(_1li..,1,1m 1 ...,< e 11 po l.::; ki <. h. ProwJ<IL 1 

dL 1 ,1blno~(· p<:clagof\ i< zn.1. wyk i,Hld w '' "1" z"'" >Kl I Ak ,1 dcm 11 •"luzy< zne1. i;d1 ic" i.,1 1 a ł < i 

Jd«l'lów " luki dyry~"n lury d 1ó r.i l ną Uot. I. Mu ll .irzyń,k i l 
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WOJCIECH MISIURO choreograf 

Ah~r ·I vent ( .d.11h.k1t!g1J S1ud i.i l3.1leto\.H 'gu u rd/ 1ud1,1 przy VVn1c l.w.•t..k1m Tt~ .._1t r Lt-' 

P111110 111im I ll'rHYk .1 l ointt~it:'W~k i ego . IJ 1..•h i11IO\\ ~li v. l 9b7 r. 1ako f,1m erz U p1...·1 ' 13 .dtyt kif:' j. 

W l.1 t.11 h \1.)..,. { -4 \\.)'' ' ~Hl \' 1.-11 '•\' ()p( •rzc- \Nrot l1-H\ ~k 1 ttj . pt > t .tym 1. w i ~1 1cJł ,ję z Ti- ,,1rem 

l-hmryl.-.1 Toma .... Ll'.'\\ ..,\... 1 q~1, ł I 1J;-4~ ~H l , pr.,7 nil'j l >y ł tl ktort' rn mimt--' rn" ~r,1kuw .... J...1m fl' Jtr/l' 

S t ~ I r 1 CJ7B-;-t~i ortl/ { hor t..)og111ll:'m -h~d l ru N1.-uodn\\·l'g() \'; vv.ir~Z Ll \\.il.' ( 11}/CJ 82). ld~ fl m iJ rl 

ll t / t~„ 1111 ( /)'I w \\ tt• lu 1nurm•,• 1,1 Rr.111ic ;ny< li 1~:-. pD ł u Tom l'i' •·1,,,J... 1eg1 1 Zapr.1 .... 1.1ny był !Pl' 

j.iłr..o che 1r1 .... t 11t1 1 fHlt•/ ll•,) \I \.' dr1m1c11v1 1nl• t .1 lego kr,1ju . \.v~pólpr,H OWił l L hl~1rn1 rc•/\..,(lfclmL 

j.1k· r 1„, J.1k H.111u,1kw1·;1( I ~"I"" Mme f'l'r)I Tr<·lu\ ,l-i , w.11l1kow,k1 I / ,1 lll"'' · w l.c l,l( h 

m1cr1H l/l«\ląlyrh n«.c li w\\ .il tll .1 T\'I' lil1111>.1l l'l<>W\ Esik w Ostendzie d u mu1yh1 (,r.1;vny 

fl.Hc-\\H 1 . Vvkł.id,1l 1.1k7l'" lod1ku:1 PW~ld \\; l 'Hl- 1. 1.1łuzv l " ( ,rl \n l Tv.111 I ''l""''ji, 

1 klór)'lll ,,;„,11zc,,„,i1 .1u1rn,i-1r 'il" 1,11-1„ UmMli po t rafi~ "1ńl1 ć ł 1 'ltlł!i, Da ntoń czycy 
11'11\'l l, ZUN r I •1•101. idole perwN!.ji 11 11•!1 ), College o 24 < l 'l'IJ). Miasto mężczyzn 

1 )1Jll41 Pasia t I IJ'J'l . Kant.l ta I <.ttt-1 1 Tango I lll!lfJ, J h1k11• lelt-\\. 1lv11w i." 1•r...,jt · l /lt'rt'c h 

1 rin h IZUN . Umarli potrafią tatio1•ć . Pas j.1 K.lntata l 1 11111 1 De Acgyptn · opera egipska 

lt•gc1 l""'l'''' \\ ' Y"'lt;pn\•nił 111 in '"Pl•lt•r„la1rgu. 1M 1'V\1t~dl\. r11H"orlo\vym f P"ili\\.,1lu S1tuk1 

\\I rl\t11u1q .. ~ll '" r,m1,u h I ''''"".ilu "pnlt•l11 1
. \ l \;\ 1 p•ul< /il' f\\11.;d1,n.1111do\\t'gt• 

rl'"'liv1,,1 lu „, ~1.11111Jult..„ 1101. I ( 1r11how"'!...1J 

FELICE ROSS reży~er ~wiate ł 

l . 111dnJ.1.., i ~· i ..,ltuhu\\ 11,l \ 'll.l!ljH fi Lj1„clnrn 111nvd1 . 1t ul>P1 1111' rn1!·..,l~.1 \\ l11~wl u . Był.1 

prujP~l .1111!-,1 w . 1 ,l l l'ł dn "1l'iu '!Jl'kl.>kl1 l<·Jtr.1l11V< h IJo "' \;c h n.1j1 ii ·k,11\,/VC I 1 p11111!kll·I\, 

1.<1111.i l'"'"l't·•"'- 11·ni.1. Mi.1rki La miarkę S/e~'I"'·' · Sześciu po t.1d ;,cen icznych 
" po~Lukiwa niu autora l 1 ir .łll rltA1 1~1 1 Mewy l.ll'< h()\', a n,1 i,t t.:n i1· ( h.m Ti1tt.ł11L \\ Jt ·ro/uli-

11111· r1r ,11 PigmJ \icma ~haw,1 j(!bezpieczny( h 1wiąlków ! .1< ln'.i i o ry Owrgrn.mow...,l-..1 

\\'t•r-„ j.1 Domu la lki u, .... l.11.\ IM ... , Pl11t (~lllll'fl rhł:'.1lrt.• \\ h·I A\l\.lł '. L l..tJłt: I \\ 1.1mtv j .... /\ll l 

l••,1 lr1t• N.1111dmn111 11,1ln111J f<'.i) '>(·row.11.1 "vi.111.1 cło Lotu nad ku kułczym 1-:niazdcm 

f;l''>l').I Sługi dwóch panów C.olcl11 111q'" 1 Dzid net:o wojaka Szwejka 11 „ ,~, 1 ,, ri.c 'c l'lll« 

Kt'<'I ~hl'\J Th1!.1l«• u'>"'l'll ,1l,1 1ir1e<bl,11, iL·111.1 Jak wam s i ~ podoba ~"'~'11 i1.1 The Blood 

Knot I 1<~.ucl,1 i fcn icjanel. [ wyp1tl1;,,1.· l'"Y h ' l '"''1t1111·j rc„1111," I' /t' l knęl.1"ę1 rl'' Y'l>r<'ITI 
K1;vv1uh.•in \'\', ir li k1 • ~\i,k1rn . i-J r,itow. d.1 1.1 ki1· dl ,1 /l'.., p t1 l( l \'\ o pPr11\\Vrh 1 l1 .1lc 11 nwr1 h. 

W ( lpl'fll'• l1r,1c-l,k1l' i w1·ru~'l'rowal.1 \1V1,11ł.i rln: Napoju milosnego I )rnlC/l'lt >l' "'· Cyrul ika 

sewit'5kiego l<u,i,1 11i1·gu i Medi um h:'11nll il:'g11. \ \l,pclł p r .1un\~1ł.1 I' liurt'ng rtłldn11 Jl1kn 

a u t or~,1 upr,1wv ~w i ctlri '/ do l ),1lt: tc'JW '">·k1my\\,1ny< h p111·1 H.1li,lw\.l 

D1.-1nc t· ( ump.1nv, B.ll Dnf IJ,1ru 1' ( o mp.111y, /l''Pń ł Riny Shl'nleld or.l7 f ly<.·n\1 IJi1nc l' 

c·t 1t l1fhlll\ \\Ant\'. •rp1 1 Ol~t nit.> ,1J1;"it k.1 pl· lm IL111kt J~· „/'eh1 1,;w1vtl(l'rn .11 n.1~łośn11;--n 1r 1 

""' 1·ntrum S11l1k Sc C.'111< 1ny< h w lt'I r\v iv1it'. tr oi. ArLh iwuml 

71 



WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Asystenci dyrygenta 
MICHAŁ KLAUZA, PIOTR WAJRAK, SŁAWEK A. WRÓBLEWSKI 

Asystenci reżysera 
BEATA REDO-DOBBER, ANDRZEJ BARTMAŃSKI 

Asystenci scenografa 
!RENA GAJ, STANISŁAW KUCZKOWSKI 

Dyrygent chóru 
MIROSŁAW JANOWSKI 

Asystent choreografa 
JANINA GALIKOWSKA 

Pianiśc i-korepetytorzy solistów 
MIŁOSŁAWA BRZEZIŃSKA, TERESA BRZOZOWSKA, HELENA CHRISTENKO, 

MACIEJ GRZYBOWSKI, MAŁGORZATA PISZEK, !WONNA WIERUCKA 

Pidlliści-korepetytorzy chóru 
EWA GOC, MACIEJ ROSTKOWSKI 

Przygotowanie statystów 
WIESŁAW BORKOWSKI 

Inspicjenci 
MARZENNA DOMAGAŁO, TERESA KRASNODĘBSKA 

Sufler 
LECH JACKOWSKI 

Przekład libretta 
ANNA KSIĘŻOPOLSKA-MAKURACKA 

Przygotowanie tekstu na tablicę świetlną 
MARZENNA DOMAGAŁO 

Komputerowa obsługa tablicy z tekstem 
BARBARA RAKOWSKA 

Kierownictwo obsług i sceny 
OLGIERD RODZIEWICZ, ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

Kierow nictwo działu produkcji środków inscenizacji 
BOGUSŁAW SYNKIEWICZ 

Światła 
STANISŁAW ZIĘBA 

Dźwięk 

!WONA SACZUK, MAŁGORZATA SKUBIS 
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OBSADA I CAST 

Filip li I Philip li 
Król Hiszpanii I King of Spain 

PAWEŁ !ZDEBSKI, MIECZYSŁAW MILUN, ROMUALD TESAROWICZ 

• 
Don Carlos. 

Infant Hiszpanii I Heir to the Spanish throne 
KRZYSZTOF BEDNAREK, KAtuDI KAŁUDOW 

• 
Rodrigo 

Markiz Posa I Marquis of Posa 
MARCIN BRONIKOWSKI, ADAM KRUSZEWSKI, ANDRIJ SZKURHAN 

• 
Wielki Inkwizytor I The Grand lnquisitor 

PAWEŁ !ZDEBSKI, MIECZYSŁAW MILUN, PIOTR NOWACKI, 
ROMUALD TESAROWICZ, WŁODZIMIERZ ZALEWSKI 

• 
Mnich I A Monk 

MIECZYSŁAW MILUN, RYSZARD MORKA, WŁODZIMIERZ ZALEWSKI 

• 
Elżbieta I Elizabeth de Valois 

Królowa Hiszpanii I Queen of Spain 
IZABELLA KŁOSIŃSKA, BARBARAMĄDRA 

• 
Księżna I Princess Eboli 

Dama dworu królowej I Lady-in-waitinf quin's 
WIERA BANIEWICZ, MONIKA BARANOWSKA, AGNIESZKA DĄBROWSKA , 

ANNA LUBAŃSKA, STEFANIA TOCZYSKA 

• 
Tebaldo 

Paź Elżbiety I Elisabetha's page 
JEANETIE BOZAŁEK, TERESA KRAJEWSKA 

• 
Hrabina Aremberg I The Countess of Aremberg 

*** 
• 

Hrabia Lerma I Count Lerma 
STANISŁAW KOWALSKI, RYSZARD WRÓBLEWSKI, ADAM ZDUNIKOWSKI 

• 
Herold I The Royal Herald 

JACEK PAROL, RYSZARD WRÓBLEWSKI 

• 
Głos z nieba I A heavenly voice 

BOŻENA HARASIMOWICZ-HAAS, NATALIA PUCZNIEWSKA, JADWIGA SKOCZYLAS 
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M z z o s o p R A N 

~µi c V".1 Jc zl-.a tJ ~wia low'-' j r1;:1no111H„ . U kończyłn w .;i: r ..... zawską Aka

demi~ M uLv< zną w klosr e Zot i i Brćgy. Jest l ,w r~J 1 k.1 1111 ąclzyn .1 -

rucl<..iw)1Ch ko nkursów wok:il nych \.v GL·new ie, Tuluzie i Montrc 

.il u . Sw .1 zag rJnrc z11 .1 k.:-1 rit:' rę rozpoc1ę l a n 11 scen ie ope ro w l":'j 

w D o r1 mu 11 tlLie k reu j ąc ro l ę I łossh i ld1• w Złocie Renu W,1gm ·rJ 

11 fJ 7bl ' śp ic l'. Jb tam ta k:'. c• Ul f~ !;' " Eugeniuszu Onieginie Cza1-

ku \·\ .l:-k. 1ego 1 tytułm-v(i Ccnm n w uper7t: 111leta . w któ1t•j udni o

.;l ,1 o.grornny ~ u k r t>:, . Pó7n 1e j ~ośc i l y j ą n ,1 ivvięk '.-. / l' n i t=m ielh. lt' 

"tcn y tJ [J l""'ru \·Vt ·: S!aatc;;theater w H...i 11uvvl ·fZ 1" B ci y t-' fl ~( h (:l 51tl d h u

P( ' r w i'v\u n Jr h ium, St.1tibUper w l-I Jm b u1gu , Ueutsd11.:.• Opl-' r 

w B ~ il mie, D eu lsche Oper J r i-1 Rhe1 n \l\1 D i.i !> "eldor1ie, Sl11 J hopP1 

w Stu!IJ...til l( 1e 1 S t„1~1t~the„1t ('r w Bi Ui h / \·v r ~ u . C )c.f 1 lJlJS rCJ h.u /Wh\-

7d11t1 jt'SI na 'i l. 1łe /. Ko m i'.-.r he O per\'\ Re1 l1n 1t•. \.\1 h o •J l m repPr 

tu ~1r/l~ npł:'"rO\· yin ar1ys1k1 zn~1 l„v ł y ;,i(.! ! J k Ż e: K" i ę.7 11 H / k ei dł! B1 ,_ 

u i l ion \\ Adrianie Lecouvr·eur C:i le1, Rt< 1lrHc:l \-\' Ognistym aniele 

Prokot1P\\'t1 . C. tln r cpci o n w Godzinie hiszpańskiej Ravl' lll , r\Ąamk .J 

\V Kobiecie bez cienia. O klJ\\ i„-in w Kawalerze srebrnej róży 

w R A 

B A N w c z 

1 I lr-<1od r.u l11 w S.a lo m e R1c hard,l S1r.1t1'1."),ł , Kuud1 ~ \ \ Par sifalu 

1 VV'l;'llll") \.v TŁ nnh3.userze \V,1gm~ril. i\t1 w dtJro l1 kll cali! •wri i;.· 

JH 'IJl l;jOv1.yrh 1)(1 rtii 1nt 1l/<r..,opri1nowycl t \'\. rcpl!rtuar1 ·~1 Vt·rd it1\\'

,j,,im: A11111l•r i' " A idzie. l Jl11k<; w Balu masko w ym , K, i ęLnl;' lhn 

li w D on Carlosi e, P.m i.J ciu" kly w Fa lstaffie. I ,11 1) i a< heth 

w Ma<·b ecie. P 1~1 i 1 „ il ł<; w Mocy przeznaczen ia, f\\.1dd,1h·n~· 

\'V Rigołe1 c ie I AlUt l \r1r;: '\. Trubadurze. wy„lt:IHlWd la n.1 •,(t'· 

n,1r h u p l1rr 1wyd1 r w '.J ,11 .H h kDnl erlowyc h wn.- lu kr~11ow Puro

pe j>k t< h, zn.111.i jc·st w ot.in.ich Z jednourJ11 yr 11 . Ka11. 11I L1t· 1 l\e

publ1c l ' 1..1c ilud niuwE;"" j ,.i.\fryk i. Cn5n Li w n wd 1 o l1ui ~ k iL· j L..i Sc all, 

w rnon ,1 ch1 j ~kiq IJ ayc risd w S t .1 ~l h 1 •pl'r1 Tt:.Hrri Lin~o \o\I Barq ·lo

ni~, Opcrte Królt:'irvt-ikie j w Kuµen h ;i c-l? c~ , w lc·..i tr,1 c h nperfn·V c h 

ll.12ylPi . l \1, rl i11 a, D rezn .1 . f t,11nbu rgJ, Lipsk:!, Roue11, S.1l71Jurga, 

StrasburgJ, Tu lu; y, rV1ontreulu 1 P r~t CJ rii. $piewa/;1 i nogryw.J ł „1 

płyty por/ botutą 1<1k .< ndko m1tych polskich i zc1 grci ni cznyc h d y

r gen tów, jdk: Ian Kr(~nz , Jl' rz y Sem koi.;v, S1.::rg iu Ct ... libiclc:1che, Ja-

1 T1 1..: ~ Coulun , Giuseppt' PatJne 1 Giuseppe Sino µoli. VVspół pr1..K ;i 

artystki z Trntrem W1„ /k i rn datuje si ę ucl l 9Yh roku , kiedy lCJ 

wystąpił,1 gośc i nni e· j..ck1J L1cly MJchelh w up1;m · Ve: rd il:~lJ. Rok 

póź n ie j, publicznoś1' naszego teatr u uk laskiw;i/o j ą 1 ,1 k~ l' j .1ko 

Cormc n w opPr7 r·· Ui>eta. K >ręŻ n o Eboli w Don Carlosie to kolej

na kredc ja śµi~wJczk i na scen ie warsza i.v~ k i e j . lh 1\. I. Mul t.arzy li !::ok i) 
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Czoł owa artystka warsz :1 w skie1 .;;ceny operowej . Abso lwenlka 

,;\ k;i dernii M uzycznej w \tVarsL a\vie. J e~z c ie jako stuclenlka dc

biutow~1ł ._1 w Teatrze Wielkim, by wkrótce zw i.va<: s ię z nirn na 

stole. Jest 01clobą nJSLej scen , ope r ową v\ii rócl jej os i ągn ię c' 

L n ;i l .iz ł y s ię: tytułowo M adJme Butter1/y w oµerLe Pu cc i ni e~o , 

Roks .. mJ' Królu Rogerze Szymanowskiego, DonnJ Elv irJ w Don 

Giovannim Mozarta, Vio l~ua \V Traviacie i Amelia w Balu ma

skowym Verrli i=gc1, i\'L1 ł gorz,1ta w Fauście Cou nuda, Mil Je la 

w Carmen Bizeta, Sophie 1,v Kawalerze srebrnej róży Ri< h,Hd<.1 

S 1 r (1 u~~ \1, M1mi w Cyganerii 1 Liu\'\' Turandot Pue r 1111ego , Sophie 

w Wertherze lv\,1s,eneta, P,1m in<i w Czarodziejskim flecie Mo

z.-1rta, Hann~1 w Strasznym dworze 1 Nl:.:.i li w Pari i N\on il1szki, 

M.ir1a \<1; Mazepie Czil j kow.:; k iego, H rt't b 1n.1 w Weselu Figara 

1\r\oz.irL1, M :-i r ia w Simonie Boccanegrze i Elwir.;i w Ernanim Ver

<li eg" . '41:</d,1 w Pajacach I " " "c .1voll il , 1\ntonia w Opowieściach 

Hoffmanna Oflc 11 b~1 h.1, Elw 11.1 w e Włoszce w Algierze R1N ,i-

111 cg1>, '\ (~ n i ,1 \ '> ' Borysie Godunowie tv1 u'tfJfg!-ik 1Pgfi i ["'v (1 w Raju 

utraconym l·Jt•11 clen.:- <._ k1cgo. 'vVy k n n yw.1 ł.i c1n łow c• rn le --..opr.rn n

Wt~" k< 1f1 l tJf! rw\o'Y'- h wykunci n1.u 11 : Trojan B<: rl ioL.1, Z amku księ-

z A B A 
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cia Sinobrodego Ba1 tó kJ. Siostry Angeliki i Płaszcza Pucc1nie

~~o, „1 t..i kl l· upt.• ry R espi gh H\~; o li tramonto. Śp1 ew,H z k a ma w ie

le n~ iągnięć '"" repertuarze ko ll l E~ r l uw rn 1 u r„Hury jnu-k.in t..tlo

wym . wykrn1 uj J< µ.inie 'oprJnowew: Magnificat 13'1c hc1, IX Sym

fonii Bee11 1r1vl·J1r\, Stabat Mater Dvordka, SLym.1 11 ow ,.,k iego i Per

goles11eg<l, Requiem i, Wielkiej mszy c-mołł Mozart .i, Requiem 

Verd iego, Świętej Ludmil e l!v" r:iko, Dies irae. Polskim requiem, 

Credo i Siedmiu bramach Jerozolimy Pcndercr k1egu, Ili Symfo

nii Gó reckiego; śp1ewoł a też Siedem wczesnych pieśni Berga. 

WystępowJł. 1 gościn nie w I lulane/ii IA1nst<:rcl om 1, ~.1 cmczech 

(Hanower, Donm uncl, Hamburg), Szw .1 jcar i i IZur ich, llt:111 o l 

i Wiel k iej RrytJnii (Carn egie Hcill w Lond yn ie i w Gl ;i sgo w). 

a t.1kże w Korei Płci. (Seu l, 0 ,1egl i w U SA. gd L1 e śpiew<J ł d w 

<lnwryk.111 , k 11 li neal1z acjJ< h Króla Rogera S>y111 ;111,1wskiegu l/lu f

ialo i Dc· truit ) n r,iz u czestniczył.i w p rzes łuchl:lniJch 1 f.H7 )'g( i\ o 

Wdlli <=i c h do roli tytułowe j w Rusałce D vor,ikJ n.i scenie iVietro

politJn Oper<l w Nowym Jorku. Bra/J u dL iJł w festi w ,i lach: Ali

cante (H iszp<1n1 ol. M e.111r icht (Ho/;incli ;i l, fl <l )'o nn" l " r;incj a), 

„ \1\!arsz ;iwskJ lesień" i .. \N r<l tislavi ,1 Can\ ;rns" . Współpr:1cowt:1ła 

z wieloma wybitnym i d y ryg1..:ntarn i . Ma 11a -;;wo irn koncie szereg, 

n a g r.iń plytow eh, r~1d io\\ rh i tel~·wi L y jnych, a arie \V je j W ''l

konaniu , 7 ;-i r~ j l„ S trow.zine d la Polsk it.:'"go R;1d ia, uznano L .1 najlep

sze nagrJn ie 1990 ro ku. Zostab wybrana „Divą Roku '96" 

w ro nkingu „P r ze g l ą du Ty godniowego". (lot. Archiwum) 
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Wielka polska śpiewaczka , gw iazda najwspanialszych scen ope

rowych św1at.1. Uko1ic ty ld Akademi i; l LI Z)'Czną w Gd a ń sku 

1 debiutowah na scenie Oper B,1 łtyckiej, grl1i t· odniosb su kces 

jJ ko Ca rmen w opcrzl' l3iz0tJ. Stworzył J tam równ i i tytułovvą 

rolę w Samsonie i Dalili 5Jint.- S ~t t' nsJ, śp i ewała Leonorę '"1 Fa

worycie D onizettiego, Jadwigę w Strasznym dworze Moni uszk i 

oraz wvst4piła w kilku operach Verd iego. Laury mi r;>dlynarodo

w eh konku"ów wobl nyr h w Tu l uzi ~ 1197 1), Por)'Ż U ( I 'l 7 L ) i w 

's-Hertogcnhnsch i 1973) otwcu1ylv jt>j drog~· do świ a tow~ j k.uie

ry, kt6«1 z .1puu .1 tkuwała w 19 77 1ok u kreacj <j ;\ mn t-·r" w Aidzie 

Ve rd iego w rl ;11ylc 1. St.ile 1· y'tępu 1 e w w iecle1\sk ic1 Sta:'""per 

oraz ;.::a pra ~za n~1 j sl p r1.ez n;ijsł yn 1 1 ! ejsLc tcJ l ry CJpC" rowe EuuJpy 

i Atl'l t-ryk i Sp 1t '\.\d na ~ c t' l1 J Lh : Mel ro po li tJn Operli\\' N o'v\'YITI 

Jorku, Cnven t C. t1 rd ti n "'" Lon dyni(·, TL-.t lro S<m l;1rlo w L1 1boq 11 >, 

B .. 1'ytr i.<;rl W S t .J,Jl ~u pcn 1. · r\rhw1.1 { h i urn. D~uh( ht' 0 1x·r v-. · Gc•r li n ie 

l e;urv Colór1 "v Bucnti:-. A ires, Opery P.1 F)•5k i(-'j, (I tak ?t· \v t{''dlf,H h 

T F A N A 
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Opl• rowych H :1111hurgu , l~ /v rnu, Gc110wy. Lu rlrhu , '.).1n r r ~1 n< IO.,({) 

1 H11u..;1 n n . Wvsrępow.1b n,1 t-•.0., 11 ,1<1 ,u il p re~ !i 7f J \VYt h .... 11 kcn11 P · 

10~\ · y( h \1Vśr6d po p 1.;,owvch jJ<H tll iirt y -..1 k 1. f1bok 1\ mner is. C,u 

111('1) I ri.1li li. znal.17 1)• ' '"" K, 1\•/nd E: liuli m on Carlos !, , \/LI(~···· 

!Trubadu r! 1 Ulr ik.i !Bal maskowy! w operJ1 h V('1d1c•gtJ. j, ,1 lwll ,1 

!Włoszka w Algierze! i Ro„na \Cyrulik sewilski! w ope1ac 11 lfo, 

; inief;o , M.1r1•11.1 !Borys Godunow) i M .i rr.1 I Chowańszczy foa) 

w 01 >er.1f h \.1 u~o rgo.., k w~o . lJukym:.J (Don Kichot M ,1 ~;..,< • nt•ł , d , Lau

r(l (Gioconda f.J o nch i el lL~go l i Wen us (lannhauser W j1g11t.•1J1). 

\Vys1 ~ 1 1 t 1w ,1ł t.1 r . t/l' ITl /_ n Jjwyhi 1 ni e j ~1y mi ~pil'Wtl k \tm i nJo..,zydl 

< 7,l<iÓ\"'' : M o nscrrJ t Calr allc\ Leontync P11 n ... , Ren~1L 1 Scu11 u , ] o ':-ic~ 

C .111 er r1 .., l-." m, Pl<icidern D u 111ingo 1 N iroki iem GL'dd,l ! l U( 1 ~ino 

P d\ .irottim. IJ >""'-'J go.ściem renomow .1nych 1·v '.'>tiwali rnu .ryl Ln yc h, 

l H /e..,ln ic t:y w wyko nan i;:ic h dz i e ł kont t'rluwyc h i or,1tory1nych , 

wy~tcpu fe z rec iialJmi pieśn i . Ma na swoim ku nc.ie ~ zer~g nJ

f;r a ń plytuw y1 h i radiowych . Miesi.ka stcll 1.: w Wicrl 111u, ale z.1-

\\Sze chętni e p rz y jmu je ? .1 pm~Lenia sn •n polskich. Gośc ilzi też 

na SLL·nie \V ił f S 7.1 w sk i e1 ja ku: A rn nc r i.c. \V Aidzie, C .1 rm l'n 

w operze Bizet J i K siężna Flio li w Don Carlosie. Uśw i etn i J I J 

".w oirn ud z i;1ł t.'1 n g.1lowc kon cert)' "" Teatrze W ielki rn - Operze 

N ,irudowej, ,1 w~ród ni ch n iedaw ne wy konJnie Requiem 

Vercl1 t:go pod dyrekcj ą J.Kka KJspszyb . (fot. K. Gierałt owsk i ! 
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Polski artysta przeb)'Wajgcy stale za gr;rnicą. Ukoi\czył Konser

waturium ow ej Anglii w Bostonie i I 91J8 ), ale już rok w u d n1e1 

śpiewał partię Co ll 111e' a w Cyganerii Pucciniego z A kacl ·mią 

Muzyczn ą w Santo Barb.11" (Kalirornia, USA). Później byl stu

dentem M ic,:dzyndmdowcgo Studia Operow<-:go w Zurichu 11989-

01 l , gdz ie pod ki erunk iern Ari111 nJ BoyJ j 1Jn a, 1\ 1\alc olrna Smirha, 

M ,1nircd<1 Schenka i Arrigo Poli przygotował szProk i r~pe rt uar 

operowi i pieśniars ki kompozytorów niemi ~c ki c h, włoskich 

i słov.,11ańskich. Jest lau re.Jtem t\l\ięd zynarodowego Konkursu \J\/o

kalnego Luc iana P.ivJrottiego w Modenie {19 95). W jego ll\1c z.e

snym r ~pcrt u arz<: zna laz ly s i ę partie M ozar towskie: Barlo lo 

w Weselu Figara, Sorastro w Czarodziejskim flecie i Komandor 

w Don Giovannim. \i\ł 1989 roku zadebiutowoł w nnwn jorsk1rn 

Lincoln Center w oper1 e Zagłada domu Usherów Glassa. Rok 

póLn il!j z ~hrn ga ż o\.1,1 ał s i ę do opery w Zur ic hu , gd1 ie wy::. r ~1p i ł 

w Trubadurze 1 Balu maskowym Verd i q~o pod dyrekc ją ello 

SJn ttt.'g(J , J t akże \-V Eugeniuszu Onieginie (z,11kmv"k iego i Cza

rodziejskim flecie Mu1cn ta pod d) 1 ~ k c 1 ~ R:i lfa \IW ik.:na. Ś pie

wał u huku takich ,gwi;u .d (..)pt:m1,vych, j:lk : r r:c.rn Ci'::. ( 0 Ar1J1a , l-' 1ero 

p 
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c „1ppL1cilli, jelenJ Ohr.17.CO\V;l i iV1 .Ht 1 Salmmen. vv 1991 r. zo ... 1.ił 

sul 1>q Stadll hc,1 ter w Koblencj i IRf NJ. W 7bogJc il 1.11n swój re

pertuc.1r n pJ r ! ie : Melis1ofele .1 w Fauści e (Jourw d;1, Kcc .·i la 

w Sprzedanej narzeczonej Srn1.' \d 11 y. Gril.' rn ind vv Eugeniuszu 

Onieginie C7J)h>w,k i ~'):O , r1, ir.1 w Xerxesie Haendl .1 , IJ,111k„ 

w Macbecie V1.:r d1ego, r J lst,1ifo w Wesołych kumoszkach 

z Windsdoru N it 0 L:1 i.1 . Ki1 lm.1 n0 ŻLlf.l '-l" '"l w Baronie cygańskim 

Juh .-1nr 1d S1r,-1u') '>d, Al idora \.V Kopciuszku Ro-.~ i n tewJ i Tru1 f~1 lclini1 

\.\ Ariadnie na Naxos Ric h.i rd,1 St1.i ussa. VVy-,tępowJł vv pr1.cd

<;,1 ;n v icn1uch opcr( J\N}lt h w ;\Jch t:n i Bn-·m il? . ko nc:erto w JI z Fil

harmon i ;-l Re r1.;; k ą Puwr< JL <i ł ;.~ u śc 1n 11 ic d o Stan(J\\ LjcdnocD,

nyc l1 , w > t ~p u j itl w bostor\,kiej Lyric O pero joko SpJ roiucile 

w Rigoletcie VercHegn, Bonnlu w Weselu Figara Moz<irto i Si

mon w Giannim Schicchim Puccin iego. Ocl l 99b r. zwi ązJ ł " ę 

ze scen .:1 StaJtstheater vv· fV1l· 1n 111gen , gdLie śpiewa: RoCGl w Fi

deliu 13eelhuvenJ, Co lline 'a w Cyganerii Pucciniego, Osm ina w 

Uprowadzeniu z seraju i Sor.~ ' t r,1 " Czarodziejskim flecie Mu

z.i n a, 0Jlondo w Holendrze tułaczu Wagnero, flory'a w Kata

rzynie lzmajłowiej SzostakowicL il oraz B;iro n ~1 Och~J w Kawa

lerze srebrnej róży Richardo Str<1u ssa. Śpiewa ł na fe5t iw .1Lich w 

Tan glt-wuutl (USAI i tl er~e n (Norwegia), a także z orkies t rą A lba

ny Symphony. Występowa ł flOŚc inni t• no SCf'l1ilC h Pr.1gi, N ,inc y 

i Dublina. Koncer1uje, u c.z.c ~tni rz~1 v-: wykonaniach muzyki ~ ,1 -

kr,1lne1. No s< en ie '.'łil rs1aw ok 1 t: j wy,tąpił po r;JL pierv. ozy w 1999 

roku jako Huncling w Walkirii Wognera. liol. Arch iwum) 
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Św i „ lu\\ej ; /,1wi ś 1liew,1 k bu/g,11;k 1. związan y n" " " '" / Pol,k<1. 

S1u c/1i1 wok.iłtw ukonuyl w 'O•ijskie j Akademii Mu1 ycz nej pod 

kierunkiem L. ŻJb leńsku.: 1 I l 'J 7li), a pó.! nu, j cłt»kun a lil 'wci j 

warsn 11 wok,1/n y u wybi1nego śp1ewak,1 ikol y Niko lowa. Od 

, hwi li swujcgu debiutu w ro/1 Alfrecia w Traviacie Verd1egu na 

i;c nit• Op1=-ry So lij k i(' 5tał ... ię jt:>dn}' rT1 z n.qw yl.c j t en ionych 

t0nc uów europejsk ich. z ~1 prc1sz .:i n ~1ch µr 1t-•1 ... < t•1w i c•o;;i r,1cly kon

c«rt1J1,.vc• ~w ia t d. M,1 w :-.w oi rn ho,l-!,t1tyrn n."'µcrtu;Hzc glównl:" pc11 ti e 

w oper.ich Rizcta, Counurb , I t'OllCil\ tll ld ł Mr1i..t clg ll t'ł;!lJ, Pont h iel

lego, Pun irnt"go 1 V~rd 1 :.r,o . C1c; ":>tO można go ~ tuc h ,1l ~ tr1kLL' 

w w1L' lk ic h pMti clL h IPnW O\\·y1 h rqNrtu.u u or.11oryJ110 -..ymlonicz

nc~g1J . 7 n,1nv Jt.::" l i o kl.1 ... kh\ ,111y na ..:;cen.1rl1 <1µe 1u\Vy( h r\ ustri i 

(W1t'<lP1l..,k.1 51,l.lhOpL'I t, I r~im Jl . Hi .., z p .1 ni i. N1 em1 t'L. l)ob k1, R11 -

'JI . s"""' .lfll i W/n( h z mL><iiol.11\;L I .1 Si ,1/.111.i ' LL•lt•. wy,tę-

1 HIJ f.„ w K„m ddt 1( · i St.ma< h Zjetlnrn 1n1wf h "" tyn i., 1 ~ r .... oh i-

K A u D 

K A u D o w 

... tym 1;i1 m 1::.1Pnic.'rn 7uhn1,1 khty, pnd ktr"1 rt>gn h,lluL1 ... pit-'w,, I 

\\ ln.1t„ h 1. VV I 'l<JH rukl1 ~o~f il w Thili ... J \V'łl t_\ p llj'-łl p rHIL Ltl .., 

1 .1mh.' J "ifl'~O I~ ... 1i wah1 ()pPro\.\t'~CJ, klc)rt ... ~!o or~1l ni 1,i tc1r l'm hyl 

\v wlk i ~rn z iń··-'..:i ~pn!\"..1k P.1.11;1 Burth11l.1d11,;1. ~1.1 n .1 „ \\ 1) im !..o n· 

c u.• wy<iłli;.1pv '" fO\\'tlfLy 1>1w 1e 1,1 k 1n,1 kom ilVl h ... n!i -. tó w, j.1k· lunt-' 

Ande"1>11 . V\cir1.1 \h i.11;i , Mirdl" I rent, C hcry l ~tudcr, M.11,1 7.1 

ITif)l'rl, .1 t .1kże Ren ,1 10 Rruson i Juan Pon~. \J ..;pó lpr.1< 1Jwał / tak 

"vłlllnymi dvrvgenldmi, tJk: Claudio i\bb,1du, r ;1hio Lui, i, Zu

bin i\1t>ht.1, ~ i c t drdn 1Viu1 1 1 Hor~t St~in. ~1 n.i n.i... .l ej sce n1t> - z 

).i ckiem Ka~p"z ykiern i Antoni rn W ir em. \Nici zowi l' T1.:illru \!Vie! . 

kiq~o \'\I W.ir~7 .Jw ie uk l.1 ~ k 1 w;il1 ~r \\ ' slę w rnlJ ch: R.udolfo w Cy· 

ganerii i P111ker1ontl w Madame Butteńly Pwt i ni ~go , Gusta1,v .:i 

Ili w Balu maskowym, K>ięcia M;in1u1 w Rigoletcie 1 Alfred.i 

w Traviacie Verdiego; śp iewa/ l akżc u nas w Requiem VL· rcliego. 

Częstu 7.ipra>L<my je•>! przez iirmy fonograiio ne tBa kil nlon, .:c

e .1. Naxos, Sony Clc1ssic ), nJgryv>"t:i tJk7e dlil rildia i te le\vizji 

w Po lsce, Franq i, Niemczech i "'" Włoszech. W 1998 roku 011zy

mal Z l olą Plyt za a lbum O, gwiazdo betlejemska, wycl.Jny przez 

Pol ,k ie Rml io Kalowi ce S.A. Rok później nag r;i/ płytę Canzo

netta z pieśniami n ea poli1ań ,k im1 !fo t. P. Borowicz) 
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Wvhitn pol"ki śp ie wai... . 1r"1,1n } i ceniu ny ... 1t-·ro k.(.1 t ..i gra n 1 lą 

L t7t:li I id ii G,1wn larz . Lllu rt•JI ko nku r<>óv„' wokc:1lnych w BarC~· 

lnn iC', 1311>,elo, llytom1 u 1 Kudowie Zdro ju . f' rt.:L kilb I.il byl 

:-.0 11 ~ 1 , 1 Cenlrc1lnego Zt'".'.lp1Jlu Wol'~k c1 Po l ~J... 1 l•g11 \V -\1,Jr, lJv. u:•. 

W i 'lllO ro ·u 7Młt'btulrm al p.1rt1 .1 S 'ołuby" Strasznym d\vorze 

\u 111 u:-:. zł.. i n,t i..i en1e O pl' f)" ~1 ,1„l.. i l'I \\ By1rnn1u. W lrLv IJ!a pó1-

r11l•j 1\v1,11.il -. H; z tOd d ,1111 1i·'d lrem \ it'lk 1111, j e~ t tJlo.zt· .... 1.1/y111 

w i!.t... 1(' 111 nJ Wilr'!':i7<1W'llo.i(~ j \( t! llit.' up1H ( J\'\.(' I· Oci polc 1wy l. 11 RO . 

.irt y ~t ... 1 < Z <;Śuej V\ '-ih;·p Uje l. d gr.1111( „111 iL v. kr,lJlL S p i\·\\ c-ił gl6w

nt..· p.1rl1L' b.1v1\„ \.Eugeniuszu Onieginie C"1tk1>Y'. i.,k 1ew> 1 Łucji 

z Lammermooru LJu 111ze1lrc•gu µorkz.i s u l\\ .lrC ic1 Tl•.llro Vittorio 

E.mi1nuele '"" Nk_...,, yn if:' . lic 1cstn1 cz vl v..- ,,yJ...c11M111u Requiem 

Vl'rdi t'gt J \\ p.ll)Sk1e1 ~ .11/c Plcve l. Występem .i l w Carskiej 

narzeczone; R i n1~l1~n - h.nr .... a~1 )\\(1 n.l ~ ( t:< ll il' Op<.:1y RL m~k lCJ 

01"17. w Baśni o carze Sałtanie lt-'gu „,1 111t:.•go ko11 q.>01yH1ra ' " ITi t' · 

c/1 (J l ,1ń ki,·1 I ,1 51 ,i/ 1. Spit>\'.,11" )1 ,me1 h Lwd1101 <1>11v1 h or.Jl n.i 

"{ E::' lil1 t h n1Pm1cc l..j , h S1t /t..::'f.\Óln it' <en1011y wst \\ ( l r: r.11H ii ud 

R 
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k.1d pn1cn-vil '-.1 \' po r~11 p 1<' r\'\ "''\ n ,1 p(ny"ku:1i '( { 'I Hl 1 >p t:rowe1 . 

Wy,l,Jpi l 1.1111" Borysie Godunowie Mu,wg'k '").:" i v. Rigolet

cic V1,rtl1t,'W ' · a ud I 'I H<l 1uk11 '-. ld/l ... jJł 1j,l \\ r.1 .., i4".; 1M '>'- t•n iL· (>pera 

H.1 filh· . ~dla> f i ld.hkl\\"dn<1 gu „,. d11l·k• l:krl tt J7,J Benvenuto 

Cellini , " Damie pikowej C-1.11ko" 'ktL').:''· w Weselu Figara 

1\.loLJfl,1 . Mad.1me Buttertl)' l'uu " " "~'' i Otellu V<'rdi tef:IJ. Go

"i( Ił\·, płl t"d-.l1I\ '. it>nl.lł h l ui 7y M iller 1 Aid y \/ł ·rd1l•go ll cl '>n .'Hll' 

lp1r1 ... ł..1t:• J .• 1 w Nabuccu Vl'rda·~n spit'W1lł \\ fuluLie, tv\.:H .... ~1 11, 

r )1 ,lllgl' I innvl h nl i.1 '.:il ~H. h rr.111 1.. p. Rt-'pt•rl 1111 .u1y„1v lllllpt • ł111,11 ą 

p.trta.• b.i... nvH· \'. Lunatyczce lh„ll1meg1 1 ,\1efistofelesi e Bnit.1, 

Fauści e l .tJl111od,„ Żydówce ii.1 ll,vy'.-g1J. Don ariosie i Truba

durze Vl·rd il·gu or~1z Walkirii \V(1gn~r.1. Hog,11y ie:'- ! równiei re

penu.ir o r.li c uy jny i k 1 Hh . t··1 IU\\ y śp i t--\ \ ,l k d . '11 ,1 \\ S\\'1J iill d1J1o hk.u 

jJ1lfll l' ha„0\'vL' 1
.'\ r11 ,1lor iad1 IJ.u ilJ , l-l 1ll'ndl .1 . r-t ,1ydn.1 1,r,17 pieŚ.111 

kompc11y1mó" pol,kit h 11 .llll u>kic h, ros~ J 'k" h i n1 emieck1Ch . 

ZnL1 om1tP rc'lt..'nzjt·· zt·br.11 równ ie? z.1 ud1i,d \\ wyk1>n .1 11 i. lth 

IX Symfonii Rl'elhuwn,1 " 1onle C.1rlo , Wesela S1ro wi1\,k it;;r, 

w P.ir) ż u or,11 " dL1d ,1c h i\rą,1 101 <1 Penrlert'< kiego: Polskie 

Requiem, Te Deum 1 Pasja wg św. Łukasza . µiL'\ ,1 / l ""11ę 

\iV,ir ł am~t w rilm o\<Ve j vvL'r.., ji Borysa Godunowa \\' re? ł " t:rii 

ł\ 11 drLq<1 Ż u la'." ki ~gu . N.igryw;il cl lJ r<H li .1. l<'ic•w111i i lirm 

pl )·lowyc h w Eu rup iP 1 Am e rvce. li1ll. rl l11wurn) 
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MONIKA BARANOWSKA mezzosopran 
Ukońuvla hydsos k,1 Akadt•m1i;- lvlu zvczną jako >iudcnlka ZbigniL·"J I ri<:monJ (k ic"" 
, hó\vk i, -1CJYSt i H1ygid1 Skiby (o., \ud ia v;o ~dlr1 t:' l 'llJ7). 01 r1~1 11 1.1l~ 1 '.!ypi·ndlurn rni n 1'>(1 ,1 

ku l I Liry i s21uk i i I '!9 4 Ybl orJ7 prc1ydt:nlz1 Bydgo''7C7V (i l)' lh-'!7!. IJko l.)l 11 e,11b ~ l ięcfzyna
rQ{lowegn Konkurs u \/VokałnL•go im _ F. Vin,1s (B.:irrclona . 1998) o l rL)'lllU ia rlwule'l 11ip 

';i l yperi di ~ll l'l wo k.d nl· V\ Ccl~ l 1 ł\iV lo{ hyl o ril/ :--. tv pt>nrl 1u1 11 LJ ,1ll n11 .1 n.1lllwin.1 \\ Vi i.1 Rl11ll 

r Portug~·di.1) . Uu·cst nifl)'l ,1 h.•J \.\" ku r ... ,ąh rn1 .;,t r1ow ... k1ch t- lcl ·ny L.11~u ... k1e1 [jlJ')H i ll.JLfl)J , 

Fedory Barb1eri ! I 'l'l'll i 1,1d" i~ i R.1 pp<' llOOUI. l<'>I l .uire.11~.1 Konk ursu \Vy,011'1wS1wa 
Puli.,kil'j l )i l'~ r'li r l ~ t 1t1.: n ej w \J\f,1r .... l a\'\-ie1 1 qqc; (l i nc1gn 1d,l i rl 'I/ IE' n ctgrt" 1 ly '-jJl'l jt,lrll' l, 

Konkufs u Pie$111 l ~o . ą c:go J. P ~1d 1.;r~\'\~kit:~o w BydguV'. /V I qq() O n\1grud,1 >. 
~\i ętlzy urzc l ni.inc-go Kc1nku r->u \Vok.ilnewJ \\ Ouc,.zn i k~1c h Zdroju . I YLJ(1 rn 11 t1 grud.1 ł)rju 
nagrorb -,pt·c j;ilnal, M1ęd z)1 11J1t.>dowt'go Kfl nJ..ur~u S11ul\i \rVo~.dne j 1m. Ach. 5a ri v Nn\.vym 
~<lClu, 1 yyq li rnil:' l ~ll'. nJtiroda spe< 1Jlna 1 c Ztt:'r) n .1~rod\ po7,uq~u l ~m1 inl 1 \/\ l '1 <Hill 

Po l„kiPgo Konk.ur„u \iVok.ilne H > 1111 . lgn.Jc~gt • J. P.l< l1:!'rP·w<>k tc•gu \.\ Rvdgo-izczy, 1 CJ99 

(CrJnd l' ri'J M.1" repe rl uarze dzie l.i or,1t ory1 ne b,iro'u 1 lu>)- ' yanu. hry~ • w11~a ln~ 

romilnlyLmu, pa n ie o p<1'rl)WC oraz utwory kompozytorow w~po tc ze\ny < h. 
Ko rn ertu jt· \" kr, 1j11 i l <l gr.in ie •I· \V}•.;, t fU )\ '.i .1 ł.1 \H~ Fr.im ji , I lis.1pdni1, l.u .1elu , : ih,111i l"', 

t\ lt•k "'" · N 1~rnnech i "' ł";ze ' h. liul. I. Crzekz,1k! 

KRZYSZTOF BEDNAREK lenor 
A!y„ol t n l łódLk 1q A~ademii rV\uLyc.z rtl'J, gc.lzi l' ';)!ud iuwd l ś pi ew pud kieru 11k il'm i'd 1 i ~l ,l\\ J. 

Krzywi kier-;u. K <1r i e r ę ... ohi.,t yl 1n ~1 rO L pot ~'-1 / w l 984 rn ku n.i :-.cf•n i l~ Tt'.J\r t..1 VVit:lk 1<-·go 
w Łodzi . Od 1 C/ 45 rok u fr i śle wspól1 1r.H uje ;z w iHSZ dW!>k c1 -,.c eną op C:' r fJwą . A rt y~ t .:i rn.1 

\\ ~woim rt:i'pert uCHll' operowym \Vie le czo łuwyt.h pc1rti 1 lenorowyl Il ; Don losl!go \'\'Carmen 
l3i z<~10 , VVłotlz lr111 crL t1 o\' Kniaziu Igorze Borod in..,1. L~ń -.k1t1go w Eugeniuszu Onieginie 
i And r1ej.1 w Mazepie C1;ajkr,w"ik i(-'gn. t y tuł ov.1(:1 p .. n11ę w Fauście Gut.inodJ, l(Jntk(I w Halce, 
lrkm1ora w Parii i Stefa na w Strasznym dworze Moni uszki, FenJnda w (osi fan tutte 
M"zcula , Rud ulfa " Cyganerii. Pinkcrton J w Madame Butterfly i C 1v,ir ci cluw«go w Tosce 
Pul ć. i rn t"~t i <J rcv \·v i t:: lk if ... role Ve r(liu vv ~kie: R<.1darne::. <1 w Aidzie, C 1hl i1Wd Ili tR icc11rd .1 ) 
w Balu maskowym, 1y1 u ł ow1 pa rli Q w Don Carlosie, 1, ;ira w Mocy przeznaczenia, 
Makr/ ufa w Macbecie, lsmae l1o>a w Nabuccu, Ks i ęc ia Mantui w Rigoletcie, Alfred,1 
w Traviacie i Manrica w Trubadurze. Art y~ l a wyst~puw,1ł t ak że 11 ;-1 ~ ( t•n cH. h Lagr ... 111icznyLh ; 

śpiewał Księcia w Rigoletcie w w1 c-cl eń s ki c j KJmm~ropt", Ric cc1rclJ w Balu maskowym 
w Korei Połud11iowe1 or;·1 z Jontk ;i w Halce zreali7e)\-\-' J nej w OsJce. Ma n ;i 'iwo1m konue 

nagr;:inia ra d iowe i t ~! ewi zyjn~. (fo t. J. Multa rzyńs ki) 
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MARCIN BRONIKOWSKI baryton 
Uk<Jń c-z1d Kon ... erw.1 tori um Sulijo,kit> )Jku "-lude nt Rusko Ru.., kuva i doskon,;i l i! swój \v,1rsz !,lt 

woka lny w ,\ , c a d~ 111 1 i Russini ;ma (Pe, arnl pod ki erc111, iem 1\lb~r1 ,1 Zedrl y 
oral" medio / ,u'lski~j L.i Sc .Jli u Carlo B er~onz ie~o. L.ture.:it w ie lu mi~dzyn.1rodow eh 

ktH"tk ur ... .l{ h wok .dny< h. Pil ... ru d icl< Il wy-..11,:pow.1 ł fi,l "( t'l1il· o,~ry :.J.Hodowt'j w Sofii , 

~p1,_.v"lf :jC 1.1m m 111 . rig.ir ,1 \\ Cyruliku sewilskim Ro.., 1 nięgu , l',1p;igtin;i w Czarodziejskim 
fl ecie 1\1\ozana i M,irre la" Cyganerii Pucciniego. W I Y'l4 rok u zadC'li iutowa ł na ;cenie 

'""lh/,t\'l.•~k 1 ej j,1 ku A ll >erf w Wc rt hcrzc .Mtl" " l:'J1 e lti . Wy-. tt;pl1jt...' L puwud1t•n iern rM -- u .t n111 fi 
kf.lJOW\'l hi / .1grL1 1111. 1ny1 h. t\-1.J t,1klP VI. wvu1m clo1nhku role: r :rnd 1niugo w Kopci us.zku 

l' o~s 111i eg<) , H rabtl-:'go A 1m,l\ i \' ę" w Weselu Figara 1\.iozarta, VV,1lentego w Fau ście Co unorla, 

5il·r7,m u LL1c,.c,1ut" Man on Lescaut i ShJrpk·""cl w Madame Butterfl y Pu l uni~~o . 

-\nt11 ri1.1 "" Li ndz ie z Chamoni x Unr 11 lt'll1 egc 1, C l:'r1nnn lt\ \N Tra:viacic V(-'rcfo:~o . L..,<l1rqdl,l 
w Carmen B1 zet,1 1 S1 lv1a" Pajacach Len nc.1'.111.1 . Bng.11\ je" 1.1kLe repenu.u koncenn" v 

,lf \ }' 'l ly: ś pi.e\\ dł ulwory Bl'l1 th O\'L' łltl, r rllm ::: ll, H .ll' ll(ll d , Mdhler,1, \l\o/ r1 rl.1 , ()rfL1, 

!>;yn1anow,i-1<.cgo 1 inn y< h k1 •111polyloról'.'. llu kon,1ł "'"'" 11<1gr,1n ply1uwy< h, 
r;.1d1owych 11t ·l1.' \\ 1zv1nyth . (!t li.]. BLIH-Z ) 

AGNIESZKA DĄBROWSKA mezzosopran 
Uk( •ńczyła t\bdPm1ę Mt17 yczn ~ w w .-11>?.iw ie w kl<1 , ie Kry,1yny Szosl ~k - R odh , 1.,. e j. l ~;zcze 

podc z,1s st ud ió w cl e hi u lo~va łJ 1,v " ,lllfJcie R,1 cha Magnificat. Po .:::.1 urłiilr! 1 pod i ę!J w..:pó !pra 
< ę /. Tc ~1 t r C:'ni VVidkirn w ~ (Jd Li, !J yld te·/ '>O li:-. lk<l Tt.•.Hru tvh17y( / nPgt > Kornc1. St ,111;' ·w,pńłpr.1 -

CU )l.:' / w~irszJwskq sct•n,1 u perow.l. Po z.i repertu.irem op~rowym i operetkov.'ym wyko nuje 
m111 yk~ kun ccrtoY\.<l i orL1 to ryJ11 .ą, nagrywa d lJ radia i telew r?ji. \r\'y" tc;:·po1,\J!..=1 w Aui;nii , 

Bl•lgii. Czed1ach , Holandi i, N 1emLtech, Slwa jl arii 1 W1elk il•j Brytanii. VV ~wu irn rcperl u
Grze scernunyrn ma uułuwe rul t• w dziel.Kh: lle ll1 11iego 1Aclalg17J w Normie), Cza jkow

'\kiego (i.ubovv w Mazepie I, H ~i end łJ (Am ~1 <;1ris w Xerxesiel, Hurnpe rcl inck.1 (Cz;:Hn\.v ni ca 
w Jasiu i Małgosi) , MJscag niego (Sanl uzza w Ry cerskości wieśniaczej ), Ma, se n<: la (1y1ulowa 

por! ia w Herodiadzie), Mon iuszk i \C le, n i kovtć1 w Strasznym dworze), Mozarla (Ili D,i111 a 
dworu w Czarodziejskim flecie), PP nci<•1t>ck iego l.v101ko Joonna w Diabłach z Loudun), 

S ;iint -S~e ns ;i ~ rc J ! ;i tytulu\v;i w Samsonie i Dalili) . Johann<..1 Straus~a {Czipr;i w Baronie 
cygańskim), RicharciJ Straussa (Oclavi an w Kawalerze srebrnej róży l, Verd iego (Amneris 

w Aidzie, Księżna Eboli w Don Carlosie, Fenen..i w Nabuccu, Dorolea w Stiffeliu i A1 uc„na 
w Trubadurze ) uraL Wagnera (Fricb w Walkirii). Sp iewała t.1 k że 1·.> insceniznwonej we r> ji 

Symfonii tysiąca M.1hl e ra na scen ie warszJwsk1ej. (fot. Z. Nasierowska) 
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ADAM KRUSZEWSKI baryton 
l lf...o r'l c 7ył Ąk ... 1clcn1i(,. M I"/\ t 1 11 .ą w \ '\>c1 r:.../il \.\ il:' 111JHt; t ~d~1(! <> tud11n ... ,1 ł J>flfl kH::·ru nk1e111 

l:drnu nd .1 f-... c, ... ... o w')k1ego. Laurhl l nuędLy1lilroduwV< h ł..rn1kur..,Ó\'< \·\"tJkJl nvrh 
\\ \ + l- lerlugtinbo~di o-to l.md 1JI . Kr n it\ ~(~ ra nd P:1xl, RUJ dt· f,HlCtr (J I \ \ Ni11i ll:'~ 1r 1.1rn i<d . 

110 ~tud 1 Jd1 zw 1 ~17,1 ł ' 't; 1 (1r ... 1dw-.kc\ Opt"" r.l 1' ,w1ert:llną gcl1 u• spww<1 ł glc"n ll l' p.ut1e 
h .1 r y to n1 1\\.. ł:"' \\' u pera< h l1t_m11 •lt iL'gtl i\\01iłrl .1 i Ro ... , 1n1t.og<1 I /C!') l • 1> ł er11 tym \'\ \ ,l\;'jJ0'" ~1ł 

nd w ielu ~< t"'ll,lt._ h L: LH OJJl'j<; ~i rh . V\' ..,t"'1on i1• 1ąą q lll I hvł 'i ttl hl '-1 \.\'1l' l1 t ·1 k.;i. rn n11:1 n p t.-' r, ł.. 1 1·u1•V 

1.1111 M.1 l. 1i c > l ę w Don Pasquale Drll11 7!'ll ivg111 A 111.r \I\<;' w W~selu Fi!\ara Muza r1.1, 7 ktorym 
•J< ll iyl luurnt'(• I"- ' lopun 11 Kori·• l'ld i l h111.11 h. C Jd I 'l'J l roku "'lmlp"1u q~ z fra lr!' lll 
\ V1elk11 n ( JpL•r._, „lrot i<w. q, śp i~A\\ 1t jf1 < 1t1 rn . 111 .. F1g.lt,1 "' Cyruliku sewils kim f{n.., 1n1t.•gi1 

Ad,11n.1 '' Raju utraco nym 1--'l·ncl t'tl-"f k 11 ~gu , H1h: lv l uff1w c~ w Macbe<: ie i 1-\rn kJr ... lr1Jm,\ 
\-\' Balu maskowym \i vrd1 ~n , '-\ll ll"rtcl '' WerthPrre f\\l1..,"ent-la . Sh„1r µlt:.·~~.1 

'' Madame Butterfly Pu l l in iegu . J\ l i1 •< 1111k,1 '' Slra'\zn m dworze 1omuvk1 
! tvtu fo\\ (.>gq IJrn 1 ( 1HJ\ rlll l1 i ł'~t 1 \.\ r 1pPll l ' 1\11J!Jr1 1I lJ l 7 l„.., llli ł / Vi W kom 4!n· 1f! g ,t f0\\'\1111 

w C lp< ·r" H"' trllt' w l' .irvt11 Wv lc pm' " I l' Vkot k,I ( Jrk i ~'l"I Bil ( " Gl,i,gu\\ . 
~unt 1._•rtu\V.1ł \.\ )t a ft! T l 1e,llrt "' Pn.•1<1nr IRP/\1. V\' ... pólpr.H o \v, I 7 Upt.N·l ~.u1x lov\ 

' ' Pradtl B r. ił 1 ul 11 .łł ' ' kldJf •W \ 1 h 11, 1 ~t.1 111 < 1 11H h 11·"1 1\.\ , il ,H h nm1vt zn\'1 h. \\. l 1JY.! roku 
"' V\ l c:1p i l w Z.lb r1u ohok l 'l 4u 1cfa I )r1rn 1ng«J 1>.1rlllL'fl ll cl< mu \\t! 11.1J..!n1t· 11l ,h h z Don Carlosa 
Vt'rd it~u 1 Cyganeri i Pw l lłli q.~1J f\ 1.i 11 ,1 \\lll!Tl !.;one /t' n ~lgl tllllol dl.1 pcJf,l11 h 

1 1. 1 ~h11 lic /Il \ ( f1 ._,.,, v hH H111 p h !tJ•AV< h. lrot 1. t.llun 

AN A L U llAŃSKA nw noso pran 
I Jl.;łJ ń1 /'J" i .t w.lf'•/li\\ '••.l, .1 . \ l.;,Hłt.•1JH\,' ,\.h JL \ t 1n(1 \\ ~1. 1 -. 1 t' ł-q\ 'l\ll\' Sin Il'!.; R. ,1dl.;rn.\q 11 Lill .I 

lu1 p41dr /.I ' '> lt 1rl10\\· \\'1l•I( · li.1111( t.„rr, 1w.il j1 .,.„ kr,qu 1 7,1 14r,1111< •l lf r.1 nc Jol 1 ll'llll' Mrn,~1ko, 

'.-,/\'\'1.IJtc.lf 1,11 . h.·'> ł l,1 t 1 w,lł k.<1 \.\1qd1\narodi1\\l'AU Kunkur'u \\oh.d l11t•g11 1r11 1\1 h C:.,u1 

\o\ N1)\<\'\ ll l Sc.1c.1u li 11 .1~ 1 od.1 1 t ri\- \ 't. Vro1n1 l'rn.1 ) ll'J{ ,1 1,1\...1c ł..11nlur,ów ~' P,lf\/ll r l'łtf41 

1 r: ru k,t>li l"m1~ur' ""'iluwl'I rl1h 1l'ly . I <l'llr \·\• I '1 '1 I roku,..., < ~la l a,;, 11.l '1.111 
7 w.:iro;za w"'ł..tl 'il v lłc) i ipL•ro ' Ll· gd1w ~PH:"\V 1 l rn .111. Jadwig<,.> ,,„ tr,1'i1nvm dworze f'..\nmuvJ„ 1 

Mt'rt <'f it ' " Carmen 1111 •1,1. t l11r\'' Tra viac ie \'1•11lrq;11 1 1\1,urn;" d l< \' 11;c 1•1 "I'""" M.ir1v 
P1.1'7) 1i, kll'j Pan Marimba . \\l,półpr.1c11".il .1 z \\""''•""'•] Clpt•rą K .1111t>1,1 l n~ . 1\\l-onu j ą< 
pa rtię s\.\ .rn t„ lu'I\ vv Weselu Figara t\11uflrl ,1 11r ,11 z r „ni ... 1wuw., ( )I 11.:"ril Sl„r„l-..1 ,_„ H\'11 11111u . 

Sp1l'\"-rl ld l hł t:.• -.. l1i.Hl.H h 11 lh,1rmorn t lłl} t h \i\',11"'/,J\ \\ „1 1.1k 7t.„ H1t1 h•go'-l o~u. ~. llnwu I ublm.1. 

c lpPl ,1 <~Le7„r i n .1 . ( '''" il ,1 11,1 ll•>liwalu \.\'1,111,1,1, 1,1 l ,111,111,.1 rl\,ll..1wv,l<; pu jt• 1.1!.7< 
\\ fLlpertl1clr/l„ k. ,1mt·r.1l11v1n I t_H\1 1 ory j 11< 1-k in l11łowym . VVv"-onu1 m lf l. . IX Symfo nię 

H ·l•'1H>\·t' n.t Stabcl1 Mater 1"1..·rg11lt.•-..wgo, ł< o ...... 1111 t..•go S/\·m.1nt1 '""'" 'l·go i V1\.. 1ld 1t')!n, 

Magnifi ca t, Pasje wg . w. M.1teusza i św. lana "'"' Msz<; h-moll l'. .l< h,1 , M~sjasza I l,wnrll,1 
Requiem 'V\01ar1.1 i Vwcl 1t•go . ltol. I. ( .i luri 
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BARBARA MĄDRA sopran 

l ~~l. b .... ol' ... n1l...1 Ak,ldemi1 ,\\U/} l7nt- i \\! Pnn1.1niu 1 l.1url'dl ' , I 11 ~1 grndy 

Miądzyn .1 rodov. l..1go Kf"lnku !""u \1Vok.1lneg1J VcJl i 1, ... rd i.rn t" w Hu s~Pll) 11crn rn . Dł!l 11u tt: J\v.tt1 
\'\ I <)78 roku pclrli" 1'v\ 11 111 \\ Cyganerii Pu< 1.. m1ego \\ poLn~nl~k im Teatrze \.V1ulkirn i lam 

'ip ··d2il .l l 7l'"'lll„ ldl,l ,1,;, -' i ~ , 11 1 1,;• r\o .:-1 Jli ' IY( L l lt ' IJ. JYtt~ rt 11'.t1 \~ \ "'l ~ip i li 1 pu r.11 J.m„·l'\, ..,l.Y n. 
.., 1.:·n1 ThciJtre (/p 1.1 ,\\oru1.11e w Brul.. "i t:>ll 1.1ko Vi tP/1,1 \V ta skawoś i Tytusa ,\.10/ d fl. 1, 

.cv,ku icl< 1.1111 ogromne uLndtll l • krv1vk1 1 µu bllc t1 l11 ~< i. Sukt e-. l n lL1owu1. O\\·c.1 1 ł..1;le p1ym1 
ro l.1m1 n .1 hruk,l• l -..k it •j "o.\C/llP (JjJl ' rCJ \\ L' I· -,p ie \. ,11,1 t~1m: I 1urdd1 11(,,' \ » Cos i fan tutte, L>onn' 

[I .... " <: \\ D on G iovann im i Arn11nch: w R7ekomej ogrodniczce . 101.trl ,1, \ 11 l1 m 1\ · 

w O po wi1(ciach Hoffmann a ( Jlli;nl ·" h.i , Mim i " Cyuanerii PUt c in iego. Elih i ~ I~· " Don 
(~rlos i c , A.li< I~ I urrl w F,1lstaffi e , M.rnr,: w Si moni e Bocca negrzc 1 L •011ort;" Trubadurze 

'ł~rr h t>go . K vł,11t1pr .l,7t"l r1.i prll•/ 11,1 1w i ~·ł..1,,1p ..,, eny operowP I urnpy 1 Dhu A11w ryl... 

\V mt:drol.rn kie j Lo Sr.i ii 7.1(p1ew.1l.1 C. u)<ę ,\.\rl il rMę \\ Baśni o carze Saltan ie R1111'~ ie~u· 
Kor-.,1ko\\d t 1 CJł{ttJ1 µow!1 'HLy fJ t i; ro l (,: w Opvrz t.• \V~l'>Lvngtu r1 ... k 1C ' I t I CJ1L!L : p1r'v\Jla n,1 

( Ł" n.n h. \ n i.H.•r p i i B.11yk i. Hrn_.rn ,-. \1 fł·"'· F1111lktur1u . CPflt •w~ . P,1rv1.1. Tu\111v i /,iry·< hu . 
\ \\ ..,,h;pujl" \\ rl'fJl'1 l11.lr/t..„ ur.11orv1rn > a n1 .11ow\.lll, \\vkom•tt. p ws111 t hop1n.l , łl'-Lu /o\\I L l'.l . 

:.7) ll1.111u \\-'i.l.. r<. •go 1 f\ \01(1r1 ,1. Br.1 111 1.1kn1 urlz1,1 t \\ h"·ri \' .il.1 t h niul\ < 711V( h 

\\ \r„-t•n- l'r11 \ llH l' i ,il;hwgu fin K. 1)1'"''' / Vn"ik il 

MIECZYSŁAW MILUN bas 

\...mi< l'ył \\ "" 111\""'k•l ,.\\...,)dt•m 1ę 1\ luty< Lfl cl 1 pt •( /<l\\ "''~ orf I t.J-.r> n 1ku Iw! '"I i ~ t,J (}per\· 

W rut ł.ł\\-,h. i l'J . \•V l t)Hh roku / \\ i.\7 .d 'ilę / \\,1' ... 1,nvo;k .\ '< e l'h \ o pt•tu\\,l , \...1 6rt' j po/ u"'t ,\jt~ 

w1t...1my iln tl11'i. 1 n il:'wu:lk.1 pr7t:.>t\'v;i '' l.1t.11 h I lJKH qo, k 1(~rly to \vy.;,.1 ępow.1ł n.1 'n:n1{..1 

BJrl 1.,d1"' S1.1.ihlill'.11<•r w K.ul,ruhv. W l.11.ic h I 91!0-'JO li \ i IJki" W\ kl.1d„ H 'I !\l,Jcl«mu 

\.\Ul\< //l l 'J Wt! \<Vrc><. l.H\ ni ( )kld~ \...l 'v\.:llłV hyl 1l1ko: Ruu .o \\. Fidel iu HeL•lhovL•u,1, KfJt'l( /,tk 

v... Kni~uiu Igorze Bo rrwl~n{.1 , < .nvm in w EugcniusLu O niegini e<. h 1J kn\<1. ... k 1 L·~u. l ylll ło\\ Y °'' 
p,,,c.1u .1 \p \\ • lf-Jt' l/I..' I ) tH1 i/ t> ll iq~u . Slulnik w Halce i Ski 1 łul >.l w Straszn)·m dwor1c~ 

1\ 1\ont 11,z k 1, S,u.h lro '"Czarodziejskim fl ecie, O"imin w Uprowadzeniu z seraju i B ."l r t uło 

w Weselu Figara ,\ \o z.irtil , Bol l.. 011 ... k1 i KullJLO'.\ \\ Wojnic i pokoju P111knlit>w .1, 

Ti mu r w Turandot Putt inie~o . Dvn B.11y lio \\ Cy ruliku sewilskim 1 1\.l l 1<:. l ai,1 \\t' Włoszce 

w Algierze Ri.1-. ... i n u.:'~o, hl1p li 1 \t\l ii •lk i lr1kw11y1o r w Don .:1rlosie, l· ttr.1 t lll i ł\Jml i... 

vv Aidzie, 7 ,H t .1 1 i.1 \\ Nabuccu <•r.i / S pdfrlllH 1lt' \V Rigoletcie Vt• rd ie~o . Til tir t' I w Parsifalu, 

Król I ltmrvk w Lohengrinie, I l,ll\<'11 w Zm ierLchu bogów 1 F ,l'Ull w Zlocie Renu .1gne r.1. 

Wykrn1Uft ró1.\11 iL•L rl' IH' rtll .tr u r.1to f'i pl!J J.. ,1 11t.1 lt JV„'V i ~uncerto\„,·y. lJcLP". tni c 1yl v. WK· lu 

t ou rnće 1.1gram< Ln\'C h Teatru \•V1l-'łk 1egu. ( lu !. \N . 8 te 1 k1J\\~i.k.1 ) 
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RYSZARD MORKA bas 

Ah~o l wen t AkJdemii 1\,\uLyr znej w arszawie, ::. tu dę n l Erl rnu11 d,1 Kn~.'.:> 0 \.';1 ~ k i l:>gu ( 1980 ). 

leszcze w c7;i,,,,ie i;tu cl i(w.• debi u tował w przt:d ..:.t aw i~ n i u szk<J lnyrn p~ rt1 ą riud <:ltl·$J 

w oper;_c Xerxes 1--IJ E:>ncl la n;i scenk• k(l lll l-' f ..J !nt ·1 Tt:atru 'vVif..' lk1ego f1q - 7), ;.1 rok póź n i ej 

1ost .:ił su11.;;q n.J <:. zego teJ l ru . \ l\f S\.Voi rn hog;1t y·n1 doro bku rep t:: rl uaro wym 111<:1 n aslępujątf-' 
p;i11ie b;1sow"': R<lc( o '-'' Fideliu B~'t!lhownv , Doktci r" Wozzecku 13e~J , urJbJcl 
w Poławiaczach pereł l31zeta, l~ io B:i1nh i:1 'N Sonacie Belzebuba l:3 0 .c, u s ł.1 •vv~k 1 e~u . 

Boh \v Małym kominiarczyku Rritten,1. Sur in 1 N,1n 11nnw v: Darnie pikowej za jkov~.·~k ie,go . 

R.1jmunrl Bi d ~ lw nl w Łucji z Lammermooru Donrzelliego, Krc,011 w Edypie [ne" u, 

Spvlko ,, Jadwidze, królowej polskiej Kurp i n-k iego, Zh igniev. w Strasznym dworze 
tV1oniuszk 1, F 1 ~,1ro w Weselu Figara i 0 :-. rn in w prowadzeniu z seraju /•v1oz J r ł J , 

Pimcm i Pr ;,,,,„', li w Borysie Godunowie •lusorg<k•eRo, I l«rmann i Sc hlem il 

w Opowieściach Hoffmanna C l ricnh,1 hJ, Alrli ndor w Cyganerii i /\ ng1-fo t11 w Tosce 
Pu en n tt~g d, t\lid t1ro w Kopciuszku f\ r,-., .., ini t>g1 J. R.~m fi ... \'..Aidzie, '\ni< h w Don Carlosie 

I r'v\ori terone w Rigoletcie v~rd i egu , Kl1ng ... ur w Parsifalu Vl/~gn e r,) I Lo ł nicr7 

vv Salome Ri ch :nd ~1 Str,i u•nJ. łłot. L. My'>Ll..u 1,\.;k1J 

PIOTR NOWACKI bas 

Ahso l\'vent lódzk 1e1 Akildt• rr di f\. \u „cy< llW i ( ! 98t;J . L eJ L lrl'~tl konkurSÓ\<\' , ... u k;dny<. 11 \I, Uvturn iu . 

K1 yni L''• Kudow rt! i \V',u ..,z.-1w 1P; !1 11,!11..,,l,\ ·11<;rlLyii.i.1rodowL>go Konku1su W ok,1l nego 

„ l ~ e l vcclen · " "" _\l\ticdn 1u. W 1 CJ8 7 roku zap rn:-.7 () ny 10~1l1I p11t:· 1 nl'd i {)lt1ń _ l-.~ 1 La S la lę, 

gdziC' wy l ąp ił w l ) I Ułuv. ,e j 11.1 rlii Baśni o carze Sałtanie Rimski~gci- Krn ;.1kuwa . 

\ń.J dv.·a lata póź n i ej zost ,1 ł l;:i u1c"ite 1n K' Jnl..urs u im. P.w arnaicgo "'j Fi li::idr_·lfi i, co z.10\.VlJ < 1>
w, 1 ł o Laproszenic- rn a rtrtv du rn1i \Nurn1r1 v.- Luizie Miller V<-'rd ii::·go w ta rn te j"iZt::j n1'4.:r7f•. 
l. J t<I ()()_I o fXl'if!l () '- U kfl!~Ó \.\' anyst v n <l ... ( t: n tl ( Il U f-J t'f O\. y( h'. Bruk ·li , Mnr 1J c h i urn . 

•\ n1\v~rp ii, Bo lon ii 1 VVcnl::'cji, n ;1 lcsti wti lath vv i:rlynhu rgu, Gr.in.1d11e 1 Więsh , 1 (h • n , 

w sa lv e h konrerto\vych Europy i nlt!ryki . M~ w '".1,.vo i1 n rcp-'rluarze wie lk ie 

p r1l' ti P b.'t\(iwe w upc.:rach l3 t=ll iniego, (2~1jku \.vsk i t:go, 1'v1oniu -,zk 1, .M.ont ·vc:rdic:go, Moz.-1na. 
N\u so1gskieg<>, Pu1.. 1·i111 ego , Richa rriJ Str .:w~s .1 , S1yrn.1 11 n"vs k i l"~u, VPrrli1 ... gu, W(1gnerc:1. 
Uczec;; l n i rzy ł równie?"' hc1 11 yc h \.Vykc ir1,111 i,1C h koncertowvch, ~p i ewają( 

dLi ełd l ~ (;'C' ! h 1J Y t: n J , Cz Jj ł\(1ws kit-'go, D vo ritkJ, MJ hk·r„1, Pl'ndc reckit.:g0 i innych 
kumpuz ytorU\v. N„1 c..tPn ic warsza1,vsk ie j śp i P\'\1 .1 / m .i n : St olnik(.1 w Halce i SbJt u bę 

w Strasznym dworze, I eporel l;i " Don Giovannim, SpJr,;fuc rlc."J" Rigoletcie, Arc h1ere1osa 
w Królu Rogerze, Kocn rbejci w Mazepie 1 Klrng'< •r.1 •.v Parsifalu. (foL I. C:i i uń l 
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ANDRIJ SZKURHAN baryton 
N,1u kę µie wu rozpoc 1 ąl u ~Wt:'H,O oj r;1, 1.vyh1tnego u k ra i ńs k i t·go baryton .i S m enr1 

Szku rh anJ . Uko11 czy ł U niwersytet w Czern i0\'\1CL1ch i K()n-,e rw 0,1toriurn LWO\'v' skie . W 1'391 

ruku wygra ł i\ \ i ędz n.a rodov ... y Konkur.;; \No ka lny im. f\dy Sa ri w N ovvy m Sączu i ocll ~l d 

regul arn it: wyst ~· i.)Uj (' w Pul"c:e. Okl a..,k ivv . .:i n / by ł ,..,,, l eat ral h OjH:·row ych Bytorni :i , Kri'tkowa1 

t ocl 71 i W rncl awi <L Stale współp cJl uje z TeJlrem Wre lkr m - Op1~ rą NJ rorlową. lesl 
1.1ureatern wiciu rr1ięd zvn a rodo\·Vych konku rsów wokJ lnyc h: we L w 1)1;\ ie, Ki jowie, Tul uzie1 

\A/ar..,zd wi t!, Bylomiu , Ht.'. b in k;;ich . Fh:r lini<..·. Ko pt.> rth ddiP , Bu<..st·lu i \ 1\/icd11 iu. Art}''::>l .1 rnCl 

w -...w rn rn rt:pt'"' rl l l<Hl f: pon ,1d :lO p ;:n t i1 '"' opc~r ,K h : R 1zeł .t, Bor()c/in '"1, (7a 1 kow-,k i t..~ o, 

Counncla fv\oni u:-.. zki, Pure miE·go, Rossi 11 it.,;go , Rim sk i ... go-Korsako\vJ , Szyrn Jn O\\ sl1ego 
i Vercl i ~go . Spiew d też w i1: ll' utwor0V\· kcl rTH...' fdlnyt h , O f<.1 loryjn u- k.::rnta tuv-.~ yc.h i p i i: ~ r11. 
VVie!ukrotni e wvstę-powJ/ Z i.l gr,111 1<..:ą: w Au.-; trn, Belg11, Dani i, hnL11)d1i, I ł o l (.rndu. we 

F1dllCJ1, w L. uk".ol? tTthur.~u. n,1 t o1 w ie 1 f\11 ~u t y n11.. e. \f\ f\·,oł daw i i , N i~ 1T1l .z.ech, Ro ".o jl, Rum un i i, 

n;.i Ukr,1i11 ie, '.v U St\ 1 S :l\·\..' J j~ ;:i ri i . \'. ,:i sc(_. 11 1(• wJ r ~ .t'. ll 'Nsk k-1 śp i 1.!\V,· tł l ;t t u łowt• partie 

w Mazepie C z.1 1 kow,, i e~o. Rigoletcie r Nabuccu Verd ie>(O , ci tJklt' b c.irnrll.1 w Carmen 
8 11etd . l(1n u"Z ·• w Halce Mon i u ~z kt ,. Sh.1 rp leo;sa \\ Madame Butterfly Pw c in 1Pgo 

I C 1..:rrnonta 'A. ' Traviacie v~! rd i (;• gc ). (fot. J. Gilurl ) 

WŁODZIMIERZ ZALEWSKI bas 

Ukońoy l lódzk,1 Abcle rn i ę t'v\uz. czn't jako 'iuc1enl Zdzisl owc1 Krzywickil?f\U- Jesl laure.item 

I n.igrody Konkursu im. Kiepury w Krynicy or.i z Ili nólgrtKly i wy różn i -' !ll.1 ZJ n;lJlcp~ze 

\\/V k.t ll1 (11lll' p1eS 11i \i\ Konkl lt"Si t-' irn. Szyn1.1nc 1v.1'-> k1eg() w L<.><l1 i. 'vV 1 () 75 rUkll 1wi;i7,i\ -.1 ę 

7 lód7kirn Tt'~ t• em \Nielk irn, grlz i debiulmvJ ł p:irl i,1 R.1 mfisa '" Aidzie Verdi ego. 
RCJ"- późn ie j po j .1 ,v ił si ę <ó w 11 10z na "cen ie \.V.l l ":> Z.'l\vsld0j j.:.1ko Kasilio w Cyruliku sewilskim 
R u:i-~in 1cgo . łv\a t af.- ż t! w rqx: rt uarte: ru~~ tvtuluw,1 \V Zamku księcia Sinobrodego l1 ~ 1 rt c'l kd , 

L u11 ig w Carmen 13i / t' lJ, t<o"- 1ubc jJ w Mazepie C1 .~1j kovv"~iegn , Stoln ika w Halce n1 Zl7 

/' h ign i e:'\V~l i Skołuh c; 1:\ Strasznym dworze 1'v\oni u s1" 1, Korna 11 du r.1 \Y Don Giovannim 
\ 1\oza r1a , F3 u 11za \\' Madame Butterfly, Skarpo? w Tosce i Timura w Turandot Puu.1nit·go, 

B.1ron a ()( h:-. ,1 v„, Kawalerze srebrnej róży Rich .:i rd ,1 Slrdu c; i,d , Z~H· ( dn ..; \V Nabuccu V · rd i c1 ~: u, 

p„ul i"' ty lld, )w.1 \V Holendrze tułaczu i Cun H.:m.mz~1 \v Parsifalu Wngn!;.'ta or t1 1 p;1 rtie 
h :h OWt' \ \ oper.1 <. h Ba laz~a . De~~ ,lU' a , KC.>glercl , r e r1 dL:tt-Lk i t:"go. Si korv i Twardow~kif.tgO . 

\f\I st ·pu jc w konc 1 r1 ~1rh <1 ra1ory jnych i c; yrn lo111c znych, "orn.l'rlujc z H.:u tal arni p 1e~n i 1 dri 1. 

$ p1 c\'~ cc1I 11.i :-.l t 'll{l ( h i t:o..,l r.ul 1c h kon< e rttJ W)'C h A t h l , i i . Belgii. Fr. 111c fi . Cn-•cji, 

Luk~t:rnhu~a, i t · n1 i ~ ( 1 Szw;i j( .1r i i. (lol. J. Gduń) 
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ADAM ZDUNIKOWSKI tenor 

Ukończy l w.1rsz"" 'ką Akadem ię Mu1 u n.1 w klil s1e RomJno Węgr1 y n" 1199 1 I. 

Jest laure.H'-'m onku r'.)ów wokJ lnych w mvyrn Są< / li i VVcU ~/aw 1e oraL iin.J li stij \ 1 \•d1yn~1-

roclowego Konkur'u „Bl'hl•tk·re" ' Wi1"d niu . )u? od 1'190 rok u ,.„rtępuje rcgularn1P n" 

"'"'" ""' ' kich" en.1ch fr atru Wiclk ic~o i Op ry KamN;ilne j. Jest ,1,l lym go,l i<:m wszy,1k1e h 

po l s ~ic h sc en opero"Y' h, ''sµ6łp 1,1n1je L T„dtrem Naroclow . m w Pr.1dL<', uu e,1 11 1U)' 

w kr,1 jowych i zagrł.m1 c znyc h l t·:::. t 1 \V~l(lt h rnuzycLnych, \ \rystfipOwJ I v~ J\u~trii , 1,1ponii . 

L1bJnie, N1 t>mc Lec h, U~t\ i in nych kr"j .ich. Od wvo jego deb iutu w roli Clema w Małym 

kominiarczyku Kritt t·nc.i w n;:1szym te.1 trz dorobi ł s i ę bog.J tegu rcpertu.Jru operov t'go. 

Sp 1ewa czolowt· p .1 rt1e l (•n1JrO\o\L' w: Fideliu RePrhovenJ, Normie Bel lin1c•go, Carmen B1zet,1, 

Eugeniuszu Onie!',mie Czajkowski q~u, Łu cji z Lammermooru DoniLelli ego, Fauśc i e 

Go unoda, Strasznym dworze Mon iu sL ki, Cosi ian tutte, Czarodziejskim flecie . 

Don Giovannim, Uprowadzeniu z seraju i Weselu Figara IV\oza rt.i, Opowieściach 

Hoffmanna Clfienb~L ha , Madame Butterfly Pucci 11 1 ~go , Cyruliku sewilskim Ross in 1q,:o, 

Salome Ric ha rd .i Siril uss;i, Królu Rogerze Szym;mowsk iego, Traviacie Verd iego ilcl . 

Bogat~ jest róvvn ież repe rl ucir koncertowy art y'I}. Hol. Archiwum) 
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Giuseppe Verd • I 

DON CARLOS 
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• 
Treść opery 

Synopsis 



DON CARLOS treść opery 

AKT I 

Las w Fontainebleau 
Kied y na zamku w Fontainebleau dobi egają końca negocjacje pokojowe między Francją 
a H i z panią, E l żb i eta cle Valois, có1·ka króla francuskiego H1;;nryka li, uczestniczy w polowJ
niu, a tow arzyszy jej p a ź Tebaldo. Don Carlos, syn FilipJ li i n <:i stępcJ tronu HiszpJnii, ukrywa 
się w lesi e. Opu śc ił on w tJj emni cy dw ór mJclrycki wraz ze świtą hiszpański ego posłJ, hrJ
bi ego Lenn a, ab po raz pierw~zy ujrzeć Elżbietę , która został a mu przyrzeczonJ. Gdy uczest
ni y polow cini a od jeżdż a j ą , Ca rlos opuszcza nieśmiało k ryjówkę. Nie uj ;:i wniając kim jest, 
in fa nt oferuje swą pomoc E l ż bieci e i jej paz iCJ\·Vi, którzy zgubili się o zmi erzchu. El ż bieta 
uclsylJ paz ia i ko r ys t a jąc z okazji, chce dmviedzieć się cz goś o swoim narzeczon ym. ie
znajomy opowiada, że Don Carlos żyje tylko d la niej i przekazu je jej meci e lion ze swoją 
podobi zn ą. Zaskoczona E l ż bie ta u św i ad a mia sobie>, i e m<:i przed sobą Carlosa. zczęśc ie 
ubo1ga nie zna granic. Przys i ęga j ą sobi e dozgo nn ą m ił ość . A rmatni a salwJ oznajmia podpi
sani e tr;,ktJtu. Luci św i , tuje zaw arc ie pokoju. Po pow rocie, paź pozclraw iJ E l ż b ietę jako kró
lową Hiszpanii i żonę Fi li pa. Zaskoczona E l ż b ieta zdaje s.obi e s p1 awę, że jej ma ł żeńs t o ze 
starym mon Jr h ą st cl ł o s i ę w arunki em Z<l \ arc ia pokoju z H i sz pJnią, a jej z aręczyn z i n1 an
tem zostJły zerwc1re w i m ię rJCJi stdnu. Don Ca rlos jest zrozpaczony. 

AKT li 

Obraz 1. Klasztor św. Hieronima w Yuste 
Prz grobow cu cesarza K;:i rol d V fn jca Filipa li ) mn isi modlą się z::i du sz ę zma rłego . Po kruż
gJnkach k lasztoru bł ąk J si ę zrozpaczony Don arios. Od rozstania z ukochaną , która st a ła 
s i ę teraz 1ego ma coc hą ni e potrJ fi z aznać spokoju. M ni ch pociesza go, że p1·aw dzi w y spokój 
odn aj dzie w Bogu. Carl osowi w ycl<ij si ę, że s ł yszy głos zmarłego cesJrza. Pojaw ia s ię Rodri
go, przyjaciel in ia nta z dz ieci ń s twa ; przybywa z FIJndrii, ci emiężonej przez hi sz pJńską in
kw i zyqę . Wzyw a CJ rlosa do obrony ludu fla mandzkiego. Ksi ążę zwierza się przyjac ielov i 
ze swej beznadz iejnej mił ośc i do El ż b i ety. 1\odrigo doradza mu wy jazd do Fl,rndrii, gdzie 
troszcząc s i ę u c i em i ężony lud zapomn izdby o niesz zęśliwej m ił ości. Cirl osa porywa ża1·Ji
w y ideali zm Rodriga; przyj aciele prz ysi ęg a ją sobie wierność aż do śmierci. 

O braz 2. O grody klasztoru św. Hieronima 
Kiedy para kró lewska rnodl i s i ę w klasztorze, dam dworu ocze kują w ogrodach. adchodzi 
równi .L. biężna Eboli i śp i ewa mauretańską Pieśń o welonie. Z kapli c w ychodzi E lżb i tJ. 
Paź 0nonsu1e przyl yc ie 1mrki za Posy, który wręcz a królowej li st od matki i prośbę Don Car
losa o spotk;rn ie. Po odejści u św i ty poj 0w ia si ę in fa nt, by pros ić Elżb i etę o w sta w ieni1ict o 
u kró la, w sprawie wy jazdu do Flandri i. W idok ukochanej wywołuje w nim miłosne uni sie
n ie, ale E l żl ;i e t a nie z.:i pomi na , że iest kró l ową, pa nuj ąc na swym i emocj am i i nie pozostaw iil 
mu ŻJdn ej n;;i clz iei . ari os odchodz i zrozpJczo n . PJź anonsuje wejśc ie króla. Fili p jest nie
za d lwolony /iJ S la j ąC ma ł żon kę sJmą. Chcc1c j ą ukarać , na oczach powra c ają ego dworu , 
~kazu 1e nJ wygnan ie jej d;;imę do tow arzystw a, hrabinę Aremberg. Upokorzo na królow i\ od
chodzi ze swym i damami. M .:i rkiz skarży s i ę królowi na terror we Fl andrii i błaga o lito ść dla 
tamtejszeg ludu. Filip przekonuj e go jednak, że jedynie s ił ą o ręż a możn a zapewn i ć pokój 
w hi szpJńs k i c h prow incjach i przest rzegd prz<::! cl pot gą in kwi zycji. Szczerość Rocl rigc1 podo
b<1 s i ę kró low i, w zb ucl7a jego ZJ uf, ni -·. Fil ip dz ieli się z marki zem wła s n ymi niepokO j tJ mi, 
wątp li wośc i am i na temat żon y i syna. - Przejrzyj ich serca sz al o n ą miłośc ią tJrgane - apeluje 
król do Roclri ga . 

AKT Ili 

O braz 1. O grody królowej w Madrycie 
Don Carlos otrzymuje t<l jcmny bil ec ik z prośbą o spotkanie \V ogrodach po zmroku. List nie 
jest podpisany. Infant sądzi , że jest to wezwJnie ocl Elżbiety; nie wie, że napisała go ks i ężna 
Ebo li, kochaj ąca skryc ie Don CJrlosa. Kiedy pojawia się zawoalowana dama, infant sądz i , że 
to E lżbieta i w yzna je jej miłość . Tymczasem okazuje s ię, że swoje uczucie do królowej wyj a-
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wił księżne1 Eboli. Ta, urażona w swej dumie, grozi zem tą. Nadchodzący Rodrigo słyszy tę 
rozmowę i uświadamia sobie niebezpieczeństwo. Chwyta za sztylet, ale Don Ca rlos powstrzy
muje jego gwzdtowną reakcję. Księżna Eboli odchodzi wzburzona, a mJrkiz rJdzi przyjJcie
lowi, by oddał mu wszelkie kompromitujące dokumenty. Don CJrlos zgadza się mimo świJ-
domości, że Rodrigo jest zaufanym królJ. · 

Obraz 2. Plac katedralny w Valladolid 
Trwają przygotowJniJ do publicznego spJleniJ skazańców na stosie obecności królJ. Filip 
odnawi a swą przy si ęgę przec iw herezji. Don Carlos wprowadzJ grupę pos łów flz11nJndzkich, 
którzy błagaj ą kró la o miłos i e rdzi e d la swego ludu. Infant w spiera ich i prosi król u o pow ie
rzeni e mu rządów naci Flandrią. Kiedy nieufny wobec synJ Filip gwałtownie odmawia, infant 
wydobywa sz padę i prz ysięga ratowJĆ Flandrię. Król rozkazuj e c resztować syna. Poni eważ 
nikt nie ośmi e lJ się wy kon Jć król ewskiego rozkazu, czyni to Rodrigo i odbiera mu szpcH.-J ę . 
S <i cl ząc , ż e nJwet przy jJc iel jest przeciwko n iemu, Don CJrlos nie stawiJ oporu. W n agrodę 
Filip mianuje Roclri ga k sięc iem i nakazuje powrót do egzeku cj i. Głos p ł ynący z nieba obiecu
je s kazJńcom miłosierdzie boskie. 

AKTIV 

Obraz 1. Gabinet króla w Madrycie 
Filip s pędzJ bez senną noc w swym pJłacu. Myśli o ż onie , która nigdy go nie kuch a ła , czu1c, 
że ota za j ą go zdrajcy, nęka go myśl o skazaniu syna. Wzywa Wie lkiego lnkwizy1ora , Jby 
za si ęg n ą ' 1ego rady. Slepy starzec nie tylko popiera wyro~ na infanta, cil e t eż rzuca ci " ń n<:i 
dwuzn acz n ą post Jwę RodrigJ, który sta nąć w inien przed Sw i tą Inkwi zycj ą . Po gw<iłtowne j 
wymi ani zdań kró l ustępuj e wbdzy kośc i o ła. Du gab inetu kró la wbi ega wzburzona E l żb i e 
I J , szuka sp raw iedliwości bo czu je s ię osa czona µrzez wrogów - włJśnie skrJ dz ion o 1ej zka
tułkę z kl jnotam1 i p a miątkami. O kazu je się, że sz ka tuł ka jest w rębc h kró l-i , który żącfa 
te raz by E l żbi e1 a ją otworzy łJ. Gdy prze ra żo na kró luv <l odmawia, Fil ip rozb ij a ~z k .:i t uł kę 
z naj d u ją c w niej rn!:'ck1lion z w izerunkiem synJ. E l żb iet cl prz 1pu1T1i 11a, że Don Carlos by ł 
ki ed yś jej narzeczony1T1, ale jest żerną króla i pozostaj , mu w ierna. A 1ednJk Fili p po s ądz a j ą 
o z d rad ę. El ż bieta mdleje, a król w zywa pomocy. Na w zw anie .c jaw 1J si ks ię ż na Eboli 
i markiz Posa . Rodrigo w ito kró la z wyrzutem, Ebo li zuje się wi nna. Filip zaczyna wą tr ić 
w swe podejrzenia i opuszcza gJbi net. Rodrigo podąż a za nim. Ksi ęż nę Ebol i d ręcz 21 wyrzuty 
sumi en ia. Wyz na1e królow ej, że to ona, powodowa na z azdrośc ią , wykradł a jej ,z katułkę, 
rozbudzając podejrzeniJ króla. E lżbieta w gniewi e wy1 ę l.ca intryga ntkę, dając jej wybór 
mi ędzy wygnaniem a klJsztorem. 

Obraz 2. Więzienie w Escorialu 
M arkiz Posa odw iedza Don CarlosJ w celi. Pragnie pożegn ;:i ć przy jaci el a. Spodz i wa s ię 
naigorsz go, bo zna lez iono u niego tJjne dokume11 ty infantZl dotycząct' powst Jnia we IJ ,111 -
clri i, ,1 on w 1 rosc ~ o b ·z pieczeń stwo Don C :irlosZ! oświadczy ł , że na l eż ą do n i ego. lniJn t 
zapewni il , że wyja śni kró low i jakJ jest prJ w cla . Rodri go protest uje i b łagJ przy jac ic.: la, by 
oszczędz ił ~wt życie dla Flandrii. W tym momencie pacia zdradz iecki s trz a ł i Rodrigo umil•rc 
w ramionach D on C0rl< sa . W ostatni ch słowa h p ros i in fanta o spotkanie z lżb i e tą, powie
rz ;;i jego w·pa rc iu lud fl amandzki i ż egna przyjJ ci la. Nadchodzi kró l z dworem. Pragnie 
wybaczyć synowi, oddaje mu sz pdclę. Don <:irlos odrzu a gest ojca i os karża go o zamordo
, 1;:i ni Roclr iga . Sł yc h ać odgło sy zami eszek uli cznych ludu, który domaga się uwol nien ia 
in fo nta. Ludz ie wdz i e r a ją się do w i ęzi eni a . Księżna Ebo li namawia Don Ca rlos ;:i do uc1 czk i . 
Fi l ip op iero się t łumowi. Dopiero po jaw ienie się Wi elkiego Inkwi zyto ra uspobia p rotestuj ą 
cvch i wspiera króla. 

AKTV 

Klasztor św. Hieronima w Yuste 
Kró low a oczekuje infJntJ przy grobowcu c ·sarza Karola V. W spomina szczęś li we dni młodo
śc i spędzone w e Francji. E l ż bieta chce pożegnać Don Carl osa. Pragnie by ZJp J mniał o ich 
miłości, pośw i ęcając s i ę w JI e o wolno ść Flandrii. Don ari os ta kże ch ce wypełnić ost a tnią 
wolę przy jJciela oddJjąc tym hold jego pamięci. Elżbieta i Don Carlos wyrzekają się z iem
sk iego sz częśc ia w nJclziei na spotkanie w lepszym świecie. Wejśc i e króla z W ielkim Inkwi 
zytorem przerywa ri h czułe pożegnanie. Nad Don Carlosem zaw isa bezwzg lędny miecz 
inkwi zycji, Jle ciuc h zmarłego esarza ochrania skazanego prz cl z iemskim _ądern. 
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DON CARLOS synopsis 

ACTI 
The forest at Fontainebleau 

Envoys from France and Spain have met at the chąteau of Fontainebleau and are close to 
concluding a peace treaty between their two countries. Meanwhile, Elisabeth de Va lois, the 
daughter of the French king, Henri li , has gone hunting 1n the surround111g forest .where, un
known to her, Don Carlos, the he1r to the Spanish throne and son of Philip li , 1s h1d1ng. He has 
secretly left the court at Madrid and come to Fontainebleau .in the c.omp.any of the Spanish 
envoy, Count Lerma, in orde1· to see Elisabeth, to whom he 1s prom1sed 1n mamage but on 
whom he has yet to set eyes. Elisabeth and her page, Tebaldo, have become separated from 
the rest of the hunting party and lost the1r way 1n the fail1ng light! so tha_t Carlos, emerging 
cliffidentl y from his hiding-place and introducing himselt as a Span1ard, ofters them his ass1st
ance. Teba ldo leaves to fetch an escort from the ch ąteau and Elisabeth seizes the opportun1ty 
to enquire about her intended husbancl. The stranger tells her that Carlos lives for her alone 
and gives her a medallion bearing the Infant 's likeness. Surprised and over1oyed, Elisabeth 
realises that it is Carlos himself who is standing before her. Both abandon th emselves to the1r 
feelings of joy and swear eternal love. A ca nnon shot announccs that the treaty ha.s been 
signed and the populace cel_ebrates the advent of pea e. Tebaldo returns and greets El'.sabeth 
as the queen of Spain and w1fe of Philip li. To her horror, Elisabeth rea l1ses that her man 1age to 
the aging monarch is Spain's condition fo r agree1ng to peace and that her betrothal to the 
lnfante has been sacrifi ed to reasons of state. 

ACT li 
Scene 1. The cloister of the Yuste monastery 

At the tomb of the dead emperor Charles V, the mon ks recall th.e transience of ea rthly fame. I.n 
his d spa ir at being parted from the woman who .was once his belo.ved but who 1s now his 
stepmother, Don Carlos wanders through the. clo1sters m search of inner peace. A monk_ at 
prayer by the sarcophagus tel Is him thai only 1n Goci will he find the peace th at he longs tor. 
The monk's voice reminds Carlos of the late emperor h1mself. At that moment, one of the 
lnfante's oldest and closest friends, Rodrigo, the M arquis of Po.sa, enters.- Posa has just returned 
from Flanders, where the hand of the Spani sh lnquisition we1ghs heavily on the popu lace. In 
a moving appeal, he begs Carlos to throw his own we1ght beh111d th.e downtrodden people. 
Carlos confesses his hopeless love of Elisabeth. Posa aclv1ses h1m to di.stance h1mself from her 
and to ask the king to send him to Flanders as regent: there he will be able to ass1st the 
Flemings in their stru ggle for freedom and, at the same time, forget El1sa.beth. Carlos is camed 
a long by Posa's fiery idealism, and the two men swear eternal fr1 endsh1p. 

Scene 2. The gardens of the Yuste monastery 
The queen 's entourage are awaiting the return of _the roya l co.upl e .from the monastery church. 
In order to wh1le away th e time, Princess Eboli sings a Moorish song. Elisabeth emerges from 
the church and rejoins her ladiE's-in-wa iting. Tebaldo announces the Marqu1s of.Pasa, who has 
come to persuade the l!Ll l'en tu agr0e to an audience with Carlos. She gra_nts his request. The 
courtiers leave and the lnfante enters to beg Elisabeth to mtercede w1th his father and obtam 
permi ss ion for him to go to Flanders. But. her presence .quickly rekindles his o ld love. Strug
gling to control her feelings, Eli sabeth 1ns.1sts o.n her dut1es as queen and on the hopelessness 
of their love. Carlos rushes a way in despa1r. Philip .suddenly comes out of the church. and_fmds 
Eli sabeth alone w1th none of her ladi, s-1n-wa 1t1ng 1n attendance. Filled w1th m1strust, he 
clraws her att 1~tion to royal etiquette and when her ladies-in-waiting 1·eturn, together with 
Eboli and Posa , he humil1ates hi s wife by sendmg the Countess of Arernberg, w ho should have 
been with the queen, into exile in France. Philip and Posa rem a1n beh1nd. Posa cand1dly 
describes the reign of terror in Flanders and paints a grim portra1t of the unspeakablt: sufferin~s 
of a ravaged country that languishes under its oppressor's yoke, 1ns1st1ng that the king should 
put an enci tu such scenes of horror. Philip counters that only by force of arms ca~ the prov
inces be kept under contro l and wa rns Posa to beware of the lnqu1s1t1on . _Yet Posa s smcerity 
impresses the king, not least because in his loneliness he has been look1ng for someone in 
whom he can trust. He revea ls his se ret cloubts of his wife's love and tells of his regret at l11S 
son 's estrangement, end ing by beggi ng the marquis to keep a watchful eye on them both. 
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ACTlll 
Scene 1. The queen's gardens 

A masked bali is in progress in the pa lace. Eboli is secretly in love w ith Carlos and has sent him 
a letter i nviting hi m to an assignation i n the garden that n 1ght. S1 nce. the letter 1s uns1gned, 
Carlos thinks that it is Elisabeth who has sent 1t and, when a masked f1gure enters, he breaks 
into a passionate declaration of his love. Too late he discovers who is hidclen behind the mask. 
Eboli now knows the truth and, like a !over spurned, broods on ways of aveng1ng herself. Posa 
enters w ithout warning and, sensing clanger, threa tens Eboli w ith his dagger, but Carlos pre
vents him from killing her. Eboli rushes out, lea.ving Carlos and Posa alone. Posa adv1ses his 
friend to part with all documents that m1ght incrnninate h1m and to conf1de them to h1m, Posa, 
as a mark of his trust. Hesitatingly, the ln~ante agrees, a hes1tat1on due to the fact that Eboli has 
told him of Posa's new role as hi s father s conf1dant. 

Scene 2. A square in front of the cathedra! 
The popu lace awaits the gruesome spectacle of .a.n auto-da-fe at which hereti cs will be pub-
1 icl y burnt at the stake. The v1ct1ms of the lnqu1s1t1on are leci before the king, who repeats his 
vow to stamp out heresy. As the heret1cs are dragged off to the pyre by sold1ers and the hench
men of the lnquisition and the king 1s about to take his fJlace in the process1on, Carlos blocks 
hi s way and, as spokesman of a delegation of Fle1111sh deput1es, begs l;llS father to sh_ow mercy 
to the downtroclden Flemings and demands to be made the country s regent. Philip brushes 
aside hi s request, whereupon Carlos draws his sword and promises to save Flanders by force 
of arms. The king gives orclers for his son to be arrested, but none of his grandees dares to obey 
him, until Posa steps forward and demands that Carlos hand over his weapon. Bel1ev1ng that 
he has been betrayed by his only friend, Carlos allows h1mself to be leci away _w1thout offering 
any resi stance . Philip promotes Posa to a dukeclom and mders the auto-da-fe to_cont1nue . ~s 
the heret ics go to their death, a voi ce from heaven prom1ses them that they will find Goci s 
mercy in the world to come. 

ACTIV 
Scene 1. The king's study 

Philip has spent the night working at his desk and now ponders on his loneliness. not onl_y as a 
king but also as a man. He feers that Elisabeth has_ never loved h1m and .believes h1mse lf 
surrounded on all s1des by tra1tors. Only in his grave in the Escorial will he find the peace for 
which he yearns. Before passing sentence on his son., hehas asked to see the Grand lnqu1s1to;, 
who he hopes will absolve him. But the olei and blind 1udge not only sanct1ons the lnfante s 
murder in the name of the Holy Cross, he also demands that Posa be turned over to . the 
lnquisition. After a violent inner struggle., Philip y ielcls to the power of the Church and g1ves 
his consent. Elisabeth rushes in and, c la1ming to have been shamefully treated by the court, 
inclignantly demands justice: her jewel case, containing trinkets and souven1rs, h_as been re
moved from her private apartments. Philip revea ls that 1t was taken on h1.s own mstruct1ons 
and invites his wife to open it in his p1·esence. When she 1·efuses, he breaks 11 open h1mself and 
finds the medallion with its portrait of the Infant . Elisabeth protests her innocence: was she 
not betrothed to Carlos before her marriage to Philip? When Philip accuses her of adultery, she 
faints . He calls for help, and Eboli and Posa appear. Philip cannot escape Posa's indignant 
reproach that in hi s whol e vast kingdom he, Philip, is the .o.nly man whom he cannot com
mand. Filled with doubts about h1mself and the world , Philip w1thdraws, followed by Posa . 
Eboli recognises the full ex. tent of her guilt and, overcome with remorse, tell s Elisabeth that it 
w as she who in her jealousy passed on the 1ewel case to the king and th at she herself is guilty 
of the adultery of w hich she suspected her mistress. Appalled, the queen offers her the d101ce 
between life in a convent and a life of exile. 

Scene 2. The prison in the Escorial 
Carlos's secret papers about the rebellion in Fla.nders have been found in Posa's possession 
and, in order to save his fri end's life, Posa has cla11ned them as his own and thus brou g~t down 
on himself the charge of fomenting insurrection. Pos_a now entreats the 1.nfante to cont1nue the 
struggle aga inst oppression in The Netherlands on his behalf, s1nce he h1mself has only a short 
time to live. At that very momen t, a shot r.1~gs out and he falls to the ground, mortally wounded 
by a bullet fi red by a.n agent of the lnqu1s1t1on who has been h1d1ng 1n th; background. Posa 
dies in the arms ot his fr1 end. Philip enters and attempts to return his son s sword, but Ca rlos 
spurns him as th e murderer of his friend. From outside comes the sound of. uproa r, as the 
popu. lace clemand the lnfante's r.elease. Philip confronts the mob as 11 bursts into the pnso~ , 
but only when the Grand lnqu1 s1tor appears and forces the crowd to 1ts knees 1s the king s 
authority restored . 
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ACT V 

Outside the monastery at St. Yuste 
At the grave of Charles V, Elisabeth awaits the lnfante, whom she has summoned here for one 
final meeting. Her thou ghts tum to happier times and her first meeting with Carlos at 
Fontainebl au. Carlos enters and she urges him to fight for the freedom tor which Posa sacri
ii ced his li fe . He promises that he will sav Flanders, nowa wasteland, and rebuild it in Posa's 
spirit. They bid ea h other a touch i ng far wel I, but thei r hopes of meeting i n a better world are 
brutally interrupted by the arrival of Philip and the Grand lnquisitor. Bcfore the lnquisition can 
intervene, however, the spirit of the late emperor appears in the guise of a monk, then disap
pears with arios into the monastery, thereby removing him from the 1·ealm of earthly justice. 
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