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Choć tradycja Verdiowska Teatru Wielkiego w Po
znaniu sięga 1920 roku, kiedy to Ada m Dofżycki 

- pierwszy dyrektor Opery - wystawił Aidę , obejmu
je 42 premi ry i 15 tytułów mistrza z Busseto, Moc 
przeznaczenia doczekała się tylko dwóch realizacji. 
Pi rwsza z nich za czasów Zygmunta Wojciechow
skiego w 1930 pod dyrekcją Bolesława Tyllii. W ob
sadzie premierowej znaleźli się Stanisław Roy, Maria 
Bojar-Przemieniecka, Aleksander Karpacki, Hugo 
Zathey, Wanda Roessl r-Stokov ska, Karol Urbano
wicz - ów ·zeni tuzowie poznańskiej sceny opero
wej. Na drugą realiza 'j, publiczność mu sia ł a czekać 

aż 61 lat! Wtedy to Mieczysław Dondajewski wraz 
z Robertem Skolmowskim przygotował nową wersję, w której wzięli udział: 

Krystyna Kujawińska, Wojciech Drabowicz, Kałudi Ka łudow, Marian Kęp
czyński i Ewa Werka . Po kilku latach opera została wznowiona już z Bar
barą Kubiak, Michałem Marcem, Jerzym Mechlińskim, Jolantą Podlewską 
i Piotrem Liszkowskim. 
Właśnie tę wersj ę w znawiamy po raz kolejny z następnym pokolenie m so 
listów - Magdalena Nowacka, Sylwester Kostecki, Adam Szerszeń, Sylwia 
Złotkowska, pod dyrekcją wybitnego włoskiego dyrygenta Eraldo Salmierie
go . Wieloletnie doświadczenia z tą realizacją, jak i liczne głosy melomanów 
utwierdzają nas tylko w przekonaniu , że o sukces możemy być spokojni. 



Rzecz dzieje się w Hiszpanii i Wloszech 
w XVIII w. 

AKtł 
Po wieczornej modlitwie Markiz di Calatrava 
żegna się ze swoją córką Leonorą . Zmartwio
ny jej smutkiem (którego przyczyny upatruje 
w milości Leonory do młodego, niegodnego 
jej ręki cudzoziemca - Alvara) ufa, iż upły

wający czas pozwoli zapomnieć o ukocha
nym. Marki z odchodzi. 
Powstrzymywane dotąd przez Leonorę emo
cje wybuchają z calą gwattownośrią. Tej 
nocy chce bowiem uciec i potajemnie poślu
bić Alvara, choć nie jest przekonana jeszcze 
o sluszności swojej dec zji. Curra p kuje 
rzeczy, uświadamiając Leonorze jaka kara 
czeka Alvara, jeśli zostanie pojmany przez 
Markiza. Ona waha się, Alvaro przybywa 
jednak o umówionej godzinie, a niezdecydo
wanie Leonory bierze za oznakę ochłodzenia 
uczuć. 

Hałas przedłużającej się ucieczki budzi do
mowników. Gdy do pokoju wchodzi Markiz 
ze służbą - każe aresztować Alvara. Ten, re
zygnując z obrony, tłumaczy obecnym postę
powanie Leonory, winą obciążając siebie. Na 
znak dobrych intencji odrzuca pistolet. Broń 
upada tak nieszczęśliwie, że wypala i rani 
śmierteinie Markiza. Konając, przeklina 
córkę . Zaskoczeni i zdesperowani Leonora, 
Alvaro i Curra uciekają. 

AKT-11 
Odsłona I Oberża w Hornachuelos 

Tragiczn ie zmarłego Markiza poprzysiągł 

pomścić jego syn Carlos. Od ponad roku po
szukuje siostry i Alvara. Ślad zaprowadził 
go do wioski Hornachuelos. Podejrzewa, że 
Leonora ukryła się właśnie tutaj. Podczas ko
lacji w miej scowej oberży próbuje zasięgnąć 
języka. Szczególnie interesuje go osoba, któ
rą przyprowadził do wioski mulnik Trabuco. 
Na chwilę w drzwiach jednego z pokojów 
pojawia się Leonora - przypadek sprawił, że 
zatrzymała się w tej właśnie oberży. Wyco
fuje się dostrzegając brata w tłumie wieśnia
ków - sama niezauważona. Kolację przerywa 
wejście Preziosilli, która z radością zwiastu
je wybu h wojny. Namawia wszystkich, by 
wzięli w niej udział. W nagrodę wróży obec
nym bogactwo i awans . Wszystkim z wyjąt
kiem Carlosa. 
Przemarsz wojsk za oknami oberży przery
wa pochód pielgrzymów i pokutników zmie
rzających do pobliskiego klasztoru. Wszyscy 
łączą się z nimi w modlitwie, modli się tak
że Leonora, błagając Boga o ochronę przed 
bratem - gdy pielgrzymi przechodzą zamyka 
się szybko w swoim pokoju. Tymczasem Car
los próbuje ponownie wypytywać Trabuca 
o nieznajomego. Niemogąc znieść jego na
tarczywości - mulnik odchodzi. Aby dostać 
się do pokoju obcej osoby Carlos proponuje 

niewinny żart , d zięki któremu zobaczyć 

mógłby twarz nieznajomego. Jednak odpo
wiedzialny za bezpieczeństwo podróżnych 

wójt odmawia. a jego prośbę Carlos opo
wiada o sobie, przedstawiając się jako Pe
reda, przyjaciel syna Markiza di Calatrava . 
Opowiada o dramacie swego przyjaciela . 
Słuchając opowieści Peredy wieśnia .y koń
czą kolację i powoli się rozchod7.ą.. Jedna tyl 
ko Pr ziosilla domyśla się prawdy„. 

Odsłona 2 

Poszukując zapomnienia i ukojenia, zując 

przekleństwo „ni ba i ziemi", Leonora trafia 
do klasztoru. Zmęczona nieustanną ucieczką, 
zgnębiona, nie potrafi zaznać spokoju. Oba
wia się przypadkowego rozpoznania przez 
kogoś z pobliskiej wioski, w której historia 
rodu di Vargas jest już powszechnie znana. 
Wie, że odkrycie jej obecności byłoby równo 
znaczne ze śmiercią. Zdenerwowanie wzma
ga także obawa o losy Alvara, którego straci
ła z oczu podczas ucieczki. Sama, zdana na 
własne siły jest zby t słaba, by przeciwstawić 
się losowi. Klęka przed kamiennym krzy
żem i rozpoczyna modlitwę . Błaga Madonnę 

o przebaczenie i łaskę, prosi o pomoc w za
pomnieniu Alvara. Dochodzące z klasztoru 
śpiewy mnichów uspokajają ją, jednak nie na 
długo. Powtarzając ostatnie słowa modlitwy 
pociąga za dzwonek. 

7 

Uchyla się okienko. Brat Melitone oznajmia, 
że wpuści ją do klasztoru dopiero o piątej. 

Leonora nie ustEipuje. Żąda widzenia z oj
cem Gwardianem. Gdy zostaje z nim sama 
wyjawia swe prawd ziwe nazwisko. Prosi, by 
pozwolono jej zamieszkać nieopodal klasz
toru. Z uwagi na pościg brata, oj ciec Gwar
dian proponuje, by wstąpiła do klasztoru. 
Leonora zdecydowanie odmawia. Gwardian 
przychyla się więc do jej prośby. Poleca, by 
natychmiast zebrali s ię wszysc zakonnicy. 
Leonora oddala się z Melitone pozostawiając 
ojca Gwardiana pogrą żonego w modlitwie. 
Za chw ilę pojawiają się zakonnicy, wcho
dzi także Leonora przebrana w pustelniczą 
szatę. Ojciec Gwardian oznajmia, że nowo 
przybyła osoba prosi o schronienie - każe 

przys i ąc braciom, iż nigdy nie zbliżą się do 
miejsca, w którym będzie przebywać. Ten, 
kto złamie przysięgę b(;dzic przeklęty. Resz
tę życia spędzi więc Leonora w samotności. 
Na jej twarzy pojawia się uśmie ·h - dziękuje 

Bogu za przebaczenie i obiecuje poświęcić 
Mu resztę swego życia. 



AKT-Il! 
Trwa wojna we Włoszech. Na przedmie
ściach miasta wznosi się barykada. Bronią 
jej żołnierze i wzięci do wojska wieśniacy, 
którzy przyszli na wojnę z nadzieją wzbo
gacenia się i zyskania sławy. Wszyscy od
poczywają teraz znużeni, czuwa tylko warta 
i Alvaro, znajdujący się pośród walczących. 

Mimo upływu kilku już lat nadal nie może 
zapomnieć minionych wydarzeń. Cierpienie 
przerasta jego siły - pragnie śmierci, liczy, 
że znajdzie ją właśnie w walce. 
Z rozmyślań wyrywa go nagle wołanie o po
moc. Alvaro ratuje życie nieznajomego. Oka
zuje się, że jest nim Carlos, przypadkowo 
znajdujący się przy barykadzie. Obaj przed
stawiają się sobie pod fałszywymi nazwiska
mi i przysięgają dozgonną przyjaźń. Przy 
barykadzie wybucha nagle kolejna potyczka. 
Alvaro i Carlos wybiegają. 
W starciu Alvaro zostaje ranny. Pojawia się 
przy nim Carlos, by osobiście zająć się przy
jacielem. Alvaro odzyskuje przytomność, od
dala lekarza, a gdy zostaje sam z przyjacie
lem prosi go, by przechował, a po jego śmierci 
zniszczył, rulon znajdujący się w walizce. 
Kiedy Alvaro zostaje wyniesiony w Carlo
sie zaczyna budzić się niejasne podejrzenie. 
Otwiera szybko walizę i wyjmuje z niej zwi
nięty plik papierów. Powstrzymuje się jed
nak - przysiągł przecież je zniszczyć. Ale nie 
przysięgał nie zajrzeć do pozostałych rze
czy„. Szybko zaczyna szukać w walizie i po 
chwili wyjmuje portret Leonory. Gdy lekarz 

przynosi wiadomość o udanej operacji Carlos 
wie, że właśnie nadeszła chwila zemsty. 
Nadchodzą powoli żołnierze . Przychodzi 
także Preziosilla z markietankami. Wy
chwala żołnierski los i jak zawsze zaczyna 
wróżyć przyszłość. Duże zainte resowanie 
wzbudza też Trabuco, zajmujący się obec
nie handlem. Żołnierze cisną się ku niemu, 
każdy chce się pozbyć zagrabionych podczas 
wojny przedmiotów. Trabuco wykorzystuje 
sytuację i za bezcen kupuje oferowany mu 
towar Po odejściu Trabuca pojawia się gru
pa rekrutów, przestraszonych czekającą ich 
nieznaną przyszłością. Jednak markietanki 
nie tracą czasu i obiecują zrobić wszystko, by 
uprzyjemnić im żołnierską tułaczkę . Ogólną 

zabawę przerywa Melitone - jest zgorszony 
zastałą sytuacją i nie ukrywa swego oburze
nia na tak jaskrawy gwałt wszelkich zasad 
moralnych. Uwagę od zakonnika odwraca 
Preziosilla. Nie zważając na Melitone intonu
je Rataplan, a następnie wybiega prowadząc 
wszystkich do walki. 
Nastaje świt. Alvaro czuje się już lepiej. Jego 
samotność zakłóca wejście Carlosa, który 
wyjawia swe prawdziwe nazwisko i wyzy
wa go na pojedynek. Alvaro nie chce jednak 
walczyć. Proponuje Carlosowi, by razem za
jęli się odnalezieniem Leonory. Carlos odma
wia - Leonora musi umrzeć. Dawne uczucie 
odzywa się z jeszcze większą silą - by bronić 
Leonory Alvaro przyjmuje wyzwanie Car
losa. Pojedynek przerywa niespodziewane 
nadejście straży, Alvaro decyduj e się wstąpić 
do klasztoru. 

~ĄKT IV 
Odsłona I 

Przed klasztorem grupa żebraków oczekuje 
na codzienną porcję jedzenia. Nadchodzi 
Melitone, szorstko ucisza zebranych i zaczy
na rozdzielać pożywienie. Wszyscy cisną się 
wokół niego prosząc o większe porcje oraz 
kilka przydziałów dla pozostałych członków 
rodziny. Melitone traci cierpliwoś ć. Kobiety 
bez słowa znoszą obelgi, z żalem wspomina
ją tylko ojca Rafaela, jego poprzednika. Me
litone wpada w furię . Ojciec Gwardian, który 
z boku przyglądał się zajściu karci go za brak 
cierpliwości i zazdrość. 
Nagle rozlega się dzwonek przy furcie klasz
tornej. W drzwiach staje Carlos i żąda widze
nia z bratem Rafaelem. Przez ponad pięć lat 
od chwili spotkania przy barykadzie szukał 
Alvara, w końcu udało mu się trafić na jego 
ślad w tym właśnie klasztorze. Wie już, że 
brat Rafaele to właśnie Alvaro i kiedy ten 
nadchodzi Carlos wyzywa go ponownie na 
pojedynek. Alvaro odmawia - wstąpił do 
klasztoru i w ten sposób pragnie odpokuto
wać za swoje grzechy. Jeszcze raz zapewnia 
Carlosa o niewinności i czystości jego siostry. 
Sprowokowany przyjmuje jednak wyzwanie. 

Odsłona 2 

Złudne okazały się nadzieje Leonory. Upły
wający czas nawet w części nie zatarl wspo
mnienia minionych dni i obrazu Alvara. 
Leonora pojmuje, że już nic nie zmieni jej do-

tychczasowego życia. Pragnie umrzeć , tylko 
śmierć może położyć kres jej cierpieniom. 
Nagle dochodzi do niej odgłos zbliżających 
się kroków. Leonora szybko zabiera pozo
stawione przez ojca Gwardiana pożywienie 
i chowa się. 
Z oddali dobiega krótki odgłos walki - gdy 
milknie pojawia się Alvaro z szablą zbro
czoną krwią. Jeszcze raz przelał krew rodu 
di Vargas. Widząc schronienie pustelnika 
Alvaro prosi o udzielenie ostatniego błogo
sławieństwa umierającemu. Z przerażeniem 
rozpoznaje Leonorę. Dowiedziawszy się co 
zaszło Leonora wybiega, a po chwili rozle
ga się krótki, przeraźliwy krzyk - to Carlos 
dokonał zemsty. Śmiertelnie ranna Leonora 
jest jednak szczęśliwa, spełniła się jej modli 
twa. Alvaro jest zrozpaczony - wini siebie za 
śmierć Leonory i czuje się skazany na życie. 
Leonora umiera. 



Historia powstania 

„Teraz stałem się już prawdziwym wieśniakiem, 
mam nadzieję że już na zawsze pożegnałem się 
z muzami i że już nigdy nie najdzie mnie pragnie
nie wzic;:cia do ręki pióra„." 
Tak, 2 września 1859 roku, pisał Verdi z Sant' 
Agata do Francesco Marii Piavego. 
Pól roku wcześniej miała w Rzymie swą premie
rę ostatnia wtedy opera Verdiego (Bal maskowy) 

i - ku zdumieniu przyjaciół i rodziny - kompozy
tor nie myślał nawet o pracy nad następną. Próby 
skierowania ponownie jego myśli na drogę opery 
nie dawały żadnego rezultatu. Zajmował się już 
tylko domem i, z większym niż dotąd zaintereso
waniem, polityką. Trudno się zresztą dziwić - dla 
hi.storii Włoch nadchodził przełomowy moment 
zjednoczenia. Wydarzenia polityczne przysłania
ły całkowi cie inne dziedziny życia, w tym kul
turę. Włosi żyli wtedy wyzwoleniem przez Gari
baldiego południowe] zęści dzisiejszych Włoch, 
bitwą pod Solferino, tworzeniem parlamentu„ 
Dominowały zagadnienia czysto praktyczne, po
lityczno-ekonomicz ne, sztuka została uznana za 
kosztowny luksus. Po trosze wbrew swojej woli, 
w lutym 1861 roku Verdi wybrany został depu
towanym do parlamentu. Na szczęś cie podczas 
jednego z pobytów w Turynie, kiedy to starał się 
wycofać z powierzonej mu funkcji. otrzymał list 
od śpiewaka Enrico Tamberlicka, przebywają

cego właśnie w Rosji. List zawierał propozycję 

napisania opery dla teatru carskiego w Peters
burgu, która miałaby być wystawiona zimą w se
zonie 1861-1862. Trudno przewidzieć, czy Verdi 
przyjąłby propozyC]ę, gdyby nie usilne namowy 
i prośby jego żony„. 

Il 

Po długich wahaniach kompozytor podpisał 

kontrakt i jako temat opery podał sztukę Wikto
ra Hugo Ruy Bias. Odpowiedź, którą nadesłano 

z Rosji można było przewidzieć: cenzura nie wy
dala zezwolenia na wystawianie opery opartej na 
dramacie W. Hugo, którego sztuki w wielu kra
jach, w tym w Rosji, były zakazane (Verdi napisał 
dwie opery oparte na dramatach Hugo - Erna
niego i Rigoletto, w obu przypadkach napotyka
jąc duże kłopoty). Ostatecznie, mając na uwadze 
krótki okres czasu pozostający do napisania opery 



wybral dramat hiszpa11skiego poety Don Alvaro 

o La fuerza del sino (Don Alvaro albo Moc prze

znaczenia). Autor, Angel de Saaverda, Duca de 
Rivas, powrócil. właśnie do k raiu z wygnania, na 
które zostal skazany przez poprzedniego wladcę 
Hiszpanii, Ferdynanda VII, z powodu szerzenia 
treści liberalnych ora z po pierania dzieł o po
dobnej wymowie innych autorów, w tym Hugo. 
Premiera Don Alvara miała miejsce w M adrycie 
w 1835 roku, w 1850 pojawiło się już włoskie tłu

ma zenie F. Sanseve rina. 
Verdiemu podobał się ten utwór, kiedyś propono
wal. go już Operze Paryskiej. Gdy z Petersburga 
przysłano zgodę cenzury, Piave zaczął spou:ą
dzać libretto. Dramat zawicral wiele opisów pla
stycznych, które Verdi polecil zachować w dida

skaliach. Oczyw i ście libretto musiało odbiegać od 
oryginalnego dramatu, akcja została uproszczo
na i dostosowana do wymogów sceny operowej, 
rządzącej się innymi prawami. Zmiany wynikały 
też po części z przyjęcia wl.oskiego tłumaczenia 

dramatu, które - Jak większość tlumaczeń - n ie 
oddawało w peł ni treści zawartych w wersji ory
ginalnej, zatracona zostałam.in. charakterystyka 
postaci poprzez zastosowdJnie dialektu czy zróż
nicowanie stóp metrycznych. Zadanie to musiało 
więc spaść na warstwę mu7.yczną. 

Podczas pisan ia opery Verdi współpracował sta
le z librecistą, żądaiąc e limin a CJ i wielu wątków, 
prostoty i zwięzłości, ok re ślal liczbę we rsów 
i metrum. Poprosił też Clarę M affei o zezwole
nie na wykorzystanie kilku frag mentów z Obozu 

Wallensteina Friedricha Schillera (w ten sposób 
powsta ła scena w obozie wojskowym). Schiller, 
którego dzieła opracowywał muzycz nie JUŻ trzy
krotnie (Joanna d'Arc, Zbójcy, Lu i za Miller), był 
jego ulubiony m autore m obok wspomnianego wy
żej Hugo i Szekspira. Cała trójka zna la z ła też od
bicie w pisanej właśn ie operze : Schiller poprzez 
wykorzystanie fragmentów z Obozu Wallensteina, 

Hugo „obecny był" podczas precyzowania zasad 
dramaturgicznych, Szekspir w przedstawieniu 
humanitaryzmu, zlożoności postaci. 
W ogólnym zarysie opera ukończona została w li
stopadzie 1861 roku, brakowało tylko instrumen
taCJi. Verdi zaczął się JUŻ jednak przejmować stro
ną wykonawczą, prawidłowym rozdzieleniem ról. 
Zachowana korespondencja wska zuje, jak duże 
znaczenie przywią< y'val przede wszystkim do 
praw idłowego obsadzenia roli Preziosilli (w pier
wotnym zamyśle rola pisana była dla sopranu), 

brata Melitone (baryton brillante) i ojca Gwar
diana (bas profondo). 
W grudniu 1861 roku Verdi z małżonką Giuseppi
ną Strepponi wyjechał do Petersburga. Niestety, 
dopiero na miejscu okazało się, że primadonna, 

mająca śpiewać rol i,: Leonory była niedysponowa
na. Kompozy tor nie wyraził zgody na proponowa
ne za tępstwo i opuścił Rosję. Udał si c,: prosto do 
Londynu, gdzie z okazji Światowej Wystawy miał 
być wykonany Jego Hymn Narodów. 
Do Petersburga powrócił we wrześniu następne
go roku, dwa mie siące prz ' cl pwmiuą. Ricordi 
miał ju ż wydrukowaną pa rtyturę dla potrzeb te
atru w M adryc ie, w którym opera mi.ała być wy
konana zaraz po pr mierze w Rosji. Obsada pra
premierowa przeds tawiała się znakomicie, dla 
pełniejszego jeszcze sukcesu, zgodnie z obowią 

zującą wówcza s tradycją, śpiewająca rolę Leonu
ry Caroline Barbot przedstawiła się publiczności 
biorąr u dz ia ł w M oskwie w przedstavvie niach 
Trubadura i Balu moskowego. Ope ra wysta\ io
na zos ta ta 10 listopada 1862 roku. W głównych 

publiczności, pozostawiaj4cej teatr pusty, gdy 
grają opery niemieckie, a nadbiegającej tłumnie, 
gdy tylko zapowie siQ tern lichy towar w rod zaju 
Bolu maskowego, Mocy przeznaczenia etc. Wy
obraź sobie, że odbyło się już osie m przedstawień 
Mocy przeznaczenia w teatrze stale przepełnio
nym. [„.J Cesarz, który był obecny dopiero na 
czwartym przedstawieniu, gdyż przeszkodził 

mu sil ny ból oczu i gardła, wywołał Verdiego po 
nazwisku, zaprosił go do swojej lo ży, gdzie wraz 
z cesan.ową obsypał go mnóstwem pochwal..." 
Organi:.rntorem wspomniane] wyżej przez panią 
Strepponi nagonki n ie była oczy w iście „partia 
niemiecka" lecz młodzi kompozytorzy, którzy 
walczyli o szkolą n ct rndową i którzy rze czyw iście 

byli pełni pogardy dla z dobywające] ca ł ą Europę 

opery włoskią Tym , któr :1,y utworz li nie długo 
par tiach wys tąp ili: Caroline Barbot (Leonora), potem słyn ną „potężną gromadkę" opera e r
Enrico Tamberli c:k ( lva ro), Francesco C ra z iani diego wydawal a się skos t niała i konwencjonalna 
(Ca rlos ), Gian Fra nco Ang e l in i (Gwa rdian), Con- - ich działa nie pn~e pojone by ło bow iem aspiraqą 
sta nce N n tier-Didiee (Preziosilla). 

Premiera 

Zakończyła s ię sporym sukcesem Verdiego - po 
przeds law i<•niu wielokrotnie wywoł yv,ra n y by ł na 
s ce nę, ot r zymał też od ca ra order Św i ę te9 0 Sta 
nis ława . Du ża cz (~ ś ć pub! i czności opowied L: iała 

się Jed ncik przeciwko kompozy torowi, urządzają c 
nagonkę w prasie, a po tr zecim przedstawieniu 
wroq ą d emon s tracj ę . Zon a ercl icgo tak oto do

nosi ła o sytuacji w Pete rsburgu: „Opera poszta 
dobrze , na przekór bolesnemu wykrzywianiu siQ 
pa r tii niemieckiej, k tórej z re s ztą szczerze współ

czu1ę, gdyż krzycząc od tylu la t. że opery nie
mieckie są najlepsze , spotyka się ze sprzec iw m 

1; 

stwou.enia sztuki nowej, na rodowe j, pr:t.c pe lnio
nej rodzimą kulturą. 



Należy pamiętać, że w okresie premie ry Mocy 

przeznaczenia Petersburg był stolicą polityczną , 

w zakresie opery będąc jednak miastem prowin

cjonalnym, nawet jeśli dość ważnym. Zamówie

nie opery u Wiocha kompozytorzy rosyjscy od

czuli bardzo boleśnie . Działanie Aleksandra II 

nawiązywało do polityki repertuarowej Kata

rzyny II, która zapraszała na dwór carski kom

pozytorów włoskich (np. Cimarosę czy Paisiella), 

manifestując w ten sposób pogardę dla tego co 

narodowe, rosyjskie. Nie należy się więc dziwić, 

że przyjazd Verdiego wywalał w środowisku 

muzycznym zaniepokojenie i obawę , a w konse

kwencji demonstracje. 

Druga wersja 

Z Rosji państwo Verdi udali się do ad rytu, 

gdzie na początku 1863 roku odbyła się premiera 

hiszpańska. Opera przyjęta została bardzo cie

pło prz z publiczność , natomiast prasa odniosla 

się do Verdiego obojętnie albo wrogo. Przede 

wszystkim zarzucano kompozytorowi profanację 

dramatu hrabiego de Rivas. Przy puszcza się, że 

kryty ·y wyrazili w swych recenzjach opinie sa

mego autora dramatu {jest to częs ty zarzut pod 

adresem kompozytorów, sz zególnie gdy piszą 

muzykę do literatury wyjątkowo cenionej w da

nym kraju). W M adrycie dokonał erdi drobn eh 

zmian w partyturze, opera wykonana została 

bowiem przez solistów o mniejszyc h umiejęt no

ściach wokalnych. Mimo różnorakich zarzutów, 

d zieło przyjmowane bylo wszęd z ie bardzo życz

liwie. Publiczności nie podobala się jednak akcja 

obfitująca w nieprawdopodobne sytuacje , kryty

kowano też rozmiary opery. Przez sześć lat myślał 

Verdi nad sposobem jej „ulepszenia", w teatrach 

radzono sobie natomiast bardzo różnie, m.in. 

usuwając postać brata Melitone (Wiedeń 1865). 

W roku 1867 Verdi zaczął szukać nowego libre

cisty, Piavc został bowiem sparaliżowany. Wybór 

padł na Antonia Ghislanzoniego. W rok póżniej 

opera wystawiona zostala w swej nowej wersji, 

w mediolańskiej La Scali, gdzie odniosła olbrzy

mi sukces. W ten sposób Verdi powrócił też do 

teatru, który przez wiele lat był świadkiem jego 

pierwszych tryumfów. 

Moc przeznaczenia wystawiana jest dzisiaj w wer

sji z roku 1869. W zakresie samej akcji scenicznej 

utwór zmieniony został w stosunkowo niewielkim 

stopniu - przekształceniu uległ przede wszyst

kim krytykowany final opery (Alvaro nie popeł

nia samobójstwa). zmienił też Verdi następstwo 

scen w 2. odsłonie III aktu . Mimo oczywistego 

poprawienia sytuacji scenicznej odsłona ta nadal 

daleka jest od doskonałośc i, stąd też wielu reż. y

serów i dyrygen tów dokonuje czqs to zmian kolej

ności scen według wlasnej koncepcji realizator

skiej (także w prezentowanej właśnie realizacji 

następuje przesunięcie duetu Carlosa i Alvara 

na koniec odsłony). Zasadnicze jednak zmiany, 

jakich dokonał Verdi w wersji mediolańskiej 

dotyczą przede wszystkim warstwy muzycznej. 

Całość ope ry otworz ył uwerturą, którą zastąpił 

istniejące pie rwotnie pre ludium. Do zawartych 

w nim tematów dopisal dwa następne. Wszystkie 

motyw y przekształ a w dalszym ciągu uwertury, 
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w samej jednak opn ze losuje j<' w ich pic rwotn 'i 
postaci. Zjawisko to nowe, bowiem w większośc i 

prz padków uwe r tur pisane był y na zasadzie 

kompi lO\ a n ia te matów zaczerp ni tych z same j 

opery. Tutaj jest a kura t odwrot nie - w 1ra kc il~ 

ope ry cy tuje c rd i uwc rlurQ. Z w i Qkszą też l roską 

starał się oddać treści zawarte w lib re tcie . 

Kornpoz lor skupił się jednak nie na akcji sce n icz

nej lecz na przeżyc i ach cmoc jond !no-ps ychi cz

nych bohaterów i l Jlementy" ysuną ł na pierwszy 

plan. M uzyka okreś la stany duchowe poszczegól

nych postaci, uzupełnia je , oraz - na przekór s ł o 

wom pokazuje prawd,; .i w stan psychiczny boha

terów. W Mocy przeznaczenja ele me nt y muzyczne, 

slużące temu v laśn ie celm i, znajdują pe ł ni ejsze 

niż wcześniej, bardziej konsekwentne zastosowa

nie, z wi~kszą pr cyzją określaj ą osoby dramatu. 

N ie ykraczają je dna k poza typov y dla Verdiego 

sposób wyraża nia. Opracowanie sceny śmierc i 

Leonory, sceny rytua lnej w groci cz sceny bata

list ycznej może być porównywalne z podobnymi 

sce na mi w innych ope rach. 

Z łatwością też zauwa żyć moż na analog ie; 

w przedstawianiu s tanów emocjonalnyc h (cier

pi n ia, płaczu , ś mie ·hu itd. ). Wszystkie te ele -

me nty sparocii ował e rd i w ost ·1tnic j ope rz 

- Falstaffie. Poi.vszechnie uważ.a się, że naj słabsz ą 

str ną Mocy przeznaczenia jes t jej libre tto, obfitu

j ące w dłu żyzny i absurdalne miejscami sytuacje. 

Można jednak przypuszczać, że Piave skonstru

ował je na wyraźne ż czenie Verdiego, być m oże 

jednak nie potrafił oddać w pełni za miarów kom

pozytora ... Dla e rdiego najważniejs zy w libretcie 

był zawsze w z eł d rama turgiczn y, tragedia boha

le ró' i wszystkie skład n iki libretta I mu właśnie 

przyporządkował. Tutaj jest jednak inaczej Moż

na ą c! z i ·., że obok historii glów n eh pos tac i ope

ry ch cial Vt~rd i poka zać La k ż<' życ ie , w ca ł ym jego 

boga lw ic , p iQknie, ale i okrucieństw ie . Dramat 

ytuacji miPsza si ę w ope rze drama te m psycho

logicznym bohaterów, wszystko dokon je , ię na 

za sad zie kontra stu. Dol czy to zarówno po7iomu 

akc ji i jej wy mow y, ja k i budowy for mal nej ope
ry (t ragizm - groteska , Jud - a rystokra ja, śmierć 

Jako kara i jako wyz olenie, op ra włoska · fran

cuska g ra nd-opera). W daje si ę , że zes tawienie 

obok siel.iic; oclmionn yc h sytuacj i, e le me ntó w, ich 

tra nsfu zja może stano\ ić · war to ś ci utworu, J go 

orygin a lnośc i i niezwyklośc i . 

Na zakończenie wspomn ieć należy, że \ 1882 

Verdi - z ni ech c i ą wprawdzie wyra zi ł zqod f~ na 

wy tawie nie ope ry w skrócone) pos taci w T heatre 

ltaliens w Paryż u. Nieste ty do dzisiaj nie od na l -

ziono autografu ani partytury, zachowa! się tylko 

wy iąg forte pianow y. Punkte m wyjś ia j s t dru 

ga we rsja op ry, w której wykorzysta ne został y 

jedn a k fragment y z 1862 roku, szczególnie tam, 

gcl z i wersja mccliola11 ska nastr cza ' ykonaw
com d u ży ·h kłopotów. Sporo fragmentów zos tało 

sk róconych , wy rzucono ca łkow i ie postać Melito

ne, op rq rozsze rzono jc d nie o inlN m ' ZZO typu 
p ot-pourri, które umieszczano przed czwa rtym 

aktem. Z mieniono t -• ż formę śmierci M arkiza di 

Calatrava , ka żąc mu zginąć w pojedyn ku . W tej 
postaci opera wykony\ ana była przede szyst

kim w kra jach romańskich, ostatni raz w 1931 

roku w Bruk ·e li, w Theat re d la Monnaie. 



Już od zarania dziejów ludzi.e wierzyli w moc 
przeznaczenia. Jak inaczej mieliby tłumaczyć za
dziwiające przypadki. niespodziewa ne zrządze 

nia losu czy pech, który ni stąd ni zowąd odbiera! 
powodzenie i pomyślność? Starożytni Grecy wie 
rzyli, że losem bogów i ludzi rządzą nieubłagane 
Mojry, trzy prządki odziane w bie l: Kioto wije na 
kołowrotku lnianą nić lud zkiego żywota , Lache
zis wymierza długość \; ą, tku, a z łowróżbn e noży

ce w dłoniach Atropos, ni e ubłaganie z nacz ą jeqo 
kres. Greckie słowo moirn ozna zalo po prostu 
los. Sęd z i \ e greckie prządki by ł y - jak powiada 
Platon - córami Ananke , Konieczno ści. Pojavv i ają 

si~ także w mitologii rzymskiej - tu rn a ne były 

jako Pa rki, bóst\ a na rod zin . To one w chw ili, 
w której człowiek przychod zi ! na św iat, wy7. na
cza t r mu Jego d ol ~ . Ludzki los , wys nuwa ny n a 
kołow rotku bezli tosnego przeznacze nia , był wi c 
z gó ry pr7.ev 1d zia n - gd y Kioto przę dła n i(' b ia 
ł ą , c z ł ow i ek d oz nawał szczę cia . kied czan ą 

- czf'k a ly go d ni SJ'Ilu tku . J a k p rzekonywa ł Zeus 
słowam i Ow id ius r.a : cho ćby runqlo n iebo, za pisy 
rzeczy t rwa1 ą . Przek 1J 11 a n il ' o predestynacji dzi(' 
li l ze sla roży l n y rni świ~ty Augusty n, który głos i! , 

i ż k zla H ludzkieno l.y ia za l c> ży od woli Boga . 

Dziś niechętnie przystajemy na tak fatalistyczne 
wizje, niechętnie poddajemy się mocy przeznacze
nia, którą wolimy nazywać przypadkiem, trafem, 
zbiegiem okoliczności. Nawet w toto-lotku poszuku
jemy raczej „systemu" niż uśmiechu losu. Człowiek 
współczesny nie godzi się z koncepcją losu zapisa
nego w gwiazdach, woli świadomość, iż przyszłość 
zależy tylko od niego, nie może jej odczy tać żadna 

cl J ficka kapłanka .. A jednak kwestia ta nieustan
nie nas niepokoi, wciąż s łyszymy w trzech pierw
s1.ych nulach \!Symfonii Ludwika van Beethovena 
owo stukające do wrót przeznaczenie. 

Verdi i literatura 

Kied y ' rok u 1.8n p rzyszedł na świat Giuseppe 
erdi. p rzy jego kołysce Parek zapew ne nie było . . 

Św i at wkracza j w erę nowoczesnoś c i: od k ry to już 
elektryczność , lzia la I wciąż niedo skonały l le 
~p-a f , a od pie rwszego lotu ba lonf' m minę ło trzy
d:1.icsc i la t. Ju ż za rok <1ng ie lsk i w yna la zca , Geor
ge tephcn ·on , m i ał zbuclo dt' swoj ,t lokorno tyv" ' 
Jstn idla l r..1k ż. c .-z zepionka przeciwko ospie - w y
dawa(' by siq mog ł o, że oto czlowiek, s i l ą swego 
1uz unrn zd oł a pokona (· ś l epą moc przeznaczenitl, 
t)swoi grnż 1w ż w ioly, ucz yn i św i a t sob iP pocl ]P
gły m. Sa nt c·rd i mr1g l na brc1<" u fnośc i we wla sn0 
o.ił y - sy n skru1 11 1wyo kct rczmilrza spod 1-' a rmy 
zaczął swoj ą mu zyn~. ll i! t> rłukac i ę u wiej. k icqo 
or ~1 a n is ty. i0ma l JUl. prz •ch y t rzy ł !cis: u k o ri c zył 

s tudia muzyczne, zdobył tlt1l.ir4 posa cł q i rękę 

u koc hane1, do brze urndzoncj. kobiety. I wlaś niP 

w tedy p rzt'Z nacz ni e u ka za Io swą mo t : ś 111 i N e· 

odebra ld mu C'ó r k ę , syna i młod z iut k ą żonę . Moi
ry okazcJły się n i e u bła~1a ne . 

oże w!a ·nic cł l a t 0go Verd i - t a k że i w póż 

n i<'js zy m c·za sie, ki e ly Jo. okaza l s i~ d la nie.i n 
łaskawszy - częs to szukał ins p iracj i d la wych 
dzwl op<'rowyt h wśród fa bll l J1terac k ich . Rok 



1839, da ta operowego debiutu kom pozy tora, to 
l? as rozkwitu powieści realist cz nc j. SwojP \ icl
ki l' pow ieści w ydawd li wóv czc1s , Dicke ns, Ste n
dha l i Balzct k . ordicgo fascynowała j0dnak inna 
lite rc1lura: opow ieści o\ i. lki ch nami~tnościrtch, 

o lud z iach he ro icznie zmagnjąc , eh s iQ z losem. 
Przez szcś C:·d z ics iq l twórczych la l hc: tn ic sięga \ 

po w idki ~ d 7 i c ła : Willia ma Szekspira, George'a 
Byrona, Fryderyka Schillera, lcksa ndrct Duma
sa, Eugeniu sza Scribe'd i Wiktorct Hugo - utwor . 
wybitnych ro mc1n tyków. J ego „nadworny" libreci
sta , Fran cesco Piave, uprdszczał m anclry fa buł, 

tak by dały siQ opow i ed z i e ć nd operowej scenie. 
To, co Piave skraCdł i urn n ic·jsza l. Vcrd i pow i~ k
szał i wzbo ~Ja c1t d źw iękam i mu zyki. J N!en z c1 u
torów, po któr ych si ~gną ł \ !osk i komi oz tor, 
zawdz i ~cza mu mi ,dz narodową, ni eśmi e r te ln · 

sław - jest n im hiszpa r\ski poe ta ngel de Sa 
a cdrn y Ramirez de Baq u0dano. k i ążę Ri vas , 
autor dra matu Don Jvaro o Jo fucr zc1 del sino. 

Kim był Angel de Saavedra? 

Hiszpai1ski po ta z XlX " iPk u j s t właśc i wie nie· 
znany po lskiemu c:ą lelnikow i jC'go u t> ory nie 
byt y tłumaczone na jGl'Yk polski. a postać ks ię 

·ia d . Riv<1s .wst wlaś iw ie zapomn iana . Dziwi 
to tym bard z iej, że ironicznd s ił a histo rii (a m • J Ż (' 

moc p rz r.z naczen ia) mog la - cho<" ni0 w iemy tego 
na pewno - sk rzyżm c:11·· losy pol ·kich żoł ni erzy 
n a poleońskil h i hiszpańsk iego magnata . Saavc· 
dra bronił bowiem swojej ojczyzny przed napo 
leoń kim najazdem. w któr ym brali udział także 

Pol ac , niegdysiejsi obroflcy własnej ojczyzny. 
Ang 1 de Saavedra y Ramirez de Baquedano był 
n ieod roclnym synem S\ ej ' pok i: burzli wej. peł

nej przccz ności. id ea łów i. emocji. Przyszedł na 
świat 10 marca 179 1 roku w Kordobie , jako drugi 
syn księcia Juand Martina de Saavedra. Rodowy 

Lyt.11l. ks ir;c ia de Rivas . przy padł za te m w ud zia l0 
jego sta rszemu bra tu . M i ał za ledwie szesnaście 
la t, gd y opu sc il elita rną szkołę w Mad ryc ie, b 
w szerega h wojsk kast lijskich bi · si o niepodle
gto ś( ojczyzny. Woina z c:i rm ią napoleońską niemal 
ni e odebra ła mu L.yc ia - w roku 1809 zos lil ł ci.ęż ko 

rdnny i \ yjeclrn ł do Kadyksu. Zapew ne l'.c1d zia 
ł ała tu moc p rz<~z na c%.e nia: wlasnie w Ka ł yksie 

pozna ł anuela Jo.(; Quin tanę i ar tin ('za de la 
Rosa , cl\ óch nnjzna mien itszych pisa rzy hiszpań 

sk ich lego czasu. a przy ty m wpł wowych polity
ków. Być może , iż właśn ie ta znajomość sp ra i ła . 

że gdy w wieku dwud ziestu dwóch ldl ngel de 
Saa c lra za ko!'lcz il słu żb wojskową. postano ił 

poświęcić si pracy pisa rskiej. 
Schron il si ' przed świat m w cichej SPw ill i i je sz
cze w t m samy m roku opublikowd ł pi erwszy 
tom s1 oich wierszy, w nas t pnych latac h nap i sa ł 

kil ka t ragedii, wystawionyc h z powodzN1if'm na 
hiszpa1isk ich scenach. Niespokojny, roma nt ycz
ny du h ni edłucro wy trzyma ł \ odosobnieni u 

- j uż w roku 1820 Saavedra znala zł si w gronie 
posłów do parlamentu hiszpańskiego (tz . Ko r
tezó ). Libera!< iP ze zgromadzenia Kortezów 
przec iwstawia li s ię polit ce hi szpań skiego kró
la F0rdynancłd Il I, k tóry dążył do restauracji 
ustroj u absolut ystyczneg o wb 1·cw postępowej 

Kons ty tucji z Kctdyksu, obowiązuiącej od roku 
1812 . aaved ra zna l a zł . i ę w gronie rebe lian
tów, k órzy broniąc demokraty ·znych idea łów 

- m i ~zili królu. w Kadyksie. DcspotyL·zny \ ł a d-

ca n i pozostał mu dłu żny i gcl tyl ko odz skal 
władz . wydał na przysz łego ksi Qcia de Rivas 
wyrok śm i<~ rc i. Saavedra po raz kolejny uszedł 
z ż cie m - ucie kł przez Gibrdltar rlo nglii. Póź 

niej za mieszka! na Malcie, we Włosz eh i wresz
cie we Francji, gdzie - jako utdl entowany mala rz 

- pm adzil szkolę malars twa i utrzy mywa ł się ze 
sprzNlci :ly własnych obrazów. Czas wygnania to 

dla pisarza ok res fascynacji angielską poezją ro
mant ycz ną i francuskim dramatem - w roku 1830, 
w Paryżu odbyła się głośna premiera Hernaniego 
Wiktora Hugo. Po spektaklu na widowni rozegra
ła się prawd ziwtl bitwa między zwolc·mnikami no
wej, romantycznej sz tuki, a obrońcami klas ycznej 
tradycji. Podobno aa edra był na tej premierr.e ... 
zapewne wś ród reb I iantów, skoro pracowa ł już 

nad romantyczn 1 m poematem w 12 pieśniach El 
moro expósito, rozgrywają ym się w mrocznej at
mosterzc hiszpa ńskiego średniowiecza . 

Historycy literatury uważają, że dz ie i1 prem iery 
Hernaniego to data wp rowad zenia na sceny fran
cuskie d ra matu roma ntycznego. Identyczną rolę 
odegra ł w Hi szpanii dramat Saavedry Don Alvaro 
o Ja fu erza dcl sino (Don A lvaro czyli si/a przezna
czenia). Utwór ten zos tał napisa n· i w ystawiony 
w Teatra de l Pri ncipe 22 marca 1835 roku, ju ż po 
powrocie pisa rza do ojczyzn po śmierc i Ferdy
nanda VII ogłoszono amnestię i w 1834 Saavedra 
mógł wrócić do Hiszpanii. I znów zad zia ła ła moc 
przeznaczenia : w tym samym roku umarł jego 
s tarszy brat. A jako że nie pozostaw il po sobie po
tomka. spadkobicr ą rodowego majątku i t y tułu 
zosta ł Angel. Premiera Don Alvaro była widkim 
sukcesem: księc iu Rivas przyniosła stawę, a sztu
ce romantyczne] - zasłużone miejsce w hiszpań
skich salonach literackich. 
Ciekawe, że im ba rdzie] romantyczna stawała 
się jego sztuka, tym spokojniejsze okazywało się, 
burzliwe dawniej, życie jej autora. Książę de Ri
vas przez wiele lat zajmował się polityką - jako 
minister, premier, a mbasador o dość umiarkowa
nych poglądach pol itycznych. W swych gustach 
literackich pozostał jednak niezmienny: do dziś 
uznawany jest za jednego z wybitniejszych przed
stawicieli hi szpańskiej literatury romantycznej. 
Z mad 22 czerwca 1865 w Madrycie , ale jeszcze za 
jego życia Francesco Maria Piavc i Giuseppe Verdi 
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unieśmier telnili jego bohatera, Don Alvaro. Ope
ra Moc przeznaczenia została wystawiona po raz 
pierwszy w Pe tersburgu . Dramat Don Alvaro pozo
sta ł najwiqkszym d ziełem Saavcdry, rozsławionym 
prze <: e rdicgo i Piav go jeszcze za życia pisarza. 

Kim jest Don Alvaro? 

Gmin widzi tylko w tym posępnym oku 
$wiadectwo zbrodni i pieczęć wyroku ; 
Pilniejszy badacz odgadnie z wejrzenia 
Wielkość umys!u. zacność urodzenia, 
Dary, niestety, zbyt ź le umieszczone. 
Skalane zbrodnią, smutkiem przetrawione -

Takimi słowami charakt ryzował Byron tytuło

wego bohatera powieści poetyckiej Giaur. Fabuła 
utworu n ic obhtuje w niespodzianki: to historia 
wielkiej, lecz za kazanej mi łości, zdrady i zems ty 

- jednak opo iedziana w sposób taj emniczy, na
strojowy. dramaty zny i pełen niedopowiedze!'I. 
Powieść Byrona ukaza ła się w roku 1813 , a jej 
bohater stal się symbolem romantycznej oso
bowości, pierwowzorem człowieka epoki. Szla
chetny w swym nieszczq ściu, b .zkompromisowy 
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PERSGN AGGI 
Il Marchese Di Calatrava 

Basso 

Leonora 
suoi figli, Soprana 

Don Carlo di Vargas 
Bari tono 

Don Alvaro 
Tenore 

Prezio sill a 
giovane zingara, Mezzo-Soprana 

Padre Guardiano 
Francescani , Basso profondo 

Fra Melitone, 
Baritono brillante 
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Curra 
cameriera di Leonora, Mezzo-S oprana 

Un Alcade 
Basso 

Mastro Trabuco 
mulattiere, poi, rivendugliolo, Tenore 

Un Chirurgo militare spagnuolo 
Ten o re 

Coristi: Mulattieri. Peasani spagnuoli e italiani; 
Soldati spagnuoli e italiani d'ogni arma; 

Ordinanze relative; Reclute italiane; 

Frati Francescani; Poveri questuanti. 
Coriste: Paesane e Vivandiere spagnuole 

ed italiane; Povere questua nti. 
Ballo : Paesani, Pa.esane e Vivandiere spagnuole 

ed italiane; Soldati spagnuoli ed italiani. 
Comparse: Oste, Ostessa; Servi d'osteria; Mu

lattieri, Soldati italiani e spagnuoli d'ogni arma; 
Tamburini; Trombe; Paesane e Fanciulli delle due 

nazioni; Saltimbanco; Venditori d'ogni specie. 

OBSAD.A-
Markiz Calatrava 

bas 

Leonora di Vargas 
jego córka, sopran 

Don Carlos di Vargas 
jego syn , baryton 

Alvaro 
Metys, potomek królewskiego rodu Inków, tenor 

Preziosilla 
mfoda Cyganka, mezzosopran 

Ojciec Gwardian 
franciszkanin, bas 

Fra Melitone 
baryton 

Curra 
pokojówka Leonory, mezzosopran 

Alkad 
bas 

Mastro Trabuco 
poganiacz mu!ów, później handlarz starzyzną, tenor 

Chirurg w wojsku hiszpańskim 
tenor 

Poganiacze mułów, hiszpańscy i włoscy wieśnia
cy, hiszpańscy i włoscy żołnierze wszystkich 

rodzajów broni. ordynansi, włoscy rekruci, mnisi 
franciszkańscy, żebracy i żebraczki. hiszpańska 

i włoska ludność wiejska i markietanki (chór) 

AKTł 

Spagna ei talia. 
Vers o la meta del XVIII secolo. 

Scena I 
Siviglia. Una sala tappezzata di damasco con 
ritratti di famiglia ed arme gentilizie, addobbata 
ne/lo stile del secolo XVIII, pero in cattivo stato. 
Di fronte, due fin sire; quel/a a sinistra ch1usa, 
l'altra a destra ap r ta e praticabile, dalia qua-
le si vede un cielo purissimo, illuminato dalia 
luna . e cime d'alberi. Tra le finestre e un grande 
armadio chiuso, con tenen te vesti, biancherie, 
ecc. Ognuna delle pareti laterali ha due porte 
La prima a destra della sp ttatore e la com une; 
la seconda mette alla stanza di Curra. A sinistra 
in tondo e l'appartamento del Marchese, piu 
presso al proscenia que/lo di Leonora. A mezza 
scena, alquanto a sinistra, e un tavolino coperto 
da tappeto di damasco, e sopra il medesimo una 
chitarra, vasi di tiori, due candelabri d'argento 
accesi con paralumi, sola lu ce che schiari ró la 
sala . Un seggiolone pr so il tavol ino; wi mobi le 
con sopra un oriuolo tra le due porte a destra; 
altro mobile sopra il qua le e il ritratto tutta ligura, 
del Ma rchese appoggiato alla parete sinistra . 
La sala sara parapetta ta. 

!J Marchese di Calatrava, con lume in mano, sta 
congendandosi da Donna Leonora preoccupata . 
Curra viene dalla sinistra. 

Marchese (abbracciandola con affet to) 
Buona notte, mia figiia . Addio, diletta ... 
Aperto ancora e quel veron. 
(Va a chiuderlo) 

Leonora (tra se) 
Oh, angosc ia! 

Marchese 
Nulla dice il tuo amor? 
Perche si triste? 

Leonora 
Padre „. signor„. 

Hiszpania i W!ochy. 
Polowa XVIII wieku . 

Scena I 
Sewilla. Pokój obity adamaszkiem z portretami 
rodzinnymi i rodową bronią, urządzony w osiem
nastowiecznym stylu, jednak w z!ym stanie. 
Naprzeciw widowni dwa okna; okno z lewej 
zamknięte, okno z prawej otwarte. Widać przez 
ni pogodne niebo rozjaśnione wiat!em księżyca 
oraz czubki drzew. Pomiędzy oknami duża zam
lrnięta szafa na ubrania, bieliznę itp. a każdej 
z bocznych ścian dwoje drzwi . Pierwsze drzwi po 
prawej stronie widzów to drzwi wejściowe; dru gie 
prowadzą do pokoju Cu rry. Po lewej w glębi apar
tament M a rkiza , bliżej proscenium apartament 
Leonory. Pośrodku sceny, nieco na lewo, stolik 
przykryty adamaszkowym bieżnikiem, na nim 
gitara, wa zony z kwiatami, dwa srebrne świeczni
ki z palącymi się świecami i z kloszami, stano
wiące jedyne oświetlenie komnaty. Obok stoliczka 
fotel; pomiędzy dwojgiem drz wi po prawej stronie 
mebel, na nim zegar; przy lewej ścianie inny 
mebel, nad którym wisi obraz przedstawiający 

ca lq postać Markiza. Do pokoju przylega balkon 
otoczony balustradą . 

Markiz Calat rava , trzymając w ręku świecę, 
żegna się ze zmartwioną Donną Leonorq . Curra 
wchodzi z lewej strony. 

Ma rki z (obejmując z czu!ością Leonorę) 
Dobranoc, córko. Żegnaj, kochana 
Balkon jeszcze otwarty 
(Idzie go zamknąć) 

Leonora (do siebie) 
Boję się' 

Markiz 
Nic mi nie powiesz? 
Czemu się smu isz? 

Leonora 
Ojcze ... panie ... 
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AKT J. 
Marche se 
La pura aura de' campi 
pace al tuo cor donava. 
Fuggist i Io straniero di te indegno. 

A me lascia la cura dell'avvenir; 
nel padre tuo confida che t'ama tanto. 

Leo nora 
Ah, padre! 

Marche se 
Ebben, che t'ange? Non piange r. Io t'adoro. 

Leonora (tra se) 
Oh, rimorso! 

Marchese 
Ti lascio . 

Leonora (gettandosi tra le braccio del padre) 
Ah, padre mio! 

Marchese 
Ti benedica il cielo. 
Addio. 

Leonora 
Addio. 

(Il Marchese bacia Leonora e va nelle sue stanze). 

Scena II 
Curra segue il Marchese, chiude la porta ond'e 
uscilo, e riviene a Leonora abbandonatasi sui 
seggiolone piangente 

Curra 
Temea restasse qui fino a domani. 
Si riapra il veron . 
Tutto s'appronti, e andiamo. 
(Toglie dall'armadio un sacco da nolle in cui ripo
ne biancherie e vesti) 

Leonora 
E si amoroso padre, 
avverso fia tanto ai voti miei2 
No, no, decidermi non so. 

Markiz 
Świeże wiejskie powietrze 
Pokój wróciło twemu sercu. 
Uciekłaś przed cudzoziemcem, co nie był ciebie 
godzien. 
Mnie zostaw troskę o twą przyszłoś ć; 
Zaufaj swemu ojcu, który tak bardzo cię kocha . 

Leo nora 
Ach, ojcze! 

Markiz 
Powiedz, co cię gnębi? Nie płacz, kochanie. 

Leonora (do siebie) 
Dręczą mnie straszne wyrzuty! 

Markiz 
Pójdę już. 

Leonora (rzucając się ojcu w ramiona) 
Ach, mój ojcz , 1 

Markiz 
Niech ię Bóg błogosławi. 
Żegnaj. 

Leonora 
Żegnaj . 

(Mar/d z caf uje Leonorę i odchodzi do swych 
komnat). 

Scena II 
Curra idzie za Markizem, zamyka drzwi, którymi 
wyszedl i wraca do zapfakanej Leonory siedzącej 
w fotelu. 

Curra 
Bałam się, że zostanie tu do jutra. 
Otworzę balkon. 
Trzeba wszystko przygotować i idziemy. 
{Wyjmuje z szafy worek, wklada do niego bieliznę 
i ubrania) 

Leonora 
Czyż taki kochają ' Y ojciec 
Mógłby się przeciwiać moim pragnieniom? 
Nie, nic uczyn ię tego. 

AKtJ. 
Curra 
Che dite2 

Leonora 
Quegli accenti nel or, come pugnali scendevan
mi . S ancor restava, 
appreso il ver gli avrei. „ 

Curra (smettendo il lavoro) 
Domani allor neJ sa ngue 
Suo saria Don Alvaro, 
Od a SivigJia prigioniero, e forse 
Al patiboJ poi ... 

Leonora 
Taci .. 

Curra 
E tutto questo perche ei volle ama r 
Chi non l'amava. 
Leonora 
Io non amarlo? 
Tu be n sai s'io l'a mi ... 
Patria , famiglia, padre 
Per lui non abbandono? 
Ahi. troppo, troppo sventurata sono! 
Me, pellegrina ed orfana, 
Lungi dal pa trio nido 
Un fato inesorabile 
Sospinge a s tranio lido; 
Col mo di triste immagini, 
Da' suoi rimorsi affr nto 
E il cor di que ta misera 
Dannato a eterno pianto, ecc. 
Ti lascio, ahime, con lacrime, 
Dolce mia terra!. .. addio; 
Ahime, non avra termine 
Si gran dolore! Addio. 

Curra 
M'aiuti, signorina ... 
Piu presto andrem. 
Leonora 
S'ei non venisse< 
(Guarda J'orologio) 

Curra 
Co pani mówi? 

Leonora 
Jego słowa jak ci.osy w serce mi 
Uderzały . Gdyby został dłużej, 
Wnet prawdę bym mu .. 

Curra (przerywając pracę) 
A jutro krew 
Popłynie Don .c\lwara, 
Albo zostanie pojmany w Sewilli, a potem 
Pójdzie na szafot I 
Leonora 
Nie mów tak ... 

Curra 
Wszystko dlatego, że pokochał kogoś, 
kto go nie kocha. 
Leonora 
Ja go nie kocham? 
Wiesz dobrze , że to nieprawda .. 
Czyż nie porzucam dla niego Ojczyzny, 
Blisk_ich, ojca? 
Ach, jaka jestem nieszczęśliwa I 
Mnie, zbłąkanej sieroc ie , 
Los nieubłagany 
Każe opuś cić rodzinne strony, 
Ku obcym brzegom popycha; 
Smutkiem przepełnione, 
Dręczone wyrzutami, 
Serce tej nieszczęśliwej 

a wieczny płacz jest skazane. 
Opuszczam cię ze łzami , 
Słodka ziemio ojczystai ... ŻegnaJ; 
Ach, nigdy nie u ichnie 
Tak wielki bóli Żegnaj . 

Curra 
Proszę mi pomóc, panienko, 
Prędzej wy ruszymy. 

Leo nora 
A jeśli on ni przyjdzie2 
(patrzy na zegarek) 
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AKT l 
E tardi. Mezz n ottP e suonatai 
(content a) 
Ah no, piu non verra. 1 

Curra 
Oua l rumore? 
Calpcstio di ca dl li! 

Leonora (corre al verone) 
E desso' 
Curra 
Era impossibi l 
Ch'ei nun venisse' 

Leo nora 
Ciel ! 

Curra 
Bando a l timore. 

Scena III 
Delli . Don Alvu ro sen w mantello, con giustacuore 
a maniche larghe, e sopra una 9iub/Jefla da M ajo, 
rete sui capo, stival i, speroni , entra dal verone e si 
gettu tra Je braccio di 1 eonora. 

Alvaro 
Ah, per sempre, o rnio bell'angiol, 
Ne congiu nge il cielo adessol 
L'univ rso in questo amplesso 
Con me veggo giubilar. 

Leonora 
Don Alvaro1 

Alvaro 
Ciel. che t'agita? 

Leo nora 
Presso e il giorno. 

Alvaro 
Da lung'ora 
Mille inciampi tua dimora 
M 'han vietato penetrar; 
Ma d'amor si puro e santo 
Nulla opporsi puó all'incanto, 
E Dio stesso il nostro palpito 

Już późno. Północ wybiła! 

(z rado.~ciq) 
Nie, już nie przyjdzie! 

Curra 
Co to za hałas? 
Tętent koni' 
Leonora (b iegnie na balkon) 
To on! 

Curra 
N ie mógl 

ie przyjechać! 

Leo nora 
Boże ! 

Curra 
Niech się p n ·en ka nie boi . 

Scena III 
Ci sami. Don Alvaro bez p tnszcza, ubrany w kaf
tan z szerok imi rękawami i w indiańską k urt kę, 
z sialkq na wlosach, w kozakach, w ostroga ch, 
wchodzi z balkonu i 1zuca się w ramiona Leonory. 

Alvaro 
Mój piękny aniele, na zawsze 
Połączą nas te raz niebios 1 

Gd y trzymam cię w ramionach, 
Cz uję, ŻE: cały wszechśw iat raduje się wraz ze 
mną. 

Leo nora 
Don Alva ro! 

Alvaro 
Nieba, co ci Jest? 

Leonora 
Wkrótce nasta nie dzień. 

Alvaro 
Coraz tu nowe przeszkody 
Stawały mi na drodze 
Do twego domu; 
Lecz czarowi mitości tak czystej i świętej 
Nic się nie może oprzeć; 
Sam Bóg nasze udręki 

I n le ti zia tra rnutó. 
(a Curra) 
Ouelle vesti dal verone getta. 
Leonora (a Curra) 
Arresta. 

Alvaro (a Curra) 
No, no „ 
(a Leonora) 
Seguimi, 
Lascia omai la tua prigionc. 
Leonora 
Ciel, risolvermi non so. 
Alvaro 
Pronti des trieri di g iń ne attendono, 
Un sarcerdote ne asspetta al l'ara . 
Vieni, d'amore in !:ien ripara 
Che Dio dal c ie l be nedira! 
E quando il sole, nume dell'Ind ia , 
Di mia regale stirpc signore, 
Il mondo innondi del suo sple ndore, 
Sposi, o diletta, ne trovera. 
Leo nora 
E ta rda l'ora. 

Alvaro (a Curra) 
Su, via, t'a ffre tta. 

Leonora (a Curra) 
Ancor sospend i. 
Alvaro 
Eleonora' 
Leo nora 
Diman„. 

Alvaro 
Che parli? 

Leo nora 
Ten prego, aspetta. 
Alvaro 
Diman' 
Leo nora 
Doma ni si partira. 

AKTł 

W radość zmie il. 
(do Curry) 
Zrzuć te rzeczy z balkonu. 
Leonora (do Curry) 
Poczekaj. 

Alvaro (do Curry) 
Nie, nie„. 
(do Leonory) 
Chodż ze mną, 
Opuść wreszcie to więzienie. 

Leonora 
Boże, nie wiem, co robić. 
Alvaro 
Na dole stoją konie, 
Kaptan czeka ju ż na nas przy ołtarzu. 
Chodż, schroń się w ramionach miłości , 
Którą Bóg poblogoslawi z nieba! 
A kiedy słońce, indianskie bóstwo, 
Pan mego królewskiego rodu, 
Świat za leje swym blaskiem, 
Zastanie nas, najdroższa , mężem i żoną. 
Leo nora 
Już późna god zi na. 

Alvaro (do Curry) 
Dalej , pospiesz się . 

Leonora (do Curry) 
Zaczekaj jeszcze chwilę. 
Alvaro 
Eleonoro I 

Leo nora 
Jutro ... 

Alvaro 
Co ty mówisz? 

Leonora 
Proszę cię, zaczekaj . 
Alvaro 
Jutro ! 

Leonora 
Wyjedźmy jutro. 



Anco una volta il padre mio, 
Povero padre , veder desio; 
E tu contento, gli e ver, ne sei? 
Si, pcrche m'ami, ne opporti dei; 

Anch'io, tu il sai, t'amo io tanto' 
Ne son felice , oh cielo, quanta' 
Gonfio di gioia ho il cor! Restiamo.„ 
S\ mio Alvaro, io t'amo, io t'amo! 
(Piange) 

Alvaro 
Gonfio hai di gioia il core, e lagrimi' 
Come un sepolcro tua man e gelida! 
Tutto comprendo, tut to, sig nora! 

Leonora 
Alvarol Alvaro1 

Alvaro 
Eleonora! 
Sapro soffrire io solo. Tolga Idd 10 
Che i passi miei p .r debol zza segua; 
Sciolgo i tuoi giuri. Le nuziali tede 
Sarebbero per noi segnal di morte ; 
Se tu, com'io, non m'ami , 
Se pentita.„ 

Leo nora 
Son tua, son tua col core e colla vital 
Seguir ti, fino agli ultimi 
Con ltni della terra; 
Con te sfidar, impavida 
Di rio destin la guerra, 
Mi fia pe rcnne gaudio 
D'eter a volutta. 
Ti seguo„. Andiam, dividerci 
Il fato non patra. 

Alvaro 
Sospiro, luce ed anima 
Di q uesta cor che !'arna. 
Finche mi batte un palpito 
Far paga ogni tua brama 
Il solo ed immutabile 
Desio per me sara. 

AKT ł 

Raz jeszcze prngnę zobaczyć 
Mego biednego ojca; 
Zgodzisz się, prawda2 
Tak, jeżeli mnie kochasz, nie możesz mi 
odmówić; 

Ja także bardzo cię kocham, wi sz dobrze ! 
I j s tem szczę śliwa , Boże, taka sz częśliv•a! 
Radość me serce przepełnia! Zostańmy„ 
Tak, mój Alvaro, kocham cię , ko cham! 
(Ptacze) 

Alvaro 
Radość twe serce przepełnia, a płaczesz ' 

Twoja ręka zimna 1ak grób' 
Wszystko rozumiem, o pani! 

Leonora 
Alvaro! Alvaro! 

Alvaro 
Eleonoro! 
Samb dę cierpial. iech Bóg broni, 
Byś poszła za mną wbrew swej woli; 
Zwalniam cię z twej przysięgi. Zaślubiny 

Byłyby dla nas znakiem śmierci; 
Jeśli nie kochasz mnie tak, jak ja cie bie, 
Jeśli żałujesz „. 

Leo nora 
Twoją 1estem, twoią całym sercem i życiem I 
Pójść za tobą, aż do najdalszych 
Granic ziemi; 
U twego boku, nieustraszona, 
Z okrutnym losem bój stoczyć, 
Radośc ią będzie dla mnie 
I niebiańską rozkoszą. 
Pójdę z tobą „ . Chodźmy, rozdzielić nas 
Los nie zdoła. 

Alvaro 
Życie mi wracasz, światłości i duszo 
Serca, które cię kocha. 
Do ostatniego tchnienia 
Każde pragnienie twe spe łnić: 

To będ zie dla mnie celem 
Jedyny m i niezmiennym. 

AKTł 
Mi segui. Andiam, 
Dividerci il mondo non patra. 
(S'avvicinano al verone, quando ad un tratto si 
sente a sinistra un aprire e chiuder di porte) 

Leonora 
Qual rumor! 

Curra (ascoltando) 
Ascendono le scalel 

Alvaro 
Partiam„. 

Leonora 
E tardi. 

Alvaro 
Allor di calma e duopo. 

Curra 
Vergin santa! 

Leonora (a Don Alvaro) 
Cola t'ascondi. 

Alvaro (traendo una pistola) 
No. Difenderti degg'io. 
Leo nora 
Ripon quell'arma. Contro al genitore 
Vorresti? .. 

Alvaro 
No, contro me stessol 
(Ripone Ja pistola) 

Leonora 
Orrore! 

Scena IV 
Dopo vari colpi apresi con istrepito la porta, ed il 
Marchese di Calatrava entra infuriato, branden
do una spada e seguito da due servi con lumi. 

Marchese 
Vil seduttorl Infame fig!ial 

Leonora (correndo a suoi piedi) 
No, padre mio. 

Chodź ze mną. Chodźmy, rozdzielić nas 
Świat nie zdoła . 
(Podchodzą do balkonu, kiedy nagle po lewej stro
nie daje się slyszeć odglos otwieranych i zamyka
nych drzwi.) 

Leonora 
Co to za hałas! 

Curra (nasluchując) 
Wchodzą po schodach! 
Alvaro 
Uciekajmy ... 

Leonora 
Za późno. 

Alvaro 
Trzeba zachować spokój. 

Curra 
Święta Dziewico! 

Leonora (do Don Alwara) 
Ukryj się tam. 

Alvaro (wyjmując pistolet) 
Nie. Muszę cię bronić . 

Leonora 
Schowaj broń . Przeciw ojcu 
Chcesz„ .? 

Alvaro 
Nie, przeciw sobie samemu! 
(Chowa pistolet) 

Leonora 
Zgroza I 

Scena IV 
Po kilku uderzeniach drzwi otwierają się z ha la
sem i wpada ogarnięty wściekiością Markiz Ca
latrava, dzierżqc szpadę; za nim wchodzi dwóch 
s!użących ze świecami. 
Markiz 
Podły uwod ziciel! Córko niegodna! 

Leonora (rzucając mu się do nóg) 
Nie, mój ojcze . 



AKT 1' 
Marche se 
Io piu nol sono. 
(La respinge) 

Alvaro 
Il solo colpevole son io. 
(presentandogli il pelto) 
Ferite, vend .i cate vi. 

Marche se 
No, la condotta vostra 
Da troppo abbietlci cirigine 
Uscito vi dimostrn 

Alvaro (risenlito) 
Signor Ma rchcsel 

M a rchese (a Leonora) 
Scos ta t1. 
(ai scrvi) 
S'ar rnsti l'empio. 

Al aro (cavando nuovamente la pistola) 
Gua i se alcun di vo i si muove. 

Leonora (correndo a lui) 
Alvaro, oh cie l, che fai? 

Alvaro (al M archese) 
Cedo a voi sol, feri te . 

Marchese 
M ori r p0 r mano mial 
Per ma no del carneficf' 
Ta l vita spenta sial 

Alvaro 
L ignor di Calatrava1 
Pura siccome gli angeli 
:E vostra fi.g lia, il giuro; 
R o ono io solo. Il dubbio 
Che l'arclir mio qui desta, 
Si tolga colla vita. Eccomi inerme. 
(Getta via la pistola che, cadendo al suolo scarica 
il colpo, e ferisce mortalmente il Marchese.) 

Marchese 
Io muoio! 

Markiz 
Już nim nie jestem. 
(Odtrąca ją) 

Alvaro 
Ja jestem jedynym winowajcą. 
(Wystowiając się na cios) 
Proszę ude rzyć, dokonać zemsty. 

Markiz 
Nie, pańskie zachowanie 
Świadczy 
O podłym pochodze niu. 

Alvaro (dotknięty) 
Pa nie a rki zie! 

Ma rkiz (do Leonory) 
Odsuń się. 

(do siużą cych) 
Aresztuj cie tego łotra. 

Alvaro (ponownie w y1mujqc pi8tolet) 
Biada te mu, kto się ruszy. 

Leonora (podbicgaJąC do niego) 
Wielkie nieba, Alvaro, co robisz? 

Alvaro (do MurJ;iza) 
Poddam się tylko pa nu, proszę zadać cios. 

Markiz 
Miałbyś zgi.nąć z mojej rękil 
Dloń kata 
Skróci ć powinna taki żywot I 

Alvaro 
Panie Calatraval 

zysta Jak anioł 
Jest pańska córka, przysięgam; 
Ja jede n zawiniłem. Wątpliwości, 
Które śmiałość ma budzi. 
Rozwieje moja śmierć. Nie będę się bronił. 
(Odrzuca pistolet, który padając na ziemię wypa
la i śmiertelnie rani M arkiza.) 

Markiz 
Umiera m! 

Alvaro (disperato) 
Arma funestai 

Leonora (correndo al padre) 
Aita! 

Marchese (a Leonora) 
Lunge da me. 
Contamina tua vista la mia morte! 

Leonora 
Padre! 

Marche se 
Ti maledico! 
(Cade tra le braccio dei servi) 

Leonora 
Cielo, pietadel 

Alvaro 
Oh, sort.el 

(I servi portano via il M archese, mentre Don 
Alvaro trae seco verso il verone la sventurata 
Leo nora.) 

AK.Tl 
Alvaro (zrozpaczony) 
Nieszczęsna brońl 

Leonora (podbiegaJqc do ojca) 
Pomocy! 

Markiz (do Leonory) 
Idź precz ode mnie. 
TWÓJ widok kala moją śmierć! 

Leo nora 
Ojcze! 

Markiz 
Przeklinam cię! 
(Osuwo się w ramiona slużqcych) 

Leonora 
Boże, litości! 

Alvaro 
O, losie! 

(Slużqcy wynoszą Mwkiza, podczos gdy Don 
Alvaro pociąga za sobą w stronę balkonu zrozpa
czoną Leonorę.) 



. il ' 

AKT·.H 
Scena I 
Villaggio d'Homachuelos e vicin anze. Grande 
cucina d 'un osteria a pian terreno. A sinistra la 
porta d 'i ngresso che da sulla via; di fronte una 
hnestra ed un credenzone con piat/i, ecc. A destra 
in tondo un gran focolare ardente con varie pen
tole; piu vici no al/a boccascena breve scalella che 
mette ad una stanza Ja cui porta e praticabile. 
Da un Jato, gran ta voJa apparecchiata con sopra 
una lucerna accesa. L'oste e J'os tessa, che non 
parlano, sono affacenda ti ad ammanir la cena . 
L'Alcade e seduto presso al foco; Don Carlo, vesti
to da studente, e presso Ja tavola. Alquanti mu
Jattieri fra i quali Mastro Trabuco, ch'e al dinanzi 
sopra un suo basto. Duc contadini, due contadine, 
Ja serva ed un mulattiere IJullano la Seguidilla . 
Sopra aJtra tavola , vino, bicch ieri , haschi, una 
botUglia d'acquavite. 

L'alcade, uno studente, Mastro Trabu co, Mulattie
ri, Paesani, Famigli, Paesane, ecc. 
Tre coppie ballano la Seguidilla . A tempo Leonora 
in ves te virile. 

Coro 
Hola, hola, ho1a1 
Ben giu ngi, o mulattier, 
La notte a riposar. 
Hola, hola, ho1a.1 
Qui devi col bicchier 
Le forze ritemprar. 
(L'ostessa mette sulla travola una grande 
zuppiera) 

Alcade (sedendosi alla mensa) 
La cena e pronta. 

Coro (prendendo pasto presso Ja tavola) 
A cena, a cena. 

Carlo (tra se) 
Ricerco invan la suora e il seduttore. 
Perfidii 

Coro (all'Alcade) 
Voi la mensa benedi te. 

Scena I 
Wioska Hornachuelos i okolice. 
Duża kuchn ia na parterze w zajeździe. Po lewej 
drzwi wejściowe prowadzące na ulicę; naprze
ciwko okno i kredens z talerzami itp. Po prawej 
w glębi duże pfonqce palenisko z garnkami; bliżej 
widowni mate schodki z drzwiami prowadzącymi 
do przyleglego pokoju . 
Z jednej strony duży nakryt y stól, na nim pa
ląca się lampka oliwna. Karczmarz i j ego żona 
w milczeniu przygotowują kolację. Alkad siedzi 
przy ogn iu ; Don Carlo, przebrany za studenta, 
przy stole. Poganiacze mulów; wśród nich M astro 
Trabuco. który si edzi z przodu na swoim siodle 
jucznym . Dwóch wieśniaków, dwie wieśniaczki, 
slużąca i poganiacz mu/ów tańczą Seguidillę . 

Na innym stole wino, szklanki, butelki oplecione 
slomq, wódka. 

Alkad, student, Mastro Trabuco, poganiacze 
muiów, wieśniacy, slużący, wieśniaczki, itp. Trzy 
pary tańczą seguidillę. Potem Leonora w męskim 
przebraniu . 

Chór 
Hola, hola, hoJa l 
Dobrze trafiłeś, poganiaczu, 
Na nocny odpoczynek. 
Hola , hola, hola! 
Póki co, przy szklaneczce 
Sily pokrzepisz. 
(Oberżystka stawia na stole dużq wazę) 

Alkad ( iadając do stolu) 
Wieczerza gotowa. 

Chór (zajmując miejsca przy stole) 
Siadajmy do wieczerzy. 
Carlo (do siebie) 
Próżno szukam mej siostry i tego łotra. 
Podli! 

Chór (do Alkada) 
Pobłogosławcie posiłek. 

Alcade 
Puo farlo il licenziato. 
Carlo 
Di buon grado. 
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 
Coro (sedendo) 
Amen. 

Leonora (presenlandosi alla porta vestita da 
uomo) 
Che vedo! Mio fratellol 
(Si r itira. L'ostessa avra gia distrbuito il riso 
e siede con essi. Trabuco e in disparte, sempre 
appoggiato al suo basta) 

Alcade (assaggiando) 
Buono. 

Carlo (mangiando) 
Eccellente. 

Mulattieri 
Par che dica , „Mangiami". 
Carlo (all'ostessa) 
Tu das epulis acc umbere Divum. 
Alea de 
Non sa il Latino, ma cucina bene. 
Carlo 
Viva l'ostessa! 

Tutti 
Evvival 

Carlo 
Non vien, Mastro Trabuco< 
Trabuco 
E venerdi. 

Carlo 
Digiuna? 

Trabuco 
Appunto. 

Carlo 
E quella personcina 
Con lei giunta?„ 
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Alkad 
Nasz student może to zrobić. 
Carlo 
Z przyjemnością. 
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 
Chór (siadając) 
Amen . 

Leonora (s tając w drzwiach w męskim 
przebraniu) 
Co widzę I Mój brat I 
(Wycofuje się. Oberżystka nalożyla ryż na talerze 
i siada z innymi do stolu. Trabuco siedzi z boku 
na swym siodle). 

Alkad (próbując potrawy) 
Dobre. 

Carlo (jedzą c) 
Doskonałe. 

Poganiacze mułów 
Zdaje się mówić „Zjedz mnie". 
Carlo (do oberżystki) 
Tu das epulis accumbere Divum . 
Alkad 
Nie zna ła c iny, ale dobrze gotuje. 
Carlo 
Niech żyje oberżystka! 
Wszyscy 
Niech żyjel 

Carlo 
Nie przyjdzie pan, Mastro Trabuco< 
Trabuco 
Dziś piątek . 

Carlo 
Pości pan? 

Trabuco 
Właśnie. 

Carlo 
A ta osóbka , 
Co z panem przyjechała? 



Scena II 
Delli e Preziosilla che entra saltellando 

Preziosilla 
Viva la guerral 

Tutti 
Preziosilla 1 Brava, brava! 

Carlo e Coro 
Qui, presso a me„ 

Tutti 
Tu la ventura dirne potrai. 

Preziosilla 
Chi brama far fortuna? 

Tutti 
Tutti il vogliamo. 

Preziosilla 
Correte allor soldati 
In Italia, dov'e rotta la guerra 
contro il Tedesco. 

Tutti 
Morte 
Ai Tedeschi! 

Preziosilla 
Flagel d'ltalia eterno, 
E de fi glioli suoi. 

Tutti 
Tutti v'andremo. 

Preziosilla 
Ed io saró con voi. 

Tutti 
Viva I 

Preziosilla 
Al suon del tamburo, 
Al brio del corsiero, 
Al nugolo azzurro 
Del bronzo guerrier ; 
Dei campi al sussurro 
S'esalta il pensiero! 
:E bella la guerra, e bella la guerra! 

1-l 

AKT·H 
Scena Il 
Ci sami i Preziosilla, która wchodzi w podskokach 

Preziosilla 
Niech żyje wojna i 

Wszyscy 
Preziosillal Brawo, brawo! 

Carlo i Chór 
Siadaj tu z nami ... 

Wszyscy 
Przyszłość nam przepowiesz. 

Preziosilla 
Kto chce poznać swój los? 

Wszyscy 
Wszyscy chcemy. 

Preziosilla 
Spieszcie więc. żolnicrze, 
Do Italii , gdzie wybuchła wojna 
Z Germanem. 

Wszyscy 
Śmierć 
Germanom! 

Preziosilla 
Odwieczna plaga Italii 
I jej synów. 

Wszyscy 
Pójdziemy wszyscy. 

Preziosilla 
I ja pójdę z wami. 

Wszyscy 
Niech żyjel 

Preziosilla 
Odgłos bębna, 

Werwa rumaka, 
Niebieski obłok 
Po wystrzale z dział; 
Szum pola bitwy 
Myśl rozpalają 1 

Wojna jest piękna! 

Evviva la guerra, evvival 

Tutti 
E bella la guerra, evv iva la gue rra! 

Preziosilla 
E solo obbliato 
Da vile chi muore; 
Al bravo soldato, 
Al vero valor 
E premio serbato 
Di gloria, d'onorl 
E bella la guerra! Evviva la 9ucrra ! 

Tutti 
E bella la guerra! Evviva Ja guerra! 

Preziosilla (volgendosi aJJ'uno e al/'altro) 

Se vieni, fratello, 
Sarai caporale; 
E tu coJonnello, 
E tu generale; 
Il dio furfantello 
Dall 'arco immortale 
Fara di cappella 
Al bravo uffiziale. 
E bella la guerrct, cvv iva la guerral 

Tutti 
E bella la guerra, evviva Ja guerra! 

Carlo (presentandole la mano) 
E che riserbasi allo studente? 

Preziosilla (guardando la mano) 
Ah, tu miserrime vicende avrai. 

Carlo 
Che di'? 

Preziosilla (fissandolo) 
Non mente il labbro mai. 
(poi , sottovoce) 
Ma a te, carissimo, 
Non presto fe. 
Non sei studente, 
Non diró niente , 
Ma, gnaffe, a me 
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AK Tli 
Niech żyje wojna, niech żyj e l 

Wszyscy 
Wojna jest piękna, niech żyje wojna I 

Preziosilla 
Pamięć ginie o tym, 
Co jak tchórz umiera; 

a wa lecznego i.ołni .rza, 
a bohaterstwo prawdziwe 

Czeka nagroda : 
Chwała i ze ść! 

Wojna jest pięknal iech żyje wojna! 

Wszyscy 
Wojna jest piękna! Niech ży je wojna! 

Preziosilla (zwracając się raz do tego, raz do 
innego) 
Jeśli się za c iągniesz, 

Zostaniesz kapralem 
A ty pułkownikiem, 

A ty generałem; 
Bóg - łotrzyk 

Ze swych wyżyn 
Uchyli kapelusza 
Przed dzielnym oficerem. 
Wojna jest piękna, niech ż Je wojna! 

Wszyscy 
Wojna jest piękna , niech żyje wojna! 

Carlo (pokazując jej dlań) 
A co czeka studenta? 

Preziosilla (patrząc na d!oń) 
Żle się twe losy potoczą . 

Carlo 
Co ty mówisz? 

Preziosilla (patrząc na niego uważnie) 
Mnje wargi nigdy nie kłamią. 
(potem, po cichu) 
Ale ja ci nie wierzę , 

Kochany. 
Nie jesteś studentem, 
Nic im nie powiem, 
Lecz daję słowo, 



1.6 

AKT·:H 
Non se la fa, 
Tra la la lal 

Scena III 
Detti e Pellegrini che possano da fuori 

Coro di pellegrini (fuori) 
Padre Eterno Signor, 
Pieta di noi, 
Divin Figlio Signor, 
Pieta di noi. 
Santo Spirito Signor, 
Pieta di noi. 
Uno e Trino Signor, 
Pieta di noi. 

Tutti (a lza ndos i e scoprendosi la testo) 
Chi sono? 

Alea de 
Son pollegrini che vanno al giubileo. 

Leonora (ricomparendo agitatissima sulla porta) 
Fuggir potessi! 

Don Carlo, Mulattieri 
Che passino attendiamo. 

Alea de 
Preghiam con lor. 

Tutti 
Preghiamo. 
(Lasciano la mensa e s'inginocchiano) 
Su noi prostrati e supplici 
Stendi la man, Signore; 
Dall'infernal malore 
Ne salvi tua bonta. 
Signor, pietai 

Leonora (tra se) 
Ah, dal frcttcllo salvami 
Che anela il sangue mio; 
Se tu nol vuoi , gran Dio, 
Nessun mi salvera! 
Signor, pieta! 
(Leonom rientra nel/a stanza chiudendone la 
porta. Tutti riprendono i loro posti. Si passa no un 
fiasco.) 

Nie ze mną takie sztuczki, 
Tra la la la! 

Scena III 
Ci sami i Pielgrzymi na zewnątrz 

Chór pielgrzymów (na zewnątrz) 
Ojcze z nieba, Boże, 
Zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, 
Zmiłuj się nad nami. 
Święta Tró1co, Jedyny Boże, 
Zmiłuj się nad nami. 

Wszyscy (wstaJąC i odkrywając gtowy) 
Co to za ludzie? 

Alkad 
To pielgrzymi zdążający na odpust: 

Leonora (staje w drzwiach, bardzo poruszona) 
Gdybym tylko mogla uciec! 

Don Carlo, Poganiacze mułów 
Poczekajmy, aż przejdą. 

Alkad 
Pomódlmy się z nimi. 

Wszyscy 
Pomódlmy się. 
(Zostawiają posilek i klękają) 
-ad nami korzącymi się u stóp Twoich 

Wyciągnij rękę , o Panie; 
Od zguby piekielnej 
Niech nas wybawi twa dobroć. 
Panie, zmiłuj się! 

Leonora (do siebie) 
Ach, wybaw mnie od brata , 
Który krwi mojej pragnie; 
Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, Boże wielki, 
Nikt mnie nie ocali! 
Panie, zmiłuj się' 
(Leonora wchodzi do pokoju zamykając za sobą 
drzwi. Wszyscy zajmują swoje miejsca. Podają 
sobie butelkę.) 

• Chodzi o obchod1 Roku Jubilrusio,,,.90. ogłas1anego p11ei ~p„za najp•••w co '>0. ria

st,pme co 33. a od li poi "Y XV w co Z5 lat, połączoo• z mozhwo!<1ą uzysl:ania odpustu 
zupelnego Jprtyp. !lum. I 

Carlo 
Viva la buona compagnia! 
Tutti 
Viva' 

Carlo (alzando il bicchiere) 
Salute qui, l'eterna gloria poi. 

Tutti (facendo altrettando) 
Cosi sia. 

Carlo 
Gia cogli angeli, Trabuco? 
Trabuco 
Eche? Con quest'inferno l 
Carlo 
E qudla personcina con lei giunta, 
venne pel giubileo? 
Trabuco 
Nol SO. 

Carlo 
Per altro, 
E gallo oppur gallina? 
Tra bu co 
De' viaggiator non bado 
che al danaro. 
Carlo 
Molto prudente' 
(poi alf'Alcade) 
Ed e lla che giungere la vide, 
perche a cena non vien? 
Alea de 
L'1gnoro. 

Carlo 
Dissero chiedesse acqua ed aceto. Ah, ah! 
Per rinfrescarsi. 

Alea de 
Sara. 

Carlo 
E ver che e gentile 
E senza barba? 

17 

AKTlI 
Carlo 
Niech żyje dobra kompania! 
Wszyscy 
Niech żyje' 

Carlo (wznosząc szklankę) 
Zdrowie tutaj, wieczna chwała tam. 
Wszyscy (robiąc to samo) 
Niech tak będzie. 
Carlo 
Już wśród aniołów, Trabuco? 
Trabuco 
Niby jak? W tym piekle? 
Carlo 
A ta osóbka, co z pa nem przybyła, 
Jedzie na odpust? 
Tra bu co 
Nie wiem. 

Carlo 
Można chociaż wiedzieć 
Czy to kogut, czy kura? 
Trabuco 
U podróżnych interesuje mnie 
Tylko sakiewka. 
Carlo 
Bardzo rozsądnie! 
(potem do Alkada) 
Widziała, że pan przyszedł: 
Czemu nie zejdzie na kolację? 
Alkad 
Nie wiem. 

Carlo 
. ówili, że prosiła o wodę i ocet. Ha, ha l 
Zeby się odświeżyć. 

Alkad 
Być może . 

Carlo 
Czy to prawda, że twarz ma ładną 
I bez zarostu? 



Alcade 
on so null a . 

Carlo (tra se') 
Parł a r non vuol 1 

(a Trabucu) 
Ancora a lei: 
Stavd su i m u lu 
Scdu ta o <l ('i:J\'a ln cmi? 

Trabuco (impa zientilo l 
Che no1a . 
Carlo 
Onde ven iva? 

Trabuco 
o che and ró presto o la rcJ 1 i n Parad iso. 

Carlo 
Perchć"' 

Trabuco 
El la il Pure atorio mi fa soffr irc. 

Carlo 
O r dove va? 

Trabuco 
In is ta lla a dormir colk m1e mu le , 
che no n san cl i lati no , 
ne sono bacccll ie ri. 
(Prende i l ~uo basto e parte) 

Scena IV 
I Suddetti meno Mostro Trabuco 

Tutti 
Ah, ahl E fuggitol 

Carlo 
Poich'e imberbc ]'incognito, 
facciamgli col ne ro 
due baffetti ; doman ne rideremo. 

Tutti 
Bravo! Bravo 1 

Alcade 
Protegger debbo i viaggiator; m'oppongo. 
l\foglio farebbe dirne d' onde venga, 

AKTJI' 
Alkad 
Nic nie wiem. 
Carlo {do siebie) 

ie c c·c mowić 1 

(do TrubucCl ) 
A ta osoba: 
Dosiada ła mula 
Bokiem cz okra k. iem? 
Trabuco (zn i cierpli wiony) 
Co za nucl:z.ićn :z. 1 

Carlo 
Skąd pa n przy wa? 

Tra bu co 
Wiem, że pn,: dz ·i c'l.y późn i ej t ra fię do Raju 

Carlo 
'zemuż te>< 

Trabuco 
Bo pan 'l.golowal mi c zyśc cow ' ffi<;!ki. 

Ca rlo 
Dokąd pan idz1d 

Trabuco 
Przespa(; s ię w stajni prry moich mulach, 
Które n ie znaj ą łaciny 
I niP mędrku j ą . 
(Zabiera swuje si od!o i wy hodzi) 

Scena IV 
Ci sami z wyjątkiem Mastro Trabuco 

Wszyscy 
H a , hal U ' iekl 1 

Carlo 
Skoro ni ez11djom nic ma zarostu, 

a malujmy mu sad zą 
W4siki; jutro się po miejemy. 

Wszyscy 
Świetnie 1 

Alkad 
Muszę chronić podróżnych; n ie pozwalam. 
Zdradziłby nam pan lepiej skąd przybywa , 

ovc vada, e chi ella sia . 

Ca rlo 
Lo vuol sa pe r? Ecc l'istoria mia. 
Son Pereda, on ricco d 'onore, 
Baccellie re mi fp' Salamanca; 
Saro pr>st in utroque d ttore, 
Che di ·tudio an or poco mi manca. 
Di la Vargas m i tolse da un an no, 
Ed a Siviglia con se mi gmdo. 

on astenne Pereda alcun danno, 

Per l'ami ·o il suo core prirló. 
Della suora u n amanle st ra niero 
Cola il padre gli avea t1 tWJdato, 
Ed il fig lio, cl a pro ' ca va lie ro, 
La vende tta n aveva g iu raw; 
Gl'in eguimmo di Cadi c in riva , 
Ne la coppia fata l si t rovó. 
Pe r l'amico Pe reda soff ri'v'a , 

he 11 suo con> per csso pa rł o. 

La e dovunque na rra r he del pa ri 
La sedotta col ecchio pe ria, 
Che a una zuffa tra servi a sican 
Solo il vil seduttore sfuqq la. 
Io da Vargas a llor mi taccava, 
Ei cguir l'assussino g iuró. 
Vcr o America il mare solcava, 
E Pereda ai suoi studi torno! 

Tutti 
Truce storia Pc rcda oarrava! 
Generoso il suo core mostró . 

Alea de 
Sta bene. 

Preziosilla (con finezza) 
Ucciso fu quel Marchese? 

Carlo 
EbbenL 

Preziosilla 
L'assassino rapia sua figlia? 

Ca rlo 
Si 
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AKT-. r 
Dokąd zmierza i kim jest. 

Carlo 
Chce pan wiedzieć7 Oto moja historia. 
Jestem Pereda, cz łowiek honoru, 
Bakalarzem zostałem w Salamance; 
Wkrótce będę in utroque doktorem. 
Bo niewie le ju ż zostało mi nauk i. 
Rok temu zabrał mnie stamtąd Var9as. 
Poj echałem z nim do Sewi lli . 

ie poniósł przy tym PNeda żadnego 
uszczerbku, 
Bo dobro przyjaciela leża lu mu na seffu. 
_udzoziemiec, siostry j go kochanek, 

Ojca mu zabił, 
A syn, jak przys tało na dzielnego szlachcica, 
Zems tę popr'l.ys i ąg l. 

Ś igaliśrn y o a ż do Kadyksu , 
L cz nic spotkaliśmy zbrodnicze] pary 
Pereda ci erpia ł razem z przyjac ielem, 
Bo jego dobro leża ło mu na se rcu. 
Wszęd zie mówiono, że tak, jak Ojciec 
Zgin la u wiedziona, 
Zaś podły u od:Licie l zbieg ł, kiedy słudzy 
Walczyli z najemn mi zbirami. 
Opuściłem wówczas Vargasa , 
On zaś przysiągł mordercę od naleź ć. 

Do Ameryki ruszył przez m rze, 
A Pereda do swych nauk powrócił! 

Wszyscy 
Straszną historię Pereda opowiedział! 
Szlacheto serce pokazał. 

Alkad 
Dobrze . 

Preziosilla (lekko) 
Ten Markiz został zabity? 

Carlo 
Tak, i cóż? 

Preziosilla 
Zabójca porwał 1ego córkę2 

Carlo 
Tak. 



.2.0 

AKTJI 
Preziosilla 
E voi, !'amico fido , cortese, 
Andaste a Cadice e pria a Sivig!ia2 
Ah, gnaffe, a me non se la fa, 
Tra la la la 1 

(L'Alcade si alza e guarda l'oriuolo) 

Alea de 
Figliuoli, e tardi; poiche abbiam cenato, 
si rendan grazie a Dio, e partiam. 

Tutti 
Partiamo. 

Alea de 
Or buona notte. 

Coro 
Buona notte. 

Tutti 
Andiamo. 

Scena V 
Una piccola spianato sui declivio di scoscesa 
montagna. A destra precipizii e rupi; di fronte 
la facciata della chiesa della Madonna degli 
Angeli; a sinistra la porta del Conventa, in mezzo 
alla quale una finestrella; da un lato la corda del 
campanello. Sopra vie una piccola tetloia spor
gente. Al di la della chiesa alii monti col villaggio 
d'Hornachuelos. La porta della chiesta e chiusa, 
ma larga, sopra dessa una finestra semicircolare 
lasceró vedere la luce interna. A mezza scena, un 
po' a sinistra, sopra quattro gradini s'erge una 
rozza croce di pietra corrosa dal tempo. La scena 
saró illuminata da luna chiarissima. Donna 
Leonora giunge ascendendo dalla destra, stanca, 
vestita da uomo, con pastrano a Jarghe maniche, 
largo cappella e stivali . 

Leo nora 

Leonora 
Sono giunta! Grazie, o Dio! 

Preziosilla 
A pan, wierny prz yjctciel. ofiarnie 
Pojechał do Kadyksu a przedtem do Sewilli? 
Ach, daję słowo, nie ze mną takie sztuczki. 
Tra la la la! 

(Alkad wstaje i patrzy na zegarek) 

Alkad 
Dzieci , już późno; skoro wieczerza skończona, 
Zanieśmy Bogu dzięki i uda1my się na 
spoczynek. 

Wszyscy 
Chodźmy. 

Alkad 
Dobranoc. 

Chór 
Dobranoc. 

Wszyscy 
Chodźmy. 

Scena V 
Mata równina na zboczu góry. Po prawe1 prze
paście i urwiska; naprzeciw fasada kościola 
Madonny od Aniolów; po lewej drzwi Klasztoru, 
w drzwiach okienko; z jednej strony sznurek od 
dzwonka. Nad drzwiami maty daszek. Z tylu , za 
kościolem kolejne góry i miasteczko Hornachu
elos. Szerokie drzwi kościofa są zamknięte, nad 
drzwiami pólokrągle okienko przez które widać 
palące się wewnątrz świat/o. Pośrodku scen y, 
nieco po lewej, na czterech stopniach wznosi się 
prosty kamienny krzyż, zniszczony przez czas . 
Scenę oświetla jasno świecący księżyc . Z prawej 
strony nadchodzi Donna Leonom, wyczerpana, 
przebrana za mężczyznę, w palcie z szerokimi 
rękawami, dużym kapeluszu i kozakach. 

Leo nora 

Leonora 
Jestem na miejscu! Dzięki Ci, Boże! 

Estremo asil guesto e per me! 
Son giuntai Io tremol 
La mia orrenda storia e nota 
in que!l'albergo, e mio fratel na rrolla! 
Se scoperta m 'avesse! Cielo! 
Ei disse naviga vers' occaso don Alvaro' 
Ne morto cadde quella notte in cui io, 
Io del sangue di mio padre intrisa, 
L'ho seguito e il perdei! 
Ed or mi lascia , mi fugge i 
Ohime, non reggo a tanta ambascia . 
(Cade in ginocchio) 
Mad re, pietosa Vergine, 
Perdona al mio pecca to, 
M'aita quel ingrato 
Dal core a cancellar. 
In queste solitudini 
Espiero !'errare, 
Pieta di me, Signore. 
Deh, non m'abbandonarl 
(L'organo accompagna il canto mattutino dei irati) 
Ah, quei sublimi cantici, 
(Si alza) 
Dell 'organo i concenti, 
Che come incenso ascendono 
A Dio sui firmamenti, 
Inspirano a quest'alma 
Fede, con forto e calma' 

Coro dei frati (interno) 
Venite, adoremus et procedamus ante Deum, 
Ploremus, ploremus coram Domino, coram 
Domino qui fecit nos. 
Leo nora (S 'avvia) 
Al santo asilo accorrasi. 
E l'oseró a quest 'ora? 
Alcun potria sorprendermi! 
O misera Leonora, 
Tre mi?„. Il pia fr a te accoglierti 

o, non ricusera . 
Non mi lasciar, soccorrimi, 
Pieta Signor, pieta! 
Deh, non m'abbandonar! 

2. 1 

To moje ostatnie schronienie! 
Jestem na miejscui Tak się bo1ę1 
Moje straszne losy znane są 
W tamtym zajeździe, mój brat je opowiedział I 
Gdyby mnie odnalazł! Niebal 
Mówił, że Don Alvaro płynie na zachód! 
Nie zginął tamtej nocy, której ja, 
Krwią mego ojca splamiona, 
Poszłam za nim, a potem go zgubiłam! 
A teraz mnie opuszcza, ucieka' 
Nieszczęsna, nie zniosę takiej udręki. 
(Pada na kolana) 
Matko, Dziewico litościwa, 
Przebacz mi mój grzech, 
Pomóż z serca wymazać 
Niewdzięcznika. 
W samotności 
Błąd mój odkupię, 
Zmiiuj się , Panie, nade mną. 
Nie opuszczaj mniel 
(Organy akompaniuJą porannej pieśni mnichów) 
Ach, te podniosłe pieśni, 
(wstaje) 
Wraz z dźwiękiem organów, 
Co niby woń kadzidła wzlatują 
Do Boga w niebiosach, 
Napełniają mą duszę 

Widfą, pocieszeniem i spokojem' 
Chór zakonników (z wnętrza) 

e nite, adoremus et procedamus ante Deum, 
Ploremus. ploremus coram Domino, coram 
Domino qui fecit nos. 

Leonora (podchodzi) 
Pośpieszmy do świętego przybytku. 
Ale czy wolno mi o tej por z ?„. 
Ktoś może mnie tu zobaczyć ! 
Biedna Leonoro , 
Tak bardzo się boisz„. Pobożny zakonnik 
Nie odmówi schronienia. 
Nie zostawiaj mnie, dopomóż mi, 
Panie, zmiłuj się ! 
Nie opuszczaj mnie! 
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Frati 
Ploremus, ploremus coram Domino qui fecit nos . 
(Leonora va a suonare il campanello del 
conventa). 

Scena VI 
Si apre Ja finestrella della porta e n'esce Ja Juce 
d'una Jan terna che riverbera sui volto di Donna 
Leonora la quale si arretra, spaventata. Fra Meli
tone parla sempre dal/'intcrno 

Melitone, Leonora 

Melilone 
Chi sicte? 

Leo nora 
Chiedo il Superiore. 

Melitone 
S 'a pre alle cinque la chiesa, 
Se dl giubileo venite. 

Leonora 
Il Superiore, per carita. 

Melitone 
Che caritii a quest'ora.! 

Leonora 
Mi manda il Padre Cleto. 

Melitone 
Quel sa nto uomo? Il motivo? 

Leonora 
Urgente . 

Melitone 
Perche mai? 

Leonora 
Un infelice„. 

Melitone 
Brutta solfa .. Pero v'apro 
Ond'entriate. 

Leonora 
No! posso. 

Melitone 
No? Scomunicato siete? 

Zakonnicy 
Ploremus, ploremus coram Domino qui fecit nos . 
(Leonora dzwoni do drzwi klasztoru). 

Scena VI 
Otwiera się okienko w drzwiach; świallo latarni, 
które przez nie pada, oświetla twarz Donny Le
onory. Ta cofa się, przestra zona. Brat Melitone 
mówi zza drzwi 

Melitone, Leonora 

Melitone 
Kto ta m? 

Leonora 
Chcę się widzieć z Przeorem. 

Melitone 
Kościói ot;,vieramy o piątej, 
Jeśli przybywa sz na odpust. 

Leonora 
Z Przeorem, miejcie litość. 

Melitone 
Litość o tej porze ! 

Leonora 
Przysyia mnie Ojciec Cleto. 

Melitone 
Ten święty człowiek? Powód? 

Leonora 
Pilny. 

Melitone 
Czemuż to? 

Leonora 
Nieszczęśnik .. 

Melitone 
Stara śpiewka .. . Ale otworzę , 
Żebyście weszli. 

Leonora 
Nie mogę . 

Melitone 
Nie? Ciąży na was ekskomunika? 

Che strano fia aspettare a ciel sereno. 

V'annuncio„. e se non torno, 
Buona notte. 

(Chiude Ja hnestrella) 

Scena VII 
Donna Leonora sola 

Leonora 
Ah, s'ei mi respingessel 
Fama pietoso il dice; 
Ei mi proteggera. Vergin m'assisti. 

Scena VIII 
Donna Leonora, il Padre Guardiano e Fra Melitone 
Guardiano 
Chi mi cerca? 
Leonora 
Sonio. 

Guardiano 
Di te. 

Leo nora 
Un segreto„ 

Guardiano 
Andate, Melitone. 

Melitone (partendo, fra se) 
Sempre segreti! 
E questi santi soli han da saperli' 
Noi siamo tanti cavoli. 
Guardiano 
Fratello, mormorate? 
Melitone 
Oibó, dico ch'e pesante la porta 
Efa rumore . 

Guardiano 
Obbedite. 

Melitone (tra se) 
Che tuon da Superiore1 

Co za dziwny pomysł, żeby czekać pod gołym 
niebem. 
Zaanonsuję was„. a j eś li bym nie wrócił, 
Dobranoc. 

(Zamyka okienko) 

Scena VII 
Donna Leonora sama 

Leonora 
A jeśli mnie nie przyjmie! 
Mówią , żce jest litościwy; 
On mnie obroni. Dziewico, miej mnie 
w opiece. 

Scena VIII 
Donna Leonora, Ojciec Gwardian i Brat Melitone 
Gwardian 
Kto mnie szuka? 

Leon or a 
Ja. 

Gwardian 
Mówcie. 

Leonora 
To tajemnica„ 

Gwardian 
Odejdźcie, Melitone. 

Melitone (odchodząc, do siebie) 
Wiecznie te tajemnice! 
I tylko święci mogą je poznać! 
A dla nas figa z makiem. 
Gwardian 
Co tam mamroczesz, bracie? 
Melitone 
Nic, nic, mówię, że ciężkie te drzwi 
I strasznie hałasują. 
Gwardian 
Zróbcie, co mówię. 

Melitone (do siebie) 
Ton godny Przeora! 



'24 

AKT·.H 
(Rientra nel conventa socchiudendone la porta) 

Scena IX 

Guardiano 
Or siam soli. 

Leonora 
Una donna son io. 

Guardiano 
Una donna a quest'ora! 
Gran Dio! 

Leo nora 
Infelice, delusa, reietta , 
Dalia terra e del ciel maledetta, 
Che nel pianto prostratav i al piede, 
Di sottrala all'inferno vi chiede. 

Guardiano 
Come un povera frate lo pu6? 

Leonora 
Padre Cleto un suo foglio v'invi6? 

Guardiano 
Ei vi mandal 

Leonora 
SL 

Guardiano (sorpreso) 
Dunque voi siete 
Leonora di Vargas! 

Leonora 
Fremete! 

Guardian o 
No, venite fidente alla croce, 
La del cielo v'ispiri la voce. 
(Leonora s'inginocchia presso la croce, Ja bacia, 
quindi tama al Padre Guardiano) 

Leo nora 
Piu tranquilla, l'alma sento 
Dacche premo questa terra ; 
De' fantasmi Io spavento 
Piu non provo farmi guerra ... 
Piu non sorge sanguinante 

(Wchodzi do klasztoru przymykając drzwi) 

Scena IX 

Gwardian 
Nikt nas nie słyszy. 

Leonora 
Jestem kobietą. 

Gwardian 
Kobieta o tej godzinie! 
Wielki Boże! 

Leonora 
Nieszczęśliwa, zdradzona, odrzucona, 
Na ziemi i w niebie przeklęta, 
Z płaczem do nóg wam pada 
I błaga, byście ją przed piekłem ocalili. 

Gwardian 
Jak biedny braciszek ma tego dokonać? 

Leonora 
Dostaliście list od Oica CletoZ 

Gwardian 
On cię przysyła? 

Leonora 
Tak. 

Gwardian (zaskoczony) 
A więc jesteś 
Leonorą di Vargas! 

Leonora 
Oburzacie się! 

Gwardian 
Nie, podejdż ufnie do krzyża, 
Niech cię oświeci głos z nieba. 
(Leonow klęka przed krzyżem, caluje go, potem 
wraca do Ojca Gwardiana) 

Leonora 
Spokojniejsza jest moja dusza, 
Odkąd wstąpiłam na tę ziemię; 
Nie dręczą mnie już 
Przerażające zjawy ... 
Nie staje już przede mną 

Di mio padre l'ombra innante, 
Ne terribile l'ascolto 
La sua figlia maledir. 
Guardiano 
Sempre indarno qui rivolto 
Fu di Satana l'ardir. 

Leonora 
Perci6 tomba qui desio 
Fra le rupi ov'altra visse. 

Guardiano 
Che' Sapetez 

Leonora 
Cleto il disse 

Guardiano 
E volete ... 

Leonora 
Darmi a Dio. 

Guardiano 
Guai per chi si lascia illudere 
Dal deliria d'un memento! 
Piu fata! per voi si giovane 
Giunge rebbe il pentimento. 
Chi pu6 leggere il futuro? 
Chi immutabil farvi il core? 
E l'amante? 

Leonora 
Involontario 
M'uccise il genitor. 

Guardiano 
E il fratello? 

Leonora 
La mia morte 
Di sua mano egli giur6. 

Guardiano 
Meglio a voi le sante porte 
Schiuda un chiostro. 

Leonora 
Un chiostro? No! 
Se voi scacciate questa pentita 
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Krwawy cień mego ojca 
I nie słyszę, jak straszliwie 
Córkę swą przeklina. 
Gwardian 
Tutaj nie mają mocy 
Zakusy Szatana . 

Leonora 
Dlatego tu pragnę umrzeć, 
Pośród skał, gdzie tamta żyła. 
Gwardian 
Jak to' Wiesz ... ? 

Leonora 
Cleto mi powiedział. 

Gwardian 
I pragniesz ... 

Leonora 
Poświęcić się Bogu. 

Gwardian 
Biada temu, kto ulega 
Gorączce chwili! 
Tym gorzej, jeśli ty, tak młoda, 
Pożałujesz kiedyś swej decyzji . 
Kto może przyszłość przewidzieć? 

Sprawić, że nie odmieni się twe serce? 
A ukochany? 

Leonora 
Niechcący 

Zabił mego ojca. 
Gwardian 
A brat? 

Leonora 
Przysiągi, że własną ręką 

Życie mi odbierze. 

Gwardian 
Lepiej, by święte bramy 
klasztor przed tobą otworzył. 

Leonora 
Klasztor? ie' 
Jeśli wygnacie mnie, skruszoną, 



Andró per balze, gridando aita, 
Ricovro ai monti, 
Cibo alle selve. 
E fin le belve ne avran pieta. 
Ah, si. del cielo qui udii la voce: 
„Sc1lvati all'ombra d i questa croce." 
Voi mi scacciate? questo il porto. 
Chi tal conforto mi to gliera? 

Guardiano 
A te s ia gloria, o Dio clemente, 
Padre dei miseri onnipossente. 
A cui sgabello sono le s fere! 
Il tuo volere si compira1 
E fermo il voto? 

Leo nora 
E fermo. 

Guardiano 
V'accolga dunque Iddio. 

Leo nora 
Bonta divina! 

Guardiano 
Sol io sapró ch i siate. 
Tra le rupie uno speco; ivi sta rete. 
Presso una fonte, al scttimo di, s ·c1rso 
Cibo porrovvi io stesso. 

Leonora 
V'andiamo. 

Guardiano (verso la porta) 
Me litone? 
(a Melitone che comparisce) 
Tutti i fratelli con ardenti ceri , 
Dov' e !'ara maggiore, 
Nel tempio si raccolgan del Signore. 
(Melilone rienlra) 
Sull'alba il piecie all'eremo 
Solinga volgerete; 
Ma pria dal pane angelico 
Conforto all'alma avrete. 
Le sante lane a cingere 
Ite, e sia forte il cor. 
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AKTlI 
Pójdę na wzgórza, wzywając pomocy, 
Schronienia szukając w górach, 
W lasach pożywienia, 
Aż dzi k i zwierz zlituje si ę nade mną. 
Tu usłyszałam głos z nieba : 
„w cieniu tego krzyża znajdziesz ocal nie." 
Wypędzacie mnie? Tu jest moja przystań. 
Kto mi odmówi tego pocieszenia? 

Gwardian 
Chwała Ci, Boże litościwy, 
Ojcze wszechmocny wszystk ich biedaków, 
Któremu niebo służy za podnóżek ! 

iechaj si~ wola Twoja stanie! 
Czy to nie1.mienne postanowienie? 

Leon or a 
Niezmien ne. 

Gwa rdian 
Zatem niech Bóg cię przygarnie . 

Leonora 
Dobroci Boża! 

Gwa rdian 
Ja Jeden będę w iedział, kim jesteś. 
Wśród skał jes t jaskinia; tam zamieszkasz. 
Siódmego dnia, przy źródełku, sam 
Będę ci zostawiał skromne pożywienie. 

Leonora 
Chodźmy tam. 

Gwardian (w stronę drzwi) 
Melitone? 
(Do Melitone, który się pojawia) 
Niech wszyscy bracia przyjdą ze świecami 
Przed główny ołtarz, 
Do wiąty ni Pana. 
(Melitone wraca) 
O świc ie do pustelni 
Udasz się samotnie; 
Zanim skosztujesz chleba anielskiego, 
Dusza otrzyma rozgrzeszenie. 
Przywdziej święte szaty; 
Niech twoje serce będzie niezachwiane. 

AKT1I 
Sui nuovo calle a reggervi 
V'assistera il Signor. 
(Entra nel Conventa, e ne ritorn a subito portando 
un obito da Francesca no che presenta a Leonora) 

Leonora 
Tua grazia, o Dio, 
Sorride alla reietta 1 
O, gaud io insolitol 
Io son ribenedetta ! 
Gia sento in me rinascere 
A nuova vita il cor ; 
Plaud ite , o cori angc li1 i, 
Mi perdonó il Signor. 
(Entrano nella stanza del portinaio) . 

Scena X 
La gran porta della ch iesa si apre. Di fronte ve
desi l'allar maggiore illuminato. L'organo suona. 
Doi lali del coro procedono due lunghe fi le di 
Prali, con ceri ardenti. che s'inginocchiano dalle 
due parti. Piu tardi il Padre Guardiano precede 
Leonom. in obito da fro te, che s'in ginocchia al 
pie dell 'altare e riceve da lui la Comunione. Egli 
la conduce fuor della chiesa, i Fra fi gli si sch1e
rano in torno. Leonora si prostra inna nz i a Jui che, 
stendendo solennemente Je mani sopra il suo 
capo, int uona: 

Guardiano 
Il santo nome di Dio Signore 
Sia benedetto. 

Coro 
Sia benedetto. 

Guardiano 
Un'alma a piangere viene l'errore, 
Tra queste balze ch iede ricetto; 
Il santo speco noi le schiudiamo. 
V'e noto il loco? 

Coro 
Lo conosciamo. 

Guardiano 
A quell'asilo, sacro, inviolato, 

Na nowej drodze 
Pan ciG b dzie wspie rać . 
(Wchodzi do Klasztoru, po chwili wraca niosą 
dla Leonory szatę franciszkanina) 

Leonora 
Milosierdzie Swe , Pa nie 
Okazuje z grzesznic ! 
O, radości ni<>zmierna! 
Znów będę w stanie łaski! 
Ju ż. czuję, jak do nowego życia 
Odradza się we mni e serce; 
Chwalcie Pana, chóry anielskie, 
On mi przebaczy!. 
(Wchodzą do pokoju odźwiernego). 

Scena X 
Otwierają się wiel lde drzwi kościola. Naprzeci w 
widać oświetlony gtów ny o!tarz. Grają organy. Od 
st rony chóru idq dwa diugie rzędy Braci z plon ą
cymi świecami. Bracia klęka1q po obu stronach 
oll arza. Potem Leonora, ubrana w strój zakonnika, 
idzi za Ojcem Gwardianem, klęka u stóp ollarza 
i przv jmuje od niego Komu nię. Ojciec Gwardian 
wyprowadza Leonore na zewnątrz kościola, Bra 
cia zbierają się wokót nich. Leonora klęka przed 
Ojcem Gwardianem, który uroczyście wyciągając 
ręce nad jej g lową, i ntonuje: 

Gwardia n 
Święte imię Boga 
Niech będzie błogosławione. 

Chór 
Niech bęc!.:-:ie błogosławione. 

Gwardian 
Dus.'.a opłakująca swój grzech 
Prosi o schronienie wśród tych skal; 
Otwórzmy przed nią świętą jaskinię . 

Znane jest wam to miejsce? 

Chór 
Znane. 

Gwardian 
Niechaj nikt się nie zbliża 



Nessun si appressi. 

Coro 
Obbediremo. 

Guardiano 
Il ci nto umi le 

on sia varcato 
Che nel div ide . 

Coro 
Nol varcheremo. 

Guardiano 
A chi il divie to 
Frang re osasse 
O di qu est'alma 
Scopri r te nta sse 
Nomc o miste ra: 
M a lcd izionel 

Coro 
M a ledizione ! 
M a led izione l 
Il ci clo !ulmin i, 
Incenerisca 
L'empio mortale 
Se tanto ardisca; 
Su lui scatenisi 
Ogni elemento, 
L' immonda cenere 

e sperda il vento. 

Guardiano (a Leonora] 
Alzatevi e partite. Alcun vivente 
Piu non ved rete. De llo speco il bronzo 
Ne avverta se periglio vi sovrasti, 

O per voi giunto sia l'estremo giorno .. 
A confortarvi l'alma volerem 
Pria che a Dio faccia ritorno. 

Tutti 
La Vergine degli Angeli 
Vi copra del suo manto, 
E voi protegga vigile 
Di Dio !'Angelo santo. 

AKT1I 
Do owego ustronia, świętego i nieskalanego. 

Chór 
Będziemy posłuszni. 

Gwardian 
Nik t nie może przekrocz r ć: 

Skromnego ogrodze nia, 
Które otoczy to miejsce. 

Chór 
Nie przekroczymy. 

Gwardian 
Ka żdy, k to zakaz 
Złamać się ośmieli, 

Albo tej duszy 
Odkryć spróbuje 
Imię lub sekret 
Będzie przek lęty! 

Chór 
Będzie przek lęty ! 

B ędzie przeklęty ! 

N iech grom spadnie z nieba 
1 w popiół przemieni 
Niegodziwca, 
Który by s i.ę na to waży ł; 

Niech dos ięgnie go 
Gniew żywiołów, 

N iech prochy jego nieczyste 
Wiatr ro zwieje. 

Gwardian (do Leonory) 
Wsta ńcie i id ź.cie . N ie zobaczycie więcej 
Żadnej istoty lud zk ie j. Dzwon w Jaskin i 
Da nam znać, jeśli będzie w a m grozić jakieś 

niebezpieczeństwo, 

Albo jeśli nadejdzie dla was godzina śmierci .. 
Z sakramentami do was pospieszymy, 
Nim wró icie do Boga. 

Wszyscy 
Dziewica od Aniołów 

Niech was ok ryje swym płaszczem, 
I niech was strzeże 
Boży Anioł Stróż. 

AKt--lr 
Leo nora 
La Ve rgine elegii Angeli 
Mi copra del suo ma nto. 
E mi protegga vigile 
Di Dio !'Angelo santo. 

(Leonora bacia la m ano del Padre Guardiano, 
e s'avvia all'eremo, sola. I fraU sp 'n ti i lumi, rien
trano colla stesso ordine in chiesa. Il Guardiano 
si ferma sulla porta e ~ tendendo le braccia verso 
la parte ov'e scomparsa Leonora, la benedice) 

Leonora 
Dziewica od Aniołów 
Niech mnie okryje sw ym płaszczem. 
I niech mnie strzeże 
Boży Anioł Stróż. 

(Leonora ca!uje rękę Ojca Gwardiana i samotnie 
udaje się do pustelni. Bracia gaszq świece i w tym 
samym porządku, co p rzedtem w yszl i, wchodzą 
do kościota. Gwardian zatrzymuje się w drzwiach 
i wyciąga)ąc ramiona w stronę, w którą poszfa 
Leonom, b!ogostawi ją.} 
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AKT-III 
Scena I 
In Italia presso \lelletri. Bosco . N otte oscurissima. 
Don Alvaro, in uniforme di capitano spagnuolo 
dei Granatieri del Re, si avanza len tamente dal 
tondo. :ii scntono voci interne a destra. 

Coro 
Attenti al gioco ... 

Prima voce 
Un asso a destra. 

Seconda voce 
H o vinto. 

Prima voce 
Un tr a ll destra. 
Cinque a manca. 

Seconda voce 
Perdo. 

Alvaro 
La vitae in fe rno all 'infeli c. 
Inva no morte desio! 
Siviglia! 
Leon or a! 
Oh, rim mbranze! Oh. notte 
Ch'ogni ben mi rapi sti ! 
Saro infelice ctcrnamente, e scritto. 
Della natal sua terra il padre volle 
Spezzar l'e stranio giogo, 
E coll'unirsi 
All'ultima degli Incas la corona 
Cingere confidó. 
Fu vana impresa. 
In un carce re nacqui; 
M'educava il deserto; 
Sol vivo perche ignota 
E mia regale stirpel 
I m iei parenti 
Sogna ro un trono, ' li destó la scure 1 

Oh, quando fine avran 
Lemie sventure! 
O tu che in seno agli angeli 
Eternamente pura, 

Scena I 
Wtoch y. okolice \lelletri. Las. Ciemna noc. Don 
Alvaro, w mundurze hiszpańskiego kapitana Grena
dierów Królewskich. powoli nadchodzi z glębi sceny. 
Z wnętrza, z prawej strony slychać jakieś glosy 

Chór 
Uwaga na ka rty. -
Głos pierw szy 
As z prawej. 

Głos drugi 
Wygrałem. 

G łos pierwszy 
Trójka z prawej. 
Piątka z lewej. 

Głos drugi 
Przegrywa m. 

Alvaro 
Życie je st piekłem dla nieszc zęśliwego. 
Próżno śmierci wygląd <i m ' 

Sewilla! 
Leonora! 
Ach, wspomnienia ' O, nocy, 
Odebrałaś mi wszystko, co było mi najdrozszt• 1 

a w ie ki bQd cierpiai, tak Jest zapisane. 
Ojciec mój pragn ął wą ojczystą ziemię 
Od jarzma obcego uwolnić 
I żeniąc się 
Z ostatnią księżniczką Inków koronę 
Na cwło włożyć. 
Próżne nadzieje. 
W więzieniu na świat przyszedit> m; 
Pustynia mnie wychowala; 
Żyję tylko dlatego, że nikt nie wie 
O mym królewskim pochodzeniu ! 
Moi rodzice 
Śnili o tronie, a zbudził ich katowski topór! 
Ach, kiedy w reszcie nadejdzie kres 
Mych nieszczę ś ć! 

O, ty, która w grono aniołów, 
Nieskalana na w icki, 

AKT-HI 
Salisti be lla, incolu me 
Dalia mortal iattura , 

on isrnrdar di volgcre 
Lo sguardo a me tapino, 
Che senza nome ed e sule, 
In odio del dest ino , 
Chie do an~ lando, 

Ahi misero, 
La morte d'incontrar. 
Leonora mia, sorcorr imi, 
Pieta dc l mio penar' 
Pie ta di me! 

Carlo (dall'interno) 
Al tradimento' 

Voci 
M uoia' 
Alvaro 
Quali g rida! 

Carlo 
Aital 

Alvaro 
Si soccorra . 

Voci 
M uoia ! M uoia' 
(Accorre al luogo onde si udivano le grida; si sente 
un picchiare di spade, alcuni ufticiali attraversando 
la scena fuggendo in disordine da dest ra a sinistra). 

Scena II 
Don Alvaro ritorna con Don Carlo 

Alvaro 
Fuggirl Ferito siete? 

Carlo 
No, vi debbo la vita. 

Alvaro 
Chi erano? 

Carlo 
Assassini. 

Alvaro 
Presso al campo cosi? 

Wstąpiłaś piękna , wolna 
Od trosk śmiertelnych, 
Nie zapomnij zwró i ć 

Wzroku na mnie, ni szczęśliwego 
Wygnańca bez imie nia, 
Co, przez los znienawidzony, 

iczego bardziej nie pragnie, 
N ieszcz<;;sny, 
Jak śmierć spotkać. 
Leonoro moja, dopomóż mi, 
Ulituj się nad mym cierpieniem! 
Zlituj się nade mną ! 

Carlo (z wnętrw) 
Zdrada! 

Głosy 

Zabić go! 

Alvaro 
Co to za krzyki' 
Carlo 
Pomocy' 
Alvaro 
Trzeba spieszyć nct ratunek. 

Głosy 

Zabić go! Zabić! 
(Biegnie tam, skąd dobiegaly krzyki; s!ychać uderze
nia szpad, jacyś oficerowie przebiegają przez scenę 
uciekając w poplochu z prawe1 strony na lewo). 

Scena II 
Don Alvaro wra ca z Don Carlo 

Alvaro 
Uciekli! Jest pan ranny? 
Carlo 

ie , życ ie pa nu zawdzięczam. 

Alvaro 
Kto to był? 

Carlo 
Mordercy. 

Alvaro 
Tu, w obozie? 



AKT-III 
Carlo 
Franco d iró: fu a lte rco al gioco. 

Alva ro 
Comprendo, cola , a destra? 

Carlo 
Si 

Alvaro 
M a come, 
Si nobil e d'asp -tto, a quella bisca 
Scendeste? 

Carlo 
Nuovo sono. 
Con ordin i del genera l sol ieri 
Giu n s i; sen <.a voi morto sctrei. 
Or dite a chi debbo la ita? 

Alvaro 
Al ca ·o„. 

Carlo 
Pria il mio nome 
Din'i. (Non sappi a il vero) 
Don Felice de Bornos, aiutante del duce. 

Alvaro 
Io, Capita n de i Granatieri. 
Don Fede ri co Herreros. 

Carlo 
La glo ria dell'esercito' 

Alvaro 
Sig nore„. 

Carlo 
Jo l'amis ta ne ambia ; la chiedo espero. 

Alvaro 
Jo pure della vostra sa ro hero . 
(Si donno Ja destra) 

Alvaro e Carlo 
Amici. in vita e in morte 
Il mondo ne vectra. 

n iti in vitae in morte 
Entrambi trovera. 

Voci interno (Si odono voci interne e squilli di trombe) 
Andi amo, a ll'armi! 

Carlo 
Szczerze mówiąc , to by ła k łótnia przy kartach 

Alvaro 
Rozumie m, tam, D d prawo? 

Carlo 
Tak . 

Alvaro 
Ale jak pan, 
Szlachcic , sąd ząc p o wygląd z ie, 

rahł do tej szulerni? 

Carlo 
Jestem tu nowy. 
Z rozkaz u g enerała wczoraj dopiero 
Przybyłem ; gdyby nie pan, byłbym martwy. 
Proszę powied zieć , komu zawdzię zam życ ie? 

Alvaro 
Przypad kowi ... 

Carlo 
ajpierw swoje imię 

Wyjawię. {Lepiej , by nie znał pr<:1wdy) . 
Don Felice de Bornos, adiutant wodza . 

Alvaro 
A Ja, kapitan Grenad ierów, 
Don Federico Herreros. 

Carlo 
Chwała oddziału ! 

Alvaro 
Panie . . 

Carlo 
Pragnę pańskiej przyja żni; proszę o nią z nadzieją. 

Alvaro 
I dl a mnie pańska przyjaźń będzie zaszczyte m. 
(podają sobie dtonie) 

Alvaro i Carlo 
Przyjacióf na śmierć i życie 
Świat w nas zobaczy. 
Złączonych na ś mierć i życie 
Obu nas ujrzy. 

Głosy (slycha ć glosy zza sceny i dźwięk trąb ek) 
Spieszmy, do broni! 
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AKT.Hl 
Carlo 
Con voi scendere al campo d'onor, emularne 
L'esempio potró. 

Alvaro 
Testimone del vostro va lor 
Ammirarne le prove sapró. 

Coro 
All ' armil 
(Escono correndo) 

Scena III 
E il ma l/ino . Salol/o nell'abitazione d'un ufhciale 
superiore dell'esercito spagnuolo in Italia non 
Jun gi da Velletri. Nel tondo sonvi due porte, quel-
1a a sinistra mette ad una stanza da 1 tto. J'altra 
e la com une. A sin istra presso il proscenia e una 
fin estra. Si sente il rum ore della vicina battaglia. 
Un Chirurga militare ed alcuni Soldati ordinanze 
dalla comune corrono alla hn st ra. 

Sołd at i 
Arct la mischia. 

Chirurgo (gua rdando con un ca nocchiale) 
Prod i i gra na tieri! 

Soldati 
Li guicl a He rre ros. 

Chirurgo 
ie!!„. Ferito ei caddel .. 

Piegano i suoi' „. 
L'aiutante li raccozza, 
Alla car ica li guidal „. 
Gi · fuggon o i nemici. 
I nostri han vinto' 
Voci (di fuori) 
A Spag na gloria' 

Altre voci 
Viva l'ltalia! 

Tutti 
E nostra la vi ttoria' 

Chirurgo 
Portan qui ferito il Capitano. 

Carlo 
Pójdę wraz z panem na pole chwały, 
Będzie pan dla mnie wzorem. 

Alvaro 
J ako świadek pańskiego męstwa, 
Jego dowody będę mógł podziwiać. 

Chór 
Do broni! 
(Wybiegają) 

Scena III 
Poranek. Salon w kwaterze wyższego ohcera ar
mii hiszpańskiej we Wlos7.ech w pobliżu Velletri . 
W gtęb i dwo1e drzwi . Drzwi po lewe1 prowadzą do 
sypia lni, drzwi po prawej to drzwi wejściowe. Z le
wej strony przy pros enium okn o. Slychać odglosy 
t oczącej się w pobliż u bitwy. Ch irurg wojskowy 
i kilku adiutantów biegną do okna. 

Żołnie rze 
Walka wre. 

Chirurg (patrząc przez lunetę) 
Dzielm grenadierzy ' 

Żołnierze 
He rreros ich prowadzi. 

Chirurg 
Nieba!„. Pada raniony 1„. 
Łamią się jego żołn ierze!„. 
Ad iutant ich gromadzi 
I do boju wiedzie'„ . 
Wróg ucieka. 
Nasi zwyciqżyli! 

Głosy (z zewnątrz) 
Chwała H iszpanii! 

Inne głosy 
iech żyj e Italia! 

Wszyscy 
Do nas należy zwycięstwo' 

Chirurg 
Niosą tu rannego Kapitana. 
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Scena IV 

AKT-Hl 
Scena IV 

Don Alvaro, ferito e svenuto, e portato in una lettiga da 
quattro Granatieri. Da un lato e il Chirurga, dall'altro 
e Don Carlo, coperto di polvere ed assai oftlitto Un 
Soldoto depone una valigia sopra un tavolino. La 
lettiga e collocata quasi nel mezzo della scena. 

Carlo 
Piano ... qui posi ... 
Approntisi il mio letto. 

Chirurgo 
Sile11 zio. 

Carlo 
V'ha pcrigl io? 

Chirurgo 
La piaga che ha nel petto mi spaventa. 

Carlo 
Dell, il salvate. 

Alvaro (rin venendo) 
O e son:> 

Carlo 
Presso ]'a mico. 

Alvaro 
Lasciatemi morire . 

Carlo 
Vi salveran le nostre cure. 
Premio 
L'Ordine vi sara di Calatrava. 

Alvaro 
Di Calatrnval Mai! Mail 

Carlo (fro se) 
Che! 
1norridi di Calatrava al nome ! 

Alvaro 
Amico .. . 

Chirurgo 
Se parlate .. . 

Alvaro 
Un detto sol... 

Czterech Grenadierów niesie na no.v ach rannego, 
nieprzy tomnego Don A lvara. Z jedn ej strony idzie 
Chirurg, z drugiej Don Carlo, okurzony i bardzo przy
gnębiony. Jeden z żolnierzy kiadzie no stoliku waliz
kę. Nosze zostają ulożone prawie na środku sceny. 

Carlo 
Ostrożnie ... połóżcie go tutaj .. 
Przygotować moje łóżko . 

Chirurg 
Cisza. 

Carlo 
Wyjdzie z tego? 

Chirurg 
Rana na piPrsi ba rdzo mnie ni.epokoi. 

Carlo 
Proszę go ratować: 

Alvaro (od7yskujqc przytomność} 
Gdzie ja iestem? 

Carlo 
Blisko przyjacie la. 

Alvaro 
Pozwólcie mi umrzeć:. 

Carlo 
Zajmiemy się tobą i wrócisz do zdrowia. 
W nagrod , 
Otrzymas <: Order Calatrava. 

Alvaro 
Calatrava ! Nigdy! Nigdy! 

Carlo (do siebie) 
Cóż to znaczy! 
Przeraził się słysząc nazwisko Calatrava! 

Alvaro 
Przyjacielu .. 

Chirurg 
Nie wolno panu mówi(' ... 

Alvaro 
Jedno słowo .. 

l5 

AKT-HI 
Carlo (al chirurga) 
Ven prego, n lasciat 
(Il chirurga si ritira. Don A lvaro accenna a Don 
Carlo di appressorsegli) 

Alvaro 
Solenne in quest'ora 
Ciurami dovete 
Far pago un mio voto . 

Carlo 
Lo giuro. 

Alvaro 
Sul core cercate. 
Carlo 
Una chiave. 
Alvaro 
(indicando Jo voligia) 
Con essa trarrete 
Un piego celatol 
L'afhdo all'onore, 
Cola v'ha un mistero 
Che meco morra. 
S'abbruci me spento. 

Carlo 
Lo giuro, sara. 

Alvaro 
Or muoio tranquillo; 
Vi stringo al cor mio. 

Carlo (Jo abbraccia con grande emozione) 
Amico, fidat e nel cielo! 
Addio. 

Alvaro 
Addio. 
(Tl chirurga ed i soldati trasportano il ferito nella 
stanza da Jetto) 

Scena V 

Carlo 
Morirl Tremenda cosa! 
Si intrepido, si prode , ei pur morra1 
Uom singolar costuil 

Carlo (do chirurga) 
Proszę, niech pan zostawi nas samych. 
(Chirurg odchodzi . Don A lvaro prosi Don Carla 
gestem, by ten się do niego zbliży!) 

Alvaro 
W takiej chwili uroczyście 
Przy Łąc mi musisz, 
Że spełnisz moją prośbę. 

Carlo 
Przysięgam. 

Alvaro 
Weź to, co mam na sercu. 

Carlo 
Klucz. 

Alvaro 
(wskazując walizkę) 
Tym kluczem ją otworzysz i znajdziesz 
Ukryte pismol 
Na twój honor, 
Zawiera ono taj emnicę, 
Którą zabiorę do grobu. 
Spal ten papier, gdy umrę. 

Carlo 
Przysięgam , tak się stanie . 

Alvaro 
Teraz umieram spokojny; 
Przyciskam cię do mego serca. 

Carlo (obejmuje go, bardzo poruszony) 
Przyjacielu, miej ufnoś ć: w Bogu! 
Żegnaj. 

Alvaro 
Żegnaj. 
(Chirurg i żolnierze przenoszą rannego do 
sypialni) · 

Scena V 

Carlo 
Śmierć! To okropne! 
Taki nieustraszony, waleczny, i umieral 
Niezwykły człowiek. 



AKT-HI 
Tremo di Calatrava 
Al nome. A lui palese 
N'e forse il disonor? Cielo! Qua! lampo, 
S'ei fosse il seduttore? 
Desso in mia mano, e vive! 
Se m'ingannassi? 
Questa chiave il dica. 
(Apre convulso la valigia, e ne trae un plico 
suggellato) 
Ecco i fogli! (fa per aprirlo) Che tento' 
(S'arresta) 
E la fe che giurai? E questa vita 
Che debbo al suo valor? 
Anch'io l'ho salvol 
S'ei fosse quell' Indo maledetto 
Che macchió il sang ue miot.„ 
Il suggello si franga . iun qui mi vede. 
No? Ben mi vegg'io! 
(Getta il plico) 
Urna fatale de l mio destino, 
Va, t'allontana, mi tenti invano; 
L'onor a tergcre qui venni, e insano 
D'un onta nuova no! macchieró. 
Un giuro e sacro per l'uom d'onore; 
Que' fogli serbino il lor mistera . 
Disp rso vada il mal pensie ro 
Che all'atto indegno mi concito. 
E s'a !tra prova rinvenir potessi? 
Vcdiam. 
(Toma a frugare nella valigia) 
Qui v'ha un ritratto„ 
Suggel non v'e„. nulla ei ne disse„. 
Nulla promisi„. s'apra dunque„. 
Ciel' Leonora! 
Don Alvaro e il ferito! 
Ora egli viva, e di mia man poi muoial 
(Il chirurgo si presenta sulla porta della stanza) 

Chirurgo 
Lieta novella, e salvo! 
(Esce) 

Carlo 
E salvo' Oh gioia! 
Egli e salvo' Gioia immensa 
Che m'innondi il cor, ti sento! 

Przeraził się na dźwięk nazwiska 
Calatrava. Czyżby wiedział 
O hańbie? Boże! Co za nagła myśli 
Jeśli to on jest tym łotrem? 
Jest w moich rękach , i żyje! 
A jeżeli się mylę? 
Ten klucz prawdę wyjawi. 
(Gorączkowo otwiera walizkę i wyjmuje z niej 
zapieczętowane papiery) 
Oto listy! (chce otworzyć) Co ja robię! 
(Zatrzymuje się) 
A przysięga? A życie, 

Które zawdzięczam jego odwadze? 
Ja też go uratowałem! 
A jeśli to on Jest tym przeklętym Indianinem, 
Który krew moją splamił?„. 
Złamię pieczęć . Nikt mnie tu nie widzi. 
Nikt? Wystarczy, że ja siebie widzę! 
(Odrzuca papiery) 
Fatalna czaro mego przeznaczenia, 
Idź precz, próżno mnie kusisz; 
Jestem tu, by zmyć plamę na honorze 
1 nie skalam go znów, jak szaleniec. 
Dla człowieka honoru przysięga to rzecz święta; 
Niech te papiery zachowają dla siebie tajemnicę. 
Niech rozwieje się zgubna myśl , 
Co do czynu niegodnego mnie pchnęła. 
A może znajdę inny dowód? 
Zobaczmy. 
(Znów szuka w walizce) 
Tu jest jakiś portret. .. 
Nie ma pieczęci„. Nic o nim nie mówil„ 
Nic nie przysięgałem„. zatem otwórzmy. 
Boże! Leonora! 
Ranny to Don Alvaro! 
Oby teraz przeżył, potem zginie z mej rękil 
(Chirurg staje w drzwiach pokoju) 

Chirurg 
Dobra nowina, będzie zdrów! 
(Wychodzi) 

Carlo 
Będzie zdrówl Co za szczęście' 
Będzie zdrów' Radości niezmierzona, 
Czuje, jak mi serce zalewasz! 

AKT-HI 
Potró alfine il tradimento 
Sull'infame vendicar. 
Leonora , ove t'ascondi? 
Di': seguisti tra le squadre 
Chi del sangue di tuo padre 
Ti fe' il volto rosseggiar? 
Ah, felice appien sarei 
Se potesse il brando mio 
Ambedue d'averno al Dio 
D'un sol colpo consa rar! 
(Parte precipitosamente) 

Scena VI 
Accampamento mililare presso Velletri. Sul davanti 
a sinistra e una bottega da rigattiere; a destra un'al
tra ave si vendono cibi, bevande e frutta. All'ingiro 
sano tende mililari, baracche di rivenduglioli, ecc. 
E notte; la scena e deserto. Una pattuglia entra 
cautamente in scena, esplorando il campo. 

Coro 
Compagni, sostiamo, 
Il campo esploriamo; 
Non s'ode rumor, 
Non brilla un chiarore; 
In sonno profondo 
Sepolto ognun sta. 
Compagni, inoltriamo, 
Il campo esploriamo, 
Fra poco la sveglia 
Suonare s'udra. 

Scena VII 
Spunta l'alba lentamente. Entra Don Alvaro pensoso 

Alvaro 
Ne gustare m' e dato 
Un' ora di quiete; affranta e l'alma 
Dalla lotta crudel. 
Pace ed oblio indarno io chieggo al cielo. 

Scena VIII 
Detto e Don Carlo 

Carlo 
Capitano ... 

Wreszcie będę mógł dokonać zemsty 
Na zdrajcy. 
Leonom, gdzie się ukrywasz.? 
Powiedz, czy pospieszyłaś 
Za tym, kto krwią twego ojca 
Twarz ci zarumienił? 
Ach, jakiż byłbym szczęśliwy, 
Gdyby mój miecz zdołał 
Oboje bogu piekieł 
Jednym ciosem poświęcić! 
(Wybiega) 

Scena VI 
Obóz wojskowy w pobliżu Velletri. Z przodu po 
lewej kram handlarza starzyzną; obok inny, 
z żywnością, napojami i owocami. Dakota stoją 
wojskowe namioty, stragany, itp. Noc. Scena jest 
pusta. Patrol wchodzi ostrożnie, kontrolując obóz. 

Chór 
Przystańmy tu, towarzysze, 
Rozejrzyjmy się po obozie; 
Żadnego dżwięku nie słychać, 
Nie pali się żadne światło; 
Wszyscy są pogrążeni 
W głębokim śnie. 
Chodźmy, towarzysze, 
Rozejrzyjmy się po obozie, 
Wkrótce odtrąbią 
Pobudkę. 

Scena VII 
Zaczyna świtać. Wchodzi zamyślony Don Alvaro. 

Alvaro 
Nie dane mi zakosztować 
Ani chwili spokoju; okrutna walka 
Duszę mi rozdziera. 
Próżno błagam niebiosa o pokój i zapomnienie. 

Scena VIII 
Ten sam i Don Carlo 

Carlo 
Kapitanie ... 



Alvaro 
Chi mi chiama? 
(Riconosce Carlo) 
Voi, che si larghe cure mi prodigaste. 
Carlo 
La ferita vostra 
Sanata e appieno? 
Alvaro 
Si. 
Carlo 
Forte? 
Alvaro 
Quale prima. 
Carlo 
Sosterreste un duello? 
Alvaro 
Con chi? 
Carlo 
Nemici non avete? 
Alvaro 
Tutti ne abbiam ... ma a stento 
Comprendo ... 

Carlo 
No? Messaggio non v'inviava 
Don Alvaro, l'Indiano2 

Alvaro 
Oh tradimento! 
Sleale! Il segreto fu dunque violato? 

Carlo 
Fu illeso quel piego, 
L'efhgie ha parlato. 
Don Carlos di Vargas, tremate, io sono. 

Alvaro 
D'ardite minaccie 
Non m'agito al suono. 

Carlo 
Usciamo, all'istante 
Un deve morire . 

Alvaro 
La morte disprezzo, 
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Alvaro 
Kto mnie woła? 
(Rozpoznaje Carla) 
Ty, któryś mi nie szczędził troskliwe] opieki. 
Carlo 
Czy twoja rana 
Całkiem się już zagoiła? 

Alvaro 
Tak. 
Carlo 
W pełni sił? 
Alvaro 
Jak przedtem. 
Carlo 
Mógłbyś stanąć do pojedynku? 
Alvaro 
z kim? 
Carlo 
Nie masz żadnych wrogów? 
Alvaro 
Wszyscy ich mamy ... Ale 
Nie rozumiem ... 

Carlo 
Nie przysłał ci żadnej wieści 
Don Alvaro, Indianin? 

Alvaro 
To zdrada' 
Niewierny! Więc pogwałciłeś sekret? 

Carlo 
Nie czytałem tych listów, 
Portret wszystko wyjaśnił. 
Drżyj, ja jestem Don Carlos di Vargas. 

Alvaro 
Nie przerażają mnie 
Zuchwałe groźby. 

Carlo 
Chodźmy. Teraz 
Jeden z nas musi umrzeć . 

Alvaro 
Gardzę śmiercią, 

Ma duolmi inveire 
Contr'uom che per primo 
Amistade m'offria. 

Carlo 
No, no, profanato 
Tal nome non sia. 

Alvaro 
Non io, fu il destino, 
Che il padre v'ha ucciso. 
Non io che sedussi 
Quell'angiol d'amore. 
Ne guardano entramb1, e dal paradiso 
Ch'io sono innocente 
Vi dicono al core. 

Carlo 
Adunque colei? 

Alvaro 
La notte fatale 
Io caddi per doppia fer ita mortale; 
Guaritone, un anno 
In traccia ne andai, 
Ahime, ch'era spenta 
Leonora trovai . 

Carlo 
Menzogna, menzogna! 
La suora -
Ospitavala antica parente. 
Vi giunsi, ma tardi„. 

Alvaro 
Ed e lla? 

Carlo 
Fuggente. 

Alvaro (trasa/endo) 
E vivei Ella vive, gran Dio' 

Carlo 
Si, vive. 

Alvaro 
Don Carlo, amico, il fremito 
Ch'ogni mia fibra scuote, 
Vi dica che quest' anima 

AKT-Hl 
Lecz z bólem występuję 
Przeciwko człowiekowi, który jako pierwszy 
Przyjaźń mi ofiarował. 

Carlo 
Nie profanuj 
Tego słowa . 

Alvaro 
Nie ja, lecz przeznaczenie 
Ojca ci zabiło. 
Nie ja uwiodłem 
Tego anioła miłości . 

Patrzą na nas oboje; w swym sercu 
Możesz usłyszeć, jak z raju 
Mówią ci, że jestem niewinny. 

Carlo 
A więc ona„ .? 

Alvaro 
Owej strasznej nocy 
Powaliły mnie dwie śmiertelne rany. 
Odzyskawszy zdrowie, przez rok cały 
Podążałem jej śladem , 
Lecz, nieszczęsny, znalazłem tylko 
Wiadomość o jej śmierci. 

Carlo 
To kłamstwo! 
Moją siostrę 

Gościła daleka krewna. 
Dotarłem tam, lecz za późno„. 

Alvaro 
A ona? 

Carlo 
Uciekl.a. 

Alvaro (wstrząśnięty) 
Żyje! Wielki Boże, ona żyje! 

Carlo 
Tak, żyje. 

Alvaro 
Don Carlo, przyjacielu, dreszcz radości, 

Który ogarnął mnie całego 
Niech zaświadczy, że moja dusza 



In fa me esser non puote. 
Vivei Gran Dio, quell'angelo„. 

Carlo 
Ma in breve morira. 

Alvaro 
No, d'un imene il vincolo 
Stringa fra noi la speme; 
E s'ella vive, insieme 
Cerchiamo ove fuggi. 
Giuro che ilłustre origine 
Equale a voi mi rende, 
Eche il mio stemma splende 
Come rifulge il di. 

Carlo 
Stolto! Fra noi dischiudesi 
Insanguinato avello. 
Come chiamar fratello 
Chi tutto a me rapi? 
D'eccelsa o vile origine. 
E d'uopo ch'io vi spegna, 
E dopo voi l'indegna 
Che il sangue suo tradi. 

Alvaro 
Che dite? 

Carlo 
Ella morra. 

Alvaro 
Tacetel 

Carlo 
11 giuro a Dio: morra l'infame . 

Alvaro 
Voi pria cadrete nel fata! certame. 

Carlo 
Mortei ov'io non cada esanime 
Leonora giungero 
Tinto ancor del vostro sangue 
Questo acciar le immergeró. 

Alvaro 
Morte! Si! Col brando mio 
Un sicario uccideró; 
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Nie może być niegodziwa. 
Żyje! Boże wielki, ten anioł ... 

Carlo 
Ale wkrótce umrze. 

Alvaro 
Nie, niechaj ślubowaniem 
Połączy nas nadzieja; 
Jeżeli ona żyje, razem 
Odkryjmy, dokąd uciekła. 
Przysięgam, że szlachetne urodzenie 
Czyni mnie równym tobie 
I że mój he rb rozbłyśnie, 
Jak jasny dzień . 

Carlo 
Głupcze! Pomiędzy nami 
Otwiera się grób skrwawiony. 
Jak mógłbym nazwać bratem 
Kogoś, kto mi wszystko odebrał? 
Szlachetnie czy podle urodzonego, 
Muszę c ię zabić, 

A po tobie niegodną, 
Co krew swoją zdradziła. 

Alvaro 
O czym ty mówisz? 

Carlo 
Ona zginie. 

Alvaro 
Milcz! 

Carlo 
Przysięgam przed Bogiem: zginie zdrajczyni. 

Alvaro 
Prędzej ty zginiesz w śmiertelnym pojedynku. 

Carlo 
Śmierć ! Jeżeli ujdę z życiem, 
Dopadnę Leonorę, 

I, twoją krwią splamiony, 
Tym mieczem ją przeszyję, 

Alvaro 
Tak! Śmierćl Moim mieczem 
Zabiję mordercę; 
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Il pensier volgete a Dio. 
L'ora vostra a lhn suonó. 
Tutti e due 
A morte! 
(Sguainano Je spade e si battono furiosamente). 

Scena IX 
Accorre Ja pattuglia del campo a separarli 

Coro 
Fermi! Arrestate! 

Carlo (furente) 
No - la sua vita 
O la mia - tosto . 

Coro 
Lunge di qua si tragga. 

Alvaro (tra se) 
Forse del ciel l'aita a me soccorre. 
Carlo 
Colui morra' 

Coro (a Carlo che cerca svincolarsi) 
Vienil 

Carlo (a Don Alvaro) 
Carnefice del padre mio! 
Alvaro 
Or che mi resta? Pietoso Iddio, 
Tu ispira, illumina il mio pensier. 
(Gettando la spada) 
Al chiostro, all'eremo, ai santi altari 
L'oblio, la pace chiegga il guerrier. 
(Esce) 

Scena X 
Spunta il sole; il rullo dei tamburi e Jo squillo del
le trombe donno il segnale della sveglia. La scena 
va anima11dosi a poco a poco. Soldati spagnuoli 
ed italiani di tutte le armi sortono dalle tende 
ripulendo schioppi, spode, uniformi, ecc. Ragazzi 
militari giuocano ai dal sui tamburi. Vivandiere 
che vendono liquori, frutta, pane, ecc. girano per 
il campo. Preziosilla, dall'alto d'una bracca, pre 
dice Ja buona ventura. Scena animatissima. 

Zwróć myśl ku Bogu. 
Wybita twoja godzina. 
Obaj 
Na śmierć! 
(Wyciągają szpady i zaciekle walczą). 

Scena IX 
Nadbiega patrol, żeby ich rozdzielić 

Chór 
Stójcie! Przestańcie! 

Carlo (z wścieklością) 
Nie - jego życie 
Lub moje - natychmiast. 
Chór 
Zabierzmy go stąd . 

Alvaro (do siebie) 
Może niebiosa pospies zyły mi z pomocą. 
Carlo 
On zginie! 

Chór (do Carla, który próbuje się uwolnić) 
Idziemy' 

Carlo (do Don Alwara) 
Morderco mego ojca! 
Alvaro 
Cóż mi pozostaje? Boże miłosierny, 
Natchnij, oświeć myśl moją. 
(Odrzucając szpadę) 
W klasztorze, w pustelni, przy świętych ołtarzach 
Wojownik poszuka pokoju i zapomnienia. 
(Wychodzi.) 

Scena X 
Wschodzi slońce; dźwięk bębnów i trąbek oglasza 
pobudkę. Scena powoli ożywa. Żolnierze hisz
pańscy i wloscy wychodzą z namiotów i czyszczą 
strzelby, szpady, mundury itp . Chiopcy grają na 
bębenkach. Markietanki sprzedające napoje, 
owoce, chleb itp. krążą po obozie. Preziosilla , sto
jąc na drewnianym podwyższeniu, przepowiada 
pomyślność. Scena bardzo ożywiona. 



Coro 
Lorche pifferi e tamburi 
Par che assordino la terra , 
Siam fdici, ch'e la guerra 
Gioia e v ita a l militar. 
Vita gaia, avventurosa, 
Cui non cal doman ne ieri, 
Ch'ama tutti i suoi pensieri 
Sol nell'oggi concentrar. 

Preziosilla (alle rlonne) 
Venite all'indovina, 
Ch'e giunta di lantano, 
E puote a voi l'arcano 
Futuro decifrar. 
(ai soldati) 
Correte a lei d'intorno, 
La mano le porgete, 
Le amanti apprenderete 
Se fide vi restar. 

Coro 
Andiamo all'indovina, 
La mano le porgiamo, 
Le belle udir possiamo 
Se fide a voi restar. 

Preziosilla 
Chi vuole il paradiso 
S'accenda di valore, 
E il barbaro invasore 
S'accinga a debellar. 
Avanti, avanti, avanti, 
Predirvi sentirete 
Qua! premio coglierete 
Dal vostro battagliar. 

Soldati 
Avanti, avanti, avanti , 
Predirci sentiremo 
Qua! premio coglie rerno 
Dal nostro battagliar. 

Vivandiere 
Avanti, avanti, avanti, 
predirivi sentirete 

AKT-HI 
Chór 
Teraz, gdy ziemia ogtuchła 
Od piszczałek i bębnów, 
Jesteśmy szczc;śliwi, bo wojna 
To radość i życie żołnierza. 
Zycie wesołe , pełne przygód, 
Co nie troszczy się o jutro czy wczoraj, 
Co wszystkie swe myśli 
Skupia na dniu dzisiejszym. 

Preziosilla (do kobiet) 
Chodźci do wróż. ki , 

Co z daleka przybyła, 
Co przyszłość nieznan ą 

Odkryć dla was potrafi. 
(do żofnierzy) 
Biegnijcie do niej, 
Pokażcie jej dtoń, 
Dowiedzcie się, czy ukochane 
Wierne wam pozos tają. 

Chór 
Chodźmy do wróżki, 

Pokażmy jej dłoń , 

Dowiemy się, czy nasze ślicznotki 
Wierne nam pozostają. 

Preziosilla 
Kto chce zasłużyć na raj 
Niech rozpali w sobie męstwo, 

Niech p okona 
Barbarzyńskiego najeźdźcę. 

Dalej, dalej, dalej, 
P rzepowiem wam, 
Jaka nagroda was czeka 
Za waszą waleczność. 

Żołnierze 
Dalej, dalej, dalej , 
Przepowie nam, 
Jaka nagroda nas czeka 
Za naszą waleczność. 

Markietanki 
Dalej, dalej , dalej, 
Przepowie wam, 
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qua! premio coglierete 
dal vostro battagliar. 

Coro (circondandola) 
Avanti, avanti. 

Soldati 
Qua, vivandiere , un sorso. 
(Le vivandiere versano loro) 

Un soldato 
Alla salute nostra' 

Tutti (bevendo) 
Viva' 
Un soldato 
A Spagna ed all'Italia unite' 

Coro 
Evviva ' 

Preziosilla 
Al nostro eroe Don Federico Herreros ! 

Tutti 
Viva' Viva! 

Un altro soldato 
Ed a l suo degno amico Don Felice de Bornos. 

Tutti (bevendo) 
Viva, viva! 

Scena XI 
L'attenzione e attirata da Mastro Trabuco, ri
vendugliolo. che, dalia bottega viene con una 
cassetta al colla parlante vari oggetti di meschino 
va lore. 

Trabuco 
A buon mercato chi vuol comprare 
Forbici, spille, sapon perfetto! 
Io vendo e compro qualunque oggetto, 
Concludo a pronti qualunque affar. 

Un soldato 
Ho qui un manile; quanta mi dai? 

Altro soldato 
Ve' una collana? Se vuoi la vendo. 

Jaka nagroda was czeka 
Za waszą waleczność. 

Chór (zbierając się wokól Preziosilli) 
Dalej, dalej. 

Żołnierze 
Dajcie no tu łyczka. 
(Markietanki nalewają im) 

Żołnierz 
Za nasze zd rowie! 

Wszyscy (pijąc) 
Za zdrowie! 

Żołnierz 
Za połączone s iły Hiszpanii i Włoch! 

Chór 
Wiwat' 

Preziosilla 
Za naszego bohatera Don Federico Herre ros' 

Wszyscy 
Niech żyj e! Niech żyje! 

Inny żołnierz 
I za jego godnego przyjaciela Don Felice de Bornos. 

Wszyscy (pijąc) 
Niech żyje , niech żyje! 

Scena XI 
Uwaga obecnych kieru1e się na osobę Mastro Tra
buco, handlarza, który nadchodzi od strony swego 
kramu. Na szyi ma kasetkę z różnymi niewiele 
wartymi przedmiotami. 

Trabuco 
Kto chce tanio kupić 
Nożyczki, szpilki , doskonałe mydło ! 

Wszystko sprzedaję, wszystko kupuję, 
Od ręki ubiję każdy interes. 

Żołnierz 
Mam tu kolię; ile mi dasz? 

Drugi żołnierz 
Ładny naszyjnik? Jak chcesz , mogę go sprzedać. 



Altro soldato 
Questi orecchini. li pagherai? 

Tutti (mostrando orologi, anelli, ecc) 
Vogliamo vendere .. . 

Trabuco 
Ma quanta vedo 
Tutto e robaccia, brutta robaccia! 
Tutti 
Tale, o furfante, e la tua faccia. 
Trabuco 
Pure aggiustiamoci. per ogni pezzo 
Do trenta soldi. 
Tutti 
Da ladro e il prezzo. 

Trabuco 
Ih! Quanta furia' C'intenderemo. 
Qualch'altro saldo v'aggiungeremo. 
Date qua, subito! 

Tutti 
Purche all'istante 
Venga il denaro bello e sonante. 

Trabuco 
Prima la merce, qua , colle buone. 

Tutti (dandogli gli oggeti) 
A te. 

Trabuco (ritrando la roba e pagando) 
A voi, benone. 

Tutti (cacciandolo) 
SL si, ma vattene' 

Trabuco (tra se, contento) 
Che buon affare! 
(poi, forte) 
A buon mercato chi vuol comprare? 
(Si avvia verso un 'altro lato del campo). 

Scena XII 
Delli e Contadini questuanti con ragazzi. 

Contadini 
Pane, pan per carita' 

AKT-HI 
Trzeci żołnierz 
Zaplacisz mi za te kolczyki? 

Wszyscy (pokazując zegarki, pierścionki, itp.) 
Chcemy to sprzedać ... 

Trabuco 
To wszystko, co tu widzę, 
To paskudztwa, same paskudztwa' 

Wszyscy 
Taka, oszuście, jest twoia gęba. 

Trabuco 
Jakoś się dogadamy, za każdą rzecz 
Dam trzydzieści soldów. 

Wszyscy 
To zlodziejska cena. 

Trabuco 
O co tyle krzyku! Dogadamy się. 
Dorzucimy ieszcze parę soldów. 
Dawajcie, już' 

Wszyscy 
Byle od razu 
Wpadly pieniążki, piękne i dźwięczące. 
Trabuco 
Chwileczkę, najpierw towar. 

Wszyscy (dając mu przedmioty) 
Trzymaj. 

Trabuco (biorąc przedmioty i placqc) 
To dla was, proszę bardzo. 

Wszyscy (wyganiając go) 
Tak, tak, idź już sobie' 

Trabuco (do siebie, zadowolony) 
Dobry interes' 
(potem, glośno) 
Kto chce tanio kupić? 
(Idzie na drugą stronę obozu). 

Scena XII 
Ci sami i żeb.rzący wieśniacy z dziećmi. 

Wieśniacy 

Chleba, chleba, zlitujcie się! 
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AKT-HI 
Tetti e campi devastati 
N'ha la guerra, ed affamati 
Cerchiam pane per pieta. 

Scena XIII 
Detti ed alcune Reclute piangenti che giungono 
scortate. 

Reclute 
Povere madri deserte nel pianto 
Per dura forza dovemmo lasciar. 
Della belta n'han rapiti all'incanto, 
A' nostre case vogliamo tornar. 

Vivandiere (accostandosi gaiamente alle reclute 
ed offrendo loro da bere) 
Non piangete , giovanotti, 
Per le madri. per le belle; 
V'ameremo quai sorelle, 
Vi sapremo consolar. 
Certo il diavolo non siamo; 
Quelle lagrime tergete, 
Al passato, ben vedete, 
Ora e inutile pensar. 

Preziosilla (entra fra le reclute, ne prcnde alcune 
pel braccio, e dice loro burlescamenle) 
Che vergogna! Su, coraggio! 
Bei figliuoli, siete pazzi? 
Se piangete quai ragazzi 
Vi farete corbellar. 
Un' occhiata a voi d'intorno, 
E scommetto che indovino, 
Ci sara piu d'un visino 
Che sapravvi consolar! 

Tutti 
Nella guerra e la follia 
Che dee il campo rallegrar; 
Viva , viva la pazzia 
Che qui sola ha da regnar! 
(Le vivandiere prendono le reclute pel braccio e s'in
comincia vivacissima danza generale. Ben presto la 
confusione e Jo schiamazzo giungono al colmo). 

Wojna zniszczyła nam pola 
I domy, a my, głodni, 
Prosimy o kawałek chleba. 

Scena XIII 
Ci sami i kilku p!aczqcych rekrutów prowadzo
nych pod eskortą. 

Rekruci 
Zmusili nas, byśmy we łzach zostawili 
Nasze biedne, opuszczone matki. 
Od naszych dziewcząt nas zabrali; 
Chcemy wrócić do domów. 

Markietanki (podchodząc wesolo do rekrutów 
i podając im napitki) 
Nie płaczcie, chłopcy 
Za matkami, za dziewczętami; 
Będziemy was kochać jak siostry, 
Potrafimy was pocieszyć. 
Nie jesteśmy diablicami; 
Otrzyjcie łzy , 

Sami widzicie, że o przeszłości 
Nie ma co myśleć. 

Preziosilla (wchodzi pomiędzy rekrutów, bierze 
niektórych pod rękę i mówi żartobliwie) 
Wstydźcie się' Dalej, odwagi! 
Synkowie, czyście poszaleli? 
Jeśli będziecie płakać jak dzieci 
Staniecie się pośmiewiskiem. 
Rozejrzyjcie się dokoła, 
Mogę się założyć, 

Że Ujrzycie niejedną buzię, 
Co potrafi was pocieszyć! 

Wszyscy 
Na wojnie szaleństwo 
Jest tym, co rozbawi obóz; 
Niech żyje szaleństwo, 
Ono jedno ma tu u:ądzić! 
(Markietanki biorą rekrutów pod ręce i rozpoczy
na się wspólny żywiolowy taniec. Wkrótce ha!as 
i zamieszanie sięgają zenitu) . 



AKT-HI 
Scena XIV 
Delli e Fra Melitone che, preso nel vortice della 
danza, e per un momento costretto a ballare con Je 
vivandiere. Finalmente, riuscito a fermarsi, esclama: 

Melitone 
Toh! Toh! Poffare il mondo! Che tempone! 
Corre ben l 'avventura' 
Anch'io ci sono. 
Venni di Spagna a medicar ferite, 
Ed alme a mendicar. Che vedo? 
E questo un campo di Cristiani, 
O siete Turchi? 
Dove s'e visto berteggiar la santa 
Domenica cosi?...Ben piu faccenda 
le bottiglie vi dan che le battaglie' 
E invece di vestir cenere e sacco 
qui si tresca con Venere, con Bacco? 
Il mondo e fatto una casa di pianto; 
ogni convento ora e covo del vento' 
I santuari 
spelonche diventar di sanguinari; 
perfino i tabernacoli di Cristo 
fatti son ri cettacoli del tristo. 
Tutto va a soqquadro. 
Ela ragion? La ragion? 
Pro peccata vestra: pei vostri peccati . 

Soldati 
Ah, frate, frate! 

Melitone 
Voi le feste 
Calpestate, rubate, bestemmiate„. 

Soldati italiani 
Togone infame' 

Soldati spagnuoli 
Segui pur, padruccio. 

Melitone 
E membri e capi siete d'una stampa: 
Tutti eretici. 
Tutti, tutti cloaca di peccati, 

Scena XIV 
Ci sami i Brat Melitone, który, porwany przez ta1\
czących, przez chwilę musi tańczyć z markietanka
mi. Wreszcie, kiedy udaje mu się zatrzymać, wola: 

Melitone 
Uff, uff! Coś podobnego! Ależ tu wesoło! 
Widzę, że się dobrze bawicie! 
I mnie nie mogło zabraknąć. 
Przyjechałem z Hiszpanii leczyć rany 
i ratować dusze. I co zastaję? 
Czy to obóz Chrześcijan, 

czy może Turków? 
Kto to widział, żeby tak drwić sobie 
Ze świętej niedzieli?„. Wolicie pić, 
Niż się bić! 
Zamiast odkupienia winy i pokory wolicie wino 
i amory. 
Świat stał się łez padołem; 
W klasztorach wiatr znajduje schronienie ! 
Domy Boże 
Domami stały się dla bezbożników; 
Nawet święte tabernakula Chrystusa 
Stały się łupem świętokradców. 

Wszystko jest przewrócone do góry nogami. 
A dlaczego< Dlaczego? 
Pro peccata vestra: przez wasze grzechy. 

Żołnierze 
Ach , braci szku, braciszku! 

Melitone 
Boże święta 

Depczecie, kradniecie. bluźnicie ... 

Żołnierze włoscy 
Bezczelny klecha! 

Żołnierze hiszpańscy 
Mów dalej, ojczulku. 

Melitone 
Wszyscy: ci z góry i ci z dołu, jesteście jedno licho: 
Sami heretycy. 
Wszyscy, wszyscy toniecie w grzechach jak 
w rynsztoku, 
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AK1T-HI 
E finche il mondo 
Puzzi di tal pece 
Non isperi la terra alcuna pace . 

Soldati italiani (serrandolo intorno) 
Dalli! Dalii! 
Soldati spagnuoli (difendendolo) 
Scappa' Scappa! 
Soldati italiani 
Dalii! Dalli sulla cappa! 
(Cercano di picchiarlo, ma egli se Ja svigna, de
clamando sempre) 

Preziosilla (ai soldati che Jo inseguono uscendo 
dalla scena) 
Lasciatelo chi'ei vada. 
Far guerra ad un cappucciol Bella impresa' 
Non m'odon? Sia il tamburo sua difesa. 
(Prende a caso un tamburo e, imitata da qualche 
tamburino, lo suona. I soldali accorrono tosto 
a circondarla, seguiti da tutta la turba) 

Preziosilla e Coro 
Rataplan, rataplan della gloria 
Nel soldato ritempra l'ardor; 
Rataplan, rataplan, di vittoria 
Questo suono e segnal percursor ' 
Rata plan, rata plan, or le schiere 
Son guidate raccolte a pugnar! 
Rataplan, rataplan, le bandiere 
Del nemico si veggon piegar1 

Rataplan, pim, pam, pum, inseguite 
Chi la terga, fuggendo, volto„. 
Rataplan, le gloriose ferite 
Col trionfo il destin coron6. 
Rataplan, della patria la gloria 
Piu rifulge de' figli al valor! „. 
Rataplan, rataplan, la vittoria 
Al guerriero conquista ogni cor. 
Rataplan, rataplan, rataplan! 

(Escono correndo) 

I dopóki świat 
Śmierdzi tym szlamem, 
Ziemia nie może mieć nadziei na pokój. 

Żołnierze włoscy (otaczają go) 
Już my mu pokażemy! 

Żołnierze hiszpańscy (broniąc go) 
Uciekaj! Uciekaj! 

Żołnierze włoscy 
Dołóżmy mu! Dajmy mu po nosie! 
(Chcą go pobić, lecz on ucieka im, nie przeslaJQC 
wyrzekać) 

Preziosilla (do żolnierzy, którzy gonią go poza 
scenę) 
Zostawcie go, niech sobie idzie. 
Bić się z mnichem! Świetny pomysł! 
Nie chcą mnie słuchać? Bęben go ocali. 
(Chwyta pierwszy z brzegu bęben i gra na nim. 
Kilku doboszów bierze z niej przyklad. Wnet przy
biegają żolnierze i otaczają ją, a za nimi caly Uum. 

Preziosilla i Chór 
Ram pam pam, ram pam pam, głód chwały 
W żołnierzu budzi; 
Ram pam pam, ram pam pam, ten dźwięk 
To zapowiedź zwycięstwa' 
Ram pam pam, ram pam pam, do boju 
Zwartym szykiem szeregi rnszają! 
Ram pam pam, ram pam pam, chorągwie 
Wroga padają! 
Ram pam pam, pim, pam, pum, gońcie 
Tych, co nogi za pas biorą . .. 
Ram pam pam, chwa.lebne rany 
Zwycięstwem los nagradza. 
Ram pam pam, ojc-zyzny chwała 
Tym jaśniej świeci, im dzielniej walczą synowie! 
Ram paro paro, ram paro pam, zwycięstwo 
Dla wojownika każde serce zdobędzie. 
Ram paro pam, ram pam pam, ram pam pam! 

(Wybiegają) 



AKT IV 
Scena I 
Vicinanze d'Homachuelos. Interno del conventa 
della Madonna degli Angeli. /Vleschino portica
to circonda una corticella con oranci, oleandri, 
gelsomini. Alla sinistra della spettatore e Ja porta 
che mette al via; a destra, altra porta sopra la 
quale si Jegge „Clausura". Jl Guardiano pas
seggia solennemente, leggendo il suo breviario. 
Dalla sinistra entra una folla di mendicanti, uo
mini e donne di tutte le eta, che portano scodelle 
grezze, recipienti e piatti. 

Coro dei mendicanti 
Fate la carita, 
E un ora che aspettiamo! 
Andarcene dobbiamo, 
Fate la caritai 

Scena II 
Fra /Vlelitone entra da destra, parlando un grande 
grembiule bianco e assistito da un converso, che 
porta una grande pentola a due manici. La metto
no giu nel centro del cortile e il converso va via. 

Melitone 
Che? Siete a ll'osteria? 
Quieti. .. 
(Comincia a scodellare Ja minestra) 

Mendicanti (spingendo continuamente) 
Qui, presto a me. 

Melitone 
Quieti, quieti. 

I vecchi 
Quante porzioni a loro! 

Altri 
Tutto vorrian per se. 

Tutti 
N'ebbe gia tre Maria! 

Una Donna (a /Vlelitone) 
Quattro a me ... 

Scena I 
Okolice Hornachuelos. Wnętrze klasztoru Madon
ny od Aniolów. 
Skromna kolumnada otacza maly dziedziniec 
z drzewkami pomarańczy, oleandrami, krzewami 
jaśminu . Po lewej stronie widza drzwi prowa
dzące do wyjścia; po prawej drugie drzwi, nad 
którymi znajduje się napis „Klauzura". Gwar
dian przechadza się z godnością, czytając swój 
brewiarz. Z lewej strony wchodzi tlum żebraków, 
kobiet i mężczyzn w różnym wieku, niosących 
miseczki, naczynia i talerze. 

Chór żebraków 
Zli ujcie się , 

Od godziny czekamy i 
Musimy już iść, 
Zlitujcie się 1 

Scena II 
Brat Melitone wchodzi z prawej strony w obszer
nym biafym fartuchu, w towarzystwie konwersa, 
niosącego duży gar z dwojgiem uszu . Stawiają 
gar na środku dziedzińca; konwers odchodzi. 

Melitone 
Co tu się dzieje? Jesteście w gospodzie? 
Spokój . .. 
(Zaczyna nalewać zupę) 

Żebracy (wciąż się przepychając) 
Teraz dla mnie. 

Melitone 
Spokój, spokój. 

Starcy 
Jakie wielkie porcje dostali! 

Inni 
Wszystko chcieliby dla siebie. 

Wszyscy 
Maria dostała już trzy! 

Kobieta (do /Vlelitone) 
Dla mnie cztery ... 

Mendicanti 
Quattro a lei' 

Donna 
Si, perche ho sei figliuoli. .. 

Melitone 
Perche ne avete sei? 

Donna 
Perche li mandó Iddio. 

Melitone 
Si, si Dio ... non li avreste 
Se al par di me voi pure 
La schiena percoteste 
Con aspra disciplina, 
E piu le notti intere 
Passaste recitando 
Rosari e Miserere ... 

Guardiano 
Fratel... 

Melitone 
Ma tai pezzenti son di fecondita 
dav vero spav ntosa .. . 

Guardiano 
Abbiate carita. 

I vecchi 
Un po' di quel fondaccio 
Ancora ne donate. 

Melitone 
Il ben di Dio, bricconi, 
Fondaccio voi chiamate? 
Mendicanti (porgendo le loro scodelle) 
A me , padre a me .. . 

Melitone 
Oh, andatene in malora, 
O il ramaiuol sul capo v'aggiusto 
Bene or ora ... 
Io perdo la pazienza! 

Guardiano 
Oh, carita, fratello ... 
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AKTlV 
Żebracy 
Dla niej cztery1 

Kobieta 
Tak, bo mam sześcioro dzieci .... 

Melitone 
Czemu macie aż sześcioro? 

Kobieta 
Pan Bóg tyle dal. 

Melitone 
Tak, tak, Pan Bóg ... Nie miałabyś tylu , 
Gdybyś jak ja 
Grzbiet ćwiczyła 
Twardą dyscypliną 
I gdybyś cale noce 
Spędzała odmawiając 
Różańce i Miserere. 

Gwardian 
Bracie ... 

Melitone 
Ależ ci żebracy są przerażająco 
Płodni. .. 

Gwardian 
Okażcie im miłosierdzie. 

Starcy 
Wleicie jeszcze trochę 
Tej brei . 

Melitone 
Łotry, dar Boży 
Breją nazywacie? 
Żebracy (podsuwając swoje miski) 
Dla mnie, ojcze, dla mnie. 

Melitone 
Idźcie do licha, 
Albo ta warząchew 
Zaraz na głowie wam wyląduje. 
Tracę cierpliwość! 

Gwardian 
Bracie, miej miłosierd zi 



Le Donne 
Piu carita ne usava 
Il padre Raffaello. 

Melitone 
Sl, si, ma in otto giorni 
Avutone abbastanza 
Di poveri e minestra, 
Resto nella sua stanza. 
E scarico la soma 
Sul dosso a Melitone„. 
E poi con tal canaglia 
Usar dovro le buone? 

Guardiano 
Soffrono tanto i poveri„ 
La carita e un dovere. 
Melitone 
Carita, con costoro 
Che il fanno per mestiere2 
Che un campa nile abbattere 
Co' pugni sarien buoni, 
Che dicono fondaccio il ben di Dio 
Bricconil 

Le Donne 
Oh, il padre Raffae]el 

Gli uomini 
Era un angelo! Un santol 
Tutti 
Se il padre Raffaele„ 

Melitone 
Non mi seccate tanto! 
(buttando per aria il recipiente con un calcio) 
Il resto, a voi prendetevi, 
Non voglio piu parole. 
Fuori di qua, lasciatemi, 
Si, fuori, al sole, a l sole. 
Pezzenti piu di Lazzaro, 
Sac<.:hi di pravita... 
Via, via, bricconi, al diavolo; 
Toglietevi di qua. 
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AKT IV 
Kobiety 
Więcej miłosierdzia miał dla nas 
Ojciec Raffaello. 
Melitone 
Tak , tak, lecz po ośmiu dniach 
Dość już miał 
Biedaków i ich zupy, 
Więc został w swojej celi 
I władował swe brzemię 
Na grzbiet Melitone .. 
Zresztą mam się cackać 
Z tak im motłochem? 
Gwardian 
Biedacy bardzo cierpią 
Miłosierdzie to nasza powinność. 
Melitone 
Miłosierdzie? Dla nich, 
Co tylko tym się trudnią? 
Co dzwonnicę potrafiliby przewrócić 
Jednym ciosem, 
Co „breją" nazywają Dary Boże .. 
Łotry! 

Kobiety 
Ach, Ojciec Raffaelet 

Mężczyźni 
To był aniołt Święty I 

Wszyscy 
Gdyby ojciec Raffaele „ . 

Melitone 
Dajcie mi już spokój! 
(wykopując garnek w powietrze) 
W źcie sobie resztę , 
Dość tego gadania. 
Wynocha stąd, zostawcie mnie, 
Wynocha, na słońce, na słońce. 
Żebracy gorsi niż Łazarz, 
Gniazda nieprawośc i ... 
Won, won, łajdaki. idźcie do diabła, 
Zabierać się stąd. 
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AKT IV 
(Il frate infuriato li sciccia dal cortile. Dopo prende 
un fazzolello dalla sua manica e con esso si 
asciuga i/ sudore della fronte.) 

Scena III 
Il Padre Guardiano e Fra' Melitone 

Melitone 
Auf! Pazienza non v'ha che basti! 

Guardiano 
Troppa dal Signor non ne aveste. 
Facendo carita un dover s'adempie 
Da render fiero un angiol 

Melitone 
Che al mio posto 
In tre di finirebbe 
Col minestrar de ' schiatfi. 

Guardiano 
Tacete; umil sia Meliton, 
Ne soffra se veda preferirsi Raffaele. 

Melitone 
Io? No„. amico gli son, 
Ma ha certi gesti ... 
Parla da se„. h a cert 'occhi. 

Guardiano 
Son le preci, il digiuno. 

Mełitone 

Ier ncll'orto lavorava 
Cotanto stralunato, che scherzando 
Dissi: Padrf' , un mulatto 
Parmi .„ Guardommi bieco, 
Strinse le pugna, e.„ 

Guardiano 
Ebbene2 

Melitone 
Qua ndo cadde 
Sul campanilla folgore, ed usciva 
Fra la tempesta, gli gridai: Mi sembra 
Indian selvaggio.„ Un urlo 
Caccio che mi gelava 

(Zakonnik z wściekfościq wypędza ich z dziedziń
ca. Potem wyjmuje z rękawa chustkę i ociera niq 
pot z czola.) 

Scena III 
Ojciec Gwardian i Brat Melitone 

Melitone 
Uff! Każdy by stracił cierpliwość\ 

Gwardian 
Pan nie dał wam jej zbyt w i le. 
Czynienie miłosierd zia to powinność, 
Której anioł by się nie powstydził.. . 

Melitone 
Na moim mie1scu 
Już po trzech dniach 
Zacząłby ich częstować kuksańcami. 

Gwardian 
M ilczcie; pokornym ma by Melitone, 
I nie mieć za zie, jeśli ktoś bardziej chwali 
Raffaele. 

Melitone 
Ja? Nie ... przyjacie lem mu jestem, 
Ale to jego zachowan ie ... 
Mówi do siebie ... i ma takie o ·zy. 

Gwardian 
To przez modlitwy i post. 

Melitone 
Wczoraj, gdy pracowa ł w ogrodzie 
Miał taka minę, że żartem 
Powied ziałem: Ojcze, wyglądasz jak Mulat„. 
Spoj rzał na mnie tak groźnie, 
Pię ści zacisnął i ... 

Gwardian 
Có:l z tego? 

Malitone 
Kiedy w dzwonnice~ 

Uderzył piorun, a on wybiegł w burzę, 
Zawołałem do niego: wygląda ojciec 
Jak dziki Indianin ... Krzyknął tak, 
Że ciarki mnie przeszły. 
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.. KT I\ 
Guardiano 
Che v'ha a rid ir? 

Melitone 
Nulla , ma il guardo P. pensa, 

arrastc, eh il clemonio 
Q ui stette un tempo in abito da frate .. 
Gli fo sse il pa d re Raffae l pa re nte? 

Guardiano 
iudiz i teme ra ri ... il ve r narrai .. 

Ma n 'ehbe il Superior rivel azione allora .. Io, no. 

Melitone 
Cio & vero ' 
Ma stra.no e molto il pad n '. 
La ragione? 

Guardiano 
Del mondo i d isinganni , 
L'assidua peniten za, 
Le ve~1lie , l'a. t ineza 
Qucl l'ani ma turbar. 

Melitone 
Sarrano i di s i nga nni, 
L'assidua penite nza , 
Le veg li , J'as tine n za 
Che il capo gl i guas tar! 

(l i ampanello del cancello suona rum orosamen/c) 

Guardiano 
G iu nge qualcuno, aprite. 

(Il Padre Gua rdiano esce) . 

Scena IV 
Fra' M elitone apre la porta NI cntra Don Carlo 
avviluppato in un grand mantello. 

Carlo (al tera mente) 
Siete voi il port i re? 

Melitone (tra se) 
E goffo be n costui! 
(forte) 
S'ora v'ape rs i, parmi ... 

Gwardian 
Co chcecie przez to powiedz ieć? 

Melitone 
ie, a le patrzę na niego i tak myślę, 

Opowiadał ojciec, że kiedyś 
Szatan tu przebywał p rzebrany za mn icha 
Moze ojciec Ra ffae l ma z nim coś wspólnego? 

Gwardian 
Zbyt pochopne to w nioski ... prawdę mówiłem 

le to Przeor mi at wówczas objawieme .. . N ie ja. 

Melitone 
To p rawda' 
Ale ten ojciec jest dziwny! 
Ja ka tego przyczyna? 

Gward ian 
Marność tego świata, 
Wytrwała pokuta , 

zuwanie , post 
Duszę mu zmąci ły . 

Melitone 
Marność t .go św i at a, 

Wy trwała pokuta, 
Czuwa nie , post 
W głow i<> mu pomiec;zały ' 

(Rozl ga się glośny dźwięk dzwonka przy furcie) 

Gwardian 
Ktoś idzie, otwórzcie. 

(Ojc iec wardian wychodzi) 

Scena IV 
Bra t M. elitone otwiera drzwi. Wchodzi Don Carlo 
w obszernym pia zczu. 
Carlo (wyniośle) 
Jeste ście od źwi e rn ym? 

Meliton e (do siebie) 
Co za gbur! 
(gtośno) 
Skoro otworzyiem, to chyba ... 

Carlo 
Il padre Ra ffaele? 

Melilone 
(U n alt ro! ) 
Due ne abbi mo; 
L'un di Por ·una, grasso, 
Sordo come una ta lpa. L'altro scarno, 
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AKT IV 
Carlo 
Oj i ' C Raffaele? 

Melitone 
(J .szcze Jede n !) 
Dwóch mamy o tym imieniu; 
Jeden z Por una , gruby, 
Głuchy jak pień. Drugi chudy, 

Bruno, occhi, ( ·icl , q uali occh i!) Voi chiedete? iemny, oczy (Boże , co za oczy 1
) Którego szuka ? 

Carlo 
Quel dell 'inferno . 

Melilone 
(E desso !) E chi gli a n 11uncio? 

Carlo 
n cavct lier. 

Melitone (fra se) 
Quul boria ! E un mal c..une se. 
(Melitone esce) 

Scena V 
Don Carlo, poi Don lvaro i n abilo da Frnte 

Carlo 
Invano Alva ro ti celasti al mondo, 
E d'ipoc rita est e 
Scudo facesti a lla vilta. Del chiostro 
Ove t'a scondi m'additar la via 
L'od io e la sete di vendetta; alcuno 
Oui non sa rd. ·he ne d iv ida . 11 sa ngue , 
Solo il tuo sa ng ue puó lavar l'oltraggio 

.h e macchlo l'onor mio, 
E tutto il versero, lo qiuro a Dio. 

(Entra Don /va ra, in obito da frote) 

Alvaro 
Fratello ... 

Carlo 
Riconoscimi. 

Alva ro 
Don Carlo' Voi, vivente' 

Carlo 
Da un lustro ne vo' in traccia , 

Carlo 
Tego z piekła rodem. 

Melitone 
(To ten') Kogo ma m zapo v iedz ieć? 

Carlo 
Szlachcica. 
Melilone (do siebie) 
Co za buta! Podejrza ny typ. 
(M.elitone wychodzi) 

Scena V 
Don Carlo, potem Don A lva ro w stroju mnicha 

Carlo 
Próżno ukryłeś si , przC'd św iatem, Alva ro, 
I pod obłudn ą szatą 
Chowasz -·we tchórzostwo. Do klasztoru, 
Twe1 kryjówki, drogę mi wskazały 
Nienawisc' i żądza zemsty; nikt 
Nds tu nie rozdzieli. Krew, 
Jedynie krew twoja może zmyć zniewagę , 

lóra spl amiła mój honor, 
\ iec tę krew całą prze l eję, przysięgam na Boga. 

(Wchodzi Don A lvaro, w stroju mnicha) 

Alvaro 
Bracie ... 

Carlo 
To ja. 

Alvaro 
Don Carlo! Ty żyjesz ! 

Carlo 
Od pięciu lat cię szuka łem 



Ti trovo f-i na lmente; 
Col sangue sol ca ncellasi 
L'i n fa mict e d il deli tto . 
Ch'io ti punisca e scritto 
Sul libro d I destin . 
Tu prode fo sti, or monaco, 
Un 'ct rma q ui non ha i„. 
Deggio il tuo sa ng uc spargere. 

cegli, due ne portai. 
Alvaro 
Viss1 nel mondo, intendo; 
Or q uest vesti, J'eremo, 
Dicon che i fa lli a m rncmlo, 
Che penitc nte e il car. 
La sc iatemi. 

Carlo 
Dife ndere 
Quel saio , n il deserto. 

oda rdo , te no] po sono. 

Alvaro (trasalendo) 
Codardo l Ta le a se rto .. 
(frenandosi) 
No, no' Assistimi, Signorel 
(a Don Carlo) 
Le minaccie , i he ri accenti . 
Portin seco in preda i ve nti; 
Perdonat mi , pie ta . 
A che offende re cotanto 

hi fu solo sventurato? 
D ' h, chinia m la fronte al fato, 
O fratel, pieta, pieta ' 
Carlo 
Tu contamini tal nome. 
Una suora mi la sciasti 
Che tradi ta abbandonasti 
All 'i nfamia, al disonor. 

Alvaro 
No, non fu disonorata, 
Ve Io giura un sacerdote! 
Sulla terra !'ho adorata 
Come in cielo amar si puote . 

AKT rv 
I wrP ·zcie zna l azłem . 
Tylko krew może zmyć 
Ha ńbę i zbrodnię . 

Mam c ię ukar ć; tak jes zapisa ne 
!<./ ksiqdzc przez naczenia. 
Żolnierzem byłl'ś , teraz jes teś mnichem, 
Broni tu nie masz .. 
Muszę krew twą p rzel ać . 

ybieraj, dwi ' przy n iosl m. 
Alvaro 
Żyłem <:: iemskim ży('iem , to prawda; 
Teraz ma szat ct i odosobn iem e 
wiadc;:ą o t ym, że grzechy· chcę odkupi<~ . 

Że serce pruqnie pokut 
Zostaw mn ie. 
Carlo 
Ani te n habit, 

n i pu te ln ia nie ocalą (' ię, 
11 hórz u. 

Alvaro (wstrząśn ięty) 
Tchórzu! Taka ob 'Iga„ 
(hamując się) 
Nie , nie I Bądź przy mn ie , J:lc1 nie l 
(do Don Carla) 
Groźby i gniewne słowa 
Nie ·h wiatr z sobą uniesie; 
P rzebacz mi, zlituj si 
Po co tak bardzo obrażać 
Kogoś, kto pctdł ofiarą przez naczenia? 
Skłońmy czoło w obliczu n ieuniknionego, 
Lito!ici, bracie! 
Carlo 
Sza rqasz to imię. 
Siostrę mą zostawiłeś , 
Zdradzoną i opuszczoną, 
W hańbie i niesławie. 

Alvaro 
Nie, nie została zhańbiona, 
Kaptan ci to przysięga' 
Kocha łem ją na ziemi 
Tak, jak się kocha w niebie. 

L'amo anc ra, e s'ell a m'ama 
Piu non brama questa cor. 

Carlo 
on si placa 1 l mio furore 

P .r memla.ce e v ile accPnto; 
L'arme impugna cd al cimento 
Scend i meco. o truditor. 

Alvaro 
Se i rimorsi. il picrnto oma.i 
Non vi pa rla no pe r w e , 
Qual nessun m i vide mai, 
Io mi prost ro al vost r p t ' ! 
(S'in ginocch ia) 

Carlo 
Ah la macchia del tuo s tem ma 
Or provasti con q uest 'a tto ! 

Alvaro (ba lzan do in pi edi, furente) 
Desso splende piu che 9emma . 

Carlo 
Sangue il tinge d i mulatto. 

Alvaro (non potendo pi i1 frenarsi) 
Per la gola voi mentile! 
A me un brando1 

(Glielo strappa di mano) 
Un brando, uscitei 

C rlo 
ina lmentei 

Alvaro (ricomponendosi) 
o, !'inferno non trionfi . 

Va, riparti . 
(Getta via Ja spada) 

Carlo 
Ti fai dunque di me scherno? 

Alvaro 
Va . 

Carlo 
S'ora meco misurarti, 
O vigliacco, non hai core , 
Ti consacro al di sonore . 
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AKT IV 
Wciąż ją kocha m; jeś li ona czuje to sa mo, 
Niczego więcej nie pragnie moj e serce. 

Carlo 
ie uciszysz mego gniewu 

Tchórzliwymi kłamstwa mi; 

Chwyć za broń , zdrajco 
I chodź ze mną walczyć. 

Alvaro 
Jeśli skrucha i łzy 
1 ie wyjednają mi twego p rzebaczenia, 
Jak je zcze nigdy przed nikim, 
Oto klękam przed tobą ! 

(Klęka) 

Carlo 
T aktem potwierdziłeś 

Że twój herb jest pla miony! 

Alvaro (zrywając się z wściekiościq) 
M ój herb lśni jaśn i ej niż klejnot. 

Carlo 
Ka la go krew Mulata. 

Alvaro (nie mogąc pohamować gniewu) 
To bezczelne kła mstwo' 
Daj mi szpadę I 
(Wyrywa mu jq z ręhi) 
Daj mi szpadę, idziemy! 

Carlo 
Wreszcie I 

Alvaro (odzyskując panowanie nad sobq) 
Nie, nie będzie piekło triumfować. 
Odejdź stąd. 

(Odrzuca szpadę) 

Carlo 
Drwisz sobie ze mnie? 

Alvaro 
Id ź . 

Carlo 
Jeśli zmierzyć s ię ze mną, 

Tchórzu , n ie masz odwagi, 
Bądż zhańbiony. 



AKT IV 
(Gli do uno schiaffo) 

Alvaro (!urenie) 
Ah, segnasti la tua sorte! 
Morte. 
(Raccoglie Ja spada) 

Carlo 
Morte' A entrambi morte! 

Carlo e Alvaro 
Ah! Vieni a morte, 
A rnorte andiam' 

(Escono, correndo) 

Scena VI 
Pres. o la grot/a di Leonora. Valle tra rupi inac
cessibili , attraversata da un ruscello. el tondo 
a sinistra delio spellalore e una gratia con porta 
praticabile, e sopra una campana che si polro suo
nare dall'interno. La sc na si oscura lentamente; 
la luna apparisce splendidisshna. Donna Leonora, 
pall ida, sfigurata, esce dalJa grotta , agitatissima. 

Leonom 

Leonora 
Pace, pace, mio Dio! 
Cruda sventura 
M'astr inge, ahime, a Janguir; 

ome il di pri mo 
Da tant'anni dura 
Profondo il mio soffrir. 
L'amai, gli e ver! 
Ma di belta e valore 
Cotanto Iddio l'ornó, 
Che l'amo ancor, 
Ne togliermi dal core 
L'immagin sua sapró 
Fatalita' Fatalita! un delitto 
Disgiunti n'ha quaggiu.I 
Alvaro, io t'amo. 
E su nel cielo e scritto: 
Non ti vedr6 ma i piu! 

(Wymierza mu policzek) 

Alvaro (z wścieklością) 
Podpisałeś wyrok na siebie! 
Śmierć . 
(Podnosi szpadę) 

Carlo 
Śmierć! Śmierć dla nas obu' 

Carlo i Alvaro 
Ach! Na śmierć, 
Chodźmy na śmierc'' 

(Wybiegają) 

Scena VI 
W pobliżu groty Leonory. Dolina wśród niedostęp
nych skal; przeplywa przez nią strumyk. W glębi 
po lewej stronie grota z wejściem; nad nim dzwo
nek, uruchomiany z wnętrza groty. Na scenie 
powoli robi się coraz ciemniej; pojawia się bardzo 
jasny księż yc. Donna Leonoro, blada, oszpecona, 
w ychodzi z groty; jest bardzo poruszona . 

Leonom 

Leonora 
Pokoju , pokoju, mój Boże! 
Okrutne nieszczęście 

Siły mi odbiera; 
Tak, jak pierwszego dma, 
Od tylu lat nie ustaje 
Moje głębokie cierpienie. 
Pokochałam go, to prawda! 
Ale urodą i męstwem 
Tak hojnie Bóg go obdarzył, 
Że wciąż go kocham 
I nie potrafi ę z serca 
Wymazać jego obrazu. 
To fatum! Fatum! 
Tu, na ziemi, zbrodnia nas rozdzieliła' 
Kocham cię, Alvaro, 
A w niebie jest zapisane: 
Nigdy cię już nie zobaczę! 

AKT IV 
Oh Dio, Dio, fa ch'io muoia; che la calma Puo 
darmi morte sol. 
Invan la pace qui spero quest'alma 
In preda a tanto duol. 
(Va od un sasso ove sono alcune provvigioni 
deposte dal Padre Guardiano) 
Misero pane, a prolungarmi vieni 
La sconsolata vita„. Ma chi giunge? 
Chi profanare ardisce il sacro loco? 
Maledizione! Maledizione' 

(Toma ropidamente alla grotta, e vi si rinchiude). 

Scena VII 
Si ode dentro Io scena un cozzore di spode 
Alvaro, Leonom 

Carlo (dall'interno) 
Io muoio! 
Confessione! L'alma salvate. 

Alvaro (entrando in scena con spada sguainato) 
E questa ancora sangue d'un Vargas. 

Carlo 
Padre„. Confessione„ 

Alvaro (gettando via Ja spada) 
Maledetto io sono.„ 
Ma qui presso e un eremita. 
(Corre alla grot/a e batte alla porta) 
A confortar correte un uom che muor. 

Leonora (dall'intemo) 
Nol posso. 

Alvaro 
Fratello! In nome del Signore. 

Leonora 
No! posso. 

Alvaro (batlendo piu forte) 
E d'uopo. 

Leonora (doll'interno suonando la campana) 
Aiuto' Aiuto' 

Alvaro 
Deh, ve ni te. 

O Boże, Boże , spraw, żebym umarła, 
Bo tylko śmierć może mi dać pokój. 
Tutaj próżno wygląda go dusza, 
Zdjęta tak wielkim cierpieniem. 
(Podchodzi do kamienia, gdzie leży pożywienie, 
zostawione przez Ojca Gwardiana) 
Nieszczęsny chlebie , przedłużasz 
Życie pełne rozpaczy ... Ale kto tu idzie? 
Kto ośmiela się kalać to święte miejsce? 
Przekleństwo! Przekleństwo! 

(W pośpiechu wraca do groty i zamyka się wewnątrz). 

Scena VII 
Zza sceny sJychać uderzenia szpad 
Alvaro, Leonora 

Carlo (zza sceny) 
Umieram! 
Spowiednika! Ocalcie moją duszę. 

Alvaro (Wchodząc z obnażoną szpadą) 
Znów krew Vargasa. 

Carlo 
Oicze .. . Wyspowiadaj mnie . . 

Alvaro (odrzucając szpadę) 
Jestem przeklęty . .. 
Lecz tu mieszka pustelnik. 
(Biegnie do groty i wali w drzwi) 
Pospieszcie z sakramentami do umierające grJ. 

Leonora (z groty) 
Nie mogę. 

Alvaro 
Bracie' W imię Pana. 

Leonora 
ie mogę . 

Alvaro (waląc mocniej) 
Musicie. 
Leonora (z groty, dzwoniąc dzwonkiem) 
Pomocy i Pomocy! 

Alvaro 
Proszę , wyjd żcie. 



Scena VIII 
Detto e Leonora che si presenla sulla porta 

Leonora 
Temerarii, del ciel l'i ra fuggite! 

Alvaro 
Un donna! Q ua! voce ... 
Ah, no ... uno spettro ' 

Leonora (riconosccn do Alvaro) 
Che miro? 

Alvaro 
Tu, Leonora! 

Leonora 
Egli e ben desso. 
Ah, ti riveggo ancora . 

Alvaro 
Lungi, lungi da me; queste mie mani 
Gronda no sangue„. Indietro' 

Leonora 
Che mai parli? 

Alvaro (indicando il bosco) 
La gia e spento un uom. 
Leo nora 
Tu l'uccidesti? 

Al varo 
Tutto tentai per evita r la pugna. 
Chiusi i miei di nel chiostro. 
Ei mi raggiunse„ . m'insultó ... l'uccisi. 

Leo nora 
Ed era? 

Alvaro 
Tuo fratello! 

Leonora 
Gran Dio! 
(Corre verso il bosco) 

Alvaro 
Destino avverso, 
Come a scherno mi prendi! 
Vive Leonora, e ritrovarla deggio 

AKTIV 
Scena VIII 
Ten sam i Leonora , która staje w drzwiach 

Leonora 
Zuchwalcy, uchodźcie przed gnie wem niebios' 
Alvaro 
Kobieta! Ten głos .. 
Ach, nie ... to widmo! 

Leonora (rozpoznając Alvara) 
Co widzę? 

Alvaro 
To ty, L on oro' 

Leonora 
To on. 
Ach, znów cię ujrzałam. 
Alvaro 
Precz, odejdź ode mnie; moje ręce 
Krwią oc iek aią .. . Odejd ź ! 

Leonora 
O czym ty mówisz? 

Alvaro (pokazując w stronę lasu) 
Tam leż y zabity człowiek. 

Leonora 
Ty go zabiłeś? 
Alvaro 
Robiłem wszystko, by uniknąć walki. 
Zamkną łem się w klasztorz( · do końca moich dni. 
On mni odnalazł. „ l żył... zabiłem go. 
Leonora 
Kto to był? 

Alvaro 
Twój brat! 

Leonora 
Boże wielki' 
(Biegnie w stronę lasu) 

Alvaro 
Okrutny losie, 
Jakże drwisz sobie ze mn ie! 
Leonora żyje , a ja ją odnajduję 
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AKT IV 
Or che versai di suo fratello il sangue! 

Leonora (dall'interno, m etten do un grido) 
Ah! 

Alvaro 
Qua! grido ' Che avve ne? 

Scena IX 
Leonom, ferita, entra sostenuta dal Padre Guar
diano e Detto. 

Alvaro 
Ella , feri ta! 

Leonora (morenie) 
Nell 'ora estrema p erdonar non seppe. 
E l'onta vendicó nel sangue mio. 

Alvaro 
Etu paga non eri 
O vendetta di Dio! ... Maledizione! 

Guardiano (solenne) 
Non imprecare; umiliati 
A Lu i ch'e giusto e santo, 
Che adduce a eterni gaud ii 
Per una via di pianto; 
D'ira e fulgor sacrilego 
Non profferir parnia, 
Vedi , ved i quest'ang iol vola 
Al trono del Signor. 

Leonora (Con voce morenie) 
Si, pia ngi e prega. 

Alvaro 
Un reprobo, 
Un maledetto io sono. 
Flutto di sangue innalzasi 
Fra noi„. 

Leonora 
Di Dio il perdono io ti prometto. 
Guardiano 
Prostrati! 

Leo nora 
Alvaro.„ 

Teraz , gdy krew jej brata przelałem! 

Leonora (zza sceny, wydaje okrzyk) 
Ach! 

Alvaro 
Co za krzyk! Co się stało? 

Scena IX 
Ten sam i Leonora, która wchodzi ranna, podtrzy
mywana przez Ojca Gwarciiana. 

Alvaro 
To ona, jest ranna' 
Leonora (umierająca) 
W swej ostatniej godzinie nie umiał mi przebaczyć. 

Moją krwią pomścił hańbę. 

Alvaro 
Nie dość ci jeszcze było, 
Zemsto Boża' Przekleństwo! 

Gwardian (z namaszczen iem) 
Nie bluźnij; ukorzyć się powinieneś 
Przed Tym, k tóry jest święty i sprawiedliwy, 
Który wiedzie ku wiecznej radości 
Drogą pełną cierpienia; 
Nie wypowiadaj słów 
W blu źn ierczym gniewie i zaślepieniu, 
Patrz, patrz, jak ten anioł wzlatuje 
Do tronu Pana. 

Leonora (slabnącym glosem) 
Tak, płacz i módl się. 

Alvaro 
Jes tem potępiony, 
Przeklt,! ty. 
Morz e Krwi 
Nas rozdziela ... 

Leonora 
Bóg ci wybaczy, przyrzekam. 

Gwardian 
Na kolana! 

Leonora 
Alvaro .. . 



Alvaro 
A quell 'accento 
Piu non poss'io resistere. 
(Si getta ai piedi di Leonom) 
Leonora, io son redento, 
Dal ciel son pe rdonato! 

Leonora e Guardiano 
Sia !ode a Te, Signor. 

Leonora (ad Alvaro) 
Lieta or poss 'io precederti 
Alla promessa terra . 
La cessera la guerra , 
Santo !'amor sara. 

Alvaro 
Tu mi condanni a vivere , 
E m'abbandoni intanto! 
Il reo , il reo soltanto 
Dunque impunito andra! 

Guardiano 
Santa del suo martirio 
Ella al Signor ascenda, 
E il suo morir t'apprenda 
La fede e la pieta! 

Leonora 
In ciel ti attendo, addio! 

Alvaro 
Deh , non lasciarmi, 
Leonora„. 

Leo nora 
Ah„. ti precedo„. Alvaro„. 
(Muore) 

Alvaro 
Mor ta! 

Guardiano 
Salita a Dio! 

FINE 
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AKT IV 
Alvaro 
Na te słowa 
Nie mogę się dłużej opierać. 
(Rzuca się do stóp Leonory) 
Leonom, jestem zbawiony, 
Niebiosa mi przebaczyły! 

Leonora i Gwardian 
Chwata Tobie, Panie. 

Leonora (do Alvara) 
Szczęśliwa, pójdę przed tobą 
Do ziemi obiecanej . 
Tam nie będzie już wojen, 
Miłość będzie święta . 

Alvaro 
Każesz mi dalej żyć , 
A sama mnie opuszczasz! 
Jedyny winowajca 
Bezkarny pozostanie I 

Gwardian 
Uświęcona przez swą mękę, 
Wstępuje do Boga; 
J ej śmierć niech cię nauczy 
Wiary i miłosierdzia! 

Leonora 
Będę czekać w niebie, żegnaj! 
Alvaro 
Nie zostawiaj mnie, 
Leonom ... 

Leonora 
Ach. „ pójdę pierwsza .. Alvaro„. 
(Umiera) 
Alvaro 
Umarła! 

Gwardian 
Wstąpiła do Boga! 
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w Mediolanie, a następnie pod kierunk iem prof. Ottmara Suitne
ra ukończy ł Akademię uzyczną w W ied niu . Już podczas studiów 
dyrygował orkiestrą .., ykonującą utwory Haydn a , Mozarta i Sclrn
manna w Konzerthaus i Musikverein w Wiedniu. Ukończy ł klasy 
mistrz wskie u Pierra Dervauxa w icei i Carlo M a ria Giulini go 
w A "Cademia Musicale Ch igiana w Sienie. 
W 1989 roku zadebiutował Cyganerią Pucciniego w Deutches The 
ater w Monachium, gdzie kierował również wykona n iem Traviaty 
(1990), N abucco (1991) i Madame Butterfly (2000). J ego osiągnięcia 
przywiod ł go do Sofii , gd zie dyrygow ł Weselem Figara z okazji 
roku Mozartowskie go . Przygotował tam także Wloszkę w Algierze 
(1992), Rigoletto (1993) i Toskę (1995). 
W 1997 zade biutował w Operze w Dusseldorfie dyryguj ąc Toską, w Operze w Budapeszcie 
- Traviat q i na Fest iwalu w Loreley - Fidelio. W sezonie 1995/1996 Opera National de Bre
tagnc w Rennes pod jego batutą znalaz ł s ię Turek we Wloszech i Tosca. W 1998 roku dyrygo
wai Travia tq w Belo Horizonte w Brazyli i. Rok 1999 to wspólpraca z Staatstheat r w Bremie , 
gdzie poprowadzi! Balem maskowym ora z ze scenami operowy mi we Włoszech , Szwajcarii , 
Holandii , Belgii , Szwecji i Norwegii, gdzie dyrygowa ł Aidą , Carm en i Czarodziejskim fletem. 
W Teatro Ventidio Basso \V Ascoli przygotowal realizacje Madame Butterfly i abucco. 
W 2001 roku kierował wykonaniem Il Cappella di paglia di Firen ze Nino Roty w Wiener 
KammE~ rope r, Cosi fan tutte w Palermo i Turan do t \ M it'lsku (2002). W 2002 został dyry
gentem festiwalu Classic Open Air Solothurn, gd zie dyrygował Carmen, Madame Butterfly, 
Cyganerią, Turandot , Cyrulikiem sewilskim i Traviatq . 
Dyrygowa ł Orkiestrą Filharmonii Włoskiej, Filharmonią Słowacką, Narodową Orkiestrą 

Bretanii i Państwową Orkiestrą W gierską . Występował w Sztokholmie , Oslo, Wiedniu, Ko
penhadze, Brukseli, Amst rdamie, Bonn i Zurychu. 
W 2003 roku został również konsultantem muzycznym kompozytora Gian Carlo Menottiego 
w ramach Festiwalu dei Due Mondi (Dwóch Światów) w Spoleto. Od sezonu artystycznego 
2006/07 obejmuje sta nowisko dyrektora muzycznego Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
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