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Friedrich von Schiller - MARIA STUART 

Akt I, scena 7 

MARIA 
Oto sędzowie - Milordzie skarbniku' 

Chcę ciebie mierzy(,' sprmviedliw(1 111iarc1. 

Odmierz mi równą.' /\llówirJ, że chcesz dobra 

Dla tego kraju, dla twojej królowq. 

Żeś nieprzekupny i niezmordowany -

Chcę tem11 wierzyć. Korzysć osobista 

Tobą ni rzqdzi, tobą rzqdzi korzy.ść 

Kraju, monarchy. I dlatego wla.śnic. 

Szlachetny lordzie. baczyć pilnie m11sisz, 

By korzy.5ć kraju tobie się nie zdała 

Sprawiedliwościq. Nie wqlpię. że w sq.dz ie 

7.asiada jeszcze kilku pra1vycl1 ludzi 

Prócz ciebie. Ale to sq prole ·tanci, 

Dbali o dobro Anglii - i mnie S(idzq, 

Króloivę Szkocji, zajadlq papistkę.' 

Stara Io prawda: nie może Brytyjczyk 

Być sprawiedliwym ivobei.: Szkota. - Slqd 

Stary obyczaj z czasóiv naszych dz iadów. 

Że Szkot nie s'wiadczy przeciw A11glikmvi. 

Anglik zaś .świadkiem nie jest p rzeciw Sz kotorn. 

To dziwne prmvo zrodziło się z mu.w; 
W starych zwyczajach tkwi g!ęboka 111qdm.\c'; 

Trzeba jq 11czcić, milordzie - przy roda 

Rzuciła oba ogniste narody 

Na tratwę morską; dzielqc jq nierów110 

Znmsila oba narody du walki. 

Gwałtowne dusze z trndem tylko dzieli 

Łożysko Tweedy; często krew walaqcyc/1 

Splywala razem wymieszana w falach. 

Od lat tysiqca i z ręką 11 miecza 

Groźnie ku sobie patrzą z obu brzeg1jw. 

Ktokolwiek Anglii gotów jest zagrozh'. 

Znajdzie 11atychmiast w Szkocji sprzymierzerlca; 

Jeżeli w Szkocji tli wojna do11101va, 

Anglik natychmiast . molriych szczap dorz1t ci. 

I nienawi.ści nikt nie zgasi. póki 

Jeden parlament obu nie zjednoczy 

I jed110 berło nie zawładnie ivyspą. 

Akt I, scena 7 

ELŻBIETA 
N iewolnikami swojego są stanu 

Królowie; serca nie wolno im słuchać. 

Pragnieniem moim była śmierć w panie1istwie, 

Ambic;q moją było, by w kamieniu 

Mego nagrobka ten napis wyryto: 

„Tutaj spoczywa dziewicza królowa'.' 

Ale poddani moi nie chcą tego; 

Zapobiegliwie myślq już o czasach, 

Gdy mnie nie stanie. - Nie starcza. że teraz 

Blogoslawieństwo ten kraj uszczęśliwia; 

Mam więc poświęcić ich przyszłemu szczęściu 

Najwyższe dobro, swobodę dziewictwa 

Niemu ludowi winnam oftarowac' 

I narzucaj(t mi mojego władcę. 

Jestem kobietą, ale panowałam 

Nie gorzej, myślę, niż król i mężczyzna. 

Wiem. że się Bog1t nie służy. jeżeli 

Lad naturalny został odrzucony, 

I na pochwalę zasługują władcy, 

Którzy przede mnq sprawowali rządy. 

Za to. że wrota klasztorne otwarli 

I krocie ofiar zwodnej pobożno.fri 

Naturalnemu z ivrócili ładowi. 

Ale królowa, która dni żywota 

Nie spędza płono w próżnej kontemplacji 

I nieodparcie. i niezmordowanie 

Swój najtrudniejszy z obowiqzków spełnia, 

Ona powinna stanowić wyjqtek 

Od tego prawa i celu natury. 

Co postanawia. że jedna polowa 

Rodu ludzkiego drugiej jest poddana. 

Prze/ozy/: \Vl1'0LD WIRPSZA 



TREŚĆ LIBRETTA 

' 

Dwór oczekuje królowej Elżbiety I w Westminster. Monarchini 

pojawia się w towarzystwie Talbota i Cecila, by obwieścić, że 

nie zdecydowała się jeszcze przyjc)Ć propozycji małże11stwa nades ła

nej z dworu francuskiego. Elżbieta kocha potaj emnie innego. Talbot 

przypomina jej o losie Marii Stuart, więźniarki zamku Fotheringay, 

gdy zaś dwór błaga królową o łaskę dla i'vlarii, Cecil radzi władczyni 

bezwzględną surovvość. 

Elżbieta nadal się waha. \Vchodzi Leicester, którego królowa 

wysyła do Francji, ta oznajmia, że postanawia przyjąć francuskie 

oświadczyny; wbrew jej nadziejom wiadomość ta nie robi na mło 

dym szlachcicu żadnego wrażenia. 

PozostajQc z nim sam na sarn, 'I'albot powierza Leicesterowi list 

i portret Marii Stuart. iv!łodzieniec przysięga, że wesprze Marię 

w opresji, bodaj miał narazić życie. Elżbieta, która obserwowała tę 

rozmowę, oskarża Leicestera o konszac hty z dziedziczl«1 Stuartów. 

\XI odpowiedzi Leicester podaje jej list zawie rający jedynie prośbę 

o spotkanie z królow<}. Elżbieta wyraża zgodę, choć z trudem ukrywa 
zazdrość. 

Pod nieustannym nadzorem straży J\!!aria przechadza się po zam

kowym parku, wsporninaj</C Francję. Słychać odgłosy królew

skiego polowania. Maria drży przed spotkaniem z Elżbietą. Nagle 

do jej stóp rzuca się Leicester, błagając aby w obliczu rnonarchirti 

okazała pokorę i uległość. 
Maria zdaje się na to przygotowana, spotkanie kończy si' jednak 

katastrofalnie, gdyż Elżbieta nie potrafi ukryć nienawiści do rywalki, 

ta zaś, nie panując nad sobą, odpowiada gniewem i pogardą, lżąc 

władczynię. Los Marii Stuart jest przypieczętowany. 

Elżbieta waha się jeszcze, czy podpisać wyrok śmierci na Marię, 

choć Cec il natarczywie się tego domaga. Szalę przechyla dopiero 

przybycie Leicestera, który próbuje wybłagać u królowej łaskę dla 

rywalki. Tego już za wiele: Elżbieta wysyła ją na szafot. 

Odebrawszy wyrok z rąk Cecila, Maria spowiada się Talbotowi. 

[)rzyjaciele żegnają się ze swą królową. Cecil poprowadzi ją na miej

sce kaźni. Pożegnawszy się z Leicesterem, Maria id zie na spotkanie 

z przeznaczeniem. 

l'iotr I<ami1\ski, 

'J)'siqc i jedna opera 

P\VM, I<rakc'iw 2008 
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Gaetano Donizetti 

I<r zysL tof D. S zatra w sk i 

Z• y ie i twórczość Gae tana Donizettiego splatają sic; w calość niemal ·j"d
norodn~. przcnika1ą się wzajemnie i wzbogacają. Osobiste doświad 

czenia kompozy tora nadaj'! tm'ir mści ludzki wymiar. cl z ie!J sprawiają. że lepiej 
możc·m)· zrozum iec decyzje artysty. 1 alcżal do najbardziej utalt.>ntowanyc:h kom 
pozyton'i"' swojej epoki . Ogromny dorobek t\\'Órcą ubejmu1e muzyk<; operuw'!· 
sym foniczn ą i bmer'1lnc) . I<umpo11ował szybko, by! a r t)'Slą nie1. wyk le płodnym 
i trudno byluby znaleźć w jc:go zyciu okres, w którym nie powstawały kolejne 
dzieb. Latwn.<c ko mponowania nic ubniżab wartości jego muzyki, jc1 ko zasadę 
przyjmow t pdnq odpowiedzialnnśc kompozytora wobec słuchau.y. Jego twc'ir
czo~( i jego życie opowiadają wspóln;i hi stori ę przezwyci<;"Ża nia "·yroków losu 
i n i esprzyjających okoliczności, historie;, w której decydującą rolę odgrywa ta lent 
i determinacja. 

Krą7.y wicie legend i nie potwierdzonych opowieśc i zw iązanych z ubó
stwem, jakiego w młodosci dos\\'iadczył kompozytor. Zapewne n ie wszystkie są 
pra\\dziwe, wiele jednak je . l prawdopodobnych. Domcnicn Gaetano ?vlaria Do
ni%C'tti urodził się 29 listopada 1797 roku w Beq,~arnn, w rtJclzinic niezamożnego 
dozorr,;y jako najmłodszy /. trzech sync'iw. Jak sam wspominał, do sutereny, w któ
rej inie. Lkclb jego rodzina, nigdy nie z agh-~daty promienie sło i1 ca . Rodzice szóstki 
rodzei\stwa - Gaetano 1111a ł bowil'm oprr'i c;z dwóch braci także t rzy s iostry - ni e 
zawsze mwgli sobie p07wolić na dodatkowe wyda tki. więc pewn ie n ie byłoby 
mowy" mu1. yczrn·j cdubcji synów, gdyby nie szczęśl iwy sp lot okoliczności. 

\X ' l 02 roku osiadł w Bergamo c;cniony niemiecki kompozytor Johann 
Simon Mayr. Znany wspC>łuesnym jako l1ajwybilnic•j>,zy komp11zytur operowy, 
mMstr i 1'vl,1yr był ruwnież jedną z najbardziej wplywuwych osobistości swoich 
czasów, jed nym z za!ożyliełi zakonu !lumin. tów Bawarskich. Po delegaliza 
cji zakonu ;>-1ntLSL.ony dei ucil'czki przed bawarsk;) policj') zbiegł do Szwajcarii 
n późn i j do \Vłud1, ktore sta iy sii;: jego drug4 ojc1.yl.ll~. Filcizoriczne, edukacyj ne 
i społt• znc idee il uminatów stu ły się fundamentem dalszej dz iałałnosc i Simona 
Mayra. Zat rudn ion y jako ma ·strn di cappella w ko~ciele Santa Maria Maggiore, 
komp zytur zorganizował w Bergamo szl'rt•g instytucji muzyo.nych, między in · 
ny mi towarzystwo za1mu1~cc s i~ organizowaniem koncert1·iw pod nazwą Unione 
Filam1!l nica ornz szko l:;· muz.yczną. i'n CZQtk i tej ins tytucj i były ba rcl1.U 'kro111 -
ne, oficja lnie szkoł3 funkq o nowcda pod nazwc) ,v\uzycz1P J<msy Dobroczynne 
i kszta!c ił a uzdolniCll1c) muzycznie m łodzież dzi1'k' wsp.1rciu fundatmów. Oparta 
na nmvnoc,snych ideach szkob srab sil' w pói.11iejszym ukresie wzorem db widu 
po !obnyd1 instytucji w całych \Vłosz<.! h. l'o latach, już jakn Instytut Muzyczny 
otrzymała i111i<,> 11ajwiększegc1 ze sw< i h uczniów - Gart:rno Donizettiego. 

1 ' ajmłodszy z braci Donize tti ch ,,zybku d. ł si~· pornn{ jako wyb itnie uta
k•ntm any u ·z ' Ji. Cz1,slo bm! udział \\' urganiz.owanyc:h przez swego m istr1..a 
koncertach. W szkole tc1 spi;dził IO lat zanim maestro :vlayr zadecydowuł. że 
dalszy rozwój możliwi' .iest tylko poza Bergamo. Wyjedna I też prywatne wspar
cie poZll'alające , aetanu studiować w .,łynnym bulrn\skim Li · 'ćl Musicak» gdzi~ 

GAETANO DONIZETTI 

kompozycj i uczył Stanislau lattci. \ · pó1.niejszych lat.tch GJ •t.mo Do nizetti 
i Simon Mayr po7ostali przyjac iółmi, a starszy o '.i4 łata 1 layr wobec ~wego u cm i a 
pełnił <.:Zęsto rol i; mentnrJ . \X' 1875 roku trumny me7yi'łC)ch od pllnad ćwierć 
wiecza przyjctCi(ił Lostał> uruCLyśc 1 e przeniesione do bazyliki SJnta r'vbri.1 Mag
giore. mi lcare Pnnchielli sknmponował na tę uroc?)'Stoś<' kantat~ ;_;itytułowaną 
A Gaetmro Donizetti. 

Mimo ni ezaprz<.!czalni" wyb itnego talentu, zdob)·cie <Jznania w oCTach 
wloskiej publi cznośc i nie b)łu zadaniem łatW )'lll. Wczesne Jzieła kompozyt11ra 
wysla\\ iane L n '1cnym powudzenio:>m " mniejszydi osrodl<ach me Ja"' Jl)' mt• 
ani pdn ·i sarysfakq1 a n i zabezpico.<:>nia hnamuwego. Do h1swri i prze 1,ly jego 
uśw1aclczrny, które przy 1.li L(·~c 1mvit' przy1~li . n ie wyrazając 1ednak zgody n.1 śl ub . 
du p ;1,1 uta!entm1 any Lw ,rea nie odniesie sukces<·, ,. pniwalaią~yd1 na tlo,tatme 
ż •c ie ich córki Vi rg in ii. Warunek ten udało mu się spdn 1c dosc szybko, podpisał 
bo11 iem w N · ~pniu kontrakt J s~omponmvanie 12 <)per \\ ciągu 1 lat. Jednym 
L tych dLie ł była" ystawiona w 1827 r. sat) ra na stosunl-;i panuj ce" <J \\Tzesn 'I 
operze le co11venienze ed inco11venic11u teatra/i. d o które1 libretto napisał sam 
kompozyto r. W następ nym roku' Rzymie stan~! z \'irgmią przed ułtarzem . Za
cz.,! si1· najsz<.:Z 'sl iw 1.y ukn•s w j~g<i ~yc.:iu 

Prawd1.iwvm pr.i;ełomem " karierze Donizettiego stała się opera histo-



ryczna Am111 Bo/e11a z 1830 rnku. Oszałamiający sukces premiery"' 111 ediola11-
skim Teatro Carcano oznacza ł. że Donizetti \1 świecie opery s tał się osob istośc i:). 

\X' tyn1 san1yn1 roku wycofuj~cy s ię z życia artysLyczn<:•p;o Rossini wskazał na nie
go jako swl'go nastt:pcę. Rossini jeszczl' nie raz n1iał oka zal- 1nłodszemu koledzt.• 
jak bardzo go ceni, już to u!Jtwiając mu paryski debiut, juz powierza jc)c w 1842 
roku prawykonanie swego Stabrit 1Ha ter. I<olejne lata to sena wielkich sukcesów 
- Napój 111ilos11y (I 932), f.ucrezia florgia ( 19::)'.i) , Maria St11a rda ( 19'l4/5) , Lwj" 
z la;nrrtern10on1 (1835) . Pojawi<1 sit; jeslcZe kolej ne ~u kn.~sy Rob f! rt.o D cvcrcu.t 
(1837), Córka p11/k11 (1840), foivoryla (1840), lmda .? Clramu1111ix (1842) i Don 
f'a squale (1843), jednak to rnk IiU5 sta ł się ko lejnq cezu r~ w życiu kompozytora . 

W e wrze~niu 1935 głęboko p1H:usz01'.y nagt~ śn1ierci~~ Vincc:'.·1zo Belli
niego kompozytor postanawia nap isać mszę. Cl ryll'alizaq1 ł.lellini e

go z Donizettim krąży wiele anegclnt, w i s toci~ stosunek Belliniego do st'1rs zogo 
kompo;-.ytora zabarwiony był tazclrościc). Sam Donizl'tti odnosił SL\' do utail'n
towanego Sycyli jczyb z podziwem, cenqc Jego talent 1 wielokrotnie da1ąc temu 
wyraz . ?v!onurnen talna Messa da Nequiem na solistów, chór i orki estrę stała s[ę 
hołckm złożonym młodszem u kompm.ytmow i i n~1jwi ększym osiągni\' C iem Do
nizettiego w <lziPdzinic muzyki rcligijn ~ j. Dwa lata pói.nici skon1prrnow~d Requ
iem poświęcone Nicoli Zingarel liemu, dyrek turnwi Ko nserwatorium 

\\!krótkim czas ie odchodz~ rodzice komrozytora, a w cze rwcu 1837 roku, 
po urodzeniu trzeciego dzieckJ, umiera :i.ona. Dzicd..:('l, podobn ie iak dv.'ojc po 

przednich, z m~1rło wkrótce po narodzinach. Donizetti crnJ;)c SL\' ccJrcJZ bardziej 
samotny, popada stopniowo w depresję. Nastc;:puje oki-es \\'y l ę7o n ej 1xacy w I<on
senvatnrium w Neapolu i reali zJ.cji zobowi<:J 7Jt1 wobec tc ~1trów w 1\1ediolanic, 
Neapolu i \\lcnecji , !wakuje mu jednak cieqJ!iwości , " drobn<' nic:powodzt·nia 
okazuj<) się źród łem dodatkowych cierpi e1i . W l S::l8 ku111puzytor wyjeżdż.a du 
Parna, gdzie odnosi sukces Córkq rulku, jednak mimo uprzywilejowanej pnzyqi 
towarzyskiej nie potra(i s ię zaakłirna tyzowac i po dwoch lat'1ch wr'1Gl do rodz in 
nego miasta. 

Mieszka1lcy Berga1110 witaj<} swego lvL1estrn z naiwyższy1ni honoran1i, on 
jednak nie po trafi sir, cieszy<.: osi~gniętym sukcesem. lak pk miło'ć do Virginii 
dała mu siły twórcze , jeJ ś mi e rc: pozbawiła go na1waż111e iszego edu. W latach n,1 -
St<;'pnyc h rnzpoczcd s ię okr 'S mi~·dzynarodmwj sławy; operv Donizl'lliq;o były 
juz znane we wszys tkich s tolicach Europy, ceniono go jakci <.1·ybitnego artystę. 
!'17.yjmowa ł to "' sposób naturalny. N iezwy kł \1 cech;) jego osobowości była p1·:1-
wo ś(· i ~z lac hetnoś{ charakteru. Nigdy nie zabi~gał o zasz c;z yty, dclbra materialn ~ 
nie były mu potrzebne, obce mu były zazdrość czy cl1e1wośc. Ludzi tmktmvał 
z niewymuszoną uprzcjmościq i życzliwie. Niewątpliwie jego postawa i światopo · 

gl:)d ukształtowały się pod 'ilnyrn wpływem mistrza i pr?.yjaciel a Simona iv!ayra, 
kt«,,-ego po ~mier ci s11•,1ich rodziców traklo\\'al niemal 1ak ojca. 

Upł)'"' czJ'u oraz ko!t>p1e za 111cm'ienia i !l'1pływapce ze wszystkich 
st ron dO\\.'ody uzn3niJ :::: pr:iwily, '/,e Jrtysta pudź \v lgn~ ł s i ę z depresj i. 

Tworzy ł kokj1w dzid:1, pmlróżuwa t, oyni ł to, czego uczch11·ali ndc'li przyiacidc 
i w1clbiciclc 1egu takntu. \v liN2 poprow~(l!.ił w Bolo11i1 prawykonanie 110wCJ 
wersji Stabat Mater l!ossiniego. w maju p17.yj~ł w Wiedniu norninaqę na cesa!'· 
skiego nacl\\'o rnt·go bpelmistrza i kumpozytnra. )esie{1 tego !'oku spędził w Pary 
żu, gdzie w rekordowo krót kim czasie IO dni skomponowal c'pen; Don Pr1sq11ale. 
Wystawiona .1 stycznia 184.:1 roku c1 ka zała s ię naj\\• i ększym sukcesem w i.yciu 
1\(.)fftpoz.ylora i ukoronowanie111 jego kariery. l'o arcydzielo \v'ie11czy te.l histori~ 
opery butla , którą jest pod wzgł~ dern l'orrnalnyrn, lrcz zarazem zaciera granicę 
dziel4c} ją do opery seria. Sytuacjt..: komccliot.<vc nit: S<~ \\' DrH1 Pa.\qu.alc wyL)Cl..niL' 
zabawne, otwie r:lJ<)C s i ę na głębszą interp retacj ę i u1awnia1ąc refleksv iny, a nawet 
melancholijny ch arc1kter twórcy. 

Prze:>m~czDny i zagubionr. w· poo .uciu osa 111otnicni ~1 tracił kontak t z rzc~ 
czywisLością . Prawdopodobnie chorob::i \\·"ZITILilltiła te objawy. Bc1lanek kotnpu~ 
zytora jako przedstawiciel rodz iny wyraził zgodę na uwięzienie go w zak ładzie dla 
umys łowo choryC'h . Jcik Zdll\\'Jżył \Vic11·osław Sa ndelews ki „to, co nJ stą pilo poll.' 111, 
jest prawdzi11'') ha1ii><) i komprornitaq0 zawodu k:brsk i ~go " ClstJtnic lata żyna 
G3etano Donizetti, gc11 1J.111y twórca i błyskotliwy byv..-ałcc . c1!011(J\\'. spędził w pCJd 

• 

GAETANO DONIZETTI 

„. -·, 
• •• • 

OP E AA W l AKTACH 

OPERA ŚLĄSKA 
W BYTOMIU 

Plakat z poprzedniej realizacji opery G. Donizettiego 
w Operze Śląskiej -łUCJI Z LAMMERMOOR w roku 2008. 
Była to druga premiera tej opery na scenie bytomskiej. 
Poprzednia z roku 1960 osiągnęła l'il spektakli, co świadczy 
o ogromnym powodzeniu. 

„. 



paryskim szpit c1lu, a po interwencji przypciót - \\' paqskim apartamencie. Zmarł 
wskutek wyle wu 8 kwietnia l.8•18 roku. 

N a tlewloskie i .opery rom. an tycznej, ktcm 1 pr1 ~ció nic brakowało ta
len tow na1wrzsZCj miary 1 osob0\rnsc1 fenomenalnych, Donizet.t1 wy

różnia si ę konsekwencj e) , imponujc)Ci) pracow itoś cic) i wszechstronnośc i:). Skom 
poncmat 70 oper, lh sym fon ii, 19 kwartetów smyczkowych , koncer ty instrumen 
talne i sonaty, szerl'g utworów ka1nerJlnych, 193 pi eś ni, 4S duet<'iw, 3 oratori3 
i 28 kantat. \V swej twórczości wykazał ni e tylko genius7. muz.yczny, alt• tez tale nt 
literacki, kilkJ bowiem librdt napi sa ł sa m, a wiel e prze1·ecfagow<Jł w stopniu tak 
znacznyrn, i.e id1 Juturzy nic zawsZL'. chcieli sit; jeszcze pod nimi [.H)dpi~y \vać. 

Jego twórczość duskona!e mieśc i się w kanonach włos ki ego romantyzmu. 
Dec')'dująca ro la melodii w kształtowa111u e mocji, ekonomia środków orkiestro 
\\ /t.:h. silJ c-ksprcsji i 7 ~=t wartoś(; ideowa dzieł operowych Donizcttit->go sprawiaj;_~, 
ż.e L jedne) st runy jest kontynuatorem tradycji ope ry włoskiej uosobionej przez 
Rossiniego i Belliniego. z drugiej zaś jego dzlcb. n1ożn.d uznać za punkt wyjścia 
twórczości opcrnwej w następnych dziesięcioleciach - Verdi ego i l'onchidlie
gu . Życzliwil' ubscrv„·owal pienv;-..zl' sukct..:sy v~rdi ~go, a opL'rtT' 1\fa hucco prL.yją.ł L 

en tu11 az mern zachęcajcie p1-z ypciół, aby przyj echali do 1vlecl iolam1 na premierę. 
Niez.al eżnit:> 1ednak od wpływu na przem iany styl istyczne opery runl~Jnlycz n e_j, 

Donizett i pozostaje tw<i1 q wybitnym i wyjątkowym. :S.:icwidu jest w historii 
kun1po1..yton·nv o Lak wyrazislyrn Lal enc..:i t' me.lodycznyrn i niewielu lwc·Jrców, któ
rzy z tego daru potratilt uu.ynk tak św i et ny uzytek. 

Dramaty h istoryczne za j111uj :) miejsce szczególne w d orobku Don ize tt ie
go i wyznac:zają swoiste ra111y stylistyczne i formalne. \Villia1n Ashbrook, piSL<)c 
o tmalowcj scenie 1VL1rii Slua rd y, zwraca ł uwagę, że z nJwnoważenie Srodkó\v wy
razu przej muj <)cRh \\' swej wymowie faktów i li rycznej ekspresji - jest wiel
kim osi ~gni ęc: icm kompozy to ra. Również inni badacze twórczoś c.; i Donizettiego 
zwracaj ą uwagi; 1u doniosłoś(· l.'. lt ima scena, poclkreśla)')c. jak Cuglielmo Ba1~bbn, 
„szlachetność eksp resji z j ak~ wyrai.ona zosta ła na1wyzsza ofiara królo wej Szko 
c ji': Komponuj~C dramaty historyczne Donizetti mieścił s ię w glównym nurcie 
romantycznej tcn1atyki, kcz ich uniwersalny \\ry111iar sprawia, że prz<?kraczaj~ 
grdnice epoki. 

Charakteryzui <1 cc wczesnc1 two1czośc· koloratura 1 skłon noś(· do kanty
leny, w dojrzałych operach rozwin~ły się " indywidualny styl. który 

cechuje silnt' zalx1rwicnil' liryczne i świeżoś(· inwencji, Nakladały sit; na to Lak~ 
że nawic)zania do stylu ne politatiskiej pieśni popularne j, zw ł aszcza w dojrzałej 

twórczośc i, b ęcL)ce pu częśc i echem idl'i romantycznych, ale tak7.c· elc111entc111 
oryginalrn:go stylu. Jak po prl'rnicrze ,\lapoju nn1usnl:'go zauwa/.yl reu.:'nZl .. 'nt n1e
dioL11lskiej .,G azzetL1 Privileggtat~1''. w operze Donizelliegu dominował „śpiew na 
przen1ian żywy, popisowy i narnii.;tny''. Byc~ może było to echo ro zn1ów toczo
nyc hz Simo nem fvlayr rn , moż~ wpływ późniejs7.yc h lcktu1·, widc jednak prz •
sianek Swiadczy, il. z espolc~ nic tyć: h trzech picrwia ~tków miało swoje głębokie 
u1.asadnieni•= i<lf owt:. \\/ ten sposób twórca L)u.ył sily rozum u, t'mocji i natury. 
poszukując ró wnuw:Jgi porniędzy sprzecznośc i ain i. 

Plakat premiery „Marii Stuardy" w Operze Sląskiej 



Powrót na operowe sceny 

„Marii Stuardy" 

Adam Czopek 

Dwie królotve, czyli apogeum belcanta 

Gaelano Donizetti · jak powszechrne wiadomo - obdat·zony został 
przez naturę rn eprawclopodobnym tal entem i ł a twości<) kompono

wania. \'il ci:Jgu zal edwie 27 lat skompnnował a;i si ede mclziP si~l oper. co ozna
cza dwie, trz.y, a czasami nawet cztery opery roc7nt e. \X'tększoś( z ni ch odniosła 

w swoim czasie spory sukces. Inna sprawa, ie z po,ród lej ltcz;by tylko kilka (lwja 
z Lammcrom; Napój 111ilosH)', Don fiG1 squalc, Córk" ptdku, f (11v1Jryta ) zagościlo na 
stałe w żelaznym rep e t·tuarze operowym, ale kilka następnych w ostatrn ch btach 
powróciło na afisz sla)e)C Si<; nicm'11 muzyczne) sensacj Q. Tak było w przypadku 
Lindy di Cha111ow1ix, Lukr·cji Borgii, Noberto D ev1•creu.\ . Os atnio do te1 grupy 
dołączyła Marw Stuarda staiąc s ię kole jnym dowocl e rn JJK n iedoceniane przez 
lata dzida Donizettiego odzyskuje) s ławę i nedcżnc im mi~)SC<' 1 ' wiatowcj litera 
turze c»percnvej. Chrnnologiczni c. nale.i.) ta opc..:ra do środkowego okresu twórc zo
ści Donizettiego. l't·zed nią kompozy tor podarowat światu Llikrcc;ę Borgia, której 
prapt·c'miera 2h grud nia 1833 rnku Ila scenie rnediolcu·1sktej l .:i Scali zakrnkzyła 
si, sporym sukce~em. Rozrastał su; on ;. przcdstcm icnia tht przedstawienie, co 
jeszcze barclzie1 ugruntowalo słJwę i poąqę Doniz.e lli ego. Zdecydowa ny po
wrót Marii Stuardy na scen ~ rnzpocząt si<;· w late1ch osit' mdzicsiątych. a jedn ą 
z głośniejszych wi in'.)ccnizacji przygotowan(J w Opcr1.c \\/icck1l skiej w 1 Y8S roku 
i Operze Paryskie1 1992. Wczesn iej była wystawiona w Berga m o ( 1958), Florencji 
(I %7) oraz rnediolatiskiej La Scali ( 197 1) i San Franci .:o Opera ( 1972). Najwięk
szy udział w przywracaniu popuhrnn.,ci t j opery m elj OJ mi~' dzy innymi Shirley 
Verret, Ivlichde Vilma. Agnes Balll.'1 i Stefania Toczyska (El i.:b ieL1) oraz Montwr
t·at Caballe, Eclita Grube'ruwu, M ara Z.lrnpien i Joa n Sutherland (Maria). 

, ' a naszych scenach 1\Iani Stuardy dotychczas nie wyslo\\·i ano . Prezento
wana inscenizacja 1cst koprodukcją tt<:ech te'1trów: Teatni \X'idki cgo w Poznaniu, 
gdzie rrnała p rern i et·ę 29 stycznia 201 J, Teatru W ie lkt go w Lodzi, kt<'1ry prezentu· 
je ją d o 15 p<lżdziernib oraz O pery Sl~skie1 w l3yto m iu wprnwadzaj 1)cą j,) wła.~ni e 
na swo11) sce n~·. To pierwsz y w hi ston i naszego k atrn rnuzyc7t 1ego przypadek tak 
szt•roktej wsp1'Jłpr'1C)' przy produkqi jednego przl'clste11vil'nia. 

Nirn doszło do prapremiery 

O pera powstała na Z'1l1l<Jwteni e Teatru San Cado w Nea po lu. jednak 
zanim doszło do je j prap remiery p rz yspo rzyta swu1cmu twurcy nie-

111'1!0 kłopntćllv. Tre ś.'- li b 1·etta Murii S!tlarriy opa rta zos tab n11 z.nane j tragedii 
Maria Stuart Friedricha Schillera . Skonst ruowat Je , nic bardzo trnszczc1c s il;' 
o historyczną wiarygodność, m'1ło zn'1ny pisarz , sicdemnast u lelnt student G iu
seµ p(: Barclari. Najwię ksze za strzeże nia n'""1 polita ti skiej cenzury wywołało skaza
nie i t'gzekucjJ monarchini, wL.i ~ nic kn fragment spraw ił, z ' za nic; nic; chciJno 
się Lgodzić nJ pokJ.Zanit• tego nJ ~c~ nic. OsLllec.znit! po widu lJrg~tch, \\'których 
zasadnicz :) rolę oclegrata 11'lelka popubrno~ć Do ni ze ttiego w N eapolu, z.decydo
wano, że j eżel i do skomponowanl'j już mu zyki zm ieni<ll1u z.ostJ nie treś c·, rea lia 

Pierwszą kreatorką Marii Stuardy była jedna z największych 
śpiewaczek epoki - legendarna Maria Malibran 



i imiona bohaterów. to dopiero wtedy opera zostanie \\')'Stawiona. Za miany tre 
śc i dokona ł Pie lro Salatino, który wykorzysta ł w tym celu Opowiesc i florenckie 
Mach i ;ivel łego. 

statecznie do premiery doszło l H października 1834 roku w Teatra San 
Carlo, a operę wystawiono pod ty tułem Buondclmontc z niewielk im z resz tą 

sukcesem. Pewnie na tym 'k uti czyłaby s ię histori a tego dz i eła gdyby nie fak t, i.c 
nieco ponad ro k poi.niej królewsb cenzura zelża ł a i zm icnib zcłdni e, co sprawi
ł o , że opera mogła zostaC- wystawiona ::10 grudnia 1835 rok u w mecł i o lar1 sk iej La 
Scal i, w swojej orygincdncj pierwotnej wersj i, jui. jako ,\-lari1r Stum·da, z. 1\ilari<) 
Malib ran w roli lv!Jni Stuarcłv i G1acin ta l'uzzi -Toso ja ko E l żb icL). Dyrygował 

Eugenio CavaJlin i. Prem ier<,: tej wersj i poprzedz. ił c1 t1 yumfa l11a prc1premiera l.11-
cji z Lam11wn11oor, która odbyta s i ~ 26 wrzesnia 1835 roku w Teatro San CJrlo 
w Nt>a polu. \V ty111 samym roku Doni ze tti otrzyma ł tytu ł profesor·a w konserwa
torium\\' Neapolu. Sukces med i oła 1i,k iej premic·ry s prawił, że przez pewien czas 
dz ie ło budz iło zainteresowanie i utrzy111 alo sic; na cJfisLJch. sz.czegrilnie w łoskich 

teatrów. 1 iestety. czas okazał 'i\' bezlitosny i po kilkunastu lata h nikt już nic 
pa111iętał o N/arii Stuardzie. 

Jak nies ł uszny by! to wyro k moi.na si<,! (lbcrnil' przel.omć słuchając jej 
p ięk n ej muzyki , która mimo łat nic s t rac iła nic ze >Wej 'w 1cżości, wspaniałrch 

arii i scen ansamblowych, bo przeciez operJ ta powstab " ' okresi p ·łn cj krysta
li zacji indywidualnt·gn stylu muzyo.negu Doni zetlir.:go. Co prcn vcb chwilami od · 
nosi się wrażenie , że jedyne) tros ką kompozytora bylo pieszczenie ucha pt''knymi 
melodiami, ale jest to tylko zludz.cnie, ktr 'ire .szybko usu;puje miejsca zachwytowi 
nad mistrw wskim rn kre-'le.ni t•rn 111u1.ycznym sy lwell·k obu król<Jwych. ktrirych 
partie zostaty nap isane w taki sposób, że ndnosi si\' wrai.enic, ii. obie pro\\'adzą 
autentyczną konfrnntacj ~ na glusy. W oryg111alc pa rtie 1vlari1 i EILbiety są napi ~a
ne na g łos sopranowy, 7. tym . że pierwsta inu. i się 11· ykazac·· wi rtuozerią spiell'l.I 
kolo raturowego, druga dramatycznego. \Vspółcześ nie na1 c1.<;scic:j parti e; Elżbie ty 
powierza się raczej 1nezzosopranon1. 

Pośród klejnotów 111loskiej opery 

Muzyu.nie m~1 tJ opera typmq dla tego okr .su wlr"kiegn belcanta 
budowę: aria CZ\'Sto kn 11cz~cc1 sit; efektown cnbJ.lettc), duet, scena 

ansamblowa i sceny z ud z. 1ctłC'rn chóru. \ ~zys tl,o . jak to u Dm1iz<'t tiego. pełne wy 
raz.istego rytmu, melucłyczn e 1 inwencji i ustawiont: W' wła~r iwych proporcjach 
przy zachowaniu stale naras t a j ~cc·go w muzycl' nap i ~cia drcunatycz.nego podda
nego ca łkowitej clo1rnncKji spiewu. Warto podkreslir: ,zczego lną ro l ę orkic. try. 
która zgodnie z. partytu rc) powinna wręcl wtapiać >i> w pcirtie wokaliw daleko 
wychndqc pm.a l\\')'CZajowy w tym rzasic akompaniam.:nl. \Vidt: z tych arii 
i scen można zaliczyć: do kkinotów opery włoskiej, ktr'iryrn ll>latnimi laty przy
wrócono blask. 

Już roz..poczynaj~ ·a l akt pierwsza aria E l żb i C'l)' Si. vuol di Francia il Rege. 
w której oznajmia d1rn rzanom, i,e nil' z.de ·ydrrn ,1ła j 'SZ<.;zl! czy przyjmie pr po
zycję ma ł że 11stwa. lecz niebaw·'m wyznaje: Ah.1 Q11a11duallaam, że kocha innego. 
jest przcdsmaki(: m ·zckajcicych nas emocji. Szybko zn ajd uje tll p >twicrdze11i<· 
w duetach najp ierw Talbota i hrabiego Lcicestt: ra, póżni e j Fl7.bicty i l.eic:estera. 
To w tym ostatnim fragmencie arii: C/J'iodisce11da alla prigniune, zamvkającym 
I akt , Elżbieta. z trud m ukryw;i jc)C swoje uczucie do Leicesler<1 7.dradza trawiqq 
j0 zazdrnsr· n jcg" uczucia , a mirn" tego \\ )"raza z god ~ na >potka ni!' 7 Mari ~ . 

Akt ll otwiera pi ękna aria Marii. która 11· zacisw zamko w1tgo ogrudu, 
gdzie je) osadzono w 11· i ~z i ni u. wspum ina szr:zę.~ li wc· chwile pkie przez. ;·ła we 
l'rancj i - aria 011, nubc cftc- lieve per li1ria 11 aggiri uimujl' subtt'inri ~c ią linii wo
kaim'j . gród bc;dzie miejscem tragicznego w skutkach spotkJ nia obu krr"i lowvch. 
Poprzedzi je pełen \\" yz.na1i i uniesie1'i duC'l mil 'ill)' Mar ii i Lei c> ~tt ra . Spotkanie 
to jedna z najbardziej fa scynuj4cy h, a z..araz..em 1Juczo11 y h scen A!arii Stuarriy 
Kipi~ce Pmocjami spotkan ie przeradza ię w niekontro lowany wybuch. w czas il' 
którego i\fariJ nazywc1 Eli.bi elę nieprawą có rką Bokyn na tronie Anglii (Figli 
impura di Bulena). Wbśni e w tej scenie Dnn iz >tti wysoko stawia porzeczkę obu 

Karina Skrzeszewska jako Maria Stuarda. 
Jej premierowa kreacja na scenie Opery Śląskiej w lytułow ej partii 
„Łucji z Lammermoor" w roku 2008 została uwieńczona Złotą Ma ską. 
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wykonawczyniom, które muszą dać popis umieięt ności budowarna napięcia dra 
matycznego tak od strony czysto wokalnej, wymagające j hnezyjnego prowadzenia 
gtosu, jak i aktorskiej pas1i. 

Nat. ma. lnym rozwi<) Za.niern tej sceny s.taje s ię seks tet E sempre la stes
sa, w któr-ym spotykają się wszyscy bohaterowie dramatu. Splatają 

się w nim kunsztownie, nienawiś{ i zazdrok dumnej E lżbiet y. wyniosła pogarda 
i duma Marii, która daj ąc Si<; ponicśt emocjom obraza królmq: „Prnfanujesz an
gielską ziemię swoimi bękarcimi stopami" co przypieczętowuje Jej los, wywotując 
lęk Anny. przerażeni e Talbota i Le icestera. Jedyn ie lord kanclerz Cecil jest zado 
\\·' oiony, wie, że J\'bria przegrała w tytn n1on1encie życi e i powędruje na szafot. 
Donizetti daje tutaj dowód swojej wie·lko,ci i ogromn ej inwcnqi twórczej. pod 
ptaszczykiern banalnych melodii intensywnie narasta w muzyce napięci e dram a
tyczne. Scenę koriczy pe łna dynamicznego rozmachu stretta . Urodę i kunszt tego 
sekste tu można porówna(· jedyn ie z sekstcte111 Cizi n1ifrcnn in tal ;no1ncnto z Il 
aktu lucji z Lwnmemoor 

Operę koriczą trzy sceny. Pierwsza n ależy do Elżbiety. która nie może srę 
zdecydować czy poJpisac· wyrok i wystac Marię na sza fo t - przekonujc· j') do tego 
Cecil. Czarę goryc;oy przelew<J wstawiennictwo Leices tera, który usiłuje wybłagać 
dla Marii taskę - Quel/a vita a me jw1cs1a , duet przechod z<)Cy w terce t. Dwie 
os tatni e sceny to czysty popis za rezenvowany dla kunsztu wokalnego i aktorskie 
go Marii. Dramaturgiczna inte n sy wnoś<- przcży(· Marii szykuj:)ccj się na ś micr(, 

żegnającej przyjaciól i ukochanego jest wyznacznikiem cmoqonalnym tej sceny 
nie rnaj,icej sobie równych w literaturze operowej. Scena spowiedzi - Qwmdo 
diluce rosea . duet Marii i Talbota. hymn mod litwa scena z udziałem chóru Deir' 
Tlt di un urnile, aria 1\iiarii Di un cor che nnwrc zakrn1 czona cabalett<'). Ah. se un 
giorno da que.\'le ritorle, stanowi~J o n1uzycznej \Varlo~ci Lej sceny budowanej na 
szerokim spektrum emocji. 

Friedrich von Schiller - MARIA STUART 

Akt III, scena 4 

ELŻBIETA /surowo i chłodno I 

Cóż ty powiedzieć pragniesz, lady St1wrt? 

Chciałaś mnie widzieć A ja zapominam 

O obrażonym ciężko majestacie, 

By obowiązek spe!nić wobec siostry, 

Dopuszczam ciebie przed moje oblicze. 

Idę za głosem wspanialo1nyślno .\ci 

I na przyganę słusznq si~· narażam, 

Że aż tak nisko zeszłam - /Jo wiesz dobrze, 

Że.{ nasyłała na mnie królobójców. 

MARIA 

Od czego zaczqć i jak składać słowa, 

Aby dnvycily za serce, nie raniąc. 

Boże, daj silę mej mowie i odbierz 

Jej każdy kolec, co może skaleczyc'' 

Nie mogę przecież tak mej sprawy bronić, 

By nie oskarżać ciebie - tego nie chcę. 

Niesłusznie sobie ze mną poczynalet.{, 

Bo jestern równq tobie majestatem, 

Ty zas' kazałaś mnie trzymać w więzieniu; 

Przybyłam tutaj jak człowiek w potrzebie, 

Ty zaś najświętsze prawa gofrinnos'c i, 

Prawo narodów obraziwszy, więzić 

lvlnie poleci la.{, przyjació ł i sług 

klnie pozbawiono, wydano na pastwę 

Niegodnej nędzy, przed sqden-1 haniebnym 

Stanqc' kazano - do.s'ć o tym.1 Niech kryje 

V?ieczna niepamięc' wszystkie okrucieństwa. 

- Chcia{abym wszystko to nazwać zrzqdze11ie111. 

Pod jakim zamkiem mam trzynzac' twq wiemo:ść 

By go Piotrowy klucz nie roztworzy{? 

Przenwc jest dla mnie jedynq pew11ościq, 

Nie ma przyrnierza z wężowym pomiotem. 



MARIA 

To jest po11um twoja pode;rzliwo.1'ć.' 

D/(I ciebie zawsze by/am tylko wrogiem 

Oraz przyblędq. Gdybyś mnie zrobi la 

Sivq 11astępczyniq . co z prawa przystoi, 

Mihfr i wdzięcznośc' mnie by zamieniły 

\\! lwq wiernq krewną oraz przyjaciółkę. 

ELŻBIETA 

Tivoje przyjaźnie są poza tym krajem, 

'I~voj(l rodzinq stało się papiestwo, 

A1nich twoim hralem -· i ciebie oglosić 

Mujq. dziedziczkq.1 Zdradliwa pulapka' 

Żehy.{ ty ;eszcze za mojego życia 

Mój lud uwiodła, by chytra Armida 

Szlachel/1(! mlodz. ież mojego krc!lestwa 

Sieciq 11ierzqdu sprytnie oplqtala 

Nowowschodz(.ice slolice żehy wszystkie 

Jivarze ku sobie zwróciło, za.{ ;a -

MARIA 

'ty rzqdź w pokoju.' fa zrzekam się wszelkich 

Moich pretensji do tegu królestiva. 

Skrzydła mej duszy tknięte sq 11iemocq 

Tego dopięta:! - wie/ko.fr mnie nie nęci, 

festem już tylko cieniem dawnej J\llarii. 

Szlachetną .śmialo,1'ć hanieb11e więzienie 

Z imna/o we mnie - więc dopięta.\ .1 wegu, 

\Xf kwiecie lat moich wstałam zmszczona. 

- Ku11cz teraz, siostro. l wymr)w to slowo, 

Które by wyrzec, przyszła.< tutaj, bowiem 

Nie clzcę uwierzyć, że przybyła.{ po to, 

Aby okrutnic ivyszydwć ofiarę. 

\\'/ymów to sluwo. Powiedz: „/esle.< wolna, 

1Vfarw.' Odczutaś potęgę mej władzy, 

A temz uczcij mojq wielkod11sz110.{1'': 

\.\'lymów Io słowo, a życie 1 wolno,il: 

Przy;m ę. z twej d/011i jak dar drogocenny. 

- To slowo wszystko uczyni niebyłym, 

fa czekam na nic. Nie daj czekac' długo.' 

Biada ci, jc.1'/i tym s/owc111 nie skoń c.z.y.'iZ. 

fe .'ili s i ę. ze mną le raz 11 ie pożegnasz 

Blogo.1lawic1lst1ven1, w blasku w panialo.fri, 

Ti1k, ;ak się żegna bogini - O, siostro! 

Za cenę całej tej hugalej 1vy.1py, 

Za wszystkie kraje objęte murzami, 

Nie chcę przed tobq stać jak ty prude nmq' 

ELŻBIETA 

Przyznajesz wreszc:w, że • .: jest poskrunnona' 

Koniec podstępom ! Żaden skrytoh1!jca 

Już sif nie skrada' Na zadnq przygodę 

Bl<;:dn i rycerz·!' ;uż si ę nic poważą' 

- Tak, to ; 11 ż kon iec, lady Mario . Nikt 

Zwiefr się ;użnie da. Świa t ma i11ne troski. 

l'rzelozyl. \Xi/TOl.D \l/!Rl'SZA 
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KRÓLOWA SZKOTÓW 
i niewolnica zmysłów 

Witold Turant 

Królowa Szkotów i niewolnica zmysłów 

Got ów jestem obstawie każdy zakład. iż breto1\ski rycerz \Val ter l'it z
Alan, nie miał bladego pojęcia jakie będą następstwa obj~·cia przez 

niego dziedzicznej funkcji 111ajordo111usa, czyli stewarta szkockiego dworu kró
lewskiego. Jeden z jego potomków w dogodny 111 czas ie i okolicznościach sięgn <1ł 

po królewsh) koronę i tak oto po zmierzchu starodawnej dynastii Dunkeldów 
(od legendarnego króla Duncana, którego tragiczny koniec opisał pan Shakespe
are w swym dramac ie „Makbet") na ponad cztery stulecia zapanowała w Szkocji, 
a pote111 takż.e w Anglii dynastia Stewartów zwanych też Stuarta111i. Dynastia la 
miała się w istotny sposób odcisn<)C na historii nie tylko swojego kraju, ale całych 
\Vysp B1·ytyjskich, od Orkadów, poprzez rocłzinn~) Szkocj~ i s;isicdni<! Anglię, aż 
po Irlandię i Wyspy Lachodnie. 

Dynastia inna niż wszystkie 

\V dynastii tej, jak w każdej rndzinie, zdarza ło się całkiem sporn 01·ygina
łów. Może zacznij111y od tego. 7.e nadawanie męskim potomkom imien ia Jakub 
weszło w tq rodzinie w nałóg. W samej Szkocji panujących Jakubów S. było sze
śc iu ( niepanujących nie liczę, bo byłaby to zb~d na komplikacja), a ta numeracja 
nie pokrywa się z nurneracj~ Jakubów S. panUJ<)cych w Anglii - tu by ło ich trzech, 
przy czy111 Jakub Trójka się nic liczy, bo całe dorosłe życi e spędził we Francji 
i w Polsce znany jest głównie z tego, ze poślubił Klementynę Sobieską, wnucz
kę kn'ila Jana. Wracai'!C jednak do numeracj i, to rozbieżność· pomiędzy Szkocj<) 
a Anglią wynib st<) cl, iż pierwszy Jakub Stuart, który wsLjpił na angielski tron, 
w Szkocji nosił du111nie koszu lkę z numerem 6, a w Anglii 111u s iał zaclo1volić się 

jedyn lq. 

_ Aco z oryginałam i '' - Będz i e i o orygrnabch.Dziwactwo króla Jana, 
iednego z pt<,rwszyd1 Stuartow na sżkocktm tronte byto stosun 

kowo lagodne. Polegało ono na awersj t do włarnego imienia, "rynibj ącej jako
by ze złych wspomnie1\ o król ach tego imienia - Janie Balliolu. Janic Bez Ziemi 
czy Janie Dobrym. W rezultac ie f,rn Stuat·t koronował się jako Robert Ili. Jakub 
I dla odmiany był zawziętym przeciwnikiem piłki noi.nej; za uprawianie tego 
sportu gro2iła kara czterech śzylingt'ilV - kupa forsy w tamtych czasach. Jakub 
IV nato111iast umartwiał się, n osząc na gołej skórze żel az n y pas, jako pokutę za 
udzia ł w spisku przeciw swojemu OJCO. Poza tym był człowi c•k i cm wielu talen
tów. Recz najisto tniejsza: w 1503 roku poślubił Małgorzatę Tudor, córkę króla 
Anglii Henryka VII. Jt,dnabe najcic·bws1.e i najoryginalniejsze hobby 111iał 

Jak ub V. Pn:ebierał się za żebraka i wędrował po kraju. Król ten pozostawił po 
sobie spore stadko nieślubnych dzieci, na ogó ł nirri:le Z<Wpa tn.cmych, rzecz jasna 
na koszt ska t·bu korony. Jego wnuk, Jaku b I angielski był z kolei ekspertem od 
czarownic i cz.arów. Wykrywaniu ich i śc i ga niu poświęc ił wiele czasu i energii, 

MARIA STUART 



co zaowocowało uczonym dziełem na ten lemat. Autorem dzieła był rzecz jasna 
sarn kró l. Natomiast jego wnu k okazał s ię najem nikiem, który w dodatku walczył 
w służb i e francuskiej przeciwko Anglii. 

Działo się to przed jego wstąpieniem na tron, niemniej wraz z zarzutami 
faworyzowania katolicyzmu i lekceważenia parlamentu za równo szkockiego jak 
i angielskiego, poskutkowa ło pozbawianiem Jakuba obu tronów. 

Królowa Szkotów, ale któ1ych? 

M aria, có t·ka Jakuba V i ivtarii de C1 uise , urodziła się w 1542 roku 
i od razu wstąpiła, czy też raczej zosta ła wniesiona w beciku na tron 

jako Mary Queen o[ Scots, czyli Maria królowa Szkotów, w szóstym dniu życia. 
Można sob ie wyobraz ić traumę, jaką było dla maleńkiego dzieciątka poddanie 
go pełnowym iarowe.i u roczystośc i koronacyjnej w zimnym i ponurym kościele -
katedrze Sti rl ing. W sześc' lat późni ej miala ju ż status szczęśliwej (?) narzeczonej 
i potajemnie wyjechała do Francji, do narzeczonego. tamtejszego następcy tro
nu, którego poślubiła po dziesięciu btach. W 1559 roku została królow<1 Francji, 
a w rok póź niej była już siedemnastoletnią wdową, na dodatek niezbyt dobrze 
widzianą w kraju zmJrlego m,ża. Wydawało się, że w tej sytuacji jedynym roz
sądnym wyjściem będzie powrót do Szkocji, gdzie rolę regentki pełniła jej matka. 
Po1awi ly się jednak dwa problemy: zewnętrzny, czyli wrogo nastawieni do niej 
Anglicy, i wewnętrzny, czyli szkocki prezbitecianizrn. Maria była zdeklJrowaną 
kato liczką. O ile z pierwszym problemem udało się jej uporać, omijając go (do
s łownie, bo uda lo sir; jej ominąć morskie pułapki, zastawio ne przez Anglików), to 
drugi problem, czyli szkocka reformacja, zaciąży ! na ca łym 1ej panowaniu. 

Szkoci przyję l i swoją królową raczej cie pło, choć konflikt religijny to tlil s i ę, 

to przygasa !. Powodem ostrej krytyki ze strony Johna I<noxa, przywódcy szkoc
kiego ruchu refo rmacyjnego. były przede wszystkim msze katolickie, w których 
Maria regu!Jrnie uczestniczyła, a które w Szkocji za kazane były na mocy prawa. 
Z drugiej strony zmuszono ją do podpisaniJ wyroku więzienia na k i lkudz iesięciu 

księży winnych odprawiania mszy. Ale i tego w tej religijnej pa ranoi było widać 
mało. Królowa zdymisjonowała burmistrza i raj ców miejskich Edynburga za wy
pędzenie z miasta ksi~ży i mnichów. Maria zademonstrowa ła w re n sposób, i ż jej 
w łasne wyznan ie jest dla ni ej ogromnie ważne. lnteresuj<icy jest fakt, iż niemal 
wszyscy jej pol ityczn i dor:idcy byli protestantami. Wśr<'id nich szczególne miejsce 
zajmował jej przyrodni brat z nieprawego l oża, Jakub Stewart, lord Moray. 

Należy dodać, iż spory religijne bardzo pilnie wykorzystywali Angli 
cy, obser\\'UjQc poczynania Marii, by w dogodnym dla ni ch momencie za
rzucić jej brak poszanowania swobód religijnych i przeprowadzić wojsko\\'<) 
akcję dyscyp lin ująca. Stoczono nawet kil ka krwawych bitew, któ re oslab il y 
potencja ł wojskowy Sz~otów. Ponadto Marii, s luchaj~cej nazbyt bezkrytycz
ni t> Moraya. udało s i ę rozjuszyć górabkie klany z północy. a zwlaszcza potężn}' 
w tamtych czasach klan Gordonó\v. Tu warto choć dwa zdan ia poświęcić tej 
archaiczne.i już \\'Ówczas formacji spo lecznej, która w jak i ejś nie tak ca łkiem 

śladowej formie przetrwab w Szkocji do dziś i stała s ię częścią nie tylko trady
cji, ale wręcz tożsamości tego narodu. Clm111 czyl i dzieci, potomstwo, ród po
czątkowo swym zasięgiem obejmował tylko osoby zwi~zane pokrewieristwem. 
Z C"zasem jednak pojęC"ie to rozci <1gnęło się także na klientów foudalnego dwo
ru. Trudno powiedzie(', by szkockie klany. szczegó lnie te gliralskie, żyły ze sobą 
w pokoju. Przec iwnie - rywal izowaly ze sobą, sp i skowa ły przeciwko sobie 
i wreszcie ca lkiem otwarcie walcZ)' ły. a pól bitewnych catkiem chętnie dosta t·czal i 
im Angli cy. Mieli rzecz jasna w tym swój interes. Im s łabsza Szkocja, tym spokoj
niej na pograniczu i tym mniejsze r)'Z)'ko zaczepki ze strony Francji. 

Ko lejne P)'lan ie: jak na tym tle umiejscawia si<; nasza bohate rka - Maria 
51 Nie za dobrze. Brak jej bylu wyczucia po litycznego. i to zarówno na arenie 
międzynarodowej, jak i w samej Szkocji. Na po lud niu musiata stawiać c;zo ła S\\'ej 
kuzynce, starszej. intel igentniejszej, bard ziej doświadczonej i zdeterm inowanej. 

KRÓLOWA HŻBIETA I 



W swoim kraju zamiast łagodzk konflikty i napięcia, niernzważnym postępowa
niem podsyciła konflikt religijny i była autorką długotrwałego skandalu obyczajo
wego, o który do dziś toczą spory historycy. 

Między władzą. a uczuciem 

J
ej przewiny'' Tak biorąc z grubsza, to l ekceważenie większości prezbite
riańskich samorządów, nie liczenie się z interesami szkockiego kupiec

twa z Nizin, które było żywotnie zainteresowane rozwojem kontaktów z sąsia
dami po południowej stronie granicy. Do najlepiej zapamiętanych, choć można 
dyskutować-, czy na;istotniejszych należało faworyzow:inie jednych klanów kosz
tem drugich, ze szczególnym uwzględnieniem, rzecz psna, Stuartów. Stuart, lord 
Moray był 1ej głównym, choć niezbyt fortunnym cloraclq. Stuart, lord Darnley 
byt jej drugim mężem i uznanym przez parlament królem, natomiast trzecim był 
także spokrewniony ze Stuartami hrabia Bothwell. 

Nim jednak doszło do trzeciego małżeństwa, należało rozwiązać· problem 
drugiego oraz prawdziwego czy domniemanego zwi<)Zku z królowej z jej włoskim 
faworytem, Ricciem. Szkoccy panowie, nie bez udziału hrabiego Bothwella i jak 
głosiła plotka, także królowej, postanowili się pozbyć Darneleya, a Darnley, który 
mimo bolesnego wręcz braku inte ligencj i, zaczął podejrzewać Ricc ia o autorstwo 
nie tylko swoich rogów, ale i co gorsza syna, postanowit pozbyć· się Riccia. Fawo
ryta i sekretarza zasztyletowano na oczach c i\'Żarnej królowe; . Zadbano przy tym 
o to, by w ciele ofiary znaleziono sztylet należący do Darnleya, tak jakby komuś 
bardzo zależało, by udział w zbrodni królewskiego małżonka nie pozostał zbyt 
długo tajemnicą. Stało si\ to w pałacu Holyrood, noq 9 marca 1566 roku. Nato 
miast kolej na Darnleya przyszła niemal w rnk póź niej, w lutym 1567, gdy prze
chodził rekonwalescencję w domu zwanym I<irk o' F1elcl. Po prostu budynek wraz 
z królewską zawartością w nocy z 9 na JO lutego owego pamiętnego roku wyleciał 
w powietrze. Dla porządku jedynie możm dodać, iż winnych znaleziono i przy
kładnie ukarano (skazano i powieszono m.in. pazia królowe;, Francuza, Nicholasa 
Huberta oraz Johna Hamiltona, arcybiskupa St. Anclrews), choć wicie wskazuje 
na to , iż mieli zwyczajnego pecha i stali się koziarni ofiarny mi. W maju 1567 hra 
bia Bothwell, nawiasem mówiąc uniewinniony w procesie, poślubił Marię. Nie 
wiem, czy mol.na było skutecznie) dola(· oliwy do ognia. Już w czerwcu Szkoci 
podnieśli sztandary rebelii i w lipcu abdykacja lv1arii Stuart była już faktem. Na 
króla koronowano, o czym już była mowa, rnaleriki ego Jakuba VI. Jednak sprawa 
nic rozeszła się po kościach, jak się spodziewano. i\-latka i syn stanowili dla siebie 
polityczne zagro żenie . Co można było 7..robi(' Po krwawej klęsce, jak~ poniosła 
matka w 1568 roku w bi twie poci L.angsicle. Maria przekroczyła granicę i oddała 
ś ię poci opiekę swej królewski ej ku zynki Elżbiety. 

Droga siostra czy więzieri stanu 

Zchwilą przekroaenta angielskiej gra nicy, Maria stała się zakładniczką, 
a następnie w1ęzn1em. Dz1s pow1eclz1eltbysmy, ?,e zosta ła 1nterno 11rana. 

„DrCJga siostra" (tak obie· królowe zwracały sic;· do siebie w korespondencji. Pod 
czas więziennych lat nie spotkały si~· ani rnzu) stała si,· straznikicrn więziennym 
Marii na dz i ew ię tnaście lat. Na ko niec wcieliła się ta kże " ro l ę kata. 

ivlaria była pilnowana jak dziś Koh-i-Noor, a większość osób z jej otocze
nia była agentami Elżbi ety. Z czasem JCJ stronnictwo w Szkoq i topniało jak lody 
na słońcu, aż w koii cu rozpadło się zupełni e. Z politycznego punktu widzenia Ma 
ria stawała się figurą bez znaczenia. J ednakże CLęśc polityków angielski ch repre 
zent ująca nieprzejednany protestant)'?,nl i dążąca do zdominowania północnego 

sąsiada ui.ywała Marii Stuart jako straszaka na swoją królmq , tak, by nie mogła 
zlagodzić swego kursu stosunku do katolików, Szkocji i Francj i. Do tego niektóre 
ugrupowania polityczne zbuntu\Va nych SzkoLÓ\\1 usiłowaly \vynegotjowa(: wyda
nie im Marii po to, by mogli j<J stracić w Szkoc ji. 

Tymczasem dorastał, trochę we Francji. troch,· w ojczyin ie ;e; korono wa
ny jLLZ. jak parrnętamy. syn, Jakub VI. ByiJ to Jednak jedna z ostat nich osob, kt<ira 
za interesowała.by s ię lośc·m Marii. \V' 1587 S<Jd Gwiaździsty wydał wyrok. Elżbi eta 
wahała się. Zwlekała z wydaniem nabzu wykonania wy ro ku. Historycy u w,1 tc1j ą , 

iż. była to swoiego rodzaju gra, gdyż podstawy oskarżen ia w procesie 1\laui były 
bardzo kruche. Parowie postanowili przeprowadzi(· cgzekuc)'; be& oficjalnego 
przyzwolenia Elzb1ety. i'vlaria zos tała ŚCll;'ta w Tower rankiem 8 lutego L)R7 ro ku. 
Paradoksalnie wraz z Jej śmierci<) dla Anglii nadchodziła dopiero epob Stuar
tów. Za lat 16 n:i t roni e w Londynie zasi;1clzic jej syn, który pa nować· będz i · jako 
Jakub I. 

Literacka heroina 

I(rcilowa :vlaria dostarczyta ki lku pokol_eniorn lttcratc'iw picrwszorz\'.cl
I nego tworzywa. BocLJJ p1 erwszy1n, ktory stęgn ~}ł do h1stnn 1 n1e '.)L c 7.ę

snej knilowcj był nie miecki poeta roman tycz ny f'ricclrich Schiller. \V s\\·ym dra 
macie z 1800 rnku Schiller przedstawia ost:I tn ie dni życia M arii, odbiegaj ąc jcd · 
nak od wierności historycznym faktom. T<) salll<) drogą posze dł w 35 la t później 
Gaetano Donize tti, a właściwie to autor li bret ta 1ego o pery zatytutowanej .. :vla ri a 
Stua!'da" (-j iuseppe B:irdari. Obaj wyeksponowa li wątek wahania l żb t e tv i gr y 
o życit:' i\ 1larii i obaj punkte1n cięż kości swych utworów uczyn ili kon frnnL1cje ob u 
królowych - która w rzeczywistośu nigdy nic rniab miejsca. 

Post<Jl' ,\·la rii jest zresztą w obu utworac h 1nou10 wyidealizowana. 

W roku 1830 dramat pt. 
„ Maria Stuart" napisał 
Juliusz Słowacki. 

Z upetnie in1~ ~ clrog0 pocl0zył Juliusz Stowc1cki . \V jego drarn :tc ie na · 
pisanym l8"0 rn ku, a pokazanym po raz pie rws zy 1n1b iI C7nosu we 

Lwowie w roku 1865, w iclz.irny rac ze.1 zma~~rn i ~ porni<;dzy uczuciem :1 zc1d zą wła
dzy. Przyzna(: trzeba, że \\•'prO\\'J.dLenie, zwbs7.c7.a jak na d rarnę wierszow:in ~}. 

jes t znakomi te: w td cgr:1ficzn ym skrócie l'aź i Rtzzio zapozna j ą nas z sytuaq<), 
traliajq.c ·..v sa mo sednu spraw: 



Smullle wie.fri przynoszę, posłuchaj królowo; 
Od dawna cię znieważa lud płochy stolicy: 
„. Jaki:i czlo1viek nieznany grozi, napoJ11ina, 
"potem wszedł do domu na rogu ulicy (.„) 
Sta11ql w oknie i z okna jak na kazalnicy 
Przeciwko lobie, pani, lud budzi/ do zdrady': 

Rizzio wie o kogo chodzi: 

„Pozna/em z opisania, loby/ Knox, królowo; 
Dzic1i i noc wiecznie z okna przema1via do ludu, 
„Jak papież rzuca klqtwy na ś1viat z okien domu, 
A lud się jak 'więtem11 kla11ia obrazowi. 

Konflikt religijny i kwestir; popularności władczyn i mamy jak na dloni. Na
stępni e pojawiają s ię zawi łe związki uczuciowe i krwawe ich rozwią zanie. „Duglas 
słowem zelżony, mieczem spelnia groźby': Chodzi oczywiście o za mordowan ie 
Riccia (Rizzia). Gn ie w znieważonego szlachcica wykorzystuje zazdrosny mąż, 
lord Darnley (Darniej), choc· do~ć osob li wa to zazdrość - t·aczej o władzę i wp lywy 
niż o dostęp do łoża królowej. A Lim i tak gości już kto inny. Bothwell (Boswel) 
nie tylko w imieniu królowej pomści śm i erć Rizzia, ale popt·zcz SI\'<) zbrodnię, 

która zazwyczaj w teatrach objawia się jako efektowne bum' staje się drug~) osobą 
w państwie. I dodajmy równie z.n i e n awidzoną. Najgorzej wychodzi na tym paź 
(pamiętamy N icholasa Huberta), który jako swiadek zbrodni zostaie niejako mi 
mochodem uśmiercony. Co zatem pozostaje królewski j parze"' 

„Boswell: „Teraz id źmy si<;> bląkać·„„słyszysz te okrzyki"' To lud nas ściga mściwy; 
wkrótce motłoch dziki, Uzbrojony, napełni królewskie pokoje. O Mario' Uchodź! 
Uchodź!" 

Maria: odstępujqc od niego z przerażeniem Ja s ię cieb ie boję' 
Tyle Słowack i . Przyzna(· trzeba, że jego „ivlaria Stuart" to dzieło równie 

operowe w swym charakterze jak utwór Schi llera. No, ale jednak to Schiller trafi! 
na deski operowe i to nie jeden raz („Don Carlos"). 

Możliwe, że dramat bazuj0cy na konflikcie dwu kobiet okazał si\' bardziej 
teatra lny. 

T ak więc 30 grudnia 1835 rnku „Maria Stuarda" pojawila się po raz 
pierwszy na operowej scenie mediolańskiej I.a Scali. W roli tytulo 

wej wystąpiła legendarna Maria lvlalib ran, której wyczyny na operowych scenach 
Europy przetrwały jedynie, z oczywistych względów, w postaci op isów zauroczo
nych widzów. Zanim doszło do premiery nie oby lo się bez skond31i i sbnc13łików. 
Zaczęło s ię od obecnośc i króla Neapolu na próbie kostiumowej. Król zaż<Jda t nie 
mniej ni więcej tylko zdjęcia opery z afisza jako że jego zdan iem uwłaczała pamię

c i pra-pra-pra- babki jego królewskie j malżonki Marii C hristiny. Natom iast czci
godna rada miasta Mt"dioiJn nit' życzy ta sobie s łów wulgarnych i obscenicznych 
jak np. vil a bastarda (podła suka - mniej więcej) i nakazała zastąpienie ich s łowa

mi vila donna (podb kobieta) Nib)' to sa mo, ale jednak chyba nic. !'ani Malibran 
miala nakazy neapolita t\ sk iej cenzury.„ w dużej estymte - i śp i ewa ła swoje vila ba
starda dopóki miarka się nie przebrala i radni nie zakazali dalszych przedstawiet\. 

Aspekta kl, w którym uczes tniczy my' Ciekawe jak wpisze s i ę w h i storię 

realizacji dzid Donizettiego. 
jedno jest pewne: gdziekolwiek są ob ie:> królowe, będą stamtQd poczyna

nia zespolu Opery Śląsk i ej ś ledzić bardzo uwai.n ie. Być może zamia. t włóczyć 
się wieczorami po pc!nurych komnatach Tower, czy opustosza lych dzi edzińcach 
Hampton Court. mogą znienacka pojaw i ć sir; w którejś 1. lóż. Radzę zwracać uwa
gę na dwie damy\\' sredn im wieku , w strojach odrobin<; nit"dzisicjszych, lecz t!le
ganck ich. Dodatkowy znak rozpoznawczy jednej z nich - to brak głowy. Ale to 
drobiazg. Nie tak ie rzeczy widuje s ię d z i ś w teatrach. 'fa kże operowych. 

FRIEDRICH VON SCHILLER 
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