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Życiorys

Verdi pochodził ze skromnej rodziny żyjącej w wiosce Le Rencole (księstwo 

Parmy). Podstawowe wykształcenie muzyczne zdobył w pobliskim Busseto. Jego 

edukację wspierał prezes tamtejszego Towarzystwa Filharmonicznego, Antonio 

Berezzi (ojciec jego przyszłej żony). Talent Verdiego stał się szerzej znany, gdy 

podczas jednej z mszy zastąpił miejscowego organistę. Niemniej, gdy ubiegał się 

o przyjęcie do konserwatorium w Mediolanie, nie przyjęto 
go ze względu na wiek i braki w technice pianistycznej. Niestety również jego 

młodzieńcze kompozycje nie zostały wzięte pod uwagę.  

Dalszą naukę podjął więc prywatnie. W wieku 23 lat poślubił Margheritę Berezzi, 

a także został nauczycielem i dyrygentem mediolańskiej orkiestry. Trzy lata 

później wystawiono w La Scali jego pierwszą operę Oberto, 
która okazała się sukcesem. Porażka kolejnej kompozycji - opery komicznej 
Un giorno di regno (Dzień królowania) zbiegła się ze śmiercią dwojga dzieci i żony 

kompozytora. Załamany Verdi był bliski rezygnacji z kariery, ale za namową 

jednego z przyjaciół, podjął kolejną operową próbę.



Twórczość

Opery mające za temat walkę o wolność podbitych i uciśnionych ludów: 

-    Joanna d’Arc 
-    Lombardczycy 

-    Nabucco  

Dzieła, z których Verdi jest najbardziej znany: 

-    Aida 

-    Bal maskowy 

-    Don Carlos 

-    Falstaff 

-    Oberto, conte di San Bonifazio 
-    Otello 

-    Rigoletto 
-    Traviata 
-    Trubadur



Ciekawostki

• Verdi brał żywy udział w życiu politycznym, całym sercem stojąc po stronie patriotów. 
Był to okres ruchów wolnościowych we Włoszech, zmierzających do zjednoczenia kraju 
pod panowaniem Wiktora Emanuela II i wyzwolenia północnych prowincji spod okupacji 
Austriackiej. 

• Operą, w której „znika” podział na zamknięte arie, Ensemble i chóry jest Falstaff. 
• Napis „Viva Verdi” lub „W Verdi”, który pojawiał się na murach Mediolanu i Wenecji 

w epoce Risorgimento, miał podwójne znaczenie (akronim): jeśli z jednej strony wychwalał 
słynnego kompozytora Giuseppe Verdiego, a zatem wydawał się politycznie nieszkodliwy 

• „W VERDI” (Viva Verdi – niech żyje Verdi). Można by pomyśleć, ze chodzi o słynnego 
kompozytora – Giuseppe Verdiego. Tak naprawdę był to jednak napis na cześć ówczesnego 
króla Sardynii – Vittorio Emanuele II: V.E.R.D.I.to skrót od słów: Vittorio Emanuele Re 
D’Italia, czyli Vittorio Emanuele królem Włoch. Tak właśnie pisali ci, którzy życzyli sobie 
zjednoczenia Włoch



Utwory do posłuchania

• https://www.youtube.com/watch?v=afhAqMeeQJk 
• https://www.youtube.com/watch?v=JTVXEGIS3LE 
• https://www.youtube.com/watch?v=AynACY522C8 
• https://www.youtube.com/watch?v=MSkb-OfYCvU 
• https://www.youtube.com/watch?v=zL4tnifuE50 
• https://www.youtube.com/watch?v=ljQo5JHRtgU
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