
imidlertid op, og han ser Leonoras Bil- | føjet Forsmædelse, derfor hjælper det
lede. Nu ved han alt, og hele hans ikke Alvaro, at han er gaaet i Kloster,
Stræben skal nu gaa ud paa atter at han maa kæmpe. —  Alvaro erklærer,
møde Alvaro og sone sin Søsters Skænd- at han Tor længst har sagt Kampens
sel og sin Faders Død i hans Blod. Verden Farvel og formaner Don Carlo

til at tilgive. Men Carlo vil intet høre,
7. D u e t : D o n  C a r lo -A lv a r o .  Don Carlo og Hævn og Dom er hans Pligt, og da han

Alvaro mødes efter syv Aars Forløb kalder Alvaro for et Udskud fra Mulat
udenfor Klostret. Don Carlo erklærer, strædet, koger Alvaro over og griber
at en Ridder aldrig vil glemme en til- | Sværdet for at kæmpe.

...... ........ .....

A. Boito. „Mefistofeles".
1 Modsætning til Gounod, som paa Grund- P ro lo g e n  i  H im m e le n , som opføres i Aften,

lag af Goethes „Faust" har skrevet en Opera, og som er en fri Omdigtning af Goethes Pro
der kun benytter Margrethe-Tragedien, har log, indleder Operaen. Den gengiver Samtalen
BoTto (født 1842 i Padua, død 1918 i Milano) mellem Gud og Satan, idet Guds Slemme
bygget sin Opera over hele Goethes Værk, gengives ved et Kor: Chorus mysticus, og
saavel 1. som 2. Del. Efter en Prolog føres vi Satan optræder som Mefistofeles. Gud stoler
ned paa Jorden: Mefisto viser sig for Faust, paa del ubevidst gode i Mennesket og dets
afslutter med ham den bekendte Pagt, og fører Bestræbelser, og Mefisto paa Menneskets Fejl.
ham fra Studerekamret ud i Livet med dettes Han tror at kunne vinde Faust’s Sjæl med
Glæder og Fristelser; Faust møder Margrethe, Livets Fristelser og Nydelser. — Prologen med
fatter Kærlighed til hende, forfører og svigler sine pragtfulde Kor: Englekor,Chorus mysticus,

hende; han stifter Bekendtskab med Bloks- Kor af salige Aander og andre, og med sin
bjergs vellystige Orgier; han føres til den afsluttede musikalske Form, kan anses for et
klassiske „Walpurgis-Nat“ og til Helena, der selvstændigt kor-symfonisk Musikstykke,
vækker hans lidenskabeligste Kærlighed; men Mefistofeles opførtes i København for første
da Mefisto tilsrdst tror at have besejret Faust, Gang 1885 paa Det kgl. Teater, 
frelses dennes Sjæl ved Himlens Indgriben.

Prologen af „Mefistofeles*.i i K o r . Hil være Helgeners, Engles Herre,
de gyldne vingede Kerubers Hersker!

M e fis to . Tilgiv mig, hvis mit Kragemaal
lidt uvant er for Paradis guddommelige Verdensstyrer.
Tilgiv, jeg ikke bæ ’r den Glorie,
der kranser dine Engles gyldne Lokker —

—  og tilgiv, hvis jeg skulde komme til at fløjte!
Den lille Gud dernede
paa den lille Jord

forvilder sig i Grublerier,
og med et Faarekyllingspring
har han tilfældigt naaet Mælkevejen.

Der stikker Næsen han i Stjernernes Mysterier 
og sine Triller slaar med en Udholdenhed,

I der skyldes kun hans Dumhed.
Forfængelige Støv, 
formastelige Fnug!
Et Spøgelse, du er kun af et Menneske!
O g  alt det skylde han

den taabelige Illusion: Fornuften.

Ak, himmelske Mester, 

i Mulm og Mørke kravler Jordens Herre; 
jeg har ej Hjerte mer 
at friste ham til Synd!

K o r . Kender du Faust?

I

I ■


