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Errico Caruso przyszed! na "wiat 
25 lutego 1873 roku przy Via San 
Giovannello agli Ottocalli 7 w Ne-

apolu. Ówczesnym zwyczajem ju# nast$p-
nego dnia zosta! ochrzczony w ko"ciele 
San Giovanni e Paolo. Jego imi$ pocz%t-
kowo pisano w dialekcie neapolita&skim 
„Errico”, a przez rodzin$ i przyjació! ch!o-
piec by! nazywany „Eri”. Dopiero jako 
nastolatek Caruso zmieni! je na o' cjaln% 
w!osk% form$ – Enrico, czyli odpowiednik 
naszego Henryka. 

By! trzecim z siedmiorga dzieci w rodzi-
nie i jednym z trojga, które do#y!y wieku 
doros!ego. W"ród biografów "piewaka kr%-
#y jednak legenda, #e pa&stwo Caruso mieli 
znacznie wi$cej potomstwa. Francis Robin-
son i Pierre Key wspominaj% o 17 lub 18 
dzieciach, które zmar!y w niemowl$ctwie. 
Guido D’Onofrio w swoich badaniach ge-
nealogicznych nie znalaz! jednak potwier-
dzenia tej opowie"ci. Jej autorem móg! by( 
sam Enrico, bowiem wdowa po nim, Do-
rothy, zawar!a legend$ w swoich pami$tni-

kach. Pono( mia! on nazywa( si$ numerem 
19., mie( 20 braci i tylko jedn% siostr$.

Ojciec Enrica, Marcellino, by! mechani-
kiem i pracowa! w odlewni. Nie zarabia! 
wiele, ale by!a to praca stabilna i pozwala-
j%ca utrzyma( rodzin$. Naturalne by!o, #e 
syn powinien i"( w jego "lady, tote# w wie-
ku lat 11 ch!opiec zosta! wys!any na nauk$ 
do niejakiego Palmieriego, który budowa! 
w Neapolu publiczne fontanny z wod% do 
picia. Po latach, b$d%c w rodzinnym mie-
"cie, Caruso lubi! odnajdywa( urz%dzenia, 
które pomaga! instalowa(. 

By uzupe!ni( wykszta!cenie i spe!ni( nie 
tylko ojcowskie, ale i matczyne aspiracje, 
m!ody Enrico poza nauk% zawodu chodzi! 
tak#e na lekcje kaligra' i i rysunku tech-
nicznego, prowadzone przez miejscowych 
ksi$#y. W tym czasie zacz%! "piewa( w ko-
"cielnym chórze i szybko zosta! zauwa#ony 
jako g!os wyj%tkowo obiecuj%cy. By!o to 
wielk% rado"ci% dla matki, która wró#y!a sy-
nowi karier$ i bardzo wspiera!a te dzieci$ce 
marzenia. Niestety, zmar!a m!odo, w 1888 
roku, ale jej testament Enrico postanowi! 
wype!ni( i zamiast zosta( u boku ojca, za-
cz%! korzysta( ze swego talentu. )piewa! za-
robkowo, gdzie tylko si$ da!o. Wyst$powa! 
na weselach i przyj$ciach albo po prostu 
na ulicy, zbieraj%c pieni%dze do kapelusza. 
Wi$kszo"( oddawa! potem na utrzyma-
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nie rodziny, ale jako 18-latek, po udanych 
wyst$pach we w!oskiej miejscowo"ci tury-
stycznej, postanowi! kupi( sobie pierwsze 
nowe buty. 

Nied!ugo pó*niej powo!ano go do woj-
ska. Jego dowódca, kapitan artylerii, us!y-
sza! pewnego dnia, jak m!odzieniec "piewa 
i, poruszony, zaprosi! go na skromny pocz$-
stunek. Pó*niej poszli razem do kawiarni, 
gdzie Caruso, jak zwykle, zacz%! wyst$po-
wa( przed go"(mi. Wtedy kapitan mia! mu 
powiedzie(: „Zmiataj studiowa( t$ swoj% 

muzyk$ i #ebym ci$ wi$cej w koszarach 
nie widzia!!”. Tak zako&czy!a si$ wojskowa 
przygoda Enrica dla dobra jego oraz historii 
opery.

M!ody "piewak stawa! si$ coraz bardziej 
popularny w rodzinnym Neapolu. Pozna! 
troch$ ludzi; zacz%! bra( lekcje "piewu. Co-
raz rzadziej "piewa! pod chmurk%, a cz$"ciej 
na powa#nych imprezach. Jego profesjonal-
ny debiut sceniczny mia! miejsce 15 marca 
1895 roku w Teatro Nuovo. Opera, w której 
wyst%pi!, to dzi" zupe!nie zapomniane dzie-
!o kompozytora-amatora Domenico Morel-
lego – „L’Amico Francesco”. Wyst$p by! tak 
udany, #e od razu pojawi!y si$ propozycje 
anga#y z innych teatrów we W!oszech. Od 
dyrygenta i nauczyciela "piewu, Vincenco 
Lombardiego, otrzyma! natomiast Caruso 
kilka cennych rad, które pomog!y rozja"ni( 
i umocni( jego rejestr g!osowy oraz wyg!a-
dzi( niedoskona!o"ci stylu. Lombardi mu-
sia! mie( niezwyk!% umiej$tno"( znajdowa-
nia wielkich talentów, bowiem przez jego 
klas$ przewin$!o si$ jeszcze trzech "piewa-
ków, których po latach Caruso spotka! na 
deskach Metropolitan Opera – barytony 
Antonio Scotti i Pasquale Amato oraz tenor 
Fernando De Lucia.

Mimo rosn%cej popularno"ci i kolejnych 
wyst$pów Caruso w pierwszych latach ka-
riery nie móg! si$ cieszy( id%cymi za tym 

pieni$dzmi. Jedna z pierwszych o' cjalnych 
fotogra' i, zrobionych na Sycylii w 1896 
roku, przedstawia "piewaka ubranego w na-
rzut$ z !ó#ka, udrapowan% na kszta!t togi, 
bowiem jego jedyna koszula by!a akurat 
w pralni. W tym czasie mia! te# miejsce 
incydent, który bole"nie urazi! ambicj$ de-
biutanta. W czasie jednego z przedstawie& 
w Neapolu cz$"( publiczno"ci wybucza!a 
go, bowiem zawczasu nie op!aci! klakierów. 
Po tym zdarzeniu Caruso poprzysi%g! so-
bie, #e ju# nigdy w rodzinnym mie"cie nie 
wyst%pi, a odwiedza( je b$dzie „wy!%cznie, 
by zje"( spaghetti”. S!owa dotrzyma!.

Wyst$powa! w coraz bardziej presti#o-
wych teatrach. W 1897 roku w Palermo 
za"piewa! w „La Gioconda”, a rok pó*niej 
w Mediolanie w „Fedorze”. Wyst$puj%c 
w „Cyganerii”, pozna! m!od% gwiazd$ Ad$ 
Giachetti, a ich sceniczny p!omienny ro-
mans przeniós! si$ na #ycie prywatne. Ada 
zostawi!a swego m$#a i wkrótce sta!a si$ 
matk% dwóch synów "piewaka. 

Tymczasem nadchodzi!y kolejne propo-
zycje i repertuar Caruso stale si$ powi$k-
sza!. Dosz!y do niego partie w „Traviacie”, 
„+ucji z Lamermooru” i „Manon Lescaut”. 
W 1900 roku wielki talent doceni!a La 
Scala, oferuj%c mu kontrakt i tym samym 
ostatecznie potwierdzaj%c jego pozycj$ 
wschodz%cej gwiazdy. Pierwsze przedsta-

wienie Caruso na deskach s!ynnego teatru 
odby!o si$ 26 grudnia. Za"piewa! Alfreda 
w „Cyganerii”, a na podium dyrygenckim 
sta! sam Arturo Toscanini. Wkrótce po tym 
wydarzeniu przyszed! czas na pierwsze eu-
ropejskie tournèe. Artysta odwiedzi! m.in. 
Monte Carlo i St. Petersburg oraz Moskw$, 
a w drodze do Rosji zawita! te# do War-
szawy. 

W 1901 roku na zaproszenie Toscani-
niego wzi%! udzia! w wielkiej gali, zorga-
nizowanej po "mierci Verdiego. Wyst%pi! 
na niej w towarzystwie najwi$kszych "pie-
waków tamtych lat – Francesca Tamagno 
i Giuseppe Borgattiego. W 1902 podpisa! 
swój pierwszy kontrakt nagraniowy z ' r-
m% Gramophone & Typewriter Company. 
W hotelowym pokoju w Mediolanie po-
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wsta!o wtedy 10 p!yt, które sta!y si$ best-
sellerami, jak na ówczesne standardy, 
i pomog!y rozs!awi( nazwisko 29-letniego 
"piewaka w nowych miejscach. Nie trze-
ba by!y d!ugo czeka(, by Caruso otrzyma! 
propozycj$ o"miu wyst$pów w londy&skiej 
Royal Opera House oraz w Covent Garden. 
Ich repertuar obejmowa! dzie!a od „Aidy” 
Verdiego po „Don Giovanniego” Mozar-
ta. Debiut w Covent Garden mia! miejsce 
14 maja 1902 roku. Caruso wyst%pi! w roli 
ksi$cia Mantui w „Rigoletcie” Verdiego, 
u boku najwy#ej op!acanej wówczas diwy 
operowej, australijskiej sopranistki Nellie 
Melby. W swoich pami$tnikach "piewaczka 
napisa!a potem wiele ciep!ych s!ów o g!o-
sie m!odego W!ocha, ale uzna!a go tak#e 
za mniej wyra' nowanego muzyka i uzdol-
nionego interpretatora ni# nasz Jan Reszke, 
"wi$c%cy wtedy tryumfy na deskach Met.

Po sukcesie w Londynie tylko kwesti% 
czasu pozosta!o, kiedy Caruso przep!ynie 
Atlantyk, by spróbowa( si! na ameryka&-
skiej ziemi. Na kontrakt nie musia! d!ugo 
czeka( i w 1903 roku, dzi$ki staraniom swe-
go impresario, Pasquale Simonellego, móg! 
ju# pakowa( walizki. Celem by!a, rzecz ja-
sna, Metropolitan Opera, gdzie za"piewa! 
po raz pierwszy 23 listopada w premiero-
wym wystawieniu „Rigoletta”. Jego partner-
k% w roli Gildy by!a Marcelina Sembrich-
Kocha&ska. 

Kilka miesi$cy po tym przedstawieniu 
Caruso podpisa! niezwykle wa#ny, do#y-
wotni kontrakt z Victor Talking-Machine 
Company. Od tej chwili jego kariera sce-
niczna by!a nieroz!%cznie zwi%zana z kolej-
nymi p!ytami, ukazuj%cymi si$ w Ameryce 

i Europie. Pomi$dzy tymi kontynentami 
artysta porusza! si$ bardzo cz$sto. W 1904 
roku kupi! wiejski dom niedaleko Floren-
cji, który sta! si$ jego azylem i miejscem 
ucieczki od stresu publicznych wyst$pów. 
W Nowym Jorku upodoba! sobie nato-
miast apartament w hotelu Knickerbrocker, 
wzniesionym w 1906 roku na rogu Broad-
wayu i 42 ulicy. Stamt%d wyrusza! nie tylko 
do Met, lecz równie# w dalsze podró#e kon-
certowe po ameryka&skich i kanadyjskich 
miastach. Du#o je*dzi! te# po starym kon-
tynencie. W latach 1904-1097 oraz 1913-14 
wyst$powa! regularnie w Covent Garden. 
Odwiedza! te# Francj$, Belgi$, Monaco, Au-
stri$, Niemcy i W$gry. W 1909 roku Nellie 
Melba zaproponowa!a mu wspólne torunée 
po Australii, ale odmówi!, t!umacz%c decy-
zj$ zbyt d!ugim czasem podró#y. 

W kwietniu 1906 roku grupa "piewaków 
z Metropolitan Opera, w której znalaz! si$ 
Caruso, wyjecha!a do San Francisco, by da( 
seri$ przedstawie& w tamtejszej operze. Po 
udanej „Carmen” Bizeta, artysta poszed! 
spa( w swoim pokoju w Palace Hotel. Bla-
dym "witem nast$pnego dnia obudzi!a go 
seria silnych wstrz%sów, które jak si$ potem 
okaza!o, niemal zrówna!y miasto z ziemi%. 
Hotel jakim" cudem ocala!, a "piewak mia! 
si$ pono( zachowa( niezwykle bohatersko, 
chodz%c po korytarzach z pie"ni% na ustach 
i w ten sposób uspokajaj%c spanikowanych 
go"ci. Met w trz$sieniu straci!a wszystkie 
przywiezione z sob% dekoracje i kostiumy, 
ale na szcz$"cie #aden z artystów nie ucier-
pia!. Po wielu próbach, maj%c za baga# jedy-
nie fotogra' $ Roosevelta z odr$czn% dedy-
kacj%, Caruso jako" zdo!a! si$ wydosta( ze 
zrujnowanego miasta, ale zapowiedzia!, #e 
ju# nigdy tam nie wróci.

Rok 1906 by! wyj%tkowo pechowy. 
W listopadzie artysta zosta! oskar#ony 

o czyn rzekomo pope!niony przez niego 
w ma!piarni nowojorskiego zoo. Policja po-
stawi!a mu zarzut uszczypni$cia w siedzenie 
pewnej zam$#nej niewiasty. )piewak broni! 
si$, #e karygodnego wyst$pku dopu"ci!a si$ 
jedna z ma!p, mimo to uznano go winnym 
i skazano na kar$ 10 dolarów. Incydent od-
bi! si$ szerokim echem w miejscowej prasie 
i pocz%tkowo mocno zbulwersowa! cz!on-
ków socjety. Artystom wielkiego forma-
tu mo#na jednak wybaczy( wiele b!$dów 
i sprawa szybko zosta!a zapomniana, a bile-
ty na przedstawienia z Caruso sprzedawa-
!y si$ jak zwykle na pniu. By! ulubie&cem 
publiczno"ci, a szczególn% mi!o"ci% cieszy! 
si$ w"ród w!oskich emigrantów, których 
w owym czasie by!o w Nowym Jorku a# pó! 
miliona.

W 1916 roku Caruso do!o#y! do swego 
repertuaru role bohaterów heroicznych – 
Samsona, Jana z Lejdy i Eleazara oraz zacz%! 
planowa( wyst$p w roli Otella – najbardziej 
wymagaj%cej ze wszystkich ról napisanych 
przez Verdiego. W nast$pnym roku odby! 
podró#e do Argentyny, Urugwaju i Brazy-
lii, a w 1918 odwiedzi! Meksyk. Gdy Stany 
Zjednoczone przyst%pi!y do I wojny "wiato-
wej, Caruso w!%czy! si$ w dzia!alno"( chary-
tatywn%, daj%c wiele darmowych koncertów 
lub zbieraj%c fundusze na pomoc dla wete-
ranów. Osobi"cie tak#e przekazywa! na ten 
cel spore sumy z zysków inwestycyjnych. 

W tym czasie "piewak by! ju# cz!owie-
kiem bardzo bogatym. Jego roczny dochód 
w 1918 roku wynosi! 158000 dolarów. Dwa 
lata pó*niej za jeden tylko koncert w Ha-
wanie zainkasowa! bajo&sk% kwot$ 10000 
dolarów. Przek!adaj%c to na dzisiejsze re-
alia, sumy te nale#y pomno#y( mniej wi$cej 
przez 33.

Pod koniec wojny Caruso pozna! 25-let-
ni% Dorothy Park Benjamin, córk$ bogate-

3RJU]HE�DUW\VW\
�Z�1HDSROX

76-80 Caruso.indd   78 2/1/11   1:47:21 PM



Sylwetki

79+Lľ)L�L�0X]\ND�����

go nowojorskiego prawnika patentowego. 
W tym czasie rozpad! si$ te# jego zwi%zek 
z Ad% Giachetti, a kolejne pozwy o odszko-
dowanie ze strony by!ej #ony zosta!y przez 
s%dy odrzucone. )piewak mia! wi$c woln% 
drog$ do nowego ma!#e&stwa. I cho( ojciec 
panny m!odej by! zwi%zkowi przeciwny, 
para pobra!a si$ 20 sierpnia 1918. Rok pó*-
niej urodzi!a im si$ córka – Gloria Caruso. 
Dorothy prze#y!a m$#a i napisa!a o nim 
dwie ksi%#ki, zawieraj%ce m.in. obszerne 
fragmenty ich korespondencji. Zmar!a 
w 1955 roku.

B$d%c u szczytu s!awy, Enrico lubi! ko-
rzysta( ze swoich wp!ywów, pozycji i pie-
ni$dzy. S!yn%! z ubierania si$ u najdro#-
szych krawców, bra! gor%c% k%piel dwa razy 
dziennie, jada! najlepsze w!oskie jedzenie 
i pi! najprzedniejszy alkohol. Jak ka#dy 
artysta, mia! te# swoje dziwactwa i by! 
bardzo przes%dny. Cz$sto nosi! naszyjnik 
z suszonych sardeli, który mia! mu pomóc 
pozosta( w dobrym zdrowiu. Odmawia! 
podró#y w niektóre dni tygodnia bez 
konsultacji z prywatnym astrologiem, 
jad! du#o czosnku i za#ywa! ró#ne mik-
stury w zamy"le pomagaj%ce na struny 
g!osowe. Przed wyst$pem mia! w zwycza-
ju wypi( spor% szklank$ dobrej whisky. 
W wolnych chwilach ch$tnie grywa! 
w karty oraz bawi! si$ rysuj%c karykatury 
przyjació!. Mia! te# natur$ kolekcjonera. 
Zbiera! rzadkie znaczki pocztowe, mone-
ty, zegarki oraz zabytkowe tabakierki. Po-
nad wszystko kocha! jednak mocne egip-
skie papierosy. Ten zwyczaj w po!%czeniu 
z brakiem ruchu i stresuj%cym trybem 
#ycia doprowadzi! do stopniowego pogor-
szenia si$ stanu zdrowia artysty, mimo jego 
stosunkowo m!odego wieku.

16 wrze"nia 1920 Caruso przyjecha! 
do ko"cio!a )w. Trójcy w Camden, gdzie 
dla macierzystej wytwórni Victor nagra! 
w ci%gu kolejnych trzech dni kilka p!yt. 
Znalaz!y si$ na nich m.in. „Domine Deus” 
i „Cruci' xus” z „Ma!ej mszy uroczystej” 
Rossiniego. Jak si$ potem okaza!o, by!y 
to ostatnie nagrania wielkiego tenora. 
W czasie d!ugiej podró#y koncertowej 
po USA, pod koniec 1920 roku, szybko 
zapad! na zdrowiu. Kilka razy przeszed! 
w tym czasie zapalenie oskrzeli. Przed Bo-
#ym Narodzeniem pojawi! si$ ból z lewej 
strony klatki piersiowej oraz trudno"ci 
w oddychaniu. Jego osobisty lekarz, który 
do tej pory musia! leczy( "piewaka co naj-
wy#ej z migrenowych bólów g!owy, zlek-
cewa#y! objawy, uznaj%c je za nerwobóle. 
Orzek!, #e artysta mo#e pozosta( na scenie, 
cho( ten ledwie chodzi! i "piewa! z wyra*-
nym trudem. 11 grudnia w czasie przedsta-
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wienia „Eliksiru mi!osnego” w nowojorskiej 
akademii muzycznej Caruso dosta! ataku 
kaszlu po!%czonego z krwiopluciem i spek-
takl musiano przerwa( po pierwszym akcie. 
Po tym zdarzeniu tenor za"piewa! jeszcze 
tylko kilka przedstawie&, a ostatni raz poja-
wi! si$ na scenie Met 25 grudnia jako Eleazar 
w operze Halevy’ego. 

Po nowym roku postawiono niezbyt 
optymistyczn% diagnoz$ – ropne zapalenie 
op!ucnej. Seria bolesnych zabiegów chi-
rurgicznych mia!a pomóc w ods%czeniu 
p!ynu z wn$trza klatki piersiowej, ale przy-
czyni!a si$ te# do powstania dodatkowych 
zaka#e&. Caruso zdecydowa! si$ na powrót 
do rodzinnego Neapolu, gdzie podda! si$ 
najpowa#niejszej operacji, w trakcie której 
usuni$to mu fragment jednego z #eber. Jak 
po latach wspomina!a jego #ona, artysta 
zaczyna! powoli dochodzi( do siebie, ale 
niepotrzebnie da! si$ zbada( jakiemu" lo-
kalnemu medykowi, który nie przestrzega! 
zasad higieny i po jego wizycie stan pacjen-
ta ponownie si$ pogorszy!. Dwaj wybitni 
w!oscy doktorzy – bracia Bastianelli, pro-
wadz%cy klinik$ w Rzymie, polecili w tej 
sytuacji usuni$cie lewej nerki. W drodze do 
nich Caruso zatrzyma! si$ na noc w hote-
lu Vesuvio pod Neapolem, gdzie jego stan 
dramatycznie si$ pogorszy!. ,eby zasn%(, 
"piewak otrzyma! zastrzyk mor' ny. Na-
st$pnego ranka, 2 sierpnia 1921 roku, oko!o 
godziny 9.00 Enrico Caruso zmar!. Przy-
czyn% "mierci 48-letniego "piewaka by!o 
zapalenie otrzewnej powsta!e w wyniku 
p$kni$cia ropnia w op!ucnej. W pogrzebie 
wzi$!y udzia! tysi%ce ludzi. Na polecenie 
króla specjalnie na t$ okoliczno"( otwarto 
jego prywatny ko"ció! San Francesco di Pa-
ola. Zabalsamowane cia!o Carusa by!o wy-
stawione przez 9 lat w szklanym sarkofagu, 
po czym zosta!o pochowane w okaza!ym 
grobowcu.

Niezwyk!a popularno"( wielkiego tenora 
przetrwa!a do naszych czasów dzi$ki wyna-
lazkowi, od którego wtedy jako jeden z nie-
licznych artystów nie ucieka! – fonogra' i. 
Mimo kiepskiej jako"ci nagra& i siermi$#nej 
technologii produkcji, na pocz%tku XX wie-
ku by!y one czym" nowym i fascynuj%cym. 
Gdy wielu znanych artystów odmawia!o 
udzia!u w sesjach nagraniowych, uznaj%c 
"piewanie do blaszanej tuby za niegodne 
ich pozycji, Caruso swoj% pierwsz% p!yt$ 
zrealizowa! ju# w 1902. Rok pó*niej zareje-
strowa! kolejne. Poza realizacjami dla kilku 
' rm gramofonowych "piewak bez opo-
rów zgadza! si$ na utrwalanie swego g!osu 
na ciesz%cych si$ jeszcze spor% popularno-
"ci% cylindrach Pathe Records. Od 1 lutego 
1904 roku Caruso zwi%za! si$ jednak na sta!e 
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z Victor Talking-Machine Company i od 
tej pory nie eksperymentowa! ju# tak wiele. 
Wi$kszo"( z ponad 260 nagra& powsta!o 
w studiach Nowego Jorku. Czasem jednak 
'rma wysy!a!a sprz$t i ekip$ do ko"cio!a 
w Camden w stanie New Jersey. Jego aku-
styka sprzyja!a rejestrowaniu muzyki reli-
gijnej. Tam tak#e odby!a si$ ostatnia sesja 
w #yciu "piewaka. Zanim to jednak nast%-
pi!o, ju# w roku 1907 jedno z jego nagra& 
osi%gn$!o rekordow% sprzeda# miliona 
egzemplarzy, i to w czasach raczkuj%cej 
fonogra'i! Mowa o arii „Vesti la giubba”. 
Przynios!o to arty"cie milionowe zyski  
i przekona!o kilka ówczesnych gwiazd scen 
operowych – Adelin$ Patti, Nellie Melb$, 
Francesco Tamagno – do wydania w!a-
snych kr%#ków.

Pierwsze ameryka&skie nagrania teno-
ra, podobnie jak te realizowane wcze"niej 
w Mediolanie, odby!y si$ jedynie z akom-
paniamentem fortepianu. Rozwój sprz$tu 
i d%#enie do wzbogacania oferty sprawi!y 
jednak, #e od lutego 1906 standardem przy 
nagrywaniu arii sta! si$ udzia! orkiestry. 
Etatowymi dyrygentami wytwórni Victor 
byli wówczas Walber B. Rogers i Joseph  
Pasternack. Te p!yty by!y potem wielokrot-

nie remasterowane i ponownie wypuszcza-
ne na rynek na coraz nowszych no"nikach. 
W 1929 RCA, które wcze"niej kupi!o 'r-
m$ Victor, wyda!o kilka kr%#ków Caruso, 
wzmacniaj%c oryginalny akompaniament 

nagranym wspó!cze"nie, co da!o bardziej 
autentyczne i bogatsze brzmienie. W 1950 
roku RCA ponownie wyda!o nagrania  
legendarnego "piewaka, tyle #e ju# nie 
na twardym szelaku, ale mi$kkim i lepiej 
brzmi%cym winylu. 

Potem przyszed! czas na p!yty d!ugogra-
j%ce i kolejn% prób$ poprawienia jako"ci 
brzmienia poprzez elektroniczn% obróbk$ 
d*wi$ku. W ko&cu w roku 1990, a potem 
w 2004 g!os tenora tra'! na CD. Poza RCA 
jego nagrania pojawi!y si$ w katalogach 
wytwórni Pearl i Naxos. Ta ostatnia wyda-
!a 12-p!ytowy box, zawieraj%cy komplet-
n% dyskogra'$ "piewaka w elektronicznie 
oczyszczonej wersji przygotowanej przez 
wybitnego in#yniera d*wi$ku – Warda 
Marstona.

Enrico Caruso to fenomen w historii 
opery. Artysta nie tylko obdarzony wyj%tko-
wym g!osem i charyzm%, ale tak#e cz!owiek 
umiej%cy korzysta( z #ycia i przewidywa( 
przysz!o"(. Jego romans z fonogra'% da! 
mu nie"mierteln% s!aw$, która trwa ju# po-
nad sto lat. Kolejne pokolenia mi!o"ników 
opery, tak jak ich dziadkowie z p!yt gra-
mofonowych, s!uchaj% z zapartym tchem 
popisów W!ocha na swoich iPodach. Jego 
sztuka wci%# #yje i jest równie urzekaj%ca, 
jak w czasach, gdy porywa! publiczno"( na 
scenie Metropolitan Opera. Nie sposób so-
bie wyobrazi(, by nagrania Caruso znik!y  
z katalogów. Sta!y si$ integralnym elemen-
tem muzycznej kultury. Tak jak on sam. 	 ■
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