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~ 
ojna toczy się nie od dziś. Wojna 

~ 
o miejsce w kulturze. Wojna już co 

~ ~ 
najmniej stuletni~. Jes.teśmy świ~dka'"'.1i 
kolejnego natarcia. Nie oglądając się 

na stan rzeczywisty, na autentyczny 

kształt współczesnego teatru operowe
go, nie bacząc na jego wciąż nową i wciąż iicrną 

publiczność, zagorzali przeciwnicy opery - a komuż 

takich nie brak - wydają na nią wyrok przed
wczesny. 

Opera - piszą jej wrogowie - zamknęła się w 
swej twierdzy. Za murami, pośród okopów uświęco

nych tradycją, ostrzeliwuje się rozpaczliwie przed 
wszystkim co w teatrze nowe, co na scenie prawdzi
we i pozbawione koturnu. Opera kona wspaniałą 

śmiercią wielkiej tragiczki - dusi się w swych po
tężnych przybytkach. 

Jesteśmy w sytuacji szczęśliwszej. Opera Bałtycka 
nie posiada „potężnego przybytku". A że zaczynamy 

się dusić? - to prawda. Coraz ciaśniej nam we 

wnętrzach naszego teatru. Więc wyjdźmy na ze

wnątrz. Zaczerpnijmy świeżego powietrza tam, gdzie 

jest go pod dostatkiem. Jak to za dawnych dobrych 
czasów bywało załadujmy komedianckie wozy -
i niech nam nie mówią o okopach i twierdzach . 

Stajemy przed wami nadzy - bez luf reflektorów 

i pancerza kurtyny. Stajemy ze sp1ewem i zabawą. 
Nazywamy się - Scen a Ka me ro I n a Opery 
B a ł ty c k i ej. 

Zatrzymamy się - gdzie miejsce, zaśpiewamy -
gdzie się zbierzecie, pojedziemy dalej - gdzie nas 

przyjmą. Patronują nam gdańskie lwy. Rozsiadły się 

w ratuszowych salach i pałacowych komnatach, 

w Artusowym Dworze i strojnych sieniach. Otoczyły 

się barokowym wystrojem, spoza kolumnad przyglą
dają się pysznym gdańskim wnętrzom. Hieratyczne 
i koturnowe. Takie - jak operę chcą widzieć ponie
którzy. 

Tam wiośnie jedziemy. Do starych gdańskich 

wnętrz - z ich powagą koncertować melodiami, 

z ich pięknem połączyć zabawę. Kameralną zabawę 

między nami. Zabawę w teatr, w operę . I to są na

sze okopy. 



Giovanni Battisto Pergolesi 

RZECZ DZIEJE SIĘ OKOŁO AD 1733 
- Gdzie? Oczywiście - na scenie. Rzecz zawsze 

dzieje się na scenie, zawsze przed widownią i dla 

niej to włośnie. Publiczność zresztą znakomicie zna 

intrygę , a mimo to bawi się nią doskonale. Wesoła 

włoska publiczność. Już w XVI wieku tłocznie zbiera 

się wokół wędrownych scen i gromko wito dobrze 
sobie znane postaci - Pantalona i Doktora, Arlekina 

i Subretkę, Kapitano. Dobrze wie, czego może się 

spodziewać od bohaterów commedio de/l'arte. Wi
dowisko oparte no ogólnie zarysowanych schema

tach fabularnych - wiecznie powtarzające podobną 

intrygę, w której każda postać posiada z góry przy
pisaną funkcję - toczą się przed widzem niezmien

nym biegiem wypadków. Więc nie literaturo, o aktor 
będzie tu najważniejszy . Jego gra, jego umiejętność 

rozbawienia publiczności. Nie tej dworskiej 
commedia dell'arte blyszczy ludowym humorem 

przed tłumem gapiów na miejskich placach i jar

markach. Przemawia do nich własnym ich językiem 
- dialektem włoskiego ludu. 

Commedii del'are uchodzi wszystko to, co nie 
przystoi wygłodzonej sztuce dworskiej, żeby już nie 

wspomnieć o opera seria. Nie wypada wszakże wy

kwintnej publiczności nawiązywać zbyt poufałe sto

sunki z byle jaką rozczochraną komedyjką. Ale też 

nie sposób urokliwego rozczochrańca odepchnąć. 

Gdzieś zawsze przecie można znaleźć dlań miejsce. 

Najlepiej w izbie czeladnej. Lecz może to być i na 

przykład przerwa pomiędzy aktami poważnej opery. 

- I stolo się . Już w XVll wieku coraz bardziej raz-

przestrzenie się zwyczaj, by dawać w przerwach mię
dzy aktami opera seria krótkie wesołe intermezza. 
Choć commedia dell'arte będzie im może zazdrościć 

miejsca w wielkich salach operowych, będzie miała 

wszakże powód do dumy - toż ono to włośnie na 

trwałe pozostanie jedną z głównych tradycji, jednym 

z punktów wyjścia, czy raczej punktów wejścia inter
mezza na scenę operową. Przybyle gdzieś z Wene

cji, ole szybko dotarło i dobrze zadomowilo się w 

rozśpiewanym Neapolu. 

Nie przejęło się zbytnio intermezzo ograniczen iami 

jakie mu narzucono. Aby nie przeciążać zespo
lu opery poważnej , mogło wprawdzie intermezzo 
dysponować najwyżej dwoma śpiewakami i ki lkoma 

postaciami niemymi, ole i to wystarczało, by pobu

dzać do śmiechu i aplauzu widownię. Kom iczni śpie

wacy zbierali laury. Zwali si ę buffo. I tak też na

zwano sztukę, którą uprawiali. Elementy zrodzonej 

z intermezza - s i ęgającej tradycją w commeclia 
dell'arte - opery buffa już w XVll wieku znaleźć 

można no włoskiej scenie. Lecz na twórcę, który by 

jej nadał pełną operową formę musiolo opero 

buffa jeszcze trochę poczekać . 

Nie podejrzewała zapewne szacowna rodzina 

szewców Drahgi z miasteczka Pergola, że przyjdzie 



jej wydać na świat kogoś, kto zapewni sławę rodzi

nie i miastu. Ale przyszło. Giovanni Battisto urodził 
się w roku 1710 pod dobrą widać gwiazdą, kt~ro 
świecić musiało nocą 4 stycznia. Chłopcem zaopie

kował się znany mecenas sztuki markiz Pioretti -
Monneli i umożliwił mu wykształcenie muzyczne 

w neapolitańskim Conserwotorio dei Poveri di Gesu 

Cristo. Neapol zafascynował chłopaka, który już no 
zawsze zdradził dlań rodzinną Pergolę. Czy zdradził? 
Któż pomiętolby dzisiaj o małym miasteczku ukrytym 

gdzieś no północy Włoch, gdyby syn tamtejszego 

szewca nie przybrał nazwisko Pergolesi„. 
A chłopak robi karierę zawrotną. W roku 1732 

dwudziestodwuletni Giovanni Battisto prowadzi już 
orkiestrę miejską w Neapolu, bo - jest równocześnie 
kapelmistrzem neapolitańskiego księcia Stigliono -
Colonna. Wówczas to powstaje pierwsza opero Per

golessiego - Sol/ustio. W ciągu następnych czte

rech lat powstaje dalszych osiem oper i szereg kom

pozycji instrumentalnych, oratoria i msze, sonaty 

i kantaty, koncerty . Cztery wspaniale lota pomię
dzy pierwszym sukcesem artysty o rokiem 1736 - 10-

kiem śmierci dwudziestosześcioletniego gruźlika. 
I pewnie zapomniano by wkrótce o młodym przed

stawicielu drugiej generacji szkoły neapolitańskiej, 

o mieście Pergolo i markizie Pioretti-Monelli. Za

pomniano by gdyby nie neapolitański wieczór 
28 mareo Anno Domini 1733 - wieczór urodzin ce

sarzowej Elżbiety Krystyny. Tego to bowiem wieczora 

Giovanni Battisto Pergolesi miał wejść na trwałe 

do historii teatru i muzyki. I to wcale nie dzięki 

specjalnie napisanej na cesarską uroczystość operze 
poważnej Niezłomny więzień (li Prigioniero superbo), 
ole dzięki skromnemu intermezzo, którym podczas 

przerw rozbawić chciał szacowną publiczność. Sy

nowi szewca z Pergolo w sukurs przyszło stronniczko 
po rodowodzie - zrodzona gdz : eś w kulisach scenki 

wędrownych komediantów tradycjo ludo1o1.ego teatru 

włoskiego. Intermezzo S/użqcq Panią (La serva pa
drona) - w fabule Gennartonio Federico oparte 

o dobre wzory włoskiej komedii, w muzyce zoś lekkie 

i śpiewne jak neapolitański dialekt - dało Pergo
lesiemu patent ważniejszy niż dwór księcia Stigliano. 

Patent twórcy opery komicznej. 

Konwencja została stworzona. Opera buffa po

czątkowo jeszcze musiała występować wraz ze star

szą siostrą - opera seria. Stąd nadal charakteryzo

wała się, dostosowanymi do ilości przerw w głów

nym spektaklu, dwoma aktami. Ale komiczna i lek

ka zyskiwała coraz liczniejszych sprzymierzeńców. 

A atuty miała niemałe - prosta, lapidarna kon
strukcja, arie i duety zbliżone do pieśni, zabawne 
dialogi w formie recitativo secco. Coraz bardziej 

wyzwalała się spod władzy starszej siostry. Nie chcia
ła występować w towarzystwie i coraz częściej się to 

jej udawało. Po kolejnych przeobrażeniach w twór
czości Sacchiniego, Picciniego, Galuppiego, wchła

niając coraz więcej elementów zastrzeżonych da
wniej dla opera seria, natrafiło wreszcie i opera 
buffo no swych najznakomitszych protektorów - Mo
zarta i Rossiniego. Córka szewczyka z Pergola zo

stała ostatecznie nobilitowana . 

Plebejska krew Służącej paniq od początku ki

piała rewolucją. Debiutowała jednak prapremierą 

przed książęcym obliczem. Może stąd wziął się jej 

swoisty snobizm. Rewolucja? - bardzo proszę - ole 

skoro już, to w Paryżu - uparła się La serva pa 
drona. I wyjechała do stolicy Ludwików. Po raz 

pierwszy, jakby tylko na rekonesans, w roku 1746. 

Ale już w 1752, kiedy Służącą panią przywiozła do 

Paryża trupo Bambiniego, rewolucja zaczęło się no 

dobre. Klimat był zresztą sprzyjający. Młodzi, i jak 

to zwykle bywa, niezadowoleni z poprzedników kom

pozytorzy i literaci wykorzystali La servę do general

nego ataku na tradycyjną francuską opera /irique. 



Do boju przystąpiły takie nazwiska jak baron von 
Grimm i Denis Diderot. A Jan Jakub Rousseau, 

miast tracić czas na próżne dysputy, usiadł po pro
stu do biurka i w sukurs buntowniczej Włoszce wy
siał Wiejskiego wróżbitę (Le Devin du village) -
jednoaktową sielankę operową z własnym tekstem 
i muzyką. To się nazywa temperament! 

Wojna trwała jeszcze czas jakiś. Coraz więcej po

tyczek wygrywali młodzi buffoniści, przeciwnikom 

włoskiej opery - antybuffonistm - coraz częściej 

przychodziło kapitulować. La seNa padrona królo

wała. Ze służącej wyrosła nie tylko na panią -

stała się jedną z patronek francuskiej opera comi
que. Rozpoczęła europejskie wojaże. W roku 1774 

przybyła do Warszawy jeszcze w wersji niemieckiej; 
szybko wszakże dając sobie radę z polszczyzną już 

w roku 1780 La serva padrona przedstawiła się pol 

skiej publiczności w jej ojczystym języku. Nie ma 

co - sprytna służąca. Zresztą - czegóż to kobiecy 
upór nie dokona. 




