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libretto: Antonio Federico 
przekład polski: Joanna Kulmowa 
reżyseria / clirector: Lesław Piecka 
scenografia/ design: LlJiana Jankowska 
kierownictwo muzyczne / music director: 
Tomasz Krezymon 
konstruktor lalek / puppet constructor: Wiesław lipiński 
światła / lights: Andrzej Drewniak 
kierownictwo produkcji / producer: Celina Zborornirska 

animatorzy-lalkarze/ puppeteers: 
Monika Bania, Katarzyna Gromotowicz, Jolanta Molendova, 
Andrzej Bocian, Marcin Dąbrowski, Komad Ignatowski, Dariusz 
Waraksa 

muzycy / musicians: 
Anna Czarny, Małgorzata Czekaj, Agnieszka Kalinowska, Maria 
Kowalkov.--ska, Anna Omiliariczyk 

Akt I 
Dom Uberta ok. 1773 r. Uberto- bogaty, stary kawaler całymi dniami 
rozmys1a nad swym smutnym życiem, jest bowiem stale narażony 
na kaprysy i humory swej służącej Serpiny. Wychowywał ją jak ro
dzoną córkę, a ona teraz tyranizuje go i zachowuje się jak pani domu. 
Notorycznie zapomina o przygotowywaniu śniadania, zamyka przed 
nim drzwi wyjściowe na klucz. Zrozpaczony Uberto postanawia się 
ożenić, a tym samym uwolnić się od niewdzięcznej służącej. Dowia
dując się o tych zamiarach Serpina oświadcza, że jest najlepszą i jedy
ną kandydatką na żonę dla Uberta. Gdy doktor odrzuca jej propozy
cję postanawia użyć podstępu, aby osiągnąć swój cel. 

Akt II 
Serpina do swego planu wciąga służąoego Vespone. Przebiera go w wot 
skov;y mundur i przedstawia Ubertowi jako swego narzeczonego - kapi
tana di Tempesta (jego nazwisko - Burza - ma w pełni charakteryzować 
gwałtowność usposobienia). W ten sposób chce wzbudzić w swoim 
panu uczucie zazdrości i litości jednocześnie. Uberto, poruszony per
spektywą małżeństwa Serpiny z grubiańskim oficerem, postanawia sam 
się z nią ożenić. Zdemaskowanie Vespone uświadamia Ubertowi, że 
padł ofiarą podstępu. Nie może jednak cofuąć raz danego słowa. Pod
stępny plan Serpiny spełnia się całkowicie. Służąca zostaje panią. 
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producent: 

osoby / characters: 

dottore Uberto 
bas - Piotr Macalak, Marcin Tiałka 

Serpina - służąca Uberta 

/ maid-servant to Uberto 

sopran - Magdalena Witczak, Anna Guz, 

Agnieszka Oszczyk 

Act I 

Vespone - służący Uberta 

I servant to Uberto 

rola niema / a silent part 

Uberto' s house, around 1773. Uberto - a rich, old bachelor meditates for 

days and days upon his miserable life, for he is constantly subject to the 
whims and fancies of his own maid-servant Serpina. He brought her up 
as if she was his own daughter, and now she tyrannises him and 
behaves as a mistress. She forgets notoriously to prepare breakfast, locks 
the front door before him. Uberto desperated, decides to get married 
and thereby to get free Erom the ungrateful maid-servant Hearing 
about these intentions Serpina declares that she is the best and the 
only candidate for Uberto's wife. When the doctor disrnisses her 

proposal she decides on using a stratagem to achieve her goal. 
Act II 

Serpina includes in her plan the servant Vespone. She disguises him in 
a military uniform and presents him to Uberto as her fiance - captain di 
Ternpesta. His name (Tempest) is to show the violence of his temper. By 
this means she wants to awaken Ubero' s feelings of jealousy and mercy 
at the same time. Uberto moved by the prospect of Serpina' s rnarriage 
with the boorish officer decides on rnarrying her himself. Then Vespo
ne unrnasks and the doctor realises that he fell a victim to the trick. Yet 
he can not go back on the word he had given once. Serpina' s tricky 
plan is entirely successful. The maidservant becomes the mistress. 
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