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GIOACCHINO ALBERTINI I JEGO POLSKA OPERA 

DON JUAN ALBO UKARANY LIBERTYN 

W XVI wieku pojawiło się w Polsce wielu artystów włoskich - jedni 

pozostawali tu kilka lat, inni kilkadziesiąt. Niektórzy z nich wracali na jakiś czas 

do Italii, by ponownie znaleźć się w Polsce. Tak było i w wieku X:VII, gdy mecenat 

Wazów, a w szczególności Władysława IV, przywołał z Italii do Warsza\vy wielu 

kompozytorów, muzyków i śpiewaków, ale również inżynierów budowy sceny 

i dekoracji, aby stworzyć wspaniały teatr operowy - czwarty stały w Europie. 

Wiek XVIII to - za panowania Sasów - ścisła współpraca z drezdeńską operą 

i koncertującymi tam kapelami pod kierunkiem Adolfa Hassego. 

W okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego na uwagę zasługu

je działalność Gioacchina Albertiniego, i to zarówno kompozyrorska, jak i dyry

gencka. Artysta ten pojawił się w Polsce już w roku 1772, a 10 lat później został 

kapelmistrzem na dworze królewskim. 23 lutego 1783 roku w Teatrze Narodo

wym odbyła się premiera skomponowanej we Włoszech opery Don Giovanni, 

najgłośniejszego i chyba najwybitniejszego dzieła Albeniniego, wystawionego 

w Warszawie cztery lata wcześniej od mozartowskiego arcydzieła Jl dissoluto pu

nito orna li don Giovanni. Libretro opery przedumaczył na polski Wojciech Bo

gusławski. Niestety nie przetrwały materiały nutowe przedstawień operowych 

tych czasów. Możemy jedynie snuć domysły, czy to unicestwienie nastąpiło w po

czątkach XIX wieku, kiedy pomocnicy kominiarzy wynosili ze strychów Zamku 

Królewskiego pęki nut do sklepików, by służyły do pakowania sprzedawanych 

tam towarów - o czym pisał w swych pismach Józef Elsner. A może zabytki te 

spłonęły podczas Powstania Warszawskiego, tak jak niemal wszystkie ówczesne 

biblioteki nasze j stolicy. Szczęś liwie ocalał starodruk libretta Wojciecha Bogusław

skiego, lecz nie jest to dokładny tekst, służący do śpiewania tej opery. 

Popros iłem więc o pomoc niezawodną Joannę Kulm ową, piszącą dla naszej 

Opery teksty oryginalne, ale także różne opracowania, świ. erne do śpiewania 

i doskonałe stylistycznie. 

Zapraszamy więc Państwa na premierę nowej-starej polskiej opery Don Juan 

albo Ukarany libertyn Giovanniego Albertiniego, Wojciecha Bogusławskiego 

i Joanny Kulmowej . 

Stefan Sutkowski 
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z muzyką Jmci Pana Joachima Albertini Jo libretta Jmci Pana Giovanniego Bertati 
z włoskiego przez Jmć Pana Woyciecha Bogusławskiego tłomaczona w 1783 

zasię 

przez ]mość Pani<! Joannę Kulmową przyrządzona w Roku Pańskim 2006 

wystawiona będzie w \Varszawskiej Operze Kameralnej 

A. D. 2008 w miesiącu marcu 
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ACH, CI WŁOSI 

O becność Włochów na scenach operm:vych 

Europy wrosła w panoramę epoki Oświe

cenia jak peruka z harcapem i puder. Włoska ope

ra i włoscy śpiewacy sta li się czymś więce j niż 

ulubioną dekoracją Życia - stali się jego niezbęd

ną częścią. Stanisław August Poniarowski - po

dobni e jak inni monarchowie Europy - chciał 

mieć na Zamku i w Pałacu Łazienkowskim włas

nego kompozytora włoskich oper i dyrygenta. 

Postanowił, Że stanowisko nadwornego dyrek

tora mu zycznego obejm ie Włoch - Gioacchino 

Albertini. 

Nie ma pewności, kiedy Albertini na sta łe 

osiadł w Polsce, choć notatki o jego pobycie 

w Warszawie pochodzą z 1773 i 1777 roku. Wia

domo, że król zaangażowa ł go w 1782 roku 

i prawdopodobnie Włoch pozostał na tym stano

\visku dwa lata. W 1784 roku, 17 wrześn ia, z oka

zji wizyty króla w Nieświeżu u księcia Karol a 

Radziwiłła, podczas zw iązanych z nią uroczysto

ści Albenini dyrygował przedstawieniem Agatki 

Jana Dawida Hollanda. Podróżował też do \'Vied

nia, odwiedzał Rzym, gdzie wystawiano jego ope

ry (La cacczatnce brillante, Virgima, Sczpwne 

africano, La vergme vestale) i Hamburg (Circe und 

Ulisses). W Londynie wystawiono Virgzni~ Tar

chiego z arią zapożyczoną z Virgznu Albertinie

go. W Warszawie wzbogacał repertuar teatru 

publicznego, założonego przez Stanisława Augu

sta, komponował wstawki baletowe, marsze, pie

śni chóralne, arie, krótkie komedie operowe 

(Kapelmajster polski z librettem Ludwika Dnrn

szewskiego, Filuteria) i muzykę do sztuk komicz-
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nych (Przyjazd pana). W spisie jego warszawskich 

utworów jest Symfonia, Septuor, Offertorium. 

Skomponował też Mszę Uroczystą - Missa So

lemnzs, którą dedykował Stanisławowi Augusto

wi, a na rocznicę elekcji króla napisał kantatę. 

Największy sukces przyniósł Albeniniemu 

Don Giovanni. Włoski e libretto przetłumaczył 

Wojciech Bogusławski pod tytułem Don Juan, 

albo ukarany libertyn. Od dnia premiery 23 lu

tego 1783 roku ta opera przyjmowana była gło

śnym aplauzem, pokazała się takż e na scenach 

Wilna, Kalisza, Poznania. Don Juan Albertiniego 

powstał cztery lata wcześniej niż s ł ynna ope ra 

Mozarta Rozpustnik ukarany, czyli Don Gzovan

ni. Sześć lat po premierze opery Albeniniego 

w Warszawie impresario Domenico Guardasoni 

ze swoją trupą włoskich śpiewaków wystawił tu 

Don Gzovannicgo Mozarta. Czuł się obowiązany 

uprzedzić publiczność, Że będzie to ta sama hi

storia, bo zaznaczył na afiszu: „z nową muzyką 

pana Mozarta". 

Czy wiadomo, kro jest aurorem libretta ope

ry Albertiniego ? Zanim Praga wystąpiła z pre

m ierą Don Giovanniego Mozarta, operę z treścią 

prawie identyczną skomponował Giuseppe Gaz

zaniga. Poznała ją publiczność Wenecji i Wiednia. 

Libretto napisał Giovanni Benati, z którego całe 

ustępy przepisywał - czyli po prostu kradł - Lo

renzo da Ponte, pisząc swoje słowa dla Mozarta. 

Benati i Gazzaniga stworzyli tę operę w 1782 ro

ku. Możliwe, Że rok później da Ponte przepisy

wał fragmenty tego tekstu dla Mozarta (Bertati 

był cenionym libre cistą). 

Rok po triumfie opery Mozarta w Warszawie 

Don juan Al ben inie go, po przeróbce, wróci ł 23 

maja 1790 roku na scenę, co dowodzi, Że sukces 

Włocha nie został tu zapomniany. Znacznie póź

niej Albenini po raz drugi przerabiał swoją ope

rę, by przedstawić ją 30 października 1803 roku. 

Moraliści oburzali się, że w obu operach uwie

dzione kobiety grzeszyły z przyjemnością, a po

tępiały Don Juana tylko za to, Że odczuwa ł 

przyjemność także z innymi paniami. Natomiast 

Józef Elsner zanotowa ł w swoim Sumariuszu: 

„Utworom Albeniniego nie zbyv.rało ani na naj

piękniejszych melodiach, ani na estetycznie ob

myślanych i odrobionych ustępach". 

Pamiętnikarze (Fryderyk Schulz - Podróże 

I njl.antczyka z Rygi do Warsza-ZVJ' t po Polsce w la

tach 1791-1793) wspominają, Że król często od

wiedzał swój warszawski teatr, siadał w loży 

pierwszego piętra, zaś l oże sąsiednie zajmowały 

jego arystokratyczne wie lbicielki . Na parterze 

schodzili się oficerowie, urzędnicy z domów ma

griackich i Średnia szlachta. Loże dru giego piętra 

zajmowała sł u żba dworska i mieszczanie. Elita 

towarzyska przychodziła przede wszystk im 

na premiery i przedstawienia galowe. Wzrok 

przyciągały panie, które - jak pisze Schulz 

- „śmiało do najpiękniejszych, najv.rytworniej

szych, najgustowniejszych, umiejących się poka

zać w świecie należą; owych wieczorów w świetle 

tysiąca świec woskowych, urok ich i wdz ięki 

trzykroć jeszcze były czarującymi niż zwykle . 

Ruchliwość mężczyzn w najpiękniejszych stro

jach, w srebrem wyszywanych kurtkach, w złoci

stych pasach, przy brylantami wysadzanych 

karabelach i szpadach, krążących jakby w upoje

niu i oś l epieniu po l ożach i wrzawliwiej prowa

dzących rozmowę niż kiedyko lwiek, dowodziła, 

Że czarodziejki z lóż na parter urok swój wywar

ły, Że osiągnę ły cel i potrafiły odciągnąć uwagę 

od sceny i artystów". 

Taka była widownia Ałbertiniego i jego 

przedsięwzięć teatralnych w Warszawie . Spóźnie

nia króla i oczekiwanie na rozpoczęcie spektaklu 

pół godziny albo dłużej widown ia przyjmowała 
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z jawnym niezadowoleniem. Salą wstrząsały kłót

nie. Widzowie uważali, że płacą wysoką cenę 

za bilet i mają prawo do punktualnego rozpoczy

nania przedstawienia, a także należy im się przy

wilej wygwizdania aktora czy śpiewaka. Ale gdy 

widowisko się podobało, publiczność zasypywa

ła scenę pieniędzmi. 

Włosi potrafili uciszyć niespokojną widow

n ię . Kiedy pojawiała się na scenie Francesca Bo

carella w operze IL convito Cimarosy, oklaski się 

nasilały. Do fawory tek publiczności należała też 

Caterina Bonafini i Luigia Todi (Żona Paisiella) . 

Gdy śpiewała Benini, primadonna buffa, na scenę 

rzucano wiersze, pisane na jej cześć. Budziła po

wszechny zachwyt: „Choc iaż już dobrze trzy

dziestoletnia, łączyła z pięknym głosem i bardzo 

wyrazistymi rysami twarzy wie le smaku i szla

chetności w ubiorze''. Włoski dyrygent też był 

owacyjnie przyjmowany, orkiestra grała sprawnie. 

Albertini komponował i dyrygował w cza

sach wzrastającego napięcia i zagrożenia poli

tycznego ze strony Rosji, Prus i Austrii, a potem 

w okres ie doniosłych i tragicznych wydarzeń 

- Sejmu Czteroletniego, Konstytucji Trzeciego 

Maja, rozbiorów, Powstania Kościuszkowskiego, 

aż do zajęcia Polski przez obce mocarstwa. Ist

nieją przypuszczenia, Że podobne stanowisko jak 

Stanisław August zaoferowa ł później Albertinie

mu bratanek kró la, Stanisław, który zapewnił mu 

dożywotnią pensję i zabrał go ze sobą w 1796 ro

ku do Rzymu. 

Minęło siedem łat i Albertini - pod wpływem 

żony, Marianny Kobendowskiej - zdecydował s ię 

wrócić do Warszawy. Właśnie wtedy, wkrótce 

po powrocie, wystawił znów swego Don juana. 

Nadal komponował, dyrygował, uczył śpiewu, 

stanął na czele Akademii Śpiewaczej. Zmarł 

w Warszawie 27 marca 1812 (urodził się w Pesa

ro 30 listopada 17 48). 

Spośród około 50 oper, które powstały w Pol

sce w czasach Oświecenia, zachowały się tylko nie

liczne - w tym Don Juan Joachima Albeniniego. 

Janusz Ekiert 



LIBERTYN ALBERTINIEGO 

D on Juan, Don Kichot i Faust - trzy wielkie 

mity człowieczeństwa, trzy sposoby afir

mowania wolności przeciwstawionej jakimkol

wiek ograniczeniom narzuconym przez społe

czeóstwa, prawa naturalne lub boskie. Już sarno 

przeciwstawienie materii i ducha, życia i śmierci, 

teraźniejszości i wieczności, błędu i prawdy, grze

chu i cnoty, to głęboko ludzki dramat, problem 

w wymiarze niemal teologicznym. To uniwersal

ny dramat człowieka osadzonego głęboko w kul

turze chrześcijańskiej. 

Nie dziwi zatem fakt, Że twórcą jednej z tych 

postaci był hiszpański zakonnik Gabriel Tellez 

(1534 - 1648), występujący pod pseudonimem 

Tirso de Molina. Ten członek zakonu Nuestra 

Seii.ora de la Merced (Matki Boskiej Łaskawej) 

znany jest nam głównie jako wybitny dramaturg, 

który swoją twórczością literacką z jej artystycz

nymi walorami zajmuje miejsce pomiędzy Lo

pem de Vegą a Calderonem. Wśród zachowanych 

ok. 60 jego dramatów, przynajmniej dwa prezen

tują wysokie wartości uniwersalne; jednym z nich 

jest dramat religijny El burlador de Sevilla y Co

nvzdado de pietra. 

Swą popularność zawdzięcza głównej postaci 

- Don Juanowi, legendarnemu uwodzicielowi. 

8 

Genezy tej postaci można się doszukiwać już 

w „komedii płaszcza i szpady". Frywolny, zuch

wały, pyszny i pewny siebie, wyznaje jedno pra

wo - własne pragnienia, i w jego imię gotowy jest 

popełniać (i popełnia!) najstraszliwsze czyny. 

I ziemska sprawiedliwość nie może sobie dać 

z nim rady, potrzebna jest „interwencja niebios'', 

która przybiera postać zamordowanego wcześ

niej Komandora. W tym momencie pojawią się 

dylematy natury religijnej - odpowiedzialności 

człowieka za swe uczynki w chwili śmierci, 

a jednocześnie akt wyboru dający możliwość 

zbawienia. Antynomia znana nam ze sceny 

ukrzyżowania wraz z Chrystusem dwóch łotrów, 

z których jeden, dzięki skrusze i żalowi, znaj

dzie się w raju. 

Odtąd legenda uwodzicielskiego i rozpustne

go Don Juana będzie obecna w literaturze euro

pejskiej. We Francji pojawi się między innymi w: 

Le Festin de Pierre Clauda Deschamps'a (1659) oraz 

Dom juan ou Le Festin de Pierre Moliera (1665, 

·wyd. 1682), pobrzmiewać będzie jeszcze w Nie

bezpiecznych zwzqzkach Choderlosa de Laclos 

(1782). We Włoszech jednymi z wcześniejszych 

opracowań tematu są: L'empzo punito Alessan

dra Melaniego (1669), wystawione w rzymskim 

Palazzo Colonna i bardziej znana „tragikomedia" 

Don Gio·vanni Tenorzo ossia Il Dissoluto Goldo

niego, wystawiona w Teatrze San Samuele na za

kończenie karnawału (1736, wyd. 1760); angielska 

wersja ro The Llbertine Thomasa Shadwella (1670), 

niemiecka (anonimowa) - Don juan oder der 

steznerne Gast (Wiedeó, 1716). 

Temat stanie się niezwykle „nośny" zwłasz

cza w XVIII stuleciu. Nic zatem dziwnego, Że 

„obiegowy" wątek libenyóski był wdzięcznym 

tematem również dla teatru muzycznego, uzy

skując swoje apogeum w mozartowskim opraco

waniu. Jedno z jego wcześniejszych ujęć mu

zycznych to wspomniana wyżej inscenizacja 

w Palazzo Colonna (muzyka: A. Melani i Ph. Ac

ciaiuoli). Do scen w wersji angielskiej muzykę 

napisał Henry Purcell. We Francji głośny 

i bardziej znany był tragiczny balet-pantomima 

Don juan oder der steznerne Gast (1758) do libret

ta G. Angioliniego i R. de Calzabigiego z muzy

ką Christopha Willibalda Glucka. We Włoszech 

jednym z nowszych był wystawiony w \Venecji 

w okresie karnawału Il Convitato dz Pietra ossza 

Il dissoluto punito (1787) Giovanniego Bertatiego 

z muzyką Giuseppe Gazzanigi. Do tej wersji 

sięgnie bezpośrednio Lorenzo da Ponte i Wolf

gang Amadeusz Mozart. Wcześniejszych, bar

dziej znanych opracowaó tematu dokonali m.in: 

Vincenzo Righini i N unzio Porta (Praga, 1776) 

oraz Giuseppe Galegari (Wenecja, 1776 ). 

Do Polski obiegowy temat europejski trafił 

za sprawą włoskiego muzyka i kompozytora 

Gioacchina Albeniniego oraz Wojciecha Bogu

sławskiego. Wystawili oni operę Don Gzovan

ni 23 lutego 1783 roku w Teatrze Narodowym 

w Warszawie. To właśnie Bogusławski przetłuma

czył libretto, a Albenini - będący w służbie króla 

polskiego w latach 1782-1784 - napisał muzykę. 

Na afiszu ukazał się Don juan albo Ukarany lz

bertyn. Opera we trzech a/etach, z włosl:iego tłuma

czona, z muzykq /mcz PanajoachmzaAlbertiniego 

Kapelma;stra Na;jasme;szego Pana, na teatrze war

szawskim reprezentowana. \V \\'larszawze u Piotra 

Dufour, Drukarza ]. K M ci i Rzeczypospolz-
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te; 1783. Poprzedziła go wystawiona w 1780r. 

w Warszawie wersja włoska Jl convitato di pietra 

tegoż Albeniniego wzorowana prawdopodobnie 

na wcześniejszej wersji praskiej Vincentza Righi

niego i Nunzia Porty. 

Najgłośniejsze i chyba najwybitniejsze dzie

ło Gioacchina Albeniniego w nowej, polskiej 

wersji, pojawiło się na scenie warszawskiej czte

ry lata wcześniej od Don Gzovanmego Gazzani

gi, a cztery i pól roku przed mozartowskim 

arcydziełem. To ostatnie przy,viózl do Warszav.ry 

w 1789 roku, w premierowej (praskiej) obsadzie, 

antreprener D. Guardasoni. 

Don Gzovanm Albeniniego (wraz z później

szymi przeróbkami) utrzymyv.rał się na scenie 

warszawskiej przez ponad trzydzieści lat, ciesząc 

się dużym powodzeniem. Chociaż przegrał 

w konfrontacji z mozartowskim arcydziełem, to 

- jak twierdzą historycy epoki - była to porażka 

raczej inscenizacyj no-wykonawcza. 

Sięgnięcie przez Albeniniego po obiegowy 

temat nie byłoby niczym niezwykłym, gdyby 

(jak pisze Andrzej Chodkowski') nie „ranga arty

styczna jego zapomnianej opery i rola, jaką speł

niła w dziejach teatru muzycznego w Polsce 

w rywalizacji z Don Gzovanmm Mozarta". 

Albenini przynajmniej trzykrotnie przerabiał 

swoje dzieło. Po pienvszych warszawskich insce

nizacjach (w 1780 i 1783r.) sześć lat później 

wznowiono operę (równolegle do w/w insceniza

cji Guardasoniego), anonsując na afiszu „ulubio

ną niegdyś operę tragiczno-komiczną". Kolejna 

przeróbka miała miejsce w 1803r. i ta wersja 

cieszyła się również ogromną popularnością i od

niosła niekwestionowany sukces. Obecna była 

na scenie Teatru Narodowego przez trzy sezony, 

a dzięki artystycznym peregrynacjom teatru 

Bogusławskiego poznała ją także publiczność 

Wilna, Kalisza i Poznania. Kolejne wznowienia jej 

w Teatrze Narodm:vym (już po śmierci kompo

zytora) w latach 1814-1817 zakoóczyło jej żywot 

sceniczny. Nie wytrzymała konfrontacji z polską 

wersją opery Mozarta w znakomitym przekładzie 

Kazimierza Brodzińskiego. 



Niestety nie zachowała się, znajdująca się nieg

dyś \V Inwentarzu muzykzj. K. Mcz teatralnej spisa

ne; J 79r, partytura opery Albeniniego. Ta, w opar

ciu o którą dokonano współczesnej in scenizacji, 

pochodzi prawdopodobnie z roku 1792 i przecho

wywana jest w bibliotece Konserwatorium Luigie

go Cherubiniego we florencji. Zatem ta późniejsza 

wersja może się znacznie różnić od pier\votnej, 

chociażby z tego względu, że istniało już libretto 

Giuseppe Benatiego i Lorenza da Ponte. Czy do

konując kolejnych przeróbek swojej opery Gio

acchino Albertini znał już muzykę Gazzanigi 

i Mozarta? - to temat na osobne studium. 

Don Czovanm Albertiniego musiał być znany 

poza Polską, skoro fragmenty opery spotykamy 

w Berlinie, Królewcu i Rzymie (m.in. duettino 

Lizetty i Ercolina - w wersji późniejszej aria 

Tiburzia - „Ileż razy, stojąc w okn ie" [„Quante 

volte alla finestra"] z I aktu czy Sinfonia). 

O popularności opery w Polsce świadczą za

chowane dwa rękopiśmienne fragmenty: rozpo

czynający operę „Ach, Rybacy, nie zwlekajcie" 

[„Pescatori, dove siete"J oraz finał z II aktu 

„Strasz li wych myśli moc" [„D'orribili pensieri 

rurba"]. 

\VI postaci Don Juana występują zasadnicze 

różnice: u Albertiniego budzi on więcej sympati i, 

jest mniej cyniczny, miewa duchowe rozterki, 

boi się śmie rci, a nawet poprzez swoje bezgra

niczne oddanie miłości - bud zi sympatię (aria 

„Nieszczęsny, dokąd zmierzam" [„Infelice, ove 

m'affretto"]). Bezkompromisowy libertynizm 

głównej postaci, konsekwentny do koil.ca \V ope

rze Mozarta, u Albeniniego w niektórych frag

mentach (ar ia „Piękne dziewczęta" [„Belle 

ragazze"] ) przechodzi na odpowiednik Leporel

la, służącego Ercolina (O mbrina). 

Wokalne partie opery Albeniniego wymaga

ją dużej sprawności (np. partia Donny Anny 

z Finału I aktu). Interesujące wydają się reż chó

ry: pierwszy (podwójny) towarzyszący począt 

kowej burzy na morzu „J u ż go wściekłe fal 

impety", chór Furii piekielnych towarzyszący 

efektownej arii Donny Anny „Te, co nękały Ore-

IO 

sta" czy chór końco\vy w scenie piekła „Wśród 

wściekłych Furii i grzesznych ciał". \Y/ I akcie 

efektowną arię „Połam i ę ci kosteczki" śp iewa Ti

burzio, a nieco wcześniej zachwyca duet Lizetty 

i Ombrina „Ja nie jestem jak inne panny I Ty 

stroiłaś z niego Żarty". 

Pochodzący z Pesaro Gioacchino Albenini 

(ur. 1748) wicie łat życia spędzi ł w Polsce, głównie 

chyba w Warszawie. Tu znalazł pracę, oże nił się 

z Polką (Marianną Kobendowską), założył rodzi

nę, zdobył uznanie i rozgłos. Niewiele wiadomo, 

gdzie się kształcił i u kogo, bo w historii muzyki 

pojawia się dopiero jako „maestro di capella" w Pe

saro - d\vudziestoczteroletni młodzieniec, które

go muzyczne interrnezzi La Cacciatnce brillante 

do poezji Gregoria Mancinellego wystaw ia rzym

ski Teatro di Tordinona w 1772. 

W tymże niefortunnym dla nas roku (pierw

szy rozbiór) przybywa do Polski. Trudno ustalić, 

jakie były powody opuszczenia Italii i do kogo 

j echał w daleką skądinąd podróż. Nie wierny 

także, co robił przez następne la t osiem, tj. do 

roku 1780. Prawdopodobnie podjął pracę na

dwornego muzyka u któregoś z polskich magna

tów. \Y/ latach 1773 i 1777 można go było 

usłys zeć na publicznych koncertach w Warsza

wie. Koncertował, pisał sporadycznie muzyczne 

wstawki do sztuk teatralnych i dopiero w 1780r. 

zajął odpowiedzialne stanowisko kapelmistrza 

księci a Karola Radziwił ł a w Nieświeżu . ' 

W tym samym roku miało miejsce warszaw

skie wykonanie włoskiej wersji jego opery. Mu

siał wówczas zwrócić na siebie uwagę, skoro 

w dwa lata później analogiczne stanowisko obj ął 

na dworze królewskim \·v Warszawie. Przyjęty 

do kapeli króla Stanisława Augusta Poniatow

skiego uzyskał angaż „rnaitre de chape lle de Sa 

Majem~ le Roi de Pologne" . 

Jego kapelmistrzowskie obowiązki obejmo

wały prowadzenie koncertów na zamku war

szawskim, w letniej rezydencji w Łazienkach, 

a także na imprezach dworskich organizowanych 

poza Warszawą. Do obowiązków tych należało 

również pozyskiwanie nowego repertuaru i za-

pewne własna praca kompozytorska. Nieliczne 

jej ślady odnajdujemy w Polsce. Zachowały się: 

Missa solemnis in F [!] wykonana 4 li stopa

da 1781 r. w kolegiacie św. Jana, a rok później 

w kościele augus tiańskim na ul. Piwnej (Kuner 

Warszawski rejestruje jej wykonanie w Warszawie 

jeszcze w 1830 roku), 3-częściowa Symfonia in Es 

oraz fragment Offertorium m B pisanego zapew

ne dla kapeli kolegiackiej. 

Królewskim kapelmistrzem był Gioacchino 

Albertini za ledwie dwa i pół roku. Już w 1785 

wstąpił na s łu żbę do bratanka królewskiego, 

Stanisława Poniatowskiego. Ten znany ze swych 

upodobań estetyczno-artystycznych arystokrata 

stworzył mu zapewne stabi lniejsze warunki eko

nomiczne oraz \viększe szanse na europejską po

pularność. \V/skazują na to kolejne premiery oper 

Albeniniego: w Hamburgu (Circe und Ulzsses, 

1785), Rzymie (Virgznza, 1786 i Sciplone afnca

no, 1789) oraz liczne podróże koncertowe. Do

żywotnia pensja od bratanka królewskiego 

pozwoliła kompozytorowi na spokojniejszą pra

cę. Dzieląc swój czas na pobyty we Włoszech 

i Polsce pisał, wystawiał i v.rydawał kolejne dzie

ła. \Y/ 1790 roku na rocznicę elekcji Stanisława 

Augusta napisał okolicznościową kantatę na dwa 

chóry; w tym czasie przerobi ł na nowo Don Czo

vannz ego. Albertini wrócił do Polski na stałe 

w 1803 roku. Prowadził sporadycznie koncerty, 

kierował działającą od 1805r. w Warszawie Aka

demią Śpiewaczą, udzielał lekcji. Teatr Narodo

wy kilkakrotnie \V)'Stawił jeszcze jego wodewi l 

Kapelmajster polskz do tekstu Ludwika Dmu

szewskiego. Zmarł w Warszawie w 1812 roku. 

Z czasem zmieniła się estetyka sceny mu

zycznej. W Warszawie intensywnie już od lat pra

cował Józef Elsner, który w swoim Sumariuszu 

tak oto charakteryzował muzykę Albertiniego: 

„Utworom jego nie zbywało ani na najpiękniej

szych melodiach, ani na estetycznie obmyślanych 

i obrobionych ustępach. Nikt też z tych, co go 

znali bliżej, nie zaprzeczał mu gen iuszu i teore

tyczne j znajomości muzyki". 

Arcydzieło Mozarta ostatecznie \vyparło ze 

sceny dzieje uwodzicielskiego hiszpańskiego 

granda w wersji Albeniniego. Niemniej jego pos

tać i twórczość zap isała się znacząco w dziejach 

polskiej sceny i kultury muzycznej. Po latach 

warto po nią sięgnąć i przypomnieć polskiemu 

melomanowi. 

Ma rta Pielech 

' Andrzej Chodkowski - Gioacchino Albertini i Jego Don Ciovanm, w: Recepcja w:wró;u włoskich w polskiej kultur'/,e 

muzyczner Oświecenie, Warszawa 1991 

'Karyna Wierzbicka - Źródła do histom teatru warszawskzego. C z. l, Wrocław 1951 

'Alin a Żórawska-Witkowska - Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta, Warszawa 1995 
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Dyrektor Naczelny i Artystyczny Stefan Sutkowski 

DON JUAN. 
ALBO 

UKARANY LIBERTYN. 
O P E R A 

\VE TRZECH AKTACH, 
·z W LOS KIEGO T t. o M ACZONA 

Z Muzykli Jmci Pana Joachima ALBERTINX 

Kapllmayff ra 

NATIAŚNIEYSZEGO P,UfA, 

NA TEATRZE WA/t.SZAWSKIM 

REPREZ ENT G\V.A 1.r,&. 

W WARSZAWIE. 
u Piotra DuFoUR, Drukarza J. K. Mel 

y Rnczypofpoli tey. 

frl, DCC, LXXXIlL 

„ 

DON JUAN 
albo 

UKARANY LIBERTYN 
opera we trzech aktach 

z muzyką Jmci Pana Joachima Ałbertini do libretta Jmci Pana Giovanniego Bertati 
z włoskiego przez Jmć Pana Woyciecha Bogusławskiego tłomaczona w 1783 

zasię 

przez ]mość Panią Joannę Kułmową przyrządzona w Roku Pańskim 2006 

wystawiona będzie w Warszawskiej Operze Kameralnej 

A. D. 2008 w miesiącu marcu 
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GIOACCHINO ALBERTINI AND HIS POLISH OPERA 

DON JUAN ALBO UKARANY LIBERTYN 

From the sixteenth century onwards, many Italian musical artists carne to 

Poland for a few years or even a few dozen years. Some of them would return to 

Italy for some time, only to find their way back to Poland. The same occurred in 

the seventeenth century, when the patronage of the Vasa kings, and of Ladislaus 

IV in particular, brought from Italy to Warsaw many composers, musicians and 

singers, as we!! as engineers specialising in the building of stages and theatre 

decorations, in order to create a magnificent operatic theatre - the founh 

permanent theatre of its kind in Europe. 

The eighteenth century, meanwhile, under the rule of the Saxon kings, 

broughr close collaboration with the Dresden Opera and with the ensembles 

performing there under the direction of Adolf Hasse. 

During the reign of Stanislaus Augustus, one prominent musician was 

Gioacchino Albertini, who worked as both composer and conductor. Albertini 

arrived in Poland in 1772 and ten years later was appointed chapel-master at the 

royal court in Warsaw. Subsequent!y, on 23 February 1783, the premiere was held 

at the National Theatre in Warsaw of Albertini's opera Don Giovanni, composed 

in Italy - his most celebrated and probably most outstanding work, staged in 

Warsaw four years earlier than Mozart's masterpiece Il dissoluto punito ossia Il don 

Giovanni. The libretto of Albertini's opera was translated inro Polish by Wojciech 

Bogusławski. U nfortunately, the sheet music of operatic works staged during this 

period has not come down to us. We can only speculate that it may have been 

destroyed at the beginning of the nineteenth century, when chimney-sweeps' 

assistants took bundles of music from the Royal Casde's lofts to linie shops, 

where it was u sed to wrap the wares sold there, as J Ózef Elsner described in his 

writings. Or perhaps these relics went up in flames during the Warsaw Rising, 

like virtually all the Warsaw libraries of those times. Happily, an old print of 

Bogusławski's libretto did survive, a!though it is not an exact text from which 

the opera may be sung. 

For this reason I turned for help to the dependable Joanna Kulmowa, who 

had already written for our Opera stylistically excellent original texts and 

arrangements, marvellous for singing. 

Th us I invite you all to the premiere of the new-old Polish opera Don juan 

albo Ukarany libertyn by Giovanni Albertini, Wojciech Bogusławski and Joanna 

Kul mowa. 

Stefan Sutkowski 
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Gioacchino Albertini 

DON JUAN 
or 

THE LIBERTINE PUNISHED 

Libretto 

Joanna Kulmowa afrer Wojciech Bogusławski 

Din:crion Musical Jirccuon 

Jitka Stokalska Tadeusz Karolak 
Scen ogra phy 

Marlena Skoneczko 

Casr 

Don Juan - Leszek Świdziński, Sylwester Smulczyóski 

Lisetta - Justyna Stępień, Małgorzata Rodek 

Tiburzio - Robert Szpręgiel, Tomasz Piętak 

Ombrin o - Andrzej Klimczak, Tomasz Rak 

Donna Anna - Marta Wyłomańska, Anna Mikołajczyk 

Don Alfonso - Artur Ruciński, Witold Żołądkiewicz 

Commendatore - Jerzy Knetig, Wojciech Parchem 

Donna Isabella - Justyna Reczeniedi , Julita Mirosławska 

Mimcs 

Aleksandra Dziurosz. Monika Gut, Lidia Sycz, Jerzy Klono wski, Andrzej Pankowski 

Sołoists Ensemble of the Warsaw Chamber Opera 

Early Instruments Ensemble of the Warsaw Chamber Opera 
Musicae Antiquae Collegium Varsoviense 

H ,nps1chord 

Dagmar:i Dudzińska, Lilianna Grobelny, Ewa Pel wecka 

Assisram direcror 

Lidia Juranek 

Second conducror 

Przemysław Fiugajski 

Sr;ige mo vcrnem 

Aleksandra Dziurosz 

Conducror 

Tadeusz Karolak 
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Sragc manager 

Michał Kanclerski 

Chorus master 

Wanda Tchórzewska 

OH, THOSE ITALIANS! 

The presence of Italians on rh e opera srages 

of Europe became as intcgral to rhe 

panorama of the Age of Enlightenrnent as rhe 

pigtail wig and powder. I ta lian opera and I ta lian 

singers became sornething more than a favourite 

adornrnenr of life - they became a vital part of it. 

Stanisław August Poniatowsk i, in common with 

other European rnonarchs, wished to havc at the 

Castle and at the Pa ł ace in the Royal Baths 

Gardcns his very owo conducto r and composer 

of I tali an o pe ras. He decided that the post of 

coun director of mu sic would be filled by the 

Italian Gioacchino Albenini. 

It is not cenain when Albenini setrled 

permanently in Poland, although refcrcnces to his 

residence in Warsaw date from 1773 and 1777. We 

do know that the king cngaged hirn in 1782, and 

the Italian probably remained in the post for two 

years. On 17 September 1784, on th e occasion 

of the king's visit to Duke Karol Radziwiłł at 

Nieśwież and the accompanying solemnit ies , 

Albenini conducted a performance of Agatka by 

Jan David Holland. H e also travelled to Vienna, 

and visit ed cit ies where his operas werc staged, 

namely Rome (La cacCJatnce bnl!antc, \!zrginia, 

Scipionc afncano, La vcrgmc vcstale) and Hamburg 

(Circe und ULzsscs). In London, the opera \lirgmza 

by Tarchi was produccd w1 th an aria borrO\ved 

from Albertini's \llrginza. In \'Varsaw, he cnriched 

the repenoire of the public theatre founded by 

Stanisław August, cornposing ballet inrcrludes, 

marches, chorał songs, airs, short opera comedies 

(The Pollsh Chapcl-mastcr, with libretto by 

Ludwik Dmus?.ewski, High Spzrits) and the music 

to comedy plays (The .Haster's Amva!). The list of 

his War:, a\v works includes a symph ony, septet 

and Offerrnry. H e also cornposed a soJemn Mass 

(Mzssa Solemnzs), wh ich he dedicated to Stanisław 

Jl 

August, and wrote a camata for the anniversary 

of the king's election. 

Yet it was Don Gzovamu that brought 

Albenini his grearest success. The ItaJian librettO 

was translated by \Xlojciech Bogusławski under 

the title Don Juan, albo ukarany libertyn. Frorn 

th e day of its premiere, 23 February 1783, this 

opera was received with loud applause, and i t was 

also staged in Vilniu~, Kalisz and Poznaó. 

Albenini's Don Juan predates Mozan's famous 

opera The Rake Punzshed, or Don Giovanni by 

four years. Six years after the premiere of 

Albenini's opera in Warsaw, the impresa rio 

Dornenico Guardasoni produced in the city 

Mozan's Don Gtavannz with his troupe of Italian 

singe rs. He felt obliged tO inform the public that 

it would be the same stary. as he stipulated on the 

poster: 'with new music by Mr Mozart'. 

Do we know who wrote the libretto tO 

Albenini's opera? Before Prague produced its 

premiere of Mozan's Don G1ovanm, an opera 

with vinually identical content was composed by 

Giuseppe Gazzaniga. Thi s wJs famiłiar tO 

audienccs in Venice and Vienna. Entire passagcs 

from the libretto of this work, written by 

Giovanni Benati, were copied out, or simply 

srnlen , by Lorenzo da Ponte, in writing his words 

for Mozart. Bertati and Gazzaniga created their 

opera in 1782. Tt was possibly the following year 

that da Ponte copied out extracts from this text 

for Mozan (Berrati was an es tee med librettist). 

One year aftcr the triumph of 1ozan's opera 

in Warsaw, Albenini's Don juan returned t0 the 

stage, after alterations, on 23 May 1790, which 

proved that the Italian's success had not been 

forgotten here. Comiderably later, Albertini 

adapted his opera for a second time, producing 

the ne\v version on 30 Ocrober 1803. Moralizers 



were ourraged that in both operas the seduced 

women sinned with pleasure and only condemned 

Don Juan for feeling pleasure with other women 

as well. Józef Elsner, meanwhile, noted in his 

Sumariusz that 'Alberrini's works were lacking 

in neirher the most beauriful melodies nor 

aesthetically devised and crafted passa ges'. 

Diarists (Fryderyk Schulz, The Travels of 

a Livonian from Riga to Warsaw and around 

Poland in the years 1791-1793) re late that the king 

was a frequent visiror ro his Warsaw theatre, 

where he would sit in a box on the first floor, with 

the neighbouring boxes occupied by his 

arisrocratic lady admirers. Officers, officials from 

magnatial residences and members of the 

middle-ranking nobility all gathered on the 

panerre. The second-floor boxes were occupied 

by servants of the coun and rownsfolk. The social 

elite attended mostly premieres and gala 

performances. The eyes would be drawn by ladies 

who, as Schulz writes, 'were easily among the 

most beautiful, most elegant and most tasteful, 

with a gifr for showing themselves in the \vorld; in 

the light of a thou sand wax candles the charms 

and appeal of these evenings were thrice as 

enchanring as usual. The agitation of the men in 

their most handsome attire, in silver embroidered 

coats, in golden belts with diamond-encrusted 

sabres and swords, circling as if inroxicated and 

blinded around the boxes and carrying on 

conversation with more din than ever, proved that 

the enchantresses had irnpressed their charms 

from the boxes to the panerre, that they had 

achieved their goal and were capable of drawing 

attemion away from the stage and the anistes.' 

Such were the audiences for Albenini and his 

thearrical ventures in Warsaw. The late arrival of 

the king and a wait of half an hour or more for 

the show ro stan would be met in the audirorium 

by unconcealed di sp leasure. The hall \vould 

tremble with quarrelling. The theatre's patrons 

considered that they were paying a high price for 

their tickets and had the right ro expect th e 

performance ro commence punctually, and also 
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that th ey were due the privilege of booing an 

acror or singer. But when a show was ro their 

liking, the public showered the stage with money. 

ltalians were capable of calming a restless 

audirorium. When Francesca Bocarella enrered 

the stage in the Cimarosa opera Jl convlto the 

applause would imensify. Ocher favourites with 

the public were Caterina Bonafini and Luigia Todi 

(v,rife of Paisiello). When the buffa prima donna 

Benini sang, poems written in her honour would 

be thrown onro the stage . She was universally 

admired: 'Although already well into her thinies, 

she combined a beautiful voice and highly 

expressive features with a great deal of taste and 

refinement in her dress'. An Italian conductor 

would also be received with an ovation, and the 

orchestra play smoothly under him. 

Albenini composed and conducted in times 

of growing tension and political threat from 

Russia, Prussia and Austria, and subsequently 

during a period of momentous and rragic evenrs: 

the Four Year Sejm, the Third of May 

Constitution, the Parritions and the Kościuszko 

Rising, up ro the occupation of Poland by the 

foreign powers. There exist suppositions that 

Albenini was later offered a similar position to 

chat which he occupied under Stanisław August 

by the king's nephew Stanislaw, who assured him 

of a salary for life and took the composer ·with 

him ro Rome in 1796. 

Seven yea rs passed an d Albenini, prompted 

by his wife, Marianna Kobendmvska, decided to 

return to Warsaw. And it was chen, shonly after 

his return, chat he once again produced his Don 

Juan. He continued tO compose, conduct and 

teach singing, and was direcror of a Singing 

School. H e died in Warsaw on 27 March 1812 

(born in Pesaro on 30 N ovember 17 48). 

Of the fifty or so operas composed in Poland 

during the Enlightcnment era, only a handful 

have survived, among them Don juan by Gioac

chino Albenini. 

Janusz Ekiert 

---

ALBERTINI'S LIBERTINE 

D on Juan, Don Quixote and Faust - three 

great myths of humanity, three \vays of 

affirming one's freedom from any form of 

restriction imposed by soc iety, natura! law or 

divine law. The opposition between matter and 

spirit, life and death , the presenr and eternity, 

error and truth, sin and vi rrue is a profound 

human drama, a problem of almost theological 

dimensions. Ir is the universal drama of man 

deeply rooted in Christian culrure. 

It is not surprising, therefore, that one of 

these characters \vas created by a Spanish monk: 

Gabriel Tellez (1534-1648), writing under che 

pen-name Tirso de Molina. This member of the 

order of Nuesrra Seiiora de la Merced (Ou r Lady 

of Compassion) was an ourstanding dramatist, 

whose literary output and its artistic qualities 

have earned bim a place in theatrc history 

between Lope de Vega and Calderon. Of the 

sixty or so extant dramas by Molina, at least two 

prescnt noble, universal values; one of these is 

the reli gious drama El burlador de Sevilla y 

Convzdado de pietra. 

This drama mves its popularity ro its chief 

protagonist - the legendary sed u cer Don Juan. 

The origins of this character can be sought in 
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'cloak-and-dagger' comedies. Frivolous, haughty, 

bumptious and self-assured, the Don recognizes 

just a single la\v: that of his own desires, in the 

name of which he is prepared ro commit (and 

does commit!) the most dreadful deeds. And 

worldly justice cannot cope; it takes 'divine 

inrervenrion', in the form of the murdered 

Commendarore, ro deal with him. At this point 

we have a dilemma of a religious nature: man's 

responsibility for his deeds at the moment of his 

death and the ac t of choice that allows for the 

possibility of redemption - an antonym familiar 

tO us from the scene of Christ's crucifixion 

alongside two thieves, one of which, rhrough an 

act of contrition, is saved. 

The legend of the libenine and seducer Don 

Juan has retained an enduring presence in 

European literature ever since. In France, it 

appeared in such works as Claude Deschamps's 

Le Eestzn de Pierre (1659) and Moliere's Dom 

Juan ou Le Festm de Pierre (1665; pub. 1682), and 

would later resonate in Choderlos de Laclos 's Les 

Liaisons dangereuses (1782). Among the earlier 

senings of the theme in Italy were Alessandro 

Melani's l_;empw punzto (1669), produced at the 

Palazzo Colonna in Rome, and the better known 



'tragicomedy' Don Giovannz Tenorio ossia IL 

D 1ssoluto by Goldoni, sraged at the Teatro 

San Samuele at the end of Shrovetide (1736; 

pub. 1760). England had Thomas Shadwell's 

The Libertine (1670), and there was also the 

anonymous German-language work Don juan 

oder der stememe Gast (Vie n na, 1716). 

The subject became parricularly popular 

during the eighteenth century. Not surpris ingl y, 

the libenine theme was also a rewarding theme 

in music theatre, reaching its apogee in Mozan 's 

se tting. One of the earlier musical settings was 

the above-mcntioned production at the Palazzo 

Colonna (music by Melani and Acciaiuoli). 

Music was written for scenes in the English 

version by Henry Purcell. Popular and much 

publicised in France was Gluck's tragic ballet

mime Don juan oder der stezneme Gast (1758), 

ta a libretto by Gaspare Angiolini and Rainieri de 

Calzabigi. In ltaly, one of the ne\ver settings was 

Giovanni Bertati's play Jl Convztato di Pietra 

ossia IL dissolvtto punito (1787), with music by 

Giuseppe Gazzaniga, staged in Venice during the 

Carnival. Mozart and da Ponte drew directly on 

this version. Other well-known early settings 

were those by Vincen zo Righini and N unzio 

Porta (Prague, 1776) and by Giuseppe Galegari 

(Venice, 1776). 

Poland panook of the current European 

theme thanks ta the Italian musician and 

cornposer Gioacchino Albenini and Wojciech 

Bogus ławski, who staged the opera Don 

Giovanm on 23 February 1783 at the National 

Theatre in Warsaw. Bogu s ławski translated the 

libretta and Albenini, in the employ of the king 

of Poland during the years 1782-1784, wrote the 

music. The poster for the show carried the 

following information: 'Don ] uan or the 

Libenine punished. An opera in three acts, 

translated from the Italian, with music by Mr 

Joachim Albertini Esq. Chapel-master ta His 

Roya l Highness the King, performed at the 

Warsa\v theatre. Warsaw, Piotr Dufour, Primer to 

His Royal Highness and the Republic 1783.' This 
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\vas preceded by the Italian version, Jl convitato 

d1 pietra, by the same Albenini, probably based 

on the earlier Prague version by Vincenzo Righini 

and Nunzio Porta. 

Albenini's most celebrated, and probably 

most accomplished, work appeared in the Warsaw 

theatre, in the ne''' Polish version, four years prior 

ta Gazzaniga's Don Gzovanm and four and a half 

years before Mozart's masterpiece. The latter 

was brought ta Warsaw in 1789, in the premiere 

(Prague) cast, by the impresari o Domenico 

Guardasoni. 

Taking account of its later reworkings, 

Albenini's Don Gzovanni ran for over thiny years 

on the Warsaw stage, and was highly popular. 

Although it lost out to Mo zan's masterpiece, 

according ta historians of the period this was due 

rather ta its staging and performance. 

Alberrini's take on this popular theme would 

have been nothing out of the ordinary, were it not 

for 'the artistic quality of his forgonen opera and 

its role in the history of music theatre in Poland 

in its rivalry with Mozart's Don Gzovannz''. 

Alberrini rewrote his work at least three 

times. Following the first Warsaw productions 

(in 1780 and 1783), six years later the opera was 

revived (parallel ta Guardaso ni's production), the 

poster announcing 'the once favourite tragic

comic opera'. Another reworking, from 1803, was 

also hugely popular and an unquestionable 

success. I t remained in the current repertoire of 

the National Theatre for three seasons, and 

thanks ta the Warsaw troupe' s peregrinarions 

under Bogusławski it was also admired by 

audiences in Vilnius, Kalis z and Poznań. Its stage 

life at the National Theatre concluded with 

a funher revival (following the composer's death) 

in the years 1814-1817. It fell victim ta the more 

popular Polish version of Mo zan's opera, in 

a brilliant translation by Kazimierz Brodziński. 

Unfonunately lost is the score of Albenini's 

opera rhat was formerly listed in an 'Inventary of 

the theatre music of His Royal Highness 

compiled in 1797". The score on which the 

contemporary production is based dates probably 

from 1792 and is held in the library of the 

Conservatario Luigi Cherubini in Florence. This 

later version rnay therefore differ considerably 

from the original version, if only for the reason 

that the Benati/ da Ponte libretta was al ready in 

existence. The question as ta whether Albenini 

was familiar with the music of Gazzani ga and 

Mozart when producing successive reworkings of 

his opera is materia] for a separate study. 

Albenini's Don Giovannz rnust have been 

familiar outside Poland, as fragments of the opera 

(including the duettino between Lisetta and 

Ercolino - in the later version an aria given ro 

Tiburzio - 'How often, at the window' ['Quante 

volte alla finestra' J from Act I and the Sinfonia) 

can be found in Berlin, Kaliningrad and Rome. 

The opera's popularity in Poland is attested 

by two extant manuscript fragments: the opening 

number 'Fishermen, don 't delay' ['Pescatari, dove 

siete'J and the finale from Act II 'The power of 

terrible thoughts' ['D'orribili pensieri turba']. 

There are fundamenral differences in the 

character of Don ] uan between the operatic 

settings: with Albenini he is more sympathetic 

and less cynical, ev incing spiritual turmoil and 

a fear of death; through his boundless devotion 

ta love, he is even appealing (aria 'Unhappy 

where I has ten' ['Infelice, ove m'affretta'] ). The 

uncomprornising libeninism of the Don that is 

a consistent fearure throughout Mozan's opera 

is transferred in parts of Albenini's work (ar ia 

'Beautiful girls ['Belle ragazze']) ta Leporello's 

counterpart, the servant Ercolino (Ombrino). 

The vocal pans of Albenini's opera demand 

considerable ski ]] (e.g. the part of Donna Anna 

in the Finale of Act I). Also interesting are the 

choruses: the first (double) chorus accompanying 

the opening tempest 'The surges of the angry 

waves', then the 'Hellish furies' chorus 

accompanying Donna Anna's irnpressive aria 

'Those, which dogged Orestes', and the closing 

chorus in the Heli sce ne, 'Midst ravin g Furies 

and sinful bodies ' . In Act I, the imposing aria 
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Tli break your little bones ' is sung by Tiburzio, 

soon after the delightful duet between Lisetta and 

Ombrino Tm not like other maidens' I 'You've 

had fun at his expense'. 

The Pesaro-bom Gioacchino Albenini 

(b. 17 48) spent many years of his life in Poland, 

probably mostly in Warsaw. Here he found work, 

married a Polish girl (Marianna Kobendowska), 

staned a family, and gained recognition and 

rcnown. We know little of where and under 

whom he received his musical training, as he first 

appears in the hisrory books as a 'maestro di 

capella' in Pesaro - a rwenty-four-year-old whose 

musical intermezzi La Cacczatnce brillante, 

ta poetry by Gregorio Mancinelli, were produced 

by the Teatro di Tordinona in Rorne, in 1772. 

In that same year - an unfonunate year for 

Poles (the First Partition) - he arrived in Poland. 

It is difficult ta establish his reasons for leaving 

Italy and ta whom he travelled on that nonh

-bound journey. Neither do we know what he did 

for the next eight years, up ta 1780. It is likely 

that he was engaged as a court musician by some 

Polish magnate. In the years 1773 and 1777 he 

could be heard in public concerts in Warsaw. As 

well as performing, he wrote occasional musical 

intermezzi for stage plays, and only in 1780 taok 

up the responsible position of chapel-master ta 

Duke Karol Radziwiłl in Nieśwież'. 

Ais o in 1780 the I ta lian version of his opera 

was performed in Warsaw. Albertini must have 

drawn attention to himself at rhat time, given that 

two years later he taok up an equivalent post 

at the royal court in Warsaw, becoming 'rnałtre 

de chapelle de Sa Majem' le Roi de Pologne'. 

His duties as cha pel-master to King Stanislaus 

Augustus included leading concens at the royal 

castle in \'Varsaw, at the king's summer residence 

in the Royal Baths Park and also during counly 

events held outside Warsaw. He was also 

responsible for acquiring new rcpenoire and 

doubtless also composing his own. Of this 

output, few traces remain in Poland: a Mzssa 

solemnis m F (s ic) performed on 4 November 



1781 in the collegia te church of St John and a year 

later in the Au gust ine church on ul. Pi wna 

(the Kunr:r \X/arszawsk z notes irs performance 

in ~/arsaw as late as 1830), a threc -movement 

Symfonia zn Es and a fragment of an Offertori um 

in B, doubdess written for the collegiatc chapel. 

Gioacchino Albenini remained royal chapel

-masrer bard y two and a half years. In 1785 

he entered the se rvice of th e king's neph ew, 

Stani~ ław Poniarowsk i. An arisrocrat known 

for hi s aes thetic-an isric tastcs, Poniatows ki 

doubtless provid ed him with morc stable 

financia l conditions and greater opponuniti es ro 

gain Europe-wicie popularity. Such is indicated by 

success ivc premi eres of Albenini 's operas in 

H am burg (Ctrce und Ulisses, 1785) and Rome 

(Vlrgmza, 1786, Sclpzone afncano, 1789), and also 

numerous concen journeys. The lifelong salary 

frorn th e king's nephcw allowed the composer to 

work in grearer peace. Di viding hi s time between 

I tal y and Pol and, he wrote, produced and 

published a succcss ion of works . In 1790, on th e 

an111 ve rsary of the elcction of Stanislau s 

Augustu s, he wrotc an occasional canta ta for rwo 

choirs; around thi s time, he al so rewrotc D on 

Gi ovann i. Albertini rcturned to Poland for good 

in 1803. H e occasionally led concerrs, directed 

the Warsaw Singing Academy (est. 1805) and 

gave lesso ns. The National Theatre in Warsaw 

gave seve ra! performances of his va udevill e 

Kapelmajster polskz [The Polish chapel-master], 

to words by Ludwik Drnusznvski . He died 

in Warsaw in 1812. 

With time, the music scenc's aesthetic 

evolved. I n Warsaw, Józef Elsner had al ready bee n 

workin g intcnsely for a number of years. In hi s 

Sumanusz, Elsner charac terised the music of 

Albcrrini: 'His works lac ked ncirh er the most 

beautiful melodies nor aes thetically devised and 

elaboratcd movements. Also, none of hi s closer 

acqua1ntances denied hi s geniu s and his 

theoretical knowled ge of music'. 

Mo za rt 's rnastcrpi ece ultirn ate ly ousted 

Albenini's version of th e story of th e seducing 

Spanish grandee from the stage. H owever, his 

figurc and omput forge d for th emse lves a 

significanc e place in the history of Polish musical 

theatre and culture. All these years later, 1t 1s 

worth revis iring Albenini and bringing him 

ro th e attenr ion of Polish music- lovers . 

Marta Pielech 

; And r1.e j C hoJk owsk i, 'G ioacchin o A lbc rrini i jego D on G 10\·,:mni ' [Gioacch in o Albertini and hi > D rm Gw<::anm J, in 

Recepc;a wzorÓ<~· 7-doskich ·::·polskie; kwltmze muzycznej. O f;;:iecenie [The receprion of lralian work s 1n Polish mu sica l 

cul tu re. The Enlighrenment] (Warsaw, 199 1) . 

'Karyna Wicrzb1cb, Źródła do IJ1S rnrti ll':itrn ' .11v .• 1:~·.<k1egu I Sources fo r rhc hi .,tory o f the Warsaw sragc J, part r 
(\X1roc bw, 1951). 

' Alina Żórawska-Wit kows k.1, Muzyka rlil dworze 1 ;~: te,urzc Sta111sl11~;.'<1 Augusta [M u, 1c ar th e courr and in rh c rhca rre 

of Sranislam Au gusru sl ('\'a rsa w, 1995) . 
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Zespół Solistów Warszawskiej Opery Kameralnej 
Soloists Ensemble of the Warsaw Chamber Opera 

sopr:iny ;' ;;,)pr;"Jl1l'> 

Aleksandra Biskot, Sylwia Krzysiek, Ewa Kuryłowicz, Teresa Tippe, Anna Wyrzykowska 

alty I al ws 

Zuzanna Klementowska, Ewa Puchalska, Ewelina Rzezió.ska, Dorota Solecka, Maja \Vojnarowicz 

rcnory I rcnors 

Jakub Grabowski, Andrzej Jaworski, Andrzej Marusiak, Marek Sadowski 

basv , basse, 

Krzysztof Matuszak, Andrzej Milewski, Marek Wawrzyniak, Grzegorz Zychowicz 

Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej 
Early lnstruments Ensemble of the Warsaw Chamber Opera 

Musicae Antiquae Collegium Varsoviense 

1 skrzypce I iir, r viuli11' 

Maria Papuzińska-Uss - konccrtm isrr: I b1der 

Grzegorz Lalek - z-ca koncertmistrza / <lssoc iare leacler, Maria Dudzik - : -ca koncertmisrrza I assucic1re kaJcr 

Ewa Chmielewska-Zorzano, Ludmiła Piestrak, Natalia Moszumańska 

Il skrzypce . s.:cl>nd violins 

Anna J óźwiak - koncertmisrr: I b 1der 

Juliusz Żurawski, Magdalena Kuźmińska, Radosław Kamieniarz, Anna Piątkowska 

ciltówki I vk1las 

Violetta Płużek, Michał Druś, Marcin Stefaniuk, Karolina Druś 

w1nloncze le f ce llos 

Tomasz Frycz - inspckt,.ir I persrnrnel lll<li1<1ge r 

Jakub Kościukiewicz, Paweł Muzyka, Maciej Łukaszuk 

hintraba~ I dnuhle-hrss 

Grzegorz Zimak 

fle ty I flu tes 

Paweł Ksi<1żkicwicz, Małgorzata Wojciechowska 

nbnje I nhne' 

Marek Niewicdział, Rafael Gabriel Przybyła, Marek Roszkowski 

kl,1rnety I .: larinet> 

Robert Sebesta, Robert Michalski 

fagoty I ba::\St.llHI ~ 

Kamila Marcinkowska, Mariusz Kreft 

rogi , hnrns 

Krzysztof Stencel, Dominika Stencel 

rr<1bki / m1111pers 

Jacek Brzózka, Arkadiusz Semik 

kotly I rim pa111 

Jarosław Kopeć 

klawesyn I harpsichorJ 

Lilianna Grobelny, Dagmara Dudziń ska 
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