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Baldassare Galuppi w Polsce 
i w Warszawskiej 

Operze Kameralnej 

Baldassare Galuppi, kompozytor wenecki, uro

dzony w 1706 roku, odznaczał się talentem mu

zycznym oraz niezwykłą pomysłowością i praco

witością w upowszechnianiu wytworów tegoż 

talentu. 

Do wystawiania oper Galuppiego w Warszawie, 

za życia kompozytora, przyczynilo się otwarcie 

w stolicy w 1748 roku pierwszego publicznego te

atru zwanego Operałnią, w którego repertuarze 

znajdowało się wiele oper włoskich kompozyto

rów tego okresu. W roku 1766 odnotowaliśmy 

w Warszawie przedstawienie opery Galuppiego 

La calamita de'cuorz, do tekstu Carla Goldoniego, 

której prapremiera miała miejsce w roku 1752. 

W tymże roku pojawiły się w Operalni jeszcze trzy 

dalsze dzieła Galuppiego: Il filosofo di campagna 

(opera napisana w 1754, także z tekstem C. Gol

doniego), Il marchese villano do libretta P. Chiari 

(skomponowana w roku 1762) oraz Le nozze di 

Dorina, wykonana po raz pierwszy w roku 1755. 

Rok 1776 ukazuje w Warszawie operę Camante di 

tutte z roku 1760, z librettem syna kompozytora, 

Antonia Galuppiego. 

Osobą, która przyczyniła się do upowszechnie

nia tych, znanych z przeszłości, oper Baldassare 

Galuppiego, był obecnie Giovanni Pampiglione -

znawca teatru włoskiego, w tym komedii w stylu 

commedia dell'arte. Artysta ten - absolwent Aka

demii Teatralnej w Warszawie - przedstawił, przed 

dziesięciu laty w Warszawskiej Operze Kameral

nej, Baldassare Galuppiego L'amante d1 tutte, we 
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własnej reżyserii, oraz O. Vecchiego J;Anfipamas

so, na inaugurację, jesienią 2000 roku, obcho

dów 400-lecia opery w Warszawskiej Operze Ka

meralnej. Wyreżyserowal także dwie pozycje 

G. Rossiniego: La cambiale di matnmonio oraz Se
miramide. 

W prezentowanej obecnie w Warszawskiej 

Operze Kameralnej, na zakończenie roku 2009, 

premierze opery Il filosofo di campagna, Giovanni 

Pampiglione odnalazl autograf tej opery w wenec

kiej Biblioteca Marciana oraz jest autorem odczy

tania tekstów włoskich i opracowania redakcyjne

go recytatywów wraz ze skrótami, a także ich 

przygotowania do wykonania z premierowym skła

dem solistów. 

Stefan Sutkowski 
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Baldassare Galuppi in Polonia 
e all'Opera da Camera di Varsavia 

Baldassare Galuppi, il compositore veneto nata 

nel 1706, era dotato di un talenta musicale e di 

un'enorme creativita ed operosita a popolarizzare 

i prodotti del suo talenta. 

Le opere di Galuppi potevano essere 

rappresentate a Varsavia, il compositore vivente 

ancora, perche nel 1748 e stata sono il primo teatro 

pubblico detto Operalnia, il cui repertorio 

contendeva numerose opere dei compositari italiani 

dell'epoca. Nel 1766 a Varsavia, era rappresentata 

!'opera su libretto di Carlo Goldoni Calamita 

de'cuori, cui la prima italiana ha avuta luogo 

nel 1752. L'anno stesso, all'Operalnia erano 

rappresentate tre alt re opere di Galuppi: Il filosofo 

di campagna (scritta in 1754, anche quella su libretto 

di C. Goldoni), Il marchese villano su libretta di P. 
Chiari (com posta nel 1762) e Le nozze di Dorina, 

un'opera rappresentata per la prima volta nel 1755. 

Nel 1776 Varsavia ha vista J;amante di tutte, I' opera 

scritta nel 1760 su libretta cui l'autore era il figlio 

del compositare, Antonio Galuppi. 

Al giorno d'oggi, colui che ha contribuito 

a popolarizzare queste - famose in passa to - opere 

di Baldassare Galuppi, era Giovanni Pampiglione, 

un grande conoscitare del teatro italiano, 

e particolarmente di commedia dell'arte. L'artista -

laureato dell' Academia del Teatro di Varsavia - dieci 

anni fa all'Opera da Camera di Varsavia ha messo 

in scena L'amante di tutte di Baldassare Galuppi 

e L'Anfiparnasso di O. Vecchi, per l'inaugurazione 

delb celebrazione, d'autunno 2000, del 

quattrocenresimo annivers:irio dell' opera all'Opera 

da Camera di Varsavia. Egli h;:i anche messo in scena 
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due titoli di G. Rossini: La cambiale di matnmonio 

e Semiramtde. 

La nuova rapresentazione dell' opera Il filosofo 

di campagna, cui prima e prevista all'Opera da 

Camera di Varsavia alla fine del 2009, deve molto 

a Giovanni Pampiglione come riscopritore del 

autografo di questa opera nella Biblioteca Marciana 

di Venezia. E anche lui chi ha decifrato gli testi 

italiani e n'ha elaborato i recitativi - includa la 
redazione dei tagli - ed ha poi lavorato la loro 

interpretazione coi solisti della prima. 

Stefan Sutkowskt 

(Tłumaczenie: Dorota Sawka) 
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Domenico Carboni 
Galuppi i jego Filosofo di campagna 
od Wenecji po Wschodnią Europę. 

Muszę pogratulować panu Sutkowskiemu pomy

słu, by wystawić Il filosofo di campagna („ Wiejskiego 

filozofa") posługując się rękopisem przechowywa

nym w Biblioteca Marciana w Wenecji, i Giovannie

mu Pampiglione, który odnalazłszy go, stworzył swo

ją bardzo osobistą adaptację recytatywów, jak 

na wytrawnego znawcę weneckiego teatru komicz

nego przystało. Biblioteka znajduje się bardzo bli

sko Bazyliki Św. Marka, gdzie Galuppi był kapelmi

strzem. Przechowywana jest w niej obszerna 

dokumentacja chwalebnej epoki muzycznej osiem

nastowiecznej Wenecji. To jakby przebyć wirtualnie 

dawny szlak z Wenecji do Wschodniej Europy. 

Wenecja Vivaldiego, Galuppiego, Marcella, Al

binoniego i innych była największym centrum pro

dukcji muzycznej w Europie, a jednocześnie naj

bliższym Wschodowi miastem na Półwyspie 

Włoskim nie tylko ze względu na położenie geo

graficzne, lecz także poprzez stosunki handlowe. 

Wciąż jeszcze była miastem bardzo bogatym i po

tężnym, pomimo postępującego upadku. Sztuki 

rozkwitają tam, gdzie kwitnie dobrobyt, korzysta 

na tym zatem również twórczość muzyczna. Po

nieważ Wenecja była republiką, mieszczaństwo by

ło potężne i liczne, koch:1ło muzykę i teatr. Przed

siębiorczość wpływa zatem również na muzykę. 

To w Wenecji powstał pierwszy płatny teatr w hi

storii - San Cassiano - w roku 1637, a powodze

nie tego przedsięwzięcia przyczyniło się do otwar

cia licznych teatrów, których liczba w wieku 

osiemnastym przekroczyła pięćdziesiąt. Z Laguny 
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Weneckiej wyruszyła operowa emigracja, która, po

czynając od Wiednia, rozprzestrzeniła się po całej 

Europie Północno-Wschodniej aż po Pragę, War

szawę i Sankt-Petersburg. 

Baldassarre Galuppi jest kompozytorem z po

kolenia następców Vivaldiego. Urodził się na wy

spie Burano, położonej w Lagunie Weneckiej, w ro

ku 1706; dlatego zyskał przydomek „Buranello". 

Jego ojciec był golibrodą, lecz także skrzypkiem

-amatorem i to właśnie ojciec udzielał mu pierw

szych lekcji muzyki. Jako ulubiony uczeń Antonia 

Lottiego, kapelmistrza u Świętego Marka, Galup

pi został jego zastępcą w roku 1740, by w 1762 za

stąpić go na stanowisku. Przeprowadził w kapeli 

radykalne reformy: odesłał na emeryturę nieprzy

datnych już śpiewaków i muzyków przyjmując 

na ich miejsce nowych, ustalił liczbę członków ze

społu, wyznaczył odpowiednie pensje ... Trwałą sła

wę przyniosła mu opera buffa. Pozostał już 

przy tym gatunku, odniósłszy wpierw sukcesy 

w melodramacie „serio". Decydująca była współ

praca z Carlo Goldonim, którego libretta aż dwa

dzieścia razy zostały przez Galuppiego opatrzone 

muzyką. Wielki komediopisarz przeniósł do swo

ich librett charaktery ze swych komedii, gdzie ele

menty sentymentalne i wzniosłe idą w parze ze 

szczerym, realistycznym komizmem. Jest wśród 

nich Il filosofo di campagna ... Ta opera została wy
stawiona w Teatro San Samuele w Wenecji 26 paź

dziernika 1754 roku. Odniosła natychmiast ogrom

ny sukces, pozosując u szczytu powodzenia przez 

około trzydzieści lat, co na owe czasy było istot

nie czymś wyjątkowym. Zasługa to werwy znako

mitych wersów Goldoniego i żywej, zmiennej 

muzyki „Buranella". Natychmiast została ona „wy

eksportowana" na całą Europę, oczywiście przez 

zespoły włoskie. Na przykład przez komp:mię im

presariów weneckich Pietro i Angelo Mingottich, 

dwóch braci, którzy działali to razem, to znów od

dzielnie w najróżniejszych miastach europejskich 

obszaru kultury anglo-niemieckiej. 

Na Wschodzie działała kompania Giovanniego 

Kmisty Loc:nellego, mediolańczyka, lecz wenecja-
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nina z wyboru. To Locatelli uczynił Galuppiego 

znanym w Rosji, dokąd przeniósł się z całym swo

im zespołem - do Sankt-Petersburga i do Moskwy, 

dzięki poparciu carycy Elżbiety. Wiejski filozof zo

stał wystawiony w Sankt-Petersburgu 5 wrze

śnia 1758 roku, po nim inne dzieła spółki Galup

pi-Goldoni. Stalą i entuzjastyczną bywalczynią tych 

przedstawień była księżniczka Sofia, która cztery 

lata później zostanie koronowana na carycę pod 

imieniem Katarzyny II. Sława Galuppiego była tak 

wielka, Że Katarzyna II natychmiast po wstąpieniu 

na tron rozpoczęła Żmudne pertraktacje z wenec

kim Senatem, by móc „wypożyczyć" Buranella 

na trzy lata na swe usługi. Galuppi spędził zatem 

w Sankt-Petersburgu trzy lata jako kapelmistrz 

dworu i dyrektor cesarskiego teatru, zachowując 

jednak posadę (i odpowiednią pensję) u Św. Mar

ka, odnosząc teatralny sukces w swojej szczęsnej 

egzystencji. 

Grudzień 2009 

(Tłumaczenie: Dorota Sawka) 
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Domenico Carboni 
Galuppi 

e il suo Filo sof o di campagna 
da Venezia all'Europa dell'Est 

Mi devo complimentare per l'idea del M0 Sutkovski 

di rappresentare Il filosofo di campagna servendosi del 

manoscrino conservato nella Biblioteca Marciana di 

Venezia, e con Giovanni Pampiglione, che dopo averlo 

li ' ritrovato, Io ha elaborato in un suo personalissimo 

adattamento dei recitativi, da raffinato conoscitore 

del teatra comico veneziano, quale e'. La Biblioteca 

e molto vicina alla Basilica di S.Marco dove Galuppi 

era maestro di Cappella. Conserva molti documenti 

della gloriosa epoca musicale settecenresca di Venezia. 

E' come se si ripercorresse virtualmente un amico 

percorso da Venezia all'Europa dell'Esr. 

La Venezia di Vivaldi, Galuppi, Marcello, Albinoni, 

eccetera, era il piu grande centro di produzione 

musicale d'Europa ed era la citta della penisola italica 

pili vici na all'Est non solo geograficamente ma anche 

per rapponi commerciali. Era una citta ancora molto 

ricca e potente, nonostante la sua progressiva 

decadenza. Le ani fioriscono laddove abbonda la 

ricchezza e quindi anche la produzione musicale se 

ne giova. Poiche era una repubblica la classe borghese 

era potente e numerosa e amava la musica e il teatra. 

I..:imprenditoria quindi influenza anche la musica. 

E a Venezia che nasce il primo teatro a pagamento 

della storia, il San Cassiano nel 1637, il cui successo 

favorl l' apertura di molti teatri che nel Settecento 
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arrivarono a superare la cinquantina. Pani dalia laguna 

veneta una emigrazione operistica che, facendo 

capo a Vicnna, si irradio a ventaglio per tutta 

]'Europa del Nord Est, fino a Praga, Varsavia 

e a S. Pietroburgo. 

Baldassarre Galuppi e un compositore della 

generazione successiva a Vivaldi. Nacque a Burano, 

un'isola della laguna veneta, nel 1706; per questo fu 

soprannominato il "Buranello". Il padre era un 

barbiere ma era anche un violinista dJettante e proprio 

dal padre ricevette le prime lezioni di musica. Allievo 

prediletto di Antonio Lotti, maestro di cappella 

a S. Marco, divenne il suo vice nel 1740 e nel 1762 Io 

sostitul come maestro. Con lui vi fu una radicale 

riforma della cappella: fece pensionare cantanti 

e suonatori ormai inetti introducendone dei nuovi, 

fisso il numera dei membri, determino i rispettivi 

stipendi ... Fu ]'opera buffa a dargli fama duratura. 

Vi approdo dopo essersi affermato nel melodramma 

"serio". Determinante fu la collaborazione con Carlo 

Goldoni del quale mise in musica 20 libreni. Il grande 

commediografo trasferl nei suoi libretti i caratteri 

delle sue commedie dove elementi sentimentali 

e patetici si alternano ad una comicita schietta 

e realistica. Fra questi vie Jl filosofo di Campagna ... 
Quest' opera fu rappresentata al Teatra San Samuele 

di Venezia il 26 ottobre 1754. Ottenne subito un 

clamoroso successo restando in auge per una trentina 

d'anni, cosa per quei tempi veramente eccezionale. 

Merito della verve dei briUanti versi goldoniani e della 

vivace e varia musica del "Buranello". Fu subito 

"esportata" in tutta Europa, ovviamente da compagnie 

italiane. Per esempio quella degli impresari veneziani 

Pietro e Angelo Min goni, due fratelli che operarono 

ora assieme ora separatamente neLle piu disparate citta 

europee dell'area culturale angło-tedesca. 

All'Est operava quella di Giovanni Battista 

Locatelli, milanese ma veneziano di adozione. Fu 

Locatelli a fare conoscere Galuppi in Russia, dove si 

era trasferito con tut ta la compagnia, a S. Pietroburgo 

e a Mosca, grazie aJl'appoggio della zarina Elisabetta. 

Jl filosofo di campagna fu rappresentato 

a S. Pietroburgo il 5 settembre 1758 seguito da altre 
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opere di Galuppi-Goldoni. Spettatrice assidua ed 

entu siasta era la principessa Sofia che quattro anni 

dopo sara incoronata zarina col nome di Caterina IL 

La fama di Galuppi era tanta che subito dopo 

l'insediamenro Caterina II avvió laboriose trattative 

con il Senato veneziano per avere "in prestito" per 

tre anni a] suo servizio il Buranello. Galuppi trascorse 

quindi tre anni a S. Pietroburgo come maestro della 

cappella di corte e direttore del teatra imperiale, 

conservando pero il posro ( e il relativo stipendio) 

a S. Marco, nel teatrale trionfo della sua fortunata 

es1sten za. 

Dicembre 2009 
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Kto choć rn w życiu miał szczęście wi

dzieć Wenecję, mógł przejść się jej ulicz

kami i mostami, podziwiać znienacka 

napotkane placyki wyglądające jak dekoracje teatral

ne, by w końcu trafić na olśniewający pięknem plac 

św. Marka, z pewnością doznał tego szczególnego 

uczucia, iż ponad setkę wysepek tworzących prze

strzeń miasta wypełnia nie sama architektura, ale 

i muzyka. Wciąż obecny jest tu duch Claudia Mon

teverdiego, Antonia Vivaldiego i wielu jeszcze 

innych sławnych, oraz zapomnianych twórców. 

Atmosfera tego miasta sprawia, Że nawet fryzjer 

po pracy bierze z zadowoleniem do ręki skrzypce by 

pograć dla przyjemności. W takiej właśnie rodzi

nie 18 października 1706 r. w Bu rano koło Wenecji 

urodził się Baldassare Galuppi, zwany Il Buranełlo . 

Zamiłowanie muzyczne miał po ojcu, który też był 

jego pierwszym nauczycielem. Marzeniem chłopca 

było jednak zostać kompozytorem, i to twórcą 

oper, formy, która wówczas święciła prawdziwy 

tryumf popularności . Nic dziwnego, Że w wieku 

szesnastu lat skomponował Baldassare swą pierw

szą operę La fide nell'inconstanza ossia Cli am lei 
ri·vali. Zamiast jednak wymarzonego sukcesu i sła

wy wystawienie jej w Chioggi i Vicenzy przynio

sło młodemu twórcy rozczarowanie i kompletne 

niepowodzenie. Nie można jednak twierdzić, Że ta 

pierwsza próba była tylko świadectwem dyletan

tyzmu. Musiała w niej tkwić jakaś iskra talentu, 

skoro znany kompozytor wenecki Benedetto 

Marcello namówił młodego zapaleńca do podjęcia 
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poważnych studiów muzycznych u Antonia Lot

tiego. Baldassare studiował u niego gn; na klawe

synie, by wlaśnie jako klawesynista zacząć zawo

dową pracę w Teatro della Pergola we Florencji. 

Po dwóch latach wrócił jednak do Wenecji, by 

współpracować z G. B. Pescettim nad nowymi ope

rami. Wystawienie w 1729 r. opery Dorinda przy

niosło mu wymarzoną sławę. Od 1740 r. Galuppi 

pracował jako maestro di musica w Ospedale dei 

Mendicami . 

Sukces sceniczny opery Dorinda ośmielił 

Galuppiego do podjęcia podróży do Londynu . 

W King's Theatre wystawiono kolejno jego opery: 

Penelope, Scipione zn Cartagine, Enrico, Sirbace, 

które odniosły pełen sukces. Po dwuletnim poby

cie w Anglii powrócił jednak Galuppi w 1743 r. 

do Wenecji. Tu, w 1748 r. został wicekapelmistrzem, 

a następnie w 1762 r. kapelmistrzem w kościele 

S. Marco. Wprawdzie pełnione funkcje w jednej 

z najwspanialszych świątyń Italii obligowały go 

do komponowania muzyki religijnej, jednak roz

głos i sbwę europejską przyniosły mu opery buf

fa takie jak: l'Arcadia in Brenta, Arcifanfano re dei 

matti, Il filosofo d1 campcigna, La ccimerierci spirito

sci skomponowane do librett czołowego dramatur

ga włoskiego tych czasów - Carla Goldoniego. 

Wplyw Goldoniego przejawia! się także w specy

ficznym komizmie nie pozbawionym ostrej iro

nii, ale i finezji psychologicznej postaci. Ta cecha 

w muzyce Galuppiego odróżnia go od tak charak

terystycznych dla twórców całej szkoły neapoli

tańskiej i jego nauczyciela A. Lottiego dominacji 

frazy szerokiej, śpiewnej, pomyślanej jako miejsce 

popisu wokalnego śpiewaka. Postaci drugoplano

we, wypełniające s\vymi glosami dotąd raczej fi
nały, w operach Galuppiego biorą pełnoprawny 

udział w akcji całej opery. Oto dlaczego m.in. dzie

ła sceniczne tego kompozytora wystawiało wiele 

teatrów włoskich we Florencji, Rzymie, Wenecji, 

Reggio Emilia, Turynie. W Wenecji w 1761 r. wy

stawiono operę L'cimcinte di tutte z librettem syna 

kompozytora Antonia Galuppiego. Opera ta była 

również wystawiona w Warszawie w 1774 r. 
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W latach 1765-1768 Baldassare Galuppi prze

bywał w Sankt Petersburgu na zaproszenie carycy 

Katarzyny II. Komponował tu opery seria, kanta

ty, a także szereg utworów przeznaczonych dla 

kościoła prawosławnego. Zajmował się także pe

dagogiką. Jego uczniem był Dymitr Bonniański, 

czołov.ry twórca wokalnych koncertów cerkiew

nych. Po wyjeździe Galuppiego z Petersburga Bort

niański podążył za swym mistrzem do Wenecji, 

gdzie Galuppi podjął obowiązki kapelmistrza w ko

ściele S. Marco, oraz w Ospedale degli Incurabili 

jako maestro di coro. Zmarl w Wenecji 3 stycznia 

1785 roku. 

Spuścizna kompozytorska Gałuppiego liczy 

ponad sto oper buffa i seria, około 30 oratoriów 

komponowanych przeważnie db weneckich kon

serwatoriów, w których uczył muzyki, utwory 

kościelne (msze, psalmy, nieszpory, litanie) oraz 

kilkanaście koncertów chóralnych należących do 

okresu petersburskiego. Ponadto pozostawił wie

le symfonii, koncertów, muzyki kameralnej, sonat, 

utworów klawesynowych. 

Z biegiem lat twórczość Galuppiego popadła 

w zapomnienie. Od pewnego czasu notuje się 

jednak wzrost zainteresowań jego operami buffa, 

doskonale charakteryzującymi styl neapolitański, 

oraz muzyką kameralną. Zwłaszcza jego sonaty 

klawesynowe, będące ważnym ogniwem w rozwoju 

tej formy - między sonatą da chies:i a sonatą kla

syczną, trzyczęściową - coraz częściej przyciągają 

uwagę wykon:iwców. 

Tadeusz /vlciciejewski 
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Baldassare Galuppi 
1706-1785 

IL FILOSOFO 
DI CAMPAGNA 

(Filozof wiejski) 

Dramma giocoso per musica 
Opera komiczna 

Oryginalna włoska wersja językowa 

Libretto 

Carlo Goldoni 

Premiera 

30 grudnia 2009, godz. 19.00 

Teatr Warszawskiej Opery Kameralnej 

Reżyseria 

Jitka Stokalska 

Kierownictwo muzyczne 

Tadeusz Karolak 

Scenografia 

Marlena Skoneczko 
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Wykonawcy 

EUGENIA, niezamężna córka Don Tntemia 

Justyna Reczeniedi - sopran 

RINALDO, szlachcic zakochany w Euge1111 

Mateusz Myrlak- tenor 

N ARDO, bogaty wieśniak zwany Filozofem 

Tomasz Garbarczyk- tenor 

LESB/NA, poko;ówka w domu Don Tntemia 

Marzanna Rudnicka - sopran 

Don TRITEMIO, mzeszcz.tmin mieszka;qcy na wsi 

Andrzej Klimczak - bas 

LENA, siostrzenica Narda 

Aleksandra Bi skot - sopran 

CAPOCCHIO, notariusz wioskowy 

Krzysztof Kur - tenor 

Mimowie - Jerzy Klonowski, Andrzej Pankowski 

Zespół Instrumentów Dawnych 

Warszaws kiej Opery Kameralnej 

Musicae Antiquae Collegium Varsoviense 

Asystent reżysera 

Lidia Juranek 

Inspicjem 

Renata Tokarska 

Dyrygent 

Tadeusz Karolak 
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STRESZCZENIE AKCJI 

Akt I 

Scena 1 

Ogród przy domu don Tritemia. Eugenia z gałqzkq 

jas1ninu w ręce, Lesbina z różq. 

Eugenia przechadza się ze swoją pokojówką 

Lesbiną po ogrodzie okalającym dom jej ojca, don 

Tritemia. Dziewczęta zachwycają się pięknem trzy

manych w ręku gałązek jaśminu i róży, ale wiedzą, 

że n:ijpiękniejsze n:iwet kwiaty więdną. Tak somo 

przemija wdzięk i uroda kobiet, a to ona pociąga 

przecież mężczyzn. „Basta, basta" - urywa melo

dię Eugenia - „ta piosenka wprawia mnie w melan

cholię" . „Przeciwnie - odpowiada Lesbina - „po

winna ją pani śpiewać jak najczęściej, aby uniknąć 

losu zwiędłej róży." Eugenia wyjaśnia powód me

lancholii : ojciec chce ją wydać za wieśniaka Nar

da, ona woli śmierć, nie ma jednak odwagi powie

dzieć o tym ojcu. Szczęśliw:i bybby ze szbchcicem 

Rinaldem, on też ją kocha. Lesbina postanawia dzia

łać: przysłuży się swojej pani sprytem i rozumem. 

Eugenia śpiewa o swoim cierpieniu: jeżeli ma być 

daleko od ukochanego, nikomu nie odda swego ser

ca (aria Se perde il caro lido). 

Scena 2 

Lesbina, późnie7 don Tritemio. 

Lesbina użala się nad losem swojej pani. Wcho

dzi don Tritemio interesując się niedwuznacznie 

młodą pokojówką. Dziewczyna przekomarza się 
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z nim, śpiewając canzonetty o ogrodowych w;uzy

wach: rzodkiewce, cykorii i sałacie. Pan powinien 

pomyśleć raczej o panience, która jest jak owoc 

dojrzały gotowa do zerwania. Tritemio oznajmia, 

Że ma już męża dla Eugenii - to N ardo. 

Scena 3 

Don Tritemio, późnie; Rinaldo. 

Zawiedziony Tritemio obmyśb, jak zdobyć Les

binę mimo jej niechęci. N a razie chce doprowadzić 

do małżeństwa Eugenii. Nardo wydaje mu się do

brą panią dla córki: jest bogaty, wprawdzie chłop, 

ale bardzo uczony. Nie na darmo nazywają go we 

wsi filozofem. Wchodzi Rinaldo, przedstawia się: 

jest szlachcicem, ma całkiem spore dobra obok wło

ści don Tritemia i prosi o rękę Eugenii. Tritemio 

odmawia. Dlaczego? „Ponieważ tak chcę" - odpo

wiada (aria La mia ragi on e questa). 

Scena 4 

Rinaldo sam 

Wzburzony Rinaldo miota się między gniewem 

i miłością, ale nie opuści Eugenii (aria Taci, amor, 

nel seno mio) . 

Scena 5 

Wie;ski pejzaż. Wchodzi Nardo z rydlem, 

w towarzystwie chłopów. 

Nardo wyśpiewuje hymn o pracy, po której 

można jeść i bawić się wesolo (aria Al lavoro, alla 

campagna). Nigdy nie zamieni motyk, młocarni, 

grabi, rydli i pługów na uciechy miasta . 

Scena 6 

Lena z Nardo . 

Lena, siostrzenica Narda, jest znudzona życiem 

na wsi. Chciałaby, żeby wuj wydał ją już za mąż, 

najlepiej za mieszczanina, który by ją kochał i miał 

odpowiedni dochód. Nardo nie ufa mieszczanom, 
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mają niewiele grosza, a wiele zachcianek i wcale nie 

kochają swoich Żon. Don Tritemio jest mieszcza

ninem, ale właśnie przybył na wieś , bo w mieście 

nie było mu dobrze. Nardo poślubi jego córkę, bo 

podoba mu się i sam don Tritemio, i posag Euge

nii.] ej samej jeszcze nie widział, dopiero co przy

jechała na wieś. „Żeń się, panie wuju, ale miej 

nad biedną sierotą litość" - śpiewa Lena (aria Dl 
questa poverella abbiate carita). 

Scena 7 

Nardo daje lekcję swojej siostrzenicy. Rozwa

ża meandry ludzkich pragnień: wieśniak chce zo

stać mieszczaninem, mieszczanin szlachcicem, ten 

sięga jeszcze wyżej. A z wysokiego drzewa spaść 

łatwo ... Lepiej wyjść za wieśniaka (aria Vedo qu

ell'albero ). 

Scena 8 

Salon w domu don Tritemia. Eugenia i Rinaldo. 

Eugenia oddaje swoje serce Rinaldo i to mu si 

mu na razie wystarczyć, ojciec przeznaczył ją dla 

Narda. 

Scena 9 

Lesbina, Eugenia i Rinaldo. 

Lesbina donosi, że przyjechał Nardo i życze

niem don Tritemia jest, aby Eugenia go przyjęła ja

ko narzeczonego. Co robić? Lesbina postanawia 

wziąć sprawy w swoje reęce. Eugenia i Rinaldo po

winni się tymczasem ukryć, ale nie, nie razem!, od

dzielnie .. . 

Scena 10 

Lesbina, później N ardo. 

Oto i ów bogaty wieśniak. Nie zna Eugenii i na

tykając się na Lesbinę bierze ją za swoją narzeczo

ną. Dziewczyna zresztą bardzo mu się podoba, 

a i on robi na niej dobre wrażenie. Lesbina podej-
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muje grę i udaje zakochaną (ariJ Compatite, szgnor, 

s'io non so). Jednak jako dobrze wychowana pan

na, zawstydzona wychodzi. 

Scena 11 

N ardo, późnzej don Tntemio . 

Wchodzi don Tritemio, wita Narda i zapowia

da nadejście córki.] uż była, właśnie wyszła. Nar

d o ją widział, wydała mu się piękna i chyba się 

w nim zakochała. „Wiwat, wiwat" - cieszy się zdzi

wiony ojciec, który spodziewał się problemów z Eu

genią. 

Scena 12 

Lena, N ardo i don Tritemio, później Lesbina. 

Pojawia się Lena, która chciałaby poznać na

rzeczoną wuja. Tak, trzeba jej poszukać - Trite

mio wychodzi, wpada Lesbina: „O mój ukochany, 

zranił mnie swoją strzałą bóg miłości" - wyznaje 

Nardowi. Czuje się jednak wciąż zawstydzona 

i wstyd nie pozwała jej zostać z Nardem. „ A wła

śnie wchodzi don Tritemio, który nie może zna

leźć córki. „H:l, ha, ha!" - śmieją się Nardo i Le

na . Eugenia tuż przed chwilą wyszła. No cóż, 

Tritemio nie daje za wygraną i jeszcze raz spróbu

je sprowadzić córkę. Wychodzi. Wbiega Lesbina: 

„Pierścionek będzie znakiem naszej miłości. Pręd

ko, prędko." Nardo daje Lesbinie pierścionek, ta 

znów wybiega pod pozorem nieśmiałości, bo nad

chodzi Tritemio, który - oczywiście - nie znalazł 

córki. „Ha, ha, ha!" - śmieją się Nardo i Lena ... 

Eugenia przyjęła nawet zaręczynowy pierścionek! 

Wszyscy są zadowoleni i wyśpiewują swą radość 

w finałowym tercecie. 
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Akt II 

Scena 1 

Pokój w domu don Tritemia. Eugenia i Lesbina. 

Lesbina działa, wkłada pierścionek od Narda 

na palec Eugenii i każe jej odgrywać przed ojcem 

narzeczoną. 

Scena 2 

Don Tritemw, Eugenia i Lesbina. 

Don Tritemio wreszcie znajduje córkę. Dość już 

tego, dlaczego go unika, czy ukrywała się przed nim? 

O, pierścionek! Bardzo piękny! Don Tritemio nie 

spodziewałby się takiego klejnotu u Narda. No cóż, 

chyba znalazł dobrego męża dla córki! Ktoś puka, 

Lesbina wychodzi sprawdzić, kto to. 

Scena 3 

Don Tritemio, Eugenia i powracajqca Lesbina. 

Lesbina oznajmia nadejście jakiegoś kawalera 

w towarzystwie wioskowego notariusza. Eugenii 

mówi, że to Rinaldo i wyprowadza ją z pokoju. 

Scena 4 

Don Tritemio, potem Rinaldo z notariuszaem 

Capocchio. 

Don Tritemio sądzi, Że przybysz będzie chciał 

pożyczyć pieniędzy, ale ze zdumieniem rozpozna

je Rinalda, który chciał żenić się z jego córką. Cze

góż, u licha, chce teraz? Rinaldo chce wciąż Euge

nii, a żeby uspokoić ojca ukochanej, przyprowadził 

notariusza, który potwierdzi jego szlachecki tytuł 

i majątek. Notariusz potwierdza: Rinaldo jest bo

gatym markizem i wywodzi się w prostej linii 

od króla Pepina (aria Nel quattrocento sei posses

sioni). 
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Scena 5 

Don Tritemio i Rinaldo. 

Wywód notariusza robi wrażenie na don Tri

temiu. Już jest skłonny oddać córkę Rinaldowi, ale 

jest pewna trudność ... Rinaldo nie ma obaw o uczu

cia Eugenii, jeśli odmówi, nie będzie miał żalu 

do don Tritemia. „Jestem czlowiekiem dobrego ser

ca, a pańskim sługą, zrobię co się da" - odpowia

da don Tritemio, zacierając ręce, (aria Io son d1 

tutti amico) i wychodzi po Eugenię. 

Scena 6 

Rinaldo, później don Tritemio i Eugenia. 

Rinaldo spokojnie czeka na przyjście Eugenii, 

która właśnie wchodzi przyprowadzona przez oj

ca. „Ten pan chciałby cię za Żonę, co ty na to?" -

pyta don Tritemio. „Jestem najszczęśliwszą ze 

wszystkich kobiet na świecie" - odpowiada Euge

nia. „Proszę uszczęśliwić nas oboje" - błaga Ri

naldo. Tritemio z pewnym wahaniem (wyrzuty su

mienia? - obiecał przecież córkę Nardowi) zgadza 

się i bierze zakochanych za ręce. Ale co to? Na pal

cu Eugenii widzi pierścionek od Narda. „Nie je

stem narzeczoną Narda" - zaklina się Eugenia, ale 

zdumiony Rinaldo nie słucha. 

Scena 7 

Lesbina, Rinaldo, don Tritemio, Eugenia. 

Na nic zdają się zapewnienia Eugenii o milo

ści, Rinaldo zaprzysięga zemstę niewiernej, a do

stanie się też Lesbinie (aria Perfida fi glia ingrata). 

Scena 8 

Dtgenia, don Tntemio z Lesbina. 

Don Tritemio wychodzi do służącego Narda, 

którego przybycie zaanonsowała Lesbina. O tych 

niesłychanych wydarzeniach porozmawia z Euge

nią pozmeJ. 
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Scena 9 

Eugenia 1 Lesbina. 

Zrozpaczona Eugenia oddaje Lesbinie pierścio

nek, przyczynę całego nieszczęścia. Lesbina nie ma 

nic przeciwko - pasuje jak ulał! 

Scena 10 

Don Tritemio, Eugenia i Lesbina. 

Wrac:i don Tritemio, wychwabjąc przyszłego 

zięcia, który obdarował Eugenię tak cennym klej

notem. Eugenia nie chce pierścionka, Lesbina go 

z:itrzymuje i zwierza się na stronie don Tritemio, 

Że będzie to znak ich zaręczyn, bo przecież on ma 

chęć na nią. A tylko głupia dziewczyna wzgardzi

łaby takim szczęściem ... (:iria Una ragazza, che non 

e pazza). 

Scena 11 

Eugenia i don Tritemio. 

Don Tritemio ma dość kaprysów Eugenii: 

dzisiaj odda jej rękę Nardowi, sam poślubi Lesbinę. 

Eugenia użala się na swój los (aria Misera, a tante 

pene). 

Scena 12 

Wieś. N ardo, później Rinaldo. 

Gdzieś we wsi Nardo śpiewa o planowanym 

małżeństwie. Swojej wolności jednak nie odda i nie 

zrezygnuje z zabaw. Nadchodzi Rinaldo poszu

kujący Narda. Przedstawia mu kiepskie perspekty

wy życia z nie koch:ijącą go Żoną. „Jeśli mną gar

dzi, nie chcę jej, a choć mi się podoba, mój rozum 

okiełzna moje zmysty" - odpowiada N ardo. „Cóż 

z:i rozsądek. Nie n:i darmo nazywają pan:i filozo

f em" - mówi z uznaniem Rinaldo. 
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Scena 13 

Nardo, później Lesbma. 

Nardo rozważa zalety swojego rozumu. Nad

chodzi Lesbin:i i wyznaje mu swoją miłość. J:ikżeż 

to, przecież przed chwilą był tu szlachcic, który 

utrzymywał, Że ona jest jego narzeczoną - dziwi 

się Nardo. To pomyłka, Lesbina przysięg:i na 

wszystkich bogów, Że nikomu jeszcze miłości nie 

przyrzekła i kochać zaczyna dopiero teraz. 

To i Nardo ją kocha. 

Scena 14 

Lena, Nardo i Lesbina. 

Nowa komplikacja: Lena odkryła, Że Lesbina 

jest pokojówką, nie p:inią. „Cóż z tego" - mówi 

Nardo. „Nie widzę w tym niczego złego." Najwięk

szą zaletą kobiety nie jest wcale urodzenie, lecz 

uczciwość, uroda i cnota. 

Scena 15 

Lesbina i Lena. 

Lena tłumaczy sobie, Że jej wuj - choć bogaty 

- urodził się prostym człowiekiem. Jej s:imej mo

głaby się trafić lepiej urodzona wujenka, może mę

ża będzie miała wyższego stanu? Urodzona w mie

ście Lesbina też nie jest zachwycona perspektywą 

spowinowacenia się z wieśniaczką. Spoglądając 

na Lenę z wyższością - wychodzi. 

Scena 16 

Nie podoba się Lenie bndyd:itka n:i wujenkę: 

gardzi wieśniaczką, sama chce uchodzić za miesz

czankę, choć w mieście urodziła się zapewne przez 

przypadek ... Ale nie m:i co narzekać, życie na wsi 

jest w gruncie rzeczy piękne (aria La pastorella al 

prato) ! 
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Scena 17 

Pokój w domu don Tritemza. Don Tritemio i Lesbzna. 

„Cóż za zuchwalec z tego pana Rinalda" - obu

rza się don Tritemio - „groził mi!" Ale załatwimy 

sprawę szybko. Notariusz już jest wezwany, aby 

udzielić ślubu Eugenii i Nardowi, a za jednym ra

zem można załatwić jeszcze drugi ślub - jego wła

sny z Lesbiną. 

Scena 18 

Lesbina, Nardo 1 notariusz Capocchio, późnie; 

jeszcze don Tritemio. 

Lesbina żąda od notariusza sporządzenia kon

traktu na dwa śluby. „J akżeż to, mam obniżyć swój 

zysk?" - protestuje notariusz. „Dostanie pan po

dwójną zapłatę, byłe szybko!" - mówi Lesbina 

i dyktuje notariuszowi treść dokumentu: w tym 

i tym dniu pobierają się Eugenia z Rinaldem z hra

biów Pancaldo oraz Lesbina z Trottolich z Nardem 

Ricottiną. Jaki posag? Tysiąc skudów, może dwa 

tysiące , a może sześć? Nieważne, najpiękniejszym 

posagiem jest szczęście! Ale oto i don Tritemio: 

„Na szatana! Gdzie moja córka? Porwal ją nikczem

ny Rinaldo!" Nie wiadomo, gdzie Eugenia? Nie 

może być ślubu - notariusz wykreśla Eugenię 

z kontraktu, ale wciąż może się odbyć ślub Lesbiny. 

Scena 19 

Przed domem Narda. Eugenia i Rinaldo. 

Rinaldo prosi Eugenię, aby weszła do jego do

mu, tam dopełni się zaślubin i wszyscy będą szczę

śliwi. O nie, Eugenia nie może potajemnie poślu

bić Rinalda. „Proszę ocalić mój honor, albo 

skruszona wrócę do ojca" - zapowiada. 

Scena 20 

Lena wychodzi z domu Narda, późniejEugenia 

i Rinaldo. 

Lena rozpoznaje Eugenię, wie o zamieszaniu 

u don Tritemia . Eugenia prosi ją o gościnę. Tak, 
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może wejść do domu wuja, ale sama. „Dlaczego, 

jestem jej mężem" - przekonuje Rinaldo. Eugenia 

nie chce kłamać : „Zaślubin jeszcze nie było" - roz

pacza. „Wejdźcie do domu mego wuja" - mówi Lena 

- „ale pod jednym warunkiem: natychmiast po wej

ściu zawrzecie małżeństwo - i to w obecności 

dwóch świadków." „O jakżem szczęśliwa, czego 

mogę chcieć więcej" - wyśpiewuje w arii Che piil 

bramar poss'io? Eugenia. 

Scena 21 

Don Tritemio, później Lena. 

Don Tritemio nie może znaleźć córki. Roz

wścieczony grozi jej i jej kochankowi najsroższy

mi karami. Przyglądająca się jego wzburzeniu Lena 

wyjaśnia, Że Eugenia i Rinaldo są w domu jej wu

ja, a ona idzie właśnie po notariusza, aby dał im 

ślub. 

Scena 22 

Don Tritemio i Nardo. 

Don Tritemio chce zobaczyć córkę, N ardo nie 

pozwala mu wejść do swego domu, dopóki Euge

nia nie poślubi Rinalda. Jak to, przecież Tritemio 

obiecał ją Nardowi! Ale ona wolała Rinalda. Jeśli 

tak postąpiła z ojcem, to nie dostanie ani jednego 

solda w pos;:igu (aria Da me non spen). 

Scena 23 

N ardo, później Lena i notariusz Capocchio. 

Capocchio zabiera się do spisania ślubnego kon

traktu, jest on zresztą w połowie już gotowy. Ale 

kto zapłaci? A Lena chce jeszcze prowizji : to w jej 

domu dokument powstaje. Kiedy ona będzie bra

ła ślub, chce sporządzenia kontraktu za darmo. 
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Scena 24 

Nardo i Lesbma. 

N ardo znów rozważa zalety swojego rozumu. 

Urodził się wieśniakiem, ale przecież filozofując 

dochodzi ł wiele razy do istoty rzeczy. Wchodzi Les

bina, która nie mogla się doczekać Narda w ogro

dzie. Nardo przedstawia Lesbinie aktualną sytu

ację: notariusz przygotowuje kontrakt ślubny dla 

niego i Lesbiny oraz dla Rinalda i Eugenii. Nardo 

chciałby jednak, przed ostatecznym załatwieniem 

sprawy, pomówić jes zcze o posagu , a także dać 

przyszłej Żonie parę wskazówek, ot choćby taką, 

żeby nie kochała go ani za mało, ani za wiele, bo 

najlepszy jest umiar. Spleceni w uścisku Nardo 

i Lesbina śpiewają o miłości małżeńskiej (duet Lieti 
canon· auge!Li). 

Scena 25 

Don Tritem io sam. 

„Do licha!" - glowi się niczego nie rozumieją

cy don Tritemio. Lesbina wyszb za Narda, czyż

by filozofia pozwoliła jednemu mężczyźnie poślu

bić dwie kobiety? 

Scena 26 

Lena i don Tritemio, późmej Eugenia, Rinaldo, 

Nardo i Lesbina. 

„Cóż tam się dzieje w środku?" - pyta don Tri

temio Lenę, wskazując na dom Narda. Zawierają 

się dwa malżeństwa: Eugenii z kawalerem Rinal

dem i Lesbiny z Nardem. „Jakżeż ro' Zostaję sam, 

bez żony, bez córki?" - lamentuje Tritemio. Może 

jednak zostać mężem Leny, bo ta - czy to dla przy

jemności, czy ze z I ości - ofiaruje mu swą rękę. Ale 

tak czy siak, miłość zawsze obiecuje rozkosz (tutti 

finałowe Sia per diletto ). 

Mieczysław Kominek 
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Projekt okladki i opracowanie graficzne 

Zofia Milewska 

Opracowanie techniczne i skład 

Studio Rzeczy Pospolite sp. z o.o. 

ul. Miedziana I a/ 11, 00-809 Warszawa 

WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 
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