


Aktl 

W Wenecji nastał czas karnawału. Do miasta ma zjechać Guido, książę Urbino, 
znany uwodziciel, który ma jednak wielką „zaletę" - obsadza ważne stanowiska. 
Rozpoczyna się dzień i przygotowania do wieczornej zabawy. Na miejskim placu 
kucharz Pappacoda zachwala makaron własnej produkcji oraz „ Wenecji urok i oz
dobę", czyli samego siebie. Kucharz doskonale zna sena torową - jego narzeczona 
Cibolettajestjej pokojówką. Właśnie przypływa młoda rybaczka, Annina, mleczna 
siostra Barbary, przywożąc frutti di mare. Od Pappacody dowiaduje się, że wraz 
z księciem Guido przybędzie jego cyrulik Caramello, który podczas poprzedniego 
karnawału flirtował z rybaczką, a potem przez rok nie dawał znaku życia. 

Senator Delacqua stara się o posadę zarządcy dóbr księcia. Obawiając się talentów 
uwodzicielskich księcia Guido, postanawia przyjść na wieczorny bal bez żony. 
Zamierza nawet wysłać ją do klasztoru na Murano, byle dalej od księcia. 

Zjawia się cyrulik Caramello, który ma odnaleźć senatorową Delacqua. Książę 
zachwycił się nią podczas poprzedniego karnawału, choć widział ją w maseczce i nie 
wie, jak wygląda. Od Pappacody cyrulik dowiaduje się o planach wywiezienia 
senatorowej do klasztoru i postanawia zastąpić gondoliera, który ma przypłynąć 
po Barbarę. Tymczasem spotyka Anninę i znów zapewnia ją o swojej miłości. 
Rybaczka początkowo dąsa się, ale wkrótce cała czwórka, czyli Pappacoda z Cibo
lettą i Caramello z Anniną planują wieczorną zabawę. Annina ma co prawda mały 
problem - sena torowa prosiła ją o „zastępstwo" w wyprawie do klasztoru, ponieważ 
chce spotkać się z Enrikiem, ale rybaczka dochodzi do wniosku, że popłynie do klasz
toru i zaraz wróci, tak więc nic nie powinno popsuć planów. 

We wspaniałej gondoli przypływa wreszcie książę. Senator Delacqua nadskakuje 
mu, napomykając o wolnym urzędzie. Gdy książę mówi, że posadę dostanie ten, 
kto zasłuży sobie na jego życzliwość, senator domyśla się, że chodzi o pozyskanie 
względów jego żony, postanawia jednak przyprowadzić inną kobietę. 

Nadchodzi wieczór. Caramello przekupił gondoliera i podpływa do pałacu 

senatora. Śpiewa umówioną pieśń, a do gondoli schodzi, zamiast senatorowej, 
zamaskowana Annina. Pappacoda z Cibolettą przywołują karnawałowy korowód, 
chcąc wywołać jak najwięcej zamieszania. 

Aktll 

Książę Guido oczekuje przybycia Caramella z Barbarą, ale na razie musi przyjąć 
Agricolę, podstarzałą żonę senatora Barbaruccia. Pozbywszy się jej, może wreszcie 
podjąć oczekiwaną senatorową Delacqua. Dopiero teraz Caramello odkrywa, 
że przywiózł księciu własną narzeczoną! Postanawia nie przyznawać się do po
myłki, choć obawia się, że Annina spodoba się księciu. Przyprowadza Pappacodę, 
a chwilę później zjawia się stary Delacqua z rzekomą małżonką, w której pozostali 
rozpoznają Cibolettę. Delacqua nakazuje jej, by starała się o urząd dla męża i Ci
boletta prosi, ale o posadę kuchmistrza dla Pappacody! Wściekły senator odchodzi, 
a książę zostaje z dwiema kobietami, w dalszym ciągu będąc przekonanym, że ma 
do czynienia z Barbarą i jej pokojówką. Przy kolacji usługują im Pappacoda i Ca
ramello, robiąc wszystko, by udaremnić księciu amory ze swoimi narzeczonymi. 
Wybija północ, co oznacza, że czas rozpocząć karnawałowy bal. 

Aktlll 

Zabawa na placu św. Marka trwa w najlepsze. Senator Delacqua wie już, że Barbara 
nie dotarła do klasztoru, poszukuje więc jej, będąc przekonanym, że została 
porwana. Senatorowa dowiaduje się od Ciboletty, że Annina zamiast do klasztoru 
trafiła do pałacu księcia. A tymczasem książę poszukuje Anniny. Już wie, że uda
wała ona senatorową, ale ponieważ bardzo przypadła mu do gustu, żąda od Ca
ramella, by ten ją odnalazł. Cyrulik protestuje. Widząc złość księcia, Ciboletta 
i Pappacoda postanawiają zrezygnować ze służby u niego. Także Annina odgraża 
się, że nie wpadnie w sidła księcia. 

Senator Delacqua odnajduje wreszcie swoją żonę, która tłumaczy, że została por
wana, a z rąk zbója uratował ją bohaterski siostrzeniec Enrico. Zabawa trwa dalej. 
Przecież to karnawał ... 




