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AK_T I 

Sir John Falstaff przyjmuje wizytę skarżącego się doktora Cajusa, który został okradziony przez dwóch sługusów 

Falstaffa, Bardolfa i Pistolę - wykorzystali oni pewną doraźną niedyspozycję trunkową doktora, by mu opróżnić 
kieszenie. Godni mężowie przeczą wszystkiemu, doktor zaś uroczyście ślubuje, że upijając się następnym razem, 

dobierze sobie towarzystwo porządnych, trzeźwych chrześcijan . 

Falstaff, będąc pewnym swojego wdzięku i urody, pisze dwa jednakowo brzmiące listy z oświadczynami miło
snymi do pani Alice Ford i do pani Meg Page, spodziewając się, że uda mu się wzbudzić miłość obu dam i że 
obie - nie wiedząc nawzajem o sobie - wyprowadzą go z materialnych kłopotów. Gdy jednak wręcza listy swym 

kamratom, ci odmawiają rajfurzenia w imię . .. honoru ! Wyprawiwszy listy przez napotkanego chłopca, Falstaff 

wyrzuca zuchwalców z posady. 

Pani Alice Ford dostała list. I kto by pomyślał- identyczny list dostała jej sąsiadka, pani Meg Page ! W obecności 
Nannetty, córki państwa Fordów, oraz przedsiębiorczej pani Quickly, panie czytają epistoły na głos, zgrzytając 

zębami . Panowie też są wielce wzburzeni, gdyż Bardolfo i Pistola uprzedzili Forda o zakusach Falstaf fa na jego 

żonę . Korzystając z zamieszania, młody Fenton zaleca się do Nannetty. Al ice i Meg wysyłają pan ią Quickly do 

Falstaffa z misją, by wyznaczyć mu schadzkę u Fordów. Ledwo Nannetta i Fenton wymienili drugiego buziaka, 

a już powraca Ford ze spiskowcami. On także posta nowił złożyć uwodzicielowi wizytę pod przybranym 

nazwiskiem. 

AK_T I I 

Skruszeni Bardolfo i Pistola powracają na służbę u Falstaffa. Przybywa pani Quickly z posłannictwem od dwóch 

dam, które - jak uroczyście zapewnia - nic o sobie nawzajem nie wiedzą. Alice wyznaczyła amantowi schadzkę 

w porze, gdy męża nigdy nie ma w domu: między drugą a trzecią . Pan ią Meg ma zająć s ię później . Quickly 

odchodzi, a Sir John t riumfuje. Pojawia się kolejny gość, niejaki Ford pod nazwiskiem pana Fontany, wręczając 

Falstaffowi w darze butelkę cypryjskiego wina. Tymczasem tajemniczy jegomość czyni Falstaffow i propozycję 

tyleż kuszącą co orygina lną : zakochał się śm ierte ln ie w pani Alice Ford, która bron i się zajadle, wobec czego 

postanowił ustąp ić p ierwszeństwa spraw niejszemu od siebie uwodzicielow i. Sir John, rzecz jasna, nie może 

odmówić takiej propozycji .. . Co więcej. Fontana gotów jest suto zapłacić za tę usługę . Falstaff radośn ie go 

informuje, że urocza Alice już wyznaczyła mu termin schadzki - dziś m iędzy drugą a trzecią, pod n ieobecność 

jej męża . Gdy Falstaff odchodzi, by s ię wystroić na randkę, Ford daje upust zazdrosnej furii. Sir John powraca 

i dwaj panowie wychodzą w świetnej komitywie. 

Wesołe kumoszki szykują uwodzicielowi godne przyjęcie . Tylko Nannetta nie podziela dobrego humoru, ojciec 

chce ją bowiem wydać za doktora Cajusa. a ona kocha Fentona. Alice zapewnia córkę, że matka też ma tu 

coś do powiedzenia. Pani Quickly ogłasza nadejście rycerza. Tkliwe igraszki A lice i Falstaf fa wieńczy piosenka, 

w której wspomina on swą smukłą sylwetkę z czasów, gdy był paziem u księci a Norfolku. Zgodnie z planem, 

w krytycznym momencie w pada Meg, ostrzegając Alice przed przybyciem małżonka. Wszyscy krzątają s ię 

w udanej panice, gdy nagle pojawia s ię pani Quickly, zapowiadając rzeczywiste nadejście Forda. Damy wpychają 

Falstaffa do wielkiego kosza na brudną bieliznę, podczas gdy Nannetta i Fenton znów korzystają z zamieszania, 

by się schować za parawanem i całować do woli. Ford stawia cały dom na głowie, nie znajdując amanta, gdy 

nagle z ukrycia dob iegają odgłosy pocałunków, które pan domu natychmiast odkrywa. Wściekłość Forda nie 

ma granic: Fentona wypędza z domu, po czym rzuca s ię w pogoń za urojonym zbiegiem, z czego korzystają 

intrygantki, rozkazując służbie wywindować kosz z bielizną aż na parapet i wyrzuc ić jego zawartość przez okno. 



AK_T I I I 

Zziębnięty Falstaff narzeka na cały świat. Pociechy szuka w butelce wina, gdy nagle staje przed nim pani Quickly, 

która namawia go na kolejną schadzkę z Alice, zaklinając się na wszystkie świętości, że biedactwo nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za klęskę pierwszego spotkania. Tym razem idylla odbyć ma się o północy, pod jednym 

wszakże warunkiem: Falstaff ma przyjść przebrany za legendarnego Czarnego Strzelca. Państwo Fordowie 

i Meg Page podsłuchują z daleka tę rozmowę, z góry ciesząc się na lekcję, jaką dostanie Falstaff. Nie we 

wszystkim jednak ich interesy są zgodne: gdy Ford udziela Cajusowi ostatnich instrukcji, by schwytał Nannettę 
w ciemnościach, pani Quickly, która wszystko usłyszała, śpieszy ostrzec Alice . 

Pierwszy przybył Fenton, śpiewając miłosną piosenkę. Nadchodzi Alice, wrzuca nań pośpiesznie właściwy kostium, 

po czym wraz z nim ucieka przed nadchodzącym Falstaffem. Alice obdarza kochanka ulotną pieszczotą i zmyka, 

gdyż park jest już w mocy sił nadprzyrodzonych . Wszyscy rzucają się na nieszczęsnego rycerza, grzmocąc go, 

klując, szczypiąc i szturchając. Bardolfa zdradził jednak cuchnący, pijacki oddech. Spadają maski, komedia 

skończona . Falstaff uznaje, że został wystrychnięty na dudka - czyż jednak bez jego udziału doszłoby do tak 

szampańskiej zabawy? Czas teraz na finał drugiej intrygi, miłosnej, czyli na zaślubiny dwóch par, klękających 
przed Fordem z prośbą o błogosławieństwo . W pierwszej oblubieńcem jest doktor Cajus, oblubienicą zaś 
Bardolfo, występujący tym razem w bardzo gustownej sukni ślubnej z gęstym woalem . Druga składa się 
z Nannetty i Fentona. Gdy Ford orientuje się w przebierance, jest już za późno : musi nie tylko pobłogosławić 
córce, ale uznać zwycięstwo żony, ku zachwytowi Falstaffa. Gdyż, jak powiada na koniec Tłusty Rycerz: cały 

świat to żart jedynie, a człowiek urodził się błaznem . 

na podstwie: Piotr Kam ińs ki , Tysiąc i jedna opera, PWM 

Wieczorem 6 stycznia 2013 roku znany na całym 

świecie francuski aktor otrzymał w Soczi z rąk 

prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina, 

rosyjski paszport. Kilka tygodni wcześniej witany 

był przez mieszkańców małej przygranicznej bel-

gijskiej miejscowości Nechin, gdzie postanowił 

zamieszkać, protestując tym samym przeciwko 

francuskiej polityce podatkowej. Wszystkie te wy-

darzenia za pośrednictwem mediów rozgrywały się 

na oczach całego świata. 

Najistotniejsze pytanie, które musi sobie zadać 

każdy z inscenizatorów ostatniej opery Verdiego, 

jest pytaniem o postać Falstaffa. W tym dobro-

tliwym, lubiącym dobrze zjeść i dobrze wypić, 

pełnym fantazji i poczucia humoru, ale i skłonności 

do mitomaństwa - jak podają operowe słowniki -

bohaterze, ukryty jest też marzyciel, melancholik, 

człowiek wrażliwy. A może Falstaff dzisiaj to też 

ikona współczesnego artysty, jego duchowej 

kondycji, a właściwie opowieść o wszechwładzy 

mediów, o mechanizmach ich dzialania, które kreują 

rzeczywistość, zawłaszczają wizerunki, tworzą idoli 

i bohaterów, dopisują im biografie i skandale? Gdy 

w finałowej fudze Falstaff śpiewa o tym, że życie 

jest właściwie tylko żartem - słyszymy tam przecież 

ironię świadomego człowieka, „artysty", którego 

ciągłe nienasycenie życiem, skazuje na swoistą 

bezdomność, na życie „na granicy". 

Verdi i Boito w ich lirycznej komedii stworzyli 

ironiczno-gorzką opowieść o potrzebie wielkich 

baśniowych narracji, których bohaterami współ-

cześnie stają się ikony mediów - właśnie tak jak 

pewien znany francuski aktor czy pewien znany 

brytyjski książę, którego ślub za pośrednictwem 

kamer, oglądał co trzeci człowiek na świecie. 

Jesteśmy tacy, jak nasi bohaterowie, idole, ikony. 

Za tym samym tęsknimy, to samo nas kusi. Tyle 

w nas skłonności do kabotyństwa, potrzeby kre-

owania własnego wizerunku, jak i melancholii, 

tęsknoty za nowym, lepszym życiem, w którym są 

i baśniowe pałace i królewskie karety. I dzisiaj, 

ilekroć mamy ochotę śmiać się z Falstaffa, ze wszy-

stkich jego ułomności, nie jesteśmy w stanie uciec 

od słynnego Gogolowskiego zdania - „I z kogo się 

śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!" 

Tomasz Konina 



ACT I 

Sir John Falstaff receives Dr. Caius, who complains about having been robbed by two of Falstaff's servants, 

Bardolfo and Pistola, who emptied his pockets while taking advantage of the doctor's temporary, liquor-induced 

weakness. The honorable gentlemen deny the accusations and the doctor solemnly promises to stay in the 

company of decent, sober Christians the next time he gets drunk again . 
Convinced of his own charm and beauty, Falstaff writes two identical love letters to Mistress Alice Ford and 

Mistress Meg Page, expecting to woo both of them and hoping that they - unaware of each other - will get 

him out of his financial trouble . He instructs his henchmen to deliver the letters, but they refuse, proclaiming 

they will not do sucha thing because ... it is not honorable! Falstaff then sends the letters by a boy who happens 

to be around, and sacks the two devil-may-cares. 

Mistress Alice Ford receives the letter and - would you believe it - her neighbor Mistress Meg Page receives 

an identical one! In the presence of Nannetta, the Fords' daughter, and the entrepreneurial Mistress Quickly, 

the ladies read the letters aloud, grinding their teeth . Their husbands are equally outraged, as Bardolfo and 

Pistola warned Mr. Ford about Falstaff's designs. Taking advantage of the confusion, young Fenton makes 

a pass at Nannetta. Alice and Meg send Mistress Quickly to Falstaff to arrange a secret rendezvous at the Fords. 

Nannetta and Fenton hardly managed to exchange a kiss or two, when Mr. Ford comes back with the conspirators. 

He also decides to pay a visit to the wooer, but under an assumed name. 

ACT I I 

Begging for forgiveness, Bardolfo and Pistola return to be Falstaff's servants. Mistress Quickly arrives and tells 

Falstaff that the two ladies have accepted his letters and solemnly assures that neither of them knows about 

the other one. Alice arranged the meeting at a time when her husband is never at home: between the hours 

of two and three. Mistress Meg is to be dealt with later. Mistress Quickly departs, leaving Sir John triumphant. 

Another visitor appears - a Mr. Ford, pretending to be named Fontana - and offers a bottle of Cypriot wine. 

The mysterious gentleman makes an unusual yet tempting proposal : he has been head over heels in love with 

Alice Ford who fiercely opposes his advances. He therefore decided to make way for a more adept wooer. Sir 

John is simply unable to refuse ... Moreover, Fontana is ready to pay lavishly for the service. Falstaff happily 

informs him that the lovely Alice has already arranged a secret rendezvous between two and three o'clock, 

when her husband is out. When Falstaff walks away to get dressed for the date, Ford becomes furious, consumed 

with jealousy. Sir John"then returns and the two gentlemen leave arm in arm. 

The merry ladies prepare a well-deserved reception. Only Nannetta does not share in the fun because her father 

has promised her to Dr. Caius, and she is in love with Fenton . Alice assures her daughter that the mother also 

has her say in the matter. Mistress Quickly announces the knight's arrival. The affectionate toying of Alice and 

Falstaff ends in a song in which he recalls his slender figure from the times when he was page to the Duke of 

Norfolk. According to the plan, Meg invades the scene at the critical moment, to warn Alice against the arrival 

of her husband. Everyone runs around, faking panie, when Mistress Quickly suddenly appears, announcing that 

Mr. Ford is indeed coming. The ladies hide Falstaff in a large hamper, while Nannetta and Fenton sneak behind 

a screen, where they can kiss to their hearts' content. Mr. Ford turns the house upside down looking for the 

wooer when all of a sudden he hears kissing from behind the screen . He knocks it over immediately and 

becomes consumed with anger. He throws Fenton out of the house and proceeds to chase the imaginary 

fugitive. The female conspirators take advantage of the moment and order the servants to heave the hamper 

to the window sill and then throw its content out of the window. 



ACT III 

Cold to the bone, Falstaff curses the sorry state of the world. He intends to drown his sorrows in a bottle 

of wine, when all of a sudden Mistress Quickly shows up and t.alks him into yet another secret rendezvous with 

Alice, insisting that Alice stil Is loves him and that the poor thing is not to be blamed for the disaster of the first 

meeting. The next date is to take place at midnight, but there is one condition attached: Alice has requested 

Falstaff to dress as the legendary Black Huntsman. The Fords and Meg Page eavesdrop from afar, already 

enjoying the lesson they will teach Falstaff. However, their interests are not fully convergent: Mr. Ford gives 

the last instructions about how to capture Nannetta in the dark. Mistress Quickly overhears their plan and 

rushes to warn Alice. 

Fenton comes first, singing a love song. Next comes Alice and disguises him, and then the two hide from 

Falstaff, who is about to arrive. Alice briefly caresses her lover and runs away, because the park is already 

possessed by supernatural forces. All of them pounce at the misfortunate knight, thrashing, prodding, pinching 

and nudging him. Bardolfo is then given away by his pungent drunkard's breath. Conspirators are unmasked, 

the joke is over. Falstaff acknowledges that it was well deserve - however, would they have so much fun had 

it not been for him? Now the time comes for the finale of the other love intrigue, the weddings of two couples, 

kneeling before Mr. Ford and asking for his blessing. In the first couple, the bridegroom is Dr. Caius, whom 

Ford betroths to Bardolfo, disguised in a tasteful wedding dress with a thick veil. Nannetta and Fenton form 

the other couple. When Ford realizes that he has been duped, it is already too late: not only must he bless his 

daughter, but also acknowledge the victory of his wife, much to Falstaff's delight. After all, as the Fat Knight 

wraps it up: the world is nothing more than a jest and man is born a jester. 

On the evening of January 6, 2013 at a meeting held 

in Sochi, a world-famous French actor received his 

Russian passport straight from the hands of Vladimir 

Putin, president of the Russian Federation. A couple 

of weeks earlier he had received a warm welcome 

from the inhabitants of the small Belgian town of 

Nechin just over the French border, where he had 

chosen to live in protest against France's fi.scal policy. 

All those events hit the headlines all over the world. 

The key question to be asked by every single producer 

of Verdi's last opera is the question about the figure 

of Falstaff. Deep inside this good-natured, epicurean 

character, endowed with imagination and a sense 

of humor, yet somewhat mythomaniac (as opera 

dictionaries describe him), one will find a dreamer, 

a melancholie and a sensitive human being. Perhaps 

today's Falstaff is also an icon of the contemporary 

artist and his spiritual condition. Or mare accurately, 

isn't it a story about the omnipotence and operational 

mechanisms of the media and its power to create 

reality, hijack images, generate idols and heroes and 

Produce their biographies and scandals? At the finale, 

when Falstaff sings in his fugue that life is actually 

just a joke, we do hear the irony of an aware man, an 

"artist" condemned by constant lack of satisfaction 

to a kind ofhomelessness and "borderline" existence. 

In this lyrical comedy, Verdi and Boito tell an ironie 

and bitter tale about the need for splendid, fairy-tale 

narrations , and contemporary media icons have 

become their characters. Take that famous French 

actor, or a certain English prince whose wedding 

ceremony was watched live by one in three people in 

the world. 

We are just like our heroes, idols, and icons. We miss 

and are tempted by the same things. Poor actors as 

we are, we can't live without pretending and building 

our own image. But we are also full of melancholy and 

longing for a new, better life, where we're free to stay 

in a fairy-tale pałace or take a ride in a royal carriage. 

And today, whenever we feel like laughing at Falstaff 

and at all of his many weaknesses, we just can't 

escape Nikolai Gogol's famous quote: "What are you 

laughing at? You are laughing at yourselves!" 

Tomasz Konina 



„Tutto nel mondo e burla. L'uom e nato burlone -

Wszystko na świecie jest żartem . Człowiek z natury jest 

kpiarzem" . Tymi słowami Giuseppe Verdi i Arrigo Boito 

kończą ostatnią swoją wspólną operę , a dla samego 

kompozytora będącą ostatnią w ogóle, jaką przed śmiercią 

napisał. Słowa te są trawestacją słynnego cytatu z Szekspi

rowskiej komedii Jak wam się podoba - „$wiat jest teatrem, 

aktorami ludzie" , słowa, którymi dramatopisarz wszech

czasów nawet w tak trywialnej komedi i potrafił uchwycić 

głęb ię i sens istnienia nas wszystkich . Boito doskonale 

rozumiał Szekspira, a przede wszystkim położen ie Verdiego, 

który dobiegając lat osiemdziesięciu miał świadomość kresu 

swojej drogi twórczej . 

W całej literaturze muzycznej jest w iele dzieł operowych, 

których treść zaczerpn ięta została ze sztuk tego angielskiego 

dramatopisarza, istnieje około 270 oper powstałych na 

podstawie przynajmniej 23 sztuk Szekspira. Spośród tych 

ciekawszych można wspomnieć te dzieła , które i poznańskim 

melomanom mogą być bliższe : The Fairy Queen Henry' ego 

Purcella, uznawaną za pierwszą Szekspirowską operę 

(1 692), w Poznaniu wystawioną w 201 1 roku; Hamlet 

Ambroise'a Thomasa z roku 1899, z polską prapremierą 

w stolicy Wielkopolski w 2012 roku; Sen nocy letniej 

Benjamina Brittena skomponowany w 1960 roku, a w Polsce 

wystawiony po raz pierwszy w 1977 w Gmachu pod 

Pegazem; opera komiczna Wesołe kumoszki z Windsoru 

Otto Nicolaia z 1849 roku, uznawana za najpopularniejsze 

dzieło tego kompozytora, realizowane zarówno w poznań

skim Tetrze W ielkim (1971 ), jak i w Teatrze Muzycznym. 

Dzieło to z Poznaniem związane też być może poprzez 

postać samego kompozytora, który przebywał tu w latach 

1832/33. Na liście „ oper szekspirowskich ", najprawdopo

dobniej znanych Verdiemu, powinny s ię zna leźć Otello 

Gioachino Rossiniego (1 816), I Capuleti e i Montecchi 

Vincenza Belliniego (1830), Beatrice et Benedict Hectora 

Berlioza (1862), Romeo et Juliette Charlesa Gounoda (1867) 

oraz najstarsza spośród wymienionych - Falstaff Antonio 

Salieriego z 1799 roku. Angielski kompozytor Michael Balfe 

także skomponował operę o tym samym tytule, wystawioną 

w Londynie w 1838 roku, jednak mało prawdopodobne, 

by Verdi o niej w ogóle słyszał, co pewnie i tak nie miałoby 

większego znaczenia dla włoskiego mistrza. 

Giuseppe Verd i skomponował trzy opery będące 

adaptacją dramatów W illiama Szekspira, był to Makbet 

z librettem Francesco Marii Piavego oraz Otello i Falstaff, 

obie opracowane właśn ie przez Boita. Nosił s ię też z za

miarem skomponowania opery na postaw ie dramatu Król 

Lear, do czego jednak nie doszło. Dla wszystkich miłośni ków 

Szekspira i Verdiego tym dotkliwsza może być świadomość, 

że kompozytor sam spa lił libretto. Zachował się jednak 

szczegółowy scenariusz, który Verdi przedstawił l i breciście 

Salvatore Cammarano, z którym współpracował j uż przy 

okazji Alziry, Bitwy pod Legnano, Luisy M iller i Trubadura . 

Plany wyst awienia opery Król Lear przerwała jednak 

nagła śmierć poety. Temat przejął po nim Antonio Somma, 

z którym Verdi korespondował przez dwa lata, dyskutując 

o dramaturgii dzieła. Efektem tej współpracy było ukończone 

libretto. Libretto, które nigdy nie stało się operą . 

Makbet, najwcześn iejsza spośród trzech ukończonych 

oper Szekspirowskich Verdiego, nie doczekała s ię nigdy 

za życia autora takiego uznania jak Otello czy Falstaff. Sam 

kompozytor przyznawał, że „ biorąc pod uwagę wszystkie 

czynniki, Makbet jest fiaskiem. Amen. I przysięgam, nie 

spodziewałem się tego. Myślałem, że wykonałem świetną 

pracę, ale się myl iłem ". Dziś trudno to samo powiedzieć 

o tej operze, publiczność z w ielkim uznaniem podchodzi 

do dzieła . Może po prostu dojrzała do jej wartości muzy

cznej, o której Verdi p isał w dedykacji na partytu rze dla 

swojego teścia, Antonio Barezziego, „ Przesyłam Ci Makbeta, 

którego cenię najwyżej spośród pozostałych moich oper". 

A przypomnijmy, był on dzies iątym dziełem 34-letniego 

wówczas kompozytora. Faktem jest jednak, że najlepsze 

opery były jeszcze przed nim, o czym nie mógł p rzecież 

wiedzieć. 
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Choć nie do końca jest prawdziwe powyższe 

nazwisko ostatniego librecisty Giuseppe Verdiego, 

warto jednak zwrócić uwagę na genealogię włoskiego 

poety. Ojciec Arriga, Silvestro Boito, pochodził z chło

pskiej rodziny z okolic Belluno w północnych Włoszech. 

Wychowywany przez matkę i ojczyma, dość szybko 

wykazał talent plastyczny, co skłoniło rodziców do 

wysłania go na naukę rysunku do Wiednia, gdzie uzyskał 

patent mistrza malarza-portrecisty. W swoich licznych 

podróżach w poszukiwaniu kolejnych zleceń, pozwa

lających utrzymywać się z wykonywania przedstawień 

portretowych, dotarł również do Polski . 

Najprawdopodobniej podczas takiej podróży, Silvestro 

poznał starszą od siebie, zamożną wdowę po Józefie 

Fundament-Karśnickim h. Jastrzębiec - Józefinę Radoliń

ską h. Leszczyc, córkę Tekli Celestyny Eleonory hr. Lanc

korońskiej h. Zadora . Z pewnością tak znamienite 

nazwiska i koligacje musiały imponować młodemu 

wędrownemu artyście . Jeszcze bardziej niż one, mógł 

mu zaimponować pokaźny posag polskiej wdowy, 

o czym sam pisał w liście do swojego przyjaciela : 

„Nadarza mi się szczęśliwa 

kombinacja urządzenia sobie na 

zawsze życia po pańsku : pewna 

starsza pani chciałaby wyjść za 

mnie za mąż z dwudziestoma 

tysiącami dukatów" . 
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Kolejnym zmierzeniem się z tekstem Szekspira był Otello. 
Autorem libretta m iał zostać, zaproponowany Verdiemu przez 
wydawcę i przyjaciela Giulio Ricordiego, Arrigo Boito, który był już 
uznanym poetą, librecistą, muzykiem, intelektualistą, wolnomyślicie
lem i kompozytorem. Obaj zresztą współpracowali już ze sobą przy 
okazji Hymnu Narodów (Inna delle Naziont) , zamówionego na 
potrzeby Wystawy Światowej w Londynie w 1862 roku . We Włoszech 
Boito był jednym z pierwszych kompozytorów, którzy - podobnie 
jak Wagner w Niemczech - sami zapewniali sobie libretta dla własnej 
pracy. Boito miał już za sobą sukces Mefistofelesa z własnym tekstem 
i muzyką, Giocondę Amilcare Ponchielliego do jego libretta oraz 
szereg innych tekstów. W środowisku artystycznym, w którym się 
obracał uznawany był za enfant terrible za swoje nieszablonowe 
podejście do sztuki, a przede wszystkim stosunków politycznych, 
wskutek czego niejednokrotnie musiał zmieniać miejsca zamieszkania. 
Jako „ młody i gniewny" swoich czasów, z okazji mediolańskiej 
premiery, dziś całkowicie nieznanej opery I profughi fiamminghi 
(Uciekinierzy flamandzcy), autorstwa przyjaciela jeszcze z lat szkolnych 
Franca Faccia, wygłosił i opublikował w 1863 roku hymn ku czci 
kompozytora, zawierający także ostrą krytykę dotychczasowych 
osiągnięć włoskiej muzyki. Boito chciał z pieśnią na ustach i butelką 
wina zreformować sztukę włoską, wyrażając opinię, że ołtarz włoskiej 
opery wymaga oczyszczenia, skalany jest bowiem jak ściany 
lupanarów. W Sztuce włoskiej - Odzie safickiej z kieliszkiem w dłoni 
pisał : 

Może zrodzony już ten , co na ołtarze 
Wyniesie sztukę czystą i prawdziwą, 
Na te ołtarze zbrukane jak ściany Burdelu . 

Takie słowa zapewne dotkliwie zabolały Verdiego, który miał 
już za sobą premiery swoich wielkich dzieł jak Rigoletto, Trubadur, 
Traviata, Bal maskowy czy Moc przeznaczenia. Pomimo tego Verdi 
nie mógł nie zauważyć talentu młodego poety. Jednak dopiero rok 
później Giulio Ricordi, będąc zwolennikiem Boita, był w stanie przy
prowadzić buntownika przed oblicze samego Verdiego. W dowód 
uznania Boito zaproponował mistrzowi swoje libretto do opery 
Nerone, którego opracowania kompozytor się nie podjął . Verdi 
zdecydował się na współpracę dopiero 15 lat później. początkowo 
na potrzeby rewizji wcześniejszej jego opery, Simon Boccanegra, 
podczas której zrodziła się myśl dotycząca Otella . 

Miłość Boita do Szekspira była równie głęboka co Verdiego. 

W 1865 roku dostarczył swojemu przyjacielowi Franco Facciemu 

libretto napisane na podstawie Hamleta. Opera z włoskim tytułem 

Amletto miała swoją premierę jeszcze w tym samym roku w Teatra 

Carlo Felice w Genui. Jak na początkującego flbrecistę, jego Hamlet 
miał świetną konstrukcję i doskonałe wyczucie dramaturgii . Takie 

umiejętności i umiłowanie Szekspira musiały ująć Verdiego, co 

zaowocowało zarówno wierną i długoletnią przyjaźnią pomiędzy 

artystami, jak i dwoma największymi arcydziełami włoskiej sztuki 

operowej - Otellem i Falstaffem. 

Ogromny sukces Otella mógł pobudzić poetyckie ambicje 

Boita, stojącego już w jednym szeregu razem z Verdim, będąc jego 

partnerem i współpracownikiem, którego rola daleko wykroczyła 

poza ramy ścisłego podporządkowania się kompozytorowi. 

Rozbudził też zapędy finansowe Ricordiego, dla którego sukces 

ten wiązał się z licznymi zamówieniami ze strony kolejnych teatrów. 

Tajemnicą nie było również marzenie Verdiego o napisaniu opery 

komicznej, której główną postacią miałby być Falstaff. Teraz, mając 
Boita przy boku, mógł podjąć się tego tematu. W 1889 roku Boito 

sporządził szkic libretta i przesłał go kompozytorowi . Verdi, choć 

od razu zaczął przypominać sobie Wesołe kumoszki z Windsoru 
i Henryka IV Szekspira, na których to sztukach libretto zostało oparte, 

niejednokrotnie wyrażał obawy względem powodzenia wspólnych 

zamierzeń . Obawy dotyczyły głownie jego wieku - w tym czasie 

miał już skończone 75 lat - jak i osobistych planów artystycznych 

Arrigo Boita, któremu, według Verdiego, pisanie nowego libretta 

miało przeszkadzać we własnej kompozycji . N iezrażony librecista 

dosyła mistrzowi kolejne fragmenty tekstu . Pracę nad nimi Verdi 

niejednokrotnie komentował w swoich listach do przyjaciół, że 
dostarczają mu rozrywki i są sposobem na zajęcie wolnego czasu. 

Dzięki dogłębnym analizom i miesiącach wspólnej pracy, 

Boito zaraził Verdiego swoim pomysłem na bawienie się słowami . 
Muzyka i poezja ze wszystkich sztuk były dla Boita najważniejsze, 
dążył więc i ustawicznie marzył o ich połączeniu . Pragnąc tego 

zespolenia często tworzył wiersze ze specjalnym skupieniem 

dźwięków słownych, tworząc efekty onomatopeiczne lub akrostychy. 

Dodajmy, że sam miał wówczas lat 28, starsza pani 

z kolei zaledwie dwa lata więcej. Do ślubu doszło 

w 1836 roku, po którym młoda para, w związku 

ze specyfiką pracy artysty, często zmieniała miejsca 

zamieszkania - Wenecja, Neapol, Florencja, Kalisz, 

Padwa. Z małżeństwa tego państwo Boito mieli dwóch 

synów - Camillo i Enrico. Brzmienie swojego imienia 

młodszy z braci zmienił w wieku lat 17 na bardziej 

„starożytne" Arrigo, przy okazji opublikowania 

pierwszego utworu. 

Był to już czas, kiedy przehulawszy majątek, 

Silvestro coraz mniej interesował się synami i żoną. 

W 1853 roku doszło do ostatecznego zerwania 

małżeństwa, matka z dwojgiem dzieci przeniosła się 

z Wenecji do Mediolanu, zamieszkując w niezwykle 

skromnych warunkach, by umożliwić chłopcom naukę 

w miejskim konserwatorium. Pomoc finansowa 

nadciągała głównie od rodziny z Polski, nauka 

wspierana była przez wypraszane stypendia. Józefina 

Radolińska-Boito zmarła w roku 1859, pochowana 

została na cmentarzu Camposanto San Georgio 

w Mediolanie, gdzie na skromnym nagrobku widnieje 

napis: „Józefie Boito, pogodnej i mężnej w nieszczę

ściach, dwaj synowie". 

Wraz ze śmiercią matki nie skończyła się pomoc 

finansowa od polskich krewnych . Zachowane listy 

pomiędzy braćmi świadczą o licznych takich transferach 

od ciotek, wujów i kuzynów. W 1862 roku doszło do 

zacieśnienia więzi pomiędzy polsko-włoskimi gałęziami 

rodu . Camillo poznał wtedy córkę jednej z sióstr matki, 

Izabeli, żony Francuza Jeana Chrisostome de Guillaume 

- Cecylię, z którą się szybko ożenił . Ślub, na którym 

obecny był także młodszy z braci, odbył się we wsi 

Radoszyce w pobliżu Wielunia . Małżeństwo to jednak 

nie przetrwało długo . 
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W tym samym roku co ślub Camilla, Arrigo kilka 

miesięcy przebywał w Polsce, na ziemi wielkopolskiej . 

Zaraz na początku kwietnia 1862 roku, opuściwszy 

Paryż, przez Berlin i Poznań, wówczas stolicę Wielkiego 

Księstwa Poznańskiego, trafił do małej wsi Mystki, 

położonej w pobliżu Wrześni, niespełna 50 km od 

Poznania . Zatrzymał się w domu przyrodniej siostry, 

Tekli Karśnickiej . Nieznane są szczegóły pobytu i miejsc, 

w których bywał. Jedynym źródłem informacji są jego 

listy pisane z Wielkopolski do mediolańskich przyjaciół : 

„Już dwa tygodnie temu, jak opuściłem to wielkie 

Pandemonium [mowa o Paryżu]. aby oto zaszyć się 

jak mysz w samotni polskiej wsi; prawdę mówiąc, 

przejście było gwałtowne i szczególnie dla mnie, po

szukującego wielkich emocji pochodzących z wielkich 

kontrastów, lepiej nie mogło się zdarzyć ... " - pisze 

w liście z 19 kwietnia. 

Wiadomo także, że niezwykłe wrażenie wywarł na 

nim pejzaż ziemi wielkopolskiej, który natchnął go 

do napisania wiersza Contemplazione. Jest to pełen 

zadumy opis jesiennego polskiego krajobrazu, budzą

cego w poecie smutne refleksje. Pod autografem 

wiersza widnieje sygnatura : Polonia 1862 Autunno. 
W liście do Franca Faccia z 3 września 1862 roku 

pisał, że 20 września opuści ziemie rodzinne swej 

matki oraz krewnych. Na kolejną wizytę należało 

poczekać trzy lata, do jesieni roku 1865, kiedy ziemie 

Królestwa Polskiego nosiły jeszcze brzemię upadku 

powstania styczniowego. Jedynym śladem drugiego 

pobytu Boita u Karśnickich w Mystkach jest wiersz ku 

czci Józefa Ignacego Kraszewskiego, pod którym 

widnieje data : settembre 1865, Mystki. 

Takie zabiegi dźwiękonaśladowcze szczególnie nadają się do 

wyrażenia komizmu . Tak też się dzieje w Falstaffie, choćby przy 

tych słowach z drugiej częśc i aktu Ili : „Pizzica, pizzica, I Pizzica, 

stuzzica, I Spizzica, spizzica I Pungi, spilluzzica, I Finch 'egli abbai ! " 

(.. Szczyp, szczyp, I Szczyp, gryź, I Skub, skub, I Kłuj , podgryzaj. 

I Aż zacznie skowyczeć!" ) czy „ Cozzalo, aizzalo I Dai pie ' al 

cocuzzolo! I Strozzalo, strizzalo! I Gl i svampi l'uzzolo! I Pizzica, 

pizzica, l'unghia rintuzzola! I Ruzzola, ruzzola, ruzzola, ruzzola!" 

(„ Bódź go, szczuj go I Od stóp aż po czubek głowy! I Duś go, 

ściskaj! I Minie mu chętka! I Drap, drap, aż stępisz pazury! I 

Turlaj , turlaj , turlaj, turlaj!") Rezultatem tych rozwiązań muzyka 

Verdiego i tekst Boita w Falstaffie oddziałują na siebie wzajemnie 

w subtelny i nieoczekiwany sposób. Styl opery staje się przez to 

innowacyjny, obejmujący nowość koncepcji, formy i samego języka . 

W Falstaffie Verdi po raz pierwszy połączył ze sobą wszystkie 

sceny w jedną, niedzieloną przerwami całość, podobnie jak 

w Wagnerowskim dramacie muzycznym. Organizacja muzyczna 

tej opery jest bardzo trudna do sklasyfikowania . Zgodnie z tym 

co zapowiadał, Verdi bawi się pisząc tę operę . Można więc w niej 

odnaleźć ślady formy sonatowej zaraz na początku, antyfonę 

liturgiczną pod koniec Ili aktu, dworski taniec francuski - menuet, 

w rytmie którego Fenton i Nannetta biorą ślub , klasycystyczne 

rondo, a cała opera kończy się barokową fugą na głosy solowe. 

Ponadto cały trzyaktowy Falstaff rozpisany jest na wzór Beethove

nowskiego scherzando z wyrazistymi konturami i rytmiką . Poza 

dwoma wyjątkami arie tracą swoją modelową formę, łącząc się 

z recytatywami, nie dochodząc jednak do poziomu Wagnerow

skiego Schprechgesangu . 

Często krytykowana za brak inwencji melodyka opery 

w rzeczywistości jest zabawą z wcześniejszymi operami Verdiego, 

jak i dziełami innych twórców. W partyturze wychwycić między 

innymi można nawiązan i a do romanzy Germonta z Traviaty, 

pieś ni Księcia z Rigoletta czy „ Miserere " z Trubadura, a także 

do Don Carlosa oraz do własnego Requiem. Są tu też nawiązania 
do Beethovena i jego symfonii „ Pastoralnej " . sonat skrzypcowych 

i kwartetów smyczkowych, Mendelssohn i Weber mogą być 

dostrzeżeni w bajkowej muzyce z Ili aktu, w tej samej części 

słyszalna jest także Coppelia Delibesa . W akcie pierwszym 

wyraźnie dostrzec można finał aktu I ze Śpiewaków norymberskich 

Wagnera, a także, choć w małym już stopniu - ślady arii z kwia

tami Don Josego z Carmen Bizeta. 

Falstaff jest operą przeznaczoną dla koneserów, którzy -

tak jak sami autorzy- zrozumieją i wychwycą, a przede wszystkim 

będą potrafili się bawić tą konwencją, żonglerką stylami, słowem, 
gatunkami, formą i harmoniką . Trzeba podkreślić, że do powstania 

tego dzieła mogła jedynie doprowadzić współpraca pomiędzy 
dwoma artystami - genialnego kompozytora, rozumiejącego 
poezję oraz świetnego poetę, kochającego muzykę. Nie bez 

znaczenia była także różnica wieku pomiędzy Verdim a Boitem. 

Trzydzieści lat różnicy wpłynęło na twórcze starcie się wciąż 
młodzieńczej bezkompromisowości i otwartości na aktualne 

trendy z ogromnym doświadczeniem i mistrzostwem kompo

zytora, mającego już wszystko za sobą . 

Falstaff jest też pożegnaniem z miłością i wiarą. dziełem, 
w którym Verdi zaznacza swój dystans do minionego życia , 
zaangażowania politycznego, swojej twórczości i dokonań innych, 

wskazując, że świat jest tylko sceną, a na niej wszystko żartem . 
Na ostatniej karcie partytury Verdi jeszcze napisał : „ Ostatnie 

nuty Falstaffa . Wszystko skończone! Idź swoją drogą, dokąd 
będziesz mógł. . . Śmieszny typie, wieczyście prawdziwy pod 

zm ienną maską, w każdym czasie i w każdym miejscu! Ruszaj . .. 
ruszaj ... idź . .. idź ... Addio! ". 

Michał J. Stankiewicz - muzykolog, wydawca, publicysta, autor artykułów popularno-naukowych 
dotyaących sztuki operowej, kierownik literacki Teatru Wielkiego w Poznaniu. Jest redaktorem 
programów operowych, baletowych i festiwalowych tej sceny w latach 2005-2013. Przeprowadzał 
wywiady z przedstawicielami kultury polskiej i europejskiej - śpiewakami, tancerzami, dyrygentami, 
reżyserami, scenografami - które publikowane były w lianych aasopismach, portalach internetowych 
ay programach teatralnych. 
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W wierszu tym wyraził podziw dla twórcy poetyckiego 

przekładu Boskiej Komedii Dantego, a przy okazji 
zawarł aluzje polityczne, wiążące się z klęską powstania 

i piętnujące carat ciemiężący nieszczęśliwą Polskę . 
Do Mediolanu Boito powrócił z nadejściem zimy 1865 
roku . Po raz ostatni Boito gościł w Mystkach wiosną 
1867 roku, po którym pobycie nie pozostały żadne 
ślady . 

Arrigo Boito niemal do końca swych dni utrzymywał 
stosunki z Polakami. Przez wiele lat był członkiem ho

norowym Muzeum Narodowego Polskiego w Rappers
wilu, założonego w 1870 roku przez Władysława 
Platera. Co więcej, Boito przy wsparciu Giuseppe 

Verdiego pomógł w 1895 roku rapperswilskiemu 

muzeum w odzyskaniu z rąk prywatnych urny z sercem 
Tadeusza Kościuszki, która wówczas znajdowała się 
w Lugano. W czasie trwania I wojny światowej Arrigo 
Boito czynnie uczestnicząc w pracach komitetu „ Pro 
Polonia" działającego na terenie Włoch, wyraźnie pod

kreślał swe sympatie dla narodu polskiego, o którego 

prawa ponownie upomniano się na arenie międzynaro
dowej. Niestety nie doczekał wolnej Polski, umierając 
pięć miesięcy przed jej odrodzeniem. 



Ostatnie dzieło Mistrza ze Stratfordu, Burza, będące podsumowaniem jego twórczości i poetyckiego światopog lądu , 

prowokuje do przekonania, że Szekspir, prezentując swoich bohaterów w oko licznościach , które całkowicie obnażają 

ich słabości i małość, dążył ostatecznie do tego, by odnaleźć coś, co pozwoli usprawied liwić ich egzystencję. Dokonać 

całkowicie świeckiego, humanistycznego, wcale nie chrześcijańskiego ocalen ia. Bohater Burzy, Prospero, odrzuciwszy 

czarodziejską laskę, strój i księg i stoi samotnie przed publicznością i wygłasza skierowany do niej epilog, w którym prosi 

o łaskę-usprawiedliwienie (nb. jedyna to sytuacja w twórczości M istrza, pozostawiającego tu ostatnie słowo głównej 

postaci). To od was zależy- mówi - czy będę mógł powrócić do Mediolanu, czy też dalej będę przebywać na tej bezludnej 

i beznadziejnej wyspie; klaśn ijcie w dłonie - wówczas prysną czary, które mnie tu więziły. Będę rzeczywiście wolny -

dzięki waszemu wstawiennictwu. 

Usprawiedliwienie Falstaffa - bohatera obu części Henryka IV oraz Wesołych kumoszek z Windsoru (The Merry 

Wives of Windsor) dokonuje się inaczej, w sposób chyba jeszcze bardziej przejmujący. By to zrozum ieć, trzeba przypomn ieć, 

że zakończenie drugiej części Henryka IV zapowiada: „ Jeśli nie jesteście jeszcze przesyceni tłustym mięsem, nasz pokorny 

autor zamierza dalej prowadzić tę sztukę z sir Johnem [ ... ]. Tam, o ile mi wiadomo, umrze Falstaff na potn icę, jeśl i go 

jeszcze surowe wasze uprzedzenie nie zabiło [ ... ]". 

Epilog Henryka IV nie pozostawia wątpliwości . Szekspir mówi do nas: nie możecie lubić sir Johna; w szystkie jego 

uczynki świadczą przeciwko niemu, kompromitują go, podważają jego prawo do istnienia. Jednak spotkacie go jeszcze 

w kolejnej sztuce, dopełn iającej jego los, który ja już znam. Poeta jednak nie spełn ił swej obietnicy. Wbrew zapowiedzi 

nie uczynił go bohaterem, ani nawet postacią epizodyczną, kroniki pt. Życie Henryka V, stanowiącej kontynuację wydarzeń 
opisanych w Henryku IV. Falstaff powraca tu jednak w przedziw ny sposób. Oto nieoczekiwanie, jakby obok głównych 

wydarzeń , pojawia się scena 3 aktu li, w której pani żwawińska (czyli Quickly) - karczmarka, która w Henryku IV miała 

z sir Johnem poważne kłopoty, a w Wesołych kumoszkach wyraźn ie przyczyniła s ię do jego kompromitacj i, nie miała 

więc powodów, by go darzyć sympatią - rozmawia z dawnymi towarzyszami Falstaffa o jego śmierc i w więzien iu („ król 

zabił mu serce"), którą relacjonuje następująco: 

„o nie, nie ma wątpliwości, nie [poszedł] do piekła. On jest 

na łonie Artura, jeśli kiedykolwiek człowiek dostał się na 

łono Artura . Prześliczny miał koniec i świat tak opuścił jako 

dziecko dopiero co och rzczone. Skonał akura t między 

dwunastą a pierwszą, właśnie gdy morze opadać zaczynało, 

bo jak go obaczyłam zbierającego koło siebie prześcieradła 

i bawiącego się kwiatami, i uśmiechającego się do końców 

swoich palców, wiedziałam, że jedna mu tylko została droga, 

bo nos jego był ostry jak pióro, a mamrotał coś tam o zielonych 

polach. «Jakże ci, sir Johnie? - mówię - człowieku, nabierz 

trochę serca .n Ale on zawołał: «Boże! Boże! Boże!» , trzy albo 

cztery razy" . 



Najważniejszy jest tu jednak spokój malujący się na jego twarzy i przekonanie Żwawińskiej, że mimo wszystko 

Falstaff został zbawiony (łono Artura to oczywiście łono Abrahama), a umarł pobożnie, oczyszczony z grzechów, zgodnie 

z naturą rzeczy, podczas odpływu . Szekspir zdaje się um ieszczać te słowa właśnie po to, by widzowie jego poprzednich 

sztuk nie mieli wątpliwości co do losu sir Johna i w tej perspektywie patrzyli na wydarzenia, których był aktorem, na 

wszystkie kwestie, które wypowiedział, na wszystkie jego mniejsze i większe wykroczenia przeciwko moralności czy 

zwykłej ludzkiej przyzwoitości, na wszystkie czyny, które zdrowy rozsądek kazałby potępić. Tak, to prawda - mówi poeta 

- Falstaff był nikczemnikiem, a jego f izyczność była równie odrażająca jak jego czyny. Był oszustem, wydrwigroszem, 

łajdakiem, który sprowadzał na złą drogę Księcia Walii (późniejszego Henryka V) i który dla pieniędzy uwodził panią Ford 

i panią Page. Był rozpustnikiem, uosobieniem wszystkich grzechów głównych , diabłem-kusicielem. Człowiekiem, któremu 

nawet do głowy nie przyszło, by udawać, że jest porządny. Zdziecinniałym starcem, nazywającym samego siebie Jasiem 

i domagającym się od innych nieustannej uwagi („wygnaj tłuścioszka Jasia, to jakbyś cały świat wygnał" - mówił do 

Henryka). Nie potrafię jednak posłać go do wszystkich diabłów - zdaje się mówić Szekspir - wbrew rozsądkowi i oczywistości 

jego postępowania . Jeśli uważnie wczytacie się w moje sztuki - kontynuuje dramaturg - zrozumiecie, że jego istnienie 

zostało tak wyraźnie zakwestionowane przez bliźnich, że dodanie do tego czegoś jeszcze byłoby nieludzkim okrucieństwem, 

które obracałoby się zarówno przeciwko mnie, jak i przeciw ko wam ... 

Oto w części drugiej Henryka IV dokonuje się przedziwna przemiana. Następca tronu, przymierzając przy łożu 

umierającego ojca koronę, doznaje nawrócenia. Rozumie swoje błędy, potępia je, żałuje za nie, jedna się z ojcem, słowem 

- dorasta do swego królewskiego powołania, jest gotowy na dźwiganie ciężaru sprawiedliwej władzy, której wspornikiem 

będzie Wielki Sędzia . Kiedy Falstaff zwraca się do Henryka jako do towarzysza dawnych zabaw, hulanek i rozpusty: 

„Niech cię Bóg zachowa, słodkie moje chłopię!", słyszy w odpowiedzi: 

„Ja nie znam cię, starcze. 

Weź się do modlitw; jakże źle przystają 

Do białych włosów żarty i błazeństwa! 

Długo o takim marzyłem człowieku , 

Starym, bezczestnym, rozpustą wydętym; 

Lecz rozbudzony gardzę taką marą . [ . .. ] 

Nie myśl, że jestem, czy niedawno byłem, 

Bo Bóg wie o tym, a świat się przekona, 

Żem się na zawsze przeszłości mej wyrzekł, 

Jak się wyrzekłem dawnych towarzyszy". 
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Nie ma w tobie niczego - mówi Henryk do sir Johna - co byłoby wartościowe; jesteś jednym wielkim błędem, 

zaprzeczeniem człowieczeństwa; nie masz prawa istnieć, o ile się nie poprawisz, w co zresztą zupełnie nie wierzę. Jesteś 

potępiony. Szekspir litościwie nie przekazuje nam reakcji sir Johna, a może zło tak go przeniknęło, że słowa księcia wcale 

do niego nie dotarły, nie poruszyły go, skoro zaraz zajął s ię swoimi interesami. Wstrząsające . Falstaff jest pon iżony, 

zakwestionowany, acz zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Będzie żyć tak, jak dotąd . Nie jest załamany, wciąż ma 

nadzieję, że Henryk go do siebie przywoła . Tymczasem trafia do więzienia. 

Jeśli jest prawdą to, co podają źródła osiemnastowieczne, że Wesołe kumoszki z Windsoru powstały w 1597 r. 

(albo kilka lat później), by zadośćuczynić woli królowej Elżb iety I, która chciała zobaczyć sir Johna w sytuacji romansowej, 

jako zalotnika, wówczas musimy stwierdzić, że Mistrz spełn ił wolę monarchini w sposób co najmniej przewrotny. Szereg 

wydarzeń, których uczestnikiem jest Falstaff, pokazuje go jako istotę odrażającą, fałszywą, zanurzoną w rozpuście , nie 

potrafiącą odróżniać zła od dobra. Prowadzą one jednak do sceny, która jest analogiczna do przytoczonego zakończen ia 

Henryka IV. Oto po wszystkich perypetiach (które opera Boita i Verdiego opowiada zasadniczo zgodnie ze sztuką, stąd 

nie ma potrzeby ich streszczać), dochodzi do porażającego poniżenia i wydrwienia sir Johna. Jak pamiętamy, najpierw 

w koszu do bielizny, w którym został perfidnie ukryty, słudzy pani Ford wrzucają go do Tamizy, a następnie realizuje 

się plan Żwawińskiej . Falstaff, przebrany za Czarnego Myśliwego, z rogami na głowie, oczekuje swojej łani, uczestnicząc 

w ludowej zabawie, w której - zgodnie z regułami „ świata na opak" - wszystko stanęło na głowie, a porządek rzeczy

wistości został zanegowany. Mówi Falstaff: 

„Zegar windsorski wybił dwunastą; zbliża się chwila. Teraz, gorącej krwi 

bogi, przybądźcie mi na pomoc! Pamiętaj, Jowiszu, że byłeś bykiem d la 

twojej Europy; miłość przyprawiła ci rogi. O potężna miłości! ty przemieniasz 

pod pewnym względem człowieka w zwierzę, a pod innym znowu zwierzę 

w człowieka. Byłeś także, Jowiszu, łabędziem z miłości dla Ledy. O potężna 

miłości, jak zbliżyłaś boga do gęsi! Pierwszy grzech popełniony w post aci 

bydlęcia, o Jowiszu, co za grzech bydlęcy; drugi grzech popełniony w postaci 

folwarcznego drobiu, pomyśl Jowiszu, co za grzech folwarczny! Jeśli bogowie 

mają krew tak gorącą, co mają biedni śmiertelnicy? Co do mnie, jestem tu 

windsorskim jeleniem, a jak myślę, najpulchniejszym w całym borze. Daj 

mi, o Jowiszu, chłodny czas na tokowisko, lub kto mi za złe weźmie, jeśli 

wszystek mój łój wytopię? Kto się zbliża? Moja łania?" . 

Przebrane za wróżki dzieci „ żwawo i śm iało w takt pieśn i szczyp ią mu c iało ", dokonując swoistego samosądu : 

„Hańba grzesznej wyobraźni 

I rozpuście godnej każni! 

Ona w krew iskierkę ciska, 

Myśl lubieżna na nią dmucha, 

Coraz jaśniej ogień błyska, 

Coraz wyżej płomień bucha. 

Grzeszne ciało aż do kości 

Szczypcie, wróżki, bez litości; 

Szczypcie, pieczcie, aż na niebie 

Blask jutrzenki noc pogrzebie!". 

Falstaff zostaje za swe występki ukarany i potępiony. Ta scena nie jest wcale zabawna, choć tak s i ę ją zwykle 

przedstaw ia w inscenizacjach. Jest okrutna. Cały sztafaż fol klorystyczny, skojarzenia z karnawałem, tradycją zabawy ludu 

angielskiego, jeszcze bardziej to okrucieństwo uwypuklają. I znowu zdumiewa to, że do Falstaffa niew iele z tego, co s ię 
zdarzyło, dociera: 

„Choć za główny cel waszych pocisków mnieście 

wybrali, pociechą jest dla mnie, że nie wszystkie 

wasze strzały trafiły. [ ... ] Kto z psami w nocy 

polować zamierza, I Nie wie, jakiego upoluje 

zwierza". 

Są to ostatnie słowa sir Johna w Wesołych kumoszkach. Tylko tyle. Boito, szykując libretto dla Verdiego, postawił 
kropkę nad i. W f inale słyszymy, że „ Tutto nel mon do e burla - Cały świat jest żartem ", a Falstaff dodaje: „ Tutti gabbat i ! 

- Wszyscy okpieni, oszukani ". To była właśnie jego „ własna droga", o której - za Szekspirem, oczywiśc ie - śp iewał 
w akcie 11: „ Va, vecchio John, va, va per la t ua via - Idź, stary Johnie, idź, swoją własną drogą " . U Szekspira Falstaff mówi: 

„Chciałbym, żeby świat cały był oszwabiony, bo i ja byłem oszwabiony, a w dodatku obity. Gdyby doszło do 

ucha dworaków, w co byłem przeobrażony i jak to moje przeobrażenie było wyprane i wywałkowane, wytopiliby 

ze mnie wszystką moją tłustość, kropla po kropli, i wysmarowali nią chodaki rybackie. O, ani wątpię, chłostaliby 
Innie sw oim i zjadliwymi językami, żebym się skurczył jak suszona gruszka. Nie wiodło mi się na świecie od 

czasu , jak po raz pierwszy fałszywie przysiągłem przy primero. Na uczciwość, gdybym miał dość długi oddech 

na odmóWienie p acierza, gotów bym za wszystkie moje minione grzechy pokutować ". 



Nie wiele więc osiągnęły „ wesołe windsorskie kumoszki " swoimi „ figlami " , jak tłumaczył również tytuł komedii 

Szekspira Leon Ulrich. Powiedzmy to sobie jasno: z Falstaffa zażartowano nazbyt okrutnie! Jednak ani muzyczna chara

kterystyka niewiast u Verdiego, an i zwłaszcza ta dokonana w starszej o ponad czterdzieści lat operze Ottona Nicolaia 

Die lustigen Weiber von Windsor (1849) nie sprawia takiego wrażenia , a kobiety charakteryzowane są i z przymrużeniem 

oka, i przyjaźnie . 

Dlaczego jednak jest tak, że rzadko zdajemy sobie sprawę z granicy potępienia, a może nawet rozpaczy, do której 

dwukrotnie zbliżył się Falstaff? I z jego ocalenia zarazem? Wydaje się, że odkąd zaczęto powtarzać, że literackim potom

kiem sir Johna jest Sienkiewiczowski Onufry Zagłoba, cały dramatyzm postaci został mimowolnie zatarty. Przecież dzielny 

i komiczny Zagłoba to bohater pozytywny, ukochany, należący do panteonu narodowej mitologii . Jakże na jego poprze

dnika patrzeć jako na postać negatywną czy tragiczną? Wybaczymy Falstaffowi wybryki, zachwycimy się tym, że jest 

nowożytną realizacją Plautowskiego i Terencjuszowego żołnierza samochwały czy też wyrastającego z tradycji angielskiej 

starego (acz wcale nie dzielnego!) rycerza. 

Myśląc o relacji Falstaff - Zagłoba będziemy trwać w przekonaniu, że pisząc Wesołe kumoszki Szekspir był - jak 

pisał Juliusz Kydryński - trzydziestoletnim poetą, który „ po raz ostatni oddawał się beztroskiej wesołości". Dopiero 

niebawem miały pojawić się sztuki zamglone refleksją filozoficzną , a nieco później pesymistyczne, problemowe, tragiczne. 

Rację miał Jan Kott zwracając uwagę, że Falstaff jest szydercą, który nie da się nabrać historii . On nie ma złudzeń co 

do świata . Wygodnie być mu „ opojem, tchórzem i wydrwigroszem, dziwakiem i szaławiłą, który nie gardzi lekkim zarob

kiem, kłamcą, fantastą i rozkosznym mitomanem, wielkim dzieckiem i rozpustnym starcem", który w Henryku IV wydrwi 

i odrzuci podstawową cnotę rycerską - honor: „ nie chcę honoru : honor to tylko malowana tarcza herbowa, którą niosą 

za trumną "; honor nie ma nic wspólnego z żywymi ludźmi. 

Pozorny realizm Falstaffa budzi niepokój . Łatwo powiedzieć, że ludzie „z natury" są skłonni do tego, by naginać 

rzeczywistość tak, by dobrze wypaść w oczach innych, by być w centrum uwagi, by maskować swe łajdactwa dowcipem, 

który nie pozwala się na nich gniewać. A przecież wytworzony w swej wyobraźn i świat Falstaff wziął nazbyt poważnie, 

przekonany na przykład, że jest przyjacielem księcia, a nie jego zabawką . Czy mogło być inaczej, skoro sam traktował 

życie jako nieustającą zabawę i nie potrafił traktować ani siebie, ani innych serio? 

Jego dowcip i błyskotliwość wcale nie zachwycają, a raczej irytują . Falstaff to - zgodnie ze znaczeniem swego 

nazwiska - 'fałszywa moneta'. Zasługiwał na potępienie, a jednak Mistrz ze Stratfordu w swej wielkoduszności go ocalił . 

Może w tej perspektywie warto popatrzeć na pozornie radosny, skrzący się i słownym, i muzycznym dowcipem finał 

Verdiowskiego Falstaffa? 

Wszystkie cytaty z dzieł Szekspira w przekładzie Leona Ulricha. 

Piotr Urbańs ki - prof. UAM, neolatynista, historyk literatury, operolog, edytor. Zajmuje się poezją łaci ńską XVl l wieku oraz studiami operowymi. Autor książek Natura i faska w poezji 
polskiego baroku (1996), Theo/agia fabulosa : commentationes Sarbievianae (2000), Casimir Britannicus. English Trans/ations, Paraphrases, and Emulations of the Poetry of Maciej Kazimierz 
Sarbiewski (2008, 201 O). Redaktor i współredakto r wielu tomów zbiorowych, w tym Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego (201 O), Opera wobec 
historii (2 01 2). Był konsultantem literackim Opery na Zamku w Szczecinie (2 009-201 2). 
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Urodził się we Wrocławiu . Edukację muzyczną rozpoczął 

u prof. Adama Kopycińskiego, byłego dyrektora Opery 
Wrocławskiej. W 1957 r. wyemigrował z rodziną do Izraela, 
gdzie kontynuował naukę muzyki oraz podjął studia 

w Akademii Muzycznej w Tel Awiwie, zakończone dyploma
mi z kompozycji, fortepianu i dyrygentury. Studia dyry
genckie kontynuował u Pierra Dervaux w Paryżu, Hansa 
Swarowsky'ego w Wiedniu oraz Franco Ferrary w Sienie, 
we Włoszech . 

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród w czołowych 
konkursach dyrygenckich na świecie. W 1970 zdobył 
I nagrodę w Konkursie Dyrygenckim w Besancon, w którym 
ongiś zdobył ją nestor polskich dyrygentów Jerzy Katlewicz. 
W 1971 otrzymał Złoty Medal w Konkursie Cantelli , 
La Scala w Mediolanie. W tym samym roku był też laureatem 

I nagrody w Konkursie Herberta von Karajana w Berlinie. 
Ostatnio otrzymał Teatralną Nagrodę Muzyczną im. Jana 
Kiepury w kategorii „ najlepszy dyrygent". 
W latach 197 4-91 kierował, jako dyrektor artystyczny, 
kolejno: Operą w Akwizgranie (Niemcy), Orkiestrą Symfo
niczną w Bochum (Niemcy) oraz Orkiestrą Narodową 
w stolicy Kanady - Ottawie. W październiku 2001 objął 
stanowisko dyrektora artystycznego Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Gabriel 
Chmura dyryguje czołowymi orkiestrami świata, takimi jak 
Filharmonicy Berlińscy, Orchestre National de France, 
Montreal Symphony czy Filharmonicy Izraelscy oraz Orkiestrą 
Symfoniczną NHK Tokyo. Jest również stałym dyrygentem 
gościnnym Berlińskiej Orkiestry Symfonicznej. W Polsce 

występował z NOSPR oraz z muzykami Filharmonii Kra
kowskiej, Poznańskiej i Filharmonii Narodowej w Warszawie. 
Od sezonu artystycznego 201212013 pełni funkcję dyrektora 
artystycznego Teatru Wielkiego w Poznaniu. 

C H Ih U R.__A 

Zadebiutował w 1974 spektaklem Otello Giuseppe Verdiego 
w Operze w Monachium, gdzie został następnie zaanga
żowany do przygotowania Carmen Georgesa Bizeta. Później 
prowadził opery: Samson i Dalila Camille'a Saint-Saensa 
w Barcelonie, Werther Julesa Masseneta w Operze Paryskiej 
i Zloty kogucik Nikołaja Rimskego-Korsakowa w Theatre 

du Chatelet w Paryżu. Z National Arts Centre Orchestra 
nagrał „Da Ponte Cycle" Wolfganga Amadeusa Mozarta 
(Wesele Figara, Don Giovanni, Cosi fan tutte). Jego naj
nowsze realizacje to dwie opery Mieczysława Wajnberga 
Pasażerka i Portret (w Nancy) obydwie w reżyserii Davida 
Poutneya oraz Lady Makbet mceńskiego powiatu Dymitra 

Szostakowicza w poznańskim Teatrze Wielkim . 
Artysta nagrywa z London Symphony dla wytwórni DGG 
oraz z orkiestrami radiowymi w Berlinie i Monachium dla 
CBS. Schubertowski łazarz, nagrany pod jego kierunkiem, 
został wyróżniony Grand Prix du disque Mondial de Montreux. 
Nagrania symfonii Haydna, dokonane przez Gabriela 
Chmurę z National Arts Centre Orchestra dla CBS, zostały 

uznane za „Best Choice" przez „American Record Guide" 
i zyskały nominację do kanadyjskiej nagrody Juno. 
Zrealizowane nagranie I Symfonii Gustava Mahlera oraz 
Va/se triste Jeana Sibeliusa, głównych dzieł trasy koncertowej 

po Wielkiej Brytanii z 2002 r., spotkało się z dużym uznaniem 
ze strony krytyki w Europie. Gabriel Chmura popularyzuje 

za granicą twórczość polskich kompozytorów, m.in . 
Mieczysława Wajnberga, znakomitego choć nieznanego 
prawie w kraju kompozytora. Po wielkim sukcesie dwóch 
pierwszych płyt CD z utworami Weinberga, nagranych 
z wytwórnią Chandos - V Symfonia, Sinfonietta nr 1, 
IV Symfonia, Sinfonietta nr 2 oraz Rapsod na tematy 

mołdawskie, Gabriel Chmura przystąpił do nagrania XIV 
i XVI Symfonii tego kompozytora. 
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Reżyser i scenograf. Absolwent Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Warszawie (1996) i Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu (2013). Stypendysta 
Vilar Young Artists Programme w Royal Opera House 
Covent Garden w Londynie (2002). 
Zadebiutował w Teatrze Ateneum w Warszawie w 1998 
roku, realizując tam Wujaszka Wanię Antona Czechowa, 

uznanego za „jedno z najciekawszych osiągnięć tej 
sceny od kilku lat" („Rzeczpospolita"). Bardzo wysoko 
oceniona przez publiczność i krytyków premiera Wesela 
Figara Wolfganga A. Mozarta w Operze Wrocławskiej 
(1998) była jego reżyserskim debiutem operowym. 
W latach 1992-1998 współpracował z Wydziałem Aktor

skim PWST (obecnie Akademii Teatralnej w Warszawie), 
będąc asystentem Mai Komorowskiej, Zofii Kucówny, 

a od 1995 roku - Anny Seniuk. Był także wykładowcą 
autorskich programów: Konwersatorium teatralne na 
Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej i Teatr - prze
kraczanie granic w Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie. 

Jego kolejne realizacje to Tankred Gioachino Rossiniego 
w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie 
(2000), Testament psa Ariano Suassuny w Teatrze im. 
Norwida w Jeleniej Górze (2001), Mefistofeles Arrigo 
Boito w Operze Nova w Bydgoszczy (2001 ), Fidelio 
Ludwiga van Beethovena w Teatrze Wielkim w Poznaniu 
(2002), Adriana Lecouvreur Francesco Ci lei (2004) i Makbet 
Giuseppe Verdiego (2005) w Teatrze Wielkim w Łodzi, 
Wesoła wdówka Franza Lehara (2005) i Być jak Callas 
(2007) w Teatrze Muzycznym w Łodzi, Traviata Verdiego 
w Operze Wrocławskiej (2006). 
Wyreżyserował wiele utworów nigdy wcześniej niewysta-

wianych w Polsce, takich jak Peleas i Melizanda Claude 
Debussy' ego (2002), Podróż do Reims Rossiniego (2003) 

w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, 

Cesarz Atlantydy Viktora Ullmanna w Warszawskiej 
Operze Kameralnej (2005), Kandyd Leonarda Bernsteina 
(2005) i Kochankowie z klasztoru Valldemosa Marty 
Ptaszyńskiej (201 O) w Teatrze Wielkim w Łodzi . 

Współtworzył spektakle z tak znakomitymi dyrygentami 

jak Alberto Zedda, Tadeusz Kozłowski , Ewa Michnik, 
Wojciech Michniewski, Tadeusz Strugała, Kai Bumann; 
scenografami i kostiumografami - Zofia de lnes, Boris 

F. Kudlicka, Joanna Klimas, Rafał Olbiński ; śpiewakami 

- Ewa Podleś, Olga Pasiecznik, Aleksandra Kurzak, 
Rockwell Blake; z pianistą Krzysztofem Jabłońskim. 

Od 2001 roku projektuje również scenografie do swoich 
przedstawień . 

Od 2007 roku jest dyrektorem naczelnym i artystycznym 
Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, gdzie zreali
zował m.in. O lepszy świat Rolanda Schimmelphenniga, 

Wiśniowy sad Czechowa, Idiotę wg Fiodora Dostojew
skiego, Panny z Wilka wg Jarosława Iwaszkiewicza i Damę 
kameliową Aleksandra Dumasa-syna. 

Jako menedżer rozpoczął współpracę z wieloma ważnymi 
festiwalami teatralnymi: The Globe Theatre w Londynie, 
Seoul Performing Arts Festival w Korei, Tbilisi International 
Festival of Theatre w Gruzji, LaMaMa Theatre w Nowym 
Jorku, The Studio Players w Stambule oraz umożliwił 
debiut teatralny wielu uznanym już dziś artystom, takim 
jak Krzysztof Garbaczewski czy Paweł świątek. 

Jego najbliższa realizacja to polska premiera Opowieści 
z Narnii wg C.S. Lewisa w Teatrze im. Kochanowskiego 
w Opolu. 
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soprany alty .~ .1, skrzypce I altówki f lety trąbki 

Lucyna Białas Ew a Bielawska Eliza Schubert-Pietrzak Łukasz Kierończyk Karolina Porwich Maciej Słomian 

Izabella Błasiak Joanna Chmielnicka i ' Sandra Haniszewska Dominika Sikora Sebastian Łukaszewski Leszek Kaczor 

Ewa Boguszewska Małgorzata Frąckowiak j Aleksandra Lesner Remigiusz Strzelczyk Brygida Gwiazdowska-Binek Leszek Kubiak 

Irina Filippowicz Urszula Klawiter-Maniecka 
Anna Machowska Agnieszka Kubasik Maciej Piotrowski 

Anita Furgol-Kownacka Marta Kostanciak 
Piotr Kostrzewski Jędrzej Kaczmarek puzony 
Giedy Jędrzejczak Krzysztof Stochmiałek* oboje Zbigniew Starosta 

Małgorzata Hadrych Danuta Kulcenty •' Urszula Pietz Kinga Waleńska* Mariusz Dziedziniewicz Piotr Nobik 
Joanna Kopeć-Hoffmann Monika Matuszak Dawid Fabisiak Piotr Furtak Tomasz Stan isławski 

Joanna Kortylewicz Ewa Pszczółka Agata Kabacińska wiolonczele Wiesław Markowski Tomasz Kaczor 
Kinga Krasowska Elwira Radzi-Pacer Małgorzata Hadyńska Dorota Hajzer Maria Pasternak 

Agnieszka Korzeniowska Lidia Róbken Dezydery Grzesiak Krzysztof Kubasik tuby 

Anna Muraszko Jolanta Snuszka Aleksandra Rytwińska Marta Łupacz klarnety Jacek Kortylewicz 

Iwona Neumann Li lla Suszka Roman Wiszniowski Kazimierz Budzik 

Barbara Siwek Violetta Zawadzka skrzypce li Jan Wójcik Tomasz Goliński perkusja 

Wiesława Urbaniak I 
I Wojciech Sablik Aleksandra Awtuszewska Piotr Kucharski 

basy 
Monika Dworczyńska Andrzej Nowicki fagoty Piotr Szulc 

Lech Algusiewicz 
I Ryszard Chmielewski Aleksandra Jóźwiak Dariusz Rybacki Małgorzata Bogucka-Miler 

tenory Wiesław Ziółkowski Agata Maruszczak Joanna Kołodziejska Łukasz Berl in 
Michał Gumienny Piotr Bróździak Andre Kasztelan Andrzej Józefowicz 
Jarosław Gwoździk Adam Glapiak ' Dawid Walczak kontrabasy Błażej Pasternak harfa 
Sławom i r Lebioda Jarosław Górczak Maria Bawolska-Dastych Donat Zamiara Mateusz Nowicki* Paulina Kostrzewska 

Rafał Ma lęgowski Andrzej Just Maria Matuszewska Ryszard Kaczanowski Anna Blum* 

Jan Mantaj Bartłomiej Kornacki Joanna Modzelewska Tomasz Grabowski waltornie 

Jerzy Mantaj Tomasz Kostanciak Olga Hala Stanisław Binek Mikołaj Olech gitary 

Maciej Marcinkowski Paweł Matz ' Krzysztof Masłyk M ichał Francuzik Jakub Chomicki Janusz Musielak* 

Przemysław Myszkowski Krzysztof Napierała 
Sylwia Kaczmarek-Subera* Damian Lotycz Wojciech Winiarski* 

Piotr Płończak W itold Nowak 
Joanna Kubiś 

Robert Pucek Romuald Piechocki 
Ewa Szychowiak 

Sebastian Radecki Piotr Skołuda 
Dariusz Stręk 
Paweł Szajek • * współpraca 
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TEATR WIELKI 

IM. STANISŁAWA MONIUSZKI 
W POZNANIU 

Teatr Wielki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań , tel. 61 65 90200,opera@opera .poznan.pl, www.opera.poznan.pl 

dyrekcja 

dyrektor Renata Borowska-Juszczyńska 
dyrektor artystyczny Gabriel Chmura 
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Robert Szczepański 
z-ca dyrektora ds. baletu Jacek Przybyłowicz 
z-ca dyrektora ds. technicznych Jacek Wenzel 
główny księgowy Ewa Olczak 

kierownictwo 

kierownik chóru Mariusz Otto 
kierownik literacki Michał J. Stankiewicz 
kierownik koordynacji pracy artystycznej Maciej Wieloch 
kierownik promoqi 1 marketingu Monika Jaworska 
kierownik impresariatu Katarzyna Liszkowska 
kierownik biura obsługi widzów Andrzej Frąckowiak 
kierownik działu kadr Grażyna Kostro 
kierownik działu administracyjno-gospodarczego Hanna Maląg 
kierownik archiwum Tadeusz Boniecki 
kierownik produkcji artystycznej Magdalena Kulczyńska 
kierownik działu 1nwestyq1 i eksploatacji Norbert Sobczak 
kierownik działu produkcj i Zbigniew Łakomy 

rzecznik prasowy Anna Kochnowicz 
z-ca głównego księgowego Dorota Wenzel 
pozysk1wan1e funduszy Anna Pliszka 
radca prawny Agnieszka Brzozowska-Wilczek 
dz i ał projektów edukacyjnych Małgorzata Arentowska 
kierownik w1down1 Kamila Weinert 
g łówny energetyk Piotr Książkowski 

główny kostiumograf Czesław Pietrzak 
kierownik bryg. oświetlenia scen. Marek Rydian 
kierownik bryg. elektroakustycznej Krystian Kołakowski 
kierownik sceny Dariusz Michalski 
pracownia perukarsko-charakteryzatorska Anna Hampelska 
garderobiane Ewa Wower 
malarnia 1 modelatornia Jacek Wysocki 
dekoratornia Robert Niedrich 
pracownia krawiecka damska Krystyna Jędryczka 
pracownia krawiecka męska Grażyna Tumidaj 
pracownia modystyczna Elżbieta Bogusławska 
pracownia obuwnicza Kazimierz Mikołajczak 
ślusarnia Damian Prentke 
stolarnia Marek Kwiatkowski 

1nsp1qenc1 Danuta Kaźmierska, Wiesława Wiza, Ryszard Dłużewicz, Paweł Kromolicki 
suflerzy Magdalena Głuszyńska, Wadim Zorin 
przygotowanie solistów Olga Lemko, Wanda Marzec, Olena Skrok, Marcello Giusto 
asystenci rezysera Krzysztof Szaniecki, Bartłomiej Szczeszek 
asystent choreografa Małgorzata Połyńczuk-Stańda 
akompaniatorzy baletu Grażyna Lewandowska, Magdalena Maryniak 
pedagog baletu Uran Azymow 
inspektor ba letu Andrzej Płatek 
inspektorzy chóru Joanna Kortylewicz, Lech Algusiewicz 
inspektorzy orkiestry Dominika Sikora, Andrzej Józefowicz 

tłumaczenia Biuro tłumaczeń Cieślak & Nowak 
plakat do spektaklu Jacek Kaliński I Michał J. Stankiewicz 
zdjęcia Katarzyna Zalewska 

redakqa Michał J. Stankiewicz 
opracowanie graficzne Jacek Kaliński I typodrom.pl 
druk Zakład poligraficzny Moś i Łuczak I mos.pl 

1lustraqe wykorzystane w programie George Hollis (1792-1842), Henry Singleton (1766-1839) 
Robert Smirke (1752-1845), Thomas Stothard (1755-1834), John Thurston (1774-1822) 
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PRZEKŁAD ANNA MAKURACKA 

OSOBY 

Sir John Falstaff 

Ford, mąż Alice 

Fenton 

Dr. Cajus 

Bardolfo i Pistola, sojusznicy Falstaffa 

Mrs Alice Ford 

Nannetta, córka Alice 

Mrs Quickly 

Mrs Meg Page 

Karczmarz Oberży pod Podwiązką 

Robin, paź Falstaffa 

Mieszczanie i wieśniacy - służący Forda - zamaskowane chochliki, wróżki, czarownice itd . 

Rzecz dzieje się w Windsorze za panowania Henryka IV Lancastera . 



2. 

AK_TI·CZĘŚĆI 

Wnętrze Oberży pod Podwiązką. Stół, duży 
fotel, ławka. Na stole resztki sutej uczty, dużo 
butelek i szklanka. Kałamarz, pióra, kartka, 
paląca się świeca. Miotła oparta o ścianę. 
W głębi Wjjście, po lewej drzwi. Falstaff zajęty 
jest ogrzewaniem wosku na dwóch listach 
nad płomykiem świecy, potem pieczętuje listy 
pierścieniem. Następnie gasi świecę i zabiera 
się do picia, rozłożony Wjgodnie w fotelu. 

Falstaff, Dr Cajus, Bardo/fa, Pistola, Oberżysta 

wgłębi. 

Dr Cajus (wchodząc drzwiami po lewej 

i wołając groźnie) 

Falstaff! 

Falstaff (nie zwracając uwagi na krzyki 

Dr Cajusa, wola oberżystę, który podchodzi) 

Hej tam! 

Dr Cajus (głośniej niż przedtem) 

Sir John Falstaff! 

Bardolfo (do Dr Cajusa) 

Och! O co chodzi? 

Dr Cajus (podchodząc do Falstaffa, który go 

nie słucha) 

Pobiłeś moich służących! ... 

Falstaff (do oberżysty, który następnie 

WfChodzi, by Wfkonać polecenie) 

Karczmarzu! Jeszcze jedną butelkę Xeresa. 

Dr Cajus ljak WfŻej) 

Wykończyłeś moją gniadą klacz, 

Pogwałciłeś mój dom. 

Falstaff 

Lecz nie twoją gosposię . 

Dr Cajus 

Zbytek łaski! Stara i kaprawa. 

- Wasza Tłusta Mość, 

Choćby pan był po dwudziestokroć 

Johnem Falstaffem Rycerzem, 

Nakazuję panu odpowiedzieć . 

Falstaff (z całym spokojem) 

Oto moja odpowiedź: 

Zrobilem to, co rzekłeś. 

Dr Cajus 

I co? 

Falstaff 

Zrobiłem to z rozmysłem . 

Dr Cajus (krzyczy) 

Odwołam się do Rady Królewskiej. 

Falstaff 

Z Bogiem. 

Siedź cicho albo się ośmieszysz; 

Oto moja rada. 

Dr Cajus (zwracając swój gniew przeciw 

Bardo/fa) 

To jeszcze nie koniec! 

Falstaff 

Do diabła! 

Dr Cajus 

Bardolfo! 

Bardolfo 

Tak, panie Doktorze? 

Dr Cajus (groźnym tonem) 

Wczoraj mnie spiłeś. 

Bardolfo (Wjciąga rękę, aby Dr Cajus zmierzyt 

mu puls) 

Niestety! Co za ból! ... 

źle ze mną . Poratuj mnie swoją radą . 

Moje jelito jest do niczego. 

Przeklęci oberżyści, 

Co sypią wapno do wina! 

(wskazując na swój wielki czerwony nos) 

Widzisz ten meteor? 

Dr Cajus 

Widzę. 

Bardolfo 

Zachodzi 

Tak na czerwono każdej nocy. 

Dr Cajus (Wfbuchając) 

Już ja cię poratuję szubienicą! 

Spiłeś mnie, draniu, 

Do spółki z tym tam 

(wskazując Pistolę) 

Paplając o bzdurach; 

Potem, gdy byłem już dobrze wstawiony, 

Opróżniłeś mi kieszenie. 

Bardolfo (z godnością) 

Nie ja. 

Dr Cajus 

A kto? 

Falstaff (wola) 

Pistola! 

Pistola (podchodząc) 

Panie? 

Falstaff (wciąż siedząc, ze spokojem) 

czy to ty opróżn ileś 
kieszenie temu szanownemu panu? 

or Cajus (rzucając się w stronę Pistoli) 

pewnie, że on. Proszę spojrzeć . 

Jak udaje niewiniątko 

Ta kłamliwa gęba! 

(.vywracając kieszeń) 

Tu były dwa szylingi 

z królem Edwardem 

I sześć półkoronówek . 

Nie ma po nich śladu. 

Pistola (do Falstaffa, z godnością 

chwytając miotłę) 

Panie, proszę mnie obić 

Tym drewnianym orężem . 

(do Dr Cajusa, z mocą) 

To kłamstwo! 

Dr Cajus 

Ty ćwoku! Zwracasz się do dżentelmena! 

Pistola 

Głupcze! 

Dr Cajus 

Żebraku! 

Pistola 

Bydlaku! 

Dr Cajus 

Psie! 

Pistola 

Podły! 

Dr Cajus 

Straszydlo! 

Pistola 

Gnomie! 

Dr Cajus 

Nasienie mandragory! 

Pistola 

Kto? 

Dr Cajus 

Ty. 

Pistola 

Powtórz! 

Dr Cajus 

A tak. 

Pistola (rzucając się w stronę Dr Cajusa) 

Niech cię piorun! 

Falstaff (na znak Falstaffa, Pistola się hamuje) 

Hej tam! Pistola! Nie wyładowuj się tu! 

(przywołując Bardo/fa, który podchodzi) 

Bardolfo! Kto opróżnił kieszenie 

Tego Mości Pana? 

Dr Cajus (natychmiast) 

To był jeden z tych dwóch. 

Bardolfo (spokojnie, wskazując Dr Cajusa) 

Pił, potem wypiwszy za dużo, 

Stracił wszystkie pięć zmysłów, 

Po czym opowiada ci bajkę, 

Która mu się przyśniła, 

Kiedy spał pod stołem . 

Falstaff (do Dr Cajusa) 

Słyszysz? Jeśli się dobrze postarasz, 

Dojdziesz prawdy. 

Faktom zaprzeczono. Idź w pokoju . 

Dr Cajus 

Przysięgam, 

że jeśli kiedykolwiek jeszcze 

Upiję się w gospodzie, 

To wśród ludzi uczciwych, 

Trzeźwych, kulturalnych i pobożnych . 

(Wfchodzi drzwiami po lewej) 

Bardolfo, Pistola (błaznując, odprowadzają 

Dr Cajusa do Wjjścia) 

Amen . 

Falstaff 

Przerwijcie tę antyfonę. 

Nie pora na wasze wrzaski . 

(Bardo/fa i Pistola przerywają i podchodzą do 

Falstaffa.) 

W tym cała sztuka : 

„ Kraść taktownie i we właściwym czasie" . 

Kiepscy z was artyści. 

Bardolfo i Pistola 

Falstaff 

(ucisza ich) 

Ci ii 

(Odczytuje rachunek, który oberżysta przyniósł 

wraz z butelką Xeresa) 

6 kurczaków: 6 szylingów, 

30 dzbanków Xeresa: 2 liry; 3 indyki ... 

(do Bardo/fa, rzucając mu sakiewkę, po czym 

zaczyna z powrotem powoli czytać). 

Poszperaj w mojej sakiewce. 2 bażanty, 

Sardela. 

:3. 
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Bardolfo (wyciąga z sakiewki monety i liczy 

je na stoliku) 

Jedna marka, jedna marka, jeden pens. 

Falstaff 

Poszukaj dobrze. 

Bardolfo 

Już poszukałem . 

Falstaff 

Szukaj! 

Bardolfo (rzucajac sakiewkę na stół) 

Tu nie ma już ani pieniążka . 

Falstaff (wstając) 

Doprowadzisz mnie do ruiny! 

Co siedem dni wydaję dziesięć gwinei! 

Ty pijaku! 

Wiem. że gdy chodzimy nocami 

Od oberży do oberży, 

Ten twój nochal ognisty 

Służy mi za latarnię! 

Lecz tę oszczędność oleju 

Ty przepuszczasz na wino. 

(spokojnie) 

Trzydzieści lat już podlewam 

Ten grzyb purpurowy! 

Zbyt drogo mnie kosztujesz. 

(do Pistoli, potem do oberżysty, 

który następnie wychodzi.) 

Ty tak samo. 

Karczmarzu! Jeszcze jedna butelka . 

(zwracając się ponownie do Bardo/fa i Pistoli) 

Wyniszczacie mi ciało! 

Jeśli Falstaff schudnie, 

Nie będzie już sobą, 

nikt go nie będzie kochał; 

W tym brzuchu 

Jest tysiąc języków, 

Co głoszą moje imię! 

Pistola (z uwielbieniem) 

Falstaff olbrzymi! 

Bardolfo Oak wyżej) 

Przeogromny Falstaff! 

Falstaff (przyglądając się sobie i dotykając 

brzucha) 

Oto moje królestwo. 

Powiększę je. 

Lecz teraz czas naostrzyć umysł . 

Bardolfo, Pistola 

Naostrzmy. (Przysuwają się do siebie.) 

Falstaff 

Znacie takiego jednego, tu z okolicy, 

Co zwie się Ford? 

Bardolfo 

Tak . 

Pistola 

Tak. 

Falstaff 

Ten człowiek to szacowny mieszczanin ... 

Pistola 

Bardziej szczodry niż Krezus. 

Bardolfo 

To Lord! 

Falstaff 

Jego żona jest piękna . 

Pistola 

I trzyma szkatułę . 

Falstaff 

To ta! O, miłości! Oczy niby gwiazdy! 

Szyja łabędzia! A usta? Kwiat. 

Kwiat, co się uśmiecha . 

Na imię jej Alice; 

Pewnego dnia, gdy, przechodząc, 

Spostrzegła mnie w pobliżu, uśmiechnęła się . 

W sercu mi zapłonęło 

Miłosne uniesienie. Bogini słała promienie 

Niby lusterko w słońcu . 

(dumny jak paw) 

Na mnie, na mnie, na ten bok dumny, 

Na pierś potężną. 

Na męską stopę, na tors masywny, 

Sklepiony, pojemny; 

A żądza z niej promieniała tak bardzo, 

Z moją do spółki, 

że zdawała się mówić : 

„ Należę do Sir Johna Falstaffa" . 

Bardolfo 

Kropka . 

Falstaff (wchodząc Bardolfowi w słowo) 

I od początku . Kolejna; 

Bardolfo, Pistola 

Kolejna! 

Falstaff 

Ta zwie się Margherita . 

Pistola 

Nazywają ją Meg. 

Falstaff 

Ją także zachwyciły me przymioty. 

Ona też trzyma kluczyki ... 

Falstaff, Bardolfo, Pistola 

... od szkatuły . 

Falstaff 

To będą moje Hyderabady 

I moje złote Wybrzeża! 

(każąc się podziwiać) 

Spójrzcie. Wciąż jeszcze jestem 

Uroczym 

Babim latem. 

Proszę, oto dwie płomienne epistoły. 

!VVręcza Bardolfowi jeden z dwóch listów, 

które leżą na stole.) 

Zanieś to Meg; 

Wypróbujemy jej cnotę . 
(Bardo/fa bierze list.) 

Już widzę, jak twój nos płonie zapałem . 
(Do Pistoli, wręczając mu drugi list) 

A ty zanieś go Alice. 

Pistola (odmawiając z godnością) 
Noszę szpadę przy boku . 

Nie jestem Mości Pandarus. 

Odmawiam. 

Falstaff (z pogardliwym spokojem) 
Błazen . 

Barctolfo (podchodząc i rzucając list na stół) 
Sir John, w tej intrydze 

Nie mogę zadośćuczynić pańskiej prośbie . 
l\lie PDzwala mi na to ... 

Falstaff (przerywając mu) 

Kto? 

Bardolfo 

Honor. 

Falstaff (dostrzegając wchodzącego pazia 

Robina) 

Ej! Paziu! 

(potem natychmiast do Bardo/fa i Pistoli) 

Idźcie się powiesić. 

Ale już nie na mnie. 

(do pazia, który następnie wybiega z listami) 

Dwa listy, weź, do dwóch pań. 

Zanieś je prędko, biegnij, żywo. leć! 

(zwracając się do Pistoli i Bardo/fa) 

Honor! 

Złodzi eje! 

Strzeżecie swego honoru, wy, 

Kloaki hańby, 

Kiedy nie zawsze my 

Możemy strzec naszego. 

Ja sam, tak, ja. ja, 

Muszę czasami na bok 

Odłożyć bojaźń Boga 

I z konieczności odrzucić honor, uciec się 

Do forteli i n iedomówień , 

Lawirować, kluczyć. 

A wy, z waszymi łachmanami, 

I krzywym spojrzeniem 

Lamparta, i śmierdzącym chichotem 

Stoicie na straży 

Waszego honoru! Jakiego honoru?! 

Jakiego honoru? Jakiego honoru! 

Co za brednie! To kpina! 

Czy honor może napełnić wasze brzuchy? 

Nie. Czy honor może naprawić wam goleń? 

Nie może . 

A stopę? Nie. A palec? 

A włos? Nie. 

Honor nie jest chirurg iem. 

Czym więc jest? Słowem . 

Co takiego jest w tym słowie? 

Powietrze, co przelatuje . 

To mi dopiero solidna rzecz! 

Czy honor może odczuwać ten , kto umarł? 

Nie. Żyje tylko wśród żywych ? ... 

Też nie: bowiem sztucznie 

Nadmuchują go pochlebstwa, 

Zżera go pycha, 

Zatruwają oszczerstwa; 

Jeśli o mnie chodzi, ja go nie chcę! 

A wracając do was, łotry, 

Zbyt długo już zwlekałem . 

Wyganiam was. 

(Chwyta miotłę i goni Bardo/fa i Pistolę, którzy 

unikają ciosów, biegając tu i tam i chowając 

się za stołem.) 

Dalej! żwawo! żwawo! Galopem! 

Ze stryczkiem wam do twarzy! 

Złodzieje! Wynocha! Precz stąd! 

Precz stąd! Precz stąd! 

(Bardo/fa ucieka drzwiami po lewej, Pistola 

drzwiami w głębi, nie unikając przy tym 

cięgów, Falstaff wybiega za nim.) 
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CZEŚĆ II 
' 

Ogród. Po lewej dom Forda. Pośrodku sceny 
kępy drzew. Alice, Nannetta, Meg, Mrs Quickly, 
potem Mr. Ford, Fenton, Dr Cajus, Bardo/fa, 
Pistola. Meg i Mrs Quickly wchodzą z prawej. 
Idą w kierunku domu Forda. W progu spotykają 
Alice i Nannettę, które właśnie wychodzą. 

Meg (witając się) 

Alice . 

Alice Oak wyżej) 

Meg. 

Meg (witając się) 

Nannetta. 

Alice (do Meg) 

Właśnie szłam, 

By się wraz z tobą pośmiać . 

(do Mrs Quickly) 

Dzień dobry, kumo. 

Quickly 

Niech Bóg was obdarzy radością . 

(gładząc policzek Nannetty) 

Pączek róży! 

Alice (do Meg) 

Przybywasz w samą porę. 

Przytrafiło mi się coś zadziwiającego . 

Meg 

Mnie też . 

Quickly (która gawędziła z Nannettą, 

przysuwa się zaciekawiona) 

Co takiego? 

Nannetta (przysuwając się) 

Co takiego? 

Alice (do Meg) 

Opowiedz swoje zdarzenie. 

Meg 

Ty opowiedz swoje. 

Nan netta 

Opowiedz, opowiedz. 

Alice (formując ciaśniejszy krąg) 

Przyrzeknijcie, 

że nie wygadacie. 

Meg 

No co ty?! 

Quickly 

Gdzieżby tam! Co też pani ... ! 

Alice 

A zatem: gdybym zgodziła się 

Wejść w szemrane 

Pakty z diabłem, awansowałabym 

Do rangi Rycerzowej ! 

Meg 

Ja tak samo. 

Alice 

Żartujesz . 

Meg (grzebie w kieszeni i wyjmuje list.) 

Dość gadania, 

Bo marnujemy światło słoneczne . 

Mam tu list. 

Alice (grzebie w kieszeni) 

Ja też . 

Nannetta, Quickly 

Och! 

Alice 

Czytaj . (podaje list Meg) 

Meg (wymienia się z Alice listami) 

Czytaj . 

(czyta list Alice) 

„O, świetlana Alice! ofiarowuję ci miłość ... " 

. .. Jak to?! 

Co to ma znaczyć? 

Poza imieniem 

Zdanie jest identyczne. 

Alice (ze wzrokiem utkwionym w liście, 

który trzyma w ręku, powtarza słowa Meg) 

„o. świetlana Meg, ofiarowuję ci miłość .. . " 

Meg (czytając trzymany przez siebie list, 

kończy zdanie, rozpoczęte przez Alice) 

„ ... i twej miłości pragnę . " 

Alice 

Tu „Meg " , tam „Alice" . 

Meg 

Wszystko się zgadza, Oak wyżej) 

„Nie pytaj, czemu, lecz powiedz .. " 

Alice ljak wyżej) 

„ ... kocham cię " 

A przecież nie dałam mu powodu. 

Meg 

Nasz przypadek jest doprawdy dziwny. 

(wszystkie skupione nad listami, porównują 

je i podają sobie, zaciekawione.) 

Quickly 

Popatrzmy na spokojnie. 

Meg 

Te same słowa . 

Alice 

Ten sam atrament. 

Quickly 

To samo pismo. 

Nan netta 

Ta sama pieczęć . 

Alice, Meg (każda czyta swój list) 

„ Jesteś wesołą kumoszką, a ja wesołym 

Kumem, dobrana będzie z nas para. " 

Alice 

O, tak. 

Nan netta 

On, ona i ty. 

Quickly 

Para we trzy. 

Alice 

„Dobrana będzie z nas para zakochanych: " 

(Wszystkie z nosami w listach) 

„piękna kobieta i mężczyzna . . . " 

Wszystkie 

„ ... urodziwy .. . " 

Alice 

(przedrzeźniając) 
„A lico twoje lśnić będzie przy mnie, 

lak gwiazda na nieboskłonie" 

Wszystkie (śmieją się) 
Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! 

Alice 

„Na odpowiedź czeka twój giermek, 

Rycerz John Falstaff" 

Quickly 

Potwór! 

Alice 

Musimy z niego zakpić . 

Nan netta 

Ośmieszyć go publicznie. 

Alice 

Zabawić się jego kosztem. 

Nan netta 

Och! Jaka gratka! 

Quickly 

Co za radość! 

Meg 

Jaka zemsta! 

Alice (zwracając się raz do jednej, 

raz do drugiej) 

Ten bukłak, ta baryła! 

Ten Król spasłych brzuchów, 

Ma w głowie dyrdymały 

Godne bawidamka . 

Tłuszcz kapie 

Z grubego sadła , 

A on jeszcze układa 

Wiersze i kalambury! 

Pozwólmy mu do woli 

Prawić owe bzdury, 

Jak grajek, co dmie w fujarkę , 

Kiedy schodzi z góry. 

Zobaczysz, gdy już omotam 

Tego grubego kuma, 

Jak w kołowrotku wrzecionem 

Będę nim obracać . 

Quickly (do Alice) 

Ten człowiek to armata! 

Rozerwie nas, gdy wystrzeli . 

Meg 

Sztormowa fala 

Wypluła na brzeg Windsoru 

Tego wieloryba 

Żarłacza. 

Ten człowiek to armata! 

Rozerwie nas, gdy wystrzeli . 

On sam, w swoich objęciach, 

Zmiażdżyłby Junonę . 

Lecz się z pewnością rozklei 

Ten potwór na twe skinienie, 

Wpadnie w pułapkę 

I postrada rozum . 

Oto potęga subtelnego 

Kobiecego uśmiechu! 

Efekt wdzięcznego 

Falowania spódniczki! 

Jeśli złapie się na lep, 

Usłyszymy jego wrzaski , 

I ujrzymy, jak jego chętka 

Wnet przygasa . 

Nannetta (do Alice) 

Jeśli obmyślasz jakiś figiel , 

Ja też chcę mieć w nim swój udział. 

Tu trzeba ruszyć głową, 

Użyć sprytu. 

Jeśli ma wpaść w zasadzkę, 

Nie może jej odkryć zawczasu; 

Już wziął świetlika 

Za latarnię . 

Żarcik się uda, 

Jestem tego pewna; 

Żeby go schwytać, 

Trzeba zarzucić przynętę; 

Jeśli ładne słówka 

Dobrać potrafimy, 

Wnet ujrzymy, jak ciurkiem 

Z tego niedźwiedzia pot płynie . 
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Quickly 

(to do Alice, to do Nannetty, to do Meg) 

Sztormowa fala 

Wypluła na brzeg Windsoru 

Tego wieloryba 

Żarłacza . 

Lecz tutaj już nie zdoła 

Powiększyć swego sadła; 

Już się nad nim pastwią 

Wasze trzy języki . 

Trzy języki żywsze 

Niż stukot kastanietów, 

Co robią więcej hałasu 

Niźli sześć sikoreczek. 

Aż miło posłuchać 

Radosnego świergotu. 

Tak właśnie sobie gwarzą 

Wesołe kumoszki. (odchodzą) 

Mr Ford, Dr Cajus, Fenton, Bardo/fa, Pistola 

wchodzą z prawej, podczas gdy kobiety 

wychodzą na /ewo. Ford pośrodku, Pistola 

obok niego, Bardo/fa po jego lewej stronie, 

Fenton i Dr Cajus z tylu. Wszyscy mamroczą 

coś cicho do Forda. 

Dr Cajus (do Forda) 

To łotr, cwaniak, złodziej, 

Oszust, Turek, barbarzyńca; 

Wczoraj splądrował 

Mój dom, toż to skandal. 

Jeśli dziś jeszcze proces mu wytoczę, 

Zapłaci za swe złodziejstwa, 

Ale byłoby najlepiej, 

Gdyby w swe łapy dostał go sam diabeł . 

A ci dwaj. tu, koło pana, 

To ludzie jego pokroju, 

$więci na pewno nie są, 

żadne z nich wzory cnoty. 

Bardolfo (do Forda) 

Falstaff, powtarzam, przysięgam, 

(Niech przez me usta niebiosa was oświecą) 

Przeciw wam John Falstaff knuje 

Plan cokolwiek nieczysty. 

Jestem człowiekiem honoru i nie chcę, 

By pogrążył was ten niegodziwiec; 

Nie, nie, za żadne skarby 

Nie chcę stracić honoru! 

Panie Ford, człowiek ostrzeżony 

Jest bezpieczny tylko w połowie . 

Musicie obmyśleć podstęp, 

Co jego podstęp prześcignie. 

Ford (do siebie, potem do innych) 

Brzęczenie os i złowrogich 

Szerszeni pomruki, 

Grzmot z chmur brzemiennych 

Huraganem: oto co słyszę. 

Lęk i niepokój 

Przyćmiewają rozum; 

To, co wokół mnie rozbrzmiewa, 

To szepty spiskowców. 

Czterech mówi, jeden słucha; 

Ku któremu z czterech mam nastawić ucha? 

Jeśli mówilibyście jeden po drugim, 

Wówczas może bym was zrozumiał . 

Pistola (do Forda) 

Sir John Falstaff wam szykuje, 

Panie Ford, wielkie kłopoty. 

Już wisi nad pańską głową 

Coś, co może na nią spaść . 

Panie Ford, walczyłem pod sztandarem 

Tego człowieka o grubej skórze; 

Teraz żałuję i rezygnuję, 

Z powodów zdrowotnych. 

Już pan wie, co panu grozi, 

Wie pan, kto jest mąciwodą . 

Niech pan uważa, uważa, uważa! 

Tu chodzi o pański honor. 

Fenton (do Forda) 

Jeśli ma pan życzenie, to pozwolę sobie 

Przemówić mu do rozumu 

Siłą lub po dobroci, 

I odpłacić pięknym za nadobne. 

Z radością w sercu i z wielką chęcią 

(Jakaż to byłaby gratka!) 

Przenicowałbym ten kałdun 

Hiperboliczno-apoplektyczny. 

Z pomocą rozumu lub szpady, 

Jeśli spotkam go sam na sam, 

Albo pójdzie w swoją stronę, 

Albo poślę go do diabła . 

Ford (do Pistoli) 

Powtórz. 

Pistola (do Forda) 

W dwóch słowach: 

Olbrzymi Falstaff zamierza 

Wejść pod pański dach, 

Dobrać się do pańskiej żony, 

Splądrować pański sejf 

i .. roztrzaskać pańskie łoże . 

Dr Cajus 

Do licha! 

Ford 

Ile szkód! 

Bardolfo (do Forda) 

Napisał do niej bilecik ... 

Pistola (przerywając mu) 

Lecz ja się tego niecnego posłannictwa 

nie podjąłem . 

Bardolfo 

Nie podjąłem. 

Pistola 
Proszę na siebie uważać! 

eardolfo 

Proszę uważać! 

Pistola 
Falstaff za każdą strzela spojrzeniem, 

Ładna czy brzydka, 

Młódka czy zamężna. 

eardolfo 

Koronę, która zdobi 

Akteona sierść nastroszoną, 

Na pańskiej głowie już widać . 

Ford 

To znaczy. 7 

Bardolfo 

Rogi. 

Ford 

Paskudne słowo! 

Dr Cajus 

Łakome żądze ma ten Rycerz. 

Ford 

Będę pilnował żony. 

Będę pilnował tego jegomościa. 

(z lewej wchodzą cztery kumoszki.) 

Ocalić chcę moje dobra 

Przed cudzym apetytem. 

Fenton (na widok Nannetty) 

(To ona.) 

Nannetta (na widok Fentona) 

(To on.) 

Ford (na widok Alice) 

(To ona .) 

Alice (na widok Forda) 

(To on .) 

Dr Cajus (do Forda, wskazując Alice) 

To ona. 

Meg 

(do Alice, wskazując Forda) 

To on. 

Alice 

(do pozostałych, po cichu, wskazując Forda) 

Gdyby wiedział! 

Nannetta 

Biada! 

Alice 

Lepiej nie wchodzić mu w drogę . 

Meg 

Czy Ford jest zazdrosny? 

Alice 

Bardzo. 

Quickly 

Cicho. 

Alice 

Zajmijmy się naszymi sprawami. 
(Alice, Meg i Quickly wychodzą na /ewo. 
Nannetta zostaje. Ford, Dr Cajus, Bardo/fa 
i Pistola wychodzą na prawo. Fenton zostaje.) 

Fenton 

(poprzez krzewy, w stronę Nannetty, po cichu) 

Pst, pst, Nannetto. 

Nannetta (kładąc palec na ustach) 

Ci ii 

Fen ton 

Chodź tu . 

Nannetta (rozglądając się wokoło ostrożnie) 

Cicho. Co chcesz? 

Fenton 

Dwa całusy . 

Nan netta 

Tylko szybko . 

Fenton 

Szybko. 

(Całują się w pośpiechu pod drzewami.) 

Nan netta 

Usta gorące! 

Fen ton 

Usta kwitnące! ... 

Nannetta 

Co znają rozkosze 

Miłości . 

Fenton 

Co rozsiewają ploteczki, 

Co ukazują perełki, 

Piękne do oglądania, 

Słodkie do całowania! 

(próbuje ją objąć) 

Usta urocze! 

Nannetta (broniąc się i rozglądając się dokoła) 

Dłonie - łotrzyki! 
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Fenton 

Rzęsy za6ójcze! 

Źrenice - złodziejaszki! 

Kocham cię! 

(chce ją ponownie pocałować) 

Nan netta 

Nierozsądny, nie. 

Fen ton 

Tak ... dwa całusy . 

Nannetta (uwalnia się z objęć) 

Dość już. 

Fen ton 

Tak bardzo mi się podobasz! 

Nan netta 

Ktoś idzie. 

(odsuwają się od siebie, 

w tym czasie wracają kumoszki) 

Fenton (oddala się śpiewając) 

„ Usta wycałowane nie tracą uroku " 

Nannetta (kończąc piosenkę Fentona, 

podchodzi do kobiet) 

„Przeciwnie, odradzają się, 

Jak księżyc w nowiu " 

(Fenton kryje się za drzewami w głębi) . 

Alice 

Falstaff zakpił sobie ze mnie. 

Meg 

Zasłużył na surową karę . 

Alice 

Może napisać do niego parę słów? 

Nan netta 

(dołączając do nich, jakby nigdy nic) 

Lepiej kogoś posłać . 

Alice 

Tak. 

Quickly 

Tak. 

Alice (do Quickly) 

Ty pójdziesz 

Do tego łotra . Skusisz go wizją 

Uroczego sam na sam 

Ze mną . 

Quickly 

A to heca! 

Nannetta 

Piękny żarcik! 

Alice 

Najpierw, żeby go zwabić, 

Połechtamy go mile, 

Nan netta 

A potem .. 

Alice 

... a potem 

Zaśpiewamy mu do rymu . 

Quickly 

Nie zasłużył, żeby się z nim cackać . 

Alice 

Wół rogaty. 

Meg 

Niegodziwiec. 

Alice 

Góra sadła . 

Meg 

Nie zasługuje na litość . 

Alice 
Żarłok, co przepuszcza 

Cały swój majątek na kucharzy. 

Nan netta 
Wrzucimy go do wody. 

Alice 
Zrumienimy na ogniu . 

Nan netta 

Co za radość! 

Alice 

Co za uciecha! 

Meg, Quickly 

Co za radość! 

Meg (do Quickly) 

Postaraj się dobrze odegrać 

Swoją rolę. 

Quickly 

(spostrzegając, że Fenton kręci się w pobliżu) 

Kto idzie? 

Meg 
Ktoś nas szpieguje. 

(Alice, Meg, Quickly w pośpiechu wychodzą 

na pravvo. Nannetta zostaje, Fenton podchodzi 

do niej.) 

Fenton 
Przypuszczam nowy atak. 

Nannetta (rzucając mu wyzwanie) 

Wracam do walki. Zadaj cios! 

Fen ton 

Broń się! 

(Próbuje ją pocałować. Nannetta zasiania 

twarz dłonią, którą Fenton obsypuje 

pocałunkami,· Nannetta podnosi rękę najwyżej, 

jak może i Fenton na próżno próbuje 

dosięgnąć ją ustami.) 

Nan netta 

Cel jest niedosięgły. 

Miłość to niezwykły 

Turniej, za jej sprawą 

Słabszy 

Pokonuje silniejszego. 

Fenton 

Zbiorę siły i będę cię pilnował. 

Zaczaję się na ciebie. 

Nan netta 

Usta to łuk . 

Fenton 

A pocałunek - strzała. 

Uważaj! Grot 

Zgubny już szybuje 

Z mych ust 

Prosto w twój warkocz. 

(Całuje jej warkocz.) 

Nannetta (podczas, gdy Fenton całuje 

warkocz, ona owija mu go wokół szyi) 

Pokonałam cię. 

Fenton 

Błagam o życie! 

Nan netta 

Ja jestem ranna, 

Ale ty pokonany. 

Fen ton 

Litości! Zawrzyj my 

Pokój, a potem ... 

Nan netta 

A potem? 

Fenton 

Jeśli chcesz, zaczniemy od początku . 

Nan netta 

Najlepsza taka zabawa, 

Która nie trwa zbyt długo . Dosyć . 

Fenton 

Kochanie moje! 

Nan netta 

Ktoś idzie. Żegnaj! 

(ucieka na prawo) 

Fenton (oddala się śpiewając) 

„Usta wycałowane nie tracą uroku " . 

Nannetta (zza sceny, odpowiada) 

„ Przeciwnie, odradzają się, 

Jak księżyc w nowiu " . 

(Wchodzą: Ford, Dr Cajus, Bardo/fa, 

Pistola. Potem dołącza do nich Fenton.) 

Bardolfo (do Forda) 

Zobaczysz, jak się wysławia 

Wyniośle i górnolotnie . 

Ford 

Mówicie, że gdzie się zatrzymał? 

Pistola 

Pod Podwiązką . 

Ford 

Zaanonsujecie mnie, 

Ale pod fałszywym nazwiskiem; 

Potem zobaczycie, 

Jak go chwytam w sieci . 

Tylko .. ani słowa . 

Bardolfo 

Nie param się plotkowaniem. 

Nazywam się Bardolfo. 

Pistola 

Nazywam się Pistola. 

Ford 

Ustalone. 

Bardolfo 

Będziemy strzec sekretu . 

Pistola 

Jestem głuchy i niemy. 

Ford 

Wszyscy jesteśmy zgodni. 

Bardolfo 

Tak. 

Ford 

Uścisk dłoni . 

(W głębi przechodzą: Alice, Nannetta, Meg, 

Quickly). 

Dr Cajus (do Forda) 

Od twej okrutnej diagnostyki 

Sama choroba jest być może mniej straszna . 

Musisz przeprowadzić bolesną 

Próbę prawdy. 

Tak bywa z cierpkim smakiem 

Jałowca i rabarbaru; 

W dobrobycie wciąż się na nowo napełnia 

Kielich goryczy. 
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Pistola (do Forda) 

Musi pan napełniać mu szklanicę, 

Po trochu, zagadując; 

Może w ten sposób się uda 

Dojść po nitce do kłębka. 

Jak wierzba ciągnie do wody, 

Tak ten Rycerz do wina. 

Rozwikła pan miłosną intrygę, 

Przejrzy pan jego zamiary. 

Ford (do Pistoli) 

Sam zobaczysz, czy coś zdziała 

Mój spryt przeciw temu łotrowi. 

Z pomocą paru zabiegów 

Odkryję, co on knuje. 

Jeśli nie dam się ośmieszyć, 

Nasze wysiłki nie pójdą na marne. 

Jeżeli go przechytrzę, 

Wąż ukąsi szarlatana. 

Bardolfo (do Forda) 

Panie Ford, jest pan wcieleniem 

Zgryzot, jakie trapią mężów; 

Jeśli nie będzie pan dość sprytny i ostrożny, 

ów sir John pana przechytrzy. 

Ten pyzaty księżyc w pełni, 

Któremu wino użycza swej purpury, 

Miałby wspaniałą ucztę 

Z pańskiej naiwności. 

Fenton (do siebie) 

Tu złorzeczy banda mężczyzn, 

Kłopoty wiszą w powietrzu. 

Tam plotkuje grupka kobiet, 

Wiatr niesie jakiś ferment. 

Ale ta, której imię mam w sercu, 

Ukochana, pragnie być moją! 

Będziemy jak dwie bliźn iacze 

Gwiazdy, złączone jednym uczuciem. 

Alice (do Meg) 

Zobaczysz, gdy już omotam 

Tego grubego kuma, 

Jak w kołowrotku wrzecionem 

Będę nim obracać . 

Meg (do Alice) 

Jeśli złapie się na lep, 

Usłyszymy jego wrzaski, 

I ujrzymy, jak jego chętka 

Wnet przygasa. 

Nannetta (do Alice) 

Jeśli ładne słówka 

Dobrać potrafimy, 

Wnet ujrzymy, jak ciurkiem 

Z tego niedźwiedzia pot płynie. 

Quickly 

Aż miło posłuchać 

Radosnego świergotu; 

Tak własnie sobie gwarzą 

Wesołe kumoszki. 

(Ford, Dr Cajus, Fenton, Bardo/to, Pistola 

wychodzą). 

Alice 

Nie kręćmy się tu dłużej ... 

Nannetta (do Quickly) 

Biegnij, rób, co masz robić. 

Alice 

Chcę, żeby miauczał 

' Z miłości jak kociak. 

(do Quickly) 

Wszystko jasne. 

Quickly 

Tak. 

Nannetta 

Wszystko ustalone. 

Alice 

Jutro. 

Quickly 

Tak, tak. 

Alice 

Miłego dnia, Meg. 

Quickly 

Nannetto, miłego dnia. 

Nan netta 

Do zobaczenia. 

Meg 

Miłego dnia. 

Alice (zatrzymując jeszcze pozostałe) 
Zobaczysz, że to brzuszysko 

Paskudne i nadęte, 

Nadmucha się .. . 

Alice, Nannetta 

Nadmucha .. 

Alice, Meg. Quickly. Nannetta 

Nadmucha, a potem pęknie . 

Alice 
„A lico moje lśnić będzie przy nim .. . " 

Wszystkie 

„Jak gwiazda na nieboskłonie." 

Ha! ha! ha! ha! 

(żegnają się i rozchodzą, śmiejąc się.) 

KONIEC PIERWSZEGO AK T U 

AK__T II· CZĘŚĆ I 

Wnętrze Oberży pod Podwiązką, jak w pier
wszym akcie. Falstaff wciąż rozparty w swoim 
wielkim fotelu na swoim stałym miejscu, pije 
swojego Xeresa. Bardo/to i Pistola w głębi, 
przy drzwiach po lewej. Potem Mrs Quickly. 

Bardolfo, Pistola 

(bijąc się z rozmachem w piersi) 

Jesteśmy pełn i żalu i skruchy. 

Falstaff 
(obracając się nieco w stronę Bardo/fa i Pistoli) 

Człowiek wraca do nałogu, 

Kotka do słoniny ... 

Bardolfo, Pistola 

A my wracamy do twej służby. 

Bardolfo (do Falstaffa) 
Panie, tam jest kobieta, 

Która przed twe oblicze 

Pragnie zostać przyjęta. 

Falstaff 

Niech wejdzie. 

(Bardo/to wychodzi na lewo i zaraz wraca, 

prowadząc Mrs Quickly.) 

Quickly (z głębokim ukłonem w kierunku 

Falstaffa, który wciąż siedzi) 

Uszanowanie! 

Falstaff 

Witaj, dobra kobieto. 

Quickly 

Jeśl i Wasza Łaskawość pozwoli, 

(podchodząc z wielkim szacunkiem 
i uważaniem) 

Chciałabym, na osobności , 

zamien ić parę słów. 

Falstaff 

Udzielam pani posłuchania. 

(do Bardo/fa i Pistoli, którzy pozostali 

w głębi, by podsłuchiwać.) 

Wyjdźcie . 

(wychodzą na lewo, robiąc drwiące miny) 

Quickly 

(z kolejnym ukłonem, podchodząc jeszcze 

bliżej) 

Uszanowanie! 

(z wahaniem, po cichu) 

Madame Alice Ford .. 

Falstaff 

(wstając i zbliżając się skwapliwie do Quickly) 

Tak? 

Quickly 

Nieszczęsna! Biedna kobieta ! 

W ielki z pana uwodziciel! 

Falstaff (prędko) 

Wiem. Proszę mówić dalej. 

Quickly 

Al ice 

Szaleje z miłości do pana; 

Pragnie panu powiedzieć, 

że otrzymała pańsk i list, 

że dziękuje i że 

Jej mąż jest zawsze poza domem 

Między drugą a trzecią. 

Falstaff 

Między drugą a trzecią . 

Quickly 

O tej porze Wasza Łaskawość 

Może sw obodnie 

Iść tam, gdzie mieszka 

Piękna Alice! 

Biedna kobieta! Jej udręki 

Są okrutne! Ma zazdrosnego męża ! 

Falstaff (roztrząsając słowa Quickly) 

Między drugą a trzecią . 

(do Quickly) 

Powiesz jej, że czekam niecierpliw ie 

tej godziny. 

Nie zaniedbam mej powinności. 

Quickly 

Święte słowa . 

Lecz mam jeszcze jedną wiadomość 

Dla Waszej Łaskawości . 

Falstaff 

Mów . 

Quickly 

Piękna Meg (an ioł, w którym zakochuje się, 

kto tylko spojrzy), 

Ona także pana pozdrawia 

Z miłością; 

Mówi, że jej mąż 

Bardzo rzadko bywa poza domem. 

Biedna kobieta! 

Lilia nieskalana i w ierna ! 

Pan wszystkie zaczaruje. 

Falstaff 

To nie żadne czary, 

Tylko mój urok 

Osobisty! ... Powiedz: czy tamta 

Wie o tej drugiej? 
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Quickly 
Skądże! Kobieta jest z natury przebiegła. 

Proszę się nie obawiać. 

Falstaff (szperając w swojej sakiewce) 

Chciałbym cię wynagrodzić ... 

Quickly 
Kto sieje przysługi, zbiera miłość. 

Falstaff (wyciągając monetę i wręczając ją 

Quickly) 

Proszę, Merkury w damskim wcieleniu. 

(żegnając ją gestem) 

Pozdrów swe damy. 

Quickly 
Kłaniam się. (wychodzi na lewo) 

Falstaff sam, potem Bardo/fa, potem Mr Ford, 

potem Pistola. 

Falstaff 

Alice jest moja! 

Idź, stary Johnie, idź, idź swoją drogą. 

To twoje stare ciało 

Jeszcze wyciśnie dla ciebie 
Nieco słodyczy. 

Wszystkie te zbuntowane kobiety 

Zadręczają się z mojego powodu! 

O, dobre ciało Sir Johna, 

Które karmię i poję, 

Dziękuję ci. 

Bardolfo (wchodząc z lewej) 

Panie, czeka tam niejaki 

Pan Fontana, 

Który pragnie cię poznać; 

Ofiarowuje Waszej Wielmożności 
Gąsior Cipro 

Do podwieczorku. 

Falstaff 

Nazywa się Fontana? 

Bardolfo 

Tak. 

Falstaff 

Godnie niech będzie przyjęta 
Fontanna, co tryska 
Podobnym likworem! 
Niech wejdzie. 
(Bardo/fa wychodzi) 
Idź, stary Johnie, swoją drogą. 

(Ford w przebraniu wchodzi z lewej, przed 
nim Bardo/fa, który zatrzymuje się w drzwiach 
i przepuszcza go z ukłonem, za nim Pistola 
niesie gąsior i stawia go na stole. Pistola 
i Bardo/fa pozostają w głębi. Ford trzyma 
w ręku sakiewkę.) 

Ford (wchodzi z głębokim ukłonem) 
Panie, niech ci sprzyjają niebiosa! 

Falstaff (odwzajemniając ukłon) 

Panu niech też sprzyjają. 

Ford (uniżenie) 

Jestem 
Doprawdy bardzo niedyskretny, 
I proszę o wybaczenie, 
Że tak bezpośrednio 
Przychodzę tu pomijając 
Dłuższe wstępy. 

Falstaff 

Jest pan mile widziany. 

Ford 

Ma pan przed sobą człowieka, 
Co umie w pełni korzystać 
Z uroków życia; 
Człowieka, co nie szczędzi grosza, 
Gdy przyjdzie mu na coś ochota, 

Byleby przegnać precz smutki. 
Nazywam się Fontana! 

Falstaff 

(podchodzi, by serdecznie uścisnąć mu rękę) 

Drogi panie Fontana ! 

Pragnę zawrzeć z panem 
Bliższą znajomość. 

Ford 

Drogi Sir John, 

Chciałbym pomówić z panem w zaufaniu. 

Bardolfo (po cichu do Pistoli) 
Uważaj! 

Pistola (po cichu do Bardo/fa) 
Cicho! 

Bardolfo 

Patrz! Założę się! Wlezie prosto 
W zasadzkę . 

Pistola 

Ford złapie go w pułapkę . 

Bardolfo 

Cicho! 

Falstaff (do Bardo/fa i Pistoli, którzy następnie 
wychodzą na znak Falstaffa) 

Co tam robicie? 
(dt> Forda, z którym został sam na sam) 
Słucham pana. 

Ford 

Sir John, śmiałości mi dodaje 
Znane ludowe przysłowie : 

Mówi się, 
Że złoto otwiera wszystkie drzwi, 
Że złoto jest ta lizmanem, 
Że złoto wszystko zwycięża. 

Falstaff 

Złoto jest dobrym kapitanem, 
Co prze wciąż napród. 

Ford (podchodząc w kierunku stołu) 
Więc dobrze. Mam tutaj sporo monet, 
Które mi bardzo ciążą. 

Sir John, może by pan zechciał 

Dopomóc mi je dźwigać? .. . 

Falstaff (bierze sakiewkę i kładzie ją na stole.) 
Z wielką radością ... nie wiem, 
Doprawdy, czym sobie zasłużyłem, 

Mości Panie. 

Ford 

Już panu mówię. 

Jest w Windsorze pewna dama, 
Bardzo piękna i urocza. 
Zwie się Al ice; 
Jest żoną niejakiego Forda. 

Falstaff 

Słucham pana. 

Ford 

Kocham ją, a ona mnie nie kocha; 
Piszę do niej, nie odpisuje; 
Patrzę na nią, nie patrzy; 
Szukam jej, ona się kryje. 
Strwonilem dla niej majątek, 
Obsypywałem darami, 
Wymyślałem 
Tysiąc okazji. 

Nieszczęsny! Wszystko na nic! 
Zostałem na schodach, 
Wzgardzony, nic nie wskórawszy, 
Śpiewając madrygał. 

Falstaff (podśpiewując żartobliwie) 
„Miłość, miłość, 
Co nigdy nie da nam spokoju, 
Aż nam życie .. . " 

Falstaff, Ford 

„ zatruje." 

Falstaff 

„ Jest jak cień .. . " 

Ford 

„który tego, co ucieka .. " 

Falstaff 

„ goni ... " 

Ford 

„a przed tym, co ją goni .. " 

Falstaff 
„ .. . ucieka" 

Ford 
„miłość!" 

Falstaff 
„m iłość !" 

Ford 

Tego to madrygału 

Nauczyłem się za moje złoto . 

Falstaff 
Taki już los żałosny 
N ieszczęsnego adoratora. 

Ford 

„M iłość, miłość, 

Co nigdy nie da nam spokoju " 

Falstaff 

Czy ona nigdy nie dała panu cienia nadziei? 

Ford 
Nie. 

Falstaff 
Jednakowoż, czemu pan mi się zwierza? 

Ford 
Już panu mówię: 

Jest pan dżentelmenem, 

Mężnym , bystrym, elokwentnym, 
Jest pan człekiem walecznym, 
Jest pan człekiem światowym ... 

Falstaff (ze skromnym gestem) 
Oh! ... 

Ford 

To nie są czcze pochlebstwa; 
Oto sakiewka pełna monet. 
Proszę je wydawać! Proszę je wydawać ! 

Tak, proszę trwonić do woli 
Cały mój majątek ! 

Niech pan będzie bogaty i szczęśl iwy! 

Lecz w zamian za to 
Proszę, by pan uwiódł Alice! 

Falstaff 
Dziwna zachcianka! 

Ford 
Już tłumaczę: owa okrutna piękność 

Zawsze żyła 
Szczerze wierząc w swą czystość . 

Ta jej nieszczęsna cnota 
Aż biła w oczy: 
Ta piękność nie do zdobycia mówiła: 

„Biada ci, jeśl i mnie tkniesz". 
Lecz jeśl i pan ją zdobędzie, 

Ja też będę mógł mieć nadzieję : 

Jeden grzech rodzi drugi, tak więc. .. 
Co pan o tym myśli? 

Falstaff 
Przede wszystkim, bez ceregieli, 
Mości panie, 
Przyjmuję sakiewkę . 

A potem (słowo rycerza, 
Proszę mi podać dłoń! ) 

Zadośćuczyn ię pańskim pragnieniom. 
(ściskając mocno dłoń Forda) 
Będzie pan miał żonę Forda. 
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Ford 
Dziękuję! 

Falstaff 
Jestem już na najlepszej drodze; 

(Nie ma powodu, bym to taił 

Przed panem}, za pół godziny 

Będzie w mych ramionach . 

Ford (gwałtownie) 
Kto? ... 

Falstaff (ze spokojem) 

Alice. Przysłała parę chwil temu pewną ... 

Zaufaną osobę, 

By mi przekazać, że ten bałwan , 

Jej mąż, jest poza domem 

Między drugą a trzecią. 

Ford 
Między drugą a trzecią ... 

Zna go pan? 

Falstaff 
Diabeł 

Niech go porwie do piekła 

Z Menelaosem, jego dziadem! 

Zobaczysz, że ten bałwan 

Jak nic zostanie rogaczem! 

Jeśli mi stanie na drodze, 

Sprawię mu młyńca 

Z ciosów na te jego rogi! 

Ten mości Ford to bawół! 

Bawół! Już ja go wystrychnę na dudka, 

Zobaczysz! Już późno. 

Poczekaj tu na mnie. 

Idę się wystroić . 

(Bierze sakiewkę z monetami i wychodzi.) 

Mr Ford sam, potem Falstaff 

Ford 
Sen to, czy jawa? .. . 

Dwie ogromne gałęzie 

Rosną mi na głowie. 

Sen to 7 Mości Ford! 

Mości Ford! Czy ty śnisz? 

Obudź się! No już! Budź się! 

Twa żona błądzi 

I naraża na szwank 

Twój honor, twój dom i twe łoże! 

Godzina ustalona, występek zaplanowany; 

Wyprowadzili cię w pole, wystrychnęli na 

dudka!. .. 

A potem zazdrosnego męża 

Nazywają wariatem! 

W ślad za mną szydercze przezwiska 

Nadchodzą, pogwizdując; 

Już słychać szemranie hańby. 

O, małżeństwo, tyś piekło! 

Kobieta: szatan! 

Niech głupcy ufają swym żonom! 

Prędzej bym powierzył 

Moje piwo Niemcowi, 

Cały mój stół zastawiony 

Holenderskiemu żarłokowi, 

Moją butelkę wódki 

Turkowi, 

Niż moją żonę jej samej . 

O, paskudny losie! 

To okropne słowo w sercu wciąż mi powraca: 

Rogi! Bawół! Kozioł! Przyprawione rogi! 

Ach! Rogi! Rogi! 

Już mi nie umkniesz! Nie! Wstrętny, plugawy, 

Przeklęty epikurejczyk! 

Pozwolę, by się spotkali, 

I wtedy go schwytam. Wybuchnę! 

Pomszczę zniewagę! 

Niech będzie błogosławiona 

Na serca mego dnie skrywana zazdrość. 

Falstaff (wchodząc drzwiami w głębi; 

ma okrycie wierzchnie, kapelusz i laskę.) 

Już jestem . Gotowy. 

Odprowadzi mnie pan kawałek? 

Ford 
Wyjdę z panem. 

(Ruszają do wyjścia: w progu ceremonialnie 

jeden gestami ustępuje pierwszeństwa 

drugiemu.) 

Falstaff 
Pan przodem. 

Ford 
Pan przodem. 

Falstaff 
Nie, jestem we własnym domu. 

(cofając się nieco) 

Proszę przejść. 

Ford (cofając się) 
Proszę ... 

Falstaff 
Już późno . Zbliża się pora spotkania. 

Ford 
Proszę się nie krępować ... 

Falstaff 
Proszę przechodzić! 

Ford 
Proszę! 

falstaff 
Dobrze; przejdziemy razem . 

(Bierze Forda pod ramię i tak wychodzą.) 

CZEŚĆ II 
4 

Pokój w domu Forda. W głębi duże okno. 
Jedne drzwi po prawej, drugie po lewej, 
kolejne w rogu z prawej w głębi prowadzą 
na schody. Inne schody w rogu w głębi po 
lewej. Przez wielkie otwarte okno widać ogród. 
Po lewej, obok dużego kominka złożony 
parawan oparty o ścianę. Przy ścianie po 
prawej szafa. Pod ścianami fotel i kilka krzeseł. 
Na fotelu lutnia. Na stole kwiaty. 

Alice, Meg, potem Quickly w drzwiach po 

prawej śmiejąc się. Potem Nannetta. 

Alice 

Przedstawimy w parlamencie 

Projekt podatku od grubasów. 

Quickly 

(wchodzi drzwiami po prawej, śmiejąc się) 

Kumy! 

Alice (podbiegając wraz z Meg do Quickly, 

PDdczas gdy Nannetta, która także weszła, 

stoi smutna z boku.) 
I co? 

Meg 

Jak poszło? 

Quickly 
Polegnie! 

Alice 

$wietnie! 

Quickly 

'Wkrótce wyprawimy mu bal! 

Alice, Meg 

Dobrze! 

Quickly 
Rzucił się w sidła prosto na łeb! 

Alice 
Opowiedz mi wszystko, prędko . 

Meg 

Prędko . 

Alice 

Prędko . 

Quickly 
Dotarłam do Oberży pod Podwiązką 

I proszę, bym została przyjęta przed oblicze 

Rycerza, z sekretnym posłannictwem . 

Sir John raczył udzielić mi posłuchania, 

(grubym głosem) 

Przyjmuje mnie nadęty, w nonszalanckiej 

pozie: 

(przedrzeżniając Falstaffa) 

„Witaj, dobra kobieto " 

(przedrzeźniając siebie samą) 

„ Uszanowanie" 

Kłaniam mu się 

Bardzo uniżenie, 

Po czym przechodzę do smakowitych wieści . 

On dużo pije 

I wszystkie moje opowiastki łyka gładko . 

W końcu, żeby już nie przedłużać: 

Uwierzył, że obie kochacie się na zabój 

W jego przymiotach . 

(do Alice) 

Wkrótce zobaczy go pani u swych stóp . 

Alice 
Kiedy? 

Quickly 

Dzisiaj, tu, między drugą a trzecią . 

Meg 

Między drugą a trzecią . 

Alice (patrząc na zegarek) 

Już druga. 

(biegnąc do drzwi w głębi) 

Hej tam! Ned! Will! 

(do Quickly) 

Wszystko już przygotowałam . 

(Wola w stronę drzwi na zewnątrz) 

Przynieście tu kosz z brudną bielizną. 

Quickly 

To dopiero będzie zabawa! 

Alice 

Nannetto, nie śmiejesz się ? Co ci jest? 

(podchodząc do Nannetty i głaszcząc ją) 

Ty płaczesz? Co ci jest? 

Powiedz matce. 

Nannetta (szlochając) 
Mój ojciec. .. 

Alice 

Tak ... ? 

Nan netta 
Mój ojciec. .. 

Alice 

Tak .. . ? 

Nan netta 
Mój ojciec .. (wybuchając płaczem) 

Chce, żebym wyszła za doktora Cajusa! 
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Alice 

Za tego pedanta?! 

Quickly 

Coś takiego! 

Meg 

Za tego głupca! 

Alice 

Za tego tępaka! 

Nan netta 

Za tego starucha! 

Alice 

Nie! Nie! 

Meg, Quickly 

Nie! Nie! 

Wszystkie 

Nie! Nie! 

Nan netta 

Wolę być żywcem ukamieniowana .. 

Alice 

Gradem kapuścianych głąbów. 

Quickly 

$więte słowa! 

Meg 

Brawo! 

Alice 

Nie bój się. 

Nannetta (skacząc z radości) 

Hurra! 

Nie wyjdę za Doktora Cajusa! 

(Wchodzi dwóch służących niosąc kosz 

z bielizną). 

Alice (do służących) 

Postawcie tam. Potem, kiedy was zawołam, 

Wyrzucicie rzeczy z kosza do strumienia . 

Nannetta 

Bum! 

Alice (do Nannetty, potem do służących, 

którzy następnie wychodzą) 

Cicho. - Możecie odejść . 

Nan netta 

Co za bombardowanie! 

Alice 

Przygotujmy scenę . 

(biegnie, łapie krzesło i stawia je kolo stołu) 

Krzesło tutaj . 

Nan netta 

(biegnie, chwyta lutnię i kładzie ją na stole) 

Tu moja lutnia. 

Alice 

Rozłóżmy parawan. 

(Nannetta i Meg biegną wziąć parawan i 

rozkładają go między koszem i kominkiem.) 

$wietnie! Właśnie tak. 

Rozłóżcie trochę szerzej. 

Komedia wkrótce się zacznie. 

Wesołe kumoszki z Windsoru! Już czas! 

Czas wybuchnąć gromkim śmiechem! 

Gromkim śmiechem, co gruchnie, 

co wyśmieje, 

Co skrzy się, uzbrojony 

W strzały i bicze! 

Wesołe kumoszki, radosna drużyno! 

Niech na pogodną twarz 

Wypłynie uśmiech, 

Niechaj rozbłyśnie śmiechu oślepiający blask! 

Iskra, co ogień radości 

Wznieca w powietrzu 

I w sercu. 

Do dzieła! 

(do Meg) 

Odegraj dobrze 

Swoją rolę . 

Meg (do Alice) 

Ty staw czoła niebezpieczeństwu 

Ze strony grubego kuma. 

Quickly 

Ja będę stała na czatach . 

Alice (do Quickly) 

Wygwiżdżę cię, jak się pomylisz. 

Nan netta 

Ja stanę sobie dalej, 

Będę pilnować wyjścia . 

Alice 

Pokażemy mężczyźnie, że uczciwe damy 

Wszelka uczciwość cieszy. 

Spośród kobiet ta jest najbardziej winną, 

Co najlepiej udaje niewiniątko. 

Alice, Nannetta, Meg 

Wesołe kumoszki z Windsoru! Już czas! 

Czas wybuchnąć gromkim śmiechem! 

(w międzyczasie Quickly podchodzi do okna 

w głębi i wygląda na ulicę) 

Quickly 

(podchodząc do pozostałych) 

Już idzie! To on! 

Alice 

Gdzie jest? 

Quickly 

Niedaleko. 

Nannetta 

Prędko . 

Quickly 

Zaraz wejdzie na schody. 

Alice (najpierw kieruje Nannettę do drzwi 

po lewej; potem Meg do drzwi po prawej.) 

Ty tu . Ty tam! Na miejsca! 

Nannetta (wybiega na lewo) 

Na miejsca! 

Meg (wybiega na prawo wraz z Quickly) 

Na miejsca! 

Alice sama. Potem Falstaff. Potem Quickly. 

Potem Meg. 

(Alice siedzi przy stole, trzyma lutnię i gra 

kilka akordów.) 

Falstaff (wchodzi żywo: widząc, że Alice gra 

na lutni, podśpiewuje.) 
„Nareszcie cię zerwałem, 
Promienny kwiatuszku, 

Nareszcie cię zerwałem! " 

(obejmuje Alice za biust. Ta przestaje grać 

i wstaje) 

Teraz będę mógł umrzeć szczęśliwy. 

Wystarczajaco dużo otrzymam od życia 

Po tej godzinie szczęśliwej miłości. 

Alice 

O, słodki Sir John! 

Falstaff 

O, piękna Alice! 

Nie potrafię się umizgać, 

Ani prawić komplementów, 

Ani używać kwiecistych fraz, 

Lecz wypowiem zaraz moją myśl nieprzystojną . 

Alice 

To znaczy? 

Falstaff 

To znaczy: 

Chciałbym, by mości Ford 

Przeniósł się na tamten świat 

Alice 

Czemu? 

Falstaff 

Czemu? Jeszcze pytasz? 

Byłabyś moją Lady, 

A Falstaff twoim Lordem! 

Alice 

Biedna Lady doprawdy! 

Falstaff 

Godna króla . 

Widzę cię w wyobraźni 

Przystrojoną mym herbem, 

Ukazującą wśród klejnotów 

Pierś swą wspaniałą. 

W feerii barw płonącej i rozedrganej 

Lśniacych diamentów, 

Z maleńką stópką 

W szlachetnym kole krynoliny, 

Rozbłyśniesz lśniąca piękniej 

Niźli tęcza na niebie. 

Alice 

Ciąży mi klejnot, choćby najpiękniejszy, 

I gardzę 

Fałszywym bożkiem złota. 

Wystarczy mi welon na krzyż przewiązany, 

Ozdoba w talii, oraz kwiat we włosach . 

(wpina kwiat we włosy) 

Falstaff (chce ją objąć) 

Syreno! 

Alice (robiąc krok do tylu) 

Pochlebca! 

Falstaff 

Jesteśmy sami, 

Nie musimy bać się zasadzki. 

· Alice 

I cóż? 

Falstaff 

Kocham cię! 

Alice (odsuwając się nieco) 

Pan grzeszy! 

Falstaff (zbliżając się do niej) 

Miłość zawsze chwyta okazję. 
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Alice 

Sir John! 

Falstaff 

Nie grzeszy, kto idzie za głosem powołania . 

Kocham cię! I to nie moja wina . 

Alice (przerywając mu) 

że ma pan w sobie taką masę wrażliwości . 

Falstaff 

Gdy byłem paziem 

Księcia Norfolk, byłem szczuplutki, 

Byłem zjawą, 

Powabny, lekki, śliczny. 

To były czasy 

Mego zielonego Kwietnia, 

To były czasy 

Mego radosnego Maja, 

Byłem tak szczupły, gibki i zwinny, 

że prześlizgnąłbym się przez obrączkę . 

Alice 

Pan coś ukrywa. 

Boję się pańskiej nieszczerości . 

Boję się, że pan kocha ... 

Falstaff 

Kogo? 

Alice 

Meg. 

Falstaff 

Ją? Nie mogę znieść widoku jej twarzy. 

Alice 

Niech pan mnie nie zdradzi , John ... 

Falstaff 

Zdaje mi się, że tysiąc lat minęło, 

Odkąd trzymałem cię w ramionach . 

(podbiegając i próbując ją objąć) 

Kocham cię ... 

Alice (broniąc się) 

Na litość Boską .. 

Falstaff (chwyta ją obejmując za biust) 

Chodź! 

Quickly (spoza sceny) 

Pani Alice! 

Falstaff (puszcza Alice, zaniepokojony) 

Kto to? 

Quickly (wchodząc i udając poruszenie) 

Pani Al ice! 

Alice 

Co się dzieje? 

Quickly (prędko, zdyszana) 

Moja pani! 

Przyszła Mistress Meg i chce z panią mówić, 

Parska ... wrzeszczy, wścieka się . 

Falstaff 

Do diabła! 

Quickly 

Chce tu wejść, z trudem ją powstrzymuję. 

Falstaff 

Gdzie mam się ukryć? 

Alice 

Za parawanem. 

(Falstaff ukrywa się za parawanem. 

Kiedy jest już ukryty, Quickly daje znak Meg, 

która czeka za drzwiami po prawej: 

Meg wchodzi udając wzburzenie. 

Quickly wychodzi.) 

Meg 

Alice! To straszne! 

Co za wrzawa! Jaka awantura! 

Nie trać ani chwili . 

Uciekaj! . 

Alice 

Litości! Co się stało ? 

Meg 

Twój małżonek 

Biegnie tu krzycząc „ Gwałtu! " 

Twierdzi ... 

Alice (po cichu) 

(Mów głośniej.) 

Meg 

Że chce kogoś zamordować! 

Alice (po cichu) 

(Nie śmiej się . ) 

Meg 

Biegł 

Ogarnięty straszliwym 

Gniewem! Przeklinając 

Wszystkie córy Ewy! 

Alice 

Litości! 

Meg 

Twierdzi, że ukryłaś tu swojego gacha; 

Za wszelką cenę chce go 

Znaleźć ... 

QUickly (wraca, przerażona, krzycząc głośniej, 

niż przedtem) 

pani Alice! 

idzie Pan Ford! Proszę się ratować! 

idzie jak burza! 

wrzeszczy, grzmi, ciska gromy, 

Rwie sobie włosy z głowy, 

RZuca groźby i krzyczy ... 

Alice (podchodząc do Quick/y, po cichu, nieco 

wystraszona) 

(Naprawdę czy żartujesz?) 

Quickly (głośno) 

Naprawdę. Właśnie przeskakuje 

przez parkan w ogrodzie .. . 

Za nim biegnie masa 

Ludzi. .. jest już blisko ... 

My tutaj rozmawiamy, a on jest już 

W drzwiach .. . 

Ford (krzyczy spoza sceny) 

Bandyta! 

Falstaff (przerażony, robi już krok, żeby uciec 

zza parawanu, lecz słysząc głos Forda, wraca 

do kryjówki) 

Diabeł galopuje 

Na smyczku od skrzypiec! ! 

(Alice szybkim ruchem zamyka go wewnątrz 

parawanu, tak, że go nie widać) 

Alice, Meg, Quickly, Mr Ford, potem 

natychmiast Dr Cajus, potem Fenton, potem 

Bardo/fa i Pistola, potem Nannetta, Falstaff 

ukryty za parawanem. 

Ford 

(w głębi, wołając w stronę idących za nim) 

Zamknijcie drzwi! Zastawcie schody! 

Ruszamy na polowanie! 

Wytropimy dzika! 

(wbiegają Dr Cajus i Fenton) 

Szukajcie śladów, tropów. 

(do Fentona) 

Ty przeszukaj 

Korytarze . 

Bardolfo, Pistola (z krzykiem wpadają do 

pokoju, podczas gdy Fenton wybiega na lewo) 

Na polowanie! 

Ford (do Bardo/fa i Pistoli, wskazując pokój 

po prawej) 

Nie pozwólcie mu uciec! 

Szukajcie tam! 

(Bardo/fa i Pistola wbiegają do pokoju 

ze wzniesionymi kijami) 

Alice (stając naprzeciw Forda) 

Oszalałeś? 

Co robisz? 

Ford (spostrzegając kosz) 

Kto jest tam, w tym koszu? 

Alice 

Bielizna do prania . 

Ford 

Nabierasz mnie! Niegodziwa żono! 

(wręczając pęk kluczy Dr Cajusowi, który 

następnie wybiega na lewo) 

Weź klucze, 

Przeszukaj szafy! 

(ponownie zwracając się do Alice) 

Nabierasz mnie jak nic! 

(kopie kosz) 

Do diabła z tymi szmatami! 

(wołając do ludzi na zewnątrz) 

Zamknijcie wyjście 

Z parku! 

(z wściekłością wyrzuca bieliznę z kosza, 

grzebiąc w środku i rozrzucając ubrania po 

podłodze) 

Koszule ... spódnice ... -

Wywlokę cię stamtąd, łajdaku! 

Szmaty! Precz! Precz! 

Podarte czepki! -Wywlokę cię . Prześcieradła ... 

szlafmyce ... 

Tu go nie ma ... 

(przewraca kosz) 

Alice, Meg, Quickly 

(patrząc na porozrzucane ubrania) 

Jakby przeszło tornado! 

Ford 

(biegnie w stronę drzwi po lewej, krzycząc) 

Zobaczymy pod łóżkiem . 

W piecu, w studni, w łazience, na dachu, 

W piwnicy ... 

Alice 

On oszalał! 

Quickly 

Nie traćmy czasu. 

Alice 

Znajdźmy jakiś sposób, żeby się stąd wydostał. 

Meg 

W koszu . 

Alice 

Nie, nie wejdzie do środka, 

Jest za gruby. 
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Falstaff (oszołomiony, słyszy słowa Alice, Nan netta Nannetta i Fenton ukryci za parawanem. 

I 
Ford Ford Oak opętany otwiera szufladę stoliczka) Ford 

opuszcza kryjówkę i biegnie do kosza) (idzie w stronę parawanu: Fenton za nią) Mr Ford i Dr Cajus po lewej, Bardo/fa i Pistola A jednak mógłbym przysiąc, Ty tchórzu ! Oszuście ! Łobuzie! Rozwalę ci mordę ! 

Zobaczmy; tak, wejdę, wejdę. Ile wrzasku! po prawej z ludźmi z sąsiedztwa. Quickly że ten mężczyzna gdzieś t u jest. 

Chodź za mną. i Meg obok kosza, gdzie ukryty jest Falstaff. 
Jestem tego pewien ! Dr Cajus Dr Cajus 

Alice Potem wejdzie Alice. I 
Ty tchórzu ! Oszuście ! Łobuzie! Biada ci ! 

Biegnę zawołać służących . Fenton 
Dr Cajus 

Dom wariatów ! 
I Mości John! Będę szczęśliwy, (Nannetta i Fenton za parawanem wymieniają 

(wychodzi) Dr Cajus (krzycząc zza sceny) Gdy wreszcie zobaczę, czułości podczas całego zamieszania) 
Ford 

Łapać złodzieja ! jak fruniesz na cztery w iat ry ! 
Módl się do swojego patrona ! 

Meg (do Falstaffa, udając zdumienie) Nan netta 

Tu każdy traci rozum 
Nannetta, Fenton (Dają sobie głośnego Biada ci, jak cię dostanę ! 

Sir John! Pan tutaj ? Pan? Ford Oak wyżej) Ford (rzucając się w stronę szafy i usiłując ją całusa. W tej chwili gwar ucichł i wszyscy Niech no cię dorwę ! 

Z innego powodu. 

Oni szaleją w wściekłości ... 
Łapać łobuza! otworzyć) słyszą odgłos pocałunku.) 

Falstaff (wchodząc do kosza) Wyłaź, draniu ! Dr Cajus 

Kocham cię! Dr Cajus (przebiega przez salon) Albo rozwalę ścianę ! Ford (po cichu, spoglądając na parawan) Niech no cię złapię ! 
Fen ton 

Tylko ciebie ... ratuj mnie ! ratuj ! Poćwiartujcie go ! Jest tam. 
A my z miłości. I Dr Cajus (próbuje otworzyć szafę kluczami) Ford 

Quickly (do Falstaffa, zbierając z ziemi ubrania) 
Nannetta (Bierze go za rękę, prowadzi Ford Oak wyżej) 

Poddaj się! Dr Cajus Oak wyżej) Niech no cię capnę! 

Szybko! Jest tam. 
za parawan, gdzie oboje się kryją) Łapać złodzieja! 

Ford (kolo parawanu) 
Chodź za mną. Ostrożn ie . (Natyka się na Bardo/fa i Pistolę, 

Wyłaź stamtąd ! Ty tchórzu! 
Dr Cajus 

Meg 

żywo! 
którzy nadbiegają z prawej.) Ty obszarpańcu ! Ford (powoli i ostrożnie idzie w stronę 

Niech no cię schwytam! 

Fenton Jest? parawanu) 
Nikt mnie nie widział. Bardolfo, Pistola (biegną od drzwi z prawej) Niech cię dorwę! 

(za parawanem) 
Falstaff (z wysiłkiem moszcząc się w koszu) 

Aj, aj!. .. Wlazłem .. . Przykryjcie mnie ... 
Pistola Nikogo! Nannetta (do Fentona) 

Nan netta Nie. Dr Cajus Oak wyżej) Kiedy ci starcy 

Dotarliśmy do celu. Ford (do Bardo/fa i Pistoli, próbując sforsować Niech cię złapię ! Rozgrywają b itwę, 

Quickly (do Meg) 

Prędko! Napełnijmy kosz. 
Ford (do Bardo/fa) drzwi szafy wraz z Dr Cajusem) My tu ukryci 

Fen ton Szukajcie dalej ! Ford 
(Obie w wielkim pośpiechu wrzucają bieliznę 

Jest? Rozegrajmy naszą. 

Miejsce w sam raz dla nas. (Bardo/fa i Pistola natychmiast wracają tam, Niech cię schwytam! Miłość nie słyszy 
do kosza) skąd przyszli) 

Bardolfo Grzmotów i burzy, 
Meg i Quickly próbują ukryć Falstaffa pod Nan netta Poddaj się! Zasmarkańcu ! Dr Cajus 

bielizną, podczas gdy Nannetta i Fenton Bądź cicho i uważaj. 
Nie, nie ma go. (Udaje mu się w końcu otworzyć szafę) Niech cię capnę ! 

Wzlatuje na wyżyny 

wchodzą z lewej. Nie ma go! 
Nieb iańskie i tam się raduje. 

Fenton (obejmując ją) 
Ford (biegnie i przeszukuje ławę ze skrzynią) Ford 

Nannetta (po cichu, ostrożnie, do Fentona) Chodź, niech cię przytulę! 
Przewrócę dom do góry nogami. Dr Cajus (otwierając skrzynię ławy) Roztrzaskam cię! 

Fenton (do Nannetty) 

Chodź tu. 
(Bardo/fa i Pistola wychodzą na lewo.) Wyłaź! Piękna ! Roześmiana ! 

Nan netta Nie ma go! Dr Cajus O, jak z kobiecym wdzięk iem 

Fenton Niech będzie błogosławiony Dr Cajus (przeszukawszy kominek) (krąży po salonie szukając) Spętam Spełniasz moje 

Jaki hałas! Ten parawan! Nikogo nie zna lazłem . Obżartuchu! Opoju ! Strzeż się ! Jak psa ! Pragnienia! 
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(obok kosza) Bardolfo Quickly (pochylając się i mówiąc do Falstaffa 
I Wszyscy pozostali Dr Cajus (do Forda, przysuwając ucho Diabeł nogę ci podstawi; 

Quickly (stojąc obok kosza, do Meg) Podły pies przeklęty! w koszu) Brawo, brawo, Generale. do parawanu) Obyś zwalił się jak długi! 

Udawajmy, Jak cię znajdzie, będzie po tobie. Słyszę, czuję i jasno widzę 

Że poprawiamy bieliznę w koszu; Ford Dr Cajus Kobiecą przewrotność. Ford (do pozostałych) 

Oby tylko nas nie zmylił Cicho! Falstaff (odpowiadając spod bielizny) Czekamy na twój sygnał . 
Cicho! Do dzieła! 

Nieprzewidzianym ruchem . Jestem ugotowany! Bardolfo (do Pistoli) Nadszedł odpowiedni moment. 

Póki co Pistola, Dr Cajus (za parawanem) To głos kobiety, Cicho! Uwaga! Uwaga na mnie. 

Nic nie spostrzegł; Cicho! Meg Nan netta Co odpowiada kawalerowi . 

Może nas zaskoczyć, Siedź tam! Wszystko się miesza, 
Dr Cajus 

Ale nie stracimy głowy . Ford Westchnienia i śmiech. Pistola (do Bardo/fa) Daj znak. 

Potem będziesz krzyczał . Falstaff (wychylając się) 
Usta się śmieją, 

Lecz już niedługo tę miłą zabawę 

Meg (stojąc obok kosza, do Quickly) Słychać było stamtąd odgłos pocałunku . Jak gorąco! Przerwie twarda lekcja. 
Ford 

A serce wzdycha . 
Chrońmy kosz Teraz śpiewa, lecz za chwilę 

Raz .. . dwa ... trzy .. . 

W tym zamieszaniu, Bardolfo Quickly Będzie musiał zmienić ton . 
(przewraca parawan) 

(obok kosza) 
W zabawach niebezpieczeństwo Musimy złapać szczura, 

Siedź tam! 

Jest jak ziarnko pieprzu. W chwili, gdy gryzie ser. I Meg 
(za parawanem) 

Dr Cajus 

Ryzyko to uciecha, 
Falstaff Ten drań marzy o wachlarzu. 

Fen ton 
To nie on!!! 

Która zwiększa zapał, Ford 
Rozpuszczę się! Spoza twych rzęs 

Która budzi w piersi Zastanówmy się . Nie zadam ciosu 

I 

Falstaff (błagalnie, wystawiając nos) 
Widzę dwa ogniki, 

Wszyscy (na widok córki Forda z Fentonem) 

Ducha i serce. Nie obmyśliwszy wcześniej planu bitwy. 
Quickly Malutka szparka, 

Cudownie 
Coś takiego! 

Siedź tam! O nic więcej nie proszę. 
Łagodne i jasne. 

(za parawanem) 
Falstaff (wystawiając twarz) (za parawanem) 

(obok parawanu) Nannetta 
Uduszę się! Fenton 

Quickly (obok kosza) 
Pozostali Zaknebluję cię, 

Słodki zew 

Gdy tylko cię ujrzałem, 
Słusznie . 

Meg (do Quickly) 
Miłości . 

Quickly (wpychając go z powrotem) Natychmiast się zakochałem, 
Jak będziesz gadać. Rozmawiajmy po cichu, 

Siedź tam. A ty się uśmiechasz, Dr Cajus 
Pilnując jegomościa, Fen ton 

Bo dobrze o tym wiesz. 
Meg (wpychając go pod bieliznę) Co marudzi i gotuje się 

Człowiek tego kalibru Na dół! 
Powiedz, że mnie kochasz! 

(koło parawanu) Rozgromi nas jednym dmuchnięciem . 
W naszym koszu. 

Bardolfo (wchodząc z lewej) Nan netta Nannetta 

Nigdzie go nie ma. Duszku Ford 
Quickly Oak wyżej) Quickly (do Meg) Tak, kocham cię! 

Miłości, fruwaj wokół nas. Oto moja niezawodna taktyka: 
Na dół! Tak się spocił 

Pistola (wchodząc z ludźmi z sąsiedztwa) Najpierw rozpoznać jego posunięcia . 
Z tego strachu, Nannetta, Fenton 

Nie możemy go znaleźć . Fenton (do Pistoli i dwóch towarzyszy) 
(obok parawanu) Że. wrzucić go do brudów Kocham cię! 

świta już piękny sen Wy będziecie prawym skrzydłem . 
Ford (do Dr Cafusa, przykładając ucho To akt łaski . (Gdy parawan przewraca się, stoją zmieszani) 

Ford (do Bardo/fa, Pistoli i ich towarzyszy) O zaślubinach . (do Bardo/fa i Dr Cafusa) do parawanu) Ach! 

Pst... Wszyscy do mnie. My będziemy lewym skrzydłem . I Słuchaj, przybliż nieco ucho! (kolo parawanu) 

(po cichu, tajemniczo, wskazując na parawan) (obok kosza) (do pozostałych towarzyszy) I Jakie patetyczne lamenty!! Ludzie z sąsiedztwa (obok kosza) 

Znalazłem go. Meg A oni mocnym kopniakiem Za chwilę grom uderzy Jak upadnie, nie ucieknie, Falstaff (wyglądając i sapiąc) 

Tam jest Falstaff z moją żoną . On zaraz wylezie. Rozwalą basztę. W to gniazdko słowików . Nic go już nie uratuje. Uff ... Paskudny kosz! 
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Alice (podchodzi do kosza) 

Cicho! 

Falstaff (wyglądając) 

Protestuję! 

Meg, Quickly 

Co za uparty typ! 

Falstaff (krzyczy) 

Zabierzcie mnie stąd! 

Meg, Quickly 

Kompletnie oszalał! 

Falstaff (kryje się) 

Pomocy! 

Alice, Meg, Quickly 

Koniec świata! 

Ford (do Nannetty, ze złością) 

Co to znowu za fochy! 

(do Fentona) 

Pilnuj swojego nosa! 

Mówiłem tysi ąc razy: 

Ona nie jest dla ciebie . 

(Nannetta, przerażona, ucieka, 

a Fenton wychodzi, wściekły) 

Bardolfo (biegnąc w głąb sceny) 

Tam jest! Stać! 

Ford 

Gdzie? 

Bardolfo (biegnąc) 

Tam! 

Pistola (biegnąc) 

Tam! Na schodach! 

Pistola, Bardolfo, Dr Cajus, Towarzysze 

Za nim! 

Quickly 

Co za piekielne polowanie! 

(Wszyscy mężczyźni wbiegają na schody 

wgłębi) 

Alice (energicznie dzwoniąc na służbę) 

Ned! Will! Tom! Isaac! 

Do mnie! Prędko! Prędko! 

(Nannetta wraca z czterema służącymi 

i paziem) 

Wyrzućcie rzeczy z tego kosza 

Przez okno do kanału„ . 

Tam! W sitowie, 

Kolo miejsca, gdzie si edzą praczki. 

Nannetta, Meg, Quickly 

Tak, tak, tak, tak! 

Nannetta (do służących, którzy z wysiłkiem 

podnoszą kosz) 

W środku jest coś dużego. 

Alice 

(do pazia, który następnie wchodzi na schody 

wgłębi) 

Zawołaj mojego męża ; 

(do Meg, podczas gdy Nannetta i Quickly 

pilnują służących, którzy podnieśli kosz) 

Opowiemy im, jaka szalona rzecz nam się 

przytrafiła . 

Sam widok Rycerza w bajorku 

Wyleczy go z głupiej zazdrości . 

Quickly (do służących) 

Ciężkie! 

Alice, Meg 

(do służących, którzy są już przy oknie) 

śmiało! 

Nan netta 

Pękło dno! 

Meg, Quickly i Nannetta 

Dalej! 

Alice (Udało się podnieść kosz do góry) 

Zwycięstwo! 

Meg, Quickly, Nannetta 

Zwycięstwo! Ha! Ha! 

Alice 

Ale plusk! 

Nannetta, Meg 

Ale plusk! 

(Kosz, Falstaff i bielizna koziołkują z okna 

w dół) 

Wszystkie 

Bęc! 

(głośny okrzyk i śmiech kobiet na zewnątrz: 

szaleńczy śmiech Alice, Nannetty, Meg i 

Quickly. Wchodzi Ford i pozostali mężczyźni: 

Alice widząc Forda chwyta go za ramię i 

prędko prowadzi do okna) 

KONIEC DRUGIEGO AKTU 

AI(_T III. cz:ęść I 

Plac. Po prawej fasada Oberży pod Podwiązką 
z szyldem i wypisanymi słowami: „Honni soit 
qui mal y pense ". Ławka przy bramie. Zachodzi 
słońce. Falstaff, potem Oberżysta . 

Falstaff (siedzi na ławce, rozmyślając. Potem 

otrząsa się, uderza pięścią w ławkę i, zwrócony 

w kierunku wnętrza karczmy, wola Oberżystę) 

Hej! Karczmarzu! 

(zamyślony, w złym humorze) 

Złodziejski świat. Łajdacki świat. 

Wredny świat! 

(wchodzi Oberżysta) 

Karczmarzu : szklankę grzanego wina . 

(Oberżysta przyjmuje zamówienie i wchodzi 

do karczmy) 

Tak więc przeżyłem tyle lat, 

Odważny i prawy 

Rycerz, by w końcu upchnęli mnie 

W koszu na brudną bieliznę, 

A potem wrzucili do kanału , 

Razem z brudnymi szmatami, 

Tak, jak się robi z kotami i ślepymi 

szczeniętam i. 

Gdyby nie trzymał mnie na powierzchni 

Ten brzuch nadmuchany, 

Z pewnością bym utonął . Paskudna śmierć . 
Ta woda mnie rozdyma. 

Wredny świat. Nie ma już przyzwoitości . 
Wszystko schodzi na psy. 

Idź, stary Johnie, idź, 
Własną drogą; idź tak 

Aź do śmierci . 
Wtedy zniknie prawdziwa 

Męskość z tego świata . 
Co za czarny dzień! 
Dopomóżcie, niebiosa! 

Roztyłem się . 

Włosy mi posiwiały . 

(wraca Oberżysta niosąc na tacy dużą szklanicę 

grzanego wina. Stawia ją na ławce i wchodzi 

do karczmy) 

Wlejmy nieco wina do wody z Tamizy! 

(Pije małymi łykami, rozkoszując się. Rozpina 

kamizelkę, rozkłada się na ławce, znów popija 

łyczkami; powoli dochodzi do siebie) 

Dobre . Pić słodkie wino 

I rozpinać ubrania na słońcu, 

Poczciwa rzecz! 

Dobre wino przegania ponure wizje 

Rozpaczy, rozjaśnia 

Oko i umysł, z ust 

Wznosi się do głowy i tam 

Budzi małego kowala 

Treli; czarnego świerszcza , 

Co skacze wewnątrz podpitego człeka , 

Wygrywa trele na każdym włóknie serca, 

Aż wesoły eter od tej muzyki 

Wibruje i rozochocony glob ziemski 

Traci równowagę od tych obłędnych 

Treli! Trele opanowują świat! „. 

Falstaff, Mrs Quickly. Potem w głębi Alice, 

Nannetta, Meg, Mr Ford, Dr Cajus i Fenton. 

Quickly (kłaniając się i przerywając 

Falstaffowi jego bachusowe wzloty) 

Kłaniam się. Piękna Alice„. 

Falstaff (zrywając się ze złością) 

Idź do diabla z piękną Alice! 

Mam jej pełne sakwy! 

Mam jej pełne bebechy! 

Quickly 

Pan się myli „ . 

Falstaff 

Zaraza! Wciąż czuję ciosy rogów 

Tego zazdrosnego kozia! 

Dotąd jeszcze mam gnaty obolałe 

Od siedzenia skulonym, 

Jak piękna klinga 

Z Bilbao wewnątrz 

Damskiego koszyczka! 

W tym kurzu! I w tej duchocie! 

Człowiek mojej tężyzny, 

Która przez to pocenie się 

Może z niego wyciec! 

Potem, gdy już bylem na dobre ugotowany, 

Rozżarzony, rozpalony, 

Wrzucili mnie do wody. Kanal ie!!! 

Alice, Meg, Nannetta, Mr Ford, Dr Cajus, 
Fenton wychylają się zza domu, jedno po 

drugim, podglądając, niewidziani przez 
Falstaffa, potem chowają się, by po chwili 
znów wyglądać. 

Quickly 

Ona jest niewinna. 

Pan się myli . 

Falstaff 

Idź precz! 

Quickly (żarliwie) 

Winni są ci przeklęci 

Służący! Alice szlocha, 

Krzyczy, wzywa wszystkich świętych . 

Biedna kobieta! Kocha pana. Proszę czytać . 

(Wyjmuje z kieszeni list. Falstaff bierze go 
i zaczyna czytać) 

Alice (w głębi sceny, po cichu do pozostałych) 

Czyta . 

Ford (po cichu) 

Czyta . 
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Nan netta 

Zobaczysz, że znów się złapie. 

Alice 

Mężczyzna jest niereformowalny. 

Meg 

(do Alice, widząc ukradkowy gest Mrs Quickly) 

Schowaj się . 

Dr Cajus 

Czyta ponownie. 

Ford 

Czyta ponownie. Łyka przynętę . 

Falstaff (czytając po raz kolejny, na głos, 

bardzo uważnie.) 

„ Będę na ciebie czekać w parku Królewskim, 

o północy. 

Przyjdziesz przebrany 

za czarnego Myśliwego 

Do dębu Herna". 

Quickly 

Miłość kocha tajemnice. 

Chcąc pana znów zobaczyć, Alice 

Posłużyła się legendą 

Ludową. Przy tym dębie 

Odbywa się sabat czarownic. 

Czarny Myśliwy powiesił się 

na jego gałęzi. 

Niektórzy twierdzą, że widzieli, 

jak się tam znów pojawiał. . 

Falstaff (udobruchany, bierze pod rękę Mrs 

Quickly i kieruje się z nią do oberży) 

Wejdźmy. 

Tam się lepiej rozmawia. 

Opowiedz mi tę bajeczkę. 

Quickly (tajemniczym głosem zaczyna 

opowiadać legendę, wchodzi z Falstaffem 

do oberży) 

Gdy .zegar północ wybije 

I wśród złowrogiej ciszy mrok zapada, 

Zjawiają się dusz błądzących stada ... 

Alice, Meg, Nannetta, Mr Ford, Or Cajus, 

Fenton. Potem Mrs Quickly. 

Ford 

(obserwując Falstaffa ze swojego miejsca) 

Złapie się. 

Alice (podchodząc razem ze wszystkimi, 

komicznie i tajemniczo podejmując 

opowiadanie Mrs Quickly) 

Gdy zegar północ wybije 

I wśród złowrogiej ciszy mrok zapada, 

Zjawiają się dusz błądzących stada, 

A do parku przybywa czarny Myśliwy. 

Idzie powoli, powoli, powoli, 

W głębokim śmiertelnym śnie. 

Idzie tak, trupio blady .. 

Nan netta 

Och! Jakie to okropne! 

Meg 

Już czuję dreszcz grozy! 

Alice (normalnym głosem) 

Bajeczki, które dzieciom 

Opowiadają babcie, 

Dodając długie wstępy, 

By prędzej usnęły. 

Alice, Nannetta, Meg 

Zemsta kobiet 

Musi się udać. 

Alice 

(podejmując opowiadanie) 

Idzie tak, trupio blady i kroki kieruje 

Do pnia, przy którym wyzionął 

ducha nieprawego. 

Nadchodzą Wróżki. Na jego czole rosną 

Dwa rogi coraz dłuższe, i dłuższe, 

i dłuższe ... 

Ford 

Wybornie. 

Te rogi sprawią mi mnóstwo uciechy! 

Alice (do Forda) 

Uważaj! Ty też sobie zasłużyłeś 

Na karę! 

Ford 

Wybacz. Uznaję moje winy. 

Alice 

Biada ci, jeśli znów cię ogarnie 

Dzika mania 

Szukania w skorupce orzecha 

Kochanka swojej żony. 

Ale czas nagli, 

Trzeba puścić wodze fantazji . 

Meg 

Pospieszmy się . 

Fenton 

Obmyślmy maskaradę. 

Alice 

Nannetta! 

Nan netta 

Obecna! 

Alice (do Nannetty) 

Będziesz Wróżką, 

Królową wszystkich Wróżek, w białej sukni, 
Okryta śnieżnym welonem, 

W różanym wianku. 

Nan netta 

Będę śpiewać wdzięczne wersy. 

Alice (do Meg) 

Ty będziesz leśną Nimfą zieloną, 

A kuma Quickly będzie czarownicą. 

(zapada wieczór, robi się ciemno) 

Nan netta 

Cudownie! 

Alice 

Zabiorę z sobą dzieci, 

Przebrane za chochliki, 
Duszki, 

Diablątka, 

Nietoperze 

I świetliki . 

Na Falstaffa przebranego w płaszcz i rogi 

Rzucimy się wszyscy razem. 

Nannetta, Meg, Fenton 

Wszyscy! Wszyscy razem ! 

Alice 

Będziemy go okładać, 
Dopóki się nie przyzna 

Do swojej przewrotności . 
Potem zrzucimy maski 

I, zanim się rozwidni, 

Cala wesoła kompania 

Wróci do swej postaci. 

Meg 

Wieczór zapada. Wracajmy. 

Alice 

Spotykamy się 

Koło dębu Herna. 

Fenton 

Wszystko jasne. 

Nan netta 

Cudownie! 

(uradowana) 

Och! Jak wesoło i strasznie! 

Alice, Nannetta, Fenton 

(do siebie nawzajem) 

Do widzenia. 

Meg (do Nannetty i Alice) 

Do widzenia. 

(Alice, Nannetta, Fenton wychodzą na lewo. 

Meg na prawo) 

Alice (wola do Meg) 

Zabierz z sobą latarnie. 

(Alice, Nannetta, Fenton wychodzą na lewo: 

w tym momencie Mrs Quickly wychodzi z 

gospody i widząc, jak Ford rozmawia z Dr 

Cajusem, zatrzymuje się w progu i 

podsłuchuje). 

Ford (do Dr Cajusa, po cichu) 

Bez obaw, ożenisz się z moją córką . 

Pamiętasz, jak ma być przebrana? 

Dr Cajus 

Wianek z róż, b iały welon i suknia. 

Alice (wola zza sceny, z lewej) 

Nie zapomnij o maskach. 

Meg (wola zza sceny, z prawej) 

Oczywiście. 

A ty o kołatkach! 

Ford (kontynuując rozmowę z Dr Cajusem) 

Już zarzuciłem sieci. 

Na koniec zabawy 

Podejdziecie do mnie z twarzami zakrytymi: 

Ona welonem, ty zaś mnisim kapturem, 

A ja was pobłogosławię, jako małżonków. 

Dr Cajus (chwytając Forda za ramię 

i kierując się do wyjścia na lewo) 

Jesteśmy umówieni. 

Quickly (w drzwiach gospody, czyniąc 

w kierunku odchodzących mężczyzn gest 

oznaczający, że ich przechytrzy/a) 

(Jeszcze zobaczysz !) 

(Pośpiesznie wychodzi na prawo) 

(wola za sceną, oddalając się coraz bardziej) 

Nannetta! Hej! Nannetta ! 

Nan netta! Hej! 

Nannetta (zza sceny po lewej, oddalając się) 

Co tam? Co się stało? 

Quickly Oak wyżej) 

Przygotuj piosenkę Wróżki. 

Nannetta 

Już przygotowałam . 

Alice (za sceną po lewej) 

Nie spóźnij s ię. 

Quickly Oak wyżej, z daleka) 

Kto przyjdzie pierwszy, niech czeka. 
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cz~sc II 

Park w Windsorze. Pośrodku wielki dąb Herna. 
W głębi grobla. Bardzo gęste, kwitnące krzewy. 
Noc. W oddali słychać nawo/yvvania strażników. 

Park rozjaśnia stopniowo światło księżyca. 

Fenton, potem Nannetta przebrana za Królową 
Wróżek. Alice, z odkrytą twarzą, przez ramię 
ma przewieszony płaszcz, a w ręku maskę. 

Mrs Quickly w dużym czepku i szal)lm płaszczu 
czarownicy, z kijem i szkaradną maską w ręku. 

Potem Meg okryta welonami i w masce. 

Fenton 

Z ust w zachwycie pieśń wypływa 

W ciszy nocnej; leci w dal, 

Aż odnajdzie inne usta, 

Co śpiewem odpowiedzą na śpiew. 

Wtedy nuta, która nie jest już samotna, 

Rozbrzmiewa szczęściem w tajemnym 

akordzie, 

I napełniając miłością powietrze przedświtu, 

Wraz z tamtym głosem do swego źródła 

wraca. 

Tam podejmuje dźwięk, lecz ciągle pragnie 

Złączyć to, co zostało rozdzielone. 

I tak pocałowałem usta upragnione! 

Usta wycałowane nie tracą uroku. 

Nan netta 

(zza sceny, z daleka, przybliżając się) 

Przeciwnie, odradzają się, 

jak księżyc w nowiu. 

Fenton 

(biegnąc w stronę, z której dochodzi głos) 

Lecz śpiew zamiera w pocałunku, który go 

dotyka. 

(Wchodzi Nannetta przebrana za Królową 

Wróżek) 

Alice (wchodząc niespodziewanie zatrzymuje 

Fentona i każe mu założyć czarną pelel)lnę) 

Wolnego, drogi panie! Zakładaj ten płaszcz. 

Fenton (zakłada pelel)lnę z pomocą Alice i 

Nannetty) 

Co to ma znaczyć? 

Nannetta (poprawiając mu kaptur) 

Rób, co mówimy. 

Alice (wręczając Fentonowi maskę) 

Zawiąż. 

Nannetta (oglądając Fentona) 

Braciszek żywcem wzięty z zakonu trapistów. 

Alice (w pośpiechu pomagając Fentonowi 

zawiązać maskę) 

Podstęp, który szykuje Ford, 

Jego musi ośmieszyć, 

A nam pomóc. 

Fenton 

Powiedzcie mi, o co chodzi. 

Alice 

Rób, co mówimy, i siedź cicho. 

Sposobność ucieka tak szybko, jak się pojawia. 

(do Mrs Quickly) 

Kogo przebierzesz za fałszywą pannę młodą? 

Quickly 

Wesołego 

Łobuziaka z wielkim nosem, 

Co nie cierpi Dr Cajusa. 

Meg (nadbiegając z głębi sceny, do Alice) 

Ukryłam chochliki wzdłuż strumienia. 

Jesteśmy gotowe. 

Alice (nasłuchując) 

Cicho. Idzie gruba ryba. 

Uciekajcie! ... 

Nannetta, Meg, Quickly 

Uciekajmy! ... 

(Wszystkie uciekają z Fentonem na lewo) 

Falstaff z jelenimi rogami na głowie, owinięty 

w obszerny płaszcz. Potem Alice. Potem Meg. 

Gdy Falstaff wchodzi na scenę, bije dwunasta. 

Falstaff 

Jeden, dwa, trzy, cztery, 

pięć, sześć, siedem uderzeń , 

osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 

dwanaście. 

Północ. 

(spostrzega dąb Herna) 

To ten dąb . 

Bogowie, chrońcie mnie! Jowiszu! 

Ty z miłości do Europy 

Przemieniłeś się w wołu; 

Nosiłeś rogi. 

Bogowie uczą nas skromności . 

Miłość zmienia człowieka 

W zwierzę . 

(nasłuchując) 

Słyszę lekkie kroki ! 

(Alice pojawia się w głębi sceny.) 

Alice! Miłość cię wzywa! 

(zbliżając się do Alice) 

Chodź ! Płonę z miłości ! 

Alice (podchodząc do Falstaffa) 

Sir John! 

Falstaff 

Jesteś moją damą ! 

Alice 

Sir John! 

Falstaff (chwytając ją) 

Jesteś moją damą! 

Alice 

O, promienna miłości ! 

Falstaff (przyciągając ją do siebie z żarem) 

Chodź! Cały drżę i płonę ! 

Alice (wciąż unikając jego objęć) 

Sir John! 

Falstaff 

Jestem twym sługą ! 

Twym jeleniem spłoszonym . Niechaj teraz 

Spadnie deszcz trufli, rzodkw i oraz kopru ! 

Niech będzie moją karmą ! 

Niech miłość się rozleje ! 

Jesteśmy sami. .. 

Alice 

Nie. Przez tę leśną gęstwinę 

Idzie t u za mną Meg. 

Falstaff 

Podwójna przygoda! 

Niech i ona tu przyjdzie. 

Poćwiartujcie mnie, 

Jak kozła na wieczerzę ! 
Rozszarpcie mnie! ! Kupidyn 

Wreszcie mnie wynagrodzi . 

Kocham cię! Kocham ! 

Meg 

(zza sceny) 

Ratunku! 

Alice 

(udając przerażenie) 

Co za krzyk ! O, ja n ieszczęsna! 

Meg 

(pozostając w głębi sceny, bez maski) 

Sabat czarownic ! (Ucieka) 

Alice (jak wyżej) 

Nannetta przebrana za Królową Wróżek. 

Alice, Dziewczynki przebrane za Wróżki białe 

i Wróżki niebieskie. Falstaff wciąż leży 

na ziemi, nieruchomo. 

Alice (wyglądając ostrożnie z niektól)lmi 

Wróżkami) 

Chodźmy bl iżej . 

Nannetta (wyglądając z innymi Wróżkami 

i spostrzegając Falstaffa) 

Jest tam. 

Nieszczęsna! Uciekajmy! Alice (dostrzega Falstaffa i pokazuje 

go pozostałym) 

Falstaff (przerażony) Leży na ziemi . 

Dokąd? 

Nan netta 

Alice (uciekając w pośpiechu) Strach odbiera mu zmysły. 

Niech niebiosa przebaczą mi mój grzech! (wszystkie podchodzą ostrożnie) 

Falstaff Wróżki 

(przywierając do pnia dębu) Chowa się . 

D iabeł nie chce, bym był przeklęty. 

Alice 

Nan netta Powstrzymajmy śmiech! 

(spoza sceny) 

Nimfy! Elfy! Sylfidy! Driady! Syreny! Wróżki 

Gwiazda czarów Powstrzymajmy śmiech! 

na niebie wzeszła . 

(pojawia się w głębi, wśród drzew) Nannetta (wskazując Wróżkom ich miejsca, 

Powstańcie ! Cienie spokojne ! podczas gdy A lice wybiega szybko na lewo) 

Stańcie wszystkie tam, za mną. 

Kobiece głosy Zaczynamy. 

(bardzo dalekie) 

Nimfy ! Sylfidy! Syreny ! Wróżki 

Ty pierwsza. 

Falstaff (Male Wróżki stają w kole wokół swej 

(rzucając się twarzą do ziemi, leży jak długi) Królowej: większe Wróżki tworzą grupę 

To Wróżki . Kto na nie spojrzy, umiera. po lewej) 
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Królowa Wróżek 

Z podmuchem letniego wiatru 

Przybądźcie, ulotne zjawy; 

Księżycowego świtu blask błękitny 

W koronach drzew się pojawił. 

Tańczcie! Niech lekkie kroki 

Słodki odmierza śpiew. 

Niech do magicznych pląsów 

Dołączy wasza pieśń . 

(Powolny, delikatny taniec małych wróżek) 

Wróżki 

Uśpiony las rozsiewa 

Woń balsamiczną i cień; 

W gęstym powietrzu zieloną 

Oazą się zda na mórz dnie. 

Królowa Wróżek 

Pójdźmy w świetle księżyca 

Naręcza kwiatów zrywać; 

Każdy z nich w swym kielichu 

Swoje szczęście ukrywa. 

Liliami i fiołkami 

Piszmy sekretne imiona, 

Niech z czarodziejskich dłoni 

Wykwitają słowa: 

Słowa całe pokryte 

Szlachetnym srebrem i złotem : 

Zaklęcia oraz czary. Wróżki 

Piszą kwiatami. 

Wróżki (zrywając kwiaty) 

Pójdźmy jedna za drugą, 

W księżycowej poświacie, 

Do ciemnego dębu 

Czarnego Myśliwego. 

(Wszystkie Wróżki wraz z Królową 

śpiewając idą powoli w stronę dębu) 

W głębi po lewej wychodzą: Alice w masce, 

Meg w przebraniu zielonej Nimfy i w masce, 

Mrs Quickly jako czarownica, w masce. Przed 

nimi idzie Bardo/fa w czerwonej pelerynie, 

bez maski, z kapturem opuszczonym na twarz 

i Pistola, przebrany za satyra. Za nimi idą: 

Dr Cajus w szarym płaszczu, bez maski, Fenton 

w czarnej pelerynie i w masce, Ford, bez 

peleryny i bez maski. Pochód zamykają liczni 

mieszczanie przebrani za fantastyczne 

postacie, którzy formują grupę po prawej. 

W głębi inne postacie w maskach niosą 

różnego rodzaju latarnie. 

Bardolfo (natyka się na ciało Falstaffa 

i zatrzymuje Wróżki wyraźnym gestem) 

Stać! 

Pistola (nadbiegając) 

Kto tam? 

Falstaff 

Litości! 

Quickly (trącając Falstaffa laską) 

Tu jest jakiś człowiek! 

Alice, Meg, Nannetta 

Tu jest jakiś człowiek ! 

Wróżki 

Człowiek ! 

Ford (podbiegając bliżej do Falstaffa) 

Rogaty niby wół! 

Pistola 

Okrągły niby jabłko! 

Bardolfo 

Wielki niby statek! 

Bardolfo, Pistola 

(trącając Falstaffa stopą) 

Hej, ty, wstawaj! 

Falstaff (unosząc głowę) 

Dajcie tu dźwig! 

Nie mogę! 

Ford 

Jest zbyt ciężki. 

Quickly 

Jest zepsuty! 

Wróżki 

Jest zepsuty! 

Alice, Nannetta, Meg 

Jest nieczysty! 

Bardolfo 

(z szerokimi gestami czarownika) 

Odczyńmy czary! 

Alice (na stronie do Nannetty, podczas 

gdy Dr Caj us rozgląda się, jakby kogoś szukał. 

Fenton i Quickly zasłaniają Nannettę) 

Miej się na baczności. 

Doktor Cajus już cię szuka. 

Nan netta 

Znajdźmy 

Jakąś kryjówkę. 

(odchodzi z Fentonem na tył sceny, 

osłaniana przez Alice i Quickly) 

Quickly 

Potem wracajcie prędko, kiedy was zawołam. 

(Nannetta, Fenton, Quickly znikają 

za krzakami) 

Bardolfo 

(nadal odczynia czary nad ciałem Falstaffa) 

Duszki! Chochliki ! 

świetli ki! Wampiry! Ruchliwe owady 

z piekielnych moczarów! Pokłujcie go! 

Poparzcie go pokrzywami! 

Męczcie go 

Ostrymi ryjkami ! 

(Błyskawicznie nadbiegają chłopcy przebrani 

za chochliki i rzucają się na Falstaffa. Inne 

chochliki, duszki, diabły wyglądają ze 

wszystkich stron. Niektórzy potrząsają 

kołatkami, inni trzymają w rękach witki; wielu 

niesie małe czerwone latarenki) 

Falstaff (do Bardo/fa) 

O, ja biedny! Cuchniesz 

Jak tchórz. 

Chochliki, Diabły 

(popychają Falstaffa i turlają go po ziemi) 

Turlaj, turlaj, turlaj! 

(Chochliki stojące najbliżej szczypią go w 

ramiona i w policzki, smagają go witkami po 

brzuchu, parzą go pokrzywami) 

Alice, Meg, Quickly 

Szczyp, szczyp, 

szczyp, gryź, 

skub, skub, 

kluj, podgryzaj, 

aż zacznie skowyczeć! 

(Najmniejsze Chochliki tańczą wokół niego, 

niektóre wdrapują mu się na grzbiet i fikają 

na nim: Falstaff chciałby się bronić, ale nie 

może się ruszyć) 

Falstaff 

Aj! Aj ! Aj! Aj! 

(dźwięk kołatek) 

Chochliki, Diabły 

Potrząsajmy kołatkam i 

I kastanietami! 

Niech brudem i błotem 

ten wór się poplami. 

Kręćmy piruety, 

Tańczmy tresca, 

Pląsajmy farandolę 

Na ogromnym kałdunie . 

Komary i bąki, 

Lećcie do boju, 

Ze strzałami i igłam i ! 

Niech zdechnie ze złości ! 

Alice, Meg, Quickly 

Szczyp, szczyp, 

Szczyp, gryź, 

Skub, skub, 

Kluj, podgryzaj, 

Aż zacznie skowyczeć ! 

Falstaff 

Aj! Aj! Aj!Aj! 

Alice, Meg, Quickly, Wróżki 

Bódź go, szczuj go 

Od stóp aż po czubek głowy! 

Duś go, ściskaj! 

Minie mu chętka! 

Drap, drap, aż stęp isz pazury! 

Turlaj, turlaj, turlaj, turlaj ! 

(Turlają Falstaffa w stronę proscenium) 

Dr Cajus, Ford 

Łajdak! 

Bardolfo, Pistola 

Próżniak! 

Dr Cajus, Ford 

Obżartuch! 

Bardolfo, Pistola 

Grubas! 

Dr Cajus, Ford 

Opój! 

Bardolfo, Pistola 

Łotr ! 

Dr Cajus, Ford, Bardolfo, Pistola 

Na kolana! 

(Podnoszą go we czterech i zmuszają, 

by klęczał) 

Ford 

Brzuch napchany! 

Alice 

Gęba nadęta! 

Bardolfo 

Zarywacz łóżek! 

Quickly 

Rozpruwacz kubraków! 

33. 



34. 

Pistola 

Opróżniacz beczek! 

Meg 

Przedziurawiacz krzeseł! 

Dr Cajus 

Zajeżdżacz koni! 

Ford 

Potrójny podbródek! 

Bardolfo, Pistola 

Powiedz, że żałujesz! 

(Bardolfo chwyta laskę Quickly i tłucze 
Falstaffa) 

Falstaff 

Aj ! Aj! Żałuję! 

Wszyscy mężczyżni 

Podstępny człowiek! 

Falstaff 

Aj! Aj! Żałuję! 

Mężczyźni 

Wichrzyciel! 

(Bardolfo ponownie bije Falstaffa laską) 

Falstaff 

Aj! Aj! żałuję! 

Mężczyżni 

Cap! Pasożyt! Fanfaron! 

Falstaff 

Przebaczcie! 

Bardolfo (z twarzą tuż przy twarzy Falstaffa) 

Zmień swoje życie! 

Falstaff 

Cuchniesz gorzałką . 

Kobiety 

Panie, spraw, by się nawrócił! 

Falstaff 

Lecz oszczędź jego brzuch. 

Kobiety 

Panie, spraw, by popamiętał! 

Falstaff 

Lecz oszczędź jego brzuch. 

Kobiety 

Spraw, by został ukarany, Panie! 

Falstaff 

Lecz oszczędź jego brzuch. 

Kobiety 

Spraw, by pożałował, Panie! 

Falstaff 

Lecz oszczędź jego brzuch. 

Dr Cajus, Ford, Bardolfo, Pistola 

Maso brudu! Odpowiadaj. 

Falstaff 

Dobrze mi z nim. 

Dr Cajus, Ford, Bardolfo, Pistola 

Góro tłuszczu! Odpowiadaj. 

Falstaff 

Dobrze mi z nim. 

Dr Cajus, Ford, Bardolfo, Pistola 

Bukłaku pełen małmazji! Odpowiadaj. 

Falstaff 
Niech będzie. 

Bardolfo 
Królu brzuchaczy! 

Falstaff 
Idź precz, bo cuchniesz. 

Bardolfo 
Królu rogaczy! 

Falstaff 
Idź precz, bo cuchniesz. 

Wszyscy (Pistola zdzieli/ go batem) 
Draństwo! 

Łotrostwo! 

Falstaff 

Aj ! Niech tak będzie . 

Bardolfo 
A teraz niech cię wszyscy diabli!! 
(W ferworze wyzwisk opada mu kaptur) 

Falstaff (wstając) 
Saletra! Smoła! Siarka! ! 
Rozpoznaję Bardolfa! 
(Gwałtownie postępuje w stronę 
Bardo/fa, który się cofa) 
Nosie szkarłatny! 
Nosie koralowy! 
Ostre szydło! 
Płomieniu żywicy ! 

Salamandro! Ignis fatuus! 
Stara halabardo! 
Krawiecka fiszbino! 
Rożnie piekielny! 
$1edziu suszony! 
Wampirze! Bazyliszku! 
Łotrze! Złodzieju! 

Rzekłem . A jeśli kłam ię, 

Niech mi się pas rozpęknie!! 

wszyscy 

Brawo! 

Falstaff 

Chwila przerwy. Zmachałem się. 

Quickly (stojąc obok Bardo/fa, mówi do niego 

po cichu) 

(Chodź, okryję cię białym welonem.) 

(Dr Cajus wychodzi, Quickly i Bardo/fa znikają 

w głębi wśród drzew.) 

Ford (podchodząc do Falstaffa z ironicznym 

ukłonem) 

A teraz, nim pan ochłonie, 

Sir John, proszę powiedzieć: 

Kto tu jest rogaczem? 

Alice, Meg (podchodząc i odsłaniając twarze; 

ironicznie do Falstaffa) 

Kto? 

Alice 

Stracił pan mowę? 

Falstaff (po chwilowym zaskoczeniu, 

wyciąga rękę do Forda) 

Drogi panie Fontana! 

Alice (stając między nimi) 

Pomyl ił się pan przy tym powitaniu, 

To jest Ford, mój małżonek. 

Falstaff 

Moje uszanowanie. 

Quickly (wraca) 

Rycerzu, 

Czy miałeś dwie kobiety za tak tępe, 

Tak głup ie, 

By oddać się duszą i ciałem w moc Zła, 

Dla mężczyzny starego, spoconego, otyłego ... 

Meg, Quickly 

Z tą łysiną ... 

Alice, Meg, Quickly 

I z tą wagą! 

Ford 

Nie owijają w bawełnę. 

Falstaff 

Zaczynam dostrzegać, 

Żem osioł. 

Alice 

Jeleń . 

Ford 

Wół. 

Wszyscy (śmieją się) 

Ha, ha! 

Ford 

Rzadki okaz! 

Falstaff (odzyskując swój spokój) 

Każdy człowiek tuzinkowy 

Wyśmiewa mnie i się tym szczyci; 

A przecież, gdyby nie ja, te pyszałki 

Nie uświadczyłyby ni szczypty soli. 

To dzięki mnie jesteście tacy sprytni . 

Mój dowcip budzi dowcip w innych. 

Wszyscy 

Brawo! 

Ford 

Na Bogów! 

Gdybym się nie śmiał, rozerwałbym cię 

na strzępy! 

Lecz dość już . 

Teraz chcę, byście mnie wysłuchali. 

Ukoronujemy tę uroczą maska radę 

Zaślubinami 

Królowej Wróżek. 

(Dr Cajus i Bardolfo, przebrany za Królową 

Wróżek, okryty białym welonem, idą powoli 

trzymając się za ręce. Dr Cajus ma maskę.) 

Idzie już para oblubieńców. 

Uwaga! 

Wszyscy 

Uwaga ! 

Ford 

Oto ona, w białej sukni, 

W welonie, z wiankiem róż na głowie, 

I jej narzeczony, którego jej wybrałem . 

Otoczcie ją, o Nimfy. 

(Dr Cajus i Bardolfo stają pośrodku, Wróżki 

otaczają ich.) 

Alice (przedstawiając Nannettę i Fentona. 

Nannetta ma obszerny niebieski welon, który 

okrywa ją całą. Fenton ma maskę i pelerynę.) 

Jeszcze jedna para 

Zakochanych 

Pragnie dostąpić zaślubin ! 
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Ford 

Niech będzie. 

Wyprawimy podwójne wesele. 

Dajcie tu światła. 

Niech was połączą niebiosa. 

(Chochliki prowadzone przez Alice podchodzą 

do Bardo/fa i Dr Cajusa: mały chochlik, którego 

Alice trzyma na rękach, podnosi swoją 

latarenkę na vvysokość twarzy Bardo/fa. Fenton 

i Nannetta trzymając się za ręce stoją kilka 

kroków dalej.) 

Zdejmijcie welony i maski. Wiwat! 

(Na rozkaz Forda Fenton i Dr Cajus gwałtownie 

zdejmują maski. Nannetta ściąga welon, 

a Quickly, która stoi za Bardo/fa, jemu także 

zdejmuje welon z głowy: wszyscy stoją 

z odkrytymi twarzami.) 

Wszyscy (z wyjątkiem Forda i Dr Cajusa) 

Ha, ha, ha, ha! 

Dr Cajus (zaskoczony, rozpoznaje Bardo/fa) 

O, zgrozo! 

Ford (zaskoczony) 

Zdrada! 

Pozostali (ze śmiechem) 

Niech żyją! 

Ford (patrząc na drugą parę) 

Fenton i moja córka! ! 

Dr Cajus (przerażony) 

Poślubiłem Bardolfa! ! 

Wszyscy 

Ha, ha! 

Dr Cajus 

O, zgrozo! 

Kobiety 

Zwycięstwo! 

Wszyscy (z wyjątkiem Dr Cajusa i Forda) 

Niech żyją! Niech żyją! 

Ford (nie mogąc otrząsnąć się ze zdumienia) 

Coś takiego! 

Alice (do Forda) 

Człowiek często wpada w sieci utkane 

Przez własne matactwa. 

Falstaff (podchodząc do Forda 

z ironicznym ukłonem) 

Drogi, poczciwy mości panie Ford, 

A teraz, proszę powiedzieć : 

Kto został wystrychnięty na dudka? 

Ford (wskazując na Dr Cajusa) 

On. 

Dr Cajus (wskazując na Forda) 

Ty. 

Ford 

Nie. 

Dr Cajus 

Tak. 

Bardolfo (wskazuje na Forda i Dr Cajusa) 

Wy. 

Fenton (wskazuje na Forda i Dr Cajusa) 

Oni . 

Dr Cajus (stając obok Forda) 

My. 

Falstaff 

Obaj . 

Alice 

(ustawiając Falstaffa kolo Forda i Dr Cajusa) 

Nie. Wszyscy trzej . 

(do Forda, wskazując Nannettę i Fentona) 

Obróć się i spójrz na te urocze dzieciaki. 

Nannetta (do Forda, składając ręce) 

Przebacz nam, ojcze. 

Ford 

Kto nie może odwrócić swej porażki, 

Musi się z nią pogodzić. 

Zawrzyjcie to małżeństwo 

I niechaj szczęściem obdarzą was niebiosa. 

Wszyscy (z wyjątkiem Dr Cajusa) 

Niech żyją! 

Falstaff 

Jeszcze chór i zakończmy tę scenę . 

Ford 

A potem wraz z Sir Falstaffem, 

wszyscy, jak tu jesteśmy, 

Udajmy się na wieczerzę. 

Wszyscy 

Wiwat! 

Wszystko na świecie jest żartem. 

Człowiek z natury jest kpiarzem, 

Wiara w sercu mu ciąży, 

Ciąży mu rozsądek. 

Wszyscy są wykpiwani! Wyśmiewa 

Jeden drugiego, każdy śmiertelni k. 

Lecz ten się śmieje, kto się śmieje 

Ostatni. 

(kurtyna) 
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