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KILKA SLOW O „GIANNI SCHICCHI" 

W roku 1917 Puccini napisał tryptyk złożony z trzech kontrastują 

cych ze sobą jednoaktowych oper: dramatyczny „Płaszcz'', liryczne in
termezzo „Siostra Angelica" i opera buffo „Gianni Schicchi". 

Postać tytułowa została zapożyczona u Dantego. W jego „Boskiej Ko
medii" w pieśni trzydziestej znajdujemy kilka wierszy o starym grzesz
niku Gianni Schicchi, który za fałszowanie testamentu strącony został 

do piekła. 
Wątek ukaranych chciwych krewniaków przedstawia sobą stary mo

tyw włoskiej nowelistyki, który znalazł swój wyraz w światowej ko
mediografii, w najrozmaitszych wariantach. 

Wykorzystał ten motyw również i Puccini. Fabuła została przez kom
pozytora oddana w muzyce, która w jaskrawy sposób wyraża ducha 
włoskie j opery buffo. 

Deklamacyjny charakter śpiewanej mowy, liryzm arii, wielogłosowe 
ensemble'e, przejrzystość orkiestry koncentracja akcji, żywe tempo, lek
kość, dowcip - oto cechy, które charakteryzują tę małą perełkę świato
wej literatury operowej. 
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„GIANNI SCHICCHI" 
Streszczenie opery 

Florencja - 1299 r. 
W sypialni Buosa Donati. 

Krewni otaczają łoże, na którym spoczywają zwłoki Buosa. Po chwili 
zaczyna z ust do ust krążyć pogłoska, jakoby Donati zapisał cały swój 
majątek mnichom. Przerażeni spadkobiercy rzucają się na poszukiwanie 
testamentu. Wreszcie zostaje on odnaleziony przez Rinuccia. Obawy oka
zały się uzasadnione, nadzieje na bogaty spadek runęły. 

Jeden jest tylko człowiek, który mógłby uratować z tej biedy: spryt
ny wieśniak Gianni Schicchi. Cichaczem wezwany przez Rinuccia zjawia 
się on wraz ze swą córką Laurettą. Spadkobiercy węszą w tym podstęp, 
wiedzą bowiem, że Rinuccio pragnie poślubić Laurettę nie bacząc na 
sprzeciw rodziny, Zita oświadcza kategorycznie, że nigdy oni nie do
puszczą do tego małżeństwa, ponieważ „nikt się nie żeni z taką co nie ma 
nic w kieszeni". 

Po sporach, kłótniach i namowach obie strony dają się przebłagać: 
krewniacy gotowi są skorzystać z rady Gianniego a Gianni - ze wzglę
du na szczęście córki zgadza się dopomóc wydziedziczonym. Po chwili 
wyjście z sytuacji zostaje znalezione. Nikt w mieście nie wie, że Buoso 
nie żyje. Lekarza Spineloccio udaje się przekonać, że chory czuje się 

lepiej i pragnie spokoju. Po odejściu Spinel~ccia Schicchi przebiera się 
za Buosa. Kładzie się zamiast niego do łoża w przyciemnionym pokoju 
i każe sprowadzić notariusza. Przed tern jednak ostrzega on spadkobier
ców, że sprawa musi być chroniona w najgłębszej tajemnicy, ponieważ 
za sfałszowanie testamentu, każdemu z nich grozi odrąbanie ręki i wy
gnanie z granic miasta. 

Wreszcie zjawia się notariusz i d·wóch świadków. „Konający" dyktuje 
„ostatnią wolę Buosa" dzieląc spadek między krewniaków, nie zapomina 
jednak i o „przyjacielu" Gianni Schicchi, któremu zapisuje najlepsże 

kąski. 

Kiedy po odejściu notariusza rozwścieczeni spadkobiercy rzucają 

się na filuta, on jako „legalny dziedzic" domu goni wszystkich precz, po
zostają jednak Rinuccio i Lauretta, Gianni błogosławi oboje zakochanych 
i przekazuje im spuściznę w nadziei, że piekło, które go przecież niechyb
nie za jego figle oczekuje - uwzględni bądź co bądź okoliczności łago
dzące: przecież jego „niewinny podstęp" zapewnił szczęście dwojgu ko
chających się istot. 
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