


TEATR im. CYPRIANA NORWIDA 
w Jeleniej Górze 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Andrzej Bubień 

Scena Studyjna 

'Dzień 28 sierpnia 1733 r. 61jf wiefkim swiętem 
w :Jl&apo[u. 

:Hucznie o6cfwtfzono urotfzinlj cesarzowej 'l(zyst!;n!f, 
ion!f 'l(aro[a 'VI a teatr San 'Bartofomeo, 6ęaqc!f 
naj6artfziej renomowaną. sa{q witfowisf(pwq w mieScie, 
UC.Z!fnwno miejscem premierowego W!fStawienia nowej 
opeT!f zatljtufowanej "I[ prigwnier super6o", trzeciej 
z Clj/(fu oper powainljch napisan!fch przez 23-fetniego 
kompoz!ftora yiovanniego 'Battistę Pergo[esiego . 
Zgoanie z ówczesn!fm o6!fczajem, antrakt!! tej 
trz!faktowej oper!! W!fpefnione zostaflj wesofym 
interfuaium o nieskompfikowanej ja6u[e, wziętej 
z cotfz iennego Ż!fCia futfzi, harmonijnie s/(pntrastowanej 
z nie6!fwa[e wzniosfymi W!faarzeniami przea
stawwn!fmi w samej operze. 1jtuf tego inter[uaium 
6rzmiaf: "La serva patfrona". 

Starsze opeT!f wfoskie często {qcz!f6_; poważne tematlj 
Z efementami fiumoT!fStljCZnljmi. Jetf nakże W tfrugiej 
pofowie X'VII w. aokonaf się rozazia{ formij 
komeaioWej otf tragicznej. :Jl{_ajpierW SCen!f 
humoT!fStljczne przerzucano na f(pniec każaego ak:Ju, 
natomiast póiniej zostafy one cafkowicie 
Wljefiminowanez opeT!f i przljtfziefono im tljm6artfziej 
W!fe/&ponowane miejsce w czasie przerw pomiętfzlj 
ak:Jami. Z poczqtku raczej pTljmitljwne i p6_;tkie, owe 
humoTljStljczne wstawf;j. z czasem prz!f6iera6_; coraz 
szfachetniejszq Jormę, sięgajqc artljstljczn!fch WljŻ!fn. 
'Ml /(pńcu pocz!fniono nawet prd6!f po{qc.zenia tljch 
interfutfiów-w potoczn!fm)ęzljk;µ. wfosf;j.mok!e.5fanljcfr. 
mianem "intermezzi" - poprzez wspofnq ja6ufę. 
Prz!fKfaaem takiego wfa.5nie tfzie{a jest "La serva 
paarona". 

"I [ prigwnier super6o", Jak większosć powainljcfr. 
oper Pergofesiego, oaniosfa jetfljnie nieznaczn!f sukces, 
a[e za to awuaktowe interfuaium spotkafo się 
z entuzjastljczn!fm prz!:/)ęciem puMicznoscL 'W tra/(f-ie 
f(pfejnych przetfstawień aomagano się powtarzania tljcfr. 



"intermezzi" 6ez towarzyszą.ce) im tragedii 
i w/(!ótce zclo6yfy so6ie wie[/(q. i sta[e rosną.cą. 

popurarnosć w cafej I talii. Sfawa "La se1va padrona" 
wyf;[oczyfa nawet poza granice f;raju: 2 sierpnia 1752 
wfoscy aK:Jorzy oclegrali te clwa "intermezzi" w Operze 
Wie[/(iej w Paryżu (w 'l{iemczecli wystawiono je po raz 
pierwszy w 1740, a w Wiedniu 1746}wo6ecnoscif;[ó[a 
i clworu francusl(iego . Parysl(ie przedstawienie stanowi 
ważną. clatę w liistorii tego mafego dziefa. Zro6ifo ono 
wówczas f;pfosa[ne wrażenie na widzacli. Wf;[ótce też 
Paryż podzie[if się na clwa o6ozy, f(tóre - zgodnie 
z o6owiq.zujq.cym w tamtym of;[esie zwyczajem -
wclafy się w pisemne clysputy, a nawet pojeclynKJ. na 
tematzafet i wad utworu Pergofesżego. "'Buffoniści" czy 
też "Jlnty6ufjoni.ści" stafy się liasfami dnia, taK:Jal(parę 
clel(acl póiniej pojęcia "(j[uc/(i.ści" i "Piccini.ści" zaczęfy 
funf«.Jonować w spofeczeristwie parysl(im. 'R.pusseau, 
lafiarpe, (jrimm, 'Diderot oraz inni sfynni 
encyl(fopeclysci tamtego of;[esu pisali rozprawy i ~iqi;KJ. 
w oparciu o "La serva padrona". 'J{{iwet wie[można 
Maclame cle Pompadour i rodzina f;[ófewsl(a zaję[i 
swoje stanowisl(a w tym sporze, KJóry nie sf;pńczyf się, 
clopóKJLudwi/(Xo/J nie rozl(azaf cafej wfos/(iej trupy 
cleportować z :J rancji. Jednal(że nawet po tej porażce 
'Buff oni.ści nie stracili wiary w sfusznosć swycli racji. 
Pierre 'Bauransz "Co[fegeLouis-fe-(jrancl" prZ!J!JOtowat 
poprawione tfumaczenie "La serva padrona" cf[a sceny 
francusl(iej i 14 sierpnia 1754 r. wystawif tę nową. 
wersję, zatytufowanq. "La servante maftresse", 
w Comi,die I ta[ienne" w Paryżu. W tym prze6raniu 
(gdzie clodano pewne nowe fragmenty, recytatywy 
oryginafuzastq.piono mówionymdiafogiem, a postaciom 
nadano nowe imiona) utwór Pergofesiego wywar{ 
clecyclujq.cy wpfyw na muzy/(f. francusl(q. tamtego 
of;[esu. Zainicjowaf on rozwój nowego gatunl(u opery, 
poczętego w clucfiu clwu "lntermezzi": prostej, 
wclzięcznej i niezmanierowanej "opera comique" 
'Duni'ego, Monsigny'ego, 'R.pusseau i (jretry'ego. 

A !iini„cra: ligurino di Vc!ironc. 
pcr<on;igl!io dcll'opcr.1 U, .fl!l'VU 
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'Wesofe arcydziefo Pergof.esiego zawdzięcza swój 
suK_ces w niemafym stopniu popufarnej poaówczas 
f&ilfżce poety neapofaańs{iego - q.;zi. ![eaerico. 
'l{ajprostsza z możfiwych fa6ufa opiera się na awu 
śpiewajqcych i jetfnej niemej postaci. 'Um6erto -
przygnę6iony stary K_awafer, znużony ustawicznymi 
K_fótniami ze swojq aespotycznq mfoaq po{ojów{q 
Serpinq - aecyauje się ożenii izafożyć wfasny aom 
Serpinaz ratfościq przyjmuje tę nowinę i szuka sposo6u, 
;af(§y tu go na{fonii, a6y to jq pojqf za żonę. 'Do tego 
ce[u wyf<;przystuje gfupawego sfużqcego - 'llespone'go, 
fJóry jest skazany na niemotę poprzez gaaadiwość 
qfównych postacL Prze6 iera go za dz i{iego i okrutnego 
wojownika i przeastaWia przerażonemu 'Um6erto ja/(p 
narzeczonego. Ze strachu i wspófczucia stary K_awafer 
zgadza się poś[u6ii Serpinę, po czym cafa intryga 
wychotfzi na jaw. Jak witfać, efefJ /(pmiczny zostaf tu 
osiqgnięty azięki awu e[ementom, które zawsze 
zapewniafy poK_fask u pu6ficzności: mqtfrości oso6y 
nisko uroazonej, której spryt triumfuje nad 
fatwowiernościq przetfstawiciefa wyższej {fasy oraz 
niemocie jetf nej z postaci. Te awa proste, a jetfnal(_ 
prze{onywujqce efementy, zapewniafy osiqgnięcie 
zamierzonego efefJu we wszystkich epokach. 

:Muzyka Pergof.esiego spefnia wszystkie wymogi 
fi6retta. 'l1 trzymana w jego specyficznymsty[u, sK_faaa 
się z /(Jótkich, zwięzfych efementów mefuaycznych 
tworzącychprawtfziWie f<;pmeaiowy itfompoprzez swój 
6ystry aowcip i żywe tempo. 'l{aj6araziej goanq 
potfziwu u Pergof.esiego jest umiejętność portretowania 
w muzyce oso6owości postaci. Już sam poczqtef(_ 
pierwszej arii 'Um6erta w ao6itny sposó6 ukazuje 
narastają-cy gniew starego kawafera (. . .), przy czym 
następujqce aa[ej zawieszenie w postaci pófnut 
wwyraża jego 6ezsilnygnieW. 'Dzi{a wście{fość szy6f<;p 
przeradza się w żafość. Za[eawie kifka taktów 
wystarcza ao na/(reśfenia sy[wetkj sfa6ego, choć 

Ol~A".l'Tl!::!YA nl~l! . 
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La Serva Padrona 
(Sfużą~ panu,) 

Opera6ufjo 

Li6retto -(jJZl. .:feaerico 

fud;fiu{ -J1• 'l(jń""""' 
06sla: 

'll.6erto - Piotr Przeniosfo (6aryton) 

Serpina, jego sfużq.ca - 'Eit{J'ieta 1(.psecl(a (sopran) 

7/espone, sfużący 'U.6erta - Piotr 1(.pnieagńsRJ 

'Jv(uzycy- !Jfalina 'Buszgńsl(a, 'f/toktta 1(rzgszR!Jwsl(a, 
'Ewa !l(.,a{(ła, 9{,ata{ia 'W}.1socl(a, 1(flzimierz Cgna 

'Dyrygent - 'Iatfeusz Zatlieg 

Scenografia - !Marian Panel( 
'l(ierownictwo muzyczne - 'Iatfeusz Zatlieg 

(}{uch sceniczny -1(.flZimierz Jacal( 

'l(eżysena - 'l(rzr ztof gafos 

I 
Spek:JaK.f 6a, przerwy 

Jłsystent reżysera -'Elż6teta ~suka 
Inspicjent i sujfer -Mafgorzata 'Wfasik 

'.Premiera na Scenie Struf:ifinej 16 gnufnia 1995 r. 
Piftt[ztesiqt fat 'Teatru im.Cypriana 9{pru1tJfa 

LI sezon. Czwarta premiera sezonu 1995196 



gnieWnego, 'Umberto. Charakter Serpiny również jest 
nasd:jcowany na samym poczq.t/(µ jej pierwszej arii: 
uroaziwa mfocfa pokpjówk._a Wie, jak._ się przypocfo6ać., 
a jeszcze [epiej wie jak._ wyszyclzić. 'Wy6itnie 
orygina[nym pomysfem /(pmpozytora jest oparcie 
wię/(Jzości partii chorowitego, niezclecyclowanego 
i cutgfe poirytowanego 'Umberta na ponurych tonacjach 
6emofowych, pocfczas gay rora raz przymifujq.cej się, to 
znów grożq.cej, afe zawsze 6ystrej Serpmy, napisana 
;est w jasnych tonacjach z f(Jzyżyk._iem. 5ł.6y w pefni 
zrozumieć wie{k._ość sztuk._i Pergo[esiego w tym 
wzg{ęazie, musimy pamiętać, że "La serva pacfrona" 
wyprzeaza wie[k._ie opery :Mozarta o ok._ofo 50 rat. 
Pergofesi mia{ szczegó[ne upocfo6anie w parocliowaniu 
niezwyk._fe patetycznych cech "opery poważnej" -cefem 
uk._azania niezclecyclowania 'llm6erta, w ważnych 
fragmentach jego partii, wyl(przystuje on recytatyw 
"accompagnato", czy[i tak._i, któremu towarzyszy 
orkiestra, co jest zarezerwowane wyfą.cznie ara "opery 
poważnej", a w następują.ce} potem arii stosuje 
wszystkie śrocll(j wyrazu typowe ara opery tragicznej, 
po to, 6y wyczarować przecl nami "scenę z cf uchami", 
w RJ:órej paciają. niewinne i cfafek._ie ocf zatrważajq.cych 
sfowa (.„) ("'Umberto, uważaj" <„>). Szczegó[nq. 
uwagę nafeży też zwrócić na przepiękny cfuet 6ęcfq.cy 
f inafem pierwszego Intermezzo (. „). { „] 

Z powocf u swego pierwotnego zastosowania jakp 
muzyczne inteduclium, "La serva paclrona" nie ma 
uwertury. Jecfnak._że trucfno uznać to za waclę, 
ponieważ pierwsza aria 'Umberta ze swym żywym 
opisem niecfo[i i nieszczęSć k._awafersk._iego życia stanowi 
tak._ naprawclę najclosl(pna[sze pre[ucf ium efo /(pmeclii, 

;ak._ie ty[/(p można so6ie wyo6razić. {„} 

Dr Karl Geiringer Wstęp do Partytury „La Serva Padrona" 
Wiener Filharmonischer Verlag A.G „ Wiedeń 1925 

Prekład z jęz.ang i elskiego - A.Rzyman 

Pergofest - ojciec opery f(pmicznej 

'l{iewiefe wiemy na temat poczq.tf(pw opery 6uff a, 

ponieważ nie zacńowafy się partytury pierwszych az iet 
tego gatunk._u, wzorowanych na komeclii cfe[['arte. 
'J{a szczęście {uazk._ość jest w posiaclaniu zapisów 

nutowych utworów powstafych clztęki clrugiemu 
pok._o[eniu przecfstawicie[i szk._ofy neapofitańsk._iej, 
efo RJ:órego za[iczyć trze6a Leonarcla Leo, Leonarcla 

'7/inci oraz najważniejszego twórcę tego of(Jesu 
(jiovanniego rsattistę Pergo[esiego. Cafa trójk._a 
k._ompozytorów przyczynifa się efo u/(jztaftowania 

i wykrysta[izowania opery 6uffa. Po wie[u ratach 
kpturnowych postaci f(Jq.żq.cych po scenie i 6iaclo{q.cych 
naci tragecliami, w kfóre wp{q.tali je [i6reciści, wicfzowie 
ocfk._ry[i w operze kpmicznej postacie wzięte z życia 
coaz iennego. 

'Bohaterowie tego gatunku muzycznego oaznacza[i 
się cloKfaclnie takimi samymi cechami, Jak [uclzie 
zasiaclajq.cy na wiclowni. Jilna[ogicznie efo komeclii 
cleff'arte autorzy wyśmiewa[i [ucfzk._ie przywary 
i sfa6ości, a także namiętności, które miotafy 
6ohaterami. Zasaclnicze zmiany w materia[e 
muzycznym oclazierajq. operę 6uffa ocf opery seria. 
Pocfstawowa różnica wicloczna jest w sposo6ie 
trak._towania tek._stu w clziefach poważnych 

zamk!iiętych w ciasnych ramach recytatywu, pocfczas 
fjcly w operze komicznej sifoe wpfywy [ucfowe 
pozwarajq. zaistnieć w poczq.t/(pwym of(Jesie prostym 
piosenkpm, a później różnym formom arii. 91{{ipisane 
pierwotnie jakp intermezzo L.Jił.S'E'J{'1!.fil P.Jił.1IYJ(O'l{.fił.1 
miafo 6yć wyk._onywane pomięclzy ak._tami opery 
poważnej Pergofesiego IL PRJ (j I O'J{I'E'J{S'llPEJ(rsO 
{V'll:M'J{Y'Wl'I;z,I'EJ\[). 'Wf(Jótce jeclnak._ zyskafo tak 
ogromną. popu[arność, że zaczęto wyk._onywać je 
niezafeżnie, a o6ecnie uważane jest za aziefo 



stanowiqa l(wintesencję opery buffa. Stanowi ona 
closl(onafy wzorzec zawierający wszystl(ie cechy 
cfz.aral(terystyczne pojawiające się w późniejszych 
w pefni ul(sztaftowanych operach l(omicznych. 
Pergofesi opar{ się na clwóch poastawowycfz. efementacfz..: 
1 'J{Tll...O'D'l1z 1 o'J'łE (wprowaazenie) oraz 'J J 'J{;ą.L 'E . 

Wprowaclzenie clawafo mu aosl(onafą oK:._azję ao 
zaprezentowania bohaterów, a f inaf sfu.żyf powtórnej 
prezentacji występujących postaci w punl(tacli 
K:._u[minac_ji /(pnf [il(_tów. 'Biorąc po a uwagę sR!omnq. 
[iczbę akjorów (w tym jeclnego niemego )występujących 
w Sf/UŻ!ĄC'EJ PJ'l.9{/!Ą Pergofesi mdgfza/(pńczyć obie 
czę.5ci tego intermezza finafem w postaci auetu. 'l{ie 
można nie zauważyć ta/(że różnicy w operowaniu 
[ucfzl(im gfosem. 'J(ompozytorzy oper poważnych 
wyl(orzystywa[i gfdwnie gfosy wysol(ie (pamiętać 
trzeba o wie[l(_im powocfzeniu l(astratów w tamtym 
oR!esieJ w przeciwieństwie ao twórców opery buffa, 
kjórzy przywróci[i chwafę niskim gfosom męskim -
barytonom i basom. Sroal(i typowo muzyczne 
wprowacfzone przez Pergofesiego byfy przez następne 
aziesięcio[ecia powie[ane w operach l(omicznych -
znajtfziemy je również u Wolfganga J'l.maaeusza 
Mozarta i (jioacchina 'R._ossiniego. Istotnymi 
efementami języl(a muzycznego opery buffa 
występującymi u Pergofesiego są: powtarzanie fraz 
i cafycli fragmentów i szyb/(ie rytmy /(pntrastujące 
z; nagfymzatrzymaniem /(pńca frazy. 

'Ubofewać trzeba, że twórczosć Pergofesiegozostafa 
przerwana w 26 rol(u życia K:._ompozytora ataf(iem 
qruż{icy. Jego SL'llŻ!ĄCł PJ'l.9{/!Ą gosci na wiefu 
scenach operowych swiata oclnosząc wciąż niesfabnq.ce 
sul(cesy. 'Towarzyszy jej inne aziefo, oamienne 
w charal(terze, afe na{eżące również clo 
najpię/(niejszych utworów Pergo[esiego - S'TJ'l.'.BJ'l.'l 
5\.ł'ITą 

Paweł Orski 



W przygotowaniu: 

HEJ/ 
KOLĘDO! 

WIDOWISl<O 
BOŻONARODZENIOWE 

!f(§aafy.ja programu. 
V.rszufa LU(sztet 

Przygotowanie ao aru{u: 
JJ.gencja !l(§{famowo-'Wyaawnicza 

Pl(OP.9l(jM'{'D.9l, tef. 647-211 

'Druk 
Za{faa Pofigraf iczny PRJ'J{'I 

tef. 647-212 
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