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ARG1UMJhN1f 

AKTI 

W podupadającym teatrzyku operowym szaleją dwie podstarzałe 
primadonny: Merlina i Doralba. Jak na teatr przystało, toczą między 
sobą nieustanne spory. Zrozpaczony impresario Polifemo, przeliczyw
szy nadwątloną kasę, postanawia zaangażować słynną primadonnę 
Fior di Spinę. Wraz z Gelindem, ambitnym maestro di musica, kom
ponującym operę, oczekują nowej gwiazdy. Merlina i Doralba czują 
się dotknięte. 

Fior di Spina pojawia się w towarzystwie oszołomionego jej wdzię
kami poety Brontolona. W duecie miłosnym Ze słowikiem primadon
na w rzeczy samej marzy o nowej roli, a oczarowany Bronotolone zda
je się być w przypływie natchnienia twórczego „wyżej nad Parnas". 

Fior di Spina, której wyglądem zachwycił się również impresario, 
wykonuje przed nim arię (Chia ritrovar aspira ). Sprytna śpiewaczka 
skrzętnie wykorzystuje swoją powierzchowność, aby umocnić pierw
szą pozycję w teatrze. Na wieść, iż tutejszym kompozytorem jest nie
jaki Gelindo, wpada w zakłopotanie. Okazuje się, iż dawnymi czasy 
Gelindo zakochał się w niej, ale był zazdrosny i wywołał skandal. Fior 
di Spina musiała wówczas ... zmienić nazwisko i teatr. Polifemo pocie
szają (aria Vado e giro ), opisując swój ciężki żywot dyrektora i narze
kając na niewierną publiczność . 

Dochodzi do spotkania dawnych kochanków. Gelindo, targany 
wspomnieniami o utraconym szczęściu i zrażony chłodem Fior di Spi
ny- dawnej pani Coribanti, zamierzają ukarać za zdradę. „Jako kom
pozytor trzyma jej los w garści" . 

Pojawia się Merlina. Podsłuchawszy sekret kompozytora, pragnie 
sprzymierzyć się z nim przeciwko nowej śpiewaczce. 

Merlina zainteresowana jest komponowaną dla niej arią. „Czy jest 
długa?" - pyta w obawie, że będzie „zbyt długo stać na nogach". Prze
chodzący Brontolone również musi wysłuchać jej nalegań i próśb o 
arię „niewinnej wieśniaczki". 

Brontolone przedstawia zebranej kompanii nowe libretto. Spóźnio
na Doralba (właśnie była u krawcowej) wyraża oburzenie, iż zaczęto 
bez jej osoby. Nowatorskie libretto (L 'amor di Pirro e la virtu d 'Andro
maca ) wywołuje fale krytyki, dzieląc towarzystwo na dwa wrogie 

obozy. Zamysłu poety bronią jedynie Fior di Spina i Polifemo. Pozo
stałych oburza już samo miejsce akcji: salon, z którego widać cmentar
ne groty, Morze Jońskie i Pyrrusa na wielbłądzie . 

AKT II 

W teatrze trwają próby, podczas których dochodzi do kłótni śpiewa
czek. Fior di Spina czuje się osamotniona. Zmęczony komponowaniem 
Gelindo marzy o ukochanej . Nadarza się okazja spotkania, podczas 
którego wyjaśnia się, że primadonna wcale nie darzy Brontolona 
szczególnymi względami. Dawni kochankowie na nowo wyznają sobie 
miłość. Pogodzonych przyłapuje zazdrosny o Fior di Spinę Polifemo. 
Gelindo natychmiast tłumaczy, że właśnie zgłębiali tajniki śpiewu. 

Dyrektor teatru zdaje sobie sprawę, że jest samotny, postanawia 
myśleć o swoim losie ... tym bardziej, że śpiewaczki proszą o pieniądze. 
Pomaga mu Brontolone, udzielając rady, by trzymał się od artystek 
z daleka, a jako impresario nie gardził po trzykroć: bałamuceniem, 
kłamstwem i bezczelnością . Sam Polifemo dopowiada jeszcze więcej : 

a d d i o, czym wprowadza w zakłopotanie i niedowierzanie poetę, 
który jest również bez grosza. 

Pojawia się Doralba; jest niezadowolona, gdyż otrzymała do za
śpiewania utwór, jak sądzi, nie na swój głos . Prosi Brontolona, aby 
napisał stosowne słowa do arii, którą już kiedyś była śpiewała. 

Nagle rozlega się lament Fior di Spiny i Merliny: impresario uciekł 
z pieniędzmi. Opuszczony zespół użala się nad swoim losem. Co uczy
nić? - pytają artyści . Czy można żyć bez teatru? 

opr. ek, zj 

Tę operę po raz pierwszy w Polsce (i w Warszawie) grał 2 października 
roku 1792 zespół Giuseppe Pellatiego. Afisz zapowiadał wówczas dwie jedno
aktowe opery komiczne z muzyką Cimarosy w kolejności : Il Credulo oraz 
L 'impresario in angustie. „Niezależnie od sposobu wystawienia, nie ulega 
kwestii, że był to jeden utwór" - podkreśla się w badaniach nad historią ope
ry włoskiej . Buffę Cimarosy Credulo po raz pierwszy wystawiono roku 1785 
w neapolitańskim Teatro Nuovo. L 'impresario in angustie pojawił się na afi
szu tejże sceny rok później. 
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BJIOGRAJFJIA 
DOMINIK CIMAROSA - sławny kompozytor urodzony roku 17 49, dnia 

17 grudnia w Aversa pod Neapolem. Wydo
skonalił się u mistrzów Conserwatorium di 
S. Maria di Loreto w Neapolu. Nie mając lat 
25, liczne już w teatrach włoskich otrzymał 
powodzenia. Zasłynął operą buffa Le strava
ganza del conte roku 1772. Coraz więcej 
wsławiony komponował dla scen w Rzymie 
i Neapolu, po czym powołanym został do Ro
sji. W październiku roku 1787, w drodze do 
Petersburga, wraz z żoną bawił w Warsza
wie. Tu śpiewał na dworze królewskim. Sta
nisław August wręczył obojgu małżonkom 
drogocenne podarunki. Wracając z Rosji 
przez Warszawę, Cimarosa udał się do kilku 

niemieckich dworów, po czym przybył , wezwany przez Cesarza Leo
polda II, do Wiednia, gdzie został kapelmistrzem dworskim i podtrzy
mywał sławę wystawami oper bohatyrskich i komicznych, w których 
ostatnich najwięcej się odznaczył weną, świeżością i oryginalnością po
mysłów. 

Cimarosa utworzył do 65 oper, z których wiele grano po celniejszych 
teatrach Europy. Komponował także oratoria, kantaty, koncerty instru
mentalne i sonaty na klawesyn. Lecz żadne z dzieł jego tyle od razu nie 
obudziło zapału ile opera Małżeństwo potajemne (Il matrimonio segreto ). 
Powiadają, że Cesarz Leopold słysząc tę operę po raz pierwszy, chciał 
zaprosić artystów i muzyków na ucztę , aby tegoż wieczora mogli ją przed 
nim powtórzyć. Po śmierci Leopolda, uwolniony ze służby i obdarowany 
piękną tabakierą złotą, Cimarosa udał się do Neapolu, gdzie znalazł do
bre przyjęcie, miłość i podziwienie dla swego talentu. 

Roku 1799 uwięziono go jako dowódcę buntu neapolitańskiego przeciw 
Monarsze. Przyjaciele jego wyjednali dla niego wolność . Cimarosa porzu
cił w roku 1800 Neapol. Przybył do Padwy i Wenecji, skąd zamierzał 
oddalić się do Petersburga, lecz zmarł w Wenecji 11 stycznia roku 1801. 

Dowcip i wesołość utworom Cimarosy właściwa, znajdowała się także 

w jego ucinkach i żartach. Głos miał bardzo przyjemny, śpiewał nader 
mile i wdzięcznie piękniejsze swych oper ustępy, nade wszystko celował 
w rodzaju buffa, w którym, jak powiadają, był nieporównany. 

„Motyl" 1829, nr 44. Opr.z} 

BENEDETTO MARCELLO 

llbAlR MODNY 
(Jil llBAlRO AllA MODA) 

Wenecja 1720 
(fragmenty) 

DO l?Oll!:TóW 
Współczesny poeta zanim zacznie pisać utwór, poweźmie od impre

saria dokładną wiadomość o ilości i rodzajach odmian dekoracji, ja
kich impresario sobie życzy, i wszystkie je wprowadzi do dramatu; 
będzie pamiętał, by - jeśli będą tam wchodziły urządzenia takie, jak 
ofiary, uczty, niebiosa [spuszczane] na ziemię lub inne podobne wido
wiska - porozumieć się dokładnie z rzemieślnikami, iloma dialogami, 
monologami, aryjkami itp. winien przedłużyć sceny poprzedzające, 

aby mogli wygodnie wszystko przygotować, choćby przez to utwór 
miał stracić zwartość i nudził niepomiernie słuchaczy . 

Będzie pisał utwór nie troszcząc się o plan lekcji, wiersz po wier
szu, tak aby lud w żadnym momencie nie rozumiejąc intrygi, aż do 
końca był nią zaciekawiony. Niech się przede wszystkim stara dobry 
poeta dzisiejszy, by jak najczęściej, a bez potrzeby znajdowały się na 
scenie wszystkie osoby; te potem po jednej winny odchodzić, śpiewając 
nieodłączną canzonettę. 

Poeta nigdy nie ma się troszczyć o zdatność aktorów, ale raczej 
o to, czy impresario rozporządza dobrym niedźwiedziem, dobrym 
lwem, dobrym słowikiem, czy dysponuje dobrymi piorunami, trzęsie
niem ziemi, błyskawicami itp. 

Często odwiedzać ma primadonnę, gdyż zwykle od niej zależy, czy 
w utworze rozwiązanie ma być szczęśliwe czy smutne, i według jej 
gustu uformuje dramat, czyniąc dodatki i skreślenia w rolach jej , nie
dźwiedzia czy innych osób itd. Ma się jednak strzec, by nie zrozumiała 
intrygi dworu, bowiem dzisiejsza wirtuoza nic nie powinna rozumieć. 

DO TYClilI. CO KOMPONlUJĄ MlUZYKJĘ 
Dzisiejszy kompozytor oprócz paru ogólnych zasad praktycznych 

nie potrzebuje znać żadnych reguł dobrego komponowania. 

- 7 -



/ 
J 

"' 

\ ' 

/..,, ''~ . J.! 
'''rr"'~· r, 

) '),,I· 

/I 

'~~ /'. 7 . \\ 'i~ 

) ~ ~ ) 

v. ·; v 

t' hl .. J fy' 
/J~);)•ł;,•! 

li f rJ ~ ~11.I' ,,...I, .. „" h' 
$ 

'\ /'.(i.i . »:i 
\~ 



Przechodząc dalej do spraw teatralnych: współczesny kompozytor 
(maestro di musica) nie ma znać się wcale na poezji, nie ma się zasta
nawiać nad sensem tego, co się mówi. 

Dobrze natomiast, jeśli kapelmistrz (maestro) dzisiejszy będzie 
poprzednio przez wiele lat skrzypkiem lub wiolistą, a przy tym kopi
stą jakiegoś sławnego kompozytora; niech zachowa oryginały jego 
oper, serenad itd. i kradnie z nich, a także od innych kompozytorów 
pomysły ritorneli, symfonii, arii, recytatywów, folii, chórów itd. 

Niech dalej pamięta, by wszystkie arie aż do końca utworu były na 
zmianę jedna wesoła, a następna patetyczna, bez żadnego względu na 
słowa, na tonacje, na to, czy odpowiada to sytuacji na scenie. Gdy 
w ariach wypadną rzeczowniki, takie jak: padre, impera, amore, 
arena, regno, beltd, lena, core itp., itp. a także przysłówki gid, senza, 
no, kompozytor dzisiejszy powinien skomponować na nich długi pa-
saż, np. paaa .. . , impeeee ... , amoooo ... , areeee ... , reeee ... , beltaaaa ... , 
lenaaa ... , coooo ... , giaaaa ... , nooo ... 

Kapelmistrz zadba o to, by najlepsze arie przypadały zawsze pri
madonnie, i gdy trzeba będzie utwór skrócić, nie pozwoli odczuć arii 
ani ritorneli, ale raczej całe sceny recytatywów, niedźwiedzia, trzęsie
nia ziemi itd. 

DO ŚPU:WAKÓW 
Nie powinien wirtuoz dzisiejszy znać solfeżu, ani niech go nie ćwi

czy, by nie popaść w niebezpieczeństwo [właściwego] ustawienia gło
su, prawidłowego intonowania, śpiewania w tempie itd., rzeczy te bo
wiem doprawdy nie są dziś w zwyczaju. 

Nie jest bardzo potrzebne, by wirtuoz umiał czytać lub pisać, by 
dobrze wymawiał samogłoski, inaczej wymawiał spółgłoski pojedyn
cze niż podwójne, by rozumiał sens słów itd.; przeciwnie, niech myli 
znaczenia, litery, sylaby itd., aby wykonać dźwięcznie biegniki, tryle, 
appoggiatury, arcydługie kadence itd., itd., itd. 

Wirtuoz powinien za~sze żądać głównej roli itd., i spisywać z im
presariem umowę o jedną trzecią wyższą ponad [faktycznie] ustalone 
honorarium, a to ze względu na reputację. 

Powinien mieć zwyczaj mówienia, że nie jest przy głosie, że nigdy 
nie zaśpiewa, że nęka go fluksja, ból głowy, zębów, żołądka itd., jak 
przystało na dobrego współczesnego wirtuoza. 

Niech zawsze narzeka na swoją partię, mówiąc, że to nie ta rola 

ł 
ł 

w akcji jest odpowiednia dla niego, że w ariach nie może ukazać całej 
swej biegłości itd., i niech zaśpiewa wtedy jakąś ariettę innego kompo
zytora, oświadczając, że ściągała oklaski na takim to a takim dworze, 
u takiej to a takiej wielkiej osobistości (nie jego rzeczą ją wymieniać) 
i że musiał ją powtarzać co wieczór siedemnaście razy. 

Podczas prób ma śpiewać piano, a arie wykonywać zawsze w tem
pie według swego uznania. N a próbach w teatrze ma poza tym jedną 
rękę trzymać za pazuchą, a drugą w kieszeni, starając się przede 
wszystkim, by w messa di voce nie rozumiało się ani sylaby. 

Śpiewać ma na przedstawieniu półgębkiem, przez zaciśnięte zęby, 
i w ogóle robić, co tylko możliwe, by nie dało się zrozumieć ani słowa 
z tego, co mówi. 

Gdy wirtuoz dzisiejszy będzie odegrywał scenę pojedynku i zosta
nie zraniony w ramię, niech dalej walczy tym zranionym ramieniem, 
a gdy będzie miał wypijać truciznę, niech śpiewa arię kręcąc i obraca
jąc dnem do góry filiżankę, jako że jest już opróżniona. 

DO ŚPlilhWACllli:K 
Przede wszystkim dzisiejsza wirtuoza powinna zacząć występować 

w teatrze, zanim ukończy lat trzynaście, kiedy to nie będzie jeszcze 



umiała dobrze czytać, gdyż nie jest to wirtuozom obecnym potrzebne. 
Natomiast niech umie na pamięć kilka starych arii operowych, menu
etów, kantat itd. i przesłuchiwana, zawsze śpiewa te same; nie ma 
znać solfeżu ani go nigdy ćwiczyć, aby się nie narazić na niebezpie
czeństwa wskazane wyżej dzisiejszemu wirtuozowi. 

Gdy impresario zwróci się do niej listownie, nie powinna odpowia
dać od razu, a w pierwszych odpowiedziach ma mu dać do zrozumie
nia, że nie może się tak szybko zdecydować, gdyż ma inne propozycje 
(mimo że nie będzie wcale ich miała), a gdy już się zdecyduje, zawsze 
ma żądać głównej roli. 

Kiedy jednak wirtuozie nie uda się tej roli uzyskać, zgodzi się i na 
drugo-, trzecio-, a nawet czwartorzędną, ale na piśmie zrobi, podobnie 
jak śpiewak, kontrakt bardziej korzystny, gdyby zaś miała wuja, bra
ta, ojca, męża, który by był instrumentalistą, śpiewakiem, tancerzem, 
kompozytorem itd., zażąda, by i on został zatrudniony. 

Nie zgodzi się zaśpiewać dla impresaria zaraz przy pierwszym spotka
niu, ale powie mu (zawsze w obecności pani matki): „Proszę mi wybaczyć, 
że dziś wieczór nie mogę panu służyć, nie udało mi się bowiem zasnąć". 

Następnie w połowie arii napadnie wirtuozę kaszel, a pani matka 
wtrąci: „Doprawdy, dostała tę kantatę niedawno i teraz wykonuje ją 
bez przygotowania". 

Podczas przedstawienia wirtuoza będzie śpiewać wszystkie arie 
wybijając takt wachlarzem albo nogą, a jeśliby miała główną rolę, zażą
da, by w loży śpiewaków jej pani matka zajmowała pierwsze miejsce, 
matce zaś poleci, by każdego wieczora miała za sobą chustki płócienne 
i jedwabne, pantofelki, flaszeczki z płukankami gardła, igły, muszki, 
róż, grzejnik, rękawiczki, puder, lusterko, książkę biegników itd. 

Zapytywana o inną wirtuozę, odpowie: „Prawie jej nie znam i nigdy 
mi się nie zdarzyło występować z nią razem". Ale jeśliby z nią razem 
śpiewała, odpowie: „Lepiej nic nie mówić, niż mówić źle! A zresztą ona 
wykonywała rólkę, w której miała zaledwie trzy arie, a jeszcze dwie 
z nich zaraz następnego wieczora jej zabrano. A przy tym tak tyje, że 
wygląda jak przyodziany wór; przy błyskawicach oczy jej się rozbiegają 
każde w inną stronę, a na scenie wyczynia kto wie co. Przy tym jest 
zawistna i płacze, kiedy inni otrzymują oklaski; wiem też, że ma już 
swoje latka, choć protektor i matka podają ją za dziewczynkę; a ostat
nio zeszła już tak nisko, że występowała w salonach, itd., itd." 

Wirtuoza powinna znać partie wszystkich innych lepiej niż swoją 
i śpiewać je za sceną [podczas przedstawienia], nie omieszkując przy 
tym jak najbardziej przeszkadzać śpiewającym, hałasując z niedźwie
dziem, statystami itd. 

OO D1f PRf:§AR[ÓW 
Dzisiejszy impresario nie potrzebuje mieć najmniejszego pojęcia 

o sprawach teatru, nie potrzebuje też znać się na muzyce, poezji, ma
larstwie itd. Zaangażuje konstruktorów, kapelmistrzów, tancerzy, 
krawców, statystów itd. takich, jak mu zaprotegują przyjaciele, i bę
dzie się starał jak najwięcej na nich zaoszczędzić, by móc dobrze opła
cić śpiewaków, zwłaszcza niewiasty, niedźwiedzia, tygrysa, pioruny, 
błyskawice, trzęsienia ziemi itd. 

Wirtuozom przyjezdnym impresario zapłaci podróż, by mieć pew
ność, że przybędą, i obieca im dobre mieszkanie w poblJ.żu teatru, wy
żywienie, pościel itd. , a potem umieści je w jakiejś małej kuchence 
(byle była blisko teatru), zaopatrzonej jednak, jak obiecywał, i po ca
łym mieście będzie wystawiał ich przymioty (virtil), aby się znaleźli 
protektorzy, którzy by zechcieli go następnie wspomagać. 

Na przedstawieniach, na które sprzeda się mało biletów, impresa
rio pozwoli wirtuozom śpiewać arie do połowy, opuszczać recytatywy, 



śmiać się na scenie itd., instrumentalistom - nie nasmarować smycz
ka, statystom - palić fajkę z Królem i Królową, niedźwiedziowi - nie 
wystąpić wcale itd. 

Gdy powstanie jakaś różnica pomiędzy płacą wirtuozów, impre
sario sprawi, że sami ją wyrównają, [obniżając im] z powodu fał
szowania, małego udziału w akcji, przeziębień itd., i często będzie 
odwiedzać wszystkie wirtuozy prosząc je, by strzegły się przeciągów, 
zapewniając, że całe miasto chwali ich stroje, muszki, wachlarze, bar
wiczki itd., że wkrótce otrzymają sonety [ryte] na srebrnym pudle na 
rękawiczki, że nie zależy mu na tym, by czysto intonowały ani popraw
nie wymawiały, byleby pamiętało o wejściu w akcję we właściwych 
miejscach itd. 

DO [N§TRUMlhN'lllJAlll§TÓW 
Pierwszy skrzypek akompaniując do arii solowo niech zawsze 

przyspiesza tempo, a nigdy nie gra zgodnie ze śpiewakiem, na końcu 
zaś niech wykonuje bardzo długą kadencę, która ma mieć już zawcza
su przygotowaną, z arpeggiami, tematami o fakturze akordowej itd., 
itd., itd. 

Skrzypce powinny stroić pomiędzy sobą, nie zważać natomiast ani 
na klawesyny, ani na kontrabasy itd., itd., itd. 

Z wielu powyższych wskazówek mogą korzystać także wirtuozi na 
wioletcie. 

Drugi klawesyn ma przyjść dopiero na próbę generalną, na wszyst 
kie inne niech wysyła klawesyn trzeci, a ten nie powinien umieć czy
tać w innym wysokim kluczu niż sopranowy, ma się strzec, by nie 
używać grając wielkich palców, nie ma zważać na rytm, a stale wpro
wadzać seksty, i nigdy nie grać zgodnie z kapelmistrzem; drugą część 
arii ma zakończyć zawsze tercję wielką itd. , itd. , itd. 

Wirtuoz na wiolonczeli niech zna jedynie klucz tenorowy i basowy; 
nigdy nie spogląda [w nuty] swej partii, czyta niezbyt biegle, gdyż nie 
musi się wcale stosować ani do nut, ani do słów śpiewaka. 

Ma zawsze akompaniować recytatywom w górnej oktawie (zwła
szcza tenorom i basom), a w ariach dowolnie rozdrabniać bas, każdego 
wieczora w inny sposób, choćby taka odmiana nie miała nic wspólnego 
z partią śpiewaka ani ze skrzypcami. 

Wirtuozi na kontrabasie winni grać siedząc, w rękawiczkach, ba
cząc, by najniższa struna instrumentu nigdy nie była nastrojona, smy
czek zaś mają smarować tylko od środka w górę i odstawią instrument 
już w połowie trzeciego aktu itd., itd., itd. 

Oboje, flety, trąby, fagoty itd. nigdy nie mają stroić, mają grać co
raz głośniej itd. , itd., itd., itd. 

DO TANClhRZY 
Tancerze mają się odzywać z niechęcią o intermezzach i postarają 

się nigdy nie kończyć i nie schodżić na czas [ze sceny]. 
Gdy impresario zażąda nowego tańca, zmienią w dawnym tańcu 

melodię, zachowując te same kroki, contratempi, kadence itd. , a kro
kiem menueta tańczyć mają tańce niewolników, wieśniaków, Piroo, 
furlanę i tańce wszelkich narodów. 

Gdy będą tańczyć parami, niech tańce takie układają na poczeka
niu; w tańcach zaś wykonywanych przez dzieci te ostatnie mają być 
w różnym wieku, a tańce w taki sposób rozłożone, by najpierw ukazy
wały się [dzieci] większe, potem mniejsze, wreszcie najmniejsze, które 
nie powinny mieć powyżej trzech lat, i im mają przypaść tańce boha
terskie, itd. , itd. , itd. , itd. 

Przedruk za: A. Szweykowska, Wenecki teatr modny . Kraków 1981 



OPERY §lAWNEGO CYMARO§A 
w Walł'§~awiLe 

~a §~alillhława Au<gJU§~a 

L 1taliana in Londra (Włoszka w Londynie) 

Roku 1781: 14 maja, reprezentują Aktorowie Włoscy. 
Roku 1873: 16 stycznia, 13 lutego; 11 marca „na benefice ichmość 

panien Kossowskiej i Desznerówny"; 29 maja, 27 września, 22 listo
pada. Reprezentują Aktorowie Narodowi Jego Królewskiej Mości. 

Roku 1786: 13 lipca „po raz pierwszy pani Pierożyńska i p. Nowicki, 
przybyli świeżo z Wilna". Reprezentują Aktorowie Narodowi J.K. 
Mości. 

Roku 1790: 7 kwietnia, „Rzecz pocieszna, przyjmowana tu dawniej 
z ukontentowaniem; muzyka śliczna". Reprezentują Aktorowie Na
rodowi J .K. Mości. 

Roku 1793: 28 lipca, reprezentują Aktorowie Narodowi J.K. Mości. 

Giannina e Bernardone (Johanka i Bernardon) 

Roku 1785: 6, 30 stycznia, 6, 20 lutego; 19 marca „na zamknięcie tea
tru przed Wielkanocą"; 30 marca; 19 kwietnia: „Pan Lamperi, który 
przez rolę huzara, którą grał w tej sztuce, bardziej znany jest przez 
toż imię, niżeli swoje nazwisko". Reprezentują Aktorowie Włoscy. 

Roku 1786: reprezentują Aktorowie Narodowi J.K. Mości. 
Roku 1787: 10 stycznia pod tytułem Bernardon, czyli mąż oszukany; 

25 marca. Reprezentują Aktorowie Narodowi J.K. Mości. 
Roku 1788: 5 czerwca, 23 października. Reprezentują Aktorowie Na

rodowi J.K. Mości. 
Roku 1790: 18 lipca pod tytułem Johanka i Bernardon, czyli mąż 

oszukany. „Jeszcze przez tę kompanię opera ta nie była zaprezento
wana, w której p. Bogusławski śpiewać będzie aryę, dawniej w tej 
operze przez kompanię włoską śpiewaną i mocno ulubioną, a przez 
ostatnią trupę polską wypuszczaną"; 31 sierpnia „na żądanie". Re
prezentują Aktorowie Narodowi pod antrepryzą Wojciecha Bogu
sławskiego. 

Roku 1793: 7 lipca, reprezentują Aktorowie Narodowi. 



Il convito 

Roku 1785: 27 stycznia, 15 lutego. Reprezentują Aktorowie Włoscy. 

Il pittore parigino (Malarz paryski) 

Roku 1785: 25 listopada: „W dzień rocznicy koronacyi, pierwsza re
prezentacya opery buffa, jeszcze niewidzianej, przy odgłosie trąb 
i illuminacyi całego teatru. Nowe dekoracje i stroje. Treść opery we
soła". Reprezentują Aktorowie Włoscy. 

Roku 1790: 1 września „Na otwarcie teatru włoskiego pod antrepryzą 
i dyrekcją Guardasoni, w której panny Perini i pan Ponziani, świeżo 
sprowadzeni przez antreprenera, debiutować będą"; 4, 5, 13, 15 
września : „Publiczność wybaczy antreprenerowi, iż dla nieprzewi
dzianych okoliczności nie może jeszcze odmienić swoje opery, jakby 
życzył. Dzień i noc pracuje około tego, aby bądź nowe rozporządzić 
sztuki, bądź te , co się najlepiej podobały, na teatr znów wystawić. 
Publiczność wie, ilu trudów i ćwiczenia wymaga opera, by ją godnie 
wystawić" . Reprezentują Aktorowie Włoscy. 

La vergine del sole 

Roku 1790: 3, 4 lipca, „Opera serio, przyozdobiona chórami, deko
racyami, kostyumami i tańcami. Występ sławnej śpiewaczki pani 
Pozzi, świeżo do stolicy przybyłej, która gra rolę d 'Idalide". Repre
zentują Aktorowie Włoscy. 

Le trame deluse 

Roku 1792: 6, 9, 10, 23, 28 czerwca, 18 lipca, 10 września, 13 paździer
nika, 5, 21 listopada, 8 grudnia. Reprezentują Aktorowie Włoscy. 

Roku 1793: 13 kwietnia, reprezentują Aktorowie Włoscy. 

Li due baroni di rocca azzurra 

Roku 1792: 1, 16, 29 września, 18, 30 października, 10 listopada; 
13 listopada „z wstawką z Curiosa burlato, z którego dwie arye 
śpiewa pan Palmini"; 3, 9 grudnia. „Tekst opery kosztuje 3 zł". Re
prezentują Aktorowie Włoscy. 

Roku 1793: 21 marca, reprezentują Aktorowie Włoscy. 
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Il Credulo (Credulo, czyli łatwowierny) 

Roku 1792: 2, 4 października, ,,Argument po polsku i po włosku roz
daje się bezpłatnie". Reprezentują Aktorowie Włoscy. 

L 'impresario in angustie (Antreprener w kłopotach) 

Roku 1792: 2, 4, 16, 27 października, 11 listopada; 11 grudnia „pani 
Benini wystąpi pierwszy raz po chorobie. Argument po polsku i po 
włosku rozdaje się bezpłatnie" . Reprezentują Aktorowie Włoscy. 

Roku 1793: 8, 22 stycznia, 16 marca, 27 kwietnia; 31 maja: „Na żąda
nie publiczności , za ostatni spektakl antrepryzy opery włoskiej, po
tpourri z najlepszych oper. Z opery L 'impresario in angustie: symfo
nia, wstęp, duetto Son donazella, arya Vado e giro, quintetto e se
stetto". Reprezentują Aktorowie Włoscy. 

Il Falegname 

Roku 1792: 31 grudnia, „Program opery gratis będzie rozdawany". 
Reprezentują Aktorowie Włoscy. 

Roku 1793: 6, 19, 28 stycznia, 7 marca, 4 kwietnia, „Program opery 
gratis będzie rozdawany". Reprezentują Aktorowie Włoscy. 

opr. zj 

Bibliografia: 
L. Bernacki, Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta, t . 1-11, Lwów 
1925. 
A Kapłon, Opera włoska w Warszawie 1784- 1793 . „Prace Literackie" XX, 
rocław 1979. 
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