
De la lettre aux belles-lettres. Études dédiées à Regina Bochenek-Franczakowa. 

Od litery i listu do literatury. Studia dedykowane Reginie Bochenek-Franczakowej, 
Wacław Rapak, Jakub Kornhauser & Iwona Piechnik (éds), Kraków, Wyd. UJ, 2012 

Jadwiga Miszalska 

Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie 

 

Wiedeń–Berlin–Kraków: 
o wiedeńskich librettach  

w zbiorze włoskich rękopisów ,,Berlinki’’ 

Wśród prawie 140 włoskich rękopisów wchodzących w skład tzw. Berlinki, 
kolekcji przechowywanej w Bibliotece Jagiellońskiej, obok średniowiecz-
nych skarbów znajduje się kilka interesujących obiektów z epoki nowożyt-
nej1. Rękopisy nowożytne pełniły inne funkcje i powstawały w innych oko-
licznościach niż te tworzone przed rewolucją Gutenberga. Choć głównym 
medium kulturalnym stawała się książka drukowana, wiele tekstów krążyło 
nadal tylko w odpisach. Dziś stanowią one częstokroć cenne źródło infor-
macji o epoce, jej świadectwo o charakterze prywatnym i nieoficjalnym. Do 
takiej kategorii niewątpliwie należą trzy kodeksy w języku włoskim, od-
mienne w swym charakterze, ale wszystkie związane ze środowiskiem wie-
deńskim. Dostały się one do Królewskiej Biblioteki Pruskiej różnymi dro-
gami, ale mniej więcej w tym samym okresie, pod koniec XIX wieku. Nie są 
zatem dowodem jakichś wcześniejszych związków dworu Hohenzollernów 
z kręgami Habsburgów, lecz stanowią nabytek związany z naukowymi aspi-
racjami biblioteki berlińskiej, która już w owym czasie stała się biblioteką  

                                                        
1 O historii i charakterze grupy romańskich rękopisów ze zbiorów „Berlinki” por.  

A. Rzepka, R. Sosnowski, P. Tylus, Historia rękopisów romańskich z byłej Pruskiej Biblioteki 
Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie – stu-
dium ogólne, Cracoviae, Wydział Filologiczny UJ, MMXI. 
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o charakterze narodowym, nastawioną na gromadzenie cennych obiektów. 
Rękopis ital. quart. 57 został zakupiony do biblioteki w 1889 roku wraz  
z częścią zbiorów rodu Starhembergów z Efferding, natomiast rękopisy ital. 
quart. 58 i ital. quart. 59 przekazano w 1893 roku na mocy umowy pomię-
dzy Königliche Bibliothek a Biblioteką Królewskiego Uniwersytetu w Ber-
linie. Musiały one wcześniej należeć do tej samej kolekcji, sądząc po wspól-
nych cechach oprawy. Na przedniej okładce noszą podobną etykietkę  
z tytułem i numerem; być może jest to ślad właściciela, niejakiego Wenzla, 
doktora praw: (DR JUR. C. G. WENZEL), którego spuścizna została przeka-
zana Bibliotece Uniwersyteckiej.  

Wszystkie trzy rękopisy zawierają teksty dramatyczne, każdy z nich jed-
nak ma inny charakter i inne były okoliczności jego powstania. Najcenniej-
szym z trzech manuskryptów jest ital. quart. 57 zawierający tekst Inter-
mezzo di musica In una Accademia di Dame problema se sia più giovevole la 
Fortuna, o il Merito. Cantano quattro Dame sotto nome di Confidenza. Spe-
ranza. Avvertenza. Prudenza. Już okładka przyciąga naszą uwagę, gdyż 
wyróżnia się wśród rękopisów tego okresu elegancją i starannością. Jest 
pergaminowa, zdobiona naokoło tłoczonym fryzem z arabeskami. Na środku 
przedniej i tylniej okładki wyciśnięto super ex-libris: portret cesarza Leo-
polda I i herb Habsburgów. To znak, że książka należała do biblioteki cesar-
skiej. Datowanie nie nastręcza problemów, gdyż na przedniej okładce wid-
nieje rok 1697. Tekst jest pisany bardzo starannie, dopełniany ornamentami 
o charakterze roślinnym, skromnymi, jeśli porównamy je ze zdobieniami 
średniowiecznych kodeksów, lecz ciekawymi, gdyż w epoce, w której pow-
stał, zdobiono tylko egzemplarze o szczególnym znaczeniu. Taki charakter 
ma też ital. quart. 57. Zawiera on bowiem intermedium podarowane przez 
damy dworu cesarzowi Leopoldowi I z okazji imienin, o czym informuje 
dedykacja na k. 9ro: „Nel gloriosissimo giorno di S. Leopoldo Nome 
dell’Augustissimo Imp[erato]re Leopoldo”. Manuskrypt nie podaje autorów 
dzieła, a osoby, które wcielają się w cztery postaci alegoryczne – Hrabina 
Ringsmaul, Hrabina Traun, żona Maresciallo del Paese, Hrabina Tchernin, 
żona vice cancelliere di Bohemia, Hrabina di Mollart – przedstawiają cztery 
discorsi accademici, będące dysputą na temat wyższości zasług bądź fortuny 
w życiu człowieka. Dysputa zostaje podsumowana przez cesarską córkę, 
Arcyksiężniczkę Elżbietę. Przemowom towarzyszą dwa sonety, z których 
jeden jest dedykowany następcy tronu Józefowi, oraz partie wierszowane, 
przeznaczone niewątpliwie do wykonania z muzyką. Dziełko, choć nie-
podpisane, nie jest jednak anonimowe. Autorem tekstu był Nicolò Minato 
(1627–1698), od 1669 roku poeta nadworny w Wiedniu, a muzykę stworzył 
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Antonio Draghi (1634–1700)2. Jak się wydaje, utwór nie był nigdy publiko-
wany, mimo że Minato drukował wiele swoich librett. Mamy zatem do czy-
nienia z unikatowym tekstem, oryginalnym podarunkiem, wykaligrafowa-
nym być może przez jedną z dam dworu dla uczczenia imienin Cesarza.  
O całościowej formie dziełka można by dowiedzieć się więcej, studiując 
partyturę przechowywaną w Bibliotece Pałacowej w Wiedniu (obecnie 
Österreichische Nationalbibliothek): sygn. A.N. 49. A. 63, cz. 1 i 23. 

Z osobą cesarza Leopolda I, wielkiego miłośnika muzyki, który sam odda-
wał się komponowaniu, jest też związany rękopis ital. quart. 59. Kodeks ma 
skromny charakter, prostą okładkę – prawdopodobnie oryginalną – pokrytą 
klejowym papierem marmurkowym, ale został wykonany starannie. Zawie-
ra oratorium Le due Passioni. Una di Christo nel Corpo, L’altra della Vergine 
Madre nell’Anima. Autorem tekstu był Pier Antonio Bernardoni (?–1714), 
w latach 1701–1710 nadworny poeta Habsburgów; muzykę skomponował 
Marc’Antonio Ziani (1653–1715). Struktura libretta posiada cechy typowe 
dla tego gatunku sprzed reformy zapoczątkowanej przez Apostola Zena,  
a przeprowadzonej ostatecznie przez Pietra Metastasia: brak podziału na 
dwie części, metryka arii jest zmienna, niewiele z nich ma charakter „da 
capo”. Prawykonanie oratorium odbyło się w Wiedniu w kaplicy pałacowej 
Habsburgów, w Wielki Piątek 1705 roku, jak było to w zwyczaju w przy-
padku oratoriów o tematyce pasyjnej. Taki zapis pojawia się na stronie tytu-
łowej, która stanowi zresztą wierną kopię opublikowanego druku: Heredi 
Cosmeroviani, Vienna 1705. Dwór wiedeński nie tylko dbał o rozwój życia 
muzycznego i teatralnego przez utrzymywanie kapeli i zatrudnianie poeti 
cesarei (cesarskich poetów). Istniała również tradycja wydawania drukiem 
przedstawianych utworów, czy to oratoriów, czy oper. Rękopis, z wyjąt-
kiem drobnych wariantów leksykalnych, odpowiada całkowicie drukowi  
z 1705 roku i prawdopodobnie jest jego odpisem. Tekst musiał zostać doce-
niony, bo istnieją też jego późniejsze przedruki4. 

Trzeci z kolei rękopis wydaje się najbardziej tajemniczy. Ital. quart. 58 
zawiera tekst dramatu Il Falcone o sia la povertà generosa. Manuskrypt ma 
ozdobną, elegancką oprawę z epoki, pokrytą papierem mozaikowym o mo-
tywach roślinnych w tonacji czerwonej ze złoceniami. Taki typ oprawy był 

                                                        
2 G. Pestelli, Il melodramma italiano all’estero fino alla metà del settecento, [w:] A. Basso, 

Musica in scena: Storia dello spettacolo, t. 3, Torino, UTET, 1996, s. 27. 
3 N. 16316 w: Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in biblio-

theca palatina Vindobonensi Asservatorum, vol. IX, Codicum musicorum pars I, Vindobonae 
MCCCXCVII. 

4 P.A. Bernardoni, Poemi drammatici, t. 1–3, Bologna, Costantino Pisarri, 1706, cz. I,  
s. 297–311; Dramaturgia di Lione Allacci accresciuta e continuata fino all’anno 1755, Vene-
zia, Giambattista Pasquali, 1755, s. 296–311. 
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często stosowany we Francji w XVIII wieku5. Manuskrypt można datować 
na podstawie użytego papieru z charakterystycznym znakiem wodnym: 
głowa w mitrze oraz inicjały LH. Znak ten należał do papierni Lorenza 
Häberla z Garsten w regionie Steyr w Górnej Austrii, działającej w latach 
1729–1750. W Archiwum Dworu Wiedeńskiego odnajdujemy papier z tym 
znakiem datowany na 1750 rok6, a zatem i nasz rękopis pochodzi prawdo-
podobnie z połowy XVIII wieku. Innym elementem mogącym pomóc  
w datowaniu i identyfikacji środowiska, w którym powstał, jest spis aktorów 
poprzedzający tekst dramatu. Na karcie 2ro umieszczono spis postaci. Inna 
ręka dopisała nazwiska osób, które prawdopodobnie miały się w nie wcielić. 
Nazwiska te są zapisane niestarannie i nie wszystkie udało się odczytać. Nie-
które jednak pozwalają z dużym prawdopodobieństwem ustalić tożsamość 
aktorów. Są to prawdopodobnie osoby związane ze środowiskiem dworu 
wiedeńskiego około połowy XVIII wieku. Mme de Stahremberg to być 
może Maria Gabriella Colloredo di Stahremberg (1707–1797), żona le Comte 
Coloredo czyli hrabiego Rodolfo di Colloredo (1706–1788), wicekanclerza 
cesarstwa, podziwiana przez cesarza Franciszka I. Interesowała się ona 
literaturą i prowadziła salon w Wiedniu. Le c. de Poal może być rozpoznany 
jako Francesco Desvalls, markiz Del Poal, Hiszpan zamieszkały w Wiedniu  
i piastujący urząd na dworze, zaufany hrabiny Marianny d’Althann, przy-
jaciółki Metastasia. Le petit Comte de Castelbarco to z kolei być może syn 
hrabiego Cesarego Castelbarca Albaniego, który około 1749 roku poślubił 
Franceskę, córkę hrabiego Antonia Simonetty. Postaci te przewijają się  
w pochodzącej z tego okresu korespondencji Pietra Metastasia, nadwornego 
poety Habsburgów w latach 1729–1782 i najsłynniejszego librecisty epoki,  
z różnymi osobami ze świata muzyki i teatru7. Nie udało się niestety ziden-
tyfikować pozostałych postaci: Mme de Monte Santo; Doria (?); le Comte de 
Bruil (?). Można jednak przypuszczać, że dramat został przedstawiony lub 
przygotowywano jego wystawienie o charakterze prywatnym na samym 
dworze cesarskim lub w jednym z salonów arystokratycznych, może hra-
biny Stahremberg. Nie wiadomo, kto jest autorem tekstu, gdyż nie został on 
podpisany, nie odnaleziono też podobnego druku ani rękopisu. Oczywiste 
jest natomiast, że inspiracją do napisania dramatu stała się jedna z nowel 
Dekameronu (Sokół, V, 9) oraz historia opowiedziana we wprowadzeniu do 

                                                        
5 Por. R. Devauchelle, La reliure en France de ses origines à nos jours, t. II, tav. XI, Paris, 

Rousseau-Girard, 1959–1961. 
6 Por. G. Eineder, E.J. Labarre, The Ancient Paper-Mills of the Former Austro-Hungarian 

Empire and their Watermarks, Hilversum, Paper Publications Society, 1960, VIII, n. 320. 
7 P. Metastasio, Lettere con Indici delle persone e degli argomenti e bibliografia, [w:]  

B. Brunelli (red.), Tutte le opere di Pietro Metastasio, Lettere con Indici delle persone  
e degli argomenti e bibliografia, t. III, Milano–Verona, A. Mondadori, 1952. 
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IV dnia. Motywy florenckiego mistrza zostały jednak potraktowane z dużą 
swobodą, a historia o hrabim Alberigu, którego miłość prowadzi do ofiaro-
wania ukochanej, lecz obojętnej kobiecie, największego skarbu, czyli ulubio-
nego sokoła, traci swój wymiar tragiczny. Mamy natomiast do czynienia  
z dość banalnym librettem opery komicznej, mówiącym o odwiecznej walce 
płci, która jednak kończy się zawsze pomyślnie. Alberigo po utracie całego 
swego majątku, którym chciał zjednać sobie chłodną damę, jako pustelnik 
żyjący tylko tym, co upoluje sokół, zdobywa wreszcie miłość Olimpii. Osta-
tecznym argumentem staje się ofiara uczyniona z jego jedynego żywiciela, 
by podjąć ukochaną kolacją, na której staje się on głównym i jedynym 
daniem. Miłość odnajduje również Arlichino, służący Alberiga, zdobywając 
rękę pasterki Corinny. Arlichino ma swój pierwowzór w postaci niewinnego 
młodzieńca ze wstępu do IV dnia Dekameronu. Ojciec chłopaka chciał go 
uchronić przed cierpieniami związanymi z miłością, wychowując z dala od 
kobiet. Również Alberigo próbuje to uczynić, twierdząc, iż kobiety to tylko 
jeden z ptasich gatunków: gęsi. Strategia, tak jak i w Dekameronie, nie 
przynosi jednak rezultatu. Pragnienie miłości właściwe ludzkiej naturze jest 
tak wielkie, że nie da się go oszukać.  

W poszukiwaniach reminiscencji Dekameronu w tekstach dramatycz-
nych naszą uwagę przyciągnęła sztuka Le faucon, ou Les oyes de Bocace 
napisana w 1725 roku przez Louisa François de Lisle de la Drévetière’a8, 
wydana drukiem w oficynie Chez Jean Pierre van Ghelen, imprimeur de la 
cour de sa Majesté Imperiale & Royale w 1731 i 1752 roku i przetłumaczona 
wkrótce na język niemiecki: Der Falke, oder Bocacens Gänse: ein Lustspiel 
von dreyen Handlungen, Aus dem Französischen des Herrn de L’Isle über-
setzt Leipzig 1742 9. Sztuka de Lisle’a została napisana dla trupy Luigiego 
Riccoboniego, który w 1716 roku po nieudanych próbach reformy włos-
kiego teatru przybył do Paryża, by wskrzesić Comédie Italienne w Hôtel de 
Bourgogne10. Riccoboni, posługujący się scenicznym pseudonimem Lelio, 
działał w Paryżu do 1728 roku, najpierw odgrzewając już nieco zwietrzały 
repertuar komedii dell’arte, a potem odnosząc sukcesy dzięki commedie del 
sentimento dostarczanym przez Marivaux. Do tego gatunku należy też 
utwór de Lisle’a. Spis postaci, w którym widnieją imiona Lelia i Flaminii, 
                                                        

8 Nazwisko autora bywa też zapisywane jako Delisle i de L’Isle. 
9 Por. m.in. L. Mayeul Chaudon, G.M. Olivier-Poli, Nuovo dizionario istorico: ovvero, 

Istoria in compendio di tutti gli uomini, che si sono renduti celebri per talenti, virtù, scelera-
tezze, errori, &c. dal principio del mondo sino a nostri giorni, Napoli, Per Michele Morelli, 
1791, s. 458; R. Meyer, Bibliographia dramatica et dramaticorum: kommentierte Bibliogra-
phie der im ehemaligen deutschen Reichsgebiet gedruckten und gespielten Dramen des 18. 
Jahrhunderts nebst deren Bearbeitungen und Übersetzungen und ihrer Rezeption bis in die 
Gegenwart, cz. 2, t. 14, Tübingen, M. Niemeyer, 1999–2000. 

10 Por. R. Tessari, Teatro e spettacolo nel Settecento, Roma–Bari, Laterza, 2003, s. 39 i nast. 
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świadczy o udziale w spektaklu Riccoboniego i jego żony Eleny Balletti. 
Postaci występujące w sztuce francuskiej noszą inne imiona niż w tekście 
włoskim; we włoskim dramacie są to Olimpia, Alberigo (nawiązujący bez-
pośrednio do boccacciańskiego Federiga degli Alberighi), Ser Tiburzio, ma-
jordomus Olimpii, pasterka Corinna, pasterz Calandrino, Arlichino, służący 
Alberiga, i mały Farinello. W sztuce francuskiej występuje tylko 6 postaci; 
zgodnie z tradycją paryskiej Comédie Italienne są to: Lelio, Flaminia, Co-
lombina, służąca Flaminii, Silvia, Pierrot i Arlequin, służący Lelia. Lektura 
obu tekstów nie pozostawia jednak wątpliwości co do ich pokrewieństwa. 
Rękopis wiedeński opowiada tę samą historię co francuska komedia, różniąc 
się od niej strukturą i pewnymi zabiegami scenicznymi. Związki z Francją 
mógłby potwierdzać również typ oprawy oraz francuska wersja nazwisk 
aktorów, aczkolwiek nie są to argumenty przesądzające, z uwagi na fakt, że 
oprawa mogła też powstać poza Francją, a użycie języka francuskiego było 
w wiedeńskich kręgach kulturalno-artystycznych na porządku dziennym. 

Sztuka francuska jest typową komedią sentymentalną podzieloną na  
trzy akty, składające się odpowiednio z trzech, pięciu i sześciu scen. Poprze-
dza ją Prolog, w którym Autor dyskutuje z Komedią o sensowności eksploa-
tacji ogranych i znanych tematów, jakimi są historie zaczerpnięte z Deka-
meronu. Komedia udowadnia, że ten sam motyw przekształcony i ukazany 
w nowym świetle może się stać atrakcyjny. Sztukę zamyka z kolei Diver-
tissement, złożony z arii Pasterzy, dialogu Pasterza, wypowiadajacego kwes-
tie francuskie z Pasterką mówiącą po włosku oraz czterozwrotkowego Vau-
deville. Ta część była prawdopodobnie wykonywana przy akompaniamencie 
muzyki. Il Falcone – sztuka również trzyaktowa – ma więcej scen; w kolej-
nych aktach odpowiednio: osiem, dziesięć i osiem. Nie posiada prologu ani 
zakończenia, a jej struktura jest nieco inna. Podczas gdy Le faucon to kome-
dia prozą, Il Falcone stanowi przykład libretta operowego. Recytatyw pisany 
jest prozą, a arie nie są liczne i mają nieregularną strukturę. Na końcu sceny 
5 pierwszego aktu (10vo) autor trawestuje słynną arię Metastasia z opery 
Demetrio (akt II, scena 3): „La fede degli amanti/ è come araba Fenice/ che 
ci sia ciascun lo dice/ dove sia nessun lo sa”, powtórzoną potem przez Da 
Ponte i Mozarta w ich arcydziele Così fan tutte, gdzie amanti zostają zastą-
pieni przez femine. W naszym tekście fragment brzmi jeszcze inaczej; Ser 
Tiburzio – nazywając Alberiga archetypem wierności – porównuje go do 
mitycznego ptaka i stwierdza: „quest’araba fenice, dove andò nessun lo dice, 
dove sia, nessun lo sa”. 

Porównanie obu tekstów, mimo pewnych różnic między nimi, wskazuje 
na zależność włoskiego libretta od francuskiej komedii. Nie można jednak 
mówić w tym przypadku o tłumaczeniu, gdyż teksty znacznie od siebie 
odbiegają. Jest to opowiedzenie tej samej historii, przy pewnej swobodzie, 
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pozwalającej na przykład na stworzenie dodatkowej postaci Ser Tiburzia. 
Obie sztuki respektują tradycję, z której się wywodzą. W Le faucon niezgra-
bus Pierrot – postać obecna w Comédie Italienne już w XVII wieku i mająca 
swój pierwowzór we włoskim secondo zanni – obdarza wprawdzie nie-
odwzajemnioną miłością nie Colombinę, lecz pasterkę Sylwię, zachowuje 
jednak tradycyjne cechy tej relacji11. Przez swoje pełne buty, ale całkowicie 
niefortunne wypowiedzi, kalecząc język francuski, myląc formy czasowni-
ków i zniekształcając brzmienie słów, budzi w widzu antypatię i politowanie. 
Sylwia zgodnie z francuską tradycją skłania się ku Arlekinowi „wysubtel-
nionemu miłością”12, będącemu kontynuacją włoskiego primo zanni. Arle-
quin, miły i naiwny młodzieniec – niepozbawiony jednakże właściwego mu 
wrodzonego sprytu – zostaje charakterologicznie dopełniony dzięki remi-
niscencjom z IV dnia Dekameronu. 

Przy niezaprzeczalnych wpływach francuskiej komedii na włoski tekst, 
zauważamy w nim jednak wyraźne nawiązanie do tradycji włoskiej. Zako-
chany w Corinnie Arlichino ma za rywala nie tylko pasterza Calandrina, 
odpowiednika Pierrota (secondo zanni), ale też podstarzałego Ser Tiburzia. 
Postaci są kształtowane zgodnie z włoską tradycją dell’arte: naiwny spry-
ciarz Arlekin posługuje się stylizowanym dialektem weneckim, a Tiburzio  
– nowe wcielenie Dottore (z pewnymi cechami Pantalona) – używa napu-
szonych wyrażeń i sypie obficie łacińskimi sentencjami nie zawsze adekwat-
nymi do sytuacji. 

W ten sposób krąg się zamyka: XIV-wieczny klasyk Boccaccio, przefiltro-
wany przez tradycję paryskiej wersji komedii dell’arte, przybywa do Wied-
nia, by tu znowu powrócić do źrodeł. Jak wspomniano wcześniej, nie znamy 
autora libretta. Analiza tekstu każe przypuszczać, że został napisany przez 
osobę włoskiego pochodzenia, swobodnie operującą językiem i nadającą 
kwestiom wypowiadanym przez poszczególne postaci różne zabarwienie 
stylistyczne. Zgrabne arie i hołd oddany największemu libreciście XVIII 
wieku w postaci krótkiego cytatu, o którym wyżej, pozwala przypuszczać, 
że była to osoba związana z rzemiosłem teatralnym. Może to jeden z libre-
cistów przewijających się przez mekkę artystów włoskich, jaką był wówczas 
Wiedeń? Nie był nim jednak na pewno, jak w przypadku poprzednich 
dwóch tekstów, nadworny poeta Habsburgów, w owym czasie Pietro Meta-

                                                        
11 Historycy teatru wywodzą postać Pierrota od włoskiego Pedrolino, mającego swe 

początki jeszcze w XVI w. Postać ta jednakże we francuskich dziejach komedii dell’arte 
podlegała ewolucji. Cf. np. M. Sand (Jean-François-Maurice-Arnauld, Baron Dudevant), 
Masques et bouffons, 2 vol., Paris, Michel Lévy Frères, 1860; P.-L. Duchartre, La Comédie 
italienne, Paris, Librairie de France, 1924. 

12 Arlequin poli par l'Amour to sztuka Marivaux, która przyniosła w Paryżu sukces trupie 
Riccoboniego. Por. R. Tessari, op.cit., s. 30 i nast. 
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stasio. Rękopis sugeruje, że sztukę przygotowywali amatorzy i być może dla 
nich powstała. Niestety nie udało się znaleźć wzmianek o jej wystawieniu. 
Sam rękopis jest jednak ciekawym świadectwem – mimo trudnej sytuacji 
politycznej i pewnego zapóźnienia XVIII-wiecznej Italii – wciąż silnych 
wpływów włoskiej kultury, zwłaszcza na obszarze Mitteleuropy, i żywotności 
włoskiej tradycji teatralnej wśród jej elit kulturalnych. 
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SummarySummarySummarySummary    

Vienna-Berlin-Krakow: the Viennese Librettos 
among the Italian Manuscripts of the “Berlinka” Collection    

Among the manuscripts of the “Berlinka” collection in the Jagiellonian Library in 
Krakow, there are three eighteenth-century codices that contain theatrical plays. All of 
them come from Vienna and all are related in some way the life of the Habsburg court 
and to their interests of music and theatre. 

Ital. codex quart. 57, very elegant and carefully executed, contains the unpublished 
work of Nicolò Minato written for music by Antonio Draghi, Intermezzo di musica in 
una Accademia di Dame. Problema se sia più giovevole la Fortuna, o il Merito. The 
intermezzo was offered as a gift to the Emperor Leopold I by the ladies of the court on 
his name day of 1697. 

The second codex: engl. quart. 59 is linked to the Emperor Leopold. It contains the 
oratorio of P.A. Bernardoni with music by Marc Antonio Ziani, Le due Passioni. Una di 
Christo nel Corpo, L’altra della Vergine Madre nell’Anima. The oratorio was presented 
in the Habsburg court chapel on Good Friday of 1705 and the manuscript is probably a 
copy of the printed edition. 

The third codex, ital. Quart. 58 is quite mysterious and contains a libretto entitled  
Il Falcone o sia la povertà generosa. The work is anonymous and probably was not 
published, but we can deduce from the list of actors that could be used to set up a show 
in aristocratic circles linked to the imperial court of Vienna in the middle of the 
eighteenth century. The theme is taken from the Decameron and the text is related to 
the romantic comedy The Faucon, ou Les Oyes de Bocace by Louis Francois De Lisle de 
la Drevet, presented in 1725 in the Hôtel de Bourgogne in Paris by Louis Riccoboni 
group. The Italian text, despite a strong affinity with the French play, is not it’s exact 
translation and the two pieces in the structure and construction of characters follow two 
different traditions: the first of the Italian comedy all’improvviso and the second of it’s 
eighteenth-century version prepared for the Parisian public. 

The three manuscripts, despite all the differences in character are an evidence of the 
Italian hegemony in the theatrical culture in the Central Europe of the eighteenth 
century whose capital was undeniably the Vienna of the Habsburgs. 
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