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SERGIUSZ PR01 KOFIEW 

Sergiusz Prokofiew urodził się w roku 1891 we wsi 
Soncowka w okolicy Dniepropietrowska jako syn agro
noma. Wychowany w muzykalnym środowisku, dz'.ęki 
specjalnym staraniom matki, ukońc_zył ko~serwał~riu~ 
petersburskie, będąc kolejno uczniem Ghera, R1msk1-
-Korsakowa, Liadowa i Czerepnina. Chłopiec od po
czątku zajęć muzycznych wykazał nadzwyczajne zdol
ności pianistyczne oraz kompozytorskie (np. na wstępny 
egzamin przyniósł skomponowane samodzielnie cztery 
opery, dwie sonaty, symfonię, nie licząc drobnych 

utworów). . 
W Petersburgu Prokofiew wszedł w kręgi osób wal-

czących 0 postęp w sztuce. Jego pierwsze koncerty 
kompozytorskie wywolują gwałtowne protesty, .tak pu
bliczności jak muzyków i krytyków, dla których ideałem 
była romantyczna estetyka Skriabina (w najlepszym wy
padku). Był on już wtedy autorem szeregu dr~bn~c~ 
utworów. Studia kompozytorskie też nie szły na1lepie1. 

Wprawdzie uważano go za utalentowanego, jednak !e.
go indywidualne rysy brano raczej za wyraz krąbrn~sc1. 
Znacznie lepiej poszło z pianistyką: klasę, forte~1a~u 
słynnej Essipowej ukończył zdobywając I nagrodę 1m1e
nia Rubinsteina. Dodajmy, że grał w6wczas - ~yłamu
jac się z tradycji - swój własny koncert fortep1anow~„. 
· Po studiach ponownie rozpętała się burza przeciw 

Prokofiewowi, tym bardzie,j, że do jego dorobku doszły 
takie utwory jak dwa koncerty fortepian.owe, dwi~ s~; 
naty, „Sarkazmy" na fortepian, „Su'.t~ scytyiska • 
„Brzydkie kaczątko" na głos i fortepian 1 inne. . 
Cóż było w tej muzyce, że tak trudno asy~1lo_w~ła 

ją publiczność? Przede wszystkim znam.ionowa~a !ą swie
żość samej estetyki. Była 'Io muzyka witalna, silnie uner
wiona rytmicznie, pełna kontrastów dynamicznych 
i dźwiękowych, muzyka zrodzona jakby z przekory, po
zostająca w służbie zupełnie now~?o ła~u, .muzyka 
wobec której nie sposób było przeisć oboiętnie. Pro-

kofiew w jemu tylko wlaściwy sposób potrafił łączyć 

elementy tradycyjne z nowymi, śpiewność z kapryśnym 
rysunkiem linii melodycznej. Czynił Io w tak indywi
dualny sposób, że ustanowił nowe pojęcie - „słyl 

prokofiewowski". Swoją młodością porywał przede 
wszystkim młodych. Starsi jednak rzadko kiedy okazy
wali wówczas jej zrozumienie. („Jeśli to ma być mu
zyka - wykrzyknął znany w środowisku moskiewskim 
pedagog i kompozyłor Medtner - Io ja nie jesłem 

muzykiem" I). 
Tymczasem wojna, a w jej następstwie rewolucja, od

wróciły uwagę słuchaczy od sal koncertowych: Proko
fiew nie angażował się w te ważne wypadki. Zajmowała 
go wyłącznie muzyka. W tym burzliwym okresie po
wstaje przecież pełna uroku „Symfonia klasyczna", kt6ra 
w niemałym stopniu utorowała mu drogę na estrady 
świata. Nie widząc - jak mniemał - szans swego roz
woju w kraju zwrócił się do władz rewolucyjnych o po
zwolenie na wyjazd za granicę. Był jednym z pierw
szych, którzy legalnie opuścili Związek Radziecki. 

Pierwszym etapem jego podróży były Stany Zjedno
czone. Jak wielu innych twórców spodziewał się łam 

sukcesów. Jednak zdobył je głównie jako pianista. 
„Bolszewicki" pianista - jak określała żądna sensacji 
reklama amerykańska. Jego utwory w Ameryce przyj
mowano bez zrozumienia, o czym może świadczyć 

fragment recenzji o finale li sonaty z takimi oto nie
wybrecjnymi porównaniami: „.„przypomina walkę stada 
mamutów na jakiejś azjatyckiej r6wninie. Gdyby có-

reczka dinozaura studiowała w ówczesnym konserwato
rium, utwory Prokoliewa ligurowałyby w jej repertua
rze". 

Po krótkim okresie zainteresowania Prokofiew prze
pada w morzu atrakcji amerykańskich. Udaje mu się 

jedynie kontynuować recitale, ale wyłącznie z muzyką 
Chopina, Schumanna, Rachmaninowa, Skriabina. 

Kilkakrotne podróże do Paryża skłoniły go do prze
niesienia się tam na stale. Sztuka miała tu niewątpli

wie większą rangę niż w Ameryce. Następują częstsze 
wykonania utworów. Powstają tak śmiałe dzieła jak 
opera „Ognisty Anioł" i li symfonia, uznana nawet 
przez samego kompozytora za zbyt eksperymentalną. 

W roku 1927 odbył Prokofiew podróż koncertową po 
Związku Radzieckim. Entuzjazm z jakim go tam przyj
mowano, był największym dotąd jego sukcesem i sa
tysfakcją osobistą. Artystycznym przejawem wrażeń 

kompozytora stał się balet „Stalowy krok" - zaczęty 

zresztą już wcześniej - który spotkał się z gorącym 
przyjęciem w Paryżu. Odtąd już do kraju wyjeżdżał co 
roku, by wreszcie przenieść się, tam na stałe w r. 1932. 

W Związku Radzieckim wyraźnie odczuwał, że jest 
potrzebny społeczeństwu. „Tutaj - pisał - miliony lu
dzi odkrywają muzykę, ludzi, którzy kiedy indziej byli
by niechętni lub obojętni dla niej, i o tych milionach 
nowych ludzi musi dziś myśleć kompozytor radziecki". 
Sypią się zamówienia, Prokofiew ma pełne ręce roboty. 
Powstają nowe dzieła symfoniczne, kameralne, scenicz
ne, filmowe. Wśród nich jaśnieją takie pozycje, jak ba-



lei „Romeo i Julia" (1935). muzyka do filmu Eisensteina 
„Aleksander Newski", opera „Wojna i Pokój". 

Ale nie należy zapominać o tym, że kultura radziecka 
w latach trzydziestych zaczęła przechodzić ciężką próbę. 
Wiele dzieł znakomitych artystów potępiono. Między 
nimi znalazły się takie utwory Prokofiewa jak balety 
„Błazen'', „Stalowy krok", ope~a „Ognisty anioł"„ 
Ili i IV symfonia, V koncert fortepianowy.„ Sam Proko
fiew przeprowadził w roku 1948 publiczną samokrytykę, 
której słowa brzmią dziś wręcz tragicznie: 

„„.zgrzeszyłem, dopuszczając się w swej twórczości 
błędów formalizmu. Elementy formalistyczne znajdowa
ły się w mojej muzyce już wcześniej. Widocznie zaraza 
przyszła od zetknięcia się z prądami Zachodu. („.) 
Bezsprzecznie zawiniłem atonalnością, która tak blisko 

spokrewniona jest z formalizmem. Będę szukał jasnego 
języka, zrozumiałego i bliskiego całemu naszemu na

rodowi". 
Nie znaczy to, że Prokofie,w został odsunięty od życia 

muzycznego. W dalszym ciiągu jest czołową postacią, 
otrzymuje od rządu stałą p•~nsję, słoi w centrum uwagi 
społeczeństwa. Zaznacza się jednak w jego stylu więk
sza gładkość, wzrost liryzmu, uczuciowości. Powstaje 
kilka utworów zaangażowanych (np. oratorium „Na 

straży Pokoju"). 
Umarł w dniu 5 marca 1953 roku akurat kiedy cały 

świat zaabsorbowany był śmiercią Stalina. W kilka lał 
później nastąpiła oficjalna 1rehabilit::icja jego wszystkich 
dzieł oraz ich triumfalny pochód przez estrady całego 
świata. 

L. MARKIEWICZ 

NAPOLEON SIESS 



PROKOFIEW w· POLSCE 

Związki Prokofiewa z Polską miały wysoce znamien
ny początek: w roku 1917 młody polski dyrygent Grze
gorz Fitelberg wykonał po raz pierwszy „Symfonię kla
syczną" - dzielo, które natychmiast urosło do rangi 
sensacji. Było to jednak zdarzenie mające miejsce wy-
1 ącznie między arłyst.:imi. Niebawem Prokofiew miał 

przedstawić s ię polskiej publiczności osobiście. Nastą

piło Io w roku 1925, a później jeszcze kilkakrotnie, 
w lalach 1930, 1932, 1934. 

O Prokofiewie słyszano już w Polsce wiele. Do 
Warszawy dochodziły glosy o jego świetnej pianistyce, 
o „strasznej" muzyce. Ekscytował również - jako atrak
cja polityczna - jego radziecki paszport. 

Pierwsze wrażenia z zetknięcia się z tym kompozy
torem i pianistą barwnie opisuje Stefan Kisielewski 
w swym „Gwiazdozbiorze Muzycznym": 

„Na podobne zjawisko nie byli przygotowani ani 
starzy, ani młodzi. Przed zaskoczonymi oczyma pu
bliczności pojawiła się energiczna i elastyczna, wyspor
towana sylwetka o szybkich, gwałtownych, nieco jakby 

geometrycznych ruchach, c> łysawej, aż po czubek pod
golonej głowie, mongolskich rysach i grubych, wywinię
tych wargach. Przybysz wszedł, .:i raczej wbiegł na 
estradę niezwykle szybkim, chociaż jakby „obiektyw
nym" krokiem, zatrzymał :się przy fortepianie, parę se
kund siał bez ruchu, nasłuchując oklasków; niespodzie
wanie i bardzo gwałtown i e skłonił się publiczności aż 

do ziemi kozackim uklone~m »W pas «, po czym szybko 
usiadł do fortepianu, podnosząc oczy na kapelmistrza 
{był nim oczywiście wie ~ ki jego przyjaciel Grzegorz 
Fitelberg). Muzyka, pofE~żnie agresywna, energiczna, 
a zarazem jakaś nieosobowa, »kolektywna« zaczęła się 

natychmiast od pełnego, intensywnego napięcia i ru
chu. - Jak na meczu footbalowym po pierwszym 
gwizdku - powiedział ktoś. Elastyczne, sportowo-mu
zyczne a także nieco cyrkowe ręce Prokofiewa rozpo
częły swą zadziwiającą, niestrudzoną pracę". 

Jak to zwykle bywa, no,we zjawisko wzbudziło liczne 
kontrowersje w prasie. N;3 ogól zachwycano się. piani
styką Prokofiewa, kompozycję przyjmując z wielkimi 

„KOPCIUSZEK" W OPERZE SLĄSKIEJ 



oporami. Do krytyków, którzy się natychmiast opowie
dzieli za młodym kompozytorem należeli Felicjan Szop
ski, Karol Stromenger, Zbigniew Drzewiecki, Jarosław 
Iwaszkiewicz, Mateusz Gliński. Wśród malkontentów 
znajdował się Piotr Rytel, który np. z okazji wykonania 
Ili symfonii Prokofiewa pisał w roku 1934: „Dziwna Io 
posiać Sergiusz Prokofiew. Kompozytor niewątpliwie 
utalentowany a jednocześnie piszący muzykę niezmier
nie brzydką, której usunięcie z literatury nie wyrządzi
/oby żadnej szkody kulturze. Przeciwnie: oczyściłoby 
atmosferę i pozwoliło żyć z ulgą". 

Spory w końcu ucichły. Dwudziestolecie międzywojen
ne dostarczało zbyt wiele atrakcji, by zajmować się wy
łącznie Prokofiewem. Stopniowo przyzwyczajono się do 

jego muzyki. 
Po przerwie wojennej utwory Prokofiewa napłynęły 

szeroką falą na polskie estrady koncertowe i operowe. 
Już wtedy okazało się, że dla przeciętnego słuchacza 
stał się on klasykiem współczesności, kompozytorem, 
w którym zawsze można znaleźć estetyczne oparcie. 

W przeciwieństwie do lic:znych wykonań utworów 
symfonicznych i kantatowych Prokofiewa, jego twórczość 
sceniczna ograniczała się w Polsce jednak wyłącznie do 
prezentacji baletów „Romecl i Julia" oraz „Kopciu
szek". Balety le wysławiała już też Opera Sląska -
pierwszy w roku 1962, drugi ·- w roku 1953. 

Prezentacja na naszej scen'ie „Zaręczyn w klasztorze" 
jest więc nie tylko rozszerzEmiem repertuaru prokofie
wowskiego i poddaniem go osądowi śląskich widzów, 
ale też pierwszą w Polsce premierą lej uroczej „hisz

pańskiej" komedii. 
L. MARKIEWICZ 

„ROMEO I JULIA" w OPERZE SLĄSKIEJ 



PROKOFIEW. DRAMATURG 

Osiem oper i siedem baletów, to w dwudziestym wie
ku wystarczające, by kompozytora nazwać dramatur
giem. Skłonność do muzyki scenicznej wyjawił Proko
fiew już jako chłopiec, kiedy to na egzamin wstępny 
do konserwatorium przyniósł cztery opery, w tym jed
ną„. bez partii wokalnych. Odtęd muzyka sceniczna 
będzie przeplatać się z innymi dziełami do końca jego 

twórczości. 
Po jednoaktowej operze „Magdalena" napisanej jesz

cze w loku studiów (1913) pierwszym krokiem w zakre
sie samodzielnych poszukiwań kompozyora okazała się 
opera „Gracz" według Dostojewskiego (1919). Pracował 
nad nią niespełna pół roku. Opera ukazywała jaskrawe 
konflikty socjalne, muzyka zaś na tyle była nowa, „fu
turystyczna" i nietypowa (m. in. przez użycie swobodnej 
deklamacji), że wywołała bunt aktorów perlersburskiego 
Teatru Maryjskiego. Na skutek tego jej premiera od
była się 1 O lał później w Brukseli. Wprawdzie Prokofiew 

przerobił i „wygładził" niektóre jej fagmenły, opera ta 
nie spotkała się z większym zainteresowaniem. 
Większy sukces przyniosła natomiast opera następna 

„Miłość do trzech pomararicz" według Carlo Gozzie
go, skomponowana w roku 1919 w Ameryce i wystawio
na po niemałych staraniach w Chicago w trzy lała póź
niej. Wprawdzie nie wszy ~;cy nią entuzjazmowali się, 
ale zaczęła ona pojawiać się tu i ówdzie na estradach 
Europy i Ameryki. Opera w zasadzie kontynuowała zdo
bycze „Gracza", jednak ZE~ względu na swój dowcip, 
barwność i tempo akcji, zyskiwała zwolenników. Była 
ona w zasadzie parodią teatralnej sztampy, operowała 
nonsensem, nagłymi zwrotami, łączyła teatr „prawdzi
wy" z tradycją masek karnawałowych - słowem „le
żała" w usposobieniu Prokofiewa. 

Mniej więcej w tym czasie, słynny kierownik Baletów 
Rosyjskich w Paryżu, Sergiusz Diagilew, wystawia balet 
„Błazen", w którym przebijają motywy rosyjskie. Prokcr VLADISLAV I-IAMSIK 



fiewa jednak zaprząta nowa praca - komponowanie 
opery „Ognisty Anioł". Zainteresował go dramat Briu
sowa, którego ekspresja była typową dla wielu dzieł 

schyłku rosyjskiego romantyzmu. Akcja dramatu roz
grywa się. w średniowieczu . Na tle mrocznej scenerii 
klasztoru rozgrywa się dramat dwóch osób: rycerza 
Ruprechta i mniszki Renaty, nawiedzanej religijno
mislycznymi widzeniami i ginącej w końcu na stosie 
inkwizycji. 

Tak lemat jak i muzyka była nowością u Prokofiewa. 
Napięcia dramatyczne, mnogość elementów lirycznych, 
wyrazista i długofalowa melodia - wszystko to wyraża 
się w operze z ogromną silą odbiegając od charakteru 
dotychczasowej twórczości. Prokofiew operze lej po
święcił wiele czasu, bo aż osiem lat, ale nie doczekał 
się jej wystawienia. Nastąpiło ono po jego śmierci, 

w roku 1955 w Wenecji. 
Dalszym krokiem w rozwoju dramaturgii Prokofiewa 

był balet „Stalowy krok" (1927) opiewający nowe życie 
w ZSRR. Balet był nowym szokiem dla Europy, tak pod 

względem swej treści jak i muzyki, napowrół pełnej 

blasku i kipiącego życia. ,,,To niezrównany apostoł bol
szewizmu - pisano. - Pisarze i mówcy zachwalali 
nam jego uroki, ale jedEm Prokofiew zdołał wyrazić 

ducha dzisiejszej Rosji zna1cznie dokładniej niż wszyscy 
pisarze razem wzięci". 

Prawem kontrastu kolejiny balet „Syn marnotrawny" 
(1928) opiera się na tematyce ewangelicznej, następny 
zaś, „Nad Dnieprem" (1930) znów powraca do tematyki 
rosyjskiej. 

Tymczasem Prokofiew przeniósłszy się do Związku 

Radzieckiego na stałe, slaJe oko w oko z nowym spo
łeczeństwem i jego zapoł1rzebowaniami. Społeczeństwo 
Io nie pochwalało eksperymentów, lgnęło natomiast do 
muzyki głęboko odczutej. Należało być wielkim du
chem, by nie obniżając lotu twórczego trafić muzyką 

do prostego człowieka. P1rokoliew stanął na wysokości 
zadania: balet „Romeo i Julia" (1936) połączył najwyż
sze wartości muzyczne z przystępnością. Charaktery
styka postaci, sytuacji, nastrojów, taneczność muzyki 

TADEUSZ 
GRYGLEWSKI 



i jej zgodność z librettem czynią z lego baletu arcy
dzieło muzyki XX wieku. Dziś już trudno sobie wyobra
zić inną oprawę muzyczną dramatu Szekspira niż Pro
kofiewa. 
Odtąd problem przystępności staje się dla Prokofie

wa czynnikiem „;terującym", zaś dzieła sceniczne nie 
znikają z warsztatu kompozytorskiego. Zamiast ekspery
mentów typowych dla wcześniejszego okresu pojawia 
się u Prokofiewa umiar i rozwaga w stosowaniu nowych 
efektów, wewnętrzny spokój i głęboko odczuty łon. 

W operze „Siemion Kolko" (1939) pojawiają się aktual
ne problemy społeczeństwa radzieckiego. 

Z właściwą sobie swobodą w doborze tematyki Pro
kofiew sięga w roku 1940 do angielskiej komedii 
XVIII wieku - sztuki Sheridana - „Duenia", A więc 
znów humor, lekkość, swoboda, ironia, satyra. „To 
przecież wprost szampańskie - wykrzyknął zapoznaw
szy się z komedią - z tego może być opera w stylu 
Mozarta czy Rossiniego!" Tak powstał uroczy obrazek 
rodzajowy o nazwie „Zaręczyny w klasztorze", w któ-

rym z całą ostrością a jedn1ocześnie z przymrużeniem 
oka ukazują się ludzkie przywary. 

Wybuch wojny obrócił z,ainteresowania Prokofiewa 
w inną stronę. Po balecie „Kopciuszek" 1941) sięga on 
do „Wojny i Pokoju" Tołstoja, pracujęc nad tą wielką 

epopeją aż do roku 1952. Tradycje rosyjskie ukazują 
się w niej w całej rozciągłości. Po wojnie powstaje 
opera „Opowieść o p rawd2:iwym człowieku" według 

powieści Borysa Polewoja, opera ukazująca bohater
stwo jednostki i umiłowanie ojczyzny. Ostatnim dzie
łem scenicznym Prokofiew.a jest balet „Kamienny 
kwiat" (1950). Dwa lała nas!E~pne ustawicznie poprawia 
on i szlifuje „Wojnę i pokój". 

Tak więc „sceniczna droga" Prokofiewa charaktery
zuje się swą różnorodnością i licznymi zakrętami. Wy
raźnie widać w niej jednak dążenie do jednego celu -
pełnego zespolenia muzyki 2: treścią pozamuzycznę, do 
uproszczenia swego języka na korzyść zrozumiałości 

i aktualności tematyki. 

L. MARKIEWICZ 



OBRAZ 1 

OBRAZ 2 

STRESZCZENIE LIBRETTA 

Na placu przed swym domem dworzanin Don Jerome spolyka się z sewilskim handlarzem 
ryb - Mendozą. Obaj mają wspólne pragnienie pomnożenia swego bogactwa. Nie trudno 
więc im dojść do korzystnego dla obu porozumienia: Don .Jerome przystąpi do spółki 

z Mendozą, Mendoza zaś ożeni się z córką Don Jerome'a - Luizą. 

Przebywająca w swym pokoju Luiza ma swoje plany, jakże 1różne od łych, kt~re powziął 
jej ojciec. Pragnie mianowicie mieć za męża pięknego młodzieńca - Antonia. Nie widząc 
innego rozwiązania ucieka z domu w przebraniu swej niańki Duenii. 



OBRAZ 3 

OBRAZ 4 

Na wybrzeżu jarmarczny gwar. Wśród tłumu przewijają się sprzedawcy ryb, którym towar 
dostarcza Mendoza. Znajdująca się na placu Luiza spotyka swą przyjaciółkę Klarę. Okazuje 
się, że i ona jest w podobnej sytuacji; obie więc marzą o spotkaniu ze swymi wybrańcami. 
Na plac wchodzi zadowolony z siebie Mendoza. Cieszy go prosperujący dobrze handel 
rybami. W tym momencie Luiza wpada na pomysł: podbiega do Mendozy i podając się za 
Klarę uprasza kupca, by zetknął ją z Antoniem. Mendoza, który nigdy nie widział Luizy, 

obiecuje jej pomoc. 

Mendoza wybrał się do domu Jerome'a na pierwsze „oględziny" swej przyszłej małżonki 
Luizy. W stroju Luizy wychodzi do niego„. niańka. Oczywiście gość niczego się nie domyśla, 
jest jednak trochę zaskoczony zarówno problematyczną urodą jak i wiekiem panny. Jednak 
myśl o bogatym posagu rozwiewa wszystkie wątpliwości. Obiecuje nawet spełńić dziwne 
życzenie rzekomej Luizy i wykraść ją z domu rodzicielskiego. 



OBRAZ J 

OBRAZ 6 

OBRAZ 7 

Tymcz sem w domu Mendozy przebrana Luiza oczekuje Antonia. Przyjaciel Mendozy Don 
Carlos wspomina dni młodości. Wreszcie pojawia się Antonio. 

Don Jerome jest wielbicielem muzykowania domowego. Właśnie zapam i ętale pracuje wraz 
z swoimi domownikami nad nowym utworem. W zapale nie dosfrzega fałszów. Tę ucztę du
chową przerywa posłaniec z listem od Luizy, która go prosi o pozwolenie na małżeństwo 
z ukochanym i błogosławieństwo. Zaraz polem laki sam list przychodzi od Mendozy. 
Wprawdzie Jerome jest zaskoczony, czemu Io zakochana para (jak mniemał - Mendoza 
i Luiza) nie zwraca się do niego razem, ale perspektywa bliskiego i korzystnego małżeń
stwa rozwiewa wątpliwości. Błogosławieństwo zostaje udzielone . 

Przyjaciółka Luizy, Klara, znalazła schronienie wśród mniszek. W samotności narzeka na 
swój los. Z oczu jej nie znika widok szczęśliwej Luizy i Antonia. A ona przecież nie ma 
ochoty całe życie spędzić w murach klasztornych„. 

Nagle zjawia się wzburzony Ferdynand. Od Mendozy dowiedział się, że jego ukochaną 
Klarę powiódł do ołtarza Antonio! Wzburzenie nie pozwala mu nawet poznać klo zacz jest 
stojąca przed nim mniszka. Dla Klary jednak siało się jasne, że Ferdynand ją kocha„. 



OBRAZ 8 

OBRAZ 9 

W męskim klasztorze odbywa się uczta przechodząca szybko w istną orgię pijacką. (Mimo 
woli przypomina się1 fu „Monachomachia Krasickiego). Wysoce swobodny nastrój przerywa 
wejście trzech par: Luizy i Antonia, Klary i Ferdynanda oraz Duenii i Mendozy, który jest 
przekonany, że przyszedł z Luizą. Wszyscy proszą o natychm iastowe zaręczyny. 

Do domu Jerome'a przybywają goście sproszeni przez niego na ucztę weselną. Aż do tej 
pory nie podejrzewa on podstępu Luizy. Coraz bardziej jest tylko zdziwiony, dlaczego Io 
Mendoza pojął za żonę siarą niańkę, w jaki sposób Luiza wyszła zamąż za Antonia oraz dla
czego Ferdynand przyprowadza do domu mniszkę? Zdziwienie łączy się z trwogą o swój 
majątek. Zorientowawszy się, że podstęp Luizy nie wpłynie M ubytek jego bogactwa Don 
Jerome akceptuje dokonane fakty. 
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