
Gaetano Donizetti

Don Pasquale
 Komisk opera i 3 akter (5 billeder)

Tekst af Giovanni Ruffini, oversat af Holger Boland. Førsteopførelse på Théåtre italien i Paris 3. januar 1843, på 
Det Kongelige Teater i København 10. april 1944.

Handlingen foregår i Rom.

Personerne:
DON PASQUALE, en gammel ungkarl
DOKTOR MALATESTA, hans ven
ERNESTO, hans nevø 
NORINA, en ung enke
EN NOTAR 

Kor:
Kun i 3. akt. Pasquales tjenestefolk.

Scenebilleder: 
1. akt i. billede: Et værelse i Don Pasquales hus.
1. akt 2. billede: Norinas boudoir. 
2. akt: Pasquales stue (som 1,1).
3. akt 1. billede: Pasquales stue i renoveret stand. 
3. akt 2. billede: I haven ved Pasquales hus.

Varighed:
114 minutter

OUVERTURE

FØRSTE AKT
Første billede
Don Pasquale er en rig ungkarl i slutningen af   halvfjerdserne (aria: Per un uom sui settanta). Han er rasende 
over at se, at hans eneste arving, Ernesto, er forelsket i Norina, en ung enke uden formue, og han ønsker at gifte 
sig med hende i stedet. For at straffe ham yderligere panlægger han at gøre ham arveløs (Son nov’ore). Han 
indvier sin ven og huslæge, doktor Malatesta, i planen.
Malatesta, der er Ernesto og Norina venligt stemt, beslutter at betage ham hans giftelyst. Han vækker Pasquales 
nysgerrighed ved at skildre ham sin foregivne søster Sofronia, som har tilbragt sit unge liv i et kloster og er et 
mønster på alle kvindelige dyder (arie: Bella sicome un ’angelo). Pasquale bider på krogen, og da han triumfe-
rende meddeler Ernesto, at Malatesta vil skaffe ham (Pasquale) en kone (cavatine: Ah, un foco insolito), bliver 
Ernesto fortvivlet, da han tror sig svigtet af Malatesta, og indser, at han må give afkald på Norina (duet: Prender 
moglie?). Han udtrykker sin sorg (arie: Sogno soave è casto), mens hans onkel mumler noget bag i rummet.

Andet billede
Norina lader i en lystig arie sin muntre livsanskuelse komme til udtryk (recitativ: Quel guardo il cavaliero; arie 
Så anch ’io la virtù magica). Hun viser Malatesta Ernestos sørgmodige afskedsbrev til hende, hvori han medde-



ler at han, ude af stand til at sikre sin fremtid, må opgive at gifte sig med hende.
Malatesta lover at hjælpe hende. Han udtænker en plan: Hun skal selv optræde som hans dydsirede søster og 
indgå et pro forma-ægteskab med den gamle Pasquale for derefter ved alle slags plagerier at gøre ham mør  
(duet: Pronta io søn).

ANDEN AKT
Ernesto er ekstremt deprimeret og beslutter at rejse væk (recitativ og arie: Povero Ernesto ... Cercherò lontana 
terra).
Don Pasquale kan ikke længere vente på sin brud. Hun ankommer endelig ledet af Malatesta med ansigtet 
dækket af et slør. Don Pasquale er helt begejstret over sin dejlige forlovede (trio: Fresca uscita da convento).
En falsk notar ankommer og udarbejder ægteskabskontrakten, der sørger for ejendomsfællesskabet (kvartet: 
Fra da una parte). Der mangler kun et vidne.
Ernesto kommer lige ind for at tage afsked med sin onkel, inden hans rejse. Han genkender straks Norina, men 
Malatesta forklarer hurtigt strategien for ham. Straks efter kontrakten er underskrevet, viser den lille uskyldige 
pige sig som en tyrannisk furie, som driver Pasquale til fortviv lelse.
Hun forlanger at Don Pasquale fortsat beholder sin nevø i sit hus. Hun indkalder tjenerne, og kræver, at deres 
løn fordobles, og at flere ansattes.. Hun giver ordrer og forpligter sig til at kontrollere alt i huset. Don Pasquale 
er forfærdet og rasende (kvartet: Son tradito, son tradito).

TREDJE AKT
Første billede 
Tjenerne løber i alle retninger for at adlyde Norinas ordrer (kor: I diamondi, presto, presto). Norina vender op 
og ned på Pasquales hus, og hun strør hans penge ud til alle sider. Don Pasquale ser denne situation med frygt 
og indser, at af alle mands privilegier er den eneste, han har tilbage, at betale regningerne.
Norina, pyntet og dækket af diamanter, er ved at gå i teater. Don Pasquale vil stoppe hende, men hun griner 
af ham og ender med at give ham en lussing (duet: Signorina, in tanta fretta). Den gamle mand er så ulykkelig 
og fortvivlet, at selv Norina synes det er synd for ham. Hun rejser og lader ham finde et brev - det er skrevet af 
Ernesto som aftaler et hemmeligt møde med Norina. I   fortvivlelse indkalder Pasquale dr. Malatesta.
Tjenerne griner af den situation, hvor Don Pasquale har sat sig i (kor: Che interminabile andirivieni!).
Når Malatesta kommer ind i huset, udveksler han et par ord med Ernesto, der er villig til at spille komedien 
til ende. Malatesta fortæller Don Pasquale, at Norinas utroskab vil være en glimrende mulighed for at komme 
af med sin plageånd.  Han råder ham til at gå til mødet i haven (duo: Cheti, cheti), og gribe Norina på fersk 
gerning. 

Andet billede
Ernesto synger en serenade for Norina (serenade : Com’è gentil ), og når hun kommer ind, synger de begge en 
kærlighedsduet (duet: Tornami a dir che m’ami).
Don Pasquale og Malatesta overrasker de to elskende. Ernesto formår at flygte, og Norina hævder, at hun var 
alene. Don Pasquale, oprørt, giver Malatesta carte blanche for at bilægge sagen.
Malatesta sender bud efter Ernesto og fortæller ham, at Don Pasquale giver ham en pension på 4.000 ecu om 
året og velsigner hans ægteskab med Norina, bare han kan blive af med Sofronia. Nu åbenbares det, at disse 
to er en og samme person, men Don Pasquale er så lykkelig over at få fred, at han helt glemmer at blive vred 
over, at man har holdt ham så grundigt for nar. Stykket afsluttes med Norinas rondo (La moral di tutto questo).
Men han lærer snart hendes sande identitet. Han er så lettet over at finde sin fred og frihed, at han opgiver al 
modstand og velsigner sin nevøs ægteskab. 

Det var længe et mysterium, hvem der har skrevet teksten til »Don Pas quale«. På det klaverudtog, som Ricordi 
har udgivet, står der »Dramma buffa in tre atti di M.A.« Disse to bogstaver, der måske kan udlægges som 
»Maestro Anonimo«, er fejlagtigt blevet tydet som »Michele Accursi«; denne mand, som var italiener af fødsel, 



havde slået sig ned i Paris, hvor han i alle Donizettis sidste år fungerede som hans agent. Det menes at have 
været ham, der formidlede Donizettis forbindelse med librettisten Gio vanni Ruffini, som ligeledes var italiener, 
men af politiske grunde var flygtet fra sit fædreland. Ruffini udformede teksten til »Don Pasquale«, men han 
havde så kort tid til det, og Donizetti foretog egenmægtigt så store ændringer i den, at han foretrak at være 
anonym. Selve emnet er gammelt og kan føres tilbage til Ben Jonsons komedie »The silent Woman« fra 1609 
(senere benyttet af Stefan Zweig som grundlag for teksten til Richard Strauss’ »Die schweigsame Frau«). 

Det umiddelbare forbillede for Donizettis opera er en operatekst (»Ser Marcantonio«) af Angelo Anelli (1761-
1820), som i 1810 var blevet opført i Milano med musik af Stefano Pavesi (1779-1850). Det siges, at Donizetti 
skrev sin opera på 11 dage. Værket fik ved uropførelsen i Paris en venlig modtagelse og gik snart efter over 
alverdens scener. I vore dage virker de fleste af Donizettis seriøse operaer ret forældede, mens de komiske - og 
blandt disse først og frem mest »Don Pasquale« - stråler med uformindsket glans. - Musikken kan minde om 
Rossinis men har mindre brillans og mere menneskelig varme; secco-recitativerne er her afløst af orkester-re-
citativer.  Operaens eneste skønhedsfejl er den tunge messingblæserbesætning, som passer dårligt til musik-
kens lette og muntre karakter; ved opførelser lader den sig dog let reducere til 2 horn, 2 trompeter og 1 basun. 
- Herhjemme opførtes operaen for første gang på Hofteatret i København den 1. december 1844 af en italiensk 
operatrup. Der skulle gå 100 år, før Det kgl. Teater tog den op, men så blev den til gengæld en stor succes og har 
gået 107 gange i alt indtil sommeren 1994. I 1955 og i 2017 opførtes den på Den jyske Opera i Århus.


