
G I U S T I N O 

Opera i 3 akter 

 

Musik av Antonio Vivaldi / libretto av NICOLÒ BEREGAN 

 

 

AKT 1 

 

Kröningen av Anastasio och hans bröllop med kejsarinnan Arianna firas i den 

dekorerade hallen i det kejserliga palatset i Konstantinopel. Festligheterna störs av 
nyheten att Vitalianos arme har korsat Bosporen och kommer att ockupera staden. 

 

Vitaliano dikterar fredsvillkoren: Arianna måste gifta sig med Vitaliano, annars blir det 
krig.  

Anastasio vägrar argt det förolämpande erbjudandet och förbereder sig för krig. Han 
går ut för att slåss inspirerad av sin kärlek till Arianna, (arian: Viva Arianna-Un vostro 
sguardo). 

 

Arianna bestämmer sig i sin tur för att riskera slagfältets faror och dela sin makes 
öde, (arian: Sole degl´occhi miei). Tyvärr blir hon tillfångatagen av Vitaliano.  

 

Vi förflyttar oss sedan ut på landet, där Giustino, en vanlig bonde, drömmer om att få 
byta sitt arbete mot en militär karriär och ära. Han sover och gudinnan Fortuna 
uppenbarar sig för honom till tonerna av ”Våren” (ur de fyra årstiderna av Vivaldi), 
och lovar honom ära, rikedomar och tronen om han vill följa sitt öde. 

 

Han vaknar och beslutar sig för att följa gudinnans väg. En möjlighet uppenbarar sig 
genast då Leocasta, som är syster till kejsar Anastasio, träder in förföljd av en björn. 

 



Giustino oskadliggör björnen och den tacksamma Leocasta tycker inte bara att han 
är snäll och modig utan också väldigt snygg. Hon bjuder honom att följa med till 
hovet, (arian: Nacque al bosco).  

 

På slagfältet avslöjar Anastasios general Amanzio en hemlig plan för triumf. 
Anastasio ser fram mot segern som ska återförena honom med Arianna, ( Vedro con 
mio diletto).  

Giustino, tack vare sitt intresse av Leocasta, är nu en kunglig soldat och går ut i strid 
med den kejserliga armen, ( Allor che mi vedro). 

I fiendelägret utanför stadsmurarna kallar Vitaliano sina män till strid, ( All´armi, o 
guerrier), med trumpeter och oboer. 

Han konfroteras nu med den tillfångatagna Arianna. Han ber om hennes kärlek, men 
hon avvisar honom argt.  

Till slut frustrerad av hennes avvisande och trohet till sin man, förlorar han tålamodet, 
(Vanne si, superba, va), och beordar att hon ska kedjas till en klippa och exponeras 
till ett köttätande sjömonster. Hon föredrar att dö framför att förråda Anastasio. 
Arianna sjunger ett resignerat och ömt farväl  

(Mio dolce amato sposo). 

 

AKT 2 

 

En klippig kust med ett stormigt hav. Ett skepp kastas upp på stranden och från det 
uppenbarar sig Giustino och Anastasio. Anastasio försöker hålla sin sorg inom sig vid 
förlusten av Arianna, (Sento in seno), och båda männen söker skydd. Ett 
skräckinjagande monster kommer upp från havet och simmar in från kusten. Arianna 
som är fastkedjad vid en klippa skriker till Gud om nåd (Numi, che il ciel reggete). 
Hennes klagan ekar bland klipporna och når Giustino som dödar monstret och gör 
henne fri. 

Anastasio och Arianna är glädjefyllt återförenade (duet: Mio bel tesoro). Stormen 
bedarrar och sjön blir stilla kompanjorerna tar skeppet för att segla hem med en stilla 
bris (Per noi soave e bella). 

Vitaliano återvänder till platsen för sin grymhet bara för att se att monstret har dödats 
mystiskt och Arianna har flytt. Han beslutar sig för att finna henne och vinna hennes 
tillgivenhet (Quel torrente che s'innalza).Tillbaka i palatset återhämtar sig Arianna i 
hovträdgården. Leocasta trötar henne men hon tänker på att hennes man svävar i 
fara och väntar hans återvändo med kärleksfylld längtan (Augelletti garuletti). 
Anastasio är segerrik och firar tillfångatagandet av Vitaliano (Verdi lauri) och lovordar 



Giustinos del i segern. Giustino ber om tillåtelse att fullborda deras triumf genom att 
besegra de återstående fiendestyrkorna (Su l'altar di questo Nume). Amanzio blir 
äcklad att en låg bonde kan åtnjuta sådana privilegier och tänker så frön av 
avundsjuka genom att föreslå till Anastasio att Giustino har anspråk på både hans fru 
och sin tron. Anastasio har mörka tankar ( Taci per poco ancora) och Ariannas 
väldiga lovord för Giustino verkar bekräfta dessa misstankar (Se all'amor, ch'io porto 
al trono). I en skog utanför staden förklarar Giustino och Leoncasta sin kärlek. Hon 
återvänder till hovet och Giustino är medveten om att lyckan nu vänder sig mot 
honom, men att han litar på sin egen styrka och bestämda vilja (Ho nel petto un cor 
sì forte) med en ovanlig och farlig stämma 

 

AKT 3 

 

Vitaliano har flytt från fängelset med sina soldater genom att klättra ned från ett högt 
torn och planerar sin hämnd (`ll piacer della vendetta`). Arianna förblir trogen men 
känner sig bekymrad och färvirrad vilket man hör i basgångarna i (Quell`amoroso 
ardor). Anastastins lynnighet är nu uppenbar och hans avundsjuka exploderar när 
Giustinos kommer med ett juvelprytt bälte son Arianna har gett honom i oskuldsfull 
tacksamhet för hans mod. Bältet var tidigare en gåva till Arianna från Anastasio. 
Anastasio beodrar att Guistino ska avväpnas, arresteras och dömas till döden och att 
Arianna ska bli av med sin titel. Giustino ger Leocasta ett ömt farväl och vid tanken 
på att förlora honom ber hon att hon antingen ska frigöras eller dö med honom. 
(Senza làmato ben) Giustino flyr med Leocastas hjälp och kommer till ett 
berglandskap där han åter igen somnar. Vitaliano kommer över honom och håller på 
att döda honom när en blixt från himlen öppnar berget och exponerar en bild på 
Vitalianos fader i en spöksiluett. En spökröst deklamerar att Giustino är Vitalianos 
förlorade bror som i barndomen stals ur sin vagga.Vitaliano känner igen 
födelsemörket på Giustinos arm och väcker honom och hälsar honom som sin bror. 
Giustinos övertygar Vitaliano att återföra Anastasio till tronen. Amanzino har 
nämligen under tiden utnämnt sig till kejsare och kastat ut den demoaliserade 
Anastasio. På tronen njuter Amanzio över sin succeartade intrig. (Or che cinto ho il 
crin dàlloro) Arianna och Anastasio kommer fram till honom i kedjor och blir dömda till 
skräckinjagande tortyr. När de förs bort ger ljudet av trumpeter och folkets röster 
tillkänna att Giustinos och Vitaliano kommer. Amanzio förs till fängelset och 
Anastasio och Arianne blir fria. Anastasio ber om förlåtelse för sin avundsjuka och 
grymhet. Han välkomnar Vitaliano som en vän på Giustinos uppmaning och när han 
får veta att Giustino är av kungligt blod belönar han honom med Leocasta och halva 
kungariket. Arianna och Anastasio förnyar sin kärlek i en duett (In braccio a te) och 
alla förenas i en glädjefylld slutkör. (Doppo i nembi) 

 

 

 
 


