
VERBUM  NOBILE
(verbum nobile = słowo szlachcica)

Symbol ważności słowa danego przez polskiego szlachcica. 
Historia miłości dwojga młodych ze stanu szlacheckiego; pochwała siły prawdziwej miłości.

Szczęśliwe zakończenie akcji opery.

Opera w 1 akcie; 
Autor libretta - Jan Chęciński
Prapremiera: Warszawa, 01.01.1861

Osoby: Serwacy Łagoda, szlachcic - bas; Zuzia, jego córka - sopran; Marcin Pakuła, szlachcic - baryton;
Stanisław vel Michał, jego syn - baryton;  Bartłomiej - baryton; wieśniaczki i wieśniacy.

Akcja opery rozgrywa się w wiejskim majątku pana Serwacego Łagody.

Panowie  Serwacy  i  Marcin  dali  sobie  wzajemnie  słowo  szlachcica  (verbum  nobile),  
że gdy ich dzieci dorosną - młodzi pobiorą się. Dzieci dorastały nie znając się osobiście. Przypadek
sprawia, że ranny w wypadku powozu syn pana Marcina, dorosły Michał, trafia pod opiekę dorosłej
Zuzi  w  domu  pana  Serwacego.  Wstydząc  się  swojego  wypadku,  Michał  przedstawia  się  jako
Stanisław. Młodzi zakochują się w sobie.  Zuzia i Michał vel Stanisław nie wiedzą,  że są tymi,
których  małżeństwo  zaplanowali  ich  ojcowie.  Również  pan  Serwacy,  
nie rozpoznawszy syna przyjaciela, ostrzegł, że deklaracje miłosne nie mogą być spełnione, bo on
kilka lat temu dał swojemu przyjacielowi verbum nobile. Młodzi zdesperowani powtarzają, że chcą
się  pobrać.  Pan  Serwacy,  oburzony  oporem  obydwojga  młodych,  wypowiada  kolejne  verbum
nobile, że Zuzia nigdy nie zostanie żoną Stanisława. Po wielu nieporozumieniach i wzajemnych
oskarżeniach ojców o niesłowność,  wszystko wyjaśnia się,  gdy okazuje się,  że  Stanisław, to  w
rzeczywistości Michał. 

Libretto Verbum nobile, w odróżnieniu od tekstów poprzednich oper Moniuszki, takich jak
Halka  czy Hrabina,  nie  zawiera  akcentów  społecznych;  jest  zwykłym  obrazem  staropolskich
zwyczajów.  W  tej  historii  autor  z  życzliwym  uśmiechem  i  delikatnie  żartuje  
z niemożności cofnięcia raz danego słynnego "słowa szlachcica", które wypowiadano zbyt często i
zbyt  pochopnie.  Treść  opery  jest  banalna  i  naiwna,  a  Moniuszko  w  tym  przypadku  
nie  pokazał  pełni  swojego  talentu  i  możliwości  kompozytorskich.  Jednakże  nawet  w  tych
okolicznościach  kompozytor  umiał  stworzyć  operę  pełną  wdzięku,  na  wskroś  polską,  szczerze
narodową, która dociera do wyobraźni i uczuć ówczesnych Polaków.


