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Premiera opery „Cosi fan tutte" zro
dziła się w wyniku porozumienia pomię
dzy Dyrekcją Teatru Wielkiego i Rekto
ratem Państwowej Wyższej Szkoly Mu
zycznej w Warszawie. Wykonanie deko
racji i kostiumów, obsługę techniczną ca
łości oraz związane z tym koszty przejął 
Teatr Wielki, zaś realizacja muzyczno-sce
niczna opery jest dziełem PWSM. Poza 
dwoma przedstawieniami premierowymi 
w dniach 11 i 17 maja, dalsze spektakle 
odbędą się w czerwcu br. oraz w początku 
następnego sezonu. 

Mamy nadzieję, że to pierwsze zetknię
cie się młodych śpiewaków i muzyków 
z PWSM ze sceną operową, poprzez moż
liwość kilkakrotnego powtórzenia spekta
kl u przed naszą stałą publicznością na 
Scenie Kameralnej w Sali im. Emila Mły
narskiego, będzie pierwszą poważną próbą 
sił przed czekającym ich niebawem pod
jęciem zaszczytnego, lecz trudnego i od
powiedzialnego zawodu artysty-śpievtaka 
czy artysty-muzyka. 

Dyrekcja Teatru Wiell<iego 
w Warszawie 

RICHARD STRAUSS 

COSI FAN TUTTE 

O S<tatnia opera-buffo Mozarta Cos'i fan tutte 
przeżywała różne koleje losu i w odróż

nieniu od innych dzieł tego mist.rza oce
niana jest przez publiczność i kieroWl!lików 
scen operowych jako dzJ.eło nie-Lbyt udane. Pa
nujący ogólnie powierzchowny sąd o Cosi fan 
tutte brzmi w przybliżeniu następująco : opera 
ta, mimo wielu z.nakomitych fragmentów, jak 
np. pożegnalnego kwartetu w finale I aktu czy 
dwóch znanych arii Despiny - ogólnie biorąc , 

jest słabszym dziełem Mozarta. Nawet Richard 
Wagner sądził , że tak melodyjne :twykle frazy 
Mozarta tracą na brzmieniu z powodu słabego 
libretta, izwłaszcza w drugim akcie opery. Choć 
podzielam zdanie Wagnera. że libTetto opery 
nie jest zbyt interesujące, chciałbym jednak 
zauważyć. że - abstrahując od mało prawdo
podobnej treści opery - nie można ~wierdzić, 

iż tekst ten w epoce, w której powstał, pozba
wiony był wielu walorów. 

Dzieła wielkich mistrzów, które C'ZIY to w swej 
strukturze, czy treści miały również słabe frag
men•ty, były od dawna łakomym kąskiem dla 
kierowników scen operowych i reżyserów, Bar
dLiej niefrasobliwi spo!ród nich po prostu nie 
wystawiają sztuk, które nie wróżą. sukcesów 
kasowych, inn1 zaś, bardziej ;niebezpieczni, pre
parują, dzieło. aby je, mówiąc język1em teatru, 
„uratować'". 

W przypadku Cosi· fan tutte kierownicy mu·
zycz.ni scen operowych zgodnie z wypróbowaną 
rnetodą radzili sobie w ten sposób, że skreślali 
partie, które w ich ·pojęciu nie stały na pozio
mie godnym Mozarta. Skreślenia takie są szcze
gólnie eneri~icme w recytatywach, związanych 
wprawdzie z akcją opery, ale nie b~ących dla 
melomanów źródłem oczekiwanej uczty ducho
wej, choć właśnie w Cosi fan tutte partie owe 
Mozart opracował nader starannie i subtelnie. 

Eduard Devrient którego na ogół poprawny 
przekład Cosi fan °tutte :został częściiowo wyko
rzystany przez Hermanna Levi w jego realizacji; 
w Monachium, do tego stopnia nie wgłębił się. 

w dzieło Mozarta, że usiłował dla entuzjastów 
jego muzyki „uratować" niektóre urocze frag
menty opery. zmieniając nieco tekst libretta: 



frywolne fragmenty akcji przeks~tałcaj~" w coś 

zupełlJ'l.ie przeciwnego. Devrient po• .ow..ił 

rzecz na tyle powierzchownie, iż zup;!.,.p~ nie 
dostrzegł różnicy, jaką Mozart w sp.o tak 
genialny uwrdatnił przy opisie stanów ducho
wych szczerze postępujących postaci kobiecych 
oraz grających komedię obu mężczyzn, którzy 
za pollli>cą patetycznych zaklęć miłosnych i 
obłudnych wybuchów rozpaczy wystawiają na 
próbę wierność dam swego serca. 
Mówiąc o owych emfatyc2mych zaklęciach mi

łosnych , .należałoby zwrócić uwagę na wysoce 
oryginalną i wręcz humorystyczną · partię trą

bek. jaka towarzyszy tym fragmentom akcji na 
scenie. 

Devrient dał następnie dalszy dowód płytkie

go ujmowania dzieła, każąc Dorabelli śpiewać 

arię Fiordiligi. 'tak jakby wolno było - wobec 
wyjątkowego kunsztu charakteryzowania posta
ci , jakim odznaczał się Mozart - dowolnie 
zmieniać sposób wyrażania uczuć przez osoby 
uczestniczące w akcji i jak gdyby tak świetny 
psycholog jak Mozart sam dokładnie nie uwy
datnił ró:imicy charakterów sentymentalnej i 
uczuciowej Fiordiligi oraz żywej, pobudliwej 
i rzeczowej Dorabelli. 

Dorabella pierwsza zawierza obłudnym zaklę
ciom zalotnika, ale jest jednocześnie tą, która 
ból pożegnania i niepokój z powodu grożącej 

utraty rzekomo udającego się na wojnę uko
chanego uzewnętnmia w sposób tak przesadny, 
że uważny widz - jeśli nie jest melomanem 
starej daty, który pochłonięty melodią traci 
zdolność oceny innych elementów widowiska -
z łatwością domyśli się, że tak przesadnie i wy
lewnie demonstrowane przez nią uczucie może 
z łatwością ulotnić się lub przerodzić w nie
chęć lub nienawiść. 

Moza!'t, jeden z najwspanialszych twórców 
muzyki, nie przejawiał jednak - jak sądzono 
w epoce poprzedzającej Wagnera - wyjątko

wych talentów w dziedzinie dramaturgii. Co 
najwyżej w jednej z imponujących scen w Don 
Giovannim dostrzega s ię napięcie dramatyczne, 
jakie zresztą uważano w dawnych dobrych cza
sach za nieodzowne dla oddziaływania na widza. 

Niewątpliwą zasługą Richarda Wagnera i 
zmian, które wprowadził, jes.t to, że zarówno 
muzycy, jak i laicy są dziś wrażliwsi na bardziej 
subtelną akcję dzieła operowego. Nie cała jed
nak publiczność wyraża uznanie dla intymnej , 

psychologicznej, konsekwentnie prowadzonej i 
starannie wycieniowanej akcji bez wielkich wy
darzeń dramatycznych. Nie zawsze więc poklask 
znajduje dzieło opracowane starannie przy uży
ciu bogatych środków wyrazu , tak jak to wła
śnie uczynił Mozart w Cosi fan tutte, gdzie po
stacie akcji potraktował z subtelną iro.nią i hu
morem, parodiując sentymentalizm, a więc pre
zentując te cechy, jakie znajdziemy później w 
Spiewakach norymberskich, Cyruliku z Bagdadu 
i w Falstaffie Verdiego. 
Zasługę stworzenia sytuacji , w której Mozart 

mógł zaprezentować swoisty styl, przypisać na
leży Lorenzowi Da Ponte, autorowi libretta Cost 
fan tutte. Dzieło jego, abstrahując od kilku nie
prawdopodobnych sytuacji, zaliczyć należy do 
najlepszych tekstów operowych owej epoki , a 
w zakresie troski o przejrzystoś ć akcji i stronę 
psychologiczną przewyższa ono znacznie więk
szość innych tekstów oper Mozartowskich , z wy
jątkiem Fioara . 

Jeśli chodzi o bogactwo środków wyrazu mu
zycznego, kunszt Moz.arta osiągnął w Cosi fan 
tutte swe wyżyny. Opera ta stanowi nie tylko 
unikat wśród arcydzieł Mozarta, lecz jest też 

perłą muzycznej literatury komicznej w okresie 
poprzedzającym Spiewaków norymberskich Wag
nera. 

Jaka więc była przyczyna , że opera Cosi fan 
tutte nie znalazła dotychczas takiego uznania, 
jak Figaro, Don Giovanni czy Czarodziejski flet? 

Może stało się tak dlatego, że dzieło to poja
V(iło się w okresie, kiedy śpiewacy - czyniąc 

zadość wymaganiom publiczności - zanadto kie
rowali uwagę na trudru:iści interpretacyjne mu
zycznego stylu tego utworu , wskutek czego 
swoiście J?8rodystyczny styl opery komicznej 
Mozarta nie uwydatniał się w 'Sposób zgodny 
z intencjami kompozytora i autora libretta? 
Najjaskrawiej podkreślająca ten styl aria es
-dur Dorabelli w I akcie oraz arie b-dur Fer
randa i g-dur Guglielma w II akcie opery, z 
urzekającymi i pełinymi wdzięku recytatywami. 
były zawsze skreślane przez reżyserów. Uważano 

je po prostu za mniej wartościowe pod wzglę

dem muzycznym, gdy tymczasem w istocie są 

one szczególnie interesujące i cenne. 

Kierując się przeświadczeniem, że genialny 
Mozart lepiej wiedział, co pragnie wyrazić 

przez swe dzieło, niż niejaki pan Eduard De
vrient, i że jeśli dotąd opera Cosi fan tutte 



nie wywierała zamierzonego przez jej twór
ców efektu, to winić za to należy dotych
czas stosowane sposoby inscenizacji tego dzie
la - ówczesne kierownictwo opery w Mona
chium obrało za punkt wyjścia oryginał dzieła 

Mozarta oraz s umienny przekład tekstu doko
nany przez Hermanna Levi i przygotowało no
wą inscenizację tej opery. Celem tych wysiłków 

,było możliwie pełne uwypuklenie humorystycz
no-patetycznych i parodystyczno-sentymental
nych elementów tego dzieła w celu nie tylko 
pełnego zadowolenia wielbicieli muzyki Mozar
towskiej, lecz również stworzenia czarującej 

s ztuki scenicznej wyróżniającej się swoi: tym, 
oryginalnym stylem muzyczno-dramatycznym. 
Sukcesy tej inscenizacji sprawiły nam \vówczas 
wiele satysfakcji. Gdyby w naszych teatrach 
operowych wszys tko .działo się dobrze. dzieło 

to winno by w repertuarach wszystkich scen 
niemieckich zająć należne mu i od dawna za
służone honorowe miejsce. Ale ileż to honoro
wych miej sc św ieci dziś pustką! 

Richard Straus ~ 

Zawsze należałem do najgorętszych 
wielbicieli Mozarta i pozostanę nim 
do ostatniego mego tchnienia. 

Ludwig van Beethoven 

W rozwoju całej muzyki Zachodu 
nie ma zjawiska równie bezspornego 
jak wszec~~wiatowa i ponadczasowa 
wszechwładza Bacha i Mozarta, wła
dza, przed którą kulturalna ludzkość 
chyli głowę ze czcią. 

Hans Schnoor 

„ 

W ciągu półtora wieku utarło się zdanie, 
że Cosi fan tutte to piękna muzyka do libretta 
niedorzecznie głupiego, ale kiedy odkrytQ, że 

bardzo istotnym rysem teatru Mozarta jest jego 
ironia . pobłażliwa, choć i krytycznie uszczyp
liwa , nagle owa .,dziwna" komedia pomyłek 

otrzymała wysoki kurs. Dziś analityk teatru 
Moza,rta gotów jest wyżej stawić Cosi fan tutte 
niż Don Juana i Figara, a Richard Strauss na
leż.al do tych, którzy Cosi fan tutte uważali 

wręcz za .,wcielenie dramatycznie komedianckiej 
gen ialności Mozarta". Pełna nieprawdopodo-„ 
bieństw fabuła jest dla nich potwierdzeniem za
sadn iczej. pierworodnej . .irracjonalności" opery 
jako formy teatru. Don Alfonso, „filozoficznie'" 
uśmiechnięty sceptyk. stał się jakby insceniza
torem te j Judzkiej komedii, reżyserem , anima
tore~ kukiełek , które grają komedię o zmien
ności kobiet. Szczególne to kukiełki, powołane 

do ży cia muzyką. która tak dziwnie udaje 
„prawdziwą namiętność„. że czasem uderza rze
czywiśc i e w „prawdziwy ton tragiczny". 

W ciągu dwót '1 miesięcy napisana opera Cosi 
fa n tu rte weszła na scenę w styczniu 1790 roku. 
Na pi erwszą pró'bę orkiestrową zaprasza Mozart 
Haydn a i Puchberga, swych najlepszych i wy
próbowanych przyjaciół, jednego w dziedzinie 
ni eśmiertelnej sztuki. drugiego w dziedzinie 
spraw doczesnych. Opera. wystawiona w Burg
theat e:-. miała więcej uznania niż powodzenia. 
dano j ą w sezonie tylko dziesięć razy i wnet 
zdjęto z repertuaru. z powodu śmierci cesarza. 
Bądź co bądź był to protektor Mozarta. Nowa 
klęska ! Tylko że nie widzi jej jeszcze Mozart 
i lud zi s ię nadzieją, że nowy cesarz będzie mu 
życzl i wy. Już się otwierają wrota szczęścia 

jego wyobrażni.„ 

(„ .) Również honorarium dwustu dukatów za 
operę Cosi fan tutte otwiera Mozartowi piękne 
nadzieje. ale tymczasem, zanim je otrzymał, pi
sze do Puchberga: Wiedeń, 29 (}Tudnia 1789„ . 
W n a stępnym tygodniu dostanę z dyrekcji teatrit 
dwieście dukatów. Jeżeli może m i pan do tego 
czasu pożycz yć czterysta dukatów, to wybawi 



pan swego prz11jaciela... Gd11b11m nie musiai 
opŁacić na Now11 Rok aptekarza i lekarza ... Ust
nie opowiem Panu o intrygach Salieriego, z któ
r11ch jednak żadna nie odniosŁa skutku ... 

Cossi fan tutte miało uznanie z tego choćby 
tytułu, że było dziełem Mozarta - to jest symp
tomat jego ustalonej reputacji kompozytorskiej. 
Pisze wiedeński Journal· des Luxus und der 
Mode (179-0) : „Nasz teatr otrzymał nowe, znako
mite dzieło Mozarta, wczoraj wystawiono je po 
raz pierwszy w Cesarskim Teatrze Narodowym. 
Tytuł brzmi Cosi fan tutte ossia La Scuola 
degli amanti. O muzyce, zdaje się, wystarczy 
powiedzieć, że jest dziełem Mozarta." Ale z 
uznania, jakim darzy się nazwisko, Mozart !llie 
może żyć. Pisze znowu do Puchberga: Wiedeń, 

17 maja 1790 ... Wie Pan, w jakim jestem poło
żeniu. Słowem, nie znajdując prawdziw11ch przy
jaciót, muszę pożyczać u lichwiarzy. A że po
trzeba czasu, aby wśród tych niechrześcijańskich 
ludzi znaleźć jeszcze jakiegoś chrześcijanina, 

więc jestem chwilowo tak ogotocony, że muszę 
na wszystko prosić Pana, kochany Prz11jacielu , 
liy wspomógł mnie Pan, czym Pan może . „ 

Ale mimo rozpaczliwego położenia świta Mo
zartowi znowu jakiś miraż nowej nadziei - we 
Frankfurcie mają się odbyć uroczystości koro
nacyjne nowego cesarza. Jesienią roku 1790 je
dzie Mozart do Frankfurtu. 

Karol Stromenger - Mozart (PIW, 1962) 

Mozart stanowi w muzyce jeden z 
najtrudniejszych jej rozdziałów: po
nieważ jest doskonałością. Jedynie 
ucząc się możemy się doń zbliżyć. I ta 
nauka nie skończy się nigdy. 

Ermanno Wolf-Ferrari 

1 
} 

Ta opera, jak wspaniała bańka my
dlana, mieni się barwami bufonady, 
parodii, szczerego i udanego uczucia. 
Ale dołącza się do nich jeszcze barwa 
czystego piękna. Wieczorny blask 
piękna opromienia całą tę partyturę. 
Mozart darzy współczuciem obie swe 
ofiary, przedstawicielki słabej kobie
cości; inaczej niż stary Verdii w „Fal
staffie", spoglądający na miotanie się 
swoich postaci obojętnie i okrutnie, 
jak mieszkaniec Olimpu. W całym 
tym burleskowym wydarzeniu czuje
my tchnienie rzewnej tkliwości, która 
dźwięczy już w „Andante" uwertury. 

I każdemu, kto umie słuchać, owego 
osobistego zainteresowania Mozarta 
losami postaci nie zabraknie ani przez 
chwilę również i w tej najweselszej 
spośród jego oper-buffo. I nikt z tego 
powodu nie będzie uważał tej po
zornie najbardziej włoskiej ze wszyst
kich włoskich oper Mozarta za na
prawdę „włoską". Nie dlatego, że Mo
zart był Niemcem, lecz że był wielkim 
dramaturgiem, nie tylko wielkim 
„melodystą". 

Alfred Einstein 
„Opera-buffa Mozarta" 

(Fragm. artykułu) 

Uczucie, jakie budzi w nas muzyka 
Mozarta, jest jak spokojna myśl: jej 
prostota jest samą czystością; jest 
czymś stworzonym z kryształu; grają 
w niej wszystkie uczucia, ale jakby 
podniesione ku sferom niebiańskim. 

Andre Gide 



Zamiast widzieć w Mozarcie tylko 
jego „epokę", a jego samego jako upu
drowanego manekina, przechodzącego 
przez życie tanecznym krokiem, warto 
poznać świat jego muzyki, mądry i 
piękny ustrój tego świata; zamiast 
śpiewać i słuchać stale kilku tych sa
mych arii operowych - nie znając 
ich sensu scenicznego - warto poznać 
to CLJdownie zorganizowane zjawi
sko - teatr Mozarta, w którym te
niby marionetki dostojnej postawy 
albo trzepotliwego komizmu obdarzo
ne są przecie pełnym człowieczeń
stwem, a zawsze tętni w nich praw
dziwy puls sceniczny. 

Karol Stromenger 
„Mozart'', PIW 1962 

Ten jasny, promienny, piękny dzień 
pozostanie we mnie na całe życie. Ci
cho, jakby z oddali, dźwięczą mi jesz
cze czarodziejskie tony muzyki Mozar
ta. Tak odciskają się i pozostają w na
szych duszach owe piękne obrazy, któ
rych nie zatrze ani czas, ani żadne 
okoliczności, a które wywierają tak 
dobroczynny wpływ na nasze istnie
nie. Ukazują nam w ciemnościach te
go życia promienny, jasny, piękny 
kształt, w którym z ufnością pokłada
my nadzieję. 

Och, Mozarcie, nieśmiertelny Mo
zarcie, jakże wiele, jak nieskończenie 
wiele takich dobroczynnych obrazów 
jasnego, lepszego życia utrwaliłeś w 
naszych duszach! 

Franz Schubert 

COSl FAN TUTTE 

'Treść. opery 

AKT ł 

Od łona I 

Dwaj młodzi oficerowie, Guglielmo i Ferran
do, wy-sławiają urod~. wdzięk oraz cnotę swych 
bogdanek - Fiordiligi i Dorabelli .. --Starszy od 
nich i sceptycznie do pięknej połowy ludzkiego 

„rodu nastawiony Don Alfonso podrwiwa z ich 
zapalu i utrzymując, że na kobiecą wierność 

nigdy nie można lic;zyć , proponuje zakład : nie
chaj młodzie11cy zgodzą się wystawić swe na
rzeczone na próbę, a z pewnością przekonają 

się o ich niestałości. Ferrando i Guglielmo, pew
ni unuć obu dziewcząt. chętnie przyjmują za
kład. 

Od słon a 2 

Don Alfonso przystępuje do wprowadzenia w 
życie zamierzonego planu. Udaje się do domu 
Fiordiligi i Dorabelli. aby je zawiadomić, że 

ich narzeczeni otrzymali rozkaz natychmiasto
wego stawienia się w pułku, który właśnie wy
rusza na wojnę (aria Vorrei dir). Dziewczęta 

są z.rozpaczone i gdy zjawiają się Guglielmo i 
Fe~rando, następuje scena pożegnania. ujęta w 
formę wspaniałego kwartetu. 

Odsłona 3 

Obie s.iostry tęsknią za swymi narzeczonymi i z 
oburzeniem odrzucają radę pokojówki Despiny. 
aby w innym towarzystwie poszukały nieco po
ciechy i rozrywki (aria Dorabelli Ah, scostati). 
Don Alfonso jednak sam zamierz.a im owo to
warzy two narzucić i - przekupiwszy uprzed
nio Despinę - wprowadza do ich domu dwóch 
wielce przystojnych i bogatych cudzoziemców ze 
Wschodu, którzy natychmiast poczynają zalecać 
się do Fiordiligii i Dorabelli. Obu siostrom nie 
pnychodzi oczywiście do głowy, że ci rzekomi 
cudzoziemcy to Ferrando i Guglielmo, z których 
każdy \li przebraniu zaleca się do narzeczonej 
wego przyjaciela. aby w ten sposób wypróbo
wać ich stałość i wierność. Fiordiligi (aria Come 



scogLio) i Dorabella wychodzą jednak zwycięsko 
z pierwszej próby i, ku skrytej radości Fer
randa i Guglielma, odrzucają zaloty rzekomych 
cudzoziemców. 

Odsłona ~ 

Dziewcząt nie jest w stanie wzruszyć nawet 
fakt, że obaj egzotyczni goście, zrozpaczeni ich 
nieczułością zażywają truciznę, której skutek -
jak stwierdza przebrana za lekarza Despina -
zniweczyć może tylko pocałunek. 

ĄKT II 

Odsłona 

Dopiero po długich namowach ze strony Des
piny Fiordiligi i Dorabella godzą się na chwilę 
rozmowy z „cudzoziemcami''. 

Odsłona 2 

Obie siostry ulegają w końcu miło nym za
klęciom rzekomych egzotycznych przybyszów i 
ostatecznie nawet zgadzają się ich poślubić. Fer
rando i Guglielmo są, oczywiście, zrozpaczeni 
niewiernością swych bogdanek, lecz Don Alfon
so pociesza ich, że Fiordiligi i Dorabella nie są 
w gruncie rzeczy gorsze od ffnnycti , bowiem: 
cosi fan tutte - tak czynią wszystkie. 

Odsłona 3 

Następuje arcyzabawna scena zaślubin Fiordi
ligi i Dorabelli z cudzoziemcami którzy w mo
mencie, gdy przebrana za notariusza Despina 
podsuwa im do podpisania kontrakty ślubne, 

wymykają się, gdyż równocześnie słychać syg
nały powracających z wojny żołnierzy. Egzo
tyczni goście pojawiają się znowu, lecz już jako 
wracający z pola bitwy Ferrarndo i Guglielmo. 
Czynią oni, oczywiście, gorzkie wyrzuty swym 
wielce skonfundowanym narzeczonym, lecz zno
wu Don Alfonso uspokaja dch wzburzenie 
i wszystko kończy się szczęśliwie. 

Odznll(•zony Orderem Sztandaru Pracy I klasy 

Kierownik artystyczny Dyrektor 
ANTONl WICHEREK ZDZISLAW SLIWIIl<SKI 

SALA IM. EMILA MŁYNARSKIEGO 

Przedstawienie w wykonaniu studentów 
Wydziału Wokalnego i Instrumentalnego 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY 
MUZYCZNEJ W WARSZAWIE 

Wolfgang Amadeus Mozart 

COSI FAN TUTTE 
ossia La scuola degli aman<ti 

(Tak czynią wszystkie , czyli Szkoła kochanków) 

Opera komiczna w dwóch aktach 
Ldbretto LOTenzo da Ponte 

Przekład Włodzimierz Ormicki 

Kierownictwo muzyczne 
STANISŁAW WISŁOCKI 

Reżyseria WŁODZIMIERZ GOŁOBÓW 

Scenografia LILIANA JANKOWSKA 

Fiordiligi 

Dora bella 

Osoby 

l młode damy z 

I 
Ferrary, siostry 
zamieszkale w 
Neapolu 

Barbara Rusin 
Kr11st11na W11socka 

Ewa Podleś 

Rvszarda Racewicz 

Guglielmo, naczeczony Fiordiligi Leszek Zawadka 

Ferrando, narzeczony Dorabelli Zbigniew Mizdrak 

Waldemar Rzeńca 

Despina. pokojówka 

Don Alfonso, stary filozof 

Służący 

Elżbieta Fuglewicz 
Maria Pawlowska 

Dariusz Niemirowicz 
Maciej Witkiewicz 

Leszek Grudzień 
Adam Watas 

Miejsce czas akcji: Neapol w wieku XVII 

Chór Wydziału Wokalnego 
i Orkiestra Symfoniczna 

Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Warszawie 



Przyrrotowanie solistóv.: 
Jt!rzv, GGcuk, Maria PrituLo.k 

A'Systenci dyrygenta 
Jacek Kasprzyk, Zbigniew Szab!e'W$ki 

Asystenci scenografa 
Maria Karnkowska, Jutiusz Zamecz11ik. 

Wanda Żukowska-Waszak 

Im1picjent Jadwiga Burszt11nowicz 
Swia'tł-0 Stanislaw Zięba · 

Kierownictwo dzialu sceny inż. Mirosław Ł1tsik 

Główny brygadier sceny Stefan Makowsk i 

Premiera dnia ł J i l 7 maja 1975 r. 

W A RSZAWA 

·, 

Artykuł Richarda Straussa. oraz fragment arty
kułu Alfreda Einsteina zaczerpnięto z programu 
Deutsche Staatsoper w Berlinie. 

Przełożyli : Mieczysław Jakubowicz (1) i Z. K. (Il) 

Streszczenie libretta opracowano wg Przewoc!
nika operowego Józefa Kańskiego. 

Wydawca 
TEATR WIELKI W WARSZAWIE 
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