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Konstancja 
młoda Hiszpanka 

Blonda 
jej angielska służąca 

Belmonte 
szlachcic hiszpański 

Pe dr illo 
jego służący 

Selim 
basza 

Os min 
nadzorca posiadłości baszy 
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STRESZCZENIE 

AKTi 
Belmonte w poszukiwaniu swej narzeczonej Konstancji, po r
wanej przez korsarzy, przybywa do Turcji i zjawia się przed 
pałacem baszy Selima, któremu została sprzedana Konstancja 
.i jej pokojówka Blonde. Podstarzały, lecz pełen wigoru T u
rek Osmin, zarządzający posiadłościami dostojnika, węszy 
jakiś podstęp i nie chce wpuścić intruza do pałacu. Hałas 

sprzeczki zwabia Pedrilla, służącego Belmonta, zakochanego 
w Blondzie, który zdołał już \ kraść się w łaski groźnego 

baszy. Po odejsciu Osmina Pedrillo opowiada Bclmontowi, 
że Konstancja wiernie czeka na niego, odrzucając wciąż. dowo
dy uczucia zakochanego w niej bez pamięci baszy Selima. 
Również Blonda wesołymi żartami zbywa zaloty podstarzałego 
Osmina i wraz ze swą panią z utęsknieniem czeka na wy
bawienie z niewoli. Gdy nadchodzi basza w towarzystwie 
Konstancji, Pedrillo przed tawia mu swego pana jako zna
komitego budowniczego. Podst~p udaje si~ i Belmonte, mi
mo oporu podejrzliwego Osmina wkracza w progi pałacu. 

AKT II 
Blonda, pełna temperamentu dziewczyna energicznie parali
żuje zakusy Osmina. Strapiony całkowicie Osmin odchodzi, 
zaś Blonda dodaje odwagi Konstancji, która tęskniąc za Bel
montem, poczyna już tracie nadzieję. Po odjeściu Konstan
<.·j i zjawia się Pedrillo z wiadomością, że B ·lmonle już przy-

był i okręt jego czeka na morzu niedaleko pałacu baszy. 
Blonda spieszy zanieść swej pani tę radosną wieść, Pedrillo 
zaś przygotowuje si~ do ostatecznej rozgrywki przeciwko chy
tremu Osminowi. Znając słabość Turka do zakazanych przez 
Mahometa trunków, obdarowuje go pękatą flaszką cypryj
skiego wina, do której uprzednio nasypał proszku nasenne
go. Gdy Osmin pociągnąwszy tęgo z flaszki upija się, a na
st~pnie usypia, w ogrodzie spotykają się obie zakochane pary. 
Akt II kończy się wspaniałym kwartetem, w którym wszyscy 
czworo snują marzenia o bliskiej już wolności. 

AKT ID 
Belmonte i Pedrillo przybywają nocą pod okna haremu, wzy
wając śpiewem Konstancję i Blondę. Po chwih wszyscy ucho
dzą spieszn ie w kierunku morza. Lecz oto drzwi pałacu 

otwierają się i staje w n.ich Osmin, który tymczasem zupeł
nie otrzeźwiał. Na jego wezwanie janczarowie ruszają w po
goń : po chwili zbiegowie zostają schwytani i postawieni przed 
obliczem rozgniewan go baszy. Osmin triumfuje. We wspa
nialej arii maluje sam przed sobą obrazy wyszukanych tortur 
jakie niezawodnie czekają zbiegów. Staje się jednak inaczej. 
Ich milosć, nie lękająca się nawet śmierci i chęt poświęcenia 
s ię - jedno dla drugiego - wzruszają serce baszy, który 
wspaniałomyślnie darowuje wszystkim czworgu upragnioną 
wolność., 
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