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Libretto Lorenzo da Ponte 
Oryginalna wersja językowa 

Występują studenci Akademii Muzycznej: 
Fiordiłigi Katarzyna Trylnik, Marta Wyłomańska 

Dorabella Anna Radziejewska, Izabella Wnorowska 
Guglielmo Remigiusz Moniak, Artur Ruciński 

Ferrando Piotr Rafałko, Adam Zdunikowski (solista TW) 
Despina Barbara Zakrzewska, Dorota Laskowiecka 

Don Alfonso Mirosław Grabski, Krzysztof Szumański 
Orkiestra Teatru Wielkiego- Opery Narodowej 

oraz Chór Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej 

Kierownictwo muzyczn_e Reżyseria 
WŁODZIMIERZ PORCZYNSKI JITKA STO KALSKA 

Scenografia Przygotowanie chóru 
JOANNA PLAKIEWICZ KRZYSZTOF TEODOROWICZ 

Asystent dyrygenta Tomasz Łaskarzewski 
Asystenci reżysera LidiaJuranek,Jan Młodawski 

Naczelny inżynier Janusz Chojecki 
Kierownictwo produkcji dekoracji i kostiumów Bo~sław Synkiewicz 

Inspicjenci Marzenna Domagało, Andrze1 Wojtkowiak 
Dźwięk Iwona Saczuk, Małgorzata Skubis. Światła Zachariasz Kot 
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Portret Barbary Krafft ( 1819) 
Gesellschaft der Musikfreunde, Wiedeń 



Szano\VniPaństwo! 

W imieniu całej społeczności akademickiej AMFC pragnę wyrazić ogromną radość z po
wodu inauguracji \VSpółpracy pomiędzy Teatrem Wielkim -Operą Narodo\Vą a Akademią 
Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Przed wielu łaty współdziałanie obu instytucji przynosiło znaczące efekty artystyczne. 
Wyrażam przekonanie, iż dziś \Vłaśnie, \V nowych \Varunkach, bliska \VSpółpraca pomię
dzy placówkami artystycznymi kraju jest niezbędna. 
Wysoko cenimy sobie możliwość wystawienia na jednej z czołowych scen operowych 
Europy Cosifan tutte W. A. Mozarta, przedsię\Vzięcia będącego rezultatem pracy naszych 
pedagogów -wybitnych artystó\V oraz ich wychowanków 
Mamy nadzieję, iż obok walorów artystycznych oferujemy Państwu \Vartości, których prze
cenić nie sposób- młodzieńczy temperament i entuzjazm oraz gorące umiło\Vanie muzyki. 

Szano\Vni Państwo! 

Prof. Andrzej Chorosiński 
Rektor Akademii Muzycznej 

im. Fryderyka Chopina 

Obecna premiera opery Gosi fan tutte W. A. Mozarta jest wydarzeniem o szczególnym 
znaczeniu.jest to uwieńczenie długoletniej, owocnej współpracy Teatru Wielkiego z czo
łową polską uczelnią artystyczną. 

Współpraca ta rozpoczęła się w roku 1975 wystawieniem właśnie Gosi/an tutte i konty
nuowana była w następnych latach realizacjami takich oper, jak: Xerxes Haendla (1977), 
Damy i huzary Kamieńskiego (1980), Cosifan tutte (1982 i 1985), La verita in cimen
to Vivaldiego (1984), Flis Moniuszki (1991), Koronacja Poppei Monteverdiego (1992), 
a także koncertami pianistycznymi i \VOkalnymi. W ostatnich latach jednak całkowicie 
zanikła. 

Wspólną intencją Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Teatru Wiel
kiego -Opery Narodowej jest kontynuowanie realizacji dzieł sztuki operowej i muzycznej, 
stałe i systematyczne rozwijanie i wzbogacanie współpracy artystycznej. Nasze działania 
powinny i -jak wierzymy- będą nadał służyć kulturze narodowej. 

Akademia Muzyczna składa podziękowania 
firmie Makowski« Ład» Warszawa 
za przekazanie tkaniny na kostiumy 
do przedstawienia opery Gosi/an tu tle Mozarta, 
jako formy dorocznego stypendium 
dla młodych absolwentów Wydziału Scenografii ASP, 
przyznanego tym razem pani Joannie Plakiewicz. 

Jerzy Bojar 
p. o. Dyrektora naczelnego 

Teatru Wielkiego -Opery Narodowej 

AKT I. Odsłona 1. Don Alfonso zawzięcie dysputuje z dwoma młodymi oficerami, Ferrandem i Gugliel
mem, którzy wysławiają urodę i cnotę S\VOich narzeczonych. Don Alfonso kpi z nich po przyjacielsku 
i ostatecznie zakłada się z nimi twierdząc, że wierność kobiet zawsze jest wątpliwa. Młodzi ludzie zga
dzają się na zakład i postanawiają wypróbować wier!1ość swoich bogdanek. 
Odsłona 2. Dwie siostry, Fiordiłigi i Dorabełła, z miłością podziwiają portrety swoich narzeczonych; 
pierwsza -portret Guglielma, druga -Ferrand a. Pojawia się Don Alfonso i zawiadamia je, że młodzień
cy dostali rozkaz natychmiasto\Vego wyruszenia na wojnę. Gdy Ferrand o i Guglielmo nadchodzą, nastę

puje rozdzierająca serca scena pożegnania. 
Odsłona 3. Osamotnione siostry rozpaczają i tęsknią. Pokojowa Despina radzi im, aby szukały pocie
chy i rozrywki w godziwym towarzystwie. Siostry oburzone wychodzą z pokoju, a Don Alfonso z łatwo
ścią przekupuje Despinę i za jej pośrednictwem wprowadza do domu sióstr dwóch rzekomych Albańczy
ków, a w istocie ich narzeczonych w przebraniu. Dziewczęta nie rozpoznają swych adoratorów, 
a domniemani Albańczycy zaczynają się do nich zalecać . Zmieniają jednak obiekty swych westchnień 
i każdy zaleca się do narzeczonej drugiego. Siostry z oburzeniem odrzucają ich awanse i młodzieńcy są 
już pe\Vni, że zakład wygrali. 
Odsłona 4. Siostry zostają jednak poddane jeszcze cięższej próbie. Rzekomi Albańczycy wpadają do 
ogrodu i na ich oczach połykają truciznę niby to z rozpaczy, że miłość ich została odrzucona. Nadchodzi 
przebrana za lekarza Despina i za pomocą magnetyzmu leczy dwóch młodzieńców, którzy jednak we
dług słów Despiny ozdrowieją zupełnie dopiero wtedy, gdy panny ich pocałują. Siostry jednak pozosta
ją niewzruszone. 

AKT 11. Odsłona 1. Despina trwa przy S\VOim zamiarze zabawienia panienek pod nieobecność narze
czonych. Siostry godzą się wreszcie na rozmowę z Albańczykami. 
Odsłona 2. Dorabełła pierwsza daje się namówić. Przyjmuje od przebranego Guglielma złote serduszko 
jako symbol jego miłości , a sama daje mu w zamian medalion z portretem Ferranda. Fiordiłigi nie ule
ga tak łatwo. Chce nawet iść w przebraniu na wojnę za narzeczonym i zabrać ze sobą siostrę, ale osta
tecznie ulega miłosnym zaklęciom Ferranda. Obaj młodzieńcy, w obecności Don Alfonsa, rozmawiają 
z rozgoryczeniem o niewierności swych ukochanych, ale Don Alfonso zapewnia ich, że nie są one gor
sze od innych kobiet i że „tak czynią wszystkie". Des pina przynosi młodzieńcom wiadomość, że panny 
zdecydowały się poślubić ich, i to zaraz. 
Odsłona 3. Służba pod kierunkiem Despiny przygotowuje przyjęcie weselne. Despina przebiera się za 
notariusza i przynosi umowy ślubne, które odczytuje obu młodym parom. Właśnie w chwili, gdy narze
czeni mają złożyć swoje podpisy, marsz i chór oznajmia powrót żołnierzy z wojny. Panny są straszliwie 
zmieszane, a rzekomi Albańczycy kryją się, by po chwili powrócić w swojej właściwej postaci. Odkrywają 
umowy ślubne i zarzucają siostrom niewierność, ale Don Alfonso uspokaja wzburzonych młodzieńców 
i wszystko kończy się szczęśliwie. 
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PBK - dla kultury 

Jesteśmy dużym, solidnym bankiem. Pewnym finansowym 
partnerem. Bankiem europejskiego formatu. 
I dlatego właśnie rozumiemy, jak ważne jest 
dziedzictwo naszej kultury. 
To zaszczyt być jej mecenasem. 

Powszechny Bank Kredytowy SA 
w Warszawie 

Bezpłatna infolinia 0·800 25 800 
Internet http://www.pbk.pl 


