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Powody, dla których nieśmiertelne dzieło Mo
zarta Cosi fan tutte po wielu latach znów wra
ca na nasz afisz? Jest ich wiele. 
Po pierwsze - tradycja. W latach trzydziestych 
ubiegłego stulecia mistrzowsko zrealizował je 
w Poznaniu prof. Zygmunt Latoszewski z legen
darną Jadwigą Fontanówną, zachwycającą Despiną 

i Olgą Olężną, bezkonkurencyjną Fiordiligi. 
Po drugie - rocznica. Nasz spektakl wchodzi do 
repertuaru na kilka miesięcy przed 250-leciem 
urodzin Wolfganga Amadeusza <27 stycznia 1756) 
i oby jak najdłużej bawił nas i zachwycał. 

Po trzecie - debiut operowy Grzegorza Jarzyny , 
młodego reżysera podbijającego obecnie swoimi 
spektaklami Warszawę, Wiedeń, Nowy Jork, Pa
ryż, Londyn, Moskwę i St. Petersburg, że nie 
wymienię mniej ogromnych, a jakże teatralnie 
prestiżowych miast na całym świecie. 
Po czwarte - śmiała próba zderzenia operowej 
klasyki ze współczesną interpretacją. Że ry
zykowna? Proszę o zaufanie i cierpliwość. 

Kolejne pokolenie twórców teatralnych ma pra
wo na nowo spojrzeć na repertuar i tradycję. 

Jarzyna stał się jego wybitnym przedstawicie
lem. Będę zabiegał o kredyt dla talentu, pasji 
i odwagi. 
Ze swej strony namawiam Artystę do podjęcia 

dalszych prac dla teatru operowego. 
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Asysten ci reżyser a Krzys tof Szaniecki, Paweł Kulka 

FIO RDIL IGI Iwona Hossa I Roma Jakubowska-Handke 

DO RA BELLA Galina Kuklina I Monika Ledzion 

GUGLIELM O Adam Szerszeń I Jaromir Trafankowski 

FERR ANDO Piotr Friebe I Adam Zdunikowski 

DESPINA Wioletta Białk I Barbara Gutaj I Natalia Puczniewska 

DON ALFONSO Dariusz Machej I Andrzej Ogórkiewicz 

Orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu, statyści 

AKT I 
Wieczorem w portowej dzielnicy rozrywki prze
chadzają się młodzi mężczyźni. Dwaj młodzi 

oficerowie, Guglielmo i Ferrando, bliscy odda
niu się erotycznym pokusom, sztucznie wmawia
ją sobie zalety swoich dziewczyn - Fiordiligi 
i J>orabelli, miejscowych sióstr, zachwalając 

ich wierność i urodę. !>on Alfonso, doświad

czony sutener, wyśmiewa się z ich infantylnej 
naiwności i proponuje zakład mający potwier
dzić jego tezę, że nie ma stałości i wierności 

wśród kobiet. Ambitni kawalerowie nie mają 

wątpliwości co do uczciwości swoich niedawno 
poznanych kobiet i przystają na układ, który 
podda próbie wierność sióstr - w ciągu doby 
mężczyźni są do dyspozycji !>on Alfonsa i decy
dują się wykonywać jego wszystkie polecenia. 
W innej części miasta w jednym z ekstrawaganc
kich sklepów, Fiordiligi i J>orabella oddają 

się w swej próżności robieniu zakupów. Tam 
też nachodzi je świetnie znający najróżniej

sze intrygi miłosne !>on Alfonso i informuje, 
że ich narzeczeni otrzymali rozkaz natychmia
stowej wyprawy na wojnę razem ze stacjonu
jącym w pobliżu pułkiem. Podczas pożegnania 

zrozpaczone dziewczęta inscenizują wzrusza
jącą i egzaltowaną scenkę wszechogarniającego 

cierpienia i tęsknoty. 

W domu pozbawiona wstydu i pruderii pokojów
ka Despina namawia swoje panie, aby jak naj
prędzej znalazły sobie pocieszenie w silnych 

ramionach nowych kochanków i w ich towarzy
stwie oddały się rozrywce. Siostry z obłudą 

ukrywają oburzenie i odrzucają pomysły służą

cej. Don Alfonso w porozumieniu z przekupioną 
przez niego Despiną wprowadza do domu sióstr 
dwóch zamaskowanych amantów. 
Tymi ekscentrycznie wyglądającymi młodzieńca
mi są Ferrando i Guglielmo, z których każdy, 

korzystając z przebrania, zaleca się do na
rzeczonej swojego przyj ac ie 1 a, aby wypróbo
wać jej wierność- Fiordiligi i Dorabella, ku 
satysfakcji narzeczonych, wychodzą zwycięsko 

z pierwszej próby odrzucając zaloty kochanków. 
Chcąc przechytrzyć Don Alfonsa, mężczyźni de
maskują się przed siostrami. Świadome intrygi 
Don Alfonsa nadal odgrywają swoje role zasła
niając się konwenansami i po raz drugi odci
nają się od patetycznych dek 1 a racji miłości 

lub śmierci- Przerażone śmiałością kochanków 
wzywają na pomoc Despinę. która przebrana za 
lekarza daje instrukcje, jak przywrócić do 
życia martwych zalotników. 

AKT II 
Podekscytowane siostry udają się do nocne
go klubu, by pozbyć się zahamowań i poddać 

ostatecznej próbie swoje tłumione namiętno

ści. Podczas zaaranżowanego przez Don Alfonsa 
spotkania w klubowym ogrodzie, jako pierw
sza ulega Despinie młodsza siostra Dorabella 
i podczas .romantycznego" spaceru całkowicie 
oddaje się namiętnemu Guglielmowi. Ferrando 
dowiadując się od przyjaciela o niewierności 
swojej wybranki, wpada w rozpacz. Zdruzgota
ny kochanek znajduje pocieszenie w ramionach 
przeżywającej zdradę Guglielma Fiordiligi, 
której dowodów o niestałości partnera dostar
cza Don Alfonso. Wściekłość Guglielma łagodzi 
triumfujący Don Alfonso tłumacząc przyjacio
łom, że Fiordiligi i Dorabella nie są gorsze 
od innych, bowiem ... tak czynią wszystkie! 
Don Alfonso wciela w życie do końca swój plan 
- udało mu się rozbić źle dobrane, wedle jego 
mniemania, pary i doprowadzić do finału, w któ
rym Despina udziela szczęśliwie skojarzonym 
kochankom ślubu. 
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Do Cosi fan tutte przylgnęła opinia dzieła 

zwichniętego, dziwnie asymetrycznego, w którym 
znakomita muzyka Mozarta tkwi w jednym orga
nizmie z jakoby marnym, błahym i zupełnie nie 
przystającym do tej muzyki librettem. Napisał 

je ten sam da Ponte, który zaledwie kilka lat 
wcześniej stworzył wspólnie z Mozartem ~ 
~ i Don Giovanniego, dzieła, które spo
tykała także pewna krytyka, nigdy jednak tak 
radykalnie nie oddzielała ona wspaniałej mu
zyki od byle jakiej rzekomo akcji dramatycz
nej, budowanej przez słowa. Cóż więc się stało 

- czyżby da Ponte nagle stracił talent, wy
czucie muzyki i wyobrażenie sceny, a Mozart, 
tak skądinąd czuły na punkcie librett swoich 
oper, zgubił orientację pozwalającą odróżniać 
wartościowe - z punktu widzenia kompozytora 
- dzieło od literackiej miernoty? Oczywiste, 
że odpowiedż musi być przecząca, może więc nie 
zawinił włoski librecista, lecz zmieniające 

się gusty publiczności i krytyki? 
Ta odpowiedż wydaje się bliższa prawdzie, je
śli uświadomimy sobie, że opera, wystawiona 
po raz pierwszy w styczniu 1790 roku <to za
ledwie kilka miesięcy po wybuchu Rewolucji 
Francuskiej!), bardzo szybko została skon
frontowana z nowym gustem i nową publiczno
ścią, która preferowała sentymentalną czułość 
w relacjach między ludźmi, a także fascynowała 
się romantyczną widowiskowością i historiami 

pełnymi różnorakich tajemnic. Wobec takiej 
zmiany gustów i oczekiwań znakomicie bronił 

się Don Giovanni, z demonicznością tytułowego 
bohatera i przedziwnym kontrastem metafizyki 
i frywolności, jako tako mogło się obronić 

Wesele, między innymi dzięki subtelnie opowie
dzianym historiom miłosnym. Musimy wreszcie 
szczerze przyznać, że ~ opera o niewier
nych siostrach, które spotyka kara?, nagro
da? w postaci małżeństwa, poprzedzonego całym 
szeregiem kunsztownie zainscenizowanych zdrad 
i pozorów wierności nie mogła zostać zaakcep
towana w epoce, która z największym upodo
baniem przedstawiała miłość nieszczęśliwą 

i wierną aż po grób. Nie znaczy to oczywiście, 
że ostatnia opera Mozarta i da Pontego nigdy 
nie wróciła do .łask" - jest chyba wręcz prze
ciwnie i ostatnie dziesięciolecia można uznać 
za czas bardzo udanego powrotu ~ na liczne 
sceny operowe naszego kontynentu. Jednak nie 
sprawą wystawień tego dzieła chcę zająć uwagę 
Czytelników, lecz jego dramatyczną i teatral
ną naturą. 

Da Ponte lubił sięgać po historie sprawdzone 
literacko - ~powstało na kanwie słynnego 
dramatu p. Beaumarchais, Don Giovanni wyrósł 

z licznych hiszpańskich opowieści o zwodzi
cielu z Sewilli, utrwalonych w dramacie także 
poza Hiszpanią, przez Moliera. A ~, czy ma 
swój wyraźny literacki pierwowzór? Tu sprawa 
komplikuje się, gdyż trzeba byłoby wypisać 

całą listę opowieści naszego kręgu kultury, 
zapisanych lub stworzonych przez Owidiusza, 
Ariosta, Bocaccia, Tassa i wielu innych auto
rów. Można już w tym momencie nabrać podejrze
nia, że ~, dzieło, które trudno skonfron
tować z konkretnym, jednym wzorem literackim, 
w którym po raz kolejny zostaje opowiedzia
ny jakiś wariant historii o niewierności ko
biet, zostało wyposażone w coś, co pozwala 
tym różnorakim opowiesc1om nadać jednolity 
sens. Aby przybliżyć sobie to .coś", wejdź

my w akcję sztuki i postarajmy się zrozumieć 

pewien historycznie odległy świat mentalności 
i postaw, niekoniecznie we wszystkim zgodnych 
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z postawami i zapatrywaniami naszych czasów. 
Wyobraźmy sobie, źe przygoda z ~ jest ni
czym wyprawa na wielkie wakacje, odejście od 
codziennych przyzwyczajeń trybów. r, jak 
zdarza się w trakcie prawdziwie pięknych wa
kacji, kiedy poznając rzeczy nieznane i obce 
codziennemu pojmowaniu świata jednocześnie za
czynamy inaczej rozumieć pozostawioną gdzieś 

daleko codzienność, tak i dzięki lltl mamy 
szansę dowiedzieć się czegoś o swoim własnym 

świecie . Wszelako, nic tu nie jest proste 
i dosłowne, a poza tym nie da się tej podróży 
odbyć na skróty ... 
Dwie siostry CDorabella i Fiordiligil, dwaj 
młodzi mężczyźni, ich narzeczeni Cferrando 
i Guglielmo), dwoje ludzi starszych od wspo
mnianej czwórki <Don Alfonso i Despinal sta
nowią cały zestaw postaci tej opery, czynnie 
uczestniczących w akcji. Sześć postaci .(Qtl 
przypomina słynną sztukę Pirandella (~ 
postaci w poszukiwaniu autora). Co prawda nie 
szukają one autora, jednak ruch, w jaki zosta
ją wprawieni w tej operze wszyscy bez wyjątku 
dowodzi jakiegoś niepokoju i potrzeby odnale
zienia - wszelako czego? Załóżmy, źe podobnie 
jak odbiorca tej opery, tak i jej bohaterowie 
przeżywają jakieś wielkie wakacje, zdarzenia, 
które tyleż ekscytują nowością, co kierują 

myśl ku życiu sprzed podróży. 
Sztuka otwiera się dość gorączkową dyskusją, 

w której dwaj młodzi mężczyźni zapewniają 

Don Alfonsa o wierności swoich narzeczonych. 
„Moja Dorabella tak by nie umiała", śpiewa 

Ferrando i są to pierwsze słowa tej opery 
które upewniają nas, że już wcześniej toczyła 

się jakaś gorąca dysputa, w czasie której Don 
Alfonso musiał przytaczać przykłady „takiego" 
postępowania kobiet, a co więcej, te przykła 

dy uogólniał tak, by dotyczyły także Dorabel
li i Fiordiligi . „Cosi fan tutte" - tak czynią 
wszystkie, słyszymy kilkakrotnie w tej operze, 
w jej węzłowych momentach dramaturgicznych 
i emocjonalnych. I rozlega się to w niesłycha
nie „włoskim" miejscu, na tarasie kawiarni, 
przywołującym nastrój ciepła, lekkości i swe-

body tak intensywnie, że wierzyć się nie chce, 
by naprawdę mogło dojść do pojedynku między 

młodymi amantami a wyrazicielem sceptyczne
go poglądu na temat wierności kobiet . Jednak 
ta szermierka słowna naprawdę może przeJsc 
w prawdziwą walkę i wtedy Don Alfonso proponu
je młodzieńcom zakład - o sto cekinów - który 
w ciągu jednej doby pozwoli rozstrzygnąć, ile 
warte są ich narzeczone. Guglielmo i Ferrando 
przyjmują warunki, odgrywają przed ukochanymi 
scenę nagłego wyjazdu na wojnę, po czym wra
cają w przebraniu (jako Albańczycy, wówczas 
miało to posmak egzotyki i nadawało pewien 
rys orientalny! l. Zakład wwiódł ich na dro
gę, która wyprowadzi tych młodych mężczyzn 

ze stanu nieco zapalczywej i spontanicznej 
formy istnienia, a doprowadzi do stanu, który 
pomogą nam zdefiniować dalsze wypadki, jakie 
zaszły w akcji tej opery. A może bardziej niż 
zdarzenia, które układają się w dość banalny, 
choć sensacyjny schemat, ważniejsze okażą się 
motywy postępowania postaci i ich przemiany. 
Na planie zdarzeń jest bowiem tak, że przebra
ni - i nierozpoznani ani przez narzeczone, ani 
przez służącą Despinę ! - mężczyźni uderzają 

w zaloty, tyle źe nie do swoich ukochanych , 
tylko każdy z nich do „tej drugiej". Udają 

próbę samobójstwa z miłości CDespina w prze
braniu lekarza „leczy" ich głośną wówczas 
w całej Europie metodą Mesmera!) i zdobywają 

uczucia panien, co ma doprowadzić do rychłego 
ślubu . W momencie przygotowań weselnych „wra
cają" jednak z wojny prawdziwi narzeczeni, 
i po zrozumiałym przerażeniu panien, a następ
nie odkryciu przed nimi całej intrygi, ślub 

nastąpi, tyle, że pary wracają do pierwotne
go, poznanego przez nas na początku pierwsze
go aktu układu : Dorabella i Ferrando, Fiordi
ligi i Guglielmo. Czy jednak jest to na pewno 
ten sam układ? I po cóź było przemierzać całą 
drogę, żeby poślubić tę samą osobę, z którą 

zamierzało się wziąć ślub na początku? 
Tak przedstawiony schemat akcji wygląda na 
banalną maskaradę, w której mężczyźni udają 

kogoś innego, a potem powracają do prawdziwej 
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tożsamości. Sprzyjają temu warunki - włoskie 

ciepło, kawiarnia i ogród nad morzem, otwarte 
na przestrzeń pokoje, w których rozgrywa się 

akcja to przecież rozpoznawalna także dziś 

Ci jakże dobrze znana osiemnastowiecznej wi
downi) .włoskość" jako synonim lekkości i nie
frasobliwego szczęścia, arkadii życia opar
tego na intuicji i spontanicznych odruchach. 
I właśnie tę formę życia, a nie tylko wier
ność dwóch sióstr, poddaje w wątpliwość Don 
Alfonso, wyprowadzając ich narzeczonych ze 
stanu szczęśliwej nieświadomości w imię wie
dzy o istocie życia, czyli o jego naturze. To 
nieomal słowo-emblemat, charakteryzujące Don 
Alfonsa jako .filozofa" w oświeceniowym rozu
mieniu, człowieka sceptycznego, dociekliwego, 
weryfikującego wszelkie przekonania w opar
ciu o ich zestawienie z .naturą", oznaczają

cą swoisty .układ rzeczy", obiektywny stan, 
z którym rozumny człowiek liczy się i bada 
jego mechanizmy. Celem jest życie pozbawio
ne złudzeń, racjonalne i dzięki temu szczę

śliwe .• Do wszystkiego należy podchodzić fi
lozoficznie", stwierdza Don Alfonso w jednej 
z ostatnich scen drugiego aktu, a w samym 
zakończeniu opery, niewątpliwie z jego ini
cjatywy, śpiewają wszyscy: .Szczęśliwy czło

wiek, który bierze wszystko z dobrej strony, 
i w zmiennych kolejach życia kieruje się ro
zumem. Co innych zwykle przywodzi do łez, dla 
niego bywa powodem do śmiechu, a pośród świata 
wirów pogodny odnajduje spokój." 
Zakład, jaki sceptyczny filozof zawarł z mło
dzieńcami był więc w istocie rodzajem matema
tycznego dowodu, który dobry matematyk kończy 
triumfalną konstatacją o zgodności własnych 

działań z tym, co .było do okazania". W tej 
sztuce .okazana" została zasada praw natu
ry, nikogo nie omijających. Pozostając w krę
gu bliskich tamtych czasów symbol i można by 
powiedzieć, że nad włoską kawiarnią i nad
morską plażą zaświeciło nowe słońce - Słońce 

Rozumu, oświetlające jaskrawo obiektywną 

prawdę o człowieku, oddzielające prawdę od 
złudzeń. 

Dziewczyny, do których zalecają się atrak
cyjni .Albańczycy" nie od razu ulegają ich 
urokowi, lecz przy tej okazji dość szybko wy
chodzi na jaw różnica ich charakterów. Dora
bella ulega stosunkowo łatwo prawdziwemu na
rzeczonemu siostry, on zaś (czyli Guglielmo! 
dryfuje od pełnej lojalności wobec zdradzo
nego przez Dorabellę przyjaciela do z trudem 
ukrywanego poczucia triumfu C .ot, taka mała 

różnica, nie mówię, żeby się chwalić, zacho
dzi między nami ... " I nad Ferrandem. Fiordi
ligi jest .trudniejsza" od swojej siostry 
i stąd (chwilowe) poczucie triumfu Guglielma, 
tym bardziej jednak zdradzony przez Dorabel
lę Ferrando zabiega o jej względy. Fiordi
ligi, broniąc się, zamyśla nawet wyprawę do 
wojska, w przebraniu żołnierskim. Zdumiewają
ce jednak, że zamierza ubrać się w ... strój 
Ferrand a, a nie swojego narzeczonego. Zrywa 
z głowy kobiece ozdoby, zakłada kapelusz Fer
randa i doświadcza osobliwego poczucia zmia
ny tożsamości (.Ledwo się rozpoznaję!", woła 

w scenie 12 II aktu). Nie sądzę, by Fiordiligi 
w tym momencie .stawała się" Ferrandem; jest 
raczej tak, że strój służy jej jako .zastęp

ca" mężczyzny, który nieodparcie ją pociąga. 

Ten strój pozwala, mentalnie i fizycznie, od
czuć jego bliskość. I dopiero w żołnierskim 
ubiorze Ferranda Fiordiligi ogłasza kapitula
cję (.Okrutniku, zwyciężyłeś" I, podkreślając 

uległość erotyczną stosowaną często w dawnej 
poezji miłosnej metaforyką .militarną". Fior
diligi nie godzi się na zaloty .Albańczyka" 

łatwo i bezrefleksyjnie, wysoko ceni własną 

wierność i szczere przywiązanie do narzeczo
nego. I szybko zakochuje się w innym. 
Słońce Rozumu jest bezlitosne: cosi fan tut
te ... , oddziela jawę od złudzeń, pokazuje, 
jak trzeźwo rozpoznawać rzeczywistość. Wło-

skie słońce ogrodu kawiarnianej werandy 
oświetla po swojemu: dziewczyny naprawdę po
kochały .Albańczyków", tak jak prawdziwie ko
chały narzeczonych i w tym względzie nie ma 
w tej operze podziału na „prawdę" i „złudze

nia" Nie jest zupełnie jasne, czy wypełnienie 
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zakładu nie pozostawiło uczuciowego przywią

zania do „nowych" narzeczonych w wiadomości 
mężczyzn ... Wszystko to intuicyjne, zmysło

we, naiwne, wreszcie zgodne z naturą - ależ 

tak, to przecież chce wykazać Don Alfonso. Pod 
Słońcem Rozumu znajdujemy prawdę o straconych 
złudzeniach na temat kobiecej natury. Pod wło
skim słońcem dramatycznie rodzą się i pękają 

uczucia, powroty w „to samo" miejsce na ma
pie emocji wydaje się bardzo problematyczne, 
a końcowe zaślubiny, zawierane w akcie kapi
tulacji wobec praw natury i pozbawione prze
baczenia niezbyt dobrze wróżą. Da Ponte stwo
rzył rzeczywistość o dwóch poziomach, próżno 

jednak przykładać do nich miarę „fałszywej" 

powierzchni i „prawdziwej" głębi. I dlate
go zamiast metafory „geologicznej" proponuję 

metaforę „solarną" - Słońce Rozumu oświetla 

w tej operze złudzenia i uroszczenia ludzkich 
namiętności, włoskie słońce pokazuje ich dra-
matyczny autentyzm i 
czeń rozumu, który 
złożone sprowadzić 

obnaża miałkość urosz
pragnie wszystko to, co 
do jednolicie prostego. 

I nie chodzi tu o proste przeciwieństwo „ro
zumu i uczucia", choć tego właśnie - niesku
tecznie! - domagali się od ~ dziewiętna
stowieczni krytycy i widzowie. Chodzi o dwa 
oblicza racjonalności, z których jedna zada
je cios złudzeniom i sławi życie wyzwolone 
z iluzji, druga respektuje ich bujny rozrost, 
przynależność do tkanki życia, stwarzają

cą rozmaitość i nieregularność jego form. Da 
Ponte zapala nad sceną ~ dwa słońca, two
rzy misternie ze sobą przeplecione dwie nitki 
sensu, nie pozwala, by jednoznacznie zatrium
fowała jedna tylko forma życia. Opera Mozarta 
i da Pontego nie sławi chaosu, nie jest też 

jego odbiciem <choć o chaos w Europie tamtego 
czasu nie było trudnol - ona pilnuje skompli
kowanej natury prawdy. 
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Co si fan tut te to spośród triady dzieł Mo
zarta do tekstów Lorenzo da Pontego ope
ra najbardziej bodaj niezwykła. Ramy dzieła 

wypełnia zakład cynicznego Alfonsa dwóch 
szczerze C?) zakochanych młodzieńców oraz 
z niemal matematyczną precyzją przeprowadzany 
dowód na postawioną na wstępie tezę: .tak czy
nią wszystkie". Obecny już w uwerturze motyw 
skandowany później, tuż przed finałem dru
giego aktu, przez Alfonsa i powtarzany przez 
Ferranda i Guglielma na słowach cosi fan tut
.t..i_, zawiera jakby pytanie i odpowiedź, sygno
wane odpowiednio - harmonicznym zawieszeniem 
i harmoniczną konfirmacją. Treść opery i cały 

ów .proces dowodowy" wypełniają jednak pa
radoksalnie skomplikowane stany emocjonalne, 
którym podlegają bohaterowie - jakby wbrew 
dogmatycznej, oświeceniowo klarownej formie. 
Pęknięcie pomiędzy .formą i treścią", r:.a..t..i.2. 
i emocją okazuje się bodaj najbardziej cha
ryzmatycznym rysem tego intrygującego dzie
ła. W żadnej z oper Mozarta kategoria gry 
z konwencją nie została tak daleko poprowa
dzona. Tu każda niemal prawda zostaje poddana 
w wątpliwość i wyziera z niej .drugie dno". 
Szczere emocje sąsiadują z ich lustrzanymi, 
krzywymi odbiciami, które relatywizuje akcja 
sceniczna. 
Retoryka opery ~ dobrze widoczna jest 
w samym libretcie, określonym przez da Ponte-

go mianem dramma giocoso. Przejawia się ona 
tak na poziomie dramaturgicznym - w struk
turze dowodowej dramatu Cteza i jej dowód), 
która kojarzy się z rodzajem życiowej lekcji, 
jak na poziomie tekstu literackiego. Licznie 
w tekście przywoływane postaci mitologiczne 
(Eumenidy, Penelopa, Atena itd.), parafrazy, 
metonimie, wreszcie cytowane wprost z opery 
~ konwencjonalne afekty stanowią wyrazi
sty kontapunkt w stosunku do elementów .b..u.ifa 
- maskarady, przebieranek, qui pro guo. Star
cie tych elementów jest w ~ tak osten
tacyjne i bezkompromisowe, że dopiero bodaj 
XX-wieczna publika jest w stanie w pełni do
cenić wartość ostatniego dramma giocoso Mo
zarta. Ta dychotomia nosi czasem rysy prostej 
ironii- Tak dzieje się w przypadku arii obłędu 
esmanie impacabilil, którą śpiewa zaraz po 
rozstaniu z ukochanym Dorabella- Miejsce tej 
arii w strukturze całego dramatu i jej wielce 
poważny charakter świadczą o ironicznym kon
tekście. Pełna motywów westchnień, napuszona 
aria ~ wchodzi w jawny konflikt z sytuacją 
- nikt takiej reakcji od Dorabelli nie oczeku
je. Jej nieszczerość jest oczywista. 
Czasem jednak dychotomia sceny i emocji uwi
kłana jest w bardziej skomplikowaną i wyra
finowaną psychologię emocji. Jedną z najpeł

niej nacechowanych psychologicznie Mozar
towskich bohaterek jest Fiordiligi - Wln.a 
~ w ~- Jej pierwsza aria CCome sco
.9.li.Q_l posługuje się tekstem, który wskazuje 
na Metastasiański model arii-porównania. Tak, 
jak niewzruszona skała opiera się wiatrom 
i burzy, tak wierna jest Fiordiligi w mi
łości. Parodystyczny wymiar tego tekstu jest 
w kontekście dramaturgicznym - jawny. Fiordi
ligi towarzyszą bowiem przebrani za Albańczy
ków dawni amanci i spiritus movens całej tej 
sytuacji - Don Alfonso, a także wtajemniczona 
i przekupiona już służąca Despina. Po pierw
sze jednak w przeciwieństwie do analogicznego 
wyznania Dorabelli, wyznanie Fiordiligi jest 
wymuszone sytuacją, co .usprawiedliwia" jego 
wiarygodność psychologiczną w tym miejscu. 
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Po drugie zaś - Fiordiligi ma prawo czuć się 

osaczona. Wszyscy bowiem - poza jej siostrą 

- wiedzą więcej niż ona. Ta dwoistość in
terpretacyjna wskazuje na dwoisty, niejasny 
sposób opracowania arii. I tak się też dzie
je. Aria Come scoglio stanowi jeden z nie
licznych u Mozarta przykładów ar11 z afek
tem Ca nawet afektami, bo jest tu ich kilka), 
w których sama substancja muzyczna relatywi
zuje wydźwięk tekstu, co dodatkowo uzupełnia 

i tak niezwykłą sytuację dramaturgiczną. Aria 
składa się z dwóch części z gradacją temp. 
Szczególnie kształt pierwszej części jest in
teresujący. Po rodzaju sztampowej inwokacji, 
znaczonej retorycznie nacechowanymi skokami 
wokalnymi, do pierwszych dwóch wersów tekstu, 
obrazujących niewzruszoną na wiatr burzę 

skałę, następuje drugi, kontrastujący temat, 
skojarzony z dwoma kolejnymi wersami obra
zujący afekt wierności. Mozart obdarzył ten 
fragment autocytatem z własnej Ms z y korona
mnti KV 317· Niemal ten sam temat brzmi 
w znacznie wcześniejszej mszy przy słowach 

Kyrie eleison, a potem Dona nobis pacem. Czy 
Mozart dworował sobie z katolickiej mszy re
latywizując ją w zwierciadle kłamstwa Fior
diligi? Trudno w to uwierzyć! Sądzę raczej, 
że w dobitny sposób uwypuklił tym autocytatem 
szczerość intencji bohaterki opery. 
O ile arie w ~ to soczewki emocji, o tyle 
ansamble zawierają alterację afektów i akcji 
scenicznej, co przypomina serię sekwencji ru
chu Cakcjal i jego zatrzymania Cafektl. Znako
mitych przykładów takiej synkretycznej budo
wy ansambli dostarczają oba finały. Pierwszy 
z nich rozpoczyna pełen bólu śpiew Fiordi
ligi i Dorabelli, który relatywizuje jednak 
kontekst błazenady na scenie. Mozart zadys
ponował ten wstępny fragment jako spokoj
ne dwugłosowe concertato, ewokujące bezruch 

gotowość na gwałtowne .uderzenie" akcji 
scenicznej (siostry śpiewają o zmianie ich 
losu, chcąc go jakby .wyczarować") . .E.r!..t.!::.il 
Ferranda i Guglielma, którzy rzekomo otruli 
się z miłości, stanowi właśnie ów przełom, na 

który .czekały" siostry. Poważny, afektowany 
tekst rodem z opera ~ jest w kontekście 
groteskowego przebrania - groteskowy. Mozart 
wprowadza tu niespokojną, pasyjną niemal mu
zykę, nacechowaną negatywną retoryką. Modula
cje w tonacjach molowych podkreślają niepokój 
emocjonalny, przyczyniając się zarazem do dy
namizacji akcji. Zamieszanie, jakie wywołuje 
wejście przebierańców obrazowane jest dodat
kowo przez wzburzone motywy: motyw cyrkula
cyjny i motyw bicia serca. 
Moment konfuzji zostaje niejako .utrwalony" 
- czas zatem na kolejną zmianę. Fiordiligi 
i Dorabella proszą o pomoc Despinę, która 
ofiaruje się sprowadzić lekarza. Fragment ak
cji nie trwa jednak długo - szybko bowiem 
pojawia się jego statyczna konstatacja, któ
ra rozgrywa się tym razem jako synteza ~ 

.b..!.!.1.f_Q_. Panie pozostając ~ konkludują 

swoje zmieszanie, zaś panowie odgrywając !l..Y.f.:: 
lii konstatują sytuację z perspektywy sce
nicznego nawiasu, wypowiadając się o sytuacji 
Cna stroniel jako o .uroczej komedyjce". Dal
szy ciąg to obraz sfingowanego cierpienia bo
haterów i westchnień, upewniających, że cier
pią z miłości i dwuznacznego zachowania pań. 

Kolejne ~, tym razem Despiny, przebranej 
za lekarza popycha akcję sceniczną do przodu. 
Efekt leczenia magnetyzmem jest piorunujący 

i doprowadza do ozdrowienia Ferranda i Gu
glielma - ansambl akcji prowadzi do konkluzji 
nowej sytuacji - panowie są już wyleczeni, teo
retycznie nic więc nie stoi na drodze ku nowej 
miłości. Rozbudowany, statyczny sekstet eks
ponuje trzy niezależne konkluzje: panie boją 

się uszczerbku na swojej godności - cudowne 
ozdrowi en ie A 1 bańczyków spowodował o bowiem, 
że znów są oni potencjalnymi kandydatami dla 
odebrania im czci, Despina i Alfonso przeko
nują, że nie trzeba się bać Albańczyków, zaś 

panowie znów konkludują komizm całej sytu
acji .na stronie". Taka emocjonalno-sytuacyj
na konstatacja znów zatrzymuje czas sceniczny 
i dopiero allegro przerywa bezruch - panowie 
żądają pocałunku, panie konwencjonalnie się 
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opierają, co doprowadza do kody. Finał pierw
szego aktu nie ma sobie równych w mieszaniu 
i zderzaniu konwencji ~ i .!1..Y.f.f.2, zderza
niu akcji i emocji. Stretta pierwszego finału 
wyzwala jednak poprzez dodatkowe słowa-klu

cze, wyśpiewane jakby mimochodem - pytanie: 
finto o yero - prawda czy fałsz. Do czego cała 
ta maskarada doprowadzi? Odpowiedź daje finał 
drugiego aktu. Finał ten zbudowany jest po
dobnie jak pierwszy, opierając się na sekwen
cji momentów akcji i jej zatrzymania. Prze
branie wyzwala, co zrozumiałe - rozpoznanie: 
zazdrość i złość męźczyzn, konfuzję i skruchę 

kobiet. Finał zawiera swoiste przewartościo

wanie. Bufonada doprowadziła do sytuacji gra
nicznej, z której nie ma odwrotu: nowe związki 
stały się faktem, stare - chyba się rozpadły, 
w obliczu rozpoznania - rozpadły się chyba 
i nowe ... Fakt ten sprawia, że wesoła komedia, 
którą proklamował akt pierwszy, staje się 

w finale drugim - komedią gorzką. Gdyby zawar
tych w dramacie afektów nie traktował Mozart 
poważnie, obdarzając je adekwatną do nich mu
zyką ~, wówczas cała sztuka mogłaby może 

wytrwać w 
Prezentując 

konwencji komiczna-groteskowej. 
poważne emocje swoich bohaterów 

w toku opery, Mozart Cmoże wbrew libreciście) 
skazał komedię na ponure zakończenie. Lorenzo 
da Ponte w kodzie drugiego finału przedstawił 
podwójną opozycję słów-kluczy. Skonfrontował 

emocje: płacz i śmiech oraz ich moduły: za
męt i ład. Mozart rzecz jasna .znakował" mu
zycznie te opozycje. Opozycja emocjonalna za
wiera retoryczną zmianę tonacji (moll i dur> 

charakteru melodii (chromatyka i diatoni
ka). Z kolei druga opozycja wyzwala harmo
niczne zawieszenie i wysoki poziom dynamiki 
(zamęt> oraz rozwiązanie w kadencji i obniże

nie poziomu dynamicznego Cładl. Czemu jednak 
mają służyć negatywne figury circylatio już 

po wybrzmieniu słów? Nad całością unosi się 

jednak cień innej opozycji - retorycznego py
tania z finału pierwszego: prawda czy fałsz? 

W obliczu tego pytania muzyka jest już bez
silna. Stąd może u Mozarta szala przechyla 

się na stronę goryczy. Co si facciamo tytti 
C.tak czynimy wszyscy") zamiast cosi fan tyt
li (.tak czynią wszystkie")? Smutne wyznanie 
na temat ludzkiej kondycji zamiast odwieczne
go motywu walki płci? Nawet jeśli Jarzyna chce 
zupełnie inaczej ... 
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CZYLI 

WOLFGANG AMADEUSZ MOZART 

cosl fan 
_tut te 

OSSIA LA SCUOLA DEGLI AMANT! 
miczna w dwóch aktach I Dramma giocoso in due atti 

Libretto di Lorenzo da Ponte 

bitante in Napoli, sorella di Dorabella 

1tante in Napoli, sorella di Dorabella 

GUGLIELMO GUGLIELMO 
narzeczony Fiorgiligl, oficer amante di Fiordiligi, ufficiale 

baryton baritono 

FERRANDO FER.RANDO 
narzeczony Dorabelli, oficer amante di Dorabella, ufficiale 

tenor tenore 

DES PINA DESPINA 
pokojowa cameriera 

sopran soprana 

DON ALFONSO DON ALFONSO 
stary filozof vecchio filosofo 

bas basso 

Chór iołnl ny, słu*tqdl I marynarry Coro dl soldatł, coro dl servł, coro dl marina! 



WOLFGANG AMADEUSZ MOZART 

cosi fan 
_tut te 

CZYLI SZKOŁA KOCHANKÓW OSSIA LA SCUOLA DEGLI AMANT! 
Opera komiczna w dwóch aktach I Dram ma giocoso in due atti 

Libretto Lorenzo da Ponte Libretto di Lorenzo da Ponte 
Przekład Zdzisław Jaskuła 

Osoby Personaggi 

FIORDILIGI FIORDILIGI 

dama z Ferrary mieszkająca w Neapolu, siostra Dorabelli dama ferrarese abitante in Napoli, sorella di Dorabella 

sopran soprana 

DORABELLA DORABELLA 

dama z Ferrary mieszkająca w Neapolu, siostra Fiorgiligi dama ferrarese abitante in Napoli, sorella di Dorabella 

sopran soprana 

GUGLIELMO GUGLIELMO 

narzeczony Fiorgiligi, oficer amante di Fiordiligi, ufficiale 

baryton baritono 

FERRANDO FERRANDO 

narzeczony Dora belli, oficer amante di Dora bella, ufficiale 

tenor tenore 

DESPINA DESPINA 

pokojowa cameriera 

sopran soprana 

DON ALFONSO DON ALFONSO 

stary filozof vecchio filosofo 

bas basso 

Chór żołnierzy, służących i marynarzy Coro di soldati, coro di servi, coro di marinai 



AKT PIERWSZY 
AITOPRIMO 

SCENA PIERWSZA 

Weranda kawiarni. Ferrando, Don Alfonso 

i Guglielmo. 

FERRANDO 

Moja Dorabella 
Tak by nie umiała, 
Gdyż wierną, jak piękną 
Niebo ją stworzyło. 

GUGLIELMO 

Moja Fiordiligi 
Też mnie nie zdradzi, 
Wierzę, iż się równa 
Stałość jej piękności. 

DON ALFONSO 

Mam już siwe włosy, 
Mówię z doświadczenia. 
I na tym te spory 
Niech się wreszcie skończą. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Nie, skoro rzekliście, 

Że są zdolne do zdrady, 
Musicie tego dowieść, 
Jeśli macie honor. 

DON ALFONSO 

Dajmy spokój dowodom. 

SCENA PRIMA 

1DllAłlDO 

La mia Dorabella 
Capace non e; 
Fedel quanto bella 
li cielo la fe'. 

GUGIJm.MO 

La mia Fiordiligi 
Tradirmi non sa; 
Uguale in lei credo 
Costanza e belta. 

DON AIJ'ONSO 

Ho i crini gia grigi, 
Ex cathedra parlo, 
Ma tali litigi 
Finiscano qua. 

1DllANDO, GUGJJnMO 

No, detto ci avete 
Che infide esser pon no; 
Provar cel' dovete 
Se avete onesta. 

DON AIJ'ONSO 

Tai prove lasciamo. 

„ „ 
FERRANDO, GUGLIELMO PDIAHD01 GUGI.m.MO 

(kładą ręce na szpadach) 

Nie, nie, żądamy dowodów, No, no, le vogliamo: 
Inaczej wyciągaj szpadę, o fuori la spada, 
Bo koniec z przyjaźnią. Rompiam l'amista. 

DON ALFONSO DON AIJ'ONSO 

(na stronie) 

Szaleńcza to chęć, ·o pazzo des i re, 

By szukać i odkrywać Cercar di scoprire 
Zło, którego poznanie, Quel mal, che trovato 

Podłymi nas czyni. Meschini ci fa . 

FERRANDO, GUGLIELMO FERRANDO, GUGLIELMO 

(na stronie) 

Do żywego mnie rani, Sui vivo mi tocca 

Kto się ośmiela Chi lascia di bocca 
Bodajże słówkiem Sortire un accento 

Krzywdę jej wyrządzać. Che torto le fa . 

GUGLIELMO GUGJJnMO 

Wyciągnijcie szpadę: wybierzcie, Fuor la spada: scegliete 

Z którym z nas chcecie walczyć. Qual di noi piu vi piace. 

DON ALFONSO DON AIJ'ONSO 

(łagodnie) 

Jestem człowiekiem pokoju Io son uomo di pace 

I pojedynkuję się E duelli non fo, 

Tylko przy stole. Se non a mensa. 
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„ 
FERRANDO 

Albo pojedynek, 
Albo wyznanie, 
Czemu nasze ukochane 
o niewierność 
Podejrzewacie. 

DON ALFONSO 

święta naiwności, jakże mnie 
urzekasz! 

FERRANDO 

Dość żartów, 

Klnę się na niebiosa.„ 

DON ALFONSO 

A ja klnę się na ziemię. 

Nie żartuję, przyjaciele moi. 
Chciałbym tylko wiedzieć, 
Jaki to gatunek zwierzątek 
Z tych waszych piękności, 
Czy jak wszystkie, są cielesne, 
z krwi i kości, 
Czy jedzą jak my, czy noszą 
spódnice, 
Słowem, bóstwami są, czy 
kobietami. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Są kobietami, ale takimi... 

DON ALFONSO 

I roicie, że wśród kobiet 
Znajdziecie wierne? 
Niekiedy urzeka mnie taka 
naiwność! 

(żartobliwie) 

Wierność kobiet 
Jest niczym arabski feniks, 
że istnieje, każdy opowiada; 
Ale gdzie, nikt nie wie. 

Cosi fan tutte akt pierwszy I atto primo 

1DllAłlDO 

O battervi, 
O dir subito 
Perche d'infedelta le nostre 
amanti 
Sospettate capaci. 

DON AIJ'ONSO 

Cara semplicita, quanto mi piaci! 

1DllAłlDO 

Cessate di scherzar, 
O giuro al cielo„. 

DON AIJ'ONSO 

Ed io giuro alla terra. 
Non scherzo, amici miei; 
Solo saper vorrei 
Che razza d'animali 
Son queste vostre belle, 
Se han come tutti noi carne, 
ossa e pelle, 
Se mangian come noi, se veston 
gonne, 
Alfin, se dee, se donne son „. 

1DllANDO, GUGJJnMO 

Son donne, ma son tali„. 

DON AIJ'ONSO 

E in donne pretendete 
Di trovarfedelta? 
Quanto mi piaci mai , semplicital 

~ la fede delle femmine 
Come l'araba fenice, 
Che vi sia ciascun Io dice, 
Dove sia nessun Io sa. 
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„ 
FERRANDO 

(płomiennie) 

Feniksem jest Dorabella. 

GUGLIELMO 

(płomiennie) 

Feniksem jest Fiordiligi. 

DON ALFONSO 

Jego nie ma, one nim nie są, 
Nigdy nie istniał i nie zaistnieje. 

FERRANDO 

Brednie poetów! 

GUGLIELMO 

I ględzenie starców! 

DON ALFONSO 

No dobrze, słuchajcie, 
Lecz nie unoście się gniewem: 
Jakie macie dowody na stałość 
Waszych ukochanych? 
Kto dał warn pewność, że 
niezmienne 
Są ich serca? 

FERRANDO 

Długa znajomość! 

GUGLIELMO 

Szlachetne wychowanie! 

FERRANDO 

Subtelne myśli. 

GUGLIELMO 

Podobieństwo dusz. 

FERRANDO 

Bezinteresowność. 

„ 

La fenice e Dorabella. 

GUGJJnMO 

La fenice e Fiordiligi. 

DON AIJ'ONSO 

Non e questa, non e quella, 
Non fu mai, non vi sara. 

PIUANDO 

Scioccherie di poetil 

GUGJJnMO 

Scempiaggini di vecchi! 

DON AIJ'ONSO 

Or bene, udite, 
Ma senza andar in collera: 
Qual prova avete voi, che ognor 
costanti 
Vi sien le vostre amanti; 
Chi vi fe' sicurta, che invariabili 
Sono i lor cori? 

1DllAłlDO 

Lunga esperienza. 

GUGJJnMO 

Nobil educazion. 

PIUANDO 

Pensar sublime. 

GUGIJm.MO 

Analogia d'umor. 

PIUANDO 

Disinteresse. 



GUGLIELMO 

Stałość charakteru. 

FERRANDO 

Obietnice. 

GUGLIELMO 

Zapewnienia! 

FERRANDO 

Przysięgi. 

DON ALFONSO 

Łzy, westchnienia, pieszczoty, 
omdlenia. 
Pozwólcie, że się zaśmieję. 

FERRANDO 

Do diabła! 
Przestańcie się śmiać! 

DON ALFONSO 

Powoli, powoli; 
A jeśli wykażę wam jak na dłoni 
Jeszcze dziś, że one są jak 
wszystkie? 

GUGLIELMO 

To być nie może! 

FERRANDO 

Nie może! 

DON ALFONSO 

Zakład! 

FERRANDO 

Zakład! 

DON ALFONSO 

O sto cekinów. 

Cosi fan tutte akt pierwszy I atto primo 

GUGLIBl.MO 

lmmutabil carattere. 

PEllRANllO 

Prom esse. 

GUGllBlMO 

Proteste. 

1JllAHI)() 

Giuramenti. 

DON All'ONSO 

Pianti, sospir, carezze, 

svenimenti. 

Lasciatemi un po' riderel 

1JllAHI)() 

Cospettol 

Finite di deridercil 

DON All'ONSO 

Piano, piano; 

E se toccar con mano 

Oggi vi fo che come l'altre sona? 

GUGllBlMO 

Non si pub dari 

PEllRANllO 

Non el 

DON All'ONSO 

Giochiaml 

PEllRANllO 

Giochiamol 

DONAll'ONSO 

Cento zecchini. 
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... 
GUGLIELMO 

Choćby tysiąc, jeśli wola! 

DON ALFONSO 

Słowo! 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Słowo honoru! 

DON ALFONSO 

Ale żadnym znakiem, słowem, 
gestem, 
Przysięgnijcie, nie zdradzicie się 
Przed swoimi Penelopami. 

FERRANDO 

Przysięgamy! 

DON ALFONSO 

Słowo żołnierza? 

GUGLIELMO 

Słowo żołnierza! 

DON ALFONSO 

I zrobicie wszystko, 
Czego od was zażądam? 

FERRANDO 

Wszystko! 

GUGLIELMO 

Więcej niż wszystko! 

DON ALFONSO 

Swietnie! 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Swietnie, 
Panie Don Alfonso! 

... 
GUGLIBl.MO 

E mille, se volete. 

DON All'ONSO 

Pa rola I 

11llAHDO, GUGJ.m.MO 

Parolissimal 

DON All'ONSO 

E un cenna, un motto, 

un gesto, 

Giurate di non far di tutto questo 

Alle vostre Penelopi. 

1JllAHI)() 

Giuriamol 

DONAll'ONSO 

Da soldati d'onore? 

GUGLIBl.MO 

Da soldati d'onore. 

DON All'ONSO 

E tutto quel farete 

Ch' io vi di ro di far? 

PEllRANllO 

Tuttol 

GUGJ.m.MO 

Tuttissimol 

DON All'ONSO 

Bravissimil 

PDRAHDO, GUGLIBlMO 

Bravissimo, 

Signor Don Alfonsetto. 

Cosi fan tutte akt pierwszy I atto primo 

FERRANDO 1lllAHDO 

Zabawimy się A spese vostre or ci divertiremo. 

Waszym kosztem! 

GUGLIELMO GUGLIBl.MO 

(do Ferranda) 

A te sto cekinów na co E de' cento zecchini che faremo? 

przeznaczymy? 

FERRANDO PEllRANllO 

Piękną serenadę Una bella serenata 

Zaniosę mojej bogini. Far io voglio alla mia dea. 

GUGLIELMO GUGLIBl.MO 

Ku czci mojej Wenus, In onor di Citerea 

Wydam ucztę z ochotą. Un convito io voglio far. 

DON ALFONSO DON All'ONSO 

Ja też zostanę zaproszony? Saro anch' io de' convitati ? 

FERRANDO, GUGLIELMO PDRAHDO, GUGllBlMO 

Ależ tak, panie, wy także. Ci sarete, si, signor. 

FERRANDO, GUGLIELMO, P!llANDO, GUGJ.m.MO, 

DON ALFONSO DON AI.l'ONSO 

I toastami po wielokroć Eche brindis replicati 

Uczcimy boga miłości! Far vogliamo al dio d'amor. 

(wychodzą). 

SCENA DRUGA SCENA SECONDA 

Ogród na morskiej plaży. Fiordiligi i Dorabella. 

Obie wpatrują się w medaliony, które mają 

zawieszone u boków. 

FIORDIUGI PIOllDnJGI 

O, popatrz tylko siostro, Ah, guarda, sorella, 

Czy delikatniejsze wargi, Se bocca piu bella 

Czy szlachetniejszy wygląd Se aspetto piu nobile 

Można gdzieś spotkać? Si puo ritrovar. 
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DORABELLA 

Spójrz tylko, 
Spójrz, jaki ogień, 
W jego spojrzeniu, 
Jakby płomienie, jakby strzały, 
Zdawał się miotać. 

FIORDILIGI 

Z wyglądu to 
Wojownik i kochanek. 

DORABELLA 

Z wyglądu to twarz 
Powabna i groźna. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Jakże jestem szczęśliwa! -
Lecz jeśli moje serce 
Odmieni się, 
Niechaj miłość mnie ukarze 
Nieskończoną udręką! 

FIORDILIGI 

Czuję, że tego ranka chętnie 
Zrobiłabym coś szalonego: jakiś 
ogień 

Wstępuje w żyły, jakieś zachcenia. 
Kiedy nadejdzie Guglielmo, 
kto wie, 
Jakiego mu spłatam figla! 

DORABELLA 

Prawdę mówiąc, 

Jakieś nowe uczucia 
Rodzą się też we mnie; 
gotowam przysiąc, 
że wesele blisko. 

... 
DOIWłn.tA 

Osserva tu un poco, 

Osserva, che foco 

Ha ne' sguardi, 

Se fiamma, se dard i 

Non sembran scoccar. 

llOllDnJGI 

Si vede un sembiante 

Guerriero ed amante. 

DOllABnl.A 

Si vede una faccia 

Che alletta e minaccia. 

llOllDnJGI, DOUllJUA 

Io sono felicel 

Se questa mia core 

Mai cangia desio, 

Amore mi faccia 

Vivendo penar. 

llOllDnJGI 

Mi par, che stamattina volentieri 

Farei la pazzarella: ho un certo 

foco, 

Un certo pizzicor entro le vene. 

Quando Guilelmo viene, 

se sapessi 

Che burla gli vo'farl 

DOUllJUA 

Per dirti il vero, 

Qualche cosa di nuovo 

Anch'io nell'alma provo: 

io giurerei, 

Che lontane non siam dagli 

lmenei. 



FIORDILIGI 

Daj mi rękę, przepowiem ci 
przyszłość. 

O, jakie piękne „M'', a to jest „P", co 
znaczy: 
Małżeństwo prędko. 

DORABELLA 

Ach, jakże bym chciała! 

FIORDILIGI 

I ja nie byłabym nierada. 

DORABELLA 

Ale czemu, do diabła, nasi 
narzeczeni, 
Tak się spóźniają? 
Już szósta. 

SCENA TRZECIA 

Obie dziewczyny i Don Alfonso. 

FIORDIUGI 

oto są! 

DORABELLA 

To nie oni, lecz Don Alfonso, 
Ich przyjaciel! 

FIORDILIGI 

Powitać, 

Don Alfonso! 

DON ALFONSO 

Moje uszanowanie! 

Cosi fon tutte akt pierwszy I atto primo 

PJO:RDlllGI 

Dammi la mano: io voglio astro 

li carti. 

Uh, che bell'Emme! E questo e un 

Pi: va bene: 

Matrimonio presto. 

DOllABILLA 

Affe che ci avrei gusto! 

PIOllDWGI 

Ed io non ci avrei rabbia . 

DOllABILLA 

Ma che diavol vuol dir che i nostri 

sposi 

Ritardano a venir? 

Son gia le sei. 

SCENA TERZA 

PIOllDWGI 

Eccoli! 

DOllABILLA 

Non son essi: e Don Alfonso, 

L'amico lor. 

PIOllDWGI 

Ben venga 

li signor Don Alfonso! 

DONAUONSO 

Riverisco 

... 
DORABELLA 

Cóż to? Czemu sam? I skąd łzy? 
Mówcie, na litość, co się stało? 
Mój ukochany ... 

FIORDILIGI 

Mój ubóstwiany ... 

DON ALFONSO 

Okrutny los! 

Chcę rzec, lecz serce się trwoży, 
Wargi bełkoczą, 
Głos nie chce się wydobyć, 
Więźnie w gardle. 
Cóż wy uczynicie? Co ja? 
O, jakież wielkie nieszczęście! 
Nic gorszego nie mogło się zdarzyć, 
Żal mi was, żal ich! 
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FIORDIUGI 

O, gwiazdy! Litości, panie Alfonso, 
Nie dobijajcie nas! 

DON ALFONSO 

Teraz potrzebna wam będzie 
Wytrwałość, moje panienki. 

DORABELLA 

O Boże! Jakie nieszczęście, 
Jaka rzecz straszna się stała? 
Czy mój ukochany nie żyje? 

FIORDILIGI 

I mój nie żyje? 

DON ALFONSO 

Żyją, ale jakby nie żyli. 

DOllABILLA 

Cos'e? Perche qui solo? Voi 

piangete? 

Parlate, per pieta: che cosa e nato? 

L'amante ... 

PIOllDWGI 

L'idolmio ... 

DONAUONSO 

Barbaro fato! 

Vorrei dir, e cor non ho: 

Balbettando il labbro va . 

Fuor la voce uscir non puó, 

Ma mi resta mezza qua. 

Che farete? Che faro? 

Oh, che gran fatalital 

Dar di peggio non si puó. 

Ho di voi, di lor pieta! 

PIOllDWGI 

Stelle! Per carita, signor Alfonso, 

Non ci fate morir. 

DON AI.l'OJISO 

Convien armarvi, 

Figlie mie, di costanza. 

DOllABILLA 

Oh Dei! Qual male 

E addivenuto mai, qual caso rio? 

Forse e morto il mio bene? 

PIOllDWGI 

E morto il mio? 

DON Al.POJISO 

Morti non son, ma poco men che 

morti. 

DORABELLA 

Ranni? 

DON ALFONSO 

Nie. 

FIORDILIGI 

Chorzy? 

DON ALFONSO 

Też nie! 

FIORDIUGI 

Co zatem? 

DON ALFONSO 

Na pole bitwy 
Wezwał ich rozkaz króla. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Biada, co słyszę! 

FIORDILIGI 

I wyruszają? 

DON ALFONSO 

Z miejsca. 

DORA BELLA 

A nie ma sposobu, aby ich 
zatrzymać? 

DON ALFONSO 

Niema. 

FIORDIUGI 

I ruszą bez pożegnania? 

Cosi fan tutte akt pierwszy I atto primo 

DOllAlłnut. 

Feriti? 

DONALPONSO 

No. 

PIOllDWGI 

Ammalati? 

DON AI.l'OJISO 

Neppur. 

PIOllDWGI 

Che cosa, dunque? 

DON AI.l'OJISO 

Al marzial campo 

Ordin regio li chiama. 

PIOllDWGI, DOllAlłnut. 

Ohime, che sento! 

PIOllDWGI 

E partiran? 

DON AlJłOJISO 

Sui fatto. 

DOllAlłnut. 

E non v'e modo d'impedirlo? 

DON Al.POJISO 

Non v'e. 

PIORDWGI 

Ne un solo addio? 
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... 
DON ALFONSO 

Ach, biedacy, oni nawet 
Nie śmieją zobaczyć się z wami, 
Ale jeśli tylko chcecie, 
Są gotowi. 

DORA BELLA 

Gdzież oni? 

DON ALFONSO 

Przyjaciele, chodźcie tu! 

SCENA CZWARTA 

Poprzednie osoby Guglielmo i Ferrando 

(w strojach podróżnych). 

GUGLIELMO 

Czuję, o Boże, iż nogi, 
Ledwo mnie niosą. 

FERRANDO 

Moje usta drżące 
Nie chcą wyrzec ni słowa! 

DON ALFONSO 

W chwilach tak straszliwych 
Bohater musi dowieść odwagi. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Skoro nowinę znamy, 
Pozostaje rzecz łatwiejsza: 
Z mężnym sercem, nasze piersi 
Przebijcie stalą. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Mój skarbie, winien temu los, 
Że cię porzucić muszę. 

DONAl.PONSO 

Gl'infelici non hanno 

Coraggio di vedervi; 

Ma se voi Io bra mate, 

Son pronti. 

DOllABILLA 

Dove son? 

DON Al.POJISO 

Amici, entrate. 

SCENA QUARTA 

GUGLmMO 

Sento, oh Dio, che questo piede 

E restio nel girle avante. 

1Dlt.UIDO 

li mio labbro palpitante 

Non puó detto pronunziar. 

DON AlJłOJISO 

Nei momenti piu terribili 

Sua virtu l'eroe palesa. 

PIOllDWGI, DOJtABIUA 

Or che abbiam la nuova intesa, 

A voi resta a fa re il meno; 

Fate core, a entrambe in seno 

lmmergeteci l'acciar. 

1Dlt.UIDO, GUGimMO 

Idol mio, la sorte incolpa 

Se ti deggio abbandonar. 



Cosi fan tutte akt pierws zy I atto primo 

DORABELLA DOUBEllA 

(do Ferranda) 

Ach, nie, nie odejdziesz! A, no, no, non partirai! 

FIOROILIGI nDllDWGI 

(do Guglielma) 

Nie, okrutny, nie odchodź! No. crudel, non te n'andrail 

DORABELLA DOUBEllA 

Raczej wyrwę sobie serce! Voglio pria cavarmi il core! 

FIOROILIGI PIOllDWGI 

Raczej trupem u stóp twych padnę! Pria ti vo' morire ai piedi! 

FERRANDO P11t1tANDO 

(cicho do Don Alfonsa) 

I co powiecie? Cosa dici? 

GUGLIELMO GUGJ.ID.MO 

(cicho do Don Alfonsa) 

A widzicie? Te n'awedi? 

DON ALFONSO 

(cicho) 

Powoli, przyjaciele! 
Finem lauda! 

WSZVSCY 

Tak to przeznaczenie okrada 
Śmiertelników z nadziei! 
Ach, któż wobec tylu nieszczęść, 
Któż życie kochać zdoła? 

GUGLIELMO 

Nie płacz, bóstwo ty moje. 

FERRANDO 

Nie rozpaczaj, 
Uwielbiana narzeczono! 

DON AUONSO 

Saldo, amico; 

Finem laudal 

TUTil 

li destin cosi defrauda 

Le speranze de' mortali. 

Ah, chi mai, fra tanti mali, 

Chi mai puo la vita amar? 

GUGJ.ID.MO 

Non piangere, idol mio! 

PlltltANDO 

Non disperarti, 

Adorata mia sposal 

• 
DON ALFONSO DON AUONSO 

Zostawcie, niech sobie ulżą. Aż zbyt Lasciate lor tal sfogo. ~troppo 

słuszna giusta 

Jest przyczyna tych łez. La cagion di quel pianto. 

FIOROILIGI PIOllDWGI 

Kto wie, czy cię jeszcze zobaczę! Chi sa s' io piu ti veggio! 

DORA BELLA DOUBEllA 

Kto wie, czy wrócisz! Chi sa se piu ritorn il 

(obejmują się czule) 

FIOROILIGI PIOllDWGI 

Zostaw mi to żelazo, niech śmierć Lasciami questo ferro: ei mi dia 

mi zada, morte 

Jeśli los tak okrutny, Se mai barbara sorte 

Tę pierś i serce moje... In quel seno a me ca ro ... 

DORABELLA DOltABnlA 

Umarłabym z boleści, Morrei di duol, 

Stali mi nie trzeba. D'uopo non ho d'acciaro. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Nie miej, duszko ty moja, 
Tak zgubnych przeczuć! 
Bogowie strzec będą 
Spokoju twego serca przez 
wszystkie te dni. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Wyrokiem losu przypisane 
Te oczy urocze; 
Miłość je ochroni, 
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Aby ich odpoczynku 
Zakłócić się nie ważyły 
Okrutne gwiazdy. 
Pogodnie spod rzęs 
Zerkają w moją stronę : 

Mam nadzieję powrócić, 
Szczęśliwy, na twe łono. 

PlltltANDO, GUGJ.mMO 

Non farmi, anima mia, 

Quest'infausti presagil 

Proteggeran gli Dei 

La pace del tuo cor ne' giorni miei . 

PlltltANDO, GUGJ.mMO 

Al fato dan legge 

Quegli occhi vezzosi; 

Amor li protegge, 

Ne i loro riposi 

Le barbare stelle 

Ardiscon turbar. 

li ciglio sereno, 

Mio bene, a me gira: 

Felice al tuo seno 

Io spero tornar. 

Cosi fan tutte akt pierwszy I atto primo 

DON ALFONSO 

(do siebie) 

Komedia to wdzięczna, a obaj 
Dobrze grają swe role. 
(siychać bębny) 

FERRANDO 

O nieba, to 
Bębnów żałobny dźwięk, 

Który rozdzieli mnie z mym 
skarbem! 

DON ALFONSO 

Przyjaciele, łódź.„ 

FIOROILIGI 

Mdleję! 

DORABELLA 

Umieram! 

SCENA PIĄTA 

Do brzegu przybija barka, z daleka słychać 

marsz. Wchodzi grupa żołnierzy w towarzystwie 

mężczyzn i kobiet. Są także wszystkie 

poprzednio występujące osoby. 

CHÓR ŻOŁNIERZV 

Piękny jest żywot żołnierza! 
Każdego dnia gdzie indziej, 
Dziś wiele ma, jutro mało, 
Raz na lądzie, raz na morzu! 
Głos trąb i piszczałek, 
Huk strzelb i bomb 

DON AUONSO 

La commedia e graziosa e tutti 

due 

Fan ben la loro parte. 

PlltltANDO 

Oh cielo! Questo 

~il tamburo funesto 

Che a divider mi vien dal mio 

tesorol 

DON AUONSO 

Ecco amici la ba rea . 

PIOllDWGI 

Io manco! 

DOUBEllA 

Io moro! 

SCENA QUINTA 

SOl.DA11 

Bella vita militarl 

Ogni di si cangia loco; 

Oggi molto, doman poco, 

Ora in terra ed or sui mar. 

li fragor di trombe e pifferi, 

Lo sparar di schioppi e bom be 

Forza accresce al braccio e 
all'anima 

Ramię wzmacnia i duszę 
Spragnioną zwycięstwa. 

Piękny jest żywot żołnierza! ~ Vaga sol di trionfar. l Bella vita militar! 
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• 
DON ALFONSO 

Nie ma czasu do stracenia, 
przyjaciele, iść trzeba 
Tam, gdzie przeznaczenie, 
Lub raczej obowiązek wzywa. 

FIORDILIGI 

Moje ty serce! 

DORABELLA 

Bóstwo moje! 

FERRANDO 

Moja najdroższa! 

GUGLIELMO 

Życie ty moje! 

FIORDILIGI 

Ach, jeszcze choć chwilę ... 

DON ALFONSO 

Barka waszego regimentu 
Wyszła już w morze; 
Musicie do niej dotrzeć z kilkoma 
przyjaciółmi, 

Którzy na lżejszej łodzi 
Was oczekują. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Obejmij mnie, ukochana! 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Umieram ze zmartwienia! 

FIORDILIGI 

(płacząc) 

Będziesz pisał do mnie co dzień, 
Obiecaj, kochany! 

DON AUONSO 

Non v'e piu tempo, amici; andar 

conviene 

Ove il destino, 

Anzi il dover v' invita. 

PIOllDWGI 

Miocorl 

DOUBEllA 

ldolo miol 

PlltltANDO 

Mioben! 

Gun.m.MO 

Mia vita! 

PIOllDWGI 

Ah, per un sol momento ... 

DON AUONSO 

Del vostro reggimento 

Gille partita la barca; 

Raggiungerla convien coi pochi 

amici 

Che su legno piu lieve 

Attendendo vi stan no. 

PlltltANDO, GUGJ.lllMO 

Abbracciami, idol mio! 

PIOllDWG~ DOUBEllA 

Muoio d'affanno! 

PIOIDll.IGJ 

Di scrivermi ogni giorno 

Giurami, vita mia! 



DORABELLA 

(płacząc) 

I dwa razy na dzień pisz, jeśli 
będziesz mógł. 

GUGLIELMO 

O, nie wątp, ukochana! 

FERRANDO 

Bądź tego pewna, najdroższa ! 

DON ALFONSO 

(do siebie) 

Umrę ze śmiechu! 

FIORDILIGI 

Bądź stały w uczuciach do mnie! 

DORABELLA 

Dochowaj wierności! 

FIORDILIGI, DORABELLA, FERRANDO, 

GUGLIELMO 

Żegnaj! 

Pęka moje serce, kochanie moje! 
Żegnaj! żegnaj! Żegnaj! 

(Kiedy chór powtarza pieśń, Ferrando 

i Guglielmo wchodzą na pokład lodzi, 

która odplywa. tolnierze odchodzą wraz z 

towarzyszącymi im mężczyznami i kobietami.) 

CHÓR ŻOŁNIERZY 

Piękny jest żywot żołnierza! 
Każdego dnia gdzie indziej, 
Dziś wiele ma, jutro mało, 
Raz na lądzie, raz na morzu! 
Głos trąb i piszczałek, 
Huk strzelb i bomb 
Ramię wzmacnia i duszę 

Cosi fan tutte akt pierwszy I atto pr imo 

DOIWllUA 

Due volte ancora tu scrivimi, 

se puoi. 

GUGllnMO 

Non dubitar, mio bene! 

PIUAJIDO 

Sii certa, o cara! 

DONALPONSO 

Io crepo se non ridol 

PIORDJUGI 

Sii costante a me sol! 

DOltABlllA 

Serbati fido! 

PIORDJUG~ DOIABl!LLA, PIUANDO, 

GUGLmMO 

Addio! 

Mi si divide il cor, bell'idol miol 

Addiol Addio! Addio! 

SOlllATI 

Bella vita militar! 

Ogni di si cangia loco; 

Oggi molto, dom an poco, 

Ora in terra ed or sui mar. 

li fragor di trombe e pifferi, 

Lo sparar di schioppi e bom be 

Forza accresce al braccio e 

all'anima 

„ „ 
Spragnioną zwycięstwa. ~ Vaga sol di trionfar. 

Piękny jest żywot żołnierza! Bella vita militarl 

(Ferrando i Guglielmo wsiadają do łodzi, która 

się powoli oddala.) 

SCENA SZÓSTA SCENA SESTA 

Fiordiligi, Dora bella i Don Alfonso. 

DORABELLA DOltABlllA 

Gdzie są? l Dove son? 

DON ALFONSO DON ALPONSO 

Odpłynęli. Son partiti. 

FIORDILIGI PIORDJUGI 

O, okrutna Oh dipartenza 

Goryczy rozłąki! Crudelissima amaral 

DON ALFONSO DON ALPONSO 

Odwagi, Fate core, 

Drogie dziewczęta; Carissime figliuole; 

O, spójrzcie: z daleka w geście Guardate: da lontano vi fan 

pozdrowienia cen no 

Machają wasi narzeczeni. Con mano i cari sposi. 

FIORDILIGI PIOJWJUGI 

Szczęśliwej drogi, życie moje! Buon viaggio, mia vita! 

DORABELLA DOltABlllA 

Szczęśliwej drogi! Buon viaggiol 

FIORDILIGI PIORDJUGI 

O Boże! Jak szybko O Dei! Come veloce 

Oddala się ta barka! Znika już! Se ne va quella barca! Gia sparisce! 

Już jej nie widzę! Niech niebiosa Gia non si vede piul Deh, faccia 

Pomyślnie ich wiodą! il cielo 

Ch'abbia prospero corsol 
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DORABELLA 

I niechaj na polu bitwy 
Mają ich w opiece! 

DON ALFONSO 

Tym damom zachowają 
najdroższych, 

A mnie przyjaciół. 

FIORDILIGI, DORABELLA, 

DON ALFONSO 

Łagodnie wiejcie wiatry, 
Spokojne bądźcie fale 
I wszystkie żywioły 
Łaskawie się przychylcie 
Do naszych próśb! 
(Fiordiligi i Dora bella wychodzą.) 

SCENA SIÓDMA 

DON ALFONSO 

Niezły ze mnie komediant; 
dobrze poszło; 

W umówionym miejscu obaj 
bohaterowie 
Spod znaku Wenus i Marsa 
Oczekują mnie; niezwłocznie 
Pośpieszę do nich. Co za grymasy, 
Ile bufonady! 
Tym lepiej dla mnie, 
Bo szybszy ich upadek. 
U tego rodzaju ludzi łatwo 
O zmianę nastroju. O, nieszczęśni! 
Na kobietę postawić sto cekinów! 
Ten orze w morzu, 
Wysiewa ziarno w piach 
I wiatr łagodny 
W sieć pragnie złapać, 

Cosi fan tutte akt pierwszy I atto primo 

110RDJUGI 

Faccia che al campo giunga 

Con fortunati auspicil 

DONALPONSO 

Ea voi salvi gli amanti 

Ea me gli amici. 

110RDJU~ DOIABl!LLA, 

DONALPONSO 

Soave sia il vento, 

Tranquilla sia l'onda 

Ed ogni elemento 

Benigno risponda 

Ai nostri desir. 

SCENA SETTIMA 

DONALPONSO 

Non son cattivo comico; 

va bene; 

Al concertato loco i due campioni 

Di Ciprigna, e di Marte 

Mi stara n no attendendo; or senza 

indugio 

Raggiungerli conviene. Quante 

smerfie, 

Quante buffonerie! 

Tanto meglio per me, 

Cadran piu facilmente; 

Questa razza di gente e la piu 

presta 

A cangiarsi d 'umore. Oh poverini! 

Per femmina giocar cento 

zecchinil 

Nel mare solca 

Kto swoje nadzieje 
Pokłada w sercu kobiety. 

SCENA ÓSMA 

Przyjemny pokój, dwa różne krzesła, stół etc.; 

troje drzwi, po bokach i centralnie. 

DESPINA 

(przygotowując czekoladę) 

Jakie przeklęte życie 
Wiedzie pokojówka! 
Od rana do wieczora robota, 
Człowiek napoci się, natrudzi, 
apotem 
Z tego, co robi, nic nie ma; 
Od pół godziny tylko ubijam i 
ubijam, 
Czekolada gotowa, a ja nie mogę 
Spróbować, obejść się muszę 

smakiem? 
Czy ona nie jest tak samo moja jak 
wasza, 
O, miłe panie, 
Dla was, co najlepsze, a dla mnie 
tylko zapach! 
Na Bachusa, skosztuję: 

(próbuje) 

Jaka wyborna! 
{Ociera usta.) 

Ktoś idzie? 
O, nieba, moje dobrodziejki! 
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E nell'arena sem ina 

E il vago vento 

Spera in rete accogliere 

Chi fonda sue speranze 

In cor di femmina . 

SCENA OTTAVA 

DISPINA 

Che vita maledetta 

E il far la camerieral 

Dal mattino alla sera 

Si fa, si suda, si lavora, 

e poi 

Di tanto, che si fa, nulla e per noi. 

E mezz'ora che sbatto; 

11 cioccolatte e fatto, ed a me 

tocca 

Restar ad odorarlo a secca 

bocca? 

Non e forse la mia come la 

vostra? 

O garbate signore, 

Che a voi dessi l'essenza, e a me 

l'odorel 

Per Bacco, vo' assaggiarlo. 

Com'e buono! 

Vien gente! 

Oh cielo, son le padrone! 



SCENA DZIEWIĄTA 

Despina. Wpadają zrozpaczone Fiordiligi 

i Dorabella. Despina podaje czekoladę na tacy 

DESPINA 

Moje panie, oto śniadanie. 
(Dora bella upuszcza wszystko na ziemię.) 

Wielki Boże, co robicie! 

FIORDILIGI, DORABELLA 

(zrywają z siebie całą biżuterię.) 

Ach! Och! 

DESPINA 

Co się stało? 

FIORDILIGI 

Gdzie jakiś sztylet? 

DORABELLA 

Gdzie trucizna? 

DESPINA 

Panienki, proszę! 

DORABELLA 

Ach, odsuń się! Strzeż się skutków 
Wybuchu straszliwych uczuć! 
Zasłoń okna, nienawidzę światła, 
Nienawidzę powietrza, którym 
oddycham, Nienawidzę siebie. 
Kto szydzi z mego bólu, kto mnie 
pocieszy? 
O, uciekaj, na litość, zostaw mnie 
samą! 

Nieubłagane męki, 

Które mną targacie, 
Tej duszy 

Cosi fan tutt11 akt pierwszy I atto primo 

" 
Nigdy nie opuszczajcie, 

SCENA NONA Póki mi cierpienia 
Śmierci nie przyniosą. 
Skromny wzór 
Miłości fatalnej 
Dam Eumenidom, 

nJSPINA Jeśli tylko przeżyję, 
Madame, ecco la vostra colazione. Strasznym odgłosem 

Moich tęsknych westchnień. 
Diamine, cosa fate? {obie damy bez zmysłów opadają na fotele) 

PJORDWGI, DORABD.l.A DESPINA 

Pani Dorabello, 
Ah! Ah! Pani Fiordiligi, 

Mówcie, co się stało? 
DISPINA 

Che cosa e nato? 

PIORDWGI 

Ov'e un acciaro? 

llOiABlll.A 

Un veleno, dov'e? 

DISPINA 

Padrone, dico! 

DORAJID.l.A 

Ah, scostatil Paventa il tristo 

effetto 

D'un disperato affettol 

DORABELLA 

Ach, straszne nieszczęście! 

DESPINA 

Niech już pani opowie. 

FIORDILIGI 

Ach, odpłynęli z Neapolu 
Nasi najukochańsi. 

DESPINA 

(śmieje się) 

To wszystko? 
Przecież wrócą. 

Chiudi quelle finestre; odia la luce, DORABELLA 

Odio !'aria che sp i ro, Kto wie! 
Odio me stessa. 

Chi schernisce il mio duol, chi ne 

consola? 

Deh fuggi; per pieta, lasciami sola! 

Smanie implacabili 

Che m'agitate, 

Entro quest'anima 

DESPINA 

Jak to, kto wie? 
Dokąd się udali? 

DORABELLA 

Na pole bitwy. 

" 
Piu non cessate, 

Finche l'angoscia 

Mi fa morir. 

Esempio misero 

D'amor funesto 

Daró all'Eumenidi, 

Se viva resto 

Col suono orribile 

De' miei sospir. 

DISPINA 

Signora Dorabella, 

Signora Fiordiligi, 

Ditemi: che cos'e stato? 

DORAJID.l.A 

Oh terribil disgrazial 

DISPINA 

Sbrigatevi in buon'ora! 

PIORDWGI 

Da Napoli partiti 

Sono gli amanti nostri. 

DISPINA 

Non c'e altro? 

Ritorneran. 

DORABD.1.A 

Chi sa! 

DISPINA 

Come, chi sa? 

Dove son iti? 

DOiABlll.A 

Al campo di battaglial 

DES PINA 

Tym lepiej dla nich, 
Ujrzycie ich z powrotem 
zwieńczonych laurami. 

FIORDILIGI 

Mogą też polec! 

DESPINA 

Noto wtedy 
Lepiej dla pań. 

FIORDILIGI 

(zrywa się gniewnie) 

Głupia, co mówisz? 

DESPINA 

Szczerą prawdę: utracicie dwóch, 
Ale zostaną wam wszyscy inni. 

FIORDILIGI 

Ach, jeśli stracę Guglielma, 
To chyba umrę! 

DORABELLA 

Ach, jeśli stracę Ferranda, 
żywcem się pogrzebię. 

DESPINA 

Brawo! Tak się wam zdaje, ale to 
fałsz; 

Jeszcze żadna kobieta nie umarła 
z miłości. 
Umierać dla mężczyzny! Inni wszak 
Mogą powetować stratę. 

DORABELLA 

I ty wierzysz, że mogłaby 
Innych kochać ta, co ma za kochanka 
Guglielma lub Ferranda? 

Cosl fan tutte akt pierwszy I atto primo 

DJSPINA 

Tanto meglio per loro: 

Li vedrete tornar carchi d'alloro. 

PIORDWGI 

Ma pon no anche perirl 

DJSPIJIA 

Allora poi 

Tanto meglio per voi. 

PIORDWGI 

Sciocca, che dici? 

DJSPINA 

La pura verita: due ne perderete, 

Vi restan tutti gli altri. 

PIORDWGI 

Ah, perdendo Guglielmo, 

Mi pa re ch'io morreil 

DORAJID.l.A 

Ah, Ferrando perdendo, 

Mi par che viva a seppellirmi 

and re il 

DISPINA 

Bravel Vi par, ma non e ver; ancora 

Non vi fu donna che d'amor sia 

morta. 

Perun uomo morir! Altri ve 

n'hanno 

Che compensano il danno. 

DORAJID.l.A 

Eche credi che patria 

Altr'uom a mar chi s'ebbe par amante 

Un Guglielmo, un Ferrando? 

" 
DESPINA 

Inni też przecież mają 
Wszystko to, co tamci. 
Tego teraz kochacie, 
Pokochacie i następnego: 
Jeden wart drugiego, 
bo żaden nic nie wart. 
Ale nie ma co gadać, 
Skoro obaj żyją 
I żywi powrócą. 
Teraz są daleko. 
Zamiast więc na łzy 
Próżno czas tracić, 
Pomyślcie o zabawie. 

FIORDILIGI 

(wybuchając) 

Zabawie? 

DESPINA 

Rozumie się! Najlepiej 
Kochać się na zabój; nie inaczej 
Na wojnie czynić będą wasi 
amanci. 

DORABELLA 

Nie obrażaj w ten sposób tych 
pięknych, 

Wiernych dusz, wzorów czystej 
miłości. 

DES PINA 

Ejże, ejże! Minęły już te czasy, 
Kiedy takie bajki opowiadało się 
dzieciom. 

Wśród mężczyzn, wśród żołnierzy 

Szukacie wiernych serc? 
Byle was kto nie usłyszał, na litość! 
Z tej samej gliny, 
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" 
DJSPIJIA 

Han gli altri ancora 

Tutto quello ch'han essi. 

Un uomo adesso a mate, 

Un altro n'amerete; 

Uno va! l'altro, 

Perche nessun val nulla. 

Ma non parliam di ció; 

Sono ancor vivi 

E vivi torneran, 

Ma son lontani. 

E piuttosto che in vani 

Pianti perdere il tempo, 

Pensate a divertirvi. 

PIORDWGI 

Divertirci? 

DJSPINA 

Sicurol E, quel ch'e meglio, 

Far all'amor come assassine, 

ecome 

Faranno al campo i vostri cari 

amanti. 

DORABD.1.A 

Non offender cosl quell'alme 

belle 

Di fedelta, d'intatto amore 

esem pi. 

DJSPINA 

Via, via I Passaro i tempi 

Da spacciar queste favole al 

bambini. 

In uomini, in soldati 

Sperare fedelta? 

Non vi fate sentir, per carital 

Di pasta simile 



Są oni wszyscy, 
Ulotne liście, 
Kapryśne wiatry 
Są od mężczyzn 
Bardziej stałe. 

Kłamliwe łzy, 

Zwodnicze spojrzenia, 
Złudne słówka, 

Kłamliwe pieszczoty, 
Oto ich główne 
Przymioty. 
W nas widzą tylko 
Obiekt rozrywki; 
I gardzą nami, 
Odmawiają uczuć, 

Nie warto barbarzyńców 
Nawet o litość prosić. 
Odpłaćmy im, o kobiety, 
Tą samą monetą, 

. Tej złowrogiej 
Wiarołomnej rasie! 
Kochajmy wygodnicko, 
Kochajmy z próżności. 
(wszystkie wychodzą) 

SCENA DZIESIĄTA 

Don Alfonso, później Despina. 

DON ALFONSO 

Jaka cisza! Jakim smutkiem 
Oddychają te pokoje! Biedaczki! 
Nie całkiem bez winy: 
Potrzebują pociechy; póki wreszcie 
Nie zjawią się obaj łatwowierni 
narzeczeni, 
Którym kazałem się przebrać 
Dla niepoznaki, 
Pomyślmy, co da się zrobić. 
Boję się jednego, Despiny. Ta szelma 

Cosi fan tutte akt pierwszy I atto primo 

Son tutti quanti, 

Le fronde mobili, 

l'.aure incostanti 

Han piu degli uomini 

Stabilita. 

Mentite lagrime, 

Fallaci sguardi, 

Voci ingannevoli, 

Vezzi bugiardi 

Son le primarie 

Lor qua lita. 

In noi non amano 

Che il lor diletto; 

Poi ci dispregiano, 

Neganci affetto 

Ne val da' barbari 

Ch ieder pieta. 

Paghiam, o femmine, 

D'ugual moneta 

Questa malefica 

Razza indiscreta; 

Amiam per comodo, 

Per va nita. 

SCENA DECIMA 

DON All'ONSO 

Che silenzio! Che aspetto di 

tristeua 

Spirano queste stanze! Poverette! 

Non han gia tutto il tarto: 

Bisogna consolarle; infin che vanno 

I due cred uli sposi, 

Com'io loro com misi, 

A mascherarsi, 

Pensiam cosa pub farsi. 

Terno un po' per Despina; 

... 
Mogłaby ich rozpoznać, mogłaby 
Pokrzyżować moje plany. 
Zobaczymy. 
W razie czego jakiś 
Prezencik w swoim czasie; cekin 
Pokojówkę zdoła przebłagać. 

Aby jednak mieć pewność, można 
Wtajemniczyć ją nieco w mój 
sekret. 
Wspaniała myśl. 

Oto jej pokój. 

(Puka.) 

Despina! 

DESPINA 

Kto tam? 

DON ALFONSO 

O! 

DESPINA 

I! 
(wychodząc z pokoju) 

DON ALFONSO 

Moja Despinko! Od ciebie 
Czegoś potrzebuję. 

DESPINA 

A ja od pana niczego. 

DON ALFONSO 

Sprawię ci tym przyjemność. 

DESPINA 

Młodej dziewczynie 
Taki staruch jak pan niczego nie 
sprawi. 
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... 
quella furba 

Potrebbe riconoscerli; potrebbe 

Rovesciarmi le macchine. Vedremo 

Se mai fara bisogno 

Un regaletto a tempo; un 

zecchinetto 

Per una cameriera e un gran 

scongiuro. 

Ma per esser sicuro, si potria 

Metterla in parte a parte del 

secreto. 

Eccellente e i I progetto; 

La sua camera e questa. 

Despinettal 

DISPINA 

Chi batte? 

DON Al.l'ONSO 

Ohl 

DISPINA 

lh! 

DONAUONSO 

Despina mia, di te 

Bisogno avrei. 

D!SPINA 

Ed io niente di lei. 

DON All'ONSO 

Ti vo' fare del ben. 

DISPINA 

A una fanciulla 

Un vecchio come lei non pub far 

nulla. 

DON ALFONSO 

(pokazuje jej złotą monetę) 

Mów ciszej i spójrz. 

DESPINA 

To dla mnie? 

DON ALFONSO 

Tak, jeśli będziesz dla mnie dobra. 

DESPINA 

A czego pan żąda? 
Złoto to miód na moje serce. 

DON ALFONSO 

Złoto dostaniesz, 
Jeśli przyrzekniesz, że mnie nie 
wydasz. 

DESPINA 

I nic więcej? Jestem do usług. 

DON ALFONSO 

To bierz i słuchaj! 
Wiesz, że obie twoje panie 
Straciły swoich najdroższych. 

DESPINA 

Wiem. 

DON ALFONSO 

Słyszałaś ich lamenty 
I wielką rozpacz? 

DESPINA 

Wiem wszystko. 

DON ALFONSO 

No dobrze, gdybyś, 

Aby je trochę pocieszyć 
I, by tak rzec, 

Cosl fan tutte akt pierwszy I atto primo 

DON All'ONSO 

Parla piano ed osserva. 

DISPINA 

Me la dona? 

DON All'ONSO 

Si, se meco sei buona. 

D!SPINA 

Eche vorrebbe? 

~ l'oro il mio giulebbe. 

DON All'ONSO 

Ed oro avrai, 

Ma ci vuol fedelta. 

D!SPINA 

Non c'e altro? Son qua. 

DON All'ONSO 

Prendi ed ascolta. 

Sai che le tue padrone 

Han perduto gli amanti. 

DISPINA 

Loso. 

DON All'ONSO 

Tutti i lor pianti, 

Tutti i deliri loro ancor tu sai. 

DISPINA 

Sotutto. 

i 
DON All'ONSO 

Or ben: se mai 

Per consolarle un poco 

E trar, come diciam, 

... 
Klin klinem, 
Znalazła sposób, 
By pozyskać ich łaskę 
Dla dwóch miłych młodzieńców, 
Którzy chcą popróbować, 
rozumiesz, 
Zarobisz sobie 
Dwadzieścia skudów, 
Jeśli im się uda ... 

DESPINA 

Nie mam nic 
Przeciw tej propozycji. 
Ale z tymi idiotkami ... Dość, 
posłuchajcie: 

Czy są młodzi? ł.adni? A przede 
wszystkim, 
Czy mają pełne sakiewki 
Ci wasi zalotnicy? 

DON ALFONSO 

Mają dość wszystkiego, 
Co podobać się może roztropnym 
kobietom. 
Chcesz ich zobaczyć? 

DESPINA 

Gdzie oni są? 

DON ALFONSO 

Tam, 
Wprowadzić ich? 

DESPINA 

Pewnie, że tak! 
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... 
Chiodo, per chiodo, 

Tu ritrovassi il modo 

Da metter in lor grazia 

Due soggetti di garbo 

Che vorrieno provar, gia mi 

capisci, 

C'e una mancia per te 

Di vent i scudi, 

Se li fai riuscir. 

D!SPINA 

Non mi dispiace 

Questa proposizione. 

Ma con quelle buffone ... basta, 

udite: 

Son giovani? Son belli? E, sopra 

tutto, 

Hanno una buona borsa 

I vostri concorrenti? 

DON AUONSO 

Han tutto quello 

Che piacer pub alle donne di 

giudizio. 

Li vuoi veder? 

DISPINA 

E dove son ? 

DON All'ONSO 

Son li; 

Li posso far entrar? 

DISPINA 

Direi di si. 



SCENA JEDENASTA 

Poprzednie osoby. Ferrando i Guglielmo, później 

Fiordiligi i Dora bella. Don Alfonso wprowadza 

amantów, którzy są przebrani. 

DON ALFONSO 

Pięknej Despince 
Przedstawiam was, moi przyjaciele, 
Od niej tylko zależy, 
Czy wasze serca znajdą pocieszenie. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

(z udawaną czułością) 

Na dłoń, którą z radością całuję, 
Na te oczy pełne powabu, 
Spraw, by na mnie mój skarb 
Tęsknie zwrócił piękne oczy. 

DESPINA 

(śmiejąc się do siebie) 

Co za oblicza! Jakie stroje! 
Jaka postawa! Te wąsy! 
Nie wiem, czy to Wałachowie, 
A może Turcy. 

DON ALFONSO 

(cicho do Despiny) 

Co myślisz o ich wyglądzie? 

DESPINA 

(cicho do Don Alfonso) 

Jeśli mam mówić szczerze, 
To gęby mają 
Dość niepospolite, 
Prawdziwe antidotum na milość. 

Cosi fan tutt11 akt pierwszy I atto primo 

SCENA UNDECIMA 

DON ALl'ONSO 

Alla bella Despinetta 

Vi presento, amici m iei; 

Non dipende che da lei 

Consolar il vostro cor. 

PlllAHDO, GUGUJLMO 

Per la man, che lieto io bacio, 

Per quei rai di grazia pieni, 

Fa che volga a me sereni 

I begi i occhi il mio tesor. 

DISPDIA 

Che sembianze! Che vestitil 

Che figurel Che mustacchil 

Io non so se son Valacchi 

O se Turchi son costor. 

DON ALl'ONSO 

Che ti par di quell'aspetto? 

DISPDIA 

Per parlarvi schietto schietto, 

Hanno un muso 

Fuor dell'uso, 

Vero antidoto d'amor. 

FERRANDO, GUGLIELMO, 

DON ALFONSO 

A więc postanowione; 
Jeśli nas nie rozpoznała, 
Nie ma się czego obawiać. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

(z głębi) 

Ej, Despino! Halo, Despino! 

DESPINA 

Moje panie! 

DON ALFONSO 

(do Despiny) 

Oto dobry moment! 
Tylko zrób to sprytnie, ja się ukryję. 
(wycofuje się) 

FIORDIUGI, DORABELLA 

(wchodzą) 

Bezwstydne dziewuszysko, 
Co tu robisz z takimi ludźmi? 
Natychmiast każ im stąd iść, 
Inaczej wraz z nimi tego pożałujesz. 

DESPINA, FERRANDO, GUGLIELMO 

(klękając) 

Ach, panie, wybaczcie! 
U swoich pięknych stóp widzicie 
Dwóch nieszczęśników, waszych 
cnót 
Wielbicieli, umierających z milości. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Wielkie nieba! Co słyszę? 
Tej niesłychanej zdrady, 
Któż jest niegodnym sprawcą? 
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PlllAHDO, GUGIDIMO, 

DON ALl'ONSO 

Or la cosa e appien decisa; 

Se costei non ci ravvisa, 

Non c'e piu nessun timor. 

PIORDD..IGI, DORAlllilA 

Ehi, Despinal Ola, Despinal 

! 
DISPDIA 

Le padrone! 

DON AI.10NSO 

Ecco l'istante! 

Fa con arte; io qui m'ascondo. 

PIORDnIGI, DOIWlnlA 

Ragazzaccia tracotante, 

Che fai 11 con sim il gente? 

Fall i uscire immantinente, 

O ti to pentir con lor. 

DISPINA, PlllAHDO, GUGU!lMO 

Ah, madame, perdonatel 

Al bel pie languir mirate 

Due meschin, di vostro merto 

Spasimanti adorator. 

PIORDD..IGI, DOIWlnlA 

Giusti numil Cosa sento? 

Dell'enorme tradimento, 

Chi fu mai l'indegno autor? 

DESPINA, FERRANDO, GUGLIELMO 

O, uśmierzcie swój gniew! 

FIORDIUGI, DORABELLA 

Ach, dłużej tego nie wytrzymam! 
Pełna jest moja dusza 
Pogardy 
I grozy! 

DESPINA, DON ALFONSO 

(do siebie) 

Podejrzana wydaje mi się 
Ta wściekłość i furia. 

FERRANDO, GUGIELMO 

(do siebie) 

Jaką radością 

Przepełnia moją pierś 

Ta wściekłość i furia. 

FIORDIUGI, DORABELLA 

Ach, wybacz, piękny kochanku, 
Niewinne jest to serce. 

DON ALFONSO 

(wychodzi z ukrycia) 

Co za szeptanina! Jaki zgiełk! 
Skąd to zamieszanie? 
Oszalałyście, 

Moje drogie dziewczęta? 
Chcecie sąsiadów postawić na nogi! 
Co z wami? Co się dzieje? 

DORABELLA 

(z wściekłością) 

Wielkie nieba! Spójrzcie, 
Mężczyźni w naszym domu! 

DON ALFONSO 

(nie patrząc na amantów) 

Co w tym złego? 

Cosl fan tutt11 akt pierwszy I atto primo 

DISPINA, PlllAHDO, GUGU!lMO 

Deh, cal mate quello sdegnol 

FIORDIUGI, DORABELLA 

Ah, che piu non ho ritegnol 

Tutta piena ho l'alma in petto 

Di dispetto 

E di terror! 

DISPINA, DON ALl'ONSO 

Mi da un poco di sospetto 

Quella rabbia e quel furor. 

PlllAHDO, GUGU!lMO 

Qual diletto 

~a questo petto 

Quella rabbia e quel furor! 

PIORDnIGI, DOIWlnlA 

Ah, perdon, mio bel diletto; 

Innocente e questo cor. 

DON AI.10NSO 

Che sussurrol Che strepitol 

Che scompiglio e mai questo! 

Siete pazze, 

Care le mie ragazze? 

Volete sollevar il vicinato? 

Cos'avete? Ch'e nato? 

Oh ciel! Mirate: 

Uomini in casa nostra. 

DON ALl'ONSO 

Che male c'e? 

FIORDIUGI 

(płomiennie) 

Co złego? W taki dzień? 
Po takim nieszczęściu? 

DON ALFONSO 

O, nieba! Sen to czy jawa! 
Moi przyjaciele, moi najdrożsi 
przyjaciele! 
Wy tutaj? Jak to? Dlaczego? Kiedy? 
Jakim sposobem? 
Bogowie! Jakże się cieszę! 
(Cicho do Ferranda i Guglielma) 

Wspomóżcie mnie. 

FERRANDO 

Drogi Don Alfonso! 

GUGLIELMO 

Drogi przyjacielu! 
(obejmują się gorąco) 

DON ALFONSO 

Jaka piękna niespodzianka! 

DESPINA 

Pan ich zna? 

DON ALFONSO 

Czy znam? 
To najlepsi przyjaciele, 
Jakich mam na tym świecie, 
Stać się mogą też waszymi. 

FIORDIUGI 

Ale co robią w moim domu? 
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„ 
PIORDD..IGJ 

Che male? In questo giorno? 

Dopo il caso funesto? 

DON ALl'ONSO 

Stelle! Sogno, o son destol 

Amici miei, miei dolcissimi 

amici! 

Voi qui? Come? Perche? Quando? 

In qual modo? 

Numil Quanto ne godol 

Secondatem i. 

1lllAHDO 

Amico Don Alfonso! 

GUGU!lMO 

Amico carol 

DON ALl'ONSO 

Oh bella improvvisatal 

DISPDIA 

Li conoscete voi? 

DON ALl'ONSO 

Se li conosco? 

Questi sono i piu dolci amici 

Ch'io mi abbia in questo mondo 

E vostri ancor saranno. 

PIORDD..IGI 

E in casa mia che fan no? 



GUGLIELMO 

U waszych stóp 
Dwaj grzesznicy, dwaj zbrodniarze, 
ot co, pani! 
Miłość ... 

DORABELlA 

Na Boga, co słyszę? 
(kobiety wychodzą gonione p rzez pozostałych} 

FERRANDO 

Amor, Bóg 
Przepotężny, nas do was przywiódł. 

GUGLIELMO 

Ledwie ujrzeliśmy światło 
Waszych lśniących źrenic ... 

FERRANDO 

... które niczym żywe płomienie ... 

GUGLIELMO 

... motyle umierające z miłości... 

FERRANDO 

.. .latamy przed wami... 

GUGLIELMO 

.. .i z boku i z tyłu ... 

FERRANDO, GUGLIELMO 

... By błagać o litość płaczliwymi 
wierszami ... 

FIORDILIGI 

Boże, co za zuchwałość! 

DORABELlA 

Siostro, co tu zrobić? 

Coii fan tutte akt pie rwszy I atto primo 

GUGlln.MO 

Ai vostri piedi 

Due rei, due delinquenti, ecco, 

Madame I 

Amor.„ 

DORABIWI. 

Numi, che sento! 

nuANDO 

Amor, il nume 

Si possente per voi, qui ci conduce. 

GUGllllMO 

Vista appena la luce 

Di vostre fulgidissime pupil le ... 

nuANDO 

... che alle vive faville ... 

GUGLIELMO 

.. .farfalette amorose agonizzanti.. . 

nuANDO 

... vi voliamo davanti. .. 

GUGJJ!l.MO 

... ed ai lati ed a retro ... 

nuANDO, GUGIJU.MO 

... per implorar pietade in flebil 

metro. 

PIOllDDJGI 

Stelle! Che ardirl 

DORABIWI. 

Sorella, che facciamo? 

"' 
FIORDILIGI 

Zuchwalcy! Precz! 
Wynosić się stąd! 

(Despina wybiega przerażona) 

Niech nie bezcześci 
Nieszczęsne tchnienie tych 
haniebnych słów 
Naszych serc, naszych uszu i 
naszych uczuć! 
Nadaremnie, wy i inni, próbujecie 
Nasze dusze uwieść; 
Nieskazitelnej wierności, 
Którą przysięgłyśmy naszym 
ukochanym, 
Dochowamy aż do śmierci, 

Na przekór światu i przeznaczeniu. 
Podobna skale niezachwianej, 
Która opiera się wiatrom i burzom, 
Tak stała jest ta dusza 
W wierności i miłowaniu. 

Z nas zrodziła się ta pochodnia, 
Która przynosi przyjemność 
I pocieszenie. 
I może tylko śmierć 
Uczucie to wyrwać z serca . 
Uszanujcie, 
Niewdzięczne dusze, 
Ten wzór stałej wierności 
I nie ważcie się okrutnej nadziei 
Raz jeszcze w sobie wzniecać! 
(panie chcą się oddalić, Ferrando wota jedną, 

Guglielmo drugą) 

FERRANDO 

Ach, nie odchodźcie? 

GUGLIELMO 

Ach, okrutne, zostańcie! 
(do Don Alfonso) 

No, co wy na to? 
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"' 
PIO:RDWGI 

Temeraril Sortite! 

Fuori di questo loco! 

E non profani 

calito infausto degli infami detti 

Nostro cor, nostro orecchio e 

nostri affetti! 

lnvan per voi, per gl i altri, invan 

si cerca 

Le nostr'alme sed ur; 

cintatta fede 

Che per noi gia si diede ai cari 

amanti, 

Saprem loro serbar infino a morte 

A dispetto del mondo e della sorte. 

Come scoglio immoto resta 

Contra i vent i e la tempesta, 

Cosi ognor quest'alma e forte 

Neila fede e nell'amor. 

Con noi nacque quella face 

Che ci piace, 

E ci consola, 

E potra la morte sola 

Far che cangi affetto il cor. 

Rispettate, 

Anime ingrate, 

Quest'esempio di costanza 

E una barbara speranza 

Non vi renda audaci ancor! 

nuANDO 

Ah, non partite! 

GUGI.m.MO 

Ah, barbare, restatel 

Che vi pa re? 

DON ALFONSO 

(Poczekajcie) 
Na litość boską, dziewczęta, 

Nie róbcie ze mnie tak żałosnej 
figury. 

DORABELLA 

(płomiennie) 

Czego się spodziewacie? 

DON ALFONSO 

Ech, niczego takiego. Lecz wydaje 
mi się. 
że odrobina łagodności... 
W końcu ci wytworni panowie 
Są moimi przyjaciółmi! 

FIORDILIGI 

Co? Mam tego wysłuchiwać ... ? 

GUGLIELMO 

Ból nasz i cierpienie poczuć! 
Niebiańskie piękno waszych oczu 
Otwarło ranę w oczach naszych, 
Którą uzdrowić może tylko 
Balsam miłości. 
Choć na chwilę otwórzcie serca, 
o piękne, 
Na słodkie namowy, a przed sobą 
Ujrzycie wzdychających 
i najwierniejszych kochanków. 

Nie upierajcie się, 
Wdzięczne oczęta, 

Dwie miłosne błyskawice 
Poślijcie ku nam. 
Uszczęśliwcie nas, 
Kochajcie wraz z nami, 
A my też was uszczęśliwimy. 

Patrzcie, 
Dotykajcie, 

Coii fan tutte akt pierwszy / atto primo 

DON ALl'ONSO 

(Aspettate.) 

Per carita, ragazze: 

Non mi fate piu far trista figura. 

E che pretendereste? 

DON ALFONSO 

Eh, nullal Ma mi pare ... 

Che un pochin di dolcezza ... 

Alfin son galantuomini 

E sono amici miei. 

PIOllDDJGI 

Come! E udire dovrei ... ? 

GUGI.m.MO 

Le nostre pene e sentirne pieta! 

La celeste belta degli occhi vostri 

La piaga apri nei nostri, 

Cui rimedia puó solo 

li balsamo d'amore: 

Un solo istante il core aprite, 

o belle, 

A sue doki facelie; 

a voi da va nti 

Spirar vedrete i piu fedeli amanti. 

Non siate ritrosi, 

Occhietti vezzosi; 

Due lampi amorosi 

Vibrate un po' in qua. 

Felici rendeteci; 

Amate con noi, 

E noi felicissime 

Faremo anche voi. 

Guardate, 

"' 
I wszystko oglądajcie. 

Jesteśmy miłymi szaleńcami, 

Jesteśmy silni, dobrze zbudowani, 
I jak każdy widzi, 
Czy przez zasługi, czy przypadek, 
Mamy piękne nogi, 
Piękne oczy i nosy, 
Patrzcie jakie piękne nogi, spójrzcie 
w piękne oczy, 
Dotknijcie pięknych nosów, 
oglądajcie wszystko. 
A nasze wąsy 
Nazwane być mogą 
Triumfem męskości, 
Pióropuszem miłości. 
(panie wychodzą) 

Popatrzcie na oczy, na nosy! 

SCENA DWUNASTA 

Ferrando, Guglielmo i Don Alfonso. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

(gdy tylko zostają sami z Don Alfonso, 

zaczynają się śmiać) 

DON ALFONSO 

Wy się śmiejecie? 

FERRANDO, GUGLIELMO 

(śmieją się bez umiaru) 
Pewnie, śmiejemy się! 

DON ALFONSO 

Co wam jest? 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Sarni już dobrze wiemy! 
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"' 
Toccate, 

li tutto osservate: 

Siam due cari matti , 

Siam forti e ben fatti, 

E come ogn u n vede, 

Sia merto, sia caso, 

Abbiamo bel piede, 

Bell'occhio, bel naso, 

Guardate bel piede, osservate 

bell'occhio, 

Toccate bel naso, il tutto 

osservate: 

E questi mustacchi 

Chiamare si possono 

Trionfi degli uomini, 

Pennacchi d'amor. 

SCENA DODICESIMA 

PlllA>ll>O, GUGllllMO 

DON Al.PONSO 

E voi ridete? 

nuANDO, GUGllllMO 

Certo, ridiamo. 

DON All'ONSO 

Ma cosa avete? 

nuANDO, GUGI.m.MO 

Gia Io sappiamo. 



DON ALFONSO 

Więc śmiejcie się ciszej! 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Próżne gadanie! 

DON ALFONSO 

Jeśli usłyszą was 
I rozpoznają, 
Na marne pójdzie 
Cały wysiłek. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Ach, ze śmiechu 
Dusza mi się rozrywa, 
Ach, czuję, że 
Brzuch mi pęka. 

DON ALFONSO 

Mnie też śmiech bierze, 
Gdy słyszę ich śmiech, 
Ale wiem, że płaczem 
Musi się to skończyć. 

Czy mogę chociaż poznać 
powód tego śmiechu? 

GUGLIELMO 

Ej, do diaska! 
Nie wydaje się wam, że mamy 
dobre powody, 
mój drogi panie? 

FERRANDO 

Ile dacie 
za odstąpienie od zakładu? 

GUGLIELMO 

(żartobliwie) 

Zapłaćcie połowę! 

Cosl fan tutte akt pierwszy I atto primo 

DON All'ONSO 

Ridete piano. 

PlllANDO, GUGlDLMO 

Parlate invano. 

DON All'ONSO 

Se vi sentissero, 

Se vi scoprissero, 

Si guasterebbe 

Tutto l'affar. 

PlllANDO, GUGlDl.MO 

Ah, che dal ridere 

L'alma dividere .„ 
Ah, che le viscere 

Sente scoppiar! 

DON All'ONSO 

Mi fa da ridere 

Questo lor ridere, 

Maso che in piangere 

Dee term i nar. 

Si puo sapere un poco 

La cagion di quel riso? 

GUGUllMO 

Oh cospettacciol 

Non vi pa re che abbiam giusta 

ragione, 

li mio caro padrone? 

PlllANDO 

Quanto pagar volete, 

e a mente e la scommessa? 

GUGl.IllMO 

Pagate la meta. 

FERRANDO 

Zapłaćcie przynajmniej 
dwadzieścia cztery cekiny. 

DON ALFONSO 

Biedne niewiniątka! 
Chodźcie, to jeszcze 
Dam wam possać paluszek. 

GUGLIELMO 

Macie jeszcze 
śmiałość tak mówić? 

DON ALFONSO 

Pod wieczór 
Pogadamy. 

FERRANDO 

Kiedy tylko zechcecie. 

DON ALFONSO 

Tymczasem 
Milczenie i posłuch 
do jutra rana. 

GUGLIELMO 

Jesteśmy żołnierzami 

I kochamy dyscyplinę. 

DON ALFONSO 

No dobrze, idźcie już, 
A czekajcie na mnie 
w ogródku; 
Tam udzielę wam wskazówek. 

GUGLIELMO 

Nie dostaniemy dzisiaj nic do 
jedzenia? 
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PlllANDO 

Pagate solo 

Ventiquattro zecchini. 

DON All'ONSO 

Poveri innocentinil 

Venite qua, vi voglio 

Porre il ditino in bocca. 

GUGLIELMO 

E avete ancora 

Coraggio di fiatar? 

DON All'ONSO 

Avanti sera 

Ci parlerem. 

PlllANDO 

Quando volete. 

DON All'ONSO 

lntanto 

Silenzio e ubbidienza 

Fino a doman mattina. 

GUGUllMO 

Siam soldati 

E amiam la disciplina. 

DON All'ONSO 

Or bene: andate un poco 

Ad attendermi entrambi in 

giardinetto; 

Cola vi mandero gli ord i ni miei. 

GUGUllMO 

Ed oggi non si mangia? 

FERRANDO 

Poco? 
Po skończonej batalii, 
kolacja będzie smakowała lepiej . 

Miłosne tchnienie 
Naszych ukochanych 
Słodkie pokrzepienie 
Sercu przynosi. 
Sercu, które napełnione 
Nadziejami miłości, 
Lepszego pokarmu 
Nie potrzebuje. 
(odchodzi z Guglielmo) 

SCENA TRZYNASTA 

Don Alfonso, później Despina. 

DON ALFONSO 

Och, śmiechu to warte! Tak mało 
Jest wiernych kobiet na świecie, 
A tu nawet dwie naraz? 
To niemożliwe. 
(wchodzi Despina) 

Chodź, chodź, moja mała, 
i powiedz mi, 
Gdzie są i co robią twoje panie? 

DESPINA 

Te biedne idiotki 
Są w ogródku, 
Aby skarżyć się powietrzu 
i muchom 
Na utratę kochanków. 

DON ALFONSO 

A myślisz, 
Że jak ta sprawa się skończy? 

Cosl fan tutte akt pierwszy I atto primo 

! :::e? 

A battaglia finita 

Miejmy nadzieję, 
Iż wróci im rozum. 

! Vogliam sperare J Che fara n no giudizio? 

Fia la cena per noi piu saporita. 

Un'aura amorosa 

Del nostro tesoro 

Un dolce ristoro 

Al cor porgera. 

Al cor che, nudrito 

Da speme d'amore, 

D'un'esca migliore 

Bisogno non ha. 

SCENA TREDICESIMA 

DON All'ONSO 

Oh, la saria da riderel Si poche 

Son le denne costanti in questo 

mendo 

E qui ve ne son duel 

Non sara nulla. 

Vieni, vieni, fanciulla, e dimmi 

un poco 

Dove sono e che fan le tue 

padrone. 

DISPDIA 

Le povere buffone 

Stanno nel giardinetto 

A lagnarsi coll 'aria e col le mosche 

D'aver persa gli amanti. 

DON All'ONSO 

E come cred i 

Che l'affar finira? 

DESPINA 

Ja bym robiła inaczej: 
Gdzie one łkają, ja bym się śmiała. 

Rozpaczać, zadręczać się, 

Bo kochanek odjechał! 
Kto widział taką głupotę! 
Za jednego straconego, bierze się 
dwóch. 

DON ALFONSO 

Brawo! Co za rozsądek! 
{do siebie) 

Trudno się z nią nie zgodzić. 

DE SPINA 

To prawo natury, 
A nie tylko rozsądek! 
Czym jest miłość? 
Rozkosz, wygoda, gust, 
Radość, rozrywka, żart. 

Przestaje być miłością, 
Gdy staje się niewygodna, 
Kiedy zamiast cieszyć, szkodzi 
i dręczy„. 

DON ALFONSO 

Tymczasem te wariatki.„ 

DESPINA 

Te wariatki jeszcze 
Zrobią, co zechcemy. 
Dobrze, gdyby wiedziały, 
że tamci je kochają. 

DON ALFONSO 

Wiedzą to. 
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DISPDIA 

Io lofarei; 

E dove piangon esse, io riderei. 

Disperarsi, strozzarsi 

Perche parte un amantel 

Guardate che pazzial 

Se ne pigliano due, se uno va via. 

DON A1l'ONSO 

Brava! Questa e prudenzal 

Bisogna impuntigliarla. 

DJSPINA 

~ legge di natura 

E non prudenza sola. 

Amorcos'e? 

Piacer, comodo, gusto, 

Gioia, divertimento, 

Passatempo, allegria; non e piu 

amore 

Se incomodo diventa, 

Se invece di piacer nuoce 

etormenta. 

DON All'ONSO 

Ma intanto quelle pazze „. 

DISPDIA 

Quelle pazze 

Faranno a modo nostro. 

~ buon che sappiano 
D'essere amate da color. 

DON A1l'ONSO 

Lo sanno. 



DESPINA 

Odwzajemnią więc uczucia. 
Powiada się : rzeknij słówko, 

Diabeł dokończy dzieła. 

DON ALFONSO 

Ale jak sprawisz, by wróciły, 

Skoro opuściły nas, by ich wysłuchały, 
I dały się skusić, 
Te twoje bestyjki? 

DESPINA 

Mnie zostawcie trud 
Rozegrania tej całej intrygi. 
Kiedy Despina pociąga 
za sznurki, 
To sukces murowany, tysiące 
mężczyzn 

Wodziłam za nos, uda się też 

z dwiema kobietami. 
Czy ci dwaj wąsaci monsieurs są 
bogaci? 

DON ALFONSO 

Bardzo bogaci! 

DESPINA 

Gdzie teraz są? 

DON ALFONSO 

Na ulicy, 
Czekają tam na mnie. 

DES PINA 

Niech pan idzie 
I wprowadzi ich małymi drzwiami. 
Czekam na was 
W moim pokoju. 
Jeśli zrobicie wszystko, 
Co każę, to jeszcze dzisiaj 

Cosi fan tutte a kt pierwszy I atto pr imo 

DESPINA 

Dunque riameranno. 

Diglielo si suol di re 

E lascia fare al diavolo. 

DON All'ONSO 

E come far vuoi perche ritornino 

Or che partiti sono, eche li sentano 

E tentare si lascino 

Queste tue bestioline? 

DESPINA 

A me lasciate 

La briga di condur tutta la 

macchina. 

Quando Despina macchina una 

cosa 

Non puó mancar d'effetto; ho gia 

menati 

Mill'uomini pel naso, sapró menar 

due femmine. 

Son ricchi i due monsieurs 

mustacchi? 

DON All'ONSO 

Son ricchissimi. 

DESPINA 

Dove son? 

DON All'ONSO 

Sulla strada 

Attendendo mi stan no. 

DISPINA 

lte e sui fatto 

Per la picciola porta 

A me riconduceteli; v'aspetto 

Neila camera mia. 

Purche tutto facciate 

Quel ch'io v'ordineró, 

... 
Pańscy przyjaciele odtrąbią 
zwycięstwo. 

Oni zażyją rozkoszy, mnie 
przypadnie chwała. 

(wychodzą) 

SCENA CZTERNASTA 

Mily ogródek. Dwie ławki z trawy po bokach. 

Fiordiligi, Dora bella. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Ach, jak w jednym momencie 
Mój los się odmienił! 
Ach, że też morzem pełnym udręk 
Stało się dla mnie życie! 
Zanim mi ukochanego 
Zabrały niewdzięczne gwiazdy, 
Nie wiedziałam, co to męka, 
Nie wiedziałam, co to usychać 
z tęsknoty. 
Żadnych zmartwień, żadnych skarg 
Jeszcze nie znała ta pierś. 

SCENAPl~A 

Poprzednie osoby. Ferrando, Guglielmo, 

Don Alfonso. Później Despina. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

(zza sceny) 

Tak, umrzeć, umrzeć, 
Ku zadowoleniu tych 
niewdzięcznic! 

DON ALFONSO 

(tak samo) 

Jeszcze jest nadzieja, 

-! 

Nie róbcie tego, na Boga, nie róbcie! 
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... 
pria di domani 

I vostri amici canteran vittoria, 

Ed essi avranno il gu sto, ed io la 

gloria. 

SCENA QUATTORDICESIMA 

PIOllDWG~ DORAll!lLA 

Ah, che tutta in un memento 

Si cangió la sorte mia! 

Ah, che un mar pien di tormento 

~ la vita omai per me! 

Finche meco il caro bene 

Mi lasciar le ingrate stelle, 

Non sapea cos'eran pene, 

Non sapea languir cos'e. 

SCENA QUINDICESIMA 

PDRANDO, GUGllEIMO 

Si mora, si, si mora 

Onde appagar le ingrate. 

DON All'ONSO 

C'e una speranza ancora; 

Non fate, oh Dei, non fate! 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Wielkie nieba, co to za straszne 
krzyki! 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Zostawcie mnie! 

DON ALFONSO 

Poczekajcie! 
(obaj amanci wchodzą, każdy z buteleczką 

w ręce, za nimi Don Alfonso) 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Arszenik mnie uwolni 
Od tych okrucieństw! 
(wypijają i wyrzucają buteleczki, odwracając się, 

dostrzegają obie kobiety.) 

FIORDILIGI, DORABELLA 

O nieba, czy to trucizna? 

DON ALFONSO 

Tak, dobra trucizna i mocna, 
Która w kilka chwil 
Życia ich pozbawi. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Tragiczne widowisko, 
Serce mi zamarło. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Okrutne, podejdźcie! 
Desperackich uczuć 
Zobaczcie smutny efekt, 
Okażcie chociaż współczucie. 

WSZVSCY 

Ach, jakże promień słońca 
Mrocznym się dla mnie staje! 
Drżę, ciało i duszę 
Siły opuszczają, 

Cosl fan tutte akt pierwszy I atto primo 

PIOllDWGI, DORAllllLA 

Stelle, che grida orribilil 

PEUANDO, GUGLm.MO 

Lasciatemi! 

DON AIJ'ONSO 

Aspettatel 

PDRANDO. GUGLWMO 

~arsen ico mi liberi 

Di tanta crudeltal 

PIOllDWG~ DORAll!lLA 

Stelle, un velen fu quello? 

DON All'ONSO 

Veleno buono e bello, 

Che ad essi in pochi istanti 

La vita togi ie rai 

PIOllDWG~ DORAllU!.A 

li tragico spettacolo 

Gelare il cor mi fa . 

PDRANDO, GUGLWMO 

Barbare, avvicinatevi ; 

D'un disperato affetto 

Mirate il triste effetto 

E abbiate al men pieta. 

TUTTI 

Ah, che del sole il raggio 

Fosco per me divental 

Tremo, le fibre e l'anima 

Par che mancar mi senta, 

... 
Język i wargi nie mogą 
Wymówić żadnego słowa! 

(Ferrando i Guglielmo opadają na ławki 

z trawy.) 

DON ALFONSO 

Bliscy już śmierci 
Są ci biedacy, 
Litość przynajmniej 
Spróbujcie okazać. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Ludzie, chodźcie tu, ludzie! 
Nikt nas, na Boga, nie słyszy!? 
Despina! 

DESPINA 

(zza kulis) 

Kto mnie wzywa? 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Des pina! 

DESPINA 

(wchodzi) 

Ach, co widzę! 
Pomarli ci nieszczęśnicy, myślę, 

Lub bliscy są śmierci! 

DON ALFONSO 

Ach, to niestety prawda! 
Szaleni, zdesperowani 
Zażyli truciznę! 

Och, wyjątkowa miłość! 

DESPINA 

Opuścić tych nieszczęśników 
Byłoby z waszej strony hańbą. 
Trzeba im pomóc! 
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Ne puó la lingua o il labbro 

Accenti articolarl 

DON All'ONSO 

Giacche a morir vici ni 

Sono quei meschinelli, 

Pietade almeno a quelli 

Cercate di mostrar. 

PIOllDW~ DORAllllLA 

Gente, accorrete, gente! 

Nessuno, oh Dio, ci sente! 

Despinal 

DISPINA 

Chi mi chiama? 

PIORDWG~ DORAllU!.A 

Des pina! 

DESPDłA 

Cosa vedo! 

Morti i meschini io credo 

O prossimi a spirar! 

DON AIJ'ONSO 

Ah, che purtroppo e verol 

Furenti, disperati, 

Si sono avvelenati l 

Oh, amore singolarl 

DISPINA 

Abbandonar i miseri 

Saria per voi vergogna, 

Soccorrerli bisogna. 



FIOROIUGI, DORABEUA, 

DON ALFONSO 

Co możemy zrobić? 

DESPINA 

Jeszcze dają oznaki życia, 
Litościwymi rękami 

Wesprzyjcie ich nieco. 
(do Don Alfonso) 

A pan niech biegnie za mną, 

Lekarza i odtrutki 
Szybko poszukajmy. 
(Despina i Don Alfonso wychodzą) 

Fiordiligi, Dorabella, Ferrando i Guglielmo. 

FIORDIUGI, DORABELLA 

Boże, co to za próba! 
Trudno sobie wyobrazić 
Straszniejsze zdarzenie! 

FERRANDO, GUGLIELMO 

(do siebie) 

Piękniejszą komedyjkę 

Trudno sobie wyobrazić! 
Ach! 

FIOROIUGI, DORABELLA 

(stoją z dala od amantów) 

Oddychają, nieszczęśni! 

FIORDIUGI 

Co zrobimy? 

DORABEUA 

A co ty sądzisz? 

FIORDIUGI 

W chwilach 
Tak bolesnych 
Kto mógłby ich opuścić? 

Cosl fan tutte akt pierwszy I atto primo 

PIOltDnlGl, DOIWllUA, 

DOM AUOllSO 

Cosa possiam mai far? 

DISPINA 

Di vita ancor dan segno; 

Con le pietose mani 

Fate un po' lor sostegno. 

E voi con me correte: 

Un medico, un antidota 

Voliamo a ricercar. 

PIOltDnJGJ, DOIWlnIA 

Dei, che cimento e questo! 

Evento piu funesto 

Non si potea trovarl 

PDUND01 GUGl.DLMO 

Piu bella commediola 

Non si potea trovarl 

Ah! 

PIOltDnlG~ DOIWllllA 

Sospiran gl ' infelicil 

PIOltDnJGI 

Che facciamo? 

DOIWllllA 

Tu che dici? 

PIOU>nJGI 

In momenti 

SI dolenti 

Ch i potriali abbandonar? 

"' 
DORABEUA 

(podchodzi bliżej) 

Interesujące postaci! 

FIOROIUGI 

(zbliża się) 

Możemy podejść nieco bliżej! 

DOIWlnIA 

Che figure interessanti! 

PIOltDnJGI 

l Possiam farci un poco avanti. 

DORABEUA 

(jeszcze bardziej się zbliża) 

Głowę ma zimną jak lód. 

l DOIWllllA 

FIORDILIGI 

Zimna, ta też zimna. 

DORABELLA 

A puls? 

FIORDIUGI 

Ja nie czuję. 

DORABELLA 

Ten bije ledwo ledwo. 

FIORDILIGI, DORABEUA 

Jeśli pomoc szybko nie nadejdzie, 
Nadziei nie ma, by przeżyli! 

FERRANDO, GUGLIELMO 

(do siebie) 

ł.agodniejsze i bardziej przystępne 
Stały się obie; 
Okaże się, czy ich współczucie 
W miłość się przerodzi. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Biedacy! Ich śmierć 
O łzy by mnie przyprawiła. 
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Ha freddissima la testa. 

PIOltDnJGI 

Fredda fredda e ancora questa. 

DOIWllllA 

Ed il polso? 

PIOU>nJGI 

Io non gliel' sento. 

DOIWllllA 

Questo batte lento lento. 

PIOltDnJGl, DOIWllllA 

Ah, se tarda ancor l'aita, 

Speme piu non v'e di vital 

nDAHDO, GUGUllMO 

Piu domestiche e trattabili 

Sono entrambe diventate; 

Sta a veder che lor pietade 

Va in amore terminar. 

PIORDUJGI, DOIAlllL\ 

Poverin il La lor morte 

Mi farebbe lagrimar. 

SCENA SZESNASTA 

(Poprzednie osoby. Despina przebrana za 

lekarza, Don Alfonso.) 

DON ALFONSO 

Oto medyk, 
Piękne panie! 

FERRANDO, GUGLIELMO 

(do siebie) 

Despina w przebraniu! 
Jakie śmieszne dziwadło! 

OESPINA 

„Salvete amabiles, 
Bones puelles!" 

FIORDIUGI , DORABEUA 

Mówi w języku, 

Którego nie rozumiemy. 

DESPINA 

Wedle życzenia 
Mówić możemy. 

Znam grekę i arabski, 
Turecki i wandalski, 
Po szwedzku i tatarsku 
Także dobrze mówię. 

DON ALFONSO 

Wszystkie języki 
Zostawcie dla siebie. 
Lepiej tym nieszczęśnikom 
Przyjrzyjcie się teraz. 
Zażyli truciznę. 

Co można zrobić? 

Cosl fan tutte akt pierwszy I atto primo 

SCENA SEDICISIMA 

DOM AUOllSO 

Eccovi il medico, 

Signore belle! 

nDAHDO, GUGllllMO 

Despina in maschera! 

Che trista pe Ile I 

DISPINA 

" Salvete, amabiles 

Bones puellesl " 

PIOU>nJGI, DOIWlnIA 

Parla un linguaggio 

Che non sappiamo. 

DISPIHA 

Come comandano, 

Dunque, parliamo. 

So il greco e l'arabo, 

So i l turco e il vandalo; 

Lo svevo e il tartaro 

So ancor parlar. 

DOM AUOllSO 

Tanti linguaggi 

Per se conservi; 

Quei miserabil i 

Perora osservi: 

Preso han no il tossico; 1 '"'""""'' 

"' 
FIOROILIGI, DORABELLA 

Panie doktorze, 
Co można zrobić? 

DESPINA 

{bada obu puls i dotyka ich czół) 

Najpierw muszę 
Poznać przyczynę, 

A potem rodzaj 
Tego napoju: 
Ciepły był czy zimny, 
Mało go czy dużo, 
Na raz czy w kilku dawkach 
Oni go zażyli? 

FIORDIUGI, DORABELLA, 

DON ALFONSO 

Zażyli arszenik, 
Panie doktorze. 
Tu go wypili. 
Z powodu miłości. 
I jednym haustem 
Go byli łyknęli . 

OESPINA 

Nie martwcie się, 
Nie denerwujcie. 
Oto próbka 
Mojej sztuki. 

FIORDILIGI, DORABELLA, 

DON ALFONSO 

On jakieś żelazo 
Trzyma w ręce. 

DES PINA 

To kawałek 
magnesu, 
kamień Messmera, 
który pochodzi 
z Niemiec, 
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"' 
PIOltDnJG~ DOIWlnIA 

Signor dottore, 

Che si puó far? 

DISPINA 

Saper bisognami 

Pria la cagione 

E quinci l'indole 

Della pozione: 

Se ca Ida o frigida, 

Se poca o molta, 

Se in una volta 

Ovvero in piu. 

PIORDWG~ DOIWlnIA, 

DOM AUOMSO 

Preso han l'arsenico, 

Signor dottore; 

Qui dentro il bevvero. 

La causa e amore 

Ed in un sorso 

Se! mandar giu. 

DISPINA 

Non vi affannate, 

Non vi turbate; 

Ecco una prova 

Di m ia virtu. 

PIORDnJGl, DOIWlnIA, 

DOM AUOllSO 

Egli ha di un ferro 

La man fornita. 

DESPINA 

Questo e quel pezzo 

Di calamita: 

Pietra mesmerica, 

Ch'ebbe l'origine 

Nell 'Alemagna, 



a który zasłynął 
później we Francji. 
(dotyka magnesem głów obu chorych na niby 

i przeciąga wzdłuż ciał} 

FIORDILIGI, DORABELLA, 

DON ALFONSO 

Jak oni się ruszają, 
Skręcają i trzęsą! 
O ziemię zaraz 
Uderzą głowami! 

DESPINA 

Ach, podtrzymajcie im 
Głowy. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

(kładą amantom ręce na czoła) 

Jesteśmy gotowe! 

DES PINA 

Trzymajcie mocno. 
Odwagi! Teraz już 
Wyzwoleni są od śmierci. 

FIORDILIGI, DORABELLA, 

DON ALFONSO 

Rozglądają się, 

Odzyskują siły, 

Ach, ten medyk 
Jest na wagę złota! 

FERRANDO, GUGLIELMO 

{podnosząc się powoli) 

Gdzie jestem? Co to za miejsce? 
Kto to jest? A kim są one? 
Czy już stoję przed tronem Jowisza? 
Ty jesteś Ateną czy Afrodytą? 
(Ferrando do Fiordiligi, a Gugielmo do 

Dora belli) 

Cosi fan tutte akt pierwszy I atto primo 

l Che poi si celebre 

l La in Franci a fu. 

PIORDlllGI, DORABnlA, 

DONALPONSO 

Come si muovono, 

Torcono, scuotonol 

In terra il cranio 

Presto percuotono. 

DISPDIA 

Ah, lor la fronte 

Tenete su. 

PIORDlllG~ DOliBILLA 

Eccoci prontel 

DISPDIA 

Tenete forte. 

Coraggiol Or liberi 

Siete da morte. 

DONALPONSO 

Attorno guardano, 

Forze riprendono. 

Ah, questo medico 

Vale un Peru! 

1JRRAHDO, GUGLIEl.MO 

Dove son? Che loco e questo? 

Chi e col u i? Color chi sono? 

Son di Giove innanzi al trono? 

Sei tu Palla o Citerea? 

Nie, ty jesteś duszy mojej boginią! 
Rozpoznaję cię 

Po słodkim obliczu 
I po ręce, którą dobrze znam, 
A która jest moim jedynym 
skarbem. 
(Obejmują ukochane delikatnie i całują je 

w ręce) 

DESPINA, DON ALFONSO 

To jeszcze efekt trucizny, 
Nie bójcie się już . 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Może i prawda, lecz te zachowania 
Godzą w naszą cześć. 

FERRANDO, GUGIELMO 

(do Fiordiligi i Dorabelli} 

Litości, piękna ty moja bogini! 
Spójrz na mnie łaskawym okiem. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Już nie mogę się dłużej opierać! 

DESPINA, DON ALFONSO 

Za kilka godzin zobaczycie, 
Jak za sprawą magnetyzmu 
Skończy się ten ich paroksyzm 
I wróci im wcześniejszy nastrój. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

(do siebie) 

Mam ochotę tak się śmiać, 
Że chyba mi rozerwie płuca. 
(głośno.) 

Daj całusa, mój skarbie! 
Jednego całusa, bo skonam. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Wielkie nieba, całusa? 
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No, tu sei l'alma mia deal 

n ravviso 

Al dolce viso 

E alla man ch'or ben conosco 

E che sola e il mio tesor. 

DJSPIHA, DON ALPOHSO 

Sono effetti ancor del tosco; 

Non abbiate alcun timor. 

110RDlllG~ DOliBILLA 

Sara ver. ma tante smorfie 

Fanno torto al nostro onor. 

1JRRAHDO, GUGLmMO 

Per pieta, bell'idol mio! 

Volgi a me le luci liete. 

110RDlllGI, DOliBILLA 

Piu resister non poss' io! 

DESPIHA, DON ALPONSO 

In poch'ore, Io vedrete, 

Per virtu del magnetismo 

Finira quel parossismo, 

Torneranno al primo umor. 

1JRRAHDO. GUGI.m.MO 

Dalia voglia ch'ho di ridere 

li poi mon mi scoppia or or. 

Dammi un bacio, o mio tesoro; 

Un sol bacio, o qui mi moro. 

110RDlllGI, DOliBILLA 

Stelle, un bacio? 

DESPINA 

Zróbcie to 
W akcie dobroci. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Zbyt wiele chyba tu się żąda 
Od wiernej i uczciwej kochanki! 
Obrażana jest moja wierność, 
Obrażane to serce! 

DESPINA, FERRANDO, GUGLIELMO, 

DON ALFONSO 

(do siebie) 

Weselszego obrazka 
Nie widział chyba świat. 
A najbardziej mnie śmieszy 
Ten gniew i ta wściekłość. 

Cosi fan tutte akt pierwszy I atto primo 

DESPIHA 

Secondate 

Per effetto di bontade. 

110RDlllGI, DOliBILLA 

Ah, che troppo si richiede 

Da una fida onesta amante! 

Oltraggiata e la mia fede, 

Oltraggiato e questo cor! 

DISPJHA, 1JRRAHDO, GUGI.m.MO, 

DONALPONSO 

Un quadretto piu giocondo 

Non si vide in tutto il mondo; 

Quel che piu mi fa da ridere 

~ quell'ira e quel furor. 

... 
FIORDILIGI, DORABELLA 

Wy, zrozpaczeni, 
Wy, otruci, 
Jak tu stoicie, idźcie do diabła; 
Później z pewnością pożałujecie, 
Gdy wzrośnie moja wściekłość. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

(do siebie) 

Nie wiem, czy prawdziwy, czy 
udawany 
Jest gniew ten i ta wściekłość, 
Nie chciałbym, aby taki ogień 
Przerodził się w miłosny żar. 

DESPINA, DON ALFONSO 

Dobrze wiem, że cały ten ogień 
Przerodzi się w miłosny żar. 
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... 
110RDlllGJ , DOliBll.LA 

Disperati, 

Attossicati, 

lte al diavol quanti siete; 

Tardi inver vi pentirete 

Se piu cresce il mio furor! 

1JRRAHDO, GUGI.m.MO 

Ma non so severa o finta 

J 
Sia quell'ira e quel furor, 

Ne vorrei che tanto foco 

Terminasse in quel d'amor. 

l ~:::::c:::~: foco 

~ Cangerassi in quel d'amor. 



AKT DRUGI 
ATTO SECONDO 

SCENA PIERWSZA 

Pokój. Fiordiligi, Dora bella i Despina. 

DESPINA 

Idźcie, co z was 
Za dziwaczne dziewczyny! 

FIORDILIGI 

Och, do diaska! 
A czego byś chciała? 

DESPINA 

Dla siebie niczego. 

FIORDILIGI 

To dla kogo? 

DESPINA 

Dla was. 

DORABEUA 

Dla nas? 

DESPINA 

Dla was! 
Jesteście kobietami, czy nie? 

FIORDILIGI 

I co z tego? 

SCENA PRIMA 

DISPINA 

Andate la, che siete 

Due bizzarre ragazzel 

FIORDILIGI 

Oh cospettacciol 

Cosa pretenderesti? 

DISPINA 

Per me nulla. 

PIOIU>WGJ 

Per chi dunque? 

DISPDIA 

Pervoi. 

DOLUl!LLA 

Per noi? 

DISPINA 

Pervoi. 

Siete voi donne o no? 

PIOIU>WGI 

E per questo? 

DESPINA 

A to z tego, 
Że musicie postępować jak kobiety. 

DORABEUA 

Czyli? 

DESPINA 

Miłość traktować lekko. 
Pięknych okazji 
Nie przegapiać, czasem być 
zmienną, 

A czasem stałą, 
Kokietować z gracją 
Zapobiegać nieszczęściu, jakie się 
zdarza, 
Gdy zawierzyć mężczyźnie, 
Skosztować figi, lecz jabłkiem nie 
gardzić. 

FIORDILIGI 

Co za diablica! Ty możesz 
Robić takie rzeczy, jeśli wola. 

DESPINA 

I tak też robię. 
Ale chciałabym, abyście i wy 
Ku chwale płci pięknej 
Robiły to samo, wasi 
Ganimedesowie 
Na przykład ruszyli na wojnę; 
zanim wrócą 
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DISPINA 

E per questo 

Dovete far da donne. 

DORAHllA 

Cioe? 

DISPINA 

Trattar !'amore en bagatelle. 

Le occasioni belle 

Non negliger giammai; cangiar 

a tempo, 

A tempo esser costanti, 

Coquetizzar con grazia, 

Prevenir la disgrazia si comune 

A chi si fida in uomo, 

Mangiar il tico, e non gittare il 

porno. 

PIOIU>WGJ 

Che diavolol Tai cose 

Falle tu, se n'hai voglia. 

DISPINA 

Io gia le faccio. 

Ma vorrei che anche voi 

Per gloria del bel sesso 

Faceste un po' Io stesso; 

per esempio: i vostri 

Ganimedi 

Son andati alla guerra; 

Postępujcie po wojskowemu: 
rekrutujcie. 

DORABELLA 

Niech nas niebiosa strzegą! 

DESPINA 

Ej, jesteśmy jeszcze na ziemi, a nie 
w niebie! 
Zaufajcie mojej gorliwości; 
Skoro ci przybysze was adorują, 

Pozwólcie się adorować. Są bogaci, 
przystojni, 
Szlachetni, wielkoduszni, jak was 
Zapewniał Don Alfonso; byli goto 
Umrzeć za was; to są zasługi, 
Jakimi nie mogą gardzić 
Takie młode dziewczyny jak wy, 
piękne, wytworne, 
Które mogą żyć bez miłości, ale nie 
bez kochanków. 
(do siebie) 

Zdaje się, że im to przypadło do 
gustu. 

FIORDILIGI 

Na Bachusa, uczysz nas 
Pięknych rzeczy; 
Myślisz, że chcemy, 
By nas ci próżniacy obmówili? 
A naszym narzeczonym, 
Sądzisz, przykrość chcemy uczynić? 

DESPINA 

A kto tu mówi, 
że macie im przysporzyć bólu? 

DORABELLA 

Nie zdaje ci się, 
że byłoby wystarczająco bolesne, 

Cosi fan tutte akt drugi I atto secondo 

infin che tornano, 

Fate alla militare: reclutate. 

DORAHll.A 

li cielo ce ne guardi. 

DISPINA 

Eh, che noi siamo in terra e non 

in cielol 

Fidatevi al mio zelo. 

Giacche questi forestieri 

v'adorano, 

Lasciatevi adorar. Son ricchi, belli, 

Nobil i, generosi, come fede 

Fece a voi Don Alfonso; avean 

coraggio 

Di mori re per voi; questi son merti 

Che sprezzare non si den no 

Da giovani qual voi, belle e galanti, 

Che pon star senza amor, non 

senza amanti. 

Par che ci trovin gu sto. 

PIOIU>WGJ 

Perbacco, ci fa rest i 

Far delle belle cose; 

Cred i tu che vogliamo 

Favola diventar degli oziosi? 

Ai nostri cari sposi 

Cred i tu che vogliam dar tal 

tormento? 

DISPINA 

E chi dice che abbiate 

A far loro alcun torto? 

DORABlllA 

Non ti pare 

Che stia torto bastante 

Gdyby się rozniosło, 
Iż z tymi tu się zadajemy? 

DESPINA 

Ina to mam 
Gwarantowany sposób: 
Rozpuszczę pogłoskę, 

Iż przybyli do mnie. 

DORABELLA 

Kto w to uwierzy? 

DESPINA 

No, pięknie! A to nie może 
Mieć pokojówka 
Dwóch adoratorów? Zaufajcie mi. 

FIORDILIGI 

Nie, nie, nazbyt zuchwali 
Są ci twoi nieznajomi. 
Czy nie mieli czelności 
Prosić nas o pocałunki? 

DESPINA 

{do siebie) 

Co za pech! 
(głośno) 

Mogę was zapewnić, 
że to, co zrobili, stało się 
Pod wpływem trucizny, którą 
zażyli. 

Konwulsje, delirium, 
Bredzenie, majaki; 
Zobaczycie jednak, jacy są 
dyskretni, 
Dobrze wychowani, skromni 
i łagodni. 
Pozwólcie im przyjść. 

DORABEUA 

Apotem? 
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" 
Se noto si facesse 

Che trattiamo costor? 

DISPINA 

Anche per questo 

Ce un mezzo sicurissimo: 

Io voglio sparger fama 

Che vengono da me. 

DOIAB!llA 

Chi vuoi che il creda? 

DISPINA 

Oh bella! Non ha forse 

Merto una cameriera 

D'aver due cicisbei? Di me fidatevi. 

PJOIU>WGI 

No, no; son troppo a uda ci 

Questi tuoi forestieri. 

Non ebber la baldanza 

Fin di chieder dei baci? 

D!SPINA 

Che disgrazia! 

Io posso assicurarvi 

Che le cose che han fatto 

Furo effetto del tossico che han 

preso: 

Convulsioni, deliri, 

Follie, vaneggiamenti; 

Ma or vedrete come son discreti, 

Manierosi, modesti e mansueti. 

Lasciateli venir. 

DORAHll.A 

E poi? 



DES PINA 

A potem? 
Do licha, róbcie swoje. 
{do siebie) 

Mówiłam, że ulegną. 

FIORDILIGI 

Co mamy zrobić? 

DESPINA 

Co tam chcecie. 
Jesteście z krwi i kości, 
Czy z czego? 

Piętnastoletnia kobietka 
Musi znać wiele sposobów, 
Gdzie diabeł nosi ogon, 
Co dobre, a co złe. 
Znać musi różne sztuczki, 
Jak rozkochać amantów, 
Udawać śmiech, udawać łzy, 

I dobre znajdować wymówki. 
Musi w tej samej chwili 
Ucha przychylić setce panów, 
A oczami rozmawiać z tysiącem. 

Wszystkim musi dać nadzieję, 
Tak pięknym, jak brzydkim, 
Musi skrytą być 
Bez zmieszania, 
Bez rumieńców 
Umieć kłamać 

I jak królowa 
Z wysokości tronu 
Słowami „mogę" i „chcę" 
Zapewnić sobie posłuch. 
(do siebie) 

Wydaje się, że już gustują 
W takiej nauce; 
Wiwat, Despino, 
Potrafisz się przysłużyć. 

(wychodzi) 

Cosi fan tutte akt drugi I atto second o 

l 
DISPINA 

E poi? 

Caspita, fate voi. 

~ho detto che cadrebbero. 

PIORDnIGI 

Cosa dobbiamo far? 

DESPINA 

Quel che volete. 

Siete d'ossa e di carne, 

O cosa siete? 

Una donna a quindici ann i 

Dee saper ogni gran moda, 

Dove il diavolo ha la coda, 

Cosa e bene e ma I cos'e. 

Dee saper le maliziette 

Che innamorano gli amanti, 

Finger riso, finger pianti, 

lnventar i bei perche. 

Dee in un momento 

Dar retta a cento, 

Colle pupil le parlar con mille, 

Dar speme a tutti, 

Sien belli , o brutti, 

Saper nascondersi 

Senza confondersi, 

Senza arrossire 

Saper mentire 

E, qua I regina 

Dall'alto soglio, 

Col posso e voglio 

Farsi ubbidir. 

Par ch'abbian gusto 

Di tal dottrina; 

Viva Despina 

Che sa servir. 

.., .., 

SCENA DRUGA SCENA SECONDA 

Fiordilig i, Dora bella. 

FIORDILIGI PIORDnIGI 

Siostro, co ty na to? Sorella, cosa dici? 

DORABELLA DORABD.l.A 

Jestem oszołomiona Io son stordita 

Piekielnym sprytem tej dziewczyny. Dalio spirto inferna I di tal ragazza. 

FIORDILIGI 

Uwierz mi, to wariatka. 
Myślisz, że powinnyśmy 

Pójść za jej radami? 

DORABELLA 

No pewnie, jeśli na to 
Spojrzeć z drugiej strony. 

FIORDIUGI 

A ja, przeciwnie, 
Patrzę z tej właściwej: 
Nie sądzisz, że to występne, 

Aby dwie młode narzeczone 
Robiły takie rzeczy? 

DORABELLA 

Ona mówi, 
Że to nic złego. 

FIORDILIGI 

Złem będzie wystarczającym, 

Gdy ludzie wezmą nas na języki! 

DORABELLA 

A jeśli się powie, 
że przybyli do Despiny! 
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PIORDnIGI 

Ma credimi: e una pazza. 

Ti par che siamo in caso 

Di segu ir suoi consigli? 

DORABD.l.A 

Oh certo, se tu pigli 

Pel rovescio il negozio. 

PIORDnIGI 

Anzi io Io piglio 

Per il suo vero dritto: 

Non cred i tu delitto 

Per due giovani oma i promesse 

spose 

li far di queste cose? 

DORABD.l.A 

Ella non dice 

Che facciamo a leu n mal. 

PIORDnIGJ 

~ mal che basta 

li far parlar di noil 

DORABD.l.A 

Quando si dice 

Che vengon per Despina! 

Cosi fan tutte akt drugi I atto secondo 

FIORDILIGI 

Och, na zbyt wiele pozwala ci 
sumienie! 
A co powiedzą nasi narzeczeni? 

DORABELLA 

Nic; 
Pewnie się nie dowiedzą 
I na tym koniec, 
A jeśli się dowiedzą, 
To powiemy, 
Że przybyli do niej. 

FIORDILIGI 

A nasze serca? 

DORABELLA 

Pozostaną, jakie są; 
Trochę zabawy, by nie umrzeć 
Z melancholii, 
To jeszcze nie wiarołomstwo, 
Siostro moja. 

FIORDIUGI 

To prawda. 

DORABELLA 

A więc? 

FIORDILIGI 

A więc rób, co chcesz, 
Ale ja nie chcę czuć się winna, 
Gdy pojawią się kłopoty. 

PIORDnIGI 

Oh, tu sei troppo largo di 

coscienza! 

Eche diran gli sposi nostri? 

DORABD.l.A 

Nulla; 

O non sapran l'affare, 

Ed e tutto finito, 

O sapran qualche cosa. 

E allor diremo 

Che vennero per lei. 

PIORDnIGI 

Ma i nostri cori? 

DORABD.l.A 

Restano quel che sono; 

Per divertirsi un poco, e non morire 

Dalia malinconia. 

Non si manca di fe, 

Sorella mia. 

PIORDnIGl 

Questo e ver. 

DORABD.l.A 

Dunque? 

PIORDnIGI 

Dunque fa un po' tu : 

Ma non voglio aver col pa 

Se poi nasce un imbroglio. 

DORABELLA DORABD.l.A 

Jakie kłopoty mogą się pojawić, Che imbroglio nascer deve 

Jeśli zachowamy ostrożność? Con tanta precauzion? 

Zresztą posłuchaj, Per altro, ascolta , 

Byśmy się dobrze zrozumiały: Per intenderci bene: 

Którego z tych Narcyzów wybierasz Qual vuoi sceglier per te de' due 

dla siebie? Narcisi? 

.., 
FIORDILIGI 

Ty decyduj, siostro. 

DORABELLA 

Już zdecydowałam. 

Wybieram tego bruneta, 
Który zdaje się bardziej zabawny. 

FIORDILIGI 

A ja tymczasem z blondynem 
Pośmieję się trochę i pożartuję. 

DORABELLA 

Żartami na jego słodkie słówka 
Będę odpowiadać. 

FIORDILIGI 

Wzdychając drugiego westchnienia 
Ja będę przedrzeźniać. 

DORABELLA 

Mówić mi będzie: 

„Miła moja, konam!" 

FIORDILIGI 

Mówić mi będzie: 

„Mój piękny skarbie!" 

FIORDILIGI, DORABELLA 

A tymczasem, jaką radość, 
Jaką zabawę 

Będęmiałal 
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PIOIIDWGI 

Decidi tu, sorella. 

DORABD.l.A 

Io gia decisi. 

Prenderó quel brunettino, 

Che piu lepido mi par. 

PIORDnIGJ 

Ed intanto io col biondino 

Vo' un po' ridere e burlar. 

DORABD.l.A 

Scherzosetta, ai dolci detti 

Io di quel risponderó. 

PIORDnIGJ 

Sospirando, i sospiretti 

Io dell'altro imiteró. 

DORABD.l.A 

Midira: 

"Ben mio, mi moro!" 

PIORDnIGI 

Midira: 

"Mio bel tesoro!" 

PIORDnIGI, DORABD.IA 

Ed intanto che diletto, 

Che spassetto 

Io proveról 



SCENA TllZEClA 

{Poprzednie osoby. Don Alfonso) 

DON ALFONSO 

Ach, biegnijcie do ogrodu, 
Moje drogie dziewczęta! 
Jaka radość! Muzyka! Śpiew! 
Jaki wspaniały spektakl! 
Jak czarownie! 
Prędko, biegnijcie! 

DORABELLA 

Co to może być? 

DON ALFONSO 

Zaraz zobaczycie. 

SCENA CZWARTA 

Ogród na plaży nad morzem z ławkami 

ogrodowymi i dwoma kamiennymi stolikami. 

Przy brzegu ozdobiona kwiatami łódź. Ferrando 

i Guglielmo ze śpiewakami i muzykami w lodzi. 

Despina w ogrodzie. Fiordiligi i Dora bella, 

w towarzystwie Don Alfonsa, wchodzą z boku. 

Bogato ubrani służący. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Wesprzyjcie, przyjazne wietrzyki, 
Wesprzyjcie moje pragnienia, 
Zanieście moje westchnienia 
Bogini tego serca. 
Wy, które po tysiąckroć słyszałyście 
Głos mojego cierpienia, 
Powtórzcie najdroższej mojej 
Wszystko, coście słyszały. 

Cosi fan tutte akt drugi I atto secondo 

SCENATERZA 

DC»IADONSO 

Ah, correte al giardino, 

Lemie ca re ragazzel 

Che allegrial Che musica! 

Che canto! 

Che brillante spettacolo! 

Che incantol 

Fate presto, corretel 

DOL\BEJ.A 

Che diamine esser puó? 

DONADONSO 

Tosto vedrete. 

SCENA QUARTA 

Plll.UIDO, GUGl.IllMO 

Secondate, aurette amiche, 

Secondate i miei desiri, 

E portate i miei sospiri 

Alla dea di questo cor. 

Voi, che udiste mille volte 

li tenor delle mie pene, 

Ripetete al ca ro bene 

Tutto quel che udiste allor. 

CHÓR 

Wesprzyjcie, przyjazne wietrzyki, 
Pragnienia tych pięknych serc. 

DON ALFONSO 

{do służących, którzy wnoszą misy z kwiatami) 

Wszystko połóżcie 
Na tym stoliku i do barki 
Wracajcie, przyjaciele. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Co to za maskarada? 

DES PINA 

Dalejże, śmiało, czy 
Odebrało wam mowę? 
(łódź oddala się od brzegu) 

FERRANDO 

Trzęsę się, drżę 

Od stóp do głów. 

GUGLIELMO 

Miłość paraliżuje członki 

prawdziwemu kochankowi. 

DON ALFONSO 

Musicie ich ośmielić. 

FIORDILIGI 

{do amantów) 

Mówcie! 

DORABELLA 

Powiedzcie otwarcie, czego 
pragniecie. 

FERRANDO 

Pani„. 
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" 
COllO 

Secondate, aurette amiche, 

li desir di si bei cor. 

DONADONSO 

li tutto deponete 

Sopra quei tavolini, e nella barca 

Ritiratevi, amici. 

PIOJtDWG~ DOL\BEJ.A 

Cos'e tal mascherata? 

DISPINA 

Animo, via, coraggio: avete perso 

~uso della favella? 

Plll.UIDO 

Io tremo e pal pito 

Dalia testa alle piante. 

GUGllllMO 

Amor lega le membra a vero 

amante. 

DONADONSO 

Da brave, incoraggiateli. 

PIOJtDWGI 

Parlate. 

DOL\BEJ.A 

Li beri dite pur quel che bramate. 

Plll.UIDO 

Mada mal 

GUGLIELMO 

Raczej, moje panie„. 

FERRANDO 

Mów zatem ty! 

GUGLIELMO 

Nie, nie, ty mówi 

DON ALFONSO 

Ej, do diabła! 
To są certolenia 
Z ubiegłego wieku„. Despinko, 
Skończmy tę zabawę, 

Zrób to z jedną, co ja zrobię z drugą. 

{bierze Dorabellę za rękę) 

Proszę mi dać rękę, 
(Despina bierze za rękę Fiordiligi) 

Ruszcie się trochę! 
(do amantów) 

Jeśli wy nie chcecie mówić, 
Powiem za was. 
O wybaczenie prosi was 
Drżący niewolnik. 
Widzi, że was obraził, 

Ale tylko przez chwilę, 
Cierpi, lecz milczy„. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Milczy„. 
(amand powtarzają tak samo wszystkie 

ostatnie słowa na tę samą melodię) 

DON ALFONSO 

Teraz zostawi was w spokoju„. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

W spokoju„. 

1 

Cosl fan tutti! akt drugi I atto secondo 

GUGlJll.MO 

Anzi, Madame! 

Plll.UIDO 

Parla purtu. 

GUGllllMO 

No, no, parla pur tu . 

DON AllOllSO 

Oh, cospetto del diavolol 

Lasciate tali smorfie 

Del secolo passato. Despinetta, 

Terminiam questa festa; 

Fa tu con lei , quel ch' io faró con 

questa. 

La mano a me date, 

Movetevi un po'I 

Se voi non parlate, 

Per voi parleró. 

Perdono vi chiede 

Un schiavo tremante; 

V'offese, Io vede, 

Ma solo un istante; 

Or pena, ma tace ... 

Plll.UIDO, GUGIDlMO 

Tace„. 

DONADONSO 

Or lasciavi in pace ... 

PDRAHDO, GUGLDLMO 

In pace .„ 

... 
DON ALFONSO 

Nie może tego, co chce, 
Chce tego, co możliwe. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

(powtarzają obaj caloś~ z westchnieniem) 

Nie może tego, co chce, 
Chce tego, co możliwe„. 

DON ALFONSO 

No, odpowiedzcie; tylko 
Patrzycie i śmiejecie się? 

DESPINA 

(staje przed obiema kobietami) 

Toja za was 
im odpowiem. 
{do mężczyzn) 

Co było, minęło, 
Zapomnijmy o przeszłości. 
Zerwijmy pęta, 
Znak niewoli; 
Uwolnijcie język. 
Podajcie mi rękę, 

Przestańcie wzdychać. 

(bierze za rękę Dorabellę, Don Alfonso tak samo 

Firdi/igi, która jednak rozrywa więź, kiedy ten 

łączy ręce kochankom) 

OESPINA, DON ALFONSO 

(na stronie, cicho) 

Na litość, chodźmy stąd; 
Zobaczymy, co z tym zrobią. 
Będą sprytniejsze od diabła, 
Jeśli teraz nie ulegną. 
(oboje wychodzą) 
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" 
DON AllOllSO 

Non puó quel che vuole, 

Vorra quel che puó. 

Plll.UIDO, GUGllllMO 

Non puó quel che vuole, 

Vorra quel che puó. 

DON AllOJISO 

Su, via rispondete; 

Guardate e ridete? 

Per voi la risposta 

A loro daró. 

Quello che e stato, e stato, 

Scordiamci del passato. 

Rompasi omai quel laccio, 

Segno di servitu. 

A me porgete il braccio, 

Ne sospirate piu. 

DISPINA, DON AUONSO 

Per carita, partiamo; 

Quel che san far veggiamo. 

Le stimo piu del diavolo 

S'ora non cascan giu. 



SCENA PIĄTA 

Guglielmo trzyma pod rękę Dorabellę. Ferrando 

i Fiordiligi nie podając sobie ręki. (Inscenizują 

scenkę wymieniania spojrzeń, westchnień, 

uśmiechów). 

FIORDILIGI 

Och, jaki piękny dzień! 

FERRANDO 

Nawet dość ciepły. 

DORABEUA 

Jakie pełne wdzięku drzewa! 

GUGLIELMO 

Z pewnością, z pewnością są 
piękne, 

Więcej na nich liści niż owoców. 

FIORDILIGI 

Ileż uroku 
Mają te alejki! 
Chcecie pospacerować? 

FERRANDO 

Jestem do usług, moja droga, 
na każde pani skinienie. 

FIORDILIGI 

Zbytek łaski! 

FERRANDO 

(do Guglielma, mijając go) 

ot i kryzys! 

FIORDILIGI 

Coś mu powiedział? 

Cosi fan tutte akt drugi I atto secondo 

SCENA QUINTA 

PIOIDWGI 

Oh che bella giornatal 

PERllAHDO 

Caldetta anzi che no. 

DORAlmlA 

Che vezzosi arboscellil 

GUGIDl.MO 

Certo, certo, son belli; 

Han piu foglie che frutti . 

PIOIDWGI 

Quei viali 

Come sono leggiadril 

Volete passeggiar? 

PERllAHDO 

Son pronto, o cara, 

Ad ogni vostro cenno. 

PIOIDWGI 

Troppa grazia! 

Eccoci alla gran crisil 

PIOIDWGI 

Cosa gli avete detto? 

FERRANDO 

Poradziłem mu, 
By dobrze panią bawił. 

DORABEUA 

Przejdźmy się i my. 

GUGLIELMO 

Jak pani sobie życzy. 

(przechadzają się, chwila ciszy.) 

Biada! 

DORABEUA 

Co się stało? 

GUGLIELMO 

Tak źle się czuję, 
Tak źle, najdroższa, 
Iż zdaje mi się, że umieram. 

DORABEUA 

(do siebie) 

Niczego nie uzyska. 
(głośno) 

To jeszcze skutki 
Trucizny, którą zażyliście . 

GUGLIELMO 

(żarliwie) 

Ach, truciznę 
Jeszcze silniejszą piję 
W tych okrutnych, płomiennych 
Wybuchach miłosnych wulkanów! 
(pozostała dwójka oddala się spacerkiem) 

DORABEUA 

To gorąca trucizna, 
Niech się pan trochę ochłodzi. 
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PHllANDO 

Eh, gli raccomandai 

Di divertirla bene. 

DORAlmlA 

Passeggiamo anche noi. 

GUGIJElMO 

Come vi piace 

Ahimel 

l>OllABl!LlA 

Che cosa avete? 

GUGIDl.MO 

Io mi sento si male, 

Si male, anima mia, 

Che mi par di mori re. 

l>OllABl!LlA 

Non otterra nientissimo. 

Saranno rimasugli 

Del velen che beveste. 

GUGUllMO 

Ah, che un veleno 

Assai piu forte io bevo 

In que' crudi e fo~osi 

Mongibelli amorosil 

DOllABIUA 

Sara veleno ca lido; 

Fatevi un poco fresco. 

GUGLIELMO 

Kpisz, niewdzięczna, 
Gdy ja tymczasem umieram! 

DORABELLA 

Niech pan tego nie robi! 

GUGLIELMO 

Ja umieram, okrutna, a pani 
żartuje?! 

DORABELLA 

Ja żartuję? 

GUGLIELMO 

Niech więc da mi pani znak, 
Moja piękna, znak swojego 
współczucia. 

DORABEUA 

Dwa, jeśli pan tak chce, 
Proszę powiedzieć, co mam czynić, 
a zaraz pan zobaczy. 

GUGLIELMO 

(do siebie) 

Żartuje, czy mówi poważnie? 
(głośno) 

Ten drobny dar 
Zechce pani przyjąć. 

DORABELLA 

Serce? 

GUGLIELMO 

Serce, symbol tego, 
Co płonie, omdlewa i cierpi dla 
pani. 

DORABEUA 

Cóż za cenny podarek! 

Cosi fan tutte akt drugi I atto secondo 

GUGI.IElMO 

lngrata, voi burlate 

Ed intanto io mi moro. 

l>OllABl!LlA 

Eh via, non fate. 

GUGUllMO 

Io mi moro, crudele, e voi 

burlate? 

l>OllABl!LL\ 

Io burlo? 

GUGUllMO 

Dunque datemi qualche segno, 

Anima bella, della vostra pieta. 

l>OllABl!LL\ 

Due, se volete; 

Dite quel che far deggio e Io 

vedrete. 

GUGLinMO 

Scherza, o dice dawero? 

Questa picciola offerta 

D'accettare degnatevi. 

DORAlmlA 

Un core? 

GUGUllMO 

Un core: e simbolo di quello 

Ch'arde, languisce e spasima 

per voi. 

llOllABl!LlA 

Che dono prezioso! 
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GUGLIELMO 

Przyjmie go pani? 

y 

GUGUllMO 

t:accettate? 

DORABELLA DOllABl!LlA 

Okrutniku, Crudele, 

Nie próbuj uwieść wiernego serca. Di sed ur non tentate un cor 

fedele. 

GUGLIELMO 

(do siebie) 

Góra się chwieje, 
Przykro mi, lecz w grę wchodzi 
Honor żołnierza. 
(głośno) 

Uwielbiam panią! 

DORABEUA 

litości! 

GUGLIELMO 

Cały jestem twój! 

DORABELLA 

O, bogowie! 

GUGLIELMO 

Ulegnij, najdroższa! 

DORABEUA 

Umrę przez pana! 

GUGLIELMO 

Razem umrzemy, 
Nadziejo miłości. 
Przyjmiesz? 

DORABEUA 

(z westchnieniem) 

Przyjmę! 

GUGLinMO 

La montagna vacilla ; 

Mi spiace, ma impegnato 

~ l'onor di soldato. 

V'adorol 

llORAJmlA 

Per pieta! 

GUGLinMO 

Son tutto vostro! 

l>OllABl!LL\ 

Oh Dei! 

GUGLinMO 

Cedete, o cara! 

l>OllABl!LlA 

Mi farete morir. 

GUGLinMO 

Morremo insieme, 

Amorosa mia speme. 

t:accettate? 

DORAJmlA 

t:accetto. 



GUGLIELMO 

(do siebie) 

Nieszczęsny Ferrando! 
(głośno) 

O, co za rozkosz! 

GUGLIELMO 

Daję ci serce, 
Moja piękna bogini, 
Lecz chcę mieć twoje, 
Ofiaruj mi je. 

DORABELLA 

Daje pan, biorę, 
Ale mojego nie dam, 
Daremne to prośby, 
Ono nie należy do mnie. 

GUGLIELMO 

Jeśli go już nie masz, 
Czemu tu jeszcze bije? 

DORABELLA 

Skoro mi je dałeś 
Czemu bije tam? 

DORABELLA, GUGLIELMO 

To moje serduszko 
Już nie należy do mnie, 
Do ciebie przeszło 
I tam bije. 

GUGLIELMO 

(chce umiefrić serce w miejscu, gdzie znajduje 

się portret Ferranda.) 

Pozwól, że tu je umieszczę! 

DORABELLA 

Tu zostać nie może! 

Cosl fan tutte akt drugi I atto secondo 

GUGl.IUMO 

lnfelice Ferrandol 

Oh che dilettol 

GUGIDl.MO 

li core vi dono, 

Bell'idolo mio; 

Ma il vostro vo' anch' io: 

Via , datelo a me. 

DOLUJlLA 

Mel date, Io prendo, 

Ma il mio non vi rendo; 

lnvan mel chiedete, 

Piu meco ei non e. 

GUGIJl1MO 

Se teco non l'hai, 

Perche batte qui? 

DOLUJlLA 

Se a me tu Io dai , 

Che mai balza li? 

DOLUllU.A, GUGIDl.MO 

E il mio coricino 

Che piu non e meco; 

Ei venne a star teco, 

Ei batte cosi. 

GUGl.Jll.MO 

Qui lascia che il metta. 

DOLUJlLA 

Ei qui non puó star. 

GUGIJl1MO 

Rozumiem cię, szelmo. T'intendo, furbetta. 

(odwraca delikatnie jej twarz na bok, wyjmuje 

portret i na jego miejsce wkłada serce) 

DORABELLA 

(dosfebie) 

Wydaje się, jakbym Wezuwiusz 
Miała w piersi. 

GUGLIELMO 

(do siebie) 

Biedny Ferrando, 
To niemożliwe. 
(głofoo) 

Zwróć na mnie oczęta. 

DORABELLA 

Czego pragniesz? 

GUGLIELMO 

Spójrz, 
Czy tak jest lepiej? 

DORABELLA, GUGLIELMO 

O, szczęśliwa zamiano 
Serc i uczuć, 
Jakie nowe rozkosze, 
Jakie słodkie cierpienia. 
{wychodzą objęci) 
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DOLUJlLA 

Che fai? 

GUGl.Jll.MO 

Non guardar. 

Nel petto un Vesuvio 

D'avere mi parl 

GUGI.111MO 

Ferrando meschinol 

Possibil non par. 

l'.occhietto a me gira. 

DOLUJlLA 

Che brami? 

GUGl.Jll.MO 

Rimira, 

Se megilo puó andar. 

DOLUllU.A, GUGIDl.MO 

Oh, cambio felice 

Di cori e d'affettil 

Che nuovi diletti, 

Che dolce penarl 

Cosi fon tutte akt drugi I atto secondo 

SCENA SZÓSTA j SCENA SESTA 

Fiordiligi wchodzi wzburzona, za nią Ferrando. 

FERRANDO ] PJllANDO 

Okrutna! Dlaczego uciekasz? Barbara! Perche fuggi? 

FIOllDDJGl FIORDILIGI 

j Ujrzałam węża, Ho visto un aspide, 

Hydrę, bazyliszka! Un idra, un basiliscol 

FERRANDO PJllANDO 

Ach, okrutna, rozumiem cię! ! Ah, crudel, ti capisco l 

Węża, hydrę i bazyliszka, ~ l'.aspide, l'idra, il basilisco 

I jaką tam jeszcze z libijskiej 1 E quante i libici deserti 

pustyni 

J 
Han di piu fiero in me solo tu 

Dziką zwierzynę zobaczyłaś we vedi. 

mnie. 

FIORDILIGI l FIOllDDJGl 

Prawda to, prawda! E vero, e verol 

Chcesz mi skraść pokój duszy. Tu vuoi tormi la pace. 

FERRANDO 1lllANDO 

Aby cię uszczęśliwić! Ma per farti felice. 

-ł 
FIORDILIGI FIOllDDJGI 

Przestań się naprzykrzać! Cessa di molestarmil 

FERRANDO PJllANDO 

Błagam cię tylko o jedno spojrzenie. Non ti chiedo che un guardo. 

FIORDILIGI 

Odejdź! 

FERRANDO 

Nie spodziewaj się tego, 
Póki nie obdarzysz mnie milszym 
spojrzeniem. 

FIOllDDJGI 

Partitil 

1lllANDO 

Non sperarlo, 

Se pria gli occhi men fieri a me 

non giri. 

O, nieba! Patrzysz na mnie, a potem o ciel I Ma tu mi guardi e poi 

wzdychasz? sospiri? 

Ach, widzę: ta piękna dusza 
Nie umie oprzeć się moim łzom, 
Nie stworzona, aby się sprzeciwiać 
Uczuciom przyjacielskiej litości. 
W tym spojrzeniu, w drogich 
westchnieniach 
Słodki promień rozjaśnia moje 
serce: 
Dalej, odpowiedz na moje gorące 
pragnienia, 
Dalej, ulegnij najłagodniejszej 
miłości. 

Lecz ty, uciekasz, bezlitosna, 
milczysz 
I na próżno idą wszelkie me 
wysiłki? 

Ach, zniknijcie złudne nadzieje: 
To okrucieństwo skazuje mnie na 
śmierć. 

(wychodzi) 

SCENA SIÓDMA 

FIORDILIGI 

(sama) 

Odchodzi... posłuchaj ... ach nie! 
Pozwolić mu odejść, 
Niech zniknie mi z oczu zgubny 
obiekt 
Mojej słabości! Na jaką próbę 
Ten okrutnik mnie wystawił. 
Zasłużona zapłata 

Za moje grzechy! 
W takiej chwili 
Mam słuchać westchnień 
Nowego amanta? I drugiego skargi 
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Ah, Io veggio: quell 'anima bella 

Al mio pianto resister non sa; 

Non e fatta per esser rubella 

Agli affetti di amica pieta. 

In quel guardo, in quei cari sospiri 

Dolce raggio lampeggia al mio 

cor: 

Gili r ispondi a' miei ca Id i desiri , 

Gia tu cedi al piu tenero amor. 

Ma tu fuggi, spietata , tu taci 

Ed invano mi senti languir? 

Ah, cessate, speranze fallaci : 

La crudel m i condanna a morir. 

SCENA SETTIMA 

FIOllDWGI 

Ei parte „. senti „. ah no! Partir 

si lasci, 

Si tolga al sguardi miei l'infausto 

oggetto 

Della mia debolezza. A qua I 

cimento 

li barbaro mi posel Un premio 

e questa 

Ben dovuto amie colpel 

In tale istante 

Dovea di nuovo amante 



Mam wyśmiać? Ach, to serce 
Ukarz słusznie, sprawiedliwy 
Amorze! 
Płonę, ale ten ogień nie jest 
skutkiem 
Cnotliwej miłości, to obłęd, 
zmartwienie, 
Wyrzut sumienia, skrucha, 
Lekkomyślność, perfidia i zdrada! 

Zlituj się, najdroższy, wybacz 
Pomyłkę ukochanej duszy; 
Wśród tych cieni i łez 
Na zawsze zostanie ukryta, o Boże, 
Wygna to bezbożne pragnienie 
Ogień mój i moja stałość, 
Zniszczy wspomnienie o tym, 
Co mnie przepełnia wstydem 
i grozą. 

Komu nie dochowało wierności 
To próżne, niewdzięczne serce? 
Na lepszą zapłatę zasłużyła, 

Najdroższy, twoja czystość. 
(wychodz11 

SCENA ÓSMA 

Fe"ando i Guglielmo. 

FERRANDO 

(bardzo zadowolony) 

Przyjacielu, wygraliśmy! 

GUGLIELMO 

Parę czy trójkę? 

Cosi fan tutte akt drugi\ atto secondo 

I sospiri ascoltar? l'.altrui querele 

Dovea volger in gioco? Ah, questo 

core 

A ragione condanni, o giusto 

amore! 

Io ardo e l'ardor mio non e piu 

effetto 

D'un amor virtuoso; e smania, 

affanno, 

Rimorso, pentimento, 

Leggerezza, perfidia e tradimentol 

Per pieta, ben mio, perdona 

All'error d'un'alma amante; 

Fra quest'ombre e queste piante 

Sempre ascoso, oh Dio, sara. 

Svenera quest'empia voglia 

l'.ardir mio, la mia costanza, 

Perdera la rimembranza 

Che vergogna e orror mi fa. 

A chi mai manco di fede 

Questo vano ingrato cor? 

Si dovea miglior mercede, 

Caro bene, al tuo candorl 

SCENA cnTAVA 

Amico, abbiamo vinto! 

GUGJJll.MO 

Un ambo o un terno? 

... 
FERRANDO 

Najwyższa stawkę, przyjacielu, 
Fiordiligi 
To uosobienie niewinności. 

GUGLIELMO 

Całkowicie? 

FERRANDO 

Całkowicie; uważaj 

I posłuchaj, co się wydarzyło. 

GUGLIELMO 

Słucham, mów już. 

FERRANDO 

W ogródku, 
Jak było umówione, 
Spacerowaliśmy sobie, 
Podaję jej ramię, rozmawiamy 
O tysiącu różnych rzeczy i w końcu 
Także o miłości. 

GUGLIELMO 

Dalej. 

FERRANDO 

Udaję drżenie warg, 
Udaję łzy, udaję, 

Że konam u jej stóp. 

GUGLIELMO 

Znakomicie, na Boga! 
A ona? 

FERRANDO 

Najpierw śmieje się, żartuje, 
Drwi ze mnie. 

GUGLIELMO 

A potem? 
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... 
PJllAM)() 

Una cinquina, amico; Fiord i ligi 

~ la modestia in carne. 

GUGLIELMO 

Nientemeno? 

PJllAM)() 

Nientissimo; sta attento 

E ascolta come fu . 

GUGJJll.MO 

T'ascolto, di' pur su. 

1lllAHDO 

Pel giard inetto, 

Come eravam d'accordo, 

A passeggiar mi metto; 

Le do il braccio, si parla 

Di mille cose indifferenti, alfine 

Viensi all'amor. 

GUGJJll.MO 

Avanti . 

PJllAM)() 

Fingo labbra tremanti, 

Fingo di pianger, fingo 

Di morir al suo pie. 

GUGJJll.MO 

Bravo assai per mia fe! 

Ed ella? 

nn.umo 
Ella da prima ride, scherza, 

Mi burla. 

GUGJJl1MO 

E poi? 

FERRANDO 

Apotem 
Udaje współczucie. 

GUGLIELMO 

Do pioruna! 

FERRANDO 

W końcu wybucha bomba, 
Czysta jak gołąbek 
Postanawia trwać przy swoim 
drogim Guglielmo. 
Wyniośle mnie odrzuca, 
Traktuje mnie podle, ucieka, 
Tak oto czyniąc mnie świadkiem 
i posłańcem 
Tego, że jest kobietą nie mającą 
równych sobie. 

GUGLIELMO 

Brawo dla ciebie, brawo dla mnie, 
Brawo dla mojej Penelopy! 
Pozwól, że cię uściskam, 
Za tak szczęśliwą wieść, 
O, mój wiemy Merkury! 

FERRANDO 

A moja Dorabella? 
Jak się zachowała? 
Ach, nie mam wątpliwości. 
(z zachwytem) 

Znam dobrze 
Tę czułą duszę. 

GUGLIELMO 

Ale jakieś wątpliwości, 
Mówiąc w cztery oczy, 
Mógłbyś jednak mieć. 

FERRANDO 

Jakże to? 

Cosi fan tutte akt drugi \ atto secondo 

PJllAM)() 

E poi 

Finge di impietosirsi. 

GUGLmM.O 

Oh cospettacciol 

PJllAM)() 

Alfin scoppia la bomba, 

Pura come colom ba 

Al suo ca ro Guglielmo ella 

si serba. 

Mi discaccia superba, 

Mi maltratta, mi fugge, 

Testimonio rendendomi 

e messaggio 

Che una femmina ell'e senza 

paraggio. 

GUGLDlMO 

Bravo tu, bravo io, 

Brava la mia Penelopel 

Lascia un po' ch'io ti abbracci 

Per si felice augurio, 

O mio fido Mercurio! 

1lllAHDO 

E la mia Dora bella? 

Come s'e diportata? 

Ah, non ci ho neppur dubbio. 

Assa i conosco 

Quella sensibil alma. 

GUGLDlMO 

Eppur un dubbio, 

Parlandoti a quattr'occhi, 

Non saria mal, se tu l'avessi. 

1lllAHDO 

Come? 

... 
GUGLIELMO 

Tak tylko mówię. 

(do siebie) 

Chciałbym osłodzić mu jakoś tę 
gorzką pigułkę. 

FERRANDO 

O gwiazdy, czy ona uległa 
Twoim pochlebstwom? 
Ach, gdybym miał 
Choćby cień podejrzenia! 

GUGLIELMO 

Zawsze dobrze 
Żywić nieco podejrzeń na tym 
świecie. 

FERRANDO 

O, nieśmiertelni! Opowiadaj! Na 
wolnym ogniu 
Nie daj mi umierać, lecz nie, ty 
Chcesz ze mnie zażartować; ona nie 
kocha, 
Nie wielbi nikogo poza mną. 

GUGLIELMO 

Pewnie! I właśnie na dowód 
Swojej miłości, swojej wierności 
Dała mi ten oto portrecik. 

FERRANDO 

(wściekły) 

Mój wizerunek? O, perfidna! 
(chce odejść.) 

GUGLIELMO 

Dokąd idziesz? 

... 
GUGJJll.MO 

Dico cosi per dirl 

Avrei piacere d' indorargli la 

pillola. 

1lllAHDO 

Stelle! Cesse ella forse 

Alle lusinghe tue? 

Ah, s'io potessi 

Sospettarlo soltanto! 

GUGLDlMO 

~ sempre bene 

li sospettare un poco in questo 

mon do. 

PJllAM)() 

Eterni dei I Favellal A foco lento 

Non mi far qui morir: ma no, tu 

vuoi 

Prenderti meco spasso; ella non 

arna, 

Non adora che me. 

GUGJJll.MO 

Certol Anzi in prova 

Di suo amor, di sua fede, 

Questo bel ritrattino ella mi diede. 

li mio ritrattol Ah, perfidal 

GUGLDlMO 

Ovevai? 

FERRANDO 1lllAHDO 

Wyrwać serce z jej piersi występnej A trarle il cor dal scellerato petto 

I pomścić moje zdradzone uczucia. Ea vendicar il mio tradito affetto. 
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GUGLIELMO 

Stój! 

FERRANDO 

(zdecydowanie) 

Nie, zostaw mnie! 

GUGLIELMO 

Czyś oszalał? 

Chcesz się pogrążyć 
Z powodu kobiety nie wartej 
złamanego grosza? 
(do siebie) 

Nie chciałbym, żeby popełnił 
Jakieś głupstwo! 

FERRANDO 

Bogowie! Tyle obietnic, 
Łez, westchnień, przysiąg; 

Jak mogła w kilka chwil, 
Występna, zapomnieć! 

GUGLIELMO 

Na Bachusa, nie wiem. 

FERRANDO 

Co teraz począć? 
Czego się trzymać, 
Jakiego planu? 
Miej litość, poradź mi. 

GUGLIELMO 

Przyjacielu, nie wiem, 
co ci doradzić. 

FERRANDO 

Okrutna! Niewdzięczna! 
W jeden dzień! W kilka godzin! 

Cosi fan tutte akt drugi I atto secondo 

GUGUll.MO 

Fermatil 

No, mi lascial 

GUGlIIJ.MO 

Sei tu pazzo? 

Vuoi precipitarti 

Per una donna che non va! due 

sold i? 

Non vorrei che facesse 

Qualche corbellerial 

l'IUAHDO 

Numil Tante promesse, 

E lagrime, e sospiri, e giuramenti, 

In si pochi momenti 

Come l'empia oblió? 

GUGUll.MO 

Perbacco, io non Io so. 

PIUAJIDO 

Che fare or deggio? 

A qua! partito, 

A qua! idea m 'appiglio? 

Abbi di me pieta, dammi 

consiglio. 

GUGUll.MO 

Amico, non saprei 

Qua! consiglio a te dar. 

l'IUAHDO 

Barbara! lngratal 

In un giorno! In poch'orel 

„ 
GUGLIELMO 

Z pewnością to przypadek osłupiający! 

Moje panie, tak robicie z wieloma, 
Aż, by wam prawdę rzec: 
Gdy uskarżają się kochankowie, 
Zaczynam ich rozumieć. 

Lubię waszą płeć piękną, 

Wiecie to, wszyscy wiedzą; 

Codziennie wam to okazuję, 
Dowody przyjaźni daję. 

Ale to, że robicie tak z wieloma, 
Doprawdy mnie upokarza. 
Setki razy chwytałem za miecz, 
By ratować waszą cześć, 
Setki razy broniłem was słowem, 
A jeszcze częściej sercem, 
Lecz to, że robicie tak z wieloma, 
Jest przykrym występkiem. 

Jesteście ładne, godne miłości, 
A więcej skarbów dało wam niebo, 
Pełne wdzięków jesteście 

Od stóp do głów. 

Lecz że robicie to z tak wieloma, 
Aż trudno uwierzyć, 
Lecz skoro kochankowie się skarżą, 
Doprawdy muszą mieć powody. 
(wychodzi) 

SCENA DZIEWIĄTA 

Ferrando sam, potem Don Alfonso i Guglielmo 

rozmawiają ze sobą w głębi. 

FERRANDO 

Jakie straszne sprzeczności, 
Jaki chaos 
Myśli i uczuć w sobie odnajduję! 
Tak niesłychany i nowy jest mój 
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„ 
GUGUll.MO 

Certo un caso quest'e da far 

stupore. 

Donne mie, la fate a ta.nti, 

Che, se il ver vi deggio dir, 

Se si lagnano gli amanti 

Li comincio a compatir. 

Io vo' bene al sesso vostro, 

Lo sapete, ognun Io sa; 

Ogni giorno ve Io mostro, 

Vi do segno (marche) d'amista. 

Ma quel farla a tanti e tanti, 

M 'awilisce in verita . 

Mille volte il brando presi 

Per salvar il vostro onor; 

Mille volte vi difesi 

Colla bocca e piu col cor. 

Ma quel farla a tanti e tanti 

~ un vizietto seccator. 

Siete vaghe, siete amabili, 

Piu tesori il ciel vi die 

Ele grazie vi circondano 

Da Ila testa fino ai pie. 

Ma la fate a tanti e tanti 

Che credibile non e, 

Che, se gridano gli amanti, 

Hanno certo un gran perche. 

SCENA NONA 

l'IUAHDO 

In qua! fiero contrasto, 

In qua! disordine 

Di pensieri e di affetti io mi 

ritrovol 

przypadek, 
że nikt inny, nawet ja sam, 
Nie zna na to lekarstwa. 
Alfonso, Alfonso, 
Jakże będziesz się śmiał 

Z mojej głupoty! 
Ale ja potrafię wyrzucić z serca 
Tę niewierną„. 

Wyrzucić? 

Zanadto, o Boże, przemawia serce 
za nią. 
Zdradzony, wyszydzony, 

Przez perfidne serce, 
Czuję, że jeszcze 
Moja dusza ją wielbi, 
I słyszę ku niej biegnące 
Głosy miłości. 

DON ALFONSO 

Brawo! Co za stałość! 

FERRANDO 

Odejdź, okrutniku, 
Przez ciebie cierpię. 

DON ALFONSO 

Jeśli będzie pan miły, 
Wrócę panu dawny spokój. 
Proszę posłuchać. 

(wskazuje na Guglielmo) 

Fiordiligi swojemu Guglielmo 
Dochowała wierności, 

A Dorabella panu nie. 

FERRANDO 

Na moją hańbę! 

Cosi fan tutte akt drugi I atto secondo 

Tanto insolito e novo e il caso 

mio, 

Che non altri, non io 

Basto per consigliarmi „. 

Alfonso, Alfonso, 

Quanto rider vorrai 

Della mia stupidezzal 

Ma mi vendicheró, sapró dal seno 

Cancellar quell'iniqua „. 

Cancellarla? 

Troppo, oh Dio, questo cor per lei 

mi parla. 

Tradito, schernito 

Da I perfido cor, 

Io sento che ancora 

Quest'alma l'adora, 

Io sento per essa 

Le voci d'amor. 

DON All'ONSO 

Bravo, questa e costanza! 

PIDANDO 

Andate, o barbaro; 

Per voi misero sono. 

DON All'ONSO 

Via, se sarete buono 

Vi torneró l'antica ca Ima. 

Udite: 

Fiordiligi a Guglielmo 

Si conserva fedel , 

E Dora bella infedel a voi fu. 

l'IUAHDO 

Per mia vergogna. 
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„ 
GUGLIELMO 

Drogi przyjacielu, trzeba 
We wszystkim dostrzegać różnice. 
Czy wydaje ci się, że narzeczona 
Mogłaby zdradzić Guglielma? 
Ot, taka mała różnica, 
Nie mówię, żeby się chwalić, 
Zachodzi między nami„. 
Dostrzec musisz, przyjacielu, 
Że mam nieco więcej zasług„. 

DON ALFONSO 

Takie jest i moje zdanie. 

GUGLIELMO 

Tymczasem niech pan mi da 
Pięćdziesiąt cekinów. 

DON ALFONSO 

Z chęcią. 
Ale zanim zapłacę, zróbmy jeszcze 
Jedno doświadczenie. 

GUGLIELMO 

Jak to? 

DON ALFONSO 

Cierpliwości, do jutra rana 
Jesteście moimi niewolnikami. 
Dajcie mi żołnierskie słowo, 
Iż zrobicie, co powiem. Chodźcie, 
mam nadzieję, 
Że wam pokażę, jak głupi 
i dziwaczny jest ten, 
Kto sprzedaje ptaka, siedzącego na 
gałęzi. 

(wychodzą) 

„ 
GUGUll.MO 

Caro amico, bisogna 

Far delle differenze in ogni cosa; 

Ti pare che una sposa 

Mancar posse a un Guglielmo? 

Un picciol calcolo, 

Non parlo per lodarmi, 

Se facciamo tra noi„. 

Te vedi, amico, 

Che un poco piu di merto„. 

DON All'ONSO 

Eh, anch' io Io dico. 

GUGUll.MO 

I nta nto mi da rete 

Cinquanta zecchinetti. 

DON All'ONSO 

Volentieri; 

Pria peró di pagar, vo' che 

f.acciamo 

Qualche altra esperienza. 

GUGUll.MO 

Come? 

DON All'ONSO 

Abbiate pazienza, infin domani 

Siete entrambi miei schiavi; 

A me voi deste pa rola da soldati, 

Di far quel ch'io diró. Venite, io 

spero 

Mostrargli ben, che folie e quel 

cervello 

Che sulla frasca ancor vende 

l'uccello. 



Cosi fan tutte akt drugi I atto secondo 

SCENA DZIESIĄTA 

Pokój z różnymi drzwiami, lustrami i stolikami. 

Dorabella i Despina. Później Fiordiligi. 

DESPINA 

Teraz widzę, że pani 
Jest wytworną damą. 

SCENA DECIMA 

DESPINA 

Ora vedo che siete 

Una donna di garbo. 

DORABELLA 

Na próżno, Despino, 
Próbowałam stawiać opór, 
tendemonek 

l ::;spina, 

! Di resister tentai: 

quel demonietto 

Takie zna sztuczki, taki elokwentny, 
taki szarmancki, 
Że nawet głaz by zmiękł. 

DESPINA 

Tam, do diabła! 

Ha un artifizio, un eloquenza, un 

tratto, 

Che ti fa cader giu se sei di sasso. 

DISPINA 

Corpo di satanassol 

To dopiero umiejętność! Tak rzadko Questo vuol dir saperl Tanto di 

nam, 
Biednym dziewczętom, 
Trafia się trochę szczęścia, 
że musimy je chwytać, kiedy się 
zdarza. 
Ale oto i siostra. 
Co za mina! 

FIORDILIGI 

Niegodziwe! 
To z waszej winy 
Jestem w takim stanie! 

DESPINA 

A co się stało, 

Łaskawa panienko? 

DORABELLA 

źle się czujesz, siostro? 

raro 

Noi povere ragazze 

Abbiamo un po' di bene, 

Che bisogna pigliarlo allor ch'ei 

viene. 

Ma ecce la sorella . 

Che ceffol 

PIOIWWGJ 

Sciaguratel 

Ecco per colpa vostra 

In che state mi trovo! 

DBSPINA 

Cosa e nato, 

Cara madamigella? 

DOllAlllLl.A 

Hai qualche mal, sorella? 

FIORDILIGI 

Niech diabli porwą mnie, 
Ciebie, ją, Don Alfonsa, tych 
przybyszów 
I wszystkich wariatów świata. 

DORABELLA 

Postradałaś rozum? 

FIORDILIGI 

Gorzej, gorzej, 
Przerazisz się: kocham, ale kocham 
Nie tylko Guglielma. 

DESPINA 

Tym lepiej, tym lepiej! 

DORABELLA 

A więc i ty jesteś zakochana 
W tym wytwornym blondynie? 

FIORDILIGI 

(wzdychając) 

Ach, na nasze nieszczęście! 

DESPINA 

świetnie! 

DORABELLA 

Przyjmij 
Siedemdziesiąt tysięcy 

pocałunków: 

Blondyn dla ciebie, dla mnie 
brunet, 
Obie będziemy oblubienicami! 

FIORDIUGI 

Co ty mówisz? 
Nie myślisz już o tych 
nieszczęśnikach, 

Którzy rano odjechali? 
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PIOIWWGJ 

Ho il diavolo, che porti me, 

Te, lei, Don Alfonso, i forestieri 

E quanti pazzi ha il mendo. 

DORABIJ.lA 

Hai perduto il giudizio? 

PIOIWWGJ 

Peggio, peggio, 

lnorridisci: io amo, e l'amor mio 

Non e sol per Guglielmo. 

DISPDIA 

Meglio, meglio! 

DOllAlllLl.A 

~che forse anche tu se' innamorata 

Del galante biondino? 

PIOIWWGJ 

Ah, purtroppo per noi! 

DESPINA 

Ma brava! 

DORABIJ.lA 

Tieni 

Settantamila baci: 

Tu il biondino, io il brunette, 

Eccoci entrambe sposel 

PIOIWWGJ 

Cosa dici? 

Non pensi agli infelici 

Che stamane partir? 

Ai loro pianti? 

Ani o ich łzach? 
Ani o ich wierności? 
Takie okrutne uczucia 
Skąd, skąd się wzięły w tobie? 
Czemu się tak zmieniłaś? 

DORABELLA 

Posłuchaj mnie: masz pewność, 
Że nie zginą na wojnie 
Nasi dawni kochankowie? Co 
wtedy? Obie 
Zostaniemy na lodzie. 
Lepszy wróbel w garści 
niż gołąb na dachu. 

FIORDILIGI 

A jeśli wrócą? 

DORABELLA 

Jeśli wrócą, tym gorzej dla nich! 
Wtedy będziemy już zamężne, 
Tysiące mil stąd. 

FIORDIUGI 

Nie wiem, jak może 
W jeden dzień tak się odmienić 
serce? 

DORABELLA 

Śmieszne pytanie! 
Jesteśmy kobietami! 
A jak tego dokonałaś? 

FIORDILIGI 

Umiem się powściągnąć. 

DESPINA 

Niczego nie umiecie. 

Cosl fan tutte akt drugi I atto secondo 

Alla lor fedelta tu piu non pens i? 

Cosi barbari sensi 

Dove, dove apprendesti? 

Si diversa da te come ti festi? 

DORABIJ.lA 

Odi mi: sei tu certa 

Che non muoiano in guerra 

I nostri vecchi amanti? E allora? 

Entrambe 

Resterem celle man piene di 

mosche. 

Tra un ben certo, e un incerto 

C'e sempre gran divario. 

PIOIWWGJ 

E se poi torneranno? 

DORABIJ.lA 

Se torneran, lor dan no! 

Noi saremo al lor mogli , 

Noi saremo lontane mille miglia. 

PIOIWWGJ 

Ma non so, come mai 

Si pub cangiar in un sol giorno 

un core. 

DORABIJ.lA 

Che domanda ridicolal 

Siam donnel 

E poi, tu com' hai fatto? 

PIOIWWGJ 

Io sapro vincermi. 

DISPDIA 

Voi non saprete nulla. 

FIORDILIGI 1 PIOIWWGI 

Jeszcze zobaczysz. Faro che tu Io veda. 

DORABELLA DOllAlllLl.A 

Wierz mi, siostro, lepiej byś uległa Cred i, sorella, e meglio che tu 

Amor jest złodziejaszkiem, ceda. 

Małym wężem ~ amore un ladroncello, 

Jest Amor. Un serpentello 

Kradnie i daje spokój, ~amor. 
Gdy mu się tak spodoba, Ei togi ie e da la pace, 

Sercu. Come gli piace, 

Do wnętrza poprzez oczy Ai cer. 

Toruje sobie drogę, Per gli occhi al seno appena 

Więzi duszę, Un varco aprir si fa 

I odbiera wolność. Che l'anima incatena 

Przynosi słodycz i rozkosz E toglie liberta. 

Jeśli pozwolisz mu działać, Porta dolcezza e gusto, 

Ale przepełnia niezadowoleniem, Se tu Io lasci far, 

Jeśli próbujesz z nim walczyć. Ma t 'empie di disgusto 

Jeśli masz go w sobie, Se tenti di pugnar. 

Jeśli cię kluje, Se nel tuo petto ei siede, 

Zrób wszystko, czego żąda, S'egli ti becca qui, 

A ja zrobię to samo. Fa' tutto quel ch'ei chiede, 

(Dora bella z Despiną wychodzą.) 

SCENA JEDENASTA 

Fiordiligi sama; później Guglielmo, Ferrando 

i Don Alfonso w drugim pokoju, widocznym 

prze drr:wi, na koniec Despina. 

FIORDIUGI 

Wszystko się sprzysięgło, 
By uwieść moje serce. Ale nie! 
Umrzeć, 

A nie ulec. Popełniłam błąd 
zwierzając się 

Siostrze i służącej; 
Wszystko mu opowiedzą, stanie się 
zuchwalszy, 
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Che anch'io faro cosi. 

SCENA UNDICESIMA 

PIOIWWGJ 

Come tutto congiura 

A sedurre il mio cer! Ma nol Si 

mora, 
E non si cedal Errai quando alla 

suora 

Io mi scopersi ed all~ serva mia; 

Esse a lui diran tutto, ed ei piu 

audace 



Gotów na wszystko, niech mi się 
więcej 

Nie pokazuje na oczy! Całej służbie 
Zagrożę zwolnieniem, 
Jeśli go wpuszczą; nie chcę widzieć 
Tego uwodziciela. 

GUGLIELMO 

(cicho do Ferranda i Alfonsa) 

Znakomicie! 
Moja niewinna Artemida, 
słyszycie? 

FIORDILIGI 

Czy Dorabella mogłaby 
Bez mojej wiedzy ... Cicho, jakaś 
myśl 

Przebiega mi przez głowę; w moim 
domu 
Zostało wiele mundurów 
Guglielma i Ferranda, śmiało! 
Despino! Despino! 

DESPINA 

(wchodzi) 

Co znowu? 

FIORDILIGI 

Weż ten klucz tutaj 
i bez sprzeciwu, 
Bez jakiegokolwiek sprzeciwu, 
Idź do garderoby i przynieś mi 
Dwie szpady, dwa kapelusze i dwa 
mundury 
naszych narzeczonych! 

DESPINA 

Co pani chce z tym zrobić? 

Cosi fan tutte akt drugi I atto secondo 

Fia di tutto capace; agi i occhi miei FIORDILIGI 

Mai piu non comparisca! A tutti Idź i nie dyskutuj. 
i servi 

Minacceró il congedo 

Se Io lascian passar; veder nol 

voglio, 

Quel seduttor. 

GUGLillMO 

Bravissima, 

La mia casta Artemisia; la sentite? 

DOJIDWGI 

Ma potria Dorabella 

Senza saputa mia ... piano, un 

pensie ro 

Per la mente mi passa; in casa 

mia 

Restar molte uniformi 

Di Guglielmo e Ferrando: ardir! 

Despina! Despinal 

DESPINA 

Cosa c'e? 

FIORDILIGI 

Tien i un po' questa chi ave e senza 

replica, 

Senza replica alcuna, 

Prendi nel guardaroba, e qui mi 

porta 

Due spade, due cappelli e due 

vestiti 

De' nostri sposi. 

DISPIHA 

Eche volete fa re? 

DESPINA 

Komenderuje ostro Donna 
Arogancja. 
(wychodzi.} 

FIORDIUGI 

Inaczej być nie może; mam nadzieję, 
Że także Dorabella pójdzie 
Za tym pięknym przykładem. 
Do boju, do boju! 
Nie ma innej drogi, 
By zachować niewinność. 

DON ALFONSO 

Wszystko pojąłem. 
(cicho do Despiny, która wraca) 

Idź, nie bój się. 

DESPINA 

Już jestem! 

FIORDILIGI 

Idź, 

Niech sześć koni pocztowych 
Zamówi służący; 
powiedz Dorabelli, 
że pragnę z nią mówić. 

DESPINA 

Jak pani każe. 
(do siebie) 

Zdaje się, że ta kobieta postradała 
rozum. 
(wychodzi) 
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DOllDWGI 

Vanne, non replicare. 

DESPrNA 

Comanda in abrege donna 

Arroganza. 

DOJIDWGI 

Non c'e altro; ho speranza 

Che Dorabella stessa 

Seguira il bell'esempio; 

Al campo, al campol 

Altra strada non resta 

Per serbarci innocenti. 

DON All'ONSO 

Ho ca pito abbastanza. 

Vanne pur, non temer. 

D!SPINA 

Eccomi. 

DOJIDWGI 

Vanne 

Sei cavalli di posta 

Voli un servo a ord i nar; di' a 

Dora bella 

Che parlarle vorrei. 

DISPINA 

Sara servita . 

Questa donna mi par di senno 

uscita. 

Cosi fan tutte akt drugi I atto secondo 

SCENA DWUNASTA 1 SCENA DODICESIMA 

Fiordiligi, potem Ferrando; Don Alfonso 

i Guglielmo zostają w sąsiednim pokoju. 

FIORDILIGI 

Strój Ferranda 
Będzie dobry na mnie; Dora bella 
Niech weźmie ubranie Guglielma. 
W przebraniach 
Dotrzemy do naszych narzeczonych. 
U ich boku możemy walczyć 
I umrzeć, jeśli będzie trzeba. 
(zrywa z głowy wszystkie ozdoby) 

Precz ozdoby 
Nieszczęsne, brzydzę się wami. 

GUGLIELMO 

(do siebie) 

Czyjakaśmiłośćtejdorównaćmoże? 

FIORDILIGI 

Nie będziecie już zdobić mojego 
czoła, 

Zanim nie wrócę z moim 
ukochanym; 
Zamiast was założę kapelusz. 
Och, jak on odmienia moją twarz 
i postać! 
Ledwo się rozpoznaję! 

Za kilka chwil w objęcia 
Wpadnę wiernego narzeczonego; 
Nierozpoznana stanę przed nim 
W tym stroju. 
O, jakże uraduje się jego szlachetne 
serce 
Na mój widok! 

DOllDWGI 

l'.abito di Ferrando 

Sara buono per me; puci 

Dora bella 

Prender quel di Guilelmo. In 

questi arnesi 

Raggiungerem gli sposi nostri. 

Al loro fianco pugnar potremo 

E morir, se fa d'uopo. 

lte in malora 

Ornamenti fata li, io vi detesto. 

GUGUll.MO 

Si puci dar un amor simile a questo? 

DOJIDWGI 

Di tornar non sperate alla mia 

fronte 

Pria ch'io qui tomi col mio ben; 

In vostro loco porrci questo 

cappello. 

Oh, come ei mi trasforma le 

sembianze e il viso! 

Come appena io medesma or mi 

rawisol 

Fra gli amplessi in pochi istanti 

Giungeró del fido sposo; 

Sconosciuta a lui davanti 

In quest'abito verrci. 

Oh, che gioia il suo bel core 

Provera nel rawisarmi! 

FERRANDO 

A tymczasem ja z bólu 
Nieszczęsny umrę. 

FIORDIUGI 

Co widzę? Jestem zdradzona! 
Niech pan sobie idzie! 

FERRANDO 

Ach nie, życie ty moje! 
Tym żelazem w swej ręce 
Przebijesz moje serce. 
A jeśli, o Boże, braknie ci sił 
Ja dłonią twą pokieruję. 
(bierze szpadę ze stolika, obnaża) 

FIORDIUGI 

Zamilcz, biada! Dość już jestem 
Udręczona i nieszczęśliwa! 
Ach, jakże moja stałość 
Wskutek tych spojrzeń i słów 
Zaczyna się chwiać! 

FERRANDO 

Ach, jak jej stałość 
Wskutek tych spojrzeń i słów 
Zaczyna się chwiać. 

FIORDILIGI 

Wstań, wstań! 

FERRANDO 

Daremnie mu wierzysz. 

FIORDILIGI 

Litości, czego ode mnie chcesz? 

FERRANDO 

Twojego serca lub swojej śmierci! 
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PIUANl>O 

Ed intanto di dolore 

Meschinello io mi morrci. 

DOllDWGI 

Cosa veggio? Son tradital 

Deh, partite! 

PIUANl>O 

Ah no, mia vita! 

Con quel ferro di tua mano 

Questo cor tu ferirai, 

E se forza, oh Dio, non hai, 

Io la man ti reggerci. 

DOJIDWGI 

Taci, ahimel Son abbastanza 

Tormentata ed infelice! 

Ah, che oma i la mia costanza 

1 
A quei sguardi, a quel che dice, 

lncomincia a vacillar! 

PIUANl>O 

Ah, che omai la sua costanza 

A quei sguardi, a quel che dice, 

lncomincia a vacillar. 

PIOJIDWGI 

Sorgi, sorgi! 

PIUANl>O 

lnvan Io credi. 

PIOllDWGI 

Per pieta, da me che chiedi? 

PIUANl>O 

li tuo coro la mia morte. 



Cosi fan tutte akt drugi I atto secondo 

FIORDILIGI 

Ach, nie mam już, nie mam sił! 
! 1IORDlllGJ -l Ah, non son, non son piu fortel 

FERRANDO 

(całuje ją w dłoń) 

Ulegnij, najdroższa I 

FIORDILIGI 

Bogowie, pomóżcie! 

FERRANDO 

(czule) 

Spójrz na mnie litościwym okiem, 
Tylko we mnie znajdziesz 
narzeczonego, 
Kochanka i jeszcze więcej, gdy zechcesz 
Ubóstwiana, nie zwlekaj zatem. 

FIORDILIGI 

{drżąc) 

Wielkie nieba! Okrutniku, 
zwyciężyłeś, 

Zrób ze mną, co zechcesz. 
(Don Alfonso powstrzymuje Guglielma, który 

chce wejść) 

FERRANDO, FIORDILIGI 

Obejmijmy się, kochanie, 
Pociechą po tylu cierpieniach 
Niech będą słodkie uczucia 
I rozkoszy westchnienia! 
(wychodzą) 

PlllANDO 

Cedi, cara! 

1IORDlllGI 

Dei, consiglio! 

Volgi a me pietoso il ciglio: 

ł In me sol trovar tu puoi 

i Sposo, amante e piu, se vuoi ; 

Idol mio, piu non tardar. 

1IORDDJGJ 

Giusto cieli Crudel, hai vinto; 

Fa ' di me quel che ti par. 

PlllANDO, 1IORDlllGI 

Abbracciamci, o caro bene, 

E un conforto a tante pene 

Sia languir di dolce affetto, 

Di diletto sospirarl 

„ 

SCENA TRZYNASTA ~ SCENA TREDICESIMA 

Guglielmo i Don Alfonso, potem Ferrando-:--

a póżniej Despina. 

- 1 
GUGLIELMO GUGLW.MO 

O, ja biedny, na co się napatrzyłem! Oh poveretto me, cosa ho vedutol 

Czego się nasłuchałem! 

DON ALFONSO 

Litości, ciszej! 

GUGLIELMO 

Wyrwę sobie włosy z brody, 
Rozdrapię sobie skórę do krwi, 
I sięgnę rogami do gwiazd! 
Byłaż to Fiordiligi, Penelopa, 
Artemida swego stulecia! 
Łajdaczka, 

Zbrodniarka, oszustka, złodziejka, 
suka! 

DON ALFONSO 

Niech się wyładuje. 

FERRANDO 

(wchodzi) 

I cóż? 

GUGLIELMO 

Gdzie ona? 

FERRANDO 

Kto? Twoja Fiordiligi? 

GUGLIELMO 

Moja narzeczona to oblubienica 
diabła, 

niech ją najpierw udusi, a potem 
i mnie! 
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Cosa ho sentito mail 

DONAUONSO 

Per carita, silenziol 

GUGJ.mMO 

Mi pelerei la barba, 

M i grafferei la pelle 

E darei colle corna entro le stelle. 

Fu quella Fiordiligi, la Penelope, 

l.:Ąrtemisia del secolol 

Briccona, 

Assassina, furfante, ladra, cagna! 

DONAUONSO 

Lasciamolo sfogar. 

Ebbenl 

GUGLW.MO 

Dov'e? 

PlllANDO 

Chi? La tua Fiordiligi? 

GUGLW.MO 

La mia Fior, fior di diavolo, 

Che strozzi lei primae dopo mel 

FERRANDO 

Sam widzisz najlepiej: 
Trzeba we wszystkim dostrzegać 
różnice„. 

{ironicznie) 

Mam nieco więcej zasług.„ 

GUGLIELMO 

Och, przestań, przestań 
Mnie dręczyć i obmyślmy sposób 
Jak ukarać je 
Przykładnie. 

DON ALFONSO 

Ja już wiem: poślubcie je. 

GUGLIELMO 

Wolałbym raczej poślubić 
Czółno Charona! 

FERRANDO 

Grotę Wulkanu. 

GUGLIELMO 

Bramę piekieł! 

DON ALFONSO 

Zostańcie więc w celibacie na wieki. 

FERRANDO 

A bo to mało jest kobiet 
Dla mężczyzn takich jak my? 

DON ALFONSO 

Jest wystarczająco dużo. 
Ale czy będą inne, 
Czynić inaczej niż te? 
W istocie nadal kochacie 
Te wasze oskubane wrony. 

Cosl fan tutte akt drugi I atto secondo 

1l!l!JtANDO 

Tu vedi bene: 

V'han delle differenze in ogni 

cosa; 

Un poco di piu merto„. 

GUGLW.MO 

Ah, cessa, cessa 

Di tormentarmi ed una via 

piuttosto 

Studiam di castigarle 

Sonoramente. 

DONAUONSO 

Io so qual'e: sposarle. 

GUGLW.MO 

Vorrei sposar piuttosto 

La barca di Carontel 

PlllANDO 

La grotta di Vulcano. 

GUGLW.MO 

La porta dell'inferno. 

DONAUONSO 

Dunque restate celibi in eterno. 

1l!l!JtANDO 

Mancheran forse donne 

Ad uomin come noi? 

DONAUONSO 

Non c'e abbondanza d'altro. 

Ma l'altre che fara n, 

Se ció fer queste? 

In fondo, voi le amate 

Queste vostre cornacch ie 

spennacchiate. 

„ 
GUGLIELMO 

Ach, niestety! 

FERRANDO 

Niestety! 

DON ALFONSO 

A więc bierzcie je 
Takimi, jakimi są; natura nie mogła 
Zrobić wyjątku i specjalnie 
Stworzyć dwóch kobiet z innego 
ciasta 
Dla waszych pięknych gąb: do 
wszystkiego 
Należy podchodzić filozoficznie . 
Chodźcie ze mną, 

Obmyślmy rzecz całą, 
By zakończyć sprawę. 

Chcę, by jeszcze dziś wieczorem 
Odbyło się podwójne wesele; 
Tymczasem posłuchajcie oktawy, 
Szczęśliwi będziecie, gdy 
wyciągniecie zeń naukę. 

Wszyscy obwiniają kobiety, 
A ja je rozgrzeszam, 
Jeśli tysiąc razy dziennie nową 
płoną miłością; 

Jedni zwą to przywarą, a inni 
nawykiem, 
Zaś mnie to się zdaje koniecznością 
serca. 
Kochanek, który w końcu czuje 
rozczarowanie, 
Niech winy nie szuka w innych, 
Tylko w samym sobie. 
Gdyż młode czy stare, piękne czy 
brzydkie, 
Wy powtórzcie za mną: 
Tak robią wszystkie! 
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„ 
GUGLW.MO 

Ah, purtroppo! 

Purtroppo! 

DONAUONSO 

Ebben, pigliatele 

Com'elle son; natura non potea 

Fare l'eccezione, il privilegio 

Di creare due donne d'altra pasta 

Per i vostri bei musi ; in ogni cosa 

Ci vuol fi losofia. Ven ite meco; 

Di combi nar le cose 

Studierem la maniera. 

Vo' che ancor questa sera 

Deppie nozze si facciano; 

Frattanto un'ottava ascoltate: 

Felicissimi voi, se la imparate. 

Tutti accusan le donne 

Ed io le scuso. 

Se mille volte al di cangiano 

amore; 

Altri un vizio Io chiama, ed altri 

un USD, 

Ed a me par necessita del core. 

~amante che si trova alfin deluso, 

Non condanni l'altrui, 

Ma il proprio errore. 

Giacche giovani, vecchie e belle 

e brutte, 

Ripetete con me: 

Cosi fan tutte! 



FERRANDO, GUGLIELMO, 

DON ALFONSO 

Tak robią wszystkie! 

SCENA CZTERNASTA 

Poprzednie osoby; Despina. 

DESPINA 

Wiktoria, panowie! 
Poślubić was gotowe 
Są nasze drogie panie; w waszym 
imieniu 
Obiecałam im, że mniej więcej za 
trzy dni 
Odjadą z wami; kazały mi 
tymczasem 
Znaleźć notariusza, 
Który sporządzi kontrakt; w swoim 
pokoju 
Oczekują was. 
Czy jesteście ukontentowani? 

FERRANDO, GUGLIELMO, 

DON ALFONSO 

Nadzwyczaj! 

DESPINA 

Zawsze jest efekt, 
Kiedy Despina włącza się do 
sprawy. 
(wychodzą) 

SCENA Pl~ASTA 

Uroczyście oświetlona sala. W głębi orkiestra. 

Stół nakryty dla czterech osób ze srebrnymi 

świecznikami Czterej służący w bogatych strojach. 

Despina, służba i muzycy, później Don Alfonsa 

Cosi fan tutte akt drugi I atto secondo 

~ l'llllAHDO, GUGllllMO, 

l DON AJ.llONSO 

Cosl fan tuttel 

SCENA QUATIORDICESIMA 

DESPINA 

Vittoria, padroncinil 

A sposarvi dis poste 

Son le care madame; a nome 

vostro 

Loro io promisi che in tre giorni 

circa 

Partiranno con voi; l'ordin mi 

diero 

Di trovar un notaio 

Che stipuli il contratto; alla lor 

camera 

Attendendo vi stan no. 

Siete cosi contenti? 

l l'llllAHDO, GUGJ.WMO, 

DONAUONSO 

Contentissimi. 

D!SPIHA 

Non e mai senz'effetto 

Quand'entra la Despina in un 

progetto. 

SCENA QUINDICESIMA 

„ 
DESPINA 

Śpieszcie się, drodzy przyjaciele. 
Zapalcie pochodnie 
I przyjęcie szykujcie 
Sute i wytworne. 
Wesele naszych pań 
Jest już przygotowane. 
Wy ruszajcie na swoje miejsca, 
Oczekujcie mlodych par. 

CHÓR SŁUŻĄCYCH I MUZVKÓW 

śpieszmy się, drodzy przyjaciele 
Zapalmy pochodnie 
Przyjęcie szykujmy 
Sute i wytworne. 

DON ALFONSO 

Brawo, brawo! Znakomicie! 
Cóż za przepych! 
Jaka elegancja! 
Dostaniecie za to 
Od obu stosowną zapłatę. 
(podczas gdy Don Alfonso śpiewa, muzycy 

stroją instrumenty) 

Obie pary zaraz nadejdą; 
Brawami ich powitajcie, 
Pogodny śpiew, wesoła muzyka 
Niech wypełnią niebo radością. 

DESPINA, DON ALFONSO 

(wychodzą cicho, każde innymi drzwiami) 

Najpiękniejszą komedyjkę, 

Jakiej świat nie widział, zobaczymy 
teraz! 
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' DESPIHA 

Fate presto, o cari amici, 

Alle faci il foco date 

E la mensa preparate 

Con ricchezza e nobilta. 

Delle nostre padroncine 

Gli imenei son gia disposti 

E voi gite a i vostri post i 

Finche i sposi vengon qua. 

CORO Dl SIRVI I SUONArolll 

Facciam presto, o cari amici 

Alle faci il foco diamo 

E la mensa prepariamo 

Con ricchezza e nobilta. 

DONAlPONSO 

Bravi , bravil Ottimamentel 

Che abbondanza! 

Che eleganza! 

Una mancia conveniente 

i:un e l'altro a voi dara. 

Le due coppie oma i s'avanzano; 

Fate plauso al loro arrivo: 

Lieto canto e suon giulivo 

Empia il ciel d'ilarita. 

D!SPINA, DON AIJ'ONSO 

La piu bella commediola 

Non s'e vista, o si vedral 

SCENA SZESNASTA 1 
Poprzednie osoby. Fiordiligi, Dorabella, 

Ferrando, Guglielmo. 

CHÓR I Błogosławieni niech będą 
kawalerowie 
I ich wdzięczne oblubienice! 
Niechaj niebo łaskawie im świeci, ! 
A za przykładem kur ~ 
Niech obrodzą w dzieci 
Dorównujące im urodą! 

FIORDILIGI, DORABELLA, FERRANDO, 

GUGLIELMO 

Jak to wszystko tutaj obiecuje 
Wszelką radość, wszelką miłość! 

Naszej drogiej Despinki 
Oczywista to zasługa. 
Spotęgujcie radosne brzmienia, 
Powtórzcie słodki śpiew, 
My wówczas posiedzimy 
W większej wesołości. 
(Chór wychodzi, zostaje czterech służących, 

aby usługiwać narzeczonym, którzy siadają 

do stołu) 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Wszystko, wszystko, o życie moje, 
Odpowiada teraz na mój żar! 

FIORDILIGI, DORABELLA 

W żyłach moich radość 
Rośnie, rośnie i rozchodzi się 
wszędzie. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Jaka jesteś piękna! 

Cosi fon tutte akt drug i I atto secondo 

SCENA SEDICESIMA 

CORO 

Benedetti i doppi coniugi 

Ele amabil i sposine! 

Splenda lor il ciel benefico, 

Ed a guisa di galline 

Sien di figli ognor prolifiche 

Che le agguaglino in bełta . 

PlOllDWGJ. DOllABnl.A, l'llllAHDO, 

GUGLl!lMO 

Come par che qui prometta 

Tutto gioia e tutto amore! 

Della cara Despinetta 

Certo il merito sara. 

Raddoppiate il lieto suono, 

Replicate il dolce canto 

E noi qui seggiamo intanto 

In maggior giovialita. 

l'llllAHDO, GUGllllMO 

Tutto, tutto, o vita mia, 

Al mio foco or ben risponde. 

PlOllDWGl, DOllABEllA 

Pel mio sangue l'allegria 

Cresce, cresce e si diffonde. 

l'llllAHDO, GUGllllMO 

Sei pur bella! 

„ 
FIORDILIGI, DORABELLA 

Jesteś czarujący! 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Jakie piękne oczy! 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Jakie cudne ustal 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Trąć się i pij! 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Pij i trąć się! 
(wznoszą toast) 

FIORDILIGI, DORABELLA, FERRANDO 

W moim i twoim kielichu 
Niech utoną wszelkie myśli 
I niechaj pamięć o przeszłości 
Zniknie z naszych serc. 
(wypijają) 

GUGLIELMO 

(do siebie) _ 

Ach, niechby truciznę wypiły 
Te bezwstydne, chytre lisice! 

SCENA SIEDEMNASTA 

Poprzednie osoby. Don Alfonso, potem Despina 

jako notariusz. 

DON ALFONSO 

Moi panowie, wszystko gotowe, 
Notariusz z kontraktem 
małżeńskim 

Jest już na schodach 
I ipso facto się tu pojawi. 
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... 
PlOllDWGl, DOllABEllA 

Sei pur vagol 

l'llllAHDO, GUGLl!lMO 

Che bei rai! 

PlOllDWGl, DOllABEllA 

Che bella bocca I 

l'llllAHDO, GUGLIILMO 

Tocca e bevil 

PlOllDWGl, DOllABEllA 

Bevi e tocca I 

PlOllDWGl, DOllABnlA, PEltltANDO 

E nef tuo, nef mio bicchiero 

Si sommerga ogni pensiero 

E non resti piu memoria 

Del passato ai nostri cor. 

GUGJ.WMO 

Ah, bevessero del tossico, 

Queste volpi senza onor! 

SCENA DICIASSETIESIMA 

DON AIJ'ONSO 

Miei signori, tutto e fatto; 

Col contratto nuziale 

li notaio e sufie scale 

E ipso fatto qui verra. 



FIORDILIGI, DORABELLA, FERRANDO, 

GUGLIELMO 

Wspaniale! Niech wejdzie 
natychmiast! 

DON ALFONSO 

Pójdę go zawołać. Oto i on. 

DES PINA 

{mówiąc przez nos) 

życząc wam wszystkiego dobrego 
Notariusz Beccavivi, 
Przybywa tu do was 
W godności swego urzędu, 
Przygotowany kontrakt 
Ze zwyczajowymi klauzulami, 
Z prawniczymi formułami 
Najpierw kaszląc, 
Potem siedząc 
Odczyta wyraźnym głosem. 

FIORDILIGI, DORABELLA, FERRANDO, 

GUGLIELMO 

Brawo! Doprawdy wyśmienicie! 

DESPINA 

Na mocy kontraktu, 
Który sporządziłem, 
Zawierają związek małżeński 

Fiordiligi z Semproniuszem, 
A z Tytusem Dora bella, 
Jej prawowita siostra, 
Owe damy z Ferrary, 
Tamci, szlachetni Albańczycy, 
Jako posag i wiano„. 

FIORDILIGI, DORABELLA, FERRANDO, 

GUGLIELMO 

Wiemy, wiemy, 
Wierzymy wam, 
Ufamy, 

Cosl fan tutte akt drugi I atto secondo 

l 
PIOllDillGI, DORABllllA, 11llAHDO, 

GUGJ.llI.MO 

Bravo, bravo! Passi subito! 

DON AIJ'OHSO 

Vo a chiamarlo. Eccolo qua. 

DISPDIA 

Augurandovi ogni bene, 

li notaio Beccavivi 

Coll'usata a voi sen viene 

Notariale dignita, 

E il contratto stipulato 

Colle regole ordinarie 

Nel le forme giudiziarie, 

Pria tossendo, 

Poi sedendo 

Ciara voce leggera. 

PIOiDDJGl, DORABIUA, mtltAHDO, 

GUGIDlMO 

Bravo, bravo in verita! 

DISPIHA 

Per contratto 

Da me fatto, 

Si congiunge in matrimonio 

Fiordiligi con Sempronio 

E con Tizio Dorabella, 

Sua legittima sorella; 

Quel le, dame ferraresi, 

Questi, nobili albanesi. 

E per dote e contradote ... 

PIOllDillGI, DORABllllA, mtltAHDO, 

GUGI.IEl.MO 

Cose note, cose notel 

Vi crediamo, 

Cifidiamo, 

... 
Podpiszemy, tylko dajcie. 
{Podpisują tylko obie kobiety.) 

DESPINA, DON ALFONSO 

Brawo! Brawo! Doprawdy 
wyśmienicie! 

(Papier zatrzymuje Don Alfonso. Słychać głośne 

werble). 

CHÓR 

(zza sceny) 

Piękny jest żywot żołnierza! 
Każdego dnia gdzie indziej, 
Dziś wiele ma, jutro mało, 
Raz na lądzie, raz na morzu! 

FIORDILIGI, DORABELLA, DESPINA, FERRANDO, 

GUGLIELMO 

Co to za wrzawa, co za śpiewy? 

DON ALFONSO 

Spokojnie, pójdę zobaczyć. 
(podchodzi do okna) 

Zmiłowania! 

Bogowie niebiescy! 
Straszne rzeczy! 
Drżę! Sztywnieję! 

Wasi narzeczeni... 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Mój narzeczony„. 

DON ALFONSO 

W takiej chwili 
Wracają, o Boże! 
Ina brzegu 
Wysiadają z łodzi! 
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... 
Soscriviam, date pur qua. 

DISPIHA, DON AIJ'ONSO 

Bravi, bravi in verital 

COllO 

Bella vita militar! 

! 
Ogni di si cangia loco; 

Oggi molto e doman poco, 

Ora in terra ed or sui mar. 

PIOllDillGl, DORABllllA, DISPIHA, 

PlltltAMDO, GUGlDLMO 

Che rumor, che canto e questo7 

DON AIJ'OHSO 

State cheti; io vo a guardar. 

Misericordial 

Numi del cielol 

Che caso orribile! 

Io tremo! Io gelol 

Gli sposi vostri „. 

PIOllDillGI, DORABnl.A 

Lo sposo m io ... 

DON AIJ'ONSO 

In questo istante 

Tornaro, oh Dio! 

Ed alla riva 

Sbarcano gial 

FIORDILIGI, DORABELLA, FERRANDO, 

GUGLIELMO 

Co słyszę? 
Okrutne gwiazdy! 
W takim momencie 
Co począć? 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Idżcie szybko, 
Prędko uciekajcie! 
(Służący sprzątają ze stołu, muzycy gwałtownie 

wychodzą) 

Tam, tam, ukryjcie się, 
Na litość! 

DESPINA, FERRANDO, GUGLIELMO, 

DON ALFONSO 

A jeśli nas zobaczą? 
A jeśli nas znajdą? 
(Don Alfonso prowadzi Despinę do pokoju; 

Fiordiligi i Dorabella odprowadzają amantów 

do drugiego pokoju, ci opuszczają go 

niepostrzeżenie) 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Bogowie, ratunku! 
Bogowie, doradźcie! 
Kto z opresji 
Nas wybawi? 

DON ALFONSO 

Opanujcie się, 
Uspokójcie się, 
Zaufajcie mi, 
Będzie dobrze. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Tysiąc okrutnych myśli 
Dręczy moje serce, 
Jeśli oni odkryją zdradę, 
Ach, co stanie się z nami? 

Cosl fan tutte akt drugi I atto secondo 

PIOllDillGI, DORABllllA, mtltAHDO, 

GUGtmMO 

Cosa mai sento! 

Barbare stellel 

In tal momento 

Che si fara? 

PIOllDillGI, DORABnIA 

Presto partite, 

Presto fuggite: 

Lil, la celatevi, 

Per carita! 

DISPIHA, mtltAHDO, GUGUJlMO, 

DON AIJ'ONSO 

Ma se ci (li) veggono7 

Ma se ci (li) incontrano7 

PIOllDillGI, DOllABnlA 

Numi, soccorsol 

Numi, consiglio! 

Chi dal periglio 

Ci salvera? 

DON AIJ'OHSO 

Rasserenatevi, 

Ritranquillatevi; 

In me fidatevi, 

Ben tutto andra. 

PIOllDillGl, DORABnIA 

Mille barbari pensieri 

Tormentando il cor mi vanno; 

Se discoprono l'inganno 

Ah, di noi che mai sara? 

... 

SCENA OSIEMNASTA 

Fiordiligi i Dora bella, Fe"ando i Guglielmo 

w płaszczach i kapeluszach wojskowych. 

Despina w pokoju i Don Alfonso. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Cali i zdrowi w miłosne objęcia 
Naszych wiernych ukochanych 
Wracamy z wielką radością, 
By nagrodzić ich wierność! 

DON ALFONSO 

Sprawiedliwi Bogowie! Guglielmo, 
Ferrando! 
Co za radość! - Tutaj? Jak i kiedy? 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Odwołani kontrrozkazem króla, 
Z sercem zadowolonym i radosnym, 
Wracamy do uwielbianych 
narzeczonych, 
Wracamy do waszej przyjaźni! 

GUGLIELMO 

{do Fiordiligi) 

Co znaczy ta bladość, to milczenie? 

FERRANDO 

(do Dorabelli} 

Ukochana, czemuś taka smutna? 

DON ALFONSO 

Z radości zmieszane i zadziwione, 
Trwają w milczeniu. 

FIORDILIGI, DORABELLA 

(Ach, słowa uwięzły w krtani;. 
Jeśli nie umrę, będzie to cud.) 
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... 

SCENA ULTIMA 

mtltAHDO, GUGtmMO 

Sanie salvi, agli amplessi amorosi 

Delle nostre fidissime amanti 

Ritorniamo di gioia esultanti 

Per dar premio alla lor fedeltal 

DON AIJ'OHSO 

Giusti Numil Guglielmo! 

Ferrand o! 

Oh, che giubilo! Qui? Come e 

quando? 

mtltAHDO, GUGtmMO 

Richiamati da regio contrordine, 

Pieno il cor di contento e di 

gaudio, 

Ritorniamo alle spose adorabili, 

Ritorniamo alla vostra amista. 

GUGJ.llI.MO 

Ma cos'e quel pallor, quel silenzio? 

l'.idol mio perche mesto si stał 

DON AIJ'ONSO 

Dal diletto confuse ed attonite 

Mute mute si restano la. 

PIOllDillGI, DORABnIA 

(Ah, che al labbro le \.QCi mi mancano; 

Se non moro un prodigio sara.) 



GUGLIELMO 

(służący wnoszą kufer) 

Pozwólcie, że postawię 
Kufer w tym pokoju. 
Boże, co widzę? 
Jakiś mężczyzna ukryty! 
Notariusz? Co tutaj robi? 

DESPINA 

(wchodzi bez kapelusza) 

Nie, panie, to nie notariusz, 
To przebrana Despina, 
Która właśnie wróciła z balu 
I chce tu zmienić strój. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

(do siebie) 

Gdzie znajdzie się drugą taką 
Spryciarę jak ta? 

DESPINA 

Gdzie znajdzie się drugą taką 
Spryciarę jak ta? 

FIORDILIGI, DORABELUA 

Co, Despina? Despina? 
Nie wiem, jakim sposobem. 
(Don Alfonso upuszcza zmyślnie kontrakt 

podpisany przez kobiety) 

DON ALFONSO 

(cicho do narzeczonych) 

Właśnie upuściłem papiery, 
Podnieście je umiejętnie. 
(Ferrando podnosi kontrakt) 

FERRANDO 

Co to za papiery? 

GUGLIELMO 

To kontrakt małżeński! 

Cosl fan tutte akt drugi I atto secondo 

GUGIDlMO 

Permettete che sia posto 

Quel baul in quella stanza. 

Dei, che veggio! 

Un uom nascosto! 

Un nota io! Qui che fa? 

DISPINA 

No, signor, non e un notaio; 

~ Despina mascherata 

Che dal balio or e tomata 

Ea spogliarsi or venne qua. 

PIUAHDO, GUGIDlMO 

Una furba uguale a questa 

Dove mai si trovera? 

DESPIMA 

Una furba che m'agguagli 

Dove mai si trovera? 

PIOIWWG~ DOJIADLIA 

la Despina? la Despina? 

Non ca pisco come va. 

DONAlPONSO 

Gia cader lasciai le carte; 

Raccoglietele con arte. 

PIUAHDO 

Ma che carte sono queste? 

GUGllllMO 

Un contratto nuziale! 

„ 
FERRANDO, GUGLIELMO 

Wielkie nieba! To wasze pismo, 
Nie ma co zaprzeczać! 
Zdrada, zdrada! 
Ach, wszystko wyjdzie na jaw 
I strumienie, rzeki, morza 
Krwi się poleją! 
(chcą wejść do pokoju obok, ale kobiety ich 

powstrzymują) 

FIORDILIGI, DORABELLA 

Ach, panie, na śmierć zasłużyłam, 

I o śmierć was błagam, 
Zbyt późno widzę swój występek, 

To żelazo niech mnie przeszyje, 
Nie zasługuję na litość! 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Co się stało? 

FIORDILIGI, DORABELLA 

(pokazuje na Alfonsa i Despinę) 

Niech mówią za nas, 
Ten okrutnik i ta kusicielka! 

DON ALFONSO 

Aż nazbyt prawdziwe to, co ona 
mówi! 
Dowód jest tam! 
(wskazuje na pokój, do którego wcześniej 

schronili się amanci,Ferrando i Guglielmo 

wchodzą tam na chwilę) 

FIORDILIGI, DORABEUA 

Zdrętwiałam ze strachu, drżę! 
Dlaczego on ich zdradził? 
(Ferrando i Guglielmo wychodzą z pokoju 

bez kapeluszy, bez płaszczy i bez wąsów, 

ale w pierwotnych strojach, i szydzą 

z ukochanych i z Despiny) 
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„ 
PDllANDO, GUGLIBIM.O 

Giusto ciell Voi qui scriveste, 

Contraddirci omai non va/el 

Tradimento, tradimento! 

Ah, si faccia il scoprimento 

Ea torrenti, a fiu mi, a mari 

lndi il sangue scorrera! 

PIOIWW~ DORAB!llA 

Ah, signor, son rea di morte 

E la morte io sol vi chiedo; 

li mio fallo tardi vedo; 

Con quel ferro un sen ferite 

Che non merita pieta! 

PIUAHDO, GUGllllMO 

Cosa fu? 

PIOIWW~ DORAB!llA 

Per noi favell i 

li crudel, la seduttrice! 

DONAIJ'ONSO 

Troppo vero e quel che dice 

E la prova e chiusa Iii 

PIOIWWG~ DOJIADLIA 

Dal timor io gelo, io palpito, 

Perche mai li discopril 

FERRANDO 

(do Fiordiligi) 

Kłania się warn, 
Piękna pani, 
Kawaler z Albanii. 

GUGLIELMO 

(do Dora belli) 

Wizerunek 
Za serduszko, 
Oddaję pani, maja pani. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

(do Despiny) 

A magnetycznemu panu doktorowi 
Honor zwracam, 
Na który zasłużył! 

FIORDILIGI, DORABELLA, DESPINA 

Nieba, co widzę! 

FERRANDO, GUGLIELMO, DON ALFONSO 

Są oszołomione! 

FIORDILIGI, DORABELLA, DESPINA 

Nie wytrzymam tego! 

FERRANDO, GUGLIELMO, 

DON ALFONSO 

Są na pół ogłupiałe! 

FIORDILIGI, DORABELLA 

(wskazując na Don Alfonsa) 

To ten okrutnik 
Nas oszukał! 

DON ALFONSO 

Zwiodłem was, lecz taki zwód 
Zawodem był dla waszych 
ukochanych, 
Teraz na pewno zmądrzeli 
I uczynią, co zechcę. 

Casi fan tutte akt drugi I atto second o 

A voi s'inchina, 

Bella darnina, 

li cavaliere dell'Albania! 

GUGllllMO 

li ritrattino 

Pel coricino 

Ecco, io le rendo, signora mial 

PIUAHDO, GUGllllMO 

Ed al magnetico signor dottore 

Rendo l'onore 

Che meritol 

PIOIWWG~ DOltAB!llA, DISPINA 

Stelle, che veggo! 

PIUAHDO, GUGil'.llMO, DON All'ONSO 

Son stupefatte! 

PIOIWWGI, DORABl!llA, DISPINA 

Al duol non reggo! 

PDUNDO, GUGI.mMO, 

DONAIJ'ONSO 

Son mezze matte! 

PIOIWW~ DORAB!llA 

Ecco la il barbaro 

Che c'inganno! 

DONAIJ'ONSO 

V'ingannai, ma fu l'inganno 

Disinganno ai vostri amanti, 

Che piu saggi omai saranno, 

Che fa ran quel ch'io vorro. 
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(gromadzi ich i każe im się objąć) 

Dajcie dłonie, jesteście małżonka 
Obejmijcie się i milczcie. 
Teraz wszyscy czworo możecie się 
śmiać, 

Jak ja już się śmiałem i będę się 
śmiał. 

FIOROILIGI, DORABEUA 

Mój ubóstwiany, jeśli to prawda, 
Wiernością i miłością 
Wynagrodzę twoje serce, 
Zawsze cię będę wielbiła. 

FERRANDO, GUGLIELMO 

Wierzę ci, ukochana, 
Lecz próbie już cię nie poddam. 

DESPINA 

Nie wiem, czy sen to czy jawa, 
Zmieszana jestem, zawstydzona, 
Dobrze, iż ze mnie też zażartowali, 
Gdyż sarna wielu tak urządziłam. 

WSZVSCY 

Szczęśliwy człowiek, który bierze 
Wszystko z dobrej strony, 
I w zmiennych kolejach życia 
Kieruje się rozumem. 
Co innych zwykle przywodzi do łez, 
Dla niego bywa powodem do 
śmiechu, 

A pośród świata wirów 
Pogodny odnajduje spokój. 

KONIEC 

„ 

Qua le destre, siete sposi, 

Abbracciatevi e tacete, 

Tutti quattro ora ridete, 

Ch'io gia risi e rideró. 

PIOIWW~ DORAB!llA 

Idol mio, se questo e vero, 

Colla fede e coll'amore 

Compensar sapró il tuo core, 

Adorarti ognor sapró. 

PIUAHDO, GUGllllMO 

Te Io credo, gioia bella, 

Ma la prova far non vo'. 

DESPINA 

Io non so se veglio o sogno, 

Mi confondo, mi vergogno; 

Manco mal, se a me l'han fatta, 

Ch'a molt'altri anch' io lafo. 

rum 

Fortunato l'uom che prende 

Ogni cosa per buon verso 

E tra i ca si e le vicende 

Da ragion guidar si fa. 

Quel che suole a Itru i far piangere 

Fia per lui cagion di riso 

E del mondo in mezzo ai turbini 

Bella cal ma trovera. 

FINE 



ASlY. SKI 
ygent operowy i sy•fo

n czny. IJI latach 19'11-'14 
by dyrektor•• artystycz
nym Teatru Wielkiego - Ope
ry NarodoW•J "' IJlarszo1wi11. 

żysera•i· 

Kontakt i wyst•PY 
Kotia Ricciarell · 

Jest absolwent•• 
skiej Akade•' 

a ostatnio z Placido Po11ingo, 
ladze, Sylvie Valayre przes d 
sztuka operowa stała si• gł6 
teresowań i aktywności zaw 
w swoi• dorobku ponad l"IDD 
Warszawy, Rzy11u, Petersbur 
Wiednia, Brukseli, Luksea u 
Pekinu i wielu innych mias 
Andrzej Straszyński cz staje 
także za pulpite• dyr g 
nicznych, prowadząc cie y 
tuar - od klasyki po awan ard - na koncertach 
w ramach europejskich fe t1w1l 11uzycznych: 
"Tivoli" w Kopenhadze <199.J.>, .Flandryjskim" 
w Gandawie Cl994>, aBerlioza• w La Cote St. 
Andre CJ.994-97), w La Chaise-JHeu <J.'1"13-94l, 
n Za11ku Weilburg Cl9~7-9~> oraz na estradach 

lhar111onicznych wszystkich nie•al •iast pol
ich, a także Antwerpii, Buenos Aires, Buka

esztu, Halle, Plontevi deo, T aegu, Salzburga, 
owarzysząc wirtuozo11 taki• jak Grigorij So
ołow, Aleksjej Sułtanow, Plischa Plaisky, Gar

ri ck Ohlsson, Peter Ponohoe, Arie Vardi, Jean 

Fournier, Benedetto Lupo, Arkadij Volodos, 
Joshua B1111, Sharon Ka• i wielu inny•· 
Nagrał także z IJlielką Orkiestrit Sy11fonicz
n1t Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach 
znaczn1t ilość dzieł sy•foniczn11j •uzyki pol
skiej oraz kilka wydanych za granicą płyt kom

ktowych· 
cznych os i ągni •ć zali cza zrealizowane 

IJlielki• w IJlarszawie pre•iery Nabucco 
di ego, Richarda Straussa 

Raiu utracpnegp Krzysz-

.., 
o „ 
~ 

> • „ 
c ... ... „ 



ANDRZEJ STRASZYŃSKI 
Dyrygent operowy i symfo
niczny. W latach 1991-94 
był dyrektorem artystycz
nym Teatru Wielkiego - Ope
ry Narodowej w Warszawie. 
Jest absolwentem warszaw
skiej Akademii Muzycznej 
w klasie skrzypiec i dyry
gentury. 

Ważny wpływ na kształtowanie jego sylwet
ki artystycznej miała współpraca z wybitnym 
polskim dyrygentem Jerzym Semkowem, dzięki 

któremu wcześnie zetknął się z czołowymi or
kiestrami symfonicznymi i teatrami operowymi 
Europy, z najwybitniejszymi solistami re
żyserami. 

Kontakt i występy z .gwiazdami" tej miary jak 
Katia Ricciarelli, Teresa Żylis-Gara, Irina 
Archipowa, Hildegard Behrens, Lucia Valenti
ni-Terrani, Stefania Toczyska, Nicolai Gedda, 
Leo Nucci, Martti Talvela, Ruggiero Raimondi, 
a ostatnio z Placido Domingo, Paata Burchu
ladze, Sylvie Valayre przesądziły o tym, że 

sztuka operowa stała się główną sferą zain
teresowań i aktywności zawodowej artysty. Ma 
w swoim dorobku ponad 1900 spektakli na scenach 
Warszawy, Rzymu, Petersburga, Genewy, Paryża, 
Wiednia, Brukseli, Luksemburga, Seulu, Tokio, 
Pekinu i wielu innych miast świata. 
Andrzej Straszyński często i chętnie staje 
także za pulpitem dyrygenckim orkiestr symfo
nicznych, prowadząc ciekawy i ambitny reper
tuar - od klasyki po awangardę - na koncertach 
w ramach europejskich festiwali muzycznych: 
.Tivoli" w Kopenhadze (1991), .Flandryjskim" 
w Gandawie <1994l, .Berlioza" w La Cote St. 
Andre <1994-97), w La Chaise-Dieu <1993-94l, 
na Zamku Weilburg C1987-98l oraz na estradach 
filharmonicznych wszystkich niemal miast pol
skich, a także Antwerpii, Buenos Aires, Buka
resztu, Halle, Montevideo, Taegu, Salzburga, 
towarzysząc wirtuozom takim jak Grigorij So
kołow, Aleksjej Sułtanow, Mischa Maisky, Gar
rick Ohlsson, Peter Donohoe, Arie Vardi, Jean 

Fournier, Benedetto Lupo, Arkadij Volodos, 
Joshua Bell, Sharon Kam i wielu innym. 
Nagrał także z Wielką Orkiestrą Symfonicz
ną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach 
znaczną ilość dzieł symfonicznej muzyki pol
skiej oraz kilka wydanych za granicą płyt kom
paktowych. 
Do znacznych osiągnięć zalicza zrealizowane 
w Teatrze Wielkim w Warszawie premiery Nabucca 
Giuseppe Verdiego, Salome Richarda Straussa 
i polską prapremierę Rajy utraconego Krzysz
tofa Pendereckiego. 
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GRZEGORZ JARZYNA 
Jest najbardziej znanym 
twórcą teatralnym pokolenia 
debiutującego w latach 90. 
Jego pojawienie się zrewo
lucjonizowało polski teatr. 
Absolwent wydziału filozofii 
Uniwersytetu Jagiellońskie
go i reżyserii krakowskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej, gdzie studiował pod kierunkiem 
Krystiana Lupy. Od 1998 roku jest dyrektorem 
artystycznym TR Warszawa (dawniej Teatr Roz
maitości). 

Debiutował w 1997 roku w Teatrze Rozmai to
sc1 przedstawieniem Bzik tropikalny według 

Stanisława Witkiewicza, które zostało uznane 
przez krytykę za wydarzenie i jedną z naj
ważniejszych realizacji dramatów Witkacego. 
Następne przedstawienia: współczesny dramat 
Kanadyjczyka Brada Frazera Niezidentyfikowa
ne szczatki ludzkie i prawdziwa natura mi-
1.Q.iti (Teatr Dramatyczny w Warszawie) i bę

dąca odważną reinterpretacją klasyki ~ 
ksieżniczka Burgunda Gombrowicza <Stary Teatr 
w Krakowie) także zdobyły uznanie krytyki 
i publiczności. Kolejnym sukcesem był ~ 

tyzm serca według Ślubów panieńskich Alek
sandra Fredry w TR Warszawa C1999l, w któ
rym .natura miłości" podlega zmieniającym się 
w czasie formom i konwencjom - również te
atralnym. W tym samym roku Jarzyna przygoto
wał sceniczną adaptację powieści Tomasza Man
na Doktor Faustus w Teatrze Polskim we Wrocła
wiu, zrealizowaną w koprodukcji z Hebbel The
ater w Berlinie. Zadebiutował też w Teatrze 
Telewizji wnikliwą interpretacją Historii 
- niedokończonego dramatu Gombrowicza. Kolej
na realizacja - Ksiaże Myszkin według ~ 

Dostojewskiego - powstała w ramach programu 
THEOREM· Spektakl prezentowany na festiwalu 
w Awinionie zachwycił francuską publiczność 

i krytykę. W 2001 reżyseruje Uroczystość Tho
masa Vinterberga i Mogensa Rukova, teatralną 

adaptację scenariusza filmu ~- Spektakl 

ten okazał się jednym z najważniejszych wy
darzeń artystycznych sezonu. Otrzymał zapro
szenia do Hebbel Theater w Berlinie, Wiener 
Festwochen i na festiwal w Awinionie, później 
grany był m.in. w Sadlers' Wells w Londy
nie, Abbey Theatre w Dublinie i Jerozolimie, 
wszędzie spotykając się ze świetnym odbio
rem prasy i publiczności. W 2002 realizu
je ostatni dramat angielskiej dramatopisar
ki Sarah Kane 4. 48 Psychosis, który jeszcze 
w tym samym roku zupełnie inaczej wyreżyseruje 
w Schauspielhaus w Dusseldorfie. Przejmująca 

ascetyczna w środkach polska realizacja 
wywołała duży rezonans w kraju i zagranicą 

Cm. in. w Moskwiel. Następny spektakl Jarzy
ny W dżungli miast Bertolda Brechta, będący 

krytyką zachodniego społeczeństwa, powstaje 
w słynnym Schaubuhne w Berlinie C2003l. Ciągle 
poszukując nowego języka i środków teatralnych 
w kolejnym sezonie tworzy w TR projekt Teren 
Warszawa, którego istotą jest wykorzystanie 
nowych pozateatralnych przestrzeni. W ramach 
tego projektu reżyseruje dwa spektakle w na
zwanej przez siebie .realem" surowej poetyce: 
Zaryzykyj wszystko George'a F. Walkera, któ
re grane jest na Dworcu Centralnym w Warsza
wie i ~ Neila LaBute'a grany równocześnie 

w trzech pomieszczeniach byłej drukarni. Dwu
tygodniowe występy z Zaryzykuj w nowojorskim 
teatrze St. Ann's Warehouse na Brooklynie po
zwo 1 iły mu na zaskakujące, swobodne ro zw i
n i ęc ie nowej stylistyki. Najnowszą realizacją 
Jarzyny jest 2007: Macbeth na podstawie Sha
kespeare'a - niemal filmowa inscenizacja roz
grywająca się na czterech planach w wielkiej 
hali byłej fabryki Waryńskiego. 
Grzegorz Jarzyna jest laureatem 
portu Polityki C1999l, nagrody 
Swinarskiego przyznawanej przez 

m-in. Pasz
i m. Konrada 
miesięcznik 

.Teatr" (1999) oraz Lauru Konrada II Ogólno
polskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej .In
terpretacje" C1999). W 2002 otrzymał nagrodę 

Ministra Spraw Zagranicznych za wybite zasłu
gi dla Polski na świecie, a dwa lata później 
złoty order na 300-lecie St. Petersburga. 

STEPHANIE NELSON 
Jest absolwentką renomowa
nych szkół artystycznych 
w klasach scenografii i pro
jektu w dziedzinie sztu
ki teatru, takich jak 
Parson's School of Design 
czy New School for Social 
Research - Eugene Lang Col
lege w Nowym Jorku. Z wyróż

nieniem ukończyła także Central St. Martin's 
College w Londynie ze specjalizacji scenogra
ficznej, pod kierunkiem Ralpha Koltai i Pameli 
Howard. 
Jej debiutem scenicznym była w 1996 ~ 
Pucciniego, przygotowana dla Cook County 
Theater w Chicago. We współpracy z Larą Fur
niss opracowała reżyserię świateł, dekoracje 
i kostiumy. Wyreżyserowała także wiele wyda
rzeń na świeżym powietrzu oraz przedstawień 

dla teatrów dziecięcych. Jest współautorką 

projektu dwóch stałych wystaw muzealnych do
tyczących życia i kariery zawodowej słynnej 

pary z Broadwayu - Alfreda Lunta i Lynn Fon
tanne. 
W 1999 otrzymała prestiżowe nagrody - .After 
Dark Award" za projekty sceniczne spektaklu 
Marked Tree w reżyserii Coby Goss'a CSeanna
chai Theater w Chicago) oraz .Joseph Jeffer
son Award" za scenografię do The Cut, sztuki 
wyreżyserowanej przez Larry Grimma CRed Or
chid Theater w Chicago). Jest również lau
reatką .Joseph Jefferson Ci tation" za sce
nografię do ~ CRedmoon Theater w Chicago, 
2003) · Jest autorką scenografii nominowanej 
do tej samej nagrody, sztuki ~ CRedmo
on Theater l, Turandot (European Repertory), 
~ CRedmoon & Court Theaters, Museum of 
Contemporary Art w Chicagol czy cieszącej 
się niesłabnącym powodzeniem Good Samaritans 
CNew York City Players, St. Ann's Theater 
w Brooklynie, 2004). 
W Polsce współpracowała z Grzegorzem Jarzy
ną przy tegorocznej produkcji 2007: Macbeth 
CTR Warszawa), gdzie stworzyła niezwykłą sce-

nografię i kostiumy idealnie komponujące się 

z ascetycznymi wnętrzami hali w dawnej fabry
ce Waryńskiego. 
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PAWEŁ MIKOŁAJCZYK 

1989 - rok ustrojowej rewol
ty i po li tycznych przesze
regowań w naszym kraju był 

jednocześnie przełomowym dl a 
Pawła Mikołajczyka. Zamiast 
zdawać egzaminy na prawo 
rozpoczął pracę jako adept 
w Teatrze Pantomimy Henry
ka Tomaszewskiego - mistrza 
gestu i ekspresji ciała. 

Praca u Tomaszewskiego zostawiła trwały ślad 

u przyszłego solisty baletu w postaci szacun
ku dla detalu i precyzji działań fizycznych. 
W 1990 Mikołajczyk został adeptem w Polskim Te
atrze Tańca - Balecie Poznańskim, jednocześnie 
rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Baletowej 
w Poznani u, zakończoną dypl omem z wyróżni e
n i em w 1993. Kolejno jako: tancerz zespołu, 

koryfej, solista baletu zaznajamiał się z taj
nikami pogranicza teatru i tańca. Aby zgłębić 
wiedzę o tańcu i poznać inne jego techniki, 
w 1996 zatrudnił się w Teatrze Wielkim w Pozna
niu, w 1999 w Badisches Staatstheater w Karls
ruhe- Wykorzystując doświadczenie i wrażliwość 
choreografów tej miary co Henryk Tomaszewski, 
Mats Ek czy Birgit Cullberg tworzył miejsce 
dla budowanych przez siebie postaci scenicz
nych w takich spektaklach baletowych jak: .G.i..= 
~' Jezioro łabedzie, Popołudnie fauna, 
Świeto wiosny, Romeo i Julia, Ognisty ptak, 
Pół dnia pół nocy. Zafascynowany emocjonalnym 
traktowaniem ciała przez Pinę Bausch, prze
kraczaniem i wyzwalaniem techniki klasycznej 
Williama Forsythe'a oraz brutalizmem Johana 
Kresnika, w 2000 Mikołajczyk założył „Teatr 
DNA - taniec zakodowany genetycznie" przy Ope
rze na Zamku w Szczecinie- Ruch ciała, zgłę

bianie jego możliwości, sprawdzanie fizycznych 
interakcji cielesności w zderzeniach z własną 
lub cudzą materią i myślą, to centrum zain
teresowań Mikołajczyka. Jak ruszać - by poru
szać, jak działać - aby oddziałać, jak używać 
ciała we wszystkich znanych technikach tańca 
i wszystkich możliwych gatunkach teatru sta-

nowią paradygmat choreograficzny Mikołajczyka, 
a także skrócony wypis jego twórczej drogi. Od 
spektakli autorskich realizowanych we własnym 
teatrze CŻegnaj Polsko do piosenek Maryli Ro
dowicz), Teatrze Wielkim w Poznaniu (KJ::.Qni::_ 

ka zapowiedzianej śmierci, muz. O. Messiaen, 
Okłamuj mnie pocałuj też, muz. M. Górecki, 
C. Mansel, Strofy na sopran i głos recytu
.i.au' muz. K· Penderecki>, Operze Bałtyckiej 
w Gdańsku CMakbet - sceny, muz. z. Kozub), aż 
po współpracę z reżyserami i teatrami drama
tycznymi: Mają Kleczewską CCzyż nie dobija 
sie koni, Czajka), Piotrem Kruszczyńkim CI.Qn:: 
.9.Q_' ~' ~) zagarnia Mikołajczyk sce
niczne przestrzenie dla komponowania archi
tektury ciała. Dziś, przy okazji opery ~ 
fan tutte, spotyka się z reżyserem pokolenia 
„ojcobójców" - Grzegorzem Jarzyną. 
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FELICE ROSS 
Urodziła się studiowa-
ła w Stanach Zjednoczonych, 
obecnie mieszka w Izraelu. 
Była projektantką świateł 

do wielu spektakli teatral
nych, m.in. Miarka za miar
~ Shakespeare•a, Sześć po
staci scenicznych w poszu
kiwaniu autora Pirandella, 
~ Czechowa na scenie Chan 

Theatre w Jerozolimie oraz Pigmaliona Shawa, 
Niebezpieczne zwiazki Laclosa i N.Q.tl Cberg
manowska wersja Domu lalki Ibsena) na scenie 
Cameri Theatre w Tel Avivie. W tamtejszym Te
atrze Narodowym Habima reżyserowała światła 

do Lotu nad kukułczym gniazdem Keseya, s..l.!!=. 
gi dwóch panów Goldoniego i Dzielnego wojaka 
Szwejka Haska, a na scenie Beer Sheva The
atre - Jak wam sie podoba Shakespeare•a, l..b..ll. 
Blood Knot Fugar da i Fenicjanki Eurypidesa. 
W Operze Izraelskiej wyreżyserowała światła 

do Napoju miłosnego Donizettiego, Cyrulika 
sewilskiego Rossiniego i l:!..i..d.i.Ym_ Menottiego. 
Pracowała także dla innych zespołów operowych 
i baletowych. 
Współpracowała z choreografami jako autorka 
oprawy świetlnej do baletów wykonywanych przez 
Batsheva Dance Company, Bat-Dor Dance Compa
ny, zespół Riny Shenfeld oraz Hyena Dance Com
pany w Antwerpii· Obecnie pełni funkcję szefa 
oświetlenia i nagłośnienia w Centrum Sztuk 
Scenicznych w Tel Avivie. W 2001 roku reży

serowała światła do spektaklu .2..t..g_llQ w reży
serii Mariusza Trelińskiego w Teatrze Wielkim 
w Warszawie oraz do spektaklu Wytatułowane 

~ Martijna Paddinga w reżyserii Krzysz
tof a Warlikowskiego, prezentowanym w ramach 
festiwalu „Warszawska jesień". Z artystą tym 
współpracowała przy realizacji spektakli ~ 
.b.l.!.k (Teatr Rozmaitości), W poszukiwaniu za
g1n1onego czasu CSchauspielhaus Bonn), .s..e_n 
nocy letniej CNicea, Francuski Teatr Narodo
wy), Speaking in tongues CToneelgroep Amster
dam) oraz oper Don Carlos i Król Ubu CTeatr 

Wielki - Opera Narodowa). W 2002 przygotowała 
światła do spektakli Oczyszczeni Sarah Kane 
w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego CTeatr 
Współczesny we Wrocławiu, Teatr Rozmaitości 

w Warszawie, Teatr Polski w Poznaniu) oraz do 
4 · 48 Psychosis Sarah Kane w reżyserii Grze
gorza Jarzyny ( Teatr Rozmaitości w Warszawie, 
Teatr Polski w Poznaniu), a także do Eugeniu
sza Oniegina Czajkowskiego i Don Giovanniego 
Mozarta w reżyserii Trelińskiego CTeatr Wiel
ki w Warszawie). Z Grzegorzem Jarzyną zreali
zowała też W gestwinie miast Bertolda Brechta 
w berlińskiej Schaubuhne. W 2003 przygotowała 
światła do ~ Shakespeare'a w reżyser11 

Krzysztofa Warlikowskiego CTeatr Rozmaitości 

w Warszawie). W Teatrze Narodowym w Warszawie 
wyreżyserowała światła do sztuki Andrzeja Sa
ramonowicza .2......m.2J.g_ w reżyserii Agnieszki Gliń
skiej oraz Ryszard II Shakespeare'a w reżyse
rii Andrzeja Seweryna. Poznańskim widzom jest 
znana także z przedstawienia Andrea Chenier 
w reżyserii Mariusza Trelińskiego CTeatr Wiel
ki w Poznaniu, Washington National Opera). 
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ORKI ES TRA 

I skrzypce 
Piotr Kostrzewski - koncertmistrz, Giedy 
Jędrzejczak - I zastępca koncertmistrza, 
Krzysztof Dastych, Eliza Schubert-Pietrzak, 
Agnieszka Łuksza, Joanna Wicenciak, Romuald 
Hejnowicz, Maria Olszewska, Dezydery 
Grzesiak, Maria Bawolska-Dastych, Małgorzata 
Hadyńska, Maria Matuszewska, Magdalena 
Korbel, Teresa Zielątkiewicz 

II skrzypce 
Tomasz Żelaśkiewicz, Ryszard Chmielewski, 
Wiesław Ziółkowski, Beata Niewitecka, Jerzy 
Stasik, Olga Hała, Maria Radziszewska, 
Krzysztof Masłyk, Joanna Modzelewska, 
Ewelina Karna, Halina Farbotnik 

altówki 
Ryszard Hoppel, Agnieszka Sobieraj, 
Aleksander Rybkowski, Dominika Sikora, 
Wojciech Gumny, Bogumiła Kostek, Łukasz 
Kierończyk 

wiolonczele 
Bożena Zimowska - koncertmistrz, Dorota 
Hajzer - I zastępca koncertmistrza, Arkadiusz 
Broniewski - II zastępca koncertmistrza, 
Antonina Kasprzak-Górska, Krzysztof Kubasik, 
Agata Maruszczak, Dagny Musielak, Aleksandra 
Jóżwiak 

kontrabasy 
Franciszek Radziszewski, Ryszard 
Kaczanowski, Jerzy Springer, Stanisław 
Binek, Grzegorz Warchoł, Donat Zamiara 

flety 
Brygida Gwiazdowska-Binek, Karolina Porwich, 
Agnieszka Gandecka, Jerzy Pelc 

oboje 
Mariusz Dziedziniewicz, Wiesław Markowski, 
Maria Pasternak, Piotr Furtak 

klarnety 
Lucjan Wiza, Kazimierz Budzik, Krzysztof 
Mayer, Michał Halas 

fagoty 
Dariusz Rybacki, Marek Jędrzejczak, Andrzej 
Józefowicz, Jan Janas 

waltornie 
Witold Habdas, Walerij Keptya, Włodzimierz 
Kuzik, Ewa Szychowiak, Dominika Stencel, 
Mirosław Sroka 

trąbki 

Leszek Kubiak, Sylwester Szychowiak, 
Stanisław Kwapisz, Henryk Rzeźnik 

puzony 
Zbigniew Starosta, Mirosław Miłkowski, 
Tomasz Stanisławski, Piotr Nobik, Piotr 
Banyś, Tomasz Kaczor 

tuby 
Jacek Kortylewicz, Czesław Piechocki 

perkusja 
Piotr Kucharski, Aleksandra Szymańska, 
Małgorzata Bogucka, Henryk Dycha, Piotr 
Sołkowicz, Piotr Szulc 

instrumenty klawiszowe 
Krzysztof Leśniewicz 

harfa 
Hanna Petruk 
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TEATR 
WIELKI 
iSTAN I SŁ/\W/\ 
M O NIU SZKI 
POZN'A N IU 

Dyrektor naczelny 
Sławomir Pietras 

I Zastępca dyrektora naczelnego 
J erzy Piotrowicz 

Główna księgowa 

Barbara Kuśnierek 

Dyrektor chóru 
Jolanta Data-Komorowska 

Dyrektor baletu 
Liliana Kowalska 

Dyrektor orkiestry 
Antoni Gref 

Konsultant programowy 
dr Jarosław Mianowski 

Organizacja Pracy Artystycznej 
Maciej Wieloch 

Biuro Obsługi Widzów 
Andrzej Frąckowiak 

Impresariat 
Katarzyna Liszkowska 

Archiwum 
Tadeusz Boniec k i 

Przygotowanie solistów 
Olga Lemko, Czesław Łynsza , Wanda Marze c, 
Rajmund Nowicki, Barbara Odwrot 

Inspicjenci 
Danuta Kaźmierska , Ryszard Dłużewi c z , 
Janusz Temnicki 

Suflerzy 
Magdalena Głuszyńska, Wadim Zorin 

Kierownik techniczny 
Jacek Wenzel 

Kierownik produkcji 
Zbigniew Łakomy 

Pracownia scenograficzna 
Czesław Pietrzak 

Kierownicy pracowni 
Realizator światła Marek Rydian 
Scena Dariusz Michalski 
Dekoratornia Konrad Nowicki 
Perukarnia Ewa Niedźwiedź 

Garderobiane Ewa Wawer 
Rekwizytornia Władysław Hoedt 
Malarnia Jacek Wysocki 
Pracownia krawiecka damska Anna Nowak 
Pracownia krawiecka męska Grażyna Tumidaj 
Modystki Elżbieta Bogusławska 
Pracownia obuwnicza Kazimierz Mikołajczak 
Ślusarnia Roman Derucki 
Stolarnia Marek Kwiatkowski 

Zdjęcia Juliusz Multarzyński, Jaqueline 
Sobiszewski, Michał J. Stankiewicz , Archiwum 

Opracowanie programu Michał J. Stankiewicz 
Opracowanie graficzne Grzegorz Laszuk ' "' 



~ "~ ~ ~ \ \ \ ( ( j ( I/ // I~ ~ 
~-~~\ \ 11 /;, ~{?/~ ~ 
~'?~ ~r~~ 

~~ 
.r-/ PATRONI MEDIALNI 

,_._,. 




