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Abstrakt 

 Tématem bakalářské práce jsou libreta italského básníka Lorenza da Ponte. Práce se 

zabývá bio-bibliografickým medailonkem autora, analýzou tří operních libret a 

charakteristickými rysy da Pontových textů se stručným porovnáním s tvorbou italského 

libretisty a básníka Pietra Metastasia. Italská libreta jsou rozdělena do tří hlavních kapitol: Le 

nozze di Figaro, Il dissoluto punito ossia il don Giovanni a Così fan tutte ossia la scuola degli 

amanti. V jednotlivých částech jsou popsány oddělené analýzy výše zmíněných operních 

libret. Úvod každé kapitoly charakterizuje konkrétní dílo a okolnosti jeho vzniku. Podrobnější 

analýza si klade za cíl popsat vystupující postavy a jejich případné proměny v průběhu děje, 

analyzovat rým ve strofě, identifikovat specifické slovní obraty, metafory a pojmenování. 

Závěr každé kapitoly je zakončen nejdůležitějšími poznatky a případnými anomáliemi, které 

v průběhu analýzy byly objeveny a zjištěny. 

 

Klíčová slova 

 Libreto. Italská literatura.  

 

Abstract 

 The theme of the bachelor thesis is Italian libretti by the poet Lorenzo da Ponte. The 

thesis is dealing with a bio-bibliographical aspect of the author, analyses of three opera libretti 

and characteristics of texts written by da Ponte with a brief comparison with the work of the 

Italian poet and librettist Pietro Metastasio. Italian libretti are divided into three main 

chapters: Le nozze di Figaro, Il dissoluto punito ossia il don Giovanni and Così fan tutte ossia 

la scuola degli amanti. In individual parts descriptions are divided into a separate analysis of 

the above mentioned opera libretti. Introduction of each chapter describes a specific work and  

circumstances of its creation. A more detailed analysis aims to describe prominent figures and 

their possible changes in the course of the plot, analyze rhythm in stanzas and identify 

specific phrases, metaphors and naming. Conclusion of each chapter ends with the most 

important findings and the potential anomalies, which were discovered during the analysis. 

 

Keywords 

 Libretto. Italian literature.
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1 ÚVOD 
 

   Pro bakalářskou práci jsme si zvolili tři nejznámější libreta světoznámých italských 

oper, která se proslavila především díky geniálnímu hudebnímu skladateli Wolfgangu 

Amadeovi Mozartovi. Za cíl si klademe analýzu jednotlivých oper, seřazených chronologicky 

podle uvedení premiéry v divadlech. Bude nás zajímat struktura textu, pojmenování 

jednotlivých postav a případné odlišnosti mezi jednotlivými díly. Po dobu celé práce budeme  

klást důraz na seznámení širší veřejnosti se jménem italského libretisty a básníka Lorenza da 

Ponte, který si stejně jako W. A. Mozart zaslouží obdiv a respekt in memoriam.  

Téma bakalářské práce bylo zvoleno z důvodu mého dlouhodobého působení 

v hudební sféře a nabytými zkušenostmi v oblasti vážné hudby jak poslechem a účastí na 

kulturních představeních, tak osobním vystupováním. Primárním podnětem, který předcházel 

vzniku práce, bylo zhlédnutí všech tří oper v projekci Metropolitan opera New York, která 

zprostředkovává ve stovkách zemí po celém světě živé přenosy operních představení 

v originále. Zkušenosti s italskou operou pocházejí také z návštěv Národního divadla v Praze, 

které v minulosti mělo všechna tři představení ve stálém repertoáru. V práci bylo možné 

uplatnit doposud nabyté hudební zkušenosti a znalosti z italského jazyka.  

Ve stručném úvodu da Ponteho života máme možnost se seznámit s jeho osobností a 

pestrým životním osudem. Analytická část započne první kapitolou Le nozze di Figaro. První 

operní libreto je analyzováno se zaměřením na strukturu verše. Pro doplnění jsou čtenáři 

dokládány informace o průběhu samotného dějství a také hudební struktury, které se 

konkretizují pouze v momentě jazykového rozboru jednotlivé strofy. Třetí kapitola nese název 

Il dissoluto punito ossia il don Giovanni. Jedná se o nejznámější a pravděpodobně i 

nejhranější Mozartovo (a součastně i da Ponteho) operní dílo. Místo obecně známého děje se 

soustředíme především na chování ženských postav a jejich proměn. Stejná analýza je dále 

uplatněna v poslední části před závěrečnou kapitolou celé bakalářské práce, která je 

zaznamenána pod názvem Così fan tutte ossia la scuola degli amanti. Metaforické narážky a 

nejrůznější modifikace ženských pojmenování jsou hlavním předmětem zájmu analýzy. Na 

závěr shrnujeme charakteristické rysy da Ponteho textů se stručným porovnáním s libretem 

Didone abbandonata od italského básníka Pietra Metastasia, který Lorenza da Ponte zajisté 

v mnohém inspiroval. 
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2 LORENZO DA PONTE 
 

2.1 Bio-bibliografický medailon 

 

2.1.1 Ceneda– Portogruaro 

 

Lorenzo da Ponte, vlastním jménem Emanuele Conegliano, se narodil dne 10. 3. 1749 

ve městě Ceneda. Dětství prožil v židovské rodině spolu se svými dvěma bratry. Jeho otec se 

po smrti první manželky brzy oženil se sedmnáctiletou dívkou. Velká změna v životě 

Emanuela nastává s příchodem biskupa monsignora da Ponte, od kterého později křtem 

přijímá jeho jméno. Pod dohledem biskupa se mladý Lorenzo začíná učit poezii. Velkou 

inspirací mu jsou například díla spisovatele Francesca Petrarky. Krátce po smrti monsignora 

da Ponte vyhrává Lorenzo v Cenedě literární soutěž. Poté odchází do semináře v Portogruaru, 

kde jako jednadvacetiletý mladý muž přednáší o literatuře. Odtud také pramení jeho rčení 

převzaté od jednoho učeného rabína: ,,Umitalmiadi rabadi miculam.“
1 

 

2.1.2 Benátky 

 

V průběhu učitelské kariéry se setkává s velkou nevolí z řad ostatních kolegů na 

katedře. Z toho důvodu se po dvou letech rozhoduje přestat s vyučováním a odchází do 

Benátek. Díky podrobným záznamům z jeho života máme svědectví o tom, že během jeho 

tříletého pobytu v Benátkách se Lorenzo seznamuje s literáty a tamější benátskou inteligencí. 

Volný čas tráví ve svém oblíbeném kasinu, kde často holduje hazardu, který se mu několikrát 

stane osudným. Během svého pobytu v Benátkách Lorenzo prožívá také pár milostných 

vztahů. Ve svých Pamětech se často zmiňuje o setkání s Matyldou, dívkou plavící se na 

gondole.            

 Po mnoha letech strávených v Benátkách se Lorenzo vrací zpět do Cenedy. Spolu se 

svým bratrem Giuliem Trentem vyučuje v městě Treviso literaturu. V období reforem 

v literatuře se na čas Lorenzo vrací zpět do Benátek. Zde se také setkává s Bernardem 

Memmem.  

 

1 
A od svých žáků jsem se naučil více než od kohokoli jiného (Da Ponte, 1970, s. 13) 
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Reformátoři neměli Lorenza příliš v oblibě. Opačný názor měl známý spisovatel 

Gasparo Gozzi, který jako jediný Lorenzův velký talent rozpoznal a často jej podporoval. Na 

tu dobu příliš pokrokový Lorenzo byl několikrát napomínán za své výroky, které hraničily s 

urážkou aristokratického majestátu, za což mu hrozila ztráta svobody nebo i života. Lorenzovi 

byla nakonec zakázána profesorská činnost.   

Další návštěva Benátek se nese ve znamení setkání s Bernardem Memmem a získání 

práce u vlivného kavalíra Zaguriho. Ale také zde se mu nedostává klidu a je cílem urážek od 

místní aristokracie. Pod heslem Veritas odium parit se vydává do Německa, které je pod 

nadvládou Marie Terezie.  

2.1.3 Gorizia - Drážďany  

 

Do Gorizie přijíždí divadelní společnost a Lorenzo píše první divadelní texty, překládá 

německou tragédii a stává se členem arkádské společnosti. Lorenzův osud se změní 

v momentě, kdy obdrží dopis od Mazzoly s pozváním do Drážďan. Ve stejnou dobu zároveň 

ve Vídni umírá Marie Terezie.         

 V Drážďanech je Lorenzo nezaměstnaný, a proto asistuje Mazzolovi při překladech 

oper a skládání libret. První pracovní nabídka přichází od Mazzoly, který jako první 

Lorenzovi nabídl možnost začít komponovat libreta pro italské divadlo, které se v té době 

nacházelo v totálním úpadku. Špatný stav italského divadla v Drážďanech byl zapříčiněn 

vysokou mírou nevzdělanců jak v literatuře, tak na místním dvoře.    

     

Po finanční stránce psaní libret nebylo vůbec výnosnou činností. Situace byla o mnoho 

lepší například ve Vídni, kde působil Pietro Metastasio. Sedm žalmů, které získaly pochvalu 

od samotného Uga Foscola, vynesly Lorenza do pomyslné síně slávy a povědomí lidí. 

V reakci na předchozí úspěch přichází pracovní nabídka od samotného Antonia Salieriho. 

Lorenzo da Ponte se v Drážďanech stal konkurentem jeho dlouholetého společníka Mazzoly. I 

přesto nezákeřný Mazzolà píše se smutkem osobní dopis Salierimu, ve kterém Lorenza da 

Ponte doporučuje se slovy: ,,Pars animae dimidiumque meae.“
2
 

 

 

2 
Polovina mé duše (Da Ponte, 1970, s. 71) 
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2.1.4 Vídeň 

 

,,Vy, moji vídeňští nepřátelé, pokud jste ještě všichni neodešli do pekel, máte – li 

odvahu, popřete to, co zde tvrdím.“ Lorenzo da Ponte (Da Ponte, 1970, s. 139) 

Slavný hudební vídeňský skladatel a maestro di capella Antonio Salieri byl v tu dobu 

velmi oblíbený u panovníka Josefa II. Salieri doporučil Lorenza da Ponte na pozici libretisty 

italského divadla. Císař tedy na základě doporučení rozhoduje, aby se divadlo znovu otevřelo.

  Krátce po příjezdu se Lorenzo da Ponte setkává s Pietrem Metastasiem. Ani jeden 

z nich přitom netuší, že se jedná o první a zároveň i poslední shledání (Pietro Metastasio 

posléze umírá).           

 Na svém úplně prvním dramatu spolupracují Salieri a da Ponte společně. Ve stejnou 

dobu do Vídně přijíždí abbé Casti, který doslova na čas vytlačí Lorenza do ústraní kulturní 

scény. Abbé Casti se stává Lorenzovým úhlavním nepřítelem, protože žárlí na Lorenzovu 

silnou podporu u císaře. Zničehonic nastává pauza v Lorenzově životě, a to po atentátu na 

jeho osobu, kdy přichází o všechny zuby a zotavuje se celé dva roky. 

Na další opeře spolupracuje Lorenzo s Giovannim Battistou Martinim. Jejich společná 

opera Il burbero di buon cuore má takový úspěch, že císař osobně zažádá o sepsání dalšího 

libreta. Lorenzo se tímto momentem stává u dvora velmi žádaným libretistou. Dostává ohlasy 

od různých hudebních skladatelů s nabídkou spolupráce. On se ale za žádnou cenu spolupráce 

s Martinim nechce vzdát. Navíc do svého kolektivu zařadí v té době ještě neznámého 

Wolfganga Amadea Mozarta.         

 Zahanbený abbé Casti do konce života těžce nese, že se po Metastasiovi nikdy nestane  

císařským dramatikem. Pro další období Lorenzova života je charakteristické skládání libret 

pro opery, ke kterým neměl žádný vztah. Vše mělo pouze finanční opodstatnění. Mezi autory 

tohoto období patří například Francesco Piticchio.  

2.1.5 Terst a naposledy Vídeň 

 

Císař v roce 1790 umírá a na trůně ho střídá Leopold II. Italské divadlo se rozpouští a 

spolupráce s Antoniem Salierim je také u konce. Lorenzo da Ponte skládá kantáty na oslavu 

krále na základě objednávky knížete Auersperga. Vzniká slavná árie Il tempo di Flora.  

 Spása přichází v podobě dopisu adresovaném Lorenzovi od G. B. Martiniho 

z Petrohradu s nabídkou práce. I přes zákaz odjezdu z Vídně se vydává na cestu. Práce ale 
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nevyšla, a tak se rozhoduje, co bude dělat dále. Návrat do italského divadla ve Vídni mu byl 

odepřen. Mozart kvůli doživotní rentě a komponování Kouzelné flétny odmítl jeho nabídku 

odjet společně do Londýna. Místo pomoci v nouzi od svých kolegů, kterým dříve pomáhal a 

odváděl dobře vykonanou práci, se k němu umělci a přátelé obrací zády. Nakonec byl 

Lorenzo da Ponte po 11ti letech práce nadobro z Vídně vyhoštěn. Do této chvíle složil 15 

libret, včetně oslavné Kancony na smrt Josefa II. Lorenzo odchází do Terstu, kde se dozvídá 

informace o všech zrádcích ve Vídni. Zde také potkává svou budoucí manželku Nancy. Upadá 

do chudoby. Součastně se setkává se svým dlouholetým nepřítelem abbém Casti. Ten dal 

Lorenzovi nejlepší radu do života. Doporučil mu, aby ihned změnil prostředí a odjel do jiné 

země.  

Casti měl vše dobře promyšlené. Lorenzo očekával vyjádření císaře se svolením o 

návratu do Vídně. Abbé Casti by tak v případě pozitivního verdiktu opět musel čelit silné 

konkurenci. Jelikož se mu odpovědi od císaře nedostávalo, vydává se Lorenzo na vlastní 

riziko zpět do Vídně. Leopold II. ve Vídni po jeho příjezdu umírá a na trůn usedá František. 

Ten posílá Lorenzovi peníze a povolení zůstat ve Vídni, jak dlouho jen bude třeba. Navíc se 

zaslouží o uveřejnění Lorenzovy neviny ve všech místních denících. Lorenzo da Ponte 

zjišťuje, že se během jeho nepřítomnosti ve Vídni hrály jeho opery s velkým úspěchem. 

Především ve velké oblibě byly ty, na kterých spolupracoval s W. A. Mozartem, Antoniem 

Salierim a G. B. Martinim. Lorenzovo rozhodnutí opustit Vídeň je ale nevratné.  

2.1.6 Londýn 

 

Přes Terst, Prahu a Drážďany si sebevědomý Lorenzo da Ponte naplánuje spolu s 

Nancy cestu do Paříže. V Praze s nadšením pozoruje, jaké ovace sklízí jeho opery, na kterých 

spolupracoval s W. A. Mozartem. Setkává se také s Casanovou, který ho varuje před 

podepisováním se vlastním jménem na směnkách v cizích zemích. Lorenzo bohužel jeho rady 

neuposlechne. Jak se později dozvídáme, stane se mu to nespočetněkrát i osudným. 

V Drážďanech se dozvídá zprávu o uvěznění francouzské královny. Plány do Paříže se tedy 

ihned přesměrují na Londýn.         

  

V té době v Londýně působí v italském divadle básník Badini. Ředitelem divadla je 

William Taylor. Lorenzo se opět setkává s problémem uplatnit se ve svém oboru. Pomocnou 

ruku mu podává až skladatel Pozzi. K Lorenzově smůle nastává v Anglii důsledkem 

válečného konfliktu finanční krize. Díky rodinným příslušníkům ze strany Nancy Lorenzo 
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dostává pracovní místo a střídá Badiniho v jeho funkci. Vznikají opery především ve stylu 

opera buffa
3
. Hraje se například La capricciosa corretta.  

Po změně ředitele v italské opeře v Londýně se Lorenzo da Ponte zaplétá do 

obchodování se směnkami. V rámci hledání nové herečky pro své divadlo v Londýně se 

Lorenzo vrací do Itálie. Při té příležitosti navštěvuje také svou rodinu. Po návratu do Londýna 

oslavuje 52. narozeniny.          

 Ve stejném období také přichází na Lorenza zatykač za jím podepsané směnky za 

divadlo a Lorenzo vyhlašuje osobní bankrot. Spolupracovníci z divadla ho okradli o poslední 

peníz. Jeho jedinou obživou je italské knihkupectví, které zakládá. Svou sbírku italských knih 

rozmnoží na neuvěřitelných 15.000 svazků. Tím se vymaňuje ze všech dluhů a začíná 

tisknout knihy a vlastní básně. Po odchodu Taylora dostává nabídku psát pro divadlo. 

Nabídku s nadšením přijímá. Píše libreta Il Ratto di Proserpina a Il Trionfo dell´amor 

fraterno. Po uzavření smlouvy, která se týká pronájmu prostor pro jeho knihkupectví, opět 

upadá do dluhů. Ve stejné době se pyšní největší sbírkou knih v Londýně. Podepsané směnky 

z minulosti ho ale opět dohánějí. Znovu dochází na Casanovova slova a upadá do dluhů. 

Tentokrát utíká z Londýna až do Filadelfie.        

2.1.7 Spojené státy americké 

 

Zde se Lorenzo na nějaký čas stává drogistou. Opět nemá úspěch a odjíždí do New 

Yorku. Poskytuje italské lekce americké mládeži, která o italském jazyce a literatuře nemá 

sebemenší ponětí. Lorenzo da Ponte jako první přinesl rozvoj italského jazyka do povědomí 

Američanů. Ve stejné době opět neúspěšně podniká a s rodinou se usazuje ve městě Sunbury. 

Celý jeho pobyt v Americe se neustále zmítá mezi úspěchem a okamžitým bankrotem 

v podnikání. Jeho největší smůla byla ta, že snad kromě pár výjimek, nikdy nenarazil na 

poctivého podnikatele nebo společníka. Dne 14. 8. 1818 odchází s Nancy a synem ze 

Sunbury. Jeho syn v té době již studuje práva na univerzitě.     

 Mezi další obchodní záměry bylo zasílání knih z Itálie do knihovny v New Yorku. 

Bohužel ani tato živnost se nevydařila. Největší životní rána zasazená do Lorenzova života 

nastává v New Yorku, kdy po závěrečných zkouškách jeho syn Giuseppe náhle umírá. 

 

 

3 
komická opera (Válek, 1987, s. 23) 
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Lorenzo se podílí na vzniku prvního katalogu v New Yorku, který se dostane dokonce 

až do Mexika. Do katalogu přispívá mimo jiné mnoho Lorenzových žáků. Do USA přijíždí 

italské divadlo s Donem Giovannim. Lorenzo má zásluhu na překladu libreta do anglického 

jazyka a roku 1825 se uskuteční premiéra v New Yorku. Otevírá vlastní školu cizích jazyků a 

opět ukládá cizojazyčné svazky do veřejné knihovny. ,,Knihy jsou, kdo však je do ruky 

vezme?“ (Da Ponte, 1970, s. 299), pronese Lorenzo během zakládání knih. Poté si získá 

velkou podporu od ostatních lidí, mimo jiné od terstského spisovatele Rossettiho.  

 Lorenzo da Ponte se do své rodné země už nikdy nevrátí. Umírá 17. 8. 1838. Stejně 

jako u Wolfganga Amadea Mozarta, místo jeho posledního odpočinku doposud není známo.  

 

,,Jedinou mou starostí je, abych hájil dobrou věc nás Italů“ 

Lorenzo da Ponte (10. 3. 1749 – 17. 8. 1838) 

 

(Da Ponte, 1970) 
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3 LE NOZZE DI FIGARO 
 

,,Non si parla d´altro che di Figaro. Non si suona, non si canta o fischia nient’altro 

che Figaro. Nessuna opera attira il pubblico come Figaro. Nient’altro che Figaro.“ (Mozart, 

2006, s. 386)   

 

3.1 Úvod 

 

Vídeň v osmdesátých letech 18. století, ve které komponují například Haydn a Gluck, 

se pyšní láskou k umění. Poslouchá se komorní hudba a často jsou pořádány symfonické 

koncerty. Vídeň žije a vzkvétá kulturně pod vlivem nejenom italské opery, ale také 

německého singspielu
4
. Le nozze di Figaro patří do souboru nejznámějších oper světového 

skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Libreto opery, které Lorenzo da Ponte sepisoval po 

dobu přibližně dvou měsíců, se z velké části zakládá na předloze komické hry La folle 

Journée, ou le Mariage de Figaro od francouzského dramatika Pierre - Augustina Caron De 

Beaumarchaise (1732 – 1799). (Bachtík, 1941, s. 5-6)   

Bohužel z důvodu nevhodnosti pro „slušné publikum“ císař operu nejprve stahuje 

z programu. Lorenzo a Mozart proto vyčkají na vhodnější dobu, ve které by mohl císař 

uvedení opery schválit. To se skutečně vydaří. (Da Ponte, 1970) 

Premiéra opery se uskutečnila dne 1. května 1786 ve Vídeňském dvorním divadle 

Burgtheater. (Kronbergerová, 2005, s. 81) 

Ve Vídni byla opera přijata zjevně úspěšně, ale do trvalého repertoáru se dostala až 

v Praze, kde v Nosticově divadle (dnešní Stavovské divadlo) byly pozitivní ohlasy a ovace 

mnohem znatelnější. Nikdo v té chvíli přitom netuší, že největší slávu zažije Nosticovo 

divadlo o rok později při uvedení inscenace Dona Giovanniho. Podrobněji je tomuto tématu 

věnován úvod kapitoly 4.1.   

 

 

4
 Německý druh opery 18. století sestavený z uzavřených útvarů. Tyto číslované útvary se spojují mluveným 

dialogem. (Zenkl, 1984, s. 212) 
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Podnět k vytvoření operního díla ve stylu opera buffa přišel od samého Mozarta. Je 

nutné podotknout, že Lorenzo da Ponte je ve Vídni osmdesátých letech 18. století zcela 

neznámé jméno. V téže době totiž působí kosmopolitně známý libretista abbé Casti, Lorenzův 

budoucí rival. Mimochodem ještě ne příliš známým je i W. A. Mozart, který se snaží prosadit 

všemi možnými způsoby.           

Toto v pořadí čtvrté da Ponteho libreto vyzdvihne W. A. Mozarta a Lorenza da Ponte 

do popředí hudební a kulturní scény.    

             

3.2 Analýza libreta 

   

Čtyřaktová opera Le nozze di Figaro se odehrává v 18. století na šlechtickém sídle 

hraběte Almavivy v oblasti Sevilly. Každé jednání je rozděleno do velkého množství výjevů 

(osm v I. jednání, dvanáct v II. jednání, třináct v III. jednání a patnáct v IV. jednání).  

,,Předností Figarovy svatby je také jazyk. Hovorová italština 18. století ještě dnes 

nezní archaicky, až na některé výrazy“ (Kronbergerová, 2005, s. 86) 

Lorenzo da Ponte spolu s W. A. Mozartem uvádějí na scénu celkem jedenáct postav: 

Figara a jeho snoubenku Zuzanu, kteří jsou ve službách záletníka hraběte Almavivy. Na 

začátku druhého dějství se nám představuje láskou nešťastná choť hraběnka Almaviva. První 

jednání ukazuje, jak zlý a zákeřný je učitel hudby Basilio a jak ukrutně pomstychtiví dokážou 

být lékař Bartolo s jeho hospodyní Marcellinou. Ve třetím dějství se seznamujeme 

s Barbarinou, dcerou zahradníka Antonia, která se zamiluje do Cherubína. Ve stejném dějství 

během rozuzlení zápletky, která se týká Figarova dětství, vstupuje na okamžik na scénu 

soudce Curzio. Na pozadí vystupuje sbor zpěváků. Stručný souhrn postav čtenáři napovídá, že 

o zápletky a intriky v libretu není nouze.   

Co se týče libreta, tak oproti předešlým pokusům přichází zásadní změna: ,,Libreto už 

má charakter divadelní hry se vším všudy, obsahuje kromě textu vystupujících postav i režijní 

a scénické poznámky“ (Kronbergerová, 2005, s. 81) 

V prvním jednání se dozvídáme, že Zuzana a Figaro jsou snoubenci, kteří společně 

slouží hraběnce a hraběti Almaviva. Zuzana se svěřuje Figarovi, že hrabě se jí dvoří a touží po 

právu první noci. To pochopitelně Figara rozčílí do nepříčetnosti. I když Figaro vystupuje 
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jako zcela oddaný své Zuzaně, za kterou se hodlá i bít, opak je pravdou.  Postava hraběnky je 

velmi smutná. Od druhého do čtvrtého jednání se snaží ve svém muži znovu vyvolat lásku a 

obnovit tak jejich vztah. Vše navíc zamotá Cherubín, který se do hraběnky zamiluje jako do 

každé jiné, ale nakonec skončí v náručí zahradníkovy dcery Barbariny. Vyvrcholením 

zápletky je scéna ve slavném sextetu, kdy se Figaro dozvídá o tom, že jeho nápadnice 

Marcellina je vlastně jako matka a doktor Bartolo jeho otec. Nutno podotknout, že celý děj 

opery Le nozze di Figaro se odehrává během jednoho dne, a tudíž dochází k zachování tří 

jednot.  

3.3 Postavy 

 

Při podrobné analýze jednotlivých postav a libreta se na první pohled může zdát, že 

celý příběh se soustředí pouze na dva hlavní hrdiny Figara a Zuzanu. Jak ale děj opery 

postupně plyne, tak na stejné úrovni jako Figara a Zuzanu poznáváme například i Cherubína, 

hraběte a hraběnku.  

,,Postavy Figarovy svatby jsou charakterizované svými činy, jednáním i vyjádřením 

vnitřního života, takže působí velmi živě. Rozlišena je i jazyková rovina vyjádření podle 

sociálních vrstev“. (Kronbergerová, 2005, s. 84) 

Pro lepší představu vývoje jednotlivých osob je zvolená analýza rozdělena mezi 

jednotlivé milostné páry. Druhá část analýzy je zaměřena na postavy, které do celého cyklu 

vstupují a děj bez pochyby ovlivňují. 

3.3.1 Figaro a Zuzana 

 

 První scéna prvního jednání nasvědčuje, že láska snoubenců Figara a Zuzany jenom 

vzkvétá. Alespoň si to myslí Figaro, kterého ale z omylu vyvede Zuzana, která se mu svěří, že 

pan hrabě se o ni tajně uchází:  

            SUSANNA 

          Il signor Conte, 

                                           stanco di andar cacciando le straniere 

        bellezze forestiere, 

                                                     vuole ancor nel castello 
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                                                       ritentar la sua sorte, 

                                            né già di sua consorte, bada bene, 

      appetito gli viene... 

            FIGARO 

      E di chi dunque? 

           SUSANNA 

   Della tua Susannetta. 

           FIGARO: 

             Di te?... 

  (Da Ponte, 1991, s. 48) 

 

Tato pasáž je zhudebněna stylem recitativo secco
5
. Tento způsob výpovědi je důležitý 

zejména pro dynamičnost děje, čímž se Le nozze di Figaro nepochybně vyznačuje. Specifický 

druh recitativu, se kterým se v opeře setkáváme velmi často, je vždy doprovázen cembalem.  

Figaro svou cavatinou
6
 dává publiku zřetelně najevo, že hodlá za Zuzanu bojovat a jen 

tak se ji nevzdá: 

 

            FIGARO 

        Se vuol ballare, 

        signor contino, 

         il chitarrino 

          le suonerò. 

 

 

         

 

5
 recitativ s doprovodem úsečných akordů za jednotlivými frázemi textu, doprovázen klávesovým nástrojem 

(cembalo, klavír). (Válek, 1987 s. 61) 

6
 sólový vokální druh árie, který je jednodušší ve formě a vokálním partu než árie. (Zenkl, 1984, s. 211) 
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      Se vuol venire 

        nella mia scuola, 

          la capriola 

          le insegnerò … 

                                                     (Da Ponte, 1991, s. 51) 

 

Bas ve Figarově cavatině dává silný důraz na poslední slabiku jednotlivé strofy. Patrná 

je shoda rýmů v druhém a třetím verši, dále šestém a sedmém. Celý dramatický projev je 

navíc umocněn repeticemi a to dvakrát prvního a druhého verše ve strofě. Závěr každé strofy 

je opakován dokonce čtyřikrát. Střídání piana a forte se zde pokládá za samozřejmost. Celou 

první strofu znovu Figaro zopakuje během spikleneckých plánů s hraběnkou, Cherubínem a 

Zuzanou.   

Nejvíce komicky působí vztah Zuzany a Figara v momentě, když přichází 

neplánované rozdělení rolí. Figaro se rozhodne vzít si na pozorování hraběte a Cherubína. 

Zuzana se tedy musí postarat o smutnou hraběnku a nechtěně odráží útoky hysterické 

Marcelliny. Konfrontace mezi Marcellinou, která Figara vydírá, aby si ji vzal za nesplacené 

účty, je brilantně zpracovaná pod heslem: ,,Argent fait tout.“
7
 Marcellina neotálí a ihned začne 

popichovat Zuzanu. Scéna vrcholí duettinem
8
, během kterého se Zuzana projeví v docela 

jiném světle. Ta konečně dává najevo, že svou lásku k Figarovi myslí vážně a udělá, stejně 

jako její snoubenec cokoli pro to, aby byli svoji.  

Stručná analýza konfrontace ve struktuře duettina mezi oběma ženami: 

        MARCELLINA 

      La sposa novella! 

           SUSANNA 

      La dama d’onore! 

         MARCELlINA 

      Del Conte la bella! 

  

7
 peníze jsou všechno 

8
 malé duetto (Válek, 1987, s. 31) 
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           SUSANNA 

     Di Spagna l’amore! 

        MARCELLINA 

             I meriti! 

           SUSANNA 

             L’abito! 

       MARCELLINA 

            Il posto! 

          SUSANNA 

             L’età! 

        (Da Ponte, 1991, s. 54) 

 

Všimněme si ukázkového příkladu střídavého rýmu. Kde lépe ho Lorenzo da Ponte 

mohl použít nežli v dialogu dvou znesvářených dam. K dokonalosti duettina přispívá 

především fakt, že každá dáma během konfrontace doplňuje vlastní předchozí rým novou 

arogantní urážkou. Jedná se o ojedinělý jev, který se v díle Le nozze di Figaro objeví pouze 

jednou a to zde, v prvním dějství. Na závěr Zuzana zmíní slovo věk, čímž vyhraje slovní 

souboj. Podstatně starší Marcellina, která se nehodlá vzdát představy svatby s Figarem, 

zpupně odchází ze scény. 

 Zásadní zvrat ve vztahu Zuzany a Figara shledáváme až ve třetím dějství.  Během 

prvního dějství je jasné, jak silné pouto mezi nimi panuje (i když se Zuzana během prvního 

dějství políbí s hrabětem). Velmi komplikovaná zápletka, ve které Figaro neustále spřádá 

plány, jak docílit schválení sňatku od hraběte, je charakteristická pro dějství druhé.  

 Vychytralého Figara napadne dát do pořádku vztah mezi hrabětem a hraběnkou. Tím 

by hrabě mohl přestat uhánět Zuzanu a svolil by ke svatbě. Lest je vskutku neobvykle 

komplikovaná: přemluví Zuzanu, aby si dala s hrabětem schůzku v zahradě. Namísto Zuzany 

ale nastrčí Figaro Cherubína, který se má převléknout do ženských šatů. Neobyčejně 

důmyslný Figaro navíc dokáže kontaktovat i hraběnku, aby se dostavila do zahrady i ona. 

Plány se ale překazí v momentě, když hrabě málem nachytá převlékajícího se Cherubína 

v komnatách hraběnky.   
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Jsme svědky momentu, kdy služebnictvo doslova ovládá nejenom děj celé opery, ale 

také hraběte s hraběnkou. Figaro neustále musí mít vše pod kontrolou. Na rozdíl od hraběte, 

kterému je věnována kapitola 3.3.3, Figaro doslova překypuje sebevědomím.   

,,Figaro, kterého hrabě lehce dráždí svou sociální nadřazeností, dává průchod svému 

rozčilení alespoň tím, že pánovi říká ,,hrabátko.“ (Kronbergerová, 2005 s. 84) 

Ve třetím dějství dojde k zásadním momentům celé opery. Hraběnka nadiktuje Zuzaně 

lístek pro hraběte a pozve ho na schůzku, kde chtějí v převleku dovést zápletku k dokonalosti. 

Ve stejném dějství Marcellina a Bartolo zjišťují, že Figaro je jejich syn, který jim byl před 

lety odcizen. Jedna milostná zápletky je tedy k radosti diváka tímto vyřešena.   

 Do libreta zasahuje sestetto
9
, a tím zároveň další zásadní a především strukturou 

zajímavý moment libreta:  

 

FIGARO 

Cosa sento! 

MARCELLINA 

Ecco tuo padre. 

Riconosci in questo amplesso 

una madre, amato figlio! 

FIGARO 

Padre mio, fate lo stesso, 

non mi fate più arrossir. 

(Da Ponte, 1991, s. 117) 

 

 

 

 

 

 

9
 Soubor šesti hudebníků nebo zpěváků 
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Do toho vchází Zuzana, která se snaží pochopit situaci: 

 

TUTTI 

Sua madre! 

FIGARO 

E quello è mio padre 

che a te lo dirà. 

SUSANNA 

Suo padre? 

TUTTI 

Suo padre! 

FIGARO 

E quella è mia madre 

che a te lo dirà. 

(Da Ponte, 1991, s. 118-119) 

 

Na scéně se vyskytuje šest osob: hrabě, Figaro, Zuzana, Marcellina, Curzio a Bartolo. 

,,Sua madre“ se opakuje celkem desetkrát, než se Zuzana nechápavě dotazuje ,,tua madre ?“ 

Stejná scéna se opakuje i s ,,suo padre“.        

 Díky Mozartovi, který sestetto podbarvil stoupající sekvencí, jsme svědky neustále se 

měnící frekvence tóniny. Stejně jako duettino mezi Zuzanou a Marcellinou v kapitole 3.3.1, 

ani tento vzácný okamžik se v opeře již vyskytovat nebude.  

3.3.2 Bartolo a Marcellina 

 

Úzký vztah Marcelliny k Figarovi (její znovunalezený syn) a k Zuzaně je zmiňován 

především v analýze Figara a Zuzany.  

 ,,Hraběnce má být podle Beaumarchaise osmnáct let. V libretu není její věk vůbec 

určen, avšak zkušeností a projevy působí jako mnohem starší osoba.“ (Kronbergerová, 2005) 
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Byla by škoda nezmínit příliš nevýznamnou postavu, která působí především v prvním 

dějství. Jedná se o pomstychtivého doktora Bartola. Ten se nám představuje v dramatické 

arii
10

 na konci třetího výjevu prvního dějství: 

BARTOLO  

La vendetta, oh la vendetta 

è un piacer serbato ai saggi: 

obliar l’onte, gli oltraggi 

è bassezza, è ognor viltà. 

(Da Ponte, 1991, s. 52) 

 

Árie začíná obkročným rýmem, kde první rým se rýmuje se čtvrtým a druhý se třetím. 

Bartolo poté zakončuje svou árii se změnou verše z obkročného rýmu na rým sdružený: 

 

 

BARTOLO  

Se tutto il codice dovessi volgere, 

se tutto l’indice dovessi leggere, 

con un equivoco, con un sinonimo 

qualche garbuglio si troverà. 

 

Tutta Siviglia conosce Bartolo: 

il birbo Figaro vinto sarà. 

(Da Ponte, 1991, s. 52) 

 

 

 

10
 Větší skladba pro sólový zpěv s doprovodem hudebních nástrojů; bývá podstatnou částí opery, kantáty  

i oratoria, ale též samostatnou koncertní skladbou. (Válek, 1987, s. 19) 
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Jak Marcellina tak Bartolo jsou svým způsobem téměř neškodné postavy, které jako 

by chtěly neustále zasahovat do děje.        

 Jejich původ není ani přesně známý. Největší pouto mezi Marcellinou a Figarem 

(vyjímaje zjištění, že se jedná o matku se synem) je nesplacená peněžní půjčka z minulosti. 

Na ni Marcellina v průběhu děje neustále poukazuje a u hraběte se domáhá spravedlnosti. 

3.3.3 Hrabě a hraběnka Almaviva, Cherubín 

 

V oddělené kapitole je představena triáda hlavních postav, které vedle Figara a Zuzany 

tvoří hlavní kostru libreta. Z důvodu složitého děje, který se komplikuje již v prvním dějství, 

bylo zvoleno uspořádání postav hraběte, hraběnky a Cherubína pod jednou kapitolou.  

  

Jako první stojí za zmínku hraběnka, která celé první dějství nemá ani jednu scénu, i 

když se o ní často zmiňují ostatní postavy, především Cherubín. Ten se do hraběnky nešťastně 

zamiluje, dokonce o lásce k ní skládá vlastní árii. Se svou láskou k hraběnce se Cherubín 

svěřuje Zuzaně:  

CHERUBINO 

Non so più cosa son, cosa faccio, 

or di foco, ora sono di ghiaccio, 

ogni donna cangiar di colore, 

ogni donna mi fa palpitar. 

 

Solo ai nomi d’amor, di diletto, 

mi si turba, mi s’àltera il petto 

e a parlare mi sforza d’amore 

un desio ch’io non posso spiegar. 

(Da Ponte, 1991, s. 57) 

 

 Na začátku I., II.,V. a VI. řádku pozorujeme sdružený rým. Třetí rým v první strofě se 

pak rýmuje se VII. rýmem v druhé strofě. Vše uzavírá IV. rým spojením s VIII. řádkem druhé 

strofy.  
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 Vývoj postavy Cherubína je neobyčejně zajímavý. Je to pubertální mladík, který 

bojuje se všemi atributy svého věku, takže jeho osudem je v podstatě být milován, o lásce 

zpívat a lásku rozdávat. Jeho záměry jsou převážně neškodné a nikomu neubližují, až na 

žárlivého a záletnického hraběte, který nehodlá více trpět jeho přítomnost na svém panství. 

Rozhodne se tedy Cherubína poslat do války. Vše se dozvídá Figaro, který zjistí, že Cherubín 

má zálusk i na jeho Zuzanu. Mužný Figaro s pocitem vítězství nad dalším protivníkem spustí 

v prvním jednání slavnou árii: 

FIGARO 

Non più andrai farfallone amoroso 

notte e giorno d’intorno girando, 

delle belle turbando il riposo, 

Narcisetto, Adoncino d’amor. 

 

Non più avrai questi bei pennacchini, 

quel cappello leggero e galante, 

quella chioma, quell’aria brillante, 

quel vermiglio donnesco color 

(Da Ponte, 1991, s. 69-70) 

 

 Figaro Cherubínovi nemilosrdně sděluje, že teď je určen jenom k tomu, aby svou slávu 

nehledal u žen, ale na bitevním poli, kam ho hrabě posílá. Už nikdy nebude v takovém 

pohodlí, jaké měl doposud. Figarova předzvěst se ale nenaplní.     

 Za povšimnutí opět stojí stejné rysy projevu a neuvěřitelná sebejistota v porovnání 

s cavatinou dedikovanou hraběti, který stejně jako on se Cherubína chce navždy konečně 

zbavit. Poddaný se na okamžik dostává na úroveň hraběte.      

Hraběnka je převážně po celou dobu libreta zcela nešťastná. Bezmocně sleduje dění 

kolem sebe a snaží se vymyslet plán, jak opět znovu probudit lásku svého chotě. Její entrée na 

začátku druhého jednání mluví za vše:  
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      CONTESSA 

Porgi, amor, qualche ristoro 

al mio duolo, a’ miei sospir. 

O mi rendi il mio tesoro, 

o mi lascia almen morir. 

(Da Ponte, 1991, s. 71) 

 

Hraběnka se ke své sebelítosti vrací také na konci třetího dějství: 

 

CONTESSA 

Dove sono i bei momenti 

di dolcezza e di piacer? 

dove andaro i giuramenti 

     di quel labbro menzogner? … 

(Da Ponte, 1991, s. 122) 

 

Střídavý rým je jeden z nejtypičtějších znaků hraběnčina naříkání. 

 

První dějství charakterizuje síla mužského hlasu, odvaha a výzva, které střídá 

hraběnčin smutek a stesk. Zoufalá situace ji nutí spřádat plány.     

 Při podrobnější analýze bychom mohli shledat jistou podobu Figara a hraběnky. Oba 

dva se snaží bojovat za záchranu vlastního vztahu. Ale neustále čelí zvratům v plánech, které 

ani jednomu nikdy nevyjdou. To jsou klíčové momenty, které dělají Le nozze di Figaro 

operou buffa.  

Naproti tomu hrabě je postava velice rozporuplná. V prvním dějství se stejně jako 

Figaro charakterizuje silnou dikcí a projevem. Modifikace jeho postavy nastává v druhém 

dějství, kdy překvapí hraběnku s Cherubínem v pokoji. Zuzana však dokáže zahladit stopy 

jeho přítomnosti, takže hrabě zjistí, že se mýlil. Z muže, který má v rukou moc, se najednou 

stává prostý člověk, který je schopen čistého citu. Dává najevo hraběnce svou náklonnost a 

prosí o odpuštění: 
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CONTE 

(esce confuso dal gabinetto) 

Che sbaglio mai presi! – 

appena lo credo; 

se a torto v’offesi 

 perdono vi chiedo; 

 ma far burla simile 

è poi crudeltà. … 

CONTE 

Io v’amo! 

CONTESSA 

Nol dite! 

CONTE 

Vel giuro! 

CONTESSA 

Mentite! 

(Da Ponte, 1991, s. 94) 

 

3.4 Závěr  

 

Postava hraběte Almavivy graduje ve čtvrtém jednání spolu s celým dějem libreta. V 

závěrečné scéně, která se odehrává v zahradě, dochází k milostným nedorozuměním. Nutno 

podotknout, že doposud pasivní postavení hraběnky se na okamžik staví do jiného světla. Je 

to právě hraběnka, která zorganizuje převlek se služkou Zuzanou.  Záměna způsobí v noční 

zahradní scenérii několik konfliktů. Hrabě dostává polibek od Cherubína, který byl ale 

směřovaný hraběnce (převlečené za Zuzanu). Žárlivý Figaro, který o výměně Zuzany a 

hraběnky nemá ani ponětí, se začne dvořit hraběnce, ve které posléze poznává Zuzanu a 

dostává polibek také on.  Figaro se dozvídá o výměně a rozhodne se být součástí spiknutí 

proti hraběti. Hrabě mezitím hledá Zuzanu, kterou přistihne spolu s  Figarem. Na závěr 

přichází skutečná hraběnka, která opět, stejně jako v druhém jednání, hraběte zahanbuje. 

Hraběnka však dává odpuštění hraběti za jeho milostné pletky.  
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Je zřejmé, proč měl císař zprvu velký problém s uvedením opery Le nozze di Figaro 

na prknech vídeňské opery. Milostný vztah mezi pánem a služebnictvem byl pravděpodobně 

na denním pořádku. Ale mezi vyšší společností se o těchto věcech nemluvilo. Toto téma bylo 

pokládáno za tabu. Pravděpodobně díky komickému podání a zapojení Lorenza da Ponte jako 

„mistra zápletky“, bylo uvedení opery možné.       

 Původní předlohu, která měla silné protiaristokratické zaměření, da Ponte a Mozart 

přepsali a vynechali pasáže, které by mohly pohoršit císaře a jeho společnost. Například 

v původní verzi si Figaro stále klade otázky týkající se neměnnosti třídního postavení mezi 

sluhou a pánem. Byly vypuštěny i scény, ve kterých docházelo ke kritice feudálního zřízení.  

V opeře Le nozze di Figaro jsme svědky nejenom zvratů, pletek a milostného 

hašteření. Povšimněme si především schopnosti autora libreta podtrhnout na pozadí veškerého 

dění důležité okamžiky pomocí veršů, které v průběhu výpovědi mnohdy mění strukturu. 

Díky spolupráci s W. A. Mozartem tak mohlo vzniknout velké operní dílo. 
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4 Il DISSOLUTO PUNITO OSSIA IL DON GIOVANNI 
   

,,Tři nejkrásnější věci, které byly stvořeny na tomto světě, jsou moře, Hamlet a Mozartův 

Don Juan“. Gustave Flaubert (Da Ponte, 1991, s. 9) 

 

4.1 Úvod 

 

 Objednávka opery Don Giovanni přichází po Mozartově návštěvě Prahy roku 1787, 

kdy se přijíždí pochlubit operou Le nozze di Figaro. Námětem pro novou operu je legenda o 

Donu Juanovi od spisovatele Tirso de Molina. Mozart si na pomoc přizve svého společníka 

Lorenza da Ponte. Ten se stejně jako u předešlé opery podílí na vzniku nového libreta. (Da 

Ponte, 1991) 

Císař vyžadoval vysokou kvalitu operních děl. Proto doporučil Lorenzovi, aby se 

soustředil na psaní libret pouze pro tři největší skladatele, kteří v tu dobu působili ve Vídni: 

Giovanni Battista Martini, Wolfgang Amadeus Mozart a Antonio Salieri. Lorenzo da Ponte 

neváhá a ihned začne spolupracovat se všemi třemi skladateli najednou. Postup, jak splnit 

tento nadlidský výkon, nejlépe charakterizuje Lorenzo sám ve svých Pamětech:   

,,V noci budu psát pro Mozarta a budu si přitom myslet, že čtu Dantovo Peklo. 

Dopoledne budu psát pro Martiniho a budu si představovat, že studuji Petrarku. K večeru 

budu psát pro Salieriho a to bude můj Tasso“. (Da Ponte, 1970, s. 105)  

Jak řekl, tak také udělal. Po relativně krátké době dochází ke zrodu velkých operních 

děl:  L´arbore di Diana, Il dissoluto punito ossia il don Giovanni a Assur.   

 Premiéry Dona Giovanniho se panstvo dočkalo dne 29. 10. 1787. Na první představení 

dorazila dokonce i kněžna toskánská. Don Giovanni sklízí obrovský úspěch.   

 Císař chtěl pochopitelně operu také vidět. Jeho bezprostřední reakce po představení 

není ale nikterak překvapivá: ,,Ta opera je božská, je snad krásnější než Figaro, ale není to 

sousto pro mé Vídeňany“. (Da Ponte, 1970, s. 105) 

,,Přímou inspirací libreta dona Giovanniho bylo dílo, které bylo uvedeno v divadle 

San Moisè v Benátkách, které patřily mezi italská města s největším příklonem k opeře.“ 

Stěžejním dílem se pak stalo představení hrané 5. února 1787 Capriccio drammatico, které 
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pokračovalo druhou částí dramma giocoso od Giuseppa Gazzanigy:  Don Giovanni Tenorio o 

sia il Convitato di pietra (Don Giovanni Tenorio neboli Kamenný host). Mezi další díla patří 

například zpracování příběhu Tirsa da Moliny. Don Giovanni byl také zpracován samotným 

Carlem Goldonim. (Kronbergerová, 2005, s. 87) 

Zlí jazykové tvrdí, že Lorenzo da Ponte měl tak malý podíl na vytvoření libreta, že mu 

jeho autorství chtěli dokonce odepřít. W. A. Mozart byl totiž známý nejenom jako 

komponista, ale i jako dramaturg. Jeho vliv na libreto bylo patrné už při zpracovávání Le 

nozze di Figaro. Tvrzení o da Ponteho vině nebylo nikdy prokázáno. Z toho důvodu je 

pokládán za právoplatného autora libreta. (Hilmera, 1987)  

4.2 Analýza libreta 

 

 Příběh o svůdníkovi donu Juanovi, jehož námět inspiroval pro vznik Dona 

Giovanniho, se datuje do roku 1630 pod jménem El burlador de Sevilla y convidado de 

piedra. Autorem textu je Tirso de Molina, jehož pravé jméno zní Gabriel Tellez. V tomto 

nejstarším doloženém díle se objevuje don Juan Tenoria a jeho služebník. Mimo jiné 

spatřujeme lásku hlavního protagonisty ke dvěma šlechtičnám a jeho tragickou smrt. 

S odlišným pojetím vyprávění života o donu Juanovi se setkáváme až o tři sta let později, 

konkrétně roku 1963 v podání italského kritika Giovanniho Macchia. Ten vydává dílo Vita 

avventura e morte di Don Giovanni v nakladatelství Laterza. ,,V něm předkládá teorii, že 

skrytý smysl dona Juana jako typu je promítnutí politického machiavellismu do literatury. 

V tomto smyslu považuje za předobraz všech dalších ztvárnění drama uvedené r. 1605 

v Ingolstadtu, jehož obsah se dochoval ve formě vyprávění.“(Kronbergerová, 2005, s. 86)   

Dvouaktová opera nás přenese do Španělska období 17. století. Počet výjevů se oproti 

Le nozze di Figaro podstatně liší (dvacet v I. jednání a šestnáct v II. jednání). Hlavní postavy 

jsou následující: prostopášník don Giovanni a jeho sluha Leporello, Komtur, donna Anna, 

která je snoubenkou dona Ottavia a zároveň dcerou Komtura, donna Elvíra, Zerlina se 

snoubencem Masettem. Stejně jako v opeře Le nozze di Figaro vystupuje sbor (muzikanti, 

venkované).  

Oproti opeře Le nozze di Figaro nacházíme určité rozdílnosti v libretu. Děj každého 

dějství je značně dynamický. Recitativo secco je zde téměř v každém výjevu.   
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Velká změna, oproti Le nozze di Figaro, se týká hlavní zápletky. Jako v každé opeře, 

tak i zde libreto klade základní důraz na verš a na to, aby bylo pro diváka poutavé. Figaro, 

Zuzana a později i hraběnka Almaviva nám dokazují své schopnosti v manipulaci s lidmi. 

Zápletka je proto až dokonalá, nebýt lidského faktoru, který pokaždé selhává.    

Oproti tomu don Giovanni obecenstvo upoutává drzostí a nesmírnou sebejistotou a 

odvahou. On sám je manipulátor. Ovládl nejenom tisíce žen, ale především svého 

nejvěrnějšího sluhu Leporella. Jeho postava si proto zasluhuje vlastní analýzu v kapitole 

4.3.3.     

Děj libreta se odvíjí od vraždy, kterou způsobí sám don Giovanni. Zabitím Komtura 

doslova exploduje začátek celého dynamického děje opery. Don Ottavio se spolu s donnou 

Annou chystají dona Giovanniho usvědčit z vraždy. Ten si samozřejmě ze svého černého 

svědomí nic nedělá. Užívá si vesele nemravného života, během kterého také svádí s Masettem 

zasnoubenou donnu Zerlinu. Velké finále zakončují dvě hlavní postavy, které celý děj začaly, 

tj. mrtvý Komtur a don Giovanni. Dramatický závěr opery bude více analyzován v kapitole 

postavy Komtura 4.3.4.      

4.3 Postavy 

 

 Jak je již zmíněno v předešlé části, libreto je rozdělenou do dvou jednání. Na rozdíl od 

Le nozze di Figaro, kde zápletka je poněkud komplikovanějšího rázu, byla v libretu Don 

Giovanni zvolena postupná analýza dle jednotlivých dějství. Tím pádem bylo možné lépe 

rozebrat a pochopit jednotlivé proměny hlavních postav děje.   

4.3.1 Donna Elvira 

 

 ,,Všechny tři ženské hlasy (Donna Anna, Donna Elvira a venkovanka Zerlina), jsou 

odlišeny již výběrem slovní zásoby a způsobem vyjadřování. Největší prostor v tomto směru 

formování a vývoje poskytl da Ponte donně Elviře.“ (Kronbergerová, 2005, s. 90)  

 Díky ne příliš dlouho trvající lásce k donu Giovannimu vystupuje Elvira po celou 

dobu opery jako varovný element pro všechny budoucí dívky, které by jenom pomyslely na to 

se odevzdat do rukou takového prostopášníka. Na scénu přichází doslova rozzuřená již v páté 

scéně I. jednání.  
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 Střídavým rýmem zde Elvira vyjadřuje svou nenávist k donu Giovannimu. Ten ji svedl 

a poté, jak mu bylo dobrým zvykem, odešel tak říkajíc ,,o dům dál“:  

DONNA ELVIRA 

Ah chi mi dice mai 

quel barbaro dov’è, 

che per mio scorno amai, 

che mi mancò di fè? 

Ah se ritrovo l’empio, 

e a me non torna ancor, 

    vo’ farne orrendo scempio, 

gli vo’ cavare il cor. 

 (Da Ponte, 1987 s. 11) 

  

Její situace ji nikterak netěší. Sama ve zlomeném srdci nadále ukrývá lásku k donu 

Giovannimu. Proto odrazuje ostatní dívky od nebezpečného svůdníka. Svědectví o jejím 

počínání nacházíme v desáté scéně I. jednání při varování Zerliny:  

 Recitativo secco: 

 

DONNA ELVIRA 

Fermati, scellerato: il ciel mifece 

          udirle tue perfidie; io sono a tempo 

                                             disalvar questa misera innocente 

        daltuo barbaro artiglio. 

        (Da Ponte, 1987 s. 22) 

 

 I když se don Giovanni snaží udělat z Elviry před Zerlinou blázna, nepodaří se mu to. 

Vyjádření jejího pevného odboje je nejvíce znatelné v árii na konci desáté scény I. dějství, 

kde se vyznává ze svých chyb: 
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               DONNA ELVIRA 

               Ah fuggi il traditor, 

                non lo lasciar più dir: 

               il labbro è mentitor, 

                fallace il ciglio. 

                Da’ miei tormenti impara 

               a creder a quel cor, 

              e nasca il tuo timor 

             dal mio periglio. 

                                                   (Da Ponte, 1987 s. 23) 

 

Postava Elviry prochází jistou modifikací, která je znatelná především v druhém 

jednání libreta. Zde k udivení všech ji opět omámí láskou don Giovanni, který ale mluví 

zprostředkovaně přes Leporella (jak se později dozvídáme, ze strany dona Giovanniho se 

jedná o taktický tah). Třetí scéna, II. dějství: 

 

DONNA ELVIRA 

Dunque creder potrò che i pianti miei 

abbian vinto quel cor? Dunque pentito 

l’amato Don Giovanni alsuo dovere 

e all’amor mio ritorna?... 

LEPORELLO 

Sì, carina! 

DONNA ELVIRA 

Crudele! se sapeste 

quante lagrime, e quanti 

sospir voi mi costate! 

(Da Ponte, 1987 s. 52-53) 
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 Vychutnejme si tento okamžik, protože po prozření, že údajný don Giovanni, který 

tvrdí, že je dissoluto punito, je vlastně převlečený Leporello, se postava rázem mění a opět 

nastává odboj vůči donu Giovannimu: 

 

Scéna 9, II. dějství 

DONNA ELVIRA 

 Dunque tu m’ingannasti,o scellerato, 

  spacciandoti con me da Don Giovanni? … 

                                           (Da Ponte, 1987 s. 64) 

 

Scéna 10, II. dějství: 

DONNA ELVIRA 

Ferma, perfido, ferma... 

                                          (Da Ponte, 1987 s. 65) 

 

,,Elvira je často vedena pod označením sposa, nebo sposa abbandonata di Don 

Giovanni. (Kronbergerová, 2005, s. 91)        

Donna Elvira jako jediná dona Giovanniho skutečně miluje. Ve finále posledního 

dějství ho dokonce žádá, aby popřel styl života, který doposud vedl. Chce ho tak uchránit před 

propadnutím do pekla. Její naléhání je ale zbytečné. V závěru opery Elvira zničená láskou 

odchází do ústraní kláštera. 

 

4.3.2  Don Ottavio a donna Anna 

 

 Donna Anna je hlavní hybatelkou děje. Je to právě tato žena, která jako první v libretu 

označí dona Giovanniho titulem ,,scellerato“ ihned v první scéně I. dějství. 

 Po zavraždění Komtura donutí  donna Anna svého snoubence dona Ottavia k přísaze, 

že jednoho dne pomstí smrt jejího otce. 
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Třetí scéna, I. jednání: 

DONNA ANNA 

Ah! vendicar, se il puoi, 

giura quol sangue ognor. 

DON OTTAVIO 

Lo giuro... 

lo giuro agl’occhi tuoi, 

lo giuro al nostro amor. 

(Da Ponte, 1987 s. 8) 

 

 Od této chvíle se rozjíždí doslova detektivní scénář, kdy oba dva protagonisté jdou po 

stopách vraha. Don Giovanni je odhalen přesně na pomezí dvanácté a třinácté scény I. dějství:  

DON GIOVANNI 

Povera sventurata! i passi suoi 

voglio seguir: non voglio 

che faccia un precipizio. 

Perdonate,bellissima Donn’Anna; 

se servirvi poss’io, 

in casa mia v’aspetto: amici, addio! 

DONA ANNA 

Don Ottavio, son morta! 

DON OTTAVIO 

Cosa è stato? 

DONA ANNA  

Per pietà,soccorretemi! 

DON OTTAVIO 

Mio bene... 

fate coraggio! 
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DONNA ANNA 

Oh Dei! Quegli è il carnefice 

del padre mio. 

(Da Ponte, 1987 s. 27) 

 

Je více než patrné, že don Ottavio je své snoubence stoprocentně oddaný a je schopen 

pro ni udělat cokoli. Jejich satisfakce přichází až na závěr celého libreta. Zde se don Giovanni 

pod dohledem mrtvého Komtura propadá do pekla.     

 Elvira a Anna mají několik podobných rysů. Elvira na rozdíl od Anny lásku hledá a 

stále nenachází. Jako útěchu prozatím volí ,,varovné árie“, které apelují na zadané i nezadané 

dívky s varováním na nebezpečnost mužů s povahou dona Giovanniho. Anna na druhou 

stranu je více usedlá. Na úplném začátku prvního dějství můžeme zpozorovat její chvilkovou 

náklonnost, dokonce bojovnost k donu Giovannimu: 

              DONNA ANNA 

                Non sperar, se non m’uccidi, 

                 ch’io ti lasci fuggir mai. … 

                        DONNA ANNA 

                                          Come furia disperata 

                                           ti saprò perseguitar. 

                                                     (Da Ponte, 1987 s. 4) 

  

4.3.3 Leporello 

 

S jediným přítelem prostopášníka dona Giovanniho se setkáváme hned v prvním scéně 

prvního dějství. Leporello drží stráž pod oknem donny Anny, která má dostaveníčko s jeho 

pánem. Jeho zvolání: ,,Voglio far il gentiluomo e non voglio più servir“ (Da Ponte, 1987, s. 

3), se může zdát politováníhodné, ale opak je pravdou. Pravděpodobně za to může jeho 

dlouhá služba, kterou vykonává u dona Giovanniho, která ho změnila k obrazu jeho pána. 

Sice nesouhlasí s tím, jak jeho pán zachází se ženami, ale na druhou stranu mu dělá velice 

dobře o tom všem vykládat a uvádět panstvo kolem sebe do rozpaků. Příkladem toho je jedna 

z nejznámějších árii celého libreta opery v páté scéně I. jednání:  
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LEPORELLO 

Madamina, il catalogo è questo 

delle belle che amò il padron mio, 

un catalogo egli è che ho fatt’io, 

osservate, leggete con me. 

In Italia seicento e quaranta, 

In Lamagna duecento e trent’una, 

cento in Francia, in Turchia novant’una, 

ma in Ispagna son già mille e tre.  

(Da Ponte, 1987 s. 14) 

 

Nutno podotknout, že Leporello je také proti poskytnutí alibi za chladnokrevnou 

vraždu, kterou jeho pán spáchal. Sám se ale chytí do pasti, když ho don Giovanni donutí vzít 

si jeho ošacení a vydávat se za něho.        

 Podoba s Le nozze di Figaro je zde více než nápadná. Naštěstí pro nás a pro 

obecenstvo se zde vyměňují pouze dvě osoby a ne čtyři, jak tomu bylo v předešlém dramatu. 

Nápadná shoda v porovnání s první scénou prvního dějství je v první scéně dějství druhého. V 

předchozím jednání Leporello dokazuje svou oddanost, i přes svou počáteční výpověď. V 

druhém jednání jako by konečně nastal zvrat a na Leporella je toho už moc: 

 

LEPORELLO 

Vo’ andar, vi dico. 

DON GIOVANNI 

Ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi? 

LEPORELLO 

Oh niente affatto! quasi ammazzarmi! 

(Da Ponte, 1987 s. 47) 

… 
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DON GIOVANNI 

Vien qui,facciamo pace: prendi... 

LEPORELLO 

    Cosa? 

Don Giovanni gli dà del danaro. 

Quattro doppie. 

(Da Ponte, 1987, s.47-48) 

 

I přes všechno zlo a ohrožení života Leporello svému pánovi zůstává věrný doslova do 

poslední chvíle. Je mu jasné, že donu Giovannimu nezáleží na jeho názorech a radách. Přesto 

se dá říci, že Leporello má více rozumu nežli jeho pán. V druhém dějství Leporello dona 

Giovanniho varuje před rouháním se před sochou mrtvého Komtura. Namyšlený don 

Giovanni ale drze sochu zve na večeři. A to se mu také stane osudným.   

 Postava Leporella je pro libretistiku velkým přínosem. Svým charakteristickým 

chováním totiž spojuje dva základní typy sluhů Commedie dell´arte: sluha z Bergama a sluha 

benátský. 

 

4.3.4 Don Giovanni a Komtur 

 

 Postava Komtura je pravým opakem dona Giovanniho. Zvláštní je jeho postoj 

v celkové hře. Celý děj se točí nejenom kolem milenek dona Giovanniho, ale také 

nevysvětlené vraždy, kterou způsobil. Komtur vystupuje v libretu pouze dvakrát. Na začátku 

prvního dějství, ve kterém brání svou dceru Annu před rozdováděným donem Giovannim: 

 

IL COMMENDATORE 

Lasciala, indegno, battiti meco! 

DON GIOVANNI 

Va’,non mi degno 

di pugnarteco. 
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 IL COMMENDATORE 

Così pretendi 

da me fuggir? 

(Da Ponte, 1987, s. 4-5)  

… 

DON GIOVANNI 

Misero! 

IL COMMENDATORE 

Battiti! 

DON GIOVANNI 

Misero, attendi, 

se vuoi morir. 

IL COMMENDATORE 

Ah...soccorso!... son tradito!... 

l’assassino... m’ha ferito... 

e dal seno palpitante 

sento l’anima partir 

(Da Ponte, 1987, s. 5) 

  

Poté se s ním setkáváme až v dějství druhém, kdy poprvé promlouvá ze záhrobí 

k donu Giovannimu:  

Scéna 11. II. dějství: 

 

IL COMMENDATORE 

Ribaldo, audace, 

lascia a’ morti la pace. 

(Da Ponte, 1987, s. 69) 
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IL COMMENDATORE 

Don Giovanni, a cenar teco 

m’invitasti, e son venuto. 

(Da Ponte, 1987, s. 79) 

 

V návaznosti na předchozí komickou operu, toto dramma giocoso zasluhuje srovnání 

postav dona Giovanniho s Figarem. Bezpochyby lze říci, že erotický náboj a chtíč obou 

hlavních protagonistů se nedá zapřít. Don Giovanni je více excentrický a svůj chtíč a 

náklonnost k něžnému pohlaví dává více najevo. Figarova největší slabina je pochopitelně v 

jeho sociálním postavení, které mu neumožňuje dovolit si tolik, co jeho pokračovateli. 

Paradoxně ale oba dva chtějí dosáhnout jistých cílů. Figaro si přeje donutit hraběte Almavivu, 

aby svolil ke sňatku s krásnou Zuzanou. Don Giovanni na druhou stranu má úspěch u žen, ale 

touží, aby ho jeho minulost, konkrétně vražda Komtura, nikdy nedostihla. Je nutno 

podotknout, že vražedný čin spáchaný v době dona Giovanniho nebyl vykládán zákonem, jak 

ho známe dnes. V té době byly souboje dvou mužů o dívku nebo čest častým jevem. 

Usmrcení nepřítele pak nebylo klasifikováno jako trestný čin.   

 Dominantním kontrastem obou dvou protagonistů je skutečnost, že don Giovanni 

především chce všechny ženy, které přitahuje svou odvahou, kterou prokazuje především 

v druhém dějství během dialogu s Komturem. Naproti tomu Figaro chce jenom jednu dívku, 

Zuzanu. S osudem Figara jsme byli již seznámeni. U dona Giovanniho můžeme mluvit o 

tragédii.  

Na večeři přichází pozvaná socha mrtvého Komtura a dona Giovanniho stahuje do 

pekla. V poslední scéně, kde vystupují všechny postavy najednou (až na propadlého dona 

Giovanniho), jsou všichni spokojeni, protože zlo dosáhlo zadostiučinění. S opačným závěrem 

se setkáme ve finále opery Così fan tutte.       
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4.4 Závěr 

 

Pro úplnost analýzy je předloženo srovnání s původním pojetím dramatického 

ztvárnění Dona Juana z roku 1605, které reaguje na úvodní tvrzení kapitoly 4.2, že smysl 

dona Juana jako typu je promítnutí politického machiavellismu do literatury:   

   

,,Jistý hrabě Leonzio, žák Niccoly Machiavelliho, cestou na banket procházel 

hřbitovem, kde spatřil lebku, již se začal vyptávat na záhrobí, a činil tak zpupně a přezíravě, 

dokonce ji několikrát nakopl. Na banketu se poté setkal s neznámým mužem, ve skutečnosti 

duchem svého dědečka, za hříšný život odsouzeným do pekla. Ten si Leonzia odnese s sebou, 

nejprve jej však brutálním způsobem usmrtí. V tomto příběhu zcela chybí erotická dimenze 

pozdějších zpracování, ale má naopak blízko k lidovým vyprávěním“. (Kronbergerová, 2005, 

s. 86) 
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5 COSÌ FAN TUTTE OSSIA LA SCUOLA DEGLI AMANTI  
 

 ,,V nové opeře Così fan tutte neboli Škola milenců je Mozartova hudba okouzlující, 

obsah velmi zábavný.“ Nikolaus L. hrabě Zinsendorf, deník dne 26. Ledna 1790 (Panenka, 

1997, s. 17) 

,,Ohromující je libozvučnost libreta, vycházející z hojného užití dvojjazyčných slov“ 

(Kronbergerová, 2005, s. 94) 

 

5.1 Úvod 

  

 Libreto Così fan tutte chronologicky zakončuje řadu tří oper, na kterých Lorenzo da 

Ponte spolupracoval s vynikajícím W. A. Mozartem.     

Vydání libreta je opředeno zvláštním tajemstvím. Na rozdíl od libreta Le nozze di 

Figaro nebo Il dissoluto punito ossia il don Giovanni, nemáme žádné zprávy o procesu 

vzniku. Víme, že libreto vznikalo v letech 1789 – 1790. Premiéra se poté uskutečnila 26. 1. 

1790 ve Vídni.           

  

Jeho děj je inspirován rokokovým námětem, který byl později silně kritizován přesto, 

že se v osmdesátých letech dal námět považovat za jistý anachronismus. Jedna z verzí vzniku 

libreta je spojována se jménem Antonia Salieriho. Ten prapůvodně započal se psaním libreta, 

ale kvůli jeho nevhodnému obsahu přestal. Dovedeme si představit, s jakou zlostí se potýkal, 

když zjistil, že jeho práci převzali da Ponte a Mozart a vytvořili mistrovské dílo, které se 

těšilo velké popularitě (nutno podotknout, že v porovnání s dvěma předešlými dramaty si tak 

velkou slávu nezískalo a dodnes zůstává diskutovaným dílem). Další teorie vzniku je spojena 

od začátku s Lorenzem da Ponte, který libreto psal pro Salieriho. Je tedy pravděpodobné, že 

pojmenování La scuola degli amanti pochází od Lorenza a po výměně skladatelů Mozart 

dodal Così fan tutte. Da Pontemu bylo po uvedení opery kritikou vytýkáno, že si zvolil téma 

nevhodné. V kontrastu s předešlými dvěma librety pro Mozarta, zde představuje s nadsázkou 

lechtivé téma o nestálosti žen a potažmo i mužů. (Panenka, 1997) 
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O libretu také mlčí sám Lorenzo da Ponte. V jeho Pamětech se pouze dozvídáme, že 

jisté libreto La scuola degli amanti  napsal pro svoji milenku Adrianu del Bene. Další zmínka 

pak pramení z návštěvy představení v Praze, kde zhlédl všechny tři opery, které napsal pro 

Mozarta. (Da Ponte, 1978) 

,,Da Ponteho libreto důsledně vychází z metastasiovského schématu intriky: mezi 

dvěma mileneckými páry dochází díky aktivitě intrikána a jeho pomocnice k zásadnímu 

rozkolu, ale v průběhu komicky založeného děje, plného vtipných zápletek, záměn a převleků, 

se milenci nakonec šťastně smíří. Tato ,,Škola milenců“ fascinuje svým balancování mezi 

drsností a něžností, tragikou a bufoneskním žertováním, cudností a naopak erotickou 

nevázaností rokoka – jemnou hrou protikladů“ (Žáček, 1997, s. 24) 

5.2 Analýza libreta 

 

V literatuře se dočteme, že libreto opery bylo vytvořeno na objednávku samotného 

císaře Josefa II., který bohužel z důvodu nemoci libreto nespatřil a navíc těsně před uvedením 

na divadelní prkna umírá. V pramenech se dozvídáme, že prostředí, ve kterém se celý děj 

odehrává, bylo značně ovlivněno Dekameronem od spisovatele Giovanniho Boccaccia. 

(Bartoš, 1960)           

 Díky současným poznatkům ale víme, že Lorenzo da Ponte a W. A. Mozart 

spolupracovali na vzniku operního díla pouze na základě vlastního rozhodnutí. 

Prostředí libreta nás zavede opět na panství.  Dvouaktový děj celého operního díla se 

opět člení na několik scén (šestnáct v I. jednání a osmnáct v II. jednání). Dvě krásné urozené 

slečny Fiordiligi a Dorabella jsou zamilované do svých nápadníků Ferranda a Guglielma. Oba 

dva urození pánové stejně jako jejich krásné protějšky si jsou jistí vzájemnou nekonečnou 

láskou a pevností vztahu. V omyl je ale uvádí jistý don Alfonso, který v libretu figuruje jako 

blízký přítel obou mladíků. Postarší don Alfonso, patrně několikrát v minulosti zrazen, ba i 

podveden ženou (to se můžeme však pouze domnívat), přesvědčuje mladíky, že všechny ženy 

jsou stejné a nelze jim stoprocentně věřit. Jako hlavní komický prvek celého libreta vystupuje 

Despina, služebná na zámku.    

Libreto Così fan tutte působí poměrně klidným dojmem. Na rozdíl od dramatické, 

místy až nepřehledné a těžko pochopitelné zápletky v díle Le nozze di Figaro a 

nadpřirozených výjevů z druhého dějství dona Giovanniho, čelíme libretu, které má jasná 

pravidla a děj. Od samého začátku je čtenář, popř. divák, seznámen s postavami děje, které 
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neskrývají žádná tajemství a o jejich minulosti se nedozvídáme ani v průběhu děje. Jako by 

libretista ,,povolil uzdu“ a toužil napsat jednoduchý příběh, kterým by publikum hlavně 

pobavil.            

 Zvláštním jevem v libretu Così fan tutte je, že se s celým názvem libreta setkáme 

pouze dvakrát a to v třináctém výjevu II. dějství během výpovědi dona Alfonse. Jeho Così fan 

tutte poté opakují i dva hlavní mužské hlasy tenor a baryton: Guglielmo a Ferrando. Jejich 

postavy jsou blíže specifikované v kapitole 5.3.2.       

5.3 Postavy 

 

,,Postavičky Così fan tutte jsou div ne loutkami nevázané hříčky, v níž se přes všechna 

slova a občasné přepínání žije většinou city jen předstíranými, skrze něž jen tu a tam pronikne 

závan ryzejšího, opravdovějšího prožitku.“ (Bartoš, 1960, s. 13)    

 Uvedená slova platí za předpokladu, že se text posuzuje odděleně od hudby. V případě 

poslechu libreta s hudbou tomu tak není. Mozartova hudební nadsázka nám umožňuje 

rozpoznávat charaktery jednotlivých postav i beze slov. 

5.3.1 Don Alfonso 

 

 Všechny tři mužské hlasy (tenor, bas a baryton), se setkávají v první scéně prvního 

dějství. Stejně jako v předešlých dvou libretech, i zde dochází k zásadnímu momentu opery, 

jelikož vzniká zápletka a divák je doslova vtažen do děje. V našem případě to je sázka, kterou 

pánové s donem Alfonsem uzavírají, aby mu dokázali, že jejich vyvolené jim budou za všech 

okolností věrné. 

  DON ALFONSO 

… E tutto quel farete 

  ch'io vi dirò di far. 

  (Da Ponte, 2005, s. 6) 

 

 Tímto dali Guglielmo a Ferrando slib donu Alfonsovi, že udělají všechno, co jim 

řekne. U postavy dona Alfonsa ještě chvíli zůstaneme. Jeho nutkání mít všechno pod 

kontrolou je velmi blízké charakteru Figara z Le nozze di Figaro. Na rozdíl od Figara je don 

Alfonso muž, který má svůj plán promyšlený, a tak nedochází k trapným omylům, které by 

celý děj libreta odvrátily jinam.         
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 Jedná se rozhodně o nejdominantnější osobu obou dějství. Celý příběh ovlivňuje a 

částečně i řídí (později se dozvídáme, že bez pomoci Despiny by to nedokázal). Místy působí 

don Alfonso až necitlivě, když se dívky loučí se svými milými, kteří předstírají odchod do 

války. Ten, jako by znal budoucnost, vstupuje do srdcervoucího loučení čtvrté scény I. dějství 

s výpovědí: ,, Saldo, amico: finem lauda…“
11

. (Da Ponte, 2005, s. 10)  

 Jako samozvaný režisér stejné dějství ukončuje slovy: ,,La commedia è graziosa, e 

tutti e due fan ben la loro parte“. (Da Ponte, 2005, s. 11)     

 Po celou dobu se don Alfonso k něžnému pohlaví staví pouze skepticky. Směje se 

naivitě mladíků, kteří neznají život tolik jako on. Je si toho vědom a hodlá na tom také 

zbohatnout. Vypovídá o tom jeho recitativo secco v sedmé scéně I. dějství: 

DON ALFONSO 

Non son cattivo comico! Va bene... 

al concertato loco i due campioni 

di ciprigna e di Marte 

mi staranno attendendo: or senza indugio 

raggiungerli conviene. Quante smorfie, 

quante buffonerie! 

Tanto meglio per me... 

cadran più facilmente: 

questa razza di gente è la più presta 

a cangiarsi d'umore. Oh, poverini! 

Per femmina giocar cento zecchini? 

(Da Ponte, 2005, s. 15) 

 

Alfonso paradoxně nalezne spojence ženského pohlaví, který mu vypomáhá a místy i 

zachraňuje jeho ďábelské plány. Je to služebná Despina, o které je více řečeno v kapitole 

5.3.3. Oba dva budoucí spiklenci se setkávají v desáté scéně I. dějství:  

 

11
 Jen pomalu přátelé: nechval dne… (Da Ponte, 1997, s. 61) 
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DON ALFONSO 

Despina mia, 

di te bisogno avrei. 

DESPINA 

Ed io niente di lei. 

DON ALFONSO 

Ti vo' fare del ben. 

DESPINA 

A una fanciulla 

un vecchio come lei non può far nulla 

(Da Ponte, 2005, s. 20) 

 

Despina svou jízlivou poznámkou ,,A una fanciulla un vecchio come lei non può far 

nulla“ dává jasně najevo, že se může jednat ryze o vztah na obchodní úrovni. Oba dva se poté 

dohodnou. Na konci deváté scény II. dějství je už oběma mladíkům jasné, že don Alfonso měl 

pravdu. Alfonso se těší ze své výhry a raduje se. Scénář napsaný donem Alfonsem ale ještě 

není u konce. Manipulace s mladíky nadále pokračuje: 

 

DON ALFONSO 

Abbiate pazienza; infin domani 

siete entrambi miei schiavi: a me voi deste 

parola da soldati 

di far quel ch'io dirò. Venite: io spero 

mostrarvi ben che folle è quel cervello 

che sulla frasca ancor vende l'uccello. 

(Da Ponte, 2005, s. 54) 
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Všimněme si především metaforického přirovnání ,,che folle è duel cervello che sulla 

frasca acor vende l’uccello.“
12

  S podobným způsobem vyjadřování se můžeme setkat také u 

Despiny.   

V první scéně II. dějství služebná promlouvá k dívkám a říká: 

,,Mangiar il fico e non gittare il pomo.“
13

 (Da Ponte, 2005, s. 37) 

Své společné vystoupení, které si zaslouží pochvalu a ocenění, zakončují oba dva 

scenáristé slovy:  

              DESPINA E DON ALFONSO 

             La più bella commediola 

            non s'è vista o si vedrà! 

             (Da Ponte, 2005, s. 63) 

 

To už se ale nacházíme v předposlední scéně II. jednání. Dívky již vědí, že byly 

oklamány, ale zároveň zpytují svědomí za své chování. Je jim jasné, že všechno způsobil don 

Alfonso, který je oklamal. Ten si s grácií stojí za svým činem a jako poselství mladým párům 

dává kázání do budoucna: 

 

DORABELLA E DESPINA 

Ecco là il barbaro 

che c'ingannò! 

DON ALFONSO  

V'ingannai, ma fu l'inganno 

disinganno ai vostri amanti, 

che più saggi omai saranno, 

che faran quel ch'io vorrò. 

 

 

12 
Že ten, kdo vylije vaničku i s dítětem, je zkrátka šílený. (Da Ponte, 1997, s.104) 

13
 Pochutnat si na fíku, ale jablko nezahodit. (Da Ponte, 1997, s. 85) 
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Qua le destre: siete sposi. 

Abbracciatevi e tacete. 

Tutti quattro ora ridete, 

ch'io già risi e riderò. 

(Da Ponte, 2005, s. 69 - 70) 

 

5.3.2 Guglielmo a Ferrando 

 

Oba dva protagonisté jsou naivní články celého děje. Jejich mladá mysl si nepřipouští 

žádné zklamání v lásce. Asi proto ihned přistupují na podmínky dona Alfonse a uzavírají 

sázku o rovných tisíc zlatých.         

 Loučení s jejich protějšky vrcholí v čtvrté scéně I. jednání. Díky W. A. Mozartovi 

jsme svědky krásného kvinteta (zde na rozdíl od sexteta v opeře Le nozze di Figaro ke 

stoupající sekvenci nedochází):  

               FIORDILIGI 

               Di scrivermi ogni giorno 

              giurami, vita mia! 

                DORABELLA 

                Due volte ancora 

                tu scrivimi, se puoi. 

               FERRANDO  

                 Sii, certa, o cara. 

              GUGLIELMO  

               Non dubitar, mio bene. 

                 DON ALFONSO  

               (Io crepo, se non rido!) 

            FIORDILIGI  

                Sii costante a me sol... 

            DORABELLA  

            Sèrbati fido. 
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          FERRANDO  

        Addio! 

         GUGLIELMO  

        Addio! 

         FIORDILIGI E DORABELLA 

       Addio! 

   FIORDILIGI, DORABELLA, FERRANDO E GUGLIELMO 

        Mi si divide il cor, bell'idol mio! 

         DON ALFONSO  

         (Io crepo, se non rido!) 

         (Da Ponte, 2005, s. 13) 

 

Opět si můžeme povšimnout výsměšného postoje dona Alfonsa a jeho nevěřícných 

poznámek, které jsou směrované jemu samému.  

 Mezi další komické scény, mimo ty s Despinou, se řadí patnáctá scéna I. jednání. Zde 

převlečení Guglielmo a Ferrando předstírají otrávení arsenikem: 

 

            FERRANDO E GUGLIELMO 

          L'arsenico mi liberi 

          di tanta crudeltà! 

          (Da Ponte, 2005, s. 31) 

 

Doposud pohodový Ferrando v osmé scéně II. jednání zjišťuje, že jeho Dorabella mu 

nebyla tak věrná, jak si představoval. Změna jeho chování je nejvíce patrná v následujících 

strofách:  

FERRANDO  

Ah, perfida! 

GUGLIELMO  

Ove vai? 
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FERRANDO  

A trarle il cor dal scellerato petto 

e a vendicar il mio tradito affetto. 

(Da Ponte, 2005, s. 51) 

 

Fiordiligi je sice prozatím svému Guglielmovi věrná, ale i ta nakonec podlehne, stane 

se tak ale o pět scén dále v II. jednání.  Na začátku se tedy setkáváme s rozzuřenou tváří 

Guglielmovou:  

GUGLIELMO  

Mi pelerei la barba, 

mi graffierei la pelle, 

e darei colle corna entro le stelle! 

Fu quella, Fiordiligi! La Penelope, 

l'Artemisia del secolo! Briccona, 

assassina, furfante, ladra, cagna! 

(Da Ponte, 2005, s. 60) 

 

Dalo by se říci, že ve velkém finále jsou oba dva mladíci už zkušenější. Celá tato hra 

pro ně byla ponaučením od ,,velkého scenáristy“ dona Alfonsa. Proto dochází k usmíření a 

ženy s pokorou podávají ruku svým snoubencům a manželům.  

 

5.3.3 Despina  

 

 V celém libretu jsou nejmarkantnější výrazy, kterými se oslovují nejenom ženy mezi 

sebou, ale i muži ženy. Například don Alfonso hned v prvním dějství v první scéně označuje 

Dorabellu a Fiordiligi jako dvě Penelopy. Despinu v její nepřítomnosti nazývá dokonce jako 

quella furba.           

 Postava služebné Despiny se představuje až v osmé scéně I. jednání. A ihned označuje 

postavy kolem sebe nejrůznějšími narážkami. Jako příklad je možné uvést desátou scénu I. 

jednání. Zde se Despina pouští do rozboru nápadníků, kteří mají svést obě urozené slečny:  
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DESPINA 

Ma con quelle buffone... Basta, udite: 

son giovani? Son belli? E, sopra tutto, 

hanno una buona borsa 

i vostri concorrenti? 

(Da Ponte, 2005, s. 21) 

 Služebná především nešetří své paní a ať už přímo nebo nepřímo je nazývá 

nejrůznějším způsobem:  

1. scéna II. dějství: 

DESPINA  

Andate là, che siete 

due bizzarre ragazze! 

(Da Ponte, 2005, s. 37) 

 

10. scéna II. dějství: 

DESPINA  

Ora vedo che siete 

una donna di garbo. 

(Da Ponte, 2005, s. 54) 

 

11. scéna II. dějství: 

DESPINA  

(Comanda in abrégé, Donna arroganza!) 

(Da Ponte, 2005, s. 57) 

Ani mužské party nezůstávají bez povšimnutí. Když Ferrando zjistí, že Dorabella se 

nechala svést, tak používá označení: ,,Ah, perfida!“ (Da Ponte, 2005, s. 51). Přeborníkem 

v nadávkách je ale bezesporu Guglielmo, který po zjištění, že Fiordiligi se také nechala svést, 

spustí své recitativo secco, kde stojí za povšimnutí konstantně stoupající tendence nadávek na 

adresu jeho milé: 
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           GUGLIELMO 

       Fu quella, Fiordiligi! La Penelope, 

        l'Artemisia del secolo! Briccona, 

            assassina, furfante, ladra, cagna! 

              (Da Ponte, 2005, s. 60) 

 

Despina je pravá ruka dona Alfonsa. Co tvrdí don Alfonso o ženách, ona říká o 

mužích. Její životní motto by mohlo být ,,bavit se a nevázat se“. To samé se snaží vštípit 

svým paním, které jsou jejími názory často pohoršeny. Despina začíná nabádat a přesvědčovat 

své paní, aby si konečně užívaly, když jejich mladíci jsou daleko za horami na bitevním poli:  

 

DESPINA  

… Un uomo adesso amate, 

un altro n'amerete: uno val l'altro, 

perché nessun val nulla, 

  ma non parliam di ciò: sono ancor vivi, 

 e vivi torneran; ma son lontani, 

e, piuttosto che in vani 

pianti perdere il tempo, 

pensate a divertirvi. 

(Da Ponte, 2005, s. 18) 

 

Přesto u své služebné dívky vždy najdou podporu a porozumění. Při příchodu nových 

převlečených mladíků žádají Despinu o pomoc, aby jim poradila, jak se jich zbavit. Moc nad 

celým dějstvím služebná přebírá až na konci třináctého výjevu I. dějství, kdy don Alfonso 

žádá o její pomoc podruhé. Despina na konci I. jednání vystupuje pod rouškou lékaře, který 

na naléhání dívek musí uzdravit mladíky, kteří se rozhodli pro sebevraždu, protože bez jejich 

opětované lásky nelze žít. Ta velmi komickým způsobem vyléčí oba dva mladíky zázračným 

kamenem: 
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DESPINA  

Questo è quel pezzo 

di calamita, 

pietra mesmerica, 

ch'ebbe l'origine 

nell'Alemagna, 

che poi sì celebre 

là in Francia fu. 

(Da Ponte, 2005, s. 34) 

 

5.3.4 Fiordiligi a Dorabella 

  

 Dvě hlavní postavy se od sebe nehnou ani na krok. Proto o duettina v libretu není 

nouze. Poprvé delší odluku zaznamenáváme až v II. dějství, a to ve čtvrté scéně, kdy si každý 

z nápadníků odvádí svou milovanou dívku, aby se jí poté mohl v zahradách dvořit. 

 Charakter postav zůstává po celou dobu prvního dějství nezměněný. Obě dvě dívky 

jsou mladé, a proto stejné naivní jako mužské hlasy. Jejich věrnost je nejvíce opěvována hned 

na začátku libreta a to v druhé scéně I. dějství. Zde se také dívky označují jako sestry: 

         FIORDILIGI  

         Ah, guarda, sorella, 

         se bocca più bella, 

       se aspetto più nobile 

        si può ritrovar. 

       DORABELLA  

       Osserva tu un poco 

      che fuoco ha ne' sguardi! 

    Se fiamma, se dardi 

       non sembran scoccar. 

     FIORDILIGI  

    Si vede un sembiante 
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 guerriero ed amante. 

DORABELLA  

Si vede una faccia 

che alletta e minaccia. 

FIORDILIGI  

Io sono felice! 

DORABELLA  

Felice son io. 

(Da Ponte, 2005, s. 7 - 8) 

 

V kapitole mužských hlasů je zmiňována změna charakteru postav, především při 

zjištění zrady a podvádění. Stejně tak je tomu i u postav ženských. Dívky jsou věru naštvané, 

že mají takovou smůlu. Představovaly si svatbu se svými muži, místo toho musí žít 

v nejistotě, zdali se jim z války vůbec navrátí:  

 

DORABELLA 

Smanie implacabili 

che m'agitate, 

entro quest'anima 

più non cessate 

finché l'angoscia 

mi fa morir! 

Esempio misero 

d'amor funesto 

darò all'Eumenidi, 

se viva resto, 

col suono orribile 

de' miei sospir! 

(Da Ponte, 2005, s. 17) 
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 Paradoxně je to opět Dorabella, která jako první zapomene na svého milého a započne 

s velmi citlivým dialogem se svou ,,sestrou“ o tom, jaký muž se které líbí a jak si je 

,,rozhodí“. 

DORABELLA 

Io già decisi: 

Prenderò quel brunettino, 

che più lepido mi par. 

FIORDILIGI  

Ed intanto io col biondino 

vo' un po' ridere e burlar. 

(Da Ponte, 2005, s. 40 - 41) 

 

5.4 Závěr 

 

I když se Dorabella a Fiordiligi provinily, žádný trest se nekoná. Don Alfonso 

v závěrečném finále zhodnotí celou situaci a dává ji za příklad pro všechny mladé účinkující. 

Oproti Donu Giovannimu zde ,,zlo“ není potrestáno. Samozřejmě není vhodné srovnávat činy 

dona Giovanniho se skutečností, která se odehrála v libretu Così fan tutte.  

 Libreto je natolik specifické a vymyká se svým předešlým konkurentům, že by samo o 

sobě stálo za podrobnější analýzu.   
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6 VYTYČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH RYSŮ V TEXTECH 

LORENZA DA PONTE. STRUČNÉ POROVNÁNÍ TVORBY 

S DÍLEM PIETRA METASTASIA 
 

Na základě analýzy operních libret Le nozze di Figaro, Il dissoluto punito o sia il Don 

Giovanni a Così fan tutte ossia la scuola degli amanti můžeme vyznačit základní 

charakteristické rysy tvorby Lorenza da Ponte.  

Na začátku citujme Josefa Bachtíka, který v předmluvě opery Le nozze di Figaro 

charakterizuje tvorbu Lorenza da Ponte takto: ,,Mistr úsporné a výrazné, a často i zlomyslně 

nabroušené dikce, mistr ostré charakteristiky a pregnantní povahokresby, vynalézavý 

konstruktér vtipných zápletek a komických situací, které uměl duchaplně střídat, citlivě 

prokládat lyričtějšími oddechy a důmyslně vyvrcholovat, dramatik a mistr libretní techniky, 

jenž dobře věděl, co chce opera od scénáristy a hudba od veršů.“ (Bachtík, 1941, s. 8)     

Lorenzo da Ponte se ihned od počátku své tvorby snažil odlišit. Na rozdíl od svých 

předchůdců Apostola Zena a Pietra Metastasia, kteří mu nepochybně stáli vzorem, chtěl da 

Ponte vytvořit originální postavy a nový obsah opery. Jeho cílem bylo dát postavy do 

kontrastu. Podařilo se mu vytvořit čistý divadelní rytmus, kde zápletky jsou intelektuální a 

téměř mechanické. Velmi jasná a zachovalá je také přítomnost čistých symbolů. Díky tomu 

diváci dostávají jasnou informaci a nemusí se pozastavovat nad příliš složitou zápletkou. 

(Mozart, 2006, s. 387)  

Příklad metastasiovského vlivu je nejvíce patrný ve schématu intriky v libretu Così fan 

tutte. V porovnání s operou Didone abbandonata od Pietra Metastasia předkládáme analýzu 

na základě rigorózní práce paní doktorky Kronbergerové:  

Základním rozdílem v tvorbě obou velkých ,,mistrů italského libreta“ je na první 

pohled jazyk. Libreto Didone abbandonata má archaičtější nádech a struktury použité 

v libretu se například u Lorenza da Ponte již nenachází. Za příklad můžeme uvést recitar 

calando. Zápletky v díle Pietra Metastasia jsou presentované v rychlém sledu. U Lorenza da 

Ponte jsme schopni identifikovat velmi dynamický začátek děje, ale o postavách a jejich 

případné minulosti se dozvídáme s postupujícím dějem (výjimku tvoří Così fan tutte, kde o 

minulosti postav se nedozvídáme prakticky vůbec nic).   
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V libretu Le nozze di Figaro slýcháme o Figarovi a svatbě velmi často. Stejná situace 

je v libretu Il dissoluto puntio ossia il Don Giovanni, kde jméno protagonisty zaznamenáváme 

téměř v každé strofě. Odchylku nacházíme až v libretu Così fan tutte, kde název celé opery je 

použit pouze jednou, a to z úst dona Alfonsa (poté jej opakují dva hlavní mužské hlasy).  

Stejným prvkem všech tří libret je dynamický děj. Recitativo secco, které ději přidává 

na rychlosti, je zaznamenáno téměř v každé scéně. Árie da Ponte většinou použil k účelu 

vnitřní zpovědi. Podobnou funkci má také canzonetta, která se charakterizuje kratším trváním. 

Po hudební stránce na ni není kladen příliš velký důraz.    

Scény, ve kterých se řeší mezilidské vztahy, jsou vždy díky poskládanému rýmu 

dotažené k dokonalosti. Musíme zdůraznit duetta a duettina, ve kterých lze nejznatelněji 

poznat kontrast dvou postav. Pochopitelně je tento jev zřetelný u dvou osob, které jsou v ději 

znesvářené nebo k sobě teprve hledají cestu (př. Marcellina a Zuzana v Le nozze di Figaro). 

Ve výše zmíněných libretech se setkáváme s tématem lásky, které zůstává nejpodstatnějším 

prvkem celého příběhu.  

Mezi další charakteristiku Da Pontových textů musíme zmínit postavy. Vždy je 

dodržen přesný kontrast. Divák se posléze musí sám rozhodnout, jestli se přidá na stranu 

hlavního představitele, který je buď mentálně jednodušší, nebo se dokonce dopustil zločinu. 

Může se přiklonit i na stranu druhou, kde většinou vládnou jasná pravidla a zákony, které je 

nutné ctít. Můžeme se pouze domnívat, že většina obecenstva si najde v každé osobě něco 

sympatického a toho se drží až do konce díla.         

 Ani jedna z analyzovaných oper není žánrově čistá. Le nozze di Figaro může být 

chápána jako psychologické divadlo. Oproti tomu Don Giovanni má strukturu, ve které se 

prolínají jednotlivé psychologické situace i během jedné scény. Příkladem je scéna II. dějství, 

ve které don Giovanni a Leporello promlouvají k Elviře. Třebaže don Giovanni je 

představován jako záporná postava, v určitých situacích v ní nacházíme sympatické prvky. 

Postavy donny Anny a Ottavia jsou představitelé italské vážné opery, Masetto a donna Elvira 

jsou naopak postavy komické. Komedie Così fan tutte  nemá předlohu, ale čerpá z arzenálu 

postav a situací Commedia dell´arte. Při poslechu zjišťujeme, že se jedná o sentimentální 

drama. Opera boří konvence a hranice typologie žánru.      

 Všechna tři libreta tvoří celek v kontextu dobové operní produkce. Operu Così fan 

tutte chápeme kvalitou stejně povedenou jako obě další díla.  
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Je nutné připomenout a zdůraznit, že většina da Pontových libret vznikla na 

objednávku, nebo byla přepracovaná na základě pevně dané předlohy. V tomto případě 

uplatnění charakteristických rysů mohlo působit potíže. Pevná předloha se může zdát jako 

problém pro libretistu, ale ve finální prezentaci díla shledáváme pozitivní fakt, že obecenstvo 

je ještě před zhlédnutím celé opery již seznámeno s celým příběhem. Libreta byla tištěna od 

samého počátku. Zajímavou zkušeností je, že až do konce 18. století autor libreta musel být 

uveden. Očekávání diváka tedy klade důraz na zpracování, případné výjimky a překvapení.

  

Příkladem je Le nozze di Figaro: ,,Úkol Lorenza da Ponte byl přizpůsobit slovní 

veselohru požadavkům opery buffa, vyhmátnout typické a součastně i hudebně vděčné situace, 

zformovat zpěvní čísla, ensembly a zejména obě finále, zhušťovat, zestručňovat, souhrnem mít 

zřetel k Beaumarchaisovu originálu (da Ponte sám řekl, že Beaumarchaisovu podobu 

napodobil).“ (Bachtík, 1941, s. 9)      

Převlékání postav, jako charakteristický rys pro většinu libret opery buffa, da Ponte 

popisuje dokonale. Nejčastěji kladenou a nezodpovězenou otázkou zůstává libreto Così fan 

tutte, které bylo podrobeno velké kritice. Zde se charakteristická tvorba da Pontových textů 

lehce vzdaluje od normálu.      
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7 ZÁVĚR 
  

Bakalářská práce se zabývá rozborem a analýzou tří zvolených libret italského 

spisovatele Lorenza da Ponte. Chronologicky řazená díla přesně podle roku vydání, jsou 

rozdělena na jednotlivé části z důvodu přehlednosti a snadnějšího pochopení. Během analýzy 

je patrné zaměření jak na jednotlivé postavy, tak na samotný příběh, který se v libretu 

vyskytuje. Veškeré odlišnosti a odchylky mezi jednotlivými díly jsou poté představovány 

v průběhu analýzy jednotlivého libreta. Každé literární dílo má svůj specifický děj, který 

čtenáři nabízí různé úhly pohledu na konkrétní stavbu slov.    

 V opeře Le nozze di Figaro jsme se nejvíce soustředili na stavbu veršů, která 

kooperuje společně s Mozartovou hudbou. Charakteristika postav je rozdělena do 

jednotlivých úseků, které jsou spojovány analýzou zápletek.     

 Libreto Il dissoluto punito o sia il Don Giovanni je dramatické především hlavní 

postavou, která je díky dokonalému zpracování libreta a hudby kosmopolitně známá. Z toho 

důvodu jsme se zaměřili spíše na ženské party, které podkreslují a doplňují osobnost dona 

Giovanniho a čtenář má tak možnost seznámit se s hlavní postavou v jiném světle než znal 

doposud.           

 Così fan tutte ossia la scuola degli amanti je dodnes nejvíce diskutovanou operou 

z hlediska stavby libreta, které se odlišuje svou strukturou a dějem. Také ohlas obecenstva 

nebyl tak veliký, jak tomu bylo například u dvou předešlých dramat. I přesto je velmi důležité 

zařadit libreto spolu s partiturou mezi povedená díla, která stojí za naši pozornost, obdiv a 

úctu. 
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9 RIASSUNTO 
 

L'argomento della tesi sono i libretti italiani di Lorenzo da Ponte. Il presente studio si 

occupa della vita dell'autore. Analizza tre libretti d'opera e caratterizza i testi di da Ponte con 

un breve confronto con le opere di poeta e librettista italiano Pietro Metastasio. I libretti sono 

divisi in tre grandi capitoli: Le nozze di Figaro, Il dissoluto punito ossia il don Giovanni e 

Così fan tutte ossia la scuola degli amanti. Le analisi dei libretti sono ordinate 

cronologicamente secondo la chiarezza e la facilità di comprensione. L'analisi punta 

l'attenzione sui personaggi e sulla storia stessa, che si presente nel libretto. Tutte le differenze 

e le variazioni tra le singole opere in seguito vengono presentate individualmente nell'analisi 

di libretto. Ogni opera letteraria ha una trama specifica che viene proposta ai lettori con una 

varietà di punti di vista su particolare struttura delle parole. Introduzione di ogni capitolo 

descrive le circostanze proprie della loro creazione. L´analisi più dettagliata descrive le 

personaggi e le loro cambiamenti eventuali nel corso della trama. Si analizzano le rima in 

strofe, si identificano le frasi specifiche, le metafore e denominazioni particolari. Infine, ogni 

capitolo termina con i risultati più importanti e le anomalie eventuali, che vengono scoperte 

durante l'analisi. 

Nell'opera Le nozze di Figaro si concentra sui versi di costruzione, che coopera con la 

musica di Mozart. Le caratteristiche dei personaggi sono divisi in diverse sezioni, che sono 

conessi con la trama dell´analisi. Il libretto Il dissoluto punito ossia il don Giovanni è 

particolarmente drammatico nel personaggio principale. Per questo motivo si sofferma di più 

sulle parti femminili, che fa completare la personalità di don Giovanni. Il lettore ha la 

possibilità di conoscere con il personaggio principale sotto una luce diversa. Così fan tutte 

ossia la scuola degli amanti è ancora uno dei più discussi libretti d'opera, che si differenzia per 

la sua struttura e l´azione. Tuttavia, è molto importante includere il libretto tra le opere che 

meritano la nostra attenzione, ammirazione e rispetto. 

 


