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Sergiusz Prokofiew już jako kilkuletni chłopiec uczył się grać na for

tepianie; próbował też komponować (napisał 2 opery: Olbrzym i Wyspy 

bezludne). W 1902 rozpoczął· regularną naukę pod kierunkiem R. Gliera, 

a w dwa lata później wstąpił do petersburskiego konserwatorium, 

gdzie studiował kompozycję u Liadowa, instrumentację u Rimskiego

-Korsakowa, fortepian u Anety Jessipow oraz dyrygenturę u Czerepni

na. Studia kompozytorskie zakończył w 1909, a w 1914 na egzaminie 

dyplomowym zdobył I nagrodę jako pianista za wykonanie własnego 

I koncertu fortepianowego. Oryginalna jego twórczość od początku bu

dziła ostre sprzeciwy, ale jednała mu też entuzjastów i rosnącą sławę. 

Jeszcze w czasie studiów napisał Prokofiew operę „Magdalena"; z kolei 

w wyniku kontaktów nawiązanych z organizatorem i kierownikiem 

„Baletów Rosyjskich" w Paryżu, Sergiuszem Diagilewem, powstał balet 

„Ałła i Łolij", przetworzony następnie na symfoniczną Suitę scytyjską, 

oraz opera „Gracz". W 1918 Prokofiew dyryguje w Petersburgu pierw

szym wykonaniem swej Symfonii klasycznej, entuzjastycznie przyjętej 

przez słuchaczy, i wkrótce potem przez Japonię wyjeżdża do USA, 

gdzie dla Opery w Chicago pisze „Miłość do trzech pomarańczy". Od 

1922 osiada w Paryżu. Nawiązuje bliskie kontakty z Diagilewem, który 

już wcześniej wystawił jego balet „Błazen'', zdobywa sławę i uzna

nie. Jego symfoniczne i instrumentalne dzieła wchodzą do repertuaru 

czołowych solistów i dyrygentów. - sam kompozytor jest zresztą 

najświetniejszym wykonawcą m. innymi swego II i III Koncertu Forte

pianowego. Dla Diagilewa tworzy dwa następne balety: „Stalowy krok"' 

i „Syn marnotrawny". Stopniowo coraz żywsze stają się kontakty 

Prokofiewa ze swym ojczystym krajem; wreszcie w 1932 powraca na 
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stałe do ZSRR, nie rezygnując zresztą z koncertowych podróży po 

różnych krajach. Włącza się w nurt nowego życia swej ojczyzny; 

w twórczości jego zachodzą zmiany w kierunku uproszczenia i oszczęd

ności środków kompozytorskiej techniki, dochodzi też do głosu od

suwany dawniej na plan dalszy element liryczny. Do najświetniejszych 

dzieł z tego okresu należy słynny balet „Romeo i Julia", baśń symfo

niczna „Piotruś i wilk" oraz powstała już w czasie II wojny V Symfo

nia i VII Sonata Fortepianowa. Ostatnim scenicznym dziełem Proko

fiewa stała się napisana w 1948 opera „Opowieść o prawdziwym czło

wieku" na tle książki Borysa Polewoja pod tym samym tytułem. 

Sergiusz Prokofiew to jeden z najwybitniejszych i najbardziej nowa

torskich twórców muzyki XX w.; zarazem jeden z niewielu, którym 

dane było stworzyć styl kompozytorski tak całkowicie oryginalny, od

rębny i własny, że cechy jego określa już samo nazwisko kompozytora. 

Mówimy o stylu „chopinowskim". Niezwykła witalność i energia, zdro

wa i jędrna rytmika, ostre harmonie wywołujące wrażenie pewnej 

szorstkości brzmienia, śmiałe zestawienie akordów, nadających nawet 

prostym, dobrze znanym brzmieniom swoistą świeżość, wreszcie humor 

i optymizm zabarwiony czasem nutą sarkazmu - oto główne cechy 

owego „prokofiewowskiego stylu" (w początkach jego twórczej kariery 

właśnie one oburzały konserwatywne audytorium i bywały określone 

jako „barbarzyństwo muzyczne"). Równocześnie cechowała twórczość 

Prokofiewa ogromna inwencja melodyczna, która uwydatniła się mocno 

· zwłaszcza w późniejszym radzieckim okresie, kiedy znikło już pro

gramowo „antyromantyczne" nastawienie kompozytora. 

Prokofiew należy do twórców nader płodnych i wszechstronnych; nie 

ma prawie gatunku muzycznego, który nie byłby reprezentowany 

w jego twórczości. Poświęcając się głównie muzyce „autonomicznej" -

jest zarazem świetnym kompozytorem scenicznym. W naszym stuleciu, 

gdy nie stało już kompozytorów dawniejszego typu, płodzących opery 

i balety na dziesiątki (jeżeli nie na setki), sceniczną twórczość Proko

fiewa uznać należy za szczególnie obfitą. 

Przedruk z Przewodnika operowego 

Józefa Kańskiego 

wyd. P.W.M. r. 1964. 
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REALIZATORZY OPERY 

Andrzej Jurkiewicz 
Kierownictwo muzyczne 

Aniela Wojciechowska 
Scenografia 

Lia Rotbaumówna 
Inscenizacja i reżyseria 

Maksymilian Mróz 
Choreografia 

Akcja toczy się w Sewilli 
w XVII wieku. 

TREŚĆ OPERY 

AKT PIERWSZY 

Obraz pierwszy 

Ogródek przed domem Don Jeroma. Bogaty stary handlarz ryb Men
doza proponuje Don Jeromowi przystąpienie do „złotego interesu" ryb
nego w zamian za rękę Luizy. Don Jerom waha się ale uważając, że 
lepszy starszy mąż spokojny i bogaty niż młodzik bez grosza, przyj
muje ofertę Mendozy i zachwala zalety swej córki. Mendoza dotychczas 
nie widział nawet swej przyszłej narzeczonej, marzy o tym, by ją 

wreszcie ujrzeć. Transakcja zawarta. Kontrahenci żegnają się i roz-
chodzą. '• 

Wchodzi syn don Jeroma, Ferdynand w towarzystwie swego sługi Lo
peza. Ferdynand kocha się w Klarze, przyjaciółce Luizy. Jest zrozpa
czony obojętnością swej ukochanej. Pod okna Luizy zbliża się młody 

ubogi szlachcic Antonio, zakochany w Luizie. Ferdynand, upatrując 

w tym dyshonor dla swej siostry, zabrania przyjacielowi zwodzić Luizę 
i każe mu udać się pod inne okna, innym dziewczętom śpiewać sere-
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nady. Po chwili jednak, obawiając się, że Antonio może powrócić do 
Klary, którą kiedyś adorował, zmienia ton, życzy koledze powodzenia 
i pozostawia go pod balkonem swej siostry. 
Luiza zwabiona serenadą Antonia pojawia się na balkonie. Zakochani 
wymieniają słowa o miłości, aż przebudzony ojciec Luizy przerywa 
schadzkę, zrzędząc siarczyście. Przeciąga ulicą korowód masek, usiłuje 

wciągnąć starego w nastrój zapustnej zabawy. Karnawał jest bowiem 
w pełni. Maski naigrawają s ię z Don Jeroma. Don Jerom usiłuje się 

opędzić od nich. Zostawszy sam biadoli nad ciężkim losem ojca nie
posłusznej córki. 

Obraz drugi 

W mieszkaniu don Jeroma. Luiza spiskuje ze swą wychowawczynią 

Duenną. Duenna podsuwa myśl, by Luiza poślubiła swego ukochanego 
Antonia, a ona sama wyjdzie za Mendozę. Przeprowadzenie planu 
swego zaczyna Duenna od przechwycenia listu, który Antonio przesłał 
Luizie. 
Wchodzi don Jerom z Ferdynandem. Ojciec robi wymówki synowi, że 

prowadzi lekkomyślne życie, a w dodatku pozwala jakimś fircykom 
śpiewać serenady. pod oknami Luizy. W rozmowie z ojcem Luiza 
oświadcza, że nic jej nie zmusi do poślubienia starego Mendozy. Fer
dynand staje po stronie siostry, ojciec jest wściekły, i postanawia 
zamknąć knąbrną córkę w jej pokoju, póki ona nie wyrazi zgody na 
małżeństwo z Mendozą. 
Don Jeromowi udaje się przechwycić z rąk Duenny liścik Antonia do 
Luizy. Przekonany o tym, że romans córki ułatwia Duenna, don Jerom 
natychmiast każe jej opuścić swój dom. Duenna idzie po mantyllę 

i woalkę. Po chwili wychodzi Luiza przebrana w szaty Duenny. Nie 
poznając córki, don Jerom karze rzekomej Duennie wynieść się z do
mu. I Luiza niepoznana przez ojca, opuszcza dom. Z kolei Duenna za
chwyccona tym, że tak świetnie udaje się jej fortel, roi plany o tym 
jak to wkrótce zostanie ona seniorą Mendoza. Jeśli Luiza opuściła dom 
ojca, to ona Duenna, odegra przed Mendozą rolę córki don Jeroma. 

Obraz trzeci 

Dzielnica Sewilli nad brzegiem rzeki, targowisko ryb. Przekupki za
chwalają towar ze składów Mendozy. Wchodzi sam Męndoza, towarzy
szy mu jego przyjaciel zubożały szlachcic don Carlos. Po chwili poja
wia się przyjaciółka Luizy, Klara, wraz ze swą powiernicą Rozyną . 

Również i Klara uciekła z d<>mu nie mogąc znieść tyranii złej macochy. 
Klara skarży się też na don Ferdynanda, który ośmielił się nocą 

wtargnąć do jej pokoju a nawet ją całować - co za kompromitacja!. 
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PAŃSTWO\VA OPERA WE WROCŁAWIU 
Dyrektor i Kierownik Artystyczny 

Adam KOPYCIN'SKI 

SERGIUSZ PROKOFIEW 

ZARĘCZYNY W KLASZTORZE 

opera komiczna w 3-ch aktach 9 odsłonach 
w ig komedii Ryszarda Sheridana „The Duenna" 

Libretto: Sergiusz Prokofiew 

Teksty poetyckie : Maria Mendelsohn-Prokofiewa 

Przekład polski: Zdzisław Hierowski 

Kierownictwo muzyczne: Andrzej Jurkiewicz 

Inscenizacja i reżyseria : Lia Rotbaumówna 

Scenografia : Aniela Wojciechowska 

Choreografia: Maksymilian Mróz 

Kierownictwo chóru: Radomir Szulc 

Dyrygenci: Andrzej Jurkiewicz, Jan Marynowski 

Asystent scenografa: Kazimierz Gac 

Przygotowanie muzyczne solitów: 

Jerzy Fotygo, Janina Kozon, 
Aleksander Tracz, Liliana Zamorska 

Korepetytorzy balet u : Marian Butkiewicz, Sławosz Gwizdała 
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Don Jerom, sewilski szlachcic 

Ferdynand, jego syn 

Luiza, córka Don Jeroma 

Duenna, wychowawczyni Luizy 

Antonio, adorator Luizy 

- TADEUSZ CIMASZEWSKI 
WŁADYSŁAW SZEPTYCKI 

- - BERNARD NOWACKI 
TADEUSZ PROCHOWSKI 

- KRYSTYNA CZAPLARSKA 
MARIA TOMCZAK 

- JANINA ROMAŃSKA 
HALINA SZCZEGŁOWSKA 

- LUDWIK MIKA 
FELIKS TARNAWSKI 

Klara d'Almanza, przyjaciółka Luizy -- WANDA SZCZEPANIK 
URSZULA WALCZAK 

Lopez, sługa Ferdynanda -- ALFRED CZOPEK 

Rozyna, powiernica Klary 

Lauretta, pvkojówka Luizy 

Maska 1 

Maska 2 

Maska 3 

Sa ncho 

WŁADYSŁAW NIEDZIELSKI 

- JANINA KOZON 
BRONISŁAW A SZADEJKO 

- ŁUCJA CHODACZEK 
ZDZISŁAWA SYDOR 

-- TADEUSZ JANICZEK 
JANUSZ SUPRANOWICZ 

- - STANISŁAW K ALETA 
TADEUSZ WOJNAROWICZ 

- CZESŁAW CZARNECKI 
TADEUSZ OSIKA 

- MICHAŁ MIELNICZUK 
TADEUSZ WOJNAROWICZ 

OBSADA 

I 
J 

Mendoza, bogaty kupiec - ZYGMUNT BILIŃSKI 
ANTONI BOGUCKI 
ALEKSANDER MAJEWSKI 

Don Karlos, przyjaciel Men :lozy - MACIEJ KAŃSKI 
JANUSZ TEMNICKI 

Ojciec Augustyn, przeor kla$ztoru - PIOTR IKOWSKI 
EUGENIUSZ STA WIERSKI 

Ojciec Benedykt 

Ojciec Eustachy 

Ojciec Szartrez 

Brat furtianin 1 

Brat furtianin 2 

Miguel 

l Pablo 
słudzy 

Mendozy 

P edro 

Posłaniec 

- ANTONI SZCZUROWSKI 
WACŁAW WRONECKI 
JANUSZ TEMNICKI 

- - STANISŁAW KO LADA 
TADEUSZ JANICZEK 
JANUSZ SUPRANOWICZ 

- STANISŁAW KALETA 
TADEUSZ OSIKA 

- ZYGMUNT GRAF 
TADEUSZ STUPIŃSKI 

- JÓZEF KOLESIŃSKI 
WŁADYSŁAW NIEDZIELSKI 

- - MICHAŁ IW ANTSZYN 
ANDRZEJ SZOPIAK 

- ROMAN GRZESIK 
JANUSZ SUPRANOWICZ 

- ALEKSANDER LISOWSKI 
ALFRED SZYMCZYK 

- MARIA WANOTH 
URSZULA SILLICH 

Mnisi, mniszki, rybaczki, goście - Chór Państwowej Opery 

Maski karnawałowe-soliści baletu: Irena Borowska, Lidia Cichocka, Krystyna Dąbrowska, Krystyna K03arewicz, Alicja Lickiewicz, Janusz Łaznowski, Maria 
Mrozowa-Szulc, Zenona Matuszczyk, Jan Mazur, Rudolf Merlender, Maria Pikowa, Henryk Sawicki, Bogumił Śliwiński, Stanisław Sitkomirski, Adria Teliszewska 
oraz zespół baletowy: Danuta Bodnar, Maria Brzezicka, Jadwiga Chruszcz, Alfreda Jędrzejczak, Bożena Kowalska, Władysław Kołodziej czyk , Krystyna Przyłudzka , 
Kamila Planowa, Michał Półtorak, Jan Poderwanik, Adam Rymarczuk, Zdzisław Rakoczy, Alfons Wanoth, Marek Wancław, Bożena Pudłowska, Zbigniew Żurawski , 

Rene Zgadzaj, Katarzyna Bukowska, Stefania Stopczyńska, ·Helena Szulc, Jerzy Pawlak> Antoni Janaszak, Antoni Żydek, 

I ORKIESTRA PAŃSTWOWEJ OPERY 



Inspicjenci: Włodzimierz Filipowski, Władysław Niedzielski, 
Franciszek Warliński 

Inspektor orkiestry: Edmund Nowicki 

Inspektor baletu: Zenona Matuszczyk-Koziorowa 

Inspektorzy chóru: Czesława Kańska, Stanisław Kaleta 

kierownictwo techniczne: Anatol Joczyn, Henryk Obremski 

kierownik sceny: Zygmunt Schmidt 

kierownik oświetlenia: Krystyna Szuwalska 

Główny kostiumer: Stanisława Gilówna 

Prace krawieckie pod kierunkiem: W. Karnkowskiej, Z. Kostrzewy 

Prace malarskie - J. Gacowej 
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modelatorskie - J. Wójcickiego 

stolarskie - J. Chutko 

perukarskie - R. Snopczyńskiego 

szewskie - S. Orłowskiego 

tapicerskie - L. Mroza 

ślusarskie - P. Górnika 

farbiarskie - E. Kruzela 

modniarskie - J. Krotke 

Zdjęcia do programu wykonał Zdzisław Mazer. 

Zjawia się i Luiza, która przebrana za Duennę opuściła dom ojca 
i teraz nie wie, co począć. Obie przyjaciółki opowiadają sobie o swych 
kłopotach miłosnych. Klara zamierza szukać schronienia w klasztorze, 
i prosi Luizę by ta nie zdradziła przed swym bratem Ferdynandem 
miejsca jej kryjówki. Z kolei Luiza prosi Klarę, by pozwoliła jej użyć 
swego imienia i nazwiska dla przeprowadzenia pewnego planu. Znów 
pojawia się Mendoza w towarzystwie Carlosa. Luiza gra przed swoim 
niedoszłym narzeczonym ryzykowną komedię: podaje się .za Klarę 

i prosi go o pomoc. Mówi, że uciekła z domu, gdyż ojciec jej sprzecl
wił się jej miłości do Antonia. Blaga Mendozę, aby czym prędzej 

odnalazł Antonia i przyprowadził go do niej. Mendoza waha się, ale 
przychodzi mu na myśl, że to przecież ten Antonio zalecał się do jego 
przyszłej narzeczonej, Luizy. Postanawia więc skorzystać z okazji po
zbycia się niewygodnego rywala. Ułatwi rzekomej Klarze jej spotkanie 
z Antoniem, a sam teraz udaje się do nieznanej mu dotychczas przy
obiecanej córki Don Jeroma, Luizy .• Zobowiązuje zatem Carlosa, aby 
biedne dziewczę (mniemaną Klarę) odprowadził do jego domu. Carlos 
ze staroświecką galanterią wywiązuje się z tego polecenia. 

AKT DRUGI 

Obraz czwarty 

W domu don Jeroma. Z wizytą przybył Mendoza. Przyniósł sensacyj
ną wiadomość o ucieczce Klary d'Almanza. Don Jerom złośliwie wy
śmiewa ojca „fajtłapę", który pozwolił własnej córce uciec z domu po 
czym poleca pokojowej Lauretcie aby powiadomiła córkę o przybyciu 
narzeczonego i poprosiła ją o przybycie. Don Jerom tymczasem znowu 
zachwala wdzięki Luizy, która się jednak nie zjawia. Pokojowa szepce 
mu do ucha, że Luiza przyjdzie tylko pod warunkiem, że ojciec oddali 
się i nie będzie obecny przy jej pierwszym spotkaniu z Mendozą. Don 
Jerom czyni zadość kaprysom córki i odchodzi pozostawiając sam na 
sam narzeczonych. Wchodzi w stroju Luizy, Duenna. Mendoza jest 
nieco zaskoczony widokiem kobiety, która nie jest ani tak piękna ani 
tak młoda, jak to mu zachwalał don Jerom, ale sprytnej Duennie po 
chwili udaje się tak omotać Mendozę swą zręczną kokieterią, że stary 
proponuje rzekomej Luizie, aby niezwłocznie poszła z nim do ojca po 
błogosławier\stwo. Okazuje się jednak, że panna marzy o „prawdziwie 
romantycznym" uprowadzeniu w nocy, przy księżyciu. Mendoza nieco 
zdziwiony, zgadza się jednak na ten kaprys i wieczorem ma czekać na 
nią u ogrodowej furty. Słychać kroki don Jeroma, Duenna czym prę
dzej zmyka. Wiek i powierzchowność narzeczonej pozostają jednak dla 
Mendozy szczegółami zagadkowymi. Sytuację ratuje butelka szampana, 
którą przynosi przyszły teść, don Jerom. 
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..... ..... ..... 

Obraz piąty 

W mieszkaniu Mendozy, Luiza w towarzystwie don Carlosa oczekuje 
Antonia, którego - stosownie do obietnicy - Mendoza niebawem ma 
przyprowadzić. A otóż i oni. Antonio nie pojmuje, dlaczego Klara chce 
go widzi eć. Mendoza nie słucha jego wyjaśnień i niemal siłą wpycha 
go do komnaty rzekomej Klary. „Ciekaw jestem, co się tam teraz 
dzieje" - mówi, zaglądając przez dziurkę od klucza do pokoju, w któ
rym są młodzi. Don Carlos, który od pierwszego wejrzenia zakochał 

się w Luizie, zgorszony jest stręczycielstwem Mendozy, a jeszcze bar
dziej niecnym postępowaniem Antonia, który - jakoby - zdradza 
swego przyjaciela odbijając mu narzeczoną. Po chwili drzwi się otwie
r ·:ł ją i wchodzą rozpromienieni, rzekoma Klara i Antonio, a Mendoza 
blogosławi ich miłość i cieszy się, że mu się udało pozbyć niebezpiecz
nego rywala. W radosnym nastroju opowiada młodej parze o roman
tycznej przygojzic, jaka go dziś czeka . 

Obraz szósty 

W domu don Jeroma. Don Jerom wespół z Lopezem i Sanczo muzy
kuje: sam gospodarz gra na klarnecie. Co chwila jednak przerywa 
grę, zastanawiając się co też strzeliło do głowy Luizie, aby uciekać 

z domu w towarzystwie swego przyszłego męża. Przybywa posłaniec 

z listem, w którym Mendoza donosi don Jeromowi o planowanym 
„poetycznym porwaniu" córki; prosi o przebaczenie i wyrażenie zgody 
na zaślubiny . Don Jerom poleca zawiadomić córkę i Mendozę że na 
wszystko się zgadza i że przebacza Luizie jej dziwny kaprys. Znowu 
muzykują. Nagle pojawia się nowy wysłannik ! tym razem przynosi 
list, w którym prawdziwa Luiza błaga ojca o przebaczenie, za to że 

uciekła z domu, a jednocześnie prosi o zgodę na poślubienie ukocha
nego. Don Jerom przekonany, że córka jego uciekła z Mendozą pisze 
list z zezwoleniem i błogosławieństwem, Zachwycony, że wszystko 
poszło po jego myśli, każe służącym przygotować ucztę weselną. 

AKT TRZECI 

Obraz siódmy 

Po ścieżkach klasztornego ogrodu przechadza się w szacie mniszki 
prawdziwa Klara. Przychodzi do niej Luiza. Klara mówi, że zamierza 
pozostać na zawsze w klasztorze. Szaleńcza wizyta Ferdynanda skom
promitowała ją w oczach całego miasta. Pojawia się Antonio, w ślad 

za nim powraca chłopiec wysłany przez Luizę do ojca. W liście swym 
don Jerom daje córce zezwolenie na ślub. Antonio czuje wprawdzie, 
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że sprawa nie jest jasna, że coś się kryje pod pozorami tak łatwo 

otrzymanej ojcowskiej zgody. Ale co tu rozstrzygać; trzeba korzystać 
i brać ślub. Luiza z Antoniem odchodzą. Klara zostaje sama, rozmyśla: 
pewnie Ferdynand już jej nie kocha, zapomniał o swych zaklęciach 

i obietnicach. Ale oto staje przed nią sam Ferdynand. Młodzieniec 

nie poznaje, że mniszka, z którą rozmawia, jest jego ukochaną Klarą. 
Pyta więc „nieznajomej" co to za para w czułym uścisku stoi opodal; 
doszły go wieści, że Antonio, dotąd jego najbliższy przyjaciel, zdradził 
go, ofiarując swą miłość przewrotnej Klarze. Jego zazdrość i gwałtowna 
chęć zemsty ukazują nagle Klarze, jak gorąco Ferdynand ją kocha. Po 
odejściu Ferdynanda uszczęśliwiona Klara biegnie go odszukać, aby 
mu wyjaśnić całą sprawę. Odchodzi, a w cichym klasztorze słychać 

z daleka śpiew mniszek zdążających na nabożeństwo. 

Obraz ósmy 

Klasztor męski. W refektarzu braciszkowie raczą się winem wśród 

śpiewów wcale nie nabożnych. Niespodziewanie przybywają Mendoza 
z Antoniem, oznajmiając, że pozostawili przed bramą swe narzeczone, 
i, proszą przeora o niezwłoczne zarządzenie ślubnych ceremonii. Przeor 
jest nieco zaskoczony takim żądaniem, ale skłonny jest spełnić prośbę 
obu narzeczonych. Lecz oto wpada nagle szalejący z wściekłości 

Ferdynand, przekonany, że Antonio ma zaślubić jego ukochaną Klarę. 
Na widok wzburzonego młodzieńca Mendoza, który namówił Antonia, 
by zwrócił swe uczucia ku Klarze, dyskretnie znika. Tymczasem Fer
dynand nie daje przyjacielowi przyjść do słowa - sprawa jest jasna: 
Antonio odebrał mu Klarę. Chwytają za szpady, gotowi do walki. 
W samą porę przybywa prawdziwa Klara i wszystko się wyjaśnia. Za 
chwilę klękną przed ołtarzem dwie pary, Luiza z Antoniem i Klara 
z Ferdynandem. 

Obraz dziewiąty 

W domu don Jeroma odbywają się przygotowania do weselnej uczty. 
Przybywają goście, ale jakoś nie widać nowożeńców. Lecz oto przy
bywa Mendoza ze swą Duenną. Don Jerom nic nie rozumie. Przecież 
to nie Luiza, lecz Duenna! Mendoza nie umie sobie wytłumaczyć 

dziwnego zachowania teścia. Przecież przebaczył córce jej romantyczną 
ucieczkę, a teraz jakieś dąsy, fochy ... Na bliższe wyjaśnienie nie ma 
czasu, bo oto wchodzi Luiza i Antonio. Klękają przed don Jeromem, 
prosząc o błogosławieństwo. Don Jerom już zupełnie nie rozumie, co 
się stało, a Luiza pokazuje mu list ze zgodą na jej ślub z Antoniem. 
Dopiero teraz wychodzi na jaw skomplikowana intryga. Mendoza jest 
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przerażony, że zamiast z Luizą ożenił się z Duenną. A oto para Fer
dynand i Klara. Sytuacja wyjaśnia się całkowicie. Mendoza złorzecząc 
ucieka, za nim Duenna, zapewniając go o swej dozgonnej miłości. „ . 

Tymczasem don Jerom trzeźwo dokonuje bilansu wydarzeń: Antonio 
jest przyzwoity, ale bez grosza, jego małżeństwo z Luizą byłoby zwią
zane ze stratami. Klara natomiast jest bardzo bogata, więc małżeństwo 
jej z Ferdynandem przyniosłoby znaczny zysk. Poprawia mu się więc 

humor. 
* „ 

* 
Za pierwowzór literacki opery „Zaręczyny w klasztorze" posłużyła 

Komedio-opera R. Sheridana „The Duenna", która pochodzi z r. 1775. 
Prokofiew nieznacznie tylko zmienił tekst angielskiego pierwowzoru, 
szczególną uwagę zwrócił na stronę liryczną tekstu : na miłość dwóch 
par, jej różnorakie perypetie prowadzące w końcu do szczęśliwych 

zaślubin , na poezję Sewilli w cichy wieczór letni, na sceny karnawało
we, stary opuszczony klasztor. W nie mniejszym stopniu podkreślił też 
epizody humorystyczne. Muzyka tej opery powstała w roku 1940, ale 
z powodu wojny mogła wejść na sceny opery w Leningradzie dopiero 
w roku 1945. Dymistr Szostakowicz pisał wtedy w piśmie „Sowietskoje 
Iskustwo": „. z pewnością jedno z najradośniejszych i najświetniejszych 
dzieł Prokofiewa „. (opera nacechowana) świeżością i beztroskim na
strojem młodości „. To niezwykle jednolite, a we wszystkich szcze
gółach celne dzieło, pełne śmiechu i humoru". 
Na kilkanaście lat opera „Zaręczyny w Klasztorze" popadła w zapo
mnienie, by po tym okresie przeżywać swój renesans jako jedno ze 
szczytowych osiągnięć twórczości scenicznej kompozytora. 

Opracowane wg. „Przewodnika operowego" Karola Stromengera 
\.Vydawnictwo Iskry 1964 
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