
Cossi Fan Tutte 

Akti I 

Ngjarjet ndodhin në Napolin e fund shekullit të XVII. Ato nisin kur Ferrando dhe Gulielmo mburren për 

bukurinë dhe virtytet e të dashurave të tyre, përkatësisht të Fiordilugi dhe Dorabeles. Miku i tyre,më i 

madh se ata, zoti Alfonso shprehet se besnikeria e një femre është si feniksi, të gjithe flasin për të por 

asnje nuk e ka pare. Ai vë bast shpërblim prej 100 monedhash në qoftë se ata do të bënin cfarë t’u 

thoshte ai në mënyrë që t’u provonte të dyve se edhe të dashurat e tyre janë të pabesa, sikurse të gjitha 

femrat e tjera. Dy djemtë pranojnë. 

Fiordiluigi dhe Dorabela mendojne për të dashurit dhe imagjinojne martesat,si një fund i lumtur që do t’i 

lidhe përfundimisht bashke. Plani i Alfonsos nis kur ai mbërrin me lajmin e tmerrshëm që dy oficerët e rinj 

jane thirrur për në regjimentin ushtarak. Momenti kur djemtë u  përshendetën me të dashurat e tyre është 

shumë prekës. 

Djemte tashmë jane larguar. Dy motrat hyjne në shtëpi mjaft të mërzitura. Despina,shërbyesja e tyre nuk 

u kushton shumë rëndesi. Ajo thotë se ato duhet të gjejne të dashur të tjerë dhe se meshkujt nuk e 

meritojne besnikerinë e femrës .Vajzat cuditen nga këto fjalë. Më pas,ai që shfaqet në shtëpi është 

Alfonso,qe i pëshperit Despinës që ta ndihmoje në planin e tij. ”Surpriza” është se ai shoqërohet nga 

djem,që nuk janë askush tjeter vecse Ferrando dhe Gulielmo,te maskuar si shqiptarë .Ata fillojne të 

lavdërojnë përkatësisht të dashurat për bukurine e tyre. Ato i mohojnë dhe kundërshtojnë kategorikisht që 

ata te vazhdojne me tej. Fiordiligi e krahason besnikerine e saj ndaj te dashurit të saj si qëndrueshmeria e 

shkëmbit në kohë fortune e stuhie. Dhe të dy,të bindur plotësisht se do ta fitojnë bastin largohen pasi 

Ferrando i shpreh dashurinë Dorabeles. 

Nderkohë që koha kalon dhe dy motrat fillojnë të verejnë mungesën e të dashurave të tyre,dy “të huajt” 

shfaqen duke bërë sikur kanë helmuar veten për shkak të refuzimit të vajzave.Despina dhe Alfonso 

largohen për të kerkuar ndihme duke i lene djemte nën kujdesin e dy motrave. Pas disa minutash shfaqet 

Despina e maskuar si doktor duke pretenduar tu largoje helmin djemve duke përdorur magnet. Ferando 

dhe Gulielmo kërkojne një puthje nga vajzat duke thënë se vetëm ateherë ata do shëroheshin plotesisht. 

Përseri dy motrat nuk pranojne megjithese duket se ato kanë filluar të tregojnë interes për dy të huajt.  

 

Akti II 

 

Pasi Despina u flet dy motrave për mënyrën se si duhet të sillen me djemte, bien në një mëndje që një 

flirtim i vogel nuk është aspak i dëmshem. Pas kesaj Dorabela fillon të flirtoje me Gulielmon dhe 

Fiordiluigi me Ferandon. 

Ferrando është mëse i bindur që e ka fituar bastin. Gulielmo është shumë i lumtur kur dëgjon se Fiordiligi 

i ka qendruar besnik por kur i tregon Ferandos për qëndrimin e Dorabeles, Ferando inatoset shumë. 



Gulielmo fillon të mendoje se Alfonso, fajeson femra.  Ai i kërkon Alfonsos gjysmën e parave meqënëse 

Fiordiligi nuk ka treguar asnje shenje dobesie e tradhetie.Megjithate Alfonsi nuk pranon duke thënë se 

dita nuk ka mbaruar akoma. 

Fiordiligi e qorton të motren për sjelljen e saj,por Dorabela shprehet se dashuria shperblen ata qe i 

shërbejne asaj. E gjendur e vetme, Fiordilugi vendos që t’i bashkohet të dashurit në ushtri,por aty mberrin 

Ferrando që përpiqet ta binde për herë të fundit dhe ia arrin qellimit. 

Edhe Gulielmo inatoset në të njejten mënyre si Ferrando më parë. Ndërkohë Alfonso deklaron edhe 

njeherë tjeter që femrat janë të pabesa. Një burrë që mashtrohet duhet të fajesoje vec veten. 

Dy motrat tashmë kanë vendosur të martohen me “të huajt”. Cdo gjë bëhet gati.Alfonso vjen me 

Despinen,tashmë të maskuar si noter. Sapo Fiordiligi dhe Dorabela firmosin,dëgjohen trumbetat 

ushtarake që lajmërojne kthimin e të dashurve te tyre nga ushtria. Dy motrat,plot panik fshehin 

bashkëshortët,që pas disa minutash kthehen si Ferrando dhe Gulielmo. Fillimisht ata tregohen shumë të 

lumtur që më fund po takohen me te dashurat e tyre,por me pas kur e “marrin vesh” per  martesat i 

fajësojne duke u premtuar hakmarrje për tradhetine. Ne fund djemtë tregojnë për identitetet e tyre të 

maskuara. Fiordiligi dhe Dorabela kërkojne falje.  Alfonso i ka bërë ata të kuptojne mësimin e jetës. 

 


