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Dzieła sceniczne 
W.A. MOZARTA 

APOLLO ET HYACIN1HUS (Aj }() //n i !lion111J 

-ko1mcl ia l;K i1lsb ; p rapwllli l-' r;1- S;il zb1 1rg , U .V. l /(1-;' 
BASTIEN I BASTIENNE 
- ,<;pic<:n igra ''' I akc i<' ; p rap rc mi C' r:t - \\! i< ·dc •1!, pai.dzic·rni k I /(i8 
LA FINTA SEMPLICE ( l'r/0 110 11 ić'wi1111 0.,'0 

- opera buffa w 3 akt;i ch ; pm p rem ie ra - Sa lzb 11rg, I. V. 1769 
MI1RYDATES, KRÓL PONTU 
- n per;1 .~ f' ri : 1 w .1 ak1 ;1ch ; p1: 1 prt> llli c~ 1 : 1 - [V!Pdio l:i11 , 26.Xll. l -:'70 

SERENATA TEATRALE (S<'rc1wdo lć'olro/110 ) 

- w 2 akiach ; p raprelllier:1 - Med io lan , w rzesit:1! IT' ! 

ASCONIO IN ALBA 
- o pera 51-' ria ; p rapremiera - Mf'din lan , I 7.X. 177 1 

IL SOGNO DI SCIPIONE (Sen Scypiono) 
- opera seria ; pra p remiera - S; tl zbu rg, maj 177'2 
LUCIO SILLA 
- clrallla n111 zycz11a w 3 aktach; pmprernie1';1 - Med io lan, 26.XI l.1 772 
LA FINTA GIARDINIERA (Nzeko111n ogmd11 iczko ) 
- o pera b111Ta w 5 aktach ; prapremiera - Mo 11aclli11Jll , 13. 1.1 775 
IL RE PASTORE (Król Pnslerz) 
- d 1~1ma 1rn1 zyczna w 2 akt;:ich; p1:tpn''llliP1:1 -Sa lzblll'g, 2:).N. 1775 
ZAJDA 
- śpie\\'og 1 : 1 \\' 2 aki ach ( 1779); p1: qm"'mie1:1 - 1'1: 11 1k f11 11, 2-:' . 1.1 866 

!DOMENO, KRÓL KRETY 
- o pera seria vv 3 ak tach ; prapremiera - Monachi11m, 29 . l. 178 1 

UPROWADZENIE Z SERAJU 
- opera ko miczna w -~ :1kt:1ch ; p1:1premic1:1- \Viecle11 , !6.V!l.1 782 
DYREKTOR TEATRU 
- komed ia 11111 zycz11a w I akcie; prapremiera - \\!iede11, 11.11.1 786 
WESELE FIGARA 
- o pera lmffa w 4 akta ch ; prapremiPra -Wiecl e1'\, l. V. 1786 
DON GIOVANNI (Don.J11011 ) 

-drama g iocoso w 2 aktach ; p1~1premiera - Praga, 29.X. 1787 
COSI FAN TUTTE 
- o pera b11ffa w 2 aktach ; prapremiera - W iecle1'\, 26. l. ! 790 

CZARODZIEJSKI FLET 
- o pPra l)IJff;i w 2 aktach ; prapremiPra - W ieclP1'i , :'\O. fX. 179 1 

ŁASKAWOŚĆ TYfUSA 
- o pera seria w 2 ;i kt;ich ; p rapremiera - Pra ga, 6. [X_ l 79 l 



Ferrando Dorabella Alfonso 

TREŚĆ 

AKTi 
OBRAZ 1. Dwaj młodzi oficerowie, Guglielmo i Ferrando, wysławiają 
urodę, wdzięk oraz cnotę swycb bogdanek - Fiordiligi i Dorabelli. 
Starszy od 11.icb i sceptycznie do piękniejszej połowy ludzkiego rodu 
nastawiony Don Aljonso podrwiwa z icb zapaht i utrzymując, że na 
kobiecą wierność 11igdy 11ie można liczyć, proponuje zakład: 11iecbaj 
mlodzie11cy zgod2·ą się wystawić swe narzeczone na próbę, a 
z peumościq przek01iajq się o icb niestałości. Ferrando i Guglielmo, 
pewui uczuć obu dziewcząt, c/Jęt11ie przyjmują zaklad. 

OBRAZ 2. Don Alfonso przystf!p11je do wprowadzenia w życie 
zamierzo11ego planu. Udaje się do domu Fiordiligi i Dorabelli, aby je 
zawiadolllić, że icb narzeczeni otrzymali rozkaz uatyc/Jmiastowego 
s1awienia sif? w pułku, któ1y właśnie wyru.sza 11a wojnę (aria 
„ Voffei dir"). Dziewczęta sq zrozpaczone i gdy zjawiajq się Guglielmo 
i Ferra11do, 11ast(?puje wzrllSzajqca scena pożeg11a11ia, ujęta w formę 
1rnpanialego kwarteflt. 

OBRAZ 3. Obie siost1y (fsk11iq za swymi 11mzeczo11ymi i z obwzeniem 
odrz·11wjq radę pokojowej Despiny, aby w i1111ylll towarzystwic> 
poszukały 11ieco pociec by i roz1ywki (aria Dom/Je/li „Ab, scostat ''). Do11 
Aljomo sam zamierza im owo towarzystwo 1ia1z11cić i - przekupiwszy 
uprzednio Despi11f! - wprowadza do icb domu dwócb wielce 
przystoj11ycb i boga~ycb A//J{//iczyków, którzy natycbmiast poczynają 
zalecać sir:: do Fiordiligi i Dora/Je/li. Obu siostrom 11ie przycbodzi 
oczywiście do głowy, że ci rzekomi Albm!czycy to Fen'Clndo i Guglielmo, 
z któ1:yc/J każdy w przebraniu zaleca się do narzeczonej swego 
przyjaciela, aby w ten sposób wypróbować icb stałość i wiemość. 

. ··':~~~ .··.·~/: .· 

Despi11n Gugielmo Fiordiligi 

LIBRETTA 

Fiordiligi (aria „Come scoglio '') i Dorabella wyc/Jodzq jednak zwycięsko 
z pierwszej próby i, ku skrytej radości Fen-anda i Guglielma, odrzucają 
zaloty 1zekomycb Albańczyków. 
OBRAZ 4. Nie jest w stanie wzruszyć dziewcząt nawet fakt, że obaj 
egzotyczni goście, zrozpaczeni icb nieczułością, zażywają truciznę, 
któmj skutek - jak stwierdza p1zebrana za lekmza Despina - zniweczyć 
może tylko pocałunek. 

AKTII 

OBRAZ 1. Dopiero po dlugicb namowacb ze strony Despiny Fiordiligi 
i Dorabella godzą się na cbwilf! rozmowy z „Albańczykami". 

OBRAZ 2. Obie ~ios11y ulegają w ko1icu gorącym namowom i miłosnym 
zakl(!c iom rzekomycb egzotycznych przybyszów i ostatecznie nawet 
zga~lzajq się icb poślubić. Ferrando i Guglielmo są oczywiście 
zrozpaczeni niewiemościq swycb bogdanek, lecz Don Alfonso pociesza 
icb, że Fiordiligi i Dorabella nie są w gruncie 1Zeczy gorsze od innycb, 
bowiem: cosi fan tut te - tak czynią. wszystkie. 

OBRAZ 3. - fi11al. Następuje arcyzabawna scena zaślubin Fiordiligi 
i Dorabe/li z Albmlczykami, którzy w momencie, gdy przebrana 
za notariusza Despina podsuwa im do podpisan ia ko111rakty ślub11e, 
wymykają. Sif! na moment, by zaraz pojawić się znowu, lecz już jako 
wracający z wojny Fe1rando i Guglielmo. Czynie; oni oczywiście gorzkie 
wyrzwy swym wielce skonfundowanym nmzeczonym, lecz znowu 
Don Alfonso uspokaja icb wzbu1ze11ie - i wszystko k011czy sif! 
szczęśliwie. 

(Z „P1zewod11ika operowego "Józefa Ka11skiego) 



ROBERT 
SATANOWSKI 
- kierownictwo 
muzyczne 

Dorobek artystyczny Roberta Satanowskiego w dziedzinie 
opery to ponad 1 OO pozycji wystawionych pod jego batutą 
na scenach polskich i zagranicznych. Spośród osiągnięć, które 
przejdą do historii opery w Polsce, na szczególną uwagę 

zasługuje wystawienie na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie 
pod jego batutą , dzień po dniu - po raz pierwszy w Polsce -
tetralogii Ryszarda Wagnera PIERŚCIEŃ NIBELUNGA ( „Złoto 
Renu ", „Walkiria", „Zygfryd", „Zmierzch bogów"). 

Robert Satanowski ma także szczególne zasługi w kierowaniu 
teatrami operowymi - w Polsce z wielkimi sukcesami prowadził 

Operę Poznańską ( 1963-1969), następnie Operę Krakowską 
(1975-1977), Wrocławską (1977-1982) oraz Teatr Wielki w Warsza
wie , którego dyrektorem naczelnym i artystycznym był w latach 
1981-1991, zapisując w historii tej sceny wybitne dokonania. 

Za granicą z tytułem generalnego dyrektora muzycznego 
kierował Operą i Orkiestrą Symfoniczną Dolnej Nadrenii w Krefeld 
(1969-1976), podobnie w Chemnitz (1958-1960). W latach 1968-
1971 był stałym dyrygentem gościnnym w Zurychu, później - Fil
harmonii w Bilbao (1982-1986) . 

W pierwszym okresie kariery uprawiał głównie muzykę 
symfoniczną: w latach 1951-1954 dyrygent Filharmonii Lubelskiej, 
w 1954-1958 kierownik artystyczny Filharmonii Pomorskiej oraz -
po powrocie z zagranicy - dyrektor Filharmonii Poznańskiej 
(1961-1963). 

Robert Satanowski ma w dorobku wiele nagrań, w tym muzyki 
polskiej, którą propagował zawsze, szczególną uwagą darząc 
twórczość Karola Szymanowskiego. Od roku 1993 jako dyrygent 
gościnny współpracuje stale z Operą Śląską - m. in . prowadzi 
spektakle „Halki", „S trasznego dworu", „Cyrulika sewilskiego" 
i „Toski ". 

TRYUMF DUCHA NAD MATERIĄ 
Rozmowa z Robertem Satanowskim 

- Doświadczenia i zwiq.zki osobiste z Mozartem - Roberta 
Satanowskiego, dyrygenta i dyrektora.? 

- Bylem wychowany na klasycznej triadzie: Haydn, Moza11, Beethoven. 
Toteż od pie rwszych występów te nazwiska - symbole, szczególnie 
ważyły na moim rozumieniu muzyki i ksztaltowaniu wrażliwości. 

Przypadek zdarzył, że pierwszą operą, jaką poprowadzilem w życiu -
i to poza kraje m - było „Uprowadzenie z seraju". Następną był 

„Czarodziejski flet ". Wnet doszły i pozostałe. Otóż wielokrotnie 
realizowałem jego poszczególne dzieła sceniczne, ale za każdym 
razem jakby na nowo, przyswajając sobie coraz pełniej to co 
nazywamy stylem Mozarta. Lecz przede wszystkim jego kompozycje 
pojawiały się w moim re pe rtuarze koncertowym - symfonie, koncerty 
instn11nentalne, no i oczywiście „Requiem". 
Większość tych realizacji operowych miała miejsce za graniq. I tak 
na scenach niemieckich wielokrotnie dyrygowałem wszystkimi 
spośród najważniejszych tytułów. 

- A „ Gosi fau llllle "? ... 

- Pierwszy raz poprowadzUem tę operę we Włoszec h, w Genui, 
z plejadą znakomitych śpiewaków . Jestem także przywiązany 

do realizacji wrocławskiej tego dzieła, również z udziałem włoskich 
solistów. Później, w roku 1986 wznawiałem „Cosi fan tutte" w Teatrze 
Wielkim w Moskwie. 

- Mozarta wystawia się w różnych konwencjach - poczynając 

od wzorca teatru barokowego, po ascetyczne rozwiązania w oprawie 
świata epoki kompwerów. Muzyka jest zawsze ta sama. Czy istnieje 
coś takiego jak ko11we11cja teatru mozartowskiego? 

- Odpowiedź musi być z konieczności dyskusyjna. \YI ostatnim 
dwudziestoleciu przeżyliśmy istną rewolucję insce nizacyjną dziel 
operowych. Lecz rewolucja - to nie zawsze postęp. Nie zaprzeczam, 
iż należy szukać rozwiąza11 oryginalnych oraz nowych sposobów by 
wyrazić przesłania zawarte w· dziele operowym. Nie może to jednak 
prowadzić do wynaturze11 jego istoty. Moim zdaniem każde 

autentyczne dzieło sztuki operowej posiada swoją własną, 

indywiduahq i s t n o · ś ć , której gwałcić nie wolno. Szokujące 

ekspe1yme nty, mające na celu pokazanie wyjątkowej pomysłowości 
reżysera , są - w moim prze konaniu - świadectwem jego niewiary 
w muzykę, w dzieło kompozytora jednoczące przecież treść literacką 
z muzylq w jednorodnym, syntetycznym zespoleniu. Jeste m 
przec iwnikiem wszelkiej jednostr01rności interpretacyjnej oraz 
egoistycznej dominacji któregokolwiek z realizatorów. 

- Wystawienie opery Mozarta jest zawsze poważ1ir; pró/Jq artystycz11ą, 
11awet jeśli to sq pozycje o tak na pozór btabej tematyce jak „Gosi fan 
tut te". Z czego to wynika? 

- Częściowa odpowiedź mieśc i się w tym co już powiedziałem. Ale 
u Mozarta jedność wszystkich e lementów zawarta jest z tak<1 
przekonywuj<]cą a1tystycznie mocą w samej naturze dzieła, że każda 
realizacja wymaga wi11uozerii. 1\llaj tempo, rygor rytmiczny, fraza, 
dynamika, ba1wa, wyraz emocja muszą być całkowicie 



zsyncluonizowane tworząc wrażenie naiwne) 1 niewi1mej koniecz
nośc i - jakie j doznajemy podziwiając kwiat róży, czy śpiew 

skowronka. 

- Był w muzyce wielkim. nowatorem, c/Joć nie burzycielem. Na przyklad 
na gnmcie opery nie stworzył rwivego rodzaju, natomiast rozwiną{ 
i wzbogaci{ istniejące formy - ope1y seria, buffa, no i śpiewogiy 
poczy11ajqc od „ l!prowadz:enia z seraju "„. A przec ież istnieje pojr,c ie 
opery mozartowskie)' w jakim stopniu wynika or10 ze sje1y muzyki -
w jakim teatnt? 

- U Moza1ta mamy pełną harmonię: syntezę twórczośc i operowej. 
Tu nie ma niczego zbędnego, połowicznego, przypadkowego. 
Instrumentacja operuje świadomie w obrębie zamkniętych nume rów 
określoną barwą, nadając poszczególnym scenom jednoznaczny . 
koloryt , któ ry należy właściwie odczytać. 

Co innego muzyka i11stntme11tal11a, co irmego - pomimo 
bezpośrednic/J związków - muzyka operowa, gdzie docbodzi jeszcze 
in11y efemelll: instrume111 ludzkiego głosu. Mozart to określona 

tec/Jnika prowadzenia gfos11. oraz i111erpre1acji. Na czym to polega? 

- Ja nie dostrzegam aż takiej różnicy. Jest ona naturalna i wynika 
z właściwego posługiwania się przyrodzonym instrumente m jakim 
jest głos ludzki. Zakładając , że jest technicznie wyszkolony o raz 
właściwie obsadzony. I tak, jak inaczej zestraja Mozart flety , oboje, 
klarnety, fagoty, trąbki, waltornie, puzony oraz poszczególne glosy 
w kwintecie smyczkowym, tak samo realizuje swoj~! wizję w śpiewie 
poprzez głos odpowiednio dobrany, władający wszystkimi arkanami 
teclmiki. To zaś oznacza szczególne wymogi jeśli chodzi o dynamikę 
poprzez którą Mozart wyraża niejednokrotnie psychologiczne 
niuanse. 

- Mozart cafy jest zapisany w 11mzyce: c/Jamkterystyka postaci, klimat 
scen. jego opery wymagajq głosu o specyficznyc/J cec/Jac/J - mówi Sif 
o kim.ś: głos mozartowski i jest Io kategoria o odpowiednic/J 
predyspozycjac/J w posługiwaniu się barwą i teclmikq. 

- Nie jest to pojęcie jednoznaczne, lecz umowne. Wymogi stawiane 
przez Mozarta zwi<1zane są także z samym charakterem instnimentacji 
jego dziel, która w zasadzie nie obciąża i nie wiąże głosu, lecz stara 
mu się pomóc, by mógł wzlecieć w obszar nieskażonego piękna 
samej muzyki. W ope rach Verdiego, Wagne ra czy Pucciniego rola 
i funkcja orkiest..Y jest już inna. Nie oznacza to braku wyrazu, lecz 
w samym założeniu dzieła te przeznaczone są dla większych, 

z natury cięższych głosów , openijących sztuką wokalną w inne j już 
konwencji niż klasyczna czy rokkokowa. Tu na czoło wysuwa się 
pełna romantycznej em.fazy ekspresja dramatyczna. Inna rzecz, iż nie 
wszyscy, nawet wielcy kompozytorzy operowi potrafili tworzyć 

w swych dziełach muzykę sugestywną . U Mozarta metrorytm, tempo 
i dynamika zawierają w sobie to co najważniejsze - projekcję 
psychologicrną postaci. Mozart nie opisuje - lecz wyraża. 

- „ Cosi fan fit/le", opem w istocie kameralna, rozpisana rw ki{ ka głosów 
i niewielki c/Jó1; ma opinif dzieła szczegófr1ie trudnego. Dlaczego -
i czy słusznie? 

- To opera wyjątkowa nawet w twórczości Mozarta, napisana bez mała 
z nl."ltematyczną, krystalicz1q jasnością i konsekwencją. Kochaj~1ce się 

pary to sopran i baryton oraz mezzosopran i tenor - stanowi;ice 

BARBARA 
JANKOWSKA 
scenoerafia 
Studia w zakresie scenografii -
w Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie pod kierunkiem prof. 
Andrzeja Stopki (1957). Od roku 
1958 współpracuje z teatrami 
całego kraju, głównie drama
tycznymi. W dorobku projekty 
do 145 premier. W operze m.in. 
realizacje: 'La serva padrona' 
Pergolesiego, 'Don Pasquale' 
Donizettiego, 'Cyganeria' Pucci
niego, 'Jezioro łabędzie' Czaj
kowskiego (w tym w Operze 
Śląskiej w 1975). Projekty deko
racji i kostiumów do 'Cosi fan 
tutte' we Wrocławiu w okresie 
dyrekcji R. Satanowskiego. 

„j<1 clro" wokalnej skali głosów kobiecych i męskic h . Pon1ięclzy nim.i 
rozegra się dram.at i komed ia pomyłek , niekonsekwencji, namiętnośc i , 
milośc i. Owo „j<1dro" otoczone jest jasnym, bez mała ko lo raturowym 
brzmie niem głosu Desp iny i basem Don Alfonso, którzy odgrywaj<) 
tuta j ro lę dwóch zręcznych dłoni - różnych, lecz działa jących 
wspólnie , przesuwaj<1cych na szachownicy wydarzeri owe, nie 
zawsze świadome sie bie, swoich uczuć, tęsknot i m.arze ri figury 
zakoc hanvch w sobie na rzeczonych. l jeszcze jedno: otóż w o pe rze 
te j - jak' w żadnym innym dziele Moza rta - możemy dojrzeć 
i usłvszeć dwie nakladające s ię na siebie warstwy. Pierwsza jest 
wyt,;orem dość f1ywolne j intrygi, lecz na dnie tych wszystkich 
pikantnych, ża1tobli'ń'YCh, a przy tym wręcz nie prawdopodobnyc h 
zdarzeil. kryj:1 s ię tęsknoty i marze nia idea lne j natury. 

- już z 1yc/J komentarzy 11iy11ika, iż praca nad „Cosi fnn /!Ule'' 

przypo111i11a ml>otv }11/Jilem . Liczy sif' szczególnie precyzja. Ale jakiego 
rodz:aju precyzja, bo nie tylko ta zapisana w par1y11trze? 

- U Mozarta wszystko zap isai1e jest w partyturze. Kto ):.i odczyta 
w ca łośc i i bez wydziwief\ - ten osiągnie interp retac ję właściwą 
inte ncji i wizji ko mpozyto ra. 

- Mozart 10 zawsze radość m.1tzykowm1ia - a w i9c: i poczucir 
wyzwolenia. 

- Owa radość i promienność muzyki Moza11a wyraża s ię w tryumfie 
ducha nad materą Kiedy wszystko co każe myśleć - zaznacza m: 
myśleć .„ o frazie , dynamice, te mpac h, t e kście itd. zosta nie 
całkow icie przekazane do podświadomości , jaw i s ię cudowna 
rozkosz czystej muzyki. \'V'z ię t a jest ona w całości z ducha a nie 
odwrotnie. Mozart w przec iwieristwie do, na przyklad Beethovena 
nie pisze szkiców, nie formuje programowych zasad, nie koryguje 
zapisu tak długo aż osL1gnie postać finalną. O n z miejsca tworzv 
formy ostateczne jakby czerpał tę muzykę ze ~fery bęclacej poza 
naszym og lądem a która materializuje s i~ w chw ili , kiedy się objawia. 

Rozmnuiia l: TADEUSZ Kl}ONKA 



RESZTA J E S T KOSTIUMEM 

Noz11101110 z /-k111ykie111 Ko1111~·1iski111 

- L dn11i<' M oznrln ll') '/Xlldedz ir11u• j)()dczns rrnliz o rji „ Upro1mdze11io z s<'mj11 ·· 
ll) 'rtlŻf/ iSIO/i• /XJj11101m11in /J! Z('Z lli !'[JO SZ//11.:i O/J<•mm1. 01ńż S/l/Y f!rdzil, że 
··" ' ofx·1ze j)()ezjo 11111si /.Jy<' 1·órkq ra lko11ici<• /J0sl11sz11a 11111zyre". Nzi•cz 11 • 1y111 -
1zv mlko111cie' 

-- To zcbrni·· lll07.na odniv~c' do op,··ry w ogóle. W kaidylll przypadk11 oczywist;1 
i ohowi:JZL1i<JG1 jesr wir-rnosć p<1ny111rzc . .l t'dn<ik dzi e ła Moz;llla wy 111:1ga j<J 
szcz<>gólnc' j \vknioki i pr<>cyzji. S:J j:ik n1downy, inlrn1 srow~lll Y ;1.w:1jc:;1rsk i 
zeg;irek o wy1:11ko"'O ,·zu ł y111 lll <· .-!1~ni71llio:-. To t e ż w IYlll wyp;1,1łrn 11;1k·iy 
wypełnia •' n1c'1 t·n1 rnkż·· 10, "" z.n:1id11ie si ,· po111 ii;-clzy cltwi,·1«11111, bo 1 1a , f,' r:1 
jc-sr w dzk·lad1 Moi'...<1rw nader 1!'->tn1 11 ~1. 

- Czy 1t1 takim rnzi!' 111 nż11a 111ń11ir' tJ z11:,rulacb m oznrtot1 1S/.:ieeo sty /11 lt •n tnt 

O/Jl'/'0 11 ~1]0? 

- Sryl jr-si poi»•·ić·111 wzgJ..'d11y111. Moi 111 zcła 11i e 111 ni<· 111a czego,; wki c·go jak 
k o11wr- 111 ·j~1 1:zy k:-111011 n1o i'.:-1rt owskh-·go tt-•a u1i. Chodzi główni(· o \Vit-rnn~l< 

111UZ)'<'r rn 111l•'· i ··poki, " pon i·~w;1ż Moz;i n byl iej n;1iwyhitn 1c jS7.y111 
prze-ds1:nvi1_'if" lt"' lll - r7.1 "' 1" rno żn;i: klC1 syk i1~ r11 ld 1-1:;ycyz1nu 10 ro roz1 1mit~ !) i\1: 
przt· z .sryl, polt:"g;1 11 ;:1 szc...:z1..·gó l11 1._•j vvk'·rno~ci 1nu zy.-1:. ... i lt~rnu i·o \'Viz1 1 ~1ln1 e z 1111 
się wi:JŻ•-', :1k ni .- w sensi•' cl os łow 1 i.'j iJ11 ,Lr;i•yi110~1·i oraz z:1111yk;u11u oi\· 
\;\' St"P ll t:"rii j~~o cz;:1sów. 

- Wlos1w do.fo,fndcze11ia z A-foznrle111 N e111yko Ko111d1isldc'!JO Io c/Joreogm(in 
i n11·/J sr1•11icz11y d o .. Cosi fr111 1111/f!„ 1daś11i<· i ..r:zrirodzif!f>l-i1-go j/N11 ·· nm;; 

ko111jx1zycja c/Jorrograjlcz110 11/1isr111n 11 • Sy111/011ir P. 11101/. \\"szyslkie ,, , l'<'fliizoc)<' 
ri.Yqżq si(' ze sn'llq by10111skq . jnki /) '/' ru c/J11 . !JC'S /11 , obmz11 / XHfj)()11indn 11111zyl.:o 
Mozarln? 

- T o j11ż s;J wyl::icznie 111oje ockzucia i wyobraż1·n i ~. Moz:1rt j1·st \V su1nlt
żywiołowowy , lecz wyważony z m<1 te11rn1ycz1q pr<'cyzj:J. _ksi spo111<111i „z11y 
i 1 1at11 rn ł11 y jesłi jego mu zyki lli e sprowadza sit; wył;j O.l li<' cło fonn y. 
Oczywi:k:ie, ni e tłu111aczy życia wpros[, ale je wyrnża z 11a1ur;;l11os<'i;1 i fi 11ezj;1 
idt-·;il11 ego zwi erci:1cli<i. Trzeb;i więc in sceni zow;ić obrn.y podporz:1clkow;111•' 
istocie' t,.. i 11111 z)•ki, lecz z mysi:} o żywych ludziach. Reszta jest kosti11111t·111. 

- ..(.'osiji11111111e" 10 OjJ<'m SZl'Zl'!Jń /110. Nodz oj bi/.Jclo/11 SCClliCZ!ll'!JO. S1111!1/(111/iflSI 
s/HZ<>cz11 e z dania co do 11Y11·1ości li/.Jre/111 - jedni 11z11n)IJ j e z n d oskonole. i1111i 
;;n 11/o11111e, IK> oż lnk 11if!fJ1·n1/!f/opodo/.J1/l' . 

- Opowia c1<11 11 się z;1 opini <J pierwsz,J. Uwai.;1111 , że W<1i ore111 zn;1 cz,1,·y111 1.- j opP1')' 
je-st rnkże świetne łibrell o , id,' alnie przysWj<Jce cło muzyki . .frsl to po prosr11 
pyszna, kl;isyo.1w ko!lledia .. A ż<· sy t11;1 cjc s:1 llieprawclopodohll,» c;cJ)•hy 
SlOSOW<I Ć tŁ"go rodzaj11 kryteria - ro sa1no 111 ożn a by ~ rz1a·il< Szekspirowi i jt_·go 
kon1f"cl ii 0111ykk. Ta opem ro po prost11 z11 '1kon1ita 1 sz:1mp~11 lsk:-1 z;1bllw:1, klórl:"j 
i s 1-o t ~ł polt:ga nc1 11i epr.awdopodobie1btwit>, ;:1 więc ;lkceptacji pewn~·i reau·.r1 1tH-·i 
111110 \V}' · 

- .\(7 zdo11ia. Ż<' o/Jem 111 jx1d 11-z&lvr/1 ·111 formy 11011i(1z11je do f(•o/m de//'r1r/P: obi<' 
/X1r/!11ie11io11e sobie jx11y 1oydojq si (! /.Jyi ~ 11101io11C'lka111i, k1ń1y111i Adf!mjl' 
/11ze11ro1n1• IJ1111 / 1(/imso. 

- Tak jest. Don Alfonso ro chi chocz;1,·y zz;1 p;irawanu deus --przc·ś 111i ew,·a , króry 
11 srnw ił 11a szachownicy fig11rki i bawi s i ę poszczególnymi uk ł ;1cłrn11i. Aktorzy 
prZ1:" Z dh1gi czas 1naj1 wrnżeni ~, iż .s:J poscaci:1111i St.1\'V€' rt~ 1111 yn1i , ni111 wr(•szci f" 
zori r 1ll11j:1 s i ę, że byli igra szk ą w ręłrn szydercy. 

- \Vlnki1de c/.Jodzi o r/011frdze11ie. że .Jak 1:zy11iq 11-szys!ldf! ··. \V ~)'Ili llJ'/>0dk11 

do/J11szczol11n jesl zunc:z11a sa~1/.Joda li ' lrnklnll'1111i11 ero1yzm11 . Czy 111oż11a 
o/.Jrf'Śfii' g mlfire 1<1 Sti'O/.Jody? {-/n11uszJ.:i f!llfrz 110 jJIZ}'kfOd rOZ<'!Jrrlf SjJl'Olq' !IO 
111e/J.:i111. m;zecbo/.Jec11:y111 loż11 ? 

- l.oże jest l1 1 zawsz,,. obe<:ll <" , t.•cz r;10.c j w domyśl <' . MoZiln z z~s:llł y 1111iłrnl 

cłos łownosci, lecz ł11bił drnżnić frywołno~ci~ . To zreszq słyd 1 oc' w 111u zycr, 

l 

HENRYK KONWIŃSKI 
inscenizacja i reżyseńa 
Choreograf, reżyser - od roku 1973 
związany z Operą Śląską , m rn 
etatowy kierownik baletu i choreograf 
(wcześniej solista w zespole Conrad'1 
Drzewieckiego w Operze Poznań
skiej). W dorobku kilkadziesiql pozycji 
- układów choreograficznych, reżyserii 
I scen tanecznych, w tym na scenie 
bytomskiej m. in. balety - .Stworzenie 
świata" Pietrowa, .Jezioro łabędzie" 
Czajkowskiego, .Coppelia" Oelibes'a, 
.Carrren" Szczedrina, .Harnasie" 
I .Slabal Mater' Szymanowskiego, 
.Siedem grzechów głównych' K. We
illa, .Królewna Śnieżka" Pawłowskiego. 
.Ad montes" - balety talrzańskie W. 
Kilara; opery - „Salome' Straussa, 
.Straszny dwór' Moniuszki, , Koście] 
nieśmiertelny' Rimskiego-Korsakowa, 
.Madarro Bulteńly' Pucciniego, 
„Ernani" I .Rigolelto" Verdiego. 

W dorobku również liczne realizacje 
w teatrach operowych Poznania, 
Warszawy, Gdańska, Bydgoszczy, 
Wroclawia oraz scenach muzycznych 

dramatycznych Śląska . 

ów nastró j kok ieterii i erotyzmu, ale jako rodza j gry. U Moz;ma ca ł y urok i.kwi 
właśni e w gran icach , których si ę nie przekracza . 

- Twif!rdz il, ż<' 11n111i('l11ości, 11a111e1 gwn/1ow1ie, 11ie powinny nig dy wz/.Jndzać 
11i esmak11 a 11111zyka, 11n1vc1 w żndnycb sy//wcjncb nie może obrażać 11sz11 

i 11111si sir podo/.Jnć /J0zos1njqc 11111zykq . 

- To ważne dla wlaściwego odczycan ia nie tylko zawa rtości librett<!, nie 
i partytury moza rtowskich oper. Takt, umiar, wdzięk gry i aluzji, ·~legancja, 
a jeśli rubaszność - to jednak dal eka od wulgarności. 

- Po se!'ii oper dm111a1ycz11ycb - Cosi .„, s1ooisla /Jlyskolka 11n 11iewi e/J.:i ZPSµ51. 

A okn z 11jc sir, że /.Jardzi<'j pmcocblo111ia 11iż „ Erna11i " czy „ Rigo/ello ". Komedio 

j PSl/onnq j ednak 1md11if!jszq.? 

- W tej operze mu zyk" jest rnk ruchliwa i musuj<Jca, że nie można, jak na przy
klad w „Ernanilll", uformowa<'. zbiorowe sceny i działa<'. potęgą sta tyczllego 
w istocie obrazu. Tu ni e ma długi ch fraz ani czasu na paretyczne fermaty. 
Tu każda num się skrzy i trzeba ro oddać plastyk<} n.1cl1u. A więc praca nad 
dernle111, filigranowa, przy użyciu delikatnych narzędzi. No i efekty komiczne, 
kró re zawsze wymagają szczególnego wysiłku. 

- Czy 111iPSza 11a 11 >ersjn 1eks1njes1 wzwiqzk11 z lym 1m/11y111 wyborem? 

- To zawsze probl em. Ze względu na brzmienie <irii w języku orygina lu 
śp i ewane bęcł>J po włosku. Natomiast recitativy, które są najśc i śl ej sprzęzone 
z a k cją i zawi erają to co szczególnie ważne dla intrygi i dowcipu, śp iewane 
będą po polsku. Chodzi o to, by widz wiedział co, dlaczego i z kim. No 
i śmiał s i ę rozumiejąc słowa . 

- A co reżyser ch e<' szczegól11ie 1vydo/.Jyć, podkreśli ć. jakie przesianie wynika 

z {X'IJ'/X'lii pod111ie11io11yr:b zn /0111ików? 

- Jak często w komedii, chodzi o ukaza ni e u l o111n ości nan.1ry lu.clzk iej 
i zmiennośc i drnrakrerów. Ale rnkże z;1znaczen ie wielkości przf-l>aczen 1a, bo 
i to l iczy się w lllił ośd wysrnwionej l ekkomyślni e n;1 próbę. Na szczęśc i e 

wszystko dobrze si ę koriczy, bo i o ro chodzi. 
Rozmawia/: TADEUSZ Kl}ONKA 



MOZART 
~ alzburg: 27.0 l. 1756, urodziny - Wiedert 5.12. 179 1, nagła ś m.ie rć 

w okoliczności::ich tajelll11iczych. \'il tych mmach zalllyk::i się jedna 
z najbardziej niezwyklych biografii twó rczych w c 1lych dziejach, któ ra 
zawsze fascynowała - od najwcześniejszych bt życia, gdy jako 
„Wunderkind" W olfgang Amadeusz l'vloz:ll1 W\drowal po Europie -
a i dzi.~, po dwu wiekach wzbudza uczucia podobne. 

N ie cl oży l trzydziestego szóstego roku. Ko lllpo nowal lat trzydzieśc i 
i czy niJ to, mi1110 kaprysów przeznaczenia, z systema tyczną pasj:). 
Poraża ogrom wysiłku twó rczego - teka llloz:i nowsb obejmuje, 
według katalogu Ludwika von K6chel , znacznie ponad sze.~ć'se t dziel. 
S<! w tym wykazie zarówno rzeczy dojrzale, j;1k t eż drobiazgi tworzrnw 
przez dziecko, od cyklu menuetó \V pocz;iwszy. Przebzy świadcz:), że 

jeszcze wcześniej, wkrótce po tym, gdy towa rzysz;ic ćw icz:1cc j grę na 
klawesynie siostrze Na nncrl poznawać zacz:1 I podstawy muzyki , 
prólJow::il Wolfgang twórczości i to od 1:1zu w ::imbitnej formie koncertu 
klawesynowego. N ie dobiegi wtedy nawet l::it sześciu. \'(/ dwimasty111 
rok11 pisze pierwsz:[, nic do pominięc ia jed n:1k w perspektywie historii 
teat ru lllllZycznego ope rę . N iespełna trzydziesto letni jest :iutorem 
„Wesela Figara ", „Don juana ", „Czarodziejskiego fletu ". 

DZIECl<O ZDOBYWA ŚWIAT 
~ jcicc ;11tysty, Leopold, był równ1ez muzykiem. Uczył 
\::.I w Kapellknabcn Institut w Salzburgu, komponował sylllfonie, 

ko nce rty, forllly kameralne. jako skrzypek wycia! szko lę gry na 
tym instn1111enc ie. Przybył tu z Augsburga, wywodził s ię z rodziny 
rzemieślniczej , doszedł zaś do godności wicekapelmistrza o rkiestry 
ksi:1żęcej! j edni biografowie widz:i w nim ideał ojca przck::izującego 
siódme111u dziecku, Wolfg:rngowi, w szystko, co osi;ig1qł w sztu ce 
kompozycji i wykonawstwa. Dla syna jest to świetny punkt wyjścia, 

darowane dziedzictwo a1tystycznc nie tylko w talencie, ale i w nagro
madzo nym doświadczeniu !lluzycznylll. Inni os:iclzają Leopo lda 
surowiej, postrzegając w jego sposobie kierowania synowskimi 
zdolnośc iami postawę „ re ntie rską ": ci<igle podróże i popisy przed 
możnymi ówczesnej Europy n:iclmiernie zużywają siły dziecka. Bardziej 
szlo, przynajnmiej z pocz;:itku, o se nsację niż o muzykę. Czy istotnie 
w nadużyciu sil witalnych mieśc i s ię z:il;1żek przedwczesnego 
wygaśnięc ia lllo zanowskiej energii życia , a wreszc ie i przyczyna 
tajemniczej, ś mi t> rt e lne j cho roby, która przetnie pracę nad „Requiem" 
pis:1nym - sa melllu sob ie? 

Najpierw było Monachium i \Xlieclerl - a tu występy wraz z siostr;i 
Ann;:i -M;Hi<! przed cesarzem Franciszkiem I. Później przez mi;1sta 
niemieckie odbywa 1\fozar1 drug<) podróż - do Paryża, gdzie w rok11 
1764 ukazuj;! s ię drukiem pierwsze jego sonaty. Dalszy trop wiedzie 
do Lo ndynu i do Ho landii , sk:1d przez Francję i Szwajcarię wraca 
kompozytor do rodzimego Salzburga. Mó wi:1c tyle kroć 
o „samorodnośc i " mozartowskiej muzyki , w k1órej wysilek kreacyjny 
pozostaje jakby niedosłyszalny , pamiętajmy o studiach, jakie 
podejmowal Mozan wlaśnie w Salzburgu, trawi:1c podstawow e dzieło 
kontrapunktyczne J J Fuxa: „ Drogę cło mistrzostwa" - „G radus 
;:ie[ Parnassum". I znów Wiederl, tym razem bez powodzenia. 
I na powrót Salzburg; teraz obejmuje anysta pos:iclę w kapeli 
arcyksiążęcej, zatrudniającej także Leopolda. 

W A. Mozart 
w wieku !Jt 6. 
Rozpoczyna się 
czas wielkich 
koncertowych 
podrózy po 
Europie 
cudownego 
dziecka 

Szczególne znaczenie przyp i s;ić na leży poclróżo lll włoskim, 
zwl:1szcza pierwsze j, w ro kl1 l 769. Zapisuj•ic z pam.ięci wieloglosow;1, 
wykonyw:11q w Kaplicy Syksty11skiej w Wielkim Tygod niu pa rtyturę 

wukalrq C. Allegriego, stanowi;iq wyl;1czność Sykstyny, dow iódł 

Mozan wyj;1tkowego słuchu i umie jętnośc i skltpienia. Papież ho noruje 
\\/o lfganga, dziecko przec ież, o rderem Złotej Ostrogi. \'il wieku 
czternastu lat zostaje ko mpozyto r członkiem „Accaclemia filarmonica" 
w Bolonii. 

N ieprze1wane powodzenie, zaszczyty, z;imówienia muzyczne. 
l studia ko mpozyto rskie u Padre M;:i1tiniego, u c hodzącego podów czas 
za naj'l-vyższy w twórczośc i i teorii autorytet. Mapa z liniami wędrówek 
zagęszcza s i ę .. leszcze lat parę i rozpocznie się czas niepomyślny 
wolnego artysty, kt ó 1y zaplac i wysok:1 ce nę za clokon;ine \vybo1y. 

SYNTEZA STYLU EPOl<I 
zięki ojcu i rozjazdom poznaje Mozart , co należal o, 
z tradycji o raz ca hi aktualność nu n ów mu zycznych, 
sprawdza i krystalizuje swą od r\bność twórcz:), umacnia 
s i ę w technice ko mpozytorskiej, określa estetycznie. 

Wybór, jakiego musiał dokonać, nie był łat>vy: należało znaleźć s i ę 

pomiędzy p::iryskim stylem roko ko i cstetyk:1 ga lanterii rodem ze szkoły 
berlir\skiej. wybrzmieni;1 mi barok11, innow:1cjanti lllannheimczyków, 
ntiędzy opeq wioską i fr:mcusk;1, zwolennikami N. Picciniego i Ch. \Y/. 
Glucka, w tym wszystkim zaś nawiązać wreszcie do źródeł rodzimych, 
z ich podłożem ludowym - i ukazać siebie „jedynego" . Zapewne nie 
jest muzyka Mozana wolna od któregoś ze wskazanych śbdów, 
zwbszcza włoskic h , południowych. Co więcej - a1tysta jakby nie 
pragn;1 l i nie potrzebował s ię z tego kręgu wyzwalać. ChJon11ość 

ko mpozyto ra wydaje się ogronu1ie rozlegla , indywidualność wszakże 
ka:wla mu wszelkie nawi:1zania i inspiracje trawić i przekształca ć. T:ik 
pow stab synteza pewnej konwencji: stylu epo ki. 



Rodzin::i kompozytor::i - sios tro kompozytom Ann::i -Mm1::i („N::innerl") 
i ojciec Leopold . Na ścianie - portret matki Anny 
Obraz Johanna Nepomuka della Croce, 1780-1781 

C zas zatarł XVIII -wieczne spory o „ muzykę no w <(, pisane 
dziełami, uogólni! nawet różnice technik kompozytorskich. 
Nazywamy to teraz konwencją albo stylem klasycznym w jego 

kilku fazach. Stylowi temu Moza 1t właśnie, w utworach najdo jrzalszych, 
d;il przykbd bodajże wyrazistszy niż „dwo rski" jeszcze Haydn, 
czy monumentalny, d<!Ż<JCY wprost kll „obiecanej ziemi" romantyzmu 
Beethoven. 

Być może, to ów ko nwencjonalizm by! n.ie najnmiej ważn:1 

przyczyn:) , iż w tak krótkim czasie stwo rzył Moza1t tak wiele. Powód 
drugi wyznacza ogronma s prawność rzem..iosla, a równocześnie btwość 
komponowania , co wychodzi tu akurat na to samo. Dla przykładu : 
uwe1tura „ Don .Juana" powstała w jedmi noc. \'i/ ogó le zadziwia tempo 
sklaclania nawet bez l>rlllio nu partytur symfonicznych, 
a i operowych, znacznego przec ież rozmiaru. Ale czy z:.tpis nie bywa 
często prostą formalnośc ią , uchwyceniem muzyki już prze myślanej , 
przeczutej i, w pam.ięc i , gotowej? Zresztą nie zawsze jest tak ,,latwo": 
w dedykacji sześciu kwa1tetów dla Haydna przyznaje Mozart , 
iż stanowi:! one efekt „długiego i mozolnego wysiłku " . 

Transpozycja dozna1} psychicznych i perypetii życiowych 
w wartośc i estetyczne jest procesem o ogronmym stopniu zlożenia, 
dokonuje s ię zaś poprzez wiele faz pośrednich. Dlatego to, jak 
s:1dzimy, tyle dziel „nie wiąże się " z dotkliwymi nieraz 
doświadczeniami Moza11a, zachowuj;:icego najczęśc ie j - jak to odbiera 
Jach..imecki - „pogodny liryzm .' .. atmosferę pokoju o jasnych stiukach 
i delikatnych mebelkach", poclczns gdy „to, co się za oknami dzieje nie 
dotyka nas wprost". 

Pogoda, jasno.~ć. to n lekki , wytwo rny, a niekiedy - jak 
w serenadzie „Muzykanci wiejscy'' - przeksztalcaj:JCY ż:1n frywolny 
w rubaszność: sztuka bezpretensjonalna , prawie okolicznościowa - oto 
również perspektywa dla Moza1ta. Ale rzecz jest w czymś innym: 
w dźwię kll sa mym, w o lnym od :megdoty nawet wówcz;1s, gdy nacisk 
trudów cod ziennych ujawni w . muzyce nutę bólu i nie natrętny , 

moza11owski sprzec iw. 

MISTRZ FORM wszysTl<ICH 

& 
c i;igu trzech o kresów twó rczych obejmuj:Jcych po lat 
dzies ięć stworzył Moza rt c- pokę. \Y/e wszystkich 
rodzajach powiedział słowo własne okreś laj:1ce stylistykę 

dojrzałego klasycyzmu. Znaczna czr;-ść badaczy pierwsze11stwo wa1tośc i 

przypisuje dziełom scenicznym. S;1 pośród nich formy najrozmaitsze: 
opera buff:i i seria, singspiel, komedia muzyczna , drama giocoso, 
widowisko fantastyczne. O dpo wiednio różnicuje się t:ikże lc111.1tyka 
litera cka: „Uprowadzenie z se raju ", „ \\lese le r:igar:1", „Don Giovanni", 
„C:zarodzicjski fl et " - o to najcz<;>śc ic j wystawiane z szesnastu o per. 
l ltwo rom religijnym przewod zi 11ko1kznrw przez r:. Si'rssmayera 
„Requiem". Uopelni:1j:J tego z:ikresu lit :1nic , motety i msze, któ1ych 
zost;1wil i\lozan pi<;>tnaśc ie, z dwiema najznamienitszymi : w C-clur -
„Korona cyjn:!" - i w c-moll. Dopowiedź scenicznej muzyki stanowi<! 
po nil·k:Jd arie , duety i terce ty koncertowe; dodajmy jeszcze twórczość 

k:rnl:1tow;1 i pil'.fo i. Osobne miejsce w hist o rii muzyki zaję ło ponad 
czterdzidci sy111fcmii. prz«szlo trzy dzksi:J tki diwe1ti111ent i se renad. 
Szczcg<'> l11ie jszc upodoha11ic znajduj:! t:1k:t.e wspólcze.śn i słu c hacze 

w -„1\l:ilcj 1m1ZVlT 11ocnc j". lkjestr zawicr:t dalej cztcrdzit•ści pięć 
konccrt<iw , g l<'>wnil' n:1 foit< ·pi:111 , :ile t:1kżc na skrzypce. tlet , klarnet, 
f:1got, r(>g o ra z n:1 clw:1 i trzy inst n1mc nty. i\luzykę kamer.1lri;i wypełnia 
pię<' kwi111l'tów , clwadzi1·.~c ia sześć kwart etów, osiem trió w , 
czterdz i t· .~c i clwi l' sor1aly skrzypcowe. kompozycje pianistyczne, w tym 
sk'cl t·1111nścit' son;ll, ul wory na czt e1y r<;> ce i duety fon epianowe. 

Źn'idl : 1 niżni:1 si\ nieco w liczbach, prawd:1 istotn:1 pozostaje 
ro7.r11i :1r pr:1,·y j11ż ni<' tylko twó rczej, ale po prostu fizycznej. jak;! 
\\'ykon:d ,\loz:111 zapisuj:!C 1:1k rozległy obszar muzyczny, ktc'irego 
l>i<'g111 1:111 u ::-:1 widkit' cy kle wokalno-instrumentalne i dzieC i<;'<e 
ll t<' rH1 1·I\ ', :1 w k1<'>ry1n j,·st 111il'jsce nawet n:1 ciekawostkowe clzi.ś 

„e kspery 111t• nt y" cll:i n1u zyczrwgo automatu czy harmoniki szklanej. 
i\' ie jl'cl110 swl' clziL·lo 1\l uz: t11 wykon:1l. li~·cl:t c przecież nie tylko 

obdarzony m zdo i 11ośc i : 1111i i111pru wizatorskimi kompo zy1orem, :1 k 
i odtwrirq o wysokim s1o p11iu umil· jvtno.~c i w grze na inst111mentach 
klawiszowyc h i smyczkowyc h. 

Zawsze duskon:tk w rzt> 111io.< l1', pos i;1cl:1 dzido 111oza11owskie 
jednak wyraźrq hie rarchię, mic rzo m1 takimi kryt eriami, j:ik siJa 
inspir:1c ji , Oiygin: !lno.5ć, rys osobisty. Moza11 - „geniusz sa morodny'' -
dojrzewa muzycznie pr~·clko , j:1k krótko żyje. ale przecież jest to 
C' w o I 11 c j a , rodzaj samo.~wiadomości kompo zytorskiPj i twórczośc i 

k1ytycyzmu . \'(iszystko tu dokonuje sio;.· nie s:imym t:tlentc m. ll'cz i wol:J, 
llil'UStannym ru chem myś li. 

ARTYSTA WOLNY 

rocllly jeszcze do biografii - po re fle ksję naci rzekomą 

ukbdnośc i :1 n1oz:111 owskicj muzyki. Czyż jest uklaclny 
człowiek , któ ry nliał śnli:iłość ze1w:1ć libe ri ę c ierpliwie 

jeszcze donaszan;J przez Haydna? \'\/ roku 178 l dojrzewa ostatecznie 
myśl o odmowie służby muzycznej u księcia Salzburga, arcybiskllpa 
1-lieronima Colloredo. Którego.< dnia naprzeciw strojnego mocodawcy 
staje nie upiększony legenclr1, nie poprawiony po1tretami, kompozytor 
- według listu sinst ry - „niski , o bladej, oliwkowej cerze, pospolitym 
wyrazie tw:1rzy i niepozornej post:ici " . Docbjmy za współczesnym 

psycho logiem (Li Senne): typ „neru1owca ", emocjonalny, 
lecz potrzel>uj<!CY do działania silnych pobudek zewnętrznyc h , 



odznacza jący się reakc jami raczej 
powolnym za to t1wałymi. Dialog by! 
treściwy i ost1y. W czasie niezbędnym 
do wygłoszenia kilku zwięzłych zcbil. 
tyle kroć przedtem upo karzany. 
a bardziej niż ktokolwiek św i:1dom 
swoich wa 1to.<c i, sta l s i ę Moza11 
kompozytorem wstępującej społeczno
śc i mieszcza1\skiej - w muzyce by! nim 
już zapewne wcześniej. Uwalniając s ię 
od przewagi Colloreda wyzwolll 
muzykę z kamerdynerstwa , z zaw is ło
ści od gustu możnowładcy, przygo
tował wolność Beethovenowi. Utrzy
manie nwją mu teraz zapewnić lekc je, 
koncerty, zamówienia. To nic, że uka
zała się owa społeczna śmfałość 
za trudna: w sfe rze godności by la 
przełomem. 

Na dziesięć ostatnich lat wi:1że 

s ię Mozan z Wiedniem, sk;1d wyjeżdż:1 
już tylko do Pragi i miast niemieckich. 
Żyj;1c w Wiedniu zbliżył s ię do .Józefa 
Haydna, przedtem już styka ł sic 
z Gluckiem , Cannabichem, Piccinim. 
Sanunart inim i wieloma innymi 
rozmaitej mia1y. S;1 to l;ita szczytowych 
os iągnięć choć pe łne l rosk 
i kłopotów życ iowych . Lecz ani 1\:1 
chwilę nie zaważy to na jego muzyo ·. 
obejmuj<JCe j ws z y s t k i e gatunki 
i formy ukszt a łtowa ne w tamt ej epoce. 

Biograf zamierzaj:1cy vie 
romancee o Mozarcie łatwo z1ni cśt'i '" 
życie i dzielo w praktykowany przy 
takich sposobnośc iac h pisa rskich 
schemat: muzyczny do m. cudovvnc 
dziecko, talent wcześnie ohudzonv 
i wykorzystywany„. Powodzeni'" 
wojaże, milostki. Jest i w ie lkie uczucie 
do śp iewaczki , Alo jzy Weber, 
poc hodzące j z rodziny, która wydala 
kompozytora tegoż nazwiska, K:1rula 
Marię. jest coko lwiek rozs:1dn(' 
małże 1lstwo z jej siostq Ko nstancj:1. 
Jest też, na przemian z zaszczytanti, 
coraz częstsza a tak ludzk:1 ko med i:i 
o mylek. Ostatni obraz to kilkuosohow\· 
ko ndukt , rozchodz;1cy s ię puśr<i<I 
zaw iei śnieżne j. Do wiede1iskiego 
cmentarza Sankt l'vlarx dotrze Muza11 -
jego c iało - jedynie w towarzystwie 
urzęd1tików ża łobnych , by spocząć we 
wspó lnym grobie, bez nazwiska. 

RYSZARD c;ARBY.~ 

Zona W A. Mozarto - Konstancja 

Kompozytor z synem Karolem 
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Plokot z wiedeńskiej prapremiery . To znamienne dla tamtych czosów -
Imię i nazwisko kompozytora na dalszym plonie 

CUDOWNA BAŃKA MYDLANA 
rzecia opera napisana we wspólpracy z librecisc:i Lorenzo 
da Ponte - i podobnie jak tamce genialna. Lecz „Cosi fan rutce·, 
opera buffa w najczystszym stylu, nie miała oparcia w uznanym 
arcydziele scenicznym. „Wesele Figara· co jednak rzecz osnu ta 
na zjadli wej komedii Pierre'a Beaumarchais, szcuce o niezwykłym 

podówczas wzięciu. Podobnie „Don Giovanni " (.Don Juan") powstały 
na kanwie sławnego dramatu Moliera (wcześniej scal się tworzywem opery 
Giuseppe Gazzanigi pod tym tytu łem, wystawionej w 1787 roku we Wiedniu). 
Tym razem w e współpracy z wziętym librecisc.1 powstał utwór nie związany 
z żadnym literackim pierwowzorem, do którego treść została zaczerpnięta 
z aurenrycznego ponoć, pikantnego zda rzenia z życia w i ede r~skiego środowiska 

oficerskiego . 
To, że „Cosi fan turre· okaza lo s i ę dziełem najwyższej próby jest przede 

wszystkim zaslugą kompozytora; świadectwem miary talentu dramaturgicznego 
Mozarta obdarzonego instynktem idealnej formy - ni eza l eżn ie od roli librecisty, 
który dostarczył kompozytorowi swój najl epszy teksc. Wysoko oceniając wkład 
aurora libretta, Al bert Einstein, b iograf Mozarta stw ierdził, i ż w tej najbardziej 
buffo z oper buffa dostrzec można tvszrdzie jego osobiste zaangażowanie w losy 
postaci („.) dlatego, że był wielkim dramaturgiem, a nie tylko wielki111 111elodystq. 
W efekcie powsta ła opera, która zdaniem Einstein a niczym cudowna batika 
mydlana 111ie11i sir barwami b11jfo11ady, parodii, autentycznego I tmagl1101m11ego 
11 cz11cla, a jednocześnie właśnie ów dramaturgiczny zmysł różni tę najbardziej 
włoskq z tvszystkicb włoskich oper Mozarta od innych dziel w rym gatunku. 

CZAS ARCYDZIEŁ 

rzy wymienione. opery Mozarta to dzie ła wielk iego cyklu wiedeńskiego, 
który otwiera .Uprowadzenie z seraju" (1781) a zamyka .Czarodziejski 
fl et" (1790). Osiągnął w nich pełną syntezę stylów, form i środków 



ope1y osiemnas10- wiecznej, stwarzając 

wzorzec absolutny a przy rym zamknię1y 

opery klasyczn ej. Jednocześnie każde 
z rych dziel jest nieporównywalne 
z sobą, przyna l eżąc do odrębnego ganm -
ku . r pomyśl eć, że powstały jakby mimo-
chodem, w czasie niewiarygodnie krót-
kim. Wspaniałą uwer turę do „Don Giovan-
niego· napisa ł Moza rt w ciągu kilku godzin 
w noc pop rzedzająq prapremierę. Lecz do 
jego twórczości nie można stosować 

,Judzkich miar". Na przykład obliczono, 
że samo przepisanie przez wytrawn ego 
kopistę wszystk ich dziel Mozarta zajęło 
by więcej czasu ni ż życie kompozytora, 
które rrwalo za ledwie 34 lata. 

Każda z oper wiedeńskich lat 
Mozarta to a rcydz i e ło gatunku. Otwi erające 

ren blok „Uprowa dzenie z seraju" jest 
pierwszym niemiec ki111 singspielem, 
od razu podnie sion ym na szczyry 
arryzmu. Z koki „Wesele Figara" ro 
brawurowa komedia charakterów o mis-
trzowskiej charaktery Lorenzo da Ponte sryce postaci. „Don 
Giovanni" natomiast, określ ony przez kom-
pozytora jako „dramma giocoso· (weso ły dramat) jest tragifarsą o 1ysach 
monumentalnej tragedii. „Cosi fan tutre· jako opera buffa to a rcydzi e ło formy 
o krysta licznej strukturze. Wreszcie „Cza rodziejski fl et" jednocz.1cy ele111en1y 
fantastycznej ba śni i symbolicznego moralitetu olśniewa muzycznym przepychem 
oraz bogactwem form i nastrojów. Nie ma opery podobnej, któ ra sama dla siebie 
pozosta je wzorem. 

Wszystkie. te dzie ł a, stanowiące ukoronowanie twórczości Mozarta 
na gruncie opery powstały w czasie, gdy ko111pozytor już w większy111 stopniu 
111ógl decydować o wyborze rematów, współpracując z autorem, który zna się 11a 
teatrze. Tak by ł o w przypadku Loren za da Ponte oraz Emanuela Schikanedera, 
z który111i pozostawa ł w śc i s łym porozumieniu . Wcześniej p i sa ł opery 
uzal eżniony warunkami zamówienia. Stworzony na zl ecenie ks i ęcia 
bawarskiego, Karola TI1eodora, „[domeneo, król Krery" 111ial jednoczyć arie 
w srylu włoskim z wystawną widowi skowością na wzór francuski. r taka opera 
w roku 1781 weszh1 na scenę monachijskiego Residenzthea ter. 

Zaledwie 25-letn i kompozytor jest już wówczas autore111 pokatnej liczby 
oper. Pi erwszą napisa ł o jeszcze „cudowne dziecko" objaw i ające już w 10 roku 
życia (w dorobku m.in. 3 symfonie') zamiar pisania dla sceny. I wkrótce - nie 
licząc wcześniejszych prób - powstanie oparta na jednej z komedii Goldoniego 
pt. „La finta semplice" - opera buffa w 3 aktach z uwerrurą i 26 numerami, 
napisana przez 12-letniego chłopca na zamówienie cesarza Józefa IT. 

IDEAŁ HARMONII 
okresie lat 1770- 1775 pisze Mozart 6 oper pod rz.1d - co roku 
nową. jednocześnie odbywa wyczerpujące podróże muzyczne i 
ko111ponuje niezliczone utwory we wszystkich możliwych 

gatunkach. Sam przy rym nadzoruje wykonania i p rowadzi prapremiery 
przechodząc wszystkie szczeb le wtajemniczenia w rym arcytrudnym gatunku. 
Probl em opery nie stanie si ę jednak kwesti ą gł ębszych rozważań popartych 
własną teorią, choć pewne wypowiedzi z lar pótniejszych można przywołać, 

bardziej jednak o charakterze ogólnych zasad. r tak, już w okresie wi edeńskim, 
w liści e do ojca wypowiada s i ę na remat rela cji słowa do muzyki, pisz.1c, i ż w 
operze poezja musi być córkq całkowicie poslusznq muzyce. Stwierdza ta k że, że 

namir.tności 1wwet gwałtown e, nigdy 11ie powi11uy wzbudzać niesmaku, 11uąyka 

11awet w uajstraszniejszycb sytuacjach (dramatu ) 11igdy 11ie powinna obrażrrć 
uszu, tylko zawsze musi się slu.cbaczotvi podobać, czyli zawsze 11111si pozostać 
muzykq . · ·• 

To ważne stwierdzenie, któ re 
wyjaśnia dlaczego nawet w najtrudniej-
szych latach, gdy Mozart szamoce się · 
mirdzy trwogq 11adziejq, nigdy oso-
biste tragedie upokorzenia nie zmą-

cą jego muzyki , ni e przenikną do n iej 
bezposrednio ciqżą c nad barwą i materią 
dźwięków. Wynikało ro z rozu111ienia pięk-
na w karegoriach wzniosłej sublimacji 
i hannonii un ika jącej skrajn ości. S łu szn i e 

stw i erdził Hipolit Taine, że w tej 
mu zyce nikt 11ie kimnie i nikt sif! nie 
śmieje - uśmiecha si ę, 11awet gdy Izy 
sqsiadujq z 11ś111ie .G 0 .'..U Jł .il..11 'l„.!1 'j"j' Ji cbem . Gdy Mozart j est 
wesół, nigdy nie --.._ ~ .....,_ " - ~ :--.... przestaje być szlacbet-
11ym . To uie jest ~·t\lv,n11 <)11ft~1 in but _otf1 ~ 111i/oś11ik u.ciecb ani 
leż zwykły epiku rej !', ,„fe, ,/,, , . 71:,;; //,, _ czyk blyskotlirvy jak 
Rossini . Ou nie drwi "-- (' \' ' :-:--..._ ' ' bynajmniej ze srvycb 
11 cz11 ć i uie zadowala -~·'Hi \:_rmuafi'1 ~ sif! pospolitq mdościq . 
Docbodz i do 11i<') orf - -" - ,,;-:. "

1 

' ' cznsu do czasu, 
ponieważ dusza j ego - ~'1~.A..~~. j est gi(Jtka i po11ie11l(lż 
w 1i:ielki111 artyście, jak w pełnym 
instr11111e11cie 11ie brak żadnej stnmy. 

Slowa re szcze Wyci;:ig fortepianowy gólnie celnie odnoszą 
się do ostam iego sp orz;:idzony przez Mozarta dzi es i ęciol ecia życia 
Mozarta: szczy10 wycli lat twórczości, 

d1 oć naznaczonych wieloma przeci wności ami , biedą i poniewi erk ą. lmponuj~1cy 

jest jednak dorobek rego okresu poci względem il ośc i utworów 
i form wypowiedzi: od kompozycji instrumentalnych i wokalnych mniejszego 
rormatu, po symfoni e, koncerty, msze i opery. j est to czas pełnej krystalizacji 
srylu o własnych niepowtarzalnych rysad1, który jednoczy w sobie wszystkie 
elementy muzycznego dzi edzictwa w służbie idealnej harmonii 1vyraz u i piękna . 

To lata po zerwaniu z arcybiskupem sa l zbu rskim hr Hieronimem 
Coll oredo, gdy nHastający sprzęciw przerodzi się w bunt i wypowi edzenie 
słu żby związanej z uza l e żni eniem i pozycją dworaka. Jest Mozart pierwszym 
a rrystą wolnym i ni eza l eżnym , który - zdaniem Paula Bekkera - jako pierwszy 
daje szluce bezpośred11i obraz swej osobollJOŚci i swoicb idei. Osiada w Wiedniu, 
żeni się z Konstancji) Weber i za kłada rodzinę . Jest rok 1781: i pozostało 111u już 
tylko IO lat życi a - najwspanialszych w twórczośc i. 

CZYSlY ŚMIECH 
o dziel ostatni ch nal eży opera buffa w 2 aktach napisana na prze ł omie 

lar 1789-1 790 pod opisowym tytu łem w srylu tamtej epoki, 
zawi er-J jącym i srorę treśc i ora z przewrotny mora ł : „Cosi fan tlme ossia 

La scuola degli amanti" - „Tak czynią wszystki e, czyli Szkoła kochanków". 
Trzecia opem stworzona we wspó łp racy z Loren zo da Ponte powsta ła 

na zamówienie Józefa rr, który opowiedział li breciśc i e zabawną hi sto ri ę 111iłosną, 

która wydarzyła się pon oć w stolicy cesarstwa . Te111at ten musi a ł zafrapować 
Lorenza da Ponte, któ remu awantury miłosne nie były przec i eż obce. 

Emanuel Conegliano, bo takie było jego pierwotne imię i nazwisko, 
pochodził z żydowski ej rodziny, która przesz ła na wiarę katoli cką przyjmując 
na zwisko b iskupa-protek tora. Urodził się w miasteczku Ceneda w pobli żu 
Wenecji i za namową o jca odbył studia teologiczne uzyskj.!jąc świ ęcenia 

kapla11ski e. j ednak radykalne pogl ądy, które głosił oraz pocią g,. c\o. kobiet 
spowodowa ły, że zosta ł wygnany z Wenecji. Na dłuższy czas osiad ł ~-D\'eini e.. · 
jako nauczyciel retoryk i i mu zyki, późn i e j pojawi! s i ę w Wiedniu, gdz1e dziękr 
Antonio Salieri emu, któremu dostarcza li brett, zyska ł nawet ina·atny tytuł 
cesarsk iego poety tea traln ego. Lecz już ni ed ługo był o 111u sądzone pe łni ć rę 

funkcję . Na stępca Józefa rr pozbawia go dworskiej posady a gdy ujawnia si ę 
fakt, że ro Lorenzo da Ponre jest autorem pamfl eru na cesa rza , Leopold lT 
nakazuje mu opu ści ć Wi ede1i. Dalsze jego losy są burzliwe i nie wolne 
od licznych upadków. Osiada w Londyn ie, skąd ścigany przez wierzycieli ucieka 



Premiera .Cosl fan tutte" w Operze Śląskiej w 1957r. Kierownictwo 
muzyczne - Włodzimierz Ormlckl, Inscenizacja I reżyseria - Peter Neltsch, 
scenografia - Tadeusz Grylewskl. Na zdjęciu od lewej: Zofia Wojciechowska 
- Dorabello., Irena Ligocka - Desplna, Natalia Stokowacka - Flordlllgl 

do Ameryki, gdzie też wiedzie 111u się różnie. Umiera po dlugim życiu 
17 sierpnia 1838 roku. jest nędzarze111, który - podobnie jak Mozart - spocz.1 ł 
w bezimiennym grobie. 

Lorenzo da Ponte, w roku 1789 u szczytu powodzenia, człowiek o bujny111 
te111peramencie i pełen fantazji, dostrzegł w podsuniętym przez cesarza 
pikanmym re111acie tworzywo na operę w nastroju sza111pariskim. Mu zyka 
Mozarta usk rzydliła remat a jednocześni e odrealniła sytuacje w stylu brawurowej 
opery buffa, której istot.1 jest sam żywioł pysznej zabawy. Praca nad operą trwała 
niewiele tygodni. Partytura jest gotowa w grudniu - i niebawe111, 26 styczn ia 
1790 roku odbywa się prapre111iera w wiedeński111 Burgtheater. Sukces znaczny, 
choć nie na miarę wartości dzieła. Być może drażnił frywolny temat, a także 
szyderstwo zawarte w tyrułe i licznych podtekstach. 

Czysty śmiech, musu ją ca zabawa , błysk operowego klejnotu . A przecież 
Mozart pisz;ic „Cosi fan rutte" znajdował się w polożeniu niezwykł e trudnym. 
Jego syruacja finansowa była tak fatalna, że musiał wystawić weksel niejakiemu 
Heinrichowi l..ackenb;1cherowi za pożyczenie 1000 norenów. Zobo11Jiqz11ję sif! -
napi sa ł - m oicb spodkobiercólll i potomkólll lmpitnł ten pożyc.zkodnwcy ... z1m·ócić 
po t1ply11Jie dllltt lat... Din zabezpieczenia zostawiam... moje 11Jszystkie 
rncbomo:.'ci ... 

A przecież w żadnym momencie pracy sytuacja osobista kompozytora nie 
zaważyła na klarownośc i i błyskodiwośc i nowego dzieła. 

NA BYTOMSKIĘJ SCENIE 

™
Operze Sląskiej „Cosl fan rurre· dwukromie pojawiło się 

w reperruarze. Pierwsza premiera odbyła się 19 stycznia 1957 
była dziełem Włodzimierza Ormickiego - kierownictwo 

muzyczne, Tadeusza Gryglewskiego - scenografia oraz berlińskiego reżysera 
Petera Neitscha . W premierowym spektaklu wystąpili: Natalia Srokowacka -
Fiordiłigi, Roma Wolir1ska - Dorabella, Irena Ligocka _: Despina, Tadeusz 
Swied1owicz - Guglielmo, Frnnciszek Wareck i - Ferrando, Jan Łukowski -
Don Alfonso. Było ro przedstawienie wysokiej klasy, wykonawczo świ etne, roreż 
spektakl po pewnej adaptacji został zaprezentowany na szklanym ekran ie. 

I 

.Cos1 fa.n tutte" w Operze Śląs kiej w roku 1971 . Kierownictwo muzyczne -
Napoleon Siess , inscenizacjo. i reżyseria - Olga Lipińska, scenografio. -
Małgorzato. Spychalska, ruch sceniczny - Henryk Konwiński , Na planie 
pierwszym - w ś rodku : Eligia Kłosowska - Dorabello., Izabella Jasińska -
Flordiligi W głębi : Jerzy Sypek - Don Alfonso. 

Wojcied1 Dzieduszycki 1rznał ro za wydarzenie . Transmisja „Coslfnn tufie" 
- napisał w Odrze z cze1wca 19'i8 roku - wywołała duże zai111ereso11Ja11ie 11Jśród 
telmlidzólll z en /ej Polski, którzy zasypują 1ełe11Jiz)f! kato11Jlcką gra/l/.lacyj11y111i 
/Istami. Spektakl nie osiągn;ił jednak tej liczby przedscawieri, której nal eżało s i ę 
spodziewać i poprzestano na 37 prezentacjach. 

Po rnz wtóry „Cosi fan rurte" weszło do repertuaru w 1977 roku (premiera 
8 styczn ia ) pod kierownictwem muzycznym Napoleona Siessa, w inscen izacji 
i reżyserii Olgi Lipiński ej przy współudziale Henryka Konwińskiego (ruch 
sceniczny) oraz Małgorzaty Spychalskiej - scenografia . Obsadę premierową 
stanowili: Izabella Jasińska - Fiordiligi, Eligia Kłosowska - Dorabella, Marek 
Motdzierz - Guglielmo, Jan Kunert - Ferrando, Krystyna Neumann - Despina 
i Jerzy Sypek - Don Alfonso. 

Przedstawieni<" 111ialo znakomite recenzje. Wysoko podnoszono zalety 
reżyserii Olgi Lipińskiej, której operowy debiut okazał sil' obiec11jqcy; klimat 
przedstnutienia jest 1troczy n lflle1pretncje aktorskie 11Jydobyly wszystkie wnlo1y 
komiczne. Józef Kański n ajwyżej stawia I jednak przygotowanie muzyczne pisząc 
(„Ruch Muzycwy", nr 7, 1977): O tym, że Napoleon Sless jest ś11Jle1ny111 
kapef111istrze111 wiadomo było 11ie od dzisiaj ( ... ). Mimo to jed11nk 11ikt 11ie 
/.J0dejrze1ml, iż potrafi 011 w is111iejqcycb tLv1r1111kn cb Pa1is1wowej Ope1y Śląskiej 
dac' n11tentycz11ie mistrzowską krmc)I' w operze Mozarta , która i 11ajsla11J11iC'jszym 
kapelmistrzom sin win nie lada proble111y. 

Było 111 właściwie wszyslko, CZC'!JO 111ov1a prag11qć: lekkość, finezja, 
mistrzowski /.JO/ot (znz11nczo11y j11ż 11J 1ucert11rze) 11j11111jqcn stylowość i zarazem 
puls11jqca żywo energia . 

Spektakl uo·zy111ywal się w repertua rze długo i doczeka! 74 prezentacji -
w rym również za granicą. 

Po raz trzeci „Cosi fan n.me· wchodzi do repern.raru w f995 roku - i po raz 
trzeci premiera odbywa s i ę w styczn iu, i.ak jak ro mia ło miejsce podczas 
wiede1iskiej prapre111ie1y z udziałem Mozarta. 

TADEUSZ KJ}ONKA 



Salzburg w czasach Mozarta 

, WIECZNA SŁAWA 
199 1 roku mi11ę lo dwieśc ie lat od śmie rc i 
Wolfga nga Am1deus:w Moza1u - dwieście l:it, 
nacechowa nych ogronuiymi przemianami we 
wszystkich dziedzinach życia. Wielokroć 

znlienl1ly s ię upoclob:utia, gusty, pogl:idy 
estetyczne, zmie1ti;ila się otaczaj:irn czlowieka rzeczywistość, zmien11ła s ię 

sztuka i formy obcowa1lia z 1ti<J. Tym wyżej oce 1tić trzeba w:ll10ść dzie ła, 
które vvy1rzym;1ło próbę czasu i wyszło zwycięsko ze wszystkich 
możliwych konfrontacji. Nie uszczupliło jego znacze1lia nowatorstwo 
ronL11nyków. Wielu z nich - nie zabrakło tu naszego wielkiego F1yderyk:1 -
nie ukryw:.ilo swej szczególnej dla muzyki l\.loza11 :1 admiracji. Nic nje 
zmieniło s ię w tym względzie i później , gdy twórczość muzyczn;i przeszl:i 
na pozycje atonal11ości , dodekafo1lii, ale;1to1yki. Muzyka Moza11:i n:icbl 
budzi podziw, wielka, nje1x)wtarzalit.1 . 

W/ histori i muzyki jest Moz:.ut 1xxl wieloma względami zjmv iskicm 
bezprecede1L<;owym. Nie zatady go ani zmi;iny jakie z;1szly w muzyce, :mi 
te, które stale dokonuj:! s i~· w ludzkiej psychice. Z jego utwor:1111i. 
w większo.ści zajmuj:1cymi w literatuo:e muzycznej pozycję arcydzieł , wi:1że 
s ię ogrom dozn„11i a11ystyczno-estetycznych i przeżyć emcx·jonalnych 
w bezpośrednim z nimi kontakcie w sa li konce1towej lub teatrze 
operowym, a także wt edy, gdy obcujemy z 11.imi w domowym zaciszu. 
korzysta jąc z nag1:11\ pl~~owych, bsetowych. 

Tak jak przed dwustu bty 1liepoclobn.a wyobrazić sobie dziś teatr 
opermvy bez dziel Wolfganga A111.1deusza Moz;11ta. j est to o tyle 
zadziwb j:1ce, że bez większego ża lu, czy wyrzutów sunlie1tia, obywamy się 
bez wielu innych oper powst;ilych w jego czasach. a przec ież jest jeszcze 
ogromna liczba dziel muzyczno-dramatycznych powstalych daleko przed 
J\ loz:.11tem. Pamiętajmy, że nim Moza1t poclj:1J len gatunek, liczył on sobie 
ju ż po nad 150 lat. Co jest powodem tego, że wcześnie~sze i ws1x'ilczesne 

Mozartowi dzieła operowe posi:Kbj~J dziś wa11ość raczej llistoryczn.1, choć 
trudno cxlmówić im piękna godnego podziwu znawcy? 

Jest f::ik1em bezs1ximy111, że opera bardziej niż jakiekolwiek i.Jme dzieło 
muzyczne rozkwita pełni:} życb dopiero w bezpośred1tiej konfrontacji 
z oclbiorq w teatrze. To słuchacz i zarazem widz przecie wszystkim 
decyduje o powoclze1tiu dzieła. Ty1xiwy odbiorca teatru operowego szuka 
w operze czegoś więcej niż tylko estetycznych wraże1t Chciałby on 
najchęt1liej w rozgrywaj~1cych s ię na sce1tie wydarzenfach widzieć projekcję 
własnych dozna1!, 1ue1xikojów, konfliktów i ich rozwi<1zań. Tego wanmku 
wsponmhne dawne dzieła najczęśc iej nie spehti::tj<). Brak i.In w większości 
wypadków owej koniecznej bez1xiśredniości , owego realizmu i owego 
bogactwa ludzkich odczuć, któ re zdoi.iw jest wyrazić często jedynie 
muzyka. Te jakośc i reprezentuje dojrzała twórczość operowa Mozarta. 
Sposób wyrażani::i przez 1tiego różnych stanów emocjonali1ych - od 
mjbardziej subtelnych, 1xi gwaltowne i szorstkie, lecz nigdy nie 
wykrac:w j:1ce pom granice „dobrego smaku muzycznego'' - przemawia do 
współczesnego odbiorcy 11.iezależnje od anach.ro1licznych n,"\wet treści 

clram.1tów. jakże wymown:1 jest w tym kontekście odpow iedź Wolfganga 
Amadeusza na wy1:1żone w Liśc ie do rtiego wątpliwośc i ojca Leo1xilda co cło 
możliwości zdobycia popul;m 1ośc i przez jego nową operę „fclomeneo" 
(1780): „ „. muzyka w mojej operze pisana jest dla ludzi każdego 1xikroju, 
wyj:.1wszy długouchów". „ „ „ 
~ wórczość operowa wypeul.iła cale życie Moza 11a. Przejawbne od 
. L.J najwcześ1tie jszych lat dziecięcych zai.J1teresowa1tie twórczośct.1 

sce1ticzn:1, tX>Lłsyca ne bez1xiś reclni.J11 z 1U:1 kontaktem dzię ki 
poclejmowanym podróżom konce11owym, które s ieclnliołetrtiego Wolfga nga 
zaprowadzily m.ln. cło żyj<1cego w w iecznych s1x)1:ich o whśc iwe oliUcze 
ope1y Paryża , a trzynasto letniego do \Xlłoch - ojczyzny opery i kraju 
dostarczającego nadal wzorców operowych całe j Europie, s1xiwoclowJ lo 
wyjątkowo wczesne zwr<xenie s ię genjalJ1ego chlo1xa w stronę tego 
gatunku muzycznego. któremu zreszq JX>zostarlie wierny niemal cło 
ostatJtich dni. 

Pie1wsz.1 SW<J ope rę skom1xinowaJ Moz;111 jako 12-letni mloclzicrtiec. 
Miał zreszq ju ż wtedy pewne doświadczenie w tym zakresie jako autor 
dwóch okolicznośc iowych widowisk muzycznych. Każde z ko lejnych dziel 
wnosilo coś nowego cło rozwoju Moz:.u1a jako kompozytora operowego. 
N;iwet wtedy, gdy tworzył w konwencji opery dworskiej, typowej dla 
owych czasów, wprowadz;1ł cło swych dziel nowe akcenty muzyczno
dr:11n1tycznc obce tradycj i ope1y barokowej, adresowane cło nowego, nie 
obcl1żonego konwencjonalizmem oclbiorcy. 

Szereg cizie! muzyczno-d1~11natycznyc h w pehti już dojrzałych otwie1:1 
powstała w latach 1780-8 1 opera serb w trzech ;iktach „ lclomeneo", po 
której powstają w kJ·ótkich oclstępach czasu moz:.111owskie arcydzie ła: 

„Uprowaclze1tie z se1:1ju" 1781/82, „Wesele f'ignra" 1785/ 86, „Don Giov;uu1j'' 
1787, „Cosi fan tull e" 1790 or:tz „Cza roclziejski flet" i „ 1 ~1 Clemenz:.1 cli Tito" 
([~1skawość Tytusa) 179 1. 

Nowa sfe 1~1 uczuć i daleko lXlSllltięta i.J1dywidualizacja postaci cechuj<jce 
,,ldomeneo'', prostota i szczerość wyr.izu muzycznego or:iz doskonałość 
form:1lit.1 „Uprowaclze1ti;1" - pierwszego 1tiemieckiego clojrz:ilego dzieła 
muzyczno-ch~1matycznego, reaHzm „\'V'eseb Fig;ira", siła muzycznej ekspresji 
„Don Juana" i wreszcie synteza d<1 że 1! ludzkich symbo lizowana przez 
„Czarodziejski flet'', oto w lapidarnym sh ócie wyrażone zdobycze 
moza 1towskiej ope1y - walory, które zapewnHy dzie łom tym ci:1gl:1 
egzystencję teatrah1 11.iemal od pr.iprenliery każdego z nich, a w każdym 
przypadku ocl schyłku osiemnastego w ieku . 



„ „ „ 

ew Polsce l\km11t JX>strzegnny był stosunkowo wcześnie. 
jesteśmy jednym z tych krajów, które szczyq się 

znajomości;i dziel Moza11a jeszcze za życia kompozY1om. 
Odeg1:1ł też on znaczn;1 rolę w rozwoju twórczym kompozY1orów polskich 
przełomu XVIIT i X1X wiek11. I tak już pieiwsza opera polska ,,Nędza 
uszczęśliwiona" Macieja Kamie1l.skiego, prnwykonana w Warszawie w 1778 
roku "''Yk;izuje wpływy jego muzyk.i. Również pie1wsza polska opera 
ludowa - „Krnkowiacy i górale" Jana Stefaniego z roku 1794 powstala poci 
urokiem stylu i melodyki Moz.11ta. Wielbicielami jego muzyk.i byli póin.iej 
Józef Elsner, Karol Krnpi.J'i.sk.i a przede wszystkim Fryde1yk Chopi.!1, k1ó1y 
umieraj;1c, mia! powiedzieć, by zagrano muzykę pmwdziwq, moz.artowslq. 

Szczególnie twórczość operowa doczekab się licznych prezentacji, na 
ogól z n.iewielki.Jn opóinien.iem w stosunku do prapremierowych spektakli 
dziel Moz:.uta. I tak „Uprowadzenie z semju" zostało przedstawione 
w Warsz.1wie już w 1783, w rok JX> p1~1premierze salzburskiej. „Don 
Giovanniego" stolica Pol~k.i obejrzała w 1789 roku, dwa lata po 
prapremierze pmskiej. Również JX> dwu btach od pmprem.ie1y wiede1'i.skiej 
wystawiono w Warszawie „Cz.:irodziejski flet". Z paroletn.i:.1 zwłoki na scenę 
warszawskq trafilo „Wesele Figara". Dzieła sceniczne Mow1ta byty także 
wystawiane we Lwowie, K1:1kowie i na i.Jmych scenach polskich, choć 
możliwości były og1~m.iczone liczbcJ t~ltrów operowych i zes1:x>lów. 

Po roku 1945 poważny udz~LI w realizacji dziel Moz:.uta ntiala Opera 
Ślqska, gdzie jako pie1wszy tytuł pojawia się „Uprowadzenie z seraju" 
i.J1.augu111j;1ce serię premier i wznowie1~ moz.11towsk.ich. Szczególnie 
aktywny w prezentacji dziel Mozarta na scenie bY101nsk.iej byl peln.iqcy 
w latach 1953-63 funkcję dyrektom artystycznego Opery śliskiej 
\Xfl.odzimierz Orm.ick.i. Za jego k1dencji meloman.i ślqscy mogli JX>Znać 

kolejne trzy dziel::i: „Czarodziejski flet (1954), „Cosi fan tutte" (1957) 
i „Wesele Fig;rn1" ( 1959). Następny dyrektor artystyczny Na1:x>leon Siess 
uzupebiil podstawowy zespól oper moz:.utowsk.ich o brakujące dot;id clzielo 
„Don Giova1mi" (I %5). Oclqd twórczość operowa Moza1ta stanowić miala 
w tym teatrze element stałego repe1tuan.1. Podobnie na i.Jmych J:x>lsk.ich 
scen.ach dziela Moza1ta były w miarę regubm.ie prezentowane, toteż jego 
ope1y stanowiły zawsze ważny m111 ai1ystycznego programu. 

Do bezprecedensowego wyczynu zmobilizował jednak swój zespól 
w 1988 roku Stefan Sutkowski, dyrektor warszawskiej Ope1y K:11neral11ej, 
któ1y podj;Jł się re~1liwcji wszystkich dziel muzyczno-scenicznych Moz:uta 
i to w reżyserii jednego artysty - Ryszarda PefY1a, w op1:1wie sceno
gmficznej Andrzeja Sadowskiego. To niezwykłe osi;1gn.ięcie, uświetn.iaj:ice 

światOW<! rocznicę obchodów 200-leci:.1 śmierci kompoZY101~1 ma obok 
aspek1u a1tystycznego wymiar hisroryczny: n.ik1, nigdzie n.ie podjął się tak 
ambitnego zad<m.i:.1, które jest dowodem szczegób1ego zai.Jlteresowania 
Pol:1ków twórczości..1 operową Mozarta. 

Nie po raz pieiwszy odbilo się ono szerszym echem w świecie. Godzi 
się w tym miejscu przy1:x>nul.ieć wydane d111kiem w Wiedniu w 1830 rokl.1 
Wariacje na temat ope1y „Don Giovanni" W. A Mow1ta, op.2 Fryderyka 
Chopina - rok wcześniej wykonane tam przez kom1:x>zY1ora, które SJ:x>tkLly 
się z entuzjastyczną recenzją Robe1ta Schuma1ma na łamach „Allgemei.J1e 
Musikalische Zeitung'', jednego z pieiwszych cwsopism muzycznych 
o międzynarodowym wsięgu. 

Rece1xja Mozarta w Polsce, zasygnalizowana tu zaledwie, to JX>nad 200 
lat jego obecności w życiu muzycznym, o fundamentalnym znaczeniu dla 
rozwoju muzyki polskiej. 

KAROL BUi.A 

Ze zbiorów 

Dział u Dokumentacji 
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