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Akt I. Jestesmy nad morzem przed pałacem Baszy Selima, renegata. 
Zjawia się młody 1-fiszpan, Belmonle Lostados, w p szukiwaniu swe j uko 
chanej Konstacji, którą wraz z jei ·łużącą, Blondą i sługą Belmonta 
Pedrillem, niegdyś w C-Lasie przejażrlżki po morzu porwuli piraci l sprze
dali jako niewolników Baszy. Ten rozkoch. I si \' Konst ncji i pragnie 
uczynić ją swą faworytą. Blond~ podarował zarz• d y p I cu, Osminowi -
Pednllowi, który ujął go znajomością . ztu i grotlnlcz j, pozostil 'il p wną 
swobodę ruchów i nawet moź.ność rozmawiania z kohictami. Bel ont, 
uszczęśliwiony (aria „1u wreszci Ją zob r:z "). thce zasi gnąć ji:zyka od 
pierwszego spotkanego starego Turka, zrywa ącego figi i prlyśpie\\ jące o 
sobie (ponuro komiczna, dowcipni zinstn m 11 ow 11 piosenka . Kto ko
chankę zdobył obie"). Trafił f t lnie, gdy;; to jest 1lafaie Osmin, który 
na wspomnienie Pedrilla, S7c7.ęśliw go r •wala Blondy, r1clchodzi od zmysłów 
z gniewu i wypędza intruza. Rl' zła r i '\u lubi żncgo [lburn spada n 
głowę n ade iodzacego Peclrillu, którego min najchę lmej wypruwilby na 
tamten świat w ród wym :1nych tortur. ( 1uz ka wydrwiw dowcip ie. 
sadystyczną pasję Osmina gl•Jl s' wymi " okami int rwalów. koloraturami 
i żartami instrumentacyj ymi w arii „Takir.r, co za ziewczę mi. .. "). 
Po odejściu Osmin spotykaj i;ię wr SLcic B Im nic z Peclril!em, k tór 
opisuje niewzruszoną wiemo'ć Konst ncji i poddaje plan wprowadzenl1 
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l.'t?lrnonla na dnh Da zy J ko a•chi lc>kta. \ ten sposób kochankowie będą 
razeru aż do okazji uci czki. Ratlo nl' uniesieni Belmonla (aria ,.Konstan· 
cjo, z ów dz! łaj ci u1rzi; ·, szczególnie lubiona przez Mozarta. Pisał • nieJ 
du ojca . „Wtcizi się drżenie :-. obdwy, bijące !>erce - zaznaczone skrzy;>· 
cam i w oktawach - ratowanie ,,zburzonej piersi, wyrażone przez cres
cendo, sł~ szy się szepty i wcstc nienia . oddane z pomocą pierwszych 
sk.-zyµiec z sordynami i Cle em w uni '>nn"). 
\\''ród rad,1sn qo chóru janczarów I dworu przybija do brzegu barka 
z KonslanCJą i Selim m, J..tór go ponov. n1o: oświadcz ny spotykają si 
z ponownym zapewnieniem wierności„. innemu lrl wn<1 ari „Dla inncg'> 
mil ce l l!wa ... ). DdSza nie chce prz muszać, I c:t daje odchodzące1 Kon
«tanr:1i Pszcze t !ko dzień do namnlu. Pedrillowi udaje się na lępnie 
pr:.>:)i 1ęci Belmonta na służbę u BdSZ . apróż o usiłuj O ·min wzbronić 
mu wstępu do pałacu f!Jr•Jteskowa kłótnio w tercecie). 
Akt U. Pr1 d •veJŚciem to ogrodu Baszy, na:t 111 trz. Za wzor m 5weqo pan.i 
próbuje i Osm in zmusić Blond<: do u legło· n, pnw lu1ąc si(! n swe prawa 
v. ooec „niewolnicy". Dostaje tylko nauczki;, 1ak w Europie podbija się 
kobiety (1Hietka „Kto qrzeszy jest aładH . .' 'J i n:ichndz : (duet). kapitulując 
przed pazurkami rc1< lutnej dziew z;; n'y . \V gł ·bok1m smutku zbliża się 
Konstancj . IAria „Płynie czas i tz wciąż płyną" ), Postanowiła: ruczej 
śmierć, niż złamanie wiarv ukoch=emu i taką odpowiedź otrzymuje Basza. 
(Wielka brawurowa ar a przy akompaniamencie kwartetu soloweqo „Wszyst
kie świata męki.„" nnpi ana przez Mozarta na popis wir tuozowski pierw
s2e j Konstancji, Sgr. Cava li eri) Selim wyznaje swą bezradność wobec 
mocy harakt ru kobiety. 
Blonda dowiaduje su: od Pednlla o przybyciu Belmonta i ze ucieczka 
nastapić ma lej nocy. (Aria „Koniec cierpień, koniec łez.:"). Spieszy zawia
domić panią. Pedrillo, nie należący o najodważniejszych, dodaje sobie 
rycerskiego animuszu . (Aria „He1, do alki , c..lo ataku ."). a Osmina ma 
sposób, zna jego labo '·ć dln rozkoszy zabronion~ eh przez Mahometa. Dvt'ie 
bu lle cypryJ~ki go wina u ni szkoclliwiaj starego. (Duet „Wiwat Bachus. 
niech nam żyje ... "J B z obaw śpieszy Kou"t ncja w ramiona ukochane!"fo. 
Uniesieniom połączonyd koch nków lowarzysly radość służących . Jak 
przelo tna chmur a na u\\ ie; B !montowi ni pokojaca w ·pliwo.ść, czy 
Kon:slancja dochowała mu wiary. Pednlln, który we w~zystkim naśladuje 
swego pa.na, ośmielił sic; zaµ , c o to samo Blond<:. Konstancia odr·iwiada 
westchnieniami i łzami, Blond1 kwi UJ :rap •l ILIE' siarczystym policzkiem 
(kwartet ten jest bezsprzeczni , . zczvtow •n1 moment m partytury. ·w rn7. 

WOJU form r perowych ma nn 7.nc a ni u.e · mowe, historyczn , fako jcdn 1 
z pierwszych, a - jeżeli idzie o closkon la c osmqni •c1a - to b :rw7ol d
nie pierwsza próba \ y.iścia takim e1 mblu wokalnym z si) \ ~c r
tująccgu i nadani mu ruchu llTdmatycz.ncgo Kwartet jest dr~bną ceną. 
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którejby nad.ić można tytuly: „odnalezienie, wątpliwości, pojednanie". 
ni.e może być tylko odśpiewany , musi być odegrany. Kończy się przepięk
nym allegro, w którym trzy tematy przewijają się przez wszystkie głosy 
w hymnie na cześć m1lości). 
Akt III. Scena jak µoprzednio. Noc. Bełmonte jest na posterunku, jedyną 
jeg myślą jest ocalić Konstancję. (Wedle zwyczaju, przyjętego .Powszech
nie, zamiast arii . pomieszczonej w partyturze, wchodzi tu czuła ana w B-dur 
z końca II-go ak tu .,Kiedy łzy radości płyną ... ") . Pedrillo przynosi drabiny 
i daje ko!Jietom nówiony znak, nu~c romanzę: „W murzyńskim kraju 
dziewczę kwiat„." Belmonte upro adza Konstancję ku przystani, Pedrilla 
natomiast odJ, rywa niemowa, stróż nocny i sprowadza Osmina. Straże wy
chwytuj ~1 wszyslk.ich zb1eg6w. W dzikiej pieśni triumfalnej przeżywa juz 
Osmin rozkosze 1.Jlisk1ch egzekucyj zbiegów. („TrlumI będę miał nielada"). 
Odsłona Il. Hala w pałacu. Zbiegów wprowadzają przed Baszę, który 
w Belmontem rozpoznaje syna swego najzawziętszego niegdyś wroga, 
komendanta twierdzy Oranu Przez niego Selim stracił majątek, ukochaną 
kobietę, musiał opuścić ojczyznę i stał się renegatem. Syn odpłaci mu teraz 
za ojca. Jednak, gdy ma już wydać rozkaz egzekucji, Selim przeżywa 
moment ciężkie j walki wewnętrznej . Uczucia ludzkości i wspaniałomyśl
n.:>ści biorą górt,: nad niską żądzą zemsty. 1eodrodny syn „wieku oświe
c.en ia" i jego idei humanitarnych, Basza tlarzy wolnością uwięzionych, by 
głosili prawdę, że „w1iikszą rozkoszą jest doznane krzywdy odpłacać d·'.lbro
dziejstwem niż złymi ttczynkami mścić się za nieprawość"". 
W niezmiernie wdzięcznym Vaudeville"u końcowym w stylu francuskie1 
Opera Comique („Tyś uszanował miłość naszą") wielbi czwórka uszczęśli -
wknyrh wiełkodusznośl: 5t< l i m . T T. 

Józef Sendecki Rad:r.lsław Peter Edmund Kossow~'-• 
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