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Co w iemy o Mozarcie ? że urodził 
s i ę w 1756 r. . że był „cudownym 
dzie kiem", że już od 6 roku życia 
koncertował i komponował... Cytu
jemy entuzjasty zne oceny współ
czesnych; Mozart miał niespełna 
8 lat. gdy encyklopedysta Melchior 
Grimm , napisał : „Nie wątpię, że to 
dziecko przyprawiłob11 mnie za-
vrót glowy, gdybym je częściej slu

chal; proszę :rozumieć, trudno 
uchronić si ę od szaleństwa w idzq,c 
cnda". 

Wiemy, że Mozart w 12 roku ży-
1:ia (tak!) napisał dwie opery: „La 
Fi nta Sempli e" i „Ba tien et Bas
tien ne". Że cała młodość upływała 
mu na męczących podróżach z oj
cem po Europie, gdzie zdumiewał 
wszystkich niebywałym talentem. 
Np. w Rzymie potrafił po jedn ym 
przesłuchaniu przenieść całe „Mise
rere" Allegri o - i t o bez błędu -
na papier nutowy. Kompozycje Mo
zarta sypią się, jak z rogu obfitości. 
N i którzy współcześni oceniają je 
nadzwyczaj entuzjastycznie. M. in. 
jeden z najwybitniejszych i najpo
pularniejszych kompazytor6w epo
ki, Johann Adolf Hasse powiada 
o 1- -letnim Mozarcie: „Ten urwis 

.q}e11 i us:z 

111uzyki 
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u·trqci nas wsz11stk.ich w zapomnie 
nie". Wiemy też o latach niepowo
dzeń; muzyka ~ ozarta nie idzie za 
modą. . Przychodzi 25 rok życia 
i porzucenie upokarzającej służby 
u arcybiskupa salzburskiego, hr. 
Colloredo. Wśród licznych kompo
zycji jawią się w paniałe opery . 
najpierw „Uprowadzenie z Seraju" 
(prapremiera 16. \II. 1782). a póź
niej „Wesele F igara" , „Don Juan", 
„Cosi fan tutie", „Czarodziejsk i 
flet". Okres. wielkich triumfów 
przeplatają się z latami niepowo 
dzeń . Trudności linansowe stają si~ 
w ostaLnich latach nie do zniesie
nia. Mozart pisze wspan iałe ,,Re
quiem" i umiera grudniową nocą 
1791 roku, mając 35 lat. 

Koleje życia każaego kompozyto
ra wyjaśniają nie .i den problem 
jego twórczośc i. Tym zasem w od
niesieniu do Mozarta metoda ta raz 
po raz zawodzi. Jak np. zrozumieć 
pogodny, słoneczny styl jego muzyk.i 
powstałej często w najtrudniejszych 
okolicznościach i warunkach życio
wych' 

A może sięgnąć do k t alogu? Do
wiemy s ię, że człowiek ten umie
rając bardzo młodo pozostawił ko-



losalny dorobek: 24 opery, 71 arii 
koncertowych, 41 pieśni, 19 mszy, 
51 symfoni i, 55 k oncertów, 108 in
nych u tworów orkiestr alnych, 76 u
tworów na fortepian , 93 pozycji 
kameralnych ... Katalog powie o nie
bywałej pracowitości kompozytora, 
żaden jednak katalog nie wyj aśni, 
dlaczego twórczość Mozarta osią
gnęła tak wysoki p iede tal. 

Powiadamy, że Mozart n ie był 
w zasadzie nowatorem , a to winno 
dyskwalifikować ; przec ież w poję
ciu wielu fachowców muzycznych 
głównie nowator two w środkach 
tech nicznych, głównie chwyty dotąd 
nieznane, zaskakujące otwie rają 
wrota nieśmiertelności. Tak bywa 
dziś. Dawn ie j jednak nie chodziło 
o pomy łowość za każdą cenę; waż
na była przede w szystkim m u z y
k a, jej zawartość treściowa, 0ble
czona w przylegającą doń formę. 
Tutaj Mozart był prawdziwym mi
strzem. Potrafił zamknąć w swej 
muzyce wszy tko co ludzkie, wszel 
kie człow iecze uczucia i namiętno
ści: humor, radość , zadowolenie, -
a obok ól, cierpienie, sm utek. Licz
ne z jego a rii są wyraźną zapowie
d zią r omantyzmu. Zresztą trudno 
się dziwić zainte resowaniom Ma
z rta dla m uzY\ki uczucia. Żyje 
przec1ez w kre ·ie „Stur m und 
Drang" w okresie „burzy i napor u", 
który przebiega przez ziem ie n ie
mieckie. W latacł 1772-1 781 po
wstają typowe dzieła niemieckiego 
romantyzmu z „Cierpieniami mło 
dego Werther a" Goethego i „Zbój
cami" Schillera na czele. 
Także tw rczość Glucka pos iada 

j uż pewne cechy romantyczne; a 
mo jego założenie, że opera ma n ie 
tylko bawić, ale przede wszystkim 
wzruszać -- wyrasta z r om antvcz
nego podłoża. Aria Mozart różn i 
s ię jednak mocno o arii Glucka. 
Nawet w peł nych majestatu, jakby 
gluckowskich melodiach pan u je ła
god na , czarująca linia o delikatnym 
klimacie włosk im. Oczyw iś cie m oc
no rozczarowałby się ten , kto by 
szukał u Mozar ta wszę zie wielkich 
uczuć, przeżyć. Wiele jego ari i i an-
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sambli wyraża treści proste, nie 
skomplikowane ; spor z nich można 
zaliczyć do - w najlepszym tego 
słowa znaczeniu - m uzyki rozryw
kowej. 

Temperam nt i humor, a obok 
pokój i powaga - oto dwa eh -

rakter ystyczne, przeciwstawne so
bie nurty twórczości Mozarta. Bo 
wielki ten twórca nie tylko skupił 
w swoim dziele w zelkie muzyczne 
zdobycze epoki, nie tylko dokona! 
w panialej syntezy, ale także często 
lubił przeciwstaw i ać sobie różne 
techniki , gatunki wyrazowe, nastro
je, a nawet podst wy estetyczne. 
Podówczas jedni opowiadają się za 
żywiołowością włoską, popisem. 
przyjemnością ucha, rozrywką, ta
necznym pląsaniem w stylu galan t; 
drudzy zaś żądają, aby muzyka była 
mową uczuć. Mozart w swych dzie
łach przyznaje rację jednym i dru
g im ; w pewnych okresach opowiada 
się eh tn iej za lekkością i wdzię
kiem, w innych za wyrazem u czu
ciowym: wielokrotnie także zesta 
wia wprost obok iebie części, które 
reprezentują na zmianę oba założe
nia estetyczne. 

Bez trudu można wyka7.ać, jak 
niezgo ne ze stanem faktycznym 
jest twierdzen ie niektórych teorety
ków, jakoby M zart był wyznawcą 
„czystego pi k na w muzyce, nie
zmąconego żadną pozamuzyczną 

emocją". Prze ież każdy utwór tego 
geniusza zwraca się do człowieka, do 
jego myśli i uczuć , względnie do 
jego instynk tu zabawy. In nych kom
pozvcji Mozart n ie napisał . 
Oczywiście dla dzisiejszego słu

chacza niektóre pomysły m uzyczne 
Mozarta mogą si wydawać zbyt 
łagodne, delikatne. Od połowy XIX 
wieku przyzwy zailiśmy się prze
cież d afektacj i, naturalizmu, do 
brutalnego wręcz uzewnętrznienia 
uczuć (weryzm). Mozart żył w innej 
e poce. Zresztą delikatn ość m uzyki 
mozartowskiej wynika nie tylko 
z p glądów estetycznych epok.i, ale 
także z osobistych przekonań kom
pozytora, który pisze np. tak w jed
nym z listów {właśnie w związku 

z ,Uprowadzeniem z Seraju"): ,,Po
dobnie j ak namiętność j akkolwiek 
bylaby gwałtowna, nigdy nie wy
powiada się aż do niesmaku, po
dobnie muzyka nawet w najstrasz
niej.ęzej sytuacji nie powinna nigdy 
obrażać ucha, ale i wtedy jeszcze 
je urzekać, słowem pozostać zawsze 
muzyką!' . Nic dziwnego, że muzyka 
Mozarta czarująca, łagodn , wy
tworn , miękka, wyrażając różne 
treści życiowe zawsze trzyma eks
presję w granicach estetycznego 
piękna. 

.A/owrl - moka/isla 

Gdy w 1956 roku obchodziliśmy 
uroczyscie dwóchsetną rocznicę u 
rodzin Mozarta , odbywały się li czne 
koncerty muzyki symfonicznej, ka
meralnej, fortepianowej; niestety 
muzyce wokalnej, ariom koncerto
wym, pieśniom mszom, a nade 
wszystko operom poświęcono sto
sunkowo mało uwagi. Tym czasem 
przy dokładniejszej analizie twór 
czości Mozarta okazuje się, że wiel 
ki ten mistrz muzyki instrumental 
nej zainteresowaniami swymi tkwił 
głównie w śpiewie, w operze. „Dla 
mnie istnieje przede wszystkim ope
ra" - pisa ł w okresie największego 
rozkwit u swego talentu. 
Możemy wskazać np. tematy sym

fonii mozartowskich zapożyczone 
wprost z takiej, czy innej arii. 
Zresztą w dorobku kompozytor a nie 
ma chyba dzieła, w którym nie 
można by znaleźć zwrotów czysto 
wokalnych , przepięknych melodii, 
siostrzyc arii i pieśni. 

Na czym zasadza się styl wokal
ny, operowy Mozarta? Jest on nie 
jako syntezą wszystkich zdobyczy 
epok.i; znajdujemy tu zarówno efek
towne belcanto włoskiej opery ser ia, 
jak deklamacyjny sposób śpiewania 
opery francuskiej seria , jak par
lan do włoskiej opery buffa i rea
lizm niemieckiego singspielu . Mo
z;,rt wychodzi z opery włos iej; tam 
nauczył się pisać zgodnie z wymo
gam i głosu, dogodnie dla śpiewaka, 
stwarzając dlań zarówno szerokie 



możl iwości wyrazowe. jak możl iwo
ści popisu. Popisu śpiewaczego ni
gdy jednak nie przekJadal nad lo
gikę akcj i scenicznej . nad prawd(;'. 
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wyrazu. Była to jedna z przyczyn, 
dla których śpiewacy współcześni 
na ogół nie chętnie pracowali nad 
operami Mozarta. 

Co konieczn e jest dla celnego 
wykonywania oper mozartowskich? 
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Spiewak mus i dyspon~wa~ yrzed~ 
wszvstkim znaczną ::-ozp1ętosc1ą kall 
( czę~to dwie oktawy plus tercja) 
i znakomicie opanowanym odd -
chern . Problemy oddechu śpiewacze 
go ważne są nie tylko w ariach lirycz
nych, ale - bodaj jeszcze w więk 
szym stopniu -- w partiach dyna 
micznych, humorystycznych, gdz ie 
szybkie tempo i duża i lość tekstu 
(w języku polskim szczególnie trud 
nego) skła nia do zapominani o od
dechu co w wv nikt.: nieunikn ionych 
spięć 'm oże prowadzić do uszkodze
nia i zn iszczenia aparatu głosowego. 
Solidna praca oddechu wymaga jed
nak znacznego wysiłku fizyczneg o. 
dlatego przy śpiewani u Mozarta 
t rzeba dysponowal świetn ą kon
dycją. 

Oczywiście kon ie zna jest też pe ł 
na ~prawno!;(· techniczna w zakresie 
bieglosci , ruchliwośc i , giętkości, pre
cyzj i, lekkości. Określenie , że Mo
zarta t rzeba śpiewać „lekko" stwa
rza jednak sporo nieporozumień . 
:istotnie wiele utworów instrumen 
talnych, a także niektóre arie są 
t ypowym przykładem tylu galant : 
tutaj precyzja i wdzięk idzie ponad 
wszystko. Nie można jednak bez
wyrazową lekkością kwitować prze
żvć wielu bohaterów mozartow
skich : często konieczny jest tu 
śpiew emocjonalnie bogaty, szeroki. 
Nie można też wcale rozum ieć śpie 
wu lekkiego, jako „bezgłosia", fal
setu itp. Mozart wychodz i przecież 
z włoskiej szkoły, gdzie obowiązuje 
śpiew pełny. solidny. Najważniejsze 
j~dnak , że n igdy techn ika śpiewacza 
nie może przysłaniać spraw wyra
zowych . Mozart chwalił np. piękną 
kantylenę słynnego podówczas śpie
waka, Raaffa, ale krytykował jego 
brak dramatycznego nerwu, brak 
życia i wyrazu w śpiewie . Mecha
n iczne metronomiczne produkowa
nie M'ozarta - co dla niektórych 
jest ideałem odtwórstwa - _pr_owa
dzi do nudy, do zabicia teJ, Jakze 
ludzkie.i , nieme hanicznej sztuki. 

Muzyka wokalna Mozarta, t o n ie
ustanne przeniitan ie s i ę tekstu i mi.: ~ 
zyki . e1ementów dla n iego w pe łni 

równouprawnionych. Wprawdzie już 
Glu ·k dąłył d określenia m uzycz
nego każdej postaci opery, ale Mo
zart p szed ł od niego znaczn ie da
lej . J ego pos tacie sceniczne nie mają 
nic z posągowośc i Glucka, nie są 
n igdy uo ohien iem j ak ichś ogólnych 
cech (dobra, zła, wie rn ści, miłości), 
lecz żyją własnym, indywidualnym 
życi m, rozwijają się i zmieniają na 
:;cenie, jak · złowiek w życiu, a ich 
c'zyn • są zawsze uzasad nione psy
<'hologicznie. 
Konieczność rejestrowan ia wyda

rzeń i malowan i, stanów uczucio
wy ch stawia przed spiewakiem pro
blem dykcj i. Zresztą Mozart, to nie 
tylko helcanto i realizm drama
ty zny, t o również styl deklamacyj
ny i parla to. Swiet nie powiedział 
jeden z teoretyków, że muzyka ope
rowa Mozarta, to „ m uzyc;mie trak
to wan e tucl iu.m mowy". Niestety 
u nas często zapomina się o podsta
wowy m wymag niu mozartowskiej 
wokalistyki, o dykcji. W zdawko
wym śpiewan iu giną więc bez śladu 
za równo uczudowe s ubtelności, jak 
i perełki hu moru , komizmu, które 
szczodrą ręką rozrzuci! kompozytor 
po prawie wszystki ch swych dzie
łach , K iedy m ówimy o dowcipie 
mozartowskim warto przypomnieć, 
że właś ni e u n iego w iei skorzystali 
kompoz torzy XIX w„ tworząc 
rzeróżne zabawne hwy ty, tano

wiące okr C1sę ich tworów. 
W Polsce dzieł Mozarta cieszyły 

s ię zawsze dużym powodzeniem 
i uznan iem. Chopin pisał: „Malo jest 
taki ch qeni uszów, którzy wszystkie 
instrumen ty czują i wszystko z każ-

eqo do być potrafią. Znam tylko 
clwóch: Bacha i MozaTta . Umi ejęt
n oś ~ Mozar ta jest zawsze na pozio 
m ie jego n tch ru e11ia". Chopin wozi! 
ze sobą partyturę „Reą iem ", a na 
łożu śm ierci prosi ł przyj a ciół, by 
grali n ie jego sonatę, le ·z Mozarta: 
„ to jest prawdziwa. 11 1.1tzyka" - mó
wi ! 

Zresztą Mozart zd obył sob ie 
w Polsc pełne uznanie jeszcze 
zna zn ie w c·ześniej. „Porwanie z Se
r a j n" - bo t ak brzmia ł ów zesny 
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ty tuł polski - wystawione zostało 
w Warszawie z ledwie w rok po 
premi rze wiedeńskiej , a „Don 
.Jua n" w dwa lata po prapremierze 
praskiej . Widocznie ziemi nasze 
ni e były podówczas wcale zaścian
k iem muzycmym Europy. 
Dziś rzad ko gośc i u nas Mozart 

na scenach operowych. Nawet czo
ł owe placówki operowe mają w re
pertuar eh zaledwie 1-2 oper mo 
zartowsk ich. Krakowska scena ope
row wystawieniem „Uprowadzenia 
z Seraju" zaczyna obecnie i w tej 
dziedzinie na rabiać swoje wielo
letnie zaległości. 

Stanlsla w Lachowie?. 
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Od chwil i gdy pojawi ł się w Krakowie, towarz~szyłem mu we wszy,t
kich ważni jszych spotkaniach artystycznych, w. wszy:-tk ich tasiemco
wych naradach i konferencjach, poświęconych sprecyzowaniu ogólnych 
zarysów koncepcji reżyserskiej .,Uprowadzenia z Seraj ". W pierwszym 
rzędzi e wy nikalo to z moich obowiązków „nadwornego tłumacza·• Dy
rekcji. Ale nie tylko. W m i :o rę owiem, jak pozn awałem ciekawą syl
we tkę artys yczną Wolfgang.i Wei a, jego gruntowną wied z<; fachową 
i rzeczowy sposób argumentowania, jego mlodziet"•czy zapal do pracy 
i szczerą chęć przysłużen i a się sprawie rozwoju opery w Krakowie, na
bi rałem dlań coraz większe o re pektu i przy każdym następnym spot
kaniu a ngażowałem cor az więcej o obisteg zain teresowania. Tak więc 
dzięki towarzyskiej i bezpośredniej atmos.fe rze, w jakiej pr zeprowadza
liśmy dalsze rozmowy i załatwia liśmy różne bieżące formaln ości, mialem 
sporo okazj i do zapoznania się z po l ądam i filozoficznym i m ojego inter
lokutora , jego po tawą ideową i credo artysty znym. Co jednak w Wolf
gangu Wei tc ie uderza najbardziej i co w nim zasługuje na prawdziwy 
szacunek. Niewątpliwie jego prostolinijno c . prawy charakte r i głęboka 
ideowość . Dla nas Polaków szczególnie sympatyczną cechą Weita jest to 
że mamy o cz n·cnia z złowiekiem bardzo młodym, wychowanym 
w nowej tmosferze ideologicznej i szczerze odżegnującym się od nie-
ławnej prze złości swego narodu. Gdy w . tosownym kontekście jakiejś 

bardzo zasad ni czej rozmowy oswiadczył nam wręcz, że jest komun istą . 
brzmiało to niezwykle naturalnie i szczerze. a zarazem jakoś uroczyście 
i pryncypialnie. 
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Spróbujmy jednak dokonać pełn i ejszej prezen tacj i na z..-:gp miłego 
o..'. cia. ajpierw ki lka zczegółów bio r af i znych Wolh,ang Wei t, który 

dopiero co ukończył trzydziesty rok życia , je t. jak na swój bardzo 
jeszcze młody w iek, grun townie wyksz ałconym fal' owcem. Za adnrcze 
tudia muzyczne i reżysersk ie odbył w Berli nie ( eu tsche Hochschule 

fi.ir Musik). P onadto studiowa ł także na U niwersytecie H umbold ta, po
głębiając swe wiadomoś i w dziedzin ie literatury dramatycznej . psy
chologii i teatrologii. Egzam in z swego gł6w ego k ierunku ludiów 
(reżyseri i operowe j) składał... w Operze Państwowej w Berlinie .. Jego 
pierwszą pracą warsztatową było opracowani reżyseri:kie oraz in ce
nizacja opery „Sganar elle" R udolfa Wagnera-Regeny (z tekstem Mo
liera). Bezpo. r ednio po ukoń zeniu studiów zostal zciangażowany do 
Teatru Operowego w L ip ku w charakterze a yste nta-reżyse ra. Szybko 
jednak zwrócił na siebie uwagę, zwłaszcza że przemiawiały za ni m nie 
byle jakie argumenty: konkretna wiedza, niepoślednie zdol nośc i i praw
dz.iwy in. tyn kt a r tystyczny. Toteż w bardzo kró tkim czasie został pod
niesiony do rangi etatowego reży era Teatrów 1' iejskich v Li~sku, ze 
specjalnym uwzględnieniem scen muzycznych, a w !>zczególnośc1 teatr u 
operowego. Mimo że staż reżysersk i Wolfganga Wei ta nie jest jeszcze 
specjalnie długi, na jego koncie zawodowym figuruje już k ilka poważ
nych osiągnięć artystycznych. Oczywiśc ie, n ależy przez Io rozumieć sze
reg samodzielnych opracowań reży.erskich i in cenizacyjnych a po
nadto żywe kontakty i współpracę z wieloma wybitnymi reży eram i 
(w tym również z prof. Walterem Felsensteinem). Warto jed no ześ111e 
dodać:, że oprócz swych głównych zajęć reżyserskich w Opi>rze, Wo! fgan~ 
Weit jest także docen tem Wyższej Szkoly Muzycznej w Lipsku. 

Ale pora przejść do pytań. Czy można wi c prosić Pa a o . charak
teryzowanie głównych zalożen Pańskiej koncepcji realizatorskiej w kra
kowski m przedstawieniu , Uprowadzenia z Seraju". 

O becni e wszystk ie ośrodki .~ztuk i operowe; u• 1YRD i aprzqtn i ęte sq 
ideq odnowienia i zreformowania. teatru muzycznego. ótcnie-7 Teatr 
Operowy w L i psku zadaje sobie niemało trudu, aby u; t11ch .slusznych 
ciążeniach zamac~yć swóJ własny i jak na jbardziej akt ywny udzial. 
W szczególności stara.my się o możliwie najµelnies.:e 3harmonizowanie 
u;szystkich części składowych widowiska operowego To jest nie1ako 
tendenc1a central na. Wiadomo jednak, że aby zb11do · cać jakqkoL iek 
sensowną całość, trzeba wpierw odpowiednio wycyzefować caly szereg 
elementów konstrukcyjnych . Mam tu przede wszystk im na myśli u:zo
rotcą interpretację m uzycznq, która powinna w mo:':lw; ie najwyżsn111i 
stopniu odzwierciedlać intencję i zamysł twórc::y aui.c.ra . Jednocze. n ie 
każde 1eykonanie woka.lne i muzyczne powinno s·ę legi~ymo1eać wusoką 
k ulturo, odtwórczą i maksymalną wiernościa wc,bec oryqinalu . To za .~. 
co jest u; rażone w muzyce, co stanowi o dramaturgii m 1Lzycznej dane90 
dz1ela, nie może 1tie znaleźć odpowied1 iego w-yrazu w koncepcji reży
serskie) i opracowamiL inscen i zacyjn·ym. Srodkiem natomiast. który to 
ws::.ystko przetwarza w adekwatną wizję µlast)Jcznq, jest mo' l iu;ie naJ
doskonalsza scenograf ia. Te wsz·ystkie integralne czyni.ikt s arumy si::. 
p r oporcjonalnie wyważać i możliwie bezbtędn.ie synchron i zować w na 
szych u;ystawieniacl operowych, u;ysta1c1eniach, króre aciresujemy do 
nowe j publiczności , nowego widza i sł1Lchacza . W1eT:!:!JntY bou:iem, że 
tym i środkami zdolamy wzbudzzć zainterewu:anie dla sztuki operowej , 
.:-e nou;y u:iclz teatru muzycznego , oprócz do: nm! c:z.y~to estetycz1111ch . 
.:ostanie także podclany u:yrhowau:czemn oddzialyu.:ani1 L postęp1>wy<'11 
i de i m ralnych . 
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Jest więc moim dążeniem, aby ten program ideowo-a_rtystyczny, 1a.k~ 
legl u I odstaw dzialalności Opery w Lipsk L, zastosowac także w mo1e1 
pracy z zespolem krakowskim. . . 

Mam również nadzieję, że to zamierzenie będę mogl zrealizować bez 
większych trudnośc i , ponieważ dyr. Kazimierz Kord, któremu z tepo 
mie j sca chciałbym uprzejmie podziękować za j ego cenną ofertę wspol 
pracy, okazal wiele zrozumienia dla mojego stanow1~ka ideowo -arty 
stycznego · mojej metody war sztatowe3. Ze swe1 natomiast strony cie~zę 
si ę jak najbardziej, że sw im skromnym wkladem pracy będę m.oąt 
p~zyczynić się do ugruntowani a pozyc j i teatTtL operowego w Krakowie 
i pozyskania mu nowych zwolenników. . . 

Co s i ę tyczy mojPj koncepc ji reżyserskiej .i opracowania i.n~c~nzza
cyjn go, to nie chcialbym wykor?ys~yw°=ć ąo~cinnych łamów . nmie1szego 
programu do narzucania komukolwiek 1akie1kolw1ek su.g~stii czy ocen~ . 
WartoU mego dziela można bowiem ocenić 1ui podstawie_ konfrontac1 1 

z żywą realizacją sceniczną. Chcialbym 1edynze og;an1czyc. ~1ę do _pod 
kreślen i a, że t' calym swoim zamierzenw postanowiłem byc JO;k na1bar 
dzie j posłuszny intenc j om Mozarta, że pragnqlem konsek we nt nie przi;pro 
wadzii5 jego glów ny postulat dramatyczno-nwzyczny. Ti1m postulatem 
byla najniewqtpli w iej chęć ukazania ży,wych i.udzi ~ konkretn.ych .. sytuu.
cjach życiowych, chęć uka?ania ich myslqcy1m, czu1qcym1 z dziala~qcym1 
„ Uprowadzenie z Serajzt" jest bowi~m dzi~lem perowym o okreslonych 
tende"u :jach postępowych, z: w razną pointą h1Lmanist.ycznq. Dow odzi 
tego zarówno wspania lomyśLny postępek Selima Baszy, jak i ~ap1talna 
charakterystyk.a po zczeqólnych postaci w µartyturze muzyc::ne1 . W lra 
m a.tur gii muzyczne j „Uprou:adzen ia" pobrzmie10ają wyrazne akce nty 
„Oświecenia Wiedeńskiego", epoki, która odcisnęła się cha rak t eryst?1cz
nym piętnem twórczości Lessinga <Jege> ,,Natan Mędr;;ec" zosta1 zaka 
zany przez cenzurę cesar ką iako zbyt postępowy ... no rok przed wy
stawieniem „Uprowadzenia z Seraju") . 

Aby dochować wierności tym postepowym i hu.ma.nistycznym. postu 
l atom „Uprowadzenia.", uznalem za sluszne calą mo3q koncepCJI? rezy
ser kq oprzeć na założeniach rea!istyczn go teatr u muzycznego. 

Dziękując serdecznie za Pań kie cenn uwagi, życzymy Panu d'.łlsz~ch 
!:> Ukcesó artystyczn.vch na scenach operowych włas ego kraJu. Jak 
również dalszego kontynuowania owocnej współpr y z Miejskim Tea 
trem Muzycznym w Kr kowie . 

Rozmowę przeprowadził 

Zbigniew Rybak 

LIBRETTO: 

Akt I. Młody Hiszpan, Belmont, 
w poszukiwaniu za swą narzeczoną. 
Konstancją, stara się dostac do pa
łacu Selima baszy, lecz wstępu broni 
brutalny, a komiczny zarazem do
zorca Osmin. Szczęśliwie napotkany 
Pedrillo, dawny służący Belmonta 
opowiada swemu panu, jak to jego, 
Konstancję i pokojówkę Blondę por
wali piraci, aby wy tawic ich póź
niej na sprzedaż. Całą trójkę kupił 
Selim basza; Blondę ofiarował Osmi
nowi, a zakochawszy się w Kon 
stancji pragnie ją pozyskać dla si~ -
bie. Pedrillo, jako ogrodnik zdobył 
zaufanie baszy i teraz może przed
stawić mu Belmonta jako „budowni
czego". Podstęp się udaje i Selim 
przyjmuje młodzieńca do służby. 
Teraz droga do pałacu jest otwarta; 
rośnie szansa wyrwania obu nie 
wiast z haremu. 

Akt n. w ogrodzie pałacowym 
Osmin zaleca się do Blondy, która 
kpiąc z niego poucza, jak należy 
traktować europejskie kobi ty . Po 
ich odej ciu nadchodzi basza z Ko -
stancją; wierna Belmontowi woli 
raczej iść na tortury, czy ponieśc 
śmierć, niż zostać uległą baszy. 
W międzyczasie Pedrlllo opowiedział 
Blondzie o przybyciu Belmonta 

w celu uprowadzenia obu dziewcząt 
z seraju. Uradowana pokojowa 
biegnie z dobrą nowiną do swej 
pani, Pedrillo zaś, aby się poz
być Osm.ina , spija go winem. Wresz
cie dwie pary kochanków spotykają 
się i przygotowując ucieczkę mówią 
o swej wzajemnej miłości i szczęśli
wie rozwianych pod~jrzeniach 
o zdradę. 

Akt m. Jako umowny znak dla 
Konstancji i Blondy Pedrillo śpiewa 
entymentaln balladę . Przy po-

mocy drabiny pierwsza para wydo
staje się na zewnątrz, niestety 
w momencie ucieczki Blondy nad
biega Osmin, zbudzony z pijackiego 
snu i łapie ją wraz z Pedrillem. 
Brutal cieszy się triumfem. 

Selim basza ma wydać najsurow
szy wyrok na przychwyconą czwórkę 
uciekinierów, zwłaszcza że -- jak 
się okazuje - Belmont jest synem 
jego najzaciętszego wroga wojen
nego. Obie pary, gotując się na 
śmierć, czule żegnają z sobą. Nie
spodzianie Selim okazuje wspania
łomyślność, ułaskawia zakochanych 
i pozwala im swobodnie wracać do 
ojczyzny. Wszyscy wielbią wielkość 
dobrego baszy. 

· La 

r-------~--......-.....-......-- -------------~~ 

) f.Jgiluj, propaguj popieraj operę -
) 

- 11ajpiękniejszą formę szluki IVokalnej 

lealru 111uzycz11ego! 

I -........... -- -·- ........................ _,.,....._ - -- ,,,,., ---------~ __...___,~~ 
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ZESPÓ Ł ORKIESTRY OPEROWEJ 
MIEJSKIEGO TEAT R U MUZYCZNEGO 

I skrzypce: 

Roesncr Zdzisław 
(koncertmistrz) 
Wasik Anatoliusz 
Bruczkowski Eustach y 
Suchorowska Danuta 
Skrobacki Leszek 
Sitek Erwin 
Bojadżijew Rado ·vet 
Szubrówna Ewa 
Solarczyk Stefan 
Czoch Mieczysław 

II skrzypc e: 

Olejn iczak Hen ry 
Kozik Roman 
Skocz Władysław 
\\'o.i cieszek Jan 
Patrońska Zofia 
Filimowski Kazimierz 

ta i1ko .Józef 
Kozik Barbara 

.-\I t 6 w ki: 

Łabuś Leopold 
Muszański Czesław 
Satora Mieczysł· w 
Gula nowski Kazimierz 
Kozera Tadeusz 
Czerny Stefan 

W i o 1oncze1 e: 

:\Jakowicz Józef 
(koncertmi trz) 
Stefańsk i Stani ław 
Sos in Bronisław 
Grzymek Zofia 
ż. ijow!iki Włady ław 

Ko n tra basy: 

Kolasa Bo!esła w 
Dubrawski Władysław 
1\litka Jan 
Słowik Zdzisław 

FI E' ty : 

Jaworski Edward 
Węgrzyn Stanisław 
Towarnick i .Jerzy 

O bo.ie : 

T rąbki: 

C:;ech Broni. ław 
Kunert Zygmunt 
.Jodłow ki Tadeusz 

P iela ndrzej 
Przybylski .Jan 
Bigos Andrzej 

T ba: 

Korczyński Kazimierz Kania Eugeniusz 
Steng Wacław 

Rożek angielski 

Oracz Tadeusz 

Klarnety: 

\\'yczyński Ignacy 
Siwiec Stefan 
Orczyk tanisław 

Fa go t 

Thiel Henryk 
Gryboś Damian 

Wal t ornie: 

Peciulewicz Czesław 
Labuś te!an 
Polak Edmund 
:\!ucha Tadeu z 
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erkusja: 

Korczow ki Zenon 
Reindl Emil 
Peller Ryszard 

!Iarf2 : 

Rostkowska Helena 

Inspektor ork ie tr.v : 

HENRYK OLEJNICZAK 

ZESPÓŁ CHÓRU OPEROWEGO 
MIEJSKIEGO TEATRU MUZYC ZNEGO 

So pr any: 

Bułat Karoli na 
J a mrozek Helena 
Kowalik Celina 
Kunowska Magdalena 
Podhorecka Wiesława 
Sablik Krystyna 
Sapalska Maria 

Al ty : 

Brajnini Władysława 
B udziaszek Sta nisława 
Dyras Stanis ława 
Dziedzic Zofi 
Lachocka Julia 
Starzew ka . li na 
Szeliga Leokadia 

Tenory: 

Furmańczyk Zbigniew 
Korzeniowski Zbigniew 
Mazur Stanisław 
l\Iigacz Zenon 
Osak Karol 
Pyś Władysław 
Scislo J zef 

Ba · y : 

Ciołczyk Ignacy 
Głodek WincenL\· 
Karp ndrzej · 
Kaszyński Broni ław 
Korzeń Tadeusz 
Namaczyńsk i Andrzej 
Radłowski Zbigniew 

In pektor h6ru: 

ANDRZEJ K ARP 
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DZIAŁ TECHNICZNY : 

Kierownik Dzialu Techni cznego: E UGENIUSZ KRZYWDZIAK 
Z- a Kierownika TP-chnicznego: ADAM MALARZ 

Brygadier sceny: WŁODZIMIERZ KOPACZ 

$wiatlo: EDWARD KSYK 

Dekoracje-Rekwizyty: 
Kier. Pra owni Scenotechniczn ej: 
K ostiumy: 
Kierown ik Pra owni Damskiej: 
Kierownik Pracowni Męskiej : 

Peruki: 

Nakrycia głowy : 

TADEUSZ GRONDAL 
PRACOWNIE TE TRALNE M.T.M. 
ZOFIA BOROWSKA 
TADEUSZ DROZDA 

WŁODZIMIERZ STĘP 1IOWSKI 

MARIA SZTUKOWA 

OpTacowanie redakcyjne programu: 

ZBIGNIEW RYBAK 

zkłce grafłc:me: 

TADEUSZ GRONDAL 



Bieżący repertuar operowy. 

St. Moniuszko : HALKA 

G. Puccini: MADAMA BUTTERFLY 

J. Massenet: DON KICHOT 

G. Donizetti: DO PASQUALE 

G. Puccini: GIANNI scmccm 
P. Czajkowski: ROMEO I JULIA (balet) 

B. Bartok: ZAMEK SINOBRODEGO 

W. A. Mozart: UPROWADZENIE Z SERAJU 

W BEZPOŚREDNIM PRZYGOTOWANIU: 

P. Czajlww!lki 

„Francesca da Ri111ini" 
(balet) 



Cena zł 4.50 

Najbliższa premiera operowa: 

!G. Bizet CARMEN" 
~ " ' 
----------------------------------~ ~ _,,,........, ............... „~.....___ 

Krak. 4, Sarego i. ~''3 63 - F -1 13<5~) - 3600 


