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Karol Stromengt>r 

„UP ROW ADZENIE Z SERA.TU' 

MOZARTA. 

Rok 1781. - 25-letni Mozart , uwolniwszy się 
od służby na dworze salzburskiego księcia-bi
skupa, osiedla s i ę w Wiedniu jako muzyk wol
nego zawodu, bez stanowiska. Decyzja była ry
zykowna ale l\Iozart ufał, że \V Wiedniu :iobije 
się uznania i znaczenia. Był przecie 11.·ic:lct'lczy
kom znany, miał kom pozytorski „bagaż" bardzo 
pokaźny - siedem oper jui. wystawionycn na 
scenach włoskich i n iemieckich. msze, u twory 
kameralne , koncerty instrumen talne, s mfonie, 
divertimenta. Mimo to uchodził wówczas w 
Wirdniu za „komponującego pianistę, n iegdyś 
cud wne ziccko"'. Zależało mu więc n w ie
deńskim sukcesie ope owym, taki sukces był 
wówczas oznaką kompozytora pełne j wartości. 
I rzeczywiście zdobył ten ukccs swą pierwszą 
wiedeńską operą „Upro adzeniem z Seraju". 
Pierwsze .ie i wykonanie odbyło się dnia 16 lipca 
roku 1782, w nowo założonym Burgtheatrze. Był 
to pierwszy trw ły sukces pcrowy Mozarta, od 
tego pami(itn go wieczoru dzieło utrzymuje się 
stale na scenach całego świata, jako perła lda
sycznego repertuaru. 

W rozwoju teatru Mozarta „Uprowadz~nie" 
jest pierwszym jego w pełn i dojrzałym utworem 
scenicznym, w h ' storii opery ozn cza ono pierw
gzy rozkwit jeszcze niedawnego rodzaj u sce
nicznego: niemieckiej piewogry (Singspiel. 
Istniał ten rodzaj od kilku dziesięcioleci, głów
nie w Niemczech północnych , miał jednak wie
deński odpowiednik. Singspiel słab rozwijał 
się w cieniu wszechwładnej w tym czasie opery 
włoskiej. Nie mógł z nią rywalizować, b szukał 
dopiero tern tyki, „n i ewłoskiego" stylu, a kon
kurencji z włoską operą nic m . r} podj ć dla 
braku poważniejszego kalibru autorów, tekstu 
jak i muzyki. „Uprowadzenie z Seraju" było 
niemiec im si ngspielem uszlachetnionym talen
tem młodego Mozarta, jego zmysłem sc~nicz
nym, jego poczuc iem równow<1gi m i<;dzy praw
dziwością uczucia a operową sty lizacją. Wystą
pienie Mozarta z nową operą zbic~ło się z wła
śnie założonym przez cesarza Józefa II ludowym 
teatrem muzycznym. Miał to być w zasadzie 
teatr przeznaczony dla szeroki j publi· zności 
miejs~owej, m iał wystawiać sztuki niemieckie, 
ale w tym samym teatrze działała równ ież opera 
wlcsk - rywalizacja Wiedeńczyków z Włocha
mi stwarzała tiucia. Jednak cesarz, choć wło 
skiej operze oddany osobistym u podobaniem , był 
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jednak lojalny wobec Mozarta i popierał wy
stawieni jego nowej opere' A n\C'bawem miało 
się okazać, że ta opera była .iedyn; m dziełem 
wartości trwałei a „narodowy" urglheatr trwał 
tylko bardzo niedługo. 
Treść „Uprowadzenia" Mozarta, osnutą na 

sztuce hambuiskiego kupca K. Fr. Bretznera 
„Bclmont i Konstancja" ujął wiedeński libre
cista Gottlob Stephanie - z zawodu urzędnik, 
mało kto żył wówczas z literatu ry. Libretto mia
ło wady . np. nie dawało Mozar towi sposob ości 
do wielkiego finału w drugim akcie - ale miało 
też zaletę, był tematem „na czasie". .J uż od 
z górą dwudziestu lat śpi wogry i opery ko
miczne często powracały do tematu „tureckie
go", gdzie stale odbywało się szczęśliwe uwol
nien ie jeńców z tureckiej niewoli. Już wielki 
Krzysztof Willibald Gluck, po swych sławnych 
operach wystawianych w Paryżu, napi ał małą 
francuską operę komiczną „Szczęśliwe spotka
nie" (La rencontre imprevue - 1775), a J ózef 
Haydn napisał do tegoż libretta małą włoską, 
operę dla teatr u Esterhazych (L'incontro impro· 
viso) . Nawet sam Mozart, w swych ostatnich 
latach salzburskich, napisał „turecką" operę 
(nazwaną później „Zaide"), której jednak nie 
dokończył. Sztuka teatralna wspomnianego 
Bretznera „Belmont i Konstancja" tak idealnie 
wchodziła w ulubiony temat oper „tureck ich". 
że prócz Mozarta, jeszcze t rzech innych kom po
zytorów wy tawl ało opery pt. „ prowadzenie 
z Seraju", w tym samym dziesięciolt:?.ciu i m imo 
głośnego powodzenia opery Mozarta. To • owo
dzenie nie wzbudzało zaufania w północnych 
N i m zech, a Bretzner ogłosił w lipskich gaze
tach, że „Jaki ś człowiek nazwiskiem Mozard (sic} 
śmiał sprofanować, w postaci opery, moją sztu
kę „Belmont i Konst ncja". Uroczyście prot<'
s tuje„." itd. Bretzner przeżył Mozarta o lat 16 
i żyl w czasie k iedy jego !Bretzncra) n azwisko 
utrzymało się na afiszach teatralnych tylko 
dzięki muzyce Mozarta, kiedy trzy inne „Upro
wadzenia" poszły w niepamięć a pera Mozarta 
zwiastowała nową erę w dziejach sceny m u
zycznej. 

W lecie roku 1781 pisze Mozart do ojca w Salz
burgu o postępie swej pracy nad „Uprowadze
niem". W tych listach podane są zasady este
tyki operowej jak: „W operze poezja mu i być 
po prostu posłuszną córką muzyki... naj lepiej, 
jeżel i zejdą i<: ze sobą dobry kompozytor, zna
jący się na teatrze i sam potrafi coś wskazać -
z mądrym poetą, rzadkim jak ptak Feniks. Wte 
dy można być pewnym powodzenia ... " Więc 
trzeba, jego zdaniem, wzajemnej ustępliwości : 
k ompozytora i librecisty dl a wspólnego celu, 
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którym jest scen iczność. Opera jest, według fo
zarta. w pierwszym rzędzie dziełem muzycznym. 
Ale muzyk znajdzie nieraz podnietę w słowach 
tek. tu„. tu pochwała tekstu arii Belmonta 
„O, jak t<;-sknię, jak gorąco". W innym liście opis 
wściekłości Osmina. Przy tej sposobności sło·.va: 
. „„namiętności, nawet silnych ni n'łleży (kom
pozytorowi) wyrażać odrażająco, bo muzyka, na
wet w sytuacjach najstraszniejszych, nigdy nie 
pO\\ nna obrafać uszu, tylko ma im sprawililć 
prz) .T"mność, czyli musi zawsze pozostać muzy
ką„." W l8 wicku z,gr1.yty i jf!skra ..... ,·ości dźwię
kowe uważanec były z wykroczenie przeciw 
dobremu smakowi. 

W granicach sm ku swej epoki, n:nvct w gra
nicach konwenansu 18-wieczncgo ;\lo:~art ~two
rzy obie dramaturirię w sobie skończoną, lo 
giczną. a po artą kapitalnymi przykładami \'.'ła
snych jego oper. Już uwert ura poddaje ton „tu
reckiej" operze ;\Iozarta. ~mieszny urek. już 
od dawn· niegroźny. jest stalą postacią komicz
ną. Już Molier wprowadził w swej komedii 
,.Mieszczanin szlachcicem" blazcilc.;ki alet tu 
recki. .leszcze w .,Jo\ ialskim" pn:ypomn się 
nam turecka maskarada. ,Jednak to w ,.Uprowa 
dzeniu z Sera ju" Mozarta tylko z grubsza kon
wencjonalne środowisko, bo ludzie tej opery by 
naJm n iej nie są marionetkami. Kiedy Belmont, 
myszkując po ogrodzie baszy. śpiew ,.Konstan
cjo: ach~ ujrzeć ciebie„. ', kiedy znów Konstan
cja - nie wiedząc jeszcze. że ukochnny chce ją 
wykra,<ć - śpiewa smętną arię o swym smutku, 
akcenty uczuciowe tych arii są tak szczere, że 
bierz my udział w strapieniach i nadziejach 
tych picr.v. zych prawdziw) eh udzki h po. taci 
operowych . Głównej parze przeciwstawiona 
jest drug para „ mantów na wesolo" - Blon 
dy i Pedrilla. Ale i u nich, pod powłok!ł ko
m izmu, zawsze kryje się, jełeli ni" poezja. to 
wdzifi'k i uśmiech mozartowski. N;i skraju gro
teski utrzymana postać Osmina. je t arcydzie
łem charakterystyki i scenicmości. Osmin nie 
jest typem formularzem. a le je.•t to postać żywa, 
nie szablonowa jes t to też w.;panial· rola. 
zarówno dla swej strony śpiewaczej j:tk i :iktor
skicj. 

Dawne el menty perowe odświeżone młodym 
usposobieniem Mozarta sprawiły, że - jak mó
wił Goethe - „Uprowadzenie z Seraiu" Mozart· 
•W dziedzinie niemieckiei śpiewo~ry) pobiło 
wszystko i j uż nigdy nie było mo\V}. o rniszych 
tak staran ie pisanych ~ekstach singspiclów. 
Ale cesarz Józef II miał powiedzieć Mozartow i 
że w jego „Uprowadzeniu" jest „bardzo dużo 
nut '' - na co Mozart : „.Je. t ich tyle il · potrze
ba" . Zdaje się, że miał rację. 
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Treść .,Uprowadzenia z Seraju" je~t też h i
storycznie ciekawa przez wprowadzeme ~oralu 
z czasów Oświecenia, że szla chetność i gest 
wielkoduszny - nie są k onieczn ie oz.naką ludzi 
kultury ale że również i „dziki" - w tym wy
padku Turek - może okazać szlachectwo c'łu.szy. 
W zgodliwym nastroju tej prawdy „odkrywczej" 
- wybr zmiewa końcowa scena . 

TREśC 

AKT I. 

Scen a przedstawia ogród w Seraju (tureckim 
pała cyku) n ad Bosforem. Do pałacu t ureckiego 
baszy tara się dostać młody Hiszpan Belmont, 
który pyta tróża Osmina „czy to jcs~ . o~ 
Seli ma baszy?" Osmin w sposób 6lrub1ansk1, 
bron i wstępu i daje młodzieńcowi rzęsistą o~ 
prawę. wymyślając m u od: „włóczę~ów, pode~ 
rzanych o zdradliwe zamiary„." Niewiele przeJ 
mu je się Belmont wściekłością stróża , zwł!lsz
cza, że n agl zjawia si Pedrillo, dawny ~łu~ący 
Belmonta . P ed r illo opowiada BelmontoWl histo
rię, jak on t u dosta ł siQ d o niewoli. Ot~, kiedy 
jechał okrętem, zbójcy morscy napadli oki;-ęt 
i sprzedali wszys tkich podróżnych, a wystawie
ni n a sprzedaż - on (Pedrillo i dwi~ nicwias~y 
- jako n iewolnicy dostali si~ do SeraJU. Tc dwie 
n iewiasty, to Konstancja, n arzeczona Belmonta 
i jej pokojowa Blonda, narzecz1m a Pe?nll~. 
Blondę jednak podarował basza Osmmowi 
a sam zaleca się do Konstancji, jednok na próż
no. Konstancja dotrzyma wierności Belmontowi 
- jak i Blonda pozostani wierną Pedr illowi. 
On, Pedrillo, jako ogrodnik baszy, pozyskał za
ufame jego. I teraz Pedrillo przedstawia Bel
monta baszy Selimowi, jako „budowniczego". 
Sel 'm p zyjmuje Belmon ta do swej sł użby, przez 
co ułatwia młodzieńcowi sposob ość widywania 
się z KonstancJą. WiGc wcule pomyślne są wi
doki oswobod7enia obu bran k, tym bardziej, ż~ 
w zatoce już czeka na przyszłych zbiegów okręt 
Belmonta. 

AKT U. 

W pałacowym ogrodzie Osm in wdzięc~y się 
do Blondy, która tylko kpi ze starego gbura 
i - w żartobliwych słowach ari i poucza go, jak 
należy się zalecać do kobiety. Nadchodzi inna 
para: Konstan cja i basza. riczra7.ona .l.adną 
groźbą baszy, Konstancja (w arii koloraturo
wej ) mówi. że gotowa jest znieść wszystkie mę
czarnie ale swemu Bclmontowi pozostanie wi r
na . Tymczasem Pedt·illo opowiedział już Błon-

1.1 



ozie o przybyciu Bclmonta i o jego zam iarze 
uprowadzenia obu niewiast z Seraju. Tą ra
dosną nowiną Blonda biegnie podzielić się ze 
swą panią. Teraz Pedrill o aby uśpić czujność 
Osmina, upija go a ·- na wswlki wypadek - do 
wina dodał środek usypiaJ ący. Scho.lzą s iG obi 
pary kochanków i - · w kwartecie - knują plan 
ucieczki. 

AKT III. 

(Odsłona pierwsza) 

- O półn y, jak było umówione Belmont 
i Pedri llo zbliżają się do pałacu aby upr w dzić 
<>bie branki. od ich oknami Pedrillo c ich śpie
wa romancę. Drabina j uż przygotow na. Pierwsi 
uciekaJą Kon lancja z Belmonlern - 7..a n imi 
Blonda z Pedrillem. Ale n i st ety, zbudzony z p i
jackiego sn u Osmin , sam pochwycił Blonllę 
i Pedrilla, a za tamtą parą j uż poslał pościg. 

(Odsłona druga) 

W sali pałacu odbywa siG sąd. Zap~wne srogi 
będzie wy rok Sel ima. Przy rozpatrzeniu spra
wy basza dowiaduj(' się, że Belm ont jest synem 
jego woj nnego wroga. T ak i ęc los zakocha 
nych wyda .ie się fata lnie przesądzony. Obic pary 
są przekonane, że .iuż dla ni h niEma ratunk u. 
Zegnają si <; ze sobą ze światem ... Ale basza , zu 
pełnie niespodziewani_ okazuje wspani !o
rnyś lność i przebacza czwórc<' zbiegów, nawet 
pozwoli im bC'zpiecznie powrócić do ich o jczy
zny. W „wodewilu" (zwrotko•vym fin le) każda 
z postaci iipiewa jedną zwrotkę a chór powt -
rza budujący refren m oralny. Wreszcie wszyscy 
intor.ują pochwałę w ielkodusznego baszy Selima 
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