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Powiedziano, iż nikt tak jak on nie umiał uzyskać idealne
go stopu „wyrazu i piękna". Słynne .pozostały słowa 
wielkiego Józefa Haydina do ojca Mwarta po usłyszeniu 

w roku 1785 trzech K'wartetów: „K1nę się na Boga i na swój 
honor, że uważam pańskiego syna za największego kompozyto
ra, jakiego znam osobiście lub z imienia!". Po la•tach znamienne 
też będą opinie Rossiniego: „Beethoven jest największy, lecz 
M:izart jedy;ny!", czy George Sand: „On jes.t wielki, piękny 
i prosty jak natura. Spójrzcie na słońce - czy jest ono kiedy
kolwiek piękniejsze niż na czystym niebie?". 

W obliczu sądów wspaniałych artystów, •wybitnych znawców 
praw rządzących muzyczną maiterią, trudlno 7Jrozumieć, dlaczego 
aż tak wieloma cierniami usłana była droga cudownego dziecka 
z Salzburga. Może dlatego, iż - jak sugeruje Stefan Ja•rociński 
- jego dzieło współtworzyło ducha swej epoki, budziło nowe 
potrzeby, •nowe formy wrażliwości ludzkiej . To nie było łatwe 
dla współczeg.nych. „Wszystko co jest doskonałe - powiedział 
Goethe - musi wykroczyć poza ramy swego rodzaju, musi się 
stać czymś innym, n.ieporównywalnym. W niektórych dźwię
kach słowik jest jesz<:ze ptakiem, potem przerasta swój gatu
nek i zdaje s·ię każdemu upierzonemu stworzeniu wskazywać, 
co właściwie zinaczy śpiew". 

W. A. MOZART W DZIECINSTWIE 
Częstokroć nadużyiwane o

kreślenie „genius!Z samocodny" 
należy się właśnie w pełni 
Mo:zart01Wi. W cziwaxtym roku 
życia ojciec .zaczął uczyć go 
menuetów i ~nnyc'h d['obnych 
u:tworów fortepianow:Vch. W 
dwa la.ta później chłopiec za
czął komponować, świetnie 
grając ju.ż wówczas na forte
pianie. Jako kilk'lllatek błysz~ 
czał na dworze księcia-eJ.e'kt.o
ra w Monachium, w salonach 
arystokraitycznych Wiednia, 
na d.wocze cesarskim rw Schon
brunnie, w letnich rezyden
cjach właidców francuskich i 
angielskich. W d'Wl.lnastym ro
ku życia był au torem dwu 
oper. Ojciec kompozyitora, 
Leopold, ubrzymywał, iż to 
sam cesarz Józef II okazał się 
pomysłodaiwcą młodzieńczej 
przygody Mozarta z 01pe.rą. 

Jeśliby tak było, to należy 
raczej podejnewać mona.rchę 
o zamiar zakpienia z cud0<w
nego dz,iecka, tym baroziej, 
że miało ono do dyspozycji 
całkowicie pozbawione sensu 
li'bretto Ma.rea CoteJ.liniego. 
Po !Lrnech miesiąca.eh po
ważnej praicy, w której 

towarzyszył chłopcu OJC1ec, , 1podpowiadając" jakimi możliwoś
ciami dysponują wyznaczeni wykonawcy, .powstała trzyaktowa 
opera-buffa „La finta semplice" (Udana naiwność). Twórczy 
sukces miał wszakże drugą strnnę: oskarżono Leopolda o sto
sowanie szarlatańskich metod, o tresurę syna. Po raz pierwszy 
przekonał się Mozarłt, jaką siłę ma p]otka, jaki potrafi wywołać 
rezona.ns. Próbował tę przykrość wynagrodz.ić Wolfgangowi 
znany w Wiedniu doktor Antoni Mesmer, zamawiając u nieg·) 
dla swego plenerowego teatru amatorskiego jednoaktowy wo
dewil. I tak powstała śpiewogra „Bastien i Bastienne", „dro
biazg" udany, tchnący l!laiwnością, ale zarazem wzruszający 
szczerością. 

Podróże koncertowe wiodą teraz trzykrotnie do Włoch. W 
1770 roku jeden z włoskich dz.ięnników pisze: „16 stycznia n::i 
tygodniowym koncercie filhairmonicz.nym grał młody Mozart 
sonaty, z najpiękniejszymi wariacjami (np. powtarzał jedną so
natę w różnych tonacjach) - nie mówiąc już o dwu symfo
niach jego kom,pozyicji, z których jedna roz,poczęła koncert, 
druga zaś skończyła. śpiewał arię, :którą widział po raz pierw
szy, i to z niezmanymi sobie słowami, z wcale zgrabnym akom
paniamentem. Dy.rygent zapmponował mu dwa tematy na 
skrzypce, natychmiast skomponował z nich dwie sonaty. Jed
nakże największy podziw wzbudził tym, że skomponował rów
nież fugę na zadany mu prościutki temat, który rozwinął 
z wielkim mi.strzostwem hannonicznym i rozwiązał tak łatwo, 
że wszyscy byili r,i;achwyceni. Wykonał to na IJdarwesynie, a po
tem grał jeszcze na skrzypcach utwór sławnego mistrza Bocche
r1niego". 

W Bolonii poznał Mozart znanego twórcę Padre Martiniego, 
który z uznaniem mówił o talencie młodzieńca. Prawdopodob
nie za jego spraiwą Wolfgang został członkiem Akademii Filhar
monicznej w Bolonii. 

Z Rzymu pochodz.i słynna historia, cytowana niekiedy jak .:> 
anegdota, o fenomenalnej pamięci i słuchu Mozarta. Opisał ją 
Lec•pold w liście do żony: „Przybywszy tu poszliśmy zaraz do 
Kai:;!icy Sykstyńskiej, aby usłyszeć Miserere (chodzi o utwór 
Gregorio Allegriego, włoskiego kompozytora z początku XVII 
wieku - przyp. E.W.). Cży wiesz, że tutejsze Miserere jest tak 
niesłychanie cenione, że nie wolno śpiewakom kapeli pontyfi
kalnej, pod karą klątwy, wynosić l!la zerwnątrz żadnych nut tego 
utworu do skopiowania, czy nawet do pokazania komlllkci1wiek. 
Ale my już mamy całą partyturę Miserere, gdyż Wolfgang ją 
zanorował' '. · 

Jak opowiadała obecna przy tym wydarzeniu siostra Wolfgan
ga, spisał on ten utwór zaledwie po jednorazowym jego usłyslle
niu! 

Plonem podróży włoskich było kilkanaście zamówień. W Me
diolanie powstała m. in. opera „Mitridate, re di Pont.o"' (Mi
trydates, król Ponbu), która ,przyczyniła się do drugiego z kolei 
wyróżnienia :_ przyznania Mozartowi honorowego członkow
stwa .Nkademi'i FilharmOIIlicznej w WerOIIlie. 

Po powrocie do Salzbu1rga ['ealizował młody twórca zamówie
nie cesarzowej Marii Teresy, która z okazji wesela swego syna, 
wielkiego księcia Ferdynanda, postanowiła urządzić przedsta
wienie operowe dla gości. Zamówienie świadczyło o uznaniu dla 
Wolfganga, ale cha.rak ter m-01I1airchi·ni' naj1Pełniej i!lustruje taki dto 
fragment z listu do syna Ferdynanda: „Pytasz mnie, czy wziąć 
na swoje usługi młodego salzburczyka (chodzi o Mozarta -
przyp. E. W.). Nie wiem, przyznam ci, po co. Nie masz potrzeby 
brać kornpozy.tora, tak samo jak ludzi, !którzy 1nie przynoszą po
żytku. Jeśli ci to jednak sprawia przyjemność, nie mogę ci jej 



zabronić. Mówię ci tylko: nie obciążaj się ludźmi nieużyteczny
mi i nie dawaj im ani tytułów, ani urzędów, które oni tylko 
hańbą, wałęsając się .po świecie, jalk żebracy. Zresztą on ma 
liczną rodzinę ... ". 

Nie udało się z posłusznym matce Ferdynandem, podobnie jak 
w następnej próbie z drugim synem Marii Teresy, wielkim księ
ciem Leopoldem Toskajskim, późniejszym cesarzem Leopoldem 
II. Ojciec Wolfganga w dalszym ciągu bezskutecznie poszuki
wał pracy dla syna, sam pozostając wiecznym kapelmistrze~11 
na dworze salzburskim, na którym od 1772 r . zapanował hrabia 
Hieronim Colloredo. Możemy ufać słowom świetnego badacza 
dziejów Mozarta, Alfreda Einsteina, który pisze: „Bardzo trudno 
rozdzielić sprawiedliwie winę za rosnące napięcie pomiędzy_ Hie
ronimem Colloredo i Mozartów, ojca i syna. Colloredo stoi wo
bec potomności obarczony zarzutem, że nie tyl~o źle traktow~ł? 
lecz wręcz dręczył jednego z największych geniuszów ludzko_sc1 
- i nikt n·ie będzie mógł uwollnić go całkowicie od tego oskairze
nia ... Ale Salzburg był zbyt małym miastem dla geniusza, który 
chciał komponować - między innymi - wielkie opery". Nara
stające konflikty doprowadziły Wolfganga w 1777 roku do zer
wania stosunków z hr. Colloredo, podziękowania za dotychcza
sową posadę nadwornego kompozytora i wyruszenia wraz z 
matką w pełną nadziei podróż do Mannheimu i Paryża. 

Po półtorej roku samotnie wrócił do Salzburga. Matka zmarła 
w Paryżu; pobyt w tym mieście od marca 177_8 ~o sty~znia 1779 
należał do najtragiczniejszych momentów w zyciu tworcy. 

W pełnym pokory i uniżoności liście prosi hr. Collo:edo o i::Q
nowne przyjęcie na służbę. I pozostaje w Salzburgu Jeszcze Je
den rok. Pisze tu przeszło trzydzieści utworów, m. in. rozpoczy
na singspiel, nazwany później „Zaidą", ale myśli jego . krążą 
cały czas wokół opery - opery z wielkim zespołem ock1estro
wym. 

Wreszcie życzenie swoje może spełnić. Pod koniec 1780 roku 
otrzymuje zamówienie na skomponowanie ·dla Monachiun: wie~
kiej opery seria. Pisze „Idomenea", całym sercem oddaJąc się 

RODZINA KOMPOZYTORA - SIOSTRA, KOMPOZYTOR I OJCIEC. NA SCIANIE 
- PORTRET MATKI 

ŻONA KONSTANCJA 

tej sprawie. Ma la.t 25. Zamy
ka się w jego twórczości je
den z etapó·w, który .późiniej 
w oczach muzy'koiogów zosta
nie sklasyfikowany jako oik•res 
pos.zukilwaruia własnego, zro
zumiałego dla współczesnych 
sty>lu. Obok uprngnionych 
form oper01Wych powsitały 
dzieła koncertowe, wśród nic!1 
wiele znakomhtych symfonii 
m. in. Symfoniia D-dur „Pa
ryska" (K.V. 29), Symfonia 
B~dwr (K.V. 319), czy Symfo
nia C-·dm (K.V. 338). Mozart 
napisał pona<l 50 symfonii, 
przy czym kilka z nich - z o
kresu młodzieńczego - nie 
zachowało się. W porównaniu 
ze 104 symfoniami Haydna to 
niewiele. W zestaJWieniu i 9 
symfoni=i Beethovena - co 
ogromnie dużo. Trzeba jednak 
powiedzieć, że o<l .pierwszych 
dzieł symfonicznych 16-•letnie
go Wolfganga po Symfonię 
„Jowiszową" wiodła droga 
dalsza niż pomiędzy pierTWszą 
i ostatnią symforuią Haydna, 
mimo iż opus 104 Haydna po
wstało już po śm1ea-ci autora 
„Cosi fan tiuitte". 

Jalkie drogowska·zy wiodły 
Mozarta przez owych przeszło 
40 symfonii? „J.est to-sbwder
dza Einstein - postęp od deko

fi 

ratywności do ekspresyrw1I1ości, o'Cl charakteru 
wewnątrz od uświetniania do wyznaw ania". 

zewnętrznego do 

W momencie, w którym przerwaliśmy opowieś ć o losach Mo
zarta, ważył się naijistotniejszy krok jego żydowej egzyS'tencji, 
z którego później zrodziło się wiele nowych poczynań: rodzin
nyc h i twórczych. Na ·skutek koilejnych nieporozumień zrezygno
wał on ze służby u hrabiego Colloredo. Stał się pier wszym 11· 

historii w pełni wyzwolonym artystą. Nie zrobił zapewne tego 
kroku po to, by zasłynąć z indywidualnego „wybryku'', następ 
ne Jata pokazały z.resztą, że srogo za o.wo posunięcie t rzeba było 
płacić. Rezygnacja z uciążlilwej, ale p~ecież stałej i pewnej po
sady, była aktem niezwykłej odwagi i dojrzałości psychicznej . 

Wkrótce Mozart ożenił się z Konstancją Weber, siostrą swej 
niedawno umiłowanej Alojzy. Spośród sześciorga dzieci tego 
małżeństwa, przy życiu pozostało zaledwie dwóch synów : Karol 
Tomasz i Franciszek Ksawery Wolfgang. 

Mimo, iż Mozart miał sporo uczniów i stosunko\vo nieźle w 
owym czasie zarabiał, nigdy nie uwolnił się od trosk pienięż
nych i zabiegów o byt. Może z wyjątkiem dwóch lat: 1784--1785, 
które pozostały całkowicie odmienne. W tym bowiem czasie na
stała w Wiedniu swoista „moda" na Mozarta, uwielbiano go i 
szukano jego przyjaźn·i, zapraszano na prywatne zebrania towa
rzyskie w najlepszych domach, opowiadano o zachwytach Józefa 



Haydna nad dedykowanymi mu kwartetami. Był sławny i... sła
wy tej żądny. Powiada Jarociński: „Mcniart pra~nie błyszczeć 
w niewdzięcznym »Wielkim« światku hrabiów i książąt o zmien
nych gustach i sympatiach, gotowych w każdej chwili odwrócić 
się do niego plecami, w gruncie rzeczy jest on dla nich tylko 
chwilowym dostawcą modnego towaru i tych doraźnych przy
jemności, jakie stwarza widok wirtuoza grającego biegle na for 
tepianie". 

W 1781 roku Mozart wstąpił do loży masońskiej. Być może 
uczynił tak za przykładem Haydna lub Glucka, być może też -
jak sugeruje Einstein „był w loży, jako człowiek genia1ny, rów 
ny arystokratom i na równych prawach". Przynależność kompo
zytora do organizacji wolnomularskiej pozostawiła wyraźny 
ślad w jego twórczości. Obok kilku mniejszych utworów, pod 
wyraźnym wpływem ideałów masonerii znajduje się symbolika 
„Czarodziejskiego fletu". 
Żywot dostatni nigdy nie był Mozartowi przeznaczony. Po 

szczęśliwych latach spokoju, glorii, względnej równowagi finan
sowej, nad głową twórcy poczynają przesuwać się chmury nie
powodzeń, rozterek, fiaska pieniężnego. 

Mozart pisze „Wesele Figara". Doczekał się wreszcie pomocy 
i współpracy świetnego librecisty. Jest nim Lorenzo da Ponte, 
który później jeszcze dwukrotnie (w „Don Juanie" i „Cosi fan 
tutte") ujawni swój nieprzeciętny talent dramaturgiczny. „We
sele Figara" wg Beaumarchais zostało nieco odarte - pod na
ciskiem cesarza Józefa II, od którego zależała zgoda na wysta
wienie opery - ze Cl'ja'dliwej satyry społeczno-polityc71nej, tym 
niemniej jednak temat był jak ina owe czasy bardzo śmiały , 
Premiera odbyła się 1 maja 1786 roku w Wiedniu; o przyjęciu 
dzieła przez publiczność pisał ojciec Mozarta do swej córki: „na 
drugim przedstawieniu w Wiedniu pięć ustępów było bisowa
nych, a na trzecim - siedem, z czego mały duet musiano śpie
wać trzykrotnie". 

Powodzenie u publiczności nie zapewniło „Weselu" trwalsze6o 
miejsca ina wiedeńskkh afiszach. Intrygi i zawiść muzyków do
prowadziły do zdjęcia z .nich spektaklu, mimo iż w Pradze jeg') 
premiera stała się ogromnym wydarzeniem, a współczesny Mo
zartowi Frantise'k Niemetsche'k pisał, iż arie z Figara powtaTza
no na ulicach i w ogrodach publicznych. 

Mozart wraz z żoną przyjechał do Pragi, mógł więc nacieszyć 
się swoim sukcesem, tym bardziej, że ogromne powodzenie mia
ły również koncerty; w których brał udział. Najwiękązym 
wszakże dobrodziejstwem tego pobytu było zamówienie na na
pisanie następnej opery, którą miał być „Don Juan". 

Pomiędzy „Weselem Figara" a „Don Juanem" powstało 
wszakże jeszcze dwadzieścia nowych utworów. Lata 1787-88 
uważane są za „najbardziej romantyczne" w jego twórczości. 
Wydaje się, iż w tym czasie Mozart zbliża się najczęściej do 
Schuberta, Schumanna czy Chopina. Obok pieśni, muzyki solo
wej i kameralnej powstaje wówczas przepojona jasnością barwy 
i pogodą serenada „Eine kleine Nachtmusik", która osiągnie 
niebywałą wprost popularność. 

„Don Juan" powstał w ciągu lata 1787, zaś sama uwertura ... 
w ciągu jednej nocy! Mozart przeznaczył to dzieło dla miesz
kańców Pragi, gdyż - jak pisał „To nie jest opera dla wiedeń
czyków". W przeciwieństwie do wiedeń·skich losów „Figara'', 
„Don Juan" doczekał się w Pradze 151 wykonań w ciągu 10 lat 
od premiery. 

Natomiast Wiedeń - zgodnie z przewidywaniami Mozarta -
przY,jął „Dcm Juana" znacznie chłodniej. Cesarz Józef II miał 
się ponoć wyrazić, iż „to nie jest potrawa na zęby moich wie-

deńczyków", na co Mozart 
odparł: „Zostawmy im czas, 
żeby ją rozgryźli". 

W listopa<lzie 1787 roku 
po śmierci G1ucka Mozart 
otrzymał stano.wisko „nad
wornego kompozytora" ce
sarza Józefa II. Monarcha 
wraz z tytułem 'obniżył 
jednak następcy Glucka 
wynagrodzenie, tymczasem 
zaś warunki bytowe i ro
dzinne Mozarta wymagały 
sum znacznie rwiększych. 
Zmusza to komporzyito;ra do 
zwrócenia się o pożyczkę 
do byłego współtowarzysza 
z loży masońskiej: „Moja 
sytuacja jest taka, że mu
szę bezlwzględnie pożyczyć 
pieniędzy... Jeśli mi Pan 
nie pomoże„. stracę swój 
honor J kredyt - jedyne, > 
co chciałbym zachować". 
W innym liście dodaje: „O, 
jakże jestem nieszc2ęśli
wy.„ wciąż między trwogą 
i na.dzieją". 

Prywatne nieszczęścia 
nigdy nie rwkTOczyły w 
świat twórczości Moza.rta. 
żadne dzieło powisiałe w 
najt.ragiczniejszyt:h okre
sach jego życia nie wyka
zuje obniżki twórczej po
tencji, zwątpienia w praw-
dę, w sens sztuk·i. Między KOMPOZYTOR z SYNEM KAROLEM 
czerwcem a s·ierpniem 1788 
roku napisał Mozart trzy 
wielkie symfonie: Es-dur 
(K.V. 543), g-moU (K.V. 550), C-tlun- (K.V. 551) rna1z1wa-

. ną ,„Jowiszową". Dzieła te są jakby pnen·iesieinie~ śipieWJU 
na instrumenty muzyczne. Już Wagner spostrzegł iż nie ma w 
twó~czoś~i symfonicznej Mozarta frazy, której ni'e dało by się 
zaśp1ewac. I tę właśnie cechę uważa się za główną tajemnicę 
mozartowskiej szt:uki. 

Symfonia „Jowiszowa" powstała w 1788 roku. We Francji 
trwał wi~lki przewrót umysło,wy, którego motorem .była klasa 
m1eszczanska. Kształtowały się po·d jej wpływem hasła wolnoś
ci indywidualnej i ,posz~nowania gadności lud:zikiej, które nie
b~wem _ zrodzą DeklaracJę Praw Człowieka i Obywatela. Jako 
pierwszy wśród kompozytorów Mozart realizuje głoszoną wów
cz~s ~owszechnie ideę .powrotu do na.tury.' „Mozart jest - po
w1edztał wybitny muzykolog niemiecki Paul Bekker - czło
wiekiem rewolucji. Jako artySlta jest ~ielkim apostołem w ol
;iości ludzkiej, pierwszym, !który ryzykuje życie dla zdobycia 
i .za.c;howania .wolności, pierwszym, !który daje sztuce bezpośred
ni ooraz sweJ osobowości i swoich idei". Ostatnie lata Mozarta 
d?.wi~dły, iż ruie bał się wolności okupić życ iem w nędzy i po
mzenm. Na początku kwietnia 1789 roku wyruszył wraz ze 
swym uczniem, księciem Lichnowskim późniejszym protekt:i
rem Beethovena, w podróż przez Niemcy na dwór Fryderyka 



Wilhelma II w Poczdamie. Podróż przyniosła kilka udanych 
koncertów, z których ·zarobki iwszalkże szyibko w Wiedniu top
niały. Mozart po raz któryś 2!Wrócił się z prośbą o pomoc do 
swego dawnego przyjaciela. Tymczasem w Wiedniu iw:zmowiono 

Wesele Figara" i to zasugerowało iprawdopodobnie cesarzowi 
~yśl o zamówien.iu u Mozarta nowej opery. PO>WSitaje opera 
buffo Cosi fan tutte". Po pieriwrSzych dziesięciu iprzedstawie
niach ~pe'ktaikl na długo zszedł z afisza wdedeńskiego teatru. 

Przedstawienia „Cos·i fan tutte" przerwała śmierć Józefa II. 
Jego następca, cesarz Leopold II, nie zainteresował się swym 
„nadwornym kompozytorem", nie odpowiedziiał nawet na jego 
prośbę o przyznanie mu posady drugii.ego !kapelmistrza i nauczy
ciela fortepianu rodz~ny cesarskiej. Mozart czuł, iż iwyczerpuJą 
się jego siły, mimo iiż jeszcze kilkakrotnie ukazał swój geniusz 
twórczy w naj1większym rozkwicie; naipiisał all."Cytlczieł·o „Czaro
dziejski flet" oraz - Tesztlkami sił - „Requiem". Wystawienie 
„Czarodziejskiego fletu" w Wiedniu 30 iwrześnia 1791 r. stało się 
triumfem kompozy,tora. „Bravo", „bello" - ,padały słowa za
chwytów. Słowa, kt6Te nies·tety pr.zyszły za .późno. W 1nocy z 4 
na 5 grudnia 1791 roku, Mozart umiera, mając łait 36. Kilka lat 
wcześniej, zginębiony s.wymi ustawicznymi doraźnymi zabiega
mi bytowymi, pisał o śmierci, że jest ,,kluczem, który otwiera 
nam bramę do prawdziwego szczęścia". Rrawdz.iwego sz-częścia 
właściwie nie zaz.nał: pozbawiony normalnego dzieciństwa , 
wiecmy mały podróżnik, obdarzony charaikterem, tktóry zmu
szał go do ciągłych ofiar, do wal!ki w imię godności człowieka 
i artysty, był mi1ionerem talentu i biedakiem, jeśli chodzi o ko
rzyści z jego tytułu czerpane. Ktoś obliczył, iż gdyby dziś ko
pisita chciał przeipisać wszystlkie dzieła Mozarta, zajęłoby mu to 
więcej lat niż miał Mozart w chwili śmierci. Arcydzieła, które 
pozostawił, stanowią dziś ideał .prostoty, wyrażającej piękno. 
Falkt, iż kiedyś było <JIIlO niedostrzegane buidz~ dzi'ś w nas zdu
mienie i niewiarę. 

A jednak, ralilkiem 5 grudnia zebrało się za trumną Mozarta 
zaledwie killku znajomych a i d, wystraszeni śnieimą zaw.ieru
chą - n•ie dotarli do cmEmtarza. Wspólny dół, w którym pocho
wano Mozarta nabrał w naszych -czasach symbolu wielkości , 
której fadne słowo nie zdoła za&tąpić. 

EUGENIA WYBRANIEC 
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co 1 
„Zycie dla opery" brzmi ty

tuł jednej z książek o Mozar
cie. Dzieło genialnego s1lz
burczyka przetrwało po nasze 
czasy w rozmaitości gatunk'5w 
i form, które słuchamy w sa
lach koncertowych, oglądamy 
na deskach scenicznych, 
wszakże dla samego twórcy ti
~zyła się przedę wszystkim o
pera. Powiedział kiedyś, iż 
„nie potrafi myśleć o czymkol
wiek innym" jak tylko o napi
saniu wielkiego dzieła scenicz
nego. Podobnie jak szybi;.o 
przeszedł wszystkie szczebl11 

AUTOR LIBRETTA - LORENZO DA PONTE 

T 
wtajemniczenia pianistyczne
go, podobnie jak „niepostrze
żenie" rozpoczął życie dorosle
go kompozytora i wirtuozn, 
tak też pierwsze dzieło opero
we napisał jako dwunastolatek. 
Powiada Einstein: „Aż do ~Ido
menea«, to znaczy aż do 25 ro
ku życia, nie uświadamiał so
bie Mozart istnienia problemu 
opery. Trudno mu z tego robić 
zarzut, kiedy się pomyśli, że 
Gluck osiągnął niemal pięć
dziesiątkę, zanim uprzytomnił 
sobie te-ą problem, i że jego 
»Alcesta« wyprzedziła dokład-



nie o jeden rok pierwsze próby 
operowe Mozarta". 

Mozart pisal swe pierwsze 
opery w latach siedemdziesią
tych XVIII wieku. Fakt, iż nie 
uświadamial sobie wówczn .~ 
problemu opery, nie może dzi
wić. Czyż wielu mu współ
czesnych, wiekiem starszych, 
cenionych twórców nie pisalo 
dzieł do librett o wątpliwej 
użyteczności dramaturgiczn23? 
I tak zadziwia genialna intui
cja 15-letniego autora, który 
do tekstu „Betulia liberat·'l" 
Metastazja, napisal muzykę z 
ogromnym wyczuciem prze
biegu energetycznego rozwoju 
formy. 

Dopiero znacznie. później 
powie Mozart, że „w operze 
poezja musi być po prostu po
słuszną córką muzyki", co jest 
- jak wiadomo - sprzeczne z 
ideałami reformatorskimi gło
szonymi przez Glucka, a póź
niej Wagnera, i co też jedynie 
częściowo realizował w swc>j 
muzyce. Na razie nie tylko, ::!:e 
nie mógł jeszcze dobierać so
bie tekstów zgodnych z włas
nymi potrzebami, tekstów, 
które by pozwalały na tworze
nie realnych postaci i charalc
teryzowanie ich za pomocą 
muzyki, ale musiał dostosow,ić 
się do wymogów czasów, w 
centrum uwagi postawić glosy 
śpiewaków i śpiewaczek z gó
ry upatr:zonych do wykonania. 

Dopiero doświadczenia wy
niesione z pracy nad partytu -
rami „Idomenea" i „Uprowa
dzenia z Seraju" każą mil 
przygotować grunt pod własne 
stylistyczne oblicze następ
nych dzieł. Ileż więcej więc 
widać już teraz krytycyzmu 
wobec materiału słownego, 
kiedy pisze, iż przegląd
nąwszy przeszlo sto teks
tów „nie znalazł prawie ani 
jednego, z którego byłby za
dowolony". Dopiero od mo
mentu kiedy los zetknął go z 
Lorenzo da Ponte, o siedem 
lat od niego starszym poetą, 
zdają się przed kompozytorem 
otwierać nowe perspektywy. I 
rzeczywiście, ze współpracy 
Lorenza da Ponte z Mozarte:n 
zrodziły się trzy genialne dzie 
ła operowe: „Wesele Figara" 
(1785-86), „Don Juan" (178 '1) 

MOZART WE WCZESNEJ MlODOSCI. 
OBRAZ CIGNARROLI (1770 R.) 
MALOWANY W WERONIE 

oraz „Cosi fan tut te" ( 1789-
-90). 

Jeżeli „Wesele Figara" trze
ba nazwać komeditt charakte
rów, „Don Juana" - uducho
wioną dramma giocoso, to 
„Cosi fan tutte" pozosta1o 
najwspanialszym przykłade1 i 
opery buffa. Posłużmy się raz 
jeszcze opinią Einsteina: „Lib
retto da Pontego do «Cosi fan 
tutte» jest pod względem mć
tier najlepszą pracą, jaką na
pisał, lepszą niż libretto do 
»Wesela Figara« lub do »Don 
Juana•. Abstrahując od tego, 
że jest osiągnięciem samo
dzielnym, że zadaje kłam tym, 
którzy w da Pontem widzą 
jedynie aranżera, literackiego 
kłusownika - to libretto ni'? 
ma punktów martwych, ca~a 
akcja rozwija się logicznie i 
wesoło i na końcu odczuwamy 
satysfakcję estetyczną podob
ną do tej, jaką daje dobrze 
rozwiązane zadanie szachowe 
lub udana sztuczka magic!
na". 

I 

Jest więc to opera buffa w 
najczystszej postaci, ale zara
zem inna od włoskich oper te
go typu. Powiada się, iż t.:i. 
opera jak „cudowna bańka 
mydlana mieni się barwami 
bufonady, parodii, autentycz
nego i imaginowanego uczn
cia". Ale zarazem jest ta opera 
apoteozą piękna, zawartego w 
kryształowej wprost formie 
dramaturgicznej. Właśnie ów 
fascynujący zmysł dramatur
giczny różni „nabardziej włos
ką" z wszystkich oper Mozarta 
od jej włoskich sióstr, których 
twórcy oddali się bez reszty 
melodyce. 

„Cosi fan tutt2" powsta.ta 
pod koniec 1789 roku na .za
mówienie cesarza Józefa Il. 
Temat zaczerpnięto z auten
tycznego ponoć wydarzenia z 
kręgu wiedeńskiej arystokracji. 
Był nim zakład, jaki zawoJ.1ł 
pewien doświadczony życiowo 
sceptyk z dwoma młodymi 0-

ficerami; ich narzeczone, o 
których wierności byli przeko
nani, miały w ciągu 24 godzin 
ich zdradzić, i to każda z na
rzeczonym drugiej. Stary za
kład wygrał, bowiem: cosi fan 
tutte, czyli tak czynią 
wszystkie„. 

W porównaniu z poprzedni
mi operami Mozarta cały mu
teriał muzyczny jest w „Cosi 
fan tutte" uproszczony, skon
densowany, doprowadzony rlo 

AFISZ PRAPREMIEROWY 

granic perfekcji precyzji. 
Swych „szachowych" posuni~ć 
dokonują autorzy jedyn;e 
sześcioma figurami: heroiczną 
Fiordiligi, płochliwą Dorabcl
lą, zdobywczym Gugliemo, li
rycznym Ferrando oraz filozo
fującym wygą i pokojówką 
Despiną. Słowa, które bohate
rowie wypowiadają, są śmie
szne i obłudne. Ale - jak 
trafnie zauważa admirator 
wloskiej sztuki Hipolit Taine 
- w mozartowskiej muzyce 
„nikt nie kłamie i nikt się nie 
śmieje - uśmiecha się, nawet 
łzy sąsiadują z uśmiechem. 
Gd·y Mozart jest wesół, nigdy 
nie przestaje być szlachetnym. 
To nie jest milóśnik uciech 
ani też zwykły epikurejczyk, 
błyskotliwy jak Rossini. On 
nie drwi bynajmniej ze swych 
uczuć i nie zadowala się po3-
politą radością. Dochodzi .Io 
niej od czasu do czasu, ponie
waż dusza jego jest giętka i 
ponieważ w wielkim artyście, 
jak w pełnym instrumenC'ie, 
nie brak żadnej struny". 

26 stycznia 1790 roku „Cosi 
fan tutte" wystawiono w wie
deńskim Burgtheater. Sukces 
był znaczny, ale dopiero na.;
tępnym pokoleniom przys.::ło 
w pełni zrozumieć to dzielo, 
będące od pierwszego do osta
tniego taktu „prawdziwy·:r. 
Mozartem". 

EUGENIA WYBRANIEC 
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MUZYKA WOLFGANGA 
AMADEUSZA MOZARTA 
zabrzmiała po raz pierwszy 
na scenie bytomskiej w 

1950 roku, w piątym roku, a 
czwartvm sezonie istnienia Opery 
Sląskiej . Na początek, jakby w 
obawie przed arcydziełami w ro
dzaju „Wesela Figara" i „Don Ju 
ana", czy trudnościami technicz
nymi „Czarodziejskiego fletu'', 
sięgnięto po jeden z łatwiejszych 
pełnospektaklowych utworów wie
deńskiego twórcy - „Uprowadze
nie z Seraju". Łatwiejszych, co 
jednak nie znaczy całkiem łat
wych. „Upro\vadzenie z Seraju'' 
nie jest typową operą, lecz tak 
zwanym singspielem - wodewi
lem operowym, w którym partie 
śpiewane przeplatają się z mówio
ny:ni dialogami. Tym samym na 
artystów operowych, nie mają
cych na co dzień do czynienia 
z tekstem mówionym, czekają tu 
liczne pułapki, na których potyka
ją się nawet najwięksi śpiewacy. 

Ten pierwszy w Bytomiu spek
takl mozartowski zrealizowali : 
Zygmunt Szczepański - kierow
nictwo muzyczne, Bolesław Foty
go-Folański reżyseria, Juliusz 
Glattv - scenografia i Zbigniew 
Lipczyński - przygotowanie chó
ru. Premiera odbyła się 25.II.1950 r., 
a wzięli w niej udział: Włodzimierz 
Golobów - Selim Basza, Natalia 
Stokowacka Konstancja, Olga 
Szamborowska - Blondas Bogdan 
Paprocki - Belmonte, tanislaw 
Babis - Pedrillo, Antoni Majak 
- Osmin, Henryk Rucki - Klaas, 
Ryszard Baehłer Niemowa 
i Edward Fedorowicz - Wartow
nik. 

Realizację tę ocenił następująco 
na łamach „Trybuny Robotniczej" 
Adolf Dygacz: „Strona odtwórcza 
»Uprowadzenia z Seraju« nasuwa
ła wykonawcom niemało trudnoś
ci - Rzecz zrozumiała, iż zarówno 
orkiestra, kierowana przez dyry
genta Zygmunta Szczepańskiego 
jak i soliści, występując po raz 
pierwszy - jako zespól - w dziele 
klasycznym, nie mogli w całej 
pełni wyzbyć się cech właściwych 
innym stylom a jednocześnie nie 
mogli dać z siebie tego, czego styl 
klasyczny, a zwłaszcza mozartows
ki, wymaga, a więc: lekkości i 
wdzięku w podawaniu myśli mu
zycznej, idealnie wyrównanego 
tonu, jak najszlachetniejszego 
brzmienia, wyrazistości i zaokrą
glenia linii melodycznej, przej
rzystej tf'chniki, zrównoważonego 
temr)a, \Vielkiego umiaru w wyra
żaniu afektów itd. 

Odpowiadające wszystkim wy
mogom stylu klasycznego były je
dynie dekoracje i kostiumy pro
jektu Jul iusza Glatty•ego, po
myślane ze znawstwem, smakiem 
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i logiką. Widać tu było wielki wy
siłek scenografa, uwieńczony cał
kowitym powodzenie:n.". 

z solistów najbardziej podobał 
się Dygaczowi Antoni Majak: 
„W roli na wpół demonicznego 
a na wpół komicznego Osmina 
stworzył świetną postać, która na 
długo pozostanie w naszej pamię
ci". 

X X X 

DRUGĄ OPERĄ MOZARTA 
zaprezentowaną na bytomskiej 
scenie był również singspiel 
,,Czarodziejski flet", niezupełnie 
jednak typowy dla tego gatunku 
twórczości, zawierający obok lek
kich scen komediowych, ogromne 
partie o charakterze moralitetu. 
Było to po wielu latach pierwsze 
przedstawienie tej opery w Pol
sce. Owczesna prasa posługiwała 
się nawet określeniem - polska 
prapremiera, mimo że faktycznie 
ta ostatnia miała miejsce już w 
1793 roku - zaledwie w dwa lata 
po wiedeńskiej prapremierze. 
„Czarodziejski flet" został wysta
wiony w Bytomiu z nowym teks
tem polskim, opracowanym przez 
Włodzimierza Ormickiego i Zdzis
ława Hierowskiego. 

Premiera utworu odbyła się 
12.VI.1954 r„ a jej realizatorami 
byli: Włodzimierz Ormicki - kie
rownictwo inuzyczne, Bolesław 
Fotygo-Folański - reżyseria, Sta
nisław Jarocki - scenografia i 
Ed:nund Springer - przygotowa
nie chóru. W obsadzie premiero
wej wystąpili: Antoni Majak - Sa
rastro, Bogdan Paprocki - Tarni
no, Klemens Chrabelski - Arcy
kapłan, Edward Kluczka - Kap
łan, Natalia Stokowacka - Królo
wa Nocy, Pola Bukietyńska - Pa
mina, Irena Ligocka - I Dama, 
Olga Didur - li Dama, Tatiana 
Mazurkiewicz - Ili Dama, Wiera 
Grabowska - I Chłopiec, Romana 
Wolińska - li Cblopiec, Tadeusz 
Swiechowicz Papageno, Olga 
Szamborowska - Papagena, Fran
ciszek Warecki - Monostatos, Ed
ward Kluczka - I Rycerz i Kle
mens Cbrabelski - li Rycerz. 

Przedstawienie to przypominam 
sobie z dzieciństwa. z ogromny:n 
przejęciem - pamiętam - obser
wowałem wielkiego zielonego 
smoka, którego w I akcie zabijają 
trzy damy Królowej Nocy. I gdy 
kiedyś znalazłem się raptem za 
kulisami i zobaczyłem długi zwój, 
przypomina.iący powiększony tan
rletny łańcuch na choinkę, rozcza
rowanie było niemałe. 

Scenografia Stanisława Jaroc
kiego do tej gigantycznej, złożo
nej z wielu scen opery, była rze-

czywiście monumentalna i bo~at!l, 
co tym bardziej musiało zadziwić 
w małym bytomskim teatrze. 
M. Józef Michałowski ocemaJąC 
ów spektakl na łamach „Dzien
nika Zachodniego '', tak o nim 
pisał: 

„Indywidualnym bohaterem 
wieczoru był w pierwszym rzędzie 
autor projektu dekoracji, scenerii 
i świateł, autor projektów wielu 
pięknych kostiumów i masek -
St. Jarocki.( ..• ) Artystyczna wizja 
ukazującej się w I akcie Królowej 
Nocy, taniec zwierząt, pełna prze
pychu scena końcowa I aktu z 
wyjeżdżającym na rydwanie z 
lwim zaprzęgiem Sarastrem, efek
ty sceniczne w próbie ognia i wo
dy i końcowa apoteoza świątyni 
Słońca - to obrazy, które bywal
com operowym z pewnością po
zostaną w pamięci przez długie 
lata ... 

Drugim śmiałkiem ( ..• ) był reży
ser ( .. . ) B. Fotygo-Folański ( •.. ). 
Jego szczęśliwe pomysły przeno
szenia wybranych momentów ak
cji przed srebrzystą kurtynę umo
żliwiły techniczną realizację spek
taklu ( ... ). Znamy już pryncypial
ną zasadę pracy reżyserskiej Foty
gi-Folańskiego - wyprowadzenie 
wszelkiego działania z charakteru 
treści i rytmu muzyki. Zasadę tę 
konsekwentnie (choć nie bez pew
nych przejaskrawień w niektórych 
scenach, w innych znów, jak np. 
w końcowym duecie Papagena 
i Papageny przy niedostatecznym 
wykorzystaniu impulsów muzycz· 
nych), zastosował Fotygo i we 
»Flecie« osiągając na ogół b.dobre 
wyniki, nie będąc jednakże wol
nym i od szeregu niedociągnięć 
inscenizacyjna-reżyserskich. (. „) 

Znajomość rzeczy i rzetelny 
wysiłek dały pozytywne wyniki 
i przyczynią się niewątpliwie do 
lepszego zrozumienia muzyki Mo
zarta". 

Lucjan Kydryński, pisząc o 
„Flecie" na lamach bodajże kra
kowskiego „Dziennika Polskiego" 
- wycinek którym się posługiwa
łem pozbawiony był daty i nazwy 
czasopisma - oceniał inscenizację 
następująco: 

„Jechałem do Bytomia pełen 
obaw. Wracałem - nastrojony na 
ogól optymistycznie. Wprawdzie 
reżyser Fotygo-Folański nie dał 
żadnej twórczej, nowoczesnej in
scenizacji, wprawdzie w wykona
niu nie wszystko stało na najwyż
szym - jak zwykło się mówić -
poziomie, ale wydaje mi się, że 
mimo to premiera bytomska jest 
wielkim wydarzeniem \V naszym 
życiu muzycznym. Postarać się o 
nowe libretto, wystawić prapre
mierę »Czarodziejskiego fletu«, dać 
mimo stosunkowo niewielkich 
przecież możliwości widowisko 
barwne, bogate, a co najważniej 
sze - zachować piękno mozartow
skiej muzyki, pokazać nam ją yr 
formie - nie idealnej wprawdzie 
- ale bardzo dobrej i kulturalnej 
- to już dużo. ( .•. ) 

Dekoracje Stanisława Jarockie
go zbierają oklaski po każdym 

podniesieniu kurtyny. Nie zawsze 
jednakowo słusznie. Niemniej Ja
rocki zasłużył na duże uznanie 
za tak sprytne wybrnięcie z trud
ności kilkunastu odsłon i niezbyt 
wielkiej sceny. Kierownictwo mu
zyczne sprawuje Włodzimierz Or
micki. Jemu też mamy w najwię
kszej mierze do-.. zawdzięczenia, 
że spektakl jest mimo usterek -
mozartowski''· 

Kydryński pochwalił przede 
wszystkim Bogdana Paprockiego, 
Polę Bukietyńską, Włodzimierza 
Hiolskiego-Lwowicza (Pagagena) 
i Antoniego Majaka. Michalkowski 
poświęcił stosunkowo duży akapit 
Poli Bukietyńskiej, pisząc: „Par
tię Paminy śpiewa wyrównanym, 
pięknie prowadzonym głosem, ze 
szczerą (choć niekiedy aż nadto 
wyrazistą) ekspresją, b.dobrze 
mówiąc prozę przy zawsze żywej 
wymownej mimice i trafnym 
geście". 

Obydwaj recenzenci skrytyko
wali jednak wykonanie partii 
mówionych. 

X X X 

DLA UCZCZENIA „ROKU MO
ZARTOWSKIEGO" - w 200-rocz
nicę urodzin kompozytora i 165-le
cie śmierci - 24.111.1956 r. odbyło 
się wznowienie „Uprowadzenia z 
Seraju" w dawnej reżyserii, sce
nografii i opracowaniu muzycz
nym. W przedstawieniu tym wys
tąpili: Stefan Dobiasz - Selim 
Basza, Eugenia Gwieżdzińska -
Konstancja, Maria Kwiatkowska 
- Blonda, Zbigniew Platt - Bel
"10nte, Mieczysław Posłuszny 
Pedrillo i Stanisław Wesecki -
Osm in. 

W swej recenzji, M. Józef Mi
chałowski ciepło pisze o Eugenii 
Gwieździńskiej i Wandzie Kwiat
kowskiej, szczególnie jednak 
chwali Stanisława Weseckiego 
stwierdzając, że solista ten „i jako 
aktor i jako śpiewak rokuje jak 
najpiękniejsze nadzieje". 

X X X 

NIEDŁUGO POZNIEJ 19.I.1957 r. 
odbyła się premiera „cosi ran tu
tte" z librettem przełożonym przez 
Włodzimierza Ormickiego. Pre
miera ta planowana była począ
tkowo nieco wcześniej - w Roku 
Mozartowskim - ale z powodów 
niezależnych od Opery Sląskiej 
została przesunięta. Jak stwierdza 
w swym podsumowaniu Roku Mo
zartowskiego na Sląsku M. Józef 
Michałowski, przesunięcie zostało 
spowodowane z winy władz cen
tralnych. które do ostatnich ty
godni nie mogły załatwić sprawy 
reżyserii. 

Do zrealizowania „Cosi fan tu
tte" zaproszono NRD-owskiego 
reżysera, Petera Neitscha, pozosta
łymi realizatorami byli: Wlodzi· 
mierz Ormicki - kierownictwo 
muzyczne, Tadeusz Gryelewski -
scenografia i Edmund Springer -
przygotowanie chóru. Na premie
rze partie główne kreowali: Na
talia Stokowacka - Fiordiligi. Ro
ma Wolińska - Dorabella, Irena 
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Ligocka - Despina, Tadeusz &wie
cnow1cz - GugłleLno, ł' rauc1s.Ge~ 

Warecki - Ferrauc1o i Jan Lu
kowski - Don Allonso. 

M. Józef Michałowski tak ·oceni< 
p1 zeastd.Wienie: 
„Spośród realizatorów tej opery 

naJW 1ęK~ze zasługi przypisać na1e
zy zaproszonemu :z 0Kazj1 koń.u 
J.,„oza1·town1ego reżyserowi llpc=ry 
Berlln:'.th:lt:J, .t""ioirow1 Nt:HSc1JO\V.l 
- jego ta1enwwi, jego p".neJ za
pału 1 poświęcenia pracy, \vre.>ZC1e 
Jego wielostronnej rnspiracji i od
działywaniu na mnych realizato
row spektaklu. BardZo wie1e óo 
sukcesu •Cosi« przyczynił się rów
nież Tadeusz .... ryglt:wsKi, daJąc 
oryginalną, utrzymaną w sty.u 
epoK1, a przecież no\voczesną 
oprawę sceniczną. Za aobre te:i: 
uznać należy ogólne (choć nie w 
szczegółach) tempo przeoiegu mu-
zycznego opery pod oatutą 
W. ormicKiego, wyniKaJąc~ 
w znacznej mierze z trafnie po
czyu1onych vi-de (skrotów)' ' · 
ł'ewne zastrzeżenia miał kryty.< 

do proponowanej przez dyrt:ri<.;Ję 
obsady, uznając, że za \VYJątk1etu 
ról prezentowanych prz•z <>tO•<O
wacKą i BukietyńsKą (Fioraiu
gi), Denysenki (Don Ałlonoa), Gra
oowskieJ (Despiny) i Wola.1-'K1ej 
(Dora Delli) „pozostałe partie 
Jak1<olw1eK z catym uznaniem 
podkre„lić trzeba wysiłek artys
Ló\\, włożony w ich możliwie naj
lepsze wykonanie - nie aawaly 
większego zadowolenia". 

Przedstawienie „Cosi fan tutte>' 
zostało po odpowiedniej adaptacji 
iaprezentowaue na szk1any,n 
eKranie. O wydarzeniu tym donosi 
Wojciech Dzieduszynski w 
„Odrze" z czerwca 1958 r. 

„Transn1isja. •Cosi fan tuttecc \Yy
wołala duże zainteresowania 
w,;ród telewidzów z całej ł'olski, 
którzy zasypują Telewizję Kato
wicką gratulacyjnymi listami. 
Była to pierwsza transmisja opery 
z Telewizji Sląskiej. 

X X X 
W 1'ASTĘPNYCH LATACH 

ujrzeliśmy na scenie bytomskiej 
dwa największe arcydzieła Mozar
ta. 18.IX.1959 r. zostało wystawione 
„Wesele Figara". Spektakl ten 
zrea lizowali: Włodzimierz Ormicki 
- kierownictwo muzyczne, Józef 
Wyszomirski - reżyseria, Tomasz 
Rumiński - scenografia, Józef 
Szulc przygotowanie chóru 
i Tadeusz Burke - układ tańców, 
a wystąpili w nim: Tadeusz Swie
chowicz - Hrabia Almaviva, Wło
dzimierz Denysenko - Figaro, 
Roma Wolińska Cherubin, 
Franciszek Warecki - Don Basi
lio, Mieczysław Posłuszny -·Don 
Cursio, Natalia Stokowacka 
Hrabina Almaviva, Irena Ligocka 
- Zuzanna, Zofia Wojciechowska 
- Marcelina, Adam Kaznowski -
Bartolo, Stefan Dobiasz - Anto
nio i Wanda Kwiatkowska - Ba
sia. 

Po premierze AdCJlf 
sal o realizacji: 

„Opera Sląska, 
•Wesele Figara« na 

Dygacz pi-

wystawiając 
swej scenie, 

starała się zrealizować przedsię
wzięcie z pietyzmem i starannos· 
cią godną mozartowskiego arcy
dzieła. Trzy są główne walory tej 
realizacji: opraco\vanie muzyczne, 
reżyseria i scenografia. 

Dyrygent Włodzimierz Ormicki 
położył nacisk na główne założe
nia mozartowskiego stylu i kom
pozytorskiego warsztatu, jak pow-
ciągliwość w przekazie treści 

uczuciowej, potoczystość i swobo
da narracji, precyzja techniczna, 
czysto~ć i wyrównanie brzmienia, 
równowaga pomiędzy czynnikiem 
instrumentalnym a wokalny.n. 
W każdym zakresie osiągnął po
ważne rezultaty. Na szczególne uz
nanie zasłużyła orkiestra, która 
zrobiła znaczne postępy i okazała 
się zespołem czułym , posłusznym 
woli realizatora. ( ... ) 

Prawdziwą ozdobą przedstawie
nia była scenografia projektu To
masza Rumińskiego. Ten utalento
wany scenograf stworzył w deko
racjach świetne tło dla tego, co 
dzieje się w akcji i muzyce. Deko
racje Rumińskiego są proste a fra
pujące, pozbawione efekciarstwa 
a pełne wykwintnego smaku, no
woczesne a czytelne. Oprawę każ
dego obrazu chciałoby się oklaski
wać z osobna. 

Zespół solistów miał wyrównany 
poziom. Nie wznosił rewelacji, ale 
też nie budził zestrzeżeń. Zarówno 
aktorsko jak i wokalnie każda 
rola potraktowana była poważnie, 
z pełnym poczuciem odpowiedzial
ności„. 

Lucjan Kydryński z większym 
sceptycyzmem odniósł się do reży
serii i skrytykował scenografię. 
W „Dzienniku Zachodnim" (?!) 
z 13.X.1959 r. pisał on: 

„Wyszomirski rozruszał trochę 
śpiewaków; większość arii śpiewa
ją tym razem •na chodząco•, nie 
na •stojąco«, co w tym wypadku 
daje pożądany efekt nerwowości, 
zamieszania i pośpiechu. Tak roz
grywana jest np: urocza piosenka 
marszowa Figara, pouczająca 
Cherubina o wojskowym życiu ... 
Inna rzecz, że zamierzenia reżyse
ra nie zawsze przynoszą właści\ve 
rezultaty, bo też nie wszyscy śpie
wacy potrafią nosić kostiumy z 
absolutną swobodą i wdziękiem". 

Scenografia Tomasza Rumiń
skiego - prosta, lekka, oszczędna 
i nie pozbawiona wdzięku, a 
w trzecim akcie efektowna kolo
rystycznie. Niestety - proszę się 
Hie obrazić? - tchnie tandetą. To 
zresztą nie tyle może wina pro
jektów, lecz materiałów, wykona
wshva". 

X X X 

PRZY WSPOŁUDZIALE TYCH 
SAMYCH TWORCOW: Józefa Wy
szomirskiego - inscenizacja i To
masza Rumińskiego - scenografia 
6.UI.1965 r. wystawiono kolejną 
premierę Mozarta - „Don Juana". 
Pozostałymi realizatorami byli: 
Napoleon Siess - kierownictwo 
muzyczne, Sławomir Zerdzicki -
reżyseria, Józef Szulc - przygoto-



wanie chóru i Tadeusz Burke -
układ tańców. W obsadzie premie
rowej udział wzięli: Stanisław 
Kliczkowski - Don Juan, Stefan 
Dobiasz - Ko:nandor, Natalia 
Stokowacka - Donna Anna, Hen
ryk Grychnik - Don Ottavio, 
Pola Bukietyńska - Donna Elwi
ra, Eugeniusz Kuszyk - Lepore
llo, Stanisław Bursztyński - Ma.
setto i Wiera Grabowska - Zerli
na. 

W s\vej recenzji, zamieszczonej 
na łamach „Ruchu Muzycznego" 
Leon Markiewicz pisał: 

„zacznijmy od reżyserii. Trudna 
to rzecz w wieku XX pokazywać 
wchodzącego na scenę ducha, w 
dodatku w postaci kamiennego 
posągu. Sądzę więc, że Wyszomir
ski i żerdzicki postąpili słusznie, 
decydując się na rozwiązanie, w 
którym zjawa Komandora potrak
towana jest symbolicznie, przez 
wydobycie światłami kamiennego 
posągu, stojącego za oknami. · 
Oczywiście zmieniła się gruntow
nie sytuacja: nie posąg przybywa 
lecz Don Juan zbliża się - wbrew 
swej woli - do posągu. Aczkol
wiek jest to sprzeczne z librettem, 
jest niewątpliwie jakąś sensowną 
próbą wyjścia poza dotychczasowe 
szablony. W trosce o płynność ak
cji usunięto też scenę z arią Don
ny Elwiry, oraz epilog z morałem, 
kończąc operę na śmierci Don Ju
ana. 

Scenografię Tomasza Rumińskie
go można ocenić jako gustowną; 
jej prostota, posunięta chyba do 
ostatnich granic oszczędności ma
teriału (górą księgowi?), funkcjo· 
nałność - nie zatracały zasadni
czych akcentów epoki, będąc do
brą oprawą akcji". 

z solistów najbardziej chwali 
Markiewicz Jana Łukowskiego, 
który „w roli Leporella czuł się 
wręcz znakomicie. Mam wrażenie, 
że jest to jedna z najlepszych jego 
kreacji, tak pod względem aktors
kim jak i wokalnym (świetne wy
czucie mozartowskiej frazy, pre
cyzyjne staccato itp.)". 

Co do partii tytułowej recenzen
ci różnili się zdecydowanie. 
Markiewicz pisze: 

„Spośród dwóch wykonawców 
roli Don Juana (Stanisław Klicz
kowski i Edward K.niciewicz) bar
dziej odpowiadał mi Kmiciewicz, 
należący do obsady drugiej, głów
nie dzięki jasno zarysowanej 
i konsekwentnie utrzymanej kon
cepcji Don Juana jako człowieka 
żyjącego tylko chwilą. lekkoducha 
- ale i nie tchórza, ustawicznego 
poszukiwacza nowych przygód. 
w koncepcji tej pomogła Kmicie
wiczowi swoboda poruszania się 
na scenie i naturalność gestów. 
Stanisław Kliczkowski natomiast 
zwraca uwagę swym głosem, peł
nym, męskim, o mniej wyraźnej 
jednak dykcji. Strona aktorska 
jeszcze nie była dopracowana u 
niego należycie". 

Zaś M. Józef Michałowski: 

„z uznaniem przyjąć :nożna j ego 
(Napoleona Siessa) decyzję powie-

rzenia tytułowej partii Don Juana 
Stanisławowi Kliczkowskiemu, na
tomiast nieporozumieniem zupeł
nym i błędem, rzutującym zdecy
dowanie na wrażenie z ca10,;ci 
opery, było obsadzenie tej naczel
nej partii przez Edwarda Kmicie
wicza, który na obecnym etapie 
swego rozwoju nie potrafił zrozu
mieć i przyswoić sobie ani jednej 
z cech charakteru i postawy. które 
znamionować winny legendarnego 
Don Juana". 

Recenzenci chwalili Eugenię 
Gwieżdzińską i Natalię Stokowac
ką w roli Donny Anny, Połę Bu
kietyńską jako Donnę Elwirę a 
także śpiew Henryka Grychnika 
w partii Don Ottavia. 

Markiewicz stwierdził: „Grycb
llik, jak zwykle, wykazał giętkość, 
lekkość i naturalność głosu oraz 
muzykalność frazy". 

X X X 

OSTATNIĄ REALIZACJĄ MO
ZARTA W OPERZE SLĄSKIEJ 
był nie utwór sceniczny, lecz sym
foniczny - Symfonia g-moll KV 
550, najsłynniejsze dzieło tego 
kompozytora. Ujrzeliśmy ją, jako 
widowisko baletowe w ramach 
Wieczoru Baletowego, złożonego 
z trzech pozycji. Premiera jego 
miała miejsce 18.X.1975 r. A w 
przypadku Symfonii można chyba 
też mówić i o prapremierze - do
tychczas bowiem nie wiadomo mi 
o innej realizacji baletowej tego 
utworu. 

Spektakl ten, podobnie jak cały 
Wieczór, był dziełem Henryka 
Konwińskiego inscenizacja i 
choreografia, Napoleona Siessa -
kierownictwo muzyczne i Mariana 
Kołodzieja - scenografia. W obsa
dzie premierowej główne partie 
Symfonii kreowali Joanna Szabel
ska i Tadeusz Jendrosz. 

Irena Turska tak oceniła ów ba
let na łamach „Ruchu Muzyczne
go": 

W Symfonii Mozarta, wystylizo
wanej kostiumowo na wzór fran
cuskich baletów dworskich XVlll 
wieku, w pastelowym kolorycie 
a Ja Watteau, strwożonego Czlo
wieka osaczaja pokusy, problemy 
i reflekcje, które - jak przystało 
na balet alegoryczny - przybiera
ją postacie Miłości, Czasu, Sławy 
Obfitości, Smutku, Smierci. Ich 
bardzo dyskretna i przelotna 
obecno,;ć kolo Człowieka pełni 
funkcję odwiecznych pytań pozo
stających bez odoowiedzi. Pewne 
zastrzeżenie budzić może niejed
nolitość stylistyczna choreografii, 
rozbita wtrętami póz z pogranicza 
akrobatyki. Wydaje mi się, że za
równo muzyka .iak i cała koncep
cja inscenizacyjna Symfonii wy
magają bardziej •pastelowej«, lek
kie.i. orostej i spokojnej choreo
grafii''. 

- Zaś Janina Pudełek w „Tea
trze" stwierdziła: 
„Konwiński, trzymając się \V za

sadzie opisanej tu recepty (autor
k a recenzji mówi o nawiązaniu do 

choreografii George•a Bałanchi
ne•a, polegającej na tym, ~e prze
bieg formy ruchowej wymka be".: 
pośrednio z przebiegu materu 
dźwiękowej z pominięciem wsze~
kich treści literackich) postanowił 
wzbogacić ją elementami symbo
licznie potraktowanej, szkicowo 
zaznaczonej treści literackiej. Na
wiązał przy tym do tradycji xv:in 
-wiecznego baletu, wprowadzaJą_c 
dwanaście alegorycznych postaci, 
otaczających osobę głównego bo
hatera. Większość tych postaci -
mimo nieocenionej pomocy sceno
grafa - pozostaje jednak nieczy
telna, a choreografowi nie udało 
się pogodzić konieczności zacho
wania zgodności muzyki i ruchu 
z przedstawieniem nawet tak ogól
nikowej warstwy fabularnej . Dla
tego znacznie lepiej wypadła po
czątkowa część Symfonii, ta, do 
której Konwiński nie wprowadził 
wątków treściowych. z radością 
pragnę podkreślić dwa fakty: 

NIEDOKONCZONY PORTRET 

Pierwszy: nie brakuje Konwińs
kiemu inwencji w tworzeniu cie
kawych i świeżych w pom~śle 
kompozycji, opartych na tanc_u 
neoklasycznym i dobrze harmon!
zujących z muzyką. I fakt drugi: 
Konwiński jest jedynym - jak do
tychczas - choreografem mlodell[O 
pokolenia, który interesuje się 
tańcem klasycznym jako żywym 
i wartościowym środkiem tworze
nia nowych dzieł". 

Po dłuższej przerwie - dziesięć 
lat minęło od poprzedniej premie
ry - na scenie Opery Sląskiej 
znów pojawia się dzieło Mozarta 
opera „Cosi fan tutte". Od _po
przedniej premiery tego dzieła 
dzieli nas blisko 20 lat. Ani jedno 
nazwisko realizatora i wykonawcy 
nie powtarza się. I już to mówi 
wszystko o potrzebie powrotu do 
tego tytułu. 

Opracował: 
MAREK BRZEZNIAK 
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POLSKA NALEŻY DO TYCH KRAJÓW, KTORE MOG1\ 
POSZCZYCIC SIĘ BARDZO WCZESNĄ ZNAJOMOSCI.'\ 
DZIEL WOLFGANGA AMADEUSZA MOZARTA. Jeszcze za 
życia kompozytora Warszawa poznaje w roku 1783 „Uprowa
dzenie z Seraju", operę wystawioną tam przez wędrowny zespół 
niemiecki; natomiast kilkanaście lat póżniej ma miejsce pol
ska prapremiera tego dzieła, w oparciu o libretto tłumaczone 
i opraoowane przez Wojciecha Bogusławskiego . Na dwa lata 
przed śmiercią Mozarta, w roku 1789, stolica Polski ogląda ope·· 
rę „Don Giovanni" w wykonaniu włoskiego zespołu Guarda
sionego. Z okazji tego wydarzenia przedsiębiorczy wydawca 
warszawski, Piotr Dufour, opublikował libretto mozartowskiego 
arcydzieła. Dzięki temu przedstawieniu Warszawa poznał.i. 
„Don Juana" wcześniej niż mieszkańcy Rzymu, Paryża, Lon
dynu, Amsterdamu i Petersburga. 

Do końca wieku osiemnastego wystawiono w Polsce ponadto 
„Czarodziejski flet" (w Warszawie - 1193 i w Krakowie 1797). 
Z zachowanych dokumentów życia muzycznego wynika, że już 
w 18 stuleciu wykonano w Polsce także szereg dzieł instrumen
talnych salzburskiego mistrza. Również w piśmiennictwie pol
skim życie i twórczość tego klasyka wcześnie znalazły odzwier
ciedlenie. Anonimowa biografia kompozytora. wydrukowana w 
roku 1801 w „Nowym Pamiętniku Warszawskim" pt. „O życiu 
i dziełach Mozarta, sławnego kompozytora. muzyki", stanowi 
jedną z pierwszych publikacji mozartowskich w krajach sło
wiańskich. 

W historii recepcji twórczości Mozarta w Polsce szczególne 
miejsce zajmuje jego oddziaływanie na kompozytorów polskich 
XVIII i XIX wieku. Już w pierwszej operze polskiej, w „Nędzy 
uszczęśliwionej" Macieja Kamieńskiego, której prawykonanie 
odbyło się w roku 1778 w Warszawie, zauważyć można dużą za
leżność od stylu klasycznego. Jednoznaczny wpływ Mozarta 
jest szczególnie silny w ornamentyce i melodyce późniejszych 
dziel scenicznych tego kompozytora. Przez całe życie otaczał 

Kamieński mistrza z Salzburga szczególną czcią. Także w przy
padku pierwszej prawdziwie polskiej opery ludowej, w „Kra
kowiakach i góralach" Jana Stefaniego z roku 1794, krytyka 
muzyczna zwróciła. uwagę na zależność od stylu Mozarta. Re
cenzent lwowskiego przedstawienia uważał, że w dziele tym 
mamy do czynienia z genialną muzyką, w której można jednak 
czasem usłyszeć dosłowne fragmenty z mozartowskiego „Wesela 
Figara". 

Jednym z pierwszych polskich wyznawców Mozarta był sław
ny skrzypek Feliks Ja.niewicz, przebywający w roku 1785 w 
Wiedniu, należąc tam prawdopodobnie do uczniów J. Haydna. 
Właśnie w tym mieście spotkał się także z Mozartem, z którym 



- według podania - miał uczestniczyć we wspólnych kon. 
cert.ach kam~ralnych. Nie ustalono do tej pory czy Janiewicz 
P0~1~rał t_akze ~e~cje u wielkiego kompozytora; jest jednak 
mozhwe, ze zag1mone Andante z koncertu skrzypcowego KV 
470 _był_o dedykowane polskiemu wirtuozowi. Wśród opracowań 
Jamewicz~ znajdują się także transkrypcje utworów Mozarta. 
Ukazały się one drukiem w Londynie w r. 1800. 

Jeden z. najwybitniejszych przedstawicieli polskiej symfonii 
klasycz~eJ tego okr':su, Jan Wański starszy (1762-1800), znaj
do~ał się pod bezposrcdnim oddziaływaniem klasyków wiedeń
skie~. Do~ycz! _to .szcz_egól.nie str1;1ktury formy sonatowej i ron
da! Jak row";1e~ fma!~w Jego dzieł symfoniczych. Spośród wy
raznych. remm1scencJ1 z Mozarta należy tu wymienić przede 
wszystkim ekspozycję i pierwszy temat symfonii D-dur które 
zdradzają dużą zależność melodyczną i rytmiczną WaÓskicgo 
od uwertury do opery „Czarodziejski flet". 

. Szczególnie gorącym wielbicielem wielkiego klasyka był wy
bitny kompozytor Michał Kleofas Ogiński, autor słynnego po
loneza „Pożegnanie Ojczyzny". O jego stosunku do Mozarta 
do~iad1_1je~! się ze .zbioru Listów muzycznych, gdzie wśród 
n~JW!bitn~cJszych dzieł operowych w muzyce światowej wy
m1ema m.m. „Flet Czarodziejski", „Tytusa", „Don Juana" oraz 
„Wesele Figara". Szczególny zachwyt wzbudzały w polskim 
kompozytorze kwartety Mozarta, które znał na pamięć. W 1788 
roku Ogiński spotkał wielkiego klasyka .na przyjęciu w Wied
niu, a wydarzenie to opisał w swej korespondencji. Muzykolo
gia zauważyła już wcześnie zależność Ogińskiego od twórczości 
Mozarta. Włodzimierz Pożniak w znanej pracy o romansach 
Ogińskiego wykazał szczególnie silne oddziaływanie wiedeń
skiego mistrza na styl pieśni i arii a także twórczości instru
mentalnej polskiego artysty. Bliskie jest ponadto pokrewień
stwo między operą Ogińskiego pt. „Zelis i Valcour, czyli Bona
parte w Kairze", opartej na pierwszC'j sztuce o Napoleonie w li
teraturze światowej z operą „Uprowadzenie z Seraju". Dotyczy 
to w szczególności treści libretta i struktury dramatycznej 
dzieła. Ogiński zamierzał pozyskać Bonapartego dla walki 
o wolność narodu polskiego i z tego powodu opera ta zawiera 

AFISZ PRZEDSTAWIENIA „CZARO· także wzmianki odnoszące się do 
DZJEJSKIEGO FLETU" w WARSZA- - sprawy polskiej. Dodajmy w tym 
WIE W ROKU 1806 miejscu, że wYZnawcą Mozarta 

IWW!łrta..,,.-"' · · \ 
•Ut:J u..-~-· , \.\)Tt.'0$.,...._ 

~ \fltiLIOM , TIU TR Z'ł: 
b7 • Ol.Lni1t1• _ x•.1.,ori:a 
~TOROWI& FOł.IClr 

tAh'"Jftttl"<tł,,_ .IOGUSU,,.ł'Vłae 

był również nauczyciel Ogińskie
go, Józef Kozłowski, którego 
dzieło: „Missa pro dcfunctis es
-moll" przez wiele lat skutecznie 
konkurowała nawet z mozar
towskim „Requiem". W struktu
rze i melodyce partii solowych 
mszy żałobnej po~skiego k'.>mpo
zytora odzwierciedla się wpływ 

wielkiego klasyka. Kozłowski 

wykorzystał ponadto motywy 
i tematy z Mozarta w niektórych 
utworach instrumentalnych, ro.in. 
w Polonezie Es-dur op. 1 oraz 
w Polonezie na klawesyn. op. 12. 
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Do kręgu wielbicieli Mozarta 
za!iczał się również Antoni Ra
dziwiłł, k tóry wszedł do historii 
muzyki europejskiej jako pierw
szy kompozytor muzyki do 
„Fausta" J. W. Goethego. 

Kompozytor polski oddal Mozar
towi szczególny hold w postaci 
uwertury do wymienionego dzie
ła, stanowiącej orkiestrowe opra
cowanie Fugi c-moll Mozarta. 

I : L 

l'SSOLU1"0 
PU N l TO. W gronie polskich wielbicieli 

Mozarta nie brak również Sląza- O S I A· 
ka, Józefa Elsnera, nauczyciela ' JL D GIOVANN•J 
Fryderyka Chopina, do którego .~· · · · 

• poważnych zasług zaliczane są D H. A l1 M A G I O C O S O 
także osiągnięcia w zakresie 
przyswajania muzyce polskiej 
zdobyczy klasyków wiedeńskich. 
Elsner część twórczości Mozarta 
poznał już w okresie nauki we 
Wrocławiu, po czym udało mu się 
pogłębić znajomość tę podczas 
pobytu w Wiedniu, gdzie oddał 
się intensywnym studiom muzy
ki kameralnej i operowej tego 
mistrza. Siady oddziaływania 
Mozarta znaleźć można niemal 
we wszystkich gatunkach i for
mach muzycznych uprawianych 
przez Elsnera. Spotykamy tu 
także liczne zapożyczenia i re
miniscencje, pochodzące z utwo
rów Mozarta. Wpływy tego kom
pozytora są szczególnie wyrażnc 
w technice wariacyjnej, w melo
dyce i w ornamentyce dzieł śląs
kiego klasyka. Duże zasługi po
łożył Elsner ponadto w zakresie 
popularyzacji twórczości Mozarta 
w Polsce. Sporą ilość d'.ldeł or-
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KARTA TYTUtOWA LIBRETTA OPE· 
R.Y „DON GIOVANNI" WYDANE
GO W R. 1789 Z OKAZJI PREZEN
f ACJI TEGO DZIEtA W WARSZA· 
WIE 

kiestrowych i scenicznych salzburskiego mistrza wykonał wie
lokrotnie we Lwowie i w Warszawie. O tym, że zabierał się do 
ich odtwarzania ze szczególnym poczuciem odpowiedzialności, 
świadczą przez trzy lata trwające przygotowania lwowskiej pre
miery „Don Juana". Także swą działalność masońską łączył 
Elsner z kultem Mozarta. Jego warszawska inscenizacja „Cza
rodziejskiego fletu" stała się głośną manifestacją przeciwko za
kazowi dz.iałalności lóż z roku 1821. 
Omawiając zasługi Elsnera dla rozpowszechniania twórczości 

wielkiego kompozytora w Polsce, nie można pominąć jednego 
bardzo ważnego faktu - wpływu nauczyciela na swoich licz
nych uczniów (a szczególnie na Fryderyka Chopina), którym 
zaszczepił uwielbienie dla Mozarta. I tak na przykład Feliks 
Ignacy Dobrzyński, jeden ze zdolniejszych jego uczniów, ujaw
nił swoje uwielbienie dla Mozarta w opusie 59 z roku 1850 pt. 
„Hommage a Mozart", w którym przetworzył motywy z opery 
„Don Giovanni". 
Wyraźną zależność od stylu klasyków wiedeńskich wykazuje 

również nielicznie zachowa.na twórczość Wincentego Lcssla. 
Kompozytor ten w korespondencji z synem Franciszkiem, W)' 

bitnym polskim klasykiem, uczniem J. Haydna, radzi mu wic
lo~uotnic, by wziął sobie za wzór sztukę Mozarta, a szczególnie 
jego opery, z których może nauczyć się zasad kompozycji dzie
ła scenicznego. W zachowanych fragmentach utworów Lessla. 
uwidacznia się wpływ Mozarta w zakresie stylu i techniki kom
pozytorskiej. To samo dotyczy utworów fortepianowych gdzie 
naśladuje ro.in. technikę wariacyjną i ornamentykę moząrtow
ską. Znakomity przykład tych oddziaływań stanowią wariacje 



do_ własnego tematu „Ariettc pour le clavecin ou pianoforte" 
zaJmUj!lce ważne miejsce w polskiej literaturze fortcpianowcl 
XVIII wicku. ' 

Za jednego z najwybitniejszych symfoników polskich okresu 
klasycz_neg_o uchodzi ~arol P~~trowski, o którego życiu do tej 
pory ruew1ele udało su: ustahc. I tutaj natrafiamy na wpłvwy 
Mozarta. W jednej z jego dwóch zachowanych symfonii D-dur 
odznacza~ącej się rozwin_ię~ą formą sonatową i rozszerzoną' 
fa~turą instrumentalną, Juz Tadeusz Strumiłło odnalazł wy
razną melodyczną reminiscencję z uwertury do „Czarodzicj
sk~c'!o flc~u":. która pozwoliła ustalić datę powstania tej pol
sk1CJ symfonu na czas po 1791 roku. 
Także Karol Kurpiński, jeden z wybitniejszych przedstawi

cjcli polskiej kultury muzycznej pierwszej połowy XIX wicku 
pozostawał pod wrażeniem arcydzieł scenicznych Mozarta któ~ 
re poz!łał we ~wowic, Właśnie pod wpływem jego muzykl pos
tano~1ł zostac ko~pozytorem. „Don Giovanni" stał się j ego 
ulub10ną operą, ktorą przygotował i wystawił w Warszawie w 
r~ku. 1818. W „Dzienniku Podróży" z roku 1823 Kurpiński ujaw
ma wielokrotnie swój entuzjastyczny stosunek do muzyki ~lo
zarta. Dzieła tego mistrza uważał za „wzorowe dla wielu poko
leń". Duża zależność od stylu mozartowskiego odbija się prawic 
we wszystkich utworach scenicznych polskiego kompozytora aż 
do roku 1816, kiedy następuje okres oczarowania twórczościa 
Rossiniego. Szczególnie wyraźnie występują wpływy mozartow~ 
skie _w uwerturach: „Ruiny z Babylonu", „Jadwiga"; w operetce 
„Dwie cha_tki" oraz w_ operze komicznej Kurpińskiego „Szar
latan, czyh wskrzeszeme umarłych". 

Kolejnym kompozytorem polskim, który ulegał fascynacji 
twórczością wielkiego klasyka wiedeńskiego był Józef Damsc. 
W swych licznych dziełach operowych ujawnia zależność od 
stylu Mozarta. Dodatkowy hołd złożył ulubionemu twórcy 
utworem zatytułowanym „Walc z motywów nieśmiertelnego 
Mozarta" z około 1812 roku, gdzie przetwarza m.in. motywy 
z „Don Juana" i z „Wesela Figara". 

Do gorących wielbicielek twórczości Mozarta należała także, 
a to zapewne pod wpływem swego nauczyciela, Jana Nepomu
cena Hummla, światowej sławy pianistka polska Maria Szy
manowska, która wiele utworów tego kompozytora miała w 
stałyi;n repertuarze. W Marszu Nr 3, D-dur, na fortepian, wpro
wadz.iła jako trio sławną arię Figara „Non piu andrai" należacą 
również do ulubionych utworów muzycznych jej zięcia, Adaina 
Mickiewicza, także wielkiego entuzjasty W. A. Mozarta. Jak 
dowiadujemy się z „Dziennika" Heleny Szymanowskiej, wybit
na pianistka akompaniowała poecie na fortepianie do jego 
słynnych improwizacji, wykonując właśnie wymienioną popu
larną arię Mozarta. 

W odnalezionych niedawno we lwowskich archiwach symfo
niach młodzieńczych sławnego polskiego skrzypka, Karola L i
pińskiego, konkurenta Paganiniego, jeden z muzykologów ra
dzieckich ustalił wpływ i tendencje do naśladowania mozartow
skiej struktury tematycznej i sposobu przetwarzania harmo
nicznego, konstatując także zapożyczenia melodyczne z „Sym
fonii Jowiszowej". 
. ~tosunck . Fryderyka Chopina do Mozarta wielokrotnie był 
JUZ przedmiotem rozpraw naukowych. Zachowane świadectwo 
Franciszka Liszta oraz kilka fragmentów w korespondencji 
polskiego artysty a także sławne wariacje Chopina „La ci da
rem la mano", oparte na znanym duecie z „Don Juana" świad
czą niezbicie o kulcie jaki żywił największy polski ko~pozytor 
dla swego poprzednika. Także autorzy głośnych przez wiele lat 
apokryfów, tzw. listów Chopina do Delfiny Potockiej w yko
rzystywali wiedzę o entuzjastycznym stosunku Chopina' do M o-
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PIERWSZA KARTA ANONIMOWEJ BIOGRAFIJ MOZARTA OPUBLIKOWANEJ 
W l801 R. W „NOWYM PAMIĘTNIKU WARSZAWSKIM" 

zarta, wielokrotnie przytaczając jego sądy dotyczące wielkiego 
klasyka. 

Do wielbicieli Mozarta należał również Wiktor Każył1ski, któ
ry był prawdopodobnie również uczniem Józefa Elsnera. Swój 
stosunek do twórcy „Don Juana" uzasadnia Każyński w „No
tatkach z podróży po Niemczech odbytej w roku 1844" nastę
pującymi słowami: „Słuchając kwartetów jego (Mozarta), zda 
się, że czytasz książkę w ojczystym języku napisaną. Z jaką 
czystością płyną u niego myśli, z jaką łatwością jedna 
z drugą się łączy? Dziwna niepojęta organizacja tego 
człowieka... Myśli jego tak piękne wplatają się jedna w 
drugą, tak pełną stanowią całość, że wszystkich zawsze w po
dziwienie a zarazem w rozpacz wprawiają kompozytorów. W 
jego utworach uczyć się trzeba tej logiki, tak potrzebnej we 
wszystkich produkcjach umysłowych artysty. Tam znajdziecie 
zawsze plan i rozmiar najpiękniejszy. Bez tego żadna kompozy
cja nie może być dobrą ..• " 

Ten obszerny zestaw nazwisk nic wyczerpuje jeszcze listy 
polskich muzyków, pozostających pod wpływem Mozarta. Od
działywaniom jego muzyki ulegali spośród bardziej znanych -



Jan. ~epom?ccn Ka~zcwski, w którego utworach znajdujemy 
remm1scencJ~ z „Cos1 fan tutte", z „Czarodziejskiego fletu" oraz 
z „Wesela Figara"; Stanisław Moniuszko w młodzieńczej ope
retce „Loteria" z roku 1843, Władysław Żeleński i Mieczysław 
Sołtys., Styl . ora~ f~rmalne, harmoniczne i estetyczne zdobycze 
klasykow w1edenskich zawarte także w dziełach W. A. Mozar
ta, a w szczególności '! jego opera~h i symfoniach pos!a.dają 
fundam_en~alne z~aczeme dla rozwoJu muzyki polskiej końca 
~VII~ 1 p1erwszeJ połowy XIX wieku. Twórczość ta przyczy
~ła. się do ksztll:łtowania poziomu artystyczneg'O oraz pogłębie-
11:1a 1 wzbogacerua polskiej kultury muzycznej minionego stule
ma. 

KAROL MUSIOŁ 

TRE._' " LIBRETT 

OBRAZ 1. Dwaj mlod7li oficerowie, Guglielmo i Ferrll!l1do, 
tvysławiają urodę, wdzięk oraz cnotę swych bogdanek -
FiordiligJ i DoraJbelli. Starszy od nich i sceptycznie do pięk
niejszej połowy ludzkiego rodu nastarwiony Don Alfonso po_ 
drwilwa z ich zapału i utrzymu.jąc, że na ikobiecą wierność 
nig<ly n:ie mo:żina liczyć, proponuje zakład: '11tiechaj młodzień
cy zg·odzą się wystawić swe narzeczone na ipróbę, a z pew
nością prze!konają się o ich niestałośc.i. Ferrando i Gugl.ielmo, 
pewni uczuć ~bu dziew.czą<t, chętnie przyjmują zakład. 
OBRAZ 2. Don Alfonso przystępuje do wpro.wadzenia w ży
cie zamierzonego planu. Udaje się do domu FiorcLili,g•i i Do
rabelli, aby je zawiadomić, że ich narzeczeni otrzymali roz
kaz natycłuruiastowego sitawienia się w ,pufku, który właśnie 
wyrusza na wojnę (aria Vorrei dir). Dziewczęta są zrozpaczo
ne i gdy zjawiają się Guglielmo i Ferrando, następuje wzru
sziająca scena pożegnania, ujęta w fo·rmę wspaniałego .kJwar
tetu. 
OBRAZ 3. Obie siostry tęsknią za swymi narzeczonymi i z 
oburzeniem odrzucają radę pokojowej Despiny, aby w innym 
towarzystwie poszukały nieco pociechy i rozrywki (aria Do
rabelli Ah, scostati). Don Alfonso sam zamierza im owo to
warzystwo narzucić i - przekupiwszy uprzednio Despinę -
wprowadza do k'h domu dwóch wielce •pnystojnych i boga
tych Albańczyków, którzy natychmiast poczynają zalecać się 
do Fiordiligi i Dorabelli. Obu siostrom nie przychodzi oczy
wiście do głowy, że ci rzekomi Albańczycy to Ferrando i Gu
glielmo, z których każdy w przebraniu zaleca się do narze
czonej swego przyjaciela, aby w ten sposób wypróbować ich 
stałość i wierność. Fiordiligi (aria Come scoglio) i Dorabella 
wychodzą jednak zwycięsko z pierwszej próby i, ku skrytej 
radości Ferranda i Guglielma, odrzucają zaloty rzekomych 
Albańczyków. 
OBRAZ 4. Nie jest w stanie wzruszyć dziewcząt nawet fakt, 
że obaj egzotyczni goście, zrozpaczeni ich nieczułością, zaży
wają truciznę, której skutek - jak stwierdza przebrana za 
leikarza Despina - zniweczyć może tylko ipocałunek. 

OBRAZ 1. Dopiero po długich namowach ze strony Despiny 
Fiordiligi i Dorabella godzą się na chwilę rozmowy z „Al
bańczykami". 
OBRAZ 2. Obie siostry ulegają w końcu gorącym namowom 
i miłosnym zaklęciom rzekomych egzotycznych przybyszy i 
ostatecznie nawet zgadzają się ich poślubić. Ferrando i Gu
glielmo są oczywiście zrozpaczeni niewiernością swych bog
danek, lecz Don Alfonso 1pociesza ich, że F.ilQTdili<gi i Do.rabell-a 
nie są w gruncie rzeczy gorsze od innych, bowiem: cosi fan 
tutte - tak czynią wszystkie. . 
OBRAZ 3. - finał. Następuje arcyzabawna scena zaślubin 
Fiordiligi i Dorabelli z Albańczykami, którzy w momencie, 
gdy przebrana za notariusza Despina podsuwa im do podpi
sania kontrakty ślubne, wymykają się na moment, by zaraz 
pojawić się znowu, lecz już jako wracający z wojny Ferran
do i Guglielmo. Czynią oni oczywiście gorzkie wyrzuty swym 
wielce skonfundowanym narzeczonym, lecz znowu Don Al
fonso uspakaja ich wzburzenie - i wszystko kończy się 
szczęśliwie. 

(Z „ Przewodntka Operowego" Józefa Kańskiego) 
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PAŃSTWOWA 

O P E R A 

ŚLĄSKA 

W BYTOMIU 

WOLFGANG AMADEUSZ MOZART 

COSI FA · TUTTE 
(Tak czy n i ą wszystkie) 

Opera komiczna w li aktach 

Libretto - Lorenzo Da Ponte 

Tekst polski 

Włodzimierz Ormicki 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE: 

NAPOLEON SIESS 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA: 

O L .G A L I P I N S K A 

SCEN OGR AF I A: 

MAŁGORZATA SP YCHALSKA 

RUCH SC ENIC ZNY 

HENRYK K ONWIŃ SKI 

KIEROWNICTWO CHÓRU: 

JÓZEF SZULC, KRYSTYNA ŚWIDER 

Asystent dy r y~e nła: 

AGNIESZKA KR El N ER 

Asystent reżysera: 

R Y S Z A R D Ż A B A 

PREMIERA W BYTOMIU 
31 gr u d n i a 1976 r. 

8 s t y c z n I a 1977 r. 



OBSADA 

FIORDILIGI Izabela Jasińska FERRANDO Jan Ballarin 

Maria Żak Henryk Grychnik 

Jan Kunert -
Tea1r Wie lki w Łodzi 

DORABELLA. Eligia Klosowska 

Maria Pawlus-Duda DESPINA Czesława Cynowska 

Krystyna Neumann 

GUGLIELMO Jan Dobosz 
Jadwiga Papiernik 

Jerzy Kubit ALFONSO . Jerzy Sypek 

Marek Moździerz Ryszard Wojtaszewski 

o r a z 

Żołnierze, służący, chłopcy okrętowi. goście weselni, lud 

Orkiestra i chór Opery śląskiej 

Rzecz dzieje się w Neapolu, w XVIII wieku 



Solistów przygotowali: 

Józef Jagła, Agnieszka Kreiner, Teresa Morawiec 

Inspicjenci: 

Mieczysław Czepulonis, Wanda Wieczyńska, Zdzisław Biliński 

Kierownictwo techniczne: 

Mieczysław Łoziński, Natalia Grabowska 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem: 

Krystyny liszkowicz i Bronisława Gąsiora 

Kierownicy pracowni: 

malarsko-modelatorskiej: perukarskiej: 

Józef Szostak Krystyna Zimmer 

stoi arskiej: szewskiej: 

Zygmunt Moi z-ca kierownika Mieczysław Bliskowski 

ślusarskiej : tapicerskiej: 

Henryk Halama Józef Krawiec 

zdobniczej: 

Irena Brzozowska 

Kierownik oświetlenia: 

Tadeusz Stankiewicz 

Brygadziści sceny: 

Eugeniusz Chrzanowski, Zdzisław Góral 

„Prodryn" B -3 Bytom 3131-16,3000 N 16 


