


--------- CJi de ft~ o -----------= ---- L/)yrektor i k ierown ik artystyczny ... ----- C'f2ob ert atanowski ---------------------" ----

-p)~~= --_io;:~~= -~a~:+= 
-.c~:-~= --
-~~p= 

-<~••t-: -----....... --·~---<~•Hot-: 

-„ ------<0>!3~:+ = „ ----___ _......,,:: 

~~~~= -
--....._-~ ----<~•~+= --

-~~:::~--~~~+= -.....,---~---___ ._.....J_ 

-~~~+= 
-g~~~= ---~~~y= --<:;;~191'&<~ = -



D rogi B ee t hove n! Wi elu i nn11ch s ła wiło j e90 w iel k o~ć art 11st y cznq . A le jest on cz ymś o w ie le więcej 

ni ż p ierw szy m z muzyk ów . Jest na j bardzie j boh ate rsk ą si lq nowoczesne j sz tu ki. Jes t na)większym i naj
lepszym p rzy j acie lem tych, k tó rz y cie r pi.ą i k t órz y w alczq. Ki ed y jesteśmy zasm uceni nędzami świata, 

on j es t tym, któr y p rz ychodzi do n as , jak pr zuc hodzil, by za s i ąść do f ortepianu ma tki w żałob ie i, bez 
slowa, pi.e 'n ią sw ej zrezygnow ane j ska r gi pocieszał płaczącą. A k iedy ogar n.i.a nas zmęczenie wieczną 

walką toczoną na d r em no pr zeciw miernośc-i występ ków i cnót, w t ed y n iewy powiedzianie dobrz e jest 
zanurzyć się znowu w t ym oce an ie wo li i w i ary . Za raża męs twem, da rz y s zczęśc iem w alk.i, u pojen ie·m 
świa domo :<ci czującej w sobie B oga. Zda je si ę , ż e w swym us ta w i czny m o bcowan i u z przyrodą doszedł 

do p rzy sw o; en ia sobie jej głębok ie j m ocy. Gri.l.lpar z er, który podziw iał B eethoven CJ. z r odzajem l ęk.u, 

m ów i o nim: „Doszedł do przerażające j gra n i.cy, od zie sz tu k.a sta.pia si ę z dzi k. im.i i kapr y śnym i żywio

łami". Schum an n pisze podobnie o „ Sym fon i i c-m o!!:" „Il.e k.roć się jq s ły s zy , dziala n a n as z niezm ie1111ą 

mocą. j ak ow e zj awi.ska p r zyrody, kt óre il.e k.roć się powtarzają., napełnia ją nas zawsze l ę k.i em i zdum ie 
n iem ". A Sch i ndler, j ego powiern ik.: „Owładną ł du chem przyrndy". - To praw da: Beet h ov en j est siłą 

p r zy rody; i w idok te j WCJ.lk.i międz y ż y wiołową po t ę 9q a resz tą p rzyrody ma homerycką wie lkość. 

Cale je go życ ie podobne j est do bur zl iwego d nia. - Na początku miody, p rzejrzys ty poranek. Zale
d w ·ie k. il k.cL t chnie1i tęsknoty. Ale ju :i: w nier uch om ym pow ietrzu taj emna groźba, cięźk.ie przeczucie. 

N agle w ielk.·ie c ienie prze biegają , t r agi.czne grzmien ia, chwi le :;zemrzqcej i strasznej ci.szu, wściekłe por ywy 
wich r u w „Er oice"' i „Sym f on i i c- m oll". Czystoki dnia. to j ednak. n i~ narusza j eszcze. RCJ.do ś ć pozostaje 
radością; smutek zachownje ciqg i e nadziej ę. Ale po 1810 r oku rów now aga duszy zal.amu je s i ę . Sw i atlo 

sta j e s ię dziwne, Wi dzim.y j CJ.k. z naj ja fo ·iejszych m.y śli unoszą s i ę j akb y obłoki; r ozpraszają. s ię , skupi ają 

od now a, m ·roc zq serce m elancholi j n ym i kapr yśnym n.iepok.o jem ; c<ęs to myś l m ·uzyczna, wynur zyws zy 

s i ę d w a czy t rz y razy z mgły, zni k a całk iem, zat opi ona; wylani a się dop iero p od uderzen i em w i.ch ru , 
p od k.01i iec u t w oru. N awet wes oło ść nabier a szor st k ie go i d zik i ego char ak teru. Gorq czk a, truc izn a mie
sza s i ę do wszystk ich ·uczuć . Burza. w zb iera w miarę, j ak zapada wieczór. I oto ci ężkie chmury wzdęte 

blyskawicam i , c2CJ. r ne od nocy , brzemien ne 1iawCJ.ł n i cq. , n a począ t k u „IX Symfo ni.i" - N agle, w szczyto
w ej chw ili ork.CJ. nu, ciemności rozdzierajq się , n oc p i erzch a przegnana z nieba, i p ogoda. dnia zostaje 

n am w r ócon a ak tem w o l i . 

Jakiż podbój może spros tać t emu podbojowi, j a ka bitwa Bo napartego, j ak. i e słońce Auster li t zu s ię9a 

chwCJ.1.u t ego n ad l.udzkie90 w ysilku, t ego zwyc i ęst 1.ca najświetniejszego, jakie k iedylrnl.wi.ek odniós ł. D uc h : 
nieszczęśli.wy , biedny, chory, samotny, u czlowieczonabole .k , człowiek, któ r emu ~wia t odm aw ia radośc i , 

stwarza sam Rado .ść , by dać jq .~wiatu ! Wyku w a jq swoją niedolą , j ak powiedział to w dumnych slo

tua ch, w których streszcza się jego życie i k tóre są has!em każdej ))Oh CJ.terskiej duszy : 

„R adość przez cierpienie". 

ROMAIN R LLAND 
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Kierownictwo muzycznt, 
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MACIEJ PRUS 
reżyser ia JERZY JUG-KOWARSKI 

dekoracje 



ERNST KRAUSE 

Beethoven po 150 latach 

Nazwisko Ludwika van Beethovena świeci jasną pochodnią nie tylko w historii niemieckiej mu
zyki. Jest własnością całej ludzkości. Urodzony w e poc.e Francuskiej Rewolucji, Geniusz ten pozostawał 

pod wpływem klasycznej niemieckiej' filozofii, myśli i haseł wolności i braterstwa, jakimi wówczas po
ruszony był cały świat. „Miliony objąc'.~ w braterskim uścisku" - jak śpiewa chór w finale „Dziewią

tej", i:-los Beethovena rozlega się donośnie z każdego jego dzieła, głosząc idee humanizmu w najszerszym 
znaczeniu tei:-o słowa. U niewielu postaci w historii narodów zachodzi taka jedność między człowiekiem, 
światopoglądem i dziełem - Jego z roku na rok dojrzewające stanowisko wobec czasu społeczeń

stwa, sprawiły. że stał się jednym z najświatlejszych politycznie umysłów swojej epoki. 

Nie sposób sobie wyobrazić świata bez Beethovena, bez „Eroici", bez „Dziewiątej", bez „1\Iissa 
solemnis'', a nade wszystko be:t. „Fidelia". I trudno pomyśleć, że w i:-kantycznym dziele jego życia 

moi:łoby zabraknąć 32 Sonat. fortepianowych, którymi otworzył nowe perspektywy muiyki. Jeśli ducho
we dziedzictwo przeszłości przenika nasz świat, nasze istnienie, to dzieje się to także za sprawą muzyki 
Beethovena. W niej nasze dojrzewanie, z niej czerpiemy idee wyzwolenia ludzkości i zbratania naro
dów. Je.i mowa jest naszą mową . Serca milionów ludzi w niezliczonych krajach są poruszone jego 
myślami. 

26 marca 1827 ro·ku zmarł Beethoven we Wiedniu. 150 lat upłynęło od chwili, w ktiirym zakończył 

życie twarde i żmudne, pełne triumfów i pełne upadków. Żywot Beethovena wśród burz i naporów, 
nabrzmiewał radością tworzenia, ale i wzbierał z nadmiaru cierpienia. Kogoż by nie poruszyło dogłębnie 
owo świadectwo straszliwej niedoli. duszy tchnącej wszechogarniającą miłością człowieka, duszy tak 
ufnej i kochającej świat, świadectwo, które - naznaczony okrutn)·m losem 32 letni człowiek - jesie
nią 1802 r. przekazał swoim braciom, ów Testament z lłeiligenstadt, drogocenna relikwia, o której wciąż 
myślimy z najwyższą czcią. Kogo nie chwyta za serce, kiedy czyta relację Jemu współczesnych, 

tęsknotę do świata tego podwójnie skazanego na samotność człowieka, na samotność geniusza i zamknię
tego w ciemnościach ciszy chorego. Kto zdoła pojąć jego tęsknotę za miłością kobiecą, miłością którą 

był bezustannie przepojony, która ·tchnęła weń owe tkliwe słowa do owianej tajemnicą Nieśmiertelnej 

Ukochanej? kto bez współczucia przeczyta to wyznanie najgon:tszego uczucia, słowa o szczęściu, które 
było być może tylko przelotną błyskawicą? 

W Jego życiu nie brakło zapewne i spokoju, szczę ' cia, radości - jakże by inaczej mógł napisać 

„Symfonię Pastoralną", albo „Ósmą"? Ale gdy się je dogłębnie pozna, natrafia się na cienie bólu, tym 
głębiej ukryte im większym blaskiem jaśnieją Jego dzieła, tym ciemniejsze i boleśniejsze im pozmeJ 
pojawiają się te dzieła w Jego życiu, im bardziej zbliżał sic; do kresu swych dni. Przeżywał wszystko 
intenzywnie: radość i smutek, miłość. Tedy i życie Jego było wiecznym borykaniem się z przeciwno
ściami, miotaniem się od uczucia do uczucia. W)'Sta rczy rzucić okiem na Jego rękopisy: Nut.y wyskakują 
poza pięciolinie, zaledwie czytelne. Krzyczą nieomal! Oznaki dzikiego temperamentu, który z trudem 
przezwycięża mękę pisania. Wybuchy wściekłości. Westchnienia. Wsz)"stko poprzekreślane. Genialnie 
przeorany krajobraz ludzkiego życia, ludzkiej niedoli. To rc;kopis człowieka zrodzonego z muz)' ki. Win
niśmy współczucie Beethovenowi-człowiekowi. A jednak sztuka, która wyrosła z tego miotanego bólami 
życia, nakazuje zamilknąć naszemu współczuciu. Mówiąc jego słowami: .,Trzeba ogień wykrzesać z du
cha!" 
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Życie i dzieło Beethovena to bezustanne dążenie w duchu praw ogłoszonych przez Rewolucję F r a.oc 
cuską: „Wolność, Równość, Braterstwo!" Ponad wszystko cenił ideały humanizmu, które ·zabrzmiały peł

nym dosem w chóralnej apoteozie Dziewiątej Symfonii, jako wyznanie wiary . Jego „Trzecia" w Es-dur 
była pierwotnie poświęcona Napoleonowi, kiedy jednak dowiedział się, że Pierwszy Konsul wlożył na 
skroń cesarską koronę, porwał kartę tytułową z dedykacją. „Piąta", najpopularniejsza z wszystkich 
dziewięciu symfonii - to najbardziej osobisty w~·raz walki z losem aż do ostatecznei,;o W~'zwolenia. 

\V dyterambicznej „Siódmej" radość przeziera przez chmury, „Osma" jest radością z doskonalenia. Oto 
już jest przygotowana podstawa pod „Dziewiątą": przez najrozleglejsze strefy wszystkiego co człowiek 

może przeżyć, głosem ludzkim wyśpiewana, triumfuje radość cel człowiecze.i działalności, nagroda 
odwagi i sens wolności. 

W „Kronikach mego życia" Igor Strawiński, który nigdy nie był przysięgłym wielbicielem Beetho
vena, podziwia Jego „konstruktywną zdolność porządkowania", zachwyca się „wysoką jakością substan
cji muzycznej", odmawiając jednak ideowego sensu Jego dziełom. Co za nieporozumienie! Natrząsa się 

z ideowych analiz „Eroici". Cytuje Mallarmeg·o: „Wierszy nie pisze się konceptami, ale słowami". I tak 
ma też być w wypadku Beethovena! W rzeczywistości Geniusz ten nie napisał ani jednego taktu, który 
by nie był jego własnym przeżyciem, gigantycznym zmaganiem się w poszukiwaniu prawdy i poznania. 
Pisał muzykę, aby mówić do ludzkości. Przemawia do nas poprzez całe pokolenia; a my pra1:-niem:r go 
zrozumieć, bowiem przepojeni jesteśmy jego ideami.jego humanitaryzmem i jego ufnością. 

Zdumiewające, że Beethoven zostawił tylko je dną operę : FIDELIO. Ileż planów podejmował, ifo 
zarzucił. I to jedyne dziecko jego muzy operowej pn:yniosło mu więcej bólu niż wszystkie siostry
-symfonie razem wzięte: „Tą operą zasłużyłem sobie na cierniową koronę", żalił się Beethoven w liście 

do Treitschkego. Dziś „Fidelio" zajmuje honorowe miejsce w poczcie narodowych oper. Później nosił się 

z licznymi planami operowymi - „:Meluzyna" według Grillpar:zcra. „Faust", „Mackbeth'', „Odyseusz" -
oh:-dy jednak swoich planów nic urzeczywistniał. Zrozumiałe, że dla takiei.:o poety tonów, poezja jeg·o 
współczesnych były niedoskonale. W jednym tyli< o wypadku - w muzyce teatralnej do „Ei.:monta" -
udało mu się spoić z równym sobie geniuszem - GOETHE! Podobnie jak i zespolenie z i:-eniuszem 
Schillera prz~·niosło kongenialny finał „Dziewiątej" . 

Dziś z największą uwagą pocbyamy się również nad dziełem poprzedzającym ostateczną redakcję 

"Fidelia", nad „Leonorą". Dzięki wydanym przez VEB Deutsche Schallplatten płytom z pierwszą wer
sją Beethovenowskie.i opery, możemy ocemc trud z jakim ten geniusz zmagał się z materią muzyki 
operowej. Jego jed:11na opera wrasta w historię Jud zkości, zwrócona ku przeszłości to znów ku przy
szłości, przekształcana w rozlicznych próbach zespo lenia tej i:·en ialnej muzyki ze sceną, dla odbiorców 
stanowiąca zawsze dokument dążenia Geniusza do wohrnści i do miłości.„ . 

Beethoven po 150 Jatach? 

Pomnik? 

Nie obawiamy się powiedzieć: nie wyniesiony na cokół, nie osloniony mgłą tajemniczości ani prze

jaśniony olimpijskim blaskiem należ do nas ws zy st kich. Żyje w naszych sercach! 
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(rl umaczen ie z niem ieckiego : Olga Zie mi lska) 

SZT URM N A BASTYLIĘ 14 L I PCA 1789 R . 
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UWOLNIENIE 
WIĘŹNIÓW Z BA STYLII 
14 lic pa 1789 r . 

JÓZEF KANSKI 

. . 
F.d 1· " „ I e 10 Beethoven 

Dramat zyc1a dramatyzm muzyki 

Ca le życie Beethovena naznaczone było walką z trai,:iczn. 'm losem i uporczywym dążeniem „wzwy ż po
p rzez burzę", jak sam o tym pisał \\I swym wzruszającym testamencie. Syn zdei,:enerowanego de spoty 
i alkoholika, we wczesnych już Jatach zmuszony zarabiać na utrzymanie rodziny, nie zaznał słodyczy 
poi:·odnego dzieciństwa, jakie było udziałem np. :Mozarta. Później, zyskują c sławę, nie zyskał jednak 
zr ozumienia u większości współczesn ych, podziwiany i ceniony głównie za rzeczy, do których sam naj
mnie,iszą przywiązywał wagę: za co bardziej błahe ko mpozycje i mistrzostwo i.:·ry fortepianowej. Nie 
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zaznał także szczęsc1a w życiu osobistym - a wreszcie dotknięty został najstraszniejszą 

chorobą. A przecież powalony tyloma ciosami potra fil nie tylko dźwigać się z dna upadku, 
się na coraz bardziej niedościgłe wyżyny i tworzyć dzieła. tytaniczną potęgą ducha 
wszystko bodaj, c.o później narodziło się w muzyce całego stulecia. 

dla muzyki 
ale wznosić 

przerastające 

A twórczoś(; ta przeszła drogę ogromną, większą zapewne niż dzieła innych genialnych twórców, 
których działalnośl'.• zamykała się mimo wszystko w jedne.i, określonej i w jakiś sposób ustabilizowanej 
epoce. Był bowiem Beethoven kompozytorem czasu Przełomu: wczesne jego dzieła z Haydnowskiego 
jeszcze wywodzą się ducha i przynależą ściśle do epoki klasycznej podporządkowując się jej regu
łom - chociaż niektórzy ówcześni puryści już w Pierwszej Symfonii dostrzegali „nieskładne wybuchy 
zuchwałej zarozumiałości młodego utalentowanego człowieka". Dzieła środkowego okresu trzymają się 

jeszcze klasycznych kanonów formalnych, ale romantyczne już całkiem wypełniają je treści. Zaś ostat
nie sonaty, kwartety czy gigant IX Symfonii - bar dziej są wyzwolone i w wyższe sięgają regiony ro· 
mantyzmu, niż dzieła czołowych szermierzy romantycznych idei - Schumanna czy Berlioza. 

Wyzwolone - bo też postać Beethovena, całe jego życie i artystyczna działalność stała się swoistym 
symbolem dążenia do twórczej wolności. Nie tylko dlatego, że on pierwszy spośród wielkich kompozyto
rów nie poddał się w żadnym momencie służalczej zależności od arystokratycznych mecenasów (podczas 
g dy Hayda nosił jeszcze liberię dworu książąt Esterhazy, a i Mozart przez czas dłuższy znosić musiał 

kapTysy despotycznego chlebodawcy, arcybiskupa Colloredo), a przeciwnie, umiał możnym swego otocze
nia dać poznać, że czyni im zaszczyt przebywając w ich towarzystwie. I nie tylko dlatego, że całym 

sercem pragnął wolności i szczęścia ludów, w zwycięskim pochodzie korsykańskiego generała Bonapar
te widząc ucieleśnienie tych szczytnych idei, a na wieść, że Napoleon ogłosił się cesarzem Francuzów, 
podarł tytułową kartę dedykowanej Pierwszemu Konsulowi „Eroiki" z pogardliwym okrzykiem. „Ach, 
więc to człowiek tylko!"; ale przede wszystkim dla tego, że wolność i niezależność od istniejących reguł 
czy kanonów tak wyraziście odbija się w jego dziełach, przenikniętych potęgą własnej indywidualności. 

Ale „wolność" nigdy nie oznaczała u Beethovenaanarchii. Przeciwnie - Beethoven, to jeden z naj
większych w dziejach muzyki mistrzów formy. Prawda, że burzył i rozsadzał stare zasady i schematy 
formalne - ale w ich miejsce tworzył nowe, pełniejsze i bogatsze a niemnteJ zwarte i logiczne. Nie 
dorównując Mozartowi, Schubertowi czy Chopinowi szczodrością inwencji melodycznej, władał za t o 
w sposób nieporównany techniką wariacyjną, umiał z najskromniejszego motywu wysnuć nieprzeczuwa
ne bogactwo następstw rozwojowych. Swiadczą o tym potężne cykle wariacji, świadczą wspaniałe prze
tworzeniowe partie w późniejszych sonatach i symfoniach. Zresztą nie tylko one. 

A więc - wolność. Drugi zaś najistotniejszy bo daj element Beethovenowskiego dzieła, to - siła. 

Nieodparta a świadoma seibie siła, niesłabnąca potęga dynamicznego napięcia - to właśnie narzuca się 

nam przede wszystkim przy słuchaniu Beetbovenow skiej muzyki. I to nie tylko w momentach maksy
malnej potęgi brzmienia: wystarczy przypomnieć sobie brzmiący piano i w skromnych unisonach początek 

,,Appassionaty" ... 

Jest więc twórczość Beethovena symbolem Woi ności. Jest symbolem Siły. Jest także symbolem 
ciągłego rozwoju i walki. 

I wydawać by się mogło (przy powierzchownym jednak raczej myśleniu), że twórca taki jak Beetho
ven, twórca, którego muzyka tak niezwykle intensywnym przesączona jest dramatyzmem, w operze nade 
w szystko odnajdzie swoje istotne powołanie. Oczywiście musiałoby to być opera szczególnego rodzaju: 

13 



,.Oper, jak Don Juan czy figaro, nie umiałbym komponować - powiada sam. - Przeciwko temu czuję 

jakąś odrazę. Takich tematów nie byłbym w stanie podejmować; są one dla nrnie zbyt lekkomyślne". 

Że jednak umysł Beethovena nurtowała zawszemyśl o „operowym powołaniu" świadczy fakt, ie 
kiedy .inż u schyłku życia, w 1822 r ok u pisarz Roch litz podsunął mu projekt napisania opery n a tle 
„Fausta" Goethego, Beetho\•en z miejsca się ożywił i zapalił wewnętrznie: 

„Ha! to byłb~· kawał dobrej r oboty! t a m by się coś działo! 

Wiadomo jednak, że zajęty już pro jektam i Mszy Solennej i IX Symfonii, pracy nad „Faustem" nie 
podją ł wtedy, ani pó:lnie j. Poprzestał na jedynej, 11ołowicznym tylko sukcesem uwieńczo nej p róbie ope 
rowej, do k tórej pr z)" stą.pił zafrapowa ny treśrią mierneg-o skądinąd dramatu Jeana Nicolasa Bouilly'ego. 

Jednak t.o, co powiedzieliśm y wyżej, tłumaczy w du żej m ierze, dlacze l!O „Leo nora" Bouiłly'ego musiała. 

porwać· Beethovena. „Utwór ten - pisze Witold Hu lewicz - jest hymnem n a chwał ę w ier nej miłości,. 

sławi... wielkość ofiary w imii; i dea ł u bezin tcresownei:;-o poŚ\\ięcenia, jest apoteozą wzniosłego bohater
st w a". Jest także - dodajmy tutaj - apoteozą dążenia do wolności, którą jakże wymownie symboli
zuje słynny fanfarowy sy~·nał trąbki spoza sceny . 

Pra ca nad „Fidełicm" trwała. z i.: órą półtora rok u . Wiele trudu włożył Beethoven w t swoją pierw
szą i jedyną opere;, pasując się z problemam i obce j m u w zasadzie muzyki sceniczn e j. Swiadczy o tym 
jego n otatnik, w którym znajdujemy aż 18 różno ro d n)•ch szkiców do w ielkiej arii Leonory z I aktu, 
t leź dla arii Florestan a i ddesięć: dla fin ałoweg· o chóru. Jesien ią 180S roku part.ytura by ł a golowa lecz 
jakieś złośliwe fat um zawisło nad Beethovenowską operą. Prapremiera jej o dbyła się 20 listopada, w ty
dz ie11 po w k rocze niu do Wiednia w ojsk f r ancuskich, gdy w mieście panowa ł nastrój lęku, niepewności 

i przygnębienia . Dwór i arystok r ac ja, główni mec n asi sztuki, op uścili m iasto, a większą część publicz
nośc i na sali st anowili fran cuscy żołnierze i oficerowie. Efekt można sobie ł atwo wyobrazić. Również 

i prasa nie odniosła się do „Fidelia" przych ylnie, i opera po trzech przedstawieniach z szła s afisza. 

Beetho\, cn był zd cyd owany nie wznawiać jej n igdy więcej, le z w końcu za namową przyjaciół zgodził 
ię przepracować swe dzieło n a nowo, skracając je z trzech do dwóch akti1w. 

W tej nowej wers .ii per a Beetho n a odniosła już. doś ·, 
kompozytor wziął ją w osiem lat późn iej raz jeszcze n3 swój 
w jakim o glądamy ją dzisiaj. 

14 

znac1.ny 
w arsztat 

sukces, a j ednak niezadowolony 
twórczy, aby nadać jej kształt, 

J óze Kaa'iskl AFISZ PRAPRE.M IEROWY .F IDELI A 20 x r 1805 
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Czyż to nie dziwne, że w takich okoliczno ściach ktokolwiek w Wiedniu mógł zajmować 
się operą, która właśnie poniosła fiasko? A jednak znaleźli się tacy. Stephan von 

Breuning, choć był bardzo zaję.ty jako członek Rady Wojennej, zaofiarował się zrobić , co 
tylko potrafi, dla skrócenia i poprawienia libretta . Trochę wczesmeJ w grudniu książę 
Lichnowsky zwołał zebranie dla przedyskutowania sposobów i środków ratowania „Fide
lia" . Wysunięto projekt, aby przesłuchać całą operę w obecności zgromadzonej obsady, 
Beethovena i paru przyjaciół. W szyscy mieli się wypowiedzieć, które partie są słabe i co 
w ymaga rewizji. Wśród panów znalazł się pewien młody tenor, Josef August Rockel, salz
b urskie odkrycie Brauna. Braun wiele się po nim spodziewał. Rockel miał piękny głos 
i inteligencję, był też właś ciwym człowiekiem na miejscu Demmera, który śpiewał partię 
Florestana na pierwszym przedstawieniu i którego głos tracił nieco barwę . Zaproszono J 
R ockla na zebranie, aby zaśpiewał całą partię F lorestana. Bał się, ale gotów był spróbować. 
Zostawił nam barwny i żywy opis wszystkiego, co za szło na zebraniu: 

„Wprowadzono nas do salonu m u zyczne go z je d w abn ymi d raperiam i, zaopatrzo neg w ka ndel ab ry 
szczodrze wyposażone w świece . W span iale barwn e obr azu lejne wielkich mistrzów wiszące na ścia 

n ach, w szer ok i ch, l śniących zlotyc li ramach m ó1 i. ł y o w ysokim poczuc iIL sztuk i , j ak i o bogactwie 1 la 
śc1cie l i. Z daje s ię , że oczekiwano n as; M ayr powied zi a ł prawdę ; bylo po l1e rb ac ie i w szystko p r zygoto 
w ano do rozpoczęci a k oncertu. Ksi.ęż n a , st ar sza dam a o tijm u j qcej 1iprzejmo.ki i nieopisan ym wdz ięku, 

c h oć na skutek wi elki ch f iz yczn ych cierp ień (w 1lb ie g łych lata.r h odję t o jej obydw i e 7J iersi.) b lad a i wątła, 

sie działa j11.ż prz y t ortepia.n i.e. N a.przeciw n iej n ie dba le r ozpar ty w f otelu, z gru bym zeszytem swo jej 
nief ortnnne j opery , niczym z puszką Pandory na k o la nach, siedzia1 Bee t hoven. W je gomościu. po jego 
p rawej ręce pozna liśmy autor a traged i i „ Cor io lan " radcę dwom Heim ih a von Coll i na, k tó r y ga wędz i ! 

z ·radcq d oru Breuning iem z Bonn, najb liższym pr zy j acielem młodości k ompozytora. M o i kol edzy 

z oper y, mężczyźni i ko bie ty, z nu t ami w rękach, zebrali się półkolem niedaleko od forte pianu. Ja k 
p r zed tem M i d ler b yla Fidel io, Mlle M ii ll er śp ietcala Marcelin ę, W einm iiller Rocca, Cash e odźwiernego 

Jacqu ino, a Stein k opf minist ra stanu . K iedy zostal em 1uż pr zedsta w iony księc iu i księżnej, Beethov en 
prz yją l n asze u:niżone ukłony roz ł ożył nuty p r zed Księżną na pu l p i cie i pr zesluchanie, się za częło . 

D w a pier w sze akt y, w k tórych ni e br atem udzia l u, od śpieW(mo od pierw szej do osta tn iej nuty . W szy 
scy spogląda li 1w zegar i pr zekonano B ee thovena, aby op1LŚc ił parę rozwlek ł.y ch partii, o mnie jszym 
znaczeniu. O n j ednak broni! każd go t aktu, a robil t o tak szl achetn ie i z takq godn o.k iq artys t y, że 

go tów by lem klękną ć u j ego st óp . K iedy jedn ak doszło do rzeczy najważ niejsze j , zn aczn ych cięć w eks·· 
pozy cji , k t óre by um ożliw iły §ciągni ęcie dwóch ak t ó w w jeden, n ie pa11owal nad s o b ą , k rzyczał bez 

przer wy: „ A n i m a k i 1" , i chci al uciekać r azem z par tytn r q. Księżna jedn ak położyła ręce splec ion e j ak 
do m od l itw y n a owe j święte j , powier zo nej sobie pa rt yturze, s pojrzała z nieop isaną ła godnością n a r oz 
gniewanego geniu sza, a w ted 1; wścieklość jego stopnia/a pod jej wzrokiem i r az j eszcze z r ezygnow any 

r ócil n a swoj miejsce. Szlachetna d am a dal a zn ak, aby rzecz kont.ynu.ować, i zagral a p r eludium tej 
pięknej ar ii „ I n des L ben s F rii.hli n gstagen" . Pop rosiłem więc Beet h oven a, ab y mi dal partię FLores t ana. 

Mój nieszczęsny poprzednik jednak mimo wielu próśb nie dal się naklonić do j ej odd ania, polecono m i 
więc, aby m §piewal z pa r ty t.11 ry , z któr ej księżna gr ala akompaniamen t n a f or tep ian ie. Wie dzialem, że 

ta w spanial.a aria znacz11 d la Bee thoven a t yle co cała opera, śpiewa lem więc pamię ta j q c o t ym .. N ale
ga!, aby m u j q śpiewać k ill<:a r azy - w1;silek n i mal przechodził moje możliwa ci - ale śp i ewałem, 

widziałem b ow i em z rado§cią, że moja intepre ta •ja pozwala icielkiemu mistrzowi pogodzić się ze swoim 
niezrozumialym dzrelem. 
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Północ minęła, zanim przes łuchanie 

bie gl o ko ńca. „.4 przeróbka, a skróty?" 
przec iqg n ięte z powodu !icz nycl1 powt 6rze1i - wreszcie do
zapytała k sięż na mistrza z bl agal nym 1dmiechem. 

„Proszę na nie n ie nalegać - powiedzia l ponuro Beethoven - nie w olno opuścić ani jedne j nuty". 

„Herr Beeth.oven zawolala 
niezrozumiane i ganione?" 

głębokim westchn ie nie m - czyż atem paiisk ie d zieło m u si pozostać 

„W ·ys ta rczającą dlań nagrodą jest pani uz nanie, ks i ęż no " - odpowiedzial. m istrz, a d lo1i je go za
drżała l.ekko przernwając się po jej dł on i . 

Wtedy wydało się nagle, j akby jak iś si lniejszy, potężniejs;:y duch w ypelnil tę delikatną kobietę. 

Przyklękając i obejmując go za kolana, zaw olala jakby w na tchnieniu : „Bee thove11·ie! N ie - twoje 
największe dz ieło, ty sam nie zgin ·iesz w ten sposób! B óg, który wzbudzi! 1 tw ym s re i;. te tony najczy-· 
stszej piękności, 11ie zezwo li na w, duch twoje j matk i, który w te j chwi l i b laga cię i ostrzega m oim 
głosem, nie pozwoli na to! Beethoven ie, tak być m usi! Us tą p! Pr zez pa mięć na swoją mntkę' Zrób to 
dla ·rn nie, swoje j najlepszej prz·yja.ciólki!" 

Ten wielk i człowiek o olimpijsko wz niosł ym cz ole stal przez dluższq chw ilę przed czcic ie lką sw ojej 
muzy, potem odgarnąl z czoła dtugie, opadające lok i , jak gdyby jakieś zachwycające marzeni e p rze-· 
mknęło mu przez serce, i ze wz rokiem wznies ionym w górę , przepełnio ny WZ'rusze nie m zawal.at w fród 
łkań: „Tak, zrobię to, zrob ię w szystko dla ciebie - dla sie bie, ciebie - dla moj ej matki!" Co mówiąc 
z uszanowaniem uni6sl księżnę z klęczek i poda! księc iu rękę, jakby d la p rzypieczętowania przys ięgi. 

Głęboko poruszeni, otoczyliśmy tę małą grupkę, bo już w t ed y wszysc-y odczu !'§my wagę t ego krytycz
nego momentu . 

Od tej chw ili na temat opery ni e powiedziano już ani slowa. W szyscy byli w yczerpani i nie p ozwa
lam sobie wyznać; że wymieniłem z Mayrem spo)'r zenie pelne u lgi niet rudnej do odczytania, k iedy 
służba otu;ożyla podwoje sali jadalnej i cale towarzystw o zasiadlo w reszc ie do kolacji przy obf icie 
zastawionych stolach. Przypuszczalnie ni e było to całkiem przypadk owe , ż·e posadzono mnie naprzeciw
ko Beethovena, który, duchem 'bez wątpienia nadal przy swojej operze, jadł uderzająco niew iele, p d
czas gdy ja, cierpiąc męki wilczego glodu, pochlonąłem pierwsze danie z szybkością niemal ośmiesza

jącą . Uśmiechną! się pokazując na mój pusty talerz: 

,,Połknął pan wszystko jak wilk, co pan jadP" 

„Bylem tak wygłodniały - odpowiedziałem - że mów i.ąc prawdę, nie zauważyl.em wcale, co 
jadłem". 

„To dlatego , za.nim siedliśmy do stołu, ta.k m · strzowsk o i naturalnie śpiewał pan part ię Flo re ta
na, cztowieka glodujq.cego w lochu. Nie była to za slu.ga ani pań.skiego glosu, ani i nte l i gencji, a wylqcz
nie ·olądka. Swietnie, niech pan zawsze pamięta dzielnie glodować przed przedstaw ien iem, a możem11 

być pewni sukcesu." 

W zyscy przy stole roześmia li s ię uradowan i p rz y puszcza lnie bardziej na myśl, że Beethoven odzy k a 
wreszcie serce do ;artów, niż samym żartem . 

13 

((Z książki G. R. M arka „Beethoven 
biograf i a geni usza" PI W 1976) 

SCENA Z „FTDELIA" 
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Teraz, oczywiście, wszystko trzeba robić na raz , a rn óglb ym dużo szybciej skomponować 
coś nowego, zamiast łatać starzyznę nowymi wstawkami, czym. się teraz zajmuję. Zwykłem, 
bowiem, nawet kiedy piszę muzykę instrumentalną , mieć zau;sze przed oczyma cało.§ć -
Ale u: tym wypadku cale nwje dzieło - w pewnej mierze - rozpada się na wszystkie 
strony, i muszę na nowo obmyślać całość - Dostarczyć w dwa tygodnie operę --'-- to na
prawdę wykluczone. Nadal jestem przekonany, że zabierze nam to cztery tygodnie. Ty m 
czasem pierwszy akt będzie gotów za parę dni - Ale wciqż jest jeszcze tyle do zrobienia 
w drugim akcie, a muszę też napisać nowq uwerturę; to .Jednak najłatwiejsze ze wszyst 
kiego, przyznaję, mogę bowiem napisać zupełnie nową - Przed koncertem porobiłem tu 
i ówdzie zarówno w pierwszym, jak i w drugim akcie trochę szkiców, i dopiero przed pa
roma dniami moglem. wziąć się do pracy nad nim.i - Partyturę opery przepisano tak okrop
nie, jak jeszcze nie widziałem; musiałem sprawdzać nutę po nucie (pewno została skradzio
na). Krótko mówiqc, zapewniam Cię, drogi T(reitschke), że tq operą zasłużyłem sobie na 
cierniową koronę. Gdybyś ty się nad nią tak natrudził i tak znakomicie wszystkiego nie 
poprawił, za co Ci będę zawsze wdzięczny, nie zdobyłbym się chyba na m ój udział w te j 
pracy - Ale swoją pracą uratowałeś sporo zdrowych szczątków rozbitego i w yrzuconego 
na mieliznę okrętu. 

(Beethove n do Trei tschkego, 1814) 

Treitschke opowiada bieg wypadków: 

To, co teraz opisuję, będzie zawsze żyło w mojej pamięci. Beethoven przyszedł do mnie 

około siódmej wieczorem. Po omówieniu innych rzeczy zapytał, jak sprawy stoją z arią. 

Była właśnie skończona, i wręczyłem mu ją. Przeczytał, przebiegł pokój tam i z powrotem 

pomrukując, co zwykło zastępować mu śpiew - i z trzaskiem otworzył pianoforte. Moja 

żona często na próżno go prosiła, żeby zagrał. Dziś otworzył tekst przed sobą i zaczął cu

downą improwizację - była to muzyka, jakiej żadna magia nie potrafi uchwycić. Zdawało 

się, że z niej wyczarowuje motyw arii. Godziny płynęły, a on improwizował. Podano kola

cję, którą miał zjeść z nami, ale on nie pozwalał sobie przerwać. Było już późno, kiedy 

uściskał mnie i wymawiając się od jedzenia pośpieszył do domu. Na drugi dzień ten cu

downy utwór został ukończony. 

Treitschke pisze: 

Rano w dniu przedstawienia zwołano próbę orkiestry. B. n ie przyszedł. Po dłuższym cze
kaniu pojechaliśmy do niego, ale - leżał w łóżku i spał zdrowo, przy nim stal kielich, 
z zanurzonym w winie biszkoptem, a arkusze z uwerturą rozrzucone byly po lóżku i po
dłodze. Wypalona. świeca świadczyła o tym, że pracował do późna w noc. Jasne b'yło, że 
nie zdoła ukończyć uwertury, na ten raz wzięliśmy jego uwerturę do „Prometeusza" („Ge
schopfe des Prometheus" ), a licznie przybyła publiczność mogla się domyśl~ć . ~ystarc7ają
cych powodów, kiedy ogłosiliśmy, że ze względu na zaszłe przeszkody dzisia1 będziemy 
musieli się obejść bez nowej uwertury. 

(Z książki G. R. Marka „ Beethoven biografia geniusza" PIW 1976) 
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Cierpienie zapukało już do jego drzv. i: zamieszkało w nim, bv go więcej nie opuścić. 

Między 1796 a 1800 rokiem głuchota zaczyna swe spustoszenia. W uszach szumiało mu 

dzie1i i w nocy; nękały go bóle brzucha. Jego słuch słabł stopniowo. Przez wiele lat n ie 

przyznawał się nikomu, nawet swym najdroższym przyjaciołom; unikał ludzi, aby nie spo

trzeżono jego choroby, chował dla siebie samego tę straszliwą tajemnicę. Ale w 1801 roku 

nie może już jej przemilczać; powierza ją z rozpaczą dwom swoim przyjaciołom - dokto

r o·wi Wegelerowi i pas.torowi Amendzie: 

„Mój drogi, mój drogi, m ój serdeczny przy jacielu! .„ Jak często pragnę miec Cię przy 
sobie, bo T wó j Beethoven jest bardzo nieszczę.ś liwy, wadząc się z Naturą i Stwórcą „ . Wiedz, 
że moja najszlachetniejsza część, mój słuch, bardzo osłabł. Już wówczas, kiedy jeszcze by
leś prz·y mnie, czułem tego objawy, ale milczałem ; teraz jest z tym coraz gorzej. Czy można 
to wyleczyć, dopiero się okaże ... czy teraz tak że słuch się poprawi - tego się wprawdzie 
spodziewam, ale nie za bardzo; takie choroby są najtrudniejsze do w yleczenia. Jak smutnie 
muszę teraz żyć, unikać wszystkiego, co mi drogie i miłe i to między takimi nędznymi, 
egoistycz1iymi ludźmi, jak.„„ itd. Smutna rezygnacja, do które j jestem zmuszony! Zamie
TZalem w prawdzie wznieść się ponad to wszystko, ale .1ak to będzie możliwe?" 

A do Wegelera: „„. pędzę nędzne życie; prawie od dwóch I.at unikam wszelkiego towa
rzystwa, bo nie mogę teraz powiedzieć ludziom: jestem głuchy. Gdybym miał jakiś inny 
zaw ód, to byłoby łatuiej, ale w moim to okropna sytuacja. Przy tym co by powi.edzieli na 
to moi w rogowie, k tórych liczba nie jest mała!.„ w teatrze muszę być całkiem blisko 
orkiestry, żeby rozumieć aktorów. Nie słyszę wysokich dźwięków instrumentów, spiewu, 
gdy trochę się oddalę ... Niekiedy także ledwie słyszę, gdy ktoś mówi cicho, dźwięki nawet 
dob rze, ale słów nie; a jednak gdy ktoś krzyczy je st mi to nieznośne .„ Przeklinałem już 
nieraz Stwórcę i swoje istnienie. Plu tarch przywiódł mnie do rezygnacji. Chcę, jeśli to tylko 
możliwe , stawić czoło swemu losowi, choc iaż bęclą w moim życiu chwile kiedy będę najnie
szczęśliwszym stworzeniem. bożym„ . Rezygnacja! Jakaż nędzna ucieczka, a tylko to .iedno mi 
pozostaje''. 

(Fragment z książki Romai n Ro llanda „Życie Beetho
vena" w t lumaczeniu Jerzego Popielc1. PW M 1973.) 
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Z ZESZYT ÓW 
K ONWERS ACYJ NYCH 
BEETHOVENA 
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„Beethoven zażądał, by mu dano dyrygować próbą generalną... Począwszy od duetu 

w pierwszym akcie, stało się oczywiste, że nie słyszy nic z tego, co dzieje się na scenie. 

Opóźniał znacznie tempo; i podczas gdy orkiestra szła za jego pałeczką, śpiewacy wybiegali 

na przód. Wynikło ogólne zamieszanie. Stary dyrygent Umluf zaproponował chwilę odpo

czy nku, nie podając powodów, i po kilku słowach zamienionych ze śpiewakami - zaczęło 

ię od nowa. Ten sam nieporządek powstał znowu. Trzeba było zrobić drugą przerwę. Nie

możliwość kontynuowania pod kierunkiem Beethovena była oczywista; ale jak dać mu to do 

zrozumienia? Nikt nie miał serca mu powiedzieć: „Odejdź, biedny nieszczęśniku, nie mo

żesz dyrygować". Beethoven, niespokojny, wzburzony, kręcił się na prawo i lewo, usiłował 

czytać w twarzach, zrozwnieć, skąd się bierze przeszkoda: wszędzie milczenie. Nagle przy

wołał mnie rozkazująco. Kiedy podszedłem do niego, podał mi swój zeszyt i dał znak, żebym 

pisał, Nakreśliłem te słowa: „Proszę przerwać, wytłumaczę panu w domu dlaczego ''. Jed

n y m skokiem znalazł się na parterze, krzycząc: „Wyjdźmy stąd szybko!" Pobiegł, nie za

trzymując się, aż do domu; wszedł i padł bezwładnie na kanapę, zakrywając sobie twarz 

obiema rękami; pozostał tak aż do pory posiłku. Przy stole nie można było wyciągnąć 

z niego jednego słowa; zachowywał wyraz przygnębienia i najgłębszego bólu. Po obiedzie, 

kiedy chciałem go opuścić, zatrzymał mnie, wyrażając pragnienie, by nie zostawiać go sa

mego. W chwili gdyśmy się rozstawali, poprosił mnie, bym go odprowadził do jego lekarza, 

mającego wielką sławę w chorobach uszu ... W całym ciągu moich późniejszych stosunków 

z Beethovenem nie znajduję dnia, który można by porównać z owym fatalnym dniem li-

topadowym. Został ugodzony w serce, i aż dodnia śmierci ż ł pod ·wrażeniem tej strasznej 

ceny". 

(Fragment z książki Romain Rollanda „ Zycie Beetho
vena" w tłumaczeniu Jerzego PopiEla. P l\1W 1973) 
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Nie m a zasady k t óre j nie można IYy naru szyć po to żeby bylo pię kniej . 

(Beethoven do Be t t iny . 1810.) 

Muzyka w inna k rzesać ogie ·ń z dv clw l11 dzi . 

Mv zyka jes t ob jaw ieniem wyższym. niż wszelka mądrość i filozofia„. K to wniknie w zna
czenie m ojej nwzyki, będzie wolny od całej nędzy, w k tórej wlo ką s i ę inni I.udzie . 

(Be thoven do Bet tiny , 1810.) 

Nie ma nic piękniejszego , jak z bliżyć s i ę do bóstwa 
na rodzaj Z.Udzki . 

stamtąd rozs ie wać· je go prom ienie· 

Dlacze go piszę? - muszę u zewnętrznić to, co mam na sercu, i dlatego piszę. 

Ciy sądz ic i 2, że niyś l ę o jego marnych sk rz y pcach, k iedy Dii ch do m nie m ówi 
pisz ę, co mi każe? 

(Beeth oven d o Schuppanzigh a) 

k iedy 

Opisyw anie należy do malarstw a. Także poez ja może uważać się w t ym za szcz ę .§l iwszą 

od m uzyki ; je j dziedzina nie ,jest tak ograniczona jak m o,ja; m oja natomiast rozpościera się 

dale j, w inny ch regionach; i n-ie można tak ł a two dotrzeć do mo jego królestwa. 

(Beeth oven do W ilhelma Gerharda) 

Wolnoś ć· i postęp są celem w sztuce , jak i w całym życiu . Je.m m y ludzie nowocześni, 

·nie m amy tej tężyzny co nasi dziadowie, to wyra finowanie cywilizacji rozszerzylo przy
najmniej wiele rzeczy . 

(Beethoven do ar cyk sięcia Rudolfa.) 
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Ludwig van Beethoven 

Opera w dwóch aktach 

Libretto wg dramatu „Leonora czyli Miłość małżei1ska" Jean'a Bouilly napisał Joseph 
Sonnleithner, III wersję opracował Friedrich Treitschke. Polskie tłumaczenie: Jan Popiel. 

P rapremiera: Wiedeń 20.XI.1805, II wersja: 29.111.1806, III wersja: 23.V.1914 r. w Kartner
tor-Theater we Wiedniu. 

Akcja rozgrywa się w więzieniu hiszpańskim w pobliżu Sewilli pod koniec XVIII wieku. 

F lorestan, wróg przemocy i tyranów, został przez swego osobistego wroga, guberna
tora Don Pizarro, podstępnie uwięziony. Florestan zna nieprawe czyny, jakich do

puszczał się Pizarro, jest więc szczególnie pilnie strzeżony, strącony do podziemnego lochu 
i przykuty łańcuchami. Wierna żona Florestana, Leonora, postanawia uwolnić ukochanego 
męża. \\T męskim przebraniu, pod imieniem Fidelio, postarała się o uzyskanie stanowiska 
p omocnika dozorcy więzienia, Rocca, którego córka, nie wiedząc iż Fidelio to przebrana me
w iasta, zakochuje się w przybyłym niespodzianie do więzienia młodym nieznajomym. 

Akt. I. 
Odsłona 1.: 

N'l. podwórzu więziennym oddźwierny Jaquino, zakochany już od dawna w Marcelinie, 
tara się pozyskać jej względy . Ale Marcelina odtrąca zaloty starającego się młodzieńca -

Jej serce należy do Fideha, który niebawem zjawia się na podworcu z Rocciem. Następuj e 
kwartet napisany w formi<r kanonu. Leonora, przebrana za Fidelia, przypomina dozorcy , iż 
ten obiecał zaprowadzić ją na obchód lochów, gdzie ma nadzieję odnaleźć swego męża. 

Odsłona 2.: 

Pr zy dźwiękach uroczystego marsza wchodzi na dziedziniec więzienny gubernator Pizarro. 
Otrzymał list z ostrzeżeniem, że do więzienia przy bywa niebawem na inspekcję minister 

don Fernando, któremu jakoby doniesiono, że Pizarro więzi w lochach swoich osobistych 
wrogów, którzy wiedzą o nadużyciach okrutnego gubernatora. Wydaje więc rozkaz, aby 
nat ychmiast dano mu znać, jak t ylko na drodze pojawi się powóz ministra i równocześnie 
każe zgładzić więźnia ukrytego w najgłębszym lochu. Rocco w zdraga się przed morder
stwem - vvobec t ego Pizarro postanawia sam zabić niebezpieczn go świadka i poleca odko
pać w lochu cysternę na wodę, w której zostaną ukryte nvłoki nieszczęsnego więźnia. Roz
kazy Pizarra słyszy Fidelio-Leonora i domyśla się, że to chodzi o jej męża. W mniemaniu 
t ym utwierdza ją jeszcze fak t, iż wśród więźniów w yprowadzonych przez Rocca na prze
chadzkę na podwórzec \ ięz ienn n ie znal azła F lorestana . 
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Akt li. 
Odsłona 1.: 

Wciemnym, naj głębszym lochu, zakuty w łańcuchy - F lorestan. ie traci nadzi i, gdyż 
wier zy, że jego ukochana, dzielna małżonka , Leonora nie opuści go w nieszczęściu (re

cyta tyw i a ria) . Do lochu wchodzi Rocco z F ideliem. Leonora-Fidelio z trudem rozpoznaje 
w j akże zmienionym więźniu swego małżonka . Podaje Florestanowi. k ubek wina i wtedy 
niesz częsny więzień poznaje Leonorę. Roc o gwizdkiem daje znak, że robota skończona. 
Pojawia się Pizar ro. Fidelio uda je, że się odd ala, lecz z ukrycia obserwu je P izarra i ody ten 
chce zabić Florestana sztyletem , Leonora r zuca się na gubernatora , mierząc weń z pist let u. 
Gubernator byłby niehybnie zamordował oboje małżonków, gdyby nie zbawczy, srebrzysty 
głos trąbki, oznajmiający przybycie m inistra. Gubernator musi czym prędzej udać się na 
przywitanie dygnitarza. Uratowany Florestan i Leonora padają sobie w o bjęc ia, ożywieni 
nadzieją wolności. 

Odsłona 2.: 

Na placu, w pełnym słońcu , odbywa się uroczyste przyjęcie min istra . Leonora z pomocą 
Rocca wprowadza F idelia i niesłusznie wtrąc onych przez Pizarra do lochów więźniów -

To najlepszy dowód nikczemności gubernatora. Minister poznaje w Florestanie swego daw
no zaginionego przyjaci la. Piz rro zo~taje zakuty w łańcuchy i wtrącony do lochu, gdzie 
przed chwilą jeszcze więził niewinnych ludzi . 

Uwerturo 

Beet hoven tworzy ł „Fidelia" w tym samym ok resie kiedy zrodziła s i ę DI Symfonia „Eroica" i po
wstawały K oncert skrzypcowy i I V Symfonia. Równocześnie szkicował pom ysł y do „Piątej". W jesieni 
1805 r ok u została ukończona I wersja opery i próby zaczęły ię niezwłocznie w Theater an der Wien. 
Premiera odbyła się w tymże teat rze 20 listopada1805 rok u. W jakże nieszczęśliwym momencie. Wie
deń zdobyty przez Napoi ona. Do stolicy wkroczy ły oddziały fra ncusk ie. P rzyjaciele Beethovena, krytycy 
teat raln i, a rystok rytyczni wiel biciele muzyki Beethovena wyjechali z Wiedn ia w ucieczce przed najeźdż 

cami. a widowni w czasie premiery siedzieli francuscy żołnierze nie rozumiejący ani słowa po nie 
m iecku. Opera padła. Trzy krótkie wzmianki prasowe o prapremierze „Fidelia" były utrzymane w bar
dzo chłodnym tonie . W rok później, na usilne proźby Księżnej Lichnowsky'ej Beethoven przerobił 

operę. T a druga wer ja ukazała się 29 marca 1806 roku staraniem prz~yjeciela Beethovena tcphana von 
Breuninga, lecz również nie zyskała powodzenia. Poraz trzeci wystawiono ,,Fidelia" 23 maja 1814 r. po 
znacznych przeróbkach, które zapewniły jedynej operze Beethovena sukces, ugruntowany jeszcze znako
mitą kreacją. slynnej śpiewaciki Wilhelminy Schriider-Devricnt. 

Do „Fidelia" powstały cztery uwertury (!). Trzy pierwsze, opatrzone póiniej rzymskimi cyframi, na
zwane imieniem bohaterki opery „Leonory", napisane w tonacji C-dur, nawiązują do przewodnich pro
blemów oper~·. llustrując cierpienia uwięzionego Florestana, nikczemność tyrana-Pizarra , dzielność Leo
nory i wreszcie triumf sprawiedliwości. Jednak w każdej z „Leonor" te same treści ujęte ą przez 
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Be thovena w inną szatę muzyczną. Leonory I nigdy prawie ię nie ' ykonuje, została opublikowana 
dopiero po śmierci kompozytora jako op. 138. Leon ora Il, znacznie okazalsza od „Pierwszej" została 

napisana na prapremierę „Fidelia" w 1805 roku, oparta jest na zestawionym chronologicznie materiale 
tematycznym opery. Na premierę II wersji, przekształconego „Fidelia" Beethoven przygotował „Leono
rę ID'', zwaną dla wspaniałego rozmachu muzyki „Wi lką". Jest ona często wykonywana na estradzie 
koncertowej . 

I wreszcie czwarta uwertura w tonacji E-dur nazwana „Uwerturą Fidelio" op. 72., została skompo
nowana do m wersji opery na premierę w r. 1814. Beethoven napisał ją w przekonaniu, że t rzy po
przednie ą raczej sa modzielnymi dziełami i formal nie nie spełniają roli „wstępu" do dzieła operowego. 

Obecnie jako wstęp do opery grywa i ę najczęściej „Uwerturę Fidelio". 

Nie słyszano nigdy, bym zwracał najmni e jszą u1cagę na to wszystko co o m nie .1(iko 
o artyście napisano. 

(Beetllo \·en do Sch otta. 1825.) 

Myślę jak Voltaire że kilka ukłuć m uch y nie może powstrzymać dzielnego koni.a. 
w biegu ." 

(Beethoven do Karola Augus ta von K lein , 1826.) 

Co się tyczy tych. durni.ów, to niech sobie gadają. Ich gadanina nikogo z pewnością nie 
uczyni nieśmierte lnym, jak nie odbierze nieśmiertelności nikomu z tych, którym A pollo j ą 
przeznaczył. 

(B ethoven do Hofmeistra, l 801) 



ZESPÓŁ ARTYS TYCZ Y 

Soliści śpiewacy : 

soprany: Maria Bosko, Krystyna Czaplarska, Jadwi ga Gadulank a, Urszula Hołubowska , Sta nisława Jo
niaków na, Zofia Konr ad, Maria Łukasik, Agata Młynarska, Elżbieta P al, Dan uta P aziuk6wn a, Halina 
Słoniowska, Urszula Sułkońska, Kr ystyna Tybur ow ska, nna Witkowska 
m ezzosoprany: Barbara F igas, Mar ia Kw iatkowska, Halina Szczegłowska, Urszula Wa lczak, .Jolan ta 
Zielińska 

tenory : Rysza r d Brożek , Tadeusz Cimaszewski, .Józef Kolesiński , Winfryd Kraw utschk y, ariusz Majew-
ski , Wiesław Pietrzak, Henryk Troj anowski, J ózef Walczak, Jan usz Zipser 

barytony: Stan i sł aw J ura, Tadeusz Prochowski , Krzysztof Sit arski, Eugeniusz Stawierski , J anusz Tern-
ni cki , Janusz \Volny 

basy: Antoni Bogucki, Mieczysław Hautz, Zygmunt Kryczka, Mieczy sław Mil un, Stan isław Stojek, Wło

dzimier z Tyszler, Maciej Witkiewicz, 

Przygotow anie muzyczne solis tów: Łucj a Bogu szyńska , Alicja Fa ryn iarz, Ba rbara J akó bczak -Zathey, 
E wa Kryczka , Maria K aczoruk . 

B alet: 
K ierownik baletu: Henryk Sawicki 

Choreograf pedagog: Rewaz Cułuk i.dze (ZSRR) 

Choreograf: Teresa Kuja wa 

P edagog : Zofia Andruszkiewicz 

Inspektor baletu : Zenona Matuszczyk-Koziorowska Korepety tor : Włodzimierz Mocek 

Pierwsi soliści: Maria Kijak, Bea ta Starczewska, Waldemar Ka rs t, Franciszek 
Owczarzak 

Knapik, Zbigniew 

soliści: Krystyna Kosarewicz, Ewa Lewandowska, Alicja Lickicwicz, Karina M ickiewicz-Gawrot'iska. 
Krystyna Olczyk, Janusz Łaznowski, Jan Mazur, Joachim Mosz, Stanisław Sitkomirski 

koryfeje: Zofia Andruszkiewicz, Irena Borowska, Urszula Dembińska, Alicja Jaskóła, Zenona Matusz
czyk-Koziorowska, Krystyna Przyludzka, Maria Wierzbowicz, Stefan Borowski, Rajmund Nirev icz, Jacek 
Zelent 

zespół baletowy: Maria Daniewska , Mariola Dyczkow sk a, Grażyna Filipowska, Urszula Banasik, Violetta 
Budziło, Grażyna Hajduk, Maria Malinowska, Maria Kulawik, Janina Nowak. Wanda Majcherek. Miro
slav.ra Suchecka, Barbara Stanek, Karina Szczodry, Bernardyna Szota, Alina Tworek, Alicja Helt, 
Wasiliki Kikna, Barbara Jaszczyszyn, Kornelia żaak, Andrzej Dzierżanowski, Stefan Kayser, Zbigniew 
Łakomy, Aleksander Majos Ani tus Hojdys, Piotr Okot'iski, .Jan P orada, Włodzimierz Zagozda. 

Chór: 

Kierownik chóru: Lucjan Laprus 

Asystent chórmistrza : Grażyna G l i ńska 

Inspektor chóru: Roman Grzesik 

Pedagog - korektor głosu : Magdalena Dal 

28 

oprany: Barb ara Arczyńska, Lidia Ar t iomowa, Grażyna 

C li bi ń ka, Tamara Czapliń ska, Bar bara Dobrow olsk a, 
Małek, Łucj a Markowska, H alina Niedzielska, Bern adeta 
Zdzisł awa S dor-Sikora , Eliza Szymaóska, Maria Wilk. 

Bednarska, Jadwiga Bielawska, Miroslawa 
Krystyna Lankamer, Danuta Lipińska, Helena 

P syk, Agnieszka Stankiewicz, T resa Susz, 

a lty : Danuta Bar a!lska, Barbara Berlińska , Krystyna Błądek , Ewa Czer kas, 
rzata Ducka, Dan iela Frankiewicz, Zofia Chorą żak, Krystyna Koprowska, 
Olga Nikonow, Mar ian na Wudarska , Krystyna Zimo!l ska 

K ry tyna Dąbrowska, Małgo

Ewa Kulpi ńska, Maria L ja, 

tenory: Rom an Golan , Roman Grzesik, Kazimierz .J eziorski, Jaro sław Królikow ski, Aleksan der Lisow 
sk i, Włady ław Niedzielski, .Jan usz Samborski, Miko ła j Sadowski , Stanisław Szymański, Janusz Telejko, 
Mich a ł Zator , J erzy Zwal i ński , 

basy: And rze j Antosik Mikołaj Ban dałowsk i , Piotr Cieślewic z Jerzy Gryka, Stan i sław Kaleta, R udol! 
Sowik, Jan Tara ewicz, Jan Pynka, Ryszard Stasz kiewicz, Tadeu sz Woj n arowicz. 

Orkies tra: 

dyrygenci 

Adam Pałka, 

Aleksa nd er Tracz 
Zofi a Urbanyi-Kra nodębska 

I skrzypce 
A ntoni Piskorski - koncer tm istr z, Krzysztof Zimow ki - koncer tmistrz, Grzegor z J ak ubow ski , tanislaw 
Grab iec, Zd z i sław Przybylski, Leopold Mordarski , J er zy iwek, Wanda Tatarczyk, Barbar a L ewandow 
ska, Jerzy Lan kamer, Ma ria Szost, Włodzimi erz Szast, 

U skrzypce 
K azimierz Weso łowski , Anna Gac, Franciszek Popiołek , Maria Poplewsk a, Bogdan Bochyńsk i , Mar iola 
P iskor ska, J an Szczer ek , Andrzej Tom, Stanisław Piotrowski , Kr zysz tof Rogozia, Irena P iesiewicz, 

a ltów ki 
Jer zy Bieszczad, . ntoni Tatarczyk, Edwa rd Fidelak, Roma n Bar zyk , Zdzisław Czypionk a, I rena Mich
n iewicz, 

w iolonczele 
Adam Schmar - koncertmistrz, Ew a oberka, ta n i sł aw Ban as, Zdzi ława zczu rowska, Tomasz Gardzie
jewski, Bogusława Janus, 

k ontrabasy 
Bolesław Jaworek, J ni. Kandila ptis, Andr z Ko łodz i ej czyk , J anusz B uszy ń sk i , J an Kork osz, Zbigniew 

uch orski. 

n ety 
Zbigniew Marynow ki , Małgorzata Danielewicz, Wojciech Drad r ach , Bronisław Gołaszewski, Małgorzata 

Buczek, 

oboje 
Danuta Smoter , S tefa n Mal k P iotr J anicki 

klarne ty 
Michal Nikonow, Mieczy s ła w Stachura Roman As tr iab, Hen ryk Murach, 
fai;-oty 
Edward Ba r an, Juli u z $ Ji wak, Józef 1'ant, L ucjan zereda, 
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waltornie 
Ry szar d Kurzak, Henryk Byś, Jan Buczko, Krzysztof Kadlec, 

trąbki 

Sta ni sław Chudobski, Stanisław Szymanowski, Jerzy Majchrzak 

puzony 
Maria n Maciejewsk i, Henryk D udek, Aleksander Berezowsld , 

Tuba 
Stefan Mir osław, 

Harfa 
Elżbiet a Marczak 

fortepian 
Teresa Rymaszewska, 

Perkusja 
Edm und T reichel, Jerzy Karpowicz, Ry szar d Soberka, K rzysztof Kempińsk i , 

Z-ca Dyrektora d/s administracyjnych 
Z -ca Dyrektora d/s technicznych 
Asystent Dyrektora 

Kierownik l iterack i 

K oor dynator pracy artystycznej 
Kierownik Biura Obsługi Widzów 
S pet jalista d/s reklamy 
F otograf 
K ierow nik tech niczny - główny energetyk 
K ier ownik p racowni scenograficznej 
Z-ca K ierownika te ·hniczncgo 
d/s produkl: ji artystycznej 
B ibliotekarz 
Kier ownik sceny 
Mistrz e lektroaku tyki 
Mist rz oświ e tl enia 

Główny kostiumer 

LUDWIK MIKA 
STA ISŁAW EUMANN 
MARIA KRYSTYNA K WCZAK 

WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 

ALICJ A ZEMELKA 
AŁŁA BOYKO 
ELŻBIET A R UD ICKA 
MARTA BEHRENDT 
JAN ZCZERBSKI 
ARNOLD SZY ·IA . KI 

ANNA TROJANOWSKA 
ALEKSANDER BEREZOWSKI 
ZYGMUNT SCHMIDT 
WACŁAW MAŁECKI 

HENRYK AZURCZAK 
STANISŁAW G ILÓWNA 

Kierownictwo pracowni: 

krawieckiej męskiej 

kra wieckiej damskiej 

m alarskiej 

modelarsk iej 

stolar skiej 

EDWA RD CIOSEK 

WALERIA KAR KOWSKA 

ZBIGNIEW POŚKO 

J ERZY WÓJCICKI 

KAZIMIERZ GRACZYK 

' 

mod niarskiej 
per u kar ski ej 
szew k iej 
tapicerskiej 
śl usarskiej 

farbiarsk iej 

J ÓZEF A KROTKE 
RYSZARD SNOPCZYŃSKI 

T ANISŁA W ORŁOW Kl 
LEONARD MRÓZ 

!AR IA. GIELAS 
KRYSTYNA CICHOSZ 

Asystenci reżysera: Mar ia Bosko, Krystyna Drew S itarska, Feliks Tarnawski, 

I nspicjenci : Maria Wanoth, F ranciszek Warliński, Ruta Syldorf, And rzej Koper was. 
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Florestan 

lVfarcelina 

Jaquino 

Don F ernando 

II więzień 

ELŻBIETA PAL 
V DANUTA PAZIUKÓWNA 

KRYSTYNA TYBUROWSKA 

TADEUSZ CIMASZEWSKI 
~ WIESŁAW PIETRZAK 

MARIUSZ MAJEWSKI 

ANTONI BOGUCKI 
MIECZYSŁAW MILUN 

J KRZYSZTOF SITARSKI 
ST .A1 ISf_. A W STOJEK 

A TONI BOGUCKI 
MIECZYSŁAW MIL UN 

" STANISŁAW STOJEK 
MACIEJ WITKIEWICZ 

JANUSZ WOLNY 
~ STANISŁAW STOJEK 
I) J A USZ TEMNICKI 

TADEUSZ CIMASZEWSKI 
WINFRYD KRA WUTSCHKY 
JÓZEF WALCZAK 

MIECZYSŁAW HAUTZ 
WŁODZIMIERZ TYSZLER 

CHÓR I ORKI ESTRA PA ~1STWOWEJ OPERY WE WROCŁA WID 
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