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W ostatnich latach styl realizacji spektakli tea
trów muzycznych zbliża się wyraźnie do stylu reali
zacji teatrów dramatycznych. Dotychczasowy pate
tyczny styl spektakli operowych jest dla nas trudny 
do zniesienia i jak się wydaje, istnieje tylko jedna 
droga do dalszego rozwoju sztuki operowej - zna
lezienie odpowiedniego realistycznego stylu dla ope
rowych spektakli. 
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FRANK DE QUELL 

Wybitny reżyser operowy i filmowy Frank de Quell 
zanim rozpoczął pracę w teatrach operowych i w fil
mie studiował na uniwersytetach we Florencji i Pe
r ugii muzykologię, historię literatury i historię sztu
ki. Przez osiem lat był reżyserem opery we Flo
rencji, współpracując ze znakomitym dyrygentem 
Tullio Serafinem, poczem realizował gościnnie wiele 
oper na scenach teatrów operowych w Buenos Aires, 
Rio de Janeiro, w Kopenhadze i Madrycie, w wiel
kich teatrach Ameryki Północnej, a także we wszyst
kich nieomal operach półwyspu apenińskiego, we 
włoskich teatrach operowych z mediolańską „La 
Scalą", „San Carlo" w Neapolu, „La Fenice" w We
necji, w teatrach operowych Rzymu. Obok dzieł kla
sycznych realizował również d3ieła współczesnych 
kompozytorów ro.in. słynny spektakl „The long 
Christmas Dinner" Paula Hindemitha pod dyrekcją 
kompozytora w operze rzymskiej. 

Obie opery, które zrealizował obecnie w Państwo
wej Operze we Wrocławiu, reżyserował Frank de 
Quell na licznych scenach: m.in. „Cosi fan tutte" 
w Rio de Janeiro i w Belgradzie, „Don Pasquale" 
w Komicznej Operze w Berlinie, w oryginalnej 
wersji językowej. 

Jako reżyser filmowy zrealizował w ciągu 18 lat 
kilkanaście filmów, z których należy wym •_enić krę
cony w oryginalnych plenerach weneckich film mu
zyczny „Noc w Wenecji" wg operetki Straussa, „Ce
renterola" („Kopciuszek") i „Córkę pułku" Donizet
tiego, którą niedawno oglądaliśmy na ekranach te
lewizorów. Również i film kolorowy „Don Pasquale" 
został zrealizowany przez Franka de Quell i to w tej 
samej nieomal obsadzie, w jakiej oglądamy to dzie
ło na scenie Opery Wrocławskiej. 

W najbliższym czasie Frank de Quell realizować 
będzie wespół z Telewizją Polską, z polskimi wyko
nawcami wielki film muzyczny według operetki 
Millóckera „Student Żebrak" . 
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KAROL STROMENGER 

„COSI FAN TUTTE" 

Włoski tytuł tej opery Mozarta znaczy: „tak robią 
wszystkie". Więc „wszystkie one są takie", albo coś 
w rodzaju: „kobieta jest płocha, zmienna" i „takie 
one wszystkie", więc mężczyźni strzeżcie się! ... Zna
my tę „życiową mądrość" dawnego teatru, konwe
nans, którym przejmować się nikomu by nie przyszło 
do głowy. Francuzi nazywają taką umowną prawdę 
„błazeńską mądrością" - „la sagesse bouffonne". 
Ale za czasów wiedeńskiej premiery opery „Cosi fan 
tutte" - rok 1790 - żyły jeszcze różne tradycje 
i umowne formy włoskiej opery buffo. Z czasem te 
tradycje zatraciły się i zaczęto brać serio różne tek
sty, które były pomyślane jako zapustne żarty -
srożył się racjonalizm, realizm nie znajdował swej 
pożywki i zaczęto przykrawać operę Mozarta -
w różny sposób, a zawsze bez wielkiego skutku. Dziś 
widzimy w komedii muzycznej „Cosi fan tutte" pię
kny, dojrzały owoc mozartowskiej filozofii scenicz
nej, jego humor, ironię. Długo trwało zanim odkryto 
sens tej opery, najprawdziwszej buf f y, ale buffy 
wielkiego dramaturga muzycznego - Mozarta. 

Przez cały wiek XIX „Cosi ... " była operą o pięknej 
muzyce, pisanej „niestety do tekstu zupełnie niedo
rzecznego" . A że tekst uważano za szczyt nieprawdo
podobieństwa i głupoty, więc zaczęto go „poprawiać", 
racjonalizować - i to z „pomysłowością" nieraz tak 
radykalną, że np. podkładano pod muzykę Mozarta 
libretta całych innych sztuk teatralnych np. komedii 
Szekspira, Calderona. 

Z początkiem wieku bieżącego nastąpił w poję
ciach o operach Mozarta zwrot. Do znaczenia zaczy
na dochodzić poczucie stylu i teatru historycznego, 
specjalnie w dziedzinie opery. Opera Mozarta jest 
teraz teatrem stylowym, a do stylu XVIII-wiecznego 
należy : zasadnicza, pierwotna i zwyczajowa niera
cjonalność włoskiej buffy. Wiemy, że w takiej „bła
zeńskiej" operze nieraz wystrzeli zdrowy rozsądek, 
szczegół realistyczny, przycinki, docinki oraz uszczy
pliwości natury aktualnej. Jednak postacie są zaw
sze prawie bardziej kukłami, maskami, kostiumami 
niż rzeczywistymi ludźmi; wiemy, że wesołość buffy 
żyje fikcją, a nieprawdziwe zdarzenia odgrywające 

Burgtheate r na Michaelerplatz w Wiedniu Okładka nut „Cosi fan tutte" Katedra św. Stefana w Wiedniu 



Lorenzo da Ponte Cesarz Józef II Joseph Haydn 

się w tej utopii, zamieszkałej przez dziwaków i lek
koduchów, zmierzają do „szczęśliwego zakończenia", 
w którym triumfuje „wesołe sprzysiężenie" - w spo
sób mniej lub więcej prawdopodobny, lepiej lub go
rzej umotywowany. 

Dziś wiemy, że byłoby błędem brać serio postacie 
i sytuacje w „Cosi fan tutte". Sam Mozart miał dla 
swych postaci operowych wyrozumiałość i uśmiech 
ironii... Ale to już znaczy po trosze, że przecież nie 
traktował swych postaci jedynie jako kukiełki, że 
miał jakieś poczucie ich, choćby tylko względnego 
o:o:łowieczeństwa. Otóż ta najbardziej typowa buffa 
J.vfozarta, jest przecież inną operą niż buffy jego 
współczesnych. I mamy tu również ów mozartowski 
półmrok: prawdziwości i maski. A wiemy jak na tle 
jego muzyki harmonizują ze sobą skrajne przeci
wieństwa, jakim pomostem jest jego muzyka, łączą
ca psychologię z grą masek karnawałowych, fikcję 
z prawdą, epokę z wiecznością. 
Więc buffa, ale przewiana tchnieniem mozartow

skim. Dziś bierze się operę „Cosi fan tutte" „z do
brodziejstwem inwentarza", tzn. tak, jak ją napisali 
autorowie. Zaprzestano przestawiania śpiewów i pod
stawiania tekstów, słów, zaniechano sztukowania 
i poprawiania, podkładania sensu moralnego czy ty l-

ko racjorialnego. Ryszard Strauss, entuzjasta tej ope
ry, analizował partyturę, inscenizował, dyrygował. 
słowem wystawiał „Cosi ... " jako „wcielenie kome
dianckiego geniuszu". Niektórzy teatrologowie dziś 
stawiają tę operę ponad „Don Juana", a zdecydowa
nie ponad „Wesele Figara" Mozarta. 

Opera „Cosi fan tutte" powstała na zamówienie 
dworu wiedeńskiego. Temat miał poddać cesarz Jó
zef Il. Czy Mozartowi ten temat odpowiadał - tego 
nie wiemy. Ale nie ma też śladów, aby się z tego 
powodu zżymał. Tym bardziej, że odpowiadał mu li
brecista, już dwukrotnie wypróbowany autor tekstów 
„Wesela Figara" i „Don Juana" - Lorenzo da Pon-· 
te. Po powodzeniu, choćby tylko w Pradze, tych 
dwóch oper, zostaje Mozart nadwornym kompozyto
rem cesarskim i otrzymuje zamówienie opery „Cosi 
fan tutte". 

Tekst Da Ponte'go był dobry, a niewątpliwie po
wstał w ścisłym porozumieniu z kompozytorem. A 
temat? Rzeczywiście, trudno przyjąć założenie, że 
dwie siostry nie poznają swych narzeczonych, prze
branych za Albańczyków i nieprawdopodobne, aby 
dały się zbałamucić tymże „Albańczykom" - albo 
żeby nie poznały własnej pokojowej , przebranej 
w jednej scenie za notariusza, w innej za lekarza. 



Jak mógł Mozart, tak przebierający w tekstach ope
rowych, przyjąć fabułę tak nikłą i błahą? A jednak 
na to pytanie nie wystarczy odpowiedzieć, że owych 
dwieście dukatów, których w tym czasie bardzo po~ 
trzeba kompozytorowi, było w przyjęciu tematu mo
mentem decydującym. Librecista mógł wykrzesać 
wcale pokażną serię sytuacji scenicznych - ładnych, 
ciekawych, dowcipnych. Niemal każdą sytuację mo
żna było zasycić lekką ironią, nieraz i akcentem 
uczucia . 

Ludzie serca pod maskami? Czy może maskarada 
uczuć prawdziwych? Zawsze jednak mozartowski 
półmrok wrażeń - kameralnych. A jakże składni e
dają się tu ułożyć duety, tercety, dwa rozkoszne 
kwintety i oczywiście krzątliwe finały! Te misterne 
i mistrzowskie zespoły przegradzają solowe arie -
c7ułe, płomienne, a zawsze owiane lekkim nalotem 
i··onii. W innym związku, przy innym założeniu fa
buły, te sytuacje mogłyby mieć pełny sens scenicz
ny, ale tu właśnie fabuła wymaga wyrozumiałości. 
Nasze czasy udzieliły jej, dla wspaniałego orędow
nictwa jakim jest muzyka Mozarta. 

Niedramatyczna opera Mozarta, pisana w czasie 
jego najdramatyczniejszego okresu życia - załama
nia się jego pozycji kompozytora „w wolnym zawo-· 
dzie", kompozytora wyzyskiwanego przez wydaw
ców, dyrektorów teatrów, kłopoty pieniężne, polo
wanie na gotówkę, a w dodatku wizja już zbliżają
cej się śmierci. I to „uczucie jakiejś pustki, bolesne 
uczucie, jakiejś tęsknoty nieustannej w niczym nie 
zaspokojonej, nawet z dnia na dzień coraz głębszej .. . " 

W styczniu 1790 roku Mozart zaprasza na sce
niczną próbę swej nowej opery, starego Józefa 
Haydna i - zdaje się - również Salieriego, z któ
rym utrzymuje zawsze poprawne stosunki koleżeń
skie. 

+ Rękopis Mozarta : Początek II akt u „Cosi fa n tutte" 

Wiedeń w czasach Moza r ta Schonbrunn r ezydencj a cesar ska 
główny zajazd widok z Glorietty 

+ Wnętrze Burgtheater w Wiedniu 



+ Wiedeń w czasach Mozarta - Cancellaria Bohemica 

+ zajazd „Zur Mehlgrube" w Wiedniu, gdzie często koncerto
wał Mozart 

+ Wnętrze Burgtheater w Wiedniu 

Wielkiego powodzenia opera „Cosi fan tutte" nie 
miała. Ale przecież wykonano ją w pierwszym se
zonie dziesięć razy. I wnet dzieło przechodziło przez 
różne sceny operowe Austrii i Rzeszy. Przechodziło 
też owe zabiegi, zmiany, podkładanie innych słów„. 
aż pierwotna postać zwyciężyła w bieżącym stule
ci u . 

Nie należy szukać w tej komedii muzycznej „pra
wdy życiowej", bo jest ona tylko jedną z owych 
udramatyzowanych maskarad, jakie były w zwycza
ju wśród komediantów XVIII wieku. Goldoni opisu
je w swych pamiętnikach zwyczaj takich trawesta
cji, w których np. jeden aktor występował w kilku 
rolach i przebraniach, dając popisy swego talentu 
transformisty. Kiedy przebrzmiały te zwyczaje, a 
ludzkością wstrząsnęła rewolucja, opera „Cosi fan 
tutte" straciła swe dawne środowisko - miała treść 
„frywolną" i „uwłaczającą godności kobiety". 

Beethoven ubolewał, że Mozart swą piękną mu
zykę „ trwonił na teksty tak frywolne" . I dopiero 
w dzisiejszych czasach stał się Mozart wielkim dra
maturgiem operowym, a „Cosi fan tutte" - jak po
wiedzia ł Alfred Einstein - to „bańka mydlana mie
niąca się tęczowymi barwami bufonady i parodii , 
uczuć prawdziwych i udawanych - z barwą zasad
niczą: piękna". 

KAROL STROMENGER 



Catharina Cavalieri w czasie próby 



WOLFGANG AM.t\DEUSZ MOZART 

COSI FAN TUTTE 

Opera buffa w 2 aktach 
Przekład polski Włodzimierza Ormickiego 

Libretto: LORENZO DA PONTE 
Prapremiera: Wiedeń 26 stycznia 1790 roku 

AKTi. 
W neapolitańskiej kawiarni dwaj młodzi oficero

wie, Guglielmo i Ferrando dyskutują zawzięcie ze 
starym sceptykiem, Don Alfonso. Młodzi ludzie wy
sławiają piękność, wdzięk i wierność swoich narze
czonych, urodziwych sióstr Fiordiligi i Dorabelli, 
starszy pan z filozoficznym spokojem podrwiwa z ich 
zapału, twierdząc, że wierność kobiet zawsze jest 
wątpliwa i nigdy nie można na nią liczyć. Wierność 
kobiety jak legendarny ptak Feniks - mówi się o 
nim, że istnieje, ale nikt nie wie gdzie go szukać! 

Don Alfonso proponuje zakład: młodzi oficerowie sa
mi wystawią swoje na!'zeczone na próbę, postępując 
według wskazówek ~ceptycznego „filozofa". Jeśli 
w przeciągu dwudziestu czterech godzin nie prze
konają się o niestałości uczuć obu narzeczonych, Don 
Alfonso przegrywa zakład! Młodzi ludzie pewni sta
łości uczuć obu dziewcząt, chętnie przyjmują za
kład. 

Ogród nad morzem. Obie siostry - Fiordiligi i Do
ra bella w pięknym duecie zachwycają się portreta
mi swoich narzeczonych - Gugliemo i Ferranda_ 

Projekty dekorac ji Barbary J ankows kiej 
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Kosti urn Fiordiligi Kostium „Albańczyka " 

- projekty Barbary Jankowskiej 

Zjawia się Don Alfonso i opowiada siostrom, że 
ich obaj narzeczeni dostali rozkaz natychmiastowego 
wyruszenia na wojnę. Nadchodzą też obaj oficerowie 
i następuje rozdzierająca serca scena pożegnania -
wspaniały kwintet, w którym czułe słowa rozstają
cych się kochanków pointują ironiczne uwagi Don 
Alfonsa. 

Opuszczone przez narzeczonych panie siedzą 
w swoim pokoju i tęsknią za ukochanymi. Fertyczna 
pokojówka Despina radzi swoim paniom, aby szuka
ły pociechy i rozrywki w godziwym towarzystwie. 
Oburzone siostry odrzucają radę sprytnej pokojów
ki, mimo to Don Alfonso przekupując Despinę, wpro
wadza z jej pomocą do domu sióstr dwóch „Albań
czyków" ... Są to - jak łatwo się domyśleć - obaj 
<lficerowie, z doczepionymi brodami, przebrani 

w egzotyczne szaty. Panny oczyw1sc1e, w bogatych 
„cudzoziemcach" nie poznają swych narzeczonych 
i rzekomi Albańczycy zaczynają się do nich zalecać, 
c:;>owiadając, iż od pierwszego wejrzenia Dorabella 
zdobyła miłość Guglielma, zaś Fiordiligi zachwyciła 
na śmierć i życie przebranego Ferranda. Tak więc 
obaj narzeczeni zamieniają obiekt swoich zalotów 
i każdy z nich zaleca się do narzeczonej przyjacie
la. Nic z tego jednak: panny odrzucają zaloty przy
byłych młodzianów i wychodzą zwycięsko z tej pró
by, ku radości obu oficerów. 

W niedługim czasie obie siostry zostają poddane 
jeszcze cięższej próbie. Rzekomi cudzoziemcy wpa
dają do ogrodu i na oczach panien połykają „truci
znę", demonstrując w ten sposób śmiertelną rozpacz, 



wywołaną odrzuceniem ich zalotów. Zjawia się prze
brana za lekarza Despina i zgodnie z ówczesną mo
dą, ratuje obu młodzieńców metodą „magnetyczną'', 
lansowaną we Wiedniu przez lekarza - „cudotwór
cę" Franciszka Mesmera. Ostatecznie jednak obaj 
młodzi Albańczycy mogą być uzdrowieni tylko po
całunkiem ukochanych panien, który zniweczy dzia
łanie trucizny. Ale siostry pozostają niewzruszone! 

AKT II. 
Despina uparcie namawia obie siostry, aby w cza

sie nieobecności narzeczonych rozerwały się - prze
cież niewinnie - w towarzystwie sympatycznych 
Albańczyków. Wreszcie panny godzą się na chwilę 
rozmo•;•y z cudzoziemcami i Fiordiligi odchodzi do 
ogrodu z przebranym Ferrandem. 

Oto serca obu sióstr zaczynają mięknąć pod za
klęciami „Albańczyków". Pierwsza Dorabella przyj
muje od przebranego Guglielma symbol miłości -
złote serduszko, a sama daje mu w zamian ... portret 
narzeczonego - Ferranda! Fiordiligi - bohatersko 
nie ulega tak łatwo, pragnie nawet wyruszyć na woj
nę, aby w przebraniu towarzyszyć narzeczonemu, 
zabier~jąc naturalnie ze sobą siostrę. W końcu jed
nak ulega miłosnym zaklęciom „Albańczyka" -
Ferranda. Obaj młodzieńcy, zrozpaczeni niewierno
ścią swych narzeczonych, nie szczędzą pod ich adre
sem, w rozmowie z Don Alfonso, słów pełnych go
ryczy, ale sceptyczny filozof pociesza młodych lu-

Projekt dekoracj i Barbary Jankowskiej 

dzi, że Dorabela i Fiordiligi nie są gorsze od innych 
- „c os i fa n tut te" - „tak one czynią wszyst
kie!". A tu Despina na domiar przynosi „Albańczy
kom" wiadomość od pań, że są skłonne poślubić cu
dzoziemców.„ byle zaraz! 

W salonie narzeczonych służba pod kierunkiem 
Despiny przygotowuje podwójne przyjęcie weselne. 
Despina też przebiera się, tym razem za notariusza 
i przynosi już przygotowane kontrakty ślubne, które 
odczytuje obu „młodym parom". W chwili, gdy De
spina podsuwa „nowożeńcom" kontrakty do podpi
sania - chór i zwycięski marsz oznajmiają o po
wrocie żołnierzy z wojny. „Albańczycy" się wymy
kają, aby za chwilę powrócić już we właściwej po
staci oficerów. Panny są straszliwie zmieszane, zwła
szcza, iż „niespodziewanie" znajdują się spisane 
z „Albańczykami" kontrakty ślubne. Ferrando i Gu
glielmo czynią swym narzeczonym gorzkie wyrzuty, 
lecz i tym razem Don Alfonso z filozoficznym spo
kojem oświadcza młodzieńcom „cosi fan tutte" -
„takie one są wszystkie" - nie warto rozpaczać„ . 
i wszystko kończy się szczęśliwie najpiękniejszym 

finałem. 

Kostium Despiny jako notariusza - projekt Barbary Jan
kowskiej 



Neapol _ w czasach Mozarta 



Zofia Haibl, szwagierka Mozarta, opowiadała: 
„ Mozart był zawsze pogodny, ale nawet, gdy był w najlep
szym usposobieniu zamyślał się tak głęboko, iż patrząc by
stro w oczy każdemu, kto do niego mówił - czy to o spra
wach smutnych, czy też wesołych i odpowiadając na wszyst
ko rozważnie, zdawał się myśleć o czymś zupełnie innym 
i bez ustanku nad czymś w myślach pracować. Nawet kiedy 
mył ręce przy porannej toalecie, chodził po pokoju tam 
i z powrotem, nigdy nie przystając, uderzał obcasem o ob
cas, bez przerwy zamyślony. Siedząc przy stole brał często 
serwetę, skręcał silnie jej koniec i pocierał nim pod nosem, 
robiąc przy tym grymas ustami. Zdawało się, że nic o tym 
nie wie ... Był bez przerwy w ruchu, ustawicznie poruszał 

rękoma, nogami, bawił się jakimś przedmiotem np. kape
luszem, kieszenią, łańcuszkiem od zegarka, a lbo bębnił pal
cami po stole, krześle - jakby grał na fortepianie ... " 

Konstancja Mozart z domu Weber. Portret olejny Hansa 
Hansena malowany w 1802 roku, po śmierci Mozarta 

Literat drezdeński, Gustaw Parthey, opowiadał: 
„16 lub 17 kwietnia (było to w 1789 roku) Mozart był za
proszony na obiad do Kornerów. Zjawił się na krótko przed 
obiadem. Po mnóstwie grzecznościowych frazesów, kiedy to 
Mozart w szczególnie żywy sposób prawił wiele komple
mentów, szczególnie siostrze pani domu, dwadzieścia dzie
więć wówczas lat liczącej Dorze Stock - usiadł do fo rte
pianu i zaczął improwizować. W pokoju jadalnym dymiła 
zupa„. później ostygła, gdyż nikt nie miał śmiałości prze
szkodzić mistrzowi, który pogrążony w swej muzyce, za
pomniał o ludziach i o formach towarzyskich. Wreszcie pani 
Dora delikatnie położyła rękę na ramieniu kompozytora i po
wiedziała: „Mozarcie, idziemy do stołu, idzie pan z nami? " 
- „Rączki całuję, łaskawa pani, zaraz idę„." odpowiedział 

grzecznie. Ale zapomniał i grał dalej, a po skończonym 
obiedzie jeszcze siedział przy fortepianie ... " 
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List Mozarta do żony z 3 lipca 1791 roku 



Z listóiu Mozarta 

List Mozarta do Michaela Puchberga z prośbą o pożyczkę 

do ojca 15 grudnia 1781 z Wiednia: (o rodzinie 
Weberów) 
„W żadnej rodzinie nie spotkałem się z tak dalece odmien
nymi naturami. - Najstarsza jest osobą leniwą, prostacką, 
fałszywą, kutą na cztery nogi. - Langowa jest osobą fał

szywą, złośliwą, a przy tym kokietka. - Najmłodsza - jest 
jeszcze za młoda ,aby móc być czymś. - To tylko dobre, 
ale zbyt lekkomyślne stworzenie! Niech ją Bóg strzeże przed 
uwiedzeniem. - Ale średnia, mianowicie moja dobra, droga 
Konstancja, jest męczennicą wśród nich i może właśnie 

dlatego ma najlepsze serce, jest najzdolniejsza, słowem naj
lepsza z nich ... " 

do ojca 22 grudnia 1781 z Wiednia: 
„ ... Zabronił mi więc (Johann Thorwart - opiekun panien 
Weber) wszelkiego kontaktu z Konstancją, jeśli nie załatwię 
z nim sprawy na pi śmie. - Cóż więc mi pozostało? - Dać 

pisemne zobowiązanie albo - porzucić dziewczynę - kto 
kocha uczciwie i solidnie, czy może porzucić swoją ukocha
ną ? - Czy matka, czy sama ukochana nie tłumaczyły b y 
sobie tego w najwstrętniejszy sposób? - Taka była moja 
sprawa. Ułożyłem więc pismo, że zobowiązuję się do trzech 
lat poślubić mademoiselle Konstancję Weber; w razie gdyby 
nastąpiła u mnie rzecz niemożliwa, żebym zmienił swe za
miary, będzie otrzymywać ode mnie 300 florenów rocznie ... " 

. ~}, 
Mozart (portret pośmiertny malował Krafft) 

Podpis Mozarta 



do Konstancji 29 kwietnia 1782 
(na kilka miesięcy przed ślubem, Konstancja Weber zacho
wała się niewłaściwie w czasie gry w fanty) 
„ ... Małe przyznanie się do Twego wówczas trochę nieprze
myślanego zachowania byłoby wszystko naprawiło. - I -
jeżeli nie weźmi esz tego za złe, najdroższa przyjaciółko -
jeszcze może wszystko naprawić. Widzisz więc, jak bardzo 
Cię kocham. - Nie unoszę się jak Ty - myślę - zastana
wiam się - i wczuwam się. - Kieruj się i Ty uczuciem 
- a jestem pewien, że dziś jeszcze będę mógł spokojnie 
powiedzieć, iż Konstancja jest cnotliwą, honorową, rozsąd
ną i wierną - ukochaną uczciwego i oddanego jej Mo
zarta ... " 

Z podróży do Berlina do żony Konsancji 
Budziejowice, 8 kwietnia 1789. 
- Kochana żoneczko! Podczas, gdy książę (Karol Lichnow
ski - przyjaciel i uczeń Mozarta, późniejszy protektor Be
ethovena) zajęty jest kupnem koni, z radością korzystam ze 
sposobości, aby do Ciebie, serce moje, napisać parę słów. 

Jak Ci się powodzi? Czy myślisz o mnie tak często jak ja 
o T obie? Co chwilę patrzę na Twój portret i płaczę wpół 

z radości, wpół z ża l u! Zachowaj T wo je, tak dla mnie cen
ne zdrowie i żegna j , Kochana! ( ... ) Całuję Cię milion razy 
najczulej i jestem Twój do śm ierci najwierniejszy - Mo
zart. Ucałuj ode mnie Karola, dla pana i pani Puchbergów 
piękne ukłony ... 

Rodzina Mozartów: Przy fortepianie - Maria Ann'.l (Na
nnerl) , Wolfgang Amadeusz, na portrecie matka Anna Ma

ria, za fortepianem ojciec Leopold 

Drezno, 13 kwietnia 1789. 

- Najukochańsza, Najdroższa żoneczko! ( .. . ) Gdybym miar 

już list od Ciebie! Śmiałabyś się, gdybym Ci powiedział, ce> 

wyrabiam z Twoim kochanym portretem. Np. wyjmuję go

ze schowka i mówię do niego: Jak s i ę masz Stańciu! Co

porabiasz Filucie! Ostronosku! Pazurku! Drobinko! ... A kie

dy go chowam: .„ dobranoc Myszko, śp ij dobrze. Teraz, zda
je mi się, napisałem coś bardzo głupiego, dla świata przy
najmniej, ale dla nas, którzy się szczerze kochamy, nie jest 
to tak bardzo głupie. Dziś szósty dzień jak od Ciebie odje
chałem, a dalibóg, wyda je mi się , że to już rok cały„. 

Adieu, kochana, jedyna .. . Już powóz zajechał ... bądź zdrowa„ 
kochaj mnie jak ja Ciebie, całuję Cię milion razy ... " 

Berlin, 23 maja 1789 
Najdroższa żoneczko! „. Jak myślisz, gdzie piszę ten list?' 
W moim pokoju w gospodzie? Nie! W Tiergarten, w restau
racj i, położonej w ogrodzie, skąd jest piękny widok. Jadłem 
dziś tu obiad sam , aby być myślami z Tobą. (. .. ) Kochana 
żoneczko, kiEdy wrócę, będziesz musiała więcej cieszyć s ię 

mną niż pieniędzmi . Sto złotych fryderyków to nie dzie
więćset guldenów, a le tylko siedemset„. Po drugie: Lich
nowski musiał mnie opuścić, bo mu s i ę spieszyło i wskutek 
tego muszę sam za siebie płac ić w m iejscu tak drogim jak 
Poczd '.l m . Po trzecie : musiałem mu pożyczyć sto guldenów, 
bo zabrakło mu pieniędzy, a nie mogłem tego odmówić -
wiesz dlaczego. Po czwarte: akademia, na którą z Berli,na 
pojechałem do Lipska, nie udała się ... na próżno jeździłem 
tam i z po wrotem. Winien temu Lichnowski , który nie da
wał m i spokoju. Tu trudno dać akademię, bo król tego nie 
lubi. Ale musisz się ze mną cieszyć tym, że dostąpiłem tego 
szczęś::ia i jestem w łaskach u króla. Niech to wszystko co 
Ci napisałem zostanie między nami. .. 

Do Puchberga 12 lipca 1789 
,„ .. Boże! jestem w położeniu, jakiego nie życzyłbym moje
mu najgorszemu wrogowi. Jeżeli Pan, mój Przyjacielu, mnie 
opuśc i , to jestem - nieszczęsny - zgubiony i to nie z mo
jej winy, a wraz ze mną moja biedna chora żona i dziecko. 
Już ostatnio, kiedy byłem u Pana, chciałem powiedzieć, co 
mam na se rcu, ale zabrakło mi odwagi. I teraz zresztą też 

b ym jej nie miał. Drżąc z niepokoju, piszę więc, choć i przy 
pisaniu tego listu brakowałoby mi odwagi, gdybym nie w ie
dział że Pan mnie zna i wie jaka jest moja sytuacJa, w1e 
że t~ nie z mojej winy jest ona tak nędzna i smutna. 
O Boże! Zamiast z podziękowaniami zwracam s ię do Pana 
z nowymi prośbami (. .. ) Drogi Przyjaciel u i ty lko od Pana 
zależy, żeby mi pożyczyć jeszcze 500 florenów ... " 



Synowie Mozarta: Franz i Karl. Franz Anton Mesmer lekarz magnetyzer Wolfgang Amadeusz Mozart 
Portret olejny Hansena (1798) 

W połowie sierpnia 1879 z Wiednia do Baden 
Droga żoneczko! ... Cieszy mnie, że jesteś wesoła, zapewne, 
tylko nieraz chciałbym, abyś z mężczyznami była mniej po
ufała. Z N. N. jesteś zbyt swobodna .. . Taka sama byłaś 

z N. N ., kiedy był jeszcze w Baden. Pomyśl o tym, że N. N. 
z żadną kobietą, nawet bliżej mu od Ciebie znaną, nie jest 
tak bezceremonialny jak z Tobą. Przecież to człowiek do
brze ułożony i zwłaszcza wobec kobiet zawsze pełen sza
cunku. Widocznie więc musiał mieć powody, że w swoim 
liście pisał owe najwstrętniejsze i najwulgarniejsze bzdury. 
Kobieta musi zachować godność, inaczej ludzie biorą ją na 
języki. Moja Kochana, wybacz moją otwartość, ale wyma
ga tego mój spokój i nasze wspólne szczęście. Przypomnij 
sobie, jak mi sama kiedyś przyznałaś, że jesteś zbyt ustęp
liwa. Wiesz jakie to miewa skutki. Przypomnij sobie obiet
nicę jaką mi dałaś - o Boże! Postaraj się jej dotrzymać. 
Bądź ze mną wesoła, zadowolona, uprzejma, nie męcz sie
bie i mnie niepotrzebną zazdrością. Ufaj w moją miłość, 

której masz przecie dowody! Zobaczysz jacy będziemy szczę
śliwi. Wierz mi, że tylko mądre postępowanie kobiety mo
że ujarzmić mężczyznę ... " 

16 kwietnia 1789 do żony z Drezna 
.„ proszę Cię, byś w swoim zachowaniu miała wzgląd nie 
tylko na Twój i mój honor, ale również na pozory; nie 
gniewaj się o tę prośbę. Właśnie dlatego powinnaś mnie 
jeszcze więcej kochać, że dbam o honor ... Proszę Cię ... nie 
chodźże do kasyna; primo towarzystwo tam jest - rozu
miesz mnie dobrze - a secundo tańczyć i tak byś nie mogła, 
a przyglądać się? To już lepiej, gdy się ma mężulka przy 
sobie ... 

W zmian ka w wiedeńskim p1smie „J ournal des 
Luxus und der Mode" (1790): 
„Nasz teatr otrzymał nowe znakomite dzieło Mozarta, wczo
raj wystawiono je po raz pierwszy w Cesarskim Teatrze 
Narodowym. Tytuł brzmi „Cosi fan tutte ossia La Scuola 
<legli amanti". O muzyce, zdaje się, wystarczy powiedzieć, 

że jest dziełem Mozarta". 

29 grudnia 1789 do Puchberga: 
W następnym tygodniu dostanę z dyrekcji teatru dwieście 
dukatów. Jeżeli może mi Pan do tego czasu pożyczyć czte
rysta guldenów, to wybawi Pan swego przyjaciela ... Gdy
bym nie musiał opłacić na Nowy Rok aptekarza i lekarza ..• 
Ustnie opowiem Panu o intrygach Salierego, które jednak 
spaliły na panewce.„ 

Wiedeń, 17 maja 1790 - do Puchberga: 
Wie Pan w jakim jestem J>Ołożeniu. Słowem nie znajdując 
prawdziwych przyjaciół, muszę pożyczać u lichwiarzy. A, te 
potrzeba czasu, aby wśród tych niechrześcijańskich ludzi 
znaleźć jeszcze jakiegoś chrześcijanina, więc jestem chwi
lowo tak ogołocony, że muszę na wszystko prosić Pana, 
kochany Przyjacielu, by wspomógł mnie Pan czym Pan 
może ... 

Moguncja, 17 października 1790. Do żony: 
„ ... Kiedy pisałem poprzednią stronę nie jedna łza padła 

mi na papier. Ale teraz już mi wesoło! Chwytaj, leci cały 
rój całusów. Co u licha! Ja też ich widzę całe mnóstwo! 
Ha! Ha! Złapałem trzy, drogocenne ... " 
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