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Kiedy Mozart przyszedł na świat , drogi nowego sty
lu muzycznego były już właściwie utorowane, kie
runki wskazane środki gotowe. Brakowało tylko 
geniusza, który by to wszystko ogarnął, nad wszy
stkim zapanował i uczynił z tego posłuszne narzę
dzie swej woli twórczej . I oto zjawił się Mozart. 

Słowa „muzyka" i „Mozart" stały się synonimami 
tego samego pojęcia. Połączyły się w jedno, i kto 
wymawia imię „Mozart", ma na myśli słowo „mu
zyka". Dlaczego? Ponieważ niewielu znaleźlibyśmy 
kompozytorów, których życie byłoby tak bez reszty 
wypełnione muzyką, którzy by każde swe przeżycie 
umieli jak on przetransponować n.:i muzykę, i to na 
muzykę piękną, śpiewną i zrozumiałą dla każdego .. . 
. . .Imię Beethovena zawsze będzie budziło w każdym 
z nas uczucia wzniosłe i wielkie. Muzyka jego stała 
się dln nas symbolem najszczytniejszych dążeń du
cha ludzkiego. Mozart, mając przed sobą ten sam 
cel, inaczej go pojmował i inaczej też urzeczywist
niał. Jego muzyka budzi swą nieporównaną harmo
nią między treścią i formą piękno ukryte w duszach 
ludzi, odkrywa im całą radość istnienia. Oto dlacze
go - j:ak to powiedział Rossini - B e e t h o v e n 
jest n aj większy, 1 e cz Mo z art jest je
d y ny. Oto dlaczego muzyk-twórca, zanim spojrzy 
na Beethovena, powinien spojrzeć najpierw na Mo
zarta. To musi być jego pierwszy ideał - bez dąże
nia do niego nie może marzyć o wielkości ... 

Stefan Ja roc i ń ski - Mozilrt 
P WM 1972 

W O L G AN G A M A D E U MOZART (1756- 1791) 
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Rok 1781. Europa syci się pozornym spokojem, tylko 
Rosja ma kłopoty z Tatarami na K rym ie i Bourbonom 
w Francji zaczyna być mniej przyjem nie. Austria wła
śnie trawi spokojnie podarek , jaki otrzymała nieoczeki
wanie od miłych sąsiadów, Prus i Rosji. Podarek ma 
dość pokaźne rozm iary - prawie 82 tysiące km2 ziem 
pol kich . 
Wiedeń się żeni , Wiedeń si bawi , dlatego Wiedeń po
tr zebu je nowej m uzyki. W lecie następnego roku do 
Wiednia przyjeżdża wielki książę Paweł, syn Katarzy
ny II, oczywiście w celu odwi dzenia swojej nar zeczonej, 
E l żbiety Wirtenberskiej. Dwór poszukiwał gorączkowo 

muzyki, aby uświetnić t ę wizy tę . Musiała t o być nie tyl
ko znakomita muzyka pod względem ar tystycznym , a le 
również jej charak ter miał uwzględniać intencje Wi dni a 
w podkreśleniu wartośc i kultury narodowej. 
Zaledwie 6 lat temu cesarz Franciszek II , uwiel biaj ący 

wyłącznie operę włoską, przeznaczył gmach teatru d wor
skiego na scenę narodową, na które j grano i śpi wano 
wyłącznie w j ęzyku niemieckim. Tak więc dla upamięt

nienia wizyty wielkiego gościa, cesarz, któremu aktor 
Burgtheater, Gottlob Stephanie, przedstawił par tytur~ 

niedokończonej opery Zaida, zamówił nową operę u 
„młodego pianisty", niejakiego Mozarta. 
Wolfgang Amadeus Mozart miał wówczas 25 lat , powró
sił z nieudanej artystycznie podróży do Paryża, przeżył 

śmierć matki, a także doznał poważnego zawodu miło

snego z powodu wyjścia za mąż Alojzj i Weber. Sytuac ja 
mater ialna kompozy tora była c i ężka. Mozart uwalnia się 

wreszcie od hańbiąc j słu żby dworskiego muzyka u ar-

cybiskupa Colloredo w Salzburgu i pozostaje w Wiedniu. 
W tej sytuacji zamówienie cesar za spada jak z nieba, 
zwłaszcza że siostra ni wi rn j Aloj zji, K onstancja , sta
ra się pocieszyć Mozarta po doznanej stracie. Robi to tak 
sku tecznie, że j uż w rok później zos taje jego żoną. 

Mozart z entuzjazmem przystępuje do pracy. Ma ju ż w 
tej dzied zinie doświadczenia . Po powr ocie do Paryża nie 
wyobraża sobie dalszego pobytu w Salzbur gu i z nadzie
ją na zdobycie jakiej kol wiek pozyc ji pisze śpiewogrę 

(singspiel) dla trupy wędrownej Bohma. L ibretta dostar -
zył mu trębacz kapeli salzburskiej , Schachtn r , przyja

ciel z lat dziecinnych, późnie jszy tłumacz Idornenea. Tre-

Chr istian Gott lob t ep h an!e 



sc1ą tej śpiewogry były perypetie rodzeństwa, które spo
tyka się w tureckim seraju. Próba ucieczki nie udaje s:ę, 

młodzi są skazani na śmierć, ale w ostatniej chwili, na 
skutek nadzwyczajnych splotów okoliczności, sułtan da
rowuje im życie i pozwala wrócić do ojczyzny. Dzieło nie 
zostało dokończone, poniev.:aż wraz ze śmiercią Marii Te
resy (29 iistopada 1780) upadły szanse zainteresowani:J. 
nim dworu cesarskiego. Mozart nie dał śpiewogrze tytułu 
i dopiero w roku 1838 nabywca rękopisu J. A. Andre 
wydał ten utwór zaopatrując go imieniem głównej bo
haterki Zaida. Była to pierwsza próba stworzenia nowe
go gatunku oryginalnej niemieckiej śpiewogry o wyso
kich walorach artystycznych . Mozart znający francuską 

tragedię liryczną, melodramaty J. Bendy oraz bezpre
tensjonalne wodewile niemieckie w stylu J. A. Hillera, 
próbował stworzyć niejako podświadomie, bez założei'l 
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pr ogramowych , nowy typ w idowiska mu zycznego , które 
mogłoby zaspokoić potrzeby k ultu ralne m ie zczaństwa 

ówcz~snej epoki. Sam Goeth rozumiał potrzebę stw -
r zenia takiego gatunku muzyczn ego dla kultury ni miec
kiej , pisząc libr etta dla m iernych kompozytorów w Wei
marze. Uprowadzenie z seraju Mozarta „zabiło wszyst
ko' - tak sk om ntował dzieło autor Fausta - wszystko, 
to zna zyło, że dalsze próby kontynuowani niemi ckie
go ingspielu stały się bezowocne. Mozart przy pom ocy 
j dnego dzieł postawił k om pozytorów wobec takiego za
dania , któr jedynie on sarn mógłby dale j należyci roz
wiązać . Powróćmy jednak d o tem atu oper y . 
P o entu zjasty cznym przy jęciu przez Wiedeńczyków Upro
wadzenia z seraju„ w Leipziger Zeitung z 1782 r . ukazała 



się następująca notatka: Pewien człowiek w Wiedniu 
o nazwisku Mozart pozwolił sobie wykorzystać mój dra
mat Belmont i Konstancja, tworząc z niego tekst do ope
ry. Ninie jszym protestuję najuroczyściej przeciwko na
ruszeniu moich praw i zcLstrzegam sobie dalsze kroki w 
tym względzie . Chri toph Friedrich Bretzner , autor Das 
Rauschchen. - Bretzner był kupcem -grafomanem, który 
w wolnych chw ilach pisał liche dramaty w stylu epoki. 
Rok wcześniej wystawiono Upro w adzenie z seraju tegoż 

autora w teatr ze berlińsk im w formie tradycyjnego sin -
spielu z muzyką J . Andr e. 
Stephanie pokazał Mozar towi libr tto, a ten wyraził zgo
dę na napisan ie m uzyki pod waru nkiem gr un townych 
przeróbek. I tak Stephani rozpoczął współ pra cę z Mo
zar tem jako libr eci ta ulegając bez za trzeżeń jego suge
stiom literack o-scenicznym. Już w tym samym dniu kie
dy otrzymał t kst , kompozytor napisał t r zy fragmenty 
wokalne do I aktu. Mozart miał niezwykłe wyczucie sce
ny operowej . W trakcie pisania tej opery sformułował 

w listach do oj ca swoje credo artystyczne: Poezja w ope
rze musi być po prostu posłuszną córkq m uzyk i. Taki 
założenie zreal izował Mozar t w U prowadzeniu z seraju 
tylko dzięki ul głości St phani go, kt óry zdawał sobie 
sprawę z tego że pisze teksty do dzieła , jakiego do tąd 

nie widziała widownia niemiecka . Mozart okazał s ię zna
komitym dramaturgiem . Jeżeli jeszcze w poprzednio wy
staw:onym Idonieneo myśli tradycyjn '.e, wyposażając b '.J 
haterów w arie dla ari i , z podz ia łem na muzykę instru
mentalną, obecnie mu zyka stanow i in tegralne połączen i 

ze słowem, jes t siłą motoryczną akcji, a słowo uzupełnia 

ten przebieg. W tym celu Mozar t tworzy nowy rodzaj 
ansamblów, które przyśpi szają przebi g akcji. W operze 
Mozarta nikt nie stoi na scenie, aby śpiewać. Belmonte 
rozprawia si ę z Osminem w I akcie w pełnym ruchu, ter
cet mężczyzn z I aktu i kwartet z II aktu to dalsze przy 
kłady rozwo ju operow go dramatu. czywiś cie, sekun
duje tem u ork iest r a , k tóra j st po rostu zwierciadłem 

akcji dramatycznej. Można by śmiało r;owiedzie ć , że or
kiestra inspiruje s tany psychiczne bohaterów , niepokój 
i odwagę B lmonta, chwiejna · · Pedrill a, głębię ucz uć 

Kon tanc ji , gryzetkowatość Blondy i gruboskórność Os
mina. Wydaje się, że w tej oper ze istnieją zalążki teg , 
co póżniej Wa ner wprowadz ił jako „motyw prze
wodn i" , 
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Mozart stworzył rówmez dla swoich bohaterów od
dzielne plany dr amatyczno-psychologiczne. B lmonte 
i Konstancja to para pełna autentyzmu, k tóra w każdej 

chw ili - pomijając już banalną treść libretta, w którym 
akcja toczy się jakoby w XVI w. - może zamienić się 

w autentyczny ch ludzi swojej epoki. Pedrillo i Blond::J. 
sa kontrastem realnych portretów. Ta para jest jak gdy 
by przypomnieniem włoskiej opery buffo, porozum:ew.'l 
si ę innym j ęzykiem muzycznym . Kapitalną wręcz po
stacią, którą stworzył Mozart jako j edyną w swoim r o
dzaju , jest Osmin, majordomus baszy Selima. Współ

cześn i Mozartowi odbierali t ę postać jako pewnego ro
dza ju portret wschodniego satrapy , u którego mściwość, 

brutalność, grubiaństwo, erotomania i opilstwo idą w 
par ze z podłością do tego s topnia, że nagromadzenie t ych 
cech ma charakter karykaturalno-komiczny. Mozart kre
śląc tę postać, zyskał swobodę wypowiedzi muzycznej 
godnej geniusza. Muzyka towarzysząca O ·m inow i w jego 
furiackich atakach wściekłości to prawdziwy majster 
sztyk połączenia chromatyki, kolorystyki harm onicznej 
i instrumentalnej w jedną całość. Nawet Don Giovanni 
nie jest tak bogato wyposażony w nowoczesne środki 

mu zyczne, jakimi dysponuje Osmin. Najbar dziej dziwno 
jest to, że Osmin jes t postacią zupełnie realną jak Fal
staff, Alberich, czy Scarpia. Już samo stworz nie posta
ci Osmina w tak genialnych wymiarach mu zycznych j es~ 

usprawiedliwieniem powstania tego arcydzieła . 

Sama muzyka do Uprowadzenia z seraju może stanowić 

przedmiot rozważań na temat niezwykłego talentu Mo 
zarta. Uwertura, jak sam kompozytor to określił, jes t 
„turecka". Jej tureckość ma charakter konwenc jonalny 
i zgodny z gustami epoki. Wreszcie Mozar t po wyzwo
leniu się od smyczkowej niewoli w Salzburgu dał upust 
swojemu uwielbieniu dla instrumentów dętych i perku
sji. Flet piccolo, trójkąt, żele, kotły i tołumbas pastwią 
się nad kwintetem smy czkowym z iście „osminowską" 

furią. Spotkanie Belmonta z Osminem zrywającym figi 
miało być mówione, ale Mozart prosił Stephaniego o na
pisanie arietty, która pod względem w okalnym należy do 
najtrudniejszych w całej operze. Piosenka Osmina a po
tem jego duet z Belmontem przechodzący w pełną zło

rzeczeń arię są arcydziełem powiązania dramatycznego. 
Belmonte, po widzeniu się z P edrillem, zostaje wreszcie 
budowniczym baszy i może zobaczyć Konstancję . „. Bi-

jące serce - dwoje skrzypiec w oktawie ... słyszy się 

szept i westchnienie w skrzypcach, con sordino dźwięczą
cych unisono z fletem - tak pisze Mozart o pierwszym 
akcie swo1e1 opery. Mozart, znany z akrobatycznej 
wprost szybkości pisania swoich kompozycji, tworzył 

Uprowadzenie z seraju prawie cały rok . Wyznaczona 
prapremiera została odroczona z powodu opóźnienia przy
jazdu wielkiego księcia Pawła, a także wskutek intryg 
małych kompozytorów. Wreszcie cesarz zniecierpliwiony 
nakazał wystawienie opery dnia 16 lipca 1782 r. Mozart 
osobiście prowadził jedno przedstawienie. Uprowadzenie 
z seraju - mimo intryg - wystawiono w tym sezonie 
czternaście razy, dzieło zyskało natychmiast powodzeniP 
na wielu scenach operowych. W Polsce premiera tego 
dziel'a odbyła się w języku oryginału w roku 1783, a do
piero w roku 1837 wystawiono je w Warszawie w pol
skim przekładzie. 
Podobno cesarz Józef II, któremu Uprowadzenie z seraju 
bardzo się podobało, powiedział Mozartowi: Zbyt piękne 
to dla naszych uszu i strasznie dużo nut. Odpowiedż Mo
zarta brzmiała: W sam raz tyle, ile tTZeba, Wasza Ce
sarska Mość. 
Nasz dobroduszny Jan III Sobieski ze swoim dziesięcio· 

tysięcznym korpusem husarii nie wiedział, że popełnia 

błąd ocalając Austrię. Wystarczyło zawrzeć układ z Tur
kami, a cały układ sił politycznych Europy rozsypałby 
się w grupy. A tak minęło zaledwie 89 lat, gdy Franci
szek Karpiński był zmuszony napisać: Ty śpisz, Zygmun
cie, a twoi sąsiedzi do twego domu w goście przyjechali. 
Gdyby jednak król Jan III był polskim Talleyrandem, to 
byłoby mało prawdopodobne, aby syn introligatora, ka
merdyner i muzyk imieniem Leopold miał sposobność 

spłodzenia z przeciętną salzburską mieszczką Anną Pertl 
siedmiorga dzieci, z których jedno nazywało się Wolf
gang Amadeus Mozart. 

Stanisław Zelechow sk i 



Z KORESPONDENCJI MOZARTA 

( ... )W moich oczach kawaler żyje tylko jakby na wpół... 
W żadnej rodzinie nie spotkałem takiej różnicy charak
terów jak w tej (chodzi o rodzinę Weberów - przyp. 
Red.). Starsza (J ózefa) jest osobą leniwą, wulgarną i fał

szywą, a przy tym bardziej przewrotną, niż się sądzi. 

Lange (nazwisko Alojzji) fałszywa, zła, kokietka. Na j
młodsza (Zofia) za młoda , aby czymś być, jest po prostu 
dobrym stworzen iem , ty le że lekk:m. Natomiast śred

nia - moja dobra i ko chana Konstancja - to męczen

nica domu i być może dlatego jes t najlepsza i najbar
dziej prawa - ta, która jest najwięcej warta ze wszy
stkich„. Nie jest br zydka, ale nie jest też piękna... cała 

jej uroda polega na małych, czarnych oczach i ładnej ta
lii. Nie ma umysłu lotnego, ale dość zdrowego rozsądku 
na to, by wypełniać obow iązki żony i matki. Nie jest 
rozrzutna„. przeciwnie, przyzwy cza jona do skromnego 
ubioru„. Kocham ją i ona mnie - powiedz, Ojcze, czy 
mógłbym sobie życzyć lepszej żony? „. 

Z !istu do ojca z dn. 15 Xll 1731 

(.„) Drogi Ojcze ... udziel mi swoj ej zgody, żebym mógł 

wreszcie poślubić moją Konstancję ... to jest konieczne 
dla mego honoru, dla honoru mojej narzeczonej ... i dla 
stanu mego umysłu.„ Jak z tym wszystkim można my
śleć i pracować w sposób rozsądny? Do czego to prowa
dzi? Większość ludzi sądzi, że jesteśmy już małże1'lstwem. 
Matka jest wściekła, a biedna dziewczyna i j,a dręczymy 

się tym okropnie. Tak łatwo byłoby zaradzić temu ... 

Z !istu do ojca z dn. 27 VII 1782 

L. G. BACHMANN 
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(Die Entfilhrung aus de m„Auge Gottes") 

TRZY SCENY Z ŻYCIA MOZARTA 

(Fragmen t y ) 

OSOBY 

Cecylia Weber, wdowa po muzyku 
Konstancja . . . . 
Zofia JeJ młodsze cork1 

Thorwarth, opiekun jej dzieci 
Wolfgang Amadeus Mozart 

SCENA 2 

(Pani Weber i Thorwarth siedzą w ciemnej loży teatral
nej na przedstawieniu Uprowadzenia z seraju Mozarta. 
Ze sceny rozbrzmiewa śpiew Osmina „ ... wbić na pal, na 
ogniu smażyć„ ." 
Po arii burzliwe oklaski publiczności.) 

PANI WEBER: Ten Mozart naprawdę coś umie. A jak 
ludzie dziś klaszczą! Zupełnie jakby to była premie
ra. A to już trzecie przedstawienie ... 

THORWARTH: Istotnie. Dziś mamy wtorek. Dokładnie 
przed dwoma ty godniami, 16 lipca 1782, dawano sztu
kę p o raz pierwszy. Od tego czasu były trzy powtó
rzenia. (Z uznaniem). To bardzo dużo. Zobaczy pani, 
madame Weber, że „Uprowadzenie z seraju" stanie 
si ę w ielk im sukcesem! 

P ANI WEBER: (zla): Natur alnie ! - Dlatego tak mi 
szkoda , że to głupie stworzen ie , Konstancja, podarła 
przyrzeczenie małżeństwa , jakie jej dał na piśmie. Już 
dawno mogl iby się byli pobrać . 

THORWARTH: To prawda (Wzdycliajqc). I mielibyśmy 

z nimi m niej utrapień 



PANI WEBER (poufnie ): Czy załatwił pan wszys tko jak 
należy? 

THORWARTH: Oczywiście. Wszyscy sąsiedzi dowiedzieli 
się w wielkiej dyskrecji, że Mozart i pani córka Kon
stancja właściwie są już od dawna małżeństwem. Na
wet stary Mozart w Salzburgu musi już o tym wie
dzieć i nie będzie mógł dłużej odmawiać zgody. Pocz
ciwemu Wolfgangowi nie pozostaje więc nic innego, 
jak się ożenić ... (Z ubolewaniem) Biedak! 

PANI WEBER (jadow icie): Nie ma żadnego powodu, ż2-
by się pan nad nim użalał. Dostanie kobietę ładną , 
kobietę przyzwoitą , kobietę muzykalną ... Czegóż chce 
więcl:j? Niejeden musi się zadowolić czymś znacznie 
gorszym. 

THORWARTH: No, pewnie ... Ale dlaczego nie wzięła 
pani dziś Konstancji do Opery? 

PANI WEBER: Dlaczego? Żeby 1ifozart nie widywał 
dziewczyny zbyt często . (Zadowolona z siebie) Tak, 
tęsknota to potężny sprzymierzeniec ... 

THORWARTH: Ależ Mozarta wcale dziś nie ma w Ope
rze . 

PANI WEBER (stano wczo): Musi tu być . Ja wprawdzii:> 
też go nie wid ziałam , ale jest pewnie za kulisami. 
(Nasłuchuje) Któż to puka do loży? 

TH O RW ARTH (wygląda na korytarz): To Zofia , naj
młodsza pani córka. 

PANI WEBER (z lęki e m,): Czegóż ona tu chce - w sa
mym środku sztuki? 

ZOFIA: Proszę cię, mamo, wyjdż zaraz z loży! Stało się 
coś strasznego! 

PANI WEBER (przerażona): Co się stało ? 

ZOFIA (szeptem): Konstancja uciekła z panem Mozartem. 

PANI WEBER: Co ty mówisz? Uciekła? - (Z ulgą) 
Chwała Bogu! Ter az już wszystko w porządku. 

ZOFIA (zatrwożona): Co teraz robić? Myślę, że są u pani 
baronowej von Waldstadten, ona mieszka w Leopold
stadt; podobno widzieli się z nią w Praterze. 

PANI WEBER (zdecydowanie ): Więc ruszaj! Biegnij szyb
ko, jak tylko możesz, i powiedz im obojgu : Teraz już 
koniec. Teraz pójdą pod sąd. - A to głupie, (cieplej) 
kochane stworzenie każę sprowadzić do domu przez 
policję . 

ZOFIA (przerażona): Mamo, mówisz poważnie ? Pomyśl 
ty lko: to hańba! ... 

Konstancja Mozar t , wg por tretu J . La ngego, Muzeum Moza rta w Salzbu rgu 

PANI WEBER (ostro): Rób, co ci każę , prędko . - Ja idę 
na policję. (Krz yczy) Oskarżę go o uprowadzenie z „Bo
żego Oka" , o porwanie dziewczyny , o u wiedzenie ... Te
raz ju ż mi się nigdy nie wymknie . Na policję, na po
licj ę! 

(W je j krzyki wplata się znów aria Osmina: „ ... wbić na 
pal , na ogniu sniażyć ... " ) 

S C E NA 3 

(Mozart i K onstancja stoją przy bocznym ołtarzu 
w wiedeńskiej katedrze św. Stefa na jako para n ow o
żeńców; przed ni.mi duchow n y, za nimi świadkowie: 



opiekun Thorwarth i siostra Konstancji, Zofia. W głę
bi, za filarem, ukryta ]Yrzed wzrokiem obecnych - pa
ni Weber.) 

DUCHOWNY (bezbarwnym głosem): Zapytuję więc pana, 
Johannesie Chryzostomie Wolfgangu Teofilu Mozart: 
czy ma pan nieprzymuszoną wolę wziąć tu obecną ucz
ciwą i cnotliwą pannę Konstancję Weber za małżonkę? 

MOZART (bardzo zdecydowanie): Tak. 

DUCHOWNY: A teraz zapytuję panią, Konstancjo Weber, 
czy zamierza pani tego zacnego i cnotliwego młodzień
ca, Johannesa Chryzostoma Wolfganga Teofila Mozarta, 
wziąć sobie za małżonka? 

KONSTANCJA (cicho): Tak„. (nagle zaczyna płakać) 

MOZART (łagodnie): Konstancjo, droga Konstancjo! Nie 
płacz! - Widzisz, skończyły się wreszcie wszystkie 
niepokoje i troski. Jesteś teraz moją żoną . Teraz już 
twoja matka nie może nas ścigać przez policję„. 

KONSTANCJA (szlochając): Moja matka! Gdyby tylko ze
chciała nam przebaczyć. Gdyby tylko tu była! 

PANI WEBER (podchodzi nagle do ołtarza, mówi z prze
sadną serdecznością) Jestem tu, moje drogie, niedobre 
dzieci! Macie też moje błogosławieństwo . (Patetycznie) 
Tak wielka i wierna miłość musi zmiękczyć najtward
sze serce! 

THORW ARTH: A oto Est z życzeniami od pańskiego ojca, 
pana Mozarta. On także wyraża zgodę. 

MOZART (uszczęśliwiony): Więc jednak uprowadzenie 
z „Bożego Oka" na coś się przydało. 

PANI WEBER: Och, jeszcze jak! 

THOR W ARTH: A najbliższe przedstawienie nowej opery 
naszego drogiego Mozarta obejrzymy sobie wszyscy ra
zem. Teraz sztuka otrzyma też nowy tytuł. Od dziś na
zywa się ona dla nas „Uprowadz::mie z «Bożego Oka»". 

Przełożył Zbigniew Krawczykows:;;i 





Jak dalece nieusprawiedliwione były pretensje Bretznera 
i jak wiele libretto to zawdzięczało wczuciu się Mozarta 
w zawiłości operowej intrygi, dowodzą liczne listy, w któ
rych Mozart wypowiada się na temat problemów, jalde 
musiał rozwiązywać komponując Uprowadzenie . Jego za
powiedź, że pewne części partytury chciałby skomponować 
w stylu tureckim, nie była czczą chełpliwością. Obecnie, 
dzięki najnowszym badaniom rumuńskich muzykolcgów, 
wiemy, że muzyka do dwóch chorów janczarów oparła się 
na wołoskich melodiach ludowych; abstrahując już od ge
nialnego zastosowania w popularnej muzyce janczarskiej 
instrumentów perkusyjnych. Podobnie, jak wynika z jego 
listu do ojca z dnia 26 września 1781, duet „pijacki" Os
mina i Pedrilla pochodzi w całości z jego Caps trzyku tu
reckiego (zaginionej widocznie kompozycji Mozarta w tu
reckim stylu). 

(Hans F. Redlich, wstęp do 
partytury wyd. przez Edition 
Eulenburg Ltd . 
Przełoży ł Z. K.) 



Stefan Jarociński 

l1PREJW4łEZENIE 
~ SER4łtll1 

(„.) Te wszystkie jak n a jbardziej absorbujące przeżycia 

osobiste nie stwarzały , rzecz prosta , w arunków dogodnych 
dla twórczośc i . Niemniej w okresie między marcem 1781 
a lipcem 178 2 Mozart znajduje czas na napisanie około 20 
n owych dzieł. Z nich na pierwsze mie jsce wysuwa się nie
wątpliw~e Uprow adzenie z sera ju - opera , k tórej przygo
towanie kosztowało go rok pracy . 
( ... ) Jeślibyśmy chcieli określić jednym słowem znaczenie 
pozycji, jaką za jmuje w ogólnym dorobku Mozarta jego 
singspiel Belmont i Konstancja, czyLi Uprowadzenie z se
raju, powtórzylibyśmy za autorem Wolnego strzelca: „roz
kwit". Rozkwit geniuszu d ram a tycznego Mozarta dokonu
je się tu właśnie , w te j komedio-operze, w tym fa n tastycz
ny m wylewie humoru , l ekkości i poez ji. Naiwny temat, 
wzięty ze sztuki Christopha Bretznera, zaadaptowanej 
przez Gottloba St phanie , przy jaciela Mozar ta, ożywa oto 
nagle pod tchnieniem muzyki Mozar ta w skrzący dowci
pem i werwą poema t ; na próżno szukalibyśmy w ówczes
nej literatur ze operowej równ ie doskonałego odpowied
nika ... 
Mozart pr zek onuje nas, że nie ma rzeczy niemożliwych, że 

n awet bzdura może si ę stać rozkoszną przygodą, jeśli się 

ją tylko u jmie w odpowiednią muzykę , jego muzykę. Wte
dy jak za dotknięciem różdżk i czarodziejskiej wszystko 
nabiera innego wyglądu; głupstwo zam ienia się w uroczą 
fantazję, rubaszne żarty w sentymentalne gruchania, po
żądliwa zmysłowość w czułość i słodycz , n aw e t fałszywa 

„tu recczyzna " r aduje oczy i uszy naiwnym wdziękiem . 

Całe to dzieło poczę te jest z uczucia szczęścia, które z ba
jeczną lekkomyślnością zaciąga zasłonę na wszelk ie kłopo
ty życia. Całe to dzieło jest zrodzone z poczucia pełnej 
swobody, jakie może być udziałem jedynie człowieka, któ
ry zrzucił z siebie pr zed chwilą wszystkie więzy krępują
ce od dzie ciństwa jego ruch y i r:nyśl i , i odkryw a oto n ie 
znany sobie , ale jakże cu downy sr:nak wolności. 

A jednak nawet i ta opera mimo wielu koncesji, jakie tu 
Mozart czyni panującym gustom i w ymaganiom śpiewa
ków, nie od razu podbiła serca wiedeńczyków . Po dwóch 
pierwszych przedstawieniach w Burgtheater - premiera 
odbyła się 16 lipca 1782 - taką oto relację zdaje Mozart 
ojcu: Wczoraj dano ją (operę - przyp. aut.) po raz dru
gi ... Cały pierwsz y akt został wygwizdany, co nie prze
szkadzało jednak, że między ariami rozlegały się brawa. 
Nadzieja moja spoczęła wobec tego na ko1icowym terce
cie (I aktu) ... ale nieszczęście chciało, że Fischer (Osmin) 
się pomylił, to samo zdarzyło się Dauerowi (Pedrillo), no 
a Adamberger (Belmonte) nie mógł przecież w szystkich 
zastąpić. W ten sposób cały efekt przepadł, i tym razem 
tercet nie był bisowany ... Sala była chyba jeszcze bardziej 
wypełniona niż za pierwsz ym razem .... Opera przyniosła 
w dwa dni 1.200 florenów. 

Cesarz Józef II miał się wyrazić: To nie było nic nadzwy
czajnego. Tylko Gluck poznał się od razu na dziele Mozar
ta: Moja opera - pisze Mozart - powtórzona zos tała 

wczoraj (i to na żądanie Glucka). Gluck powiedział mi 
przy tej okaz ji. masę komplementów. Jutro idę na obiad 
do niego ... 
Natomiast przyjęcie, jakie zgotowały operze Mozarta sfery 
dworskie, ostro podrażniło jego dumę i napełniło go ?a

lem. Nie ma monarchy na świecie, któremu oddałbym swe 
usługi chętniej niż cesarzowi, ale nie niyślę żebrać o ja
kiekolwiek stanowisko. Zdaję sobie sprawę z tego, że mo
gę przynieść zaszczyt każdemu dwor ow i. Je.~li Niemcy, 
moja droga ojczyzna, z której jestem dumny, nie chcą 
mnie przyjąć, cóż - pal diabli! Niech się Francja czy An
glia znów wzbogaci o jednego zdolnego Niemca więcej ... 
i to ku hańbie narodu niemieckiego. Wiesz dobrze, ojcze, 
że w e wszystkich niemal sztukach Niemcy celowali; ale 
gdzie znaleźli fortunę i reputację?... Nie w Niemczech 
z pewnością. Oto jak wymowny akt oskarżenia kieru je 
Mozart pod adresem ludzi, w których rękach spoczywa 
s ter państwa i spr awowanie opieki nad jego kulturą. 
Jeśli na wskroś niemiecki mimo całej egzotycznej scenerii 
singspiel Mozarta przełamał w końcu pierwsze lody u pu
blic zności, skoro jeszcze za życia Mozarta wystawiono go 
nie tylko w Wiedniu, ale i w Pradze, Lipsku, Bonn, Mo
nachium, Norymberdze , Augsburgu, Berlinie, a nawet 
w rodzinnym Salzburgu - stało się to za sprawą nie 
warstw górnych, lecz mieszczańskiego słuchacza , tego, k tó-



ry wypełniał balkony i galerie operowe nie po to, żeby 
rozprawiać o smaku i ferować wyroki już z góry powzięte, 
lecz żeby znaleźć tu zwielokrotnione sztuką przeżycia wła
sne lub też takie, które potrafiłyhiy go oderwać od ziemi 
i· przenieść w świat baśni. Opera Uprowadzenie z seraju 
dostarczała mu przeżyć właśnie tego drugiego rodzaju, i to 
nie dzięki walorom libretta, lecz tylko i wyłącznie dzięki 
muzyce Mozarta. Jej to spontaniczny tok łagodził braki 
tekstu, nadając wszystkim nieprawdopodobieństwom po
staci i sytuacji tyle naturalności, że każdy nieuprzedzony 
widz da\vał się ponieść jej lotowi w krainę fantazji. 
Rodzaj bohaterski i wzniosły obcy był jego naturze - po
wiada wybitny muzykolog niemiecki, Paul Bekker, cha
rakteryzując Mozarta. Gluck inspirował się światem zew
nętrznym i od niego starał się przeniknąć do wnętrza. Mo
zart, przeciwnie, szedł od wewnątrz na zewnątrz. Nie 
dawał obrazu akcji, dawał samego człowieka. Jego melodia 
nie jest melodią wzniosłego czynu, jest melodią tego czło
ivieka ... To bynajmniej nie logika akcji czy charakteru na
daje operze jej ludzką autentyczność, lecz sposób, w jaki 
naturalność uczucia przekształca się w melodie, w melo
die nasycone harmoniami. Oto dLaczego Mozart wymaga, 
by w operze poezja pozostawała zavvsze uległą córą muzy
ki ... Wszystko, co jest widzialne, przemienia w śpiewną 
melodię, której forma dzięki doświadczeniom bliska jest 
operze włoskiej i. której treść przesiąknięta jest duch em 
uczuciowości niemieckiej. Ta melodia, którn jest alfą 

i omegą opery Mozarta, wyobraża wartość duchową posta
ci scenicznych, przedstawia ich istotę ... ukazuje nam na
turę człowieka. I to nie charakterystyką psychologiczną, 

lecz tą zdumiewająco przenikliwą wizją przyrodzonych 
właściwości ludzkich, jaką Mozart transponuje na ruch 
śpiewCLjącego głosu. 

Idomeneo zamknął pierwszy ro:;:dział życia Mozarta -
długi etap terminowania i upartej wędrówki po sławę. 
Uprow2dzenie z seraju otwiera nowy rozdział w życiu wy
zwolone ;:: -.: twórcy - epokę nieustannego wspinania się 
na szczyty muzyki. 

Stefan J arociilski - M ozart, P WM 1972 
(Fragm enty) 

Z KORESPONDENCJI MOZARTA 

Wiedeń , 1 sierpnia 1781 

(„.) Przedwczoraj młody Stephanie przyniósł mi libretto. 
Muszę przyznać, że choćby on był nie wiem jak zły wo
bec innych ludzi, o czym zresztą nie wiem, jest to mój 
najl epszy przy jaciel. Libretto jest całkiem dobre. Te
mat turecki, a tytuł: Belmonte i Konstanc ja, czyli Upro
wadzenie z seraju. - Symfonii, chórowi w pierwszym ak
cie i chórowi końcowemu dam muzykę turecką. Śpiewać 
będą: panna Cavalieri, panna Teyber, pan Fischer, pan 
Adamberger, pan Dauer i pan Walter. Praca ta cieszy 
mnie tak bardzo, że arię Cavalieri, arię Adambergera 
i tercet kończący akt pierwszy, mam już gotowe. Termin 
jest krótki, to prawda, bowiem w połowie lipca ma się już 
odbyć premiera. Jednakże okoliczności, które wyłaniają 

się teraz, a które się z tym wiążą - i w ogóle wszystkie 
inne zamysły - do tego stopnia radują moją duszę, że 

z największą skwapliwością spieszę do mego biurka 
i tkwię przy nim z ogromną radością. 
Przyjeżdża tutaj z Rosji wielki książę, a więc Stephanie 
prosił mnie, żebym, o ile to możliwe , napisał w krótkim 
czasie operę. Bo tylko patrzeć, jak pojawią się u niego ce
sarz i hrabia Rosenberg i zapytają, czy nie ma czegoś 

w zanadrzu? Wtedy będzie mógł z przyjemnością powie
dzieć, że zabiegi wokół jego opery (którą ma już od daw
na) są na ukończeniu i że ja piszę extra jeszcze jedną -
a on na pewno podniesie moją zasługę, że, z tej przyczy
ny, podjąłem się ją w tym krótkim czasie napisać„. 

Wiedeń , 26 września 1781 

(„ .) Opera zaczynała się monologiem, prosiłem więc pana 
Stephanie'ego, żeby zrobił z tego ariettę. 
Ponieważ do roli Osmina pomyśleliśmy o panu Fischerze, 
który posiada wyśmienity głos basowy , musieliśmy takiego 
człowieka należycie wykorzystać, zwłaszcza że tutejsza 
publiczność go uwielbia. Otrzymał więc arię w akcie 
pierwszym , a w akcie drugim będzie miał jeszcze jedną. 
Dałem panu Stephanie całą arię, muzyka do nie j była już 
gotowa, zanim Stephanie wiedział o niej choćby słowo. 



Gniew Osmina nabrał barw komicznych, ponieważ zasto
sowałem do jego scen muzykę turecką. W arii pozwoliłem 
błyszczeć jego pięknym, głębokim tonom. Klnę się na pro
roka brodę! ma wprawdzie takie samo tempo , ale szybkie 
nuty, a ponieważ gniew jego ciągle wzrasta, ponieważ wi
dać, że aria zbliża się ku końcowi, allegro assai w zupełnie 
innym rytmie i o innej barwie musi wywołać największy 
efekt; bowiem człowiek, który jest tak rozgniewany, prze
kracza wszelk ie granice, miarę i cel, przestaje poznawać 
am siebie, zatem i mu zyka musi tak samo utracić roze

znanie. Ale namiętności, gwałtownej czy też nie, nie nale
ży nigdy potęgować aż do wzbudzenia odrazy, toteż i mu
zyka nawet w najbardziej odrażającej :::ytuacji nie może 

nigdy razić uszu, lecz dostarczać im przyjemności, czyli 
zawsze pozostawać muzyką; nie wybrałem więc do f (do 
tonacji arii) żadnej obcej tonacji, tylko zbliżoną do n iej, 
nie najbliższą jej cl-minor, lecz dalszą - a-minor. 
Zatem aria Belmonta w A-dur O, jak mocno bije w łonie „ ., 

wiesz, Ojcze, jak to zostało wyrażone. Słychać tu także 

bijące, czułe serce - dwoje skrzypiec w oktawach. Jest to 
najulubieńsza aria ze wszystkich, które słyszano, nawet 
i u mnie. Widzi się tu trwogę i wahanie, widzi się wzno
szenie wezbranej piersi, co zostało podkreślone przez cres
cendo, słyszy się szept i westchnienie w skrzypcach con 
sordino dźwięczących unisono z fletem. 
Chórowi janczarów dałem wszystko, czego by można wy
magać. Jest krótki i wesoły, napisany dokładnie w guście 
wiedeńczyków . 

Arię Konstancji powierzyłem wprawnemu gardłu panny 
Cavalieri. 
Słowo migiem zamieniłem na szybko, a więc: Jakże szyb
ko radość blagą„. Nie wiem, co sobie myślą nasi niemiec
cy poeci. J c":eli już nie rozumieją teatru ani wymagań 
opery, niech przynajmniej nie każą ludziom mówić, jak
by przemawiali do świń: migiem, wieprzu.' 
Zakończenie narobi wiele hałasu, a to jest przecież wszyst
ko, czym akt powinien się kończyć. Im więcej hałasów, 
tym lepiej; im krócej, tym lepiej, żeby ludzie n ie zdążyli 

ochłonąć, nim zaczną klaskać. 
Z uwertury mam na razie nie więcej, jak 14 taktów. Jest 
ona bardzo krótka, przeplatają się w niej stale forte i pia
no, przy czym w for te wpada zawsze m uzyka turecka ... 
Sądzę , że nie będzie można przy tym zasnąć, nawet po ca
łej nieprzespanej nocy. 

Wolfga ng Am adeus Mozar t 

Wiedeń , 13 październ ik a 17<31 

Teraz o tekście oper y: w iem dobrze, że wi rsz n ie je t naj
wyższej jakości, w szelako jest on tak dalece zgodny z moi
mi muzycznymi myślami , które już pr zed tem krążyły mi 
po głowie, że musiał mi i ę spodobać i mógłbym się zało
ży·, że na prem ierze nikt nie odczuje żadnego braku. 



Jeżeli chodzi o poezję zawartą w samej sztuce, naprawdę 
nie mógłbym nią pogardzić. Arii Belmonta: O, jak trwoż
nie nie można byłoby chyba lepiej napisać dla muzyki. 
Z wyjątkiem owego migiem i Troska spoczywa w mym ło
nie (bo troska nie może - spoczywać) nie jest ona także 
zła; szczególnie pierwsza jej część. 
Poezja w operze musi być po prostu posłuszną córką mu
zyki. Dlaczego włoskie opery komiczne podobają się wszę
dzie? Przy całym ubóstwie librett, nawet w Paryżu, sam 
byłem tego świadkiem! Ponieważ wszechwładnie panuje 
w nich muzyka, przy której zapomina się o wszystkim. Za
pewne, wiersze są dla muzyki czymś najbardziej n:eod
zownym ale rymy dla samych rymów - czymś najbar
dziej szkodliwym. Panowie, którzy zabierają się do tego 
tak pedantycznie, padną zawsze razem z muzyką. 
Najlepiej jest, jeżeli dobry kompozytor, który rozumie 
teatr i sam może doń coś wnieść, spotka się jak z praw
dziwym Feniksem z rozsądnym poetą. Wtedy żaden nie 
lęka się uznania dla nieoświeconego. Poeci wydają mi się 
niemal trębaczami śmieszności swojego rzemiosła! Gdy
byśmy my, kompozytorzy, chcieli być zawsze tacy wierni 
naszym regułom, które wówczas, gdy nie znal:śmy czegoś 
lepszego, były całkiem dobre, produkowalibyśmy równie 
nieprzydatną muzykę, jak oni nieprzydatne książki. 



j 
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( ... ) Zamiast obdarzać Mozarta na oślep rzucanymi 
przymiotnikami „genialny", „nieśmiertelny" i przy
znawać mu sławny „wdzięk", warto poznać uczciw
szą porcję jego dzieł, cieszyć się odkryciem, że te 
znajomości na przestrzeni lat nie zawodzą, że są 

wierne i że niezmiennie towarzyszy nam ich urok. 
( ... ) Trzeba znać zadziwiająco finezyjną sztukę ka
meralną Mozarta, ab poznać zjawisko stylu, stylu 
w najwyższym znaczeniu. Mało tu pomogą nasze 
obiegowe kryteria romantyczne: polot, poryw, na
tchnienie - inne prawa rządzą tym ustrojem. Styl 
Mozarta to coś znacznie wyższego niż menuet i har
cap. Epoka - zapewne - była tłem, jej konwencje 
i praktyki, upodobania i mody były podglebiem, 
z którego wyrastała sztuka Mozarta, aby z czasem 
przerosnąć wszystkie ideały tej epoki. Wydawać się 
może , że sama muzyka, aby ukazać się skończona 

i skrystalizowana, zrobiła z Mozarta narzędzie wła
snej doskonałości, wyssała z niego życie. Proces ten 
przesłonił wielu ludzicm tragedię osobistą czło

wieka. 
( ... Z niezwykłej psychiki Mozarta wykwit.=i styl 
jednolity , styl dzieła i człowieka, styl, który jest ze
spo_em cech dobrze dobr2nych, dobrze ze sobą zgra
ny h. Ze składników epoki przemijającej wytwo
rzyły się w muzyce Mozarta kryształy piękna nie
przemijającego. 

Karol Stromenger 
(Ze wstępu do k sią żki pt. M ozarc, 

PIW 1962) 
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(„ .) On jest wielki, piękny i prosty jak nat•1ra. Wy, 
Niemcy, znajdujecie go nie dość t .:: jemniczym; lubi
cie to, co nie od razu rozum'.ec:e. Lecz spójrzcie n::i 
słońce - czy jest ono kiedykolwiek piękniejsze jak 
na czystym niebie? Jeśli się domagacie chmur mię
dzy nim a wami, to dlatego, że m.:tcie slabe oczy. 

Geo r ge Sa ~ d o Mozar c'. c 

( ... ) trudno będzie komukolwiek stanąć obok w~el

kiego Mozarta. Gdybym mógł wpoić w rozum 
i uczucie miłośników muzyki uwielbienie dla niedo
ścignionych prac Moz;rta tak głęboko, jak ja je od
czuwam, to narody ubiegałyby się, aby posiąść taki 
klejnot. 

Josep !1. Hay cl n 
(Z listu do dyrekc j i O pe r y w Prad z _) 

We wszystkich kompozycjach Mozarta jest siła 

twórcza, która działa z pokolenia na pokolenie i któ
ra, jak się wydaje, nigdy się nie wyczerp~e i nie 
wyjałowieje. 

Johann W olfgang Goe l.il e 

Zadziwiający geniusz Mozarta wyniósł go ponad 
wszystkich mistrzów wszystkich epok i we wszyst
kich dziedzinach sztuki. 

Ri ch ard Wagn~ r 

Stro na t yt u łowa fra nc u• k iego wycią gu fo rt e pia nowego Upro u:ad zcn !a z se
r aju 



l1PREJWfłEZENIE 
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(Zamiast str eszczenia) 

JAK SIĘ HISTORIA ROZPOCZĘŁA.„ 

Lo ta dos to naz wisko wpływowego rodu hiszpańskiego, któr y osie
dlił s ię dawno w prowincji kastylijskiej i zawiadował tam swoimi 
dobrami. Członek tej rodziny, młody, energiczny, jeszcze nie żon a 
t y mężczyzna , był oficerem i podczas swoich żołnier skich wędró

wek dotarł do rządzonej w tym okresie przez Hiszpan ię afr ykań
skiej twierdzy Oranu. Wpływy rodziny i wła na j go ambicj a 
sprawiły, że wkrótce otrzymał on szacowne i poważne stanowisko : 
został komendantem twierdzy. Do otoczenia Lostadosa , człowieka 
towarzyskiego i dostępnego, lecz traktującego swoje sta nowisko 
niezwykle władczo, należał także młod y, zamożny mahometański 

hasza Selim , który z Oranu za rządzał swoim i rozległymi maj ętno
ści ami, fol gując swej ko s;7.t ownej pasji - budow nictwu. Szczęś cie 
Selim a potęgowa ła ponadto znajomość z m łodą damą z hiszpail
.skiej rodzin y ku pieckiej. Selim szczerze jq adorował i z cza sem 
zamierza ł poślubić. L o ·tados, którego Selim po i nformowa ł o swo
ich planach i przy sposobności poz najomił z młodą dziewc.:yną , 
oczarowany jej wdz iękiem zapa ła ł ku niej płomienną, z trudem 
ukrywaną namiętnością . Nie zważa j ąc n a za ufanie . jakim go da
rzył Selim, zastanawiał się, jak rozerwać łą czą ce mło::lą p a rę ser
deczne więzy i posiąść d ziewczynę. Przek upni pośrednicy, za któ
r ych plecami skrywał swoje podstępne plany, na pod stawie sfał
szowanych dowodów oskarżyli baszę o pol ityczne knowania prze
ciwko domowi królewskiemu i spowodowa li jego a resztowanie. 
Lostados ukoronował więc swoją intrygę, z ·skując za razem spr yt
nie przez niego obliczon y wpływ na rod z inę upragnione j d ziewciy
ny. Namówił skrycie prąjaciół Sel ima do uwolnienia więźn ia 
i w ywiezien ia go poza granice kraju. Rzekoma uciec zka Selima 
mia ła stanowić dowód przyznania się baszy do winy , a t y m sa 
my m ochłodzić uczucia d ziewczy ny, zaś jej rod zi nę skłonić do 
przyjęcia oficjalnych zalotów pozornie ni ez aangażowanego w całą 
sprawę kom a ndora. W czasie gd y odbywa ły się przy gotowania do 
wese la, obrażony i oszukan y Selim by ł j uż na statku , w drod ze na 
Wschód , gdzie zamierzał osiąść na jednej z małych wysp w pobl i
żu Turcji, aby tam znaleźć spokój . 

L ostados ie ::l na k że ni e ci eszy ł się długo zdobytym przez intrygę 
· zczęsc i em. Po urodzeniu d ziecka zm a rł a mu żona, b.vl więc zm u
~zony wysłać swego syna Belmon ta na w.Ychowa nie i n a ukę do 
111 zpanii. Młody Lostados poz :v :ka ł t am za ufa ni e pięknej K on -

-
stancji , młodej, wytwornej damy z zaprzyjaźnionego rodu. Nagłe 
wezw a nie do Oran u. spowodowa ne zrozumia łym pragnieniem ojca, 
aby zobaczyć sy na po długiej rozłą ce, przy sp ieszyło wyjazd Bel
rnonta do Afr yki północnej, gd zie zamierzał równocześnie omówi ć 

z ojcem swoje p la ny rnałżeilskie. Stary Losta dos okazał się nie
zwykle wyrozumiały i, a by ją bli żej poznać , zaprosił przede wszy 
stkim Konstancję do Oran u. Belmonte, który t ym czasem przyjął 

w Or a nie stanowisko oficera, nie mógł osobiście a systować u ko 
chanej i czuw ć n ad n i ą w podr óży , wysł a ł więc po ni ą swego 
służącego Pedr illa z listem , w k tórym zapewni a ł ją o swej w iecz
nej miło ś ci . Tak więc Konstancja uda ła s i ę w drogę na Południe 
w a syście pokojówki Blond y i Pedrilla. 
Podróż morska miała się już ku ko!lcowi, gd na hi szpański sta tek 
napadl i uzbrojeni po zęby p iraci. Belmonte dowiedzi ał się o stra
sznym losie Konstancji i je j tow a rzyszy jedynie d zięki temu, że 

jeden z hiszpańskich m arynar zy ukry ł się w jakimś kącie pirac
kiego portu , do którego zawinął uprowad zony żaglowiec. Chłopcu 

udało się uciec i po pełnej pr zygód podróży dotrzeć do Oran u. On 
też powi adom ił Belmonta , że żaglowiec p iracki wraz z Jencami 
ponownie wypłynął na morze i uda ł się na Wschód. A więc Kon
sta ncja żyje , ale gdzie jej szukać i jak ją uwol nić? 

Belmonte nie zczęd z.ił ko ·ztów; dysponując majątkiem ojca i ro
d zin y wyposażył szybko statek i wyruszy ł w ś lad za porywacza mi 
Konstancji. Nie miał j ednakże szczęś ci a, a wielotygodniowe wę

drówki po morzu, po zu k iwan ia w port eh i mi astach , w pałacach 
i na targach , mocno nadweręży ły jego sakiewkę i zdrowie. 
Rozczarowany powrócił do Oranu , gdzie nareszcie otrzymał 

upragnioną wiadomość od Pedrilla. Dowiedział się więc , że t ro je 
porwanych dota rło , po szczę śliwie odbytej podróży morsk iej , do 
Turcji , gdzie ha ndlarze sprzeda li ich jakiemuś baszy. Utrzymuje 
on na małej w yspie Sali.iy seraj , skąd o ucieczce nawet marzyć 

ni e można. Belrnonte natychmiast odbi ł ponow nie od brzegu i po
żeglował na wskazaną przez Pedrill a wyspę. 

.. . I .JAK DOSZŁ DO JEJ SZCZĘŚL IWEGO ZAKOŃCZENIA 

Belmonte każe z łodze zakotwiczyć statek w zatoce, a sam ud a je 
się w małej lod zi na ląd , ażeby zbad ać, jak ie SL! możliwośc i upro
w adzen ia por w anych. Podniecon y oczekiwaniem i w spomnieni a mi 
zbli ża ię do pałacu baszy. Ale już spotkanie ze z rywającym figi. 
gburowa tym starym człowiekiem , który później okaże się strażni

k iem i zarządcą domu, u świ a d amia mu smutny fakt , że sztuką 

byłoby dostać się do wnętrza pałacu, a cóż dopiero potajemnie go 
opusc ić. 

Szczęśliwym trafem spotyka na tychmiast Pedrilla , który doradza 
swem u r ozmarzonemu i gotowemu do . zybk iego d zi a ł an ia panu, 
aby uzbro i ł się w cierpliwo~ ć. Wtajemnicza go w swój plan. Naj
pierw wprowad zi Belmonta do baszy i zważ w zy na zamiłowania 

Selima - przedsta w i go jako budow niczego. Plan ten udaje s ię 

wprawdzie , j ed nakże Belmonte może przekro czyć próg domu do
p iero po w a lce z podejrzli wy m strażnikiem Osminem. Dzień ten 
nie przebiega również spokojnie dl a K onstancji , która n ie ie 
i nie przeczuwa, że jej ukocha ny, a więc i wol ność , są t ak blisko. 



Stanęła wobec decyz ji: dochować wierności Belmontowi, czy też 

ulec namowom i urokowi baszy , który potrafił w jakimś sensie 
zdobyć jej serce. W tej rozterce duchowej wyznaje ona ba szy , któ
rego szanuje za dotychczasowe jej traktowanie, że związana jest 
miłosną przysięgą z pewnym mężczyzną i że t ylko gwałtowna roz
łąka opóźn iła spełnienie tej miłoś ci. Selim w zruszony tym w yzna
niem, daje jej jeszcze raz możliwość zastanowienia się nad osta
teczną decyzją. Wielotygodniowe cierpliwe, lecz bezskuteczne na
legania doprowadz iły go już do granic wytrzymałości, jest więc 
zdecydowa ny użyć przemocy wobec pięknej niewolnicy. Ale nim 
wy pPwiada nieszczęsną groźbę o „wszystkich męczarniach świata", 

natychmiast przyzna je ze wstydem, że jest ona niegodna i pozba
wiona sensu. Konstancja czuje się zmuszona do tym większego 

oporu i grozi baszy ucieczką w śmierć. 

Sympatyczn a Blonda w walce z natarczywością Osmina ma zada
nie o wiele łatwiejsze. W sprytny sposób wykorzystuje go dla za
pi>wnienia znośniejszych warunków dla swojej pani, czując, że za
równo ludzki stosunek Selima, jak i niebezpieczeilstwo od strony 
Osmina, mają swoje granice. Wod zi go za nos o tyle śmielej, że 
dzięki obecności ukochanego Pedrilla czuje się pewniejsza i nie 
odczuwa smutku rozłąki i tęsknoty równie silnie jak Konstancja. 
Jest więc bardzo użyteczna: emanuje wesołością i nadzieją, gdy 
dusza jej pani pogrążona jest w śmiertelnym smutku. 
A Pedrillo? Zaprasza chętnego do zabaw y Osmina na wino, do 
którego wsypuje proszek nase nny. Za kilka minut cich y zakątek 

ogrodu stanie się więc świadkiem spotkania Konstancji i .Belmon
ta. Kochankowi e padną sobie w ram iona, a obie pary będą się 

mogły ostateczn ie porozumieć w spra wie nocnej ucieczki. Szczęśli
wa i pełna niebezpieczeilst w godaina! 
W sercach rozgrywa się teraz nowa walka: trzeba zapomnieć o za
zdrości i wątpliwościach, ażeby mogła żyć - miłość. Wszystko zo
stało wyjaśnione, teraz trzeba si ę po raz ostatni rozstać, gdyż 

obie kobiet y podlegają surowej dyscyplinie seraju, muszą zatem 
przebywać wieczorem w zamknięciu swoich komnat. 
Wybija godzina dwunasta. Ale romantyczny nastrój nocy zakłó

ca głos obudzonego nie w porę Osmina. Odkrywa on opartą o ścia
nę drabinę, główne narzędzie ucieczki. Rozbudzone straże mogą 

więc łatwo pochwycić niedoszłych uciekinierów. Osmin dyszy chę
cią zemsty; czy uda mu się zatriumfować? Basza Selim ma inne 
pr zyczyny do triumfu. Dowiaduje się bowiem, że Belmonte jest 
synem jego największego wroga Lostadosa. Odżywa w nim 
wspomnienie o dawnej hailbie w Oranie. Teraz ma w swoich rę
kach Belmonta i kobietę, która go tak bardzo rozczarowała. Groź
ba zemsty i oczekiwanie śmierci są więc ostatnim progiem, przed 
którym stają godni siebie partnerzy. Konstancja i Belmonte od
na jdują spokój w mocn ych więza ch miłości i cierpienia, jakimi po
wiązało ich życ ie . Baszy Selimowi udaje się wyrwać z niewoli po
żerającej go namiętnośc i przez uwolnienie się od nienawiści 

i pragnien ia zemsty. Może więc zwrócić wolność swoim więźniom 
i pozwolić im na powrót d o ojczyzny. Nie jest to zwycięstwo pań
skiego kaprysu i wspaniałomyś lności, lecz odważnego i wy rozu
miałego serca , które słuszni e wychwalają wszysc:v opuszczający 

wyspę, jak również ci, którzy na niej pozostają . 

P r emiera 22 grudnia 1978 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
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(Die En tfi.ihrun g aus dem Sera il ) 

OPERA W TRZECH AKTACH 

Libretto wg Chri stop ha Frie dricha Bretz ncra 

oprac ował Gott lob Steplrn ni 

Przek ład polski Ignacy Ziólkowski. 

K ierownictwo muzyczne ANTONI WICHEREK 

R żyseria GONTER LOHSE 

Scenografia BERNHARD SCHRóTER 

Kier ownictwo chóru LECH GORYWODA 

Współpraca m uzyczna A ndrzej Tracz 

Interpretac ja tekstów mów ionych Jan usz Zakrzeński 

Basza Selim 

OSOB Y 

- .Janusz Zakrzeński (gościnnie), 

.Jerzy Kulesza 

Konstancja - Zdzisława Do·nat, Urszula Trawińska-Moroz 
Bogna Sokorska (gościnnie) 

Blonda - Antonina Ko wtunow (gościnnie), 

Belmon te 

Pedrillo 

Osm in 

Klaas 

Alicja Słowakiewicz 

- Kazimierz Pustelak , Janusz Marciniak, 
.Jerzy Wolniak 

- Lesław Pawluk, Zdzisław Soszka 

- Marek Dąbrowski , Jerzy Ostapiuk 

- Edw ard Jabłoński, Wiesław Kuźmiak 

ORKIESTRA I CHÓR TEATRU WIELKIEGO 

Statyści 



Solowe part ie instrumentalne: 
skrzy pce - Maria B ryla- Lieb ig, Janusz Kucharski, Mar ek Szwarc 

w iolonczel a - Wanda Borucińska, Jerzy Ługiewicz, 

J er zy Węsławski 

flet - Elżbieta Dast ych-Szwarc, Andrzej Wojakowski 
obój - Jacek Malczewski, M ieczy slaw Mazurek 

Dyrygenci asy ten ri T adeusz Wojcie chowski, Ma ciej Gawin
-Ni sio l ow ski 

Reżyserzy asystenci Donka M adej, Piotr W id iick i 
Scenogra fowie asystenci Jan Kępiński , Anna L ecewicz , 

Wa nda żukowska-W aszak 
Przygotowa n ie soli stów Alina Liw ska, Anna Pawlu k , Jerzy Gaczek 

In spicjenci Jadwiga Bur szt·yn owicz, Bogumit Skorski 
Sufl erzy Barbar a Rakow ska, Bogusława Szwarc-Bronikow ska 

wiatło Stanisław Zięba 

Kierown ictwo dzia łu sceny mgr inż. Mirosław Łysik 

Główni brygadierzy scen y Stanisław Marc iniak, Stef an Piźnior 

Ki erownik grupy statystów Bo !es law Osik 

• 
Streszczenie librett a zaczerpnięto z programu Leipziger Theater . 
Opernhaus am K a rl -Marx-Pl atz . przełożyła St efania Golańsk a 

Program ilustrują projekty k osti umów i dekor acji BERNHARDA 
SCHRÓTERA, na obwolucie fragm ent kurtyn:'. 

Reprodukcje barwne ora z r eprod ukcj e zd jęć wykona ł 

Leon Myszkow ski . 

Zamieszczone w I rogra mie rys unki posta i janczarów i mieszka 11-
ców seraju za czerpnięto z publikacji U. L. Castellana Sitten, Ge 
brduche und Trach.t en cl er Osmanem, t. 2, Lip ·k 1815. 
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