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w przygotowaniu: 

@) Musical „CIEŃ" z librettem Woj

ciecha Młynarskiego i muzyką Ma

cieja Małeckiego. 

@ „HISTORIA ŻÓŁTEJ CIŻEMKI" 

według Antoniny Domańskiej , w 

opracowaniu scenicznym Stanisła

wa Jastrzębskiego. 

Dyrektor Kierownik Artystyczny 
Jan Sycz 

WIDOWISKO MUZYCZNE 

na motywach oper komicznych 
Wolfganga Amadeusza Mozarta 

„Bastien i Bastienne" 
oraz 

„Dyrektor Teatru" 

L i s t o p a d 1984 



JAN SYCZ 
proponuje 

Teatry dramatyczne bardzo rzadko podej~ujq 
stę realtzacjt „Dyrektora teatru", czy te:t „Ba
sten t Basttenne" - dwu oper komtcznych Mo
zarta w stylu „buffo" - ze względu na trudno
śct wokalne. z kolei teatry operowe omijajq 
w repertuarze te pozycje z powodu trudności 
aktorskich - wiadomo bowtem, :te nte wszyscy 
śpiewacy sq dobrymi aktoramt. 
Szczęśttwte stę zw:tyio, :te w Teatrze Polsktm 

mo:tna pokusić stę o wystawtente tych zabaw
nych mtntatur muzycznych o ntezwykle atrak
cyjnej, bardzo teatralnej formte; co te:t czy
nimy. 

Przedstawiamy spektakl - wtdowtsko muzycz
ne, z przekonaniem, :te będzie on urozmatcentem 
repertuaru naszej placówki - z korzyścłq dla 
wtdza t aktorów, dla których praca nad przy
swojeniem konwencjt tego typu inscenizacji jest 
pożytecznym, kszta!cqcym dośwtadczeniem. 

Spektakl mtmo zabawnej fabuły nteste w so
bie jednak poważniejsze posianie odnoszące stę 
do odwiecznych t nteuntkntonych zale:tnośct 
między artystamt, a mecenasami sztuk!, który
mi pontekqd jesteście także Wy szanowni Pań
stw o, nast widzowie . 

Liczymy, że atrakcyjna forma ł ctekawa pro
blematyka zainteresuje wszystktch, tym bar
dztej, :te nasza propozycja podyktowana jest 
wyczuciem tęsknot btelskich widzów wlaAnte za 
teatrem muzycznym. 

Dodatkowym walorem wtdotoiska jest opra
cowante t wykonanie muzykt W. A. Mozarta 
przez Józefa Skrzeka - wirtuoza wspólczesnych 
tnstrumentów elektro ntcznych. Wydaje stę na
wet prawdopodobne, :te gdyby Mozart mtal do 
dyspozycji tego rodzaju tnstrumenty z pewno
śctq wykorzystałby je w pelnt. Prezentowana 
dzisiaj muzyka Mozarta czynt :lq blt:tszq mlo
dzteży, ale t nte razt gustów starszych widzów. 

Zapraszam wtęc na spektakl ł :tyczę bogatych 
wrażeń. 

Kuplety 

NACHTIGALL 

Nie popełnia urząd błędu, 
gdy na Muzy miewa wzgląd, 
mądry, jest, mądry, 
gdy na Muzy miewa wzgląd. 
Bo czym sztuka bez urzędu 
tym bez sztuki bywa rząd. 
Nie potrzeba psiego swądu, 
by wywęszyć to, 
żeby wnioski wysnuć stąd. 

FRANK 

Wolnej sztuki nie pokona 
żaden król ni żaden wódz, 
bowiem nigdy zniewolona 
nie zostanie żadna z Muz. 
Cóż, gdy taka filutka sztuka 
widać lubi pański bat: 
sama klatki sobie szuka, 
sama lgnie do złotych krat, 
by spoza nich chwalić świat.. . 

ROSSIGNOL 

Choć to sztuka język przytnie 
będzie wnet przeklinał los 
sztuka milczy tak dobitnie 
że jej lepiej oddać głos. 
Przycinana bujniej kwitnie, 
jeszcze śmieje, śmieje się wam 

w nos. 
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BUFF 

Chcę dorzucić ze swej strony 
ostatnią puentę do tych puent, 
lecz nie dorastam wam do pięt, 
bo jestem Bu ff, po prostu Bu ff 
i brak mi „O". 
Bym jako Buffo czyli błazen 
zaryzykował obrazę 
tych co na serio są, choć bufony. 
Dlatego Buff powiada „Uff" -
i na tym koniec mądrych słów, 
a ty, milczenie za mnie mów. 

TUTTI 

Teatrami władca władnie, 
teatr władcy daje wtór, 
Bez dworaków sztuka padnie, 
lecz nim sztuka legnie na dnie, 
jeszcze prędzej padnie dwór, 
bez artystów padnie dwór. 

Teatrami władca władnie, 
teatr władcy daje wtór, 
Bez dworaków sztuka padnie, 
lecz nim sztuka legnie na dnie, 
jeszcze prędzej padnie dwór, 
bez artystów padnie dwór. 

Wolfga.ng Ama.deusz 

MOZART 
fTycie Mozarta, a raczej jego strona faktyczno
'L -anegdotyczna, znane jest na ogół dosyć dobrze. 

Warto by również spojrzeć na to życie, pod ką
tem widzenia specjalnym, lecz arcyważkim: po prostu 
materialnym. Po drugiej wojnie światowej pewien wy
dawca francuski zainicjował cykl książeczek pod ogól
nym tytułem „Z czego żyli wielcy artyści". Pierwszą 
pozycją cyklu było studium „z czego żył Chopin", dru
gą - „Z czego żył Balzac". O życiu twórcy więcej nam 
czasem mówi lista jego długów niż lista jego dzieł. Cie
kawa byłaby tego rodzaju książeczka o Mozarcie; moż
na by na jej zasadzie wyrysować krzywą, obrazującą 
przebieg Mozartowskiego życia: krzywą zdążąjącą wre
szcie, po wielu upadkach i wzlotach, zdecydowanie 
w dół - do tragicznego końca. 

Dzieciństwo i wczesną młodość Mozarta można by 
z tego punktu widzenia nazwać „epoką dobrych za
robków". Była to również epoka dalekich podróży. Mo
zart, syn wicekapelmistrza opery książęcej w malow
niczym, wśród Alp tyrolskich położonym, arcymuzy
kalnym Salzburgu, był najklasyczniejszym, najgenial
niejszym „cudownym dzieckiem", jakie kiedykolwiek 
stąpało po ziemi. Wyzyskał to w pełni ojciec Leopold, 
przez jednych biografów uważany za idealnego, kocha
jącego wychowawcę i nauczyciela, przez innych zaś za 
łakomego na pieniądze eksploatora geniuszu swego 
dziecka. Zapewne Leopold Mozart był po trochu jed
nym i drugim - czemu ostatecznie trudno się dziwić. 
Dzieciństwo i wczesna młodość Mozarta (od roku 1762) 
upłynęły więc na dalekich, utrudzających podróżach 

muzycznych kiedy to grywał przed cesarzami, królami 
i książętami, otrzymując za to nagrody, premie, hono
raria. Były to lata na pozór tłuste, lecz opłacane ciężką 
pracą małego muzyka, który grał, improwizował, kom
ponował, popisywał się słuchem i pamięcią, a nawet 
śpiewał ku uciesze i podziwowi swego możnego audy
torium. Cóż to były za n.ieskończone podróże: Mona
chium, Wiedeń (występy w towarzystwie ll-letniej sio
stry przed cesarzem Franciszkiem I), Augsburg, Stutt
gart, Moguncja, Frankfurt, Koblencja, Bonn; a potem: 
Bruksela, Paryż, Londyn, Holandia, znów Paryż, Szwaj-
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caria i powrót do rodzinnego Salzburga. Oto oszoła
miająca trasa pierwszej, czteroletniej (1762-1766) pod
róży małego chłopca w poszukiwaniu sławy, wykształ
cenia muzycznego i ... gotówki. Potem przyjdą trzy wiel
kie, płodne w konsekwencje muzyczne, podróże do 
Włoch - przed oczyma przewiną się: Bolzano, We
rona, Mediolan, Bolonia, Rzym, Florencja, Neapol i wie
le innych miast. W Mediolanie w roku 1770 czternasto
letni kompozytor wystawia zamówioną u niego operę 
Mitrydates. Potem nastąpi dłuższy pobyt w Salzburgu 
w charakterze nadwornego muzyka u nowego arcy
biskupa salzburskiego - Colloredo, przetykany pod
różami do Monachium i Wiednia. Wreszcie w latach 
1777-79 Mozart odbywa swą ostatnią wielką podróż: 
mamy tu dłuższy pobyt w Mannheim (nieszczęśliwa mi
łość do śpiewaczki Alojzy Weber, siostry późniejszej 
żony kompozytora, Konstancji), jeszcze dłuższy w Pa
ryżu, Monachium i w końcu znowu Salzburg. Od roku 
1781, po dramatycznym zerwaniu z „szefem", tyrań
skim i nie ceniącym jego muzyki arcybiskupem Collo
redo, Mozart osiada w Wiedniu jako „wyzwolony arty
sta"; dopiero w roku 1787 cesarz Józef II zamianuje go 
po śmierci Glucka nadwornym kompozytorem, zmniej
szając przy tym związaną z tym stanowiskiem pensję 
z 2000 florenów na 800 - cesarz bowiem niezbyt lubił 
Mozarta, uważając, że muzyka jego jest za mądra. Po
byt w Wiedniu trwał już do śmierci, przeplatany tylko 
podróżami do Czech i do Niemiec: najdłuższa z nich, 
w roku 1789, prowadziła do Berlina. Oto i marszruta 
życiowa Mozarta. 

Zadziwiająco mała była wówczas Europa. A działo 
się to przecież w epoce dyliżansu, gdy nie tylko telefon, 
radio lub telewizja, ale i kolej żelazna uznane by zo
stały niechybnie za dzieła szatana - wszakże nawet 
wielki Napoleon odrzuci, uważając rzecz za mrzonkę, 
ofertę wynalazcy Fultona, proponującego mu skonstru
owanie statku parowego. Jednakże, pomimo niepodziel
nego królowania lokomocji konnej, artystyczna Europa 
była wówczas mała i - zjednoczona: nadworni mu
zycy, orkiestry, teatry operowe, wędrowni wirtuozi i 
kompozytorzy - wszystko to tworzyło jedno wielkie 
środowisko, jeden znający się klan. W podróżach swo
ich poznał Mozart dokładnie wszystkich, mających coś 
ważnego do powiedzenia w ówczesnej muzyce, zetknął 
się ze wszystkimi wielkimi zjawiskami twórczymi swe-
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go czasu. Poznał operę włoską i francuską, przebywał 
w Paryżu (1778) podczas słynnego sporu między gluc
kistami i piccinistami, znał Bacha, znał i praktyko
wał styl galant jednocześnie zaś dokładnie przetra
wił twórczość mannheimczyków i, wprowadzony przez 
słynnego Cannabicha, miesiącami studiował pracę ich 
znakomitej orkiestry; w Wiedniu obcował z bliska 
z dziełem Glucka i Haydna, pilnie obserwował forte
pianowe osiągnięcia Clementiego, pod koniec życia sły
szał w Berlinie grę 11-letniego Hummla. Nic co mu
zyczne nie było mu obce. 

W ostatniej, wiedeńskiej fazie swego życia zaznał 
wzlotów i upadków, zaszczytów i upokorzeń, sukcesów 
i nieszczęść; tu linia jego powodzenia opadać zaczęła aż 
do końcowej tragedii. Tu w roku 1782 ożenił się wbrew 
woli ojca z Konstancją Weber, osobą, jak się zdaje, 
lekkomyślną i nie mądrą, z którą nie zaznał nigdy peł
nego szczęścia. Mieli sześcioro dzieci, czworo z nich 
umarło w niemowlęctwie, pozostało jedynie dwóch sy
nów. W epoce tej dużo rodziło się dzieci, lecz większość 
umierała nie dożywszy paru lat; tak było i z rodzeń
stwem Mozarta: on i jego siostra Marianna, zwana 
Nannerl, to jedyne uchowane potomstwo spośród sied
miorga dzieci Leopolda Mozarta. 

W Wiedniu zaczęło się pięknie: przyjęło Mozarta 
entuzjastyczne uwielbienie i przyjaźń największych 

muzyków epoki - Glucka i Haydna; potem przyszło 
życie światowe i swobodne, uczestnictwo w modnych 
podówczas lożach wolnomularskich, miłość i małżeń
stwo. Najszczęśliwsze są wiedeńskie lata 1784-85: Mo
zart jest sławny, lubiany, rozrywany, udziela lekcji, 
„bywa w świecie", jest w · pełni energii i sił twórczych. 
A jednak już od początku czają się cienie, mające z 
czasem zgęstnieć tak groźil!ie. Dziwią połowiczne raczej 
sekcesy U prowadzenia z seraju, Wesela Figara, Don 
Ju ana boli komplenta wręcz klapa Cosi tan tutte w 
roku {790. Nie bez wpływu były tu niewątpliwie intrygi 
ówczesnego wiedeńskiego augura operowego, zazdro
snego Włocha, Antoniego Salieri. Oczywiście: .ni'epo
wodzenia te osładzane są przez sukcesy, sukcesy ko
losalne, jak niewiarygodne wprost, entuzjastyczne przy;. 
jęcie Wesela Figara a później Don Juana w Pradze 
czy niespodziewany wiedeński sukces Czarodziejskiego 
f l etu (30.09.1791). Ale coraz uporczywiej występuje nie
pokojący objaw: Mozart nie ma pieniędzy. Ma sławę, 
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miewa powodzenie, ale nie ma pieniędzy. Opery jego 
grywane są we wszystkich teatrach Europy, lecz kom
pozytor jest ubogi, coraz uboższy - nie znano wówczas 
tantiem autorskich. Zarobić można kompozycją, twór
czością, dwoi się i troi, przyjmuje wszelkie zamówie
nia, narzuca się z zamówieniami, jak podczas korona
cji Leopolda II (1790). Lecz cóż to? Coraz mniej moż
nych tego świata pragnie zamówić u niego utwory: na 
dworze niezbyt go lubią, sława jego jakby spowsze
dniała, nie ma krytyki ani opinii, która przypomina 
łaby o cudownym dziecku epoki. Nikt, prócz starego 
przyjaciela Haydna, nie interesuje się już Mozartem. 
Błaga o lekcje, zadłuża się, wpada w ręce lichwiarzy. 
Wstrząsające są jego listy do bogatego kupca Puch
berga, rozpaczliwe, żebrzące o pożyczkę. Uratować by 
go mogła podróż do Londynu, gdzie czekają nań z 
·Otwartymi rękoma; ofertę takiej podróży przyjął prze
cież zachwiany materialnie Haydn. Lecz Mozart nie 
ma już siły na tę podróż : wybiera się w inną. W grud
niu 1791 umiera na nieznaną chorobę, w kompletnej 
nędzy, pozostawiając w szkicach słynne Requiem od
tworzone i zinstrumentowane przez jego ucznia Silss
mayera. Plotka głosi, że Mozart otruty został przez Sa
lierego. Słynna jest historia jego pogrzebu: pod nie
obecność chorej żony trumnę odprowadzała nieliczna 
grupa przyjaciół, którzy rozproszyli się, spłoszeni gwał
towną zadymką śnieżną. Pozostawieni swemu losowi 
karawaniarze złożyli ciało we wspólnym grobie - nie 
wiadomo gdzie. 

Tak więc Mozart nie ma grobu. Żył krótko, życde 
miał pełne trudów oraz goryczy i nawet nie doczekał 
się ,,godnego pochówku". A jednak, choć przeszedł 

przez świat jakby był tutaj przelotnym, niezbyt chętnie 
widzianym gościem, dane mu było osiągnąć prawdziwą 
nieśmiertelność: nieśmiertelność w krainie sztuki. Nie
śmiertelne są nie tylko najlepiej znane i najczęściej 

grywane jego dzieło, jak Symfonia Haffnerowska, 3 ge
niaine symfonie z roku 1788 (Es-dur, g-moH, C-dur), 
koncerty fortepianowe A-dur, d-mon, c-moli, D-dur, 
sonaty fortepianowe iub Requiem. Cala jego olbrzymia 
twórczość z najdrobniejszymi utworami włącznie na
leży do bezcennych skarbów ludzkiej sztuki. Hojnie 
wypłacił się światu tak dlań przecież skąpemu. 
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(Z książki Stefana Kisielewskiego 

„ Gwiazdozbiór muzyczny") 
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Dyrektor ds. administracyjnych: 

ANDRZEJ ŁYŻBICKI 
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