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"Uprowadzenie z seraju, 
- · W.A. Mozarta 

Premiera „Uprowadzenia z seraju" w 
wiedeńskim Burgteatrze w dniu 16 lipca 
1782 r. była prezentacją pierwszego w peł
ni dojrzałego scenicznego dzieła Mozarta. 
Przedstawienie odniosło sukces, towarzyszą
cy temu dziełu dotąd niezmiennie. Co praw
da cesarz Józef li orzekł, że „to nie było 
nic nadzwyczajnego", a, zwracając się już 
bezpośrednio do kompozytora zrobił nie 
najmądrzejszą uwagę: „„. za dużo nut". 
Mozart pokwitował to równie dowcipnie, 
jak uszczypliwie: „Gerade so viel N ot en 
a l s n o t i g i s t". 

,,Uprowadzenie z seraju", skomponowane 
do niemieckiego tekstu Gottlieba Stepha
nie'go - pamiętamy, że większość swych 
oper z „Weselem Figara", „Don Giovannim" 
i „Cosi fan tutte" komponował Mozart do 
tekstów włoskich . W „ Uprowadzeniu" za
stępował Mozart recytatywy partiami mó
wionymi. Była to więc, jak określa się u 
i;as od czasu Wojciecha Bogusławskiego -
sp 1 ew ogr a: Singspiel, naturalny owoc 
tak dla XVIII wieku ch arakterystycznego 
pr.ocesu demokratyzacji opery. Słuchacz 
mieszczański, nie znający wszechwładnie 
wtedy w operze panującego włoskiego, chciał 
wszystko co padało ze sceny rozumieć, aby 
następnie dobrze się bawić i właśnie na 
„Uprowadzeniu z seraju" Mozarta bawił się 
znakomicie. 

A słuchacz bardziej wybredny? Ten po
nadto dostrzegał, że kompozytor pozbawio
ny możliwości wypowiedzenia się również 
w usuniętych recytatywach, ograniczony do 
„zamkni ętych" form ar ii i duetów, kompen-

sował to sobie w szerokim i jakże kun
sztownym stosowaniu otwierających arie 
przygrywek orkiestrowych. Ponadto Mozart 
zwiększył rolę orkiestry przez powierzenie 
zwłaszcza instrumentom dętym drewnianym 
odpowiedzialnych partii, traktowanych -
chyba po raz pierwszy w tym gatunku twór
czości tak indywidualnie. Również i partie 
śpiewane przeznaczone zostały dla wyko
nawców władających swym kunsztem wręcz 
znakomicie. Potwierdziło się raz jeszcze, że 
Mozart tak łatwy do słuchania, jest w isto
cie taki trudny do wykonywania ... 

W operze komicznej, a tym bardziej w 
śpiewogrze trzeba wykazać się dużą dozą 
dobrze pojmowanego aktorstwa, być w mia
rę zabawnym, pamiętając jednak wciąż, że 
to Mozart, nawet w momentach najbardziej 
autentycznego humoru nigdy nie trywialny. 

Przed Mozartem niemieckie śpiewogry, a 
tym bardziej ich prototypy nie wznosiły się 
zbyt ambitnie na wyżyny artyzmu. Od 
„Uprowadzenia z seraju" Mozarta sytuacja 
zmieniła się zasadniczo. Zabawna, chwilami 
wręcz naiwna treść akcji nie skłaniała kom
pozytora do obniżania lotu . Zachował on też 
w swym „Uprowadzeniu" zupełnie świado
mie pewne cechy opery neapolitańskiej, jak 
choćby sceny zespołowe, stanowiące dotąd 
wyłączną domenę opery seria. Partie solo
we zostały wzbogacone i traktowane po 
wirtuozowsku, bez zatracania ich wyrazu. 
Pojawiają się więc arie o określonym cha
rakterze, jak ,aria cierpienia", „aria tęskno
ty". Dodatkową atrakcją muzyki „Uprowa
dzenia" jest przebijający tu i ówdzie -
oczywiście z przymrużeniem oka - „turec
ki" charakter muzyki. Po wiedeńskiej wik
torii króla Jana III w 1683 r„ przestano w 
Wiedniu bać się Turków. Zapanowała też 
moda na tureckie tematy, w których pod-



śmiewano się z haremów, sera1ow, baszów, 
eunuchów i tureckich strojów. W „Uprowa
dzeniu·• miłosne arie pary amantów, jak i 
zdecydowanie komiczne basowe arie baszy, 
to klejnoty muzyczne najczystszej wody. 

„Uprowadzenie z seraju" stanowi w ope
rowej twórczości ::viozarta kamień milowy. 
Od powstania t j śpiewogry jego operowa 
hnia twórcza pnie się wciąż w górę. 

Henryk Swolkień 

Treść opery 

Akt I 

Turecki basza Selim zakupił troje porwa
nych przez korsarzy Europejczyków: hisz
pańską damę z wysokiego rodu - Konstan
cję, jej angielską pokojówkę - Blondę 
i Pedrilla, który służył narzeczonemu Kon
stancji Belmontowi. Belmonte - młody 
szlachcic z niemiernie wpływowej hiszpań
skiej rodziny Lostados, szuka ukochanej 
bezskutecznie, w końcu udaje mu się dowie
dzieć, że wszyscy troje porwani przez kor
sarzy, przebywają na małej, niedostępnej 
wysepce w pałacu baszy Selima . Udaje się 
zatem na wyspę i teraz - u bram pałacu 
baszy marzy już, że wkrótce ujrzy ukocha 
ną (aria „Hier soll ich dich denn sehen") . 
Na razie spotyka tylko gburowatego po
dejrzliwego Osmina, zarządzającego dobra
mi baszy, który ani myśli wpuścić obcego 
do pałacu (duet „Verwiinscht seist du - Was 
Henker lasst"). Pierwsza próba nie powiodła 

l 

się Belmonte musi wycofać się. Tymczasem 
pojawia się jego dawny służący, Pedrillo, 
nienawidzący szczerze Osmina już choćby 
z powodu jego zalotów do Blondy. Osmin 
korzysta ze swej przewagi, jaką daje mu 
władza i obrzuca Pedrilla grubiańskimi obel
gami (aria „Solche hergelauf'ne Laffen"). 
Belmont jednak nie daj tak łatwo za wy
graną i powraca ponownie pod bramy pa
łacu. Tym razem spotyka Pedrilla, który z 
rozrzewnieniem wita dawnego swego pana. 
Belmonte dowiaduje się od niego, że basza 
zakochany jest bez pamięci w Konstancji, 
ona jednak nie zapomniała swego narzeczo
nego pomimo długiej rozłąki i opiera się sta
nowczo namiętności Selima. To uszczęśliwia 
Belmo ta, który tym bardziej nie może do
czekać się spotkania z narzeczoną (aria „O 
wie angstlich". Na razie jednak musi ukry
wać się, bowiem przybywa basza z Konstan
cją, otoczony janczarami. Selim ponawia 
swe miłosne błagania, Konstancja jest wciąż 

iewzruszona: kochała kiedyś - wyznaje 
mężczyzn ę, z którym rozłączył ją los i nie 
zapomni go nigdy (aria „Ach ich liebte"). 
Po odejściu Konstancji Pedrillo wprowadza 
Belmonta przedstawiając jako słynnego bu
downiczego, który doskonalił swą wiedzę we 
Włoszech . Basza Selim znany jest ze swej 
pasji do architektury, wita więc nieznajo
mego z zadowoleniem i zaprasza do pałacu. 
Osmin zastępu j e drogę Belmontowi i grozi 
biciem nie słyszał bowiem o zaproszeniu 
baszy, P edrillo i Belmonte drwią teraz z je
go gniewu (tercet „Marsch, marsch"). Kon
stancja rozmyśla nad swym smutnym lo
sem, nad zgasłymi marzeniami, które snuła 
wspólnie z ukochanym Belmontem (aria 
, Traurigkeit ward mir zum Loose"). Rezo
lutna Blonda poucza tymczasem Osmina, 
jak powinien traktować kobietę z Europy: 
nic tu nie pomogą groźby i rozkazy, jeśli 



pragnie zyskać jej wzajemnosc mus~ uj~ć 
ją czułością, dobrocią i pochlebstwami tana 
,Durch Zartlichkeit und Schmeicheln"). 

Wykpiony Osmin obawia się, że sprytna 
dziewczyna zbuntuje wszystkie niewolnice 
w haremie, Blonda zaś znudzona jego zalo 
tami, wygania go w końcu bezceremonial
nie (duet „Ich gehe-0 pack dich"). Basz~ 
przypomina Konstancji, i ż mija oto ostatm 
dzień, jaki pozostawił jej do namysłu, g?y 
to nie skutkuje posuwa się nawet do grozb. 
Konstancja dumnie odrzuca jego błagania 
1 groźby - wszystkie męki świata nie zmu
szą jej do ległości (aria „Martern alier Ar
ten"). W ogrodzie Pedrillo spotyka Blondę, 
mówi jej o przybyciu Belmonta i wtajem
nicza w plany ucieczki. Blonda daje wvraz 
swej radości (aria „Welche Wonne") i śpie
szy do Konstancji, by poci eszyć ją w jej 
strapieniach. Pedrillo dodaje sobie odwagi 
przed spotkaniem z Osminem (aria „Frisch 
zum Kampfe"). Zna słabość Turka do zaka 
zanych przez Mahometa napojów toteż pro
ponuje mu butelkę znakomitego, cypryj
kiego wina (duet „Vivat Bacchus"). Pijany 
Osmin zasypia a w ogrodzie spotykają się 
obie zakochane pary Konstancja i Belmon 
te oraz Blonda i Pedrillo. Radość Belmonta 
mąci tylko podejrzenie, że może Konstanc~a 
nie dochowała mu wiary, swemu panu wt©
ruje zazdrosny o Blondę Pedrillo. Obie p~
nie z oburzeniem odrzuca ·ą podobne podeJ
rzenie, zakochani godzą się i wszyscy czwo
ro marzą o szczęśliwej przyszłości (kwartet 
.. Ach Belmonte, ach m in Leben"). 

Akt II 

Belmonte rozmarzony urokiem nocy daje 
wyraz swemu szczęściu - oto po długiej 
tęsknocie nastała dla niego wreszcie radość 

(aria „Wenn der Freude Thranen"). Zbliża 
się północ, P edrillo daje znak do uciecz
ki śpiewając uroczą serenadę („Im Mohren
land''). Obie damy opuszczają seraj, hałas 
budzi jednak Osmina, który zdążył tymcza
sem całki.em wytrzeźwieć. Zbiegowie zostają 
ujęci, Osmin triumfuje) aria „O! Wie will 
ich triumphieren"). Belmonte proponuje ba
szy. aby zwrócił wolność jemu, Konstancji 
i służącym w zamian za hojny okup, który 
chętn i e zapłaci jego bogata, wpływowa ro
dzina Lostados. Basza jest poruszony brzmie
niem tego nazwiska, okazuje się, że ojciec 
Belmonta jest śmiertelnym wrogiem baszy, 
skrzywdził go kiedyś i upokorzył, odbiera 
jąc narzeczoną i majątek. Belmonte i Kon 
stancja odważnie przyjmują wizję rychłej, 
zapewne okrutnej śmierci. Basza nie chce 
jednak zachować się w taki sam sposób, jak 
jego śmiertelny wróg - wspaniałomyśln i e 
zwraca wolność wszystkim czworgu i r ezy
gnuje z myśli o zemście. Ten niebywały akt 
łaski wprawia w podziw wszystkich obec
nych. jedynie Osmin daje wyraz swe] 
wściekłości: utracił Blondę i nie udało mu 
się zemścić. 
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