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SEWILLA. MAIAGUENA 

Patio za kratą pozłacaną, 

A ty w nim lańczysz malaguern; . 
Pepita? Inez? zy Juana'? 
· 1ę ci, la Bella, pozdrowienie . 

Patio drzewami ocienione, 
Pod Lobą marmur płyt. antyczny. 
Przy dźwi~kach muzyld sthunioncj 
Rozlega si Lwój krok ryi.miczny. 

St.runy potrąca nieznuż nie 
R -ka wytrawna i uczona„. 
Ach, tak tańczyła malagn n 
Inez? Czy Carmen? Czy Ramona. 

Fajansów maurctań ki h płyty 
Barwiły ciebie na niebie ko, 
I ust.rojona w le błękity 
Byłaś mi żywą arabeską 

A kiedy wonie pomarańczy 
Wypeb:ti.ą palio war twą zbitą, 
B\Cdzie z powolniej, senniej Uuiczyć ... 
Wi~c Izabello czy onchito -

J śli 1.\: kratę p złacaną 
Sfor nj<; r~ką niecierpliwą, 
PmYiedz, Dolores zy Juano, 

zy zechcesz ze mną być szcz~ 'liwą? 

/S:rma11owski. Pisma literackie, red. Teresa Chyli1iska. PWM 1989! 
· Dr::.eworyt Morii His::.pa1iskiej-Neu111am1. 



NAJWAŻNIEJSZA 
JEST PRAWDA SCJENICJZNA 

Rovtzowa z Wiesławem Ochmatzem. 

- Pmiskie profesje to: iniynier-ceramik, malarz, .śpiewak i reżvser. 
Co łączy te cztery płaszczyzny d~iala1/ artystycznych? · 

- Bardw dużo . Po prostu j eżeli ktoś nic ma zmysłu technicznego 
-na scenie nie da sobie rady zdekoracjami,jcżeli ktoś nie je t malarzem -
będzie mu trudno wyobrazić sobie scenografię. jeżel i ktoś nie jest 
śpiewakiem to tak ustawi artystów, woich kolegów, że nie będą mieli 
kontaktu ani 7 dyrygentem ani z publiczno 'cią. Moja sytuacja je. t więc 
szczęśliwą syLUacją . A poza tym mając studia techniczne jest ię bardzo 
krytycznym w stosunku do tego co si ę robi. I co najważniejsze -
analitycznym, bo w śpiewie to jest bardzo ważna rzecz by umieć 
zanalizować dlaczego coś je t taka nie inaczej . W reży. eriiJe t lo jeszcze 
ważniejsze : trzeba się z~ tanowić dlaczeg kto. wykonuje na cenie 
akurat takie a nie inne działania. 

- Często słyszymy wypowiedzi, że opera jest sztuką trudną, 
niezrozumiałą dla wielu; widownie teatró~v operowych, poza 
premierami, nie zawsze pełne są melomanów chcących po raz 
kolejny przeżywać losy znanych im bohaterów. 

• Myślę , że bardzo wiele złego narobiono operze chcąc za wsze l ką cenę 

zrobić z niej tzw. "widowiska w<;pólczesne". Niewątpliwie je t to dosyć 
trudny materiał, więc bardzo ważną kwestią taje się to w jaki sposób 
opera jest podana publiczności. Widowisko oper we jest bezwzględnie 
najpiękniejszym widowiskiem na świecie dlatego, że tu przenikają się 
wszystk ie elementy sztuki : archi tektura, rzeiba, malarstwo. aktorstwo, 
balet, muzyka i śpiew, który jest zjawiskiem zupełnie niepraw
dopodobnym . AJe dzieło napisane jest np. pod koniec XIX wieku, 
historie w libretcie są takie jaki są i próba przetłumaczenia tego na 
współczesny język, jest sprawą dość trudną. Moż.na pope łnić wiele 
błędów, sztuczna ci . p. fakt, że Cavaradosi wy Ląpi w dżinsach nie 
wiadczy o tym, że to jest w pólczesn przedstawienie. To jest po prostu 
g łupi pomysł . Poza tym reży erzy cz~sto wyszukują rzeczy, których 
w ogóle nie ma w materiale muzycznym. Przychodzą i mówią: pro zę 
pana ja wyreżyseruję tę operę, ja mam pomy ł, . wietny pomysł na ro i .... 
Pomysł na operę mi al j uż np. Ro .. ini, miał Moniuszko. Te dzieła trzeba 
po prostu zrealizować . Informacje jak Lo zrobić zawarte są na kartach 
party tur. Np. u Mozarta w "Don Giovannim" jest informacja. że Elwira 
odchodzi; ale gdzie i jak - tego nie ma. I to jest zadanie dla reżys ra, żeby 
z tych jego informacji. z tej wspanialej muzyki złożyć logiczną calość, 

WIESŁAW OCHMAN - inscenizacja i reżyseria 

która by \\ idzów przekonała, · e ten dramat, który tam się rozegrał, ta 
dramma gioco o. miała sens. Jeżeli my robimy "Don Giovanniego" 
i robimy go w sposób współczesny. tzn. przenosimy go do naszych 
czao;ów a rezyser umieszcza akcję np. na dworcu kolejowym, 
czy w podziemiach metra. czy w opuszczonej fabryce. bo i taki może 
mieć pomysł. to wó czaI upada sprawa fakm. że uwi dzenie kobiety 
bylo czym' nadzwyczajnym i karygodnym. bo obecna sytuacja jes1i 
chodzi o sprawy uwodzenia jest dosyć Juina. prawda? Wobec Lego my, w 
naszej inscenizacji szukamy jakiegoś uniwersalnego języka, żeby ludzie 
zorientowali się . że akcja nie dzieje się teraz i że w owych czasach, 



dawnych czasach la.kie zachowanie jak D n Giovanniego było naganne. 
Mozart napisal w paniałą muzykę. da Ponte - świetne libretto, 

ale w starczy przeczytać Jego p mięrniki by z rie ntować się jak 
burz liwym było tamto życie a j ak , tonowane libretto ma pera. 
Pewn ie. ą w niej w pa ni a łe haraktcry np . Donna Elwira. 
Ni m przystąpiłem d pracy nad tą operą przeczytałem listy Mozart.a, 
pamięt nik i Da Pont całą l i tcralurę związaną z "Don Giovannim" 
i doszedłem do wniosku, że to jakie charaktery są pokazane, 
wynika z muzyk i. My staramy się to konsekwentnie prezentowa . 
lnaczej przecież zachowuje się kobieta . która ma w tytule i herb 
i szlach ctwo, inaczej mieszczka, a jeszcze inaczej zachowuje się 

dziewczyna, która jest piękna , ale je t ze wsi. 

·A więc Pwl kie stanowisko w kwestii reżyserii operowej to wiernie 
odczytać dzieło. 

• Oczywiście. że tak. Udziwniać można bardz szybko. Natychmiast 
mogę wymyśl i frapującą sytuację. Np. wchodzi Leporell a na nim 
okrakiem jedzie D n G io anni. Bawi ą ię, prawda? Je t t zabawa. 
Tego nikt do t j pory nie zr bił . Ale to jest wariactwo. Brałem udz i ał 

w tak.ich przedstawieniach, że czło iek Linagal ię 1e sobą żeby wyjść 
na scenę, bo by ł y to bzdury. Poza lym co inncg gd się in:cenizuje 
i mów i: niech pan stanie z lewej strony i odśp iewa, a co innego jeże li 

buduje ię charaktery. o j st j uż zupe łn ie inna praca. Rozróżn i am 
inscenizacj od reżyseri i . Prac walem po kierunki m znakomitych 
reżyserów takich j ak: Dexter, Friedrich. Everding, Ponell eh rmm, 
Fischer„. oni wszyscy w jakiś posób bud wal i po tać - a ro je t 
podstawa. Trzeba pokaza to co chc i ał kompozytor prz kazać i to jak 
najwierniej , b j żeli ktoś chce przed tawi głównie swój pomy I, 
to nie h napi ze nową operę. 

· Wielokrotnie fpiewał Pan partię Don Ott 1via brał udział 
w różnych inscenizacjach, jak te dofwiadczenia wpływqjq 

na pracę w teatrze w Bytomiu? 

· Mówiąc szczerze brałem udział w trzech inscenizacjach i właśnie 
te nielogiczne momenty spędza.ty mi sen z powiek. Cały Qas 
zastanawiałem się dlacze0 0 tak jest, bo są w "Don G iovannim" 
momenty powiedzmy nielogiczn . Ale w woj j pracy reży erskiej, 
a przygotowywałem się do niej wi le miesięcy studiując wyciąg. 

za tanawiając s ię nad każdą sytu acją, z Dudą Graczem nad dekoracjami . 
Starałem s ię podążając za muzyką wyobrażać sobie konkretne sytuacje; 
bo to muzyka jest kluczem do ustawienia scen, widzenia postaci. 
Doszedłem do pewnych rozwi ązań, z których jestem zadowolony. 
Wąt pl iwo ści , które m i a łem po tam tych inscenizacj ach, nawet 
z wielk imi reżyserami, tu udało mi się wyjaśn i ć. Udał mi i stworzyć 

jakiś logiczny ci<ig wydarzeń . Jest to bardzo ważne, bo skoro napisane 
jest, że to dramma gio so, to nikt nie powin ien za bardzo płakać 
na takim przedstawien iu - raczej się zastanowić. 

JERZY DUDA GRACZ - scenografia 

• Od ponad 30 lat występuje Pan na. cenach .\'wiata. Na swój debiut 
reżyserski wybrał Pan operę Mozarta "Don Giovanni". 
Co -:.decydowało o wybor;:,e? 

·Mam kilka ulubionych oper. Pierw. zych pięć wymieniłbym od razu: 
"Don Giovanni". "Borys Godunow". "Cavaleria Rusticana", "Pajace", 
"Tosca". Spośród nich "Don Giovanni" jest czymś nadzwyczajnym, 
dlatego, bo pomimo że Mozart zrobił bardzo du..lo zmian (np. dekoracji) 
marny tu fru cynujące, niezwykłe , świetnie napisane libretto: recitativy są 
rewelacyj ne, a poza tym ta ogromna różnorodność. Dlatego od po zątku 



ta ope1a umie fas.:ynowala W Anglii miałem bardLo grzeczne 
przed!.tawienie; bardzo mądre , ale nic było w nim szczególneoo 
dowcipu. W Hamburgu było wielkie prtedstawienie, ale bliis~e 
dramato'ń i Mnie. ię wydaje. że tutaj jest to ta dramma giocoso, w której 
dzieją się rzeczy, 1-Lóre w elekcie tloprowadnją do pochłon ięcia 
Don Giovannieg przez piekielne czeluście, ale t nie je t aż taka 
straszna tragedia. My lę, że nie je ·t to też m ralitet, choć na końcu 
śpiewają. że tego, ktory źle 1yni, spotyka zasłużona kara. Jest to raczej 
podsumowanie tego co się działo. Gdybym miał inne możliwości 

techniczne kilka rzeczy zrobiłbym inaczej . Bytomsk ·cena nie ma 
zapadni. sceny obrotowej. nic ma ". zuflad ". je. t t scem1 niewielka, 
piękna bombonierka, w sam raL wla ' nie d opery Mozarta. 
A tutaj mamy wiele Lmian tlekoraLji a więc warunki te hniczne 
każą stwarzać nowe r l'-"ią1ania, inspirują d pewnych pomys łów 
insct:nizacyjnych, choi.'. stanowi t utrudnienie dla reżysera. 

Kiedy pracowalem Jaku śpiewak z w1elki m1 reżyseram i , 
zaw ·ze zostawałem na . cenie do końca, śl dzi łem ich pracę, am 
proponowałem pewne r związan i a, pytalem dlac1ego mam wykonać 

takie a nie inne d1ialania sceniczne. bo każde ludzkie działan i e, 

każdy ruch musi mieć \WOj<l przyczynę. To nie jest tak, że człow iek idzie 
tu a me tam, bo rezyser tak kazal : to musi mieć logiczny ens. 
Tak pracujemy właśnie w Bylomiu. Przypominam obie jak kiedyś 

pos.tedłem do reklora Tadeusza Łomn ick iego i powiedz i ałem , 

że chciałbym rozpoC?ąc ~ludia reżyser kie. On odpowied ział , 

że i.tudiująl reży ·eńę bi;dę w iedzial : jak i dla ze go, nalomiru;t nikt mnie 
nie nau zy wyobralni. kt ·,q mam. Reiyser mu. i mieć wyobrain ię . 

Ty jest's malarzcm - powicd11ał - tego i nii-.t nie z.abierze:>"Po drugie : 
ma L meprawdopo<lobne doświadczenie sceniczne na najw iększych 

scenach fa iata Tu nauuy z '>ię teorii, a teońa może Ci zamlnąć oczy. 
Zdecydowanie odradi:rl rn1 studia. Ocąwi 'cie chodziłem na wolne 
wykłady w Hamburgu. opracowywałem wyciagi, dyskutowałem 

z reżyserami . My~'lę, że rezy. ena to kwestia wyobraźn i . 

- We wspri/c~e nym teatrze operowym na scenie występuje §piew 1k -
aktor. Jak Pana zdaniem mo.:.e układać się współpraca dwóch 
silnych osobowo.{ci artystyc:.nych reży era i §piewaka? 

- Wiem z doświadczenia, że wymagunia trzeba d tosować do możl iwości 

danej soby. ObserlńuJę pilnie tych utalentowanych. sympatycznych 
ludzi. ~d każd go żądam czegoś innego. bo są ludzie. którzy nie są 
w stame pewny h r.teczy zrobić i gw~cenie ich osobow i do niczego 
nie prowadzi - przedstawienii:: taje s'ię wówczas sztuczne, zama.zane, 
bo 0111 naśladują. a ja chcę, ieby oni byli . Jeżeli ja mam np. dwie świetne 

Elwiry. ale każda jest trochę inna, to od obu żądam pewnego 
elementu w grze aktorskiej, który one obydwie znakomicie spe ł n i ają 

zachowując swoją o, obowość . Jeże l i Don Giovann i jeden j t taki, 
a drugi inny. to ja mogę poprowadzić jednego jako, nazwijmy 
to tak. ukryty symbol seksu, za' drugi będzie defi nitywnie typem 
podrywacza - ale za każdym razem obydwaj są prawdziwi. Mam dwóch 
Leporellów, każdy jest tro z.kę inny, sytuacje Lakie same, a le ja od 

TADEUSZ SERAFIN - kierownictwo muzyczne 

każdego z nich czego innego wymagam. Robię tak dlatego .. ie dobrze 
wiem, iż jeżeli cz.łowiekowi stawia się jakieś wymagania 1 on nie jest 
\\ st.ame ich spełni~. zrealizować . to występują wewnętrzne opory. 
Śpiewak się peszy. nic panuęta, aja pr.lecieżjestem po ich stronie. bo sam 
jestem śpiewakiem . Wychodząc na scenę oni mu zą czuć się absolutnie 
pewni i mieć świadomość. że ten spektakl bez nich się nie uda i oni 
faktycznie go robią. Robią tu w Bytomiu znakomicie. Jestem 
zaskoczony. b ja troch skomplikowałem przedstawienie. Oni muszą 
grać. To nic jest tak, że ktoś wyjdzie i zaśpiewa. Śpiewają po włosku 
\\ 7\\ i11. u / t) 111 publiczność po ich zachowaniu musi wiedzieć o co 



chod7i, jakie 1.wiązki psychologiczne między tymi ludźmi isLnieją, 

zachodzą. 

- Dlaczego debiut reżyserski, przy takich doświadczeniach, 
następuje dopiero tera-? 

- Wiele koncertów w kraju, za granicą. przedstawienia w tanach 
Zjednoczonych. recital i aukcja obrazów w Nowym Jorku na rzecz 
Swwarzyszenia Częstochowa; kalendarz wypełniony przed realizacją 
"Don Giovanniego" i po premierze także. 

Chciałem zadebiutować jako reżyser wla.foie w Operze Śląskiej 
w B tomiu, bo tej operze dużo zawdzięczam. Ta opera zadecydowała. 
że ja w ogóle zostałem w teatrze operowym. Opieka kolegów, 
życzliwość ludzi teatru, sympatia publ iczno. ci spowodowały, że nie 
zostałem na przykład profesorem ĄGH. ie żałuję wyboru. JesL tyle 
wybi tnych Leatrów. a ja mogę śmiało powiedzieć gdy pytają mnie 
na całym świecie, który teatr je. c moim ulubionym, zawsze odpowiadam: 
Ten w ByLomiu. CzęsLo pyLający nie wiedzą. gdzie to jest. więc im 
wyj~śniam, ale to co powiedziaJem, mogę ?awsze potwierdz ić L czystym 
sumieniem. 

- W Polsce ostatnimi laty - "Don Giovanni" jest bardzo chętnie 
realizowany. Oberniejest w stałym repertuarze w pięciu tea1rach. 

· To świetny materiał porównawczy. My chcemy uszanować Mozarta, 
aktorów, scenę i teatr operowy. Dziwolągi można robić, najtrudniej jest 
zrea li zować, stworzyć przedstawieni logiczne i prawdziwe. 
Najwa.i:niejsta jest prawda sceniczna. dziwniać można wszy Lko, 
choćby w parku przed pałacem - można tam zrobić bal nudystów .. . Ale to 
jesL niepotrzebne, to łatwizna, prosLacLwo.. . Ludzie powinni uwierzyć 
w to co dzieje się na cen ie. To jest nasze 1adan ie. 

- Rozpoczynając próby .:: -:,espołem podjął się Pan przeka:ania im 
takte swej bogatej wiedzy o -::.awodzie. A więc można by 11a:wać 
Pwi kq pracę nad reali:mją "Don Giova11ier:o" wspaniałym 
kursem mistrzvwskim. 

- Miałem szczęście do wspaniałych pedagów. Tera7 chcę Lę wiedzę 
przekazać, nie chcę jej zaLrzymywać dla siebie. Bardzo cenię wysiłek 
zespoł u , darzę go ogromną sympatią. to w wiekszośc i młodz i ludzie. 
Szkoła muzyczna nauczy bardzo wiele, ale nie zastąpi sceny. prakLyki. 
Trzeba wiedzieć jak się wyc i ąga zpadę, w którą sLronę . ię bcjrzcć, 
obrócić, jak stanąć, hod1ić na scenie. I ja Lo staram s i ę przekazać 

na próbach. Ze p I przyjmuje to znakomicie. Je Lem bardzo zadowolony 
ze współpracy. Trzeba kochać ludzi, wierzyć im. Ja wierzę, że oni mają 
w sobie coś własnego do przekazania, pozostaje kwestia posobu 
dotarc ia do tego. Jedna metoda. która jest moim zdaniem fatalna, 
to krzyk. A reży erzy krzyczą z reguły i traktują artystów jak prLedrnioty. 
To jest wyjątkowy typ chamstwa artystycznego. Trzeba mieć 

JAROSŁAW ŚWITAŁA - choreografia 

cierpliwość . Widzę teraz jak narasLa w zespole wykonawców 
św iadomość aktorska. świadomość bycia na scenic. a to jest bardzo 
ważne . Nie przyszedłem tu robić porządku. Jestem ich przyjacielem, 
który trochę więcej od nich wie o zaw dzie . Tak.że pracownic i zespoły 
techniczne są znakomite. Rady. zaangażowanie tych ludzi, niezwykle 
obie cenię . Opera to jest pewne nierealne zjawisko. które powinno · ię 

tak realnie prz dstawiać, żeb ludzie uwierzyli. że to jest prawda. 

- Dziękuję :::a rozmowę. która mia/a miejsce 1w miesiąc przed premierą. 

Rozmowę przygotowa ła GRAŻYNA BREWIŃSKA. 



TREŚĆ LIBRETTA 

AKTi 
Scena 1 - c"-.l •li co się zdarzyło w sypialni Donny A1111y? 

oc. Pm:dmicście Sewilli. Prled bramą pałacu Komandora sloi na 
slraiy Lcporell\l. wiemy sługa Don Giovanniego. Oczekując na swego pana, 
skari) si<, na zły los, który związał go z człowiekiem tak wyuzdanym 
1 b1.: zw1głędnym . Tera? zakradł się do sypialni Donny Anny przebrany za jej 
nar ll:CZOnl!go Don Ottavia. Jej ojc iec, sędziwy Komandor, usiłuje Latrzymać 
intnua. Po króLJ...1e1 walce ginie. Nierozpoznany Don Giovanni ucieka wraz 
z Lcp.m:llcm. Don Ottavio, który zjawił . ie z odsieczą za pól.no, przyrzeka 
rozpacl'ajiJceJ Donnie Annie znale:tć mordercę i pomścić śmierć jej ojca. 

Scena 2 - co i zjakim skutkiem wymawia Leporello swemu pa Tiu? 

Poranek. . Uliczka w Sewilli. Leporello wymawia swemu panu 
liczn • niegmJ/iwości. gdy Don Giovanni obmyśla nowy p dbój milo ny. 
Nauchod1i Donna l::Jwira. rozpaczająca po zdradLic kochanka, który nie 
dotr1y mal l>bietni.:y małżeństwa. Don Giovanni by! juł gotów zaj ąć się 
porzucon4 damą leci rozpoznał w niej wla. ną ofiarę. P Lostawia ją 
I Lepordlem J...tory w uobrej wierze. chcąc ją t.raLić do Don Giovanniego, 
wyl1c1a v. sł) nncj arii cały katalog uwiedzionych prtel niego kocha nek. 
Wzgard tona Donna Elwira poprzysięga zemstę. 

Scena J • c;:y podstępny Don Giovanni uwiedzie pannę młodą? 

Ulicq przeciąga weselny orszak wie 'niaków. Don Giovann i jest 
p d ~ rai:cnt m w·ody młodziutkiej Zerliny. Z my ·1c1 o uwiedzeniu panny 
młodej zapras1a we~elników do wego pałacu. Pomimo oporu 
nanc:c10ncgo Zerliny - Masetta, orszak podąża za Leporellem na ucztę . 

yw:.iqir komplikuje pojawienie się Donny Elwiry, która ostrzega 
d7icwczynę przed podstępnym Don Giovannim. adchodL.1 rówmeż Donna 
Anna t Don ttavio, którzy nie bacząc na o trzeżenia Donny Elwiry 
na1'.laniają Don Giovanniego do pomocy w ujęciu zabójcy Komandora. 
Don Giovanni. który tłumaczy oskarżenia Donny Elwiry jej obłędem , 

zost<ijc Jednak rozpoznany przez Donnę Annę jako morderca jej ~ca. 

Scena -I· czyli co się nagle okaże na balu po zdjęciu masek? 

W ogrodzie Massetto czyni Zerlinie wyr1uty, że przyjmuje umizgi 
Dim Gi l\'annicgo, który nie bacząc na podejrzliwego Masetta zaleca się 
coraz jawniej do Zerliny. W ogrodach Don Giovannego pojawiają się też 
3 postacie w masJ...ach : Donna Anna, Donna Elwira i Don Ottavio. 
Ll'porello zabawia zazdrosnego Masetta. W tym czasie Don Giovanni 
zni1'.a / Zerliną . Jej rozpaczliwy krzyk przerywa zabawę. Zdema kowanemu 
Don Giovanniemu i tym razem sprzyja los . Uchodzi bezkarnie. 

AKT ll 
Scena 5 -pobity narzeczony przez 11iedoszłe1:0 uwodziciela! 

lica w Sewilli . Laporello ma już dość tak. ucią71iwej 

i niebezpieczn j służby. łec7 daje się skusić wyż zą zapłnlq . Zgadza się też na 
zam i anę troju. to Don Giovanni dostrzegł urocz<1 poJ...ojówkę Donny 
Elwiry. do której nmicrza dostać się w przebramu swego . ługi. 
Trwa komedia pomy łek . Donna Elwira pod wrażeniem zapewnień 

Don Giovanniego nie podejrzewa. że niestały kochanek pozostawił j<1 
z Laporellem przebranym za swego pana. On sam natomiast . udając 
własnego sługę. próbuje uwie:tć pokojówkę. którą urzeka miłosną halladą. 

Gdy niespodzianie pojawia się grupa wie . niaJ...ów. poszukująca 
Don Giovanniego aby go ukarać. on nasyła ich na Laporclla. a sam w jeg 
przehr· niu osobi~cie załatwia porachunki z Masettem. 

Scena 6 - kto jest bm, czyli Leporello przebrany za swego pana'! 

Mur cmentarny. Zniecierpliwiony Don Ottavio pyta Donnę Annę. 
dlaczego kolejny raz odkłada termin ich ~lubu . Donna Anna wyjafoia 
narzeczonemu powody dla których obecnie ich Lwiązek jest niemożliwy. 

Udają się do grobu Komandora. Leporello. J...córy nadal odgrywa wła<;nego 
pana, nie mo7e oderwać się od Donny Elwiry i d0Lr1c.: do miejsca 
na cmentarz"u gdzie umówił się na spot1'.anic z Don Giovannim. 
Niespodziewanie drogę za.'\tepują mu Donna Anna i Don Ottavio. którzy 
s kładal i kwiaty na grobie Komandora oraz Zerhna i Masello,poszukujący 
Don Giovann iego aby zemścić się la upokorzenia Zerliny onu Laporella za 
pobic ie Masetta. Nie w iedzą. że prtyczyną ich nieszczę ć jest wyłącznie 
Don Giovanni. Osaczony Laporello wyjawia całą tajemnicę i przebiegłość 
swego pana. 

Scena 7 - morderca na cmentarzu zaprasza swą ofiarę na ucztę! 

Don Giovan ni i jego . ługa spotykają się na cmentarw w pob l iżu 

posągu K mandora . Lepor llo, który mógł ostatnią przygodę pr'Ypłacić 
życ i em, skar7y się na swój los. Wzhudza to we~ołość Don Giovanniego. 
który glofoo śmieje s i ę z przygody swego . ługi. RoLlega się głos 

Komandora. Zuchwały Don Giovanni nawet w tym miejscu nic cofa się 
przed b l uźnierstwem i nakazuje słudze by zaprosił w jego imien iu posąg 
Komandora do swego pałacu na ucztę . PrLerażony Laporello dostrzega 
skinienie głowy kamiennej postaci - Lnak. ż zaproszenie 70~talo przyjęte. 

Scena 8 - czy Don Giovanni uniknie piekielnych czelu.fri? 

Komnata w pałacu Don Giovanniego. Prly zastawionym stole 
butny i p wny siebie D n Giovanni ucztuje. Nie wuu. za go pro<ba Donny 
Elwiry która postanowi ła wstąpić do klasztoru. lec7 chce przedtem nakłonić 
do skruchy wiaro! mnego kochanka. Cyniczny Don G iovanni drwi z jej 
ostrzeżeń , niezdolny do pokuty i zmiany dotychczasowego życia . awet 
wizyta Komandora nie przeraża i nie odmienia zatwardziałego w py ze 
liber1yna. Don G iovann i odrzuca ostatnią szansę duchowej przemiany i b z 
wahan ia podaje dloń po. taci z zaświatów. by runąć w piekielne czeluście. 
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JERZY DUDA GRACZ -\lkicdo projektu k.o\tiumu DON GIOVANNLEGO. 

To wszystko z miło ci. 
Kto jednej tylko pozostaje wiernym . 
wobec innych jest okrutny. 

DO GIOVANNI: Ja. który w piersi no zę 
tak bezgraniczne uczucie. 
kocham je wszystkie: 
kobiety zaś. nie pojmując tego. 
moją dobroć\\. rodzonq 1w<1 oszustwem. 

'. 
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JERZY DUDA GRACZ - Slkic do projektu kostiumu DON Y ANNY 

DONNA ANNA: 

Milcząc zbliża s ię do mnie, 
chce mnie objąć wyrwać się próbuję , 

on mocniej śc iska; krzyczę: 

nikt nie nad hodzi. 
Jedną ręką próbuje zatkać mi usta, 
a drugą chwyta tak mocno, 
że zda mi s ię, iż jestem pokonaną. 
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JERZY DUDA GRACZ - sLkic do projektu kostiumu DO NY ELWlRY. 

Ach, kt mi powie, 
gdzie jest ten okrutnik, 
którego ku swej hańb ie pokochałam. 

DONNA ELWIRA: który nie dochował mi wiary? 
Ach, jeśli odnajdę niegodziwca, 
a on nie wróci do mnie, 
chcę go bez l itośnie zniszczyć, 
chcę wyrwać mu serc . 

,• 
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JERZY D DAGR CZ - sLkic <lo projektu kosi1umu LEPORELLA 

LEPORELLO: 

Nie przejmujcie się~ 
nie jesteście. nie byłyście 1 nie bęJLiec1e 
ani pierwszą. ani o-.Latni<t: 
spójrzcie na tę nicmalą ks1ązkę : 
pełna jest imion jego ukochanych. 
Każda wieś. każde miasteczko. 
każdy kraj jest świadkiem 
jego kobiecych prągód . 

l ylal) t przekJadu librclla 
- "DON GIOVA NIEGO" ANNY KSIĘŻOPOLSKlł:J 



MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA 

DON JUAN 
IDONAANNA 

Zosi Unrużynie 

Don Juanie, pielmy Don Juanie! 
Kobiet znawco wspaniały i panie! 
Czyś ty oślepł czyś może oszalał'? 

Przeoczyłeś w bezmyślnym rozpędzie 
gołębicę, jakiej już nie będzi , 
szczęście samo w koronkowych szalach! 

Wło kich madonn miałeś trzysta dziewięć, 
w Anglii dv.;'ieście trzydzieści pi~ dziewi , 
w Turcji hamun czterdzieści bez jednej. 

Mimizit.a, Zerlina Paquita, 
któż by długą tę litanię odczytał? 
Wśród nich Anny szukałeś bezwiednie. 

Z ust czyniłeś niezamknięte rany, 
purpurowe, rude i różan , 
mdlejąc wsparte na zębów diamencie ... 

Don Juanie! każdy może przysiąc, 
że ich miałeś w Hiszpanii nad lysiąc, 
więcej kobiet niż gwiazd w firmamencie! ... 

Lo łaskawie patrzył na twe dzieła. 
Grzechów twoich lekkość go ujęła. 
Wiódł ·ię w kwiatach ku prawdzie porannej. 

Le z spojrzałeś, nie widząc, klo ona. 
Przeszł ś obok, biorąc ją w ramiona, 
przeszł ś obok 1 ięlmcj dony Anny. 

Dona Anna, jak anieli rąjscy 
,y ercu twoim nic przeczuła zdrajcy. 
Dar infantki rzuciła ci: życie . 

Więc gładził ś ją ręką iskrową, 

powlarząjąc j j to, słowo w słowo, 
co m6wiłcś Zcrlinic, Pasquici ". 

Dofia Anna - lo turkawka złota, 
przytulona do piersi żywota ... 
Primavera · i dotąd nicZ)ja. 

Dony Army porzucać ni wolno! 
Wolno tylko powtarzać jej zwolna: 
O paloma, o paloma mia! 

Wolno w łodltie jej oczy ukośne 
patrzeć jedną, drugą, trzecią wiosnę 

i najdłuższą posyłać jej fulę ... 

Don Juanie! Wśród zabaw i wina 
zapomniałeś gdzie cel i prZ)'Czyrut, 
ach, niestety, nie ,-..icsz, co to szaleć. 

Bóg ci Anny prz baczyć ni moż ! 
Za nią wsiani zemsty całe morze! 
Za nią z piersi ordery ci zedrą! 

Za nią ttjmą się z płaczem kai:nienie 
i do pielda cię pchnie zashtżenie 
EL CO lVIVADOR DE PIEDRA! 

Dr...ewor\'/ Marii Hiszpati kiej-Neuma1111. 



WOŃ KOBIETY, WOŃ KRWI ••• 

Pierwowzorem postaci operowego Don Giovann iego był młody 
i piękny szlachcic z Andaluzji, Don Juan Tenori . Dumny i kłamliwy, 
zdradliwy w przyjaźni, wiarołomny w mi łości, !, rniący wszelkie prawa 
ludzkie i boskie, jeśli kladły tamę jego zachciankom, stał ię bohaterem 
hiszpań kich legend i pie. ni. Do teatru wprowadził g Gabriel Tellez, 
dominikanin, przeor klasztoru PrL.enaj . więtszej Mari i Panny od r 
Wykupywania Jeńców, w Soria piszący pod imieniem Tirso de Moliny. Jego 
"komedia w trzech dniach" El Burlador de evilla y convidado de piedra 
IO sewilskim uwodzicielu i kamiennym gościu/ ( 1618) reprezcntowala 
popularny w Hiszpanii gatunek "komedii pia. zeza i szpady" /comedia 
di cappa e . pada/ z elementem religijnego patosu. Po seri i przygód 
z n iedostępnym sługą Catalinonem, jak romans z księżną Izabelą, 

uwięzien ie przez króla Neapolu, i natrętna miłość Tysbei, Don Juan chron ił 
się na cmentarzu . Posąg zabitego niegdy Komandora - ojca dawnej 
kochanki, Doni Anny - przyjmował zaproszenie na ucztę i wc i ągał 
zuchwalca w odchłań piekła . W o. tatnim luzyku Don Juan wolał o spowiedź 
i dpuszczenie win. Potem na tępował m rai: kto zapamiętale grzeszy i nie 
nadąży ze skruchą, nie uniknie wiecznego potępienia. 

ALEŻ TEMAT! 

Odtąd Don Juan, jako . umbo! kochanka w zystkich kobiet 
r gwaltowoika siejącego mierć, roL.pocL.ąl swą wędrówkę po różnych 
obszarach czasu, kultur i języków. Fa cyn wal poetów, kompj;>zytorów 
i dramaturgów. Carlo Goldoni p iocząc na diabelskie powodzenie tej "znanej 
wszystkim lichej ztuki hiszpańskiej" , też napisał własną jej wer. ję : 

pięcioaktową rragikomedię Don Giovanni Tc norio ( 1736) z komediową 
parą Pasterza i Pa. terki w epizodzie, i z piorunem, nie Komandorem, 
jako karą boską. 

Molier w swej komedii w pięciu aktach Doo Juan ou Le Festio de 
Pierre /Don Juan czyli Kamienny gość/ ( 1664 uczynił bohatera 
rozbestwionym bezkarnością Libertynem, który wierzy w to jedynie, i:e "dwa 
plus dwa jest cztery". Za sługę mu dał kapitalną figurę Sganarela. Don Juan 
umyka przed porwaną z klasztoru, zhańbioną E l wirą.jej braćmi i giermkiem. 
Złorzeczy własnemu ojcu, ł udzi milo cią hożą wieśniaczkę mimo jej 
zaręczyn. Annę ledwie w pomina a Komandora "przecież uśmiercił jak 
należy " (w przekładzie Tadeusza Boya-Żel ńskiego) . Żebrakowi daje grosz, 
nie po to, by zaspokoił głód, lecz aby przekl i nał. daje mu się okpić 

wierzyciela-kupca i dostawców jadła: do końca pije wino, drwiąc z widm 
i piekła. Charakter postaci, główny wątek i tytuł przejął od Moliera 
Christoph Willibal<l Gluck tworząc "tragiczny balet - pantomimę " w trzech 
obrazach, jeden z pierwszych w dziejach . ztuki tańca balet fabularny 
Don Juan ou le Festin de pierre ( 1761). Wyobraźnię widzów i autorów 
poruszał niesamowity Komandor. nadzwyczaj efektowne teatralnie 
uosobienie sprawiedliwości . Toteż Kamienny gość pojawiał się na afi szach 
w rozmaitych wariantach, i taki tytuł, li Convitato di Pietra, no iła 

jednoaktowa opera Gazzanigi do tekstu Bertaliego ( l 787), z którego 

I 
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DON A ELWIRA. ZERLlNA l DO GIOV NNI. 
OBRAZ .E. FR GONARDA - OKOŁO ROKU 1827. 

bezpośrednio czerpał librecista Don Giovanniego Mozarta ( l 787), Lorcnz 
Da Ponte. Wersję Bertatiego jako pasticco, czyli z mu1yką kilku włoskich 
kompozytorów grano później "" Londynie ( 1794). Niebawem z poematem 
Don Juan ( 1824) wystąpił tam lord Byron. Było to tenv satyryczno 
-romantyczne wcielenie bohatera: walczył L tyranią. z obludą moralnq 
i obyczajową. Wymienia się też czarodziejską opowicśc E.T.A. Hoffmanna 
Don Juan. W Rosji Aleksander Puszkin w tragedii Kamienny gość ( 1830) 
ukazał dramat Laury i Anny. Obie pragną Don Juana, choć jednej 
zamordował kochanka, a Annie męża, Komandora. 

We Francji Alek ander Duma napisał pięci aktowe misterium Don 
Juan de Marana albo Upadek Anioła t 1836), zaś\\ Hiszpanii Jose Zorilla 
dramat fantasty zny w 7 aktach Don Juan Tenorio ( 1844 J. Tu mamy dwóch 
uwodzicieli, Juana i Don Luisa. którzy idą o zakład kto wie;ccj L.bezcześci 
kobiet i więcej mężczyzn poloi.y trupem. 

W Petersburgu odbyła sie premiera opery Dargomyżskiego 

Kamienny go ć wg Puszkina ( 1872). i w tym CL.asie Czajkowski stworzył 
brawurową pieśń Serenada Don Juana do fragmentu z p mmu Alek ieja 



K.Tols toja Don Juan : w jego łowach ten. kto podważa piękność dam 
wyzwany będzie na . mierte lny bój w ciszy nocy, od ewilli do Grenady 
rozlega się dźwięk gitar i szczęk mieczy, płynie muzyka i krew. Młody 
Gustaw Mahler napisał dwie pieśn i do sztuki Tirso de !v1oliny, Fantazję 
i Serenadę Don Juana ( 1883), a miody Ryszard Strauss wystąpił 

z poematem ymfonicLnym Don Juan (1888) in pirowany obrazem 
zwodziciela w poezj i niemieckiego romantyka, Nicolausa on Lenau. 
Są tam tematy muzyczne odrębne dla Juana i trzech kobiet, a nawet motyw 
"płomienn go. poj rzenia". 

W twórczośc i Karola Szymanowskiego znalazła się fortepianowa , 
nieco parody tycznie brzmiąca Serenada Don Juanna ( 1915 - cykl Ma ki) . 
Zam ierzał też napi ·ać operę Don Juan i zachował się szkic sceny oraz. dwa 
francuskie wiersze z libretta. W modern i ·tyc.rnym ujęciu Don Juan nió. ł 
kobiet m szczę. cie. Tak też zarysował go Tadeusz Rittner w trzyaktowym 
dramacie Don Juan ( 1909). 

Pierwowzorem bohatera misterium Oskara W. Milosza Don Miguel 
Manara (1912) był inny historyczn ie Hiszpan o inych trochę Io ach. 
Po scenie orgiastycznej uczty autor przedstawia Miguela - starca. 
Młodziutka Girolama miłość do niego przypłaciła życ iem. aj j czystość go 
wybawiła. Pokutuje w klasztorze, czyni cuda i umiera oczyszczony. 
Kompozytor Roman Palester w "akcji muzycznej w I akcie, 7 scenach 
i 2 parabazach" Śmierć Don Juanna wg Milosza ( 1961 ), jeszcze silniej 
podkrdlil mistyczny sens przemiany grzesznika. Miguel - z diabolicznym 
cieniem - Nieznajomym - Jest tu człowiekiem wiecznie poszukującym 
mi łości. Prapremierę zrealizowała Opera Krakowska w niezwykłej ~cenerii 
kopalni s li w Wieliczce ( 1991 ). 

"DON GIOVANNI" I AUTORZY OPERY 

Na tle całej tej panoramy niezliczonych Don Juanów, dLieło MoLarta 
i Da Pon tego wyróżnia się absolutnym mistrzostwem . Pisali je w pośpiechu, 
a przecież dziś z perspektywy czasu wydaje się, że dokonali najlepszego 
z możliwych wyborów - wyboru sytuacji, cech bohatera. otaczaj ących go 
figur i typów, relacji między nimi. Trzy kobiety - soprany o różnt::j skali 
gatunku. ekspresji i czterech mężczyzn : partie na jeden tenor i pozostale 
głosy niskie z wielką rolą tutułową barytona. I Komandor - ba , na otwarcie 
i zamknięcie akcji. Każdy 7.. nich inny, i wybornie (no - może poLa bladym 
nieco Ottaviem) muzyką i słowem scharakteryzowany, Mozartowskie 
dźwięki mieją się perli cie razem z Zcrliną, parskają gniewnie razem 
z Masettem, i cierpią razem z ośmie, zoną Elwirą, gdy bezlitosny Leporello 
k'.e li w lynnej "katalogowej" ari i wizerunek swego pe na wyliczając 
rneL!tczone przygody miłosne niespożytego uwodziciela, który " żadnej 

nocy („.) sam nic u ' nie" . 
Dla przedstawienia historii Rozpustnika ukaranego (li di ołuto 

punito osia: fi Don Giovanni brzmi pełny t ytuł tej opery) wystarczają dwa 
akty. Oba są zwarte i precyzyjnie skonstruowane. Sola, recytatywy, arie, 
ansamble i krótkie chóry przeplatają ię i mienią. to komediowym, 
to dramatycznym wyrazem, wolniejszym bądź żywszym tokiem płynąc 
do finałów. Obydwa stawia się za wzór kompozytorskiego kun ztu . 
Akt pierwszy wieńczy bal. na którym trzy orkie try grająjednocze nie trzy 
tańce: menueta dla wyższych sfer, alemandę dla wieśniaków i kontredan. a 

DO GIOVANNI. POSĄG KOM DORA I LEPORELLO 
A OBRAZIE A.E. FRAGONARDA. 

dla Don Gi~vanniego w parLe z erltną. Akt drugi kończy uczta, 
a przygrywający u tołu muzykanci intonują melodię z trzech znanych 
wówczas per, kompozytorów Vicente Martina y Solera (Una co a rara 
z librettem Da Ponte) . Giuseppe Sarticgo (Fra i due litiganti il terzo gode) 
1 . amego Mozarta (\~esele Figara). Don Giovanni je i pije słuchając 
modnych ~pe'. 1 drw~ąc z Leporella. "Bawi si~ - póki trwa życic" 
(w przełoL~n~u Stams~awa Barańczaka). Póki nie wkroczy posąg 
Komandora 1 me pochłonie g piekło. 

. "Nigd~ w d~ejach teatru muzycznego nie udalo się siągnąć tak 
wyso~1cgo pozt0mu integralności sceny, akcji scenicznej. fabuly i muzyki" 
(cytując Bohd~na Poci~ja), jak w Don Giovannim. A przecie7 wciąż nie 
ustają i.pory o formę dzieła. Na wiedeńskim afiszu nazwano Je singspielem, 
Mozart - co wiadomo z listu - pi al operę buffa. Da Ponte okres1ił dramma 
gio oso .Historia powstania Don Giovanniego z pozoru jest zwy kl a, lecz dla 
caloksztal_Lu ~tworu mają nit.:wątpliwe znacLl'nic zarówno okolicznoś'ci jego 
narodzin.Jak 1 osobowo ci autorów. 

Wolfgang Amadeusz po ukończeniu Idomenea ( 1781) 



i Uprowadzenia z Seraju ( l 782) rozpaczliwie; szukał librett. Skarżył się 
ojcu. że prLejrzał ich blisko 100 i l.adne mu nie odpowiada. Lorenzo Da 
Ponte ( t 749-1838). Włm.:h semickiego pochodzc111a o przybranym 
nazwisku. duchowny labatel. profesor gramatyki. litcral i awanturnik 
- operowe doświadczenia wywiózł z Drezna. PoL11ali się w Wiedniu. gdy 
geniusz Mozarta osiągnął szczytową fa/(;, a Da Ponte został poetą 
teatralnym otwartej tam w ł 783 r. Opery Włoskiej . Spotkanie nastąpiło 
w salonach barona Wetzłara; Da Ponte zapisał w Pamiętnikach, iż Mozart 
był wówczas jednym z dwóch jedynie kompozytorów Wiednia godnych jego 
szacunku, ale "na skutek knowań wrogów pozostawał nieznany i w cieniu, 
na podobieństwo klejnotu . co pogrzebany we wnętr1u ziemi. kryje ..:wietne 
1.alety swego hlasku". 

Wedle zamieszczonej tam relacji . Da Ponte pierwszy miał poprosić 
Mozarta o zru zczyt otrzymania muzyki d jego libretta. ale to Mozart 
podsuną! mu sztukę Wesele Figara. Do wystawienia tej opery w Wiedniu 
(I 786) Da Ponte wydatnie się przyczynił. Stworzyli razem dwa jeszcze 
arcydzieła: Don Giovanniego i Co i fan tutte. (Monografista Mozarta 
.Alfred Eistein. przypisuje takze Da Pontemu libretto 111eukończonej opery 
Zawiedziony oblubieniec I Lo sposo de luso/) Może więc słusznie Bohdan 
Pocicj. w Poslowiu do polskiego wydania Pamiętników Loren.ta Da Ponte 
(Kraków 1977) podnosi jego inspirujący udział w powstaniu tych arcydzieł 
mianując go "jednym z najwybitnniej . zych współtworców w d1icjach 
muzyki Zachodu" . 

Da Ponte rzauko w swych librcnach bywał oryginalnym (Co i fan 
tutte); zgodnie / oczywistą wówcz:c praktyką nagminme przerabiał gotow 
teksty - przerabiał. ale jakże zręcznie! Komedia Beaumarchais We ele 
Figara zyskała w libretcie tak właściw:.i muzycznie strukturę. że po 
niezwyczajnym sukcesie opery w Pradze. Mozart podpisał tam w lutym 
1787 r ku z impresariem Pasquale Bondmim kontrakt na nowe dzieło 
za l OO dukatów; miało by gotowe jesienią. 

Akurat w zimowym stagionc w Wenecji wystawiono perę o Don 
Juanie. Muzykę napisał Giu eppe Gazzaniga. słowa - Giovanni Bcrtati; był 
to ledwie jeden akt z prologiem. Mozart natychmiast podchwycił pomysł 
a Da Ponte skwapliwie zahrał się do obróbki tekstu Bcrtatiego. l>mat Don 
juanna obaj uznali za trafny. Za Da Pontem ciągnął się wyrok wygnania 
z Wenecji za uprowadzenie mężatki, cudzolóc;two t publiczny konkubinat. 
Znał z tego okresu słynm:go uwodziciela. podówczas krzepkiego tarca. 
Giacomo Casanovę. Teraz w Wiedniu pisał swego Don Giovanniego 
w wynajętym pokoju; usługiwała mu szesnastoletnia córka gospodyni. którą 
wzy al gdy tylko natchnienie zaczynało słabnąć: "w czułościach miłosnych 
była doskonalą mistrzynią" wspominał . . 

Mozart wrażliwy był na zmysłowy czar kobiecości . Zona Konstancja 
miała w nim żarliwego kochanka. Muzyczne portrety kobiet w jego operach 
tworzą istną galenę " łabej pici" zbrojnej w '>lodycz. niewinność 
i przewrotność, kokieteriiy, L.azdro. ć i dumę. nanuętność i uległość, 
L.mienność i stałość. Wymieńmy Rosinę z Rzekomej naiwnej /La finta 
semplice/. Aspazję z Mitrydatesa, króla Pontu. Sandrinę 
z Mniemanej ogrodniczki /La finta giardiniera/, Diunę z Lucia Silli, czy 
Ilię 1 Elektrę z ldomenea. a przecież pozostaną jeszcze tak doskon~Jc 
opisane diwiękami chara.klery. jak Konstancja i Blonda. Zuzanna z Hrabiną 
i Marceliną. a potem Fiordiligi z D rabellą. i Pamina z Królową ocy. 

PRASKA PRAPREMIERA 
Od 3 października 1787 roku Mozart z żoną przebywał w Pradze 

i domykał operowe losy trzech ofiar Don Giovanniego: Anny, Zcrliny 
i Elwiry. Pr1.yjechal też Da Ponte, by kierować próbami włoskiej trupy. 
Premiera u tałona na dzień 14 paldziemika uległa jednak zwłoce . 

Spowodowała ją nie tyle opieszałość autorów, co czujność cenzury 
wzmożona w dniach przejazdu przez Pragę arcyksiryżniczki Marii Teresy. 
Bezpieczniej było to przeczekać. Dopiero 29 października w Tylovym 
Divadlo Mozan zadyrygował prawykonaniem Don Giovanniego. 
Na widowni zasiadł Casanova. Kompozytor otrzymał swoj I OO dukatów. 
Czwarte przedstawienie 4 listopada. odbyło się na benefis Mozarta. 
Da Pontego przy tym nie było. Jeszcze prted premierą wezwał go do 
Wiedma nadworny kapelmistrz cesarza Antonio ałierii, dla kt rego 
również pisał libretta . Tam dotarły dot1 wieści o nadzwyczajnym 
powodzeniu dz.ieła, a impresario napi al mu w l iście: "Niech żyje Da Ponte. 
niech żyje Mozart. Wszyscy impresariowie. wszyscy śpiewacy będą ich 
błogosławić . Póki oni i..yć będą. mgdy się nie będzie wiedzie . co to Jest 
nędza teatralna." 

Dla premiery w Burgtheater w Wiedniu. 7 V 1788 roku. Mozart 
przemienił trzy arie i skreślił ostatni sekstet, w którym po zniknięciu 
Giovanniego w piekle śpiewano publicznmki morał: "Kto żył źle. ten kończy 
źle". Sam dyrygował od klewcsynu. Annę śpiewała szwagierka, 
niegdysiejsza ukochana Mozarta. Aloi za Lanae. Opera wracała na afisze do 
grudnia. 

Jeśli nawet odtąd obie jej wersje. praską i wiedeńską. dowolnie przy 
kolejnych premierach traktowan • Don Giovanni przecież nieustnnnic na 
zachwyca. Jeszcze za życia Mozarta grano go w kilku miastach Niemiec 
po niemiecku. i po włosku \ War-zawie, a je zcze za życia i w obccno. ci 
Da Pontego - w Ameryce w 1827 rok-u, ze lawnym tenorem Manuelem 
Garcią w roli Don Giovaniego' Placido Doming marzył. aby powtórzyć ten 
wyczyn. Nadal bowiem, po wiekach. ów mozartowski teatr pozostaje 
misternym cudem. 

Jednak sama postać Don Juanna. tego który rzuca słynną kwe tię 
"Czujir zapach kobiety" I mi parc sen tir odor di feminna/ - coraz mniej ba'ń i. 
a coraz bardziej niepokoi. Przestaje dręczyć pytanie, czy Don Giovanni 
udając narzeczonego po iadl Donnę Annę. czy też został spło. zony 
(kiedyś stawiano podobny problem szekspirowski: czy Hamlet spał 

z Ofelią). Wal.nicjszy dzisiaj wydaje się fakt, że Don Giovanni zabil 
Komandora . Że ów łotr i oszust to morderca. Nie dziwi nawet nie tak dawna 
inscenizacja tej opery w L dz.i . w której reżyser Marek Weiss-Grzesiński 
akt pierwszy rozegrał w sali fechtunku - miej. cu ćwiczeń w rlcmiośłe 
zabijania - i akt drugi w kostnicy. ie znika też z pamięci nieruchomo 
lodowate spojrzenie Ruggcro Raimondiego, który fenomenalnie odtwarza 
Don Giovanniego w filmie Josepha Lo ey'a ( 1978). Tak.ie oczy mieć mu i 
śmierć . W końcu naszego wieku woń krwi przytlumia woń kobiety. 

MAŁGORZATA KOMOROWSKA 



W .. MOZART 
- relief Polia 
z rof...u 1778 

MOZART 5 IDOL W PERUGE 
Jest na1cztt=sc1ej grywanym i -,tuchanym kompozytorem klasycznym. 

Nagrania jego muzyki rozchodzą się w milionach egzemplarzy (hitem 
ostatnich Int hyła na Z:i1.:hod7ie płyta / utworami wykorzy lanymi 
w kultowym filmie "Amadeus" Milosa Fomrnna. zrealizowana pod barutą 
kultowego d)rygenta naszych c1asów Neville'a Marrinera), a i biografia 
kompozytora - jego losy 1agadka osobowości, intrygują zarówno amatorów. 
ja!,. i u1:zon}ch. Ci ostatni nic: boją się mówić o "fenomenie Mozarta" . 
porÓ\.\ nuj<ll'. ołhrtymie i specyficznie ukierunkowane zainteresowanie 
puhlianości artystą- synuromcm idola rockowego (Gernot Gruber). Jakież 
to specjalne warunki spdnia spuścizna Mozarta, jak.ie idee ·ymbolizuje, 
bądźjal,.im potnchom współcze..,nego odbiorcy wychod.L.i na przeciw, skoro 
spotyka się z tak entuzjastycznym przyjęciem zi.: strony uc1estników kultu ry 
elitarnej i masowej. mawców 1 laik w. konserwatystów i postępowców. 
staryl'.h i młodych . 

LEGENDA MOZARTA 
Trzeba od razu zunaczyć, że syndrom Mozarta - idola ma za sobą 

co najmniej stuletnią tradycję. Jej podstawę tworzy legenda Mozarta -
powstala jeszcze za 1ego życia : legenda genialnego dzied.a a potem legenda · 
przedwczesnej śmiem w tajemnic1ych okolicznościach (zmarł we Wiedniu 
5 grudnia 1791 roku\\ v. ieku niespełna 36 lat) i spoczynku w bezimiennym, 
w~pólnym grobie na wiedeńskim cmentarzu Sank Marx. 

. . W uformowaniu legendy cudownego dziecka odegrał szczególną rolę 
OJCtec, któ~ od pierwszych lat urodzonego w Salzburgu (27 stycznia 1756 
roku) w.yJątko:vo muz.ycznie uzdolnionego syna spclniał nict\.\.ykle 
skuteczme rolę 1mpresana 1 menegera. Ojciec. sam muzyk, znany pedagog, 
a~ tor . zkoły gry skrrypcowej. wicedyrektor kapeli arcybiskupa alzhurga 
S1cgmunda Schrattcnbacha odkryl fenomenalne zdolności syna w zakresie 
gry na klawikord.zje i kompozycji. Od razu tci w O\\e Lclolności 

z~inwestowal. w?żąc Wolfganga madeusza wraz z jego utalentov.anq 
s i ostrą Anną Maną (zwaną w rodzinie Nannerl) po całej Europie. Pierwsza 
fala o\.\ych podróży (poświęcił im Mozart w ·umie tm::ciq część swcoo 
życia.- jak wyliczył niemiecki muzykolog Rudolph Angcrmi.ller - 3720 d~i, 
co d~Je I O lat. 2 miesiące i 8 Jni) przypatlla na lata 1763 - 1771. W owym 
~~a..,1c zdobył Mozart sławę jak.o "Wunderkind" - genialny pianista 
1 1mprow1zator. Podziwiali go monarchowie i arystokraci, koledzy muzycy 
1 filozofowie. Zgodnie w!dzieli w kilkunastoletnim artyście zdolno<\ci zgoła 
nadprzyrodzone - dar Bozy. znak nieograniczonej hojności natury. 

Sławę. cud.owncgo d~iecka utwierdziły pierwsze sukcesy 
kompozytorskie. Na1w1ększy z nich to wystawienie w 1770 roku w Mai land 
opery seria "Mitri~ate. Re di Ponto" do libretta według Racine'a: po nim zaś 
- Laszczyt otwarcia ezonu operowego w Wenecji oru ucLczcnia ślubu 
arcyksięcia F~rdynanda Auslriackiego z księżmczką Marią Beatrice 
z Modeny ~~en1czną serenad'!. "Ascanio in Alba" ( ł77 I). 
. . Jesienią 1771 roku powróci! Mozart do rodzinnego Salzburga 
1 podjął pra.cę w k~peli arcybiskupa Schrattenbat:ha jako nadworny 
kon:pozyt?r, 1 ~apelm1sln w jednej osobie. Rychło zo. tal wysłany prze7 
moznego 1 sw1atlego pracodawcę do Włoch - ówczesnej Mekki muzyki 
w ~elu ULupcłnicnia studiów kompozytorskich . Tam równic.i: pojcchal 
z o}cem, któremu zawt.lziircLamy kolejną porcję legend i mistyfikacji, m.in. 
opis w~czynu, jak~m .by.Io ?ap i sanie z pamięc i skomplikowanej kompozycji 
Allcgn~g~ b.ędąceJ ptłrne strzeżoną własnością repertuarową chóru Kaplicy 
~y~stynskieJ , lu? tym razem ewidentnie przesadzoną - relacją 7 egzaminu. 
J~t przechodził Mo7rt by stać się członkiem słynnej Accademia 
Ftlhannonica w Bolonii. Warunkiem przyjęcia do tego profesjonalneg 
sto~va~yszcnia było napisanie - w ~cisłej klauzurte - kompoLycji w stylu 
pohfon1cznym. Ci, którzy odkryli juL. w naszym stulec iu oryginał zadania 
napisanego przez Mozarta, mocno sie Lawiedli . Wbrew krążącej legendzie, 
o~aLało s~'r ono bardzo niedoskonale. Widoc;n ie jednał,. ta i inne 
m1styfikaqe były pOlrzebne, by podtrzymać r zglos, który \\ czasach 
Mozarta by l już koniecznym fundamentem artystycznego sukcesu . 
Fundamentem niezwykle kruchym i zawodnym , co pokazała niedaleka 
prt.:yszłość . 

WOLNY ARTYSTA 
Po śmierci Siegmuada Schratcenbacha arcybiskupem Salzburga został 

Hieronim Collore o. Dziesięc1ołelni ok.res pracy MoLana w jego słuzbie 
z os ta!. przed_sta.wiony przez biografów kompozytora jako czas nieustających 
kontltktów miedzy pracodawcą żqdającym pierwszeństwa dla swoich 
potrLeb_. a podwładnym, owład11iętym wcm1 twórc1ą 1 ciąż liczącym na 
zdobycie pozycji w najwiekszych centrach muzycz.nych Europy. 



W.A.MOZART 
w wieku 6. lat 
wyrnszyl z ojcem 
i iosLrą annerl 
w pierwszą podróż 
koncertową 

do Mona1.:hium. 
Tuk rozpoczął się 
czas wojaży 
muzycznych 
p Europie 
c udow neg o 
u z ieck:L 

W okresie salzhurskim pisał Mozart dużo muzyki symfonicznej 
1 religijnej (na zamówienie dworu arcybiskupiego j<lk i mieszczan) , al~ 
przede w<>zystkim t worzy ł opery dla scen włoskich i niemieckich (. ezon 
karnawałowy w M nachium o twarła w 1775 roku opera buffa "La fi nta 
gardiniera"). Wreszcie miał ambi tny i żądny s ławy kompozytor do. ć 
występowania w podwójnej roli . W 1777 roku opuśc ił Salzburg ki rując s i ę 

do Man nheim - miasta, w którym dz ia ł a ła s ł nna na całą Europę orkiestra 
utrzymyw na przez micjscoweg k ięcia . W Mannheim zabawił Mozart 
parę mies ięcy: wywiózł stamtqd nie tylko tekę nowych utworów 
symfo nicznych, al i żonę Kon tancję z domu Weber, z którą wzi<1l ślub 

w wiedeńskiej katedrze św. Stefana w sierpniu 1782 r. 
Zani m dosz ło do śl u bu i przyjazdu d Wiednia ( 1781) przeżył 

Mozart bardzo pechowy epizod zwi<1zany z próbą zakotwi zenia się 

w Paryżu. Pamię tając swoje wcze. niej. ze ukce. y w nadsekwań sk i ej 

metropolii liczy!. że tym razem osiądzie tam na tale, zyska odpowiednie 
stanowisko, otrzyma do dy. pozycj i . ławną rkie trę Concert spiri tue l. 
Tymczasem pon iós ł k ię kę. W roku 1778 Paryż zajęt był łynną po lem iką 

w sprawie opery - walk4 picc ini tów z gluckistam i, w której stronictwo 
w~oskie (Picci niego) wojowało o prymat tradycyjnego modelu opery 
wirtuozowskiej, bazującej na bel canto, zaś stronnictwo Gl ucka forsowa ło 

ideał odrodzonego dramatu muzyczn go w sty lu antycznym. Mozart nie 
na leżał do żadnej z tych partii. Jego propozycje operowe. utrzymane zbyt 
jawnie w tradycyjnym . tylu włoskim, lecz równo ze. nie str n i ące od 
demagogii tylu wirtuozowskiego nie stanowi ły atrakcyjnej ofe rty dla 
rozgrzanej po lem i ką publicznośc i paryski~ . To odwieczny Io. dziel, które 
aktua1 me nic są "na fal i", nie udawadniają rl icz jej racji , nie są odpowiedzią 

na estetyczne czy ideolog iczne postulaty. 

BLIŻEJ OPERY 
W ostatniej dekadzie twórczego życ i a , w caloś ·i spędzonej 

w Wiedniu, Mozart coraz częściej od tawał ze swojq muzyką od normy 
oczekiwań pub l iczności . wymuszonej okoliczności ami politycznymi, 

RODZt A KOMPOZYTORA -. SIOSTRA A A-MAR IA ( NNERL). 
OJCIEC LEOPOLD. NA SCIA lli PORTRET MATKI AN y 

OBRAZ JOHAN A NEPOMUKA DELLA CROCE Z LAT 1778- 17Kt . 

atmosferą kultu rową, czy po prostu skalą estetyczną twórc?Ośc i 
konkurentów. Lata o iemdzicsiąte XVIII wicku to okres szczytowej fazy 
klasycyzmu muzycznego, znajdującego ideowe rozwinięcie i potwierdzenie 
w myśli Goethego i Lessinga, owocującego formą oratorium i symfonii. 
Od tych form trzyma! si9 Mozart z daleka. Nadal pochłaniały go dwie ide 
twórcze : koncert fortepianowy jako muzyczny wyraz własnej o obowości 
i ope~a - J~o pró.ba k ztałto~vania universum własnych poglądów na 
człow ieka 1 Jego świat. Symfome (z bardziej znanych: "Praska" i "Linzka") 
po~stają ty l k~ oko~icmościowo, w p śpiecbu. niejako na margine. i . 
Juz w latach os1emdz1es1ątych zaczęto jednoznacznie kwalifikować Mozarta 
jako kon~pozytora pozo tającego poza kręgiem wpływów formacj i 
klasyczne.i: krytykom kojarzy ła się jego muzyka z niepokojami okresu 
Sturm und Drang; wtedy właśnie utrwalił się trudny później do poprawienia 
w1zeru~~k kompozyto.ra ul żony wyłącznie z wątków jego s1ampańskiej 
~ lodosct - ok.re u, kiedy był rzecąwiście wielk i (dla wspólcze. nych) 
1 Jawny. 

Od 1786 roku poświęca się Mozart niemal wyłącznic twórczości 
op~rowej, w niej widząc szansę twórczego i życiowego spełnienia (w wieku 
?oJrzałyrn artysta nie budzi już entuzjazmu jako wirtuoz. Jest po pro. tu 
Jednym z wielu wybitnych pianistów, l czym się trudno pogodzić 
by łemu"Wundcrki ndowi"). Groźny rywal - Antonio Sal ieri jest u. tawiczną 
przeszkodą na drodze do sukcesu w tej dziedlinie. To n jest 
najg łofoi~jszym i najlepiej opłacanym kompozytorem operowym 
w W1e~n~ u , .to. on zgarnia .najbardziej intratne zamówienia na opery. 
które usw1etni aJą uroczy to ci d\vorskie. Za divertimento "Prima la musica 
e poi le parole". zamówione przez cesarza Józefa li na . więto dworskie 

SchOnbrunic w 1786 roku otrzymał alieri I OO dukatów. Mozart, którv na 
tę samą uroczys tość skomponował komedię muzyczną "Dyrektor tea-tru" 



LATA RODZIN EGO SZCZĘŚCIA 
- KOMPOZYTOR Z YNEM KAROL M 

musiał się zadowolić sumą 50 dukatów. 

ŻONA KO STANCJA. LITOGRAFIA 
WG PORTRETUJ.LANGEGO Z 1782. 

Mozart ma oczywiście grono oddanych wielbiciel i. iewątpliwie 

jest największą gwiazdą życia koncertowego Wiednia . Na prze lanej ojc~ 
w 1784 roku liście subskrybentów urządzonej przez kompozytora sem 
autorskich koncertów kameralnych widnieją nazwi ka przedstawicieli 
wszystkich klas społecznych : arystokracji. mieszczan, urzędników 
dworskich, wojskowych . Jednak wystawi na w 1786 roku w Burgtheater 
opera "Wesele Figara" (pierwsza z serii oper napisanych do libretta Lorenza 
Da Ponte, który został talym libre istą Mozana) schodzi z afisza po sześc i u 
zaledwie przed. tawieniach. W tej sytuacj i zaczyna kompozytor szukać 
możl iwości prezentacji poza Wiedniem. Wybór pada na Pragę - miasto 
o bogatej kułlurLe muzycznej, posiadaj ące wspaniałą publiczność. To dla tej 
publiczności powstaje "Don Giovanni"- uznany przez prażan po premierze 
w dniu 29 paidziemika 1787 za dzieło niezwykle. Chłodniejszego przyjęcia 
doznała opera w Wiedniu. Tam zarzucono "Don Giovanniemu" zbytnią 
uczoność, niezgodną L duchem dram ma giocoso. 

OSTATNIE SYMFONIE 

W lecie 1788 roku pisze Mozart. w niezwykłym tempie, trzy ostatnie 
. ymfonie: liryczmi g-moJI, majestatyczną C-dur (zwaną Jowiszową) oraz 
pogodną Es-dur. której romantyczna hi toriografia nadała podtytuł "Łabędzi 
śpiew" . Impulsem tego w istocie nadzwyczajnego wysilku twórczego nie 
było bynajmniej przeczucie śm i erci. Latem 1788 roku Mozart 
przygotowywał serię koncertów w L ndynie, przynaglany swoją 
pogarszającą się sytuacją finansową . Mozart nic był biedny; jako cta~owy 
urzędnik dworu (zatrudniony od 1787 roku jako c.k. kompozytor pokojowy 

- Kommerkompositeur) otrzymywał 800 guldenów rocznie (za 500 
guldenów rocznie ży ła wówczas w Wiedniu przeciętna mie. zclań , ka 
rodzina), ponadto korzystał wielokrotnie z finansowej pomocy rodziny. 
Artysta uwielbiał jednak luk us; nie umiał się ponadto obchodzić 

z pieniędzmi, nie nauczył s i ę także fachu, który zabezpieczał byt innych 
współcze nych kompozytorów - dyrygowania. 

Do wyjazdu do Londynu jednak nie doszło . W 1789 roku odbył 
kompozytor ostatnią podróż. Wyjechał z księc iem Lichnowskim do Berlina, 
odwiedził znowu Pragę, koncertował w Dreźnie i Lip ku. Po powrocie do 
Wiednia ukończył następną operę "Cosi fan tutte" . Za życia kompozytora 
doczekała się zaledwie dziesięciu przedstawień . W o5tatnim roku życia 
powstają jeszcze dwie ważne opery : "Łaskawość Tytusa", wy tawiona po 
raz pierw zy w Pradze i "Czarodziejski llet", przyjęta bardzo ciepło przez 
Wiedeńczyków. Jesienią zabiera . ię Mozart do realizacji zamówienia 
hrabiego Fran?a Walsegg -Stuppacha. Pisze ''Requiem". O tra reumatyczna 
gorączka zwala go z nóg w o tatnim tygodniu listopada, rękopis "Requiem" 
urywa się na fragmencie "Lacrimosa, dies illa" . 5 grudnia Mozart umiera 
i zostaje w pośpiechu pochowany w anonimowym grobie, jakby po to - jak 
napisał Franz Grillparzer - by 'my lepiej mogli uzmysłowić sobie jego 
nieśmiertel ność .. . 

Spuściznę artysty uznało za nieśmiertelny pomnik geniuszu 
ludzkiego jµż następne pokolenie muzyków i słuchaczy . Trudno 
przyjmuj ące się za życ ia opery stały s ię jeszcze przed 1800 rokiem 
fundamentem r pertuaru najw iększych scen środkowej i pólnocnej Europy 
(opera warszawska wystawiła po raz pierwszy "D n Giovanniego" już 
w trzy lata po premierze pra. kiej. Na niej uczył sie kunsztu 
kompozytorskiego mJody Chopin, którego opus 2. ro wariacje na temat arii 
"La ci darem la mano"; za czasów rosyjskich "Don Giovanni" doczeka! się 
jeszcze w Warszawie kilku wznowień) . 

WIEK KULTU 

Dopiero u progu naszego stulecia zaczęła być szertej propagowana 
równ ież muzyka instrumentalna mistrza z alzburga. Wtedy też odkryto 
aktualność Mozarta, jako klasyka "z ludzkim obliczem" i przeciwstawiono 
tę nową interpretację jego muzyki dominującemu w ówcze nej kulturze 
patosowi Wagnera, a także w mniejszym stopniu, Beethovena. W 1887 roku 
cala Europa obchodzila stulecie premiery "Don Giovanniego". W 189 1 
równie uroczy cie obchodzono setną rocznicę śmierci kompozytora. 

api. ano dziesiątk i okazjonalnych tekstów, które utrnysłowiają iż żródłern 
nasi l ającego się od początku naszego ·tu lecia kultu Mozarta j , t poczucie 
specyficznego statu u kulturowego jego s1tuki - wymykajacej · ię w telkim 
doktrynom,sztuki ujmującej bezpośredniośc i ą i naturalna 'cią inwencji, 
ładu nkiem humanizmu nie pochodząc go z umysłu, lecz z serca. Muzyki 
równocześnie apollińskiej i dionizyjskiej, u pakajającej i drażniącej, 

oddającej komplikację psychiki ludzkiej i doskonalość boskiego porządku 
natury. Bo w Mozarcie jest wszystko. w wyważonych wszakże proporcjach, 
które sprawiają . że słuchać go, u fać mu i podziwiać go może każdy. 

MAGDALENA DZIADEK 



LORENZO 
DA PONTE 

Autor librett trzech oper Mozarta • "Wesele Figara". "Don Giovanni" i "Cosi 
fan tutte" urodzi I sit; I O marca 1749 roku w miasteczku Ccneda nieualeko Wenec1i 
(nazwa obecna micjscowo<ci- Viuono Veneto). Pochodzi) z rodtiny 7ydowskiej i hyl 
synem grabarza Gerenia Colegiuno. który po śmierci żony wra1 L 3 syn am i przesLeul 
na wiarę katolicką~ chrztu udzieli I kn:wny. biskup Cened) Lorenrn Da Ponte . kt6ry 
z tej okazji nadal im swoje nazwisko. Pr.-yszly pisarz i libm:ista Emanuel Conegliano 
nazywal ~ię odt<{d Lorenzo Da Ponte . W wieku lat 16 rn1począl studia teologiczne 
w seminarium w Treviso. gdzie otrzyma) święcenia kaplanskic a następnie w roku 
1774 zostal tam nawet wyldadowcą retoryki i muzyki . 

Jego pr7ekonania okazaly się jednak zbyt posl!,:powe; takie ~lyl życia był 
zbyt swobodny. 1ote7 po 2 latach mus1al opuścić seminarium w Treviso 1 wyjecha.I do 
Wenecji . Tu pt)lnał Casanovę a ze w1ględu na rozwią1ly tryb życia\\ 1779 roku 
zostal wydalony z Wenecji. Tak ro1pocLęlo się życic pelne wędrówek i przygód. 
Po osied leniu się w Wiedniu d7ięki A.Salieriemu. który 1aim..:resowal ~ię 
utalentowanym librecistą. Lorenzo Da Ponte 1ostal nauwomym poetą teatru 
wloskicgo cesarza Józefa Jl. Byl to najbardziej twórc1y okres jego zyciu uwieńczony 
seri ą świetnych librett. w tym przede wsqslkim do oper Mozarta. w których ujawnia 
wybitny 1mysl dramatyczny. psychologicmą dodekliwo<1.:, llnc1yjny komizm 
i nadzwyczajne zrozumienie istoty teatru operowego. 

Lecz i Wiede11 przyjdtie mu opu~1.:ić . Tym ruem poniesie go temperament 
satyryczny. Po napisaniu pamOetu na ce. arza Leopolda Il Lorenrn Da Ponte zostal 
wygnany 1 Wiednia. Opuszcn to miasto wroz 1 piękną cćrk<1 kupca Jana Grahla , 
która wstaje jego żoną. Przebywa na.'>tępn i c \\ Pary i.u i w Holandii, na dłuższy c1as 
osiada z rodz.i ną \\ Londynie; pisLe 1 tlumaczy libretta. zakłada drukamii;:. prowad1i 
księgarnię. pracuje w teatrach . W 180.+ roku ucieka z rodziną pr1ed wierzycielam i do 
Ameryki . Tu także ima ,,ie ró.lnych zajęcz m1e ym powodLcniem; uczy Jl,':l)'ków 
obcych. wykłada literaturę wlo~ką w olumbia Colege. jest pośrednikiem 
handlowym, ze słynnym śpiewakiem Manuelem Garcii1 1aklada wioski teatr 
1perowy. 

Po zyc1u pelnym przygód umiem.jako nędzarz w No" ym Yorku 17 sierpn ia 
1839 roku w wieku 89 lat. Gdzie spoc1ąl - nie wiadomo. Jego dorobek jako librecisty 
liczy 58 pozycji (w tym tlumaczenia 1 przeróbki) . Libretta do oper Mozarta utrwalily 
pozycję Lorenrn Da Ponte - jednego 1 naj świetniejszych lihrecistów w ckieJaC 
opery. 
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AFISZ ZAPOWLADAJĄ Y PRAPREMJERĘ "DO GlOVANNfEGO" W PRADZE NA 
SCENJE TAMTEJ ZEGO TEATRU NARODOWEGO 29 PAŻDZIERNIKA 1787 

DZIEŁA SCENICZNE WA.~IOZARTA 

APOLLO ET HYACINTHUS (Apollo i Hiacy111) 
- k media !aciń~ka; prnpremieru · Salzburg, 13. V.1767 
BASTIEN I BASTIENNE 
- §pic wo gm w l akc ie; prapremie rn ·Wiedeń, październik I 768 
LA FCNTA SEMPLICE (Udu na mewin110.(cJ 
- opera buffa w 3 aktach: prapremiera - Salzburg, I. V 1769 

rITRYDATES, KRÓL PONTU 
· opera seria w 3 aktac h: prapremiera -Mediolan, 26.X ll. 1770 
SERENA TA TEATRALE(Sere11ada 1emra/11u) 

- w 2 aktach: prapremier.i - Mediolan, wrzesi eń 177 I 
ASCONIO rN ALBA 
-opera seria; prapremier.i- Mediolan . I 7.X.1771 
CLSOGNODI SClPlO E(SenScyp1u1w 1 

- opera seria; prapremiera -Saltburg, maj I 77'2 
L CTOSTLLA 
· dramma muzyczna w J aktach; prup·ren11era-Mediolan, 26.)01.1772 
LA FINTA GIARDIN IERA (Rzekoma ogrodnic:Jiu) 
-oper.i buffa w 3 aktach: praprem ier~ - Monachium. 13 .1. 1775 
IL RE PASTORE (Kn:il Pa.11er..) 
-dramma muzyczna w 2 aktach; praprem1era-Salzhurg, 23.IV.1775 
ZAJDA 
- śpiewogra w 2 aktach ( I 7791; praprenuera - Frankfun. '27 . L 1866 
IDOMENO,KRÓLKRETY 
-opera seria w 3 aktach, prnpremiern- MonJchi um, 29.1.1781 
UPROWADZENlE Z SERAJU 
-opera komiczna w 3 aktuc h; praprem iera- Wiedeń. 16.Vll. !782 
DYREKTOR TEATRU 
-komedia muzyczna w l akóe, prapremiera- Wiedeń, l 1.11 I 786 
WESELE FIGARA 
· opern buffa w 4 aktuch: prapremiera · Wiedeń, \ .V I 7 86 
DONGIOVANNl(Du11Jua11) 
- drnm ma giocoso w 2 aktach; prapremiera · Praga, 29.X. 1787 
COSJ FA TUTIE 
- opera buffa w 2 aktach: prapremiera · Wiedeń, 26.1.1790 
CZARODZIEJSKI FLET 
-opera buffa w 2 aktach; prapremiera- Wiedeń, 30.Xl. 179 1 
ŁASKAWOŚĆTYT SA 
- opera seria w 2 ak iach: prapremiera - Praga. 6. IX. l 79 l 



MOZART W OPERZE ŚLĄSl{IEJ 
" 

D orobek sceniczny W.A.Mozarta zawiera bli. ko 20. lytułów, licząc 
od dliecięcego utworu "Apollo i Hiacynt". stworlOncgo przez zaledwie 
11. letniego chłopca. Większość jego wczesnych utworów napisanych 
dla sceny rzadko znajduje miejsce w repertuarze teatrów operowych. 
Właściwie liczy s i ę blok tytułów, który otwiera opera seria w Lrzech aktach : 
"[domeno, król Krety", powstała w lalach 1780 -17 l . Zamyka ostatnie 
dzieło muzyczno-dramatyczne pt. " Laskawo. ć Tytusa" powstałe w tym 
samym czasie co "Czarodziejski flet". "Tytus" doczekał sie zresztą 

wystawienia nieco wcześn i ej, zaprezentowany w Pradze 6 wrze nia 1791 
roku z okazji koronacji cesarza Leopolda Il na króla Czech (choć bez 
większego sukcesu). Za to wystawiony 30 września w Wiedniu 
"Czarodziejski flet" olśni pub l iczność. Lecz już niedługo potem zaledwie 
35. letni kompozytornagle umiera. 

Za szczytowe osiagnięcie Mozarta na gruncie opery uznawane są 
utwory powstałe w krótkich odstępach czasu po sobie a zaliczane do 
"wielkiej piątki " mozartowskich arcydlieł . cenicznych, które też 

utrzymują ię nieprzerwanie w repertuarze. Mozart tworzy w latach 
1782 - 1791 kolejno: "Uprowadzenie z eraj u", "Wesele Figara", "Don 
Giovanniego", "Co i fan tutte'', i "Czarodziejski flet" . Wslystkie te pozycje 
znajdą się w repertuarze "Opery Śląskiej" , wmawiane i prezentowane 
w nowych realizacjach aż do lat ostatnich. Szczególną uwagę do obecności 
nurtu Mozartowskiego w programie śląskiej sceny operowej przykładać 
będzie Włodzimierz Ormicki czasie swej artystycznej dyrekcji w latach 
1953-1963, kóry przedstawi serię premier w większo. ci pod wła. nym 
kierownictwem muzycznym - kolejno : "Czarodziej ki flet" ( 1954 ), 
"Uprowadzenie z Seraju" ( 1956 wznowienie). "Cosi fan tutte" ( I 957) , 
i "Wese le Figara" ( 1956). Nurt ten podtrzyma jego następca apolcon Siess, 
który wystawi w roku 1965 "Don Juana" . Następnie. już w czasie , wej 
drugiej kadencji. wprowadzi do repertuaru ponownie "Cosi fan tutte" ( 1977) 
i "Czarodziejski flet" ( 198 l ). Tak.że pod jego batutą zostanie zrealizowana 
w wersj i choreograficznej przez Henryka Konwiń kiego Symfon ia b-moll 
Mozarta we wspan iałej oprawie scenograficznej Mariana Kołodzieja . 
J uż w okresie dyrekcji Tadeusza Serafina dwukrotnie wznowiony zostanie 
"Czarodziejski flet" , doczeka sie kolejnej premiery pod kierownictwem 
muzycznym Roberta Satanowskiego "Cosi fan tutte" a teraz w inscenizacj i 
i reżyseri i Wiesława Ochmana na scenę wch dzi w oryginalnej wersji 
językowej "Don Giovann i" . 

* * * 
P ierwsza Mozartowska premiera w Operze ląskiej zo tała 

przygotowana w okresie dyrekcji Stefana Beliny-Skupiewskiego w roku 
1950. Spektakl ten w inscenizacji i reżyserii Bolesława Fotygo-Folańskiego 
urzekał poetycką atmo ferą i tarannośc ią w zarysowaniu kaldej sceny 
i p tac i. Reżyser znalazł wrażl iwego partnera w scenografie Juliuszu 
Glattym. który stworzył stylową oprawę daleką od dosłowności. 
Wysoko oceniono też przygotowanie mutyczne utalentowanego Zygmunta 

NA ZDJĘC I U GÓRY - SCENA. 7BIOROWA Z CZARODZIEJSKIEGO FLl'TU . 
SPEKTAKL Z . ROKU 195+. KTORY PRZ SZEDŁ DO L EGb ·oy PLA TF 
PIERWSzyM . POLA BUKIETY 

0

SKA (PAMl:-.IA> I A ONI \I ~.IAK (SAR STROl 

Szczepańskiego oraz świetny 1esta'ń- solistów. Kreacje stwo17one przez 
Natalię Stokowacką (Konstancja), Olgę zamhorowską (Blonda). Bogdana 
Paprock.ieg (Belmonte) i Antoniego Majaka (Osmin) wzbud1ały 

niezmienne uwanic. Przedstawienie to doczekało się 50 prezentacji jeszcze 
przed wznowieniem "Uprowadzenia z craju" \" 1956 roku. gdy na 
kolejnym afiszu znajdą się tak 'ń'ybitni <toli śc i. jak m.in . tefan Dobiasl 
( elim BasLa), Eugenia Gwieźdlińska (Konstancja) i lh1gniew Platt 
(Belmonte). Po W7nowieniu tego 1rekonstruowancgo w kilka lat po 
śmierci Fotygo-Folańskiego przedstawienia "Uprowadzenie l Seraju" 
zaprclcntowano jeszcze 23 razy (h1cznie 73 . krotn1c) . 

W tym czasie wielkie sukcesy odnosi już otl 2 lat "Czarotlziejsk1 flet" 
(premiera 12 czerwca 1954 roku). który stal się wydarzeniem art} stycznym 
wielkiej miary. Włodzimierz Ormick1 okanł . ię dyrygentem nad1wyczaj 
wrall iwym na styl mozartowskiej muzyki. na co miały wplyw takie jego 
związki artystyczne z Wiedniem. Było to już ost.ttnie dzieło wprowatlzone 
na scenę w reżyserii Bolesława Fot}go-Folań ·kiego. zapewne jego 
najwięk ze osiągnięcie we wspólpracy z tak wybitnym 'icenografcm. jakim 
był Stanisław Jarocki. z którym kilka miesięcy wc1es111ej nealit0wal 
z wielkim sukcesem "Fra Diavolo" ubera. Fotygo-Folanskt należał do 
tych reżyserów. którzy czerpali inspirację prtcdc wszystkim L ducha muzyki 
i unikali dosłowności wyrazu. Marena "Czarodziejskiego fletu" -.tanowila 
idea lny pretekst do wyzwolenia wyobraźni. Przy rnakomitej 
współpracy ze cenografem i wy, okiej klasy dyry gi.:ntem powstało 
przedstawiente wybitne. Krytycy bj li zgodni: "Porwano się na 
( „. ) dzieło, którego trudnośc i techniczn odstręczają wiele 
nowoczesnych, doskonale wyposażonych scen („ .) i - wystawiano 



PRÓBY RLSZYLY WTESLAW OCHMt\/'. I DYREK fOR TADEL'SZ SERA FI 
WYJA."MLI ARTYSTOM WSZYSTKIE K\\E Tl!: REALIZACJI Na 1dJęc1u : ltid kwc.11 
Jarosław Ś\\ Hala. Paweł K<Lj1der.J..i. Tadcu'' Scratm. AlcJ..,:.uidr.i Stokłosa . Wic,ław Ochman. 
Bogdan Dc,oń . JaceJ.. Grc,na . Hułlcn M1<ka, Barhar.i Balda.. S,1hina Olhrich. \farck J .ipok . 

Z nadLwycLajną sprawnością i I uuiym efektem artystycznym" (M . JóLef 
Michalow. ki w "Dzienniku Zachodnim"). "Zarówno meprzemijaJąca 
warto. ć arcydzieła, jak. też znakomite jego wyk.onanie wywołały wielk i 
entULJazm publrczności" (Adolf Dygacz w "Panoramie"}. 

Poziom wykonawczy był uderzający. Szczególnie wyróżnili się 
jednak Natalia Stokowacka. wspaniała Królowa ocy, Antoni Majak -
majestatyczny Sarastro. Bogdan Paprock.i jak.o liryczny Tarnino i Pola 
Bukietyńska - pełna urok.u Pamina. Świetną komediową parę stworLyli 
Olga zamborowska (Papagena) i Tadeusz Swiechowicz (Papageno}. 
Obsada w wiekwości partii była potrójna, co takle gwarantowalo stabiłnośl'. 
repertuarową. Spektak.I ten utr1ymywał się na -.cenie przez 20 kolejnych 
sezonów i osiągm1ł bardzo wysoką liczbiy prezentacji - 175 przedstawień . 
choć ze względu na :-.cenografię mógł być prezentowany wyłącznie 
na bytomskiej scenie. 

* * * 
Ten spektakl odegrał 4'Zczegolną rolę w przybhicniu muzyki 

Moz.arta śląskiej publiczności i rozsmak.owaniu w Jej wyjqtkowych urokach. 
Mial także wplyw na rozwój w więks70sci mlodych arty'\tów - ich techniki 
woka lnej prcfemjącej lekkość, precyzję i płynność frazy. Kolejna pOLycja 
została przygotowana już z oka?ji Rok.u Mozartowskiego (premiera 19 
stycznia 1957 roku) . Włodzimierz Ormicki zaprosił do w!>pólpracy 
świ tnego reży.sera niemieckiego Petera eitscha, który znalazł dobrego 
partnera w scenografie Tadeuszu GryglcwsJ..im. Przedstawieni miało 
wdzięk i tempo, pełne przebłysJ..ów zaskakującego komi1mu . Spektakl 
z polotem prowadzi! Włodzimierz Ormicki a w obsadzie rywalizowały 

WlADOMO DO CZEGO ZM IERZA DON GIOVANNI (Paweł Kajzder.J..i) 
ALE ZERLli A (Sabina Ołbrich) OKAZE lĘ TRUD Ą PRZESZKODĄ. 

o pierwszeństwo dwie znakomite śpiewaczki w roli Fiordilidi: Pola 
Bukietyńska i Natalia Stokowacka, dwie świetne Dorabelle: Roma Wolińska 
i Zofia Wojciechowska, dwie pyszne Dcspin)' : Wiera Grabowska i Irena 
Ligocka; także partnerzy byli godni swych ról: Jan Lukowski (Don Alfonso), 
Tadeus1 Świechowicz (Guglielmo) i Franciszek Warecki (Fen-ando). 
Przed tawienie to doczekało się łącznie 37 przedstawień. 

Włodzimierz Ormicki w jednym L nastirpnych scLonów wprowadził 
do repertuaru "Wesele Figara", znów po wła ną batutą, zapraszając do 
~spólpracy tak znakomi tego reżysern jakim był ówczesny dyrektor Teatru 
Sląskiego Józef Wy. zomir ki (premiera 19 wrze.'nia 1959). Przyjęcie 

spek.taklu znakomi te, wiele wietnych ról i wokalnych kreacji - w tym 
atalii tokowackiej (Hrabina), Ireny Ligockiej (Zuzanna), Włodzimierza 

Dynesenlu (rola tytułowa). Liczba 65 przedstawień dowodzi, że suk es 
artysty zny rnalazl p twierdLenie w zainteresowaniu public1ności 

(łącznie 28. 718 widzów). 
Piątą operą Mozarta wprowadzoną do repertuaru był "Don Juan" 

(premiera 6 marca 1965), arcydzieło uchodzące La szczytowe osiągnięcie 
kompoLytora na gruncie sztuki scenicznej. Do realizacji tej Napoleon iess 
przywiązywał szczególną wagę, decydując się na rozwiązania 'miale, które 
gwarantował jako insce.nizator Józef Wyszomir ·ki. przy w półudziale w roli 
reżysera Sławomira Zerdziek.iego (surową scenografię Laprezentował 

Tomasz Rumiński). G dzi ię przypomnieć peł ny I.Jad premierowej obsady 
tej ambitnej real izacji, którą tworzyl i : Stanisław Kliczkow ki - partia 
tytułowa, Komandor - Stefan Dobiasz, Donna Anna - Natalia Stokowacka 
Don Octtavio - H nryk Grychnik. Donna Elwira - Pola Bukil!tyńska, 

Leporello - Eugeniu z Kuszyk, Masetto - Stan isław Bur. ztyński . Zerl ina -
Wiera Grabowska. Ten sam . kład olistów wystąpił pod batutą Napoleona 
Siessa w premierze katowickiej . 
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Do osiągnięć, które zyskały także ogólnopolski rezonan~ zaliczyć nalel.y 
prezentacjiy Symfonii g-mołl Mozarta w ykonaniu zespołu baletowego 
Opery Śląskiej . Autorem tej twórczej k mpozycj i chorcogralicznej był 
Henryk Konwiński. przy współpracy scenograficznej Mariana KołodLieja, 
artysty o wyjątkowej inwencji w przetwarzaniu muzyki na znaki plastyczne. 
Napo leon Siess ujawnił przy tej okazji iż był utalentowanym symfonikiem, 
interpretując dzieło Mozarta z wielką żarliwo cią i artystycznym 
zdy cyplinowaniem. Na wysoki poziom wykonawczy wzniósł się cały 
ówczesny zespół baletowy oraz jego czołowi soliści : Joanna Szabelska. 
Olaga Kozimala. Joanna Pyka. Tadeusz .Jędrosz, Stefan Jońca. Jarosław 
Świtała. Prapremierowy spektakl odbył !>ię 18 paidziemtka l 975 roku. 

lluż w sezoni~ 1977-1978 doszło do kolejnej premiery 
Monrtowskiej w Operze Slą. kiej . Wybór padł ponownie na" osi fan tulte" 
a zadań inscenizatora i rei.ysera podjęła się znów Olga Lipińska, 

która z taką inwencją zaprezentowała rok wcześniej na tej scenie 
"Don Pasquale" . Przy w pólpracy scenograficznej Małgornty pychalskiej 
i choreograficznej Henryka Konwińskiego (ruch ceniczny) pow. tal 
spektakl wielkiej urody. porównywany do tyłowej biżuterii. Eugenia 
Wybraniec napi ała w "Poglqdach", iż Olga Lipińska "poprowadziła 

spektakl lekko. chciałoby się rzec »zwiewnie«, bez przestojów 
dramalurgicznych. konsekwentnie i stylowo" . Z kolei Napoleon Siess 
wydobył z muzyk i Mozarta ' 'urzekajqcą barwność" oraz "fi ligranowy czar 
i wdzięk". Z ołistÓ\\ najwyi.sLe oceny przypadły Izabelli Ja ińskiej 

(Fiordil idi). Eligii Kłosowskiej (Dorabella) i Jerzemu Sypkowi (Alfon o)'. 
Aż 74 razy był prezentowany ten bły. kothwy pektakJ. 

Z ielką starannością po tym sukcesie podjęto przygotowania 
do drugiej premiery "Czarodziejskiego fletu". Trawala bowiem jeszcze 
legenda przdstawienia, ktore zrealizował "'" 1954 roku Bolesław Fotygo
Folański (łącznie 175 spektah.li). Inscenizacji i reżyserii podjęła się 

Olga Lipińska, cenografię zaprojektował Manan Kołodziej. choreografią 
i ruchem . c nicznym zajął się z wielk~t starannością i in wencją Henryk 
Konwiński. Powstal spektakl o wyjątkowej urodzie, z dom inującą 

rolą wspaniałej oprawy plaslycznej wywiedzionej z ducha muzyki 
i lilozoficznych podtek. tów dzieła. Choroba nie pozwol i ła jednak tanąć 

za dyrygen kim pulpitem apoleonowi Siessowi i pektakl premierowy 
poprowadził w za. tępstwie dyrygent-asystent Antoni Duda. To przed.~tawie
nie. w którym w premierowy wieczór wy ·tąpi li m.in. Henryk Grychnik 
(Tarnino), Romuald Tesarowicz (Arcykapłan , Gabriela Czemer (Pamina). 
Izabella Ja i ń ka-Buszewicz (Królowa Nocy), utrzymuje się wciąż 
w repertuarze. dwukrotnie wznawiane w nowych obsadach artystów 
kolejnej generacji. 

W sezonie 1994 -1995 dyrektor Tadeusz Serafin wprowadzi! do 
repertuaru znowu "Cosi fan tuue", powierzając kierownictwo muzyczne 
Robertowi Satanow kiemu, który kilkakrotnie podej mował się real izacji 
tego dzieła, w tym na scenach zagranicznych. Przy współpracy Henryka 
Konwińskiego - in cenizacja i rei:yseria oraz Barbary Jankowskiej -
scenografia, powstalo przed tawienie wycyzelowane w każdym szczególe 
z pietyzmem dla partytury o wielkiej sugestywna 'ci scenicznej, 
przygotowane "'przy użyciu delikatnych narzędL.i" ( słowa Henryka 
Konwi ńskiego. który podkreślił snycerską, wręcz filigranową "pracę nad 
detalem"). To przedstawienie. którego premiera odbyła się 22 tycznia I 995 
zostało wprowadzone na bytomską scenę w obsadzie : Barbara Salda 
(Fiordiligi), Barbara Markiewicz (DorabellaJ, Bogdan Desoń (Ferrando), 
Włodzi mierz Skal~ki (Giggie lmo). Tadeu. z Leśniczak (Don Alfonso). 
Agnieszka Mazur-Swider (Despina). 

Z dat· 29 maja 1999 roku na liście premier arcydzie ł Mozarta 
pojawi się w Operze Śląskiej "D n Gio anni" - w in cenizacji i reżyserii 
Wiesława Ochmana. 

TADEUSZ KUONKA 
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