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Wielkie dzieła rodzą się w bólach„. Tak było z naszą 

realizacją „Don Giovanniego". 
Przed kilku laty ogłosiliśmy przygotowania, soliści nie

mal na pamięć wyuczyli się swoich partii, ale do premiery 
jednak nie doszło. 

W teatrze, gdzie artyści mają ochotę zrobić więcej niż 

można, bywa czasem, że coś trzeba odłożyć, aby przy
śpieszyć coś innego. 
Należę do ludzi zaliczających „Don Giovanniego" do 

najtrudniejszych przedsięwzięć w repertuarze operowym. 
Dyrygent, aby wykreować tę muzykę nie może ani na 

chwilę zapomnieć, że ma do czynienia z podtytułem 

„dramma giocoso per musica"; reżyser opowiadając hi
storię rzekomo największego w dziejach uwodziciela ma 
przed sobą ciągle nie rozstrzygnięty dylemat: kim właś
ciwie był don Giovanni? 

Protagoniści budują na naszych oczach postacie, których 
elementy aparycyjne, ruchowe, aktorskie i wokalne muszą 

być mistrzowskie. Do tego dochodzi wielka tradycja tea
tralna dziela, a jeszcze bardziej bogata dyskografia pełna 
dyrygentów i śpiewaków najwyższej klasy. 

Marek Weiss-Grzesiński na konferencji prasowej opo
wiadał, że „Don Giovanni" należy do przedstawień przy
noszących teatrowi pecha. 

Nie pozbywając się teatralnych przesądów mam czelność 
zaryzykować: być może przynosi ono pecha, ale nie nam! 



Aleksandra Szulcówna 

DON GIOVANNI I MOZART 

Muzyka jest sztuką, która potrafi dać każdemu czło

wiekowi bądź to chwilę odprężenia, bądź to chwilę intym
nych zadumań o najróżniejszym wyrazie i znaczeniu. 
Nie darmo mędrcy starożytnej Grecji pisali o „ethos", 
czyli emocjonalnym nastroju różnych układów dźwięko
wych. Historię tego - jak to się mówi - najlepszego 
ze światów - określają słowa. Równie dobrze może ją 

przedstawić i związane z nią legendy muzyka. Muzyka 
posiada tę wyższość, że pozostawia swobodę wyobraźni, 
twórczemu pierwiastkowi każdej indywidualności. 

Jednym z popularnych mitów europejskich jest historia 
zuchwałego uwodziciela, bohatera hiszpańskich bajań 

ludowych. Wzorem ich miał być szlachcic hiszpański Don 
Juan Tenorio, który żył w XVI wieku w Sewilli. 

Pierwszy do literatury wprowadził go hiszpański dra
matopisarz, przeor Tirso de Molina (1571-1648). Odtąd 
temat rozpustnego zabójcy męża uwiedzionej, który to 
mąż pojawił się z zaświatów jako kamienny posąg i strą
cił w ogień piekielny uwodziciela-mordercę, podniecił 

wyobraźnię kompozytorów i pisarzy. Z mistrzów sceny 
dramatycznej pisali o nim m. in.: Corneille, Moli~re, 

Shadwell, Goldoni, ze współczesnych m. in.: Max Frisch. 

Z twórców muzycznych m. in. : - poza Mozartem -
Dargomyżski czy Ryszard Strauss . Każdy z ni ch, w za
leżności od epoki w której tworzył i tworzy, kreuj e tę 

lege ndę według własnej miary, przemyśleń, twórczej 
wyobraźni i temperamentu. 

Max Frisch - z przedmowy do „Don Juana": „ ... jego 
niewierność nie jes t wynikiem pobudliwości, lecz strachu, 
by nie oszukać się samemu, by się nie zgubić.„ Don Juan 
w gruncie rzeczy kocha tylko siebie. Legendarna liczba 
jego kochanek (1003) nie budzi odrazy tylko dlatego, że 
jest komiczna, a jest komiczna, bo liczy tam gdzie nie ma 
nic do liczenia; w przekładzie na słowa liczba ta oznacza: 
Don Juan jest zawsze sam. A zatem człowiek, który nie 
kocha.„ Gdyby Don Juan żył w naszych czasach zajmo
wałby się, myślę, fizyką jądrową„. wtedy jako badacz 
atomu stanąłby wcześniej czy później wobec wyboru: 
śmierć czy kapitulacja męskiego ducha, który jeżeli zo
stanie sam sobie panem, wysadzi świat w powietrze„. 
W każdym Don Juanie czai się nuda.„ nuda ducha, który 
tęskni do absolutu, i który zrozumiał, że nigdy go nie 
osiągnie, krótko mówiąc wielka nuda melancholii, cier
pienie serca, które wyzbyło się pragnień. Pozostało mu 
tylko poczucie humoru ... " 

Don Juan. Opera Łó zka - 1963. Scena zbiorowa 
Fot. H. $migacz 



Z zupełnie innej perspektywy patrzy na historię i oso
bowość Don Juana znakomity pisarz, Czech, Karel Capek 
w „Spowiedzi Don Juana" zawartej w „Księdze apokry
fów"; opowiadania z roku 1932: „ ... Don Juan Tenorio 
z przebitą piersią umierał. 

- Drogi synu, rzekł dostojny padre, jezuita. Już dawno 
rozmyślałem dlaczego przerzucasz się od miłości do mi
łości, od kobiety do kobiety ... Biedny Don Juanie, jak 
gdybyś chciał przekonać kogoś - może samego siebie -
że jesteś godzien miłości. A tymczasem nie byłeś nigdy 
mężczyzną Don Juanie; tylko twój duch był duchem męż
czyzny i rozpaczliwie się starał ukryć, że natura nie dała 
ci tego, czym jest obdarzone każde żyjące stworzenie ... 

Z łóżka rozległ się chłopięcy płacz. 
~ To musiało być piekło, panie Juanie... sądzę, że 

moglibyśmy udzielić rozgrzeszenia". 
Właśnie w ojczyźnie Capka, w jej stolicy, w roku 1787 

odbyła się pod dyrekcją kompozytora prapremiera Mo
zartowskiego „Don Giovanniego", przyjęta przez muzy
kalne i muzykujące mieszczaństwo Pragi z zachwytem, 
wręcz z uwielbieniem. Były to najszczęśliwsze, także oso
biście, lata życia twórcy. W poprzednim sezonie właśnie 
w Pradze entuzjastycznie zareagowano na jego „Wesele 
Figara", które w Wiedniu, w Burgtheater, po kilku 
przedstawieniach szybko zdjęto z powodu intryg i zawiści 
Włochów rządzących wiedeńską operą. 

Sukces „Figara" w Pradze zrodził zamówienie jej sceny 
na nową operę już na następny sezon. Mozart od dziecka 
znał z przedstawień wędrownych komediantów mit o Don 
Juanie. Znał też balet Glucka pod tym tytułem i operę 
włoską, którą skomponował Gazzaniga do tekstu Berta
tiego „Don Giovanni". Czas naglił, zaledwie kilka miesięcy 
pozostało do rozpoczęcia sezonu. Temat był chwytliwy. 
Wiedział, znał swoją wartość, że stworzy coś znacznie 
lepszego. Wraz z librecistą „Figara" da Pontem, przystąpił 
do pracy, mając zresztą na warsztacie inne zamówione 
utwory, także duże formy. Pośpiech n;e pozwolił na grun
towną przeróbkę marnego libretta Bertatiego, (takie rzeczy 
były na porządku dziennym i nikt się temu nie dziwił) 
więc wszystkie nieprawdopodobne zawiłości, banały, 

śmiesznostki tekstu utrąca genialną muzyką. Luki stają 

się epizodami wypełnionymi ariami koncertowymi, z któ
rych każda, będąc skończonym arcydziełem muzyczną 

nicią wiąże operę w logiczną całość. Pośpiech jest taki, 

Cosi fan tutte. Teatr Wielki w Łodzi - 1968. 
Tadeusz Kopacki, Izabella Nawe, Romuald Spychalski 

Fot: F. Myszkowski 

Uprowadzenie z seraju. Teatr Wielki w Łodzi - 1971. 
Teresa May-Czyżowska, Stanisław Hcimberger 

Fol: F. Myszkowski 



że uwerturę do „Don Giovanniego" pisze w Pradze przez 
jedną noc, podczas gdy żona Konstancja opowiada mu 
bajki, by nie zasnął znużony próbami opery z wyko
nawcami. Uwerturę, która jes t samoistnym arcydziełem 
także muzyki symfonicznej. Ni kt nie jest dziś w stanie 
wyobrazić sobie siły niesłychane j napięcia twórczego, 
w którym Mozart żył w ostatnich fatach przed przed
wczesną śmiercią. Muzyka Mozartowska sprawia, że 

płaskie postacie sztuki stają się w jego „Don Giovannim" 
wielowymiarowe, po prostu ludzkie. Niezrównane mis
trzostwo warsztatowe twórcy utrzymuje namiętności bo
haterów w żelaznych karbach dyscypliny formalnej. 
Emocje kłębią się - czujemy to - we wnętrzu postaci, 
muzyka z pozornym chłodem wyraziście rysuje ich syl
wetki psychologiczne. Tak oto genialny artysta godził 

umiar, harmonię klasycyzmu z namiętnościami roman
tyzmu . Pulsuje w tej muzyce jego ciepłe, cierpiące serce, 
które musnęło skrzydło .śmierci, ale na jego ustach -
Uśmiech. 
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Z listu Mozarta: „.„ Praga, 4 listopada 1787.„ weszła 

na scenę opera „Don Giovanni", i to z największym po
wodzeniem. Wczorajsze, czwarte przedstawienie odbyło się 
na mój benefis„. może doczeka się (opera) przedstawienia 
w Wiedniu? Życzyłbym sobie tego„." 

I ani słowa więcej o swym arcydziele. Z 
oschłością kontrastuje zachwyt praskiej 

mozartowską 

publiczności 

i czołobitność wręcz tamtejszej krytyki oraz wykonawców 
pokonujących pod batutą kompozytora karkołomne przez 
swą pozorną prostotę, klarowne aż do świetlistości frazy. 
Wiedeń nie zrozumiał, nie odczuł wartości „Don Gio

vanniego". Dramma giocoso, jak nazywał swą operę 

Mozart nie mieściła się w kryteriach wystawianych ów
cześnie oper włoskich. Zbyt je przerastała. Józef Haydn 
natychmiast poznał się na arcydziele; odmówił teatrowi 
praskiemu skomponowania opery pisząc: „.„ musiałbym 
wiele ryzykować, bo trudno będzie komukolwiek stanąć 
obok wielkiego Mozarta. Gdybym mógł wpoić w miłośni
ków muzyki uwielbienie dla niedoścignionych prac Mozar
ta tak głęboko w rozum i uczucie jak ja to odczuwam, to 
narody ubiegałyby się, aby posiąść taki klejnot„." Ile 
miłości i pokory w słowach starego mistrza.„ 

A w liście Mozarta: „„. Wciąż snuję się między trwogą 
i nadzieją„." (tak pisywał tylko do przyjaciół, nigdy do 
żony, do niej tylko pogodnie). 
Mądry nauczyciel Chopina, Józef Elsner natychmiast 

ocenił wielkość Mozartowskiego dzieła . W „Sumariuszu" 
tak pisze: „„. w przeciągu niespełna pół roku wyuczywszy 
się opery „Don Juan" Mozarta, przedstawiłem ją z wiel
kim powodzeniem, co dotychczas we Lwowie uważano 
za niepodobne do wykonania„.". Było to już po śmierci 
Mozarta, tuż przed Powstaniem Kościuszkowskim. Chwała 
za to Lwowiakom, choć ubiegli Scenę Narodową. 

W tym roku cały świat obchodzi 200-lecie śmierci li
czącego zaledwie 3fi lat Wolfganga Amadeusa Mozarta. 
Genial 1y artysta, kom poz tor, wirtuoz wielu instrumen
tów, dyrygent zmarł - o wstydzie! o hańbo ludzkości! -
w skrajnej nędzy . Pochowano go na wiedeńskim cmenta
rzu we wspólnym grobie dla ubogich. Odprowadzili 
geniusza na wieczny spoczynek 6 grudnia 1791 roku 
w śnieżnej zamieci tylko grabarz i woźnica pogrzebowego 
wehikułu. Prochów nigdy nie odnaleziono. Dziś pod sym
bolicznym nagrobkiem składa się kv1iaty. 

Cudowne dziecko, wątłe i chorowite, pozbawione dzie
ciństwa przez wytężoną pracę od szóstego roku życia pod 
kierunkiem nied oszł ego doktora filozofii, surowego i wy
magającego ojca, znającego Ś\vietnie swój fach kompozy
tora i kapelmistrza w służbie arcybiskupa Salzburga, 
budziło zdolnościami wirtuozowskimi, improwizacyjnymi 
i ko <npozytorskimi emocj e i sensację na europejskich dwo
rach elity epoki. 



Czarodziejski flet. Teatr Wielki w Łodzi - 1973. 
Delfina Ambroziak, Halina Romanowska, Irena Jurkiewicz, 
Jadwiga Pietraszkiewicz, Alicja Pawlak 

Fot: J. Neugebauer 

Po kres życia w ciągłych podróżach. Jako młodzieniec 
również na służbie arcybiskupa Salzburga, traktowany 
przez protektora po chamsku, wyrwał się wreszcie, wbrew 
woli tyranizującego lecz kochanego i kochającego ojca do 
Wiednia, jako - pożal siE; Boże - „wolny" artysta. Całe 
życie borykał się z k!opotami materialnymi, biedą, cho
robami kochanej żony i dzieci, z których sześciorga tylko 
dwóch synów przeżyło ojca. Utrzymywał rodzinę głównie 
z lekcji i marnie płatnych występów. Dla obficie wyda
wanych utworów praw autorskich przecież wówczas nie 
było. A jego muzyka rozbrzmiewała w całej pudrowanej 
Europie, drgającej już podziemnymi wstrząsami społecz
nymi epoki. Cesarz Józef II, oczarowany „Don Gio
vannim", boskim dziełem - jak określił operę, po śmierci 
Glucka mianował Mozarta cesarsko-królewskim kompozy
torem i.„ obciął apanaże związane z tym stanowiskiem 
o przeszło dwie trzecie. Gonitwa za pieniędzmi - choroba 
i bieda zbyt często gościły w domu - nadmierna, wy
czerpująca praca, a jednak dająca mu radość, wyczerpy-

wały do szczętu odporność fizyczną i siły człowieka, 

którego twórczość mogłaby wypełnić wiele dziesiątków lat 
życia innego, płodnego, utalentowanego artysty. Ale to był 
geniusz. 

Niepojęte, w jaki sposób, mimo niedościgłej inwencji 
i wszechstronnej znajomości warsztatu kompozytorskie
go, starczyło artyście sił, czasu na liczącą setki utworów 
twórczość. Wszystkie są arcydziełami; od miniaturowych 
perełek, drobiazgów instrumentalnych i wokalnych, pieśni, 
muzyki kameralnej, po wielkie formy oper, symfonii, kon
certów, dzieł religijnych, wszystko jest uosobieniem rów
nowagi między formą a treścią, wzorem klasycznego ładu, 
skończoną harmonią. 

Różnice nastroju pełnych napięć emocji przekazują 

ogromny wachlarz niuansów uczuć i doznań ludzkich, od
czuwalnych przez każdego. 

My, dziedzice niebywałego bogactwa, którego skarby, 
nowe w szczegółach wciąż się odkrywa, spróbujmy choć 
w części wynagrodzić mu krzywdy, upokorzenia i cierpie
nia jakich doznał od naszych pradziadów, kochając, jak 
papa Haydn, prawdziwą muzykę, której Mozart dał nie
dościgły wzór. Może nam wybaczy, tak jak uśmiechnął 
się finałowym sekstetem w „Don Giovannim": groza 
minęła, przecież to tylko teatr. 

Aleksandra Szulcówna 
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• 
- Mamy tu wielkiego grzesznika, który właśnie kona. 

Trzeba wam wiedzieć, don Ildefonsa , że jest to ten nie
szczęsny don Juan Tenorio. Miał tu jakieś spotkanie, poje
dynek czy coś - krótko mówiąc, chciałem go wyspowia
dać . Z począ t ku szlo jak z płatka, spowiadał się bardzo 
pięknie, co to, to prawda. Ale gdy doszło do szóstego 
przykazania - nic; nie wydostałem z niego ani słowa. 
Ze niby nie ma mi nic do powiedzenia. Matko Boska, ten 
łajdak! Gdy wziąć pod uwagę , że to jest ów największy 
rozpustnik obu Kastylii - nawet w Walencji ani w Ka
dyksie podobno nie ma jemu równego. Mówią, że w ostat
nich latach uwiódł sześćset dziewięćdziesiąt siedem dziew
cząt; z tych sto trzynaście poszło do klasztoru, pięćse t 

zabili ich ojcowie lub mężowie w sprawiedliwym gniewie, 
a mniej więce j tyluż pękło serce z żalu. I teraz sobie wy
obraźcie, don Ildefonsa: taki hulaka twierdzi mi w oczy, 
na łożu śmierci , że in puncto rozpusty nie ma się mi 
z czego spowiadać! Co powiecie na to? („.) 

Oczy rannego wpatrzyły się prawie z l. ękiem w nieru
chomą twarz księdza. 

- Don Juanie - zaczął don Ildefonsa niemal swobod
nie - słyszałem o tobie już dawno; rozmyślałem, dlaczego 
właściwie przerzucasz się od kobiety do kobiety, od miłoś
ci do miłości, dlaczego nigdy nie możesz nigdzie dłużej 

zabawić, nigdy osiągnąć tej pełni i spokoju, które my, 
ludzie, nazywamy szczęściem. 

Don Juan pokazał zęby w bolesnym grymasie. 

- Od miłości do miłości - ciągnął don Ildefonsa spo
kojnie - Jak gdybyś chciał wciąż utrzymywać w prze
konaniu kogoś - może samego siebie - że jesteś godzien 
miłości, że jesteś mężczyzną, którego kobiety kochają, 

biedny don Juanie! 

Usta rannego drgnęły; zdawało się, że powtarza ostatnie 
słowa. 

- A tymczasem - mówił ksiądz przyjaźnie - nie 
byłeś nigdy mężczyzną, don Juanie, tylko twój duch był 
duchem mężczyzny i wstydził się, senor, i rozpaczliwie 
starał się ukryć, że natura nie dala ci tego, czym jest 
obdarzone każde żyjące stworzenie. 

Z łóżka rozległ się chłopięcy placz. 
- Dlatego, don Juanie, od młodzieńczych lat udawałeś 

mężczyznę; byleś odważny do szaleństwa, awanturniczy, 
pyszny i wyniosły, by przezwyciężyć w sobie to upoka
rzające uczucie, że inni są lepsi i bardziej męscy niż ty; 
ale to było kłamstwo i dlatego marnotrawnie gromadziłeś 
dowód za dowodem, żaden ci nie mógł wystarczyć, ponie
waż był tylko czczy i udawany - tyś nie uwiódł ani jed
nej kobiety, don Juanie. Tyś nigdy nie zaznał miłości, 

tylko gorączkowo usiłowałeś każdą pożądaną i godną 

kobietę, jaką spotkałeś, oczarować swym duchem, swym 
rycerstwem, swą namiętnością, którą sam w siebie wmó
wiłeś; to wszystko umiałe.§ doskonale, ponieważ to grałeś. 
A gdy przychodził ten moment, kiedy pod kobietą uginają 
się kolana - to musiało być dla ciebie piekło, don Juanie, 
to musiało być piekło, ponieważ w owej chwili przeży
wałeś własną przeklętą pychę i równocześnie najstra
szniejsze poniżenie. Musiałeś się wyrywać z objęć, które 
zdobywałeś za cenę życia, i uciekać, biedaku, uciekać z r,a
mion już ulegającej kobiety, i to jeszcze z jakimś pięknym 
kłamstwem na tychże ustach, którym trudno się było 

oprzeć. To musiało być piekło, panie Juanie. 
Ranny odwrócił głowę do ściany i płakał. 

Don Ildefonsa wstał. 
- Biedak.u - rzekł - wstydziłeś się przyznać do tego 

nawet na świętej spowiedzi. Więc widzisz, już załatwione, 
ale ja nie mam prawa pozbawiać padre Jacinta jego peni
tenta. 

I posłał po proboszcza; a gdy ojciec Jacinto przybył, 

powiedział do niego don Ildefonsa: 
~ Patrzcie, ojcze, wyznał wszystko i plakal. Jego żal 

jest ponad wszelką wątpliwość doskonały; sądzę, że mo
glibyśmy mu udzielić rozgrzeszenia. 

Karel Capek 
„Spowiedź don Juana" ( 1932) 
(fragment) 

przelożyla · 
Helena Gruszczyńska-Dębska 



Wesele Figara. Teatr Wielki w Łodzi - 1976. 
Teresa May-Czyżowska, Maria Szczucka, 
Andrzej Malinowski, Zbigniew Jankowski, 
Stanisław Michoński 

Dyrektor Teatru. Teatr Wielki w Łodzi - 1985. 
Roma Owsińska, Andrzej Niemierowicz. Delfina Ambroziak 

Fot. Ch. Zieliński 

Streszczenie libretta 

Sewilla, XVII wiek. Don Giovanni podstępem 
uwodzi córkę Komandora, Donnę Annę, a przyłapa
ny na oszustwie (podał się za narzeczonego Donny 
Anny, Ottavia), zabija jej ojca i nie rozpoznany 
ucieka. Ucieka też przed Donną Elwirą, dawno po
rzuconą kochanką, aby zalecać się do trzeciej z kolei 
dziewczyny: do wychodzącej właśnie za mąż młodej 
wieśniaczki Zerliny. 

Mimo iż Donna Elwira przestrzega ją i jej narze
czonego Masetta przed uwodzicielem, Don Giovanni 
podczas przyjęcia wydanego w swym pałacu osiąga 
cel: zdobywa Zerlinę, po czym szpadą toruje sobie 
drogę do ucieczki - także przed Donną Anną i Otta
viem, którzy rozpoznali w nim mordercę Komandora. 

Don Giovanni i jego wierny sługa Leporello spo
tykają się na cmentarzu; drwiąc sobie z Boga i ]udzi, 
Don Giovanni zaprasza na ucztę ... posąg Komandora 
zdobiący grobowiec zabitego. 

Posąg nieoczekiwanie... przyjmuje zaproszenie 
i kamienny gość przybywa do pałacu uwodziciela. 

Wymierzając mu sprawiedliwość, wciąga Don Gio
vanniego w piekielne czeluście. · 

Lucjan Kydryński 
Opera na caly rok. Kalendarium 
PWM Kraków, 1989 



Cosi fan tutte. Teatr Wielki w Łodzi - 1986. 
Monika Cichocka, Joanna Woś, Katarzyna Suska 

. Fot. Ch. Zieliński 

Wesele Figara . Teatr Wielki w Łodzi - 1988. 
Elżbieta Walaszczyk, Tadeusz Jędras, Ewa Karaśkiewicz 

Fot. Ch. Zieliński 

Dzieła operowe Mozarta 

Die Schuldigkeit des erst en Gebotes (Powinność z pierw
szego przykazania) - dramat „duchowny" w trzech czę
ściach, 1767. Tekst: I. A. Wimmer (Salzburg, 22 III 1767). * 

Apollo et Hyacinthus seu Hyacinthi Metamorphosis 
(Apollo i Hiacynt czyli Przemiany Hiacynta) - komedia 
łacir1ska, 1767. (Salzburg, 13 V 1767). 

La Finta semplice (Udana naiwność) opera buffa 
w 3 aktach. Tekst: M. Cohellini wg komedii C. Goldonie
go, 1768. (Salzburg, 1 V 1769). 

Bastien und Bastienne - niemiecka śpiewogra w I akcie. 
Tekst: F. W. Weiskern, wg francuskiego tekstu J . J . Rou
seau Le Devin du village, 1768 (Wiedetl., X 1768) . 

Mitridate, Re di Ponta (Mitrydat, król Pontu) - opera 
seria w 3 aktach. Tekst: V. A. Cigna-Santi wg Racine'a, 
1770. (Mediolan, 26 XII 1770). 

Ascanio in Alba (Askaniusz w Albie) - serenata dram
matica w 2 aktach. Tekst: G. Parini, 1771. (Mediolan, 17 
X 1771). 

Il Sogno di Scipione (Sen Scypiona) - serenata tea tral e. 
Tekst: P . Metastasio, 1772. (Salzburg, 29 IV 1772). 

Lucio Silla (Lucjusz Silla) - dramma per musica w 3 
aktach. Tekst: G . Gamerra, 1772. (Mediolan, 26 XII 1772). 

La finta giardiniera (Rzekoma ogrodniczka) - opera 
buffa w 3 aktach. Tekst: R. Calzabigi, 1775. (Monachium, 
13 I 1775). 

Il Re pastore (Król pasterzem) - dramma per musica 
w 2 aktach. Tekst: P . Metastasio, 1775. (Salzburg, 23 IV 
1775). 

Thamos, K0nig von Aegypten (Król Thamos) - 3 chóry 
i 5 interludiów do dramatu T. Ph. Geblera, 1779 (ok. 1785). 



Zaide (Zaida) - niemiecka spiewogra, niedokoóczona . 
Tekst: J . A. Schachtner, 1779. 

Idomeneo, Re di Creta (Idomeneusz, król Krety). 
opera seria w 3 aktach . Tekst: G. Varesco, 1781. (Mona
chium, 29 I 1781). 

Die Entfiihnmg aus dem Serail (Uprowadzenie z seraju) 
- śpiewogra komiczna w 3 aktach. Tekst: G. Stephanie 
młodszy wg sztuki K. F. Bretznera, 1782. (Wiedeń, 16 VII 
1782). 

L'Oca del Cairo (Gęś z Kairu) - fragmenty opery buffa . 
Tekst : G. Varesco (1783). 

Lo Sposo deluso (Oblubieniec oszukany) - fragmenty 
opery buffa (1783). 

i'.! '" 
Der Schauspieldirektor (Dyrektor teatru) - komedia 

muzyczna w 1 akcie. Tekst: G. Stephanie młodszy, 1786. 
(Schdnbrunn, 11 II 1786). 

Le nozze di Figaro (Wesele Figara) - opera buffa w 4 
aktach . Tekst: L. da Ponte wg komedii P. Beaumarchais, 
1786. (Wiedeń, 1 V 1786). 

Il Dissoluto punito, ossia Il don Giovanni (Rozpustnik 
ukarany czyli Don Juan) opera buffa w 2 akt.ach. 
Tekst: L. da Ponte. (Praga, 29 X 1787). 

Cosi fan tutte osia La scuola degli amanti (Tak czynią 
ws ?:ystkie czyli Szkoła kochanków) - opera buffa w 2 
ak tach. Tekst: L. da Pon te . (Wiedeń, 2G II 1790). 

Die Zauberf lote (Czarodziejski flet) wielka opera 
w 2 aktach . Tekst: E. Schikaneder wg Chr. Wielanda, 1791. 
(Wiedeń, 30 IX 1791). 

La Clemenza di Tito (Łaskawość Tytusa) - opera seria 
w 2 aktach. Tekst: C. Mazzola wg P. Metastasia, 1791. 
(Praga, 6 IX 1791). 

Karol Stromenger 
,.Uprowadzenie z seraju 
W. A. Mozarta" 
PWM, Kraków, 1957 

• W nawiasach podane sq. miejsce i czas pierwsz11ch wykonań 

Wolfgang Amadeus (balet). Teatr Wielki w Łodzi - 1987. 
Krzysztof Starczewski, Roman Komassa 

Fot. J. Multarzyński 



Dzieła Mozarta na scenie Teatru Wielkiego w Lodzi 

COSI FAN TUTTE 
Kierownictwo 
Reżyseria 
Scenografia 
Kicr0wnictwo 

muzyczne Zygmunt L at oszewski 
Krys tyna Sznerr 
Ma rian Stańczak 

chóru Mieczysław Rymarczyk 
prem iera - 14 września 1968 

UPROWADZENIE Z SERA.JU 
Kierownictwo mu zy czne Mieczysław Wojciechowski 
Reży seria Frans Boerlage 
Scenografia Łucja Kossakowska 
K ieownictwo chóru Kazimierz Urbański 

prem ie ra 20 lalego 1971 

CZARODZIEJSKI FLET 
K ierownictwo muz.vczne 
Inscenizacj a, reży ;e ria 

B ogu s ław Madey 
Kazimierz Dejmek 
Andrzej Majewski Scenografia 

K ier 0wnictwo chóru Włodzim ierz Pospiech 
prem iera - 3 marca 1973 

WESELE FIGARA 
Ki erownictwo muzyczne 
Reżyseria 
Scenografia 
K ier0wnictwo chóru 

premiera -

MĄŻ ZA WIEDZIONY 
DYREKTOR TEATRU 
Kierownictwo muzyczne 
Adaptacja, inscenizacja, 
reżyseria 

Dekoracje 
K ost iumy 

prem ie ra 

COSI FAN TUTTE • 
Kierownictwo muzyczne 
Reżyseria 
Scenografia 

Zygmunt Latoszewski 
Chri 'i tine Mi elitz 
Peter Fr iede 
Zbign iew Pa welec 

17 gruclni.a 1976 

Wojciech Michniewski 

Ryszard Pery t 
Andrzej Sadowski 
Zofia Wierchowicz 

9 l is topada 1985 

Andrzei Straszyr'i , ki 
Ada m Hanu szk iewicz 
Xymena Zan iewska 
Mariusz Chwedczuk 

prcm ie m -- 5 października 19S6 

WOLFGANG /\M/\DEUS 
Idea spekta klu, 
choreografia 

(balet)• 

Kierownictwo muzyczne 
Scenografia 
Swiatło 
Kierowni ctwo chóru 

premiera 

WESELE FIGARA • 
Kierownictwo muzyczne 
Reżyseria 
Dekorac je 
Kostiumy 
Kierownictwo chóru 

premiera 

• w repertuarze bieżącym 

Gray Veredon 
Ewa Mirhnik 
Erik Ulfers 
Philippe Car ł ier 
Leon Zaborowski 
16 maja 1987 

Andrzej Stra~ zvń s ki 
Adam Hanuszkiewicz 
Ma riusz Chwedczuk 
Xymena Zaniewska 
Leon Zaborowski 

- 7 maja 1988 

SEZON 1990191 

Premiera 23 marca 1991 

W programie wykorzystano zdjęcia z archiwum 
Teatru Wielkiego w Łodzi 

Redakcja programu 
Redakcja techniczna 

Wydawca 
TEATR WIELKI W ŁODZI 
Nakład - 5.000 egz. 
Cena - 4.000 zł 

Tomasz Graczyk 
Leszek Sochaczewski 

Oficyna Drukarska - Łódź, Zielona 50 



RESTAURACJA TEATRU WIELKIEGO 
„O R F E U S Z" 
ul. Narutowicza 43 
oferuje: 
- śniadania, obiady, kolacje 
- bankiety, przyjęcia 

Czynna codziennie w godzinach 12.00-24.00 

Zapraszamy 

.......... " .... 
Co dwa ł~godnie ! 
••••••••••••••••• 

rulh m.UlU(ZHU 
ARTYKUŁY* ESEJE* 
*RECENZJE koncertów• płyt• 
przedstawień operowych ·ksią 
żek *FELIETONY *WMllADY• 
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~ 
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rucn muzuwtu 
PRZEW0DNIK P0 ŻYCIU • • 
• • MUZYCZNYM' W KRAJU 
I NA ŚWIEBIE • • • • • • • 

TEATR WIELKI W ŁODZI 

Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź 
Kasy Teatru czynne codziennie w eoch. 12.00-19.00 
tel. 33-77-77, 33-99-60 
Przedsprzedaż biletów odbywa się cod&iennie z wyjątkiem 
niedziel i świąt na 15 dni naprzód. 
Bilety moi.na rezerwować telefonicznie. 
Zamówienia zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi Widzów, 
tel. 33-31-86, 33-99-60 w. 12% 



Ze zbiorow 
Działu Dokumentacji 
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