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.\ajukoclu11hza mamo! Worgl, 14 gr11d11ill /769 

( ... ) Gdy spotkasz pana von Schiede11/wfe11a, powiedz mu, że wciąż śpiewam 
trnlaliera. trala/iera oraz, że nie muszę już słodzić zupy, ponieważ 11ie jestem w Salzburgu„. 

* 

Caru sorella mia. :l1ediola11, 3 marca 1770 

(. .. ) P.S.Ucałuj ręce mamy 10 miliartlów razy, pozdrów wszystkich moich przyjaciół 
i przyjmij tysiąc pozdrowie11 od Jakgozłapiesztogomasz i od Don Carella (. .. ) 

* 

.lloj11 drof:" pilui11c:ko! R:.ym, 14 kwietni" 1770 

( ... ) Rzym z całą pew11osc1ą by ci się spodobał. Kościół Święteoo Piotra ma kształty 
piękne i regulame, podobnie jak wiele innych rzeczy ma tutaj piękne i regularne linie. 
Właśnie w tej chwili niosą na ulicy najpiękniejsze kwiaty świata. Powiedział mi o ~} 'm papa. 

Jestem wariat i rzecz to znana, ale mam problem: w naszym pokoju jest tylko jedno 
łóżko, a spanie w jednym łóżku z papą, o czym najlepiej wie mama to rzecz absolutnie 
11iemożliwa. Toteż bardzo mi spie.vz110 do nowego lokum. 

Narysowałem właśnie fwiętego Piotra z kluczami, świętego Pawia z mieczem, 
.iwiętego Łukasza z moją siostrą etc. 

W kościele Św. Piotra miałem zaszczyt ucałować stopę świętego Pawia, ale ponieważ 
"" moje nieszczęście jestem zbyt mały, trzeba było mnie starego konia, Wo/fgt111ga Mozarta, 
podsadzić. 

* 

C11ri.uillu1 .mrel/a mia. Neapol, 5 c-;.erwca 1770 

(.„) A teraz opiszę ci jak żyjemy. Wstajemy o 9-tej, czasami o I O- tej, potem idziemy 
do restauracji - na kolację. Co na kolację? W dni tłuste - pół kurczaka albo kawałek 
pieczeni, w dni chude - rybka. No a potem udujemy się na spoczynek. Czy pani zrozumiała? 
Przejdźmy lepiej m1 salzburski. Ja i papa, chwalić Boga, jesteśmy zdrowi. 
Grają tu teraz operę Jommellego. Jest piękna, chociaż d I a t e a t r 11, m o i 111 

z d li 11 i e m, trochę 11azbyt układna i staro 'wiecka (.„) Ale de Amicis śpiewa 
11ieporów11a11ie, podobnie Aprile, który śpiewał w Mediolanie. Tańce są strasznie 
11apusw11e. Niemniej teatr jest piękny, król zaś - źle wychowany jak wszysq 
neapolitańczycy. Przez cały cws trwania opery stał 11a taborecie, żeby być wyższym od 
królowej. Ale królowa jest grzeczna i ładna. Na molo (miejsce promenad) pozdrowiła mnie 
aż sześć razy. 

Wolfgang Mor.art 



Cflra .~orella min 80/011ia, 4 sierpnia I 77() 

( ... )Absolutnie lepiej pisać nie mogę, bo moje piór.tJ nie jest do pisania listów, lecz do 
muzyki. Obecnie moją jedyną przyjemnością jest wykonywanie tanecwyclr pas - pas 
an}!.lctis. cahrio/es i grand 1.!cart. 

Wolfgang Mozart 

* 

80/011ia, 21 sierpnia I 77() 

( ... ) Mieliśmy zaszczyt odwiedzić pewnego dominikanina. Uważają go tutaj za 
.~więtego, ale ja w to nie wierzę, bo często na śniadanie wypija najpierw filiżankę czekolady, 
a potem duży kielich mocnego lriszp01iskiego wina. Sam miałem lronor zjeść obiad z tym 
.{więtym, który zaczął od wypicia sporej ilości wina i zak011czyl również dużym kielichem 
mocnego wina. A w środku spałaszował dwa ładne kawałki melona, brzoskwinię, gruszkę, 
5 filiżanek kawy, cały talerzyk ptaszków oraz dwa talerze mleka z cytryną. Możliwe, że mia/ 
taką dietę chociaż ja w to nie wierzę bo by/ob) to za wiele tym bardziej, że jeszcze sporo 
zostawi/ sobie na podwieczorek ... 

Wolfgang .Ho;.art 

* 

iWediola11, 2() pflid:iemika / 77() 

Koc/rana mamo, nie mogę dużo pisać, bo palce mnie bolą od pisania recytatywów. 
Niech się mama modli, aby moja opera odniosła sukces i abyśmy potem ię wow11 
szczęśliwie i wszyscy razem mogli spotkać ... 

* 

.\11jukm:Ju11isw siostro! Metlio/1111, 27 p11id-:.iemika I 770 

Wiesz, że jestem strasznym gad11łą, a w każdym razie bylem nim, kiedyśmy się 
rozstawali, bo teraz m11szę porozumiewać się na migi, ponieważ syn gospodarza jest 
głuchoniemy od 11rodzenia. 

Wolfgang Mo;.urt 

* 

Metlio//111, J(J listopadll 1771 

Widziałem, jak na Placu Katedra/n) m wieszano czterech drabów. Wieszają tu wk 
sa1110,jak w Lyonie. 

Wolfg1111g 

* 

Me1/iola11, 5 grudnia 1772 

Nie mogę d11żo pisać, ponieważ po pierwsze nie mam nic nowego do powiedzenia, 
a po drugie - w ogóle nie wiem, co piszę, gdyż wszystkie moje myśli zajęte są operą 

i mogłoby się zdarzyć, że zamiast listu napisałbym arię. 



Mediolan, 23 stycznia 1773 

(. .. ) Wczoraj byliśmy 1ia pierwszej próbie z orkiestrą drugiej opery, ale ja 
wysłuchałem tylko pierwszego aktu i wyszedłem, po11ieważ zrobiło się późno. Znajdą się 11a 
11_iej 24 konie i ogromny tłum ludzi. Trzeba będzie cudu, żeby obyło się bez wypadku. 
Muzyka mi się podoba, choć nie wiem, czy spodoba się publiczności. Na pierwsze próby 
wpuszcw110 bowiem wyłącznie personel teatru (. .. ) 

* 

Mllnnlteim, 31 p11tdziemika 1777 

P.S. („.) Już mi trzeba k01iczyć, bo jeszcze muszę napisać do mojej kuzyneczki. Całuję ręce 
papy, a także - krótko, lecz dobrze - moją kochaną siostrę. 

"Jolla1111es C/1risosomus 
* Sigismundus 
• Wolfgang Gotllieb Mozart 

" Dziś q moje imieniny 
* To moje imię od bierzmowanill 
• 27 s1ycz11ia sq moje urodziny 

* 

/\11clw11a .~ios1rzyco, kll'J'llko, córko, Mm111/1ei111, 13 li.\IOpaclll 1777 
m(ltko, siostro i żono! 

Do kroćset piorunów, do tysiąca boleści, chorwatów i diabłów! Na czarownice 
i czarowników! Na nieustający pochód plag i żywiołów - powietrza, wody, ziemi i ognia! Na 
Europę, Azję, Afrykę i Amerykę ! Na jezuitów i augustianów, benedyktynów i kapucynów, 
i minorytów i fra11ciszkanów, kartuzów i krzyżowców, na kanoników regularnych 
i nieregularnych, na wszystkich darmozjadów, hultajów, szubrawców, („.), rogaczy, osłów, 
matołów, wariatów, głuptaków, idiotów i durniów. 

Co to za maniery?! ( ... ) Taka paka, a 11ie ma w niej portretu? (.„) 

Wolfg. Amude Mo-;.arl 

* 

M(l{/emoiselle, ma tres cl1ere Cousi11e.1 Mmmlteim, 28 lutego I 778 

(.„) Adieu, kuzyneczko. Jestem, byłem, będę, byłem był, będę był, ach je 'li bylem, 
jeśli jestem, z woli Bożej obym był, gdybym był, byłbym był, gdybym mógł być, żebym był, 
ach, byłbym był, gdybym był, z Bożej Łaski niechbym był. Kim? Zwariowanym sztokfiszem. 

Atlieu, ma c:ltere c1111si11e 
twój prawdziwy k11z,y11 

Wo/fgllng Amat/e Mozart 



Mon tres cller Pere! Monacllium, 3 stycznia 1781 

Głowę i ręce mam pełne III aktu i wcale nie byłoby dziwne gdybym się cały zamienił 
w III akt. 011 sam wymagał więcej trudu niż cala opera, ale też nie ma w 11im ani jed11ej 
sceny, która nie byłaby wybitllie illteresująca.„ 

Wolfgang A made Mozart 

* 

Mo11 tres cller Pere! Wietle1i, 13 czerwca 1781 

(. .. ) A co do zbawiellia duszy, to niech się kocha11y papa nie trapi. (.„) Moją 
największą wadą jest to, że pozom ie nie postępuję tak, jak powinienem. Nie jest prawdą, że 
chwaliłem się, jakobym w d11i postne regularnie jadał mięso, choć powiem, że nie 
przywiązuję do tego znaczenia i nie uważam za grzech. Pościć to tyle co sobie odmawiać 
i jeść mniej niż zazwyczaj. Wie papa dobrze, że w każdą lliedzielę i w święta, a w miarę 
możliwości również w dni powszedllie chodzę na mszę. Jedyny mój kontakt z osobą o zlej 
reputacji zdarzył się 1za balu. Znalem ją od dawna, jeszcze zanim wiedziałem o jej reputacji, 
a kontakt polegał 11a tym, że potrzebowałem partnerki do kontredansa („.). A poza tym, czy 
nie zostawiłem jej w ostatniej chwili, żeby zatańczyć z kimś innym? 

Wolfgang .4m11de 1'-to:11r1 

* 

.Won tres cller Pere! Wietle1i, I sierpnia I 7/ł I 

(.„) Przedwczoraj Stephanie dal mi libretto. Muszę powiedzieć, że o ile dla innych 
jest on zły i nieprzyjemny, że aż trudno sobie wyobrazić, wobec mnie jest nadzwyczaj 
przyjazny. libretto jest dość dobre, temat turecki, a tytuł - Belmotrt i Konstancja albo 
Uprowadzenie z seraju. Sinfonię, chór I aktu i chór finałowy napiszę z muzyką turecką ( ... ) 
To pr<1wda, że czasu mam 11iewiele, bo opera ma zostać wystawiona w połowie września, ale 
okoliczności związane z jej wy tawieniem oraz inne plany dodają mi tyle animuszu, że 
z zapałem siadam do stołu i tkwię przy nim z prawdziwą przyjemnością . 

(.„) Jak papa wie, 1w ogól komponuję tak długo, aż zgłodnieję. Moi przyjaciele, do 
których mógłbym chodzić na kolację, siadają do stołu już o 8-ej, a najdalej o wpół 9-ej. 
A tutaj nigdy 11ie siadaliśmy do kolacji przed I 0-ą „ . 

Wolf. A11uule J10:11rt 

* 

.l1011 /re· cller Pere! Wielle1i, 8 sierpnia 1781 

Piszę w pośpiechu, bo dopiero co sk01iczyłem komponowanie chóru janczarów, "już 
minęła dwunasta {.„) Adamberger, Cavalieri i Fischer są ze swych arii bardzo zadowoleni. 
Wczoraj bylem na obiedzie u hrabiny T/11111 (.„). Wysłuchała tego, co już skomponowałem 
i powiedziała, że da sobie głowę uciąć, jeśli się to nie spodoba „. 



Mot1 tres c/1er Pere. Paryż, J maja J 778 

(. .. ) Dajcie mi najlepszy instrument w Europie oraz słuchaczy, którzy niczego nie 
pojmują, niczego pojąć nie chcą i w ogóle nie czują, co gram, a całkiem stracę animusz 
i wszelką przyjemność ( ... ). Gdybym był w miejscu, gdzie ludzie mają uszy wrażliwe i serce, 
które pozwala poją'{ coś niecoś z Muzyki, a także mają choć trochę guslo. Ale tu otaczają 
mnie same dzikusy i zwierzęta - oczywiście mam tylko na myśli ich stosunek do muzyki.(. .. ) 
Nie ma na świecie drugiego takiego miasta, jak Paryż (. .. ). Będę wdzięczny Bogu, jeśli uda 
mi się nie popsuć sobie tutaj smaku.„ 

Wolfgang Amade Mozart 

* 

Mon tres cller Pere! Ncmcy, 3 paździemika 1778 

„.Już osiem dni męczę się w tej dryndzie i dłużej nie mogę. Nie z powodu zmęczenia, 
bo zawieszenie jest dobre, ale z powodu braku snu. Wyjazd codziennie o 4-ej rano, trzeba 
wstawać o 3-ej, a już dwa razy miałem zaszczyt wstać o I-ej w nocy, bo odjazd był o 2-ej. Ja 
zaś, jak papa wie, w powozie nie mogę spać. Toteż nie chcąc się rozchorować, musiałem 
podróż przerwać. Muszę jeszcze papę o coś poprosić: w moim pokoju chciałbym mieć <lużą 
ładną szafę. W ten sposób wszystkie rzeczy miałbym przy sobie. Do tego mały klawikord, 
jak u Fisc/1iettiego i Rusta. „. 

Wolfgc1111: A11U1de Mo:.art 

* 

.lion tres c/1er Pere! Strasburg, 26 paźtl:.iemiku 1778 

Jak papa widzi, wciąż tutaj jestem (.„) Po koncercie od razu chciałem wyjechllć, ale 
mi poradzono, żeby został do następnej soboty i dal jeszcze jeden koncert 
w teatrze. (.„) Wpływy były oczywiście trochę większe, ale wiele pochłonęła orkiestra 
(wprawdzie bardzo zła, ale za to bardzo droga), oświetlenie, obsługa i te wszystkie osoby, 
które pilnowały wejścia. Ale od oklasków i braw jeszcze mnie uszy bolą, jakby teatr był 
pełen. Słuchacze klęli na czym świat stoi na swych współziomków. Powiedziałem, że 

gdybym był wiedział, iż przyjdzie tak mało osób, to dałbym koncert gratis, wyłącznie dla 
przyjemności grania przed pełną salą. Na honor naprawdę wolałbym grać gratis, bo nie ma 
nic smutniejszego nad ogromny, na 80 osób stół w kształcie litery "T", przy którym 
biesiadują tylko 3 osoby. (.„) 

2 listopada 

3 J paździemika - w dniu moich imienin - przez kilka godzin bawiłem się, 

a właściwie bawiłem innych („.) powtórzyłem koncert, który po opłaceniu kosztów (tym 
razem niedużych) przyniósł mi jednego luidora. Oto jaki jest Strasburg! 



Mon tres cher Pere!... Wiede1i, 29 maja 1782 

Jutro wraz z moją Konstancją będę na kolacji 11 hrabiny Tlum, gdzie zagram trzeci 
akt mojej opery. Mam teraz wiele koszmamej pracy w korekcie. W najbliższy poniedziałek 
odbędzie się pierwsza próba. Muszę powiedzieć, że jestem tą operą wprost zachwycony( ... ) 

* 

Posl11sz11y ~yu 
U~ A .. 'ł-foum 

.'11011 tre\ clier Pere! Wiede1i, 26 września 1781 

( ... ) Opera miała ię zacząć od 1110110/ogu ( ... ) Otóż początkowo Osmin właściwie nic 
nie miał do zaśpiewania, poza krótką pieśnią i finałowym tercetem (. .. ) Kiedy się myśli, że to 
już koniec arii, pojawia się ciąg dalszy, który niezawodnie powinien wywołać piękny efekt, 
ale już w innym rytmie i w innej tonacji, bo człowiek, który jest tak zagniewany, przekracza 
w ze/ką miarę i wszelkie gra11ice, i sam siebie nie poznaje. fł!Juzyka więc powi1111a zrobić to 
samo. 

Namiętności, nawet gwałtowne, nigdy nie powinny przekraczać granic dobrego 
smaku, a muzyka w sytuacji nawet najbardziej koszmarnej, nie powinna być przykra dla 
uszu, przeciwnie - powinna im sprawiać przyjemno 'ć, bo muzyka zawsze powinna być 
11JllZ)ką. 

W chórze janczarów jest wszystko, czego można oczekiwać od chóru janczarów. Jest 
krótki i wesoły - całkowicie komponowany z myślą o wiede1iczykach. (. .. ) 

A teraz tercet, czyli koniec aktu 1. Pedrillo przedstawia swojego pana jako 
architekta, aby 11111 umożliwić spotkanie w ogrodzie z Konstancją, którą Pasza wziął do 
służby. Ale nadzorca Osmi11 11ie cltce o niczym słyszeć, jest ordynarnym gburem 
i fo1iertelnym wrogiem k"żdego obcego, toteż nie wpuszcza go do ogrodu. 

Jak już wspomniałem, początek je t krótki: do tekstu, który bardzo mi się podobał, 
napisałem ładną rzecz 1w trzy glosy. A zaraz polem wchodzę w D-dur piani simo, żeby móc 
zrobić na k01icu dużo hałasu. To doskonale pasuje do finału, bo im głośniej, tym lepiej i im 
krócej, tym lepiej. ludzie nie powinni mieć czasu ochłonąć, zanim nie zaczną klaskać. ( ... ) 

W . . I l/o:art 

* 
Wietle1i, 20 lipca 1782 

.Ho11 tre.\ dier Pere! 
Mam nadzieję, że otrzymał już papa list, w którym pisałem o sukcesie mojej opery. 

Wczoraj grano ją po raz drugi i czy może sobie papa wyobrazić, że "kabała" była jeszcze 
większa niż za pierwszym razem? Cały pierwszy akt został zagłuszony, ale nie zag/1uzyło to 
okrzyków " bravo! ", które towarzyszyły ariom (. .. ) Duże 11adzieje wiązałem z tercetem, 
niestety (. .. ) Fisc/1e się pomylił ( ... ). Cały efekt został zepsuty i tym razem tercetu nie 
bi owano. Bylem tak wściekły, że 11ie da się tego opisać. Powiedziałem, że nie dopuszczę do 
następnyclt przetlstawie1i bez ponownej próby (dla śpiewaków). W II akcie oba duety były 
bisowane, jak 11a premierze... Sala była jeszcze bardziej pelua niż za pierwszym razem. 
W przeddzie1i przetlstawie11ia nie było już miejsc nawet 11a krzesłach dostawio11yclt, nic 1w 
noble parterre, nic na Ill piętrze i ani jednej wolnej loży ... 

Pn ·/11s:11y syn 
Jł'. .4 1".10-;.art 
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UPROWADZENIE Z SERAJU W. A. Mozart 
Libretto 

Akt I. Belmonte poszukując porwanej przez korsarzy swej narzeczonej, Hiszpanki Konstancji, dociera do Krainy na W chodzie, do pałacu 
paszy Selima, w którym Konstancja przebywa wraz ze swoją angielską pokojówką Blondą. Wierny i przebiegły sluga pa zy - Os min -wyczuwając 
jakiś podstęp, strzeże pałacu przed Helmontem. Zwabiony odglosami sprzeczki zjawia się Pedrillo, służący Belmonta, który wcześniej wkradł 
się już w laski samego paszy. Kiedy Hiszpanie - Belmonte i Pedrillo zostają sami, służący zapewnia Helmonta, że Konstancja pozostała mu 
wierna i odrzuca nieustanne dowody milości ze strony elima. Blonda, ukochana Pedrilla dzielnie wspiera swoją panią w przekonaniu, że 
zo taną uratowane i żartami zbywa zaloty natrętnego Osmina. Kiedy doc~odzi do spotkania paszy z Belmontem, Pedrillo używając podstępu 
przedstawia swojego pana jako znakomitego architekta. W ten po ób Belrnonte może prze tąpić progi palacu. 

Akt n. Pełna temperamentu Blonda raz za razem zbywa zaloty O mina. Kiedy ten zostawia ją na chwilę w spokoju, Angielka pociesza Konstancję 
w tęsknocie za ukochanym. Konstancja odchodzi, wtedy zjawia się Pedriłlo z wieścią, że okręt Helmonta czeka już w mor.w. Pokojówka 
wybiega, by podzielić się nowiną ze swoją panią. Tymczasem sprytnemu Pedrilło udaje się w końcu uśpić czujność Osmina przy pomocy 
cypryjskiego wina. Kiedy pijany Osmin zasypia, obie pary spotykają się w ogrodzie i snują plany bliskiej ucieczki. 

Akt m. Belmonte i Pedrillo wyznając milość swoim ukochanym pod oknami seraju, śpiewem wzywają je do ucieczki. W drzwiach pałacu 
niespodziewanie pojawia się jednak trzeźwy już Osmin. Kiedy na jego rozkaz janczarowie doprowadzają obie pary przed oblicze paszy, 
Osmin delektuje się wizją tortur, jakim podda zbiegów, niebawem. Podczas rozmowy z paszą okazuje się w dodatku, że Belmonte jest synem 
najgorszego wroga wladcy. Pasza pozbawiony przed laty czci i majątku musiał przez niego opuścić ojczyznę. Kochankowie, w przekonaniu, że 
Selim pomści teraz swoją krzywdę, przyjmują wyrok z godnością. Tymczasem pasza wspaniałomyślnie darowuje im życie. 


