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„Uprowadzenie z seraju" 
- W. A. Mozarta 

Premiera „Uprowadzenia z seraju" w wie
deńskim Burgteatrze w dniu 16 lipca 1782 r. była 
prezentacją pierwszego w pełni dojrzałego sceni
cznego dzieła Mozarta. Przedstawienie odniosło 
sukces, towarzyszący temu dziełu dotąd nie
zmiennie. Co prawda cesarz Józef II orzekł, że 
„to nie było nic nadzwyczajnego'', a zwracając 
się już bezpośrednio do kompozytora zrobił nie 
najmądrzejszą uwagę: „ .. . za dużo nut" . Mozart 
pokwi tował to równie dowcipnie, jak uszczyp
liwie: „Gerade so viel Not n ais notig ist". 

„Uprowadzenie z seraju", skomponowane do 
niemieckiego tekstu Gottlieba Stephanie'go 
- pamięt my, że większość swych oper z „Wese
lem Figara", „Don Giovannim" i , Cosi fan 
tutte" komponował Mozart do tekstów włos
kich. W „Uprowadzeniu" zastępował Mozart 
re ytatywy partiami mówionymi. Była to więc, 
jak określa się u nas od czasu Wojciecha Bo
gusławskiego - śpiewogra: Singspiel, naturalny 
owoc tak dla XVIII wieku charakterystycznego 
procesu demokratyzacji opery. Słuchacz miesz
czański, nie znający wszechwładnie wtedy w ope
rze panującego włoskiego, chciał wszystko co 
padało ze sceny rozumieć, aby następnie dobrze 
się bawić i właśnie na „Uprowadzeniu z seraju" 
Mozarta bawił ię znakomicie. 

A słuchacz bardziej wybredny? Ten ponadto 
dostrzegał, że kompozytor pozbawiony możli

wości wypowiedzenia się również w usuniętych 
recytatywach, ograniczony do „zamkniętych" 
form arii i duetów, kompensował to sobie wsze-



rokim i jakże kunsztownym stosowaniu otwie
rających arie przygrywek orkiestrowych. Ponad
to Mozart zwiększył rolę orkiestry przez powie
rzenie zwłaszcza instrumen tom dętym drewn ia
nym odpowiedzialnych pa rtii, traktowanych 
- chyba po raz pierwszy w tym gatunku 
twórczości tak indywidualnie. Również i partie 
śpiewane przeznaczone zostały dla wykonaw~~w 
władających swym kunsztem wręcz znakom1c1e. 
Potwierdziło się raz je zcze, że Moza rt ta k Jatwy 
do słuchani a, jest w i locie ta ki trudny do 
wykonywania ... 

W operze komicznej, a tym bardziej w śpiewo
grze trzeba wykazać się dużą dozą dobrze pojmo
wanego aktorstwa, być w miarę zabawnym, 
pamiętając jednak wciąż, że to Mozart, nawet 
w momentach najbardziej autentycznego humo
ru, nigdy nie trywialny. 

Przed Mozartem iernieckie .vpiewogry, a tym 
bardziej ich prototypy nie wznosiły się zbyt 
ambi tnie na wyżyny rtyzmu. Od „Uprowadze
nia z seraju" Mozarta, sytuacja zmieni ła się 
zasad niczo . Zabawna, chwilami wręcz naiwna 
treść akcji nie kła n i ała kompozytora do ob
niżania lotu . Zachował on też w swym 
„ U prowadzeniu" zupełnie świadomie pewne ce
chy opery neapolitańskiej, jak choćby sceny 
zespołowe, st nowiące dotąd wyłączną domen 
opery seria. Partie solowe zo ta ły wzbogacop. 
i traktowane po wirtouzowsku, bez zatracania 
ich wyrazu. Pojawiają się więc arie o określonym 
charakterze, jak „aria cierpienia", „a ria tę kno
ty". Dodatkową atrakcją muzy~i „Uprowa~z~
nia" jest przebijający tu i ówdzie - oczyw1sc1e 
z przymróżeniem oka - , turecki" charakter 

muzyki. Po wied ń kiej wiktorii króla Jana III 
w 1683 r. , przesta no w Wiedniu bać się Turków. 
Zapanowała też moda na tu reckie tematy, 
w których podśmiewano się z haremów, serajów, 
baszów, eunuchów i tureckich strojów. W „U
prowadzeniu" miłosne arie pary amantów, jak 
i zdecydowanie komiczne ba owe arie baszy, to 
klejnoty muzyczne najczystszej wody. 

„Uprowadzenie z seraju" stanowi w operowej 
twórczości Mozarta kamień m ilowy. Od po
wstawania tej 'piewogry jego operowa linia 
twórcza pnie się wciąż w górę. , 

HENRYK SWOLKIEN 

Treść opery 

Akt I 

Turecki basza Selim zakupił troje porwanych 
przez korsarzy Europejczyków: hiszpańską 
damę z wysokiego rodu - Konstancję, jej an
gielską pokojówkę - Blondę i Pedrilla, któr~ 
służył narzeczonemu Konstancji - Be~mo~to'"'.1 . 
Belmonte - młody szlachcic z niezmiernie 
wpływowej hiszpańskiej rodziny Lostados, szu
ka ukochanej bezskutecznie, w końcu udaje mu 
się dowiedzieć, że wszyscy troje porwani przez 
korsarzy przebywają na małej, niedostępnej wy
sepce, w pałacu baszy Selima. Udaje ię zatem na 
wyspę i teraz - u bram pałacu baszy - marzy 
j uż, że wkrótce ujrzy ukochaną (a ria „Hier soli 
ich dich denn sehen"). Na razie spotyka tylko 
gburowa tego, podej rzliwego ~smina, . zarz~~ 
dzającego dobrami baszy, ktory aru mysh 
wpuścić obcego do pałacu (duet „Verwiinscht 



seist du - Was Henker lasst"). Pierwsza próba 
nie powiodła się, Belmonte musi się wycofać . 

Tymczasem pojawia się jego dawny służący 

Ped ~illo nienawidzący szczerze Osmina, już 

chocby z powodu jego zalotów do Blondy. 
Osm.i n korzysta ze swej przewagi, jaką daje mu 
władza, i obrzuca Pedrilla grubiańskimi obel
gami (aria „Solche hergelaufne Laffen"). Bel
~1onte j dnak nie daje tak łatwo za wygraną 
1 powraca ponowni pod bramy pałacu . Tym 
czasem spotyka Pedrilla, który z rozrzewni niem 
wita dawnego pana. Belmonte dowiaduje się od 
niego, że basza zakochany jest bez pamięci 

w Konstancji , ona jednak nie zapomniała swego 
n.a rzeczonego, pomimo długiej rozłąki i opiera 
się stanowczo namiętnoś i Selima. To 
uszczęśliwia Belmonta, który tym bardziej nie 
może doczekać się spotkania z narzeczoną (aria 
„O wie angstlich"). Na razie jednak musi uk ry
wać się , bowiem przybywa basza z Konstancj ą, 

otoczony janczarami. Selim ponawia swe 
miłosne błagan ia , Konstancja jest w i ąż nie
wzruszona: kochała kiedyś wyznaje 
- mężczyznę, z którym rozłączył ją los i nie 
za pomni go nigdy (aria „Ach ich liebte" ). Po 
odejściu Konstancji Pedri llo wprowadza Bel
monta przedstawi aj ąc go jako słynnego budow
niczego, który doskonalił swą wiedzę we 
Włoszech. Basza Selim znany jest ze swej pasji do 
architektury, wi ta więc nieznajomego z zadowo
leniem i zaprasza do pałacu. Osmin zastępuje 

drogę Belmontowi i grozi biciem, nie sły zał 

bowiem o zaproszeniu baszy. Pedri llo i Belmonte 
drwią teraz z jego gniewu (tercet Marsch " ' 
marsch"). 

„ 

• 

• 

Akt II 

Rezolutna Blonda poucza tym zasem Osmi
na, jak powinien traktować kobietę z Europy: nic 
tu nie pomogą groźby i rozkazy, j eśli pragnie 
zyskać jej wzajemność, musi ująć ją czułości ą , 

dobrocią i pochlebstwami (aria „Durch 
Zartlichkeit Schmeicheln"). 

Wykpiony Osmin obawia się, że sprytna dzie
wczyna zbuntuje wszystkie niewolnice w hare
mie, Blonda zaś , znudzona jego za l tarni wyga
nia go w końcu bezceremonialnie (duet „ Ich gehe 
- O pack dich"). 
Konstancją rozmyśla nad swym smutnym 

losem, nad zgasłymi marzeniami, które wspólnie 
snuła z ukochanym Belmontem (aria „Traurig
keit war mir zum Lose"). 

Basza przypomina Konstancji, iż mija oto 
osta tni dzień , jaki pozostawił jej do namysłu . 

Gdy to nie skutkuje, posuwa się nawet do gróźb. 
Konstancja dumnie odrzuca jego błagania 

i groźby - wszystkie męki świata nie zmuszą jej 
do uległości (aria „Martern aller Arten"). 
W ogrodzie Pedrillo spotyka Blondę, mówi jej 
o przybyciu Belmonta i wtajemnicza w plany 
ucieczki. Blonda daje wyraz swej radości (aria 
„Welche Wonne") i spieszy do Konstan j i, by 
pocieszyć ją w jej strapieniach. Pedrillo dodaje 
sobie odwagi przed spotkaniem z Osmin m (aria 
„Frisch zum Kampfe"). Zna słabość Turka do 
zakazanych przez Mahometa napojów, toteż 

proponuj bute lkę znakomitego cypryjskiego wi
na (duet „Vivat Bacchus"). Pijany O min zasy
pia, a w ogrodzie spotykają się obie zakochane 
pary: Konstancja i Belmonte oraz Blonda i Ped-



ri łlo . Radość Belmonta mąci tylko podejrzenie, 
że może Konstancja nie dochowała mu wiary. 
Swemu panu wtóruje zazd rosny o Blondę Pedril
lo. Obie panie z oburzeniem odrzucają podobne 
podejrzenie, zakochani godzą się i wszyscy czwo
ro marzą o szczęśliwej przyszłości (kwartet „Ach 
Belmonte! ach mein Leben"). 

Akt III 
Belmonte, rozmarzony urokiem nocy, daje 

wyraz swemu szczęściu - oto po długiej 

tęsknocie nastała dla niego wreszcie rado' ć (a ria 
„Weno der Freude Tranen"). Zbliża się północ, 
Pedriłlo daje znak do ucieczki , śpiewając uroczą 
serenadę („Im Mohrenland"). Obie damy opusz
czają seraj, hałas budzi jednak Osmina, który 
zdążył tymczasem całkiem wytrzeźwieć. Zbiego
wie zostają ujęci. Osmin triumfuje (aria „O! Wie 
will ich triumphieren"). Belmonte proponuje 
baszy, aby zwrócił wolność jemu, Konstancj i 
i służącym, w zamian za hoj ny okup, który 
chętn ie zapłaci jego bogata, wpływowa rod zina 
Lostados. Basza jest poruszony brzmieniem tego 
nazwiska. Okazuj się, że ojciec Belmonta jest 
śmiertelnym wrogiem baszy, skrzywdził go kie
dyś i upokorzył, odbierając narzeczoną 

i majątek. Belmonte i Konstancj ą odważnie 

przyj mują wizję rychł j , zapewne okru tnej śmier
ci. Basza nie chce jed nak zachować się w taki sam 
sposób, jak jego śmiertelny wróg - wspa
ni ałomyślnie zwraca wolność wszys tkim czwor
gu i rezygnuje z myśli o zemście. Ten niebywały 
akt łaski wprawia w podziw wszystkich o bec
nych, jedynie Osmin daje wyraz swej wściekłości: 

utracił Blondę i nie udało mu się zemścić. 

J 

W. A. Mozart - „Abdoction from the Seraglio" 

The first „mature" Mozart opera was fi rst 
performed on 16 J uly l 782 in the Viennese 
Burgtheater with lasting success, though Em
peror Joseph II made a somewhat beli tling 
remark: „nothing unusual" and „too many 
notes' ' , to which M ozart replied politely but with 
great wit and hidden sarcasm: „not more than 
necessary". It is notewortby tbat it was the 
composer's first „German" opera, to the text of 
Gottlieb Stephanie. Otherwise most of his operas 
have Italian liberttos. There is, however, another 
point of interest.Instead of reci tative we have 
here spoken texts. l ts is, therefore, a Singspiel 
rather than a hundred-percent opera. lt was 
meant for the burgeois audience which could 
hardly understand the reigning ltal ian liberttos 
and, therefo re, co uld not fully enjoy the operas. 
Thanks to the G rman libretto the Viennese 
burghers were happy. But what about the con
noisseur? He would quickly notice the com
poser's skill in making up for the absence of 
recita tives with extended orchestra! introduc
tions to the arias and d uets . The role of the 
orches tra, wind ins truments in particular, is 
much greater now. They a re much more in
dividuałised, and so are the vocal parts virtuosic 
character. 

It is an old truth that the music of Mozart, so 
easy to lis ten to, is not so easy to play. A comic 
opera, and Singspiel in particular, requires good 
acting which - while being amu ing - sboułd 

never be trivial. 
T he German S ingspiel before Mozart bad not 



been very sophisticated. The „Abduction from 
the Seraglio" meant a complete change. Light or, 
a times, naive action does n t men a lowered 
standard of the accompanying music. Mozart 
introd uced here some elementS"of the Neapoli tan 
opera seria, e.g. the vocal ensembles - a noveł 

th ing in a comic opera. He introduced individu
a łły profiłed a rias like the „air of suffering" , „of 
longing" , etc. An added attraction is the oc
casional „Turkish" flavour of th music. Once the 
Turkish danger was over, thanks to the Johannes 
III of Poland victory over the Turks during the 
Si ge of Yienna there appeared a virtual fashion 
for Turkish themes. Playwrigts made fun of 
harem , seraglios pashas, ca trate, and Turkish 
costumes. 

As „far as music is concemed such numbers" 
as the love arias o f principal characters, or the 
comic bass arias of the Pasha are real musical 
game . The „Abduction from the Seraglio" 
represents a milestone in Mozart's op ratic out
put. From that turning point his opera tie writing 
shows a steady upward trend . 

HENRYK SWOLKIEŃ 

The opera's plot 

Act I 

The Turkish Pasha Selim has bought th ree 
Europeans carried off by pirates: a Spanish lady 
Constance, her maid Blonda and Pedrillo, the 
servant of Constance's fiance Belmonte, a young 
noblernan of the powerful Spanish fa mily of 
Lostados. The latter seeks his beloved in vain, 

but then he leams that they are kept on a small 
i land in Pasha Selim's pałace. He managed to 
get on the island and now at the pałac s's gate 
thinks of seeing Constance (aria „Hier soli ich 
<lich denn sehen"). Bu t in tead he meets Osmin, 
Pasha's suspicious and boorish steward who will 
no t Jet a stranger into the pałace (duet „Yer
wi.inscht seist du - Was H nker lasst"). The first 
attempt did not succeed, Belmonte must stay 
a way. Now Pedrillo appears, hating Osmin only 
for his courtship of Blonda. Osrnin, making use 
of his dominant position volleys abuse on Pedri ł 
lo (aria „Solche hergelauf ne Laffen" ). Belrnonte 
does not give up his at tempts however and 
retums to the gate. This time h meets PedriJJo 
who welcomes his farmer master with great 
emotion . Belmonte leam s from him that Pasha is 
madly in love wi tb Constanc~ but she has not 
forgotten her fi ance de pite the long separation 
and will not yield to Selim's passion. This makes 
Belmonte happy and he cannot wait to see her 
(aria „O wie ang tlich" ). But now he must hide 
himself because Pasha arrives with Constance 
surrounded by Janissaries. Selim de Iares once 
more his I ve to her, but Constance remains 
unrnoved: she did love once a man - she 
confesses - from whom she has been separated 
by fa te but whom she will never fo rget (aria „Ach 
ich liebte"). After Con tance has left, Pedrillo 
brings in Belmonte and introduces him as the 
famous a rchitect who had studi d in Itały . Pasha 
Selim, who has a passion fo r architecture, meets 
the stranger with satisfaction and invites bim 
in to the pałace . Osmin bars way to Belmonte and 
th reatens him with a beating because he has not 



heard the invitation Pedrillo and Belmonte are 
je ring a t his wratb (tercet „Marsch, marscb"). 

Act n 

The resolute Blonda tells Osmin how he 
should trea t a woman from Europe: orders and 
threats will be of no avail here, if he wants her to 
re pond to his feelings he must win ber with 
tenderness, good heart and prai e (aria „Durch 
Zartlichkeit und Schmeicheln " ). 

Osmin is afraid that the sly girl will incite to 
insubordination the women in the harem, while 
Blonda fed up with his courtship drives him 
roughly away (duet „Ich gehe - O pack dicb"). 

Constance is musing over her sad lot, over the 
frust ra ted dreams sbe used to share with her 
beloved Belmonte (aria „Trau rigkeit war mir 
zum Lose"). 

Pasha reminds Constance that this is the last 
day h has left her for changing her mind and he 
treatens her. Constance rejects proudly his in
treates and threats - all the tortures of th world 
will no t make her submit to him (aria „Martern 
aller Arten"). Pedrillo meets Blonda in the 
garden and tells her about his plans fo r escape. 
Blonda is overjoyded (aria „Welche Wonne") 
and runs to Constance to com fo rt her. Pedrillo is 
steeling himself for a meeting with Osmin (aria 
„Frisch zum Kampfe"). H knows the Turk's 
weakness fo r the liquors forbidden by Moham
med and offers him a bottle of Cyprian wine 
(duet „Vivat Bacchus"). Osmin, now drunk, fa lls 
asleep and the two pairs of lovers, Constance 
wi th Belmonte and Blonda with Pedrillo, meet in 

the garden . Belmon te's joy is stirred by the 
suspicion that perhap Constance has not remai
ned fa ithf ul to him and Pedrillo expresses a simi
lar jealousy to Blonda. But the two ladies reject 
wilh idignation such suspicions, the lovers beco
me reconciled and the four of them a re singing 
about the happy fu ture (quartet „Ach Belmonte! 
ach mei n Leben"). 

Act III 

In the stillness of night Belmonte gives himself 
over to his happines - after the days of longing 
th moment of j has arrived at last (aria 
„Wen n der F reude Tranen" ). Midnight will be 
soon and Pedrillo gives the sing for escaping 
(„Im Mohrenland"). The two ladies leave the 
seraglio but this wakes up Osmin to has sobered 
by now. The would-be e capers are caught, and 
Osmi n sings a song of triumph (aria „O! Wie will 
ich triumph ieren " ). Bel mon te is offeri ng the 
Pasha a huge ransom for the freedom of hims lf 
Constance and the pai r of servants; it will be paid 
by the rich family of Lostados. On hearing that 
name Pasha realizes that Belmonte's fat her is his 
bitter enemy who had one wronged him and 
humiliated by taking away his fiancee and for
tune. Belmonte and Constance prepare themsel
ves already fo r tortu re. But the Pa ha does not 
wi h to act in the same way his bit ter enemy did 
and magnanimousły sets the fo ur free. This 
extraordinary act of grace astonishes the Jovers 
who sing the Pasha 's praises, only Osm in grumb
les at his clemency: he lost Blonda and could not 
have his revenge. 



Ze zbiorów 
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