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Dlaczego 
„M y.czar ''? • 

ardzo dawno, dawno temu, kiedy miałem 1 O lat, poszedłem ze szkołą pierwszy raz w życiu do 
opery. Grali akurat Straszny dwór S. Moniuszki. Bilety szkolne były tanie, za to miejsca na 
widowni nieszczególne - czwarty rząd na trzecim balkonie. Bardzo mało widziałem, jeszcze mniej 

słyszałem i zupełnie nic nie rozumiałem. Ktoś coś śpiewał, chodził, ktoś kogoś straszył, ale dlaczego, po 
co? Pytałem kolegów o co tutaj chodzi, ale oni też nie wiedzieli. Właściwie zrozumiałem tylko mały 
fragment jednej arii'~. Jakiś pan, dziwnie ubrany, śpiewając, pytał drugiego dziwnie ubranego pana: Boisz 
się? Nie! Nie? Zażyj tabaki. Co to takiego tabaka, po co on miał ją zażywać, nie wiedziałem zupełnie. 
Nudząc się, czekałem wraz z kolegami, kiedy ten koszmar się skończy. Po spektaklu~', 

w drodze powrotnej postanowiłem, że już nigdy więcej nie pójdę do opery. W ogóle nie mówią, tylko 

śpiewają i to tak, że nie można nic zrozumieć. 
Minęło 15 lat. Byłem już zawodowym aktorem i grałem w zawodowym teatrze. Pewnego razu 

obsadzono~' mnie w bajeczce, której motywy* oparte zostały na operze W A. Mozarta Czarodziejski ret. 
Bajeczka, w odróżnieniu od spektaklu dla dorosłych nazywała się Mały czarodziejski ret. 
Z wielkim niepokojem i nieśmiałością (pamiętając mój pierwszy kontakt z operą) zacząłem czytać 
libretto*, czyli jak mówią w teatrze dramatycznym - scenariusz''', czyli jak mówią normalni ludzie -
tekst. Skończyłem czytać po godzinie z wypiekami na twarzy! To jest fantastyczne! Prawdziwa bajka! 
Jest król, królowa, księżniczka i książę, jest wesołek Papageno, jest smok, są lwy! I do tego przepiękna 
muzyka! Graliśmy tę bajeczkę bardzo, bardzo długo ... 

Po następnych kilku latach, w innym już teatrze, postanowiłem sam wyreżyserować"' tę bajeczkę, już jako 
zawodowy reżyser. Znowu sukces! Grano ją przez ponad 5 lat! Kiedyś przypadkowo obejrzał ten spektakl 
dyrektor Teatru Muzycznego w Kownie (Litwa). Zachwycił się nim i postanowił mieć go w swoim repertu
arze*. Wyreżyserowałem więc ten spektakl po raz drugi, tym razem na Litwie. Grany jest do dzisiaj! 

Co jest takiego magicznego i atrakcyjnego w tym spektaklu, że tym razem zwrócił się do mnie 
z prośbą o wyreżyserowanie go, Teatr Muzyczny w Lublinie? Myślę, że przede wszystkim wspaniała 
muzyka W. A. Mozarta. Ponadto świetna adaptacja*, przybliżająca w bardzo atrakcyjny sposób tekst tej 
„mini opery". Humor sytuacyjny i słowny, barwność postaci czy świetna scenografia'" dopełniają to 
dzieło, które przygotowane zostało dla młodego widza, wprowadzając Go w przepiękny świat muzy
ki. Muzyki często niełatwej, ale za to jakiej przecudnej. Zwróćcie uwagę na arie Królowej Nocy 
i Paminy, czy na duet Papageny i Papagena. Jakiż trzeba mieć talent, aby zaśpiewać ten niezwykły, 
ale i trudny zarazem materiał muzyczny. Na szczęście Teatr Muzyczny w Lublinie ma wyjątkowo 
utalentowany zespół, który potrafi sprostać temu zadaniu. 

Życzę więc wszystkim wspaniałych przeżyć i wzruszeń w czasie spektaklu. Zanurzcie się w tę 
muzykę, wsłuchajcie się w nią i wraz z aktorami - śpiewakami żeglujcie w kierunku nieznanego jeszcze 
lądu, jakim jest muzyka operowa. W tej niesamowitej żegludze życzę wszystkim tradycyjnie „stopy 
wody pod kilem"! 

Andrzej Gałła 

P.S Tabaki nie lubię i nie zażywam do dziś! 

*Wszystkie trudniejsze wyrazy oznaczone gwiazdką, mają swój opis w Słowniczku Muzycznym. 
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Amadeu z, 
poprzednik Augus a 

rzyznam się na początku bez bicia, że miałem dla Was, Młodzi Widzowie, napisać do tego, 
trzymanego w tej chwili w Waszych rękach programu, prosty życiorys (czyli, jak to się 
mówi fachowo, biogram) Wolfganga Amadeusza Mozarta, twórcy Czarodziejskiego retu . 

Prosty, znaczy złożony z suchych faktów z życia najznakomitszego w powszechnym przekonaniu 
kompozytora wszechczasów. Byłem już do tego przygotowany, ale kiedy po całonocnej pracy 
kładłem się spać, pomyślałem, że to może być dla Was nudne i wcale nie zachęcające do p.ozna
nia tego cudownego dziecka, jak się o nim mówiło od początku jego nieprawdopo~obnei kari
ery. Oraz, że muszę podumać nad inną koncepcją tego tekstu, powiedzmy nad tym, zeb.y była to 
gawęda o Mozarcie. A przed południem, gdy wstałem, stało się coś niezwykł~go, moze .nawet 
baśniowego jak to, co zobaczycie w Małym czarodziejskim recie. Otóż zu.pełnie me~han1cznie, 
nieświadomie - niestety, zdarza mi się to często - włączyłem telewizor: Na iego ekranie zaczynał 
się właśnie jakiś film o nieznanym mi tytule. Wciągnął mnie jednak natychmiast zarówno intrygu
jącą treścią jak i piękną muzyką i zamiast jeść śniadanie i przystępować do, ~isania tego biogr~mu 
Wolfganga Amadeusza, obejrzałem ze wzruszeniem filmową opow1esc do sam~go .konca. 
Wtedy już wiedziałem w jakiej formie się do Was zwrócę. Poczułem to tyr:1 mocni~) , ze sam 
pamiętam ze swej młodości jak ja i moi koledzy nie lubiliśmy. s~łego ~orow~ywania .nas d~ 
wszelkich cudownych dzieci, w tym klasowych, zatem i Wy mozec1e m1ec w sobie taką niechęc. 
A okazało się, co sprawdziłem później, że amerykański film z 2007 1: w reżyserii Kirsten Sheri
dan nosi polski tytuł - właśnie! - Cudowne dziecko (w oryginale August Rush), zaś małego jego 
bohatera nie można nie polubić. Dla znawców tematu skojarzenie z Mozartem nasuwa się naty
chmiast, zresztą w czasie filmowej akcji takie porównanie pada, o czym za moment. 

Histotia cudownego 
Jest to film, który można nazwać melodramatem, a zatem wyciskającą łzy opowieścią 

o miłości, jak i familijną baśnią, a także musicalem, czyli nowoczesną formą opery takiej jak ta, 
którą przeżyjecie dziś. Jest to historia 11 -letnego Evana z czasem, przez złego człowieka wyko
rzystującego talent chłopca, nazwanego August Rush oraz jego rodziców - zdolnych muzyków, 
w ogóle nieświadomych, że mają syna (jego mama żyje w przekonaniu, że zmarł przy porodzie, 
a tata wcale nie wie, że przyszedł na świat). Evan mieszka w domu dziecka i wierzy, że rodzice 
żyją i kiedyś go odnajdą. W przekonaniu tym utrzymuje chłopca muzyka, która dobiega do niego 
z zewnętrznego świata i której nikt inny nie jest w stanie słyszeć. Nie będę się wgłębiał 

w opowieść, w każdym razie tajemniczy muzyczny talent Evana przyciąga ku niemu wielu ludzi 
o różnych intencjach. Talent to tak ogromny, że kiedy w domu parafialnym czarnoskóra dziew
czynka pokazała jak się zapisuje nutami muzykę, on do jej powrotu wypełnia kartkami z nutami 
swych kompozycji całe pomieszczenie. To wtedy pada wspomniane wyżej przeze mnie porów
nanie. Dziewczynka po ujrzeniu setek nutowych kartek biegnie do pastora i krzyczy: - To muzy
czny leniusz, jak Mozart! - Geniusz - poprawia ją duchowny i sam musi w to uwierzyć, kiedy 
słyszy jak cudownie chłopiec gra na organach, chociaż robi to pierwszy raz w życiu. To 
pastor zaprowadza chłopca do Juilliard School, słynnej nowojorskiej wyższej szkoły 
muzycznej dla największych talentów. August już po pół roku komponuje tam 
symfonię, która ma zabrzmieć na masowym koncercie w Central Park w filhar
monicznym wykonaniu (wystąpi też w nim matka, zaproszona jeszcze w trak-
cie poszukiwań syna). Kiedy wszystko zmierza do baśniowego dobrego końca 
(teraz się mówi: do happy endu) i do spotkania chłopca z rodzicami, dyrek
torka szkoły anonsując jego występ jako dyrygenta, wypowiada 
znamienne słowa, które można i należy odnieść również do Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, prawdziwego, a nie wymyślonego dla potrzeb filmu 
poprzednika Augusta Rusha sprzed 2,5 wieku. Mówi ona: - Nikt nie 
uosabia lepiej muzyki niż nasz ostatni wykonawca. 

Dodam tylko dla porządku, że w filmie szczególną rolę odgrywa 
właśnie muzyka, bowiem chłopiec wierzy, że dzięki niej odnajdzie 
rodziców. Jej kompozytor Mark Mancina spędził nad ścieżką dźwiękową 
filmu półtora roku (więc nie jest tak utalentowany jak Mozart, który 
Czarodziejski ret stworzył błyskawicznie, komponując go równolegle 
z ostatnim swym niedokończonym już dziełem Requiem d-moll). 
Jako pierwszy powstał finałowy temat, który zgodnie z zamysłem 
artysty "jest źródłem dźwięków i tematów towarzyszących chłopcu 
przez całe życie . Wszystkie melodie, które widz podprogowa 
słyszał w różnych momentach filmu, łączą się w całość właśnie 
w końcowym utworze". 
Teraz, po tym przydługim wstępie, już spokojnie możemy sobie 
pogawędzić o naszym głównym bohaterze. 

Rodzina Wolfganga 
Zacznę tradycyjnie. Wolfgang Amadeusz Mozart przyszedł na świat 

27 stycznia 17 56 roku w austriackim Salzburgu, ówczesnej stolicy małego, 
niezależnego arcybiskupstwa w ramach Świętego Imperium Rzymskiego. 
Został ochrzczony jako Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus 
Mozart po dziadku ze strony matki i patronie daty urodzenia, Janie Chry-
zostomie. Później jego ojciec skrócił Wolfgangus do Wolfgang, Theofilus / 
przetłumaczył na Amadeus ("ulubiony przez Boga") i zrezygnował 
z Johannes Chrysostomus. Mozart często bawił się, robiąc zmiany 
w swoim nazwisku, zwłaszcza środkowej części. Tylko przy rzadkich 
okazjach posługiwał się rodzinnym Amadeus, woląc raczej francuską 
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wersję Amade. Niekiedy stosował też włoską wersję Amadeo i niemiecką Gottlieb, na dodatek 
wymawiając swoje nazwisko wspak, czyli od tyłu. 

Jego ojciec Leopold Mozart piastował urząd wicekapelmistrza Salzburga i w istocie, mimo 
wielu starań nigdy nie udało mu się uzyskać wyższego stanowiska. Po śmierci arcybiskupa Zyg
munta von Schrattenbacha Mozartowie mieli niemałe problemy z Hieronimem Colloredo, który 
został mianowanym nowym arcybiskupem Salzburga. Konflikt między rodziną Mozartów, a tym 
arcybiskupem był tak silny, że zyskał sławę światową i przeszedł do historii. Leopold był również 
jednym z czołowych pedagogów muzycznych w Europie. Jego podręcznik Podstawy gry na 
skrzypcachl został wydany w roku narodzin Mozarta i stał się powszechnie znany. 
Matka Mozarta, Anna Maria, urodziła siedmioro dzieci, z których tylko najmłodszy Amadeusz 
i jego siostra Anna Maria, pieszczotliwie zwana Nannrel przeżyli. Pozostała piątka zmarła w 
wieku niemowlęcym. Anna Maria była o rok młodsza od męża, wcześnie osierocona, zawsze 
uznawała wyższość Leopolda. Była dobrą nieco ograniczoną kobietą, co nie wyklucza, że była 
dobrą matką, żoną i gospodynią, ciekawą wszystkich salzburskich ploteczek, oraz że była 

z natury bardzo wesoła. 

Salzburska 
Muzyczne talenty Mozarta stały się widoczne gdy był jeszcze dzieckiem, cudownym dziec

kiem, jak się okazało. Przez pierwsze trzy lata swojego życia miał sposobność przysłuchiwania 
się koncertującej siostrze, która grą na klawesynie zach
wycała wielu słuchaczy. Dopiero mając cztery lata, 
zaczął dokładnie zapoznawać się z instrumentami, 
wtedy to powstawały jego pierwsze jeszcze nie
zdarne kompozycje. Leopold szybko odkrył geniusz 
Wolfganga. Dla małego chłopca uczenie się menuetów 
i innych utworów fortepianowych było zajęciem 

łatwym i przyjemnym. Na menueta potrzebował pół 
godziny, na większy utwór godzinę, by potem zagrać 
go w najdokładniejszej wersji. 

Nie tylko muzyka zajmowała całe jego dzieciń
stwo. Uczył się także matematyki, w której również 

wykazywał umiejętności. Kiedy uczył się 

rachunków wówczas wszystko: meble, 
podłoga, krzesła były pokryte 

wieloma liczbami pisanymi 
kredą. Zamiłowanie do mate

matyki pozostało mu do końca 
życia. Rozwiązywał nawet znane z anegdo

ty zadania, m.in. o perskim wynalazcy. Najważniejsze jed
nak, że otrzymał od taty gruntowne wykształcenie 
muzyczne, przede wszystkim w dziedzinie gry na 

skrzypcach i na pianinie. 
Rozwijał się bardzo szybko i rozpoczął kom

ponowanie swoich pierwszych prawdziwych dzieł już 
w wieku 5 lat, gdy swarzył nawet ... symfonię, a więc 

bardzo rozbudowany utwór. Rok później zagrał już 
przed cesarzem Franciszkiem. Z tym występem 

związana jest sympatyczna anegdota. Mówi 
ona, że mały Amadeusz poślizgnął się na po

sadzce pałacu i upadł. Pomogła mu 
wtedy Maria Antonina, a sześcio
latek oświadczył się pięknej damie. 

1 W oryginale Versuch einer grlindlichen Violinschule. 

l 

Ojciec Leopold zdał sobie szybko sprawę, że może zarobić pokaźne pieniądze, pokazując 
publicznie swojego syna, to przecież cudowne dziecko, na dworach europejskich. Zorgani
zował jego pierwszą podróż artystyczną po naszym kontynencie, kiedy ten miał 6 lat. Przez 
następne 11 lat Amadeusz był w domu tylko 6 miesięcy. Ta pierwsza podróż, na którą Mozar-r 
pojechał z ojcem i starszą siostrą Nannrel, która grała na klawikordzie, wiodła na dwór elekto
ra Maksymiliana Ili w Monachium. Następnie odbył podróż do Wiednia, gdzie zachorował na 
szkarlatynę, która być może była jedną z wielu przyczyn jego przedwczesnej śmierci. Kolejne 
tournees, jak się mówi o takich objazdach, obejmowały Monachium, Paryż, Londyn i inne mias
ta Europy. Mozart i jego siostra występowali przed władcami, możnymi świata w najznakomi
tszych domach i na dworach. Gdy zachorował, Leopold Mozar·t wyrażał raczej obawy o utratę 
dochodów niż o swojego syna. 

Młody muzyk miał duże poczucie humoru, lubił zabawiać odbiorców - szczególnie tych 
prostych, o których mówiło,się gawiedź w czasie masowych występów różnymi sztuczkami. 
Na przykład rozwselał ich grą na cztery ręce razem z siostrą na klawikordzie z przykrytą mate
riałem klawiaturą. 

W Paryżu Mozart wydał drukiem swoje pierwsze kompozycje. Ukazały się wtedy cztery 
sonaty skrzypcowe. W Londynie na cześć królowej napisał kolejnych sześć. W 1768 roku, 
a więc jako 22-latek, w drodze do Wiednia zrealizował prośbę Józefa li, komponując swoją 
pierwszą operę komiczną pt. Udana naiwność. Dwa lata później przebywał we Włoszech, wtedy 
to papież mianował go Rycerzem Złotej Ostrogi. 

W 1773 roku wrócił do domu na dłużej. Kolejna trasę koncertową odbył w towarzystwie 
matki, na co nalegał jego ojciec. Wpływ matki okazał się zbawienny. To jej nalegania skłoniły go 
do kontynuowania trasy koncertowej i porzucenia 16-letniej sopranistki z Mannheim, pięknej 
Alojzy Weber, dla której - zakochany - gotów był nawet zrezygnować z karier-y. Wraz z matką 
zamieszkał w Paryżu, jednak tym razem jego wizyta nie wzbudziła już takiego zainteresowania. 

W lipcu 1777 roku zmarła matka Mozarta, wtedy kompozytor postanowił opuścić stolicę 
Francji. Wrócił do Salzburga i - podobnie jak niegdyś ojciec - objął posadę organisty na dworze 
arcybiskupa. Współpraca z dworem trwała krótko i zakończyła się gwałtownym sporem z arcy
biskupem Colloredo. 

Zapewne interesuje Was jaki był Wolfgang Amadeusz, jak wyglądał i jaki miał charakter. Bez 
wątpienia brak normalnego dzieciństwa nie pozostał na chłopcu bez śladu, bo i takie są koszta 
bycia cudownym dzieckiem. W ciągłych podróżach, bardzo długo pozbawiony obecności 
matki, oklaskiwany przez tłumy i władców, surowo traktowany przez ojca Mozart zaniedbał 
naukę. Wybitnemu muzykowi brakowało podstawowego wykształcenia. Był drobnej postury, 
miał zaledwie 152 cm wzrostu. Był mniejszy i szczuplejszy niż jego rówieśnicy. Częściej też niż 
oni chorował. Słaby organizm wciąż był podatny na różne choroby. Prawdopodobnie był też 
krótkowidzem. Nie należał do najpiękniejszych młodzieńców, sam ubolewał nad zbyt dużą głową 
i wystającym nosem. Jedynie blond włosy przysparzały mu urody. Ale był też człowiekiem oby
tym towarzysko, przy tym wesołym, a według niektórych wręcz dziecinnym. Powiada się, że to 
po matce Wolfgang odziedziczył wszystkie swoje naiwne, wesołe dziecinne cechy. 

Mozart lubił przyjęcia i dobrą zabawę, chętnie zajadał się łakociami. Ubierał się zgodnie 
z modą i z przepychem. Dominującym kolorem w jego garderobie była czerwień. 

Gdy był jeszcze dzieckiem nie był samolubny, dumny, uparty, lecz przeciwnie - pozostawał 
spokojnym, grzecznym chłopcem. Gdy dorósł wszystko się zmieniło. Stał się we wszystkich 
sprawach porywczy i prędki. Był człowiekiem noszącym w sobie swoje przeciwieństwo. 

Raz był wulgarny, drugim razem uprzejmy i kulturalny aż do przesady. Jedno jednak zachowało 
mu się od początku do końca życia. Zawsze bawiło go przekręcanie słów, dziecinne przezwiska, 
komiczne bzdurzenie. Ojciec Leopold jako niezły psycholog doskonale rozszyfrował zachowanie 
swojego syna. Zwr·acał uwagę, że rządzą nim dwie przeciwne sobie zasady - za dużo lub za mało, 
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i żadnej pośredniej drogi. Było tak jak mówił Leopold. Wolfgang nigdy nie nauczył się kierować 
sobą, nie miał zmysłu do domowego porządku, do właściwego gospodarowania pieniędzmi. 
Zawsze potrzebował kogoś, kto byłby jego przewodnikiem, myślał za niego w tych sprawach. 
Nawet z kobietami, które znał dobrze jak nikt inny, miał problemy. Był drobny, delikatny, niepo
zorny i biedny, dlatego jego przeżycia z kobietami kończyły się zazwyczaj rozczarowaniem. 
Największym przykładem jest niespełniona miłość do wspomnianej Alojzy Weber. Ubóstwiał ją, 
uczył muzyki, jednocześnie podziwiał talent sopranistki, która była pierwszą wykonawczynią 
partii Królowej Nocy w "naszym" Czarodziejskim recie. Jak już było powiedziane, to ma_tka 
skłoniła go do przerwania romansu, zresztą nieustanne zmiany miejsca pobytu nie ułatwiały 
nawiązania trwałych przyjaźni. Najbliższą mu osobą była siostra. A piękna Alojza wkrótce po 
rozstaniu wyszła za mąż za jakiegoś malarza. Wtedy uczucia Mozarta skupiły się na jej młodszej 
siostrze, Konstancji. 

Razem z Konstancją 
W 1781 roku Mozart poróżnił się ze swoim pracodawcą, księciem-arcybiskupem Collore

do. Jak sam później stwierdził, został dosłownie wyrzucony kopniakiem. Zauważywszy, że cieszy 
się zainteresowaniem ze strony wiedeńskiej arystokracji, postanowił osiąść w Wiedniu 
i rozpocząć tam swoją karierę. Podjął tam m.in. pracę jako nauczyciel muzyki w rodzinie 
Weberów. Wtedy Alojza była już mężatką. Rodzinie z pięciorgiem dzieci nie wiodło się najlepiej, 
Wolfgang już wcześniej zmieniając się w jej dobrego ducha sta1·ał się im pomóc. Znalazł 

odpowiednie stanowisko dla Alojzy, która otrzymawszy je w1·eszcie, całkowicie odsunęła się od 
Wolfganga. On jednak, jak widać, nie odstąpił od Weberów. Oświadczył się Konstan~ji. Ojciec 
Amadeusza był przeciwny temu małżeństwu, uważając, że syna stać na lepszą partię. Slub odbył 
się w 1782 r. Związek, któremu nie wróżono najlepiej, okazał się w miarę szczęśliwy. Podobne 
usposobienia małżonków, pozwalały im dobrze się bawić we własnym towarzystwie. Z listów 
pisanych do żony podczas rozłąki spowodowanej koncertami, widać jego ogromną 

tęsknotę za nią. 
Mozart niewątpliwie bardzo kochał Konstancję, mimo to po Wied-

niu zaczęły krążyć plotki o jego romansach. Nie wiadomo, ile było 
w tym prawdy, tak jak nie wiadomo ile prawdy było 

w plotkach, iż sześcioro z jego dzieci nie było jego dzie-
ćmi. Z tej szóstki tylko dwoje przeżyło dzieciństwo, 
ale żadne z nich, Ka1·I Thomas (1784-1858) i Franz 
Xaver Wolfgang (1791-1844) nie ożeniło się 

i nie miało dzieci. Rok ślubu był też pomyślny 
dla kariery Mozarta. Jego opera Upro-
wadzenie z Seraju odniosła wielki sukces, 
a on sam rozpoczął serię koncertów, 
przedstawiając po raz pierwszy swoje 
koncerty fortepianowe i wykonując 
je jako solista. 

Przyjaciel librecista . . . . 
Już jako dorosły człowiek, Mozart został masonem, uparcie 1 z powodzeniem dązył do 

nawrócenia ojca tuż przed jego śmie1·cią w 1787 roku. Ostatnia opera, Czarodziejski ret, której 
skróconą we1·sję obejrzycie, zawiera masońskie motywy i znaczenia. Zw1·óćcie na nie uwagę. 
Na przykład z symboliki masońskiej wywodzi się tajemnicza liczba trzy: trzech chłopców, trzy 
damy, trzech kapłanów, trzykrotna prezentacja tematu w uwerturze, trzykrotny odgłos trąb, 
trzy próby Tarnina i Paminy. Wolfgang Amadeusz zasiadał w tej samej masońskiej loży, co inny 
słynny kompozytor Józef Haydn. 
Masonem, czy jak to się u nas mówiło, wolnomularzem był również Emanuel Schikaneder 
(1751-1812), autor libretta, a więc tekstu Czarodziejskiego retu. Warto tu o nim dygresyjnie, 
czyli na marginesie wspomnieć, bo - jak piszą biografowie - był on być może jednym z niewielu 
przyjaciół Mozarta. To dosyć ciekawa postać. Jest takie fajne, dostępne wiosną tego roku 
w kioskach wydawnictwo o wielkich operach z dołączonymi dwoma płytami - CD i DVD, które 
Wam gorąco polecam jeśli dziś połkniecie bakcyla opery. Piotr Kamiński, autor tekstu do tomu 
poświęconego Czarodziejskiemu retowi, nazywa Schikanedera wiedeńskim Bogusławskim (jak 
wiadomo Wojciech Bogusławski to ojciec teatru polskiego, autor m.in. opery Krakowiacy 
i górale) i wyjaśnia: "obaj pisali, obaj byli śpiewającymi aktorami, obaj grali Szekspira - pierwszy 
Hamleta, drugi Ducha, obaj wystąpili w roli Papagena"2. Tenże polski autor w dalszej części owej 
książeczki z Biblioteki Gazety Wyborczej informuje, że panowie już wcześniej ze sobą współpra
cowali. Mozart skomponował kilka numerów do śpiewogier3 Kamień filozoficzny lub Czaro-

dziejska wyspa i Dobrotliwy derwisz albo Błazeńska 
czapka. Pisząc obie śpiewogry Schikaneder "czer

pał hojną ręką" z tomu baśni Christopha 
Martina Wielanda pt. Kraina Dżinów. Jak 
się okazuje, to Krainie Dżinów zawdzię

czamy zarys intrygi zawarty w baśni Lulu 
albo Czarodziejski ret, napisanej przez zię

cia Wielanda, Augusta Jakuba Liebeskinda. 
Kamiński podaje obok niej jeszcze kilka 

źródeł, które mogły wpłynąć na kształt libretta 
interesującej nas tu opery, m.in. "egipską" powieść fantasty
czno-filozoficzną Jeana Terrassona Sethos. W sumie zawarto 
w Czarodziejskim recie stare baśniowe schematy, które tu 
dla niepoznaki, przebrały się w masońsko-egipski kostium. 

Jednocześnie z czysto fantastycznej baśni przerodził się on 
w opowieść kryjącą w sobie głębokie humanistyczne wartości 
i wspomnianą symbolikę wolnomularską. Na scenie pro
ponowano braterstwo ludzi i deklarowano, że pozycję 

człowieka w społeczeństwie wyznaczać powinny zasługi, 

a nie urodzenie. Próby przez jakie przechodzi główny bohater 
Tarnino przypominają rytuały przyjmowania nowych członków loży. 

Trzy akordy rozpoczynające uwerturę i wyjątkowo ważna rola instrumentów 
dętych również mogły kojarzyć się pierwszym widzom z rytuałami wolnomu
larzy. Mozart zastosował różnorodne środki muzyczne: ludową piosenkę, 

wirtuozerię wokalną, arie, wzniosłe chóry. Po tym odskoku do jednego, intere
sującego nas dzieła i autora tekstu do niego, powróćmy do Wolfganga 

Amadeusza. 

Smutny kres 
Mozart był objawieniem epoki, cieszył się ogromną popularnością 

i - jak na ówczesne realia - zarabiał bardzo dobrze. Poza tym pisał dużo 

2Korzystałem głównie z tekstu Piotra Kamińskiego w: Wielkie Opery. 
3Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2009. 
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i szybko, dawał lekcje muzyki i liczne koncerty. A jednak oboje z żoną cierpieli na ciągły brak 
pieniędzy. Pod względem zdolności do kontrolowania wydatków też byli podobni . Ani Ama
deusz, ani Konstancja nie mieli głowy do finansów. Za to wydawali wyjątkowo dużo. 

Niespokojna natura kazała Mozartowi szukać wciąż nowych wrażeń. PiL:yzwyczajony do 
ciągłych podróży nie umiał spokojnie mieszkać w jednym miejscu. Zdarzyło mu się w ciągu jed
nego roku dziewięć razy zmieniać mieszkanie! Razem z żoną często wyjeżdżali na kuracje do 
Baden, trwonili gotówkę na codzienne potrzeby, także utrzymanie dzieci pochłaniało sporo 
pieniędzy. I choć wpływy z komponowania i lekcji były znaczne, Mozart pot1-zebował stałej 
posady. Miał nadzieję na angaż na cesarskim dworze, który właśnie poszukiwał kompozytora. 
Jednak w 1787 r~ Józef li, mimo wielkiego podziwu dla Mozarta, zdecydował o wybor-ze 
Włocha, Antonio Salieriego. Salieri został kapelmistrzem nadwornym, Mozart tylko nadwornym 
muzykiem, znacznie gorzej opłacanym, otr-zymującym zamówienia na lekkie utwory taneczne. 
Tak przy okazji wa1-ro tu dodać, że istnieje spiskowa teNia oparta na pogłoskach, że rywal 
Salieri, zapomniany dziś kompozytor otruł Mozarta z zazdrości. Raczej nie jest to prawdą. 
Wydaje się pewne, że Mozart zmarł śmiercią naturalną, prawdopodobnie z powodu uremii , 
choroby nerek i że Salieri, mimo wszystkich swych wad, nie był jednak mordercą. O tej teorii 
opowiadał m.in. słynny film Amadeusz według sztuki Petera Shaffera oraz spektakl naszego 
Teatru Muzycznego pod tym samym tytułem . 

Mozart starał się bardzo, przyjmował wszystkie zamówienia, a jednak jego sytuacja finan
sowa ciągle się poga1·szała. Rosły długi, a okazja intratnej posady nie nadchodziła . Żyjąc na skra
ju nędzy stworzył wybitne utwory: Don Giovaniego i Czarodziejski ret. Szansa wyrwania się 
z biedy pojawiła się 1 grudnia 1791 roku, wtedy to mianowano go dyrektorem muzycznym 
katedry św. Stefana w Wiedniu. Ale w tym czasie kompozytor leżał już w łóżku złożony 

chorobą. Posady nigdy nie objął, zmarł cztery dni później - 4 grudnia tego roku nieskoń
czywszy swojego ostatniego dzieła, Requiem. Przy jego łóżku czuwała żona 

i uczeń, Franz Susmayr. Nie wiadomo co było przyczyną śmierci kompozytora -
oprócz wspomnianej uremii, prawdopodobnie mogło to być zapalenie płuc , 

ale istnieje też wersja, że odszedł z tego świata z powodu zatrucia rtęcią, 
którą był leczony. 

Skomplikowany los 
Wolfgang Amadeusz zmarł mając zaledwie 36 lat, ale zdołał 

przejść przez wszystkie etapy życia, które nie było dla niego 
słodkie. Był największym artystą, ale tylko nieliczni potrafili 

dostrzec i zaakceptować jego talent. Wielu próbowało 
usunąć go ze swej drogi artystycznej. Mimo geniuszu nie można 
powiedzieć, że był najszczęśliwszym człowiekiem . W gruncie 
rzeczy sam nie zdawał sobie sprawy, że ci wszyscy ludzie, 
których on miał w zwyczaju nazywać p1-zyjaciółmi starali się 
wykorzystać jego talent dla potrzeb własnych. 

Widoczna jest także pewna obojętność wobec Wolf
ganga. Po jego śmierci nikt nie postarał się o godny 
pochówek dla niego. Pozwolono pochować go w zbio
rowym, bezimiennym grobie, przez co nigdy nie 
odnaleziono jego szczątków. Jednak twier·dzi się także, że 
został pochowany w masowym grobie nie dlatego, że 
jego rodzina nie mogła zapłacić za godny pochówek, 
lecz dlatego, że takie były rozkazy cesarza, który starał 
się wówczas zwalczyć wybuch epidemii dymienicy. 
Od początku śmierć Mozarta owiana była tajemnicą . 

Jego ciało było dziwnie spuchnięte, pochowano go 
w pośpiechu w nieoznaczonym grobie za miastem, 

a pogrzeb odbył się prawie bez świadków. To po śmierci Salieriego w 1825 r. zaczęły krążyć 
wspomniane plotki o tym, że z zazdrości otruł on Mozar-ra. Właśnie otrucie miało być pr-zyczyną 
opuchlizny. 

Kiedy Mozart był dzieckiem, mówiono o nim jak o dorosłym. Gdy dorósł, traktowano go 
jak dziecko. Nie potrafił rozwinąć osobowości zdolnej do osiągnięcia szczęścia i pełni życia, 
a mimo to najpiękniejsza muzyka wypływała z niego w sposób zupełnie naturalny. 

Kolosalny dorobek 
Twórczość Mozarta zadziwia doskonałością i ogromem. W swoim trzydziestopięcioletnim 

życiu skomponował około 630 utworów. Niby zaczął wcześnie, bo w wieku pięciu lat, ale i to 
nie wyjaśnia ogromnej inwencji . Przy tym cały czas koncertował i udzielał lekcji. Ta ilość świad
czy o wielkiej łatwości komponowania. Skompomponował między innymi opery Don Giovanni 
KV527, Wesele Figara KV492, Czarodziejski ret KV620 - napisany na uroczystości koronacyjne 
Józefa li, Cosi fan tutte KV588. Za największe dzieła Moza1-ra uważa się Requiem d-moll KV626, 
Eine kleine Nachtmusik G-dur KV5 25, Symfonię jowiszową C-dur KV5 51. Większość dzieł wiel
kich kompozytorów nosi oznaczenie op. (opus). 

Śpieszę jednak Wam wyjaśnić dlaczego prace Mozarta opatrzone są literami "KV". Sk1·ót 
pochodzi od nazwiska barona Kochia, dziewiętnastowiecznego pisarza, który jako pierwszy ska
talogował cały dorobek Wolfganga Amadeusza. Inne opery to m.in. Don juan i Uprowadzenie 
z Seraju, powstałe na życzenie Józefa li. Łącznie Mozart stworzył ich 23 . Symfonie m.in. D-dur 
Haffnerowska i C-dur Linzka - łącznie 41. Koncerty fortepianowe: D-moll, C-dur, A-dur, D-dur 
Koronacyjny; skrzypcowe : G-dur, D-dur i A-dur Turecki; na róg i na inne instrumenty: na flet 
i harfę C-dur, na klarnet A-dur - łacznie 27. Skomponował również 66 arii, 128 kwartetów 
smyczkowych, 20 mszy i wiele, wiele innych. I tą trochę nudną wyliczanką (stanowczo 
lepiej te utwory słuchać) skończę naszą gawędę o życiu i śmierci cudownego dziecka. 

Aha, i jeszcze coś! Film o Auguście Rushu, współczesnym acz i baśniowym cudownym 
dziecku, kończy się słowami : - Muzyka jest wszędzie, trzeba tylko słuchać/ Uwierzcie w tę 
mądrość, którą musiał znać Wolfgang Amadeusz Mozart a teraz nasyćcie się tą muzyką, którą 
usłyszycie w Małym czarodziejskim recie. 

Andrzej Molik 

Korzystałem m. in. z: www.cedur.pl, www.lastfm.pl, mozartonet.pl 
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a siedmioma górami , za siedmioma lasami, a także morzami, żył dawno temu egipski 
książę Tarnino. Zdarzyło mu się kiedyś zabłądzić podczas polowania w lesie i trafić do 
baśniowej krainy Królowej Nocy. Tam spotkało go nieszczęście. Został zaatakowany 

przez ogromnego węża. Próbował uciekać, ale nie mógł. - Na pomoc, na pomoc!4 - wołał 

i ratunek przyszedł. W chwili gdy książę zemdlał i padł bez tchu na ziemię, potwór został poko
nany przez Trzy Damy - dwórki Królowej . Uroda młodzieńca zrobiła na nich tak wielkie wraże

nie, że nie mogły oderwać od niego wzroku i każda chciała przy nim czuwać . Miały jednak poczu
cie obowiązku. To ono zwyciężyło i wszystkie trzy panny wróciły do swojej Królowej, by ją 

4 W niemieckim o rygina le opery a ri a ta nosi rytu! Zu Hi/fe! Zu Hi/fe 

powiadomić o spotkaniu z nieznajomym przybyszem. W tym czasie przebudzony Tarnino ujrzał 
dziwną postać w ptasim stroju. - jestem sobie ptasznikiemS - pr·zedstawił się Papageno, człowiek 
na służbi e u Królowej Nocy, który codziennie pr-zynosił jej ptaszki i dostawał za to jedzenie 
i picie. Początkowo był on przerażony opowieścią o wężu. Ale przer-ażenie Tarnina niedawnym 
niebezpieczeństwem było jeszcze większe i zaczął sądzić, iż Papageno to jego wybawca. Ten, 
wiedząc, że ni e bezpieczeństwo już minęło, dał młodzieńcowi do zrozumienia, że dokonał tego 
własnymi rękami. To było już za wiele dla Tr-z.ech Dam, które znów si ę pojawiły. Zamiast poży
wienia, pr-zyniosły mu tylko chleb i wodę oraz ukar·ały Papagena za kłamstwo, zakładając mu na 
usta kłódkę. Tarninowi zaś przekazały portret prześlicznej dziewczyny. - Ten portret jest czarują
co piękny6 - wykr-zyknął Książę , zakochał się w dziewczynie natychmiast i słysząc o jej losie, 
postanowił spieszyć jej na ratunek. Okazało się bowiem, że to Pamina, córka Królowej Nocy, 
porwana przez potężnego demona Sarastra. Na miejscu pojaw iła się też sama władczyni , aby 
pr-zekonywać Tarnina, że jest w stanie dokonać czynu, na który się waży, a nagrodą ma być ręka 
Parni ny. - Nie drżyj, drogi młod?.ieńcze - Skazana jestem na cierpienie? - wyznała, a Tarnino łatwo 
uwier-zył w jej słowa. Gotów był nawet ruszyć w drogę natychmiast po tym jak Królowa 
zniknęła, ale miał kłopot ze skazanym na milczenie Papagenem. Z pomocą pospieszyły Trzy Ko
bietyB. Ptasznikowi darowana została kara. Zdjęły kłódkę z jego ust i kazały mu - pomimo jego 

oporów - towarzyszyć księciu w wyprawie. Na wszelki wypadek Damy dały Tarninowi na drogę 
do Sar·astra tytułowy czarodziejski flet, natomiast Papageno został wyposażony w zaczarowane 
sr-ebrne dzwoneczki . Przedmioty te miały r-atować obu bohater-ów w razie napotkanych niebez
pieczeństw i różnych opresji, a prowadzić ich mieli trzej młodzi, dzielni i mądrzy chłopcy. W ten 

sposób rozpoczęła się wielka przygoda naszych bohaterów. 
Po długiej wędrówce Tarnino i Papageno dotar·li do Świątyni boga Słońca. To tam znaj 

dowała się Parni na, której str-zegł z rozkazu Sar·astra Mur-zyn Monostatos, prześladujący ją swymi 

natrętnymi zalotami. Poszukiwaną Paminę jako pierwszy spotkał jednak nie Tarnino, a przysłany 
na przeszpiegi Papageno. On również został nią zauroczony, nie śmiał jednak myśleć w ten 

sposób o córce Królowej Nocy. Za to podzielił się z nią tym, że nie znalazł jeszcze swojej 
Papageny, umiłowanej o której mar-z.y. Parni na pocieszała go, zaś Papageno uratował ją za pomocą 
dzwoneczków przed okrutnym Monostatosem, wykrzykującym wcześniej: - Chodź no, miła 

gołqbeczko!9 . Księżniczka i ptasznik zaczęli r-azem uciekać. Tymczasem Tarnino - który zdążył 
czarodziejskimi dźwiękami fletu zachwycić zwier-zęta - również próbował wejść do Świątyni . 
Stary kapłan wyjaśnił mu, że tylko wtedy będzie mógł przekroczyć jej progi, gdy przyjazna dłoń 
go tam wprowadzi. Rozmyślania przerwało Księciu pojawienie się Papagena z Paminą. Radosna 
chwila nie trwała jednak długo, ponieważ wkr-ótce nadbiegł za nimi Monostatos. Sytuację ura

towały czarodziejskie dzwonki ptasznika. które zmusiły Maura do szaleńczego tańca. Ale i tym 
razem radość ze zwycięstwa minęła szybko, gdyż zjawił się z orszakiem sam Sarastro powraca
jący z łowów. Ucieczka Papagena i Paminy nie miała już dalej sensu, tym bardziej, że Monostatos 
przywlókł przed oblicze Sarastra złapanego Tarnina. Książę i Pamina padli sobie w ramiona, 
a Sarastro surowo ukarał czarnego Monostatosa za znęcanie się nad nią. Nasz Tarnino powoli 
zaczął odkrywać prawdę o Sarastrze i Królowej Nocy. Sarastro nie był jakimś porywaczem 
dziewcząt, tylko Arcykapłanem egipskich bóstw Izydy i Ozyrysa, 1-ządzącym Świątynią Mądrości. 
Arcykapłan, Król Słońca, zabrał Paminę po to, by wyswobodzić ją spod władzy złej, podstępnej 
matki . Dążyła ona do podporządkowania świata jedynie sobie oraz do tego, by mogła zostać w 
przyszłości żoną Księcia. Teraz Sarastrn ogłosił werdykt. Zgodnie z nim nasi dwaj bohaterowie 
mieli zostać poddani ciężkim próbom, które otworzą przed nimi wrota Świątyni . Wszyscy 
zebrani zaczęli opiewać mądrość Sarastra pieśnią rozpoczynającą się słowami : - Kiedy cnota i 
sprawiedliwość, o. 

5Ein Vogelfanger bin ich ja 
6Dies Bildnis ist bezaubernd schiin 
7 O zittre nicht - Zum Leiden 
BKwintet "Hm' Hm ' Hm' Hm!" 
9Du feines Taubchen, nur herein 
10Wenn Tugend und Gerechtigkeit 
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N iebawem na uroczystym zgromadzeniu kapłanów Sarastro ujawnił, że Tarnino i Pamina są 
sobie przeznaczeni i ich połączenie to jedyny sposób zwalczenia Królowej Nocy. 
Młodzieniec musi jednak przejść jeszcze wiele prób, zanim wspólnie dostąpią zaszczytu 

wtajemniczenia. Nagrodą dla Tarnina ma być ręka Paminy. Kapłani zaczęli zadawać pytania doty-
czące Tarnina, czy jest godny, aby dostąpić wtajemniczenia. Za każdym 1-azem dostawali pozytywną 
odpowiedź Sarastra, a na stwierdzenie jednego z nich: - Tarnino jest przecież księciem! Sarastro 
dał odpowiedź: - Więcej! jest człowiekiem! Kapłani zatem ogłosili swą aprobatę dla takich 
planów w modlitwie kierowanej do bogów: - Izydo, Ozyrysief 11 Książę był gotowy na kolejne 
poświęcenia dla ukochanej. Gon:ej z Papagenem. Ptasznika przekonali dopiero kapłani , gdy 
zapewnili go, że tylko tą drogą zdobędzie śliczną dziewczynę, wymarzoną Papagenę. Obaj nasi 
bohaterowie dostali od kapłanów rozkaz milczenia przez czas próby i ostrzeżenie przed 
kobiecymi podstępami . I co to zaczęło się dziać! Nie było trzeba długo czekać, jak w Świątyni 
pojawiły się nagle Damy Królowej Nocy, wr-óżąc naszym bohaterom zgubę w szponach Sarastra. 
- jak to? jak to?12 - zabrzmiały rozpaczliwe pytania. Papageno chciał wdać się z kobietami 
w dyskusję przed czym usilnie powstrzymywał go Tarnino. Przegnali damy kapłani, sławiąc siłę 
jego charakteru. Jakiś czas później Monostatos zakradł się do śpiącej Paminy, tłumacząc się sam 
przed sobą: - Wszyscy czują miłosne rozkosze 13. Jednak zaraz uciekł spłoszony pojawieniem się 
Królowej Nocy. Niestety, ta żądna zemsty dała cór-ce sztylet, którym miała ona zabić Sarasn-a 
i odzyskać dla matki noszony przez niego na piersi symbol władzy, siedmiokrotny krąg Słońca, 
aby świat był podporządkowany jej , kobiecie, Królowej Nocy. - Piekielna zemsta gotuje się w 
mym sercul4 - wyrzuciła z siebie zła królowa. Groziła przy tym córce, że jeśli Pamina odmówi, 
rzuci na nią matczyną klątwę i wyrzeknie się jej na zawsze. Księżniczka wpadła w rozpacz. Tar
gały ją rozterki, nie potrafiłaby zabić, a bała się o gniew Sarastra i zemstę na matce. Co gorsza, 
wszystko słyszał Monostatos, który ponownie składał jej swoje propozycje i znów jego plany 
zniweczył Sarastro, który skazał ostatecznie Maura na wygnanie ze Świątyni. Paminie w słowach 
pociechy przedstawił swój plan wobec Królowej Nocy. Stwier·dził : - W tych świętych kom
natach 15 obowiązują inne zasady - przebaczenie i wzajemne poszanowanie i tego doświadczy 
także i zła Królowa. Do Świątyni zemsta i zdrada nie mają przystępu, ponieważ panują tu tylko 
pozytywne uczucia. Próby trwały dalej . Wywiezieni przez dwóch Kapłanów młodzieńcy trafili na 
dzikie pustkowie. Tam gadatliwy Papageno złamał nakaz milczenia. Nie mógł się oprzeć by nie 
porozmawiać z częstującą go wodą dziwaczną staruszką. - Czy ktoś tak stary i brzydki jest 
prawdziwą kobietą? - zastanawiał się . Mowę mu odebrało dopiero, gdy okazało się, że babcia 
ta ma osiemnaście lat i. .. dwie minuty, a jej ukochanym jest .. .. właśnie Papageno! Niewinne 
z pozoru, ale istotne pytania nie pozwoliły jeszcze na to, by Papageno usłyszał najważniejsze -
imię owej staruszki. Papagena, bo przecież trzeba zdradzić, że była to ona, mówiła tylko: - Nazy
wam się .... Potem nagły grom przerwał jej słowa, a ziemia się rozstąpiła by pochłonąć babuleńkę. 
Również Tarnino spotkał Paminę, nie mógł się jednak do niej odezwać. Milczał tym razem także 
i Papageno. Ponieważ Pamino nie odezwał się ani słowem, dziewczyna uznała to za oznakę 
tego, że przestał ją kochać. Postanawia umrzeć , wołając w niebiosa: - Czuję, że przepadło na 
wieki16. Nieszczęśliwa chciała przebić się sztyletem, w czym pn:eszkodzili jej trzej chłopcy 
i poprowadzili ją do Księcia, którego czekała ostatnia, niebezpieczna próba. Dwaj zbrojni 
mężowie powiedli Tarnina ku "bramie strachu". Młodzieniec odważnie ją przekroczył. Już razem 
z Paminą przeszli teraz "próbę ognia i wody", która przywróciła dziewczynie spokój i umożliwiła 
młodym wejście do Świątyni pr7y dźwiękach czarodziejskiego fletu. Równocześnie z tymi 
wydar-z.eniami Papageno daremnie szukał Papageny. Obiecana nagroda stała się w sumie coraz 
bardziej dotkliwą karą . Kapłani oznajmili mu, że nie dostąpi wtajemniczenia, ale dali mu szansę 
na spełnienie życzenia. Prosty ptasznik wybrał jednak wino, które natychmiast się pojawiło . 

Pod jego wpływem, podchmielony, wspomniał także o swoim pragnieniu miłości, o dziewczynie 
w swoim guście 17. Westchnienia te usłyszała staruszka i zażądała przysięgi wierności, roztacza
jąc - w przeciwnym 1-azie - przed nim wizję życia o chlebie i wodzie, bez przyjaciela, a zwłaszcza 
bez PrLYjaciółki. Papageno niemal dla żartu złożył przysięgę wierności, dodając cicho: - Dopóki 
nie znajdę ładniejszej. Po chwili żadnych wątpliwości już nie miał - ładniejszej nie znajdzie nigdy 

i nigdzie. Papagena zrzuciła łachmany i sztuczny nos i z wiedźmy przemieniła się w osiemnasto
letnią piękność. ~~iestety w tym momencie znów Kapłani zabrali mu narzeczoną i zepchnąli go 
w przepaść . Zaraz po tym jak Tarnino i Pamina wstąpili do Świątyni, Papageno szykował sobie 
sznur. Chciał się powiesić na napotkanym właśnie drzewie. Liczył do trzech i czekał czy jakaś 
Papagena go jeszcze nie powstrzyma przed okrutnym zamiarem. Dumał, że prawdziwa, czysta 
miłość Tarnina i Paminy pokonała wszelkie przeciwności, a on, tak bardzo oddany wszystkim, 
o tak wielkim sercu, musi skończyć na drzewie. Na szczęście w ostatniej chwili zjawili się tr-z.ej 
chłopcy. Wprawdzie uczynili to bez dziewczyny, przypomnieli jednak Papagenowi, że ten ma 
przecież zaczarowane dzwoneczki, które pomogą rozwiązać jego problemy. Ich dźwięk 

sprowadził samą Papagenę, tę pr-awdziwą, piękną i młodą. Teraz mogli wspólnie spoglądać 
w PrLYSzłość . - Pa-pa-pa-Papagena! - cieszyli się we dwoje. Druga z par też osiągnęła zatem 
swoje, może mniej wzniosłe , ale nie mniej prawdziwe szczęście. Żeby historia czarodziejskiego 
fletu nie była tylko opowieścią o szczęściu i miłości, pojawiła się jeszcze na koniec chwila grozy. 
Królowa Nocy, jej Trzy Damy_ i zdradliwy Monostatos zaplanowali spisek. Parni na miała zostać 
odebrana Tarninowi, matka przyrzekła Maurowi jej rękę, prosząc: - Tylko ciszej! Ciszejf18 
Nie pomogło. Wdar-li się do królestwa Sarastra, jednak gromy i błyskawice wyrzuciły ich 
z powrotem, ziemia rozstąpiła się pod nimi, pochłaniając ich na wieki . 
Światłość i dobro zatriumfowały nad ciemnością.19 Sarastro uroczyście 
PrL:Yjął Tarnina i Paminę do kręgu wtajemniczonych i ci w chwale wstąpili 
do Świątyni. Popłynęły ostatnie słowa dziękczynienienia dla Izydy 
i Ozyrysa: - Zwycięstwo potęgi jaśniejszej od gwiazd niech płonie pięknoś
cią, mądrością wśród nas! 

11 O /sis und Osiris 
12Kwintet "Wie ? Wie ? Wie ?" 
13Alfes fuhlt der Liebe Freuden 
14Der Holle Roche kocht in meinem Herzen 
15/n diesen hei/'gen Hal/en 
16Ach, ich fuh/'s 
17 Ein Mddchen od er Weibchen 
18Nur Stil/el Stil/el Stil/el Stil/el 
190ie Strah/en der Sonne 

Andrzej Molik 
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Kierownictwo muzyczne 
Andrzej Knap 

W 197 5 r: ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie na 
Wydziale Instrumentalnym, a w 1978 r. w klasie dyrygentury wybit
nego dyrygenta - prof. Bohdana Wodiczki koncertem dyplomowym 
w Filharmonii Narodowej w Warszawie . Swoje umiejętności 

doskonalił w Weimarze na mistrzowskim kursie dla młodych dyry
gentów, w klasie prof. Kurta Masura. 

Jako dyrygent debiutował w 1978 r. w Teatrze Wielkim 
w Łodzi operą La Traviata G._ Verdiego. Na tej samej scenie 
dyrygował spektaklami: Cyganeria G. Pucciniego, Don Carlos, 
Otello G. Verdiego, Wolny Strzelec C. M. Webera, Straszny dwór 
S. Moniuszki. 

W latach 1979-1981 pracował jako dyrygent w Operetce 
Warszawskiej . W 1982 r. podpisał kontrakt jako dyrektor artysty
czny Orkiestry Symfonicznej w Bogocie (Kolumbia). Po powrocie 
do kraju pełnił funkcję dyrektora artystycznego Opery w Bydgoszczy, gdzie przygotował i prowadził takie 
premiery jak: Halka S. Moniuszki, Bal maskowy G. Verdiego, Kopciuszek G. Rossiniego. W 1985 r. 
wyjechał na kontrakt do Turcji, gdzie był I Dyrygentem Opery w Izmirze i realizował takie przedsta
wienia jak: Madame Butterry G. Pucciniego, Napój miłosny G. Donizettiego oraz balet Copelia 
L. Delibesa. 

W sezonie an:ystycznym 1987-1988 był kierownikiem artystycznym Opery i Operetki w Szczecinie. 
a w latach 1989-1993 Operetki Warszawskiej , gdzie przygotował i dyrygował premiery: Wesołą 

wdówkę F. Lehara, Życie Paryskie J. Offenbacha, Noc w Wenecji J. Straussa i Błękitną maskę 
F. Raymonda. Z dwoma ostatnimi wielokrotnie występował w teatrach Niemiec i Holandii. 

W 1995 r. objął stanowisko dyrektora artystycznego Opery Bałtyckiej, gdzie zrealizował wiele 
znaczących premier: opery - Tosca G. Pucciniego, Cyrulik sewilski G. Rossiniego, Fidelio L van Beetho
vena, Straszny dwór S. Moniuszki oraz operetki Zemsta nietoperza J. Straussa i Wesoła wdówka F. Lehara. 

Gościnnie dyryguje w Operze Bytomskiej, z której zespołem w ostatnich latach wyjeżdżał 

w tournees z operami G. Verdiego: Nabucco (Niemcy) i Rigoletto (Francja). 
Od roku 1999 był dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego w Łodzi . Tu zrealizował 8 premier: 

operetki Orfeusz w piekle J. Offenbacha, Księżniczkę czardasza E. Kalmana, Wesołą wdówkę 

F. Lehara; musicale: Zorba J. Kandera, Can-can C. Portera; widowiska muzyczne Bo to jest miłość 

i Kocham operetkę oraz bajkę muzyczną Kopciuszek S. Gesternkorna, a także trzy wznowienia: Zemsta 
nietoperza, Barona cygańskiego J. Straussa i Strauss Galę. Przygotował także Lehar Galę oraz operowo -
operetkową Kaiser Galę, których premiery odbyły się w Niemczech i Belgii w tak prestiżowych miejscach, 
jak: Filharmonia w Berlinie, Deutsche Oper i Konzerthaus w Wolfsburgu, Cirque Rogal w Brukseli i wiele 
innych. Brał również udział w festiwalach w Polsce (Krynica, Sanok, Wrocław) i Niemczech (Klingenberg 
i Balve-Hoehle). 

W 2004 r. dyrygował w Królewskim Teatrze de la Monnaie w Brukseli podczas galowego koncertu 
pod auspicjami Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, w którym wzięli udział 

Małgorzata Walewska, Dariusz Stachura i orkiestra Teatru Muzycznego w Łodzi. 
W 2006 r. zrealizował na specjalne zamówienie niemieckiej agencji artystycznej operę Czarodziejski 

ret W A. Mozarta, którą dyrygował przeszło 30 razy podczas kolejnego tournee teatru po Niemczech 
(Monachium, Passau, Darmstadt, Stuttgart, Ludwigsburg). 

Współpracuje z większością filharmonii w Polsce. Pod jego batutą występowały takie gwiazdy, jak: 
Stefania Toczyska, Wiesław Ochman, Ryszard Karczykowski, Urszula Kryger. Marcin Bronikowski, 
Małgor?:ata Walewska, Paulos Raptus, Aleksandra Kurzak. Krystian Zimmerman, Janusz Olejniczak, 
Piotr Paleczny, Lidia Grychtołówna, Rinko Kobayashi, Konstanty Andrzej Kulka, Wadim Brodski, 
Bartłomiej Nizioł, Waldemar Malicki, Bogna Sokorska, Wanda Polańska, Grażyna Brodzińska i wiele 
innych. 
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Reżxseria. i insc~rizacja 
Anarze1 Gaffa 

Urodził się w 1952 r. we Wrocławiu. Tu ukończył w 1973 r. 
Studium Kulturalno-Oświatowe, a w 1981 r. Studia Teatralne przy 
Teatrze "Kalambur". Pracował jako aktor na terenie całej Polski 
(Wrocław, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Toruń, Wałbrzych). 

W 1997 r. zdał egzamin eksternistyczny z reżyserii dramatu. Od tej pory na stałe związany jest 
z Teatrem Muzycznym "Capitol" we Wrocławiu, gdzie gra i reżyseruje. 

Ma na swoim koncie ponad sto ról teatralnych (grał m.in. w przedstawieniach: Barbara Radziwił
łówna, Zemsta (cztery realizacje), Pluskwa, Sługa dwóch panów, Moskwa-Pietuszki, Emigranci, Wesele, 
Skrzypek na dachu, Sztukmistrz z Lublina (dwie realizacje) ,Opera za trzy grosze (tr"Zy realizacje), West side 
story, Dzieje grzechu, Zemsta nietoperza (dwie realizacje) i wiele, wiele innych. 

Wyreżyserował m.in. jedookiego Maneta, Nienawidzę i Życie wewnętrzne M. Koterskiego, Oświad
czyny i Niedźwiedzia A. Czechowa, Mieszczanina szlachcicem Moliera, Willa Esselingów P. Dorina, Pewien 
mały dzień R. Zuckowskiego. 

StworLył też kilkadziesiąt ról filmowych m.in. w filmie Głośniej od bomb, czy Królowa chmur, a także 
serialach filmowych Stacyjka, Świat według Kiepskich, Warto kochać, Bulionerzy, czy Pierwsza miłość. 

Mały czarodziejski ret reżyseruje po raz trzeci. Pierwszy raz w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu 
(1987 r.), drugi raz w Teatrze Muzycznym w Kownie na Litwie (1997 r.) i obecnie w Teatrze Muzycznym 
w Lublinie (2009 r.). 

Scenpgrafla i kosti\_łmy 
Maf gorzata Słoniowska 

Absolwentka ASP we Wrocławiu, od 1988 r. związana 

z Operą Wrocławską, dla której projektuje scenografie i kostiumy. 
Współpracuje z teatrami operowymi w kraju i za granicą. 

W Operze Wrocławskiej projektowała scenografie do spektakli: 
Bolero M. Ravela, Sylfidy F. Chopina, Królewna Śnieżka i Kot w butach 
B. Pawłowskiego, Trzy kroki stąd M. Oldfielda, Msza L. Bernsteina, 
Dziadek do orzechów P. Czajl\.owskiego, Romeo i Julia oraz 
Kopciuszek S. Prokofiewa, Giselle A. Ch. Adama, Cyrulik sewilski 
G. Rossiniego, Impresario w opałach D. Cimarosy, Requiem i Rigolet
to G. Verdiego, Czarodziejski ret i Wesele Figara W A. Mozarta, 
Kantaty J. S. Bacha oraz superprodukcji Carmen G. Bizeta. 

Uznanie przyniosły jej również scenografie zrealizowane 
w innych teatrach, m.in. do: Szeherezady M. Rimskiego-Korsakowa, 
Hello Dolly J. Hermana, Peer Gynta E. Griega, Napoju miłosnego i Don Pasquale G. Donizettiego, La serva 
padrona G. B. Pergolesiego, Symphonie fantastique H. Berlioza, Le Sacre du Printemps oraz Pietruszki 
I. Strawińskiego, Zemsty nietoperza J. Straussa, a także scenografia do filmu telewizyjnego Gwiazda 
w reżyserii Stefana Szlachtycza. 

Projektowała kostiumy do spektakli baletowych: jezioro łabędzie i Dziadek do orzechów P. Czaj
kowskiego, operetki Zemsta nietoperza J. Straussa, zrealizowanych przez Operę Wrocławską oraz do 
oper: Straszny dwór S. Moniuszki dla Opery Lwowskiej i Teatru Muzycznego w Lublinie, Impresario w 
opałach D. Cimarosy dla Teatru Wielkiego w Łodzi oraz Kawalera srebrnej róży R. Straussa dla Opery Bał
tyckiej w Gdańsku. Zachwyt wzbudziły jej kostiumy zaprojektowane do Krainy uśmiechu F. Lehara dla 
Teatru Muzycznego w Gliwicach. Jest autorką scenografii do spektaklu Mały kominiarczyk B. Brittena 
wystawionego na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi. 

StworL:yła kostiumy do wszystkich części tetralogii R. Wagnera Pierścień Nibelunga w reżyserii 
H. P. Lehmanna wystawionej przez Operę Wrocławską. Przygotowała projekty kostiumów do Borysa 
Godunowa M. Musorgskiego, Figli szatana A. Munchheimera, S. Moniuszki i R. Augustyna i Rękopisu 
znalezionego w Saragossie R. Augustyna, Kolonii karnej J. Bruzdowicz oraz baletu Kopciuszek 
J. Straussa. 

Entuzjazm najmłodszej widowni wzbudziły jej kostiumy przygotowane do opery dla dzieci Czerwony 
Kapturek J. Pauera. Ostatnimi realizacjami Małgorzaty Słoniowskiej są kostiumy do Raju utraconego 
K. Pendereckiego, baletu Don Kichot L. A. Minkusa oraz scenografia do Alicji w Krainie Czarów R. Chaulsa. 
W lutym 2008 r. we wrocławskim Ratuszu prezentowano wystawę kostiumów jej autorstwa 
zatytułowaną Kostiumeria. W listopadzie br. kostiumy M. Słoniowskiej ze spektakli Kantaty J. S. Bacha, 
Czerwony kapturek J. Pauera i Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego wystawiane były na Gali Międzyna
rodowego Konkursu Off Fashion w Kielcach. Od 1 grudnia br. w Centrum Scenografii Polskiej w Kato
wicach czynna jest ekspozycja W przestrzeni Uniwersum/w labiryncie śmierci - inscenizacje plastyczne oper 
Krzysztofa Pendereckiego, gdzie prezentowane są kostiumy Małgorzaty Słoniowskiej zaprojektowane 
przez artystkę do wrocławskiej inscenizacji Raju utraconego K. Pendereckiego. 



Sł w niczek muzycz y 

ADAPTAOA - przystosowanie dzieła literackiego lub muzycznego do wykonania na scenie. 

AFISZ - drukowane ogłoszenie informujące o spektaklu. Zawiera tytuł, realizatorów i obsadę. 

AKOMPANIAMENT - muzyka towarzysząca głównej melodii (grana na żywo), wykonywanej 

przez solistę-śpiewaka, instrument lub chór. 

AKT - część sztuki, najczęściej w przedstawieniu są dwa lub trzy akty. 

AKUSTYKA - warunki zewnętr:tne od których uzależniona jest słyszalność w danym otoczeniu. 

ALT - niski głos żeński lub chłopięcy 

ANTRAKT - przerwa między aktami przedstawiania teatralnego. 

ARIA - pieśń solowa z akompaniamentem orkiestry. 

BALET - spektakl teatralny, w którym treść jak i uczucia wyrażane są przez taniec. 

BALEl STR ... - główny solista baletu, wybitny tancerz. 

BAR YTO ł - głos męski o średniej skali, między tenorem, a basem. 

BAS - najniższy głos męski . 

:n - pałeczka dyrygenta, przy jej pomocy dyrygent nadaje orkiestrze i wykonawcom 

rytm i oznaczone tempo. 

r- C - entuzjastyczny okrzyk publiczności na sali koncertowej lub w teatrze, doma-

gającej się od wykonawcy powtórzenia lub wykonania poza programem dodatkowego utworu. 

,.. 1 ..., P - osoba, która zajmuje się profesjonalnym makijażem scenicznym, 

dostosowanym do charakterystyki danej postaci. 

- osoba układająca ruch sceniczny lub taniec, który ma ubarwić i podkreślić 

walory wizualne spektaklu. 

- zespół składający się z wokalistów, wykonujący utwór jedno lub wielogłosowy a capel

la lub z akompaniamentem. 

- inaczej: kierownik chóru. Osoba zajmująca się przygotowywaniem chóru, 

utrzymaniem go w odpowiedniej formie, a także takim doborem osób o odpowiednich głosach, 

by chór jako całość brzmiał jak najlepiej. 

DEKORAOE - elementy wypełniające przestrzeń sceniczną w postaci mebli, ścian, kotar, 

projektowane przez scenografów dla podkreślenia miejsca akcji spektaklu. 

DUET - zespół wykonawczy złożony z dwóch śpiewaków lub muzyków. 

DYKOA - poprawne i wyraźne mówienie. 

DYNAMIKA - określenie wszystkich zjawisk związanych z głośnością dźwięków i jej zmianami 

w utworze. 

DYRYGENT - muzyk kierujący zespołami muzycznymi (orkiestrą, chórem, solistami). Podczas 

wykonywania utworu stoi przodem do muzyków. Za pomocą batuty podkreśla cechy utworu 

muzycznego: tempo, dynamikę, artykulację oraz wejścia poszczególnych głosów. 
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EFEKTY SPECJALNE - to szczególny element sztuki scenicznej, stosowany od czasów 

starożytnych. Miał za zadanie ubarwienie prezentowanych spektakli, a także ukazania na scenie 

zdarzeń i postaci fikcyjnych lub takich, których pokazać naturalnie nie sposób (np. duchy, elfy 

czy burze, deszcz, błyskawice). 

ELEKTRYK - członek teatralnej ekipy technicznej, odpowiedzialny za ustawienie świateł 

podczas spektaklu i obsługę efektów specjalnych (np. elektryczna wytwornica mgły, dym - patrz: 

efekty specjalne). 

EMISJA GŁOSU - wydobywanie głosu śpiewaczego, nauka kształtowania głosu. 

FINA - ostania scena utworu teatralnego lub muzycznego. 

FOR - termin określający budowę dzieła muzycznego. 

FORT - silnie, głośno, fortissimo - bardzo głośno. Określenia dynamiczne. 

GAMA - osiem następujących po sobie dźwięków. 

GARDEROBA - pomieszczenie w którym artyści przygotowują się do spektaklu, przebierają 

się, a także spędzają czas w trakcie sztuki, kiedy nie wykonują swojej roli na scenie. 

GŁOS LUDZKI - naturalny instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku są struny 

głosowe, pobudzane do drgań przy wydechu. 

HARMONIA - jest to element dzieła muzycznego dotyczący współbrzmienia ze sobą 

poszczególnych dźwięków, rządząca się ustalonymi zasadami. 

p E T - osoba odpowiedzialna za porządek na scenie (ustawienie dekoracji, bez-

pieczeństwo), podczas trwania spektaklu jak i prób przez wzywanie artystów poszczególnych 

zespołów na scenę, kieruje całym spektaklem. 

I U - przyrząd muzyczny służący do wydobywania dźwięków 

różnej barwy i wysokości, ze względu na rodzaj źródła dźwięku instrumenty dzielą się na: 

strunowe, dęte, per-kusyjne, klawiszowe, elektroniczne. 

- właściwy dla każdego instrumentalisty, śpiewaka, dyrygenta sposób 

artystycznego wykonania utworu. 

KOLORATURA - jest to taki element sztuki wokalnej, który wymaga od śpiewaka szczegól

nych umiejętności, gdyż jest bardzo skomplikowany i pełen ozdobników. Koloraturowy sopran 

to najwyższy głos kobiecy, który trzeba opanować by sprawie wyśpiewać np. arię Królowej nocy, 

którą usłyszycie w naszym Małym Czarodziejskim Flecie. 

KOMPOZTIOR - twórca utworu muzycznego. 

KONCERTMISTRZ - najlepszy, pierwszy instrumentalista w wieloobsadowej grupie instru

mentów orkiestry symfonicznej (pierwszy skrzypek), wykonujący partie solowe. 

KOSTIUMOLOG - osoba zajmująca się projektowaniem i opracowywaniem kostiumów 

teatralnych. Odpowiada za to jak postacie wyglądają na scenie. Musi dbać o to, by projektowane 

stroje nie przeszkadzały aktorom w grze oraz były zgodne z epoką danej sztuki. 

KULISA - element dekoracji scenicznej w kształcie malowanych płócien naciągniętych na ramy 

lub luźno zwisających kotar. Miejsce obok sceny, gdzie aktorzy czekają na swoje wejście na scenę. 

KURTYNA - to płachta materiału oddzielająca scenę od widowni. Kurtynę używa się do 
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zasłonięcia najczęściej zmian dekoracji zachodzących na scenie lub w antraktach. Wszystkie 

rodzaje kurtyn służą 1-ównież do najważniejszego w teatrze zabiegu oddzielenia świata fikcyjnego 

- sceny i rzeczywistego - widowni. 

KWINTET - zespół wykonawczy złożony z pięciu instrumentalistów lub śpiewaków. 

LIBREITO - pełny tekst słowny utworu muzyczno-scenicznego. 

OŻA - specjalne miejsce w teatrze przypominające balkon, najczęściej umiejscowione ponad 

widownią. Kiedyś zajmowana była pr-zez osoby pragnące wyróżnić się z publiczności. Bogaci 

ludzie (arystokracja) wykupywali loże na długi czas, by mieć wyłączne prawo do zasiadania 

w nich wedle ochoty. 

MOTYW - Najmniejsza elementarna jednostka świata przedstawionego dzieła: zdarzenie, 

przedmiot, cecha, sytuacja, przeżycie. 

MUZYKA - jedna z podstawowych form sztuki, stanowi jeden z fundamentów kultury 

i towarzyszy człowiekowi prawie od początku jego dziejów. Początkowo miała charakter 

magiczny i towarzyszyła szczególnym chwilom w życiu społeczeństw. Już w czasach Mozarta 

pełniła funkcję rozrywkową i służyła jako uświetnienie uroczystości, przyjęć i czasu wolnego. 

Ciężko wyobrazić sobie obecnie życie bez muzyki, a szczególną formą pozostaje wciąż muzyka 

poważna. Co ciekawe w czasach Mozarta, utwory poważne często były zwykłymi rozrywko

wymi i tanecznymi utworami, które traktowano lekko, jak obecnie traktuje się muzykę pop lub disco. 

NOTACJA MUzyczNA - jest to zapis utworu w postaci graficznej i obejmuje takie symbole 

jak nuta, pauza, klucz wiolinowy, oznaczenie tempa i dynamiki. 

NUTA - znak graficzny zapisywany na pięciolinii. Znak nuty odpowiednio napisany i ulokowany 

określa przede wszystkim wysokość i długość dźwięku. 

OBSA - zespół aktorów grających w sztuce scenicznej lub w filmie. 

- spektakl muzyczny w którym wykonawcy śpiewają i tańczą przy akompaniamencie 

żywej muzyki. Jest to zwykle spektakl o charakterze poważnym. 

- utwór muzyczny z dialogami mówionymi, zbliżony do opery. Jest to zwykle 

spektakl o treści komediowej. 

- duży zespół instrumentalny, który liczy zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesię

ciu muzyków. Istotną rolę w orkiestrze pełni dyrygent. W muzyce jazzowej zespół instrumen

talny nazywany jest big bandem. 

- specjalnie wydzielone miejsce w teatrze, przeznaczone dla grającej orkiestry. 

PIANO - określenie dynamiki. Oznacza „cicho", w zapisie stosowany jest skrót „p". 

PRÓBA GENERALNA - ostatnia próba przed premierą. 

PREMIERA - pierwsze przedstawienie utworu dramatycznego, opery lub innego dzieła 

scenicznego w teatrze. 

PRZEDSTAWIENIE - widowisko teatralne, operowe, baletowe. 

RECENZJ - omówienie i ocena spektaklu teatralnego, dzieła literackiego lub koncertu. 

r - śpiew w operach, oratoriach oraz kantatach zbliżony do deklamacji. Często 

poprzedza arię, zastępuje dialogi. 
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- pracownik teatru lub wytwórni filmowej zajmujący się rekwizytami, czyli 

przedmiotami używanymi przez aktora w czasie przedstawienia na scenie. 

- zestaw utworów granych w teatrze, kinie lub filharmonii w określonym czasie, 

spis tych utworów umieszczony jest zazwyczaj na afiszach i w programach. 

- osoba, której zadaniem jest opracowanie koncepcji wystawienia sztuki teatralnej, 

czuwająca nad jej wykonaniem. Dobiera obsadę, prowadzi pr-óby i odpowiada za ostateczny 

kształt przedstawienia. 

,... P 7 - tekst literacki, podstawa do realizacji przedstawienia teatralnego, estra-

dowego, telewizyjnego, filmu. Zawiera zarys akcji, charakterystyki postaci, dialogi, uwagi 

odautorskie i reżyserskie. 

- autor oprawy plastycznej dzieła teatralnego lub filmowego, ściśle współ

pracujący z reżyserem. Odpowiada przede wszystkim za dekoracje, wystrój wnętrz, rekwizyty, 

kostiumy, ich zgodność z realiami czasów, w których dzieje się akcja filmu, spektaklu. 

- osoba grająca, tańcząca lub śpiewająca, wykonująca partie solowe w danym 

utworze. 

- pr-zedstawienie teatralne, baletowe, operowe, widowisko. 

SOPR - najwyższy głos żeński. 

SUFLE - osoba podpowiadająca tekst aktorom podczas spektaklu. 

- utwór instrumentalny złożony z kilku samodzielnych części kontrastujących ze sobą 

pod względem charakteru, tempa, rytmu. 

TAKT - jednostka podziału w utworze muzycznym, oznaczona pionową kreską na pięciolinii. 

TEATR - słowo to posiada wiele znaczeń. Najważniejsze z nich to: teatr jako dziedzina sztuki 

widowiskowej, polegająca na przedstawianiu scenicznym utworów literackich oraz teatr jako 

instytucja, w któr-ej przygotowywane i wystawiane są spektakle teatralne. 

TENOR - najwyższy głos męski. 

TRIO - zespół tr-zech muzyków - instrumentalistów. 

UTWÓR MUZYCZNY - jednolita kompozycja muzyczna złożona z rytmu i metrum, melodii, 

harmonii, barwy dźwięku, dynamiki, tempa oraz budowy formalnej. 

UWERTURA - orkiestrowy utwór muzyczny będący wstępem do dzieła sceniczno-muzy

cznego, np. opery, operetki lub baletu. 

WARIACJA - to samodzielna forma muzyczna stworzona na bazie innego utworu instrumentalnego. 

WIDOWNIA - przestrzeń w teatrze przeznaczona dla publiczności. 

WOKAL - są to partie śpiewu wykonywane przez jednego lub więcej wokalistów. 

ZAPADNIA - urządzenie sceniczne służące do szybkiego przemieszczania się osób grających 

na scenre. 

ZWROTKA - zestaw pewnej liczby wersów, wyodrębnionych w całość i oddzielonych przerwą 

graficzną od innej całości. 

REZERWACJA BILETÓW 
Biuro Organizacji Widowni 
ul. M. C. Skłodowskiej 5 

tel. O 81532 25 21, tel./fax: O 81534 20 25 
e-mail: widownia@teatrmuzyczny.eu 

SPRZEDAŻ BILETÓW 
Kasa Teatru Muzycznego 
ul. M. C. Skłodowskiej 5 

tel. O 81532 96 65 

czynna: 
w poniedziałki w godz. 10.00-18.00 

od wtorku do piątku w godz. 9.00 -18.00 
w sobotę w godz. 12.00 -18.00 

i w niedzielę na 2 godziny przed planowanym spektaklem 

Bilety na spektakle można nabyć również drogą elektroniczną na stronie www.ticketonline.pl 
oraz w sieci empik empik 

www.teatrmuzyczny.eu 

Kostiumy i dekoracje wykonały pracownie techniczne Teatru Muzycznego w Lublinie. 
Pomocą przy realizacji spektaklu służą charakteryzatorki, garderobiane i fryzjerki 

oraz dźwiękowcy, oświetleniowcy i montażyści sceny. 

Marketing i promocja: Dział Organizacji Widowni 

Autor tekstów - Andrzej Molik 
Redakcja programu - Ewelina Szpecht 

Autorzy Słowniczka Muzycznego - Dział Organizacji Widowni 

Projekty scenograficzne i kostiumologiczne - Małgorzata Słoniowska 

Bibliografia: 
www.cedur.pl, www.lastfm.pl, mozartonet.pl 

Piotr Kamiński Wielkie Opery 
Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2009 

Zdjęcie W. A Mozarta - www.wikipedia.pl 

Projekt okładki oraz kolorowanki - Jacek Rudzki 
Oprawa graficzna i skład - Kinga Słomska 
Wydawca - Teatr Muzyczny w Lublinie 
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