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WSPOMNIENIE O MOZARCIE 
Od „ Cudownego dziecka" do „Requiem" 

~~~--
W tym roku mija 200-lecie śmierci jed

nego z najwybitniejszych muzycznych ge
niuszy świata - Wolfganga Amadeusza Mo
zarta. Urodził się on w Salzburgu, 27 stycz
nia 17§6 roku, jako syn skrzypka i wiceka
pelmistrza dworskiej orkiestry w tym 
mieście. Wykształcenie muzyczne zdoby
wał pod kierunkiem ojca, a później włoskie
go kompozytora, Padre Martiniego. Będąc 
6-letnim chłopcem skomponował pierwszy 
koncert fortepianowy z orkiestrą, a jako 
8-latek napisał symfonię. Co o nim sądzili 
mu współcześni? - Warto poznać fragment 
listu pisanego przez Ignacego von Waldstad
tena do pani hrabiny Aurory Schlick, miesz
kającej w Linzu nad Dunajem. 

„Najdroższa Przyjaciółko! 
Pewnie przypuszcza pani, iż od dawna 

jestem w Wiedniu. A tymczasem ciągle jesz
cze siedzę w tym uroczym miasteczku nad 
rzeką Salzach, które więzi mnie w magicz
nych pętach. W początkach sierpnia przy
byłem tu na dwa dni zaledwie, lecz oto 
z dwóch dni zrodził się już tydziet1, a oba
wiam się , iż dojdzie doń drugi, zanim do do
rnu wrócę. Niechże Pani posłucha, co się 
stało: ów czarodziej, który związał mnie 
z Salzburgiem, tak, związał, to ... sześcioletni 
chłopczyk, istny diablik, tysiącem talentów 
obdarzony, wyraźnie mówię - cud praw
dziwy! 

Malec ten otrzymał na chrzcie imiona Jo
hannes Chrysostomus Wolfgangus Theo
philus Mozart, lecz rodzina i przyjaciele do
rnu nazywają go „Wolferl" lub „Wolfgan
gerl". Mówiłem, iż obdarzony jest tysiącem 
talentów! I to prawda: gra bowiem na forte
pianie tak czyściutko i z taką pełnią wyrazu, 
jak prawdziwy pianista. Podskakując 
zręcznie chwyta paluszkami oktawy, mimo 
małych rączek, a także, właściwie dotąd nie 
uczony, na skrzypcach żywo grywa, ponoć 
nawet na organach udatnie się produkuje, 
komponuje już - co najbardziej zdumiewa
jące - menuety, które tak mile uszom schle
biają, jakby autorem ich był Rameau albo 
Friedemann Bach. Muzyka nie tylko tkwi mu 
w palcach, ale w żyłach płynie , wyziera 
z każdej miny pucołowatej buzi, przepełnia 

całą jego istotę , opanowała go niczym jaki 
demon i decyduje o wszystkim, cokolwiek 
czuje, myśli lub czyni. Chłopczyna ten nie 
jest jednak bynajmniej tresowaną kukłą , któ
rą tłumom gapiów można na jarmarkach 
prezentować. Jest naturalny, swobodny, 
swawolny na miarę swoich lat, choć przecie 
rozumny, wrażliwy i poważny we wszyst
kim, co muzyki dotyczy, słowem - cudow
ne dziecko ... " 

A jak powstał „Czarodziejski flet "? 
Z początkiem marca 1791 roku do wie

deńskiego mieszkania w czynszowej kamie
nicy przyszedł dystyngowany gość - dyrek
tor Theater auf der Wieden, Emanuel Schi
kaneder. Wolfgang Mozart leżał jeszcze 
w łóżku , w zagraconym, nie sprzątanym po
koju . 

- Nie zdziw się tak poranną wizytą, dro
gi bracie - zwrócił się Schikaneder do wita
jącego go w szlafroku Mozarta. - Wielka 
sprawa leży mi na sercu. Towar mój jakoś źle 
się sprzedaje. Ale jeśli mi pomożesz, bogaty 
będziesz jak szczur w spiżarni . Napisz dla 
mnie operę, taką operę, jaka jeszcze nigdy 
nie poja~iła się w teatrze. Libretto prawie 
gotowe. Swietny ma tytuł - kontynuował 
przybysz. - Zwie się „ Czarodziejski flet ". 

Mozart nie był oszołomiony zaoferowa
nym mu przez Schikanedera tekstem. Histo
ria o złym czarowniku, który pięknej 
wróżce prócz klejnotu porwał córkę i 
o księciu , którego skrzywdzona matka wy
syła , aby ów klejnot odzyskał, a w nagrodę, 
po wypełnieniu misji, dostaje tę porwaną 
córkę za żonę, wydała się mało atrakcyjna. 
Przy współpracy więc z Giesekem zabiera 
się kompozytor do przeróbek. Piękną 
wróżkę przeistacza w majestatyczną Kró
lowę Nocy, Murzyn Monostatos staje się ko
miczny, a zakochana i naiwna para ptaszni
ków Papageno i Papagena wnoszą do opery 
coś z ludu. 

W tym czasie żona Mozarta, Konstancja, 
spodziewająca się drugiego dziecka, wraz 
z synkiem przebywa na kuracji w Baden. 
Wolfgang Amadeusz jest więc w Wiedniu 
„słomianym wdowcem". Zwolnił służącą 
Lori, pomaga mu tylko poczciwy stróż Dei-



ner. Kompozytor nie jada regularnie, pisze 
bez wytchnienia, pije mnóstwo kawy i szam
pana. Czuje się źle, doskwiera mu samo
tność, nie przestaje jednak pracować . Po
wraca wreszcie Konstancja i wydaje się, że 
cały koszmar minął. 

30 września w Theater auf der Wieden 
odbywa się prapremiera „ Czarodziejskiego 
fletu ". Dyryguje sam kompozytor. Na wi
downi nie ma wprawdzie wytwornej i wy
kształconej publiczności, ale nie brak znajo
mych i przyjaciół Mozarta. Jest też wielu 
mieszczan wzruszonych do łez rzewnością 
akcji i rozbawionych jej komizmem. Sukces 
jest niebywały. 

Radość z tak gorącego przyjęcia przez 
widownię „Czarodziejskiego fletu " popra
wiła na krótki okres stan zdrowia Mozarta. 

Komponuje słynne „Requiem ". Dyryguje 
jeszcze tą operą 15 listopada, ale to już ostat
ki ... 

W miesiąc później Ignacy von Wald
stadten tak pisał do hrabiny Aurory Schlick 
w Grazu: 

„Najdroższa Przyjaciółko! 
Z gazet dowiedziała się już Pani zapew

ne, iż Wolfgang Amadeusz Mozart, nasz MO
ZART, zmarł wnieukończonym jesz cze trzy
dziestym szóstym roku życia, w pierwszej 
godzinie dnia 5 grudnia. Wieść ta zapewne 
wstrząsnęła Panią jak mną ... " 

opracowanie wg powieści Vałeriana Torniusa 
„Wolfgang Amade" 

Zofia Frąckiewicz 

„ CZARODZIEJSKI FLET " 

~~~--

Opera w 2 aktach, libretto Emanuel Schikaneder, 

muzyka Wolfgang Amadeusz Mozart. 

Prapremiera: Wiedeń 30 wrzesień 1791 
rok 

Polska prapremiera: Warszawa 1793 rok 
Akcja rozgrywa się w państwie Królowej 

Nocy oraz w świątyni Słońca i jej pobliżu 
w czasach zupełnie bajecznych. 

A jest to opowieść o tym, jak młody 
książę Tarnino zabłąkał się podczas łowów 
i trafił do państwa Królowej Nocy, jak spot
kał potem całego pokrytego piórami ptasz
nika Papageno. Jak po długiej i uciążliwej 
wędrówce Tarnino i Papageno dotarli do 
świątyni boga Słońca - Ozyrysa, której pil 

~ 

nuje Murzyn Monostatos. Zjawia się potem 
nie zły czarownik, jak uważa Królowa Nocy, 
ale dobrotliwy arcykapłan Sarastro. Tu 
w świątyni właśnie znajduje się córka Królo
wej Nocy, piękna Pamina, strzeżona przez 
Murzyna na rozkaz Sarastra. Oczywiście Ta
rnino zakochuje się w niej od pierwszego 
wejrzenia, a co będzie dalej ... sami zobaczy
cie. 

Dodam tylko, że historycy uważają to 
dzieło operowe Mozarta za najdoskonalsze, 
jakie zostało stworzone do niemieckiego 
libretta, przed Ryszardem Wagnerem. 
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DLACZEGO„MAŁY" 

~~~ 

Reżyserem dzisiejszego przedstawienia 
jest pan Andrzej Gałła.- Czy może się pan 
przedstawić naszej publiczności? 

- Oczywiście . Pochodzę z rodziny ak
torskiej. Mój ojciec występował we wroc
ławskim Teatrze Współczesnym, a ja posze
dłem w jego ślady i też zaczynałem swój flirt 
z Melpomeną, czyli boginią teatru, na tych 
samych deskach scenicznych. A potem prze
nosiłem się z miasta do miasta, żeby poznać 
różne zespoły aktorskie, reżyserów i pub
liczność. Grałem więc w Gorzowie Wielko
polskim, w Zielonej Górze, ponownie we 
Wrocławiu , w Toruniu, aż wróciłem na do
bre do teatru, gdzie zaczynałem. 

- Które role uważa pan za naj
ważniejsze w swoim dorobku scenicz
nym? 

- XX w „Emigrantach"Mrożka, Herma
na w „Sztukmistrzu z Lublina " I. B. Singera, 
Barona de Abfelbauma w „Biesiadzie u hra
biny Kotlubaj" wg Gombrowicza. To we 
Wrocławiu, a w innych miastach szczegól
nie udana była moja rola Wieni w „Moskwie 
Pietuszki"WieniediktaJerofjejewa, Papkina 
w„Zemście" Fredry, Truffaldiego w „Słudze 
dwóch panów" Carla Goldoniego i właśnie 
Papagena w „ Czarodziejskim flecie " ... 

- Którą to operę reżyseruje Pan te
raz w Operetce Wrocławskiej. Proszę 
powiedzieć dlaczego wziął Pan to 
dzieło na swój debiut reżyserski i dla
czego w Pana wydaniu nosi ono dodat
kowy przymiotnik „Mały"? 

~ 

- Bardzo mi się podobało libretto Ema
nuela Schikanedera, nie mówiąc już o cu
downej muzyce Wolfganga Amadeusza Mo
zarta. Tę wspaniałą bajkę wystawialiśmy 
w Toruniu w 1984 roku i ja wówczas nie tyl
ko w niej grałem, ale byłem też asystentem 
reżysera . Ta opera była naprawdę wielką, ar
tystyczną i bardzo ważną dla mnie przygodą. 

Kiedyś w przypadkowej rozmowie z dy
rektorem artystycznym Operetki Wrocław
skiej panem Janem Szurmiejem opowie
działem mu o tym spektaklu. Bardzo się nim 
zainteresował. Stąd zrodził się pomysł wy
stawienia go w Operetce Wrocławskiej, zna
nej przecież ze wspaniałych głosów. 
Właśnie przepiękną arię koloraturową Kró
lowej Nocy śpiewają na zmianę Ewa Szydło 
i Małgorzata Piotrowska. A dlaczego „Mały" 
pyta Pani? Bo oryginał został nieco skróco
ny. Scenariusz do tego przedstawienia napi
sała Krystyna Meissner przystosowując 
rzecz całą do potrzeb naszej sceny. 

- W jakim wieku publiczność chciał
by pan zatem widzieć w teatrze? Dla ko
go jest ten „Maly Czarodziejski Flet" ? 

- Dla dzieci od lat 5, ich rodziców 
i dziadków. Mam nadzieję , że to przedsta
wienie będzie rodzajem przeciwwagi do ta
nich, pustych bajeczek zrobionych byle jak. 
Przygotowaliśmy je z okazji Roku Mozar
towskiego współpracując ze znakomitymi 
artystami takimi jak: scenograf Krzysztof 
Pankiewicz czy opracowujący ruch scc:;nicz
ny znakomity mim Jerzy Kozłowski . Zyczę 
więc naszej dziecięco-dorosłej widowni 
wielu miłych przeżyć i wzruszeń . 

Rozmawiała: Zofia Frąckiewicz 



MAŁY SŁOWNICZEK OPEROWY 
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A - ARIA 
Pieśó. solowa z towarzyszeniem orkiestry, 
składająca się zwykle z dwóch części. 

B - BATUTA 
Pałeczka dyrygencka, a także uderzenie, 
takt. 

C - CAVATINA (czyt. kawatina) 
Krótka, prosta w budowie pieśó. solowa 
z akompaniamentem, występująca szcze
gólnie w operach XVIII i XIX wieku. 

D - DUET 
Samodzielny utwór wokalny na dwa głosy, 
lub fragment dużego dzieła instrumental
no-wokalnego np. opery, operetki. 

E - EPILOG 
Kotkowy fragment utworu , szczególnie 
opery. 

F - FLET 
Instrument dęty drewniany z bocznym 
otworem służącym do zadęcia, o dużych 
możliwościach technicznych i znacznej 
ruchliwości . 

G - GAWOT 
Starofrancuski taniec ludowy w tempie 
umiarkowanym. 

H - HARFA 
Instrument strunowy, szarpany, znany już 
w starożytności. 

I - INTERMEZZO (czyt. intermecco) 
Krótki fragment orkiestrowy o charakterze 
nastrojowym, wpleciony w akcję drama
tyczną opery albo występujący jako wkładka 
baletowa w operze. 

K - KAPELMISTRZ 
Dyrygent orkiestry. 

L - LIBRETTO 
Tekst słowny utworu muzyczno-sceniczne
go, np. opery, operetki, oratorium. 

M - MEZZOSOPRAN (czyt. mecco-
sopran) 

~ 

Głos żeó.ski pośredni między sopranem a al
tem. 

N - NUTA 
Znak graficzny w piśmie nutowym określa
jący wysokość dźwięku oraz jego wartość 
rytmiczną. 

O - OPERA 
Utwór dramatyczno-muzyczny, w którym 
całe libretto jest śpiewane. W skład opery 
wchodzą śpiewane partie solowe, partie ze
społowe, partie chóralne oraz ustępy czysto 
instrumentalne. 

P - PAR1YTURA 
Szczegółowy zapis nutowy wszystkich gło
sów instrumentalnych i wokalnych utworu . 

R - RECYTA1YW 
Rodzaj śpiewu zbliżony pod względem ryt
micznym i melodycznym do deklamacji tek
stu. Stosowany w operach, oratoriach i in
nych formach wokalno-instrumentalnych. 
Poprzedza często arię. 

S - SCENOGRAF 
Artysta projektujący dekoracje i kostiumy 
do przedstawienia teatralnego. 

T - TERCET 
Zespół wykonawczy złożony z trzech śpie
waków. 

U - UWERTURA 
Utwór orkiestrowy wykonywany przed roz
poczęciem dzieła sceniczno-muzycznego, 
np. opery. 

W - WOKALISTYKA 
Sztuka śpiewacza w najszerszym pojęciu . 

Z - ZARZUELA 
Rodzaj operetki albo opery z mówionymi 
dialogami. 

Ż - żEŃSKIE GLOSY 
Sopran, mezzosopran, alt, kontralt. 
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Dyrekcja i Zespoły Operetki Wrocławskiej 
Dyrektor naczelny - MAREK ROSTECKI 
Dyrektor artystyczny - JAN SZURMIEJ 

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych - WLADYSLAWA KOBA 

SOLIŚCI - ŚPIEWACY 

Aneta Augustyniak 
Monika Bolly 
Elżbieta Bruź-Misiewicz 
Maria Cielewicz-Gisicz 
Elżbieta Cieślawska 
Anna Dębska-Molenda 
Janina Garbió.ska-Budzió.ska 
Felicja Jagodzió.ska 
Ewa Kamberska 
Ewa Klaniecka 
Agnieszka Matysiak 
Urszula Napiórkowska-Ryś 
Małgorzata Piotrowska 
Iwona Rudnik 
Alicja Sagadyn-Baranowicz 
Wanda Sikora 
Iwona Stankiewicz 
Alicja Szeska 
Ewa Szydło 
Wiesława Wawrzyniak 

Wiesław Gawałek 
Henryk Głębicki 
Robert Gonera 
Marek Kędzierski 
Ryszard Klaniecki 
Robert Kowalski 
Jerzy Krobicki 
Dariusz Lech 
Marian Ogorzelec 
Krzysztof Osmęda 
Krzysztof Pajączkowski 
Bogdan Ryncarz 
Zbigniew Sass 
Zdzisław Skorek 
Jerzy Szlachcic 
Henryk Teichert 
Krzysztof Tysnarzewski 
Wojciech Ziembolewski 

PEDAGOG WOKALISTÓW 

Felicja Jagodzińska 
Anna Dębska-Molenda 
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KOREPETYTOR 

Andrzej Gąsienice 
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Elżbieta Hawrylczak 
Bożena Kihan 
Marta Kasek 
Ewa Klinke-Ferensowicz 
Anna Kłak 
Małgorzata Kras 
Iwona Krasnowska 
Lucyna Lenard 
Małgorzata Minta 
Regina Rzeczkowska 
Bronisława Scholz 
Małgorzata Sobańska 

Daria Sobin 
Monika Taras 

CHÓR 

Anna Barbara Tabaczek 
Julita Woźniak 
Daniela Zielińska 
Monika Zwolska 
Ewa Żurakowska 
Tadeusz Gudzio 
Witold Grochowski 
Wojciech Hejnowicz 
Piotr Jaroński 
Marek Konopczak 
Krzysztof Marusieński 
Adam Szczęśniak 
Jarosław Zalewski 

KIEROWNIK CHÓRU 
Piotr Ferensowicz 

INSPEKTOR CHÓRU 
Tadeusz Gudzio 

SOLIŚCI 

Barbara Krobicka 
Lidia Słomi1'lska 
Danuta Tyborska 
Julian Żychowicz 

ZESPÓL BALETOWY 

ZESPÓL 

Aldona Andrulewicz 
Ingrida Giżowska 
Marta Jarosz 
Urszula Ji;drysiak 
Alina tubillska 
Ewa M ~idry 

Edward Arutiunow 
.Jacek Gi;bura 
Jerzy Karpeta 
Maciej Tuz 
.Jerzy Waligóra 

KORYFEJE 

Justyna Rymwid-J\lickiewicz 
Grażyna Filipowska-Śnieżak 
i\ I irosława Stocka 
Bernardyna Llnysko 
Marek lwanaszko 
Janusz Idzkiewicz 
Andrzej Klag 
Krzysztof Targo1'1ski 
Witold Wojta~ 
Włodzimierz Zagozda 
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KIEROWNIK BALETU 
Krystyna Dąbrowska-Mróz 

INSPEKTOR BALETU 
Julian Żychowicz 

AKOMPANIATOR 
Jerzy Wąsowicz 



ZESPÓL ORKIESTRY 

. I sKRzypcE 
Edward l\1 i rek-koncertmistrz 
Stanisła\\' Grabiec-koncertmistrz 
Grzegorz Kasperski-z-ca koncertmistrza 
Ewa .\lichalik 
Luc\'na Szaniawska 
Da1iu ta F;1fara 
Jerzy Klimkowicz 

II SKRzypCE 
Edward 1\lusiał 
I lennkt Rolska 
Kryst)·na Śl<;żak 
Dorota Kozłowska 
Barbara l\1orvson 

ALTÓWKI 
\'\ ' i ktor \'\ 'ojciechowski 
Swietła Kołosz 
Henr\'k Binkowski 

WIOLONCZELE 
Feliks · 1 ;1tarcżyk-koncertmistrz 
Konrad KożuŚzek-z-ca koncertmistrza 
Stanisław J\lakk 
Dorota Nowak 

KONTRABASY 
I lenr\'k Sz,·mecki 
C:\'n·t" Ban(cki 

PUZONY 
Leonard C:iosit1ski 
\'\'acław Kopa 
1\ I i rosła w Li net te 
Andrzej \Xfierzbit1ski 

AKORDEONY 
,\)arian Szczebak 

PERKUSJA 
.\!arek Tomczyk 
Jan Kamisit'lski 
Jerzy Smolit'lski 

GITARY 
I lenr\'k Sz\'mecki 
C:w\'t" Ban(cki 
AĆltm l\likulski 
Paweł Darski 

FLETY 
Renata Schubert 
Joanna \'\'agner 
Piotr Głosz 

OBOJE 
1\ I i rosła wa Paj;iczkowska 
Alicja Narożna 

KLARNETY-SAKSOFONY 
Barbara Baran 
Józef Kozieł 
·R\'szard Stadnik 

FAGOTY 
Piotr Baran 
Andrzej Fiutek 
Edward Baran 

TRĄBKI 
\'\ ' ład\'sław Bortkiewicz 
Zdzisław Grela 
1\ I irosław Siodłowski 
\'\ 'ładysław Janiszyn 

WALTORNIE 
Jan Fluder 
lanusz lac\'SZ\'n 
·11enr\'k LiŚ · 
Jan 1\ i isiewicz 

FORTEPIAN 
Andrzej Gisicz 
Dan u ta Bowtrukiewicz 

INSPEKTOR ORKIESTRY 
Stanisław Małek 

OPERETKA WROCLAWSKA 
W SEZONIE 1991/92 

PRZEDSTAWIA 

E.Kalman 
„KSIĘŻNICZKA CZARDASZA" 

F.Lehar 
„WESOŁA WDÓWKA" 

P.Abraham 
„BAL W SAVOYU" 

A.Gaj cer 
„HISZPAŃSKA MUCHA'' 

F.Leszczyńska 

„PANI PREZESOWA'' 
F.P.Sch6nthan 

„PORWANIE SABINEK" 
F.Loewe 

„MY FAIR LADY" 
„MUSIC-HALL" - rewia przebojów 

).Stein, ).Bock, S.Harnick 
„SKRZYPEK NA DACHU" 

W przygotowaniu: 
L.Rydel „BETLEJEM POLSKIE" 

Wszystkich chętnych do zamieszczenia ogłoszenia w programie 
teatralnym prosimy o kontakt: 
OPERETKA WROCLAWSKA tel. 356-52 



ZESPÓL TECHNICZNY 

Kierownik działu technicznego - Włodzimierz Kliber 
Kierownik pracowni krawieckiej damskiej - Bogumiła Zalewska 
Kierownik pracowni krawieckiej męskiej - Włodzimierz Bezulski 
Kierownik pracowni perukarskiej - Janina Komorowska 
Kierownik pracowni elektrycznej - Ryszard Żurakowski 
Akustyk - Leszek Radecki 
Kostiumernia - Zofia Starzyk 
Rekwizytor - Jan Grzelak 
Brygadier sceny - Wiesław Hutnik 
Kierownik działu administracyjnego 
i gospodarczego - Teresa Sobczak 

Koordynator pracy artystycznej 
Elżbieta Dąbrowska 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Grażyna Lisiecka Slesak 

--<9'~~--

Okładka wg projektu plakatu 
ANDRZEJ PĄGOWSKI 

Opracowanie graf}czne 
JOANNA BARYLINSKA 

Redakcja programu: 
ZOFIA FRĄCKIEWICZ 

Adres dyrekcji: ul.Świerczewskiego 72, 50-020 Wrocław 
tel. 380-51, 44-49-16 
Zamówienia i sprzedaż biletów zbiormrych: 
Biuro Obsługi Widzów, tel. 356-52, ul. Świerczewskiego 67 
50-019 Wrocław 
Kasa biletowa czynna: codziennie oprócz poniedziałków w godzinach 
13-19, niedziela w godzinach 9-11 
W dni powszednie początek przedstawień o godz. 19, w niedzielę o godz. 11 
W poniedziałki i wtorki operetka nieczynna 
Informujemy, że przy Operetce działa ognisko baletowe dla dzieci , 
chętnych zapraszamy, tel. 380-51 
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