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,11 re pastore" — W. A. Mozart

Po swym powrocie z Monachium, gdzie 13 stycznia
1775 r. weszla na scene, po raz pierwszy ,,La finta
giardiniera" KV 196, Mozart rozpocz^l w Salzburgu,
napewno jeszcze w marcu, prace, nad nowa_ kompo-
zycj^ wokalna.: ,,11 re pastore". Odpowiednie zlecenie
— ksia^ze, arcybiskup Colloredo wydal nie tylko Mo-
zartowi, ale rowniez nadwornemu kompozytorowi
salzburskiemu, rodem z Neapolu, Domenico Fischiet-
tiemu. Obaj kompozytorzy wybrali teksty Pietra Me-
tastasia: Fischietti ,,Gli orti esperidi", a Mozart ,,11 re
pastore". Przyczyna, obu zamowien byla wizyta arcy-
ksiQcia Maximiliana Franza iia dworze arcybiskupa
w Salzburgu: najmlodszy syn cesarzowej Marii The-
resii, rowiesnik Mozarta, pragn^l w czasie podrozy
do Italii, w ktora, wyruszyl 20 kwietnia 1775 r. z
Wiednia, zatrzymac siQ w Salzburgu. Przybyl tarn 21
kwietnia. Zrodlem dokumentalnym, zawieraj^cym
najbogatsze informacje o wizycie mlodego arcyksie_cia
i o wydarzeniach na dworze salzburskim w 1775 r.,
jest dziennik J. B. J. J. F.von Schiedenhofena, radcy
dworu i kanclerza okrQgowego w Salzburgu. Tak WIQC
z jego notatek wynika, ze specjalnie dla potrzeb uro-
czystosci muzycznych z okazji wizyty arcyksie_cia
Maximiliana zaangazowano dwoch znacz^cych artys-
tow dworu monachijskiego: soprana-kastrata T. Con-
soli i flecistQ J. B. Becke. Odkryta na nowo w 1774 r.
partytura ,,Gli orti esperidici" Fischiettiego ujawnila
rzucaja.ce sie. w oczy powia,zania z partytura. ,,11 re pa-
store" Mozarta. Dotycza, one zarowno obsady, jak i
struktury dziela: ta sama ilosc osob, ten sam podziai
partii — mianowicie jeden sopran-kastrat, dwa so-
prany i dwa tenory. Szczegolnie znacz^cy jest fakt, ze
oba utwory zawieraja. role. me.sk^ przeznaczona, na

glos sopranowy kastrata (rola Aminty u Mozarta,
Adona u Fischiettiego), co mozna wytlumaczyc jedy-
nie zaangazowaniem Consoliego. Spiewak 6w, ktore-
mu w ,,La finta giardiniera" powierzono bye moze
partie. rycerza Ramira, ucielesniai juz glowna, role, w
innej wersji ,,11 re pastore", a mianowicie w opraco-
waniu muzycznym tego tekstu Metastasia, dokonanym
przez P. A. Guglielmiego. Wykonanie to odbylo sie_ w
1774 r. w Monachium. Ta okolicznosc oraz fakt, ze
przy porownaniu partytury Mozata z librettem opery
Giuglielmiego, opera ta okazuje siQ odpowiednim wzo-
rern, pozwalaj^ wysun^c iiast^pujac^. hipotezq: przy
wyborze tekstu Metastasia dla realizacji zamowienia
w Salzburgu Mozart mogl kierov/ac siet rnozliwoscia.
v/ykorzystania umieje_tnosci Consoliego, spiewaka, kto-
ry znal przeciez dobrze glown^ partie. w ,,11 re pasto-
re". Hipoteze tq moga uzupelnic jeszcze przypuszcze-
nia, ze wybor libretta nastapil juz w Monachium
(rowniez ojciec Leopold i siostra Nannerl tarn poje-
chali), ale Mozart przystapi! do kornponowania do-
piero po powrocie do domu 7 marca. W ten sposob
wysmienity poprzednik i temat, ktory gloryfikowal
wszystkie zalety polityki Habsburgow byl w szcze-
golny sposob odpowiedni na to uroczyste wydarzenie.
Stworzylo to ideame przeslanki dla sukcesu partytu-
ry Mozarta.

Pelny autograf partytury dzisiaj znajduje sie, w Bi-
bliotece Jagiellonskiej w Krakowie. Pierwsze wydanie
partytury, zachowane kompletnie, opracowane przez
Otto Jahna, ukazalo SIQ najwczesniej w 1856 r. u
Breitkopfa i Hartla w Lipsku. Jahn rozumial znacze-
nie ,,11 re pastore" kiedy przedmow^ do wydania tego
dzieia zakonczyl slowarni: ,,I przev/yzsza (ta opera)
dalece nie tylko wczesne opery Mozarta, lecz row-
niez wiekszosc oper wspolczesnych mistrzow, dzie.ki
urodzie i szlachetnosci pomyslow muzycznych, dzie.ki
swobodniejszemu traktowaniu formy, a zwlaszcza
dzieki samodzielnym i delikatnym uzyciu orkiestry.
Nie jest WIQC ona w zadnym wypadku utworem, kto-
ry nadaje siQ tylko dla zaspokojenia historycznego
zainteresowania drog^ rozwoju rnuzycznego Mozarta,
lecz przynajmniej po wi^kszej czQsci jest w stanie
dostarczyc prawdziwej przyjemnosci artyscie i przy-
jacielowi sztuki".

(N. M. A.)
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AKT II

Tresc opery

AKT I

Aminta, ubogi pasterz spotyka sw$ ukochanq Eiize^
W poblizu obozuj^ wojska macedonskie, ktore wkro-
czyiy pod wodz^ Aleksandra do Sydonu, aby wyzwolic
go spod wladzy tyrana i oddac korone, prawowitemu
dziedzicowi. Aminta le_ka si§, aby nic zlego nie spot-
kaio Slizy. Ona uspokaja go, mowia,c o szlachetnych
intencjach Aleksandra Macedonskiego. Musiala jed-
iiak zobaczyc ukochanego by zawiadomic go o zgodzie
ojca na ich slub.

Aminta martwi sie. swym ubostwem. Odta.d Eliza,
corka bogatego rodu be^dzie musiala dzielic z nim pa-
sterskie zycie.

Eliza zapewnia go o swej milosci i szczetsciu, ktore
przyniesie im wspolne zycie.

Aleksander, krol Macedonii spotyka Aminte. i roz-
poznaje w nim zaginionego nastQpCQ tronu sydonskie-
go. Po rozmowie z nim utwierdza SIQ w przekonaniu,
uje^ty szlachetnosciq mlodzienca. Mowi o swym odkry-
ciu Agenore — arystokracie sydonskiemu, ktory row-
niez pragnie odszukac swego prawowitego krola.

Tamiri, corka obalonego tyrana, le,kaja.c siQ zemsty
Aleksandra, ukrywa sie_ w domu Elizy. Kocha ona od
dawna Agenore, lecz boi si^ z nim spotykac, by nie
wpas6 w r^ce Aleksandra. Agenore zapewnia ja., ze
nic nie zagraza jej ze strony kr61a Macedonii.

Eliza powraca do Aminty, aby zaprowadzi6 go przed
oblicze swego ojca. Zatrzymuje ich Agenore, aby
oznajmid, iz Aminta jest zaginionym dziedzicem tronu
sydonskiego. Aleksander obaliwszy tyrana, jemu od-
daje krolestwo Sydonu. Eliza przekonuje ukochanego,
aby najpierw udal sie. do Aleksandra i podzi^kowai
mu za koronQ i dziedzictwo.

Eliza przychodzi do obozu macedonskiego na spot-
kanie ze swym ukochanym. Agenore nie dopuszcza
do spotkania. Aminta rozmawia z Aleksandrern, kto-
ry powierza mu pieczQ nad krajem. Chce przedstawic
go poddanym i prosi, aby przywdzial krolewskie sza-
ty. Agenore zostaje z Aleksandrern, ktory zastanawia
sie iiad tulaczym losem Tamiri. Chcialby jq. odnalezc
i uczyni6 zon^ nowego wladcy Sydonu.

Przerazony Agenore nie smie przeciwstawic sie_ woli
krola. Eliza i Tamiri udaj^ si^ przed oblicze krola
Macedonii. Eliza opowiada o swej milosci do Aminty
— pasterza, Tamiri wyjawia uczucia, ktore lacz^ j^.
z Agenore. Obecny przy tym Aminta zwraca Alek-
sandrowi krolewsk^ koronQ mowi^c, ze chce dochowac
wiary ukochanej i rezygnuje z krolestwa Sydonu.
Aleksander wzruszony szlachetnosci^ zakochanych ze-
zwala na ich pola.czenie. Tamiri oddaje Agenore, zas

— Amincie. Teraz juz Aminta moze przyja^c ko-
^. Dobry pasterz to najlepszy krol.



„!! re pastore'

ACT I

ferring with Alexander who wants to institute him
as ruler of the country and presents him with the
royal robes. Then in the absence of Aminta tells Age-
tnor of his plans to end Taimini's ordeal by marrying
her off to Aminta.

Aghast, Agenor doesn't dare to protest, but con-
fides bad news to Elisa. Both girls then decide to
confess before Alexander their real choice while
Aminta wants even to sacrifice his kingdom for his
true love. Moved by their steadfastness Alexander
benevolently agrees with their choice.

Poor shepherd Aminta has a date with his beloved
Elisa not far from a Macedonian military camp hea-
ded Alexander the Great who came to Sidon to free
it from tyranny and to restore it to its rightful ru-
ler. Aminta worries about Elisa's safety in the camp
area but she assures him that Alexander came there
with a noble purpose. Besides, Elisa had to see Amin-
ta in order to inform him about her parents consent
to marry her off to her beloved.

Aminta then remembering his poverty has some
misgivings about Elisa's sacrificing her well-to-do
home for his shepherd's hut. She, however assures
him about her love and expected happiness.

Soon after, Alexander recognizes in Aminta the
missing heir to the Sidonian throne. A talk with the
youth confirms his belief. Impressed with Ammla's
honesty, Alexander tells about his discovery to Age-
nor, a Sidonian aristocrat, likewise searching for the
missing ruler.Meanwhile, Tamiri — daughter of the
deposed usurper but nevertheless secretely in love
with. Agenor, hides in Elisas abode, lest she be im-
prisoned by Macedonian troops. Agenor dispels her
fears, voiced by Elise, when the later brings Aminta
to her parents. On the way, Ageaaor also tells Aminta
about the turn of events and sugests he should thank
Alexander for the throne.

ACT II

Elisa comes to the Macedonian camp to see Aminta
but is told by Agenor that the latter is busy con-
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