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rzyło jedno wielkie środowisko, jeden mejąey elQ kle.n. W podróżach 
swoich poznał Mozart dokładnie wszystkich, mających coś ważnego do 
powiedzenia w ówczesnej muzyce, zetkmał się ze wszystkimi wielkimi 
zjawiskami twórczymi swego cza1u. Pozneł oper• włosk1t i francuską, 
przebywał w Paryżu (1778) podczas słynnego sporu między gluckistami 
i piccinistami, znał Jana Chrystiana Bacha, mał i praktykował styl ga
lant jednocześnie zaś dokładnie przetrawił twórczość mannheimczyków 
i, Wprowadzony przez słynnego Cannabicha, miesi1tcami studiował pracę 
ich znakomitej orkiestry; w Wiedniu obcował x bliska z dziełem Glucka 
i Haydna, pilnie obserwował fortepianowe Ol5iĄsnięcia Clementiego, pod 
koniec życia słyszał w Berlinie grę 11-letniego Hummla. Nic co muzycz
ne nie było mu obce. 

W ostatniej, wiedeńskiej fazie nr1io *>'da uanał wslotów i upad· 
k6w, zaszczytów i upokorzeń, sukcesów i nieatc1~; tu Unia jego powo
dzenia opadać zaczęła aż do· końcowej tra1edii. Tu w roku 1782 ożenił się 
wbrew woli ojca z Konstancj_lł Weber, oso~. jak 11, zdaje, lekkomyiln2' 
i nie mądrą, z kt6r' nie zaznał ni1dy ptłn110 nc1~ Mieli udcioro 
dzieci, czworo z nich umarło w niemowl~twit, po101tało jedynie dwóch 
synów. W epoce tej dużo rodziło się dzieci, 11c1 więkuojć umierała nie 
dożywszy paru lat; tak było i z rodzeństwem Mozarta: on i jego siostra 
Marianna, zwana Nannerl, to jedyne uchowane potomstwo spośród sied· 
miorga dzieci Leopolda Mozarta. 

W Wiedniu zaczęło się pięknie? pr~j,ło Mozarta entuzjastyczne 
uwielbienie i przyjaźń największych muzyków epoki ~ Glucka i Haydna; 
potem przyszło życie światowe i swobodne, uczestnictwo w modnych 
podówczas lożach wolnomularskich, miłojć i małżeństwo. Najszcześliwsze 
są wiedeńskie lata 1784-85: Mozart jest sławny, lubiany, rozrywany, udzie
la lekcji, „bywa w świecie", jest w pełni energii i sił twórczych. A jed
nak już od początku czaj' się cienie, maj,ce 1 czasem zgęstnieć tak 
groźnie. Dziwią połowiczne raczej sukcesy UpT"010e1dzmia z 1era;u, We
sela Figara, Don Juana, boli kompletna wręcz klapa Coń taii tutte 
w roku 1790. Nie bez wpływu były tu niewłłtpliwie intrygi ówczesnego 
wiedeńskiego augura operowego, zazdrosneao Włocha, Antoniego Salieri. 
Oczywiście: niepowodzenia te osładzane 8' przez sukcesy, sukcesy ko
losalne, jak niewiarygodne wprost, entuzjutyczne przyjęcie Wesela Fi
aara a nóźniei Don Juana w Pradze czy niespodziewany wiedeński suk-
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wiedeńskiego augura operowego, zazdrosneao Włocha, Antoniego Salieri. 
Oczywiście: niepowodzenia te osładzane q przez sukcesy, sukcesy ko
losalne, jak niewiarygodne wprost, entuzjutyczne przyjęcie W eseia Fi
gara a później Don Juana w Pradze czy niespodziewany Wiedeński suk
ces Czarodzie;skiego fŁetu (30.09.1791). Ale coraz: uporczywiej występuje 
niepokojący objaw: Mozart nie ma pieniędzy. Ma sławę, miewa powodze
nie, ale nie ma pieniędzy. Opery jego arywane q we wszystkich tea
trach Europy, lecz kompozytor jest uboli. cora1 ubotszy - nie znano 
wówczas tantiem autorskich. Zarobić moin• kompozycją, twórczością, 
dwoi się i troi, przyjmuje wszelkie zam6wi1J1ia, narzuca się z zamówie
niami, jak podczas koronacji Leopolda II (1790), Lecz cóż to? Coraz 
mniej możnych tego świata pragnie zamówić u niego utwory: na dworze 
niezbyt go lubią, sława jego jakby spowszedniała, nie ma krytyki ani 
opinii, która przypominałaby o cudownym dziecku epoki. Nikt, prócz 
starego przyjaciela Haydna, nie interesuje się już Mozartem. Błaga 
o lekcje, zadłuża się, wpada w ręce lichwiarzy. Wstrząsające są jego 
listy do bogatego kupca Puchberga, rozpaczliwe, iebrzące o pożyczkę. 
Uratować by go mogła podróż do Londynu, sdiie czekają nań z otwar
tymi rękoma; ofertę takiej podróży przyjął przecież zachwiany mate
rialnie Haydn. Lecz Mozart nie ma już siły na tę podróż: wybiera się 
w inną. W grudniu 1791 umiera na nieznaną chorobę, w kompletnej 
nędzy, pozostawiając w szkicach słynne Requiem odtworzone i zinstru
mento~ane przez jego ucznia Siissmayera. Plotka głosi, że Mozart otruty 
został przez Salierego. Słynna jest historia jego pogrzebu: pod nieobec
ność chorej żony trumnę odprowadzała nieliczna gupa przyjaciół, którzy 
rozproszyli się, spłoszeni gwałtowną zadymką śnieżną. Pozostawieni swe
mu losowi karawaniarze złożyli ciało we wspólnym grobie - nie wia
domo gdzie. 

Tak więc Mozart nie ma grobu. Żył krótko, życie miał pełne tru
dów oraz goryczy i nawet nie doczekał się „sodnego pochówku". A jed
nak, choć przeszedł przez świat jakby był tutaj przelotnym,„ niezbyt 
chętnie widzianym gościem, dane mu było osiągnąć prawdziwą nie
śmiertelność: nieśmiertelność w krainie sztuki. Nieśmiertelne są nie tyl
ko najlepiej znane i najczęściej grywane Jet<> dziYi, jak Symfonia Haff
nerowska, 3 genialne symfonie z roku 1788 (E1-duf', g-moU, C-dur), kon
certy fortepianowe A-dur, d-moll, c-moll, D-duf', sonaty fortepianowe 
lub Requiem. Cała jego olbrzymia tw6rcz~ z najdrobniejszymi utwora
mi włącznie należy do bezcennych skarbów l\ldzk.iej sztuki. Hojnie wy
płacił się światu tak dlań przecież skąpemu. 

(Z k•illżkl Stefana Kllielewakie&o „O..n.&do•blór muzyczny") 
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Życie Mozarta, a raczej jego strona faktyczno-anegdotyczna, znane 
jest na ogół dosyć dobrze. Warto by również spojrzeć na to życie pod 
kątem widzenia specjalnym, -lecz arcyważkim: po prostu materialnym. 
Po drugiej wojnie światowej pewien wydawca francuski zainicjował cykl 
książeczek pod ogólnym tytułem „Z czego żyli wielcy artyści". Pierwszą 
pozycją cyklu było studium „Z czego żył Chopin", drugą - „Z czego żył 
Balzac". O życiu twórcy więcej nam czasem mówi lista jego długów niż 
lista jego dzieł. Ciekawa byłaby tego rodzaju książeczka o Mozarcie; moż
naby na jej zasadzie wyrysować krzywą, obrazującą przebieg Mozartow
skiego życia: krzywą zdążającą wreszcie, po wielu upadkach i wzlotach, 
zdecydowanie w dół - do tragicznego końca. 

Dzieciństwo i wczesną młodość Mozarta można by z tego punktu 
widzenia nazwać „epoką dobrych zarobków". Była to również epoka da
lekich podróży. Mozart, syn wicekapelmistrza opery książęcej w malow
niczym, wśród Alp tyrolskich położonym, arcymuzykalnym Salzburgu, 
był najklasyczniejszym, najgenialniejszym „cudownym dzieckiem", jakie 
kiedykolwiek stąpało po ziemi. Wyzyskał to w pełni jego ojciec Leopold, 
przez jednych biografów uważany za idealnego, kochającego wychowaw
cę i nauczyciela, przez innych zaś za łakomego na pieniądze eksploatatora 
geniuszu swego dziecka. Zapewne Leopold Mozart był po trochu jednym 
i drugim - czemu ostatecznie trudno. się dziwić. Dzieciństwo i wczesna 
młodość Mozarta (od roku 1762) upłynęły więc na dalekich, utrudzają_
cych podróżach muzycznych kiedy to grywał przed cesarzami, królami 
i książętami, otrzymując za to nagrody, premie, honoraria. Były to lata 
na pozór tłuste, lecz opłacane ciężką pracą małego muzyka, który grał, 
improwizował, komponował, popisywał się słuchem i pamięcią, a nawet 
śpiewał ku uciesze i podziwowi swego możnego audytorium. Cóż to 
były za nieskończone podróże: Monachium, Wiedeń (występy w towa
rzystwie 11-letniej siostry przed cesarzem Franciszkiem I), Augsburg, 
Stuttgart, Moguncja, Frankfurt, Koblencja, Bonn; a potem: Bruksela; 
Paryż, Londyn, Holandia, znów Paryż, Szwajcaria i -powrót do rodzin-
-" ........... Q,.., l,..\...11..,.rrn. ("'\+.- "c-'7n..}ru••,••oiri ~on"' t1"ano nioY'1l7C!''70; t"?i:o"rnlo+n;o.; /1 '7R;')_ 
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Paryż, Londyn, Holandia, znów Paryż, Szwajcaria i .powrót do rodzin
nego Salzburga. Oto oszołamiająca trasa pierwszej, czteroletniej (1762-
1766) podróży małego chłopca w poszukiwaniu sławy, wykształcenia mu
zycznego i „. gotówki. Potem przyjdą trzy wielkie, płodne w konsek
wencje muzyczne podróże do Włoch - przed oczyma przewiną się: 
Bolzano, Werona, Mediolan, Bolonia, Rzym, Florencja, Neapol i wiele 
innych miast. W Mediolanie w roku 1770 czternastoletni kompozytor 
wystawia zamówioną u niego operę Mitrydates. Potem nastąpi dłuższy 
pobyt w Salzburgu w charakterze nadwornego muzyka u nowego arcy
biskupa salzburskiego-:- Colloredo, przetykany podróżami do Monachium 
i Wiednia. Wreszcie w latach 1777-79 Mozart odbywa swą ostatnią 
wielką podróż: mamy tu dłuższy pobyt w Mannheim (nieszczęśliwa mi
łość do śpiewaczki Alojzy Weber, siostry póżniejszej żony kompozytora, 
Konstancji), jeszcze dłuższy w Paryżu, Monachium i w końcu znowu 
Salzburg. Od roku 1781, po dramatycznym zerwaniu z „szefem", tyrań
skim i nie ceniącym jego muzyki arcybiskupem Colloredo, Mozart osia
da w Wiedniu jako „wyzwolony artysta"; dopiero w roku 1787 cesarz 
Józef II zamianuje go po śmierci Glucka nadwornym kompozytorem, 
zmniejszając przy tym związaną z tym stanowiskiem pensję z 2000 
florenów na 800 - cesarz bowiem niezbyt lubił Mozarta, uważając, że 
muzyka jego jest za mądra. Pobyt w Wiedniu trwał już do śmierci, 
przeplatany tylko podróżami do Czech i do Niemiec: najdłuższa z nich, 
w roku 1789, prowadziła do Berlina. Oto i marszruta życiowa Mozarta. 

Zadziwiająco mała była wówczas Europa. A działo się to przecież 
w ~pace dyliżansu, gdy nie tylko telefon, radio lub telewizja, ale i kolej 
żelazna uznane by zostały niechybnie za dzieła szatana - wszakże nawet 
wielki Napoleon odrzuci, uważająr. rzecz za mrzonkę, ofertę wynalazcy 
Fultona, proponującego mu skonstruowanie statku parowego. Jednakże, 
pomimo niepodzielnego królowania lokomocji konnej, artystyczna Euro
pa była wówczas mała i - zjednoczona: nadworni muzycy, orkiestry, 
teatry operowe, wędrowni wirtuozi i kompozytorzy - wszystko to two-
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Akt o rowie 
Teatru Częstochowskiego 
im. Adama Mickie\\icza 

BĘDĄ J\,łlELI HONOR DAĆ REPREZENTACYĄ 
"WIDOWISKA MUZYCZNEGO 

w dwóch cześciach 
I 

W OPERZE 
na monrwach kameralnych oper komicznych Wołfgan~a Amadeusza 
~10ZAXTA : „ Dyręktor teatru" oraz ·„ Bastien i 13astienne" 
z librettami Joanny KUL\10\VEJ, w 9p_racowaniu muzycznym Józefa 

. . SKRZEKA . 
/ OSOB}': 

„Dyrektor teatru" 
FRAlVK , antre'IJ1'61Uf ·And.raj Jurczyński 
BUFF, 1nsf'icjent ·Stcz,nisław S}<f'~yńs~:t 

TAJNY RADCA, Mirosław Samsel 
OZ,1}Li K3iążq 

Panna ROSSIGNOL ·Mim Kf,onitJwicz 
Panno NACHTIGAlL ·Krystyna CBborsl{a 
MINNA, suft61'.k.l1· V Zo/'ia KPehlM 

„Bastien t.Bastienne" 
BASTIENNE, .,,aster~a Vzo{ta K.o61iLer 
BASTJEN, l{ocha.neh. V. Andrzej JurczytiskJ 
Bastienne 
CO LAS, wtejsht ·Stamslaw Skrzyński 
1L'1"óźlńta 

1'8ŻJjSeria 

JIENRYK ADAi\łEK 
saenogmfia 

ZOFIA de INES LElt'CZUK 
~y instromentacli 
JOZEF SKRZEK 

cluweo.s{rafia 
JAKUB CHRZA1VO~VSKJ 



PrzY.~oto1vanie wok..alne Pejzaż rol{ohpu~y ~y_Ąonał 
1/tira ~enieu•icz, Tomasz Kmieci}{_ K.rz.yszt;of Stamurs}{i 

As:ystent -roż.ysera 
mim K:ienitni'icz 

Inspicjent 
~vszard Chlebuś 

Sufler 
Anita Szamocl{a 

}\wrou·nil{ techniczn,y 
Roman Papych 

Br.v.qadie-r .'łcen.y · .Jerzy Dqbrowsl{i 
maszyni,~ci · Zb~lfniew Góral{, JV-zy~ztof ~ychter 
Rel{1viz:r;to1 · Andrzef Furmanek. 
Su:iatło · Jerz.y Góral{ 
Al{us~vl\ · Edu·ard Drynda 
Perul{i i cliamkJc.,.yza<;ja · Janina. i Czesław Kocińscy 
Garderobiani · J-llina Kr.vst , Z:ymunt Licliosik._ 

. ~ DONIESIENIE ~ 
Do upadłego Teatru przvfil'wa z ~kazu Dworu Tajw Radca. Z 1\1i~·a 
także Tajna .. i\1a sprawuzić naocznie, czy Lale na t.lcenie to Lale? ' 
Ksiaż~ pragnie, by Sztuka była odfi\d Niema.,, Bezbożne Sło,vo l\. 
ustach lgrca lub Kuglarza,. to jedyne co Władc~ obraża~ Chce miast 
Słólv Poety, dać na 'Scene Niemo"·ne Marionety.„Lal~?Grande 
scandale ! "oburza się Dyrektor. Jednak już ~ ch'\\·ili .... 
Ksiażę ~ąda udane Mechanizma. ,, Grzechy milczą ~·pra\vdzie, lecz 
Zalety? 'Cóż dla Poddanych znac~y aplauz Mar1onecy?" . 

Teatr da "i~c uroczny Sin~spief o miłostkach Bastiena 
i Bastie~y. C~y spo~otia si~ Ksi~iuJ?Czy będzie dla Artystów 
„ czuły 1 ..... n1 e zaniecha Szkati.Jły . . 

Dzięje si~ w końcu X\1II \i\-~ieku, lV teatrze 
Pierwsza premiera sezonu 1983/84 

ROZPOCZNIE SIE O GODZINIE 8 WIECZORE1\4 PUNKTUALNIE ! f 
ł -

Za.."tttl!!!a dyre}{toro 
Jan Kempa 

~erowniR.. art.y~i;1JCZfl:.Y 
lfąjciec}l, l{_opcińsi(i 

Kier011t•nil{ literac"lef, 
1lnna Ptmnańsl{a 



KLTPLETY 
J.Vie popełnia urzq(} btqOu, 
śUy · na Muz.y mieu'a wz.fJląiJ, 
mq,ik;y jo.ft, mq'ihy, 
,e,ay na M~y miDwa w~~la~ 
"'Bo cz.ym sztu}{a bez urzcdu, 
ty_m 'bez sztilki bywa rząd. 

. . 1\'ic potrzeba: psiego „-;wqiJu, 
. , . "~,k~ b;y uyweszyc to, 

Nae. ~~l . ieby wńiOski wysnuć stąd. 
~ . 

I Teatrami ułaUca władnie, 
teatr wladcJJ dąje wtór. · 
BtJz i>wo-raków sztuka padnie
lccz nim sztuka Ze!fµ,ie na Unie, 
jeszcze Prll'iJzef pa'dnie d-u•ór, 
· gdy poclilebc6w zmilknie chór. 

Wolnej ~ztuki nie 'Pokona 
żadeit kr.ól ni żaden wódz, 
bowiem ni~ zniewolona 
nie zostanie żadna z J\1.uz. 
Cóż, ~~11 ta filutka ~~ztuka 
widftć lubi pań.ikt bat: 
sam-a M,at.f\i, sobie szul{a 
sama lfjnie do zło~ych krat, 
bp „'łp<Y~a nick chwalić świat .„ 

Choć kto ~'Ztuce jt;z,yk pr~ytnie, 
bądzie wnet przcRJina:I tos: 

Frank 



Che~ dorzucić ze ~·wOJ„ strt>n.y 
ostatnią :puMttt; ~o (yck e_ucnt, 
lecz ftic dorastam wam Oo pjqt, 
bo je.~tem Buff, po pro.~tu Buff, . 
i ·brak mi· „ o': 
b,ym .jako buffo cz.yli błazen 
zaryzykowqJ obrazą, 
t.vcli, co serfo Sllf, choc buf o/,l;Y· 
IJlatCJlo Buff powiada „uff. -
I na t.~ koniec mądrych słów, Bull/ 
a ~1/ milczenie, za mn·.ie mÓ-u'. 11 

ta iny 
R

:J ;s auca 

Teatrami wlaiJca właiJnie_„ ® 
teatr -u,faOc.y daje wtór. ~-
Bez dworaków sztu}\a paiJnie, 
lecz nim t~ztu}{a k.sfnie na dnie, 
jeszcze prędzej 1!!:iiJnie dwór, 
'IJez ar~y.vtów -padnie dwór. 
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