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WOLFGANG 
AMADEUSZ 

MOZART 

T
o już blisko dwa wieki 
dzielą nas od czasów, 
kiedy żył Wolfgang 
Amadeusz Mozart. 
Długi to okres, dzielą
cy nas od czasu, gdy ten 

wspaniały kompozytor i ar
tysta kształtował muzykę, któ
ra ze względu na tekst przy
należności do określonej epoki 
historyczno - stylistycznej, a1e 
także ze względu na swe przy
mioty funkcjonuje dziś w na
szej świadomości jako muzyka 
klasyczna. W tych dwustu nie
mal latach zaszły ogromne 
zmiany we wszystkich dziedzi
nach życia ludzkiego, zmienia
ły się 'upodobania, gusty, po
glądy estetyczne, zmieniała się 
sztuka i formy obcowania z 
nią, tym większą więc wartość 
musi w naszym odczuciu po
siadać sztuka, która wytrzy
mała próbę czasu, która zwy
cięsko wychodziła ze wszyst
kich konfrontacji. Nie ugięła 
się sztuka Mozarta pod silnym 

podmuchem nowatorstwa ro
mantyków - wielu z nich 
zwracało się do niej z naj
większą admiracją, zachowała 
ona też swych wielbicieli w 
burzliwym wieku dodekafonii 
i aleatoryki, wielka, niepowta
rzalna. Patrząc przez jej pryz
mat na Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, widzimy w nim wiel
kość jednorazową, bezsporną! 
Jakże trafnie wyraził to Gioa
cchino Rossini mimo braku na
leżytej perspektywy historycz
nej gdy lapidarnie stwierdził, 
że :,Beethoven jest największy, 
lecz Mozart jedyny". 

W historii muzyki jest Mo
zart pod wieloma względami 
„przypadkiem" bez preceden
su. Materialnie zaznaczył w 
niej swą obecność podobnie do 
meteoru na gwiezdnym firma
mencie - pojawił się, rozsie
wając wokół blask niezwykło
ści z rzadko spotykaną siłą i 
rozrzutnością, by wnet najni~
spodziewaniej zgasnąć. Jakze 

SALZBURG W CZASACH MOZARTA 

bowiem inaczej odnieść się do 
tego niespełna trzydzieści sześć 
lat trwającego, pełnego trium
fów życia, zakończonego tak 
nagle i tak smutno. 

Urodził się 27 stycznia 1756 
roku w Salzburgu jako dziecko 
Anny Marii i Leopolda -
nadwornego muzyka arcybis
kupa salzburskiego • Wyrastał 
obok starszej o pięć lat siostry 
Marii Anny, pieszczotliwie na
zywanej „Nannerl", zwracając 
jako małe dziecię na siebie 
uwagę otoczenia niespotykany
mi zlfolnościami muzycznymi. 
Wnet też zyska sobie sławę cu
downego dziecka, budząc swą 
wirtuozerią fortepianową i 
zdolnościami twórczymi nie 
tylko uwielbienie żądnej sen
sacji arystokratycznej socjety 
Wiednia, lecz także uznanie 
kręgów profesjonalnych. Nie
bawem w wieńcu miast skła
dających hold jego geniuszowi 
znajdą się wielkie metropolie 
muzyczne Europy: Paryż, Lon
dyn, Amsterdam, Haga, Flo
rencja, Rzym, Mediolan ... 

A jednak powodzenie miało 
okazać się mało trwałe. Jest 
swoistym paradoksem, że rów
nolegle do rozwoju sił twór
czych Mozarta spada zaintere
sowanie ogółu jego sztuką i 
kompozytor miast ugruntowań 
swą pozycję - także material
ną! - stacza się coraz niżej, 
by ostatnie lata życia spędzić 
w udręce wiecznego niedostat
ku, „Wesele Figara" - to 
wspaniałe dzieło, które w 
przyszłości miało zapewnić 
wydawcom, aranżerom, tłuma
czom, drukarzom i in. źródło 
niewyczerpanych bogactw, 
Mozartowi przyniosło jednora
zowy dochód niższy o trzydzie
ści dukatów od honorarium, 
jakie otrzymywał był za swo
je młodzieńcze, dworskie wido
wiska muzyczno-sceniczne. Za
świecił mu wprawdzie jeszcze 
raz promyk nadziei, gdy u 
schyłku życia napłynęło nie
spodziewanie kilka atrakcyj
nych propozycji koncertowych 
i zamówień na kompozycje, 
lecz przyszły one za późno. 

Nadwątlony niedostatkiem 

W WIEKU LAT SZESCJU 

chorobą (nie brak też podej
rzeń, że podawaną systema
tycznie trucizną) organizm nie 
przezwyciężył kryzysu. Mozart 
umiera, a jego ziemskie szcząt
ki złożone zostają we wspól
nym grobie dla ubogich. Miej
sce wiecznego spoczynku naj
większego w historii muzyki 
geniusza, pozostanie na zawsze 
nieznane! 

Siad, jaki pozostawił po so
bie Wolfgang Amadeusz Mo
zart w sferze ducha, jest 
trwały i nieprzerwanie budzi 
podziw. Jest nim wspomnienie 
niezrównanej wirtuozerii for
tepianowej i niespotykanego 
wybuchu twórczego talentu 
cudownego dziecka, jest około 
703 utworów, w większości zaj
muj~cych w światowej litera · 
turze muzycznej miejsce arcy
dzieł, jest wreszcie owe bogac
two przeżyć artystyczno-este
tycznych i emocjonalnych, ja
kich dostarcza słuchaczom je
go muzyka od dwustu niemal 



lat, a w których to przeżyciach 
stale na nowo odradza się je
go wielkie dzieło, Jego genial
na osobowość artystyczna. 

Jaka jest muzyka Mozarta. 
W dążeniach do syntetycznego 
sformułowania jej charaKtery
styki w aspekcie historycznym 
i estetycznym dokonano na 
przestrzeni lat wielu prob uję
cia zarówno całokształtu do
robku twórczego Mozarta, jak 
i cech jego stylu. Zródło wie
dzy o kolejach losu wielkiego 
kompozytora - o jego doko
naniach artystycznych i twór
czych, stanowi d.ziś szereg 
pr!LC naukowych popartych 
nazwiskami autorów o wiel
kim autorytecie oraz opraco
wań edytorskich gwarantują
cych rzetelność materiału in
formacyjnego. Prób ustosun
kowania się do Mozarta i jego 
dzieła jest tak wiele, że nie 
sposób wyliczyć nawet najbar
dziej interesujące w tej ma
terii wypowiedzi, można wszak 
w oparciu o nie pokusić się o 
jeszcze jedną próbę - probę 
wypunktowania bardziej istot
nych elementów stylu mozar
towskiego, próbę syntetyc;me
go spojrzenia na tę zadziwia
jącą twórczość. 

Jest więc muzyka Mozarta 
bez wątpienia zwierciadłem 
epoki, w której żył - w całej 
jej złożoności i w całym bo
gactwie zjawisk historyczno
-społecznych, kulturalnych i 
artystycznych. Odbywane od 
najmłodszych lat podróże 
(pierwsza w wieku sześciu lat!) 
koncertowe pozwalały Mozar
towi bardziej niż komukolwiek 
innemu poznać - choćby nie 
zawsze uświadomić sobie w 
pełni - najbardziej charakte
rystyczne przejawy życia Eu
ropy. Niezwykle wrażliwy, a 
przy tym obdarzony chłodnym, 
analitycznym umysłem, Mozart 
nie tylko rejestrował fakty, 
lecz reagował na nie swą sztu
ką - tym silniej, gdy odnosiły 
się one do spraw muzyki. Jego 
dzieła noszą piętno pełnego 
uczestnictwa w aktualnym ży
ciu, zawsze bliskie najbardziej 
postępowym prądom - zwła
szcza w zakresie techniki kom
pozytorskiej, zawsze przy tym 

indywidualne w jednostko
wych rozwiązaniach. 

Charakterystyczny jest sto
sunek Mozarta do tradycji. 
Niezwykle żywe zainteresowa
nie wykazywał dla Jana Seba
stiana Bacha oraz muzyki jego 
synów - Johanna Christiana 
i Karola Philippa Emanuela. 
Soki ożywcze czerpał dla swo
jej muzyki z bogatej tradycji 
muzyki niemieckiej, nie obo
jętna była mu jednak spuściz
na muzyczna innych narodów. 
Dzieło Mozarta jest rezultatem 
genialnego stopienia się naj
bardziej wartościowych ele
mentów muzyki włoskiej, nie
mieckiej, a częściowo również 
francuskiej. Tradycja i współ
czesność skupione w soczewce 
geniuszu dały twórczość na
tchnioną uniwersalną treścią i 
indywidualnym wyrazem. 
Był Mozart wielkim nowato

rem. Jeżeli nawet dostrzegamy 
w jego twórczości formy i ga
tunki zastałe, to przecież za
w.sze wykazują one tę wspom
maną cechę mdywidualizmu, 
zawsze też reprezentują w 
rozwiązaniach szczegółowych 
coś nowego, dotąd nie spoty
kanego. Można by wskazać tu
taj przykładowo na jakże in
dywidualne zastosowanie poli
fonii, czy to w Symfonii C dur 
„Jowiszowej", czy w Uwertu
rze do opt!ry „Czarodziejski 
flet", czy wreszcie we wspa
niałych jego mszach. 
Dostrzegając w muzyce Mo

zarta cechy narodowe, nie spo · 
sób nie zauważyć jej silnego 
powiązania z muzyką ludową 
w najszerszym pojęciu - prze
de wszystkim niemiecko-au
striacką, lecz pośrednio rów
nież włoską (łącznikiem stawa
ła się w tym przypadku ope
rowa tradycja włoska). Wy
starczy dobrze wsłuchać się w 
jego serenady, divertimenti, 
kontredanse, spojrzeć na cha
rakterystyczne postacie i spo
sób eksponowania ich w ope· 
rze. 

W muzyce Mozarta wyraża 
się tendencja stylistyczna, któ
ra historykom muzyki każe 
dziś coraz częściej wątpić w 
sens rozdzielnego ujmowania 
klasycyzmu i romantyzmu i 

L E OPOLD MOZART W PARYŻU ZE SWOIMI DZIECMI 1763 

widzieć w rozwoju muzyki 
drugiej połowy XVIII wieku i 
całego wieku XIX konse
kwentną linię rozwoju której 
wyznacznikiem jest 'maksy
malne zgłębienie wyrazu mu
zycznego. Jakże często stwier
dzamy, analizując muzykę Mo . 
zarta, czy też tylko jej słucha-

jąc, że wykracza ona swym 
nas~cen.iem emocjonalnym, a 
takze srodkami kompozytor
sko technicznymi daleko poza 
sferę zastrzeżoną dla klasycy
zwu w tradycyjnym pojęciu 
przenosząc nas w czasy Schu~ 
berta. Bez wątpienia zadecy
dowało o tym to, co powszech-



nic nazywamy postawą este
tyczną, czy ideologią artystycz
ną kompozytora, a co znalazło 
swe naturalne uzewnętrznienie 
w tendencji humanistycznej -
w chęci uchwycenia dźwięka
mi wszystkiego, co stanowi o 
przeżyciach człowieka, o jego 
dążeniach, jego samorealizacji. 
Stąd w muzyce tej obok opty
mizmu i pogody - rysy zwąt
pienia i tragizmu, obok inte
lektualnego chłodu - ciepło · i 
rozmarzenie. 
Szczegóhią cechą stylu mo · 

zartowskiego zdaje się być 
właśnie owe połączenie spraw· 
nie funkcjonującego intelektu 
ze zdolnością do głębokiego 
przeżycia emocjonalneg!' -
wykoncypowanej w naJdrob
niejszych szczegółach archi
tektonicznej wizji ze zdrową, 
elementarną wirtuozerią. T~ 
charakterystyczną cechę mu
zyki Mozarta odkryć można 
zarówno w pełnych rozmachu, 
a przecież wyważonych w 
proporcjach operach, jak i w 

uduchowionych, lecz przy tym 
nie mniej popisowych dziełach 
instrumentalnych. Nad całą 
muzyką Mozarta góruje nie
zwykła i rzadko spotykana w 
twórczości innych kompozyto
rów radość koncertowania! 

Wyliczone tu cechy muzyki 
Mozarta z pewnością nie WY· 
czcrpują zagadnienia styl.u 
mozartowskiego, jego specyfi
ki, jego jednorazowości .. Mu~y
ka Mozarta w swym mezm1e
rzonym bogactwie wymyka się 
wszelkim próbom jednoznacz
nego zainterpretowania. Jest to 
sztuka wyjątkowa - sztuk.a, 
która w najpełniejszy sposob 
wyraża jedność człowieka .ze 
światem, artyzmu z humamz
mem sztuki z życiem i to wy
daje ' się najcenniejszą warto
ścią jego dzieła -:- tą wart?
ścią, która decyduJe o tym, ze 
pozostaje Mozart w naszych 
oczach wielkością bezsporną! 

KAROL BULA 

Premiera w Operze Sląskiej: 12.VI.1954. Na zdJę;tu: 
J\1onoslatos - Fr. Warecki, Pamina - M. KumńsKa 
Papageno - T. Swiechowicz. 

TWÓRCZOŚĆ OPEROWA 
MOZARTA 

iepodobna wyobrazić 

N sobie dziś teatr opero
wy bez dzieł Wolfgan
ga Amadeusza Mo· 
zarta. Jest to o tyle za

dziwiające, że bez większego 
żalu, czy wyrzutów sumienia. 
obywamy się bez wielu innych 
oper powstałych w jego cza
sach, a przecież jest jeszcze 
ogromna liczba dzieł muzycz
no-dramatycznych powstałych 
daleko przed Mozartem. Gdy 
Mozart podjął ten gatunek, li
czył on sobie już ponad 150 lat. 
Co jest powodem tego, że 
wcześniejsze i współczesne 
Mozartowi dzieła operowe po
siadają dziś wartość racŻej hi
storyczną, choć trudno odmó
wić im piękna godnego podzi
wu znawcy - czy nasza nie
frasobliwość, a może wręcz ig
ru:u:ancja? 
ł Jest faktem bezspornym, że 
opera bardziej niż jakiekol
wiek inne dzieło muzyczne 
rozkwita pełnią życia dopiero 
w bezpośredniej konfrontacji z 
odbiorcą w teatrze.J To słu
chacz i zarazem widz przede 
wszystkim d~cyduje o powo
dzeniu dzielgj Jego reakcja, to 
papierek lakmusowy wskazu
j~cy na realną jego wartość. 
Typowy odbiorca teatru ope
rowei;ro szuka w operze cze
goś więcej niż tylko estetycz
nych wrażeń. Chciałby on naj -
chętniej w rozgrywających si~ 
na scenie wydarzeniach wi
dzieć projekcję własnych doz
nań, niepokojów. konfliktów i 
ich rozwiązań .Tego w;:irunku 
wspomniane dawne dzieła naj
częściej nie spełniaja. Brak im 
w większości wypadków owej 
koniecznej bezpośredniości , o
wego realizmu i owego bogac
twa ludzkich odczuć , które 
zdolna jest wyrazić często je
dynie muzyka .Te jakości re
prezentuje dojrzała twórczość 
operowa Mozarta . Sposób wy
rażania przez niego różnych 

stanów emocjonalnych - od 
najbardziej subtelnych, po 
gwałtowne i szorstkie, lecz ni
gdy nie wykraczające poza 
granice „dobrego smaku mu
zycznego" - przemawia do 
współczesnego odbiorcy nieza
leżnie od anachronicznych na
wet treści dramatów; z.mieniły 
się wprawdzie obyczaje; nor
my postępowania, wreszcie ca
ła zawartość naszego życia w 
porównaniu z tym, jak toczyło 
się ono w czasach Mozarta, 
lecz pozostał świat przeżyć 
ludzkich, emocji, nastrojów, i 
ta ponadczasowa, uniwersalna 
wartość stanowi pomost po
między tym co dawne, a tym, 
co nowe. Jakże wymowną jest 
w tym kontekście odpowiedt 
Wolfganga Amadeusza na wy
rażone w liście do niego wąt
pliwości ojca Leopolda co do 
możliwości zdobycia popular
ności przez jego nową operę 
„Idomeneo" (1780): ,„„ muzyka 
w mojej operze pisana jest dla 
ludzi każdego pokroju, wy
jawszy długouchów". 
Twórczość operowa wvpeŁni

ła cale życie .Mozarta. Przeja
wiane od najwcześniejszych lat 
dziecięcych zainteresowanie 
twórczością sceniczną, podsy
cane bezpośrednim z nią kon
taktem dzięki podejmowanym 
podróżom koncertowym, które 
siedmioletniego Wolfganga za
prowadziły m.in. do żyjącego 
w wiecznych sporach o właś
ciwe oblicze opery Paryża, a 
trzynastoletniego do Włoch -
ojczyzny opery i kraju dostar
czającego nadal wzorców ope
rowych całej Europie, spowo
dował wyjątkowo wczesne 
zwrócenie się genialnego 
chłopca w stronę tego gatun
ku muzycznego, któremu 
zresztą pozostanie wierny nie· 
m:oil do ostatnich dni. 
Pierwszą swą operę („La 

Finta semplice" 1786) skomp1-
nował Mozart jako 12-letni 



STRONA TYTUŁOWA PIERWSZEGO KSIĄŻKOWEGO WYDANIA 
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młodzieniec. Miał zresztą już 
wtedy pewne doświadczenie w 
tym zakresie jako autor dwóch 
okolicznościowych widowisk 
muzycznych. Każde z kolej
nych dzieł wniosło coś nowego 
do rozwoju Mozarta jako kom
pozytora operowego. Nawet 
wtedy, gdy tworzył w kon
wencji opery dworskiej, ty
powej dla owych czasów, 

wprowadzał do swych dziel 
nowe akcenty muzyczno-dra
matyczne obce tradycji opery 
barokowej, adresowane do 
nowego, nie obciążonego kon
wencjonalizmem odbiorcy. Nic 
dziwnego, że o wystawieniu 
w Mediolanie w 1771 roku 
dwuaktowego dziela „Ascanio 
in Alba" (Askanio w Albie), 
które przyniosło mu pierwszy 

!<ukces za granicą, Johann 
Adolf Hasse - jeden z najwy
bitniejszych i n::ijb::irdziej ce
ninnych ńwczP.snych twórców 
nnerowvch. miał się wvrazić: 
.. Ten chłopiec spowoduje, że 
wnet o n::ts zapomna". Jeżeli 
nawet niektóre z tych wczes
nych dzieł Mozarta nie dojrza
ły do nowoczesnej wielkiej 
sceny. to przecież mają one w 
sobie ten niepowtarzalny urok · 
świeżości (dotyczv to no .. ,Bas
tien i Bastienne" 1768). który 
itwarantuje im dziś powodze
nie na scenach kameralnych 
oraz w audycjach radiowych i 
telewizyjnych. 

Szereg dzieł muzyczno-dra
matycznych w pełni już doj
rzałych otwiera powstała w 
latach 1780-81 oo era seria w 
trzech aktach „Idomeneo". p0 
które.i powstają w krótkirh 
odstepach czasu mozartowski<! 
arcydzieł::i: .. Uprowadzenie z 
seraju" l 7Rl/82 .. ,Wesele Figa
ra" 178>5/86. ..Don Giovanni'' 
1787, „Cosi fan tutte" 1790 oraz 
.. Czarodziejski flet" i „La Cle
menza di Tito" (Łaskawość 
Tytusa) 179il. 

Nowa sfera uczuć i dalek0 
posunięta indywidualizacja po
staci cechujące „Idomeneo·'. 

prostota i szczerość wyrazu 
muzycznego oraz doskonałoś~ 
formalna „Uprowadzenia" -
pierwszego niemieckiego doj
rzałego dzieła muzyczno-dra
matycznego. realizm „WesP.1a 
Figara", siła muzycznej eks
presji „Don Juana" i wreszcie 
synteza dążeń ludzkich symbo
lizowana przez .. Czarodziejski 
flet", oto w lapidarnym skró
cie wyrażone zdobycze mozar
towskiej ooery - walory, któ
re zapewniły dziełom tym cią
głą egzystencję teatralna nie
mal od prapremiery każdego z 
nich, a w każdym przypadku 
od schyłku osiemnastego wie
ku . 
Jakże śmiesznie w zest<1wie

niu z tym faktem brzmia dziś 
pełne oburzenia słowa Chri
stopha Friedricha Bretznera -
autora tekstu. • który Mozart 
postanowił użyć do kolejnej 
swojej opery (.,Uprowadzenie z 
seraju") . . ,Jakiś człowiek o na
zwisku Mozart we Wiedniu oś
mielił sie zbezcześcić mój dra
mat »Belmonte i Konstancja« 
opracowując go na tekst ope
rv. Protestuje uroczyście prze
ciwko takiemu pogwałceniu 
moich praw". 

KAROL BULA 

Premiera w Operze Sląskiej: 24.X.1981. Na zdjęciu: 
Arcykapłan - R. Tesarowicz, Tarnino - H. Grychnik 



CZARODZIEJSKI 
FLET 

O pera „Czarodziejski 
flet '', („Die Zauberflo
te") powstała w ostat
nim roku życia Mo
zarta. Jest też ostatnią 
z jego wielkich oper -

operą, którą najbardziej lubił, 
która osiągnęła największe 
powodzenie, która otwierała 
nowe drogi w tej trudnej dzie
dzinie twórczości. 

A oto okoliczności, w któ
rych doszło do jej powstania. 
W marcu 1791 r. Emanuel Schi
kaneder, właściciel podmiej
skiej trupy• teatralnej i 
„współbrat" Mozarta z tej sa
mej loży masońskiej, zapropo
nował kompozytorowi napisa
nie muzyki do jego sztuki. 
Schikaneder był jak pisz:e 
Abert: „prawdziwym dziec
kiem te j epoki, łączącym w 

sobie naturę geniusza z naturą 
partacza". W swoich teatrach 
wystawił zarówno wielkie 
dzieła klasyczne jak też i prze
dziwne sztuczydła własnego 
pomysłu, w których wszyst
kiego można się było spodzie
wać. Podobnie fantazyjnym 
tworem był też jego „Czaro
dziejski flet", sztuka oparta 
na baśni niemieckiego poety 
Wielanda: „Lulu, czyli flet cza
rodziej ski" do której Mozart 
miał pisać muzykę. 

Kiedy kompozytor rozpoczął 
pracę okazało się, że konku
rencyjny teatr wystawia po
wierzył więc przeróbkę „Fle
dobny t emat. Schikaneder po
tu" jednemu z członków swej 
trupy, zręcznemu adaptatoro
wi różnych sztuk K.L. Giesec
ke. Tak więc tekst „Czaro-

W.A. MOZART - RELIEF POTZA Z 1789 R. E MANUEL SCHIKANEDER, AUTOR LIBRETA 

dziejskiego fletu" jest dziełem 
w sumie trzech autorów, bo i 
Mozart też miał tu swój udział. 
Ponieważ wszyscy trzej byli 
masonami, a tajemnicze prak
tyki wolnomularskie zawsze 
budziły zaciekawienie, wpro
wadzili do opery również ele
menty pewnych ceremonii ma
sońskich, co miało zwabić pu
bliczność. Powstała fantastycz
na baśń w której znalazły się 
i wesoła zabawa ludowa i 
wzruszająca miłość i „demony 
zła" i zaklęcia wtajemniczo
nych" (wreszcie wzniosłe mo
rały o życiu. 

Symboliczna treść tej ~agad
kowej, pełnej zaskakuJący~h 
kontrastów baśni takze 
główne postacie są symbolami 
pod które można podłożyć od
powiednie znaczenia - po
zwala na wydobywanie z tego 
dzieła akcentów etycznych i 
filozoficznych i czyni z „Cza
rodziejskiego fletu" rodzaj mo
ralitetu ukazującego walkę do
bra ze złem, miłości i niena
wiści prawdy i kłamstwa a 
wszy~tko w niezwykłej formie 
artystycznej, w której fantas
tyka przeplata się z .życ~e:n 
realnym, sen z rzeczyw1stosc1ą 
a humor ze wzniosłością . 

Tekst „Czarodziejskiego fle
tu" był zresztą przedmiotem 
najskromniejszych opinii jakie 
sobie można wyobrazić - od 
zarzutów odbierajacych mu 
jakąkolwiek wartość. d~ naj: 
wyższych pochwał. W JedneJ 
z licznych niemieckich roz
praw poświęconych te? oper~e 
autor rozpatruje róznorak1e 
problemy „Czarodziejski~go 
fletu". Oto niektóre rozdziały 
tej pracy: „Czarodziejski flet" 
jako: 

opera polityczna 
opera wolnomularska . . . 
zwiastowanie nowej rehgu 
opera symboliczna 
apoteoza miłości 
opera baśniowa . 
apoteoza myśli humanistycz
nej 
ukoronowanie walki Mozarta 
o niemiecką operę 
narodowa opera austriacka 
Oczywiście każde z wymie-

nionych tu zagadnień jest 
szczegółowo rozpracowane a 

wnioski logicznie uzasadnione 
Wszystko to stało się tak 

ważne i tak istotne - rzecz 
nieprawdopodobna - dzięki 
muzyce Mozarta (na afiszu 
prapremierowym z 30 września 
1791 r. „Czarodziejski flet" za
powiedziany jest jako „wielka 
opera w dwóch aktach Ema
nuela Schikanedera"; nazwi:;
ko Mozarta jako autora muzy
ki figuruje na końcu po naz
wiskach wszystkich wykona w· 
ców). 

Mozart uporządkował i na
dał sens poszczególnym wąt
kom i nie zawsze przylegają. 
cym do siebie sytuacjom. W 
jego prostej. jak zawsze, kh
rownej i jednolitej muzyce, 
znajdziemy różne nastroje, 
symbole, gatunki muzyczne 
uwypuklające i porządkujące 
treściowe i sceniczne sytuacJe. 
W przeciwieństwie do libretta 
muzyka „Czarodziejskiego fle
tu" była zawsze przedmiotem 
zachwytu i podziwu. Mozart 
nadał temu tematowi piętno 
arcydzieła, które uk~zało nowe 
perspektywy rozwoJowe w o
perze niemieckiej. 

Wszyscy romantycy będą pa
trzeć na nie z największym 
nodziwem i czcią . Ryszard 
Wagner napisze: „Nie można 
znaleić dość słów na pochwałę 
tego dzieła. Można powiedzieć , 
że dotąd opera niemiecka nie 
istniała, tym dziełem została 
stworzona. Jakież to czary cu
downe karmiły natchnienie 
Mozarta od najpopularniejszej 
mes111 do najwznioślejszego 
hymnu! Jakaż rozmaitość , ja
kie bogactwo, jakie uczucie!. 
To jest sama istota sztuki, 
zgeszczony zapach k;via.tów 
najpiękniejszych i naJrózno
rodniejszych". 

Mozart skomponował uwer
turę i 21 „numerów" muzycz
nych, które prz~platane .są 
dialogami i kwestiami mów10-
nymi - a więc formę niemiec
kiego „Singspielu". Ale jak te 
„numery". są napisane! Już 
uwertura (stworzona na dwa 
dni przed premierą) wprowa
dza nas w ten dziwny świat 
dźwiękowy najprostszych . po
mysłów podanych w naJbar-



dziej kunsztowny a zarazem 
jakże naturalny sposób. Znaj
dują się tu główne wątki te
matyczne opery, przeprowadzo
ne polifonicznie i oparte o for
mę sonatową, jak nakazywała 
tradycja tych czasów. Nastę
pujące muzyczne sceny to arie, 
duety, tercety, kwartety, kwin
tety, chóry i sceny zbiorowe. 
Każda z tych scen ma swój 
odrębny charakter, swój na
strój, swój typ orkiestry, me
lodykę, fakturę - a więc o
gromna różnorodność, utrzy
mana jednak zawsze w tym 

andanf't2 

samym „mozartowskim" kli
macie. Tę rozmaitość pomy- · 
słów muzycznych wynikają
cych z fantazyjnego libretta 
można by podzielić na kilka 
grup charakteryzujących o
kreślone postaci czy sytuacje 
sceniczne. 

Do pierwszej grupy należą 
sceny związane z postacią Pa
pagena i Papageny - a więc 
ludowe, zabawowe, pełne hu
moru i dowcipu. Melodie opar
te tu są na wątkach ludowych 
z przygrywkami zaczarowane
go fletu, jak np.: 

I 1 1. •~ ~ ..:. +„ - „ + -*--- -#- +_ ::::; -. - -
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czy też: 

tJndan t@ 

a także motywy czarodziejskch dzwonków: 

a/leg to 

Drugą grupę nastroju muzycznego stanowią arie miłosne Ta
rnina i Paminy. Oparte na prostym akompaniamencie melodie 
tych arii pełne są liryzmu i uczucia, jak np, aria Tarnina 
z pierwszego aktu: 

larghetto 
() .. 

Dies Bifdnis ist bw1utitmd scron wie? nochkG>in A.Jgejegr;_ 

-...:___.__;-

czy aria Paminy z aktu drugiego: 

andanfe 



. J?o trzeciej grupy można zaliczyć fragm enty muzyczne ze 
swiata kapłanów i obrzędo:vości religijnej. Wymieńmy tu trzy
krotne fanfary m strumentow dętych (liczba 3 ma w całej ope
rze symboliczne znaczenie): 

adag io 

hymniczną arię Sarastra opartą na „dostojnej" harmonii utrzy-
maną w powolnym tempie. ' 

adagio 

o s; r1s schen ke'ri"r" 

Geist d:.m rie _ 1.'Qfl Pa ar 

·-. -----
oraz chur kapłanów uzupełniający arię: 

Wreszcie ostatnią grupę wątków muzycznych tworzą wyst;:i
pien ia Królowej Nocy symbolizującej „zle siły" . Charakteryzuje 
je dramatyczność ,żywe tempa i „zimne koloratury" - świadec
two zła i przewrotności. Są to zarazem najbardziej popisowe 
i popularne arie sopranów koloraturowych jak np . Kr ólowej 
Nocy z aktu 'pierwszego : 

F, ta iLJiii'n :Ę 
so Sl?i si<; donn ___ _ 

f Utn Hi tii: «~·1 k:t qbcw :;R-trj f 
i aria z drugiego aktu: 

) ! ....---
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Toch_t«>r nim _ _ _ mer mehr 

Prapremiera opery odbyła 
się dnia 30 września 179,l r. 
(dwa miesiące przed śmiercią 
Mozarta) w wiedeńskim tea
trze muzycznym. Dyrygował 
kompozytor. Jeśli przyjęcie 
publiczności na pierwszym 
przedstawieniu nie było entu
zjastyczne, to zainteresowanie 
tą operą rosło z każdym wy
stawieniem. W rok po premie
rze „Czarodziejski flet" osiąg
nął rekordową ilość stu przed
stawień. Mozart, którego naj
większą radością ostatnich dni 
życia było uczestniczenie w 
przedstawieniach ~ już tego 
nie dożył. 

W następnym roku opera 
wystawiona była z powodze
niem przez teatr w Pradze a 
w trzy lata później w reżyse
rii Goethego w Weimarze. Od
tąd „Czarodziejski flet" stał się 
jedną z najbardziej lubianych 
i najczęściej wystawianych 

oper. Także na scenach pol
skich zjawia się rychło, bo już 
w 1/793; w oryginalnej wersji 
językowej ogląda „Czarodziej
ski flet" Warszawa a w 1802 w 
wersji polskiej - przekładu 
dokonał Wojciech Bogusław
ski. 

W Operze Sląskiej arcydzie
ło Mozarta doczekało się 
pierwszej premiery w 1.954, a 
realizacja ta będąca dziełem 
Bolesława Fotygi Folańskiego 
(inscenizacja i reżyseria), Wło
dzimierza Ormickiego (kierow
nictwo muzyczne) i Stanisława 
Jarockiego (scenografia) uzna
na została za wydarzenie ar
tystyczne w skali ogólnopol
skiej. Spektakl ten utrzymy
wał się w repertuarze do 1971 
roku i został zaprezentowany 
blisko 200 razy dla ponad 100 
tysięcy widzów. 

JOZEF SWIDER 



DW1E INSCENIZACJI: 
. Lata dyrekcji Włodzimierza Ormickiego, muzyka wytrawnego 
i gruntownego znawcy opery zaznaczyły się awoma wyrazisty
mi nurtami repertuarowymi: wprvwaaził na bytomską scenę 
wie~e meznanych lub zap,?mmanych dzieł twórców polskkh 
(m:m. „Zaczarowan~. ~olo Gablenza, „Bolesława Smiałego" 
.~ozyckiego, „łiagith ::>zymanowsiuego, „cyranv de Bergerac" 
1 waraowsk:1ego) a także konsekwentnie prezentował twórczo~ć 
ulubionego l\110zarta. ;:,e7ię prem.ier jego dzieł w tamtych la
tach otwiera właśm~ „CzarodzieJsk:i 1let" {1!:154), następnie do
:zekały s~~ reahzacJi - „U~rowadzenie z seraJu" (1900), „Cos,i 
fan tutte (1957) „wesele .rigara" tl!:!59J, toteż Opera .:Sląska 
dysponowała w owym c~asie liczącym kilka tytułow blokiem 
~oz~rtowsk:im, przykładaJąc do każaej realizacJi wielką uwagę. 
la.k~e nastęvca i:a stanowisku .szeia ar.tystycz.nego Opery Slą
sk1eJ,. :r-.apoleon .::>iess, oka~ał . się wielbicielem twórczosci ope
roweJ Mozarta i w okresie Jego kaaencji Mozart był niemal 
stale obecny w .repertuarze bytomskiej sceny, poczynając od 
znakorruteJ premiery „D~n Juana". 

Pier:wsza realizacJa „Czarodziejskiiego fletu" spotkała się ze 
szczegol.ną aprobatą zarówno krytyki i publicznosci, poprzedzo
na seną wywiadów, zapowiedzi prasowych i fotoreportaży 
z prób, co. wytworzyło klimat wielkiego wydarzenia artystycz
nego potwierdzonego zresztą w dniu pamiętnej premiery 12 
czerwca 1954 roku. St~ranny dobór realizatorów, wyśmienity 
skład solistów, 1mponuJąca jak na warunki bytomskiej sceny 
wystawa... Włodzimierz Ormitki, który przygotował spektakl 
pod . ~zględ~m muzycznym, powierzył opracowanie scenografii 
artys.cie teJ miary .co .stanisła".' Jarocki, zaś reżyserię Bolesła
wo.w: Fotygo-Fol~~skiemu, ktory tak chlubnie zapisał się w 
dzieJach bytomskieJ sceny (będzie to już niestety ostatnia reali
zacja zmarłego w końcu 1954 roku artysty). 

W spektaklu premierowym wystąpili: Antoni Majak (Sara
stro), B~gdan Paprocki (Tarnino), Klemens Chrabelski (Arcy
kapłan i Rycerz II), Romuald Spychalski (Kapłan), Natalia 
S~okowacka (Królowa Nocy!, Pola Bukietyńska (Pamina), Irena 
Ligocka (Dama I), . Olga Didur (Dama II), Zofia Wojciechow
ska (Dama III), Wiera Grabowska (Chłopiec I), Roma Woliń
sk<l: (Chłopiec II), Tatiana Mazurkiewicz tChłopiec III) Tadeusz 
Sw1echowicz (Papageno), Olga Szamborowska (Papagena) Fran
ciszek Warecki (Monostatos), Edward Kluczka (Rycerz 1) Wło-
dzimierz Dynysenko (Rycerz II). ' 
. ~ ocen wielu, akcentujących znakomity poziom wokalny, 
swietne przygo~.owanie muzycz~e i reżysemę, zacytujemy frag
ment z recenzJi M. Józefa Michałowskiego, który stwierdził: 
„Porwano się ( ... ) na dzieło, którego trudności techniczne od
stręczają wiele nowoczesnych, doskonale wyposażonych scen 
do wystawienia go i - wystawiono z nadzwyczajną sprawnoś
cią i z dużym efektem artystycznym ( ... ). Artystyczna wizja 
ukazująca się w I akcie Królowej Nocy, taniec zwierząt, pełna 
przepychu scena końcowa I aktu z wjeżdżającym na rydwame 
z lwim zaprzęgiem Sarastrem, efekty sceniczne w próbie ognia 
i wody i końcowa apoteoza w świątyni słońca · - to obrazy, 
które bywalcom operowym z pewnością pozostaną w pamięci 
przez długie lata". I tak się stało. Choć „Czarodziejski flet" 
prezentowany był wyłącznie na scenie bytomskiej, przez lat 
p~n~d 20 trwał w repertuarze by doczekać się 175 przedsta
w1en . 

. Do realiza:ji „Czarodziejskiego fletu" Opera Sląska przystą
pił~. ;ponow1:11e w roku 1981. Pamięć i oceny pierwszej insceni
zaCJI zobowiązały do szczególnie starannego przygotowania tego 

dzieła , toteż Napoleon Siess, kierownik muzyczny drugiego 
„Czarodziejskiego fletu" na bytomskiej scenie zaprosił do współ
realizacji artystów tej miary, co Olga Lipińska która wcześ
niej zapisała się w Operze Sląskiej tak pysznymi spektakla
mi jak „Cosi fan tutte" i „Don Pasquale" oraz Marian Koło
~ziej,. jeden z najwybitniejszych scenografów polskich powo
JenneJ doby. W tym doborowym gronie znalazł się również 
choreograf Henryk Konwiński, od znakomitej realizacji 
„Fausta" w 1971 ~oku stale współtworzący oblicze art;vstyczne 
naszego teatru. Niestety czas roku 1981 nie sprzyjał koncen
t~acj~ '.lrty~tycznej, toteż rytm prób był stale zakłócany n::ipię
ciam1 mneJ natury .. Tak więc w trakcie pracy nad tvm skom
plikowanym, jakże trudnym w realizacji dziełem, ciężka choro
ba wyłączyła z prób Napoleona Siessa .i Jcierownictwo muzyczne 
całości przejął Antoni Duda. pod batutą którego odbyła się 
premiera w dniu 24 października 1981 roku. 

W spektaklu premierowym wystąpili: Leonard Katarzyński 
(Sarastro), Henryk Grychnik (Tarnino). Romuald Tesarnwicz 
(Arcykapłan), Rvszard Wojtaszewski (Kapłan), Izabella Jasiń
ska-Buszewicz fKrólowa Nocy), Gabriela Czerner (Pamina). Ta
óeusz Fiszek (Papa.e:eno). Jadwi11:a Papiernik (Papagena) Wł0-
dzimierz Wałcerz (Monostatos), Krystym1 Neumann (Dama I) , 
Mari;i Pawlus-Duda (Dama U), Halina Korner (Dama III). Fe
li~s Widera (Rycerz I). Andrzej Piernik <Rycerz II). Grażvna 
Dąbrowska (Chłopiec I), Aniela Ziob (Chłopiec II) Wiesława 
Oramus (Chłopiec III). ' 

Nowa inscenizacja urzekala lekkością i wdziękiem oraz poe
tycka urodą wspaniale skomponowanych scen a iuż wartością 
samoistna były dekoracje i k nstiumv - dzieło Mariana Koło
dzieja. Niestetv. liczne perypetie kadrowe, którvmi naznaczone 
bvły następne Iata , stały się przyczyna demontażu obsad a nie
łatwo w spektakl tak precyzviny i scenicznie wvmuskany 
wnrnwadzić nowvch solistów. którzy nie prz<>~zli intensvwnel!'1 
rvklu orób. Toteż ten planowany na długo „Czarodziejski flet" 
dnr.zekał sie tylko 21 przP-Ostawień . 

Dn podjecia nowej realiz::icii tegn dzieła w ksztakie insceni
zacyjnym nadanym przez Olgę Lioińską i M;iriana Knłndzieia. 
Ooera Sfa ~ka Pr7vsteoowała nd kilk11 sezonów .niestety. lecz 
z;iwsze cnś stawało na przE'szkodzie. Tak więc dopiero teraz 
.. Czarodziejski flet" doczekał !':ie nrzvwrórenia cl 0 repertuaru 
w niemal całkowide nowei obs'łdzie (podwóinej i potróinej 
pnpr.ze1tólnvch p;irtii) , ond nowvm kiPr,.,wnictwem mu?vcznvm 
- Tarleusza Serafina oraz w reżyserii choreografii Henryka 
Konwińskie.e:o. T.K. 

~cen" zbiorowa z premlerv 12 VI. 1954. 
Na pierwszym planie: Pamlna - P. Bukletyńska, !Oarastro - A Majak 



PAMINA 'I AMINO 

AKT I, TREŚĆ LIBRETTA 
ODSŁONA 1. Mlody książę Tarnino, oddaliwszy się podczas ło
wów od swych towarzyszy, zabląkal się w dzikiej górskiej oko
licy, nie wiedząc, że znalazł się na terytorium państwa Królowej 
Nocy. Nagle rzuca się na mlodzieńca potworny wąż; Tarnino 
ucieka, jednak siły opuszczają go coraz bardziej, wreszcie pada 
zemdlony. Ratuje go pojawienie się trzech dam dworu Królowej 
Nocy. Zabiwszy węża, śpieszą one do swej pani, aby jej donieść 
o pojawieniu się Tarnina. Ocknąwszy się z omdlenia, mlody ksią
żę nie spostrzega już swych wybawicielek, spotyka natomiast 
osobliwą postać ludzką, calą pokrytą piórami. Jest to Papageno, 
nadworny ptasznik Królowej Nocy, wielki spryciarz, ale i wielki 
tchórz udający bohatera (arietta: Der Vogelfiinger bin 
ich ja). Przyjmuje on z godnością podziękowania Tarnina, który 
przypuszcza, że to Papageno wyratowal go z opresji. Za klam
stwo jednak wnet spotyka Papagena zaslużona kara w postaci.„ 
potężnej kłódki, którą mu na usta zakladają powracające wlaś
nie trzy damy. Ukazują one Tarninowi portret córki Królowej 
Nocy, księżniczki Pminy. Po chwili zjawia się przed Taminem 
sama Królowa Nocy, która blaga go (aria: O zittre nicht), by ra
towal Paminę uwięzioną jakoby przez zlego czarodzieja Sarastra. 
W nagrodę Królowa obiecuje Tarninowi rękę Paminy. Książę 
przystaje z ochotą, zwłaszcza, że obraz pięknej księżniczki za
padł mu już glęboko w serce (aria: Dies Bildnis ist bezaubernd 
schon). Na rozkaz Króiowej Nocy trzy damy wręczają Tarninowi 
czarodziejski flet, mający go bronić przed niebezpieczeństwami, 

i poteca]ą iść w śtad za trzema chłopcami, którzy mu wska.±ą 
drogę do siedziby Sarastra. Towarzyszem Tarnina w wędrówce 
ma być ptasznik Papageno, który również otrzymał na drogę dar 
w postaci czarodziejskich dzwonków. 
ODSŁONA 2. Po długiej i uciążliwej wędrówce Tarnino i PaPa
geno dotarli w pobliże świątyni boga Słońca - Ozyrysa. Tu 
właśnie znajduje się Pamina, której z rozkazu Sarastra strzeże 
Murzyn Monostatos, prześladujący Paminę swymi natrętnymi 
zalotami. Wlaśnie przed chwilą udaremnił on próbę ucieczki mło
dej dziewczyny, Tymczasem przemyślny Papageno zdołał pod
stępem wślizgnąć się do świątyni i spłoszywszy tchórzliwego Mo
nostatosa, uprowadza Paminę. 
ODSŁONA 3. Tarnino, prowadzony przez trzech chlopców, pró
buje wejść do świątyni, jednak wychodzący ze środkowej bra
my stary kapłan wyjaśnia, że tylko wtedy będzie mógł przekro
czyć jej progi, gdy go przyjazna dłoń tam wprowadzi. Tarnino 
postanawia oczekiwać na dalszy rozwój wypadków w pobliskim 
gaju, gdzie też ku jego radości pojawi się niebawem Pamina 
z Papagenem. Po chwili jednak wpada do gaju ścigający Pa
minę i Papagena Monostatos; Papageno puszcza w ruch swe cza
rodziejskie dzwonki - dźwięk ich zmusza Murzyna do nieprzer
wanego tańca. Zjawia się Sarastro - nie zly czarodziej, jak go 
przedstawiła Tarninowi Królowa Nocy, lecz potężny i dobrotliwy 
arcykapłan świątyni .Słońca, będące3 zarazem swiątynią wiedzy 
i poznania. Poleca on surowo ukarać Monostatosa, Tarninowi zaś 
oświadcza, że chcąc zdobyć Paminę, przejść musi przez szereg 
ciężkich prób. 

A KT. II 

ODSŁONA 1. Na uroczystym zuromadzeniu kaplanów Slonecz
nego Kręgu Sarastro wy3aśnia motywy swego postępowania 
(aria: O Isis und Osiris). Pamina jest przeznaczona z woli bogów 
na malżonkę księcia Tarnina, on jednak spełnić musi stawiane 
mu warunki, aby wraz z ręką ukochanej dostąpić zaszczytu 
wtajemniczenia i w gronie wybranych zasiąść w świątyni wie
dzy. 
ODSŁONA 2. Tarnino zgłasza towarzyszącemu mu kapłanowi go
towość do wszelkich ofiar i poświęceń dla ukochanej Paminy. 
Gorzej jest z Papagenem - nie zdradza on zbytniego entuzja
zmu dla planów Sarastra, pobudza go dopiero widok bliźniaczo 
podobnej doń Papageny, k~óra ma być dlań nagrodą za mężne 
poddanie się próbom. Pierwszą jest próba milczenia, którą Ta
rnino przechodzi zwycięsko. 
ODSŁONA 3. Monostatos skrada się ku śplącej w ogrodzie Pa
minie, chcąc ją pocałować. Ploszy go jednak pojawienie się Kró
lowej Nocy, która w calym swym zlowrogim -majestacie staje 
przed Paminą. To ona, a nie Sarastro, jest przedstawicielką 
zlych, ciemnych potęg, Ządna zemsty, chcąc zniweczyć swego 
wroga, podaje Paminie sztylet i grozi, że przeklnie ją i odtrąci 
na zawsze, jeżeli Pamina sztyletem tym nie zabije Sarastra i nie 
odbierze mu tajemniczego znaku „Siedmiokrotnego Kręgu Sło_ń
ca" (aria: Der Holle Rache). Pamina jest zrozpaczona. W porę z3a
wia się Sarastro i pociesza płaczącą, tłumacząc jej, iż do tych 
świętych przybytków, w których on króluje, zemsta ani zdrada 
nie mają przystępu - panują tu tylko uczucia przyjaźni i bra
terstwa (aria: In diesen heil'gen Hallen). 
ODSŁONA 4. Tarnino mężnie dochowuje nakazu milczenia na
wet wobec Paminy mimo, że ta, zdziwiona i zrozpaczona jego 
zachowaniem, opus;cza go w końcu, przekonana, że mlodzieniec 
przestał ją kochać (aria: Ach, ich fiihl's). Natomiast niepopraw
ny Papageno gawędzi w najlepsze z jakąś starą kobietą, która 
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w końcu okazuje się„. Papageną. Gromy i błyskawice przypomi
nają lekkomyślnemu ptasznikowi o przyjętym zobowiązaniu. 
ODSŁONA 5. Tarnino i Pamina muszą z kolei przejść próbę po
żegnania na wieczną pozornie rozłąkę, Tymczasem Papageno 
znów spotyka swą Papagenę w postaci pomarszczonej staruszki. 
ODSŁONA 6. Na pól obłąkana z rozpaczy Pamina, przeświadczo
na o obojętności ukochanego, pragnie już zabić się otrzymanym 
od matki sztyletem. Ocalają ją trzej chłopcy towarzyszący 'l'a
minowi. 
ODSŁONA 7. Dwaj zbrojni mężowie prowadzą Tarnina ku „bra
mie strachu", którą młodzieniec odważnie przekracza. Oboje 
z Paminą przechodzą teraz, chronieni dźwiękami czarodziejskie
go fletu, „próbę ognia i wody", która przywraca młodej dziew
czynie spokój i równowagę umysłu i otwiera przed obojgiem 
wstęp do świątyni poznania. 
ODSŁONA 8. Papageno daremnie szuka wokół swej Papageny. 
Zrozpaczony, chce się już powiesić na najbliższym drzewiek gdy 
trzej chłopcy przypominają mu o czarodziejskich dzwon ach.. 
Dźwięk dzwonków istotnie wnet przywołuje zaginioną. Oboje 
oddają się słodkim marzeniom o szczęściu małżeńskim i licz
nym potomstwie ..• 
ODSŁONA 9. Królowa Nocy wraz z trzema damami, prowadzo
na przez zdradzieckiego Monostatosa, usiłuje podstępem wedrzeć 
się do świątyni, by obalić potęgę Sarastra. Już trzy damy i Mo
nostatos oddają jej hold jako przyszłej władczyni, Lecz oto gro
my i błyskawice odrzucają ich na powrót „w ciemności zew
nętrzne". 

ODSŁONA 10. W pełni blasku świątyni Słońca Sarastro uro
czyście przyjmuje Tarnina i Paminę do dostojnego kręgu wta
jemniczonych. Piękno i mądrość będą im odtąd zawsze towa
rzyszyć na dalszej, wspólnej drodze życia. 

Z przewodnika operowego JÓZEF A KAŃSKIEGO 
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