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Missa in Dis „Die Zauberflöte”
z dawnego rökopisu koĈcioäa Ĉw. Mikoäaja w Bielsku-Biaäej.
Dzieäo Mozarta czy mistyfikacja?
Missa in Dis “Die Zauberflöte” from the old manuscript
in St. Nicholas Church in Bielsko-Biaäa.
Mozart’s piece or a hoax?

W zbiorze dawnych muzykaliów koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku-Biaáej
(dawniej Bielsku) – Ğwiątyni o dáugiej i bardzo interesującej tradycji muzycznej,
gdzie w XVIII i XIX wieku dziaáaáa wokalno-instrumentalna kapela1 – zachowaá
siĊ unikatowy przekaz rĊkopiĞmienny dzieáa sygnowanego nazwiskiem Mozarta.
Jest to zupeánie dotąd nieznana Missa in Dis. Pierwszą o niej informacjĊ podaáa
w 1998 roku Jadwiga JasiĔska w swojej dysertacji2, a w 2010 roku zamieĞciáa
Zob. J. JasiĔska, Tradycje muzyczne koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku-Biaáej. 1800-1945, t. 1-2,
praca doktorska, Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998. Ze
zbiorów muzycznych koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku-Biaáej opublikowano dotychczas nastĊpujące
pozycje: V. C. Czajanek, Dwa utwory religijne na chór i orkiestrĊ. Os justi. Ach, die Stunde, wyd.
J. i T. JasiĔscy, Lublin 2009, ss. 48; Abbé M. Stadler, Miserere, wyd. T. JasiĔski, „Liturgia Sacra.
Liturgia – Musica – Ars” 18: 2012 nr 2, s. 641-653; F. Schoen, nieznany kompozytor z pierwszej
poáowy XIX wieku, Ofertorium O Benigne alme Deus i trzy graduaáy, wyd. T. JasiĔski, Lublin
2012, ss. 84; F. Schoen, nieznany kompozytor z pierwszej poáowy XIX wieku, Requiem in mortem
Auctoris, wyd. T. JasiĔski, Lublin 2013, ss. 84.
2
JasiĔska, op. cit., t. 1, s. 98-99; t. 2, s. 134.
1
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nową o niej notĊ w artykule poĞwiĊconym bielskiej kolekcji muzykaliów3. Utwór
ten opublikowaáem w lubelskim Wydawnictwie Muzycznym POLIHYMNIA
w bieĪącym roku, doáączając do partytury facsimile caáego rĊkopisu, zwiĊzáe
uwagi analityczne oraz doĞü obszerny wstĊp4.
Msza nie ¿guruje w Īadnym z dziaáów katalogu Ludwiga Köchla, nie udaáo
mi siĊ takĪe odnaleĨü jakiegokolwiek jej Ğladu w rozmaitych innych katalogach
muzycznych, spisach inwentarzowych, tytuáach bibliogra¿cznych i dostĊpnych
pozycjach literatury muzykologicznej. Przed uznaniem Missa in Dis za kompozycjĊ Wolfganga Amadeusa Mozarta powstrzymuje oczywiĞcie caáa skomplikowana
historia wielorakich niejasnoĞci związanych z róĪnymi dzieáami, które w dalszej
i bliĪszej przeszáoĞci áączono z nazwiskiem kompozytora; bo ileĪ byáo mylnych
atrybucji, báĊdów wynikających z odmiennego sygnowania tych samych utworów
w róĪnych przekazach, rozmaitych pomyáek, nieporozumieĔ, by wspomnieü choüby XIX-wieczne edycje mszy publikowanych pod nazwiskiem Mozarta, które okazaáy siĊ potem kompozycjami Franza Xavera Süssmayra, Franza Gleissnera czy
Carla Zulehnera5. Niewątpliwie wszystko to kaĪe zachowaü najdalej idącą rezerwĊ
wobec omawianego znaleziska.
PamiĊtając o rozlicznych niepewnoĞciach w kwestii autorstwa utworów opatrzonych w dawnych manuskryptach i drukach nazwiskiem Mozarta, dáuĪszy
czas miaáem wątpliwoĞci, czy nie lepiej powstrzymaü siĊ od publikacji dzieáa
oczekującego dopiero naukowej wery¿kacji i prowadziü gruntowne badania aĪ
do de¿nitywnego wyjaĞnienia zagadki. Nie w tym jednak przypadku. Mamy bowiem przed sobą tak intrygujący i tak zjawiskowy fenomen, Īe udostĊpnienie go
szerszemu gronu wydaáo mi siĊ obowiązkiem, po czĊĞci niezaleĪnie nawet od
sprawy autorstwa. Missa in Dis jest mianowicie – to rzecz bez precedensu – kompozycją w caáoĞci opartą na substancji opery Die ZauberÀöte. àaciĔska kompozycja liturgiczna rozbrzmiewająca dĨwiĊkami masoĔskiego singspielu! Sytuacja
niezwykáa, zdumiewająca – i dodatkowo potĊgująca pytanie o autora dzieáa.

J. JasiĔska, Dawne muzykalia koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku-Biaáej, „Annales Universitatis
Mariae Curie-Skáodowska. Artes” VIII/2 2010, s. 117.
4
Zob. Missa in Dis „Die ZauberÀöte”. Nieznane dzieáo sygnowane nazwiskiem Mozarta.
Partytura, facsimile rĊkopisu, wyd. T. JasiĔski, Lublin 2014, ss. 229.
5
Por. D. Idaszak, RĊkopisy i pierwodruki kompozycji W. A. Mozarta w polskich archiwach
koĞcielnych, „Muzyka” 1991, nr 4, s. 87-88. O skali i záoĪonoĞci problemu autentycznoĞci dzieá
Wolfganga Amadeusza Mozarta Ğwiadczy m.in. rozlegáa bibliogra¿a prac poĞwiĊconych temu
zagadnieniu. Por. I. Poniatowska, Mozart Wolfgang Amadeus, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM.
CzĊĞü biogra¿czna, red. E. DziĊbowska, t. 6, Kraków 2000, s. 429-430.
3
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ZechcĊ tedy – tu w formie artykuáu – powtórzyü wiĊkszą czĊĞü tekstu pomieszczonego we wstĊpie do premierowej edycji Missa in Dis6, poszerzając ją
o dwie nowe glosy.

I
RĊkopis zawierający Missa in Dis staá siĊ wáasnoĞcią bielskiego koĞcioáa
Ğw. Mikoáaja najpóĨniej w 1819 roku. Dokumentuje to koĞcielno-para¿alny inwentarz, jaki wówczas sporządziá proboszcz para¿i Ğw. Mikoáaja w Bielsku, ks.
Joseph Alois Dostal7. W inwentarzu tym wyszczególnione zostaáy dwa dziaáy
muzyczne: Das Musikalienchor der Kirche gehörigen musikalische Instrumenta
[Muzykalny chór naleĪących do koĞcioáa instrumentów muzycznych] oraz An
Musikalien [W muzykaliach]8. W wykazie muzykaliów, obejmującym 23 numerowane pozycje rĊkopiĞmienne i drukowane, dziĞ po czĊĞci ocalaáe, po czĊĞci zaginione, pod numerem 11 widnieje wpis: „Missa in Eb Canto Alto Tenore et Basso
etc etc Authore Mozart – beygeschaft von H. Johann Czerna”9. PoniewaĪ No:
11 znaczy kartĊ tytuáową ocalaáego dziĞ manuskryptu, wiadomo, Īe to wáaĞnie
Zob. Missa in Dis „Die ZauberÀöte”…, s. 5-18.
Ks. Joseph Alois Dostal byá proboszczem koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku w latach 1813-1828. Por. JasiĔska, Tradycje muzyczne…, t. 1, s. 28, passim; J. Londzin, Historja Generalnego
Wikarjatu w Cieszynie, Cieszyn 1926, s. 15, 20.
8
J. A. Dostal, Kirchen- und Pfarr-Inventarium Der Herzoglichen Stadt Bielitz im Bielitzer
Fürstenthum Teschner Kreises Verfaȕt von Joseph Alois Dostal Consistorialrats Erzpriesten und
Stadtpfarren alleda im Jahre 1819, rĊkopis, Archiwum para¿alne koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku-Biaáej.
9
Ibid., folio 6. Pozycja ta bĊdzie powtórzona pod tym samym numerem w póĨniejszym inwentarzu
para¿i Ğw. Mikoáaja, jaki sporządziá w 1835 roku ks. Mateusz Opolski (Mattheus Oppolsky),
proboszcz bielskiej para¿i w latach 1828-1850 (zob. JasiĔska, Tradycje muzyczne…, t. 1, s. 28-30,
passim; Londzin, op. cit., s. 14-21). W dziale Kirchen Instrumente und Musikalien, obejmującym
nieco wiĊcej, bo 36 rĊkopiĞmiennych i drukowanych pozycji, widzimy u Opolskiego bliĨniaczą
notkĊ: „11tens Missa in Eb Canto, Alto, Tenore et Basso etc etc Authore Mozart; beigeschaft vom
H: Johann Czerna.” M. Oppolsky, Inventarium der Pfarrei Bielitz und der dazu gehörigen Kirchen,
1835, s. 37, rĊkopis, Archiwum para¿alne koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku-Biaáej. Dodajmy tu dla
jasnoĞci, Īe w obu inwentarzach brak jest konsekwencji w opisywaniu poszczególnych pozycji
repertuarowych. W niektórych przypadkach tytuáowi kompozycji towarzyszą detaliczne wypisy
caáego aparatu wykonawczego, w innych natomiast – i dotyczy to takĪe Missa in Dis – jedynie
kilka pierwszych wymienionych na karcie tytuáowej gáosów.
W póĨniejszych czasach manuskrypt zawierający Missa in Dis – podobnie jak pozostaáe
rĊkopiĞmienne i drukowane muzykalia koĞcioáa Ğw. Mikoáaja – byá pod opieką dziaáającego przy
bielskiej Ğwiątyni Katholischer Kirchenmusik Verein in Bielitz [Katolickie Stowarzyszenie Muzyki
KoĞcielnej w Bielsku], czego Ğladem są pieczĊcie „Katholischer Kirchenmusik Verein in Bielitz”
(lub „Katholischer Kirchemusik Verein in Bielsko”) odciĞniĊte na wszystkich naleĪących do tego
stowarzyszenia rĊkopisach i drukach muzycznych. Por. JasiĔska, Tradycje muzyczne…, t. 1, s. 133-137.
6
7
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ten egzemplarz zarejestrowany zostaá we wspomnianym inwentarzu i najpóĨniej
w 1819 roku staá siĊ wáasnoĞcią bielskiej Ğwiątyni. Przy pierwszej pozycji spisu
muzykaliów w inwentarzu Dostala – a stanowi ją Messe Es-dur autorstwa Ambrosa Riedera – odnotowane jest, Īe zakupiona zostaáa ona przez koĞcióá 3 lutego
1816 roku („den 3te Februar 816 von der Kirche beygeschaft”)10. Przy wszystkich
kolejnych pozycjach brak dat. MoĪna wiĊc zaáoĪyü, Īe pozostaáe manuskrypty i druki wyszczególnione w inwentarzu znalazáy siĊ pod pieczą koĞcioáa Ğw.
Mikoáaja nie wczeĞniej niĪ w 1816 roku, a zatem czas pozyskania Missa in Dis
naleĪaáoby hipotetycznie wyznaczyü na okres 1816-1819. Dostal odnotowaá takĪe, iĪ o Missa in Eb Mozarta (synonim tonacji in Dis11) wystaraá siĊ niejaki Johann Czerna; „beygeschaft von […]” naleĪy tu táumaczyü jako „zakupiona przez
[…]”, tak samo jak przy wielu podobnych adnotacjach („beigeschaft von […]”,
„angeschaft von […]”, „geschaft von […]” itp.) naniesionych na innych rĊkopisach i starodrukach bielskiego zbioru12. Johann Czerna – bliĪej nieznana nam
postaü – byá w jakiĞ sposób związany z koĞcioáem Ğw. Mikoáaja oraz z dziaáającą
przy nim szkoáą katolicką, bo wymienia go jako darczyĔcĊ na rzecz tej placówki
jeden z zachowanych rĊkopiĞmiennych dokumentów koĞcielnych13. Wedáug tego
zapisu w 1822 roku Czerna – obok kilkunastu innych, najpewniej w wiĊkszoĞci
majĊtnych osób (m.in. burmistrza, radcy magistratu, syndyka, mistrza kuĞnier10
Dostal, op. cit., folio 6. Starodruk ten zachowaá siĊ do naszych czasów. Zob. JasiĔska, Dawne
muzykalia…, s. 121-122.
11
W XVIII i w pierwszych dekadach XIX wieku tonacja Es-dur bywaáa okreĞlana teĪ jako
in Dis (lub ex Dis, mimo bemoli przy kluczu), a dokumentują to tytuáy dzieá (m.in. symfonii,
koncertów, sonat, mszy, litanii, motetów) autorstwa wielu ówczesnych kompozytorów z róĪnych
krajów. Por. m.in.: Catalogus Artis Musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis Musicae
Antiquioris Catalogorum Series,vol. I/1: Domus Leuretana Pragensis, wyd. O. Pulkert, Praga –
Bratysáawa 1973, passim; Catalogus Artis Musicae in Bohemia et Moravia Cultae. Artis Musicae
Antiquioris Catalogorum Series, vol. III: Collectio Ecclesiae BĜeznicensis, wyd. J. Pešková, Praga
1982, passim; Catalogus Artis Musicae in Bohemia et Moravia Cultae, vol. IV/1-2: Ecclesia
Metropolitana Pragensis. Catalogus Collectionis Operum Artis Musicae, wyd. J. Štefan, Praga
1983-1985, passim; T. Maciejewski, Papiery muzyczne po kapeli klasztoru Panien Benedyktynek
w Staniątkach, Warszawa 1984, passim; D. Idaszak, Grodzisk Wielkopolski. Katalog tematyczny
muzykaliów, Kraków 1993, passim; páyty CD – m.in. Jasnogórska Muzyka Dawna. Musica
Claromontana, vol. 11, Musicon 2004; Jasnogórska Muzyka Dawna. Musica Claromontan,vol.
38/1-2, Musicon 2011.
12
Por. JasiĔska, Tradycje muzyczne…, t. 1, s. 70-72. W inskrypcjach tych odnotowujemy
obocznoĞci pisowni: „beigeschaft” (wzglĊdnie „beygeschaft”) lub „beigeschafft” (wzglĊdnie
„beygeschafft”),” angeschaft” lub „angeschafft”, „geschaft” lub „geschafft” itp.
13
Hauptschule. Historische Acten über Errichtung der Hauptschule […] Ausstelung eines
Regenschori, rĊkopis, fascykuá luĨnych dokumentów zebranych w jednej teczce; tu mowa
o czterostronicowym folio Empfang, niedatowanym (prawdopodobnie 1822), rejestrującym
wydatki i przychody z lat 1819-1822, Archiwum para¿alne koĞcioáa Ğw. Mikoáaja w Bielsku-Biaáej.
Na temat muzycznej aktywnoĞci przykoĞcielnej szkoáy i jej nauczycieli zob. JasiĔska, Tradycje
muzyczne…, t. 1, s. 78, passim.
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stwa14) – miaá jakiĞ udziaá w ¿nansowaniu przykoĞcielnej szkoáy; niestety, przy
jego nazwisku nie odnotowano ani profesji, ani zajmowanego stanowiska. Nota
z inwentarza „beygeschaft von H[errn] Johann Czerna” pozwala przypuszczaü,
Īe rĊkopis nie powstaá raczej w Ğrodowisku koĞcioáa Ğw. Mikoáaja, lecz zostaá
pozyskany z zewnątrz, zapewne spoza Bielska. Dalsze informacje, choü nader
niepeáne, przynosi karta tytuáowa rĊkopisu:
Missa in Dis | a | Canto Alto Tenore et Basso. | Violino Primo et Secundo. | Clarinetto Primo et Secundo. | Cornu Primo et Secundo. | Flauto
Primo Solo | Flauto Piccol: TertzÀöte | Fagotto Solo. | Clarino Principali
| Alto Viola. [przekreĞlone] | Clarinetto 3tio ad Agnus | Tympano | con | Organa | Author Mozart. | Johann Czerna | Fried: Rossmanith [przekreĞlone]
| Ludimagister [przekreĞlone].

Znajdujemy tu potwierdzenie faktu, Īe rĊkopis naleĪaá do Johanna Czerny.
A ĞciĞlej: to wáaĞnie nota z inwentarza Dostala wyjaĞnia nam, iĪ Czerna wszedá
w jego posiadanie, samo bowiem usytuowanie jego imienia i nazwiska po prawej stronie karty tytuáowej rĊkopisu nie stanowi jeszcze wystarczająco jasnej
informacji i mogáoby byü rozmaicie zinterpretowane. PrzekreĞlenie inskrypcji
„Fried: Rossmanith | Ludimagister” wiąĪe siĊ najpewniej z usuniĊciem nazwiska
poprzedniego wáaĞciciela i/lub kopisty rĊkopisu, którym byá Fried. [Friedrich?]
Rossmanith. Z dopisku „Ludimagister” wiemy, iĪ ów Rossmanith byá nauczycielem, co sugerowaáoby, Īe droga rĊkopisu wiązaáa siĊ z krĊgiem szkolnych
nauczycieli, w XVIII- i XIX-wiecznym Bielsku bardzo mocno skądinąd związanych ze Ğrodowiskiem koĞcioáa Ğw. Mikoáaja i jego muzyczną aktywnoĞcią15.
Sam Rossmanith nie jest jednakĪe wymieniany w zachowanych Ĩródáach i dokumentach dotyczących bielskiej szkoáy i koĞcioáa Ğw. Mikoáaja16, co przemawiaáoby za tym, iĪ dziaáaá on raczej w innym oĞrodku. JeĞli upatrujemy dolnej granicy
pozyskania rĊkopisu przez koĞcióá Ğw. Mikoáaja w roku 1816, to fakt, iĪ przed
Johannem Czerną miaá on jeszcze innego wáaĞciciela, pozwala przypuszczaü, Īe
manuskrypt powstaá jeszcze jakiĞ czas wczeĞniej, przed 1816 rokiem, nim tra¿á
do bielskiej fary.

Niektórzy z wyszczególnionych we wskazanym dokumencie darczyĔców ¿gurują
w inwentarzach Józefa Alojzego Dostala i Mateusza Opolskiego jako o¿arodawcy muzykaliów.
Por. Dostal, op. cit.; Oppolsky, op. cit.
15
Nauczyciele bielskiej szkoáy przykoĞcielnej bywali m.in. skryptorami i wáaĞcicielami
muzykaliów, fundatorami druków muzycznych. Por. JasiĔska, Tradycje muzyczne…, t. 1, s. 78-79,
passim.
16
Por. ibid., s. 36-46.
14
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RĊkopis skáada siĊ z piĊtnastu kart gáosowych – oĞmiu czterostronicowych
foli i siedmiu kart pojedynczych – oraz papierowej obwoluty z kartą tytuáową na
wierzchniej stronie (zob. il. 1). CaáoĞü obejmuje 58 stron, wliczając w to karty
obwoluty i strony niezapisane. Nazwy gáosów na kartach gáosowych zasadniczo
pokrywają siĊ z tymi na karcie tytuáowej, jedynie zamiast Flauto Primo Solo
z karty tytuáowej na karcie gáosowej widnieje Flauto Solo (bez dookreĞlenia Primo), przy instrumentach transponowanych zaĞ podane są dodatkowo ich stroje,
do czego dochodzą jeszcze drobne dyferencje w pisowni (np. zamiast Flauto Piccol: TertzÀöte z karty tytuáowej na karcie gáosowej widnieje Flauto piccol tertz).
Dyspozycja wykonawcza wedáug kart gáosowych – uporządkowana w kolejnoĞci
przyjĊtej w inskrypcji karty tytuáowej – przedstawia siĊ nastĊpująco: Canto, Alto,
Tenore, Basso, Violino Primo, Violino Secundo, Clarinetto Primo in Dis [báĊdnie,
bo powinno byü in B], Clarinetto Secundo in B, Cornu Primo in Dis, Cornu Secundo in Dis, Flauto piccol tertz, Flauto Solo, Fagotto Solo, Clarino Principal in
Dis, Clarinetto 3tio in B, Tympano in Dis i Organo. Karty mają formaty stojące,
w przewaĪającej wiĊkszoĞci o rozmiarach 36cm x 24cm (Àet solo, Àet piccolo,
klarnet I, klarnet II, fagot solo, róg I, róg II, sopran, alt, tenor, bas, organy), obok
tego 24cm x 18cm (klarnet III, clarino principale, kotáy) oraz 35cm x 24cm (obwoluta). Za materiaá do powstania manuskryptu posáuĪyá, pochodzący z niezidenty¿kowanej manufaktury, piĊcioliniowy papier czerpany ze znakiem wodnym
WEIS, jaki spotyka siĊ w bardzo wielu rĊkopisach bielskiej kolekcji, mających
skądinąd w sporej czĊĞci lokalną proweniencjĊ17.
CaáoĞü manuskryptu wydaje siĊ zapisana jedną rĊką, áącznie z kartą tytuáową,
jakkolwiek charakter pisma jest w ogólnoĞci doĞü zróĪnicowany, a niejednorodnoĞü wizualnego obrazu pogáĊbiają róĪne odcienie inkaustu, a takĪe rozmaite
póĨniejsze dopiski, uzupeánienia. Kopistą byá najprawdopodobniej wspomniany
Rossmanith, za czym przemawiaáaby inskrypcja „Fried. Rossmanith | Ludimagister”, sprawiająca wraĪenie podpisu, przekreĞlonego najpewniej po przekazaniu
manuskryptu Johannowi Czernie. Tu jednak trzeba zachowaü pewną ostroĪnoĞü,
poniewaĪ nie wiemy do koĔca, czy okreĞlenie „beygeschaft” oznaczaáo – wprost
17
Prócz papieru nutowego pochodzącego z róĪnych innych oĞrodków (np. Gottlieb Haase &
Söhne in Prag) za materiaá do zachowanych w Bielsku rĊkopisów sáuĪyá papier m.in. z Ustronia
(¿ligran USTRON) czy z blisko od Bielska poáoĪonych MazaĔcowic (¿ligran MATZDORF),
z których zresztą pochodziáa znaczna czĊĞü papieru do bielskich manuskryptów, sporządzanych
takĪe czĊsto – co dokumentują naniesione inskrypcje – na miejscu, tj. w samym Bielsku („Bielitz”),
a takĪe np. w pobliskiej Bystrej („in Bistrari”) czy w nieodlegáym Cieszynie („Teschien” [sic!]).
Szerzej na ten temat pisze JasiĔska, Tradycje muzyczne…, t. 1, s. 38-39, t. 2, s. 13-15, passim;
eadem, Dawne muzykalia…, s. 90. Filigranu WEIS nie spotykamy na Īadnym papierze, który
posáuĪyá wpisom utworów Mozarta. Por. W. A. Mozart, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, seria X/33:
Supplement. Dokumentation der Autographen Überlieferung, cz. 2: Wasserzeichen – Katalog, wyd.
A. Tyson, Kassel – Bazylea – Londyn – Nowy Jork – ParyĪ 1992.
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– zakupienie istniejącego juĪ rĊkopisu, czy teĪ – co takĪe moĪliwe, ale chyba
mniej prawdopodobne – zezwolenie na sporządzenie kopii z manuskryptu naleĪącego do innego wáaĞciciela18. UwagĊ zwraca zróĪnicowanie efektów pracy
skryptorskiej. Partie gáosów wokalnych, obojga skrzypiec i organów zapisane są
bardzo starannie, zarówno gdy chodzi o ksztaáty nut, liter, inicjaáów, jak i o rozmaite oznaczenia wykonawcze (zob. il. 2-5), natomiast partie pozostaáych gáosów
wyraĨnie – choü w róĪnym stopniu – odbiegają od tego poziomu; wyglądają tak,
jakby byáy sporządzone w poĞpiechu (pomyáki korygowane na bieĪąco) i juĪ nie
z taką pieczoáowitoĞcią. RĊkopis nie zawiera Īadnych dodatkowych inskrypcji
pochodzących z inkaustu sáuĪącego sporządzeniu zapisu nutowego (np. poza
konwencjonalnymi: „Finis”, „Verte”, „Citto”, „Credo verte Rückwärts” czy sporadycznymi uzupeánieniami innej, najpewniej póĨniejszej juĪ rĊki, np. oznaczeĔ
adagio i Andte [Andante] w gáosie Clarinetto Secundo in B). W trzech miejscach natomiast widzimy dopiski oáówkiem: „1827” (Cornu Primo), „den 2ten
Februar” (Cornu Secundo) oraz maáo czytelną rymowankĊ: „Finis oder Ende wie
rasch thun mir die Hände” [Finis albo koniec, gdy szybko pracują mi rĊce] (pod
ostatnią linią partii Cornu Secundo). Trudno powiedzieü, do czego odnoszą siĊ
te dopiski. Byü moĪe podana data wiąĪe siĊ z odnotowaniem czasu wykonania
utworu. Prócz tego odnajdujemy nieliczne poprawki zapisu nutowego naniesione
oáówkiem na kilku kartach gáosowych (sopran, alt, skrzypce I, skrzypce II, Àet
solo, fagot solo), co mogáyby Ğwiadczyü o tym, Īe rĊkopis posáuĪyá praktyce
wykonawczej. Nie jest to jednak pewne, poniewaĪ caáy przekaz – a dotyczy to
wszystkich gáosów – zawiera tak wielką iloĞü innych niepoprawionych báĊdów
(w zakresie wysokoĞci nut, wartoĞci rytmicznych, dáugoĞci pauz, warstwy tekstu sáownego), Īe trudno wyobraziü sobie prezentacjĊ dzieáa bez wprowadzenia
koniecznych korekt. Dodajmy, Īe manuskrypt zachowaá siĊ w Ğwietnym stanie.
Prócz efektów „pracy” korników brak jest podniszczeĔ papieru, jakie zwykle
powstają przy jego wielokrotnym uĪyciu.
Komentarza wymaga skáad wykonawczy utworu. WykreĞlenie z karty tytuáowej gáosu Alto Viola i brak altówki w zachowanym zestawie gáosowym mogáyby
sugerowaü popeánienie báĊdu w inskrypcji tytuáowej, potem sáusznie skorygowanego. Tak jednak nie jest. Wgląd w partyturĊ dowodzi, Īe aparat wykonawczy mszy
musiaá obejmowaü altówkĊ, a najmocniejszym dowodem jest tu jedno z miejsc
w Benedictus (trzecia miara taktu 46), gdzie bez partii altówki brakuje – koniecznej dla prawidáowej harmonii – tercji akordu (tj. dĨwiĊku e). Karta tytuáowa od18
W przypadku bielskich manuskryptów fakty dokonania rĊkopiĞmiennych odpisów bywaáy
niekiedy odnotowywane, jak np. przy kopii Josefa Schenka hymnu Pange lingua autorstwa
Hausera: „Schenk. abgeschrieben den 16 Seztember [sic!] 850 in Bistrari” [Schenk, odpisane 16
wrzeĞnia 1850 roku w Bystrej]. Zob. JasiĔska, Tradycje muzyczne…, t. 2, s. 13.
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zwierciedlaáa wiĊc pierwotny stan rzeczy, a wykreĞlenie nazwy Alto Viola zdaje siĊ
Ğwiadczyü o tym, Īe do Rossmanitha lub do Czerny tra¿á juĪ egzemplarz pozbawiony partii altówki i u jednego z nich powstaáo przekonanie, Īe dysponuje caáym
kompletem gáosowym – stąd teĪ wziĊáoby siĊ usuniĊcie tytuáowego „báĊdu”, który
pojawiaá siĊ byü moĪe jako efekt machinalnego odpisania karty tytuáowej manuskryptu, który posáuĪyá skryptorowi zachowanego dziĞ rĊkopisu. MoĪliwe takĪe, iĪ
juĪ po nabyciu przez CzernĊ rĊkopisu gáos Alto Viola zaginąá i „korygujący” kartĊ
tytuáową chciaá oddaü istniejący stan rzeczy. Tak czy inaczej, nie ma wątpliwoĞci,
Īe altówka naleĪaáa pierwotnie do skáadu wykonawczego19.
WątpliwoĞci pojawiają siĊ natomiast przy Àetach. Flet solo okreĞlony jest na
karcie tytuáowej jako Primo, niejako wiĊc w domyĞle Àet piccolo TertzÀöte [in
Es] winien byü uznany za Àet Secundo. Jednak, po pierwsze, z samej natury rejestru Àetu piccolo in Es, transponującego o decymĊ maáą w górĊ, po drugie,
z uwagi na typ zaleĪnoĞci miĊdzy partiami Àetu solo i Àetu piccolo – caákowicie
odmienny od tego, jaki zachodzi miĊdzy partiami instrumentów wystĊpującymi
w rolach primo i secundo (bo w wiĊkszoĞci Àet piccolo dubluje w oktawie liniĊ
melodyczną Àetu, niekiedy nieznacznie róĪniąc siĊ od niego rytmicznie, pojawia
siĊ teĪ samodzielnie podczas pauzowania Àetu) – sytuacjĊ trzeba zinterpretowaü
inaczej. Są tu dwie moĪliwoĞci: albo na karcie tytuáowej nie odnotowano obecnoĞci partii Flauto Secundo, choüby ze zwykáego przeoczenia, albo okreĞlenie
Primo jest zbĊdne, zwaĪywszy takĪe na to, Īe na karcie gáosowej Àetu widnieje
jedynie okreĞlenie Flauto Solo20, juĪ bez dodania Primo. JeĞli przyjąü wariant
pierwszy, zakáadający obecnoĞü równieĪ Àetu secundo, to Missa in Dis moĪe
okazaü siĊ w nieco wiĊkszym jeszcze stopniu zdekompletowana, bowiem brak
byáoby w niej nie tylko partii Alto Viola, lecz takĪe i Flauto Secundo. JeĪeli natomiast – czego takĪe nie moĪna wykluczyü – obsada obejmowaáa tylko Àet solo
i Àet piccolo, to wspóádziaáanie obu tych instrumentów dawaáoby niemal wyáącznie jakoĞü brzmieniowo-kolorystyczną, nie zaĞ strukturalną.
Dyspozycja gáosowa mszy przedstawia siĊ zatem nastĊpująco: gáosy wokalne
– sopran, alt, tenor i bas (dzielone na partie tutti i solo); instrumenty smyczkowe
– skrzypce I, skrzypce II i altówka [zaginiona]; instrumenty dĊte drewniane – Àet
piccolo in Es, Àet I solo, Àet II solo(?) [zaginiony?], klarnet in B I, klarnet in B
II, klarnet in B III (do Agnus Dei) i fagot solo; instrumenty dĊte blaszane – róg
in Es I, róg in Es II i clarino principale (trąbka) in Es; ponadto – organy (basso
continuo) oraz kotáy in Es.
19
W edycji Missa in Dis zrekonstruowaáem hipotetyczny ksztaát linii melodycznej Alto Viola na
podstawie partii tego instrumentu w Czarodziejskim Àecie. Zob. Missa in Dis „Die ZauberÀöte”,
op. cit.
20
OkreĞlenie Flauto Solo (bez Primo) przyjĊto w edycji dzieáa. Zob. ibid.
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Warto zatrzymaü siĊ jeszcze przy kwestii udziaáu Àetu piccolo in Es, instrumentu bardzo rzadko uĪywanego, który, podobnie jak inne odmiany Àetu piccolo
(in C, in G), zdobywaá sobie miejsce w orkiestrze dopiero w koĔcu XVIII wieku.
Na ostatniej stronie karty gáosowej Flauto piccol tertz wpisana jest partia klarnetu
I (z inskrypcją Clarinetto Primo in B) do Benedictus, w której to czĊĞci nastĊpuje
wyraĨna redukcja obsady wykonawczej, a równoczeĞnie Àet solo i Àet piccolo
ujawniają wiĊkszą niĪ gdzie indziej aktywnoĞü melodyczną. JeĞli porównamy tĊ
partiĊ klarnetu I z zapisem partii klarnetu I dla Benedictus z karty gáosowej Clarinetto Primo in B, spostrzegamy, Īe w owej drugiej wersji (tj. zapisanej w gáosie
Flauto piccol tertz) wszĊdzie tam, gdzie klarnet I miaá pierwotnie (tj. wedáug
zapisu w gáosie Clarinetto Primo in B) pauzy w momentach, gdy Àet piccolo
rozwija liniĊ melodiĊ, w miejsce owych pauz wpisana jest linia melodyczna Àetu
piccolo. Ów drugi wpis partii klarnetu I nie zostaá dopisany ex post, lecz stanowi
niezbywalną czĊĞü przekazu. Nie byáa to wiĊc doraĨna ingerencja, jaka mogáa
byü wprowadzona z takich czy innych wzglĊdów dopiero w Bielsku, lecz juĪ
wczeĞniej partia klarnetu I z karty gáosowej Flauto piccol tertz byáa elementem
alternatywnej prezentacji dzieáa. Pewne wiĊc, Īe przy tak rzadkim instrumencie
jak Àet piccolo in Es, na pewno w wielu oĞrodkach niedostĊpnym21, przewidziano
wersjĊ bez udziaáu Àetu piccolo in Es, a jego melodyczną rolĊ w niektórych frag21
WĞród instrumentów bĊdących wáasnoĞcią bielskiej fary w pierwszych dekadach XIX stulecia
nie odnotowano Àetu piccolo. W inwentarzu Józefa Alojzego Dostala instrumentarium koĞcielne
przedstawiaáo siĊ nastĊpująco: „Das Musikalienchor der Kirche gehörigen Musikalische Instrumenta
| a) 4 Violinen und zwar zwey in guten und zwey in mittelmaäȕigen Stande. b) 2 Altaviola in
mittelmäȕigen Stande. c) 4 Trompeten mit acht Krumbögen und 4 Mundstücken. d) 2 Cornua samt
Krumbögen zur Stimmung in alle Töne, dazu 4 Hauptstöckel und zwey Mundstücke. e) 2 Flauten
mit 3fachen Mittelstücken. f) 2 Clarinetten in C. g) Pauken samt Spanner und Schlägeln. h),
Ein Violon geschaft von H. Hallady bürge Handesmann und Magistratsrathe. i) Sardinen in die
Trompeten bey Requiem 4 Stück. k) Ein Fagot nebst 6. v. in einer Schlechte u 6 bessere in einem
ledernen Pakel nach H Seidel gmaȕtentheils auf wohlth. Beiträge erkft”. Dostal, op. cit., folio
6; Niewiele siĊ zmieniáo i póĨniej. Mateusz Opolski utrwaliá w swoim inwentarzu nastĊpujący
stan posiadania: „Kirchen Instrumente und Musikalien. Die Kirche besitzt an Instrumenten und
Muskalien: Einen Violon. Einen Fagott. Zwei Alta-Viola. Fünf Violinen im guten Stande. Zwei
Flauten mit dreifachen Mittelstücken. Zwei Clarinetten in C. Drei Trompetten mit aller Stimmung
und Mundstücken. Zwei Cornua neu, und zwei alte mit allen Krummbögen, Hauptstöckeln und
vier Mundstücken. Zwei wohl überzogene Pauken samt Spanner und Schlägeln. Vier Sardinen in
die Trompeten bei Requiem”. Oppolsky, op. cit., s. 36. Na przestrzeni wielu lat w wyposaĪeniu
koĞcioáa pozostawaáy wiĊc skrzypce (w liczbie 4-5), altówki (1-2), violon (1), Àety (2), klarnety
(2), fagot (1), rogi (2-4), trąbki (3-4), kotáy z paáeczkami oraz rozmaite akcesoria, umoĪliwiające
m.in. grĊ instrumentom dĊtym w róĪnych tonacjach, czy teĪ táumiki do trąbek. OczywiĞcie to,
Īe w koĞcielnym instrumentarium nie ¿gurowaá Àet piccolo i byáy w nim tylko dwa klarnety, nie
oznacza braku moĪliwoĞci wykonania Missa in Dis w przewidzianej dla tego utworu obsadzie
(czyli m.in. z Àetem piccolo oraz z trzema klarnetami w Agnus), bo wiadomo, Īe instrumentaliĞci
bielskiej kapeli mieli równieĪ swoje wáasne instrumenty, których uĪywali w przykoĞcielnej
dziaáalnoĞci muzycznej. Zob. JasiĔska, Tradycje muzyczne…, t. 1, s. 64-68.
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mentach miaá przejmowaü klarnet I. Nota bene w Kyrie dwukrotnie w klarnecie
I naniesiono przenoĞniki oktawowe w górĊ, w obu przypadkach dwojące, a w intencji – zapewne zastĊpujące partie Àetu piccolo. Wskazane dodatki pokazują, Īe
msza mogáa byü wykonywana niekoniecznie zgodnie z dyspozycją wskazaną na
karcie tytuáowej.

II
Porównanie Missa in Dis z Czarodziejskim Àetem22 odsáania najĞciĞlejsze
i nad wyraz czytelne zbieĪnoĞci materiaáowe miĊdzy obiema kompozycjami; co
przy tym najistotniejsze – zachodzące zarówno w samej substancji dĨwiĊkowej,
jak i równoczeĞnie na gruncie formy. Biorąc pod uwagĊ ogóá wszystkich tych
zbieĪnoĞci i identycznoĞci, ich iloĞciowy zasiĊg oraz specy¿kĊ strukturalną, bez
najmniejszych wahaĔ stwierdzamy, Īe Missa in Dis – jako kompozytorska caáoĞü
– powstaáa wyáącznie z fragmentów sáynnego singspielu.
Ze wstĊpnej Uwertury pochodzą dwie róĪne sekwencje symbolicznego „trzykrotnego akordu” („dreimaliger Akkord”)23, usytuowane na początku i wewnątrz
Uwertury (t. 1-3, 97-102) oraz w dalszej partii opery (akt II, scena 1, numer
9) – sprowadzone do jednego wspólnego ksztaátu w Kyrie (t. 1-6). Z aktu I zaczerpniĊte zostaáy: fragmenty sceny 1 (introdukcja Zu Hilfe! zu Hilfe! sonst bin
ich verloren t. 1-16, 42-109, 153-218) – wykorzystane w Gloria (t. 1-24, 68-77),
w Credo (t. 1-64, 67-107) i w Dona (t. 1-68); scena 14 (aria Dies Bildnis ist bezaubernd schön) – wykorzystana w Kyrie (t. 6-64); fragmenty sceny 15 (¿naá Zum
Ziele führt dich diese Bahn t. 1-22, 160-205) – wykorzystane w Sanctus (t. 1-21)
i w Benedictus (t. 1-67). Z aktu II pochodzą: numer 10 ze sceny 1 (aria z chórem
O Isis und Osiris) – wykorzystany w Agnus Dei (t. 1-55); numer 11 ze sceny
3 (duet Bewahret euch vor Weibertücken) – wykorzystany w Sanctus (t. 21-45);
fragment sceny 21 (tercet Soll ich dich Teurer nicht mehr schon? t. 34-58) – wykorzystany w Gloria (t. 47-64); fragment sceny 26 (¿naá Bald prangt t. 877-899)
– wykorzystany w Gloria (t. 25-35). Jedynymi niepochodzącymi z opery cząstkami (nie udaáo mi siĊ zidenty¿kowaü ich proweniencji) są dwie piĊciotaktowe
wstawki instrumentalne w Gloria (t. 43-47, 64-68) i dwutaktowa kadencja koĔcowa w Sanctus ze sáowem „excelsis” (t. 46-47). W tych lapidarnych segmentach nie naleĪy upatrywaü materiaáu, który miaáby choüby w minimalnym stopniu wspóázawodniczyü z partiami zaczerpniĊtymi z Czarodziejskiego Àetu. Są to
Por. W. A. Mozart, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, seria II: Bühnenwerke, t. 19: Die
ZauberÀöte, wyd. G. Gruber, A. Orel, Kassel – Bazylea – ParyĪ – Londyn 1980.
23
Por. ibid., s. IX, XIV.
22
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struktury typowo pomocnicze: w Gloria tworzą pomost áączący róĪne fragmenty
zaczerpniĊte z Die ZauberÀöte, a w Sanctus wzmacniają ¿nalną kadencjĊ. Dlatego caákowicie usprawiedliwiona jest konstatacja, Īe msza powstaáa w caáoĞci
z fragmentów Czarodziejskiego Àetu i z tej racji zasáuguje na miano Missa „Die
ZauberÀöte” (bądĨ w zwyczajowej nomenklaturze niemieckiej Die ZauberÀöte-Messe).
Za podstawĊ mszy posáuĪyáy róĪne fragmenty obu aktów opery. UwagĊ zwraca zakres wykorzystania introdukcji Zu Hilfe! zu Hilfe! sonst bin ich verloren
(akt I, scena 1), która staáa siĊ fundamentem obszernych partii Gloria i Credo
oraz caáego ogniwa Dona. Gdy chodzi o stosunek do formy pierwowzoru przy
konstruowaniu poszczególnych ogniw cyklu mszalnego, odnotowujemy dwojakie podejĞcie. Kyrie, Gloria i Sanctus utworzone zostaáy na zasadzie kompilacji róĪnych fragmentów opery, natomiast Credo, Benedictus, Agnus Dei i Dona
powstaáy na drodze adaptacji okreĞlonego odcinka formalnego. W tym drugim
wypadku równieĪ obserwujemy dwa odmienne podejĞcia: Agnus Dei i Dona to
pod wzglĊdem formy literalne projekcje aranĪacyjne wzorów z singspielu, Credo
i Benedictus natomiast to takie caáoĞci, w których obok przejĊcia danej struktury
formalnej zastosowane są równieĪ wielorakie powtórzenia zaczerpniĊtego wzoru, prowadzące do wydatnego rozbudowania wyjĞciowej struktury. Trudno jest
wszakĪe znaleĨü klucz, wedáug którego autor Missa in Dis dokonaá wyboru tych,
a nie innych fragmentów singspielu i przypisaá je tym, a nie innym partiom mszy.
Patrząc na obie kompozycje pod kątem wzajemnych relacji miĊdzy znaczeniami tekstu sáownego, typami muzycznego wyrazu, kon¿guracjami formalnymi,
rodzajami dyspozycji wykonawczej etc., nie potra¿my wskazaü jakiejkolwiek
zasady, która staáaby za przyjĊtym wyborem. Nie moĪna tu teĪ mówiü o kierowaniu siĊ kryterium tonalnym. Wprawdzie w pewnej zgodnoĞci z planem tonalnym
mszy (Kyrie, Gloria, Credo, Agnus Dei i Dona w tonacji Es-dur, Sanctus i Benedictus w tonacji B-dur) pozostają liczne fragmenty opery utrzymane w tonacji
Es-dur, ale obok nich za podstawĊ posáuĪyáy równieĪ i te partie z Die ZauberÀöte,
które utrzymane są w innych tonacjach (tonacje C-dur i F-dur), w jednym wypadku o odmiennym trybie (tonacja c-moll). Wydaje siĊ, Īe mamy tu w ogólnoĞci do
czynienia z postĊpowaniem tyleĪ arbitralnym, co intuicyjnym, na pewno wolnym
od drobiazgowej „preanalizy”, jaka mogáaby poprzedzaü tego typu procedurĊ
kompozytorską. Za jedyną „dyrektywĊ” wyboru struktur z singspielu moĪna by
uznaü unikanie partii wybitnie wirtuozowskich, koloraturowych, podobnie jak
i – do pewnego stopnia – fragmentów nazbyt juĪ „lekkich”, w charakterze ludycznych, które dotykaáyby juĪ konwencji buffa.
Formalna integracja partii zaczerpniĊtych z opery áączy siĊ nierozerwalnie
z zabiegami aranĪacyjnymi, od razu powiedzmy – niezwykle róĪnorodnymi.

138

Tomasz Jasiþski

Z pierwowzoru wykorzystywane są struktury w ich kompleksowych ksztaátach
oraz w rozmaitych upostaciowaniach selektywnych. Punktem oparcia bywa raz to
warstwa wokalna, raz to warstwa instrumentalna, innym jeszcze razem okreĞlona kombinacja partii wokalnych i instrumentalnych. SpoĞród wielorakich pociągniĊü aranĪacyjnych wskaĪmy nakáadanie nowo napisanych struktur wokalnych
na przebiegi instrumentalne wziĊte z pierwowzoru albo dzielenie wyjĞciowego
materiaáu miĊdzy róĪne zestawy brzmieniowe, co oczywiĞcie w duĪej mierze
warunkowane jest inną niĪ w Czarodziejskim Àecie obsadą wykonawczą. DoĞü
czĊsto dochodzą do tego rytmiczno-interwaáowe mody¿kacje melodycznych
pierwowzorów, drobne elizje, redukcje lub rozszerzenia opracowanego modelu
oraz rozmaite inne zabiegi, które w duĪej czĊĞci wynikają teĪ z innego niĪ w pierwowzorze tekstu sáownego. Nie jest to równoczeĞnie adaptacja mechaniczna,
lecz postĊpowanie peáne inwencji, dystansujące siĊ od schematów i sztywnych
zaáoĪeĔ aranĪacyjnych. Warto podkreĞliü tu jeszcze jedną cechĊ postĊpowania
kompozytorskiego. Przy wszystkich dokonanych przeobraĪeniach pierwowzoru
widaü wyraĨną tendencjĊ, aby wiĊĨ ze wzorcem, zarówno gdy chodzi o substancjĊ materiaáową, jak i o ksztaát formalny, nigdy nie byáa zerwana ani zauwaĪalnie
osáabiona (zob. przyká. 1-2. IntencjĊ kompozytora odczytaü jest tu niezwykle áatwo: fakt, Īe kolejne segmenty mszy pochodzą z Die ZauberÀöte, nie powinien
byü w najmniejszym stopniu ukryty.
PowyĪsze obserwacje – pozwalające ostroĪnie domniemywaü autorstwa Mozarta – muszą byü skonfrontowane ze zjawiskiem, które ukazuje dzieáo od nieco
innej jednak strony. W wielu miejscach partytury widzimy mianowicie wadliwe prowadzenie gáosów wokalnych. Chodzi tu przede wszystkim o równolegáe
prymy i równolegáe oktawy miĊdzy tenorem i basem, a takĪe miĊdzy tenorem
i altem, prócz tego takĪe o sporadyczne równolegáe oktawy i równolegáe kwinty w innych parach gáosów24. PrzeĞledzenie relacji miĊdzy gáosami wokalnymi
prowadzi do spostrzeĪenia, Īe powodem zaistnienia takiego stanu rzeczy jest
ksztaát melodyczny tenoru, który tworzy – ze szczególnym nasileniem wobec
basu – owe nieprawidáowe kon¿guracje, a w kilku fragmentach (zwáaszcza w KySą to: równolegáe prymy miĊdzy tenorem i basem (Kyrie t. 52-54, Gloria t. 88-89, Credo t. 6,
14, 18, 81, 85, 88, Sanctus t. 13, Agnus Dei t. 21-22, 25-26, 37-39, Dona t. 51-57, 57-58, 59-59-60,
61-62), równolegáe oktawy miĊdzy tenorem i basem (Kyrie t. 31, 36, 44-45, 55-56, 57-58, 59-60,
Gloria t. 25-26, 29-31, 36-37, 39-40, Sanctus t. 24-25, 39, 40-41, Agnus Dei t. 1-3, 10-11, 45-47,
49-50), równolegáe prymy miĊdzy tenorem i altem (Kyrie t. 32, Gloria t. 32, 37-38, 41-42, Agnus
Dei t. 29-30), równolegáe oktawy miĊdzy tenorem i sopranem (Kyrie t. 30), równolegáe oktawy
miĊdzy tenorem i altem (Kyrie t. 18-19, Gloria t. 63-64), przeciwrównolegáe oktawy w róĪnych
parach gáosów (Credo t. 1-2, 4-5, 67-69, 71-72), równolegáe kwinty miĊdzy tenorem i altem (Kyrie
t. 38, 40), równolegáe kwinty miĊdzy sopranem i basem (Credo t. 3-4, 69-70), równolegáe kwinty
miĊdzy altem i basem (Credo t. 6). Zob. Missa in Dis „Die ZauberÀote”…, passim.
24
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rie t. 52-54, w Agnus Dei t. 21-22, 25-26, 29-30, najbardziej w Dona t. 51-57)
wspóátworzy jedynie pozorny czterogáos, poniewaĪ prowadzony jest w stosunku
do basu w równolegáych prymach lub oktawach, co oznacza zaistnienie faktury
trzygáosowej, stale wszakĪe przy nominalnym czterogáosie. Zaznaczyü trzeba,
Īe przygniatająca wiĊkszoĞü fragmentów zaczerpniĊtych z Czarodziejskiego Àetu
to partie, w których nie rozbrzmiewa wokalny czterogáos, lecz gáos solo, duet
lub tercet. Nowe ujĊcie tych struktur, przy normatywnej roli dyspozycji czterogáosowej w wielu fragmentach mszy, musiaáo pociągnąü za sobą wprowadzenie
potrzebnego dopeánienia. Niemal pewne, Īe polegaáo to przede wszystkim na
dodaniu tenoru. Znamienne, Īe nawet w tych fragmentach, gdzie dopisanie partii
tenoru jawiáoby siĊ jako zadanie stosunkowo áatwe, gáos ten prowadzony jest
niekiedy wbrew prawidáom. Ale równoczeĞnie dodajmy tu i inną obserwacjĊ.
JeĞli, mianowicie, zastosujemy w tym przypadku kryterium prowadzenia gáosów
wokalnych z mszy Mozarta, to nie znajdziemy tam sytuacji, które choüby czĊĞciowo korespondowaáy ze stanem rzeczy w Missa in Dis. JeĞli jednak spojrzymy
na czterogáosowe partie chóralne w Czarodziejskim Àecie czy w innych Mozartowskich dzieáach scenicznych, to odnajdziemy tam – choü nie w takim nasileniu
jak w Missa in Dis – podobne sytuacje (np. unisonowe i oktawowe równolegáoĞci25). Trudno orzec, którą miarĊ naleĪaáoby tutaj przywoáaü, gdyby dopatrywaü
siĊ ewentualnego autorstwa twórcy Die ZauberÀöte.

III
Missa in Dis powstaáa najwczeĞniej w 1791 roku, i to w okresie, kiedy praca
nad Czarodziejskim Àetem zbliĪaáa siĊ juĪ do koĔca albo byáa juĪ zamkniĊta.
Nie mogáa powstaü wczeĞniej, bo gdyby nawet supozycyjnie przyjąü, Īe dzieáo
wyszáo spod pióra Mozarta, choüby w postaci szkicowej (np. z niedokoĔczoną instrumentacją), to ewentualnoĞü, by kompozytor tworzyá Die ZauberÀöte, wykorzystując caáą substancjĊ materiaáowo-formalną wczeĞniej skomponowanej przez
siebie mszy, trzeba odrzuciü jako absolutnie nieprawdopodobną, sprzeczną z jakąkolwiek logiką, pomijając juĪ fakt, Īe porównanie obu kompozycji wyklucza,
by fragmenty Czarodziejskiego Àetu, które znajdujemy w Missa in Dis, mogáy
W czterogáosowych partiach chóralnych Czarodziejskiego Àetu widzimy niekiedy równolegáe
i przeciwrównolegáe oktawy miedzy sopranem i basem, zwáaszcza w kadencjach, jednokrotnie
nawet – w bliĨniaczej postaci jak w Missa in Dis – równolegáe prymy miĊdzy tenorem i basem.
Zob. Mozart, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, seria II: Bühnenwerke, t. 19: Die ZauberÀöte…,
s. 186 (t. 549), 187 (t. 554-555), 188 (t. 563-564), 310 (t. 394-395, 395-396), 312 (t. 403-404), 312-313 (t. 406-407), 366 (t. 903-904), 367 (t. 907-908). OczywiĞcie nie mówimy tu o tych licznych
sytuacjach, w których gáosy wokalne prowadzone są celowo w unisonach i oktawach.
25
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byü pracami wtórnymi wobec partii mszalnych. Tak wiĊc najwczeĞniej dzieáo
mogáo powstaü w lipcu 1791 roku. Górną natomiast granicĊ powstania mszy wyznacza rok 1819, kiedy to Missa in Dis zastaáa odnotowana w inwentarzu Józefa
Alojzego Dostala, przy czym – o czym byáa juĪ umowa – moment ten z duĪym
prawdopodobieĔstwem moĪna przesunąü na lata poprzedzające rok 1816.
Analiza ukierunkowana na wyjaĞnienie problemu autorstwa pozwala wyáowiü
zarówno elementy, które przemawiaáyby za Mozartem, jak i cechy, w których
trzeba widzieü kontrargumenty wobec takiej tezy. Powiedzmy najpierw o tych
zjawiskach i zaleĪnoĞciach, które wspieraáyby przypuszczenie, Īe mszĊ mógá
skomponowaü Mozart.
W zachowanych autorskich szkicach do Die ZauberÀöte odnajdujemy bardzo
krótki i niekompletny zarys wstĊpnej Uwertury w alternatywnym jej ksztaácie26.
Projekt ten zaczyna siĊ kilkoma taktami wstĊpnymi, które zamkniĊte są pauzą
generalną. Po niej pojawia siĊ motyw pokrywający siĊ melicznie z inicjalną frazą
arii Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Mozart miaá wiĊc i taki pomysá, aby po
kilku taktach wstĊpu – zupeánie innego od ostatecznie przyjĊtego, ale takĪe zwiĊzáego i zwieĔczonego pauzą generalną – wprowadziü inicjalny motyw arii Dies
Bildnis ist bezaubernd schön. Dokáadnie tak jak w Kyrie (t. 1-8) z Missa in Dis!
Niewykluczone, Īe to wáaĞnie z tych róĪnych koncepcji – tj. ostatecznie zaakceptowanego początku Uwertury oraz idei zawartej w szkicu – narodziá siĊ pomysá,
który doprowadziá do powstania ksztaátu, jaki widzimy w inicjalnych taktach Kyrie. JeĞli dodamy, Īe wĞród wskazanych szkiców są równieĪ trzy inne fragmenty
wykorzystane w mszy (wszystkie w Sanctus), to nie moĪna wykluczyü, Īe byü
moĪe tu kryáyby siĊ jakieĞ poĞrednie „notatki” do Missa in Dis.
W szeĞciu inicjalnych taktach Dona (t. 1-6) widzimy interesujący z naszego punktu widzenia szczegóá: przejĊta z Czarodziejskiego Àetu struktura gáosów
wokalnych wzmocniona zostaje w partiach orkiestrowych jednotaktowym motywem z charakterystyczną synkopą (ósemka – üwierünuta – ósemka – opadający pochód czterech ósemek), kilkakrotnie powtarzanym unisono z zastosowaniem progresji. Motyw ten kaĪdorazowo pokazuje siĊ wraz z szesnastkowymi
progresjami partii skrzypiec I, które go podwajają i równoczeĞnie ornamentują.
Znamienne, Īe bliĨniacze upostaciowanie motywu i podobne zaleĪnoĞci miĊdzy
gáosami znajdujemy w arii Rosiny Senti l’eco ove t’aggiri z wczesnej, bo pochodzącej z 1768 roku, opery Mozarta La ¿nta semplice (akt I, scena 7, numer 9,
26
Przypomnijmy tu, Īe Czarodziejski Àet zostaá ukoĔczony przez Mozarta 12 lipca 1791 roku,
ale Uwertura do singspielu powstaáa dopiero 28 wrzeĞnia, na dwa dni przed premierą dzieáa.
Rodzące siĊ w tym czasie pomysáy na ksztaát wstĊpnej uwertury mogáy byü – za czym przemawia
omawiany szkic – zarzucane, mogáy wszakĪe jednoczeĞnie – na rozmaitych zasadach i w róĪnych
wariantach – „przedostawaü siĊ” do innych powstających wówczas kompozycji Mozarta.

Missa in Dis „Die Zauberflöte” z dawnego rökopisu koĈcioäa Ĉw. Mikoäaja ...

141

partie Rosiny i dwojga skrzypiec)27. Tego rodzaju transmisja formuá melodyczno-fakturalnych mogáa nastąpiü prĊdzej na drodze mimowolnego, podĞwiadomego
„autocytatu” (sprzyjaáaby temu wspólna dla obu porównywanych form tonacja
Es-dur), poczynionego nawet – jak we wskazanym przypadku – po upáywie bardzo wielu lat, aniĪeli jako przemyĞlany zabieg ze strony innego kompozytora.
UwagĊ zwracają pokrewieĔstwa materiaáowo-tematyczne, jakie odnotowujemy miĊdzy trzema dzieáami Mozarta powstaáymi w ostatnim roku jego Īycia,
wáącznie z tymi fragmentami, które znalazáy siĊ w Missa in Dis. Partia Triumph!
Sie ist vollbracht die Heldentat! (z introdukcji Zu Hilfe! zu Hilfe! sonst bin ich
verloren) z Die ZauberÀöte pojawia siĊ w bliskim ksztaácie jako chór Serbate,
oh Dei custodi della romana sorte w operze La Clemenza di Tito28 i takĪe – jak
wiemy – w Credo z Missa in Dis. Z kolei „eksklamacyjna” sekwencja akordów
trójdĨwiĊków z Die ZauberÀöte – równoczeĞnie fundament pierwszych szeĞciu taktów Kyrie z Missa in Dis – ujawnia siĊ w pokrewnym upostaciowaniu
w muzyce do dramatu Thamos, König in Ägypten29. Skoro niektóre fragmenty,
w mniej lub bardziej przepracowanych wariantach, mógá Mozart przenieĞü z jednego dzieáa do drugiego, to praktykĊ tĊ mógá równieĪ zastosowaü wobec innych
jeszcze utworów, np. wáaĞnie w stosunku do Missa in Dis. OczywiĞcie mówimy
tu jedynie o analogii postĊpowania kompozytorskiego, bo sytuacja wykorzystania
fragmentów Die ZauberÀöte w Missa in Dis daleko przekracza poziom okazjonalnych pokrewieĔstw materiaáowych miĊdzy wskazanymi dzieáami scenicznymi.
Na tle twórczoĞci Mozarta powstaáej w 1791 roku interesujący wydaje siĊ
takĪe sposób traktowania partii Àetu piccolo. W licznych orkiestrowych taĔcach
niemieckich pochodzących z tego czasu30 – a obok tego takĪe i w arii Alles fühlt
der Liebe Freunden z Die ZauberÀöte (akt II, scena 7, numer 13)31 – kompozytor
wykorzystuje kon¿guracjĊ jednego Àetu i Àetu piccolo. Gdy przyjrzeü siĊ bliĪej
tym partiom, widzimy identyczne jak w Missa in Dis prowadzenie gáosów: Àet
piccolo zdwaja partiĊ Àetu w oktawie, okazjonalnie pojawiają siĊ w nim rozdrobnienia rytmiczne albo rozwija on liniĊ melodyczną na tle pauz Àetu. Kompozytor
27
W. A. Mozart, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, seria II/5: Bühnenwerke, t. 5: La ¿nta
semplice, wyd. R. Angermüller, W. Rehm, Kassel – Bazylea – Londyn 1983, s. 115-116, 122.
28
Idem, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, seria II/5: Bühnenwerke, t. 20: La Clemenza di Tito,
wyd. F. Giegling, Kassel – Bazylea – Tours – Londyn 1970, s. 52-62.
29
Idem, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, seria II/6: Bühnenwerke. Musik zu Schauspielen,
Pantomimen und Balletten, t. 1: Chöre und Zwischenaktmusiken zu Thamos, König in Ägypten,
wyd. H. Heckmann, Kassel – Bazylea 1956, s. 42.
30
Szczególnie chodzi tu o Dreizehn deutschen Tänze KV 600, 602, 605 nr 6 i nr 10. Por. idem,
Neue Ausgabe sämtlicher Werke, seria IV/13: Orchesterwerke. Tänze, t. 2, wyd. M. Flothuis, Kassel
– Bazylea – Londyn – Nowy Jork 1988, s. 184-185, 191.
31
Idem, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Serie Neue Ausgabe sämtlicher Werke, seria II:
Bühnenwerke, t. 19: Die ZauberÀöte…, s. 220-223.
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traktuje Àet piccolo niemal wyáącznie jako element ksztaátowania barwy dĨwiĊkowej i poszerzenia rejestru brzmieniowego, nie zaĞ jako realne wzbogacenie
wielogáosu32. ZbieĪnoĞü z tym, co widzimy w Missa in Dis, jest uderzająca.
Patrząc na mszĊ pod kątem sposobu adaptacji cząstek przejĊtych z Die ZauberÀöte, dostrzegamy wiele pomysáowych pociągniĊü. NaleĪą do nich na pewno
wokalno-instrumentalne ujĊcie pierwszych szeĞciu taktów Kyrie, wyprowadzone
z trójczáonowych modeli akordowych Uwertury i wyposaĪone w dwie interpolacje chóralne deklamujące sáowo „Kyrie”, a takĪe artystycznie udana rozbudowa
stosunkowo krótkiej arii Wie stark ist nicht dein Zauberton (z ¿naáu Zum Ziele
führt dich diese Bahn) do postaci formy repryzowej w Benedictus.
ĝledząc ogóá zabiegów adaptacyjnych – ową caáą záoĪoną kompilacyjno-aranĪacyjną „metodologiĊ” – nie sposób takĪe nie dostrzec i nie doceniü, Īe
kompozytor Missa in Dis miaá znakomite rozeznanie w dĨwiĊkowo-formalnym
materiale Die ZauberÀöte. Rozeznanie takie moĪna by przy tym okreĞliü jako
„wewnĊtrzne”, „naturalne”, nie zaĞ „zewnĊtrzne” czy „intelektualne”, które pochodziáoby z analitycznego rozbioru dzieáa (nie moĪna tego udowodniü, ale to
wyczuwalne). Wydaje siĊ, Īe kompozytor – pisząc mszĊ – pozostawaá stale niejako we wnĊtrzu scenicznego pierwowzoru, siĊgając po jego materiaá z najdalej
posuniĊtą elastycznoĞcią i swobodą.
Warto jeszcze wskazaü na pewne pokrewieĔstwa i analogie formalne Missa in Dis z mszami Mozarta. Obserwujemy w nich m.in. nawroty materiaáu tematycznego w Gloria i w Credo, podobnie jak ma to miejsce w Missa in Dis.
Wspólną cechą jest równieĪ przydzielenie czĊĞciom Sanctus i Benedictus tonacji
subdominanty. To jednak moglibyĞmy znaleĨü u wielu innych kompozytorów,
nie tylko u Mozarta. Ale jeden rys formalny Missa in Dis związany jest szczególnie z mszami Mozarta, mianowicie – relatywnie duĪe rozmiary koĔczącego
kompozycjĊ Dona. Wprawdzie Īadna z mszy Mozarta nie posiada formalnie wyodrĊbnionego, samodzielnego ogniwa Dona, jak widzimy to w Missa in Dis, ale
zawsze Dona jest u Mozarta w ramach Agnus Dei zdecydowanie nową, o wáasnej autonomii fazą formalną (czĊsto pojawia siĊ po pauzie generalnej, zawsze
z nowym materiaáem tematycznym, w przypadku, gdy Agnus Dei jest w tonacji
molowej, Dona wnosi teĪ kontrast tonacyjny w postaci odmiennego trybu), i co
równoczeĞnie niezwykle istotne – fazą bardzo rozbudowaną, która staje siĊ prawdziwym, peánym rozmachu ¿naáem formy caáego cyklu. TĊ samą ideĊ odnajdujemy w Missa in Dis.

Takie traktowanie Àetu piccolo konstatuje równieĪ Marius Flothuis w taĔcach orkiestrowych
Mozarta. Por. M. Flothuis, Vorwort, [w:] Mozart, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, seria IV/13:
Orchesterwerke. Tänze, t. 2…, s. XI.
32
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Obok jednak cech i rozmaitych powiązaĔ, które przemawiaáyby za autorstwem Mozarta bądĨ teĪ w jakiĞ sposób korespondowaáyby z taką hipotezą, zauwaĪamy elementy, które oddalają nas od twórcy Die ZauberÀöte. WskaĪmy na
najwaĪniejsze z nich.
Warto na początku odnotowaü, Īe Īadna ze znanych mszy Mozarta nie ma takiej obsady wykonawczej jak Missa in Dis. Nie jest to oczywiĞcie jakiĞ wyjątkowo silny argument przeciw Mozartowi, bo przecieĪ kompozytor mógá – choüby
nawet jednorazowo – odejĞü od konwencji, którym hoádowaá, niemniej aparat
wykonawczy Missa in Dis przedstawia siĊ bardzo nietypowo w kontekĞcie twórczoĞci mszalnej Mozarta.
W ujĊciach tekstu sáownego Missa in Dis odsáania w niektórych miejscach
zbyt juĪ neutralną wobec akcentowej postaci sáowa deklamacjĊ muzyczną,
ksztaátowaną niekiedy nawet wbrew prozodii sáowa, jak przy „qui sedes” (Gloria
t. 55-56), „Credo” (Credo t. 1-2, 3-4, 4-5) czy „dona nobis” (Dona, sopran i alt
t. 21-22, tenor t. 36-37), czego nie znajdujemy w áaciĔskich dzieáach Mozarta.
Gdy chodzi o sposób traktowania warstwy sáownej, wskazaü naleĪy na inne
jeszcze rysy kompozycji. W niektórych fragmentach, tam zwáaszcza, gdzie fundamentem struktury partii mszalnej staje siĊ instrumentalna warstwa fragmentu
Czarodziejskiego Àetu, naniesiona na nią nowa czterogáosowa partia chóralna
odznacza siĊ daleko posuniĊtą prostotą faktury, jest zarazem maáo wyrazista deklamacyjnie, sprawia wraĪenie, jakby sáuĪyáa jedynie „wyrecytowaniu” materii
tekstowej (np. Gloria t. 13-18, 69-74, Sanctus t. 9-12). W Credo dwukrotnie (t.
71-85, 99-103) dochodzi w tego rodzaju fragmentach do zaistnienia zjawiska
politekstury (tj. symultatywnego pokazu kilku róĪnych struktur semantycznych).
Najpierw deklamowane są równoczeĞnie dwie cząstki tekstu: „et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris” (sopran i alt) i „cum gloria judicare vivos et
mortuos” (tenor i bas); nastĊpnie trzy cząstki: „Et unam Sanctam catholicam et
apostolicam Ecclesiam” (sopran i alt), „Con¿teor unum baptisma in remissionem
peccatorum” (tenor) i „Et expecto resurrectionem mortuorum” (bas). Wprawdzie
w kilku mszach Mozarta obserwujemy przypadki politekstury, gdy nakáadają siĊ
na siebie dwie, trzy, a nawet cztery róĪne struktury semantyczne33, ale w takich
Zob.: Missa brevis in d KV 65 (Credo t. 16-19, 24-26, 83-89), Missa brevis in D KV 194
(Credo t. 117-125), Missa in C KV 259 (Gloria t. 11-14, 24-28), Missa in B KV 275 (Credo t. 61-66), Missa in C KV 317 (Gloria t. 57-77), Missa in c KV 427 (Gloria t. 42-49). Por. W. A. Mozart,
Neue Ausgabe sämtlicher Werke, seria I/1: Geistliche Gesangswerke. Messen und Requiem, cz. 1:
Messen, t. 1, wyd. W. Senn, Kassel – Bazylea – ParyĪ – Londyn – Nowy Jork 1968, s. 169, 173;
idem, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, seria I/1: Geistliche Gesangswerke. Messen und Requiem,
cz. 1: Messen, t. 1, wyd. W. Senn, t. 2, Kassel – Bazylea – Tours – Londyn 1975, s. 140-141; idem,
Neue Ausgabe sämtlicher Werke, seria I/1: Geistliche Gesangswerke. Messen und Requiem, cz. 1:
Messen, t. 3, wyd. W. Senn, Kassel – Bazylea – Londyn 1980, s. 205, 207); idem, Neue Ausgabe
33
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sytuacjach gáosy niosące odmienne cząstki tekstu sáownego w rozmaity sposób
rozmijają siĊ rytmicznie, dystansując siĊ od zwartych i intensywnych deklamacyjnie czterogáosowych ukáadów homorytmicznych czy quasi-homorytmicznych
(w przeciwieĔstwie do wskazanych fragmentów z Missa in Dis). Mozart nigdy
teĪ nie zestawiaá pionowo sáów „Et unam Sanctam catholicam […]” z innym
wersami Credo, co natomiast widzimy w Missa in Dis.
Zastanowienie budzą zjawiska w warstwie ekspresyjnej mszy. W wielu partiach zauwaĪamy bowiem ewidentny brak koherencji wyrazowej miĊdzy znaczeniem tekstu sáownego a jego muzycznym ujĊciem, niekiedy nawet jawny pod
tym wzglĊdem rozdĨwiĊk, jak np. w opracowaniu tekstu „Cruci¿xus etiam pro
nobis” (t. 47-51), o pogodnym, by nie powiedzieü beztroskim charakterze. Jest
to oczywiĞcie prosta konsekwencja przypisania poszczególnym ogniwom i fazom mszy okreĞlonych partii z Die ZauberÀöte. Ale staáa przecieĪ za tym pewna
decyzja estetyczna, która – to trzeba stwierdziü – zasadniczo nie zwaĪaáa na rezultat, jaki wyáoni siĊ w sferze wyrazu sáowno-muzycznego (wybór i przypisanie
poszczególnym partiom „nowej” kompozycji fragmentów z singspielu mogáyby
byü wszak zupeánie inne). Trudno to wszystko zestroiü z kontekstem walorów
ekspresyjnych muzyki Mozarta.
W związku z powyĪszą uwagą trzeba wreszcie teĪ powiedzieü o ogólnym
obrazie artystycznym, jaki przedstawia Missa in Dis. Jest tu pewien paradoks.
Mimo Īe tkanka dĨwiĊkowa mszy pochodzi z niekwestionowanego arcydzieáa,
wykorzystana czĊsto doĞü pomysáowo, z polotem, to jednak caáoĞciowy rezultat
artystyczny – przede wszystkim w warstwie ekspresyjnej – absolutnie nie siĊga
wielkoĞci sztuki Mozarta.
Do wszystkich wskazanych poszlak, i tych wiodących ku Mozartowi, i tych
oddalających nas od niego, dochodzi naturalnie kardynalne pytanie, od którego
nie moĪna siĊ uchyliü: jaki byá sens ukáadania takiej kompozycji? Jak odnieĞü siĊ
w ogóle do samego pomysáu tworzenia cyklu mszalnego z tkanki jednego dzieáa
scenicznego, i to tak obcego duchowi koĞcielnemu? Odpowiedzią mogą byü –
niestety – tylko mgliste domysáy.
JeĞli kompozytorem mszy byá rzeczywiĞcie Mozart, choüby tylko w wymiarze
samej idei albo jakichĞ skromnych i wstĊpnych bardzo szkiców, to jakiego rodzaju motywacji naleĪaáoby siĊ tu domyĞlaü? Czy dzieáo miaáoby byü wypeánieniem
osobliwego zlecenia ze strony kogoĞ, kto akurat takiej – opartej wáaĞnie na Czarodziejskim Àecie – mszy sobie zaĪyczyá? A wiĊc reakcja na czyjĞ kaprys, usilną
sämtlicher Werke, seria I/1: Geistliche Gesangswerke. Messen und Requiem, cz. 1: Messen, t. 4,
wyd. M. Holl, Kassel – Bazylea – Londyn – Nowy Jork 1989, s. 27-28, 77-79; idem, Neue Ausgabe
sämtlicher Werke, seria I/1: Geistliche Gesangswerke. Messen und Requiem, cz. 1: Messen, t. 5,
wyd. M. Holl, wspóáprac. K.-H. Köhler, Kassel – Bazylea – Londyn 1983, s. 46.
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proĞbĊ? MoĪe sposób na wyjĞcie z nawaáu pracy? Gdyby jednak byáa to caákowicie niezawisáa decyzja artystyczna, to skąd taki krok? Czy caáemu przedsiĊwziĊciu przyĞwiecaü by miaáa chĊü jakiejĞ kuriozalnej „sakralizacji” wypowiedzi
ze Ğwiata profanum? Przekorny, caákowicie woluntarystyczny „eksperyment”?
Ekstrawagancka missa parodia? Operowo-liturgiczne potpourri? A moĪe jednak
w peáni Ğwiadomy i zamierzony ukáon w stronĊ zwykáych, niewyra¿nowanych,
najbardziej popularnych gustów, które cenią chwytliwe melodie, lekkoĞü narracji
i to, co juĪ znane, bliskie, a nie niuanse warsztatowe, gáĊbiĊ wyrazu i inne detale,
które doceniliby znawcy? Dzieáo zatem dla szerokiej publicznoĞci, „plebejskie”?
JeĞli tak, to i dalekie od „uczonego” prowadzenie gáosów nie byáoby skazą, nad
którą trzeba by siĊ dáuĪej zatrzymywaü.
PowyĪsze domysáy i zapytania warto usytuowaü jeszcze w kontekĞcie biogra¿cznym. Przypomnijmy, Īe kompozytor zabraá na przedstawienie Czarodziejskiego Àetu swojego siedmioletniego syna, Carla Thomasa, któremu opera
bardzo siĊ spodobaáa (z listu Mozarta do Konstancji dnia 14 paĨdziernika 1791
roku: „Zabierając Carla do opery [na przedstawienie Die ZauberÀöte], sprawiáem mu duĪą radoĞü”34). RównoczeĞnie staraá siĊ Mozart w tym czasie oddaü
syna na naukĊ i wychowanie do pijarów35. W rzeczonym liĞcie donosiá ponadto:
„O 10-ej idĊ na mszĊ do pijarów. Leutgeb powiedziaá, Īe po mszy bĊdĊ mógá
porozmawiaü z przeáoĪonym i zostaü z nim na obiedzie”36; a w innym miejscu
– „MyĞlĊ, Īe przez miesiąc nie moĪe [syn Carl Thomas] duĪo straciü, a tymczasem sprawa z pijarami siĊ wyjaĞni”37. CzyĪby to wáaĞnie tu – gdzie spotkaáy siĊ
ze sobą szczera radoĞü dziecka i usilne starania jego ojca o Īyczliwie podejĞcie
ze strony pijarów – naleĪaáo poszukiwaü motywacji albo jakichkolwiek innych
sprawczych uwarunkowaĔ do skomponowania Missa „Die ZauberÀöte? MoĪe
dla pijarów wáaĞnie? A idąc po tej linii jeszcze dalej: byü moĪe mógá Mozart napisaü tĊ mszĊ jeszcze przed premierą Czarodziejskiego Àetu, miĊdzy lipcem a wrzeĞniem, a pierwsze takty Kyrie – napisane na przykáad dla zawoalowania operowej
substancji – byáy najzupeániej oryginalne, prymarne, i to one „podpowiedziaáy”
kompozytorowi początek uwertury do singspielu, ukoĔczonej zaledwie dwa dni
przed jego premierą?
To juĪ oczywiĞcie niezobowiązująca, na wskroĞ intuicyjna i niepoparta Īadnymi faktami „fantazja”, zapewne ryzykowna ponad miarĊ, której nie miaáem odwagi pomieĞciü w Ĩródáowym wydaniu dzieáa. Czy jednak nieprawdopodobna?
34
Idem, Listy, wybór, przekáad., komentarze, kalendarium, indeksy I. Dembowski, Warszawa
1991, s. 564.
35
Ibid., s. 563, 565.
36
Ibid., s. 562.
37
Ibid., s. 564.
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JeĪeli natomiast mszĊ skomponowaá ktoĞ inny, to z naszymi dociekaniami
wchodzimy w równie karkoáomne dywagacje. Jako pierwsze nasuwają siĊ podejrzenia o misty¿kacjĊ. KtoĞ bowiem, kto dokonaá kompilacji fragmentów
Czarodziejskiego Àetu, opatrując tak powstaáy utwór nazwiskiem Mozarta, mógá
liczyü na zysk ¿nansowy. Wiemy, Īe singspiel od razu, juĪ w momencie premiery, spotkaá siĊ z entuzjastycznym przyjĊciem, a po Ğmierci Mozarta cieszyá
siĊ wzrastającą popularnoĞcią. Na fali takiego zainteresowania pojawienie siĊ
„nowego” a wielce „oryginalnego” – równoczeĞnie jakoĞ znajomo brzmiącego
– dzieáa mistrza mogáoby przynieĞü korzyĞci. Ale tu zaraz rodzi siĊ powaĪna
wątpliwoĞü. KtoĞ mianowicie, kto dla spreparowania tego rodzaju kompozycji
wykorzystaáby materiaá z jednego tylko dzieáa Mozarta, i to tak bardzo rozpowszechnionego, musiaáby liczyü siĊ z tym, Īe falsy¿kacja taka zostanie rycháo
zdemaskowana. Prawdopodobny jest teĪ i inny scenariusz: byü moĪe nieznany
nam kompozytor dysponowaá jakimiĞ szkicami czy projektami pozostawionymi
przez Mozarta – niedokoĔczonymi, niekompletnymi itd., i zrekonstruowaá bądĨ
dokoĔczyá caáą kompozycjĊ, w najlepszej jednoczeĞnie wierze opatrując tak powstaáy utwór nazwiskiem jego protoplasty. Nie moĪna równieĪ wykluczyü, Īe
ktoĞ rozpoznaá w Missa in Dis dĨwiĊki Czarodziejskiego Àetu i dlatego nadaá
samoistnie narzucającą siĊ atrybucjĊ. Msza wreszcie mogáa powstaü z jak najbardziej szlachetnych pobudek: jako rezultat prawdziwej fascynacji samym Czarodziejskim Àetem – jako narzucone sobie „zadanie”, plon nieodpartego impulsu
páynącego z adoracji sáynnego dzieáa. Ale przecieĪ i to nie dawaáoby prawa do
inskrypcji Author Mozart.
Doprawdy, trudno tu wyjĞü z enigmatycznego krĊgu niejasnoĞci i wzajemnych
sprzecznoĞci. Byü moĪe któraĞ z wysuniĊtych hipotez doczeka siĊ kiedyĞ potwierdzenia albo przynajmniej pozwoli odsáoniü wáaĞciwy kierunek poszukiwaĔ,
teraz jeszcze ukryty. Przede wszystkim jednak naleĪy mieü wielką nadziejĊ, Īe
to wáaĞnie opublikowana ostatnio Ĩródáowa edycja dzieáa sprawi, Īe jakiĞ badacz
odkryje prawdĊ i autorstwo Die ZauberÀöte-Messe przestanie byü tajemnicą.

***
Na koniec jeszcze raz kwestia rĊkopisu. Znamienne, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü dzieá zapisanych w bielskich manuskryptach ma swoje konkordancje,
w niektórych przypadkach wielokrotne, tj. spotykane w róĪnych oĞrodkach.
Utwory Josepha Haydna, Františka Xavera Brixiego, Franza Bühlera, Johanna
Melchiora Dreyera, Johanna Baptista Schiedermayra czy Antona Diabellego, jakie zgromadzono w koĞciele Ğw. Mikoáaja w Bielsku, znajdujemy takĪe w wielu
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Ilustracja 1. Missa in Dis „Die Zauberflöte”, facsimile rökopisu, karta tytuäowa.
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Ilustracja 2. Missa in Dis „Die Zauberflöte”, facsimile rökopisu, Canto (fragment).
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Ilustracja 3. Missa in Dis „Die Zauberflöte”, facsimile rökopisu, Alto (fragment).
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Ilustracja 4. Missa in Dis „Die Zauberflöte”, facsimile rökopisu, Violino Primo
(fragment).
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Ilustracja 5. Missa in Dis „Die Zauberflöte”, facsimile rökopisu, Organo (fragment).
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Przykäad 1. Missa in Dis „Die Zauberflöte”, Credo, t. 1-5.
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Przykäad 2. W. A. Mozart, Die Zauberflöte, akt I, scena 1, numer 1: introdukcja Zu
Hilfe! zu Hilfe! sonst bin ich verloren, t. 42-47.
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Ilustracja 6. KoĈcióä Ĉw. Mikoäaja w Bielsku-Biaäej, fot. Michaä Jasiþski (2014).
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innych oĞrodkach – polskich, czeskich, austriackich niemieckich, co odsáaniają
rozmaite katalogi tematyczne ujmujące repertuar zachowany w róĪnych miejscowoĞciach. Są to wiĊc w wiĊkszoĞci pozycje repertuaru doĞü znanego, powszechnego, moĪe nie caákiem obiegowego, ale jednak cieszącego siĊ popularnoĞcią
w XIX stuleciu przez dáugi czas. Tym bardziej intryguje manuskrypt z Missa in
Dis. CzyĪby Bielsko-Biaáa byáo jedynym miejscem, gdzie zachowaá siĊ przekaz
tej kompozycji? MoĪna zasadnie przypuszczaü, Īe gdzie indziej – w jakimĞ innym Ĩródle, dotąd niezbadanym wystarczająco – msza ta utrwalona zostaáa jako
utwór anonimowy albo teĪ oznaczono ją innym nazwiskiem, i tylko fakt, iĪ nie
sporządzono dotąd partytury dzieáa, nie pozwoliá ujawniü, Īe zbudowana jest ono
z fragmentów Die ZauberÀöte. To bardzo prawdopodobne. Dlatego naleĪy liczyü
siĊ z tym, Īe gdzieĞ jednak zostanie odkryty – bądĨ niejako na nowo zidenty¿kowany – jakiĞ inny manuskrypt zawierający Missa in Dis, który rzuci dodatkowe
Ğwiatáo na kwestiĊ autorstwa. Gdyby wszakĪe – o ile w ogóle moĪna snuü tego
rodzaju spekulacje – miaáo siĊ kiedyĞ de¿nitywnie okazaü, Īe inny, supozycyjnie
spodziewany przez nas przekaz tego dzieáa jednak nie istnieje, to bielski koĞcióá
Ğw. Mikoáaja zyska miano miejsca, które uratowaáo ową niezwykáą i tajemniczą
kompozycjĊ.
SUMMARY
The article is devoted to a previously entirely unknown vocal-instrumental mass preserved in St. Nicholas Church in Bielsko-Biaáa. Missa in Dis – signed with Mozart’s
name – is a composition based on the material of Mozart’s singspiel Die ZauberÀöte. The
article contains the description of the manuscript and its history, discusses the question of
the forces of the mass, the problem of mutual relationships between the sound substance
of Missa in Dis and The Magic Flute, and dwells extensively on the question of who the
author of the piece was: between a hypothesis that the mass might have been composed
by Mozart and a supposition that we are dealing with a late 18th/early 19th-century mysti¿cation concerning the composer.

