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OD REZYSERA 

Tytułowy instrument w Czarodziejskim flecie obfituje w sym
boliczne treści i znaczenia. Wyciosana z tysiqcletniego 
dębu rurka jest praźródłem wszelkiego dźwięku , sztuki 
i energii , która budzi miłość i życie 

Tarnino, widza zwierciadło , nasze zwierciadło, otrzymu
je do ręki podtrzymujqce życie energie od przeróżnych , 

jakże odmiennych postaci Królowej Nocy, Trzech Dam, 
Sarastro, Trzech Chłopców , i w końcu od Paminy - pod
czas swojej ostatniej drogi, będqceJ decydujqcym spraw
dzianem. 
Jaki jest cel i sens tych dróg? Czym sq zagadki i tajem
nice, światy i antyświaty, w których Tarnino za pomocq 
fletu zatraca się i odnajduje? Którq ścieżkq będziemy 
wraz z nim podqżać? 
Pytania i decyzje między wolq a przypadkiem. Nie mo
gqc dwa razy wejść do tej samej rzeki , będq musialy 
pojawiać się coraz to nowe drogi, by z czarodziejskim 
fletem w rękach odkrywać w tym dziele nowe światy. 

MOJQ drogę wraz z Taminem pokonatem JUŻ na sześć 
_ różnych sposobów, zawsze z nowym, innym celem prze-
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de mnq. Celem będqcym coraz bardziej odległym , coraz 
bardziej nieskończonym. Może śmierć jest tym najbar
dziej nieodgadnionym, najbardziej niepewnym końcem 
tej drogi. 

l) Opera w Hamburgu, 1982 
Tarnino, utraciwszy swojq drugq połówkę , gnany tę

sknotq, wyrusza na jeJ poszukiwanie. Sztuka pomaga 
mu pokonać wszelkie niebezpieczeństwa i stworzyć ze 
swojq mitościq, Paminq, doskonałq jedność i dorównać 
bogom. Marzenie. 

2) Festiwal w Salzburgu, 1997 
Tarnino, zdecydowany zerwać z siebie welon nocy i „zaj
rzeć do sanktuarium najpotężniejszego światta", wystę

puje w cyrku światów , w proteatrze, jako istota kocha
jqco i artysta , aby stać się jednościq z „siedmiokrotnym 
kręgiem słońca". Utopia. 

3) Festiwal w Schwetzingen i Opera w Strasburgu, 2002 
Pragnqc otworzyć przed sobq przeogromne wrota „Na
tury", Tarnino znajduje za nimi Jedynie siebie samego 
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uwięzionego w lustrze, własny obraz Paminy. Jego ob
licza to kobiecość; nomiętność i nienawiść do światów 
Królowej, jak również jego nieodparta żqdza wiedzy oraz 
opętanie nieśmiertelnościq w królestwie Sarastro . Znisz
czenie tych obrazów odbitych w lustrze obnaża czerń , 

nicość. Koszmar 

4) Tydzień Mozartowski w Mannheim, 2005- Czarodziej
ski flet Mozarta wedtug Alexandra Zemlinsky'ego (utwór 
fortepianowy na cztery ręce) 
Tarnino, obcy przybysz, napotyka ludzkq rodzinę petnq 
antagonizmów, dla której jego natura i istnienie pozosta
je niezrozumiale i niebezpieczne. Na swojq ostatniq dro
gę wstępuje Jako czarny aniot śmierci razem ze swojq 
wykorzystanq seksualnie Pominq. Bez mitości i sztuki 
kroczy po totalnie spustoszonym świecie , wołajqc .Czy 
to siedziba bogów?". Rzeczywistość. 

5) Nowa Opero w Moskwie, 2006 
Tarnino, przybywajqc od strony morza, rozbija się na brze
gu świata dyktatury i reglamentowanej anarchii , opartego 
na władzy i przemocy. Dzięki sztuce i miłości odnajduje 
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i uwalnia siebie oraz Pominę od wszechOgorniajqcych 
płomieni, uciekajqc na otwarte morze - otwarte wyjście . 

Miniona przysztość. 

6) Teatr Wielki - Opera Narodowo w Warszawie, 2006 
Tarnino trafia jako nowicjusz do powszechnej szkoty ży
cia . Próby, którym jest poddawany no swojej drodze, sq 
wyznaczane przez społeczeństwo klasowe, przez prze
moc i terror, żqdze i strach, porządek i samowolę. Jego 
droga to nosza droga myślenia o wyzwaniu do gotowo
ści wzięcia innych w obronę. Codzienność?I 
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VOM REGISEUR 

Die Zauberf/6te hat in der Die Zauberflóte vielfaltigen Ze
ichen- und Symbolgehalt Dos aus der tausendjdhrigen 
Eiche geschnittene Rohr ist Urquelle des Klanges, der 
Kunst und der Energie, die Liebe und Leben zeugt. 

Tarnino, unser, des Zuschauers Spiegel , sind durch ver
schiedenste divergente Figuren lebenserhaltenden Ener
gien an die Hand gegeben, der Kónigin der Nacht, die 
Drei Domen, Sarastro, die Drei Knaben - und durch Pa
mina fUr seine beiden letzten entscheidenden PrOfung
swege 
Was ist Ziei und Sinn dieser Wege, was sind die Rdtsel 
und Geheimnisse, Welten und Gegenwelten, in die sich 
Tarnino mit Hilfe der Flóte verliert und findet, welchen 
Pfad begehen wir mit ihm? 
Fragen und Entscheidungen zwischen Wille und Zufall. 
Nicht zwei Mal in den gleichen Fluss steigen kónnend, 
wird es immer wieder neue Wege geben mossen, mit der 
Zauberflóte in den Hdnden diesem Werk neue Welten zu 
entdecken . 

Meinen Weg mit Tarnino bin ich bisher auf sechs ver
sch iedene Weisen gegangen, das Ziei immer neu vor mir, 
immer ferner werdend, immer unendlicher. Vielleicht ist 
der Tod das undeutbarste, das fragwOrdigste Weg-Ende. 

1) Hamburger Staatsoper, 1982 
Tarnino, seiner zweiten Hdlfe verlustigt, ist von Sehnsucht 
nach ihr bewegt. Die Kunst hilft ihm, Ober alle Gefahren 
sich mit seiner Liebe, Pamina, zu vervollkommnen, den 
Góttern gleich zu werden . Ein Traum. 

2) Salzburger Festspiele, 1997 
Tarnino, entschlossen, seinen nachtlichen Schleier von 
sich zu reiBen und )ns Heiligtum des gróBten Lichts zu 
blicken", tritt in dem Weltenzirkus, dem Urtheater, ais Lie
bender und KOnstler auf, urn eins zu werden mit dem 
„siebenfachen Sonnenkreis" Eine Utopie. 

3) Schwetzinger Festspiele und StraBburger Oper, 2002 
Tarnino, die ObergroBe TOr „Natur" sich óffnen wollend, 
findet dahinter nur sich selbst, gefangen in einem Spie
gel, sein Bild von Pamina. Seine Facetten sind das We
ibliche; Leidenschaft und HaB der Kóniginwelten - sowie 
sein WissenwollenmOssen, seinen Unsterblichkeitswahn 
im Sarastroreich. Dos Durchbrechen dieser Spiegelbilder 
zeigt das Schwarz, das Nichts. Ein Albtraum. 

4) Mannheimer Mozartwoche 2005, Mozarts Zauberf/6te 
von Alexander Zemlinsky (vierhbndig !Ur Klavier) 
Tarnino, ein Fremder, trim auf eine Menschenfamilie voller 
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Antagonismen; sein Wesen und Dasein bleibt ihr unver
standen und bedrohlich . Sein letzter Weg beginnt ais 
schwarzer Todesengel, mit seiner miBbrauchten Pamina 
Ober einen Totalkahlschlag aller Figuren ohne Kunst und 
Liebe wandernd, mit dem Ausruf )st dies der Sitz der 
Gótter hier, da sehe ich noch eine TOr". Eine Realitot 

5) Novaya Opera Moskau, 2006 
Tarnino, von der See kommend, strandet in einer Welt 
aus Diktatur und reglementierter Anarchie, aus Macht 
und Gewalt . Durch seine Kunst und Liebe fin det und rettet 
er sich seine Pamina aus der Schlacht, aus dem alles ve
rzehrenden Feuer aufs offene Meer; ein offener Ausgang . 
Eine vergangene Zukunft. 

6) Oper Warschau, 2006 
Tarnino kommt ais Neuling in die allgemeine Schule des 
Lebens . Seine PrOfungswege sind bestimmt durch eine 
Klassengesel lschafl aus Gewalt und Terror, Lusl und 
Schrecken, Ordnung und WillkOr. Sein Weg is! unser 
Weg des Mitdenkens, eine Aufforderung zur Schutzbere
ilschafl. Ein Alllag?! 
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opowieść 

Mtodzieniec 
szukający wiedzy 

odkrywa mitość na krętych ścieżkach nocy. 
Za pomocą czarodziejskiego fletu 

dociera do bram natury, rozsądku i mądrości, 
przemierza niebezpieczne, nieodkryte drogi, 

porzucone przez towarzysza podróży dla próżnego szczęścia . 
Mtodzieniec jednak prowadzi swą ukochaną poprzez ogień i wodę . 
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Die Fabel 

Ein JUngling 
nach Erkenntnis suchend 

entdeckt auf den verschlungenen Pfaden der Nacht die Liebe. 
Mit Hilfe einer Zauberflbte 

gerdt er var die Tore Natur, Vernunft, Weisheit 
und beschreitet gefdhrliche PrUfungswege, 

die sein Reisegefdhrte fUr ein einfaches GIUck beizeiten verldsst . 
Der JUngling wandelt mit seiner Geliebten durch Feuer und Wasser. 

A fabie 

A young man 
searching for knowledge 

discovers love along the winding paths of the night. 
With the help of magie flute 

he arrives at the gates of nature, reason and wisdom 
and follows dangerous, testing paths 

which his traveling companion abandons in favour of simple happiness. 
The young man, however, walks through fire and water with his beloved . 
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streszczenie 
akt l 
Tarnino budzi się. U jego stóp leży martwy wqż. Zjawia 
się Papageno i nie zaprzecza, że to wiośnie on uratowa1 
Tarnina. Zo swe przechwałki zostaje ukarany przez Trzy 
Damy Przekazujq one Tarnino wizerunek Paminy Ksiq
żę natychmiast się zakochuje. 

Tarnino przyrzeka Trzem Domom oraz Królowej Nocy, 
która go blaga o litość, że uwolni porwanq Pominę 
z rqk Sarastrosa . Dla ochrony przed niebezpieczeń
stwami Tarnino i Papageno, który ma mu towarzyszyć , 

dostajq czarodziejskie instrumenty: flet i dzwonki. Trzej 
chłopcy prowadzq ich do królestwa Sarastra . 

Tarnino posyła naprzód Papogeno. Ten spotyka Monosta
tosa, namiętnego strażnika Pominy. Popageno przekonuje 
księżniczkę do ucieczki. Oboje wyśpiewujq swojq tęsknotę 
za milościq . Pamino myśli przy tym o swym nadchodzq
cym zbawcy, Tarnino, a Papageno o Papagenie. 

Trzej Chłopcy prowadzq Tarnino do świqtyni Sarastra . 
Kaznodziejo Wtajemniczonych ttumoczy mu prawdzi
wy charakter Sarastra i jego zamiary. Tarnino dowiaduje 
się, że Pomina nadoi żyje , a potem gra na flecie, którego 
czarodziejska moc poskramia dzikie zwierzęta. Popageno 
i Pamina zostajq zlapani przez Monostatosa, uwolniajq 
się jednak dzięki grze dzwonków. Nadejście Sarastra uda
remnia ich ponownq ucieczkę. 

Monostatos wprowadza Tarnino. Pamina i Tarnino widzq 
się po raz pierwszy. Sarostro każe wprowadzić Tarnino 
i Papageno do świqtyni prób. 

akt 2 
Sarostro przeznacza Tarnino i Pominę na królewskq parę . 
Tarnino i Papageno muszq poddać się przepisowym pró
bom. Sarastro oznajmia to swoim kaptanom. Pierwszq 
próbq jest zachowanie całkowitego milczenia. 

Tarnino nie daje się zwieść Trzem Domom, które zokrodly 
się do świqtyni. Królowo Nocy odnalazło Pominę i roz
kazuje jej zabić Sarostra, do czego Pomino nie jest zdol
na. Sarastro poucza jq, że czynami człowieka powin
no kierować przebaczenie, o nie chęć zemsty. Tarnino 
spełnia obowiqzek milczenia, kiedy Pomino blago go, by 
wytłumaczy! jej swojq niechęć . Myśli , że Tarnino już jej 
nie kocha i chce się zabić. Zamiar ten udaremniojq Trzej 
Chłopcy, którzy prowodzq jq do Tarnino, czekajqcego na 
ostotniq próbę przed „drzwiami grozy" Paro wspólnie 
kroczy drogq, wiodqcq przez ogień i wodę . 

Trzej Chłopcy doprowodzojq do spotkania Popageno 
z przeznaczonq mu Papagenq. Królowa wraz z Trzema 
Damami i Monostotosem próbuje zdobyć i zniszczyć 
królestwo Saro st ro . 

Tarnino, Pomino i Papageno przeszli przez niebezpiecz
ne próby Naturo, rozum i mqdrość zostały uratowane 
dzięk i sztuce i miłości. 

lnhaltsbeschreibung 
l. Aufzug 
Tarnino erwacht, die Schlonge tot zu seinen FliBen. 
Popageno erscheint und widerspricht nich!, ihn vor der 
Schlonge gerettet zu haben . Fur sein Prahlen wird Po
pogeno von den drei Domen bestroft. Sie liberreichen 
Tarnino Pominos Bildnis, der Prinz verliebt sich sofort. 
Tarnino verspricht den Domen und der Kónigin der Nacht, 
die urn das Mitleid Taminos fleht, die geraubte Pamina 
aus den Hbnden Sarastros zu befreien . Zum Schulz var 
Gefahren erhalten Tarnino und Papageno, der ihn begle
iten soli, Zauber-lnstrumente: Flóte und Glockenspiel. Die 
drei Knaben flihren beide in Sarastros Reich . 

Tarnino hot Papogeno vorausgeschickt. Dieser begegnet 
Monostatos, dem triebhaften Bewacher Paminas. Papo
geno liberredet die Prinzessin zur Flucht. Beide besingen 
ih re Liebessehnsucht. Pamina denkt dabei an ihren kom
menden Reiter Tarnino, Popageno on eine Popogeno 

Tarnino wird von den drei Knaben in Sarastros Tempel ge
flihrt . Der Sprecher der Eingeweihten belehrt ihn liber den 
wahren Charakter und die Absichten Sorastros. Tarnino 
erfbhrt, dass Pamina noch lebt und spielt auf der Flóte, 
deren Zauberkraft wilde Tiere zohmt. Papageno und Pa
mina werden von Monostatos wieder gefangen, befreien 
sich jedoch mit Hilfe des Glockenspiels . Sorastros An
kunft vereitelt erneut ihre Flucht. 

Tarnino wird von Monostatos herein geflihrt Pa mina und 
Tarnino sehen sich zum ersten Mal. Sorastro ldsst Tarnino 
und Popageno in den Prlifungstempel flihren. 

2. Aufzug 
Tarnino und Pamino sind von Sorastro ais Kónigspoor 
ausersehen . Tarnino und Papageno hoben sich den vor
geschriebenen Prufungen zu unterziehen. Sarastro ver
klindet dies seinen Priestern. Die erste Prlifung ist streng
stes Stillschweigen. 

Tarnino ldBt sich von den drei Domen, die sich in den 
Tempe! eingeschlichen hoben, nich! in Versuchung brin
gen. Die Kónigin der Nocht hot Pomina gefunden und 
befiehlt ihr, Sarastro zu tóten, wozu Pamina nicht im
stonde ist. Sorastro lehrt sie, dass nich! Roche, sondern 
Verzeihen das Handeln der Menschen bestimmen soli. 
Tarnino hblt sich an seine Schweigepflicht, ais Pamina 
ihn anfleht, ihr seine abweisende Holtung zu erkldren . 
Sie gloubt, Tarnino liebe sie nich! mehr, und will sich den 
Tod geben. Die drei Knaben verhindern dies und flihren 
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sie zu Tarnino, der vor den „Schreckenspforten" auf die 
1etzten Prlifungen wortet . Gemeinsam geht das Poar den 
Weg durch die Elernente Feuer und Wasser Die drei Kna
ben hoben Popageno und die ihrn bestimmte Papogeno 
zusommengeflihrt . Die Kónigin versucht mit Monostatos 
und den drei Domen, Sorostros Reich zu stlirmen und zu 
vernichten 

Tarnino, Pamina und Papageno haben lhre gefbhrlichen 
Prlifungen bestanden Natur, Vernunft und Weisheit sind 
durch Kunst und Liebe gerettet. 

synopsis 
act l 
Tarnino recovers from a sleep and notices o deod serpent 
at his feet. Papageno arrives and claims to hove saved 
Tamino's life. However, the Three Ladies punish his lies 
by placing a padlock over his mouth . They give Tarnino 
a portrait of Pamina and the prince falls in love ot once. 

Tarnino swears to the Ladies and to the Queen of the Ni
ght thai he will free Pomino frorn Sarastro's hands. Tarni
no and Papageno, his companion, set off on a journey, 
protected by the power of magie instruments: a flute and 
bells . Three Boys guide them to Sorastro's kingdom 

Papageno is set forward and meets Monostatos, a pas
sionate guord of Pamina . Then he persuades the princess 
to flee . They both sing out their longing for love which in 
Pamina's case is Tarnino, her saviour, and in Papageno's 
- Papagena . 

The Three Boys lead Tarnino in Sarastros' tempie . The 
Priest of the lnitiated reveals Sorastros' true character and 
his intentions. Tarnino is told thai Pamina is stili alive and 
then he plays the flute with the force thai tomes wild ani
mols . Popogeno and Pomino are caught by Monostatos 
Allhough they monoge to get free thonks to the sound 
of bells, their escape is eventuolly thwarted by the arrival 
of Sarastro. 

Monostotos ushers Tarnino inio the room. Pomina and 
Tamino's eyes meet for the first time . Tarn ino and Papo
geno ore invited to the Temple of Ordeal. 

act 2 
Tarnino and Pamina ore ordained to become the royal co
upie However, to win their wives Tarnino and Papageno 
will have to undergo the trials , which Sorastro does not 
fail to explain to his brotherhood . First, the two friends 
have to sufler the test of silence 

Tarnino does not give in to the temptation of the Three 
Ladies who sneak inio the tempie . The Queen of the Night 

finds Pamina and commands her to kill Sorastro, yet Pa
mina denies to obey the order. Sarastro tells her thai il is 
better to forgive !han to thrive for revenge. Tarnino refuses 
to answer when Pamina begs him to explain his aversion 
to her. She believes he loves her no mare and longs for 
death. The Three Boys leading her to Tarnino who is now 
awaiting the last test foil her intention. They both pass 
unscathed through the fina I ordeal of fire and water. 
The Three Boys initiate the meeting of Papageno and his 
future wile, Papagena. Together with the three ladies and 
Monostatos, the Queen tries to conquer and destroy the 
kingdom of Sorastro . 

Tarnino, Pamina and Popageno have managed to oc
complish demanding tests. Thus Art and Love have sa
ved Nature, Reason and Wisdom. 
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CZARODZIEJSKI FLET 
MOZART 

libretto Emanuel Schikaneder 
ttumaczenie Katarzyna Zimmerer 

OSOBY 

Sarastro, bas 
Tarnino, tenor 
Kaznodzieja, bas 
Kapfani, tenor i bas, partia mówiona 
Królowo Nocy, sopran koloraturowy 
Pamina, sopran 
Trzy Damy Królowej, 3 soprany 
Trzej Chfopcy, 3 soprany 
Popageno, sopran 
Popogeno, baryton 
Monostotos, tenor 
Zbrojni , tenor i bas 

ull 

UWERTURA 

SCENA PIERWSZA 

Nr l Wst 

TAM INO: 
No pomoc na pomoc' Bo będę zgubiony' 
Wydany na pastwę straszliwego węża' 
Litościwi bogowie' 
Już się zbliża' 

Rotujcie mnie' 
Rotujcie I 
(mdleje) 

TRlY DAMY 
Giń potworze, dzięki naszej mocy1 
Zwycięstwo' Zwycięstwo! 
Dokonatyśmy bohaterskiego czynu' 
Silnymi ramionami uwolniłyśmy mlodzieńca1 

PIERWSZA DAMA 
Miły chłopiec, delikatny i lodny1 

DRUGA DAMA 
Jeszcze nie widziałam nikogo równie pięknego1 

TRZECIA DAMA 
Tok śliczny jak obrazek' 
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TRlY DAMY 
Gdybym me serce poświęciło miłości , 
oddalobym je temu chlopcu 
Pospieszmy do naszej królowej , 
by zanieść jej tę wieść: 
może odzyska spokój 
dzięki temu pięknemu mfodzieńcowi. 

PIERWSZA DAMA 
Idźcie, jo tu zostanę. 

DRUGA DAMA 
Nie' To wy idźcie , ja go popilnuję . 

TRZECIA DAMA 
To niemożliwe . Sama będę go chronić. 

PIERWSZA DAMA 
Jo tu zostanę' 

DRUGA DAMA 
Jo będę pilnować' 

TRZECIA DAMA 
Jo będę chronić. 

PIERWSZA DAMA 
Zostaję' 

DRUGA DAMA 
Pilnuję' 

TRZECIA DAMA 
Chronię' 

TRlY DAMY 
Ja! Jo! Ja! 
(Mam odejść? Wspaniale' 
Chciałyby zostać z nim same. To niemożliwe. 
Cóż bym dolo za to, 
by móc spędzić życie z tym chfopcem1 
Gdybym go miota tylko dla siebie' Żadna nie odchodzi' 
To niemożliwe' Najlepiej więc będzie, 
jeśli samo odejdę .) 

Młodzieńcze piękny i miły, mój ukochany chtopcze1 
Żegnaj' Wkrótce znów cię zobaczę . 

TAM INO 
Jak się czuje? 
Co jo słyszę? 

SCENA DRUGA I 

Nr 2 Aria 1 

PAPAGENO 
Jestem ptasznikiem, wiecznie wesołym i radosnym. 
Jestem ptasznikiem Znoją mnie w calym kroju 
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i starzy, i młodzi. 
Umiem zostawiać pułapki i wabić moją fletnią . 

Wszystkie ptaszki są moje, dlatego jestem 
taki radosny i wesoly. 

Jestem ptasznikiem, zawsze wesołym i radosnym. 
Jestem ptasznikiem. Znoją mnie w całym kraju 
i starzy, i mlodzi. 
Chciałbym jednak mieć też sieć no dziewczęta. 
Łapałbym je tuzinami i zamykał w klatce. 
I wszystkie byłyby moje. 

Gdyby wszystkie dziewczęta były moje, 
wymienialbym je na cukier. 
Tę , która by mi się najbardziej spodobała , 

od razu poczęstowałbym słodyczami, 
o gdyby mnie wtedy czule pocolowola, 
zostoloby moją żoną, a jo bylbym jej mężem. 
Spoloby u mego boku, o ja kołysałbym ją 
do snu jak dziecko. 

TAM INO 
Ej tam! 

PA PAGE NO 
Co tam? 

TAM INO 
Kim jesteś? 

PAPAGENO 
Sobą, o ty? 

TAM INO 
Też sobą. w której jesteś klasie? 

PAPAGENO 
W tej, tutaj, o ty? 

TAM INO 
Jo też. 
Co robisz? 

PAPAGENO 
Ptaszki dla gwiaździstej nauczycielki i jej dziewic. 

TAM INO 
Gwiaździsta nauczycielka? 

PAPAGENO 
Z jakim oslupieniem on mi się przygląda I 
Zaraz zacznę się go bać. 
Zostań , mówię ci' Nie ufaj mi, 
bo jestem bardzo silny1 

TAM INO 
Bardzo silny? Więc jesteś moim przyjacielem. 
To ty byleś moim zbawcą? 
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PAMINO 
Jeszcze nigdy w życiu nie bytem tak silny jak dziś . 

SCENA TRZECIA 

TRlY DAMY 
Popogeno! 

TAM INO 
Kim są te panie? Są zapewne bardzo piękne? 

PAPAGENO 
Nie myślę' 

TRlY DAMY 
Popogeno1 

PAPAGENO 
Mogę ci tylko powiedzieć, że nigdy w życiu nie 
widziałem nic bardziej uroczego 

TRlY DAMY 
Po page no' 

PAPAGENO 
Tu, moje ptaszki. 

PIERWSZA DAMA 
Nasza szefowa posyto ci za to wodę zamiast coli. 

DRUGA DAMA 
A zamiast chleba - kredę. 

PAPAGENO 
Co? Morn żreć kredę? 

TRZECIA DAMA 
A żebyś nigdy nie oklomywol obcych .. 
(zakleja mu usta taśma klejącą) 

TRlY DAMY 
Myśmy cię uwolniły. Królowa posyta ci ten obraz. 
To jej córka. Do widzenia. 

DRUGA DAMA 
Adieu, Papageno! 

PIERWSZA DAMA 
Nie pij zbyt łapczywie! 

SCENA CZWARTA 

Nr 3 Aria 

TAM INO 
Ten obraz jest czarownie piękny1 
Nikt jeszcze nie widzial równie ślicznej buzi. 
Czuję jak Io boskie oblicze 
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napetnia moje serce nieznanym wzruszeniem. 
Nie umiem nazwać tego uczucia, 
mam jednak wrażenie , że caty płonę. 
Czy to miłość? Tak, tak. To musi być miłość. 
Och, gdybym tylko umiał odnaleźć tę dziewczynę1 
Och, gdyby stanęta przede mną! 
Wtedy czuty i czysty ... Co wtedy? 
Wtedy, pełen zachwytu przycisnąłbym ją 
do mego gorącego serca , 
a ona na zawsze byt aby już moja. 

~MttłiJ1W 

TR2Y DAMY 
Jej matka styszata każde twoje słowo - Jej matczyne 
serce postanowito sprawić, żebyś byt szczęśliwy. Jeśli 
ten chłopiec, tak powiedziała, jest odważny i dzielny, 
moja córka Pamina na pewno zostanie uratowana . 

TAM INO 
Uratowana? Pamina? 

PIERWSZA DAMA 
Porwał ją Sarostro . 

TAM INO 
Kto to jest Sarastro? 

TRZECIA DAMA 
Nasz dyrektor. 

TAM INO 
Straszna myśli 

TRZECIA DAMA 
Milcz, chłopcze! 

PIERWSZA DAMA 
Ani przymus, oni pochlebstwa nie zawrócą ją z drogi, 
którq obrała. 

TAM INO 
Pamina będzie uratowana1 
Przysięgam na moJą mitośćl 
Co to jest? 

TR2Y DAMY 
To ona1 
Nadchodzi I 
Nadchodzi I 
Nadchodzi! 

SCENA SZOSTA 

Nr 4 Rezitativo i Aria 

Jesteś niewinny, rozsqdny i pobożny. 
Taki młodzieniec Jak ty, doskonale 
pocieszy zasmucone serce matki. 

Skazana jestem na cierpienie, 
bo odebrano mi córkę. 
Wraz z nią utraciłam me szczęście . 

Ukradł mi ją ten łajdak! 
Jeszcze widzę jak drży, 

wstrzqsana dreszczem bojaźni , 

przelękniona, broni się bezsilnie. 
Musiałam patrzeć, jak mi jq zabierajq 
zdolala jedynie krzyknąć : .Pomocy1• , 

jej błagania byty jednak daremne. 
Miotam zbyt mato sity, by Jej pomóc. 
To ty jq uwolnisz. 
To ty staniesz się zbawcq mej córki . 
A kiedy ujrzę cię znów jako zwycięzcę , 

oddam ci ją na wieki. 

SCENA SI DMA . 

Nr 5 Kwintet 

TAM INO 
Odebrano mu mowę , 

więc biedak może mówić o karze . 

PAPAGENO 
Hm, hm .. 

TAM INO 
Bardzo mi c ię żal , ale nic nie poradzę . Jestem zbyt 
słaby, by ci pomóc. 

PAPAGENO 
Hm, hm ... 

SCENA ÓSMA J 

PIERWSZA DAMA 
Zostałeś ułaskawiony przez Królowq. 
Za moim pośrednictwem uwalnia cię od kary. 

PAPAGENO 
Teraz Papageno znów może gadać . 

DRUGA DAMA 
Gadaj . Tylko już nie kiami 

PAPAGENO 
Nigdy już nie będę klamot. Nigdyl Przenigdy! 

TR2Y DAMY 
To kłódka niech będzie dla ciebie ostrzeżeniem1 

KRÓLOWA NOCY PAPAGENO 
Nie drżyj, mój ukochany synu! Ta kłódka niech będzie dla mnie ostrzeżeniem1 
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WS2YSCY 
Gdyby każdemu kłamcy zamknąć usta na kłódkę , 
zamiast nienawiści , oszczerstwo i żółci , 
zapanowałaby miłość i braterstwo 

PIERWSZA DAMA 
o ty, przyjmij ode mnie ten dari 
Posyto ci go nasza Królowa. 
Ten czarodziejski flet będzie cię chronił 
i wspierał w najgorszym nieszczęściu . 

TR2Y DAMY 
Dzięki niemu będziesz miał moc, 
by odmieniać ludzkie namiętności , 
smutnego zamienisz w wesołka , 
a starego kawalera ogarnie miłość . 

WS2YSCY 
Taki flet jest więcej wart 
niż złoto i korony, 
bo dzięki niemu rodzi się szczęście i radość . 

PAPAGENO 
A więc, moje piękne panie, 
czy mogę, ... 
polecam się na przyszłość. „ 

TR2Y DAMY 
Polecać możesz się zawsze. 
Królowa postanowita jednak, 
że masz bez zwłoki udać się 
z księciem do zamku Sarastra 

PAPAGENO 
Nie. Bardzo dziękuję! 
Od was samych styszałem , że jest jak tygrys. 
Na pewno Sarastro każe mnie 
bez litości oskubać i upiec. 
A potem rzuci psom na pożarcie. 

TR2Y DAMY 
Chroni cię ksiqżę , ufaj tylko jemu . 
W zamian będziesz mu służy!. 

PAPAGENO 
(Zeby diabli wzięli tego księcia! 
Cenię swoje życie . 

Na mój honor, zapewne w końcu ucieknie 
ode mnie jak złodziej . ) 

PIERWSZA DAMA 
Weź ten klejnot, jest twóJ 

PAPAGENO 
A co tam jest w środku? 

PAPAGENO 
Czy będę umiał no tym grać? 

TR2Y DAMY 
Na pewno. 

WS2YSCY 
Srebrne dzwonki, czarodziejskie flety, 
zapewniq nom i wam bezpieczeństwo 
Żegnajcie , musimy już iść . 
Żegnajcie. Do zobaczenia! 

TAM INO 
Ach piękne panie, powiedzcie nom 

PAPAGENO 
. .. jak znajdziemy zamek? 

TR2Y DAMY 
Trzech chłopców, 
młodych, pięknych , mitych i mądrych , 
towarzyszyć wam będzie w podróży . 
Są waszymi przewodnikami 
Słuchajcie ich rad . 

TAMINO, PAPAGENO 
Trzech chłopców , 
młodych , pięknych , mitych i mądrych , 
towarzyszyć nam będzie w podróży . 

TR2Y DAMY 
Sq waszymi przewodnikami 
Słuchajcie ich rad . 

WS2YSCY 
Więc żegnajcie! Musimy już iść . 
Żegnajcie! Do widzenia. 

SCENA DZIEWI JA 

TRZECI NIEWOLNIK 
Ha! Ha! Hal 

PIERWS2Y NIEWOLNIK 
Pst, Psti 

TRZECI NIEWOLNIK 
Pomina1 
- Ho, ho, hol 

PIERWSlY NIEWOLNIK 
I co? 

TRZECI NIEWOLNIK 
Ho! Ho! Hol 

TR2Y DAMY DRUGI NIEWOLNIK 
Usłyszysz dźwięk . I co? 
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TRZECI NIEWOLNIK 
Ucieklo. 

PIERWSlY NIEWOLNIK 
Ucieklo? 

DRUGI NIEWOLNIK 
Wymknęlo się? 

TRZECI NIEWOLNIK 
Wymknęlo 

PIERWSlY i DRUGIE NIEWOLNIK 
Jak to? 

TRZECI NIEWOLNIK 
Znasz lubieżnego grubasa Monostotoso. Kiedy zdowolo 
mu się, że już wygra!, Pomino zowololo imię Sorostro. 
Stonql wtedy bez ruchu (ho, ho, ho) i Pomino ucieklo. 

(śmiech, radość) 

MONOSTATOS 
Ejl Przynieście powrozy1 

PIERWSlY NIEWOLNIK 
Zlopoli Pominę. 

DRUGI NIEWOLNIK 
Nie wytrzymam tego 

SCENA JEDENASTA 

· Nr 6 Tercet 

MONOSTATOS 
Śliczna golqbeczko, wejdź do środkol 

PAMINA 
Co za udrękol Jako męczorniol 

MONOSTATOS 
Twe życie jest stracone! 

PAMINA 
Nie boję się śmierci. 
Żal mi jedynie mej motki. 
No pewno umrze z rozpaczy 

MONOSTATOS 
Niewolnicy, zakujcie jq w kajdany. 
Moja nienawiść cię zniszczy. 

PAMINA 
Skoro nic nie zmiękczy twego serca, 
pozwól mi umrzeć, borborzyńcoi 
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MONOSTATOS 
A teraz preczl Precz1 
Zostawcie mnie z niq sam no sam. 

SCENA DWUNASTA 

PAPAGENO 
Gdzie JO jestem? Gdzie JO mogę być? 
Ach, tom sq jacyś ludzie! 
Odwagi! Wchodzę do środka. 
Piękno dziewczyno, mloda, delikatna. 
Jeszcze bledsza niż kredol 

MONOSTATOS, PAPAGENO 
To no pewno diobeti 
Litościl Oszczędź mniel 

SCENA TRZYNASTA 1 

PAMINA 
Motkol Motkol 
Czy zbudzilom się do nowych cierpień? 
To takie trudne1 
Jeszcze bardziej gorzkie niż samo śmierćl 

SCENA CZTERNASTA ~ 

PAPAGENO 
A to lodny obrazek. Córko nocnej nouczycielkil 

PAMINA 

PAPAGENO 
Poslońcem gwiaździstej nauczycielki 

PAMINA 
Mojej motki? 
Jak masz no imię? 

PAPAGENO 
Popogeno 

PAMINA 
Często slyszolom, ole nigdy nie widziolom. 

PAPAGENO 
Jo ciebie też nie. Tylko no obrazku. 

PAMINA 
To JO. W jaki sposób ten obrazek znolozl się w twoich 
rękach? 

PAPAGENO 
Zlopalem go 

PAMINA 
Zlopoleś? 

I MOZART 

PAPAGENO 
Muszę ci to wyttumoczyć doklodni8J 
(szepcze) MóJ nowy przyjaciel zrobi! takie wrażenie no 
twojej matce, że pokozolo mu ten obrazek i rozkozolo, 
by cię urotowol. Podjql decyzję tok szybko, 
(wyraźnie) JOk szybko cię pokocha!. 

PAMINA 
Milość? A więc mnie kocha? 
Tok lubię sluchoć o milości. 

PAPAGENO 
Wierzę ci no stawo. 
Ale co jo chciolem powiedzieć? 

PAMINA 
Coś no temat milości? 

PAPAGENO 
Oczywiście, o milości. 

Nr 7 Duet 

PAMINA 
Mężczyznom, którzy czujq milość, 
nie brok dobroci serca. 

PAPAGENO 
A kobieto - i to Jej najważniejszy obowiqzek -
powinno dzielić te slodkie uczucia. 

PAMINA, PAPAGENO 
Pragniemy cieszyć się milościq, 
żyjemy tylko dzięki niej. 

PAMINA 
Milość oslodzo każdy ból, 
morzy o niej każde stworzenie. 

PAGAENO 
Nadaje smok naszemu życiu; 
bo takie sq prawo natury 

PAMINA, PAPAGENO 
Milości wyższy cel jest jasny: 
Nie ma nic bardziej szlachetnego 
niż zwiqzek kobiety i mężczyzny. 
Mężczyzno i kobieto, 
kobieta i mężczyzno 
sq w swej jedności 
równi bogom. 

PAMINA 
Nie mamy oni minuty do stracenia. 

PAPAGENO 
Ale zrobisz oczy 
jak zobaczysz tego pięknego mlodzieńco! 
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SCENA Pl TNASTA 

Nr 8 Finał 

TRZEJ CHŁOPCY 
To drogo prowadzi cię do celu, 
Lecz musisz walczyć po męsku. 
Dlatego posluchoj naszej rody 
bqdź wytrwoly, cierpliwy i molomówny! 

TAM INO 
Mili chlopcy, powiedzcie, 
czy udo mi się uratować Pominę? 

TRZEJ CHŁOPCY 
Nie wolno nom o tym mówić. 
Bqdź wytrwoly, cierpliwy i molomówny1 
Myśl, o mówiqc w skrócie bqdź mężczyznq, 
wtedy mlodzieńcze odniesiesz męskie zwycięstwo. 

(odchodzq) 

TAM INO 
Niech mqdre rody tych chlopców 
no zawsze zopodnq w me serce. 
Gdzie jestem teraz? Co się ze mnq stanie? 
Czy to siedzibo bogów? 
Widać po bromach i kolumnach, 
że mieszka tu mqdrość, proco i sztuko. 
Tom, gdzie no tronie zasiada czyn, 
brok miejsca dla próżniactwo, 
o występek nie tok lotwo obejmuje wlodzę. 
Odważnie przekraczam więc tę bramę. 
Moje zamiary sq szlachetne, szczere i czyste 
Drżyj, tchórzliwy zbrodniarzu! 
Przysięglem, że uratuję Pominę. 

(idzie) 

KAPŁANI 

Odejdź I 

TAM INO 
Odejść? Mam odejść? Więc spróbuję szczęścia tutojl 

(idzie) 

KAPŁANI 

Odejdźl 

TAM INO 
I tu kożq mi odejść. 
Widzę jeszcze jednq bramę, 
Może tu znajdę wejście. 

KAZNODZIEJA 
Czego chcesz śmioly cudzoziemcze? 
Czego szukasz w tym świętym miejscu? 
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TAM INO 
Mitości i cnoty. 

KAZNODZIEJA 
Te stowo moją gtęboki sens. 
Tobą jednak nie Kieruje oni mitość, oni cnoto, 
więc jak chcesz je odnaleźć? 
Ptoniesz pragnieniem śmierci i zemsty 

TAM INO 
Pragnę jedynie mścić się no pewnym ztoczyńcy. 

KAZNODZIEJA 
Nie znajdziesz go u nos. 

TAM INO 
To Sorastro panuje nad tymi ziemiami? 

KAZNODZIEJA 
Tak. Rządzi tu Sarcistro! 

TAM INO 
Ale chyba nie w świątyni mądrości? 

KAZNODZIEJA 
Również i tutaj 

TAM INO 
Więc to wszystko jest obtudą. 

KAZNODZIEJA 
Chcesz już iść? 

TAM INO 
Chcę odejść stąd beztroski i wolny, 
by nigdy więcej nie przekroczyć progu tej świątynil 

KAZNODZIEJA 
Wyttumacz mi to! 
Zostateś oszukanyl 

KAPŁAN 

Wystarczy mi, że rn ieszko tu Sorostro. 

KAZNODZIEJA 
Jeśli kochasz swe życie, 
mów i zostań tu. 
Nienawidzisz Sarastro? 

TAM INO 
Czuję wobec niego Wieczną nienawiść. 

KAZNODZIEJA 
Podaj mi swoje powody. 

TAM INO 
To nie cztowiek, lecz tyran 

KAZNODZIEJA 
Masz no to jakieś dowody? 

TAM INO 
Dowodem jest nieszczęśliwa kobieto, 
przyttoczona bólem i zgryzotą. 

KAZNODZIEJA 
Więc to kobieta cię otumanito? 
Kobiety niewiele robią, a za to dużo mówią. 
A ty mtodzieńcze wierzysz w babskie gadanie? 
Gdybyż Sarastro przedstawi! ci 
powody swoich czynów .. 

TAM INO 
Powody są cotkiem jasne1 
Czyż ten zbrodniarz nie wyrwat bezlitośnie 
Paminy z rąk matki? 

KAZNODZIEJA 
Tak, mtodzieńcze. To prawda, co mówisz. 

TAM INO 
Gdzież jest więc to, którą nom porwano? 
A może wiośnie sktodona jest w ofierze? 

KAZNODZIEJA 
Drogi synu! 
To nie miejsce ani czas, bym ci to wyjawit. 

TAM INO 
Wyjaśnij mi tę zagadkę. Nie zwódź mnie. 

KAPŁAN 

Przysięgo i obowiązek każą mi milczeć. 

TAM INO 
Więc kiedy rozproszy się ten mrok? 

KAPŁAN 

Gdy tylko przyjazna dtoń poprowadzi cię 
do świętego miejsca wiecznego braterstwa. 

(odchodzi) 

TAM INO 
O nieskończona nocy1 Kiedy miniesz? 
Kiedy me oczy ujrzą światto? 

CHÓR 
(ze środka) 
Już wkrótce chtopcze, już wkrótcei Lub nigdyl 

TAM INO 
Mówicie wkrótce lub nigdy? 
Wy niewidzialni, powiedzcie mi, 
czy Pomina jeszcze żyje? 
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CHÓR 
Pamina żyje. 

TAM INO 
Żyje 1 

Dzięki wam za to. 
(wyjmuje swój flet) 
Ach, wszechmocni bogowiel 
Gdybym umiat uczcić was, 
wyrażając każdym dźwiękiem 

tę wdzięczność, która zrodzita się tutojl 

Jaką moc ma twój czarodziejski ton; 
roduje nawet dzikie zwierzęta. 
Ale wciąż nie widzę tu Paminy1 
Pomino1 Ustysz, ustysz mniel 
Na próżno! 
Gdzie cię znajdę? Gdzie? 

(gro. Popogeno odpowiada mu) 

To dźwięki Popogeno1 

(gro. Papogeno odpowiada wielokrotnie) 

Może już widziot Pominę? 
Może ono spieszy do mnie wraz z nim? 
Może doprowadzi mnie do niej ten gtos 

PAMINA, PAPAGENO 
Szybkie stopy i odważne serce 
obronią nas przed przebiegtością i wściektością wrogo 
Znajdźmy Tarnina, w przeciwnym razie znowu nas 
pochwycą! 

PAMINA 
Mity mtodzieńczel 

PAPAGENO 
Cicho, milcz. Ja to zrobię lepiejl 

PAMINA, PAPAGENO 
Czy może być większa radość? 
Przyjaciel Tarnino już nos ustyszat. 
To stąd dociera dźwięk jego fletu. 
Jakież to będzie szczęście, gdy go odnajdę. 
Pospieszmy się, pospieszmy! 

MONOSTATOS 
Pospieszmy się, pospieszmy1 
A jednak was ztapatem. 
Przynieście mi kajdany i tańcuchy. 
Czekajcie! Jeszcze was nauczę moresu. 
Chcieliście oszukać Monostatosoi 
Dawać sznury i powrozy! 
Niewolnicy, chodźcie tui 

PAMINA, PAPAGENO 
No to teraz koniec z nami. 

MONOSTATOS 
Ej, niewolnicy, do mniel 

PAPAGENO 
Kto Jest odważny, często wygrywa! 
Chodź tu śliczny instrumencie. 
Niech zadzwoni, 
niech w ich uszach zabrzmi ten dźwięk. 

MONOSTATOS, NIEWOLNICY 
To brzmi tak cudnie, tak pięknie to brzmi.. 
La Io Io .. 
Nigdy jeszcze czegoś takiego nie styszatem 
Nigdy jeszcze czegoś takiego nie widziatem1 
La, la, Io .. 

PAMINA, PAPAGENO 
Gdyby każdy dobry cztowiek 
mógt styszeć toki dzwięk, 
wtedy bez trudu pozbytby się swych wrogów 
i żytby bez nich w idealnej harmonii. 
Bo tylko harmonia przyjaźni 
lagodzi cierpienie. 
Bez wzajemnej życzliwości, 
nie będzie szczęścia no ziemi. 

CHÓR 
(ze środka) 
Niech żyje Sorostro1 Niech żyje Sarastroi 

PAPAGENO 
Co to ma znaczyć? Coty drżę i dygoczę. 

PAMINA 
Och, przyjacielu, to już koniec z nami. 
Zapowiadajq przyjście Sar ostra. 

PAPAGENO 
Szkoda, że nie jestem myszą1 
Morzę o tym, by się gdzieś ukryć! 
Gdybym byt ślimakiem, 
mógtbym się schować w swoim domku. 
Co im powiemy, moja dziecinko? 

PAMINA 
Prawdę. Samą prawdę. Nawet jeśli to zbrodniol 

CHÓR 
Niech żyje Sarostro1 Sarostro niech żyjel 
Z radością poddajemy się Jego wtadzy. 
Niech dtugo cieszy się życiem w mądrości. 
Jest naszym mistrzem, 
więc chętnie go sluchamy. 
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PAMINA 
(klęka przed Sarostro) 
Panie, jestem zbrodniarkq, 
bo chciatam umknqć twej wtadzy. 
To nie jest wytqcznie moja wino . 
Zły czlowiek żqdoł ode mnie miłości. 
Dlofego ucieklam od ciebie. 

SARASTRO 
Wstań , rozwesel się moja mifa1 
Nie musisz nic mówić , 

ponieważ wiem wszystko o twoim sercu . 
Bardzo kochasz innego. 
Nie chcę cię zmuszać do milości . 
Wolności Jednak ci nie zwrócę. 

PAMINA 
Wola mnie obow1qzek dziecka, 
bo moja matka .. 

SARASTRO 
Jest w mojej mocy 
Jeśli oddam cię w jej ręce , 

nie odnajdziesz szczęścia. 

PAMINA 
Imię matki brzmi dla mnie słodko . 
To ona 

SARASTRO 
Jest kobietq wyniosłql 
Kobiecym sercem musi kierować mężczyzna 
Bez niego kobieta zwykle traci rozum. 

MONOSTATOS 
Tak, dumny chtopcze, chodź no tui 
Oto Sarastro, nasz pan 

PAMINA 
To oni 

TAM INO 
To ona' 

PA MINA 
Nie do wiary' 

TAM INO 
To ona! 

PAMINA 
To on' 

TAM INO 
To nie sen1 

PAMINA 
Moje ramiona wyciqgajq się do niego1 
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TAM INO 
Moje ramiona wyciqgojq się do niej1 

PAMINA, TAMINO 
Nowel jeśli miałby to być mój konieci 

(obejmujq s i ę) 

CHÓR 
Ca to ma znaczyć? 

MONOSTATOS 
Co za zuchwalość' 
Rozejdźcie sięl Posuwacie się zbyt dalekol 
(rozdziela ich, klęka przed Sarastro) 
Twój niewolnik ściele się u twych stóp : 
Ukarz ten niecny wysfępekl 
Pomyś l , jak bezczelny jest fen chlopakl 
Dzięki przebiegłości tego dziwaka 
chcial uprowadzić Pominę . 

Tylko JO wiedzialem, jak go wytropić 
Znasz mnie. Moja czujność .. 

SA RASTR O 
... zasluguje na wieniec laurowy. 
Dajcie temu szlachetnemu mężowi. 

MONOSTATOS 
. . . JUŻ twa taskawość sprawia, że czuję się bogaty1 

SA RASTR O 
.. siedemdziesiqt siedem kijów w stopy. 

MONOSTATOS 
Panie, zdumiewa mnie twa nagroda! 

SA RAS TR O 
Nie dziękuj . To mój obowiązek 

(wyprowadzajq Monostafosa) 

CHÓR 
Niech żyje Sarastro, boski nauczycieli 
Jego nagrody i kary są równie sprawiedliwe 

SARASTRO 
Zaprowadźcie tych dwoje cudzoziemców 
do naszej świqtyni prób . 
Przykryjcie ich gtowy, 
bo najpierw muszq zostać oczyszczeni 

(dwóch kaptanów nakrywa Tarnino i Papageno welonami) 

CHÓR 
Kiedy nasi władcy kroczq 
drogq cnoty i sprawiedliwości, 
ziemia zamienia się w królestwo niebieskie, 
a śmiertelnicy równajq się Bogom 

I MOZART 

AKT li 

SCENA PIERWSZA 

Nr 9 Marsz ka łanów 

SA RAS TR O 
Wy, wtajemniczeni studzy świqtyni mqdrości' 
Nasze dzisiejsze zgromadzenie jest jednym 
z najważniejszych w tych czasach . 
Nowicjusz Tarnino pragnie zerwać z siebie zasłony 
ciemności i spojrzeć w świętość 
najjaśniejszego światta . 

PIERWS2Y KAPŁAN 
Czy jest cnotliwy? 

Nr 9a. Potró·n akord 1 

DRUGI KAPŁAN 
Potrafi dochować tajemnicy? 

Nr 9a Potró·n akord 2 

KAZNODZIEJA 
Czy jest pracowity? 

Nr 9a Potró·n akord 3 

SARASTRO 
Naszymi filarami sq mqdrość i rozum. 
Temu milemu chlopcu przeznaczyliśmy Pominę; 

to jest też powód, 
dla którego odebrałem jQ wynioslej matce. 

Nr 1 O Aria i chór 

SA RAS TR O 
Izydo, Ozyrysie, 
obdarzcie tę nowq porę duchem mqdrości' 
Wy, którzy kierujecie krokami wędrowców , 
uzbrójcie ich w cierpliwość w obliczu 
niebezpieczeństwa . 

CHÓR 
Uzbrójcie ich w cierpliwość w obliczu 
niebezpieczeństwa. 

SARASTRO 
Pozwólcie nam ujrzeć owoce ich zwycięstwa. 
A jeśli mieliby zginqć, 
w nagrodę za ich męstwo i cnotę 
przyjmijcie ich do swego królestwa . 

CHÓR 
Przyjmijcie ich 
do swego królestwa. 

CZARODZ I EJSK I FL ET I 

SCENA DRUGA 

TAM INO 
Co za straszna noc' Papageno, 
jesteś tu jeszcze ze mnq? 

PAGE NO 
No jasne. 

TAM INO 
Jak myślisz, gdzie jesteśmy? 

PAPAGENO 
Powiedziatbym ci , gdyby nie było tak ciemno -
a tak - nie najlepiej się tu czuję 

TAM INO 
Boisz się? 

PAPAGENO 
Nie, tylko lodowaty pot sptywa mi po plecach . 
Zdaje się , że mam malq gorączkę . 

TAM INO 
Popageno, bqdź mężczyznq1 

PAPAGENO 
Wolalbym być dziewczyną 
To moja ostatnia chwila . 

SCENA TRZECIA 

PIERWS2Y KAPŁAN 
Ca was sprowadzito w nasze mury? 

TAM INO 
Przyjaźń i milość . 

PIERWSZY KAPŁAN 
Czy jesteś gotów poświęcić za nie swe życie? 

TAM INO 
Moim zwycięstwem stanie się nauka mądrości. 
Pamina będzie moją nagrodą 

PIERWS2Y KAPŁAN 
Podaj mi dtoń . 

DRUGI KAPŁAN 
Czy i ty chcesz walczyć o umilowanie prawdy? 

PAPAGENO 
Walka nie jest mojq specJalnościq . J 
a też nie żądam mqdrości . 

Jestem sobie prostym cztowiekiem, 
który zadowala się spaniem, jedzeniem i piciem, 
a gdyby się udato, żebym sobie zlapal ślicznq 
dziewczynę 
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DRUGI KAPŁAN 
Nigdy Jej nie otrzymasz, jeśli nie poddasz się naszym 
próbom. 

PAPAGENO 
Zostaję kawalerem. 

DRUGI KAPŁAN 
Nawet śmierć nie jest straszna. 

PAPAGENO 
Zostaję kawalerem. 

PIERWSZV KAPŁAN 
A gdybyś mógł zdobyć piękną dziewczynę ... 

PAPAGENO 
Zostaję kawalerem1 

DRUGI KAPŁAN 
która ma kolor i ubrania dokładnie takie JOk ty? 

PAPAGENO 
Zostaję„ . Czy jest mlodo? 

DRUGI KAPŁAN 
Mtoda i piękna1 

PAPAGENO 
Jak się nazywa? 

DRUGI KAPŁAN 
Popagena . 

PAPAGENO 
Papagena? Chciatbym ją zobaczyć z czystej ciekawości. 

DRUGI KAPŁAN 
Możesz ją zobaczyćl 

PAPAGENO 
A potem będę musiał umrzeć? 
Zostaję kawalerem1 

DRUGI KAPŁAN 
Możesz ją zobaczyć , ole nie wolno ci z nią zamienić oni 
stowa; to początek próby. 

SCENA CZWARTA 

Nr 11 Duet 

KAPŁAN, DRUGI KAPŁAN 
Strzeżcie się kobiecych sztuczek. 
To pierwszy obowiązek naszego przymierza. 
Niejeden mądry mężczyzna pozwoli! się już omamić . 

Dot się zwieść i nie mógl się opamiętać . 

W końcu odkryl, że jest sam. 
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Za Jego totwowierność odplocono szyderstwem 
Na próżno zoramywat dtonie; 
jego zaplotą byto śmierć i rozpacz 

SCENA Pl TA I 

Nr 12 kwintet .· 

TRZY DAMY 
Jak to? Jak to? Jak? 
Wy w takim okropnym miejscu? 
Nigdy, nigdy, nigdyl 
Opuście je szczęśliwi! 
Tarnino, lobie przeznaczona jest śmierćl 
A ty, Popageno - jesteś zgubiony1 

PAPAGENO 
O niel Tego to już za wielel 

TAM INO 
Papageno! Milcz1 
Chcesz złamać swą obietnicę, 
by nie rozmawiać z kobietami? 

PAPAGENO 
Przecież styszysz. Jesteśmy zgubieni . 

TAM INO 
Milcz, jak ci mówię. Nie odzywaj się. 

PAPAGENO 
Ciągle milcz! 
Ciągle tylko milcz1 

TRZY DAMY 
Królowa jest blisko was. 
Doslala się potajemnie lulaj. 

PAPAGENO 
Jak to? Co? Jest tutaj? 

TAM INO 
Milcz, jak ci mówię . Nie odzywaj sięl 
Zawsze będziesz tak lekkomyślnie 
zapomina! o swej przysiędze? 

TRZV DAMY 
Tarnino, posłuchojl Jesteś zgubiony1 
Pomyśl o królowejl 
Kapfani często wmawiają ludziom 
jakieś nieprawdziwe brednie. 

TAM INO 
Mędrzec nie zwraca uwagi na to, co gada pospólstwo. 

TRZV DAMY 
Mówi się , ze pieklo pochlonie na wieki 
tego, kto zawrze z nimi układ . 

I MOZART 

PAPAGENO 
Do licha! To niestychane1 
Powiedz Tarnino, czy to prawdo? 

TAM INO 
Plotki powtarzane przez boby, 
wymyślone przez obludników. 

PAPAGENO 
Ale tak mówi też królowa. 

TAM INO 
To kobieta i ma kobiecy umysl. 
Bądź cicho, niech ci wystarczy moje słowo. 
Pomyśl o swej przysiędze i dziataj rozważnie . 

TRZV DAMY 
Dlaczego jesteś wobec nas lak nieufny? 
Papageno też milczy - odezwij się wreszciel 

PAPAGENO 
Chcialbym, ale .. 

TAM INO 
Milcz i 

PAGE NO 
Same widzicie, że nie mogę. 

TAM INO 
Milcz1 

PAPAGENO 
To prawdziwa hańba , że jestem taki gadatliwy. 

TAM INO 
To prawdziwa hańba , że nie jesteś w sianie 
przestać gadać. 

TRZV DAMY 
Musimy odejść zawstydzone, 
bo żaden z was nie chce z nami rozmawiać. 

TAMINO, PAPAGENO 
Musicie odejść zawstydzone, 
bo żaden z nos nie chce z wami rozmawiać . 

WSZVSCY 
Mężczyzna Jest rozważny, 
pomyśli, zanim się odezwie. 

SCENASZ STA 

PAPAGENO 
Leżę bezsilny1 

DRUGI KAPŁAN 
Bądź mężczyzną1 

PAPAGENO 
Ależ moi drodzy panowie, jeśli przeznaczyliście mi 
Papagenę , dlaczego muszę się dla niej narażać na takie 
niebezpieczeństwa? 

DRUGI KAPŁAN 
Chodź I 

PAPAGENO 
Podczas tak dtugiej wędrówki może się na zawsze 
odechcieć mifości. 

SCENA SIODMA 

MONOSTATOS 
Ha, tu jest ta nieprzystępna piękność . Przez tę 
dziewczynę jeszcze postradam zmysty. Gdybym byt 
pewien, że jestem tu calkiem sam i nikt mnie nie 
podsłuchuje , spróbowotbym jeszcze raz. 

Nr 13 Aria 

MONOSTATOS 
Wszyscy znają radość miłości. 
Czulą się , baraszkują, pieszczą, całują : 

a ja mam być tego pozbawiony? 
Bo czerń budzi odrazę? 
Czy JO nie mam serca? 
Czy nie jestem z krwi i kości? 
Wieczne życie bez kobiety 
Io piekielna męczarnial 
Żyję, więc pragnę 
czulić się, baraszkować, pieścić. 

Dobry, kochany księżycu, wybacz1 
Ta biała istota skradła mi serce . 
Biel jest piękna. Muszę ją pocałować. 
Księżycu, schowaj się, 
za mknij oczy, gdyby miało cię to ztościć . 

SCENAOSMA 

KRÓLOWA 
Wracaj I 

MONOSTATOS 
O rany1 

PIERWSZV KAPŁAN PAMINA 
Mlodzieńcze1 Twoja postawo zwyciężyła . Chodźl Matkol Mamo1 

DRUGI KAPŁAN MONOSTATOS 
Wstań przyjacie1u1 Molka? Muszę tego posłuchać z oddali. 
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KRÓLOWA MONOSTATOS 
Gdzie jest ten m!odzieniec, którego do ciebie wyslalam? Wszystko. Powiem Sarastro choćby stówko ... Masz 

więc tylko jedno wyjście , by uratować siebie i swoją 
PAMINO matkę . 
Ach, matko' Poddaje się próbom Sarastra . 

KRÓLOWA 
Ale karierowicz' Nieszczęsna córko! 

PAMINA 
Więc ten chfopiec jest dla mnie stracony na zawsze? 

KRÓLOWA 
Będzie stracony, o ile nie namówisz go, by uciekl tymi 
podziemnymi korytarzami, zanim nie wzejdzie slońce . 

PAMINA 
Ale mamo, czy JO mimo wszystko nie mogę nadal 
kochać czule tego chlopca? 

KRÓLOWA 
Co ja styszę' Tego karierowicza, który zwi ązal się 
z moim śmiertelnym wrogiem, żeby przygotowoć 
mój upadek? Widzisz ten sztylet? Zostat zrobiony dla 
Sarastro . Zabijesz goi 

PAMINA 
Matko kochana' 

KRÓLOWA 
Ani slowa! 

Nr 14 Aria 

KRÓLOWA NOCY 
Piekielna zemsta gotuje się w mym sercu, 
śmierć i rozpacz pfoną wokóf mnie. 
Jeśli nie zadasz Sarastro śmiertelnego bólu , 
przestaniesz być moją córką . 

Jeśli Sarastra nie spotka koniec z twojej ręki, 
wyprę się ciebie, opuszczę cię na zawsze, 
na zawsze zerwane zostaną nasze więzy krwi. 
Sluchajcie, bogowie zemsty' 
Sluchajcie przysięgi matkil 

SCENA DZIEWI TA 

PAMINA 
Mam mordować? Nie umiem. Nie umiem' 

MONOSTATOS 
Oto woda na mój mtyn. Dlaczego drżysz? 

PAMINA 
Więc ty wiesz? 
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PAMINA 
Jakie? 

MONOSTATOS 
Pokochać mnie. 

PAMINA 
Bogowie! 

MONOSTATOS 
Burza pcha to mfode drzewko w moją stronę. 
No, dziewczyno' Tak czy nie! 

PAMINA 
Nie' 

MONOSTATOS 
Nie? Nie? To umierajl 

(pojawia się Sarastro) 

SCENA JEDENASTA ł 

PAMINA 
Panie' Nie karz mojej matki. 

SARASTRO 
Musisz zobaczyć , Jak zemszczę się na niej 

Nr 15 Aria I 

SARASTRO 
W tych świętych salach zemsta jest nieznana, 
a Jeśli czlowiek upadnie, 
milość pozwala mu się podnieść. 
Trzymając przyjaciela za rękę, 
zadowolony i radosny, 
przejdzie do lepszego świata. 
W tych świętych murach, 
gdzie ludzie kochają swych bliźnich , 

nie może czaić się żaden zdrajca, 
ponieważ wybaczamy naszym wrogom 
Jeśli ktoś wzgardzi tą nauką 
nie zasfuguje na miano czlowieka . 

(Sarastro i Pamina odchodzą) 

SCENA TRlYNASTA ! 

PIERWSZV KAPŁAN 
Tu będziecie zdani tylko na siebie. I powtarzam. 
Nie zapomnijcie tego sfowa: Milczenie. 

I MOZART 

DRUGI KAPŁAN 
Papageno1 

SCENA CZTERNASTA 

PAPAGENO 
To jest wesole życie' Tarnino! 

TAM INO 
Pst' 

PAPAGENO 
La, la, la . Nawet kropli wody 
nie dostanie się od tych ludzi. 

SCENA Pl TNASTA 

PAPAGENO 
Czy to dla mnie? 

KOBIETA 
Tak, mój aniele' 

PAPAGENO 
Ani więcej ani mniej, tylko woda . 

PAPAGENA 
Nie, mój aniele! 

PAPAGENO 
Siadaj stara koto mnie, okropnie mi się dluży czas. 
Ile masz lat? 

KOBIETA 
Osiemnaście i dwie minuty 

PAPAGENO 
Osiemnaście lat i dwie minuty? 
Hol A masz kochanko? 

KOBIETA 
Oczywiście' 

PAPAGENO 
Jest równie miody jok ty? 

KOBIETA 
O dziesięć lat starszy 

PAPAGENO 
To musi być milość! Jak się nazywa twój kochanek? 

KOBIETA 
Papageno. 

PAPAGENO 
Papageno? A gdzie jest ten Popageno? 

CZARODZ I EJSKI FLET I 

KOBIETA 
Tu siedzi! 

PAPAGENO 
Ja jestem twoim ukochanym? 

KOBIETA 
Tak, mój aniele' 

PAPAGENO 
A jak ci no imię? 

KOBIETA 
Nazywam się .. 

PAPAGENO 
Teraz już nie powiem oni slowoi 

SCENA SZESNASTA 

Nr 16 Tercet 

TRZEJ CHŁOPCY 
Po raz drugi witamy was serdecznie 
w królestwie Sarastra . 
On oddaje to, co wam zabrano -
flet i dzwoneczki. 
Jeśli nie pogardzicie tym poczęstunkiem , 

jedzcie i pijcie na zdrowie. 
Kiedy zobaczymy się po raz trzeci , 
nagrodą za waszą odwagę będzie radość . 

Odwagi Tarnino. Cel jest blisko . 
A ty, Papageno, milcz! 

SCENA SIEDEMNASTA 

PAPAGENO 
Dmuchaj dalej w swój flet, a ja będę dmucha! w mój. 
Niezle wyżywienie szkolne. 

SCENA OSIEMNASTA 

PAMINA 
Ty tutaj? Jesteś smutny? Ani stowem 
nie odezwiesz się do swej Paminy? 
Już mnie nie kochasz? 
Urozifam cię czymś? Nie rań mi więcej serca. 
Papageno, powiedz mi, 
co się dzieje z moim przyjacielem? 
Jak to? Ty też? 
To gorsze niż zmartwienie, gorsze niż śmierć l 

Nr 17 Aria 

PAMINA 
Czuję, że szczęście mi!ości zniklo na wieki 
Rozkoszne chwile już nie powrócą do mego serca . 
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Patrz Tarnino no te łzy. 
Płyną, ukochany, jedynie przez ciebie. 
Skoro nie tęsknisz za miłością, 
znajdę ukojenie w śmiercil 

SCENA DZIEWI TNASTA 

PAPAGENO 
Niech żyJe kuchorz1 

SCENA DWUDZIESTA 

KAPŁANI 

O Izydo i Ozyrysie. Co za rodośćl 
Słońce płoszy swym blaskiem ciemną noc. 
Już wkrótce ten szlachetny młodzieniec 
poczuje się odrodzony 
i służyć będzie w pełni naszej sprawie. 
Jego duszo jest odważna, o serce czyste 
Niedługo stanie się godny nos. 

SA RAS TR O 
Tarnino, twoje zachowanie byto dotąd zadowalające, 
o czasem dobre. Przyprowadzić Pominę1 

PAMINA 
Co się dzieje z moim Tarnino? 

SARASTRO 
Czeko no ciebie, by się z tobą pożegnać ostatni raz. 

PAMINA 
Ostatnie pożegnanie! Tomino1 

TAM INO 
Odejdź I 

Nr 19 Tercet 

PAMINA 
Czyż mam cię, mój najdroższy, JUŻ nigdy więcej 
nie zobaczyć? 

SA RASTR O 
Jeszcze się zobaczycie z radością. 

PAMINA 
Czekają cię śmiertelne niebezpieczeństwo 

SA RASTR O 
Bogowie będą go chronić. 

PAMINA 
Przeczucie mówi mi, że czeka cię śmierć. 

TAMINO, SARASTRO 
Niech się stanie wolo bogów. 
Ich znak jest dla mnie rozkazem. 

PAMINA 
Gdybyś kochał mnie tok, jak jo ciebie, 
nie bytbyś toki spokojny. 

SARASTRO 
Uwierz mi, że on czuje to samo, 
będzie twój no wieki. 

TAM INO 
Uwierz mi, że czuję to samo, 
będę twój no wieki! 

SARASTRO 
Wybito godzino, musicie się rozstać. 

TAMINO, PAMINA 
Jak gorzki jest smok rozstoniol 

SA RASTR O 
Tarnino znów musi odejść. 
Wybiło godzino, trzeba się rozstać. 

TAM INO 
Pomino, muszę już naprawdę iśćl 
Jak gorzki jest smok rozstania I 

PAMINA 
Tarnino musi już rzeczywiście iśćl 
Tomino1 

SARASTRO 
Już musi iśćl 

TAM INO 
Już muszę iśćl 

PAMINA 
Więc musisz iśćl 

TAM INO 
Zegnaj Pomino1 

PAMINA 
Tarnino, żegnojl 

TAM INO SARASTRO 
Bogowie będą mnie chronić. Pospiesz sięl 

28 I MOZART 

z 

Zobowiązuje cię twoja przysięga1 
Wybiło godzino. 
Jeszcze się zobaczymy. 

TAMINO, PAMINA 
Słodki spokoju, powróć znówl 
żegnaj, żegnaj! 

SCENA DWUDZIESTA TRZECIA 

PAPAGENO 
Tomino1 Tomino1 
Nie zostawiaj mnie somego1 
Gdybym przynajmniej wiedział, gdzie jestem i 
Tomino1 Nie opuszczaj mniel 

PIERWSlY I DRUGI KAPŁAN 
Człowiekul Nigdy nie poczujesz niebiańskiej rozkoszy 
wtajemniczonych. 

PAPAGENO. 
I co z tego? Jest wielu ludzi podobnych do mnie. 
Teraz największą rozkoszą byłoby dla mnie 
szklanko dobrego wino. 

PIERWSlY I DRUGI KAPŁAN 
Zostaniesz obsłużony1 

PAPAGENO 
Jest już1 Wsponiolel Niebiońskol Boskol 
Tok mi jakoś dziwnie no sercu. 
Chciałbym - życzyłbym sobie - ole czego? 

Nr 20 Aria 

PAPAGENO 
Popogeno morzy o dziewczynie lub kobiecie. 
Łagodna gołąbeczko byłoby dla mnie 
btogosłowieństwem. 

Wtedy jedzenie i picie bardziej by mi smakowały. 
Nie zazdrościłbym losu żadnemu księciu, 
Korzystałbym z życia jak mędrzec 
i czutbym się jak w roju. 

Popogeno morzy o dziewczynie lub kobiecie. 
Łagodna gołąbeczko byłoby dla mnie 
błogostowieństwem. 
Achl Tok chciałbym się spodobać 
jakiejś uroczej poniencei 
Niech mi któraś pospieszy z pomocą, 
bo inaczej zamartwię się no śmierć. 

PAPAGENO 

KOBIETA 
Jeśli obiecasz, że zawsze będziesz mi wierny, 
obejmę cię, będę cię pieścić i przytulę do mego serca. 

PAPAGENO 
Do serca też przytulisz? 

KOBIETA 
Podaj mi rękę no znak naszego związku. 

PAPAGENO 
Nie tok szybko, mój anielel 
Toki związek należy dobrze przemyśleć. 

KOBIETA 
Rodzę ci Popogeno, nie zwlekaj. Twoja ręko, albo. 
będziesz musiał żyć bez przyjaciółki 
i no wieki wyrzec się świata. 

PAPAGENO 
Żyć bez przyjaciółki? Wyrzec się świata? 
Nie. Lepiej mieć storą niż żadną 
Masz tu moją rękę 
i obietnicę, że zawsze będę ci wierny, 
dopóki nie zobaczę ładniejszej. 

KOBIETA 
Przysięgasz? 

PAPAGENO 
Przysięgom! 

Po-Po-Popogena1 

SCENA DWUDZIESTA Pl TA 

PIERWSlY KAPŁAN 
Znikaj stąd, młodo kobieto! 

DRUGI KAPŁAN 
Jeszcze nie jest godny ciebie. 
Wracaj, mówię cil Albo drżyj. 

SCENA DWUDZIESTA SZ STA 

Nr 21 Finał 

TRZEJ CHŁOPCY 
Wkrótce zaświeci słońce no złotej orbicie, 
i zapowie poranek. 
Wkrótce znikną przesądy i zwycięży rozum. 
O, miły spokoju, spłyń na nos, 
powróć do ludzkich serc. 
Wówczas ziemio zamieni się w królestwo niebieskie, 
o śmiertelnicy staną się równi Bogom. 

Zlitowałaś się node mną! PIERWSlY CHŁOPIEC 
Co za szczęściel Lecz patrzcie, Pominę dręczy rozpacz. 
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DRUGI I TRZECI CHŁOPIEC 
Gdzie ono jest? 

PIERWSZV CHŁOPIEC 
Wydoje się , że postradała zmysły . 

TRZEJ CHŁOPCY 
Dręczy ją ból wzgardzonej mitości. 
Weźmy ją w nasze opiekuńcze ramiona. 
Tak bardzo przejmuje nas jej los. 
O, gdybyż tylko ten młodzieniec by! tutaJ1 
Nadchodzi' Odejdźmy na bok. 
Patrzmy, co zrobi. 

PAMINA 
A więc ty Jesteś moim oblubieńcem . 

Potożysz kres mojemu cierpieniu . 

TRZECH CHŁOPCÓW 
(Co za mroczne słowa1 
Biedaczko jest bliska obłędu ) 

PAMINA 
Cierpliwości , mój ukochany, jestem twoja 
Już wkrótce się połączymy . 

TRZECH CHŁOPCÓW 
Szaleństwo mąci Jej umysł. 
Samobójstwo ma wypisane na czole. 
Piękno dzieweczko, popatrz' 

PAMINA 
Chcę umrzeć , ponieważ mężczyzna , 

którego nigdy nie będę umiata znienawidzić , 

porzucił swoją ukochaną . 

Dala mi go moja matka. 

TRZEJ CHŁOPCY 
Bogowie karzq samobójców. 

PAMINA 
Lepiej umrzeć od tego ostrza 
niż znosić miłosne męczarnie. 

Matko, cierp ię przez ciebie, 
prześladuje mnie twoja klątwa . 

TRZECH CHŁOPCÓW 
Dziewczyno, chcesz pójść z nami? 

PAMINA 
Przepełniła się czaro rozpaczy 
Żegnaj, przewrotny chłopcze! 
Patrz, Pamina umiera przez ciebie, 
To ostrze zabije mnie. 

TRZECH CHŁOPCÓW 
Nieszczęsna . Powstrzymaj się' 
Gdyby widział to twój chłopiec , 
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umartby z rozpaczy 
On kocha tylko ciebie. 

PAMINA 
Co? Odwzajemnia moją miłość , 

jednak ukrył przede mną swoje uczucia 
i odwrócił się ode mnie. 
Dlaczego nie chciał ze mną rozmawiać? 

TRZECH CHŁOPCÓW 
Nie wolno nam o tym mówić, 
ale chcemy ci go pokazać' 
I będziesz zaskoczona widząc , 

że jego serce należy wyłącznie do ciebie. 
Dla ciebie gotów jest nawet poświęcić swe życie . 

Chodź , pójdziemy do niego. 

PAMINA 
Prowadźcie mnie do niego, chcę go zobaczyć . 

WSZVSCY 
Zadna ludzko sita nie rozdzieli dwóch serc, 
które płoną! mitością . 

Próżne wysiłki wrogów, 
ponieważ chronią ich bogowie. 
(odchodzą) 

ZBROJNI 
Ten, kto podda się tym ciężkim próbom, 
przejdzie przez ogień, wodę, powietrze i ziemię; 
jeśli zdota pokonać lęk przed śmiercią, 
wzniesie się z ziemi do nieba. 
Wtajemniczony będzie mógł wtedy 
poświęcić się w petni tajemnicom Izydy. 

TAM/NO 
Będę dziatat jak mężczyzna , 

będę nadoi kroczy! drogą cnót. 
I nawet śmierć mnie przed tym nie powstrzyma. 
Otwórzcie przede mną bramy grozy, 
z radością ruszę w tę niebezpieczną drogę. 

PAMINA 
Tarnino, stóJI Muszę cię zobaczyć1 

TAM/NO 
Co ja słyszę? Glos Paminy? 

ZBROJNI 
Tak, to gtos Pominy. 

TAM INO 
Jestem szczęśliwy! Teraz będzie mogla pójść ze mną 
Los JUŻ nigdy nas nie rozdzieli , 
nawet jeśli przeznaczona nam śmierć . 

ZBROJNI 
Jesteś szczęśliwy, teraz będzie mogla pójść z tobą 
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Los już nigdy was nie rozdzieli , 
nawet jeśli przeznaczona wam śmierć . 

TAM INO 
Czy wolno mi z nią porozmawiać? 

ZBROJNI 
Możesz z nią rozmawiaćl 

TAM INO 
Co za radość , że znów się widzimy .. 

ZBROJNI 
Co za radość, że znów się widzicie. 

TAM/NO, ZBROJNI 
Trzymając się za ręce z radością pójdziemy do świątyni. 
Kobieta, która nie lęka się nocy i śmierci, 
jest godna tego, by zostać wtajemniczona. 

PAMINA 
Mój Tamino1 Co za radośćl 

TAM INO 
Pomino moja' Cóż za radość! 
Tu jest bramo grozy, 
za którą czai się cierpienie i śmierć . 

PAMINA 
Zawsze będę u twego boku. 
Sama cię poprowadzę, 
a mitość stanie się moim przewodnikiem . 
Wyścielę nasze drogi różam i, 

mimo, że róże mają kolce . 
Niebiańskie dźwięki czarodziejskiego fletu 
będą nas chronić w tej niebezpiecznej wyprawie. 
Ten flet wystruga! mój ojciec ze stuletniego dębu 
w magicznej godzinie, 
wśród błyskawic i grzmotów, wśród burzy i zawieruchy. 
Zagraj I 
Niech zabrzmią niebiańskie dźwięki! 
Ułatwią nam naszą bohaterską drogę . 

PAMINA, TAM/NO 
Moc muzyki pozwoli nom 
przejść lekkim krokiem 
przez ciemną noc śmierci. 

ZBROJNI 
Moc muzyki pozwoli wam 
przejść lekkim krokiem 
przez ciemną noc śmierci. 

PAMINO, TAMINA 
Przeszliśmy przez żar ognia , 
mężnie pokonaliśmy niebezpieczeństwo . 
Dźwięk fletu ochroni nas przed zalewem wody, 
tak jak nas chroni! przed ogniem. 
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PAMINA, TAM/NO 
Och, bogowiel Co za chwila' 
Izydo obdorzyf a nas swoją laską! 

CHÓR KAPŁANÓW 
Zwycięstwo! Zwycięstwoi 

Szlachetna parol 
Pokonaliście niebezpieczeństwa, 

możecie więc zglębić tajemnice Izydy. 
Zbliżcie się i wejdźcie do świątyni! 

PAPAGENO 
Papageno' Papageno! Papageno' 
Kobielo' Gołąbeczko' Ślicznotko' 
Na próżno . Zginęła' 

Zrodzony jestem do nieszczęścia! 
Popełnitem grzech gadulstwo, 
dlatego zaslużyfem no korę. 
Od kiedy skosztowalem tego wina, 
od kiedy ujrzałem tę piękną pannę, 
moje serce plonie żywym ogniem. 
Papageno' Serdeczna dzieweczkol 
Papageno! Kochana goląbeczko' 
Wszystko na próżno, wszystko daremne. 
Jestem zmęczony życiem' 
śmierć położy kres mitości , 
która nadal gore w mym sercu . 
Ozdobię to drzewo sobą, 
wieszając się na nim za szyję. 
życie mi już obrzydto! 
Dobranoc, perfidny świecie' 
Byleś dla mnie okrutny, 
bo nie obdorzyfeś mnie stodką dziewczyną. 
Więc teraz koniec, umieram. 
Piękne dziewczęta , pomyślcie o mnie . 
Czy żadna nie zlituje się nade mną, 

zanim się powieszę? 
Naprawdę, zaraz zrezygnuję z tego zamiaru, 
jeśli tylko zawotacie tak lub niel 
Nikt mnie nie słyszy, wszyscy milczą. 
A więc taka wasza wolo? 
Papageno dolejże1 
Skończ z tym życiem' 
Ale jeszcze chwilę zoczekom, 
policzę może do trzech ... 
(gwiżdże) 

Raz' 
(gwiżdże) 

Dwa' 
(gwiżdże) 

Trzy! 
No, śmiało! Niech się stanie! 
Nic mnie nie powstrzymuje. 
Dobrej nocy, fałszywy świecie . 

TRZEJ CHŁOPCY 
Powstrzymaj się , Papageno, bądź mądry' 
ZyJe się tylko raz i to wystarczy. 
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PAPAGENO 
Dobrze wam mówić , latwo żartować . 

Gdyby jednak wasze serce tak plonęto jak moje, 
też byście poszli za dziewczynq. 

TRZEJ CHŁOPCY 
Spraw więc, by zagraly twe dzwoneczki, 
one sprowadzq twojq kobietę. 

PAPAGENO 
Co za idiota ze mnie, zapomnialem o czarach. 
Zagraj, zagraj' 
Muszę zobaczyć moją ukochanq dziewczynę . 

Dzwoń , dzwoń , 

przyprowadź do mnie mojq dzieweczkę . 

Dzwoń , dzwoń , 

przyprowadź do mnie mojq kobietkę 

TRZEJ CHŁOPCY 
A teraz Popogeno, rozejrzyj sięl 

PAPAGENO 
Papagena1 

PAPAGENA 
Papageno1 

PAPAGENO 
Czy jesteś moja? 

PAPAGENA 
Jestem tylko twoja! 

PAPAGENO 
Moja kochana kobieto' 

PAPAGENA 
Mój serdeczny goląbkul 

To najpiękniejsze uczucie, kiedy gromadka 
Pa-Pa-Pa-Pa-geno' 
Pa-Pa-Pa-Pa-gena' 
stanie się dla swych rodziców blogoslawieństwem . 

MONOSTATOS 
Cisza1 Milczciel BQdźcie cichol 
Zaraz dostaniemy się do środka. 

KRÓLOWA NOCY, TRZV DAMY 
Cisza1 Milczciel Bądźcie cicho' 
Zaraz dostaniemy się do środka. 

MONOSTATOS 
Lecz, o pani, dotrzymaj slowa' Spelnij . 
Twoje dziecko musi zostać moją żoną 

KRÓLOWA NOCY 
Dotrzymam stowo. Tako ma wola, 
moje dziecko zostanie twojq żonq. 

TRZV DAMY 
Jej dziecko ma zostać twojq żonq . 

MONOSTATOS 
A teraz milczciel Slyszę straszliwy szum, 
jak dźwięk grzmotu lub wodospadu. 

KRÓLOWA NOCY, TRZV DAMY 
Przerażający jest ten szum, jak dalekie echo grzmotu. 

MONOSTATOS 
Więc są już w salach. 

WSZVSCY 
I tam ich dopadniemy1 
Mocą ognia i miecza uwolnimy ziemię od świętoszków. 

TRlY DAMY, MONOSTATOS 
PAPAGENO, PAPAGENA Tobie, Królowo Nocy, niesiemy swq zemstę w ofierze. 
Jakaż to będzie radość, kiedy bogowie o nos pomyślą 
i obdarują nas potomstwem Kochanymi dziecioczkomil WSZVSCY 

PAPAGENO 
Najpierw maty Papageno' 

PAPAGENA 
Potem mata Popagena' 

PAPAGENO 
Potem znów Popogeno' 

PAPAGENA 
I znów Popogena1 

PAPAGENO, PAPAGENA 
Papagena1 Papagenor Papagenar 

Obalono zostota nasza wtodza1 
Będziemy strąceni w wieczną noc . 

SARASTRO 
Promienie slońca przepędzajq noc. 
Odbierają oszustom podstępnie zagrabioną wladzę 

CHÓR 
Niech żyjq nom wtajemniczeni! 
Przeniknęliście mroki nocy1 
Dzięki ci , Ozyrysie, 
Dzięki ci , lzydol 
Zwyciężyta sita 
i koronq nogrodzita na wieczne czasy 
piękno i rozum! 
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CZARODZIEJSKI FLET 
JAKO OBRAZ ROZWOJU LUDZI 

UWAGI NA TEMAT INSCENIZACJI 

Katharina Ortmann 

Scena przedstawia klasę szkolną, z pulpitem nauczy
cielskim, tablicą, ławkami. Po prawej stronie schodów 
siedzą dziewczyny, po lewej chłopcy. Królowa Nocy jest 
wychowawczynią, dręczoną przez kierownika szkoły, 

Sarastra. „Sarastro jest sadystą. Niebezpieczny, ponie
waż nie udało mu się osiągnąć tego, co zamierza!. Jest 
jedynie półbogiem. Wykorzystuje swoją wladzę przeciw
ko uczniom i mści się na Królowej Nocy. Królowa Nocy 
jest wdową po najbardziej wtajemniczonym, który wie
dziot więcej i mia! większq moc niż ma jq teraz Sora
stro. Jego pomocnikiem jest Monostatos. Obaj pożądają 
Pominę i to ich łączy. Ale Sarastro jest już za stary, za to 
Monostatos bardzo witalny." Monostatos jest nauczycie
lem gimnastyki. Na polecenie Sarastra porywa Pominę 
i przenosi ją do klasy chłopców Trzy Damy to nauczy
cielka religii z krzyżem (Zakonnica), nauczycielka biologii 
z pejczem (Domina) i nauczycielka sztuk plastycznych 
z nożycami. Dwaj kapłani to urzędnicy, którzy muszą wy
konywać wszystkie prace Przebierają się za członków 
Ku-Klux-Klanu (Zbrojni) i przeprowadzają próby. Tarnino 
jest obcym, przychodzi spośród publiczności przez drzwi 
mądrości. Papageno przychodzi z toalety, przez drzwi 
natury. Papagena jest sprzątaczką, która sluży w szkole, 
zostanie jednak uwolniona przez Trzech Chłopców. 

Schody po środku sceny są pomyślane hierarchicznie; 
im wyżej się na nie wejdzie, tym lepiej. Prowadzą do 
drzwi rozsądku. Nikt nie wie, kto lub co kryje się za tym 
drzwiami na samej górze. Bóg? Ideologia? Pierścień Ni-
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belungów? Decydenci w sprawach gospodarki i polityki? 
Schody wychodzą z kanału dla orkiestry, najniższe stop
nie zasiane są śmieciami - odpadkami cywilizacji. 

Model szkoły jako państwa, klasy jako społeczeństwa 
Świat uczenia się, egzaminów, konkurencji, manipulacji, 
przemocy świat hierarchiczny: bogaty-biedny, młody
-stary Klasa obrazuje ambiwalencję istniejącą między 

młodością - a raczej byciem dzieckiem - a dorosłością 
Tarnino jest odgórnie wyznoczonq postociq, która wpro
wadza nas w ten świat. 
„Czarodziejski flet stanowi archetypiczny kosmos. Mozart 
przedstawi! ten kosmos jako nasz świat. Czarodziejski 
flet jest modelem wszelkich antagonizmów i relacji. Rów
nież klasa szkolna jako szkoła życia stanowi kosmos. 
Klasa jest społeczeństwem. Ciągle konsumujemy roz
rywkę, informacje, reklamy. Przemyst rozrywkowy świa
domie otępia ludzi. Łatwo nami manipulować, nasze po
trzeby przestały być pierwotne. Nie pytamy już o to, co 
właściwie wiemy, kogo w ten sposób wspieramy, czego 
chcemy. Myślimy wylącznie o posiadaniu, sukcesach, 
karierze" 

Nauczyciele, przede wszystkim Sarastro i Królowa, są 
ideologami. „Przeniesienie wizerunku nauczyciela na 
tablicę przy pomocy wideo przypomina ideologiczne 
opracowywanie informacji, które docierają do nas za 
pośrednictwem mediów.' Sarastro ciągle mówi o zba
wieniu w zaświatach, o bogach. Jego plany, jego próby 
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są wątpliwe. Próba ognia to palenie książek. Próba wody 
prowadzona jest przez czlonków Ku-Klux-Klanu, którzy 
topią Tarnino i Pominę. Trzej Chłopcy budzą ich do no
wego życia, które jest utopią. 
,,Trzej Chłopcy ucieleśniają swoimi czynami nasze tęsk
noty. Są istotami utopijnymi, które potrafią coś, czego 
my też pragniemy. W spoleczeństwie, w którym podą
żamy narzuconymi nam drogami za narzuconymi nam 
hierarchiami i wzorcami - szkota trwa cały czas - stale 
towarzyszy nam pragnienie wyzwolenia się od codzien
ności. Chlopcy posiadają naturalną dziecinność, jeszcze 
nie zostali zmanipulowani. Mogą z łatwością kroczyć 
przez wszystkie światy, mogą też w nie wkraczać - to 
cudowne." 

Notatka z próby kostiumowej: 
Od styczniowych prób Czarodziejskiego fletu istnieje po
mysł, by znów użyć masek. 
„Statyści wydawali się zbyt mali wśród scenografii, 
w szeregach ławek w klasie. Wydaje się nam koniecz
ne, by zastosować ponadnaturalnych rozmiarów głowy 
Wrażenie bylo bardzo wyraźne i natychmiast przekony
wało: 

Klasa zamieniła się w społeczeństwo, ale zarazem 
w groźny tłum. W naszym społeczeństwie uczniowie sta
nowią przecież zagrożenie dla nauczycieli i odwrotnie. 
świat dorosłych narzuca wzorce poprzez telewizję, radio 
i inne media, poprzez swoje życie i nauki. Dzieci są pro
duktami naszych zachowań " 
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Bezruch-ruch jako zasada sceniczna Podczas pierw
szych prób odkryliśmy, że śpiew osoby, która się nie 
porusza, lepiej przekazuje rozwój wypadków niż wtedy, 
gdy dubluje się je przy pomocy dodatkowej gry 
„Całkowity bezruch podczas śpiewu wyzwala u widzów 
wewnętrzny ruch i proces myślenia. Dialogi i gra aktorska 
stanowią sceniczne i gestykulacyjne pomosty między 
tym bezruchem i posuwają akcję do przodu." 
„Publiczność odczuje mechaniczne zachowania chóru, 
regularne następstwo jego wystqpień, obecności i odcho
dzenia. Są to działania rytmiczne, które posiadają efekt 
cykliczności jak wdech i wydech, jOk powracający rytm 
zmieniających się pór roku i naszego dnia codziennego." 

Obok miłości, egzaminów i śmierci, ważną rolę w tej 
operze odgrywa też sztuka pod postacią fletu. „Bez sztuki 
ludzka produkcja jest niszczycielska, bez niej nie wierzę 
w cztowieka. Sztuka jest samą prawdą, pro-mądrością. 
To, co ludzkość stworzyła na przestrzeni stuleci, jest za
wsze zrozumiale, mądre, głębokie. Kultura opisuje glębię 
ludzkiego bytu." 

[no podstawie wprowadzenia Achimo Freyero dla solistów 
i chóru, 8 i 9 majo 2006] 
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MIĘDZY 11ZŁAMANĄ" ROLĄ 
A "ZŁAMANĄ'' FUGĄ 

(CZ. I) 

Gerd Rienacker 

I. 
Czy mia!aby to być bajka o dobrym i ztym? Tak dalece, 
że do świata ztych należatoby przyporzqdkować Królowq 
Nocy, natomiast Sarastro miatby przynależeć do świata 
dobrych? Przemawiać za tym mogtyby użyte symbole 
Nocy i światta, czy nawet wręcz samo stońce, które po
winno pojawić się w końcowej scenie opery Jacques 
Chailly myśl tę jeszcze potęguje: królowa, jako kobieta, 
niezdolna byto osiqgnqć Jasności. To mrok, skryte skra
danie się, podstępy i bagna sq przynależnym jej światem 
- dlatego też przypisana jej jest liczba pięć. Za wersjq tq 
przemawiatyby niektóre wypowiedzi kompozytora i jemu 
wspótczesnychl Tym czasem poglqd ten nie znajduje 
pokrycia w znaczqcych momentach kompozycji. Czy 
Mozart skomponowat coś odmiennego niż pierwotnie 
zamierzy!? Jeśli tak, nie powinno się tego dzieta czytać 
dostownie. 
Nie wydaje się, by aż do tego stopnia i za jednym zama
chem spolaryzowa1 Sarostra i Królowq Nocy, by moż
na ich byto w prosty sposób zaszeregować. Obydwoje 
okazujq się ambiwalentni - to przynależy do ich rangi 
spotecznej i przez tę przynależność daje się udowodnić. 
Sarastro jest kaptanem, przetożonym Wtajemniczonych, 
o równocześnie obdarzonym królewską w1odzq panem 
wielu niewolników. Pozostawia ich pod nadzorem Mo
nostatosa. Jest też wtadcą postępującym ze wszystkimi 
mu powierzonymi istnieniami bez pytania o to, co jest dlo 
nich dobre - wedtug wtasnego upodobania, dobroczyn
nie i surowo - i to też pozostaje w zgodzie z jego sta
tusem spotecznym, nie podlegając przez to moralnemu 
osqdowi Wreszcie, jest on też - jak inni - cztowiekiem, 
u którego przyjęcie wzniostych Zasad pozostaje w kon
flikcie z rolą przynależną jego statusowi oraz z rolami, 
jakie odgrywa w życiu. Konflikt ten widzimy w wypowie
dzianym przez niego dqżeniu do szczęścia, któremu dat 
on uprzednio wewnętrzne przyzwolenie. Ustyszeć można 
jego ból w stawach: „Du liebst einen andern sehr I Ty inne
go kochasz wielce". Ukazuje w ten sposób swoją mitość 
do Paminy, a zarazem samą konieczność wypowiedze
nia tej mitości Jest możliwe, że Pamina uświadamia go 
w konflikcie między cztowiekiem a jego rolą, i to wptywa 
no zachowanie Sarastra względem niej samej. 
Również i w trakcie ich spotkania, gdy będqc świado-

mym, że królowa zleciła Pominie dokonanie zabójstwa, 
oddaje się bezbronny w jej ręce, otrzymując w zamian jej 
życie wraz z prośbą o darowanie matce winy. 
Królowa Nocy jest królowq i matkq - a przede wszystkim 
- kobietq. Od zawsze odmawiano jej prawa do wykony
wania jej roli, a także prawa do zaspokojenia pragnienia 
szczęścia. Jako królowa walczy o wtadzę catkowitą, to 
znaczy - o obiecaną jej słoneczną tarczę. Tarcza jest jej 
niezbędna, ażeby nie musiała pozostawać stale w ob
szarze nocy, lecz by wolno jej byto przekraczać wszelkie 
sfery - również te, które zazwyczaj uznaje się za przy
należne mężczyźnie światta i dnia. W tę walkę jest ona 
zmuszona wciągnąć swoją córkę. Jako królowa walczy 
przeciw Sarastrowi, który zabrał jej córkę, a doktadni8J, 
pozwoli!, by została skradziona przez czarne potwory 
- czyli przez czarnych niewolników. 
Tak też w walce Królowa Nocy próbuje wszystkich swych 
sztuczek, za co nie można jej postawić moralnych zarzu
tów; jak to zauważa Georg Knepler w swojej rozprawie 
z 1962 roku - fakt ten nie czyni z niej bestii. 
Jako matka cierpi, ponieważ zostalo jej zabrane dziec
ko, i jako matka będzie o swoje dziecko walczyć. Jako 
kobieto-królowo i kobieto-motka za wszelką cenę posta
ra się wywalczyć takie same prawa, jakie posiada król
-mężczyzna i król-ojciec. 
Obydwoje zatem - Sarastro i Królowa Nocy - są uwikłani 

w konflikt i wina leży po obu stronach. Przez to wiośnie 
zostaje im dana szansa, by w tym sporze mogli się wy
kazać zarówno JOko odtwórcy ról społecznych, jak też 
i jako ludzie. 
Obydwojgu zostaje dana szansa, by mogli nie przedkta
dać swojego bycia człowiekiem nad wykonywaną funkcję 
i również to jest dla nich dziedzicznym, obowiązującym 
stanem rzeczy Jednakże na kilka chwil Sarastro daje się 
przejrzeć na wskroś, ukazując nam oblicze kochającego 
i zarazem cierpiącego cztowieko. Przede wszystkim wy
syla on trzech, nie należqcych do jego świata Chłopców, 
by jego dzielo mogla bez przeszkód postępować. To oni 
- a nie Sarastro - powstrzymajq Pominę przed samo
bójstwem, zwrócq uwagę na przeznaczenie Tarnino, po
wstrzymają przed samobójstwem Popageno, troszczyć 
się będą o Papogenę. Sarastro pozostawia ją w spoko-
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ju, i to jest przecież utajone wstawienie się za Pominą, 
Taminem, Papagenem i Papageną. Więcej jako wysoko 
postawiony uczyn i ć nie może 
Natomiast Królowa Nocy przegra w wolce o swoje pra
wa do bycia czlowiekiem i zjednoczy się z wygnanym 
przez Sarastro Monostatosem. Uczyni to bez pytania , 
czy jego nieprzyjemne i brutalne pożądanie , pomoże jej 
córce w prawdziwym życiu . Jest zatem gotowa ofiaro
wać szczęście swojej córki i w tym momencie dopiero 
należy wydać na nią wyrok - Mozart pozwala jej zniknąć 
w olchlani. Pozostaje jednak pytanie, skqd wylania się 
jej chęć samozniszczenia oraz jak dalece i na ile sama 
jest !emu winna . 

li. 
Czy mialaby to być bajka o dzielnym księciu, który wszy
stkim niesprawiedliwościom pragnie przeciwstawić mi
łość , przyjaźń i honor? Czy zostaje wybrany przez Sa
raslra , ponieważ ma mu być dane zdobycie Paminy? 
Ponieważ jest to czlowiek, który jako książe przyjmuje 
na siebie wszystkie męskie cnoty, a jako cztowiek "Er is! 
mehr I Jest czymś więcej"? Czy mtodzieniec ten , konse
kwentnie uchodzący intrygom Królowej Nocy, poznawszy 
Zasady Sarastro, stanie się kapłanem we własnym pań
stwie, a Pamina kaplankq u jego boku? Czy też może iest 
to książe i człowiek - przez swe nieustraszenie wzywają
cy owej pomocy, która przypadnie mu w udziale, a Trzej 
Chłopcy i ukochana, dzięki swym czynom, sprawią, że 

ich rada i istnienie dosłownie uratujq mu życie? 
Jeden rzut oka na partyturę pokazuje coś całkiem innego. 
Wiele jest nieuslraszenia, wiele owej pożądanej cnoty, 
wiele gwałtownej miłości , ale to wszystko nie przywodzi 
Tarnina do prawdziwej nauki. Wkracza on na scenę jako 
czlowiek całkowicie pozbawiony doświadczenia. Bliskie 
są mu tylko godności książęce - a więc przydzielona 
mu rola społeczna . Przez to staje się woskiem w rękach 
wielkich - ze względu na gwałtowną miłość, której obraz 
uwalnia się w nim. Jednak ta milość lączy egzystenCjal
ny popęd z odziedziczonymi ludzkimi żądaniami posia
dania „Wenn sie vor mir stunde I Ach gdyby ona stola 
przede mną", tak jakby miala mu się oddać „Ewig wdre 
sie donn mein I Byłaby więc wiecznie moją" - bez pyta
nia, czy ona tego wiośnie pragnie' I Wielcy wiedzq, jakie 
jest jego oblicze nie domagają się, by się uczy!, ani żeby 
wydoroślał, domagają się posluszeństwa, chcąc mieć 

w nim wierzqcego głosiciela ich wyroków i Zasad . Ta
rnino konsekwentnie i wciqż powtarza slowa, jakich się 
nauczył. Wcześniej, Sarastro jest dla niego ,,tchórzliwym 
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złoczyńcą" - skąd on to wie? Niedlugo potem zapragnie 
tego, czego mógl zapragnąć miłości i przy1aźni - i to 
wiośnie od ,,tchórzliwego złoczyńcy' - nic do dodania .. 
Nakaże więc Papageno milczenie . 
Tarnino konsekwentnie i bez zadawania pytań bierze na 
siebie niesprawiedliwości. Tymczasem Pominę pozosta
wia samą w jej troskach - dla niej fakt jego milczenia 
oznacza brak wzajemności w miłości, i to jest w zasa
dzie gorsze od samej śmierci. We wszystkich swoich 
dzialaniach Tarnino pozostaje posluszny jak dziecko i to 
pozwoli Pominie w jednym momencie spontanicznie zro
zumieć jej trudnq sytuację. Gdy Chlopcy będą jej mówić 
o trosce: pośpieszy do niego, weźmie go za rękę i powie 
mu, co powinien zrobić .Spiel du auf deiner Zauberflble' 
/ Graj na twym czarodziejskim flecie'"· Bez Paminy Ta
rnino - jak dziecko - zginąłby w plamieniach i odmętach 
wodnych. Przede wszystkim Io są dziecięce bóle - plo
nięcie wpól świadome , a potem podjęta w odtwarzanych 
rolach, niedostatecznie rozpoczęta miłość, rozpacz, gdyż 
jego wyuczony obraz Saraslra zdaje się nie spełniać 

i wynikajqce z tego pytanie, czy noc (w końcu dojrzy 
on noc, będąc w pełni świadomym') nie zniknie. Jest 
w tych cierpieniach ukryła droga ku dojrzalości Jednak 
Tarnino stawia na niej niewiele kroków, nadal pozostając 
z wosku . Tylko ukochana, jako matka, bierze go za ręce 
- w ten sposób dorośnie on w dowolnej chwili. Mozart 
nam samym pozostawia zmartwienie o drogi - kurtyna 
opada przed właściwymi konfliktami wspólnego życia 

dopiero co wydoroślalej kobiety i ciqgle jeszcze dorasta
jącego mężczyzny1 Oznacza to, że Tarnino będzie musial 
później zauważyć szansę , która została mu dana dużo 
wcześniej Jednakże jego dotychczasowe postępowanie 
nie poddaje s i ę moralnej ocenie - i to zostato już dosad
nie powiedziane przez feministki. 

Ili. 
Czy mialaby to być bajko o skradzionej córce? Córce 
kochanej przez matkę , kilka razy uciekającej do niej? 
Córce, która pokochała Tarnino z tego powodu wiośnie , 

że powinien był być jej wybawcq? Zapewne została ona 
porwana właściwie nie w tej jednej chwili, gdy Sarastro 
pozwolił ją skraść, lecz w momencie, w którym rozpo
rzqdzili niq Wielcy. Zapewne Pamina kocha swojq matkę 
i pragnie zostać uwolniona. Umyka wiele razy i to odsu
wa ją od innych postaci. Zamiast czekać - działa. Dzia
ła coraz bardziej świadomie i to nie tylko przez swoje 
wielokrotne próby ucieczki od Sarastra, ale też poprzez 
swoją dobrowolną śmierć' Mieści się Io też w odmowie 
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wypelnienia życzenia jej matki , tącznie ze świadomością 
i dostrzeżeniem, że poprzez Io życzenie matka staje się 
winna . Pamina ofiarowuje Saraslro życie i prosi go, by 
przebaczył jej matce. Chce umrzeć nim umrze Sarastro, 
ale też nim sama zazna innego cierpienia. Wreszcie, 
działa poprzez swojq sponlanicznq pomoc, z którą po
śpiesza Tarninowi, zgodnie z wyobrażeniem, że jest on 
dzieckiem, które musi obronić. W lej chwili przypada jej 
również w udziale wiedza jej ojca i za moment zacznie 
jej używać , niosqc pomoc powierzonym jej opiece oso
bom. 
Tymczasem jej zdolność do podjęcia decyzji, potrzeba 
działania , zmuszają innych do nadzwyczajnych wyznań 
i działań . Sarastro wprowadza ją wprawdzie w sian we
wnętrznego rozchybotania, ale jednocześnie objawia jej 
swój ból i swojq milość. I tak samo jak Pomino darowuje 
mu swą milość i wstawia się za winną matką, równo
cześnie on sam się przez to od niej wyzwala . Opowie jej 
o Zasadach świętych sal - ale to nie jest cała prawda 
- choć zawsze jej palowa . Czy kiedykolwiek mówi! on 
o tym jakiejkolwiek kobiecie? 
To wiośnie Pominę przyjmie Sarastro do kręgu Wtajem
niczonych, jako jedyną kobietę. Czy będzie ona z tego 
powodu szczęśliwa? Odpowiedź na Io pytanie znajduje 
się już po drugiej stronie i zostaje przez Mozarta wyci
szona. 

IV. 
Czy jest to bajka o Wolnomularzach, ich rygorystycz
nych, nieubłaganych i często niosących zagrożenie ry
tuałach przejść? Zapewne nie tylko ze względu na sceny 
mozartowskie i na muzykę , i wskazujqce przez niQ zna
ki. Powszechnie wiadomo, jakich krzywd w następstwie 
owego ukazania trzech rytuałów doznał Mozart. On 
- ten buntownik - wymagał od kontrapunktu bezwarun
kowego podporzqdkowania się pewnej instancji, która 
żąda od niego postuszeństwa, a równocześnie obiecuje 
braterstwo. Tak więc posiada dwa oblicza jako ostoja 
władzy i braterstwa - „odgalęzienie" kościota katolickie
go i jego wiary w Boga? Zapewne rytuały przynależą

ce do świata Sarastro mają swój wzorzec w rytuałach 
wolnomularskich (i do tego zostaliśmy już wielokrotnie 
przekonani). 
Równocześnie uderzają pewne osobliwości jak odnoszą 
się Wolnomularze do kobiet? Jaką rolę należy w związku 
z tym przypisać w dziele Mozarta Pominie? A wreszcie, 
jaki stosunek ma on do Papageny i Papagena? 
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V 
Czy jest to bajka o ograniczonym, tchórzliwym i coraz to 
bardziej trzęsqcym się ze strachu prosiaczku? Nie może 
on prawnie zająć miejsca w kole Wtajemniczonych . 
Można go tylko nasycić Popageną , oby mógl zająć się 
przyziemnym zyciem Zapewne nie wie on nic o świecie , 

glupieje i jest przestraszony Ponadto trudno go za coś 
skarcić. Ze wszystkich postaci on wiośnie jest najmniej 
skryty, gdyż nie nauczył się klamać. Ze wszystkich on 
jeden nie pozwala się oskubać i upiec dla wysoko posta
wionych - całkiem zresztą slusznie, przy czym jego 
nieuctwo w .wysokich sprawach" Mędrcy przeciwsta
wiają naturze. Być może Io włośnie jemu w kompozycji 
Mozarta przysluguje prawdziwe partnerstwo z Pominą 
W chwili jej rozważań o mitości, to znaczy, w obliczu 
natury, której ona doświadcza, to nie Tarnino i Pamina, 
lecz Papageno i Pamina będą mieć ów glówny duet - i Io 
daje nam do myślenia . 

I tak zapełni on ze swoją żoną ziemię dziećmi. Nie po
winno być Io uważane za przyziemne i niskie dzialanie, 
gdyż bez życia cala wzniosla wiedza, przynależna god
ności królewskiej, czyni szkody. 
Posiać Papagena przybywa z teatru ludowego i stusznie 
od dawna wielu muzykologów i reżyserów dowala wyraz 
temu pochodzeniu , przedstawiajqc obraz głupkowatego 
niefrasobliwca - w tym wypadku ukazujqc go w niena
ruszonej, powierzchownej wesolości. Gdy Papageno 
w oslalnim finale słyszy i widzi przygotowania do śmier
ci, sam dowiaduje się czegoś innego. Nowa historiozo
fia teatru odkrywa gtębię nieoficjalnego teatru ludowego 
(Munz używa określenia teatra del/'art~) , który fatszowa
lo każde poprzednie kategoryzowanie. Posiada przecież 
Papageno, oprócz wesolości, wypracowaną i .naddaną" 

strukturę wzorowaną na postaci Arlekina (a nie Han
swurslal), ugruntowaną przez del/'arte i łatwo rozpozna
walną Ani trochę nie dbajq o niq wspomniane wcześniej 
kategorie „naiwności" i „prostoty" Mozart komponowal 
calkowicie zgodnie z tą tradycją (dotyczy to również 

struktury postaci w jego operach, a w szczególności sa
mego Papagena). 

(cdn) 
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SZKOŁA JAKO ŹRÓDŁO CIERPIEŃ 

Zygmunt Bauman 

Sumując wiele dziesiątków lat rozmyślań nad sposobem 
życia licznych, odleglych i bliskich ludów, Margaret Mead 
doszla do takiego oto ogólnego wniosku : 

struktura społeczeństwa i struktura proce
su uczenia się - sposób, w jaki wiedzo 
przechodzi od motki do córki , ojca do 
syna , wujo do siostrzeńca , szamano do 
nowicjusza, speca od mitologii do aspi
ranta - określa w o wiele większym stop
niu niż to czyni konkretna treść naucza
nia , jak się jednostki nauczą myśleć. 

Wyobraźnia pedagogiczna czasów „burzy i naporu· no
woczesności nie sięgało poza opisany szczegółowo przez 
Michela Foucaulta ideat zamknięcia i inwigilacji; ciągly, 

nieustępliwy nadzór wzrokowy, i teren na tyle szczu
ply, by wzrokiem można go było ogarnąć, były wszak 
w owych czasach warunkiem sine qua non wszelkiej 
kontroli spolecznej, a więc wszelkiego sterowania ludz
kim zachowaniem. Nikt bodaj nie wyrazi! tego ideału bar
dziej dobitnie i przejrzyście jak gorącogłowi prawodawcy 
rewolucyjnego Konwentu we Francji - zdecydowani wy
rzucić wszystko, co zostali , no śmietnik historii i zacząć 
dzieje ludzkie na nowo, od punktu zerowego. 
Ideat dla narodu jako całości pomyślany, lecz w szkole 
do końca , bezkompromisowo realizowany, wyrażał się 
głównie w poddaniu przepisom każdego życia. Nic nie 
może być rzucone na pastwę losu, nic puszczone samo
pas [ .. .] Każdy moment życia ma mieć z góry nadane 
znaczenie, każdy ma czemuś społecznie ważnemu siu
żyć , aby przyswoili sobie elewi zasadę , że znaczenie to 
tyle, co slużba rzeczom ważnym . Nade wszystko zaś 
kontrolować trzeba kanaly komunikacji. Wychowawca, 
który ma być stróżem obowiązujących przepisów, ma 
też być jedynym źródłem wiedzy. 

Rozmyślając nad praktyką nowoczesnej edukacji , Grego
ry Boteson zgodził się pół wieku temu ze spostrzeżenia
mi Margaret Mead, że: 
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istnieje rozbieżność - rozbieżność zasad
niczo i podstawowo - między „inżynierią 

spoleczną·, manipulowaniem ludźmi w 
imię osiągnięcia zaplanowanego, z góry 
zaprojektowanego społeczeństwa , o ide
olomi demokraCJi , ideatami „nadrzędnej 

wartości i odpowiedzialności moralnej po
jedynczej jednostki ludzkiej" 

Boteson wskazuje no ,,tragedię", która zdarza się z regu
ly, gdy tylko „ludzie uznoją, że »cel uświęca środki « , jeśli 

idzie o wysiłek zbudowania królestwa Bożego czy innego 
zaprojektowanego raju no ziemi. Ignorują wtedy fakt, że 
„narzędzia spolecznej manipulacji nie są młotkami czy 
śrubokrętami.. Narzędziami spotecznej manipulacji są 
ludzie, a ludzie uczq się i nobier.ajq nawyków bardziej 
subtelnych i natrętnych niż sztuki, jakich projektant chce 
ich nauczyć" 

Życie jako uczenie się zadanych lekcji i odrabianie zadań; 
świat jako szkota . Jak to jednak przekonująco wywiódt 
Michel Foucault, tylko nazwą funkcji, o nie strukturą, nie 
organizacją i nie przyświecającym tej organizacji ide
atem różniła się w projektach nowoczesnych szkota od 
fabryki, więzienia , koszar, przytulku dla ubogich, zoklo
du poprawczego, domu procy przymusowej czy szpitala. 
Wszystkie te wynalazki nowoczesne, niezależnie od ich 
zadań nominalnych, byty też fabrykami lodu: wytwórnia
mi takich sytuacji , w jakich regula zastępuje przypadek 
a normo żywiolowość; [ ... ]wytwórniami sytuacji przewi
dywalnych - a zatem i kontrolowanych. [ ... ] Wszystkie 
one umieszczoly podopiecznych w zasięgu wzroku opie
kuna/nadzorcy, który skwapliwie koral czyny niewskaza
ne i nagradzał postępki właściwe; wszystkie poddawaly 
powierzonych ich pieczy ludzi tylko starannie dobranym 
lub zaprojektowanym naciskom i skrzętnie eliminowaty 
wszelkie inne presje . 

[w ] Zygmunt Bauman, Ponowoczesność ;oka tródfo cierpień, 
Wydawnictwo Siei, Warszawa 2000; 
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Hanna Świda-Ziemba 

Podstawą autocharakterystyki pokoleniowej nie są oni 
postawy, oni światopogląd , ani normy obyczajowe, ani 
przeżyte podmiotowo doświadczenia historyczne. Taką 
podstawą okozoly się natomiast ze wnętrz n e wlości
wości cywilizacji i kultury, w którq dojrzewający młody 
czlowiek bez udziału swej woli zastoi „wrzucony". 
Podstawowymi aspektami cywilizacji są w oczach 
młodych zalew różnorakich informacji , mnogość mo
żliwości, wreszcie permisywizm spoleczeństwa doro
slych, który nie stawia wychowankom żadnych istot
nych barier świat jawi się jako różnoraka, niespójna 
mozaiko (bez kierunkowskazów i znaków no „niebie 
i ziemi"), kiedy istnieje nieograniczona możliwość jed
nostkowego wyboru. [„.] cywilizacjo możliwości nie 
jest prezentowano jako nie spotykano dotąd szanso 
autokreacji i podmiotowej wolności , ole jako rzeczywi
stość dezorientującego nadmiaru, wywołująca uczu
cie przesytu i dezorientacji . Bezkierunkowość przynosi 
poczucie wolności absolutnej, która wszakże - w sen
sie podmiotowości - staje się równoznaczna z pustyn
ną pustką . 

W oczach mtodzieży nowoczesna cywilizacjo, choć po
zornie stwarza nieskończone możliwości bez barier 
i drogowskazów, to faktycznie obezwładnia dojrzewa
jącego cztowieka , który pozbawiony fundamentów dla 
budowy tożsamości i zakorzenienia[ ... ] traci zdolności 
dokonywania podmiotowego wyboru, a więc faktycznie 
traci zdolność korzystania z wolności. Staje się tylko 
gąbką - podatną na wchłanianie wielorakich przypad
kowych wrażeń , docierających doń bardziej przez pry
zmat mediów niż danych realnego życia . 

Mtodzi , ów świat , w który czują się wrzuceni, charakte
ryzują także od innej strony. Powszechny permisywizm, 
zgodnie z którym „wszystko jest możliwe i dozwolone", 
jak również dominacja świata mediów goniących za 
największą oglądalnością, tworzą w efekcie w spole
czeństwie narastającą ciągle falę przemocy. Mtodzi 
piszą : 
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Obecna mlodzież jest coraz gorsza, 
gdyż od dziecka wpajana jest w nią 
nienawiść i przemoc. Oglądając wiele 
amerykańskich bajek, dzieci uczą się 
wszystkiego co najgorsze. Większości 
dzieci i młodzieży podobają się filmy 
ukazujące przemoc, gdzie ludzie mor
dują się nawzajem. Polska młodzież 
zaczyna robić to samo. Bierze kij ba
seballowy i wyrusza w ,,teren". Wte
dy wszystko jej przeszkadza ludzie, 
budowle. Zaczynają niszczyć mienie 
miast. 

[ ... ] A zadać śmierć jest łatwiej, niż 
splunąć . Niestety, nie tylko na ekranie 
zabijanie stolo się powszechne. 

Na świecie jest coraz więcej przemo
cy Podobno pod wplywem kina i te
lewizji. Giną nasi rówieśnicy . Zabijają 
ich ludzie w tym samym wieku. 

[w:] Hanna Świda-Ziemba , Mfodzi w nowym świecie, Wy
dawnictwo Literackie, Kraków 2005; 
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Wszyscy slyszeliśmy o przemocy wśród mtodzieży, po
biciach, rabunkach, sterroryzowanych nauczycielach, 
ostatnio nawet policjo zaczęto rozdzielać pacjentów no 
oddziotoch dziecięcego szpitala. Tego nie sposób skwito
wać stwierdzeniem, że ,,to jakoś patologio, bo moje dzie
ci tok nie robiq". Naprawdę dzieje się coś niedobrego. 

- Kryzys istnieje, ole to raczej kryzys cywilizacji, czy też, 
mówiqc najprościej, kryzys czlowieko - mówi prof. Han
no Śwido-Ziembo , wybitna znawczyni problemów mło
dzieży . - Objawia się nie tylko w agresji , ole także w po
czuciu, że wszystko jest możliwe, bo żadna rzecz nie jest 
zbyt straszno, by byto możliwa. Do tego dochodzi zanik 
zbiorowych więzi, który najbardziej odbija się no mtodych. 
Oni moją potrzebę więzi , ole nie potrafią jej nowiqzywoć. 
Borttomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskie
go, nie jest jednak pewny, czy ten kryzys jest możliwy do 
rozwiqzonio no ptoszczyżnie wychowania : - Są pewne 
symptomy, które mogq niepokoić, jak rosnqco agresjo 
czy wulgarność młodzieży. Trzeba jednak pamiętać , że 

nojmtodsze pokolenie zawsze jest pokoleniem buntu, 
o ten bunt może się przejawiać no różne sposoby. Kiedyś 
to byty dtugie wtosy, dziś bywojq chuligańskie czy wręcz 
kryminalne zachowania. Z drugiej strony jest dużo pozy
tywnych sygnałów, takich jak zainteresowanie mtodzieży 
historią kroju, dumo z jego osiqgnięć. Dlatego uważam, 
że nie należy mówić o kryzysie. 

Jak jednak głębią człowieczeństwo mojq przyciqgoć na
uczyciele, o których problemach mówi się nawet więcej 
niż o kryzysie wychowania? Bezradni, sfrustrowani , żle 
opłacani , niedoceniani - Szczególnie w gimnazjach sy
tuacjo jest trudno . Tom chodzq dzieci, które sq jeszcze 
dziećmi, ole którym wydoje się, że SQ strasznie doroste. 
MojQ poważny problem z brokiem dyscypliny i w końcu 
lekcje troci się no sprawy wychowawcze. Widok straży 
miejskiej czy policji w gimnazjum zaczyna być codzien
nościQ - opowiada Robert Szuchto, nauczyciel historii 
w warszawskim liceum, który nieraz widzi , jak wyczer
pani po lekcjach w gimnazjum sq jego koledzy .• Brok 
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dyscypliny· - to sformułowanie złowróżbne dla kogoś 
wyedukowanego w komunistycznej szkole. A jednak inny 
warszawski pedagog Stanisław Lenard nie waha się go 
rozwinqć - W okresie wczesnej transformacji odpuszczo
no sobie wizję szkoty jako placówki z misjq wychowow
czq i teraz mamy tego konsekwencje. Zaniedbywano jQ 
bez względu no to, kto wiośnie rzqdzit. Nie zastanowiono 
się , jak transformacjo wptynęlo no społeczeństwo, jakie 
zmiany w nim nostqpity i co trzeba zmienić w edukacji. 
Z tym problemem nauczyciele byli i SQ bez wsparcia. 

[w] Patrycjo Bukalska, Ala ma koto i rodziców, Jygodnik Po
wszechny' 2006 nr 12; 

*„ * 

Nauczyciel Zawsze no poczqtku roku starsi próbujq wy
żywać się no młodszych , nozywojQ to koceniem. Zacze
pianie to też normalko . Ktoś kogoś potrqci niechcqcy, 
bo ciężko się przecisnąć - zaraz bójko . Tako przemoc 
wynika z nerwowości , !loku i chęci udowodnienia, kto 
ważny. Temperujemy to . Grożniejsze SQ wymuszenia, 
to nowo modo. Zwykle dowiadujemy się ostatni. Uczeń 
nikomu nie zwierza się z kłopotów , często wagaruje ze 
strachu. Wreszcie rodzice odkrywojQ, że ginq pieniqdze, 
i przyciskojq chłopaka do muru. Potem przychodzq do 
nos. Konfrontujemy obu delikwentów. A oni wzajemnie 
się kryjQ, zgodnie mqcq, opowiodojq o jakichś długach 
za walkmana. Któregoś dnia widzę , że duszq kolegę. 

Krzyczę : Co tu się dzieje?I A ten duszony: Nic, oni tylko 
żartowali. 

Folo - najbardziej znano formo uczniowskiej przemo
cy. Najgorliwiej tępiono . Folo to jest chrzest. A korzyść 
z chrztu to zabawo - mówią. 

Szkoli się mtodych. Pokazujesz kotu zopotkę , pytasz co 
to. Odpowiedź brzmi suwmiarko . Każesz kotu suwmior-
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kQ wymierzyć boisko. A jak który odpowie - zapałko, to 
jQ tomiesz i wtedy mierzy połówkq. Każdy przechodzi 
szkolenie, za rok sam będzie szkolił. Tak to się kręci , 

było , jest i będzie . 
u nos dziadki wrzucali monetę do kiblo, rękQ wyciqgo
ło się węgorza Szafo grojqco też bylo . Zamyka się koto 
w kabinie, wrzuca grosz, o on musi śpiewać . Póżniej 
kot wydoje resztę , l O złotych . Ptytę się zmienia kopem 
w drzwi. Kilku kotów to już filharmonio 
Prawo jazdy? Koleś siada no kiblu , wtqczo wycieracz ki , 
zmienia biegi , dokręca mechanikę . Gaci nie ściqgo , ole 
nieraz ma głowę w klozecie. Dostanie prawko i ma spo
kój. Żużlowiec bierze do topy patyk, biega po korytarzu 
i warczy jak motor. 
Jak młody oberwie w kark, to ma powiedzieć Jo kot 
szarobury z podwórko ogonem do góry I melduję się 
starej foli , co dobrze w karczycho woli I PrzechodzQ po 
mnie dreszcze, proszę o jeszcze I Miau, miau, miau, 
jeszcze bym chciał. 

[w J Lid io Oslotowsko , Nie mo nietykalnych, „Gazelo Wybor
cza", 5-6 majo 2001 , 

*** 

Oto kilko przyktodów konfliktów międzyuczni owskich 

z ostatnich kilkunastu miesięcy 
Głowno trzech uczniów gimnazjum pobito kolegę miał 
wstrzqs mózgu i zlomony nos. Cole zajście odbyto się 
tuż po dzwonku no lekcję no oczach kilkudziesięc iu 
uczniów. Dopiero kiedy zdarzenie opisano w lokalnej 
prosie, rodzice zaczęli skarżyć się, że ich dzieci od dtuż
szego czasu są tyranizowane przez starszych, powlo
rzojqcych klasę uczniów. Wicedyrektor szkoty nie chciało 
komentować zdarzenia. 
Poznań: uczniowie czwartej klasy Technikum Drogo
wego obrzucali wyzwiskami nauczycielkę , co sfilmo
wali amatorską kamerą. Dyrekcjo szkoty najpierw nie 
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ujawniało sprawy, o kiedy wyszto ono no jaw, obniżyto 
uczniom ocenę ze sprawowania do nieodpowiedniego 
i w ramach kory kozolo wykonywać proce spoteczne no 
terenie szkoły . 

Polowa badanych przez CBOS uczniów doznoto w szko
le agresji stawnej ze strony kolegów. Byto wyzywano, 
poniżono , obrażono . O co trzecim uczniu rozpowszech
niono szkodzqce plotki . Jedno trzecia byto zmuszono do 
robienia rzeczy, której nie chciało , l O proc badanych 
przyznaje, że zostało w szkole pobitych . 
Prawie 4 proc . przyznaje, że grożono im nożem, niewie
le mniej, że w bójce używano ostrych narzędzi . l O proc . 
uczniów czuje się zastraszonych przez nauczycieli o 15 
proc było przez nauczyciela obrażonych , nieco mniej 
doznoto ze strony nauczyciela przemocy fizycznej. 
Nauczyciele tymczasem definitywnie przestali być niety
kalni. Uczniowie chętniej podnoszą no nich rękę . Przy
ktody z ostatnich miesięcy . 

Agresjo przepełnia dziś szkolę. Uczniowie otokujq kole
gów. Nauczyciele atakują uczniów. A uczniowie - coraz 
śmielej - nauczycieli. Ich z kolei atokujQ rodzice. Szkoty 
przypominają stadiony pitkorskie, z tym że tom ponujQ 
jaśniejsze reguty gry. 

[w J Ewo Winnicka, Wojno szkolna. „Polityko' 2006 nr 22; 
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PROBLEM CZARODZIEJSKIEGO FLETU 

Karol Berger 

Bardziej niż cokolwiek innego, niezwykta bliskość wysokiej 
i niskiej kultury określa podstawowy ton Czarodziejskiego 
fletu. Polączenie podniostych „egipskich" misteriów wol
nomularskiej religii ludzkości z btazeństwami najbardziej 
niezapomnianej postaci opery, Papagena (którego rolę 

kreowal librecista Schikaneder) - połączenie, którego 
symbolem jest „Uwertura", traktująca komiczne paplanie 
glosu basowego z uczoną kontrapunktyczną powagą 
muzyki kościelnej - byto zauważone natychmiast. 
Od samego początku do dnia dzisiejszego, polączenie to 
zachwycato i obrażalo w równej mierze. (Jeszcze w 1878 
roku Wagner narzeka!, iż w operze tej ,,to, co wieczne 
i ważne dla wszystkich czasow i dla caleJ ludzkości .. 
Jest tak bez reszty związane z doprawdy trywialną ten
dencją sztuki, którą jej autor napisat po prostu po to, aby 
przypodobać się podmiejskiej wiedeńskiej publiczności" ) 
Prawdziwie udane polączenie tego, co najwyższe z tym, 
co autentycznie popularne - jest w europejskiej sztuce 
rzadkim i cennym wydarzeniem. Pod koniec roku 1791 
teatr Schikanedera - i Mozarta - stal się nowym wciele
niem szekspirowskiego Globe'u. 

2. 
Od dawna już krytycy narzekają na wewnetrzne "zlama
nie" akcji i widzą w nim gtówny problem opery Mozarta 
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pokrzywdzona matka okazuje się uosobieniem zla, a tyran 
- dobry. Lecz zlamanie to nie jest wcale problemem; na 
odwrót - jest wlaśn ie tym, o co w tej operze chodzi. Treścią 
Czarodziejskiego fletu jest bowiem odwrócenie wartości 
spowodowane przez upadek dawnego porządku, pod 
którym szczęście ludzi młodych i bezsilnych zależało od 
laski ludzi starych i dzierżących wladzę, na rzecz porząd
ku nowego, pod którym szczęście mlodych zależy od ich 
wtasnych, autonomicznych czynów i wyborów. 
Ale tematem teJ opery nie jest jedynie zastąpienie porządku 
laski przez porządek autonomii - jak trafnie pisat Ivan Nagel. 
Jest nim także przejście od świata wojny do świata pokoju. 
Nie tylko pod tym względem Czarodziejski flet przypomina 
ldomenea, gdzie malżeństwo kreteńskiego księcia i zdo
bycznej trojańskiej księżniczki po upadku Troi ustanawia na 
nowo powszechny pokóJ, choć z kosmicznej perpektywy 
Czarodziejskiego fletu wojna Europy z Azją wydać się może 
zwyktym lokalnym konfliktem. Od czasów Rousseau'a, 
poprzez Hegla, aż po Marksa, jeden z wielkich mitów epoki 
nowożytnej opowiada o świecie, który byl niegdyś jedną 
catością, ale zostat rozerwany tak, iż dziś jest wewnętrznie 
pękniety i czeka na ponowne zlożenie w jedną catość. 
Czarodziejski flet inscenizuje jedną z wersji tego mitu. 
Gdy żyt jeszcze wtaściciel „wszechogarniającego sto
necznego kręgu", mąż Królowej Nocy, świat byt niepo-
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dzielną catością. Slońce i księżyc, to, co męskie i to, co 
żeńskie, byty wówczas ZJ ednoczone. Na toż u śmierci 
mąż pozostawi! w spadku stoneczny krąg dla Sarostra 
i jego wtajemniczonych, i r1akazot Królowej i ich córce 
podporządkować się męd rcom. Królowa jednak nie chce 
się podporzadkować; na odwrót - chce zniszczyć stowa
rzyszenie, porwać stoneczny krąg i rządzić sama. Związek 
mtodych ma za zada nie u eczyć i polączyć ponownie 
w Jedną catość ten świat wojny. 
(Moralna kosmogonia Czorcdziejskiego fletu przypomina 
do pewnego stopnia kosmogonię Fausta. Mefistofeles, 
przedstawiając się Faustowi , wyjaśnia: „jestem częścią 
tej Części, która na poczqlkJ byto wszystkim, I częścią 
Ciemności, z której narodzi Io się Świotto, I dumne św1a
lio, które teraz domaga się wysokiej rangi I Matki Nocy, 
i kwestionuje Jej prawo do p-zestrzeni") 

3. 
„Problemem" tej opery, Jeże i ma ona w ogóle Jakiś pro
blem, jest jednak coś inne go niż zwrot w potowie drogi 
w ocenie Sarastra i Kró lo'Vlą W historii, której treścią 

jest ksztotcenie (Bildung) , należy się spodziewać, że 
początkowe pomieszanie wartości będzie tylko stopniowo 
wyjaśnione, i że równolegle z protagonistami ksztotcona 
też będzie publiczność. To Jest jasne od samego poczat-
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ku pierwsze trzy ta kty .Uwertury" są w równej mierze 
tradycyjnym teatralnym gestem stukania w deski sceny, 
aby uciszyć publiczność i potrójnym akordem rogów, 
który towarzyszyć będz ie kaptanom podczas uroczystości 
wtajemniczenia 
Problem wydaje się raczej polegać na czymś innym 
Jak mamy bowiem rozu mieć zakończenie kosmicznego 
konfliktu Królowej i Sarostra, tego, co żenskie i tego, co 
męskie, ciemności nocy i światto dnia, elementarnych 
pasJi natury i kontro lujących racji kultury, przesądu 

i prawdy, występku i cnoty, zemsty i przebaczenia, śmierci 
i mitości? 
Czy konflikt ten kończy się catkowitym zwycięstwem dnia 
nad nocą, jak podpowiada obraz ostatniej sceny, w której 
pokonana Królowo „st rącona" zostaje „w otchlań wiecz
nej nocy", podczas gdy Sarastro objawia, iż „promienie 
stońca przepędzają noc"? Czy też raczej kończy się on 
jakąś formą pojedna nia i harmonii pomiędzy przeciw
stawnymi zasadami, jak sugerowatby związek Paminy 
z Taminem? 
Ogólna logika akcji, której celem jest dynastyczne mol
żeństwo i przejęcie wtodzy starych przez mlodych (nie 
mówiąc już o naszych wlasnych pobożnych życzeniach) 
wspieratoby tę drugą i nterpretację. Nie sposób jednak 
pozbyć się wszelkich wątpliwości na ten temat, gdyż to, 
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co na widzimy na końcu, to apoteoza Sarastra w ośle
piającym świetle slońca. 

Post-totalitarna publiczność nie może nie czuć się nieswo10 
w obliczu cafkowitego zwycięstwa Sarastra . Wodza, który 
po1awia się na scenie w triumfalnym powozie ciągnionym 
przez lwy, podczas gdy wielbiący go lium śpiewa „Niech 
żyje Sarastroi Z radością poddajemy się 1ego wladzy .. 
Jest on naszym bożyszczem" . Wodza , którego slow o 
- . Jeśli ktoś wzgardzi IQ nauką, nie zastuguje na Jo, aby 
być cztowiekiem" - mrożą nam krew w żylach . 

I nie tylko publiczność post-totalitarna także wczesna 
publiczność nie mogla myśleć o perspektywie catkowitego 
zwycięstwa Sarastra ze spoko1em, gdy mniej niż dwa lata 
mialy uplynqć od premiery opery do dojścia do władzy 
Robespierre' a. CN 1958 roku lsaiah Berlin określi! system 
Sarastra jako „despotyzm, choć co prawda sprawowany 
przez najlepszych, lub na1mqdrzejszych" Przychodzi mi 
jeszcze na myśl zwrotka z Piosenki o berlińskim murze 
Josifa Brodskiego, w znakomitym liumaczeniu S1anislawa 
Barańczaka : .Za murem flaga na wietrze się miota, I a na 
niej Cyrkiel w towarzystwie Miota I obwieszcza na tle żólci, 
czerwieni i czerni I ziszczenie się snów masonerii".) 
Światopogląd nowożytnych to wielce niestabilna mieszan
ko aspiracji do nieograniczonej wolności jednostki i do 
samoograniczającej się zbiorowej autonomii. W krainie 
Sorostra należy się obawiać , że indywidualna wolność 
może zostać poświęcona na ollarzu zbiorowej samo
rządności braterstwa; 1est to miejsce, gdzie wymagania 
traternite będQ mialy pierwszeństwo wobec wymagań 
/iberte. Lepiej więc mieć nadzieję , że związek mlodych 
wtajemniczonych przywróci harmonijną rownowogę mię
dzy nocq i dniem. Harmonijne rozwiqzanie tego rodzaju, 
choć nie zagwarantowane przez libretto, nie kłóciloby 

się z nim pod warunkiem, że nie mylimy powrotu zgody 
z równościq . 

Ktopot z Królowq przec ież nie polega na tym, iż ona 
istnieje, lecz na tym, że nie chce się podporzqdkować 

w platońskim świecie nieokielznane naturalne pasje ma1q 
być kontrolowane przez rozum. Centralna bramo Świqtyni 
Mqdrości ma po obu stronach drzwi Natury i Rozumu 
mqdrość nie zakłada oni porzucenia, oni poskromienia 
natury, lecz jedynie Jej transcendencję przez kulturę. 

4. 
W operze Mozarta dokonuje się na pewno jedno harmonij
ne pojednanie oto kultura przemienia naturę . Symbolem 
tego jest muzyka . Pamina i Tarnino idq poprzez zagraża
jqce życiu elementy ognia i wody pod ochronq dźwięków 
czarodziejskiego fletu, niegdyś wykrojonego przez ojca 

Paminy z „tysiqcletniego dębu", najprawdopodobniej 
mitycznego drzewa życia . Dźwięki te poskramiajq nagq, 
bezduszną , elementornq przyrodę , podobnie jak poskro
mily dzikie bestie w pierwszym akcie. 
Używojqc mocy muzyki, aby wyrwać życie ze szponów 
śmierci , Tarnino staje się nowym Orfeuszem - podwójnie 
nowym: nowym, ponieważ 1ego dziatalność uwieńczona 
jest sukcesem, i nowym, ponieważ muzyka, Jakiej używa , 

jest instrumentalna, a nie wokalna . Jest Orfeuszem, który 
nie śpiewa 
Jego sukces 1est znakiem politycznego i kulturalnego 
optymizmu, jaki cechowa! owq niepowtarzalnq, krótkq 
chwilę pomiędzy 1789 a 1793 rokiem . Jest to optymizm 
niewyobrażalny dwieście lat wcześniej, gdy śpiewa! Or
feusz Monteverdiego, i trudny do odtworzenia dwieście 
lat póżniej; optymizm nacechowany wiarq, że daloby się 
przerobić ziemię w ten sposób, aby stola się „królestwem 
niebieskim, zaś śmiertelni zrównali się z bogami" (tymi 
sfowami kończy się pierwszy akt, a powracają one jeszcze 
na poczqtku drugiego finału) 
Zauważmy też, że przemyślenie na nowo historii Orfeusza 
bylo ambiCJQ epoki. Także Goethe mowil o „Fauście jako 
o drugim Orfeuszu" i pionowa! jego zejście do piekie! 
po trojańskq Helenę . Co prawda, Helena rozptywa się 

w końcu w objęciach Fausta zupefnie tak, jak Eurydyka 
(Faust nie 1est wstanie zatrzymać starożytnego ideatu 
piękna). Ale nowość muzyki naszego Orfeusza - muzyki 
instrumentalnej a nie wokalne] - ma związek z innq 
rewolucjq, estetycznq raczej niż politycznq, wiedeńskq 
raczej niż paryską , i mOJQCQ Mozarta raczej niż Mirabeau 
zo jednego ze swych przywódców. 

5. 
A może „problem" tej opery kryje się w tym, iż to, co 
w niej przeznaczone dla oka i ucha, przygniata słowo 
i tym samym podważa tezy tekstu o pierwszeństwie 
logosu wobec apetytów, zmystów i pasji. Uczy się tu 
platonizmu czy też kantyzmu, ale się go nie praktykuje. 
(,,Jest defektem - pisat o Czorodzie1skim flecie Kierkegaard 
- iż caly utwór sklania się ku świadomości , i w efekcie 
faktyczną jego tendencjq jest unieważnienie muzyki".) 
Najistotniejszą treściq tej opery jest przejście od stanu mol
lowego zamieszania i ciemności do równolegle] durowej 
świetlistej Jasności Mozart naszkicowal ten abstrakcyjny, 
lecz niezwykle sugestywny scenariusz, już w roku 1785, 
we wstępie do Kwartetu Smyczkowego C-dur (KV 465). 
W operze szkic ten zostaje szczególowo rozpracowany 
w centralnej scenie prób drugiego finału; scenie, która 
stanowi denouement dramatu i prowadzi od c-moll do 

C-dur - od archaicznego, wzorowanego na Bachu, kon
trapunktu dwóch Zbrojnych Mężów , do nowoczesnego, 
homofonicznego chóru, w którym święcony jest tryumf 
szlachetnej pary. 
Warto zauważyć, że przełom do C-dur następuje w tej 
właśnie chwili, gdy wszelka mowa ustępuje miejsca 
dźwiękom poskramiajqcego fletu Tarnino. Czysto instru
mentalno muzyka - o nie język - brzmi w momencie, gdy 
ludzkość robi decydujqcy w swej historii krok i porzuca 
obskurantyzm na rzecz oświecenia ; tak to wyzwolenie 
muzyki instrumentalnej kojarzy się z emancypaCJQ czfo
wieka. 

6. 
Najróżniejsze tradycje, z których wywodzi sie Czarodziejski 
flet i których mieszanka określa niepowtarzalny ton tej 
opery, jej polqczenie górnolotnej powagi i przyziemnego 
btazeństwa , potqczenie tego, co podniosle z tym, co 
zwyczajnie śmieszne - barokowy, improwizowany, popu
larny teatr wiedeński , bajki Wielanda , dramatyczne baśnie 
Gozziego, sceniczne cuda barokowej opery, JUŻ niemodne 
na dworze, ale za to ekscytujące przedmieścia, i, ma 
się rozumieć, singspiel - wszystkie te sklodniki wkrótce 
oddzielily się od siebie . 
w historii znajdziemy różne kontynuocje tej „niemieckiej 
opery" Qak jQ Mozart określi!, aby dać do zrozumienia , że 
idzie tu o coś więcej niż o zwyczajny singspiel) - wśród 

oper to przede wszystkiem Fidelio, Parsifal i Die Frau 
ohne Schatten. 
Nie tylko partytura, ole także treść Fidelia potwierdza to, 
o czym mówią świadkowie: że Beethoven uważa! Cza
rodziejski flet za najwiekszq z oper Mozarta. A przecież 
Leonora, bohaterka Beethovena, która schodzi w podzie
mia , aby uwolnić swego uwięzionego męża , Florestana , 
jest mlodszq siostrą Pominy (i córką Alcesty) 
Co ważniejsze , podstawowy scenariusz opery Mozarta, 
prowadzqcy od moll do dur, od ciemności do świalia , 

jest powtórzony w drugim akcie ostatecznej wersji Fidelia 
z 1814, gdzie droga prowadzi z podziemnych kazama
tow na świalio dzienne; od pierwszych stów aktu, slów 
Florestana (.Boże, jak tu ciemno!"), do pierwszych stów 
tryumfalnego finalu w C-dur, gdzie dopiero co wyzwoleni 
Więźniowie i Lud śpiewajq na świeżym powietrzu „Niech 
żyje ten dzień!" 

7 
Najbardziej może przejmujaca jest obecność opery Mo
zarta w dziele Goethego. lnscenizaC]a Czarodziejskiego 
fletu, którq zaprezentowal w Weimarze 16 stycznia 1794 

roku, otrzymala większq ilość wykonań niż jakikolwiek 
inny utwór wystawiony w dworskim teatrze w czasach, 
gdy poeta by! jego dyrektorem. W 1798 Goethe porzucił 
nadzieję , że uda mu się kiedykolwiek dokończyć swq 
własnq kontynuację opery - Der Zauberf/ote zweiter 
Teil. Tym niemniej myślal na tyle dobrze o swym „szkicu 
dramatycznej baśni" Uak, naśladujqc Gozziego, nazwa! 
swój fragment), aby wtqczyć go w swoje Gesammelte 
Werkez lat 1807-08. 
Postać Geniusza, syna Tarnina i Paminy, jest pierwszym 
szkicem syna Fausta i Heleny, Euphoriona, uosobienia 
nowoczesnej poezji zrodzonej z zetknięcia dwóch świa
tów, klasycznego i romantycznego, ulotnego, erotyczne
go ducha twórczości , w którym uwidocznione zostaje 
pokrewieństwo piękna i śmierci (sięgający zbyt wysoko 
Euphorion - portret Lorda Byrona - znajduje koniec 
w samozniszczeniu). Lecz planowana przez Goethego 
kontynuacja opery Mozarta skazana byla od poczqtku na 
niepowodzenie: jedyny kompozytor, który mógtby w niq 
tchnąć życie , już nie żyl . 

Być może popularny obraz Mozarta jako „wiecznego 
dziecka" wplynql na decyzję Goethego, aby zakończyć 
przeznaczony do publikacji fragment wyjątkowo paru
szaJQCQ wizją dziecięcego Geniusza, wydobywającego się 
ze swego sarkofagu jak motyl z kokonu . Wyzwolone nie 
dźwiękami fletu, lecz brzmieniem mowy swych rodziców, 
uskrzydlone dziecię ulatnia się w powietrzu jak Ariel. Tak 
oto przerwano kontunuacja oplakiwala zniknięcie artysty, 
którego obecność byla dla niej warunkiem koniecznym 
zaistnienia . 

Korol Berger - emigrant od l 968 roku, od 1982 profesor muN 
kologii na Stanford Universiry w Kalifornii. Au tor m.1n. A Theory 
of Art (2000, polskie ttumaczenie ma ukazać się w przyszlym 
roku), Music and the Aesthetics of Modernity Essays (2005). 
Tekst iest fragmentem wyktadu wygłoszonego przez prof. Bergera 
w Instytucie Sztuki PAN w marcu tego roku (catość ukaże się 
w „Muzyce" 2006 nr 3) oraz skróconą wersią rozdziatu książki 
Bach's Cyc/e, Mozarf's Arrow. An Essay on the Origins of Musical 
Modernity, która ukaże się w 2007 roku naktadem University of 
California Press. 
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Jean Baudrillard 

Jesteśmy dzisiaj świadkami rozpadu myśli o społeczno
ści, wyniszczenia i inwolucji sfery społecznej , wadliwego 
funkcjonowania i stopniowego słabnięcia symulakru 
społecznego - prawdziwe wyzwanie dla konstruktywnej 
i produktywnej myś li o społeczności , która dominuje. I to 
za jednym zamachem, nagle, tak jakby społeczność nigdy 
nie istniała . To wadliwe funkcjonowanie i osłabienie nosi 
wszelkie znamiona katastrofy, a nie ewolucji czy rewolucji. 
Już nie „kryzys" społeczności, lecz wchłonięcie jej urzą
dzenia . Bez związku z marginalnymi odszczepieńcami 
(szaleńcy, kobiety, narkomani, przestępcy), służącymi, 
przeciwnie, za nową energię dla szwankującej sfery 
społecznej . Proces ten nie może już zostać na powrót 
uspołeczniony - zresocjalizowany. Ulatnia się jak dźwięk 
piejącego koguta, pociągając za sobą ulatniającą się wraz 
z nim zasadę rzeczywistości i społecznej racjonalności. 

Czym staje się racjonalność społecz
ności, umowy społecznej i stosunków 
społecznych, jeśli te, zamiast pojawiać 
się jako pierwotna struktura , jawią się 
jako resztka i administrowanie resztkami? 
Jeśli społeczność nie jest niczym więcej 
n iż resztką, nie jest już również miejscem, 
w którym mógłby przebiegać jakikolwiek 
proces, włączając w to pozytywny proces 
historyczny. Społeczność jest już Jedynie 
miejscem gromadzenia i lichwiarskiego 
zarządzania śmierc ią . Pozbawiona jest 
sensu, gdyż istnieje w innym celu, zamiast 
i w miejsce czegoś innego, z rozpaczliwe
go broku czego innego: ma charakter eks
tremalny. Pozbawiona perspektywy ideału. 
Gdyż resztka jest archaiczną nicością, jest 
tym, co ze śmierci jest nieprzejednane, na 
czym oprzeć się może jedynie polityka 
śmierci. Zamknięcie i wykluczenie . 

[w ] Jeon Boudrillord, W cieniu milczącej większości, przekt 
Sławomir Królak, Wydawnictwo Siei, Warszawo 2006; 

Zygmunt Bauman 

To, co dobre i zdrowe dziś, jutro może stać się trucizną. 
Rzekomo trwałe zobowiązania i uroczyście podpisywane 
umowy z dnia na dzień mogą zostać zerwane. A obietnice, 
przynajmniej w większości , składa się tylko po to, oby je 
złamać. Wydaje się, że na wzburzonym morzu nie ma 
już zadnej trwalej , bezpiecznej wyspy. Wioski socjolog 
Alberto Melucci pisze „Nie mamy JUŻ domu . Musimy go 
wciąż od nowo budować, o następnie odbudowywać, 
niczym trzy świnki z bajki braci Grimm, lub nosić go ze 
sobą na plecach jak ślimaki". 

Nie przyzwyczajać się do niczego, co aktualnie robimy, 
nie wiązać się własną przeszłością , nosić swoją obec
ną tożsamość jak koszule, które można natychmiast 
wymienić na nowe, gdy tylko zużyją się lub wyjdą 
z mody, zapominać o wcześniejszych naukach i porzucać 
zdobyte doświadczenia bez żalu i oporu - wskazania te 
wyznaczają dzisiaj nową strategię życiową i nową ra
cjonalność epoki plynnej nowoczesności. Kulturo plynnej 
nowoczesności nie przypomina już kultur opartych na 
uczeniu się i gromadzeniu wiedzy, znanych z histo
rycznych i etnograficznych opisów. Wygląda raczej na 
kulturę niezaangażowania, nieciągłości 
i zapomnienia. 

Ani w takiej kulturze, ani w cenionych i promowanych 
przez nią strategiach życiowych i politycznych, nie ma 
zbyt wiele miejsca na idealy. Zwłaszcza gdy wymagają 
one długotrwałego, niezmiennego i ustawicznego wysił
ku [ .. .] W ogóle zaś nie ma w nieJ miejsca na pojęcie 
doskonałości , która czerpie cały swój urok z obietnicy 
skończeni a z koniecznością dokonywania wyborów, 
zmian i ulepszeń. 

Niepewność , brok gruntu pod nogami, poczucie bezsil
ności to najpowszechniejsze (i najdotkliwiej odczuwane) 
cechy współczesnego życia . Teoretycy francuscy mówią 
o precarite, niemieccy o Unsicherheit i Risikogesellschaft, 
włoscy o incertezza, a angielscy o insecurity, wszyscy 
jednak moją tę samą właściwość kondycji , doświad
czaną w rozmaitych formach i pod różnymi nazwami 
no całym świecie [ .. .] Wszystkie te pojęcia próbują 
uchwycić i wyrazić doznanie, które łączy w sobie poczucie 
nietrwałości, niepewności i zagrożenia 
bezpieczeństwa. 

[w ) Zygmunt Bauman, Życie na przemial, przekf. Tomasz Kunz, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004; Ptynna nowoczesność, 
przek1. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kroków 2006; 
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Rene Girard 

Prawdopodobnie każda forma przemocy 
jest naznaczona mimetyzmem. Wszyscy 
obserwatorzy społeczeństwa współ
czesnego zgadzają się co do jednego 
- przeraża nas przemoc, która uderza niby 
przypadkiem w anonimowych wielkich 
miastach. Kradzieże, gwałty, pobicia. 
Tym właśnie martwimy się najbardziej 
w naszych dostatnich społeczeństwach. 
Ta przemoc jest pozornie pozbawiona ja
kiegokolwiek racjonalnego wytłumaczenia 
A jednak specjalistyczne raporty pokazu Ją, 
że głównym źródłem przemocy w naszym 
świecie nie są przypadkowe akty przemo
cy Do większości z nich dochodzi między 
ludźmi , którzy się znają . Czasem bardzo 
dobrze. Jak w przypadku przemocy domo
wej. W każdym razie ten typ przestępstwa 
jest znacznie częstszy niż te, które mają 
miejsce między nieznajomymi. 

Zakładam, że nastąpią paroksyzmy strachu, które cał
kowicie zmienią naszą kulturę. Jestem przekonany, że 
znajdujemy się w punkcie zwrotnym Nikt Jednak nie 
wie, jaką to formę przyjmie . Proszę sobie przypomnieć , 

że w V wieku świat zachodni był w stanie kompletnego 
chaosu . I kto mógł przypuszczać , że JUŻ sto lot później , 
w VI wieku po Chrystusie, ogromna liczba ludzi wejdzie 
do zakonu benedyktynów i za Jednym zamachem świat 
zostanie odmieniony? 
Jestem jedynie pewien, że mitologia oświeceniowa się 
kończy. To oznacza zmierzch tych wszystkich złudzeń, że 
- aby ludzkość była szczęśliwa - wystarczy, iż wszyscy 
będą równi. Albo że wszystkie wojny zostaly spowodo
wane przez religię . To bzdura. W okresie feudalnym wojny 
byly spowodowane przez ustrój feudalny - za królów były 
powodowane przez królów. Albo jeszcze jedna mrzonka 
- gdy nie będzie króla , nie będzie też wojny ... 

[w ] Ludzki gatunek na skraju wo1ny totalnej, z antropologiem 
Rene Girardem rozmawia Maciej Nowicki, ,Europa' (Tygodnik 
Idei, dodatek dziennika .Fakf), 2005 nr 13; 
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CZARODZIEJSKA OPERA 
Bohdan Pociej 

Testamentem Mozarta nazywa tę operę Ernst Krou
se w swym znakomitym przewodniku Oper von A-Z; 
z wszystkich bowiem dziel powstolych w ostatnim roku 
życia kompozytora (m.in. Koncert klarnetowy, Kwintet 
smvczkowv Es-dur, Koncert fortepianowy B-dur, opera 
La clemenza di Tito, Requiem), wiośnie Die Zauberflote 
najbardziej na takie miano zasluguje . 
Testament to oczywiście nie zamierzony, bo przecież 

Mozart, gdy zabiera! się do procy nad Czarodziejskim 
fletem, nie przeczuwał jeszcze swej rychlej śmierci 

(5 grudnia 1791 ). Chociaż , jak pisał w liście do ojca 
w 1787 · .śmierć , jeśli się dobrze zastanowić, jest praw
dziwym i ostatecznym celem naszego życia A ja już od 
kilku lot tok zżylem się z tq prowdziwq i nojlepszq przy
jaciólkq czlowieka, że dla mnie wcale nie jest przeroża
jqco, przeciwnie - uspokojajqco i pocieszojqcoi Uważam 
to za wielkie szczęście i dziękuje Bogu, że pozwoli! mi 
uświadomić sobie, że śmierć jest kluczem do szczęśli
wości prawdziwą Papa mnie rozumie". 

Testament to mimowiedny, w postaci syntezy artystycz
nej różnych wqtków, elementów, komponentów, tok 
w libretcie, jak i w muzyce, scalonych jednym mocnym 
zomystem twórczym. W żadnym innym chyba z dziel 
operowych Mozarta libretto nie jest tok różnorodne, mie
niqce się sytuacjami, postaciami , znaczeniami, sym
bolami; żadne bodaj inne nie mialo tak „przygodowej" 
historii swego powstawania. 
Autorem tekstu by! Emanuel Schikoneder - aktor (grai 
m.in. Hamleta), śpiewak, poeta, kompozytor, dyrektor 
teatru , jeden z najaktywniejszych ludzi w wiedeńskim 
świecie teatralnym. Źródłem dla Schikonedera byly m.in. 
baśń Liebeskindo Lulu albo czarodziejski flet (zawartej 
w zbiorze Wielanda Dżinistan) , dwie inne baśnie: Die 
Klugen Knaben i Dos Labyrinth (które wcześniej poslużyly 
da sporzqdzenia libretto opery Tomas, król Egiptu Mozar
ta) , oraz francuska „powieść edukacyjno" Uok się niezbyt 
ściśle tlumoczy niemiecki termin Bildungsroman) obbe 
Terrosono Sethos; do tego dodajmy wplyWy różnych wie
deńskich popularnych komedyjek, zwloszczo Sonnenfe
sts der Brahminen Mullero i Henslo z roku 1790. 
Muzykę do Czarodziejskiego fletu zoczql pisać Mozart 
w marcu 179 l . W końcu lipca można by1o już rozpo
czqć wstępne próby. A Mozart, dla uświetnienia koro
nacji Leopoldo li , musiał jeszcze skomponować jednym 
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ciqgiem operę Łaskawość Tytusa (premiera 6 września 
1791 w Pradze) W połowie września dopelnił party
turę Die Zauberf/ote „Uwerturq· i .Marszem koplonów". 
28 września podpisał jq definitywnie. 30 wrześnio odby
ło się premiero . Dyrygował kompozytor; rolę Popogeno 
gro! Schikaneder 

Czym wlościwie jest to sztuko w warstwie fabularnej? 
Jaki gatunek sobq przedstawia? Bośni scenicznej? Przy
powieśc i , moralitetu? Komedii? Jest tym wszystkim po 
trosze, w ramach dość pojemnego gatunku: niemiecko
języcznego singspielu (.śpiewogry·, jak mówiono u nos 
w XVIII wieku), czyli opery komicznej z partiami mówio
nym (w odróżnieniu od opery wloskiej , gdzie między 
kolejnymi .numerami" postacie rozmowiojq między sobq 
w recitativo secco). Trzy razy Mozart - zorientowany bar
dziej no operę wloskq - sięgnqł do tego gatunku: w mło
dzieńczej sztuczce Bastien i Bastienne, w Uprowadzeniu 
z Sera;u i wiośnie w Czarodziejskim flecie. 
Żadne bodaj inne z librett oper Mozarta nie obroslo tylo
ma komentarzami i tokq mnogościq różnych interpretacji 
- historycznych, filozoficznych, socjologicznych, psycho
analitycznych. Żadne bowiem nie jest tok różnolite , róż
nogatunkowe, wieloznaczne, i tok nasycone, aluzjami, 
szyframi, symbolami. Pod tym względem Czarodzie;ski 
flet, spośród czterech koronujqcych twórczość Mozarta 
arcydzieł operowych, wyraźnie odróżnia się od trzech 
pozostalych : Wesela Figara, Don Giovanniego i Gosi tan 
tutte. 

Powiedzieć można , że libretto ostatniego z dziel scenicz
nych Mozarta powstoto no przecięciu trzech, znamien
nych dla kultury swoich czasów prądów : romantycznej 
i zarazem barokowej fantastyczności; oświeceniowego 

humanizmu; ponad-czasowego ludyzmu. Tok więc 

u podstaw - treściowych, fabularnych - tej opery sq trzy 
zasadnicze, silne skłonności ludzkiej natury, określajq
ce, według ówczesnych poglqdów, pełnię człowieczeń
stwo: 
l) sklonność do fantazjowania, fantastyczności , sytuacji 
magicznych, baśniowości czystej; 
2) skłonność oświeceniowo do etycznego i moralnego 
ładu , do życia w cnotach ( TugendhafO; 
3) skłonność pierwotnie ludyczna, do zabawy po pro
stu . 

I MOZART 

Mówiqc jeszcze inaczej libretto Czarodziejskiego fletu 
jest owocem współgrania trzech zasadniczych sil, ener
gii , pierwiastków konstytutywnych dla ludzkiej natury: 
poetyckiej wyobraźni i fantazji; kategorycznego impe
ratywu etycznego (w sensie Kantowskim); popędu gry 
i zabawy Uak to określi! Schiller) W wymowie i przesła 
niu tej sztuki jednoczq się więc: homo poeticus, homo 
eticus, homo ludens. 
Może to wiośnie jednoczące wspóldziolanie trzech stron 
ludzkiej natury - w takich równoważnych proporcjach 
- tok pociqgoło Goethego, sklaniajqc go do podjęcia dal
szego ciqgu losów szczęśliwej pory - Tarnino i Pominy? 

Przywykliśmy odbierać muzykę Czarodzie;skiego fletu ja
ko arcydzielo w swoim operowym gatunku, nie zawsze 
uświadamiojqc sobie, że i ono , ta cudowna muzyka, jest 
owocem twórczej syntezy, adoptacji do wlosnego stylu 
Mozarta elementów i komponentów „gatunkowych" róż
nego pochodzenia. 
I tak wspaniałe arie dramatyczne Królowej Nocy, z bro
wurowq koloraturą , moją źródło we wloskiej opera seria. 
Podniośle uroczyste arie-mowy Saroslra tchnq duchem 
oper Glucka. Z nasyconych wloskq śpiewnościq lirycz
nych partii Tarnino i Pominy przebija źródlowo niemiecki 
styl .wzmożonej uczuciowości" (Empfinsamkei0. 
Wyraźne SQ, acz w Mozartowski styl wtopione, remini
scencje Bacha (kontrapunkty, imitacje, fugata, chora!) 
i Hdndlo (chóry). Komiczna paro Popogeno - Popage
no wzięto jest z opero buffa. Z tym wszystkim mieszojq 
się reminiscencje popularnych melodii i tańców, rodem 
z wiedeńskich komedyjek, interludiów granych no pro
scenium w przerwach między aktami dużych oper. 
A coty len zachwycający melanż przeniknięty jest stylem 
osobistym Mozarta, scalony jego kompozytorskim geniu
szem w nod-stylistycznq i ponod-konwencjonolnq całość 
muzycznego arcydzieło . Niemieckojęzyczny singspiel , ja
ko podstawo i punkt wyjścia , przekształca się tu, wzboga
cony (co bylo również, jak się zdaje, pragnieniem i celem 
Mozarta), w nowq niemieckq romontycznq operę. 
Z wydolnym udziałem orkiestry; bowiem z wszystkich 
oper Mozarta ta ma orkiestrę nojbogatszq i najbardziej 
przenikniętą symfonizmem - symfonicznq wyobroźniq, 

orkiestrowym myśleniem; najbliżej też spokrewniono 
z Mozartowskimi symfoniami Kwintesencją symfonizmu 
jest już , w swej strukturze i dynamice formy, „Uwerturo". 

CZARODZIEJSKI FLET I 

Nic dziwnego, że partyturo Die Zauberfldte będzie lok 
silnym źródlem inspiracji dla Beethovena, Webera i in
nych twórców romantycznej opery niemieckiej - przed 
Wagnerem. 

Osobo Mozarta, fizycznie niepozorna, od dawno fropo
wolo biografów; tych muzykologicznego chowu, z na
stawieniem bardziej naukowym, i tych nastrojonych bar
dziej literacko, no biografię (?) powieściowq, scenicznq, 
filmowq (sztuko Petera Shoffero , film Miloso Formana). 
Jakim czlowiekiem by! ten niezwykty geniusz muzyczny? 
Z romantycznq ofektocjq, lecz bardzo pięknie, z czulościq 
charakteryzuje go - na postawie jego listów i muzyki 
- Roman Rolland. 
.Duszo zdolna do odczucia wszystkiego i do owlodnię
cio wszystkim; spokojny rozsqdek, którego chlód zadzi
wia pośród nojglębszych uczuć (śmierć motki, miłość do 
Konstancji): jasne rozeznanie gustu publiczności i środ
ków podobania się, umysł, który umie przystosować swój 
dumny geniusz do podboju świata , nie noginajqc go. („ .] 
niewyczerpana wesołość , która zabawia się byle głup
stwem, jest w ciqgtym ruchu, śpiewa , podskakuje. Mozart 
śmieje się jak szalony z rzeczy zabawnych, o częściej 
z niezabawnych, z dobrych lub zlych żartów , szczególnie 
ze zlych, o niekiedy nawet i wulgarnych, ole bez złośliwo
ści i bez ukrytej myśli, ze słów nie majqcych sensu''. 
Także: „Dowcip Mozarta (. „ ] nie pozostawia żadnego 
posmaku goryczy; jest pozbawiony złośliwości; jest przy
jemnościq życia, dziolonio, ruchu, mówienia i czynienia 
szaleństw, używania świata; jest przepojony miłościq . 
Jego dowcip to wdzięczne stworzenia, które upojojq się 
śmiechem , słowami mówionymi bez sensu, dla ukrycia 
miłosnego wzruszenia, znojdujqcego się w głębi ich ser
ca· I jeszcze: . Jego serce do końca pozostało sercem 
dziecko. Pod jego czulq muzykq nieustannie powtarza 
się naiwna prośbo: »Kochom was . Kochajcie mnie«. 
Toteż nieustannie opiewa! miłość. ( .. ] Miłość to nie ma 
w sobie porywczości oni romantyzmu; jest to tylko slo
dycz i smutek kochania. Namiętność, od której Mozart nie 
ucierpial przez cole życie, nie rozdzierolo serca żadnego 
z jego bohaterów". 
W mnogości hermeneutycznych interpretacji i nadinter
pretacji , przypomniany po latach głos rozmitowanego 
w muzyce a zapoznanego dziś pisarza, brzmi staroświec
ko i zarazem świeżo .. 

55 



• 

56 I MOZART 

Powiedzieć wreszcie możemy, że Czarodziejski flet 
Mozarta to przede wszystkim rzecz o mitości jej pra
gnieniu, szukaniu, dążeniu do niej; jej objawieniu i prze
niknięciu; jej doznawaniu i przeżywaniu - w muzyce 
Apoteozo mitości między mężczyzną o kobietą; mitości , 

w której urzeczywistnia się petnio egzystencji , a życie , 

otwarte no Boskość (Gotthei0 nabiera petnego sensu 
(czyż nie to gtównie tączy Mozarta - romantyko avant 
le lellre - z romantykiem por excellence Wagnerem, że 
obaj podobnie odczuwali i pojmowali mitość - w życiu 
i muzyce?). 
Miłości gotowej no próby i ofiary, nieustraszonej i nie
złomnej w dążeniu do celu . Bo przecież wszystkie te 
próby, jakim (poważnie) poddawany będzie Tarnino, 
a (komicznie) jego zabawny towarzysz Popogeno - nie 
moją w gruncie rzeczy na celu przyjęcia go do sakral
nej wspólnoty, zakonu czy bractwa w Świątyni Mądrości 
Sorostra (analogia loży masońskiej), ole nad wszystko 
upragniony związek z ukochonq, dający petnię szczę
ścia. 

W istocie: partie (arie, duety) Tarnino i Pominy stanowią 
gorąco-uczuciowe centrum, ekspresyjny rdzeń muzycz
ny tej opery Muzyko przejmuje w siebie uczucie mitości 
w jej zasadniczych odcieniach budzenie się i rozkwit 
(pierwsza aria Tarnino); obawo, niepewność , pytania 
Uego dramatyczne monologi); rozterko , smutek, rozpacz 
(cofa Pominol); wreszcie - petno uniesienia radość . 

Sfera milości wyrażona jest z silą ekspresji petnego JUŻ, 
XIX-wiecznego romantyzmu. Jesteśmy tu już w tych re
jonach melodycznego liryzmu, w których, za lat trzy
dzieści, zrodzą się najpiękniejsze , najbardziej uczuciem 
mitości nasycone pieśni Schuberta . 

Wokót tego milosnego centrum rozwija Mozart wachla
rze cudowności swego dżwiękowego świata muzyki 
petnej blasku, świetlistej , rozjaśnionej, ole także świo 

ttocienistej , pótmrocznej, znaczonej demonicznym mro
kiem . 
Zgodnie z treścią (ideą) opery mamy w niej muzykę 
stonecznego dnia, kulminującą w scenach świątynnych, 
i muzykę gwiożdzistej nocy. Muzykę demiurgicznq i mu
zykę demoniczną. Muzykę rozigraną, roztańczoną, ki
piącą radością życia, porywającą wartkim ruchem. 
I muzykę ceremonialną, odświętną, uroczystą, w par
tiach chóralnych, które, konstrukcyjnie mocne, petne 
blasku, tchnące radością (w żadnej innej z oper Mo
zarta udziot chórów nie jest tak duży) stanowić będą 
niewątpliwy impuls dla Beethovena i odbiją się silnym 

echem w jego Dziewiątej Symfonii Muzykę ansambli 
operowych - w której to sztuce Mozart nie ma sobie 
równych - duetów, tercetów, kwintetów tętniących ener
gią życia , przejrzystą i jasną, w której kunsztowność 
struktur dżwiękowych dano jest w tok wartkim ruchu, 
że nie mamy czasu, aby się nad tq kunsztownością za
stanowić . 

Generalnie: dano nom jest muzyko rozgrywająca swoje 
akcje w nieustannych dialogach, swoistym kontrapunk
cie melodii i barw dżwiękowych , w glosach ludzkich 
i instrumentach. Jest to cudowny, czarodziejski, niepo
równywalny z żadnym innym t e o t r M o z o r t a; 
olśniewający pelniq swych walorów teatr urzeczywist
niony muzyką, w którym wszystkie dziotojące no scenie 
postacie - tylko dzięki muzyce i w muzyce - prawdziwie 
żyją , o swym muzycznym życiem zdolne sq nas tak no 
wskroś przejąć i do głębi radośnie poruszyć .. 

Bohdan PocieJ - muzykolog, kry1yk muzyczny. Wydol m.in.: Kla
wesyniści francuscy ( 1969), Bach - muzyka i wielkość (1972), 
Ideo - dtvvięk - forma (1972), Lutoslowski o wartość muzyki 
(1976), Szkice z późnego romontyzmu(l 978), Wagner(2004) , 
Z perspektywy muzyki (2005). Mieszko w Podkowie Leśnej. 
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PO ŚMIERCI CZŁOWIEKA 

Michael Hardt, Antonio Negri 

Foucault w swej ostatniej pracy zadaje 
pewne paradoksalne i naglące pytanie: Co 
jest humanizmem po śmierci czfowieko? 
Albo raczej - czym jest humanizm anty
humanistyczny (czyli post-ludzki)? 

Ten antyhumanizm idzie śladem sekularyzacyjnego 
projektu humanizmu renesansowego - czy dokładniej, 
śladem jego odkrycia sfery immanencji. Podstawą obu 
projektów jest atak no transcendencję. Istnieje całkowita 
ciągłość między myślą religijną, przyznającą Bogu władzę 
nad naturą, a nowoczesną .świecką' myślą, która tę samą 
władzę nad naturą przyznaje czfowiekowi. Transcendencjo 
Boga zostaje po prostu przeniesiona no człowieka . Tok 
jak przedtem dla Boga, tok teraz dla człowieka - oddzie
lonego od natury i stojącego ponad nią - nie ma miejsca 
w filozofii immanencji. I tak jak Bóg, to transcendentna 
figura człowieka szybko prowadzi do narzucenia spo
łecznej hierarchii i panowania. Antyhumanizmu więc, 
pomyślanego jako odmowo wszelkiej transcendencji , 
nie należy w żaden sposób mieszać z negacją vis vivo, 
twórczej sity życiowej [ ... ] To jest humanizm po śmierci 
człowieka: to, co Foucault nazywa Je trovoi/ de soi sur 
soi, ciągły zamysł kreowania i re-kreowania nas samych 
i naszego świata. 

[w:] Michael Hordt, Antonio Negri, Imperium, przekl. Sergiusz 
Slusorsk1 1 Adom Kolboniuk, Wydawnictwo W.A.B , Warszawo 
2005; 

Jean Baudrillard 

Każda kultura, która się uniwersalizuje, traci tym samym 
swoją wyjątkowość i sama się zabija. Stalo się to zarówno 
z tymi wszystkimi kulturami, które zniszczyliśmy, wcielając 
je silą do naszego świata, JOk i z kulturą naszą, pelną uni
wersalistycznych pretensji. Różnica polega na tym, że te 
inne kultury wymarly z powodu swojej wyjątkowości , o to 
jest piękna śmierć, podczas gdy my umieramy z powodu 
utraty jakiejkolwiek wyjątkowości, z powodu eksterminacji 
wszystkich wartości, a to jest śmierć zla. 

Kto może dać szacha globalnemu systemowi?[ ... ] Sza
cha mogą dać nie pozytywne alternalywy, lecz wyJQtki. 
A te nie są ani pozytywne, ani negatywne. Nie stanowią 
olternolywy; one należą do innego porządku. [„ .] Wyjątki 
nie muszą być koniecznie okrutne,. są wśród nich wyjątki 
subtelne, JOk te pojawiające się w dziedzinie języka, 
sztuki, ciota czy kultury. Ale wyjątki okrutne także istnieją 
- terroryzm jest jedną z nich. 

Podstawą każdej dominacji jest brak możliwości rewan
żu [ .. .]. Jednostronny dar jest aktem władzy. Imperium 
Dobra, przemoc Dobro polega wiośnie na dawaniu 
bez możliwości rewanżu . To dzialanie z pozycji Boga. 
Albo Pana, który pozostawia niewolnika przy życiu 
w zamian za jego pracę. Ale Bóg zostawiał jeszcze miej
sce na ofiarę. W ramach tradycyjnego porządku zawsze 
istnieje możliwość zwrócenia daru - Bogu, naturze lub 
jakiejkolwiek innej instancji - w formie ofiary. To właśnie 
zapewnia symboliczną równowagę bytów i rzeczy Dzisiaj 
nie mamy już nikogo, komu moglibyśmy oddać, zrestytu
ować symboliczny dług - i to jest właśnie przekleństwo 
naszej kultury. 

Wszystko jest nam wirtualnie dane i do wszystkiego mamy 
prawo, chcemy tego czy nie. Znajdujemy się w sytuacji 
niewolników, którym pozwolono żyć i którzy związani są 
niemożliwym do splacenia dlugiem. 

[w:] Jeon Boudrillord, Duch terroryzmu. Requiem dla Twin To
wers, przekf Renata Lis, Wydawnictwo Sict, Warszawo 2005; 
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Gilles Deleuze 

Znieksztalcamy myśl Nietzschego, czyniąc z niego my
śliciela śmierci Boga. Feuerbach - oto ostatni myśliciel 

śmierci Boga, który pokazał, że skoro Bóg nie J8St niczym 
niż rozwinięciem czlowieka, człowiek musi fałdować i po
włórnie skladać Boga. Dla Nietzschego to stara opowieść 
[ .. .]. Tym, co go interesuje, jest śmierć czlowieka . Jak 
długo istnieje Bóg - to znaczy, jak funkcjonuje forma-Bóg 
- tak dlugo jeszcze nie istnieje człowiek. Ale kiedy pojawia 
się forma-Czlowiek, tworząc czlowieka, obejmuje już także 
- przynajmniej na trzy sposoby - śmierć człowieka. 

Po pierwsze, gdzie czlowiek móglby zna
leźć gwarancję tożsamości bez obecności 
Boga? Po drugie, forma-Człowiek sama 
ukonstytuowala się tylko w faldach skoń
czoności: umieściła w człowieku śmierć 
[ .. .]. I pa trzecie, same sity skończoności 
sprawiają, że człowiek istnieje tylko dzięki 
zwielokrotnieniu planów organizacji życia, 
rozproszeniu języków , zróżnicowania 
sposobów produkcji [ ... ]. Co ma na myśli 
Foucault, gdy mówi, że nie ma sensu 
opfokiwać śmierci człowieka? 

Powiada Nietzsche człowiek uwięził w sobie życie, nad
człowiek zaś będzie tym, który życie wyzwoli w samym 
człowieku za cenę nowej formy. Foucault daje bardzo 
tajemnicza wskazówkę: jeśli prawdą jest, że XIX-wieczne 
językoznawstwo powstało na skutek rozplenienia się ję
zyków [„.], wówczas, w odpowiedzi na to, zarysowala 
się nowa funkcja literatury będąca przeciwieństwem 
owego procesu .niwelacji', polegająca na .powtórnym 
gromadzeniu" mowy, na akcentowaniu „bytu mowy" 
niezależnie od tego, co ona oznacza lub znaczy, a nawet 
od samych jej dźwięków . Zagadkowość polega tu na tym, 
że Foucault[ ... ] nadaje mowie przywilej, którego nie mają 
ani praca, ani życie. 

[w:] Gilles Deleuze, Foucault, przekl Micho! Gusin, Wydawnic
two Naukowe DolnoślqskieJ Szkoły Wyzszej Edukacji TWP we 
Wrocławiu , Wroclow 2004; 

Rene Girard 

Istnieje pewien rodzaj zagrożenia, które każdego dnia staje 
się coraz wyrazistsze. To zresztą idea chrześcijańska. 
Ponieważ świat chrześcijaństwa zapowiada , że czło
wiek dokona samozniszczenia. Nie zrobi tego Bóg - to 
mówią tylko islamscy fundamentaliści. Przypuszczenie, 
że czlowiek może zniszczyć Ziemię , wydawolo się kiedyś 
absolutnie nieprawdopodobne. Teraz JUŻ nie tak bardzo . 
Teksty Apokalipsy mają dziś niezwykły wydźwięk. To jest 
jak w dniach Noego. Ludzie jedli , pili„ . I nagle przyszła 
powódź, która wszystko zabrala. Gdy analizujemy historię 
ludzkości, od razu zauważamy, że użycie energii wszel
kiego rodzaju - destrukcyjnej, twórczej itd . - ma postać 
krzywej, która wzrasta w stałym tempie od epoki kamien
nej, a teraz dąży ku punktowi kompletnego zniszczenia. 
Tu nie można mieć wątpliwości , nie da się tej obserwacji 
w żaden sposób podważyć. Nie bawię się w przepowied
nie, tylko opisuję rzeczywistość Jedyna przyszlość, jaka 
nas czeka, to zniszczenie. I bytaby to całkowicie pewne, 
gdyby nie fakt, że ludzie są wolni. Na szczęście. 

[w J Ludzki gatunek no skraju wojny totalnej, z antropologiem 
Rene Girardem rozmawia Maciej Nowicki, .Europo" (Tygodnik 
Idei, dodatek dziennika Jaki'), 2005 nr 13; 
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MIĘDZY 11ZŁAMANĄ'' ROLĄ 
A 11ZŁAMANĄ'' FUGĄ 

(cz. 2) 

Gerd Rienticker 

VI. 
Czy miałoby to być połączenie wielu gatunków opero
wych na podstawie niemiecko-austriackiego singspielu, 
a zarazem zespolenie opery i muzyki sakralnej? Zapew
ne obecnych jest tu wiele gatunków operowych, które 
współgrając, nie zlewają się , lecz odróżniają jeden od 
drugiego, wraz z idącymi za tym wszystkimi społeczny
mi i ku lturowymi implikacjami 

l . Królowo Nocy przynależy do gatunku opero seria 
i jest jedną z jej głównych postaci. Przemawiają za tym 
mianowicie koloratury tworzone przez nią zarówno 
w świecie realnym, jak i nadnaturalnym - przykuwając 
uwagę jako znaki władzy, manipulacji i wybuchające
go szaleństwa . Królowa Nocy niesie więc w całej swojej 
postawie konflikty przynależące królewskim postaciom 
- zasadnicze i najbardziej nierozwiązywalne z konflik
tów jakie istnieją : między odgrywaną rolą a pragnieniem 
szczęścia . Nie jest ona jednak sama na polu opero seria. 
Potrzebne są przecież nie tylko koloratury, by można się 
było wykazać Jako aktor opero serio. Pamina i Sarastro 
należą do tej samej sfery, chociaż nie otrzymali oni żad
nej koloratury. 

2. W podobny sposób odnieść to można do opera buffa, 
traktując ją jako narzędzie do obserwacji związku ary
stokratycz no-mieszczańskiego (co okaże się ważne dla 
finałów grupowych!). Związku przejrzystego, ale zupełnie 
niehomogenicznego i często poddawanego krytykom . 
Może być też dostrzeżona jako narzędzie po części pro
ste, po części dorabiające się, ciągle jeszcze zależne od 
laski szlachty mieszczaństwa, wreszcie - jako narzę
dzie owej arystokracji, co właśnie zrozumiała , że musi 
śmiać się z samej siebie, by przeżyć Na koniec, jest to 
narzędzie społecznego rozgraniczenia i społecznej inte
gracji, mniemania o sobie i większych lub mniejszych 
haniebnych kompromisów. 

_ Istnieje gładka , socjalna i kulturowa ambiwalencja, która 
też chce wpłynąć na sferę buffa Czarodziejskiego fletu. 
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Bo przecież Sarastro, tak surowy wobec Monostatosa 
(argumentuje na swoją obronę jeśl i jemu nie wolno 
kochać i pożądać Paminy, to jak może o tym myśleć 
czarny dozorca!?), przenosi się nagle no pole bufonady. 
Przyjmuje on całkowicie ton Monostotoso, parodiuje go, 
oby w ten sposób zwrócić go przeciw Stwórcy (.He, gebt 
den Ehernmonn sogleich„ . / Ho! rychło człeka godnego 
dajcie, I już two łaskawość czyni bogatym, I och, Panie, 
nie żądam jo wdzięczności, I mym obowiązkiem jest 
brak zapłaty ') . 

To, że opero buffa pozostaje nie tylko w sferze komi
zmu, było dla Mozarta oczywistością ujawni się to no 
końcu utworu, w pieśni śmierci Papogeno (choć on sam 
natychmiast się uspokoi po otrzy_maniu nowej nadziei 
- ktoś zwróci mu uwagę no jego czarodziejski dzwone
czek, o którym zapomniał!) . Sceno to daje się porównać 
z przeplatającym i się nawzajem płaczem i śmiechem 
małych dzieci . Oto usunięto przyczynę zmartwień - tok 
też znikają i narzekania - ale fakt ten nie ujmuje im nic 
z ich prawdziwej egzystencji! 

3. Wziąwszy pod uwagę wszystkie implikacje, singspiel 
staje się w Niemczech i w Austrii narzędziem mniejszych 
i większych kompromisów między mieszczaństwem 

i arystokracją . W niczym innym, jak właśnie w takich 
kompromisach, znajdują drobni i średni mieszczanie coś 
dla siebie i w pól drogi pośpiesznie to chwytają . Popage
no przynależy do tej właśnie sfery. Dlatego też śp iewa on 
swoią początkową pieśń i posługuje się melodią dzwo
neczków. Jednak.że jego finał, leżący poza obrębem me
lodii dzwoneczków, obszar ten przekracza. 
Tok samo Monostotos napotyka wielce negatywny ob
raz Papagena, ponieważ daje mu on na powrót poznać 
przeżycie jego natury - to znaczy miłośc i i zakazanego 
pożądania . Nic dziwnego, że przedsięweźmie on uciecz
kę , pogróż ki i akty przemocy, by jeszcze spotęgować 
przez to swoje fatum . Czy naprawdę nie ma dla niego 
ratunku, jak nam każe wierzyć Mozart? Monostatos czu-
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je się pewnie zarówno w obrębie singspielu, jak i opera 
buffo, jednakowoż to opera buffa oznakowuje jego nie
szczęsne fiasko. 

4. 
Chóry Wtajemniczonych i chorał Zbrojnych wykraczają 

pozo ramy wspomnianych wcześniej gatunków. Pierw
sze najprędzej doją się przyporządkować scenom kultu 
występującym we francuskiej tragedie lyrique, tok że wła
ściwie mogłyby stanowić część mszy, odsyłając do łącz

ności muzyki sakralnej i opery - wiośnie w zakresie scen 
przedstawiających kult - i bez względu no pochodzenie 
teatru, opery i innych przejawów re li gijności. Sceny chó
ralne późnej opero seria ukazują s ię (w trakcie swojego 
rozwoju) podobnie jak wkomponowane w konfrontacji 
z tragedie lyrique sceny w operach Niccolo Jomellego, 
Tommoso Traetty czy Franco de Majo. Dla opracowań 
chóru nie znajduje potwierdzenia pochodzenie z tradycji 
operowej: tutaj grają raczej rolę tradycje muzyki instru
mentalnej opartej no kontrapunkcie i wokalno-instrumen
talne opracowania chóru . Do tego przyłącza się swobod
nie akcjo w sferach, będących pozo ludzkim działaniem , 

o tym bardziej pozo ludzkimi uczuciami i uczuciowością . 

Pojawia się ono w tym lodowatym powietrzu rzeczywi 
stości , która jest osadzono po transcendentalnej stronie 
ludzkiej miary dla wierzących ma to miejsce bezpośred
nio w obliczu bogów. 
Ze względu no te niezmierzone, pan ujące nad wszystkim 
instancje, znajdują się w twórczości Mozarta odwołania 
do dawnego stylu muzyki - zarówno we wczesnych lita
niach, w jego Mszy c-mo//, w jego Requiem. Odniesienie 
takie można również zaryzykować dla Czarodziejskiego 
fletu. 
Zbrojni ewokują to , czego Tarnino oczekuje od wędrówki 
przez wodę i ogień . Tok właśnie muzyko obwieszcza ko
niec ludzkich odczuć , przetargów, życia i śmierci , woła
jąc - przybrawszy formę chorału .Ach Gott vom Himmel, 
sieh dorein I Ach Boże w niebie, no nas wejrzyj' (co 
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zostało przez Mozarta zaczerpnięte z podręcznika, a for
mula kyrie z mszy Bibera) - o zmiłowanie z Bożego tro
nu . Naturalnie zakres ten ma swój koniec, wraz z końcem 
opracowania chóru, w chwili, gdy daje się usłyszeć głos 
Paminy. Pragnie ono sama przełamać ten związek lo
sów. Właśn ie dlatego Zbrojni przeobrażają się w miłych , 

gawędzących staruszków, obiecuiących - w chwi li gdy 
pozostawiają Pominę i Tarnino u straszliwych wrót - Ta
rninowi to samo, co właściwie zostało mu zakazane. 
Owo mroźne powietrze z wysokich warstw, które ob
wieszcza scenę Zbrojnych, wieje już w chórze Wtajem
niczonych, o tak.że w pieśni bólu Sarostro . A można go 
doświadczyć przez kilka chwil w niemal każdym wielkim 
dziele Mozarta; jak w jego wiernej, pocieszającej mo
wie do ojca po śmierci motki, i wypowiedzianej przez to 
gotowości , by w śmierci zobaczyć rzeczywistego przy
jaciela ludzi - będąc równocześnie każdego dnia goto
wym na śmierć. Sfera ta w wyostrzony sposób wyraża 
się w nielicznych, ale bardzo zdecydowanych częściach 
utworów opartych o cantus firmus : we wczesnej litanii, 
w żałobnej muzyce mauretańskiej, w pierwszej części 

Requiem oraz w chorale Zbrojnych . Są to głównie me
lodie gregoriańskie, a w ostatnim przypadku - wyjęte 

z podręcznika protestanckie chorały . 

VII. 
W Czarodziejskim flecie ważną rolę odgrywają rytuały 
- właśnie owe rytuały Wtajemniczonych - stanowiąc 

odbicie rytuałów wolnomularskich. Przemawia za tym 
ścisłość muzycznej formy i obrazujące te formy zasady, 
oraz możliwość użycia dawnych i godnych symboli to
nalnych, liczbowych i literowych. 
Tym bardziej zaskakujące stają się ukazujące się za
łamania . Rytuały Wolnomularzy tak samo zatrzymują 
się , tok samo ulegają wypaczeniu oraz są momentalnie 
pozbawione siły. Częśc i utworu zbudowane na fudze 
wypadają poza zwykle tory swoich tematów, zaraz po 
kilku chwilach trwania ich przetworzenia , gdy ich zasady 
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zostają twardo zatrzymane Najbardziej ostro widać to 
w glównej części uwertury - drugie czterotakty tematu 
zawijają się bezcelowo poza ramy - i dlatego też temat 
okazuje się być potrzebny tylko do ekspozycji fugi, a nie 
jest przydatny dla późniejszych jej przeprowadzeń. Jest 
to tkanina nieco naruszona i wrażenie to potęguje się 

coraz bardziej. Imitacje po trzykrotnych akordach pozo
stawiają rozchybotane wejścia tematyczne nie jeden raz 
pomiędzy pierwszym i piątym lub pierwszym i czwartym 
stopniem, lecz prowadzą je wprost na przygodną drogę. 
Drugie wejście tematu prowadzi no pierwszy stopień , 

trzecie o caty ton wyżej, czwarte znów podobnie - jak 
gdyby stopniowy dyskurs fugi mia! znaleźć rozwiązanie 
podobne do grochu z kapustą. 
To sktonio nos byśmy się przyslucholi, czy może w świe
cie Sorostra, symbolizowanym przez reguty techniki fugi, 
nie pojowilo się takie samo pęknięcie, jakie widać w prze
prowadzonej wiośnie fudze? 
Regulom fugi uchybia również wprowadzenie śpiewu 

Zbrojnych temat fugi odpowiada na pierwszym, o nie na 
piątym stopniu, podczas gdy śpiew popycha do przodu 
dalsze przeprowadzenia tematu, ole nie w swoim colo
ksztalcie jego istoty lub nie-istoty. Co ma to wspólnego 
z rytuałami śmierci? 
Ukazują się te zo1omonia techniki kompozytorskiej wraz 
z prawie niemożliwym do zniesienia napięciem między 
„dawną· i .nową" muzyką (co dotyczy już stile antico 
w późnej twórczości Bochol) Trzeba więc postawić 

im pytanie o dramaturgię. Mozart od dzieciństwo wla
dal zasadami dawnych stylów (ojciec bardzo wcześnie 
wprowadza! go w tajniki Gradus ad Parnasum Fuxal). 
Tak więc świadomie skomponowane zalamania miatyby 
o wiele bardziej i w inny sposób niż to kompozytor miot 
na myśli , mieć coś wspólnego z defektem leżącym pozo 
muzycznością? 

Do zatamania wewnątrz systemu i sfer przylączają się 
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nagle kontrasty sfer odmiennych i różnych systemów, 
szokująca wręcz gwottowność tych sfer i zmian sty
lu. Zostol w tym zachowany dorobek teatrów średnio
wiecznych - nagle zmiany obszarów akcji pokazują, że 
w zasadzie moją one miejsce równocześnie , że pomię

dzy nimi nie nastąpi! żaden rozwój. Jednocześnie do
strzec przez to możemy szczególność myśli muzycznej 
Mozarta . Już tematy sonat i fragmenty symfonii rozpada
ją się no kontrastujące ze sobą części - dopiero nabiera
ją życia fragmenty i ich grupy z1ożone z kontrastujących 
ze sobą afektów i z kontrastujących ze sobą form . I tok 
samo jak tragiczność i komiczność „uczonego" i „popu
larnego" stylu niespodziewanie przeplatają się i zmie
niają się nawzajem. Zobaczyć to można no przykładzie 
finolów ostatnich symfonii. Nowością w uwerturze do 
Czarodziejskiego fletu- już w temacie fugi - są trzy róż
ne muzyczne sfery, które ukladoją się warstwami jedno 
na drugiej . Poprzez archaiczne formutowonie , czynione 
na wzór Popageno bufonady oraz imitacje etiudy forte
pianowej, reprezentują one .story" i ,,trudny" styl. Jedno 
odnosi się do ruchu tonów w górę , drugie do rytmicznej 
formy! Być może wtaśnie takie nawarstwienie tego, co 
w zasadzie jest niełączne , staje się przyczyną kruchości 
struktury i rozbija sztukę fugi formalnie aż do polaryzacji 
opierających się o nią obszarów. Tylko ekspozyCJo fugi 
utrzymuje ośmiotaktowy temat, który późniejsze prze
prowadzenia zredukują do pierwszych czterech taktów 
- w nich wiośnie struktura tonalna wypada ze swoich 
torów. 
Toki (postępujący i symultaniczny!) kontrast sprzeczno
ści realizuje się jednak po części we wzmiankowanych 
wcześniej mowach pocieszających . Mozart mówi o 
swojej gotowości na śmierć , następnie pyta, czy widział 
go ktoś kiedykolwiek skwaszonym - jakby jego (być 

może nadmierny, o w każdym przypadku przerażają

cy wspófczesnych mul) śmiech, jego powtarzające się, 
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arlekinizujące gry masek odwrotnej strony niezwykle po
ważnego .muzykowania na temat rzeczy ostatecznych", 
byty naśladowaniem w sposób bezpośredni doczesności 
i transcendentalności ustyszonych razem. 

VIII. 
Osobliwe jest użycie puzonu. Zapewne obecność jego 
symbolizuje ową sferę muzyki sakralnej, w której odnaj
duje on swoje miejsce. Obszarom kościelnym przynależą 
już przecież pochodzące z opery Don Giovanni: mowo 
Komondora no cmentarzu i francuska uwerturo w scenie 
Komandora w drugim finale. Dlaczego nie mieliby rów
nież Sarastro i Zbrojni otrzymać puzonów, jeśli wiośnie 

ich muzyko sakralna wskazuje, że chodzi o śmierć? 
W dźwięku puzonów jest wszak odgłos niszczących mu
ry trąb jerychońskich i głos trąb wspólczesnych, wzywa
jących zmortych no Sąd Ostoteczny1 
Wydoje się, jeśli chodzi o użycie puzonów, wypada ono 
z ram uwertury. We wprowadzeniu tworzą one znacz
ną część środkowego polo brzmieniowego, nadając mu 
niezwyklej masywności , i warunkują podporządkowanie 
się sferze muzyki sakralnej, ole to nie odnosi się już do 
części głównej uwertury. Puzony będą z jednej strony 
uderzeniem fanfar, z drugiej w powtórzeniach akordów 
w staccato ukażą się , tok jakby byty rożkami i fagotami 
- trudno jest nie dostyszeć , trudno jest nie dostrzec ko
mizmu takiego obrazu i związanych z tym gestów! To, co 
Mozart przygotował dla puzonów, nie doje się zintegro
wać z dźwiękiem orkiestry operowej - wyłamują się one 
i jest to wydarzenie nie tylko muzyczne Jak zatrzymuje 
się z każdą sferą, do której przynależą puzony, jak za
chowują się w stosunku do pól przylegających? 
To są obszary przynależące Wolnomularzom, nic nie 
powinno nas zaskakiwać . Chodzi o rytuaty i o modlitwy 
- bez lej gtębokiej pobożności nie bytby Mozart powino
watym Wolnomularzy To jedno mogłoby być - jak twier-
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dzi Georg Knepler - wyszczególnieniem czegoś innego: 
poświęcenia przez Mozarta Wolnomularzom .formy 
szczególnej" jego katolickich wierzeń . Dźwięk puzonów 
we wstępie oraz zadęcia fanfar w głównej części mogą 
za tym przemawiać - ale nie powtórzenia akordów stac
catoi Czy więc rytuaty powinny zostać postawione pod 
znakiem zapytania i ulec zniszczeniu na korzyść akcji 
bufonady? Zapewne udaje się ona , spychano w prze
pość dźwiękiem puzonów, który nie chce się podporząd
kować pozostałej orkiestrze. 
Tu no nowo chodzi o te szczególne konfiguracje, o których 
byto mowa wcześniej te ze zróżnicowanymi w glównych 
tematach sferami muzycznymi, te zawierające przela
monio tematu, gdy ledwie ekspozycjo fugi jest zakoń
czona, następuje zmiano odcinków polifonicznego i ho
mofonicznego. Gdyby brzmienie puzonów i .uczony" 
styl reprezentowaty wysoką sferę akcji - o mianowicie tę 
przynależną Sarastrowi i Wtajemniczonym - wówczas 
i do nos odnosiłoby się to, co za pomocą tej sfery zostolo 
przedstawione. Gdyby to, co wysokie i to, co niskie, co 
.uczone· i co .popularne· wzajemnie się ożywiafo, trze
ba by byto zapfacić bardzo wysoką cenę cenę destrukcji 
i załamania się tego wszystkiego. 

[przek!. Agnieszka Jaźwińska-Pudlis] 

Gerd Riendcker - profesor muzykologii Humboldt-Universitdt 
w Berlinie, gdzie wyk!ada na wydziale Teorii i Historii Opery. 
Uczeń Hermanna Meyera i Georga Kneplera , studiowat także 
kompozycję u Hansa Georga Gornera Specjalizuje się w pro
blemach teatru operowego (teoria , historia, dramaturgia). Opu
blikowal m.in. prace o Bachu, Brahmsie, Wagnerze, Verdim, 
Eislerze. 
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CZARODZIEJSKI FLET w Warszawie 

Premiera warszawska: 27 lipca 1793, Teatr na placu Krasińskich 
w wykonaniu austriackiego zespofu Franza Heinricha Bu ll i 
ze Lwowa 
DIE ZAUBERFLOTE I Fleta czarowna 
oryginalna wersja Językowa 
opracowanie libretta: Karl Ludwig Giesecke 
(premiera teJ realizacji odbyfa się we Lwowie: 21 września 1792) 

dyrygent Pan WILDNER 
rezyseria JOSEPH KUDITSCH 
scenografia KONRAD MULLER* 

obsada : 
Tarnino IGNAZ SCHROTT 
Sarastro HARTMANN CHRISTIAN WUNDER 
Sprecher KARL LUDWIG WOTHE* 
l Priester AUGUST KLAUSECK* 
2. Priester MATTHIAS KOLLER* 
3. Priester ANTON SCHICKENTANZ* 
Kbnigin der Nacht LOUISE FOURNIER* 
Pamina MARIANNE SCHROTT* 
l Dame KAROLINE WOTHE* 
2. Dame ELISABETH OELPERL * 
3. Dame ROSINA HOLLAND* 
l Knabe BETIY SCHLANZOWSKA* 
2. Knabe Pan ROSENAU* 
3. Knabe Panna WOTHE* 
Papagena Pani OELPERL* 
Papageno JOSEPH KUDITSCH* 
Monostatos Pan GOLDAMMER* 
l. geharnischter Mann Pan OELPERL * 
2. geharnischter Mann Pan SCHEIDHAUER* 
l . Sklave AUGUST SCHMIED* 
2. Sklave EDMUND SCHMITT* 
3. Sklave JOHANN G. ZUMPE* 

*wobec braku dokumentacji przedstawienia podajemy obsadę 
w większości hipotetyczną, wyfonioną ze skfadu warszawskie
go zespofu Bulli (nazwiska niepewne oznaczono gwiazdkami). 

spektakl byf prezentowany w Warszawie do grudnia 1793 r. 
ilość przedstawień 7; 

li. Premiera : 29 stycznia 1802, Teatr na placu Krasińskich 
w wykonaniu polskiego zespofu Wojciecha Bogufawskiego 
FLET CZARNOXIĘZKI, czyli TAIEMNICE IZVS I Die Zauberfliite 
polska wersja Językowa 
przekfad i opracowanie libretta: Wojciech Bogusfawski 

dyrygent JÓZEF ELSNER 
rezyseria WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 
scenografia ANTONI SMUGLEWICZ 

obsada: 
Tarnino LUDWIK ADAM DMUSZEWSKI 
Zarastro JAN IGNACY SZCZUROWSKI 
Mówca Zakonu BONAWENTURA KUDLICZ* 
l Kaptan świątyni STANISŁAW NIEWIAROWSKI* 
2. Kaptan świątyni ANTONI ZIELIŃSKI* 
3. Kaptan Świątyni AUGUST PETRASCH* 
Królowa Nocy ZOFIA PETRASCH 
Parni na KAROLINA ZAKRZEWSKA(?) 
l . Dama jej Dworu KAROLINA STEFAN I 
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2. Dama jej Dworu KATARlYNA BIERNACKA(?) 
3. Dama Jej Dworu PETRONELA DROZDOWSKA X 

l . Geniusz MARIA KRZESIŃSKA* 
2. Geniusz Maty PETRASCH* 
3. Geniusz FRANCISZKA LESZCZVŃSKA* 
Stara Niewiasta xxxx* 
Papageno Pfasznik WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 
Monostatos Murzyn JAN KRZESIŃSKI* 
l Niewolnik FRANCISZEK WYRWALSKI* 
2. Niewolnik WITOLD KAROL KRAUS* 
3. Niewolnik JÓZEF NACEWICZ* 
Kapłani świątyni lzys, Murzyni, S!użba Zarastra 

*możliwa Jest dz iś do odtworzenia Jedynie obsada premiero
wa naJważnieJszych ról. Nazwiska oznaczone gwiazdkami 
są prawdopodobne, a podano je według zachowanego afisza 
z 8 grudnia 1803 roku . Z niego też przeniesiono ówczesną 
pisownię tytufu , ukfad obsady i nazwy postaci . 

W 1805 roku Bogusławski zagra! również w Teatrze na placu 
Krasińskich kilka przedstawień w oryginalnej wersji językowej, 
w wykonaniu swego zespofu niemieckiego i w obsadzie trudnej 
dziś do ustalenia . 

spektakl pozostawaf w repertuarze z przeiwami do kwietnia 1830 r. 
ilość przedstawień: 66; 

Ili. Premiera: 25 i 26 paźdz i ernika 1986, Teatr Wielki 
CZARODZIEJSKI FLET I Die Zauberfliite 
polska wersja językowa 
przekfad Bohdan Ostromęcki i Witold Rudziński 

dyrygent ROBERT SATANOWSKI 
reżyseria LACO ADAMIK 
scenografia BARBARA KĘDZIERSKA 
chórmistrz BOGDAN GOLA 

obsada obu przedstawień 
Sarastro JERlY OSTAPIUK I RYSZARD MORKA 
Pamina IZABELLA KŁOSIŃSKA I TERESA KRAJEWSKA 
Tarnino PAULOS RAPTIS I KRZVSZTOF SZMYT 
Królowa Nocy IZABELLA NAWE I JADWIGA SKOCZYLAS 
Monostatos PIOTR CZAJKOWSKI I BOGUSŁAW MORKA 
Papageno RYSZARD CIEŚLA I PRZEMYSŁAW SUSKI 
Papagena GRAŻYNA CIOPIŃSKA I MAŁGORZATA SZMIDT 
Przemawiający EDMUND KOSSOWSKI I ROBERT MŁYNARSKI 
l Przewodnik MICHAŁ SKIEPKO I PIOTR WNUKOWSKI 
2. Przewodnik JERlY KULESZA 
l Rycerz ROMAN WĘGRlYN I MICHAŁ SKIEPKO 
2. Rycerz BRONISŁAW PEKOWSKI 
Niewolnik MARCIN RUDZIŃSK I I ANDRZEJ ZAGDAŃSKI 
l . Dama URSZULA TRAWIŃSKA-MOROZ I HANNA ZDUNEK 
2. Dama ANNA MALEWICZ-MADEY I ELŻBIETA PAŃKO 
3. Dama POLA LIPIŃSKA I WANDA BARGIEŁOWSKA 
Trzej Ch!opcy CHÓR DZIECIĘCY ZHP 
Niewolnicy, Kapłani, Lud CHÓR 

zachowano oryginalny ukfad obsady i nazwy postaci tej reali 
zacji . 

spektakl pozostawaf w repertuarze do grudnia 1987 r. 
ilość przedstawień : 15. 

opr. (pch) 
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Dyrygent. Absolwent konserwatorium leningradzkiego (klasa fortepianu Wladi
mira Nilsena) i krakowskiej PWSM (dyrygentura u Artura Malawskiego i Witolda 
Krzemieńskiego). Debiutowa! w latach 1960-62 jako chórmistrz i dyrygent Opery 
Warszawskiej, a następnie zastoi dyrektorem i kierownikiem artystycznym krakow
skiego teatru operowego (1962-69), który stal się w tym okresie dynamicznym 
środkiem twórczym, skupiającym wokól opery wielu wybitnych artystów teatru, 
z Tadeuszem Kantarem, Józefem Szajną, Bohdanem Korzeniewskim, Andrzejem 
Majewskim, Henrykiem Tomaszewskim, Kazimierzem Wiśniakiem i Krystyną Za
chwatowicz. Później by! kolejno: szefem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radio i Telewizji w Katowicach (1969-73), gościnnym dyrygentem nowojorskiej 
Metropolitan Opera (1972-78) i innych zachodnich scen operowych, dyrektorem 
i kierownikiem artystycznym Filharmonii Narodowej (1977-200 l ), kierowa! tokze 
orkiestrą Sudwestfunk w Baden-Baden (1980-86) 
Wielokrotnie występowar na największych scenach operowych świata w Metro
politan Opero zadebiutowol Damą pikową Czajkowskiego, dyrygowal tom również 
Makbetem Verdiego, Gosi fan tutte Mozarta, Borysem Godunowem Musorgskiego 
(reż August Everding, z Jeromem Hinesem w roli tytulowej), którym otwiera! sezon 
MET w 1977 /78, a w sezonie 1976/77 przeją! po Jamesie Levinie Aidę Verdiego 
(reż John Dexter, z Ritą Hunter, Jeleną Obrozcową 1 Carlo Bergonzim). 
Przygotowol Katarzynę lzmajlową Szostakowicza w Duńskiej Operze Królewskiej 
w Kopenhadze z okazji uroczystego wręczenia kompozytorowi „Leonie Sonning 
Music Prize' (1973). Prowadzi! przedstawienia operowe w Son Francisco (Rigo
letto, Otello, Folstaffw reż. Jeon-Pierre Ponnelle'a, Borys Godunow, Makbet w rez. 
Pier Luigi Pizziego, Giocondo w reż. Anne Ewers, z Evą Mortón), w Monachium 
(Domo pikowa, Carmen, Katarzyna lzmajlowa, Zamek Sinobrodego), Dusseldorfie 
(Eugeniusz Oniegin, Żywot rozpustnika Strawińskiego w reż. Georga Reinhardta) 
Dyrygowal także Rigolettem Verdiego z Sherrillem Milnesem w roli gfównej (San 
Francisco Opera, 1973), Carmen (Wiedeń), Eugeniuszem Onieginem (londyńska 
Covent Garden), Katarzyną lzmajlową, Orlandem Haendla, Wozzeckiem Berga 
(Amsterdam), Don Kichotem Masseneta (Haga), Falstaffem Verdiego (Teatr Wielki 
w Warszawie) i Gosi fan tutte Mozarta (rez Aleksander Bardini, WOK). Wziąf także 
udział w realizacji Halki w reżyserii Marii Foltyn i scenografii Andrzeja Majewskiego 
w Mexico City (197 4) 
Wspólprocowal z wieloma slynnym1 orkiestrami symfonicznymi - w Leningradzie, 
Cleveland, Chicago, Cincinnati, Pitfsburgu, Detroit, Tokio, Osace, Toronto (europej
skie tournee z Toronto Symphony Orchestra po śmierci Karela Ancerla, 197 4), Lon
dynie, Pradze, Monachium, Stuttgarcie, Rzymie, Mediolanie, Paryżu, Amsterdamie, 
Berlinie, Frankfurcie, Atenach. 
Otrzyma! m.in. Nagrodę Krytyki Biennale Muzycznego w Berlinie (1971 ), Zlote
go Orfeusza (Warszawska Jesień, 1972), tytuf „Conductor of the Year' w Mona
chium (1972), dyplom uznania Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zaslugi 
w propagowaniu polskiej muzyki za granicą (1976) oraz Nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki I st. (1977). Jest inicjatorem Forum Lutoslawskiego - cyklu koncertów 
polączonych z dyskusjami i prezentacją sztuk plastycznych. 
W Operze Narodowej Kazimierz Kard przygotowal ostatnio premiery Damy pikowej 
Czajkowskiego (2004) i La Boheme (2006) w reżyserii Mariusza Treli~skiego, dy
ryguje też Halką Moniuszki i Madame Butterfly Pucciniego. Od lipca 2005 roku jest 
dyrektorem muzycznym Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, zaś od lutego 2006 
pelni też obowiązki dyrektora naczelnego (fot archiwum FN) 
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Reżyser, scenograf, malarz. Należy do najwszechstronniejszych i najbardziej 
cenionych wspótczesnych artystów teatru. Urodzi! się w 1934 roku w Berlinie. 
Początkowo studiowal grafikę, ale spotkanie z Bertoltem Brechtem zdecydowalo 
o zainteresowaniu teatrem - zarówno od strony reżyserskiej, scenograficznej, jak 
i kostiumologicznej. 
Zrealizowal wiele spektakli w teatrze dramatycznym, m.in. na scenie berlińskiego 
Schillertheater, Berliner Ensemble (Hamlet, 2000; Ein Fest fur Boris Thomasa 
Bernhardta, 2002) i wiedeńskiego Burgtheater (trylogio na podstawie Metamor
foz Owidiusza, 1987; Woyzeck, 1989; Phaeton, 1991) Wspólpracowal jako 
scenograf i projektant kostiumów m.in. z Ruthem Berghausem, Benna Besso
nem, Clausem Peymonnem, Hansem Neugebauerem czy Christophem von Do
hnónyi. 
Jego inscenizacje operowe są wystawione no najważniejszych scenach, m.in. 
w Monachium, Amsterdamie, Los Angeles, Wiedniu, Berlinie, Paryżu czy Salzbur
gu Do najważniejszych realizacji Achima Freyera nalezą Ifigenia w Taurydzie 
Glucka w Bayerische Staatsoper w Monachium (1979), Wolny strzelec Webera 
w Stuttgarcie (1980), Orfeusz i Eurydyka Glucka w Deutsche Oper Berlin (1982), 
Tristan i Izolda w TMćitre Royal de la Monnaie w Brukseli (1994), Turandot I Per
sefona w Teatra La Fenice (1994), za który otrzyma! nagrodę krytyki wtoskiej dla 
najlepszej inscenizacji roku, Kopciuszek Rossiniego w Wiener Volksoper (1997), 
Don Giovanni w koprodukcji Schwetzinger Festspiele, teatrów ze Strasburga, Li
zbony i Montpellier (1998). 
Achim Freyer z powodzeniem realizuje także dzieta wspótczesne, m.in. Satyagra
ha (1981 ), Echnaton (1984) i Einstein on the Beach (1988) Philipa Glossa, Dos 
Madchen mit den Schwefelholzern Helmuta Lachenmanna (Staatsoper w Ham
burgu, 1997), Macbeth Salvatora Sciorrino (Schwetzinger Festspiele, Frankturt, 
Graz, New York), Ballata Luki Francesconiego (La Monnaie w Brukseli, 2002), 
oraz barokowe LOrfeo Monteverdiego dla Wiener Festwoche (w koprodukcji 
z Bayerischen Staatsoper w Monachium, 1998/99) oraz Ariodante Haendla 
(Oper Frankturt) 
Jednym z najważniejszych dziel operowych dla Achima Freyera jest Mozartow
ski Czarodziejski flet, realizowany dotychczas m.in. w Hamburg1sche Staatsoper 
w 1982 roku (i grany tam z powodzeniem przez 20 lat), w Wiedniu (1991 ), 
Salzburgu (1997), dla Schwetzinger Festspiele i Opera National du Rhin w Stras
burgu (2002), w Manheim (2005), Moskwie (2006) i Dreźnie (2006). W War
szawie Achim Freyer realizowal Potępienie Fausta Berlioza (w koprodukcji Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej i Los Angeles Opera, 2003). 
Achim Freyer slynie także z realizacji dziel przeznaczonych pierwotnie do wyko
nywania koncertowego. W 1985 inscenizowal Mesjasza Haendla dla Deutsche 
Oper Berlin (pod dyrekcją Christophera Hogwooda), w 1996 przygotowal sce
niczną wersję Mszy h-moll Bacha dla Schwetzinger Festspiele, a w 200 l zreali
zowat Messa da Requiem Verdiego (Deutsche Oper, Berlin). w latach 1976-99 
Achim Freyer by! profesorem berlińskiej Hochschule der Kunste. Reżyseruje także 
filmy. Chętnie tączy prezentację swoich spektakli z wystawami swoich dziel pla
stycznych. Jego prace byty pokazywane m.in. w Berlinie, Bonn, Brukseli, Flo
rencji, Hamburgu, Moskwie, Wenecji, Wiedniu, Warszawie, podczas wystawy 
Documenta w Kassel (1977, 1987) Za swoją twórczość otrzyma! m.in. nagrodę 
Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI (1999) oraz zloty medal na slynnym 
scenograficznym Quadriennale w Pradze. 
Ważne miejsce w dziatalności artystycznej Achima Freyera zajmuje powstaly 
w 1992 roku Freyer-Ensemble, z którym zrealizowal już ponad 20 spektakli te
atralnych i operowych (fot archiwum) 
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Chórmistrz, dyrygent I pedagog. Oeb1utowal jako kierownik chóru Ope
ry Śląskiej w Bytomiu (1976-82) Następnie kierowa! chórami: Rlhar
monii Im J Elsnera w Opolu, Zespolu Pieśni i Tańca .śląsl< , Akademii 
Muzycznej w Katowicach oraz Chórem Teolru Wielkiego w Warszawie 
By! twórcą Zespołu Muzyki Dawnej All Anlico (1 976-86), specjollzu
jącego się w wykonywaniu muzyki renesansu i baroku, a ta kże Chóru 
Polifonicznego Sacri Concentus działającego od 1993 r. w Warszawie. 
Jego wachlarz zainleresowań jest bardzo szeroki: od gregarial'lskiej 
monodii do monumentów Wagnera 1 Pendereckiego. Przygatawa chó
ry da ponad 80 tytułów stynnych dziel operowych. Kierowany przez 
niego w la ach 1985-95 Chór Teatru Wielkiego w Warszawie zdobyl 
sobie trwale uznanie krytyki i publiczności w kraju i za granicą . Pod 
jego kierownictwem chór Teatr Wielkiego - Opery Narodowej nagrywa! 
dla Polskich Nagrań , Schwann Koch International, Studio Berhn Clas
sic, CPO, a takZe w TVP i stacjach telewizyjnych ZDF 1 3SAl Wspól
pracawal z wieloma wybitnymi dyrygentom I reżyserami. Za dyrekcji 
Roberta Satanowskiego na scenie warszawskiej reallzawal lelraloglę 
Wagnera z Augustem Everdingiem (1988-89). 
Sięg a nie tylko do znanych dziel oratoryjnych i chórolnych, ale także 
po stare, zapomniane kancjonaly I kodeksy. Z Chórem Polifonicznym 
Sacri Concentus kancertuie I nagrywa partytury mistrzów polskiego 
baroku I romanlyzmu (J . Elsner, F Gotscholk, S. Moniuszko, J. Stefa
ni, J. Wańskl I J. Zebrowski), a także utwory oratoryjne odkrytego 
kompozytora !gnozo Reimonna z Dolnego Śląska Wspótpracuje z Or
kiestrą Kameralną Concerto Avenna I z czotowym1 wokalistami scen 
polskich. Prowadzi także działalność pedagogiczną , którą rozpocząt 
w swych macierzyslych uczelniach na Śląsku . Od 1986 r. wykfada 
jako profesor w warszawskiej Akademii Muzycznej, kszlolcqc adeptów 
sztuki dyrygentury chóralnej. Od 1998 roku 1est ponownie szefem chó
ru Tea lru Wielkiego - Opery Narodowej. (fot. J Mullarzyński) 
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00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 66 lok. 24 
tel. +48 0-22 621 28 02, 0-22 621 86 47; fax +48 0-22 628 28 35 

Szanowni Państwo, 

w okresie składania przez wszystkich Polaków rocznych rozliczeń podatkowych PIT, ale też 
w ciągu całego roku Zarząd Fundacji „Dom Muzyka Seniora" zwraca się z gorącą prośbą 
o zainteresowanie środowiska muzycznego oraz jego miłośników ideą naszej Fundacji. 

Ma ona za zadanie doprowadzić do utworzenia Domu Seniora dla osób zawodowo zwią
zanych ze środowiskiem muzycznym, naszych starszych kolegów, którzy ze względu na 
podeszły wiek, trudności życiowe, chorobę czy osamotnienie wymagają opieki innych. Dom 
Muzyka Seniora zapewni potrzebującym poczucie bezpieczeństwa i godne życie. 

Fundacja - dzięki darowiznom - dysponuje j u ż działką budowlano-leśną o powierzchni 1,46 
ha, projektem architektonicznym oraz środkami finansowymi na pokrycie pozostałych prac 
projektowych i przygotowawczych. Dobiegają końca procedury mające na celu uzyskanie 
pozwolenia na budowę. 

W dniu 29 09.2005 Fundacja otrzyma/a status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
(nr KRS 201927), co uprawnia wszystkich składających PIT-y do przekazania na jej rzecz 
1 % wyliczonego podatku . Zwracamy się do Państwa z apelem, aby szeroko rozpowszechnić 
ideę naszej Fundacji i zachęcić jak największe grono osób do przekazania 1 % rocznego 
podatku na budowę wspólnego środowiskowego Domu Seniora. 

Do Państwa należy wybór, czy chcą Państwo należny podatek w całości oddać fiskusowi , 
czy świadomie wspomóc budowę DOMU MUZYKA SENIORA. 

Z góry dziękujemy wszystkim NIEOBOJĘTNYM. 

Jolanta Bilińska 
Wiceprezes Zarządu Fundacji 

Zofia Wit 
Prezes Zarządu Fundacji 

Bank Millennium S.A. Swift BIGBPLPW 
PLN 59 1160 2202 0000 0000 4025 4742 

EURO 75 1160 2202 0000 0000 4950 2531 
US dollars 53 1160 2202 0000 00004950 2733 



Kreatywność i innowacyjność 
• • • nie znaJą granic 

Roland Berger Strategy Consultants to globalna firma doradcza o europejskich korzeniach. 
Łączymy międzynarodowe doświadczenie z głębokim zrozumieniem lokalnych rynków. 

Polska jest jednym z priorytetów naszego rozwoju. 

Prawdziwe dzieła sztuki, tak jak dobre doradztwo, łączą dążenie do doskonałości 
z kreatywnością i innowacyjnością. Wspierając inicjatywy związane z kulturą i sztuką 

umacniamy różnorodność i budujemy to, co w Europie najcenniejsze - dialog między kulturami. 
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KIEROWNICTWO TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ 
w sezonie 2005/2006 

dyrektor muzyczny, p.o dyrektor naczelny KAZIMIERZ KORD 
dyrektor artystyczny MARIUSZ TRELIŃSKI 
I zastępca dyrektora naczelnego DARIUSZ SOBKOWICZ 
dyrektor finansowy MAREK SlY JKO 
dyrektor techniczny JANUSZ CHOJECKI 
naczelny scenograf BORIS KUDLICKA 
dyrektor baletu JOLANTA RYBARSKA (od l czerwca 2006) 
dyrektor administracyjny KRZYSZTOF PŁATEK (od l czerwca 2006) 
z-ca dyrektora muzycznego MONIKA STRUGAŁA 
kierownik chóru BOGDAN GOLA 
kierownik literacki PAWEŁ CHYNOWSKI 
kierownik organizaCJi pracy artystycznej BOGDAN HOFFMANN 
kierownik Muzeum Teatralnego ANDRZEJ KRUCZVŃSKI 
kierownik biura organizaCji widowni HANNA KSIĘZOPOLSKA 
kierownik dzialu obslugi widzów OLGA SZAYKOWSKA 
kierownik impresariatu EWA BŁASZCZVK 
kierownik biura promocji OLA WOJCIECHOWSKA 
kierownik dzialu produkcji BOGUSŁAW SYNKIEWICZ 
kierownicy pracowni: MARIAN MADY JAK, ZBIGNIEW JAWORSKI, 
MAREK SOTEK, LUDWIK FIEGEL, STANISŁAW ŻELECHOWSKI, 
WALDEMAR SOCHAJ , EWA MAJEWSKA, STEFAN KĘPIŃSKI, JÓZEF ROTUSKI , 
!WONA JARMUŻEK, JOANNA WÓJCIK, MAŁGORZATA ZDRODOWSKA 
dramaturg TOMASZ CYl 

w programie wykorzystano: 
zdjęcia autorstwa Magdy Łuniewskiej, sxc .hu 
oraz ilustracje Achima Freyero 

redakcja programu TOMASZ CYZ 
wspólpraca KATARZYNA BUDZYŃSKA , AGNIESZKA KŁOPOCKA, ANNA MAŁKOWSKA , KATHARINA ORTMANN 
tłumaczen ie MONIKA ROKICKA, KATARZYNA ZIMMERER 
projekt graficzny PAWEŁ MISZEWSKI 
projekt i reo lizacja JAREK MAZUREK, JACEK WĄSIK 
druk ZAKŁAD POLIGRAFICZNY Jacek Witkowski 
wydawca TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA, Warszawa 2006 

Cena: 15 zł 

wyfqczny sponsor udziału 
Achima Freyera w realizacji premiery we wspófpracy z 

Roland Berger 
Strategy Consultants 

~ Q GOETHE-INSTITUT ~ WARSCHAU 

patronat medialny premiery partner medialny 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Tm: WARSAW 
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sponsor i wykonawca plakatów i afiszów 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 




