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OBSADA I CAST 

SARASTRO 

DAMIAN KONIECZEK 

PIOTR WOŁOSZ 

RADOSŁAW ŻUKOWSKI 

TAM INO 

ŁUKASZ GAJ 

ALEKSANDER ZUCHOWICZ 

KRÓLOWA NOCY 

QUEEN OF THE NIGHT 

JOANNA MOSKOWICZ 

ANNA TERLECKA-KIERNER* 

PAMINA 

ALEKSANDRA KUBAS 

ALEKSANDRA SZAFIR 

I DAMA I 1ST LADY 

ANASTAZJA LIPERT 

JOLANTA ŻMURKO 

li DAMA I 2ND LADY 

ANNA BERNACKA 

DOROTA DUTKOWSKA 

Ili DAMA I 3RD LADY 

BARBARA BAGIŃSKA 

ELŻBIETA KACZMARZYK-JANCZAK 

PAPAGENO 

JACEK JASKUŁA 

ŁUKASZ ROSIAK 

PAPAGENA 

IWONA RUTKOWSKA 

EWA VESIN 

IRYNA ZHYIYNSKA 

MONOSTATOS 

RAFAŁ MAJZNER 

PAWEŁ WUNDER* 

KAZNODZIEJA I PREACHER 

ZBIGNIEW KRYCZKA 

MACIEJ KRZYSZTYNIAK 

TRZEJ CHŁOPCY I THREE BOYS 

MAŁGORZATA WĘGRZYN-KRlYŻOSIAK 

KATARZYNA KOZDROWSKA-KORDYJAK 

EWA WADYŃSKA-WĄSIKIEWICZ 

DYREKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W OBSADACH. 
THE CURRENT CAST ARE SUBJECT TO CHANGE. 

I KAPŁAN j 1ST PRIEST 

ANDRZEJ KALININ 

PAWEŁ WUNDER* 

li KAPŁAN I 2ND PRIE.ST 

JANUSZ ZAWADZKI 

MĘŻOWIE ZBROJNI I ARMED MEN 

PIOTR BUNZLER 

TOMASZ RUDNICKI 

ROLE BALETOWE. I BALLETT'S ROLES 

KRÓLOWA NOCY I QUEEN OF THE NIGHT 

ANNA GANCARZ 

PAMINA 

PAULINA WOŚ . DAJANA AL-MAKOSI MONIKA WYRĘBSKA 

ISTOTA I BEING 

NOZOMI INOUE 

SOLIŚCI. ORKIESTRA. CHÓR I BALET OPERY WROCŁAWSKIEJ 

SOLOISTS, ORCHESTRA CHOIR AND BALLEn OF THE WROCŁAW OPERA 

' GOŚCINNIE I GUEST 

OBSADA I CAST 
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GENIUSZ MOZARTA 
THE GENIUS OF MOZART 

KAZIMIERZ KOSCIUKIEWICZ 

Geniusz Mozarta pozostaje do dziś jednym z najbardziej zdumiewających i zagad

kowych zjawisk w dziejach ludzkości. To geniusz najprawdziwszy, najczystszy 

i najbardziej oczywisty, a jednocześnie pełen paradoksów, zaskakujących sprze

czności. Znalazł ucieleśnienie w człowieku o niezwykłym i wyjątkowym talencie, 

lecz fizycznie niepozornym, nie wolnym też od przywar i słabości, którego całe 

życie naznaczone zostało jakimś fatalizmem. 

Urodzony „pod szczęśliwą gwiazdą" 27 stycznia 1756 roku w Salzburgu, który 

to fakt z taką ochotą czci dzisiaj cały świat, w kolejne „okrągłe" rocznice prokla

mując Rok Mozartowski, genialny kompozytor zakończył swój krótki żywot w okoli

cznościach, które na zawsze pozostaną dla jego współczesnych i dla potomnych 

jak wyrzut sumienia. Fatum zawisło nad jego „ostatnią drogą" - gdy 6 grudnia 

1791 roku na miejscu spoczynku w bezimiennym grobie na wiedeńskim cmentarzu 

St. Marx nikt go nie żegnał; odprowadzająca go garstka przyjaciół nie dotarła na 

cmentarz, wypłoszona zimową zawieją spod rogatek miasta. Los nie pozwolił mu 

też ukończyć ostatniego opusu - Requiem d-moll, które Mozart komponował 

jeszcze na łożu śmierci, z przeświadczeniem, iż zamówił je wysłannik jego własnego 

przeznaczenia. 

Narodziny Wolfganga Amadeusza z Anny z domu Pertl i Leopolda Mozarta 

jako ich najmłodszego dziecka (spośród siedmiorga potomstwa, z którego pięcioro 

zmarło w młodym wieku), rzeczywiście mogło się wydawać, iż zdarzyły się pod 

szczęśliwą gwiazdą. Rok 1756 dla zatrudnionego w arcybiskupiej kapeli jako 

muzyka, ojca rodziny, w dwójnasób budził wielkie nadzieje na przyszłość. Właśnie 

ukazała się w druku jego szkoła gry skrzypcowej - Versuch einer grundlichen 

Violinschu/e - ważne dzieło w pedagogice skrzypcowej, które wyrobiło mu pozycję 

w świecie muzycznym i otwierało perspektywy awansu zawodowego (wkrótce 

otrzymał stanowisko wicekapelmistrza). 
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A syn, okazywaną niemal od pierwszych chwil życia nadzwyczajną wrażli

wością na każdy dźwięk, wywoływał w ojcu jakiś nieokreślony niepokój i dumę. 

Bardzo wcześnie ujawnił niewątpliwy muzyczny talent. Już w wieku trzech lat 

- wspominał jeden z przyjaciół rodziny - „często zabawiał się długo przy klawia

turze wyszukiwaniem tercji, które potem ciągle wygrywał, ciesząc się, że sobie 

tę harmonię znalazł". W czwartym roku życia ojciec zaczął uczyć go muzyki. 

W piątym - mały Mozart komponował pierwsze utwory. W wieku sześciu lat 

swobodnie grał na fortepianie i nieźle na skrzypcach. Zapobiegliwy, myślący 

o przyszłości ojciec postanowił pokazać swe cudownie utalentowane dzieci (również 

dziesięcioletnia Nannerl była biegłą pianistką) - najpierw na dworze elektora 

bawarskiego w Monachium, następnie na dworze cesarskim w Wiedniu, wszędzie 

wywołując sensację. Po okresie intensywnej pracy w domu nastąpiły kolejne podróże: 

po miastach niemieckich, do Francji, Anglii, Holandii, Belgii. W 1764 roku w Paryżu 

ukazały się drukiem cztery sonaty skrzypcowe Mozarta, w Londynie - sześć sonat; 

powstały pierwsze symfonie. W 1766 roku po raz drugi Mozartowie udali się do 

Paryża, w 1767 - do Wiednia. Mozart intensywnie komponuje: symfonie, pierwsze 

opery, pieśni, msze. W 1769 po raz pierwszy odbył podróż do Włoch, by w roku 

następnym podjąć naukę u Padre Martiniego w Bolonii, zakończonej egzaminem 

w Filharmonicznej Akademii. 

Trzeźwy i praktyczny, ale też mądry i roztropny Leopold Mozart wiedział jak 

pokierować wykształceniem i karierą utalentowanego syna. Marzył, by w przyszłości 

zajął dobrze osadzone miejsce na jakimś dworze w szerokim świecie, znacznie 

wyżej niż on sam osiągnął. Nie rozumiał jednak, że Wolfgang Amadeusz przerósł 

jego własne wyobrażenia i wszelkie znane normy, że musi iść nową drogą swych 

własnych przeznaczeń. W 1772 roku otrzymał stanowisko koncertmistrza orkiestry 

arcybiskupa w Salzburgu. Ale już w 1781 roku na skutek zatargu ze swym zwierz-
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chnikiem, arcybiskupem Colloredo, wycofał się ze służby i przeniósł się do Wiednia. 

Karierą młodego Mozarta przestał już kierować ojciec. Wiedeński etap życia 

kompozytora usiany był troskami życiowymi. Bezowocnie ubiegał się o stanowisko 

na cesarskim dworze. Ale był to też okres gorączkowej pracy twórczej cieszącego 

się już sławą kompozytora, pozbawionego jednak zmysłu praktycznego, zraża

jącego do siebie wszelkich o niebo mniej zdolnych, zazdrośnie strzegących swych 

pozycji konkurentów. Był jak dziecko - naiwny, łatwowierny, lekkomyślny i nie

samodzielny. Małżeństwo z Konstancją Weber, równie jak on sam nieodpowie

dzialną i niepraktyczną, choć szczęśliwe, nie ułatwiało jego sytuacji życiowej . 

Ogarnięty „demonem twórczości" spalał się i w przyspieszonym tempie przebiegał 

normalne fazy życia człowieka. W wieku 35 lat miał w swym dorobku blisko 700 

kompozycji, obejmujące wszystkie ówcześnie uprawiane gatunki. W każdym z nich 

osiągnął doskonałość. Jednocześnie przeczuwał nadchodzący kres. Pod maską 

beztroski, żartów i dobrego humoru kryło się poczucie zużycia i zbliżającej się 

śmierci . Katastrofa przyszła w momencie, gdy otwierały się widoki na poprawę 

losu i wyjścia z trapiących go nieustannych kłopotów i długów. Śmierć dopadła 

go jednak, nim ktokolwiek zorientował się co do prawdziwej wielkości jego geniuszu. 

OD LA FINTA SEMPLICE DO CZARODZIEJSKIEGO FLETU 

Pierwszą operę napisał Mozart mając lat 12. Była to opera buffa La finta semplice. 

Wcześniej, w wieku 11 lat skomponował szkolną komedię łacińską Apollo et 

Hyacintus i rodzaj religijnego Singspielu Die Schuldigkeit des ersten Gebotes. 

Ostatnim ukończonym i wykonanym za życia kompozytora dziełem był 

Czarodziejski flet. W sumie twórczość sceniczna Mozarta obejmuje 24 tytuły: 

włoskie opery seria i buffa oraz niemiecki Singspiel. Każdą odmianę dopro

wadził do doskonałości i w każdej stworzył prawdziwe dzieła „sui generis", 

dzieła jedyne w swoim rodzaju. ldomeneo oraz La clemenza di Tito - jego 

dojrzałe opery seria, jako gatunek w swoim czasie były już historycznym 
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przeżytkiem. Tylko dlatego nie osiągnęły tej popularności i tego znaczenia co 

inne jego operowe arcydzieła. Ale Wesele Figara, Don Giovanni, Cosi fan tutte 

- opery buffa - oraz opery niemieckie Uprowadzenie z seraju i Czarodziejski 

flet nie mają dla siebie odpowiedników, ani wcześniej, ani później, i pozostają 

do dziś zadziwiającymi świadectwami muzyczno-dramatycznego i głęboko 

ludzkiego geniuszu Mozarta. 

Na czym to polegało i z czego wynikało? Jak Mozart do tego doszedł? Zwykle 

tajemnicę tę skłonni jesteśmy tłumaczyć genialnością kompozytora. Jednak prze

cież nie wszystkim jego dziełom przyznajemy jednakową wartość. Boską dosko

nałość gotowi jesteśmy przypisać na przykład dopiero trzem ostatnim jego sym

foniom. Do uświadomienia sobie „problemu opery" i do pełnej dojrzałości jako 

kompozytor operowy doszedł Mozart dopiero, a może raczej już w wieku 25 lat 

(zważywszy, że np. Gluck podobną dojrzałość osiągnął jako pięćdziesięciolatek). 

Wcześniej okazywał przede wszystkim respekt dla zastanych tradycji i konwencji 

i rozświetlał je tylko iskrą swego talentu. Dopiero gdy pracował nad Uprowadze

niem z seraju, w liście do ojca z 13 października 1781 roku wypowiedział słynne 

słowa - przeciwne do rozpowszechnionej teorii Glucka - iż „w operze poezja 

powinna być posłuszną córką muzyki". Uzasadniał to dalej w następujący sposób: 

„Dlaczego włoskie opery buffa wszędzie się podobają? I to pomimo żałosnych 

librett? Ponieważ muzyka w nich dominuje, a o całej reszcie się zapomina. Opera 

jest tym lepsza i bardziej się podoba, im lepiej opracowany jest jej plan, a słowa 

są napisane dla muzyki, a nie dla przyjemności jakiegoś tam nędznego rymu 

(na Boga! rymy w niczym nie podnoszą wartości operowego przedstawienia, 

raczej ją obniżają), czy nawet całych strof, które są w stanie unicestwić każdy 

zamysł kompozytora. Poezja jest dla muzyki absolutnie niezbędna, ale rymy dla 

rymów mogą jej tylko zaszkodzić:' 

Od tej pory pozostawał wierny wyłożonym zasadom. W serii ldomeneo zupełnie 

swobodnie poczynał sobie z tekstem libretta Giambattisty Varesco, skracając je 

i przykrawając do muzyki, mając jedynie na uwadze przystosowanie do wymogów 
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sceny i ogólny efekt sceniczny. Z kolei do stworzenia Uprowadzenia z seraju 

- niemieckiej operetki zachwycającej swym muzycznym bogactwem oraz drama

turgiczną finezją i prawdą - posłużyła Mozartowi, z pomocą librecisty Gotlieba 

Stephaniego, ramota niejakiego Bretznera p.t. Be/mant i Konstancja. Autor 

pierwowzoru „najuroczyściej protestował przeciw naruszeniu jego praw i przeciw 

nadużyciu jego dramatu". A cesarz Józef li po pierwszym wykonaniu w 1782 roku 

miał powiedzieć: „Za piękne dla naszych uszu i strasznie dużo nut, kochany 

Mozarcie", na co ten odrzekł: „W sam raz tyle, Wasza Cesarska Mość, ile trzeba". 

Gdy w sztuce Wesele Figara Beaumarchais'go Mozart znalazł odpowiadający 

mu materiał na operę, wystarczyło zręczne dokonanie skrótu przez librecistę 

Lorenzo da Ponte, by powstało arcydzieło, od pierwszych taktów tętniące życiem, 

humorem i jednocześnie niosące głęboką i często gorzką prawdę o ludziach i swej 

epoce. 

Z wyeksploatowanego i strywializowanego w dziesiątkach teatralnych wersji, 

wątku cynicznego uwodziciela i awanturnika Don Juana, Mozart z pomocą tegoż 

Da Ponte wykreował dramma giocoso, wielką operę buffa, lśniącą najwyższym 

kunsztem muzycznym, porywającą brawurą i jednocześnie przejmującą demoni

zmem i grozą . 

A gdy po dwóch latach posuchy otrzymał wreszcie od cesarza zamówienie 

na nową operę buffa, znajdujący się u szczytu swych dyspozycji twórczych kompo

zytor, z niezachwianą łatwością i celnością zrealizował ideał gatunku i wyznawa

nych zasad : Cosi fan tutte - Tak czynią wszystkie. Dowcipna historyjka z mora

łem, spreparowana przez Da Ponte (ponoć oparta na rzeczywistym zdarzeniu), 

według słów Alfreda Einsteina, „jak cudowna bańka mydlana mieni się barwami 

bufonady, parodii, autentycznego i udawanego uczucia . Ale dochodzi do tego 

jeszcze barwa czystego piękna". 

I wreszcie Czarodziejski flet - Die Zauberfldte - fantastyczna baśń, kryjąca 

w sobie wolnomularską symbolikę i głębokie humanistyczne treści, zaskakująca 

rozległością i różnorodnością skali środków muzycznych: od ludowej piosenki po 
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najbardziej wyszukaną wirtuozerię wokalną, wyrafinowane brzmienia orkiestry, 

kunsztowną polifonię i wzniosłe chóry. Dzieło wyrastające z najmłodszej operowej 

tradycji - niemieckiego Singspielu - w rękach genialnego kompozytora i dramaturga, 

jakim również niewątpliwie stał się Mozart, nabrało nieledwie wymiarów wielkiej 

romantycznej opery. O ile w operze serii Mozart nadawał muzyczny i artystyczny 

sens kostniejącej już konwencji, buffę - wzbogacał i ożywiał siłą swego muzy

cznego geniuszu i przenikliwością znakomitego obserwatora ludzkich charakterów, 

to w Czarodziejskim flecie - zdawał się łączyć te wszystkie cechy, zachowując 

właściwy dla formy Singspielu podział na mówione dialogi i partie muzyczne, 

a nadto wyposażając je w wielkie idee: buntu przeciw Złu, Ciemności oraz wiary 

w zwycięstwo Dobra, Prawdy, Światła. 

OSTATNIE DZIEŁO MOZARTA 

Powstanie ostatniej opery Mozarta, Czarodziejskiego fletu, podobnie jak ostatniego 

nieukończonego dzieła, Requiem, osnuwają liczne legendy. Jak choćby ta, iż dla 

zmuszenia Mozarta do komponowania zamknięto go w specjalnie zbudowanej 

altanie - „która dziś znajduje się na Kapuzinerberg pod Salzburgiem" - a dla podtrzy

mania dobrego nastroju dostarczano mu wina, ostryg i damskiego towarzystwa„. 

Niezwykłość genezy i samego faktu powstania tej opery należałoby jednak dostrzegać 

nie tyle w wątpliwych sensacjach, co w samej tajemnicy niezwykłego, zgoła opa

trznościowego zbiegu okoliczności. 

Oto Mozart od śmierci cesarza Józefa li znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. 

Następca, Leopold li nie lubił Mozarta. „Cesarsko-królewski nadworny kompozytor", 

jakim był Mozart od 1878 roku, przestał otrzymywać zamówienia na następne 

opery. I oto wiosną 1791 roku Emanuel Schikaneder, aktor, śpiewak, librecista, 

a od 1787 roku dyrektor teatrzyku na przedmieściach Wiednia, „Freihaustheater 

an der Wieden", zwrócił się do niego o napisanie muzyki do planowanej śpiewogry 

Die Zauberfldte. Mozart poznał Schikanedera jeszcze w Salzburgu, gdy ten wystę-
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Królowa Nocy I Queen ot the Night 
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pował z trupą teatralną, a od kilku lat obaj byli „braćmi" w Loży wolnomularskiej 

w Wiedniu. Temat śpiewogry zaczerpnięty ze zbioru bajek Wielanda zawierał 

w sobie atrakcyjny materiał dla fantastycznej inscenizacji teatralnej, odpowia

dając życzeniom publiczności, a jednocześnie opatrzony został ukrytym 

przesłaniem masońskim - co miało dodatkowo wywołać sensacje i zapewnić 

sukces dziełu . Mozart już wcześniej interesował się Singspielem - „operetką 

niemiecką" i repertuarem podmiejskiego teatrzyku, a jako namiętny członek 

Loży i głęboko przejęty humanistycznymi ideałami wolnomularskimi, zdawał się 

być w najlepszym momencie dla realizacji zamówienia. 100 dukatów otrzymane 

za napisanie muzyki nie zmieniło zasadniczo jego sytuacji materialnej. Tym bar

dziej więc - niebywały rozmach i bogactwo partytury, przerastającej wymagania 

ludowego teatrzyku, świadczą o wewnętrznej potrzebie wypełniającej umysł 

i serce kompozytora. Z pierwotnie zamierzonej śpiewogry powstała wielka opera, 

„operone", jak wyraził się wiedeński konkurent Mozarta, Antonio Salieri. Ostatnia 

opera Mozarta już za życia kompozytora odniosła olbrzymi sukces u publiczności. 

Symbolika masońska, rozsiana w libretcie i w muzyce Uak przywiązanie do liczby 

3 - trzy damy, trzech chłopców, trzy fanfary rozpoczynające uwerturę, 

„masońska" tonacja Es-dur i charakterystyczne dla Loży wiedeńskiej instrumenty 

dęte) - czytelna dla „wtajemniczonych'', dzisiaj nie ma już tak istotnego znaczenia. 

Jest pewnym „kolorytem" i „smaczkiem" dzieła. „Co pozostaje - jak konkluduje 

Alfred Einstein w monografii kompozytora - to wieczny urok naiwnej akcji, 

satysfakcja ze zręczności Schikanedera i pełna podziwu cześć dla muzyki 

Mozarta. Jest ona jednocześnie dziecinna i boska, pełna najwyższej prostoty 

i najwyższego mistrzostwa. ( ... ) Sam Mozart był w pełni świadom tego, czym 

obdarzył świat. Cieszył się rosnącą frekwencją na przedstawieniach. , .. . Co mnie 

jednak najwięcej cieszy, to cichy aplauz! Widać doskonale, jak bardzo i coraz 

więcej ta opera idzie w górę' [pisał do żony]. Był to jego testament dla ludzkości, 

jego apel do ideałów humanizmu. Nie Tytus, nie Requiem: jego ostatnim dziełem 

jest Czarodziejski flet:' 
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Until these days the genius of Mozart remains one of the most stupendous pheno

mena in the history of humanity. lt is the truest and purest genius and at the same 

time full of paradoxes. lt was embodied in a man with an extraordinary talent, but 

who was physically inconspicuous and not free from weaknesses and whose whole 

life was marked with fatality. 

Born on January 27th 1756 in Salzburg, the genius composer ended his short life 

in circumstances that will always stay in the minds of his contemporaries and poste

rity as a sting of remorse. The birth of Wolfgang Amadeus Mozart of mother Anna 

nee Pertl and Leopold Mozart as their youngest child indeed seemed to happen 

under a lucky star. The year 1756 awakened double hopes for the future for the father 

of the family employed in the archbishop's band as a musician. His violin textbook 

A treatise on the Fundamental Principles of Via/in P!aying (Versuch einer grundlichen 

Violinschule) that established his position and opened possibilities for promotion in 

the musical world, had just been released. His son displayed extraordinary musical 

sensitivity to each sound which in his father evoked an undefined fear and pride. He 

revealed a doubtless musical talent very early. In his fourth year his father started 

teaching him music. In his fifth - the little Mozart started composing his first musical 

works. 

Practical Leopold Mozart knew how to manage the education of his talented son. 

He dreamed of his son having a well established position on the courts somewhere 

in the world in the future. He did not understand, however, that Wolfgang surpassed 

his father's visions and must fol low his own way of destiny. In 1772 Amadeus received 

a position of a concertmaster of the Salzburg archbishop's orchestra. However, in 

1781 as a result of an argument with his supervisor, archbishop Colloredo, he left his 

service and moved to Vienna. 

Mozart's father stopped managing his career. The Viennese stage of composer's 

life was full of life's miseries. He unsuccessfully aspired to a position on the emperor's 

court. However, it was also a period of frantic creative work of the al ready famous 

composer. Unfortunately he was like a child - na'i've, reckless and dependent. A mar-
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riage to Constance Weber, although happy, did not make his situation any easier. 

Possessed by a "creative demon", he was burning away and extremely quickly passing 

through the norma! phases of human life. Being 35 he already had about 700 com

positions in his output, embracing all known genres of music. In each of them he 

reached perfection. At the same time he felt that the end is near. Under the mask of 

light-heartedness there was a sense of uselessness. The catastrophe arrived at the 

time when hopes for a better life and an end of his never-ending problems and 

debts appeared. However death took him away before anybody realized the true 

magnificence of his genius. 

FROM LA FINTA SEMPLICE TO THE MAGJC FLUTE 

Mozart wrote his first opera at the age of 12. lt was an opera buffa called La finta 

semplice. Earlier, at the age of 11 he composed a school Latin comedy Apollo et 

Hyaeinthus and a kind of religious Singspiel Die Sehuldigkeit des ersten Gebotes The 

last opera and at the same time the last work finished by the composer was The 

Magie Flute. Altogether the scenic work of Mozart includes 24 titles: the Italia n operas 

seria and buffa and German Singspiel. 

The Magie F!ute - Die Zauberfldte - a fantastic fairytale containing the Masonie 

symbolism and deep humanistic contents, surprises by its variety and versatility of 

the musical means used: from folk songs to the most extraordinary vocal virtuosity, 

sophisticated sounds of orchestra, artistic polyphony and elevated choirs. The work 

originating from the youngest opera tradition - German Singspiel - in the hands of 

genius composer and playwright, who undoubtedly Mozart had become, assumed 

the dimensions of a great romantic opera. As in the opera seria Mozart has given 

musical and artistic sense to the stiffening convention, buffa was enriched and enli

vened by his musical genius and penetrability of human character observer, so in The 

Magica! F!ute he seemed to combine all those features, keeping the proper division 

for Singspiel into the spoken dialogues and music parts. 
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THE LAST WORK OF MOZART 

The creation of the last opera by Mozart, The Magie Flute, as well as his last unfinished 

work, Requiem, was surrounded by numerous legends. One of them is that to force 

Mozart to compose he was locked in a specially built arbor. He found himself in a dif

ficult financial situation since the death of Emperor Joseph li. His successor, Leopold li 

did not like Mozart. Mozart as "the royal court composer" stopped obtaining orders for 

operas. In spring 1791 Emanuel Schikaneder asked him to write music for the planned 

singplay Die Zauberfldte. For a few years they both had been "brothers" in the Masonie 

Lodge in Vienna. The theme of the singplay, taken from the collection of Wieland's 

fairytales, included attractive materia! for a fantastic theatre staging which catered to 

the audience's tastes and at the same time embraced a hidden message of masonry 

- which was an additional sensation and was supposed to secure success for the work. 

Mozart was interested in Singspiel before - "The German operetta" and the repertoire 

of the suburban theatre, and as a passionate member of the Masonie Lodge he seemed 

to be in the best time to realize the work. He received 100 ducats for writing the music, 

which basically had not changed his financial situation at all. Especially so, the excep

tional impetus and the richness of the score prove the interna! desire filling the mind 

and heart of the composer. The originally planned singplay became a great opera. The 

Masonie symbolism scattered around libretto and music, noticeable for the "initiates", 

has lost the importance of its meaning today. lt is a certa in "colour" and "flavour" of the 

work. "What is left - as Alfred Einstein concludes in the monograph of the composer 

- is the everlasting charm of na·lve plot, satisfaction of the skillful work of Schikaneder 

and tribute of amazement to Mozart's music. lt is at the same time childish and godlike, 

full of the greatest simplicity and greatest mastery. („.) Mozart himself was fully a wa re 

of what he had given to the world. He enjoyed a growing audience on the plays. '. .. 

What gives me the most pleasure is the quiet applause! I can clearly see how much 

this opera is becoming more popular' (he wrote to his wife). lt was his last will for 

people, his appeal to the ideals of humanity. Not Titus, not Requiem, his last work is 

The Magie Flute''. 
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STRESZCZENIE LIBRETIA 
A SUMMARY OF THE LIBRETIO 

Akcja rozgrywa się w państwie Królowej Nocy oraz w świątyni Słońca i jej pobliżu, 

w czasach bajecznych. 

AKT I 

ODSŁONA 1 I Młody książę Tarnino, oddaliwszy się podczas łowów od swych 

towarzyszy, zabłąkał się w dzikiej górskiej okolicy, nie wiedząc, że znalazł się na 

terytorium państwa Królowej Nocy. Nagle rzuca się na młodzieńca potworny 

wąż; Tarnino ucieka, jednak siły opuszczają go coraz bardziej, wreszcie pada 

zemdlony. Ratuje go pojawienie się trzech dam dworu Królowej Nocy. Zabiwszy 

węża, śpieszą one do swej pani, aby jej donieść o pojawieniu się Tarnina. 

Ocknąwszy się z omdlenia, młody książę nie spostrzega już swych wybawicielek, 

spotyka natomiast osobliwą postać ludzką, całą pokrytą piórami . To Papageno, 

nadworny ptasznik Królowej Nocy, wielki spryciarz, ale i wielki tchórz udający 

mężnego bohatera. Przyjmuje on podziękowania Tarnina, który przypuszcza, że 

to Papageno wyratował go z opresji . Za kłamstwo jednak wnet spotyka Papagena 

zasłużona kara - trzy damy zamykają mu usta. Ukazują one Tarninowi portret 

córki Królowej Nocy, księżniczki Paminy. Po chwili zjawia się przed Taminem 

sama Królowa Nocy, która błaga go, by ratował Paminę uwięzioną jakoby przez 

złego czarodzieja Sarastra. W nagrodę obiecuje mu rękę Paminy. Książę przystaje 

z ochotą, zwłaszcza, że obraz pięknej księżniczki zapadł mu głęboko w serce. 

Na rozkaz Królowej Nocy trzy damy wręczają Tarninowi czarodziejski flet, mający 

go bronić przed niebezpieczeństwami i polecają iść w ślad za trzema chłopcami, 

którzy wskażą mu drogę do siedziby Sarastra. Towarzyszem Tarnina w wędrówce 

ma być ptasznik Papageno, który również otrzymał na drogę dar w postaci 

czarodziejskich dzwonków. 
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ODSŁONA 2 I Po długiej i uciążliwej wędrówce Tarnino i Papageno dotarli w pobliże 

świątyni boga Słońca - Ozyrysa. Tu właśnie znajduje się Pamina, której z rozkazu 

Sarastra strzeże Murzyn Monostatos, prześladujący Paminę swymi natrętnymi 

zalotami. Właśnie przed chwilą udaremnił on próbę ucieczki młodej dziewczyny. 

Tymczasem Papageno zdołał podstępem wśliznąć się do świątyni i spłoszywszy 

tchórzliwego Monostatosa, uprowadza Paminę. 

ODSŁONA 3 I Tarnino, prowadzony przez trzech chłopców, próbuje wejść do 

świątyni, jednak wychodzący ze środkowej bramy stary kapłan wyjaśnia, że tylko 

wtedy będzie mógł przekroczyć jej progi, gdy go wprowadzi tam przyjazna dłoń. 

Tarnino postanawia oczekiwać na dalszy rozwój wypadków w pobliskim gaju, 

gdzie też ku jego radości pojawia się niebawem Pamina z Papagenem. Po chwili 

jednak wpada do gaju ścigający Paminę i Papagena Monostatos; Papageno puszcza 

w ruch swe czarodziejskie dzwonki - dźwięk ich zmusza Murzyna do nieprzerwanego 

tańca. Zjawia się Sarastro - nie zły czarodziej, jak go przedstawiła Tarninowi Królowa 

Nocy, lecz potężny i dobrotliwy arcykapłan świątyni Słońca, będącej zarazem 

świątynią wiedzy i poznania. Poleca on surowo ukarać Monostatosa, Tarninowi 

zaś oświadcza, że chcąc zdobyć Paminę, przejść musi przez szereg ciężkich prób. 

AKT li 

ODSŁONA 1 I Na uroczystym zgromadzeniu kapłanów Słonecznego Kręgu 

Sarastro wyjaśnia motywy swego postępowania. Pa mina jest przeznaczona z woli 

bogów na małżonkę księcia Tarnina, on jednak spełnić musi stawiane mu warunki, 

aby wraz z ręką ukochanej dostąpić zaszczytu wtajemniczenia i w gronie wybranych 

zasiąść w świątyni wiedzy. 
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Pa mina 

Projekt kostiumu I The costume designs's project - Ann a Dłu gołęcka 

STRESZCZENIE LIBRffiA I A SUMMARY OF THE LIBREnO 

ODSŁONA 2 I Tarnino zgłasza towarzyszącemu mu kapłanowi gotowość do 

wszelkich ofiar i poświęceń dla ukochanej Pa miny. Gorzej jest z Papagenem - nie 

zdradza on zbytniego entuzjazmu dla planów Sarastra, pobudza go dopiero widok 

bliźniaczo podobnej doń Papageny, która ma być nagrodą za mężne poddanie się 

próbom. Pierwszą jest próba milczenia. 

ODSŁONA 3 I Monostatos skrada się ku śpiącej w ogrodzie Paminie, chcąc ją 

pocałować. Płoszy go jednak pojawienie się Królowej Nocy, która w całym swym 

złowrogim majestacie staje przed Pa miną. To ona, a nie Sarastro, jest przedsta

wicielką złych, ciemnych potęg . Żądna zemsty, chcąc zniweczyć swego wroga, 

podaje Paminie sztylet i grozi, że przeklnie ją i odtrąci na zawsze, jeżeli nie zabije 

Sarastra i nie odbierze mu tajemniczego znaku „siedmiokrotnego kręgu słońca''. 

Pamina jest zrozpaczona. W porę zjawia się Sarastro i pociesza płaczącą, tłumacząc 

jej, iż do tych świętych przybytków, w których on króluje, zemsta ani zdrada nie 

mają dostępu - panują tu tylko uczucia przyjaźni i braterstwa. 

ODSŁONA 4 I Tarnino mężnie dochowuje nakazu milczenia nawet wobec Paminy, 

mimo że ta, zdziwiona i zrozpaczona jego zachowaniem, opuszcza go w końcu, 

przekonana, że młodzieniec przestał ją kochać . Natomiast niepoprawny Papageno 

gawędzi w najlepsze z jakąś starą kobietą, która w końcu okazuje się ... Papageną. 

Gromy i błyskawice przypominają lekkomyślnemu ptasznikowi o przyjętym zobo

wiązaniu. 

ODSŁONA 5 I Tarnino i Pa mina muszą z kolei przejść próbę pożegnania na wieczną 

pozornie rozłąkę. Tymczasem Papageno znów spotyka swą Papagenę w postaci 

pomarszczonej staruszki. 

ODSŁONA 6 I Na pół obłąkana z rozpaczy Pa mina, przeświadczona o obojętności 

ukochanego, pragnie zabić się otrzymanym od matki sztyletem. Ocalają ją trzej 

chłopcy towarzyszący Tarninowi . 
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ODSŁONA 7 I Dwaj zbrojni mężowie prowadzą Tarnina ku "bramie strachu", 

którą młodzieniec odważnie przekracza. Oboje z Paminą przechodzą teraz, chro

nieni dżwiękami czarodziejskiego fletu, "próbę ognia i wody", która przywraca 

młodej dziewczynie spokój i równowagę umysłu oraz otwiera przed obojgiem 

wstęp do świątyni poznania. 

ODSŁONA 8 I Papageno daremnie szuka swej Papageny. Zrozpaczony chce się już 

powiesić na najbliższym drzewie, gdy trzej chłopcy przypominają mu o czaro

dziejskich dzwonkach. Ich dżwięk istotnie przywołuje wnet zaginioną . Oboje 

oddają się słodkim marzeniom o szczęściu małżeńskim i licznym potomstwie ... 

ODSŁONA 9 I Królowa Nocy wraz z trzema damami, prowadzona przez zdradzie

ckiego Monostatosa, usiłuje podstępem wedrzeć się do świątyni, by obalić potęgę 

Sarastra. Trzy damy i Monostatos oddają jej hołd jako przyszłej władczyni, lecz 

oto gromy i błyskawice odrzucają ich na powrót "w ciemności zewnętrzne". 

ODSŁONA 10 I W pełnej blasku świątyni Słońca Sarastro uroczyście przyjmuje 

Tarnina i Paminę do dostojnego kręgu wtajemniczonych. Piękno i mądrość będą 

im odtąd zawsze towarzyszyć na dalszej, wspólnej drodze życia. 

The action takes place in the country of the Queen of the Night and in the Temple 

of the Sun and its vici nity, in the fairytale times. 

ACT I 

SCENE 1 I A young prince Tarnino is lost in a wild, mountainous land not knowing 

that he carne to the territory of the Queen of the Night. Suddenly he is attacked by 

a horrible se rpent. Tarnino is trying to esca pe, however he faints exhausted. He is 

saved by the three attendants of the Queen of the Night. They kil I the serpent and 

run to their mistress to tell her about the appearance of Ta mino. Recovering, the 
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prince does not see his saviors; however, he meets a curious person, wholly covered 

in arrayed plumage. lt is Papageno, the court birdcatcher of the Queen of the Night, 

a great slyboots and a great coward claiming to be a hero. He accepts thanks from 

Tarnino, who supposes it was Papageno who saved him from the serpent. However 

for his Jie Papageno receives a punishment from the three ladies - his mouth is locked. 

They show Tarnino the portrait of the daughter of the Queen of the Night, princess 

Parni na. Soon, the Queen of the Night herself appears in front of Tarnino. She begs 

him to save Pamina, supposedly imprisoned by an evil wizard Sarastra. In reward for 

saving her, she promises Tarnino Pamina's hand in marriage. The prince eagerly 

agrees as the picture of the beautiful princess has affected his heart deeply. Upon 

the order of The Queen, her attendants give Tam ino a magie flute to protect him 

aga inst dangers and guide him to follow the three boys, who will show him the way 

to the residence of Sarastro. The birdcatcher Papageno, who received a gift of magica I 

chimes for the journey, will keep him company in his voyage. 

SCENE 2 I After a long and tiresome journey Tam ino and Papageno reach the vici nity 

of the Temple of the god of the Sun - Osiris. Parni na is found here, upon the order 

of Sarastro watched by a brutal Moor Monostatos, wh o is pursuing her with unwel

come attentions. A moment ago he stultified her plans of escape. Meanwhile, clever 

Papageno uses a trick to enter the tempie and having frightened the cowardly 

Monostatos kidnaps Pamina. 

SCENE 3 I Tarnino guided by the three boys attempts to enter the tempie, but an old 

priest leaving from the middle gate explains that he can enter the tempie only when 

a friendly hand takes him along. Tarnino decides to wait for the progress of events 

in the nearby grave where to his joy Papageno and Pamina soon appear. Then the 

grave is entered by Monostatos following Papageno and Pa mina. Papageno starts 

playing his magica! chimes that force Monostatos to dance involuntarily. Sarastro 

appears - not an evil sorcerer as presented to Ta mino by the Queen of the Night, but 

a powerful and good-natu red high-priest of the tempie of the Sun, being the tempie 
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of knowledge. He orders Monostatos to be severely punished and declares that if Tarnino 

wants to possess Parni na he must succeed in passing through a number of ordeals. 

ACT li 

SCENE 1 I On the council of priests of the Circle of the Sun Sarastro explains the 

reasons of his decision. Pamina is dedicated by gods to be the wife of prince Tarnino, 

however, he must fulfill all the conditions to be initiated altogether with his beloved. 

SCENE 2 I Tarnino tells the accompanying priest that he will go under every trial to 

win his Pamina. Papageno, on the contrary, is not eager to undergo the trials plan

ned by Sarastro, but he is finally convinced by the sight of his twin-like Papagena, 

who is to be his reward for the manly undergoing of ordeals. The first ordeal is the 

trial of silence which ends victoriously for Tarnino. 

SCENE 3 I Monostatos approaches Pa mina sneakily and desires to kiss her. However, 

he is frightened by the appearance of the Queen of the Night who stands in front 

of Parni na in all her sinister majesty. lt is her, not Sarastro, who is the representative 

of evil powers. Greedy for revenge, wanting to destroy her enemy, she gives Pamina 

a dagger and threatens her that if she doesn't kil I Sarastro and give her the myste

rious sign of "the sevenfold Sun circle" she will be cursed and rejected by her mother. 

Pamina is desperate. Sarastro appears soon and consoles the weeping Pamina that 

in the holy places where he rules neither revenge nor treachery has any access - only 

friendship and brotherhood prevail here. 

SCENE 4 I Tam ino courageously keeps his vows of silence even when with Pa mina, 

who surprised and despaired by his behaviour becomes convinced that he doesn't 

love her anymore and leaves him. On the other hand, the incorrigible Papageno chats 
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with some old woman, who in the end turns out to be „. Papagena. Thunder and 

lightening remind the reckless birdcatcher of his oath of silence. 

SCENE 5 I Tarnino and Pamina must undergo a trial of supposedly eternal farewell. 

Meanwhile Papageno meets his Papagena aga in in the person of an old woman. 

SCENE 6 I Desperate Pamina attempts to commit suicide with the dagger received 

from her mother because she believes Tarnino to be faithless. She is prevented from 

doing so by the three boys. 

SCENE 7 I Two armored men lead Tarnino towards the "gates of terror", which 

Tarnino does not fear to enter. Both Tarnino and Pamina pass the "ordeal of fire and 

water" protected by the sounds of the magie flute. Pamina regains her peace and 

balance and the entrance to the tempie of knowledge is open for them. 

SCENE 8 I Papageno seeks his Papagena in va in. Desperate, he wishes to hang himself 

on a tree, when the three boys remind him of the magica I chimes. The sound of chi mes 

brings the lost Papagena back. They both dream of happiness in marriage„. 

SCENE 9 I The Queen of the Night with her three attendants led by the treacherous 

Monostatos attempt to slyly enter the tempie in order to defeat the power of Sarastro. 

Her three ladies-in-waiting and Monostatos pay her the tribute as the future ruler, 

but the thunder and lightening expel them into the "outside darkness''. 

SCENE 10 I in the, full of sunlight, tempie of the Sun Sarastro welcomes Tarnino and 

Pa mina into the eminent circle of initiates. Wisdom and beauty will always accompany 

them in their future way of life together. 

Wg Przewodnika operowego koncertowego Józefa Kańskiego, Kraków 1973 

Acc. to the Opera Guide by Jozef Kanski, Kraków 1973 
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DYREKCJA, KIEROWNICTWO I ZESPOŁY OPERY WROCŁAWSKIEJ 
DIRECTION, MANAGEMENT AND STAFF OF THE WROCŁAW OPERA 

Dyrektor naczelny i artystyczny I General and Artistic Director 

Zastępca dyrektora I Deputy Director 

Pełnomocn i k dyrektora ds. finansowych - Główny Księgowy 

Financial Department 

Dyrygenci I Conductors 

Kierownik muzyczny I Music Director 

Scenograf I Set Designer 

Pełnomocnik dyrektora ds. dokonywania czynnosci prawnych 
w zakresie zwykłego za rządu - Główny specjalista ds. prawnych 
Associate Counsel 

Pełnomocnik dyrektora ds. inwestycyjnych 
Opera Director's Proxy of investment 

Główny specjalista ds. marketingu I Head of Marketing 

Kierownik działu koordynacji pracy artystycznej 
Head of Artistic Operations 

Główny specjalista ds. impresariatu 
International Art istic Work Manager 

Kierownik działu promocji i obsług i widzów 
Audience and Promotion Service Manager 

Kierownik działu służby pracowniczej I Personnel Department 

Kierownik działu płac i ubezpieczeń społecznych I Human Resources 

Rzecznik prasowy I Press Spokesm an 

Inspicjenci I Deputy Stage Managers 

Asystent reżysera I Assistant to the Stage Director 
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Ewa Michnik 

Janusz Słoniowski 

Kazimierz Zalewski 

Ewa Michnik 
Tomasz Szreder 
Tadeusz Zathey 
Bassem Akiki 

Tomasz Szreder 

Małgorzata Słoniowska 

Marzena Malinowska 

Kazimierz Budzanowski 

Marek Pieńkowski 

Krystyna Preis 

Paweł Marzec 

Anna Leniart 

Grażyna Lis-Galasińska 

Halina Głodek-Zadka 

Elżbieta Szczucka 

Adam Frontczak 
Julian Żychowicz 

Hanna Marasz 
Adam Frontczak• 

• współpraca I coopera tion 

DYREKCJA I ZESPOŁY I DI RECTION AND MANAGEME T 

SOLIŚCI ŚPIEWACY I SOLO SINGERS 

Soprany I Sopra nos 

Mezzosoprany I Mezzo-sopranos 

Tenory I Tenors 

Barytony I Baritones 

Basy I Basses 

Bas-baryton I Bass-baritone 

Ewa Czermak I Aleksandra Kubas 
Evgeniya Kuznetsova I Aleksandra Lemi szka 
Anna Lichorowicz I Anastazja Lipert 
Joanna Moskowicz I Iwona Rutkowska 
Aleksandra Szafir I Ewa Vesin I Jolanta Żmurko 
Barbara Bagińska I Anna Bernacka 
Dorota Dutkowska I Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak 
I ryna Zhytynska 
Łukasz Gaj I Andrzej Kalinin 
Ivan Kit I Edward Kulczyk 
Rafał Majzner I Aleksander Zuchowicz 
Jarosław Bodakowski I Jacek Jaskuła 
Zygmunt Kryczka I Maciej Krzysztyniak 
Łukasz Rosiak 
Wiktor Gorelikow I Damian Konieczek 
Piotr Wołosz I Janusz Zawadzki I Radosław Żukowski 
Tomasz Rudnicki 

ARTYŚCI GOŚCINNI I SPECIAL GUESTS 

Soprany I Sopranos 

Mezzosopran I Mezzo-soprana 
Tenory I Tenors 

Ba rytony I Bari ton es 

Basy I Basses 

Kontratenor I Countertenor 

Pedagodzy wokalni I Voca l Teachers 
Korepetytorzy I Coaches 

• współpraca I cooperation 

Magdalena Barylak I Barbara Kubiak 
Aleksandra Kurzak I Maja Słoniowska 
Dorota Wójcik 
Edyta Kulczak 
Alexandru Badea I Rafał Bartmiński 
Krzysz tof Bednarek I Steven Harrison 
Karol Kozłowski I John Horton Murray 
Janusz Ratajczak I Arnold Rutkowski 
Adam Sobierajski I Marek Szymański 
Leszek Swidziński I Paweł Wunder 
Mario Zhang I Adam Zdunikowski 
Mariusz Godlewski I Adam Kruszewski 
Jerzy Mechliński I Ireneusz Miczka 
Maciej Ogórkiewicz I Artur Ruciński 
Rafał Songan I Nabil Suliman 
Bogusław Szynalski 
Andrzej Klimczak I Piotr Miciński 
Janusz Monarcha I Piotr Nowacki 
Sebastian Kaniuk 

Ewa Czermak I Jolanta Żmurko 
Barbara Jakóbczak-Zathey I Maria Rzemieniecka 
Justyna Skoczek I Olesya Tutova 
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CZARODZIEJSKI FLET I DIE ZAUBERFLOTE 

ORKIESTRA I ORCHESTRA 

Kon certmistrz I Concert Master 
Z-cy koncertmistrza 

Assistants to the Concert Master 
I skrzypce I lst Violi n 

li skrzypce I 2nd Violi n 

Altówki I Violas 

Wiolonczele I Cel los 

Kon trabasy I Double Basses 

Fortepian I Klawesyn I Organy / Celesta 

Keyboard lnstruments 
Flety I Flutes 

Oboje I Oboes 

Rożek angielski I English Horn 
Klarnety I Clarinets 

Fagoty I Basoons 

Wa ltornie I French Horn 

Trąbki I Trum pets 

Puzony I Trombon es 

Tuba I Tuba 
Perkusja I Percussion 

Harfa I Harp 
Inspek tor orkiestry I Orchestra lnspector 

34 

Stanisław Czermak 
Igor Solonenko 
Tomasz Stocki 

Joanna Bryła I Karolina Cel 
Arkadiusz Hylewski I Michał Krzyżosiak 
Henryk Kozioł I Anna Majewska I Jan Szczerek 
Barbara Chuśc i e l' I Dagm ara Foryś' 
liona Borek I Katarzyna Łozowska 
Justyna Nawrat I Rafał Olszewski I Estera Piec 
Justyna Pi ękoś I Anna Szczerbińska I Andrzej Tom 
Andrzej Jakimowicz I Marek Kamiński 
Elżbieta Siedlecka I Andrzej Szykuła 
Barbara Żarejko I Romu ald Żarejko 
Anna Dynda I Krystyna Marchel 
Maciej Miłaszewicz I Lid ia Młodawska 
Jak ub Myślak I Dariusz Piecha I Agnieszka Szykuła 
Dariusz Kaczorowski I Wi esław Kaczm arczyk 
Krzysztof Kafka I Ireneusz Szykuła 
Olesya Tutova I Maria Rzemieniecka 
Ju styna Skocze k 
Barbara Jakóbczak-Zathey 
Małgorzata Danielewicz-Borzęcka 

Dorota lmienińska I Monika Led wolorz 
Tadeusz Witek 
Krzysztof Olearczyk I Maciej Strasiński 
Konrad Wojtowicz 
Mirosław Wiącek 

Mariusz Bałdyga I Rafał Dynda I Jadwiga Rymarczuk 
Marcin Wróbel I Przemysław Polak* 
Dariusz Bator I Józef Czichy 
Andrzej Kuprianowicz I Tomasz Wieczorek 
Andrey Kontorin I Jerzy Porębski 
Krzysztof Proski e ń I Adam Szybiak 
Sławomir Trojanowski I Sławomir Wagner 
Adam Wolny 
Paweł Spychała I Arkadiusz Tabiś 
Mirosław Wenc 
Jacek Makowski I Paweł Maliczowski I Wiktor Rakowski 
Tomasz Hajda* I Marcin Ciurej' I Grzegorz Rymarczu k' 
Grzegorz Pastuszka 
Karol Papała I J arosław Paszko I Zbigniew Wojciechowski 
Bartłomiej Bindel* I Bartosz Dudek* 
Magdalena Czopka I Bożena Trendew icz 
Wiktor Rakowski 

• współpraca I cooperat ion 

CHÓR I CHORUS 

P.0. Kierownika chóru 
Act ing Chorus Master 
Dyrygent chó ru I Chorus Conductor 
Sopra ny I Sopranos 

Alty I Altos 

Tenory I Tenors 

Basy I Basses 

Inspektor chóru I Chorus lnspector 

BALET I BALLET 

Kierownik ba letu I Ball et Master 
Pedagog baletu I Teacher 
Akompan ia tor baletu I Coach 
1 Tancerka I 1 st dancer 
1 Tancerz I 1 st Dancer 
So liśc i I Soloists 

Ko ryfeje I Coryphees 

• współpraca I cooperation 

DYREKCJA I ZESPOŁY I DIRECTION AND MANAGEMENT 

Zygmunt Magiera 

Anna Grabowska-Borys 
Alicj a Grabowy I Ewa Jaskuła 
Agnieszka Józefczyk I Maria Kamyczek 
Katarzyna Kozdrowska-Kordyjak 
Kinga Krzywda I Beata Marciniak-Kozlowiecka 
Kinga Mazurkiewicz- Pala I Paulina Pobłocka 
Katarzyna Słowińska I Bronisława Sobierajska 
Katarzyna Szafarska !Małgorzata Walczyk-Cegiełkowska 
Beata Wiszniewska I Małgorzata Węgrzyn-Krzyżosiak 
Urszul a Czupryń ska I Beata Gąsior 
Jolanta Górecka I Joanna Grabowska-Piekarska 
Beata Kaczmarska-Staszak I Monika Kusz 
Jolanta Michalak-Lechowska I Ryszarda Nawdziun 
Ewa Wadyńska-Wąsikiewicz I Anna Wojciechowska 
Iwan Andrynuk I Sławomir Baranowski 
Piotr Bunzler I Oleksandr Gerasymyuk 
Lesław Kijas I Marcin Klarman 
Rober t Kopa I tu kasz Łukaszka 
Bolesła w Słowińsk i I Wojciech Stasik 
Andrzej Adrianowicz I Mieczysław Chod aczek 
Marek Ciepły I Andrey Gerasimyuk 
Arkadiy Gerasimyuk I Marei n Grzywaczewski 
Marek Klimczak I Marek Kłosowski 
Jerzy Szlachcic 
Katarzyna Słowińska 

Bożena Klimczak 
Ałła Abesadze 
Stanisław Gal 
Nozomi lnoue 
Sergii Oberemok 
Oleksandr Apan asenko I To masz K\czkowski 
Marta Kulikowska de Nał\CZ I Piotr Oleksiak 
Paweł Oleksiak I Aleksandra Piotrowska 
Ann a Szopa I Paulina Woś 
Dajana Al-Makosi I Kamila Dykta 
Anna Gancarz I Anatolij lva nov 
Liliya lva nova I Jarosław Józefczyk 
Neda Kalember I Zofi a Kn etki 
Konsta ntin Kush che nko I Łukasz Ożga 
Adam Piątek I Sylwia Piotrowicz 
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CZARODZIEJSKI FLET I DIE ZAUBERFLÓTE 

Zespól I Corps de bal let 

Inspektor baletu I Ballet lnspector 

Aleksandra Fiet I Paula Krawczyk 
Dominika Królak I Magdalena Lis 
Martyna Muskała I Monika Wyrębska 
Paweł Oleksiak 

SPONSORZY I SPONSORS 

~'-)1" TA UR O N OFICJALNY PARTNER SEZONU OPERY WROCŁAWSKIEJ 
POLSKA ENERGIA AN OFFICIAL PATRON OF WROCŁAW OPERA SEASON 

KIEROWNICTWO TECHNICZNE I TECHNICAL CREW MECENAT I PATRONAGE 

Kierownik techniczny I Stage Works 

Kierownik zespołu pracowni dekoracji i kostiumów 
Decorations and Costumes Ate lier 

Kierownik magazynu kostiumów i garderobianych 
Storage (Costumes) and Dressing Room 

Kierownik sekcji oświetlenia sceny I Stage Lighting 

Kierownik se kcji akustycznej I Acoustics 

Asystent scenografa ds. technicznych 
Technica l Assistant to Set Designer 

Kierownik pracowni malarskiej I Scenic Painting 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
Men's Costumes Atelier 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 
Women's Costumes Atelier 

Kierownik pracowni perukarskiej i charakteryzatorskiej 
Wigs and Makeup Atelier 

Brygadzista pracowni modystycznej I Milliner Ate lier 

Brygadzista pracowni szewskiej I Shoes Ate lier 

Zdjęcia I Photos 
Projekt i opracowanie graficzne I Graphic Design 
Przygotowanie i druk I Desk Top Publishing 
Wydawca I Published by 

Naktadem Opery Wroctawsk iej 
© Opera Wroctawska 
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Henryk lidtke 

Zbigniew Francuz 

Krystyna Baros 

Andrzej Matuszak 

Jerzy Gatek 

Jan Romanowski 

Elżbieta Kocowska 

Waldemar Krawczyk 

Zofia Dudek 

Grażyna Matuszak 

Maria Grzesiak 

Bogusław Nowicki 

Marek Grotowski 
Angelika Siwon 
PUH SEMATA Sp. z o.o. 
Opera Wrocławska 2009 

• współpraca I cooperat1011 

ml DOLNY 
~ SLĄSK 

Ministerstwo 
Kultury 
I Dziedzictwa 
Narodowego. 

SPONSORZY I SPONSORS 
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Qubus Hotel' 
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~ Tysiąc 
i jedna 

Opera 
Piotr Kamiński 

N aj większy na świecie 
„niezbędnik" operowy 

Biblia opery (wg Le Point) 

•ponad cztery wieki opery 
• 1 OOO oper, 230 kompozytorów 

• 2 tomy, ponad 2000 stron 
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Zapraszam do mojego świata ... 
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Pmoni medialn.i: ~CZPOSPOLITA \ ~ l lllll:f :! ~ · Ili onetpl 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA Al. Krasińskiego 11 a, 31-111 Kraków 
www.pwm.com.pl. www.JOOlopera.pl 

De~ign : 2to2 

Grupa TAURON jest liderem sprzedaży 

energii elektrycznej w Polsce i drugim pod 
względem wielkości jej producentem. Firmy 
holdingu wspierają polską kulturę i twórców. 
Wśród wielu naszych partnerów są Opera 
Wrocławska i Akademia Sztuk Pięknych 
w Katowicach . W 2009 roku sponsorowaliśmy 
m in. awangardowy festiwal Tauron Nowa 
Muzyka oraz Międzynarodowy Festiwal 
Pianistyczny Królewskiego Miasta Krakowa. 

~'-)1" TA UR O N 
POLSKA ENERGIA 

www.tauron-pe.pl 




