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Od wielu już lat bohaterowie przedstawień piszą do Was 
listy. Opowiadają o swoich przygodach, dzielą się swoimi 
kłopotami , zapraszają do wspólnej zabawy w domowym 
teatrzyku. Piękna to tradycja, ale czas już dorosnąć. 

Nie znaczy to wcale, że dorośli nie mają swoich marzeń 
i nie tęsknią za fantastycznymi przygodami. Nawet jeżeli 
zaprzeczają , to nieprawda. Zaraz Wam to udowodnię. To 
przecież dorośli od tak dawna zachwycają się „Czaro
dziejskim fletem" i chcą go ciągle oglądać na nowo. 

Pełna niebezpiecznych przygód miłość księcia Tarnina 
i pięknej Paminy jest przecież fantastycznie baśniowa. A świat 
Królowej Nocy czy postać okrutnego Monostatosa? Gaduła 
i samochwała Papageno też stamtąd się wywodzi. A jednak. .. 

Tak naprawdę, tym razem rzecz dzieje się w świecie 
muzyki i stamtąd wzięła swój początek. „Czarodziejski flet" 
jest bowiem specjalnie przygotowaną dla Was, teatralną 
wersją opery Wolfganga Amadeusza Mozarta. Usłyszycie 
tylko ważniejsze fragmenty tego utworu i jest to całkiem 
zrozumiałe. Aby wystawić „Czarodziejski flet" w wersji 
oryginalnej , tej dla dorosłych, trzeba byłoby zaangażować 
ogromny zespół wykonawców; muzyków, tancerzy, znako
mitych śpiewaków obdarzonych bardzo specyficznymi gło
sami. Zdradzę Wam również, że opera ta nie jest zbyt często 
wystawiana dlatego, że rola Królowej Nocy należy do 
najtrudniejszych i wykonują ją tylko nieliczne śpiewaczki . 

Posłuchajcie uważnie, a dostrzeżecie , ile pułapek i trud
ności kryje się w tych fantastycznych kaskadach dźwię
ków. Tym, którzy uczą się gry na jakimś instrumencie 
będzie o wiele łatwiej. 

Musimy też koniecznie wpisać do naszego słowniczka 
znaczenie nowych słów, takich jak opera, libretto, aria ... Nie 
zapomnijmy też o Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie, jed
nym z najgenialniejszych kompozytorów wszechczasów. 

Od ponad dwóch wieków zachwyca się jego muzyką 
całfświat. ,Warto więc zapamiętać tytuły choćby najważ
ni~jszych ż jego oper, takich jak „Don Giovanni", 
„Wesele Figara" czy wreszci~"'.C:?iarodziejski flet" . 
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Zapaleni poszukiwacze wiadomości encyklopedycz
nych znajdą o kompozytorze o wiele więcej informacji, 
takich jak: data urodzin - rok 1756, miejsce uro
dzin - Salzburg w Austrii, datę śmierci - rok 1791. Stąd 
łatwo wysnują wniosek, że obchodzony właśnie Rok 
Mozartowski przypadł w dwusetną rocznicę śmierci 
kompozytora. Znajdą również informację o tym, jak 
wiele ważnych utworów instrumentalnych i operowych 
skomponował w ciągu zaledwie 35 lat swojego życia. 

I wreszcie najważniejszą - o tym, że już w wieku 7 lat 
nazywany był „cudownym dzieckiem" i jako mały pianis
ta koncertował w Austrii, Niemczech, a potem w Paryżu, 
Hadze i Londynie. Mając 14 lat skomponował pierwszą 
ważną operę i sam nią dyrygował. 

Czy to nie fantastyczne? Ale ile musiało go to kosz
tować wyrzeczeń i poświęceń! Pamiętajcie o tym, jak 
ogarnia Was wszechpotężne lenistwo. 

Kiedy już opadnie kurtyna, skończy się przedstawienie, 
spróbujcie czasami posłuchać tej tak niezwykłej muzyki 
i zachwycić się jej urokiem. Choćby na przekór modzie na 
piosenki, których słuchacie w domu zbyt głośno. 

Życzę Wam niezapomnianych wrażeń 



Cierpienie srogie na mnie spadło, 
Córkę okrutny spotkał los, 
W niej miałam całe szczęście moje, 
W niej miałam całe szczęście moje, 
Lecz demon ... 
Zły demon porwał ją. 

I widzę ją drżącą, 
I wstydem płonącą, 
Jej smutne wejrzenie, 
Bolesne westchnienie, 
Musiałam patrzeć na jej zgubę. 
Ratujl Ratuj! 

W ciąż słyszę jej krzyk, 
Daremne było jej błaganie, 
W niczym nie mogłam pomóc już jej. 

Aria Królowej Nocy 
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