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Istnieje bardzo wiele oper o trtńci 
prostej i kształcie 
dramaturgicznym tak oczywistym, że 
w trakcie inscenizacji niczego 
nie trzeba dopowiadać. Jest w nich 
zazwyczaj jaki§ bardzo 
konkretny dramat ludzki, który nie 
pozwala na bardziej swobodflł 
interpretację. Aby nie 
zniszczyć i nie przewartołciowsć 
najistotniejszych spraw 
zawartych w libretcie, możemy 
jedynie lekko co§ przekształcić, 
pogłębić lub rozszerzyć. 
Czarodziejski flet Mozarta jest pod 
tym względem ope" · 
zupełnie odmienn11. Unosi się nad tym 
dziełem jaka§ tajemniczołć, 
która nieodmiennie intryguje resliza· 
torów i powoduje, że każdy 
z nich stara się odnaleić w tym 
utworze trochę co innego. Oczywi· 
stym jest przy tym fakt, 
że wszysto to, co każdy z realizatorów 
odnajduje w tej partyturze, 
jest jedynie projekcił własnych oczeki· 
wań wobec trełci 
prawdopodobnych, lecz nie koniecznie 
w niej zawartych. Taks sytuacja 
była również i dla mnie punktem wyj· 
Jcia. 
Uważa się na ogół, że libretto 
Czarodziejskiego fletu nie jest najmoc· 
niejszym elementem tego 
dzieła. Wiadomo również, że muzyka 
Mozarta jest genialna, 
i że to ona nobilituje libretto podnOSZl/C 
jego walory do tego stopnia, 
iż można próbować doszukać się 
w nim trełci o wiele głębszych niż te, 
które wyniksj11 z prostego 
odczytania tekstu. To muzyka Mozarta 
sprawia, że błaha, bajeczna 
opowiełć zostaje podniesiona do rangi 
przypowiełci filozoficznej. 
Bardzo często trełć opery bywa 
odczytywana za pomoc11 analizy psy· 
chologiczno·filozoficznej, 
w oparciu o znany dualizm pierwiastka 
męskiego i żeńskiego. Taki 
sposób pojmowania otaczsj11cej nas 
rzeczywista/ci, bardzo 
popularny np. w nauce psychologii 
pocz11tku naszego stulecia 
(Z. Freud, E. Fromm, C. G. Jung), 
zastosował do odczytania 
trełci Czarodziejskiego fletu znany 
11iemiecki filozof Hans Georg Gadamer. 
Również moja inscenizacja 
w pewnym stopniu będzie podkrtńlsłs 
ów dualizm pierwiastka 
męskiego i żeńskiego, bowiem uważam, 
że problem ten jest w libretcie 
opery wyj11tkowo klarownie przepro· 

• 
wadzony i dlatego nie 
chciałbym z niego r11zygnować. 
Nie mam natomiast zamiaru dociekać 
przyczyn, dis których takie 
włtńnie ujtcie tematu zainteresowało 
samego Mozarta, gdyi 511 one 
doić zagmatwane. Mówi sit w zwi11zku 
z Czarodziejskim fletem 
o akcentach wolnomularskich, 
Q mizoginizmie, o postaci Kro/owej 
Nocy, która ma jakoby 
uosabiać CBS11rzow,, Marit Ter8Sf. 
Ja natomiast chciałbym 
w mojej inscenizacji uwypuklić 
warstwę po/ityczflł libretta, która jnt 
moim zdaniem nie tylko 
bardzo czytelna, ale także prowokuił
ca. Cóż bowiem wynika z trtńci? 

W Czarodziejskim flecie na naszych 
oczach dokonuje sit pewien 
eksperyment o wyrainie politycznym 
charakterze. Akcja opery 
rozgrywa sit na terytorium bliżej 
nie okrełlonego państwa, 
którym władał niegdyJ prawowity 
i przez nikogo nie kWt1Stionowany kroi. 
Kiedy umierał, władzy swojej 
nie oddał żonie (Kro/owej Nocy), ani 
córce (Psminie), lecz 
przekazał w rtce Ssrastra. Człowiek 
ten, to jakby mistrz nowego 
zakonu, bractwa wtajemniczonych, 
dzisłail/CY i posttpujący 
wedle okrełlonych zasad. Ssrsstro 
marzy o stworzeniu idealnego modelu 
państwa, którego zasady byłyby 
oparte na surowo 
przestrzeganym prawie, na rozumie 
i poszanowaniu godnołci 
człowieka. Koncepcja państwa 
idealnego reprezentowana przez Sara· 
stra, kojarzy sit nam 
nieodparcie z wieloma podobnymi 
utopijnymi ideami, którd 
tworzyła ludzkołć od najdawniejszych 
czasów, od antyku do stuleci 
nam współczesnych. 
Również państwo Ssrastra, przy 
wszystkich swych szlachetnych zało
żeniach jnt konstrukcj11 
utopijn11, niezwykle trudflł do rHliza
cji - by je stworzyć, trzeba 
dokonać wielu połwitceń, wyrzec sit 
wielu włsJciwych człowiekowi 
pragnień. Na drodze do urzeczywistni• 
nia tej nieosif98/nej idei btdzia 
stało przede wszystkim 
naturalne d11ienie każdego człowieka 
do wo/noki i szczfłcia, 
do osi119nitcia racji własnych, a nie 
ogólnych - państwowych. 

Przeciwieństwem parlstwa SsrBltra 
staje sit w operze Mozarta 
parlstwo Królowej Nocy - jest to col 
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w rodzaju ancien regime, 
struktura feudalna, w której nierów
nołć między ludtmi jest 
naturalnym, założonym niejako z góry 
porz11dkiem rzeczy. Król jest 
po to, by panować, ministrowie - by 
rz11dzić, a lud po to - by 
ciężko pracować. To anachroniczny 
system, który powinien być 
zast11piony przez nowe, budowane na 
ideałach humanistycznych 
państwo. A jednak funkcjonowanie 
tego państwa jest.jak gdyby 
bardziej zgodne z naturalnym porz11d· 
kiem §wiata, i może włałnie 
dlatego np. Papageno, pomimo swej 
skromnej kondycji społecznej, 
jest człowiekiem prawdziwie szczę/li· 
wym Nie pragnie zmiany swego 
losu, nie potrafi zaakceptować idei 
Ssrastra, woli wrócić do swej 
słomianej chatki gdzie jest jednak 
człowiekiem wolnym, ŻYil/CYm w har· 
manii z prawami natury. 
Państwo Sarastra wcale nie jest tak 
idealne, jakby się na pierwszy 
rzut oka wydawało. Jest w nim kasta 
wtajemniczonych (elita władzy), 
jest lud, który ciężko pracuje na polach 
i w warsztatach, 511 też 
ciemnoskórzy niewolnicy (prawdopo
dobnie jeńcy wojenni 
lub kupieni od handlarzy żywym 
towarem) nie maj11cy -
można 511dzić - takich samych praw 
jak pozostałe warstwy. 
Sarastro okrutnie karze Monostatosa, 
mimo że jego namittnołć 
do Paminy nie jest przecież aż tak 
zbrodnicza, by usprawiedliwiła strasz· 
liw11 torturę stu kijów w pięty. 
Największ11 przeszkod11 dla planów Ss· 
rastra jest fakt, że posisdaj11c 
jedynie władzę nsdan11, nie ma do niej 
żadnych dziedzicznych praw. 
Takie włałnie dynastyczne prawa do 
władzy ma natomiast 
Królowa Nocy i jej córka Pamina, 
jednakże jako kobiety, 
w państwie opartym na męskim 
porz11dku prawnym nie mogły dziedzi· 
czyć tronu. Królowa Nocy, 
nie posiadaj11c męskiego potomka, 
postanowiła przyci11gn11ć na swój dwór 
Tarnina - autentycznego syna 
królewskiego - by ożenić go z Pamin11 
i w ten sposób odzyskać 
władzę zagarnięt11 przez Sarastra. Jak 
można przypuszczać, Sarastro 
zdawał sobie sprawę 
z niebezpieczeństw, jakie wi11zały się 
z dorastaniem Paminy i dlatego 
postanowił iii porwać od matki. Był 
to typowo męski sposób 

postępowania - racjonalne rozumowa· 
nie i szybkie, skuteczne działanie. 
Nie wiemy tylko czy Sarastro chciał 
Paminę wychować na swój 
sposób, czy też nakłonić tylko ewen· 
tuslnego kandydata do jej ręki, 
by przystał do kręgu wtajemnicza· 
nych. Ostatecznie Sarastro 
odnosi zwycięstwo: Tarnino przysłany 
przez KrólOWI/ Nocy jako 
jej Młciciel ulega szybko urokom idei 
głoszonych przez Sarastra 
i dobrowolnie poddaje się próbom, 
by móc dostać się do kręgu 
wtajemniczonych. Pozyskujl#(: Tarnina 
i Paminę, Sarastro zdobywa 
jednocrełnie wszelkie podstawy dla 
uwierzytelnienia swej władzy. 
Naczelnym pomysłem inscenizacyjnym 
przedstawienia jest próba 
stworzenia pewnej symbolicznej 
scenerii";' która w czytelny 
sposób sugerowałaby owo d11żenie do 
doskonałofci ożywiaj11ce państwo 
Sarastra. Nie cytujemy tu 
w sposób dosłowny symboliki 
masońskiej, choć 
wprowadzony element plastyczny w 
postaci szełcianu ma z pewnołci11 
podobn11 funkcję. Ten idealny sze§cian, 
emanuil/CY wewnętrznym 
Jwiatłem, w przetworzonej formie 
obecny jest w trakcie całej 
opery. Jest on nie tylko brył11 geome
tryczn11 o kształcie 
matematyczno-magicznym; to przede 
wszystkim symbol tworzenia, 
wyidealizowana bryła materiału, 

z której buduje się now11 rzeczywistołć. 
Inne elementy scenograficzne 
511 również wyidealizowane, ascetyczne, 
oczyszczone z realnych detali, 
podniesione do rangi symbolu. Padło· 
ga, jednolita lustrzana płyta 
- to Ziemia. Rozmalowany hory· 
;ront jakby wyjęty z wielkich 
barokowych obrazów- to Niebo. 
Ludzie chodz11, snuj11 się, 
bł11dz11 w tej przestrzeni między 
Ziemią, w głębi której 
kłębili się moce piekielne i Niebem 
- siedliskiem wszelakiego dobra. 
Czarodziejski flet nie był 
realizowany w Warszawie od bardzo 
dawna, dlatego też 
chciałbym pokazać to dzieło 
w kształcie maksymalnie wiernym 
wobec muzyki i libretta, 
nie rezygnuil/C jednak z prawa do 
przekazania widzowi 
moich własnych przemył/eń i odczuć, 

jakie wzbudza we mnie 
genialna partytura Mozarta. 

LACOADAMIK 



Bohdan Pociej 

Pot~~ cza ."e'stwo 

Moza 

Okoliczności powstania przedostatnie· 
go z wielkich dzieł Mozarta są 
dobrze znąne; nie ma w nich nic tajem· 
niczego - w przeciwieństwie do 
Requiem owianego posępną legendą. 
Zamówienie wiedeńskiego 
Volkstheater, którego dyrektorem był 
Schikaneder (autor libretta opery); 
zwyczajne u Mozarta, a dla nas 
zdumiewające niezwykle szybkie tern· 
po pracy; premiera jeszcze za 
życia kompozytora, jednak na dwa 
miesiące przed śmiercią. I pośmiertny 
triumf dzieła, trwający 
nieprzerwanie do dziś; nic nie wskazu
je na to, żeby czarodziejska siła 
oddziaływania ostatniej opery 
Mozarta miała kiedyś osłabnąć. I leż 
kolejnych pokoleń miłośników 
muzyki, teatru i opery wychowało się 
na Czarodziejskim flecie - w jakże 
różnych czasach i w jak radykalnie 
zmienianych gustach, upodobaniach, 
stylach. 
Geniusz Mozarta urzeczywistnia się 
najbardziej w formie opery, 
można więc powiedzieć, że całą jego 
twórczość prawdziwie koronują 
dwa arcydzieła : Don Giovanni ( 1787) 

i Czarodziejski flet. One też 
ugruntowały wielkość Mozarta 
jako dramat1.1rga muzyki w świado
mości romantyków; one najsilniej 
oddziałały na romantyczną 
wyobraźnię, inspirowały teatr roman· 
tyczny w muzyce. 
Don Giovanni i Flet wskazują na dwa 
główne źródła stylu, z których 
wywodzi się sztuka operowa Mozarta: 
operę włoską i niemiecki Sing-
spiel; Don Giovanni pisany był do 
tekstu włoskiego, Czarodziejski 
flet do tekstu niemieckiego. 
Przy całej wspólnocie Mozartowskie· 
go stylu są tu zauważalne 
różnice : głównie w charakterze 
melodyki i narracji muzycznej. 
Przyjrzyjmy się teraz trzem 
płaszczyznom czarodziejstwa ostatniej 
opery Mozarta. 

1. Czarodziejstwo baśni 

Jesteśmy na poziomie czystego słowa 
(tekstu). Libretto Czarodziejskiego 
fletu przedstawia na pierwszy rzut oka 
typową komedię, pełną zabawnych 
sytuacji, z licznymi momentami 

i 

farsy, burleski, błazenady; po prostu 
opera komiczna w stylu 
niemi@ckim. libretto Schikanedera 
samo w sobie nie przedstawia 
zapewne wysokich wartości literacko· 
-dramatycznych (teatralnych), nie 
dorównuje w każdym razie dwóm naj· 
lepszym librettom oper Mozarta 
sporządzonym przez Lorenza da Ponte: 
Wesele Figara i Don Giovanni. 
Słuszna więc jest tu opinia niemieckie· 
go filozofa-hermeneuty Hansa 
Georga Gadamera, który pisze: „Kan· 
wą opery Mozarta jest libretto 
pióra Schikanedera, dramaturga raczej 
miernego. Libretto to spotykało -
się w późniejszych czasach 
z najsurowszą krytyką i gdyby nie 
opromienił go geniusz muzyki Mozarta 
nigdy nie ściągnęłoby na siebie 
uwagi. W istocie jest to ramota, łączą· 
ca co bardziej efektowne motywy 
z tradycji opery fantastycznej, zlepek 
wątków najrozmaitszego pocho· 
dzenia i wydawałoby się, że nie warto 
w ogóle zastanawiać się nad jego 
samoistnym sensem. Mozart 
wszelako dopatrzył się w tekście 
Schikanedera sensu i wypełnił go 
całym bogactwem swej muzycznej in· 
wencji, nadając momentom 
nienawiści i miłości, strachu i odwagi, 
instynktu i ducha, szlachetności 
i komizmu kształt pieśni nad pieśniami 
człowieczeństwa. Było to oryginal· 
ne dzieło Mozarta." 
Ostatnia opera Mozarta porywa nas 
i uwodzi swoją muzyką, to oczywiste. 
Jednak czarodziejstwo zaczyna 
się już na poziomie słowa - fabuły. 

Libretto Schikanedera, szpiko· 
wane symboliką wolnomularską, wy
wodzi się z baśni, poetyki 
baśniowej, zakorzenionej w wyobraźni 
ludu. A dziedzina to nie znająca 
granic czasowych ani przestrzennych, 
gdzie pewne wątki, motywy, 
tematy, zrodzone przed wiekami, 

żyją stale, wędrując przez różne kręgi 
kultury. Tę bajkę, tkwiącą 
u podłoża opery (której tytuł zresztą 
nie oddaje sedna treści, a wskazuje 
tylko na wątek pomocniczy, 
narzędzie akcji), można wcale zgrab· 
nie, sposobem baśniowej 
narracji, opowiedzieć, jak to uczynił 
niegdyś w albumiku do edycji 
płytowej „Eterny" Gotz Friedrich 
(dziś sławny reżyser dramatów Wagne
rowskich) . Fabuła baśniowa 
umiejętnie pOdana eksponuje główne 
postacie, wyostrza ich cechy 
charakterystyczne, schematyzuje 
i „strukturalizuje" akcję: szlachetny 
król i samolubńa a pyszna, 
podstępna, „o zimnym sercu" królowa; 
przyjaciel króla dobry mag; 
kapłan wiedzy tajemnej Sarastro. 
Młodzi - „następcy tronu" - księż

niczka Pamina (córka Króla 
i Królowej) i książę Tarnino, syn 
władcy sąsiedniego królestwa. Aura 
baśniowej fantastyki i jej 
elementy : zwierzęta i fantastyczne 
stwory - baśniowa natura ; 
czarodziejskie magiczne przedmioty: 
flet, dzwoneczki (Glockenspiel). 
Magia i zaklinania, walka dobrych 
i złych mocy. Węzły dramatyczne i 
baśniowe perypetie zmi erzające 

do pomyślnego rozwiązania. 
Każda dobra inscenizacja Czarodziej
skiego fletu w projektowanych 
kostiumach i dekoracjach w sposób 
naturalny wynika wprost z owej 
fantastyki, z baśniowej aury. 

2. Czarodziejstwo symboliki 
(słowo i obraz) 

Ze wszystkich oper Mozarta ta właśnie 
doczekała się największej ilości 

studiów i rozpraw. Już zresztą głównie 
w nowszych czasach z inspiracji 



·dwóch głównych „kluczy" 
do tłumaczenia sztuki, właściwych 
naszemu stuleciu, hermeneutycznego i 
psychoanalitycznego. Natomiast 
z początku XIX wieku mamy bardzo 
cenne świadectwo ogromnej fascynacji 
dziełem Mozarta: manowicie dalszy 
ciąg Czarodziejskiego fletu 
napisany przez Goethego. Pisze już tu 
cytowany H.G. Gadamer 
(w Stµdium niedokończonych utworów 
Goethego; po polsku w: Rozum, 
słowo, dzieje, Warszawa 1979): 
„Goethe poznał Czarodziejski flet Mo
zarta w 1795 roku i pod wpływem 
głębokiego i trwałego wrażenia, jakie 
wywarł na nim ten utwór, 
naszkicował jego ciąg dalszy; libretto, 
dla którego na próżno szukał 
kompozytora, pozostało więc osta
tecznie nie dokończone. 
Jednakże w tej fragmentarycznej 
postaci obejmowało zwartą, niemal 
w całości opracowaną akcję. 
Ukazało się po raz pierwszy w roku 
1802, a w latach 1807-1808 zo-
stało włączone do Dzieł zebranych". 
Sama muzyka Mozarta 
z miejsca budziła najwyższy zachwyt, 
jej czarodziejstwo było 
oczywiste. Natomiast badaczy 
i interpretatorów intrygowała sprawa 
symboli, zaszyfrowanych 
w tekście słownym, sensów i znaczeń. 
Pod tym względem libretto 
Czarodziejskiego fletu, utkane z tylu 
motywów i wątków, wydawało 
się najbardziej symbolicznym w historii 
opery; pod szatą komediowej za-

. bawy kryło sensy i znaczenia głębsze. 
Szczególnie zaś musiała fascynować 
symbolika wolnomularska 
(masońska), dzisiaj już zresztą w ca
łości rozszyfrowana. Związki 
Mozarta z ówczesnym wolnomular
stwem są znane; podobnie jak 
cała historia ruchu tak popularnego 
w wyższych oświeconych i arystokra-

tycznych warstwach społeczeństw 

XVIII-wiecznej Europy. 
Pierwszą lożę masońską założono 

w 1717 roku w Londynie; a w drugiej 
połowie oświeceniowego stulecia 
do wolnomularstwa należały lub z nim 
sympatyzowały niemal wszystkie 
wybitne osobistości ze świata ówczes
nej kultury - nauki i sztuki. 
Ruch, ze swymi ideałami wolności, 
równości, braterstwa, przyjaźni 
i miłości, z pielęgnacją cnót, kształce
niem charakterów, zdawał się 
jedynym remedium na społeczne 
niedoskonałości współczesnego świata 

i ułomności człowieczej natury. 
Poprzez system lóż w różnych miastach 
Europy łączył ludzi szlachetnych 
i mądrych, czułych na prawdziwe war
tości, ponad granicami państw, 
ponad narodowościami. Był ruchem 
i związkiem niejawnym, ze 
zrozumiałych względów, skoro ideały 
przezeń głoszone mogły zagrażać 

ustalonym porządkom społecznym. 
Ale popierali go niektórzy 
bardziej światli władcy; w Austrii 
cesarz Józef li ( 1780-90) patronujący 
późnej twórczości Mozarta. 
Utajnienie wynikało też wprost z isto
ty tego rodzaju ruchu: ideały 
pielęgnowane w kręgach ludzi wybra
nych, musiały być chronione 
przed profanacją pospólstwa. A taj
ność Związku przydawała mu tylko 
atrakcyjności i tym samym 
wartości. Bogata zaś ceremonialność, 
zgodna z duchem epoki i potrze-
bami „świeckich religii" ludzi Oświe
cenia, podnosiła urok wolno
mularstwa. Nawiązywano w oprawie 
masońskich ceremonii do kultów 
Wschodu, szczególnie zaś 
upodobano sobie starożytny Egipt 
z jego bogato rozwiniętym, 
wieloelementowym życiem religijnym: 
kult Izydy i Ozyrysa, egipskie 
świątynie i misteria; kasta 

wtajemniczonych kapłanów, pielęgnu
jących wiedzę i strzegących 
jej tajemnic.„ Mozartowska baśń 
sceniczna usytuowana jest wszak w 
mitycznym Egipcie. 
Już w młodości w Salzburgu stykał 
się Mozart z ruchem wolnomularskim; 
do loży masońskiej zaś wstąpił 

· w Wiedniu w grudniu 1784 roku (mie
siąc później do związku przystał 
również Haydn). Mozart był częstym 
gościem loży; i obaj wraz z ojcem 
Leopoldem zajmowali wysokie stopnie 
w hierarchii masońskiej. 
W zebraniach wolnomularskich muzy
ka odgrywała dużą rolę; odbywały 
się koncerty, na których wykonywano 
kompozycje członków loży: 
m.in. kantaty do tekstów wolnomu
larskich; jedna z takich 
kompozycji Mozarta nosi tytuł 
Maurerfreude. W roku 1785 zaś powsta
ła orkiestrowa Maurerische 
Trauermusik (Wolnomularska muzyka 
żałobna) na śmierć braci 
Meklenburg i Esterhazy (KV 477). 
Najwspanialszą zaś i najpełniejszą mu
zykę wolnomularską przedstawia 
partytura Czarodziejskiego fletu. A że 
jest to partytura najwyższej 
muzycznej wartości, dzieło geniusza 
w szczytowej fazie aktywności 
sił twórczych, cała symbolika, cała 
treść wolnomularska dana jest tu 
pośrednio, poprzez słowa tekstu, po
przez gesty, przedmioty, obrazy, 
sytuacje sceniczne; bardziej dosłowna 
ilustracyjność dźwiękowa 

obniżałaby wartość muzyki. W tekście 
Schikanedera mówi się więc 
dużo o ideałach, symbolach i rytua
łach masońskich (wydana 
partytura zawiera bardzo obszerne 
partie mówione, dialogi; 
w realizacjach scenicznych i w nagra
niach zwykle połowę się z tego 
skreśla i pokazuje się je naocznie). Tu
taj zwłaszcza kluczową dla 

podtekstów masońskich jest scena 
pytań i odpowiedzi (Tarnino - ' 
Sprecher) w finale I aktu. A z najbar
dziej oczywistych naocznych 
symboli wolnomularskich wskażmy tu 
„płomienistą gwiazdę" oraz 
symbolikę liczb z centralną liczbą trzy 
(trzy Damy, trzej Chłopcy, trzy 
próby). Natomiast muzyka wzmacnia 
estetycznie efekty symboliczne 
przydając poetyckości dźwiękowej, 

w wyjątkowych tylko wypadkach 
ilustrując, oddając symbol 
bezpośrednio postacią dźwiękową 

(np. „trzykrotny akord" symbolizują
cy bramę Świątyni Mądrości). 
Libretto Czarodziejskiego fletu 
splecione jest z wielu wątków i różno
rodnych symbolicznych 
motywów; symbolika układa się tu 
w różne poziomy i płaszczyzny, 
budując własną hierarchię. Ostatnia 
opera Mozarta to komedia 
rozgrywająca się w ramach misterium. 
Materią zaś każdego misterium 
scenicznego są symbole. Misterium 
r'nówi językiem symbolicznym. 
Wyróżnimy trzy zachodzące na siebie 
sfery symboliki: kosmiczną, 
magiczno-sakralną, ludzką. Postacie 
opery wpisane są w odwieczną 
grę sił kosmicznych - ciał niebieskich, 
żywiołów, elementów - słońca 

i gwiazd, dnia i nocy, światła i mroku, 
ziemi, wody, ognia, powietrza. 
Biorą udział w tej grze i częściowo 
nad nią panują. Symbolika 
kosmiczna ma wyraźne odniesienie 
ludzkie; ostrze tnące tę sferę 
(jej oś) sięga etycznego rdzenia czło
wieczeństwa: dzień, światło, 

słońce (władza dobra: Sarastro) -
to dobro, mądrość, sprawiedliwość, 
miłość; noc, ciemność 
(zła władza: Królowa Nocy) - to zło, 
podstęp, pycha, intryga, zawiść. 
Najgłębsza treść i esencjalne 
znaczenie Czarodziejskiego fletu spro
wadza się więc do odwiecznej 



rozgrywki między mocą dobra a siła· 

mi zła w aspekcie magiczno

·sakralnym. 

Głównym ośrodkiem dobra i zarazem 

centrum sztuki jest świątynia 

Mądrości - Królestwo Sarastra; świą

tynia a więc przestrzeń 

sakralna, miejsce uświęcone. Złe, 

ciemne siły Nocy nie są 

w stanie zniszczyć królestwa słońca, 

mogą jedynie próbować różnych 

podstępów. Podobny układ 

sił w aurze napięć między sacrum a 

profanum będziemy mieli 

za lat kilkadziesiąt 

w Wagnerowskim „misterium sce

nicznym" - Parsifalu. 
\ 

Trzeci, najbardziej ludzki, krąg symbo

liki dotyczy prób, oczyszczeń 

i wtajemniczeń jakie przechodzą mło· 

dzi bohaterowie. Próby milczenia, 

cierpliwości, stałości, odwagi ; próby 

„ognia i wody" mają wykazać 

rzeczywistą wartość ludzkich 

dusz i charakterów. 

3. Czarodziejstwo muzyki - muzyka 

wchłania słowo i obraz, znosi je 

Fabuła baśniowa, akcja komediowa, 

zabawy, błazenady i głębsze 

treści, symbolika masońska, ramy i tło 

misterium, całe to bogactwo 

treści i obrazu okazuje się jedynie kan· 

wą i przygotowaniem dla 

arcydzieła muzyki. Oddziaływanie 

Czarodziejskiego fletu jest 

w najczystszy sposób muzyczne - i ja

ko takie nie da się ono nigdy do 

końca ująć w słowa, zwerbalizować. 

Wszelkie treści, znaczenia 

i symbole, jakich dopatrzono się 

w tekście słownym opery 

i jakie opisano, są tu aksjologicznie 

niesamodzielne; ożywają 

prawdziwie i nabierają wartości 

jedynie dzięki muzyce. 

Dlatego skupimy teraz uwagę na 

muzycznej stronie Czarodziejskiego 

fletu i spróbujemy opisać jej 

cechy najważniejsze. 

Sublimacja stylu 

Dzieło ostatniego roku życia przedsta· 

wia tu szczególnego rodzaju 

syntezę doświadczeń twórczych. 

Cechy stylu osobistego sublimują się 

a wrodzona Mozartowi doskonałość 

sięga tu absolutnych szczyt~w. 

Muzyka Czarodziejskiego fletu - arie, 

duety, ansamble - urzeka 

wdziękiem, porywa radością, poi sło· 

dyczą, nasyca różnymi 

odcieniami piękna. A wszystkie te 

cechy, jakości i powaby zmysłowo-u· 

czuciowe zdają się skrywać tę 

jedną właściwość najbardziej rdzenną, 

będącą warunkiem niezbędnym 

kompozycyjnej doskonałości: miano· 

wicie ścisłość postępowania 

kompozytorskiego. Najbardziej oczy

wistym przykładem tej ścisłości 

jest już Uwertura: substancjalnie poli· 

foniczna (kształtowana 

wewnętrznie według zasady fugi), 

w doskonałych proporcjach formy so· 

natowej, rozwinięta z jednego 

krótkiego, perkusyjno-obiegnikowego 

motywu, który jest obecny niemal 

w każdym takcie allegra 

(podobnie jak w najbardziej ścisłych 

i gęstych fugach Bacha). 

Z podobną zresztą, choć mniej jawną, 

precyzją i ścisłością komponowane 

są wszystkie „numery" Czarodziejskie

go fletu . Uderza też ich 

niezwyczajna zwięzłość, kondensacja 

myśli muzycznych, „esencjalizm"; 

żadnych tu konwencjonalnych 

powtórzeń (typu tradycyjnej arii da 

capo) . Czas muzyki, współgrający 

z czasem kwestii mówionych i wobec 

nich nadrzędny, nie wydłuża 

akcji czasu scenicznego, ale przeciw· 

nie ją dynamizuje, przyspiesza: 

bieg wydarzeń w duecie, tercecie, 

kwintecie jest szybszy, lżejszy i o wie-

' 
le bardziej atrakcyjny niż 

analogiczne akcje rozgrywane w sło · 

wnych tylko dialogach. 

Gra barw 

Czarodziejski flet jest najbardziej bo

daj kolorystyczną z partytur 

operowych Mozarta. Na pełną orkie· 

strę składają się tu (prócz kano

nicznego kwintetu smyczkowego): 

2 flety, 2 oboje, 2 klarnety, 2 fagoty, 

2 rogi, 2 trąbki, 3 puzony, kotły ; 

ponadto rożki basetowe 

(corni di basetti), flet piccolo, dzwo

neczki. Można by powiedzieć, iż 

· przehogate doświadczenia i odkrycia 

Mozarta z zakresu dźwiękowej 

kolorystyki (a jest on pierwszym 

mistrzem i prekursorem nowoczesnego 

efektu barwy w muzyce), 

obecne w jego licznych partyturach 

orkiestrowych, kameralnych, 

operowych, tutaj właśnie dochodzą do 

najpełniejszej syntezy. A do takiego 

pobudzenia, uruchomienia i rozwinię 

cia inwencji kolorystycznej 

kompozytora wprost prowokowało 

libretto opery swoją wschodnią 

baśniowością, bujną fantastyką, wielo· 

elementowością, różnorodną 

symboliką. Właściwie przez insceniza

torów odczytany Czarodziejski 

flet jest widowiskiem bajecznie koloro

wym (aczkolwiek cał.a ta 

wielobarwność winna być zorganizo

wana według nadrzędnego 

planu symboliki) . Wielobarwność 

libretta pobudzała zapewne wyobraź· 

nię kompozytora; natomiast 

dziś, przy realizacjach opery kierunek 

impulsu inspiracji musi być 

odwrotny: w dźwiękowej wielobarw

ności partytury należy szukać 

pierwszego klucza do inscenizacji. 

Każdy niemal„numer" opery, 

każda aria, każdy ansambl (scena ze

społowa) odznacza się odrębnym 

kolorytem instrumentalnym, 

właściwą sobie koncepcją instrumen

tacji: tu wyodrębniają się dęte 

drewniane w jakichś szczególnie pięk

nych, pastelowych układach, 

grach polifonicznych; ówdzie ekspono

wane rogi przydają muzyce wigoru; 

gdzie indziej jeszcze akordowo 

traktowana „blacha" wraz z „drze

wem" potęguje nastrój dostojny 

i odświętny, sakralna-misteryjny. Sto

suje Mozart i rozwija szeroko 

sposoby dźwiękowej charakterystyki 

instrumentalnej: postaci, miejsc, 

przedmiotów, sytuacji, momentów 

zabawnych, komicznych, wesołych 

(wówczas mamy Mozartowskie 

gry i zabawy instrumentalne), ale 

i dramatycznych i wzniosłych, a nade 

wszystko - lirycznych. 

Czuły dialog klarnetów, fagotów i ro

gów ze smyczkami towarzyszy 

pierwszej miłosnej „zakochanej" arii 

Tarnina; flet i dzwoneczki 

(Glockenspiel) odstraszają, zaklinają 

nieprzyjazne moce. Potrójny 

akord, symbolizujący wejście do świąty

ni Mądrości, instrumentowany 

jest przez 2 flety, 2 oboje, 2 corni di 

bassetto (instrument szczególnie 

ulubiony w ceremoniach masońskich), 

2 fagoty, 2 rogi, 2 trąbki, 3 puzony 

(altowy, tenorowy i basowy). 

Królowa Nocy charakteryzowana jest 

przez ciemny koloryt (dęte 

drewniane ze smyczkami) z rozbłysku

jącymi biegnikami i „zimną" 

wirtuozowską figuracją towarzyszącą 

wokalnej koloraturze. 

W ansamblach zwłaszcza na szeroką 

skalę rozwinięta jest sztuka 

dialogu wewnątrzorkiestrowego 

i koncertowania instrumentów dętych 

- kunszt, w którym Mozart jest 

mistrzem niedoścignionym -

głosy wokalne i partie instrutefentalne 

traktowane są tutaj równorzędnie. 



Sztuka ansamblu 

Począwszy od Uprowadzenia z seraju 
ansamble, czyli tercety, kwartety, 
kwintety, sekstety, stają się 
głównymi ogniskami kunsztu operowe
go Mozarta, ośrodkami najbardziej 
intensywnej, bogatej w wydarzenia 
akcji muzycznej . Tu skupiają się 
najświetniejsze pomysły melodyczne 
- motywiczne i tematyczne -
harmoniczne, polifoniczne (kontra
punktyczne), kolorystyczne, 
a inwencja rozwijania i kompozycji 
(wyobraźnia formalna) sięga 
nieprzekraczalnych szczytów. Nikt 
jeszcze w dziejach opery 
przed Mozartem nie komponował tak 
genialnych i tak pulsujących 
życiem scen zbiorowych; i nikt go też 
później w tym zakresie nie 
przewyższył. Mozartowski geniusz tej 
sztuki, której korzenie sięgają 

madrygałów Monteverdiego, z dwóch 
zdaje się zasilany źródeł : 

pierwsze to wyobraźnia czysto kom
pozytorska i nadludzka wprost 
zdolność zakomponowywania prze
strzeni muzycznej, myślenia 
partyturą; drugie to wyjątkowe, niesły

chanie silne i rozwinięte poczucie 
humoru i dowcipu twórcy, jego zmysł 
ludyczny. 
W partyturze Czarodziejskiego fletu 
dwa kwintetowe ansamble przyciągają 
szczególnie uwagę : z I aktu 
(„Hm, hm, hm" - Tarnino, Papageno, 
Trzy Damy), z aktu li 
(„Wie? lhr an diesem Schreckensort" 
- ciż sami); oraz oczywiście 
finały, wieloodcinkowe sceny zbioro
we o zmiennym składzie - od 
duetu (tutaj zwłaszcza arcydowcipny 
duet Papageny i Papagena 
z 11 aktu) poprzez tercet, kwintet, sek
stet, "do scen chóralnych 
o zakroju oratoryjno-monumentalnym 
(żadna inna z wielkich oper 
Mozarta nie ma tak wspaniale rozbu-

dawanych chórów). 
Mozartowski ansambl operowy ma 
charakter swoiście podwójny: 
zachwyca nas z jednej strony czysto 
muzycznie jako pełna ruchu, 
kolorowo rozigrana, kilkufazowa kom
pozycja dźwiękowa, lekka, 
przejrzysta o wysokiej wewnętrznej 

kunsztowności, o wartkim 
przebiegu, gdzie każda kolejna faza 
przynosi nowy pomysł 
(motyw - temat), nowy nastrój; gdzie 
głosy wokalne i instrumentalne 
nieustannie między sobą dialogują. 

I to muzyczne doznanie 
(w którym znajomość tekstu słowne

go nie jest wcale konieczna) 
może nam wystarczyć . Ale też, 
skoro znamy tekst, skoro wiemy o 
czym się śpiewa i co się na 
scenie dzieje, możemy wzbogacić na
sze przeżycie i o ten drugi aspekt 
dramaturgiczno-komediowy w najlep

szym sensie. Jakże nas wówczas 
na przykład bawi sytuacja młodych 

bohaterów, księcia Tarnina 
i ptasznika Papagena, których trzy 
Damy wyprawiają do królestwa 
„złego" Sarastra, zaopatrując w czaro

dziejskie instrumenty - flet 

i dzwoneczki. 

Romantyczny idiom 

Z ostatnich oper Mozarta zwłaszcza 
Don Giovanni uchodzi za dzieło 
wieszczące romantyzm (jeżeli wręqz nie 
za pierwszą operę romantyczną). 
W tym samym, jeśli nie większym 
stopniu (choć w innym sensie) roman

tycznym może być nazwany 
Czarodziejski flet. 
Niezwykła jest radość estetyczna jaką 
obdarza nas muzyka tej opery; 
z uwagi na intensywność i jasność 

doznania należałoby to 
nazwać szczęściem. Ale jak opisać 
tutaj ową siłę, czarodziejską \ 



moc muzyki? Działa ona poprzez naj
wyższy kunszt - geniusz 
kompozycji; i skupia się w inwencji 
pomysłów (tematów) oraz zdolności 
kształtowania, ale jej źródła 
tkwią gdzieś głębiej jeszcze, w czymś, 
co tylko w przybliżeniu może być 
określone przez słowo. 
Nazwijmy to romantycznym idiomem 
muzyki Mozarta. 
Otóż Mozart w swoim sposobie stwa· 
rzania i kształtowania samej 
substancji dźwiękowej jest niewątpli
wie pierwszym wielkim 
romantykiem; a obszar muzyki 
w rdzennym i substancjalnym sensie 
romantycznej, czyli przenikniętej 
romantycznym idiomem, rozciąga się 
od Mozarta po Mahlera (chodzi tu 
naturalnie o panowanie 
w muzyce tego romantycznego idio· 
mu, gdyż i po roku 1911 nie 
umiera on bynajmniej dla twórczości 
kompozytorskiej, traci tylko 
panowanie i pędzi żywot marginalny, 
przejawiając się sporadycznie 
i często epigońsko). 
Cóż to jednak takiego ten idiom? 
Składa się nań szczególny zespół cech 
określających muzykę w jej 
konsystencji, temperaturze, ruchu, 
barwie i w konsekwencji ekspresji . Cho· 
dzi tu więc o szczególną 
miękkość i niuansowość melodyczno
·brzmieniowo-harmoniczną; 

o szczególne ciepło wewnętrzne czy 
temperaturę muzyki; o jej tok - ruch 
- puls, który zdaje się wprost 
wynikać z naturalnego ruchu życia 
ludzkiego (w szerokim, całościowym, 
duchowo-cielesnym sensie), 
z ludzkiego pulsu, ruchu-chodu, bicia 
serca, falowania uczuć 
i namiętności; ale także, równorzędnie, 
z ruchu, lotności i pracy myśli. 
Tak więc możemy powiedzieć, ie 
idiom romantyczny w muzyce znaczy 
może po prostu, że muzyka jest 

tu przeniknięta całym człowiekiem, 
istotą duchowo-cielesną, 

czujące-myślącą. Czarodziejstwo zaś 
muzyki polega na tym, że 
sublimuje ona (estetyzuje) wszystkie 
te „czucia i myśli", cały ów 
ludzki pierwiastek. 
Romantyczny idiom jest uderzający 
w późnym stylu Mozarta, i to we 
wszystkich zasadniczo gatunkach mu
zyki: fortepianowej, kameralnej, 
symfonicznej, w pieśniach i, najpełniej 
może, w operach. W Czarodziejskim 
flecie zaś mamy największy 
rozkwit, największą intensywność 
i kondensację tego romantycznego idio· 
mu. Tak, że mówić możemy 
często o wspaniałym romantycznym 
prekursorstwie muzyki tej 
opery. Chcąc dalej opisywać i bliżej 
charakteryzować romantyczny 
idiom w muzyce popadniemy nie
uchronnie w pustosłowie. 
Niepodobna zrozumieć tej jakości mu
zyki, jeśli się nią nie zostało 
przenikniętym. Wskażmy tylko jeszcze 
na charakterystyczny moment 
romantycznego prekursorstwa. 
Muzyka Czarodziejskiego fletu w 
swych formach zasadniczych 
(arie, ansamble, chóry), zakorzeniona 
niewątpliwie w tradycjach 
i konwencjach gatunków operowo· 
-oratoryjnych, przedstawia 
sobą bardzo szeroki i bogaty 
wachlarz odcieni emocjonalnych, 
jakości ekspresji, niuansów 
stylu : zabawę, humor, komizm 
i radość, szczęście i błogość, czułość 
miłosną i miłosną tęsknotę 
oraz smutek, namiętność, wzburzenie 
i gniew, patos i wzniosłość. 
Te wszystkie jakości - których nazwy 
odnoszą się do barokowej jeszcze 
skali afektów, figur retorycznych „zna· 
czących" stany emocjonalne -
tutaj znoszą już zdecydowanie dawne 
konwencje, tworzą nowy, świeży, 

romantyczny, niekonwencjonalny ję
zyk, mowę uczuć, z owym 
uczuciowym gorącym centrum jakie 
stanowi uczucie miłości. Widać 
to najwyraźniej w melodii i toku uczu
ciowych arii: Tarnina i Paminy 
oraz w pierwszej arii Królowej Nocy. 
Mamy tam w postaci zwięzłej 
i doskonałej całą już jakby roman
tyczną psychologię, także 

logikę uczuć, w zmienności nastrojów, 

w intensywności emocji, której 
głównym obszarem rozwoju stanie się 
za lat niespełna trzydzieści pieśń 
romantyczna. I właśnie to 
prekursorstwo pieśni romantycznej, 
Schubertowskiej głównie, jest w ariach 
Mozarta najbardziej uderzające. 

Bohdan Pociej 

Sceny z Czarodziejskiego fletu Mozarta; grawiura J. H. Ramberga z almanachu Orphea; 1826 r. 
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... A co byś tak, Sokratesie powiedział 
na swoją obronę, gdyby ci ktoś 
zarzucił, że jakoś nie bardzo są u cie
bie szczęśliwi ci ludzie( ... ). 
Bo tak naprawdę, to państwo należy 
do nich, a oni z tego państwa· 
żadnego dobra nie poliżą, jak to inni, 
co to sobie dobra ziemskie 
kupują i stawiają pałace, piękne i 
wielkie, i odpowiednie do 
nich sobie sprawiają urządzenia, 
i ofiary bogom składają indywidual
nie, i gości przyjmują i to też, 
o czym przed chwilą mówiłeś: mają 
złoto i srebro, i wszystko, co, 
wiadomo, powinni mieć ludzie, 
którzy mają być szczęśliwi. Tylko po 
prostu powiedzieć by mógł ktoś, 
wyglądają na wojsko zaciężne : siedzą 

w tym mieście i nic, tylko straż 
pełnią. 

( ... ) - Tym samym szlakiem - odpo
wiedziałem - jeżeli będziemy 

szli, to znajdziemy, zdaje się, co nam 
wypadnie powiedzieć. Powiemy, 
że nic by w tym nie było dziwnego, 
jeżeli oni nawet i w tym sposobie 
największe szczęście znajdują, 

ale myśmy nie to mieli na oku zakła
dając państwo, żeby u nas jakaś 
jedna grupa ludzi była osobliwie 
szczęśliwa, tylko żeby szczęśliwe by· 
ło, ile możności, całe państwo. 
Bośmy sądzili, że w takim państwie 
najłatwiej znajdziemy sprawiedliwość, 
a w najgorzęj zorganizowanym -
niesprawiedliwość, i dopiero jak się 
takim państwom przyjrzymy, 
potrafimy sQbie wyrobić sąd o tym, 
czego od dawna szukamy. Więc 
teraz robimy model państwa szczęśli· 
wego tak, jak to rozumiemy -
nie bierzemy jednej części z osobna 
i nie zakładamy w państwie 
jakiejś nielicznej grupy ludzi szczęśli· 
wych, tylko mamy całe państwo 
na oku. Więc to tak, jakbyśmy tutaj 
posągi kolorowali, a ktoś by 

przyszedł i robił nam zarzuty mó
wiąc, że na to co jest najpiękniej· 
szew żywej istocie, nie kładziemy 
farb najpiękniejszych - bo 
przecież oczy to część najpiękniejsza, 
a nie są pomalowane purpurą, 
tylko czarnym kolorem - to nasza 
obrona byłaby chyba w sam 
raz, gdybyśmy mu powiedzieli: Czło
wieku dziwny, nie sądź, że 
powinniśmy piękne oczy tak malo· 
wać, żeby nawet nie wyglądały 
na oczy, a podobnie inne części, tylko 
na to popatrz, czy dając każdej 
części kolor właściwy robimy całość 
piękną . 

PLATONA PAŃSTWO (fragment) 

tłumaczenie W. Witwicki 



Hans-Georg Gadamer 
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człowieczehstwa 

Kanwą opery Mozarta jest libretto 
pióra Schikanedera, dramaturga raczej 
miernego. Libretto to spotykało 
się w późniejszych czasach z najsurow

szą krytyką i gdyby nie opromienił 

go geniusz muzyki Mozarta, 
nigdy nie ściągnęłoby na siebie uwagi. 

W istocie jest to ramota, łącząca 
co bardziej efektowne motywy z tra
dycji opery fantastycznej, 
zlepek wątków najrozmaitszego po
chodzenia i wydawałoby się, 
że nie warto w ogóle zastanawiać się 

nad jego samoistnym sensem. 
Mozart -.;vszelako dopatrzył się w 
tekście Schikanedera sensu i wypełnił 

go całym bogactwem swej 
muzycznej inwencji, nadając momen· 
tom nienawiści i miłości, strachu 
i odwagi, instynktu i ducha, szlachet· 
ności i komizmu kształt pieśni 

nad pieśniami człowieczeństwa. Było 
to oryginalne dzieło Mozarta. 
Ale i Goethe zdołał wydobyć z libretta 
własny, głębszy sens. Daje temu 
wyraz, mówiąc, iż należy ufać, że wta· 
jemniczeni potrafią rozpoznać 
głębszy sens tego utworu. Wskazówkę 
tę próbowano interpretować 

biorąc za punkt wyjścia niewątpliwe 
znaczenie, jakie w operze Mozarta 
i w libretcie Schikanedera ma wolno· 
mularstwo. Skoro Goethe mówi 
o „wtajemniczonych", przemawia jako 
mason i rozpoznaje w operze jej 
ukryte ostrze polityczne, krytykę ob

skuranckiej atmosfery życia 
kulturalnego w monarchii habsburskiej 

owych czasów, lub zgoła 
uzasadnienie idealnego sensu wolno
mularstwa. Więcej - w Królowej 
Nocy rozpoznawano cesarzową Marię Te

resę, a w Tarninie - młodego 

króla, na którym skupiały się nadzie
je austriackich liberałów. 
Oczywiście, despotyczne dławienie 
wolności słowa - jakie 
faktycznie cechowało ówczesne rządy 
habsburskie - niejednokrotnie 
czyni teatr, zupełnie nieoczekiwanie, 

politycznym forum, zaś 
ciśnienie, jakie wytwarza tama położo

na myślom przez cenzurę, 
wyrabia u publiczności swoistą spo

strzegawczość i gotowość do 
nieprzewidzianych reakcji. Trudno 

więc całkowicie zaprzeczyć, że 

pochwała prześladowanych politycz-

nie masonów nadaje operze 
charakter polityczny i że na przykład 
końcowym słowom Sarastra : 

Promienie słońca przepędzą noc 
Zniszczą podstępem zdobytą 

władzę obłudników 

można przypisać wymowę polityczną. 

Ale wobec całej treści utworu 
wydaje się mało prawdopodobne, by 
Schikaneder przykładał do 
tego rodzaju efektów szczególną wagę . 

W takim wypadku po cóż bowiem 
wkładałby w usta Królowej 
Nocy zwrot nie do pogodzenia z poli
tyczną interpretacją: 

Pobożnisiów wytępić z ziemi 
Żarem ognia i potęgą miecza. 

Zwolennicy wolnomularskiej interpre
tacji Czarodziejskiego fletu nie 
wykładają utworu, ale raczej wkładają 

weń treści całkowicie mu obce. 
Głębszy sens zjawisk, jaki rozpoznał 
w operze Goethe, nie da się 
sprowadzić do wąskiego sensu 
politycznego pamfletu czy politycznej 

apologii wolnomularstwa. 
Właściwym tematem libretta, a także 
podstawą idei wolnomularstwa, 
jest raczej motyw bardziej ogólny, 
mianowicie prawdziwe 
oświecenie, zwycięstwo światła nad 
mrokami nocy. (. .. ) Na czym 
polega szczególny sposób przedstawie

nia walki dobra i zła, światła 
i nocy w libretcie Schikanedera? Czy 
doprawdy wolno mówić 
o jednolitym sensie tego libretta, 
pełnego stosowanych ze szczególnym 
upodobaniem powierzchownych 
efektów? Zakładamy, że akcja opery 
jest powszechnie znana : ów 
bajeczny początek, kiedy to Tarnino, 
młody chłopiec, który uciekł 
z domu, uwolniony od prześladującego 
go węża dostaje się do kręgu 
Królowej Nocy, ta zaś pokazuje mu 
portret swojej pięknej córki 
i wysyła z poleceniem wyzwolenia 

jej z rąk zbójcy Sarastra. 

Potem cały obraz nieoczekiwanie 
zmienia się i gmatwa. Gdy 

Tarnino przybywa do królestwa złego 
zbójcy, wszystko wywraca się 
na opak. Sarastro nie jest złośliwym 
gwałtownikiem, ale człowiekiem 
szlachetnym, który z rozmysłem 
świadczącym o głębokiej mądrości, 
wykradł Królowej Nocy córkę . 

Teraz udziela tej mądrości - kultywo
wanej w związku kapłanów -
młodemu królewiczowi Tarninowi, 
pouczając go i wystawiając na 
próby. Bajeczna akcja opery pozwala 
parze przemocą rozdzielonych 
kochanków - komicznie skontrasto· 
wanej przez postaci Papagena 
i Papageny - zwycięsko przejść 

wszystkie próby i kończy się szczęśli
wym połączeniem. 
Genetyczna i krytyczna analiza 
tekstu dawno już wyjaśniła nam przy
czynę dziwnego przewartościowa-
nia zachodzącego pomiędzy 
początkiem a dalszym ciągiem akcji: 
z czysto zewnętrznych 
względów teatralnych Schikaneder 
począwszy od drugiego 
aktu zmienił całkowicie pierwotny 
projekt, oparł się na innym 

źródle, tak iż cała początkowa kon
strukcja akcji i charakterów 

upadła. Wroga moc Sarastra przybie
ra głębokie znaczenie 
symbolicznego związku; poszkodowa
na, szukająca sprawiedliwości 
matka staje się zasadą mrocznej potęgi 
i zaciekłą prześladowczynią 
kręgu Sarastra, reprezentującego dobrą 
zasadę i światło. Zmiana ta byłaby 
zatem czymś zewnętrznym 

wobec tekstu libretta, a literackich jej 
źródeł należałoby szukać 

w starej i dawno zapomnianej powieści 
abbe Terrassona Sethos. Nowsze 
badania wykazały, że z tej właśnie, 
nasyconej tradycją 



hellenistyczną powieści pochodzi 

egipski koloryt opery i w szczególności 

religijny rytuał wtajemniczenia 

w misteria Izydy i Ozyrysa. Otóż w 

świetle tych religijnych 

odniesień nasuwa się pytanie, czy 

„przełom" w akcji Czarodziejskiego 

fletu ma rzeczywiście czysto 

zewnętrzny charakter, czy też jest 

śladem połączenia różnych 

projektów. Inicjacja do tajnego kultu 

polega często na tym, że to, co 

obce i złe, z niespodziewaną oczywi

stością jawi się wtajemniczonemu 

jako zasada nowej i wyższej 

prawdy ; taka forma inicjacji należy od 

dawna (obecna jest już w kulcie 

Dionizosa) do topiki „nawrócenia" . 

apewne, t rudno osądzić, czy 

Schikaneder zdawał sobie z tego spra

wę. Ale w ogóle nie należy chyba 

odnosić dzieła sztuki, odbieranego w 

doświadczeniu jako jedność -

a tak dzieje się w przypadku 

Czarodziejskiego fletu dzięki kształtu

jącej sile muzyki Mozarta, która 

nie poddaje się żadnym próbom racjo

nalnego ujęcia - do świadomego 

zamysłu twórcy dzieła . Rozumny od

biorca Czarodziejskiego fletu nie 

widzi w przełomie w drugim akcie nic 

głupiego ani bezsensownego, ale 

rzeczywiście go akceptuje - i to 

wystarcza, by interpretator mógł py

tać o sens tego „przełomu", miast 

na podstawie analizy filologicznej de

monstrować jego nonsensowność. 

Ponadto można spytać, czy przełomu 

tego nie należy rozumieć tak, 

jak metamorfozy w bajkach. Metamor

foza jest dziełem czarów 

i niespodziewaną przemianą rzeczy. 

Ale nie jest całkiem dowolna. 

Nagła metamorfoza ujawnia 

pokrewieństwo przeciwieństw. Można 

więc sądzić, że przemiana 

zbójcy w mądrego wybawiciela zakła

da coś w rodzaju nawrócenia. 

Ale czy wszelkie nawrócenie nie jest 

taką przemi~ną, w której kryje 

się tajemnicza tożsamość? 

Oczywiście, ów zaczerpnięty z dziejów 

religii motyw Czarodziejskiego 

fletu nie ma w operze znaczenia religij 

nego. Warto jednak spytać, czy 

mimo to przełom w libretcie Schikane

dera nie zawiera jednak jakiegoś 

głębszego sensu, znajdującego choćby 

implicite oddźwięk u odbiorcy, 

i warto spytać, jaki to sens. Czy zmia

na stosunków między 

protagonistami, tak radykalna, że 

wszystkie charaktery obracają się na 

pozór w swoje przeciwieństwa, 

jest czysto zewnętrzna i w gruncie rze

czy bezsensowna? Matka i córka 

zostają przemocą rozłączone - a oto 

nagle sprawca gwałtu i jego 

otoczenie zaczynają odgrywać coraz 

większą rolę. Sarastro staje się 

obrońcą i egzekutorem pozytywnej, 

duchowej, świetlanej 

konieczności. Czy przełom ten, tak 

jak przedstawia go utwór, nie 

ma własnego i ważnego sensu? Prze

ciwstawność obu światów uka-

zuje teraz swoje właściwe znaczenie: 

jest to przeciwstawienie kobiecego 

świata żywiołu męskiemu 

światu duchowej konstrukcji życia. 

Czy taka zmiana wartości ma 

charakter arbitralny? Czy nie odzwier

ćiedla czegoś bardziej istotnego? 

Każda forma oderwania 

córki od matki, każde zerwanie 

naturalno-życiowych łączących je 

więzi, ma przecież w sobie 

zawsze, jak uczy życie, element bez

względności i przęmocy. Jest 

gwałtem. Wszakże właściwe powoła

nie kobiety i st~uktura 

społeczeństwa kształtowanego przez 

mężczyzn, każą godzić się z tą 

bezwzględnością zerwania i rozłąki. 

Pogodzenie takie jest warunkiem 

nowej jedności kochanków, 

() 

małżeństwa i rodziny, wprowadza 

w stworzony przez męską 

połowę ludzkości porządek spo

łeczny. Sądzę, że tak właśnie ową 

zmianę akcentów rozumie 

odbiorca opery i dzięki takiemu 

rozumieniu wydobywa się 

w pełni jednolity sens całości. 

Jeśli spróbujemy przeanalizować tekst 

Schikanedera na gruncie tej 

obserwacji, okaże się, że stałym moty

wem utworu jest z jednej strony 

ocena kobiety, a z drugiej - uwydat· 

nienie przeciwstawnych cnót 

męskich. Przypomnijmy choćby 

szczególne wymagania, stawiane Tarni· 

nowi, gdy ma on zostać 

wprowadzony do związku mężczyzn 

z kręgu Sarastra i poddany 

próbie. Trzej chłopcy pouczają go: 

Ta droga wiedzie cię do celu. 

Lecz musisz, chłopcze, zwyciężyć 

jak mężczyzna. 

Dlatego słuchaj naszej nauki: 

Bądi wytrwały, cierpliwy i milcz. 

Jednocześnie odnajdujemy w 

tekście wiele wypowiedzi o kobietach 

jako o stworzeniach 

gadatliwych i skłonnych do kłamstwa. 

Tarnino w czasie próby mówi 

sam do siebie: 
Mistrz nie bada i nie zważa na to, 

Co mówi nikczemne pospólstwo. 

zaś na dokuczania trzech dam 

odpowiada: 
Plotki to, powtarzane przez kobiety, 

Lecz wymyślane przez obłudników. 

i dalej, gdy Papageno powołuje 

się na Królową Nocy: 

To niewiasta, ma niewieści umysł. 

Zamilcz, niech ci wystarczy moje 

słowo. 

Zasadnicze przeciwieństwo między 

światem kobiecym a męskim 
uwydatnia się jeszcze wcześniej 

w ważnej scenie, gdy Królowa Nocy 

mówi córce o testamencie swego 

małżonka i powstałym na tym tle za-

targu: „Twój ojciec dobrowolnie 

przekazał wtajemniczonym siedmio

krotny krąg słoneczny. Sarastro 

nosi ten krąg na piersi. 

Kiedy chciałam o tym coś rzec, twój 

ojciec zmarszczył brwi 

i powiedział: Kobieto, nadeszła moja 

ostatnia godzina - wszystkie 

skarby, jakie były w moim wyłącz

nym posiadaniu, należą do 

ciebie i do twojej córki . A trawiący 

wszystko słoneczny 

krąg - wpadłam mu w słowo -

Przeznaczony jest dla wtajemniczo

nych - odrzekł - Sarastro 

będzie władał nim po męsku, tak jak 

to czyniłem. I dość już o tym. 

Nie staraj się przeniknąć rzeczy, które 

dla kobiecego umysłu są 

niedostępne. Twoim obowiązkiem jest 

zdać pieczę nad sobą i córką 

mądrym mężczyznom". W innym 

miejscu, gdy Pamina, wiedziona poczu

ciem obowiązku chce wrócić 

do matki , Sarastro mówi: 

Pozbawiono by cię twojego 
szczęścia 

Gdybym cię oddał w jej ręce. 

i nazywa jej matkę „ kobietą pyszną": 

Waszymi sercami musi 

kierować mężczyzna 

Gdyż w przeciwnym razie każda 

kobieta 
Schodzi z właściwej sobie drogi. 

Jest to przeciwstawność 

założona w ludzk1e1 naturze, przebra

na w kosmiczne symbole 

przeciwstawność duchowego porządku 
mężczyzn i zagrażającej mu 

żywiołowej zasady kobiecej. Mówi o 

tym świadomy rzeczy Sarastro : 

„Kobieta zadufana w swoją moc ma 

nadzieję, że mamidłami 

i przesądami porwie za sobą lud 

i zburzy naszą świątynię. Ale do tego 

nie wolno dopuścić". Kobieta 

jest w jego oczach wrogiem męskiej 

wspólnoty, o ile nie podporządkuje się 

mężczyźnie w miłości. 



Strzeżcie się kobiecych podstępów: 
To pierwszy obowiązek związku! 

Pozyskanie Tarnina dla kręgu 
wtajemniczonych oznacza, że męska 
zasada duchowości odniosła 
w nim zwycięstwo. „Ten młodzieni~ 
chce odrzucić precz osłony nocy, 
które go spowijają, i wejrzeć w świę
tość wielkiego światła". 
Pamina na swój sposób przechodzi 
podobną próbę i razem 
z Taminem dostępuje inicjacji, okaza
ła bowiem (w rozpaczliwej 
próbie samobójstwa) gotowość ofiaro
wania się miłości: 

Dwóch serc, które płoną miłością, 
Człowiek nie jest władny 
rozłączyć, 

Daremne wysiłki wrogów, 
Sami bogowie sprawują nad nimi 
pieczę. 

Akcję określa tedy przeciwstawność 
dwóch światów - kobiecego 
i męskiego, żywiołu i ducha, porządku 
natury i ładu państwowego -
przeciwstawność, która przebiera się 
w kosmiczne symbole 
zaczerpnięte z dawnych wyobrażeń 
astroreligijnych: nocny symbol 
księżyca (Królowa Nocy przedstawio
na jest z sierpem na głowie) 
i symbol słońca (Sarastro jako przed
stawiciel jasności nosi na piersi 
słoneczny krąg) . Wymagania, jakie 
stawia się Tarninowi, gdy ma 
wstąpić do kręgu wtajemniczonych, 
dotyczą w szczególności 
milczenia. Przypomnijmy te zachwy
cające sceny opery, kiedy to 
Tarnino, komicznie kontrastujący 
z gadatliwym Papagenem, 
wytrwale przestrzega obowiązku mil
czenia i, mimo że Pamina błaga 
go o jedno choćby słowo miłości -
jest to doprawy scena pełna 
okrutnej bezwzględności - okazuje 
nieugiętą siłę woli i w ten 
sposób czyni zadość nakazom związku. 

Ujawnia się tu coś z istoty 
mężczyzn, wymóg będący podstawą 
świata mężczyzn, a zatem 
i podstawą określanego przez 
mężczyzn ładu państwowego i spo
łecznego. Zachowanie 
nieprzeniknionego milczenia nie jest 
tu obowiązkiem religijnym 
kogoś, kto ma zostać adeptem tajnego 
kultu, lecz staje się bezpośrednio 
symbolem przynależności do ponad· 
osobowego, zobowiązującego 
porządku, przed którym ustąpić musi 
żywiołowa zasada istnienia, 
mająca przecież władzę również nad 
mężczyzną. 

Nie są to interpretacje naoiągane. 
W tekście Schikanedera 
wyraża się - choć w sztucznej, 
wtórnej formie - mądrość, która 
sięga narodzin rodzaju 
ludzkiego i jego religijnej twórczości 
oraz uwydatnia tajemniczy urok 
matriarchatu, przebłyskujący 
u genezy naszej dziejowej tradycji. 
Epigon niemieckiego 
romantyzmu Bachofen twierdził, iż 
zasada matriarchatu była 
uniwersalną i dominującą zasadą 
świata poprzedzającego 

starożytność . Jest to zapewne przesa
da. Wszelako nie da się 
zaprzeczyć - przemawiają bowiem za 
tym przekonujące świadectwa -
że porządek oparty na prawie matriar
chalnym rzeczywiście istniał, 
porządek, w którym dziedzictwo tronu 
i prawa reprezentowania rodziny 
przypadały kobiecie - w przeciwień
stwie do znanego nam porządku 
prawa patriarchalnego. Pojedyncze 
ślady, odnalezione przez 
Bachofena w przekazach mitologicz
nych, świadczą o tym, że 
źródłem takiego porządku był pre
historyczny heteryzm. 
Nie ulega też wątpliwości, że jednym 
z warunków ukształtowania 

I 
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się naszej tradycji kulturowej 
było wyparcie tego 
pierwotnego porządku przez porządek 
patriarchalny. 
Nie zamierzamy utrzymywać, że 
literacka tkanka Czarodziejskiego fletu 
nawiązuje w jakiś sposób do 
przekazów o prehistorycznym matriar
chacie. Wszelako bez wątp1enia 
ujawnia się w niej wyraźnie - może 

źródła, z których czerpał 
Schikaneder, przeniknięte były reli
gijną tradycją hellenizmu - idea 
patriarchatu, a przeto również jej prze
ciwieństwo . Idea patriarchatu 
przekształcona zostaje - z całą etycz
ną świadomością problemu - w 
oświeconą religię duchową wolnomu
larskiego związku mężczyzn. 
Zwróćmy uwagę, że w Czarodziejskim 
flecie matka - jak w dawnych 
sagach wyrosłych z ducha matriarcha
tu - namawia córkę do 

zamordowania reprezentanta męskiego 
świata (a nawet kochanka), 
a udaremnienie tych zamiarów nie jest 
dziełem przeważającej siły 

mężczyzn, lecz bierze się z wyższości 
zasady, która zwycięża 
w Parni nie i Tarninie. Sarastro nie dą

ży do zemsty. 
„Tylko ty zobaczysz, jak zemszczę się 

· na twojej matce. Niebo niech 
użyczy temu nadobnemu młodzień
cowi odwagi i wytrwałości 
w jego pobożnych zamiarach, a bę
dziesz z nim szczęśliwa, zaś 
twoja matka powróci zawstydzona do 
swego zamku". 
Innej zemsty nie będzie. Zwycięstwo 
miłości, wprowadzenie Tarnina 
do kręgu wtajemniczonych 
to wystarczające dowody bezsilności 
świata żywiołu. 

(przełożyła Małgorzata 

Łukasiewicz) 



;,~== i '11 ;1' 

-:a i iiii 

~ v 

Schikaneder w roli Papagena - rycina z epoki 

Chór Kapłanów 

Strzeżcie się od sideł kobiety, 
To prawo związku waszego. 

Nie jeden mędrzec już niestety 
Wierząc im przepłacił tęgo. 

Wnet widział się być opuszczonym 
I poznał, jak miłość·niestała. 

A w żalu że został wzgardzonym, 
Rozpacz mu tylko została. 

Tarnino, Arya do Portretu 

Te śliczne wyobrażenie 
Jest Bóstwo godne być czczonym, 
Bo w sercu mym zdziwionym 

Nieznane budzi wrażenie, 
To jakieś czułe zamieszanie, . 

Jak ogień w duszy mej pała. 
Czyżby to miłość być miała? 

Ach tak! to pewne kochanie. 
Gdybym mógł znaleźć ją teraz, 

Gdyby ją Bogi zjawiły, 
Ach chciałbym. „ ścisnąć ją nie raz, 

Scisnąć ją nieraz co siły, 
I w moje porwawszy łono, 
Mieć zawsze ze mną złączoną. 

Aria Papagena 

Jestem Ptasznik z tego lasa, 
Wesół zawsze hop sa-sa/-sa/! 

Ptasznik ze mnie zawołany 
W całym kraju dobrze znany. 

Wabiki nastrajać umiem, 
Na gwizdaniu się rozumiem. 

Przeto się nędzy nie boję, 
Bo wszystkie ptaszki są moje 

Jestem etc. 
O! gdybym miał siateczki 
Na•wszystkie ładne dzieweczki! 
Wsadziłbym w klatkę jak swoje, 
I wszystkie byłyby moje. 

Fragmenty tekstu „Fletu czarnoksięskiego" 
w tłumaczeniu Wojciecha Bogusławskiego. 



Tradyc'a 
m owska 
na scenach 
operowych 

Warszawy 

Historia realizacji oper W. A. Mo
zarta na scenach Warszawy 
obfituje w wiele intrygujących 
szczegółów, bowiem 
podobnie jak całe życie kulturalne 
tego miasta, łączy się ona 
z trudnymi dziejami politycznymi 
Polski. Najciekawsze, wręcz 
fascynujące fakty związane z tradycją 
mozartowską odnajdujemy 
w latach 1783-1830, a najważniejszą 
cezurę historyczną stanowi tu 
wybuch i upadek powstania listopado
wego, brzemienny w skutkach 
również dla życia muzyczno-teatralne
go. Lata poprzedzające t'o 
tragiczne wydarzenie charakteryzują 
się natomiast intensywną 
działalnością Teatru Narodowego 
przy Placu Krasińskich, pod 
kierownictwem najsłynniejszego 
wówczas animatora życia 
teatralnego w Polsce - Wojciecha Bogu
sławskiego i przy współudziale 
dwóch znakomitych muzyków -
Józefa Elsnera i Karola Kurpińskiego. 
Repertuar operowy tamtych lat 
zdumiewał niekiedy 
aktualnością, a dzieła Mozarta miały 
w tym fakcie swój bezpośredni 
udział. 

Po roku 1830, mimo otwarcia w War
szawie nowej sceny operowej 
(1833 - Teatr Wielki), rozpoczął si~ 

wyraźny regres w tradycji 
mozartowskiej trwający niestety bar
dzo wiele lat, pod pewnymi 
względami właściwie do naszych 
czasów. Dzieła genialnego kompozyto
ra pojawiały się na afiszu bardzo 
rzadko, dość przypadkowo; niektóre 
z nich zniknęły zupełnie 
(Czarodziejski flet), niektóre zaś nie 
pojawiły się w repertuarze 
nigdy jla clemenza di Tito, ldome
neo). Zródeł tego kryzysu 
należy szukać bezsprzecznie w skom
plikowanej sytuacji politycznej. 
Władze carskie obawiały się wielu 
dzieł scenicznych o treści dla 
nich niewygodnej, dwuznacznej (np. 
właśnie Czarodziejski flet), 
zawierającej akcenty wolnościowe 
lub historyczno-patriotyczne. 
Preferowały bezkonfliktowy repertuar 
włoski, a szczególnie 
balety, uważając je za mniej groźne. 
Sytuacja pogo„zyła się 
ostatecznie po upadku kolejnego 
zrywu narodowego w Polsce 
(powstania styczniowego) i nie uległa 
już zmianie do momentu 
odzyskania niepodległości. Trudno 
jednak zrozumieć dlaczego 
tak mało wykonywano Mozarta po 
roku 1!f19, mimo że Opera 
Warszawska przeżywała w tamtych 
latach okresy wielkiego 

rozmachu repertuarowego, jak choćby 
podczas dyrekcji Emila 
Młynarskiego. Mimo tych wszystkich 
faktów trzeba podkreślić, że 
właśnie opery Mozarta niejednokrot
nie wyznaczały i uświetniały 
wiele istotnych momentów w historii 
scen muzycznych Warszawy. 
Przypomnijmy szczegóły: 
Pierwszą operą Mozarta wys1;awioną 
w Warszawie (a jednoc!eśnie i w Polsce) 
było Uprowadzenie z seraju, 
którego premiera odbyła się już 8 ma
ja 1783 r„ a więc w niespełna 
rok od prawykonania dzieła w wiedeń
skim Burgtheater 
(29.05.1782). Przedstawienie to 
uczciło imieniny króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, 
a także uświetniło otwarcie Teatru 
Narodowego przy pl. Krasińskich pod 
nową dyrekcją Wojciecha 
Bogusławskiego. Dzieło wystawiono 
w języku niemieckim (pierwszy 
raz po polsku - w tłumaczeniu Bogu
sławskiego - Uprowadzenie 
z seraju było grane dopiero w lutym 
1800 r. pod dyrekcją J. Elsnera). 
Sześć lat później, 14 października 
1789, zespół Domenica 
Guardasoniego wystawił w Teatrze 
Narodowym Don Giovanniego w języ
ku włoskim {po polsku 
w przekładzie K. Brodzińskiego 
pierwszy raz 7 marca 1817). Było to 
powtórzenie prapremierowego 
przedstawienia przygotowanego w 
1787 r. przez ten zespół dla Teatru 
w Pradze. 
Kolejną operą Mozarta, którą poznała 
publiczność Warszawy był 
właśnie Czarodziejski flet, grany kil
kakrotnie w 1793 r. na scenie 
Teatru Narodowego przez niemiecką 
trupę Franciszka Bulli, działającą 
stale we Lwowie. W tym miejscu należy 
przypomnieć mało znany, a 
niezwykle ważny fakt z historii wyko
nań scenicznych tego dzieła. 

Otóż Franciszek Bulla wystawił Cza
rodziejski flet po raz 
pierwszy we Lwowie już 21 września 
1792 r., w rok po wiedeńskiej 
prapremierze, wyprzedzając wszystkie 
teatry niemieckie 
(zob. dokumentację). Była to de facto 

druga realizacja tej opery od jej 
powstania. Dodajmy, że teatr austriacki 
we Lwowie, w którym występował 
zespół F. Bulli, działał wówczas pod 
antreprenerskim kierownictwem 
Bogusławskiego, a z okazji 
premiery Czarodziejskiego fletu 
(granego oczywiście po niemiecku) wy
drukowano specjalnie dla 
polskiej publiczności przełożone 
libretto. Jedyny zachowany egzem
plarz tego tłumaczenia, jako 
prawdziwy rarytas znajduje się w zbio
rach bibliotecznych pałacu 
w Łańcucie obok innych dokumentów 
związanych z twórczością 
W. A. Mozarta. 

Po kilku przedstawieniach Czarodziej
skiego fletu danych przez trupę 
Bulli w 1793 r. w Warszawie, miało 
dojść do wystawienia tej 
opery po polsku, w nowym przekła
dzie Bogusławskiego 
i zrealizowanej przez zespół Teatru 
Narodowego. Premiera 
została zaplanowana na dzień 
1 stycznia 1801 r. i wówczas właśnie 
doszło do pamiętnego, 
niezwykłego wydarzenia, odnotowa
nego w wielu źródłach i kroni-
kach życia teatralnego Warszawy. 
Bogusławski zmienił nagle 
swoje plany i zamiast Czarodziejskiego 
fletu nakazał wystawienie 
1 stycznia tragedii J. M. Babo Otto 
z Wittelsbach. Podczas 
przedstawienia, na polecenie Bogu
sławskiego przez otwór 
wentylacyjny w suficie nad widownią, 
rozrzucono ulotki zawierające 
życzenia noworoczne dla publiczności 
oraz wiersz zatytułowany 
Otto do spektatorów śmierci swojej. 
Jak pisze Zbigniew Raszewski 
w monografii Bogusławskiego: („.) 
premiera sztuki odbyła się 
w dosyć napiętej sytuacji. Francja 
znowu toczyła zwycięską 
wojnę z Austrią, a ponieważ ucze
stniczyły w niej polskie 
legiony, publiczność spodziewała 
się, że wkrótce wkroczą 
one do Galicji. Bogusławski 
niewiele myśląc, postanowił życzyć 
tego swym widzom na Nowy 
Rok („.) 



Wiersz miał oczywiste podteksty 
polityczne łatwe do rozszyfrowania, 
toteż wydarzenie wywołało 
prawdziwą aferę i Bogusławski 
musiał się gęsto tłumaczyć przed 
carską policją. 1 O stycznia 
wystosował do władz słynny 
Memoriał, wyjaśniając w nim bardzo 
szczegółowo i sprytnie motywy 
swego postępowania, 
odpowiedzialności jednak nie uniknął . 
Później napisał jeszcze 
w Dziejach Teatru Narodowego: 
.„ karą moją był odebrany w kilka dni 
zakaz grywania osobiicie, 
i pokazywania się Publiczno!ci nie 
tylko na Scenie, ale nawet 
w każdym miejscu Teatru. Antrepryza 
atoli, jako stwierdzona 
pozwoleniem Rządu na lat trzech 
przeciąg, zostawioną została. 

Do premiery Czarodziejskiego fletu 
doszło wreszcie 29 stycznia 
1802 r . i sam Bogusławski mógł nawet 
wystąpić jako Papageno. 
Rola ta została w przyszłości uznana 
za jedną z najlepszych jego 
kreacji scenicznych i tak zrosła się 
z postacią Bogusławskiego, 
iż gdy ten już nie występował w teatrze, 
krytycy wciąż ją przypominali 
stawiając za wzór godny naśladowania. 
Jako dyrektor teatru, Bogusławski 
dbał bardzo o stronę 
widowiskową przygotowywanych 
przez siebie spektakli. Świadczą o tym 
zachowane do dziś akwarele 
Antoniego Smuglewicza przedstawiają· 
ce wykonane przez niego 
dekoracje do Czarodziejskiego fletu, 
potwierdzają to również liczne 
relacje prasowe. Warto przytoczyć frag
ment opinii samego Bogusławskiego 
na temat Czarodziejskiego fletu, 
zamieszczonej w Dziejach Teatru Naro· 
dowego, choćby ze względu na 
jej barwną opisowość i fachową ocenę 
człowieka bezpośrednio z tym 
wydarzeniem związanego : 
W tej to pamiętnej ze wszech miar 
Operze; równie przyjemnym 
jak dono!nym głosem (przy nader 
pięknej postaci i naj!wieższej 
młodo!ci wdziękach) obdarzona 
p. Zofiia Petrasch, zadziwiła 
umysły i zniewoliła serca wszystkich 
Słuchaczów. Wystąpiwszy („.) 

w trudnym ze wszech miar Królowej 
Nocy !piewie, dowiodła 
wrodzonego sobie talentu. Stanęła 
obok niej, jako jedna z Dam, 
pierwszy raz !piewająca, a przy dosko
nałej znajomo!ci muzyki 
ujmującym głosem zniewalająca 
Karolina Stefani, która w krótkim 
czasie, już z pierwszą o palmę 
wyższo!ci walczyła. Pan Dmuszewski 
w roli Tarnina, t1 Szczurowski 
Zoroastra, uzupełnili doskonałe wysta
wienie tej sztuki; która dla 
najpiękniejszej sławnego Mozarta 
muzyki, licznych Chórów, 
kilku zadziwiających dekoracyi, i wielu 
nowych ubiorów, tak przyjemne 
i powszechne sprawiła wrażenie, że („ .) 
potrafiła niemal sama utrzymać 
przez całą zimę Antrepryzę Polską. 

I rzeczywiście musiało mieć 
to przedstawienie wielkie powodzenie, 
skoro w samej Warszawie, do 
roku 1830, powtórzono je ponad 
40 razy, nie mówiąc już o gościnnych 
występach w innych miastach 
Polski (zob. dokumentację). Trzeba 
również pamiętać, że Teatr 
Narodowy w Warszawie funkcjo11ował 
nie tylko jako scena teatralna 
i operowa. W jego Salach Redutowych 
organizowane były koncerty, 
na których niejednokrotnie wykony
wana była muzyka Mozarta. 
Organizatorami ich byli dyrektorzy 
muzyczni Teatru: Józef Elsner, 
a później Karol Kurpiński. Elsnerowi 
właśnie zawdzięczamy pierwsze . 
w Polsce wykonanie Requiem Mozarta. 
Koncert odbył się na scenie 
Teatru 5 grudnia 1800 r. w rocznicę 
śmierci kompozytora. 
Wykonawcami byli śpiewacy, chór i 
orkiestra Teatru Narodowego. 
Co do innych oper Mozarta, warto 
wspomnieć o wykonywanych 
na koncertach fragmentach Wesela 
Figara. Szczególną 
popularnością cieszyła się aria Non 
piu andrai, na melodię której śpiewano 
nawet Pie!ri na chwałę Jana 
Sobieskiego (tekst J. Baudoina) oraz 
piosenkę na cześć króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego ze 
słowami Stanisława Trembeckiego. 
Na uwagę zasługuje wzmianka 
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w prasie, anonsująca w maju 1818 r. 
spektakl złożony z fragmentów oper 
różnych kompozytorów, który 
rozpoczynała uwertura 
z Łaskawości Tytusa, zaś w trakcie 
śpiewano jedną arię z tej opery. 
Po upadku powstania listopadowego, 
w pogarszającej się z roku 
na rok sytuacji politycznej, życie 
teatralne i muzyczne 
Warszawy również ulegało wyraźnej 
stagnacji. Po śmierci 
W. Bogusławskiego (23.07.1829) 
brakowało artysty o równie 
silnej osobowości, prawdziwego czło
wieka teatru i tak znakomitego 
organizatora. Zmalała również akty
wność K. Kurpińskiego, który 
poprowadził wprawdzie pierwszy 
spektakl w nowym budynku 
Teatru Wielkiego, ale jako dyrektor 
tej instytucji niewiele już mógł 
zrobić. Fakt, iż na inaugurację nie 
przygotowano żadnej polskiej 
opery, ma również swoją 
oczywistą wymowę polityczną. 

Cyrulik sewilski, dzieło skądinąd wspa
niałe, zapowiadało jednak 
dobitnie określone preferencje 
repertuarowe. Dzieła Mozarta uważa
ne były za zbyt wyrafinowane, 
trudne, a do tego niekiedy 
aluzyjne politycznie (znowu „Flet"!), 
nie miały więc wielu szans. 
W recenzjach prasowycn podkreślano 
nawet geniusz muzyczny Mozarta 
pisząc, że odkrył to w naturze, co ona 
przed wszystkimi ukrywszy, 
jemu tylko objawiła, ale z drugiej 
strony krytykowano go za zbyt skom
pl ikowaną strukturę muzyczną 
utworów (!). Dawano Mozartowi za 
przykład Włochów, którzy 
główny nacisk w operach kładli na 
kunszt wokalny. W przedziale 
czasowym 1830-1919 możemy więc 
wymienić jedynie kilka niezbyt 
udanych realizacji : Don Giovanni 
(2.05.1847) pod dyrekcją T. Nideckie-
go z dworna wznowieniami . 
( 1866 - po włosku w reż. L. Matusze
wskiego i 1882 - pod dyr. 
J. Ouattriniego); Wesele Figara 
(27 .03.1865) w reżyserii L. Matuszew
skiego, wznowione w 1885 r. 
pod dyr. Rebicka; Uprowadzenie z se
raju (5.10.1917) pod dyrekcją 

T. Mazurkiewicza. Do tego szkolne 
przedstawienie Uprowadzenia z seraju 
w wykonaniu uczniów 
klasy operowej Warszawskiego 
Instytutu Muzycznego (3.06.1911) -
i to właściwie wszystko. 
Niewiele niestety zmieniło się od 
roku 1919, mimo że po odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę 
Teatr Wielki w Warszawie mógł o wie
le swobodniej kształtować swój 
repertuar; dawna niechęć do Mozarta 
jednak pozostała. W okresie 
międzywojennym zwraca więc uwagę 
właściwie tylko jedna realizacja 
Don Giovanniego (3.04.1925) pod dyr. 
A. Dołżyckiego, w reżyserii 
F. Freszela i ze scenografią słynnego 
Wincentego Drabika. 
Można jeszcze wymienić Wesele Figara 
(15.05.1929) pod dyr. 
J. Bojanowskiego i w reż. M. Frenkiela, 
oraz dwa przedstawienia 
(Uprowadzenie z seraju i Wesele 
Figara) w wykonaniu 
studentów Konserwatorium (pod dyr. 
W. Bierdiajewa) i słuchaczy 
studia operowego T.O.N. pod dyr. 
J. Goldsteina. 
W historii Opery w Warszawie po za
kończeniu 11 wojny światowej 
wyodrębniają się wyraźnie trzy okresy, 
z których każdy zawiera 
akcenty mozartowskie. Pierwsza po 
wojnie scena operowa stolicy, 
mieszcząca się w teatrze przy ul. Mar
szałkowskiej 8, zakończyła 
swoją działalność wystawieniem 
Uprowadzenia z seraju (22.05.1948) 
pod dyrekcją Stanisława Nawrota, 
w reżyserii i ze scenografią 
Czesława Szpakowicza. Natomiast 
premiera Wesela Figara 
pod kierownictwem muzycznym 
Zygmunta Latoszewskiego, w insceni
zacji Józefa Munclingera 
i ze scenografią Jana Hawryłkiewicza 
zainaugurowała działalność 
nowej siedziby Opery w przebudowa
nej sali Romy przy 
ul. Nowogrodzkiej. Później jeszcze 
odbyła się w tej sali tyiko 
jedna premiera opery Mozarta -
Don Giovanni (22.01.1958), 
niezapomniana ze względu na niezwy
kle piękną scenografię Andrzeja 
Pronaszki, w inscenizacji W. Bregy 

i pod dyrekcją Petera Mury. 
Po inauguracji odbudowanego z gru
zów Teatru Wielkiego, aż pięć 
lat musiel iśmy czekać na pierwszą 
premierę mozartowską. 
Było nią ponownie Wesele Figara 
(21.03.1970), ponownie 
pod batutą Z. Latoszewskiego, 
w inscenizacji L. Rotbaumównej. 
W sześć lat później kolejna 
wersja Don Giovanniego (J. Kas
przyk- M. Prus-Z. Wierchowicz) oraz 
w 1978 r. Uprowadzenie z seraju 
(A. Wicherek- G. Lohse- B. Schroter) . 

W ostatnich latach Robert 
Sątanowski rozpoczął nowy cykl 
realizacji oper Mozarta na 
scenie Teatru Wielkiego. Po dwóch 
kolejnych premierach 
Wesela Figara (1983) i Uprowadzenia 
z seraju (1984), wystawienie 
Czarodziejskiego fletu po raz pierwszy 
w gmachu przy Placu Teatralnym! 
Po 156 latach nieobecności 
·genialne dzieło Mozarta powróciło na 
scenę operową stolicy. 

Jolanta Bilińska i Wiktor A. Bregy 



Czarodzięjski flet 
na -scenach swiata 

ELEMENTY DOKUMENTACJI 

1791 
09.30 Wiedeń, Theater im Starhembergschen Frey· 
haus auf der Wieden (pó:tniej nazywany Theater 
an der Wien). 
Prawykonanie dzieła, którym dyrygował od for· 
tepianu Mozart. W obsadzie m.in.: Maria-Anna(Na· 
netta)Gottlieb - Pamina, Benedikt Schack(Żak) -
Tarnino, Emanuel Schikaneder - Papageno, 
Josepha Hofer - Królowa Nocy, Thaddius Gert -
Sarastro. w mówionej roli Pierwszego Niewolnika 
wystąpił Karl Ludwig Giesecke(Metzłer) - profe· 
sor mineralogii z Dublina(I). 

1792 
09.21 LWÓW; trupa niemiecka H.F. Bulli, dyr. 
Wildner, z okazji tego spektaklu wydrukowano li· 
bretto w języku polskim Daty kolejnych spektakli 
we Lwowie: 09.22; 09.23; (11.15 być może dy
rygował J. Elsner - wg pracy J. Bilińskiej) ; 
11.25 Prł191, w języku niemieckim; 77 Zittau, wer· 
sja koncertowa. 

1793 
01 .21 Augsburg; 01.25 Lipsk; 01.31 Passau; 
03.03 Budapeszt, po niemiecku; 05.29 Graz ; 06. 7 
Godesberg; 07.11 Monachium; 07.27 WARSZA· 
WA, Teatr Narodowy, występ trupy niemieckiej 
H. F. Bulli. Daty kolejnych przedstawień: 07.29; 
07.31 ; 08.15; 09.11 ; 11 .10; 12.16; (dyrygował 
Wildner i być może Elsner - wg pracy J. Biliń· 
skiej) ; 08.07 Drezno; OB.16 Frankfurt; 08.25 Linz; 
11.15 Hamburg; 77 Magdeburg, tylko fragmenty 
(wg Annals of Ope(ll). 

1794 
01.16 Weimar, wersja 3 aktowa, libretto przero
bione przez C.A. Vułpiusa; 01.7 Królewiec; 03.29 
Mlnnheim, wersja Vulpiusa; 04.17 Brurwwick; 
04.02 Drezno, pei włosku; 04.24 Freiburg; 04.24 
SZCZECIN; 04.25 Hlnower; 05.03 Ołomuniec; 
05.12 S.lin, Koniglichen National Theater, 
pierwszy raz w tym mieście; 05.31 Amstent.m, po 
niemiecku; 06.14 Norymberga; 06.7 ELBLĄG; 
07.03 Llluchstedt; 07.10 Aachen; 08.11 Dessau; 
08.26 Rudolńlldt; 08.2B Bautzen (Budziszyn); 
08.29 Halbentadt, wyk. amatorskie; 09.27 Erfurt; 
10.03 Brema; 10.19 GDAŃSK; 11.14 Diiaeklorf; 
11.17 LulMb; 12.29 Schleswig; 77 Alton11, Kolo
nia, Mayence, Moskwa - wg Findeizena (Annals of 
Opelll); 1 Praga, w czasie karnawału wykonano 
wersję włoską pod tytułem il Flauto Magico, prze
kład G. de Gannera, recytatywy śpiewane : J. B. Ku
charz; LWÓW, kolejne przedstawienia trupy 
H. F. Bulli: 02.01; 06.10; 09.09; 09.21; (wszystki· 
mi dyrygował J. Elsner - wg pracy J. Bilińskiej) 

1795 
01 .14 Kilonill; 02.25 WROCŁAW; 05.10 Rortock; 
06.22 Stralsund; 08.01 O.Is; 10.20 Greipswald; 

'-12. 12 Odenburg; 12.1 B Stuttgart. 

1796 
12.05 Kessel; 12.12 B•n; 77 Tem-r, po nie
miecku. 

1797 
01 .02 Neusteńitz; 02.26 Pressburg; 03.13 Osna
briick; 12.22 Ballenstedt; LWÓW, kolejne przed
stawienia trupy H. F. Bulli w teatrze austriackim 
zarządzanym już przez W. Bogusławskiego : 01 .09; 
02.02; 03.26; 05.14; 11.0B; Obsada: Miiller, Burg
hausser, 7, Spiri, Kuttner, 7, Hallef: 11.08 - zmia· 
ny w otisadzie: Pardini, Haller, Kuttner, 7, Spiri, 
Burghausser, 7, Fallatori (wg Jerzego Gota); 77 Pe
tenburg, R91111ł - po niemiecku ( 

tersburg, Reval - po niemiecku (Annals of Opera) . 

1798 
02.24 Kopenhaga, wykonanie koncertowe tylko 
I aktu; 06.29 H•mannstadt; 77 Krefeld; 1? LWÓW, 
kolejny występ trupy H. F. Bulli w teatrze austria· 
ckim zarządzanym przez Bogusławskiego. 

1799 
03.lB Magdeburg; 77 Petersburg, w anonimowym 
przekładzie rosyjskim opublikowanym w Peters· 
burgu (wg Stasowa, brak innego potwierdzenia -
Annals of Opelll) ; 77 KRAKÓW, trupa niemiecka 
Karola Wothe (wg pracy J. Bilińskiej). 

1801 
05.14 Kopenhaga, wersja koncertowa, tylko I akt; 
OB.20 Paryż, pod zmienionym tytułem : Les My
stt!res d'lsis (tekst francuski napisał E. Morel de 
Chetdeville, partyturę i recytatywy . opracował 
Lachnith). obsada: Henry, Layne, Armand, Du
fresne, Maillard, Cheron, 1 , Lays (wg /'Avant Sce
ne). 

Paryska l'Acadt!mie Nationale de Musique 
(l'Opera) nie miała prawa wystawiać dzieł, 
do których libretta napisali autorzy zagra
niczni. Dlatego też zamówiono nowy tekst · 
francuski u Chetdeville'a, a opracowanie par· 
tytury powierzono Lachnithowi. To prze
dziwne widowisko będące w istocie karyka· 
turą Czarodziejskiego fletu (zostały dodane 
fragmenty innych oper Mozarta, a nawet 
użyto tematów muzycznych zaczerpniętych 
z muzyki Haydna (wg /'Avant Scene) utrzy
mało się w repertuarze opery w Paryżu aż do 
2 maja 1 B27 r. mając 12B powtórzeń. Przed-

stawienie to obejrzał również nasz Karol 
Kurpiński podczas swojej bytności w Paryżu 
w 1 B23 r. utrwalając wrażenia na kartach 
dziennika podróży : 
Wieczorem byłem na Wielkiej Operze słyszeć 
tutejsze „ Tajemnice /zys". Rzecz całkiem 
inaczej jest prowadzona, przez co piękna 
muzyka Mozarta nielitolciwie została poka
leczoną. Niektóre tylko szczegóły przez tu· 
tejszq orkiestrę i chóry odznaczajq się do
skonałościlt wysokiego stopnia, szczególnie 
chór „/zys i Ozyrys". Ale całość to jest mon
strum: dołqczyli trochę muzyki z „Donżua
na", trochę z „Clemenza di Tito", trochę z 
innych oper Mozarta, trochę z Symfonii 
Pleyela, a Boże zmiłuj się/„ . Kręciłem się ze 
złości na ławce aż się Flllncuzi na mnie obra
cali, a ja na nich nie uważałem ty/kom psy
kał : miałem nawet pomocników, bo jak ni~ 
którzy zaczęli klaskać, drudzy wołali „a bas 
/es claquesl''. 

1802 
01 .04 Wiedeń, Theater an der Wien, nowa insceni· 
zacja Schikanedera; 01 .29 WARSZAWA, Teatr Na
rodowy, pierwszy raz w języku polskim pod tytu· 
Iem: Flet czarnoksięski, czyli Tajemnice /zys (prze· 
kład W. Bogusławskiego), dekoracje Antoniego 
Smuglewicza, wykonawcy: Zofia Petrasch - Kró· 
Iowa Nocy, Karolina Stefani - Pierwsza Dama, 
Ludwik Dmuszewski - Tarnino, Wojciech Bogu· 
sławski - Papageno, Jan Szczurowski - Sarastro. 
Daty kolejnych przedstawień: 01 .31 ; 02.02; 11.21; 
12.30; 08.07 KALISZ, wyjazdowy spektakl Teatru 
Narodowego z Warszawy. · 

1803 
Kolejne przedstawienia wersji Bogusławskiego : 
02.13; 03.27 ; 05.29 ; OB.13; 10.23; 12.08; Obsada: 
R. Bogusławska, W. Bogusławski (Papageno), 
L. A. Dmuszewski, R. Felsin-Ziełińska, J . Krze· 
siński, B. Kudlicz, Z. Petrasch, K. Pięknowska, 
J . Szczurowska, J . N. Szczurowski (kolejność 
nazwisk wg E. Szwankowskiego) ; obsada z 12.0B: 
R. Felsin - Pamina, L. Dmuszewski - Tarnino, 
W. Bogusławski - Papageno, J. Szczurowski - Sa· 
rastro oraz J. Krzesiński, B. Kudlicz, Z. Petrasch, 
L. Pięknowska, J . Szczurowska;.dyr. J. Elsner (wg 
pracy J. Bilińskiej); 07.07 POZNAŃ, występ Te
atru Narodowego z Warszawy; 07.7 KALISZ, 
występ Teatru Narodowego z Warszawy; 77 
WILNO, zespół Marianny Morawskiej (wg pracy 
J . Bilińskiej). 

1804 
Kolejne przedstawienia wersji Bogusławskiego : 
02.26; 09.09 WARSZAWA, Teatr Narodowy; 
07.12 KALISZ. 

1805 
Kolejne przedstawienia wersji Bogusławskiego : 
02.17 WARSZAWA, Teatr Narodowy; 06.30 PO· 
ZNAŃ . 

1806 
Kolejne przedstawienia wersji Bogusławskiego : 
02.09; 05.29; 08.17; 12.21 WARSZAWA, Teatr 
Narodowy.-

1807 
03.17 WARSZAWA, Teatr Narodowy, wersja Bo· 
gusławskiego . 

1B08 

1808 
08.14 KALISZ, wersja Bogusławskiego, debiut Bar
bary Rivoli w roli Królowej Nocy; ?1 WILNO, ze
spół Wiktora Każyńskiego (wg pracy J . Bilińskiej) . 

1809 
Kolejne przedstawienia wersji Bogusławskiego : 
01.10; 01 .19; 02.19; 03.21 WARSZAWA, Teatr 
Narodowy. 

1810 
Kolejne przedstawienia wersji Bogusławskiego : 
02.25; 03.04; 04.08 WARSZAWA, Teatr Narodo· 
wy. Gbsada: Barbara Rivoli - Królowa Nocy (de
biut warszawski), Wacław Rivoli - Tarnino, Tu· 
czempska - Trzecia Dama (wg pracy J. Bilińskiej) . 

1811 
06.06 Londyn, Haymarket Theatre, po włosku, 
przekład G. de Gammer; 11.24 WARSZAWA, Te· 
atr Narodowy, wersja Bogusławskiego. 

1812 
Kolejne przedstawienia wersji Bogusławskiego : 
01 .09; 08.02; 08.14; 12.06 WARSZAWA, Teatr 
Narodowy; 05.30 Sztokholm, po szwedzku, prze· 
kład H. A. Kullberg. 

1813 
Kolejne przedstawienia wersji Bogusławskiego : 
02.21; 12.26 WARSZAWA, Teatr Narodowy, ~yr. 
J . Elsner (wg pracy J. Bilińskiej) . 

1814 
04.17 WARSZAWA, Teatr Narodowy, wersja Bo· 
gusławskiego. 

1815 
07.30 WARSZAWA, Teatr Narodowy, wersja Bo· 
gusławskiego grana po raz 50; 03.02 Nantes, wer· 
sja E. M. de Chefdeville'a. 

1816 
01 .lB Berlin, Koniglichen Oper, nowa inscenizacja 
Karla Friedricha Schinkelsa w klasycznym, egit>" 
skim stylu; 03.23 Kopenhł191, w języku duńskim, 
przekład N. T. Brunn (wykonano tylko Ił akt); 
04.15 Mediolan, La Scala, pierwszy raz w tym tea· 
trze, wykonawcy : Belloc-Giorgi, Monelłi, Filippo 
Galii, Perłetti, Correa, Botari, 7, Ricci. Scenografia : 
Pedroni, Pistrucci; 10.06; 10.25 WARSZAWA, Te
atr Narodowy, wersja Bogusławskiego (przedsta· 
wienia na fundusz wysłużonych aktorów) . 

1817 
05.11 WARSZAWA, Teatr Narodowy, dyr. J. El· 
sner, wyk.: Katarzyna Aszpergerowa, Zofia Kur
pińska„. (wg pracy J . Bilińskiej) . 



Fernand Francell jako Tarnino; 
fot . Nadar 

1818 
10.23 P1ryż, setne przedstawienie wersji E. M. de 

Chefdeville'a. Kolejne przedstawienie wersji Bogu

sławskiego : 03.01 WARSZAWA, Teatr Narodowy, 

dyr. J . Elsner, wykonawcy: Józef Wolski - Sa

rastro, Jan Szczurowski - Papageno, Katarzyna 

Aszpergerowa; ?? Bukareszt, po niemiecku. 

1822 
10.18 WARSZAWA, Teatr Narodowy, wznowienie 

wersji Bogusławskiego, wykonawcy: Konstancja 

Dmuszewska - Królowa Nocy, Józef Polskowski 

- Tarnino, Katarzyna Aszperger - Pamina, Józef 

Zdanowicz - Papageno, Jan Szczurowski - Sa

rastro, przedstawienie benefisowe K. Dmuszewskiej 

(wg pracy J. Bilińsk iej). 

1828 
03.08 WARSZAWA, Teatr Narodowy, wersja Bo

gusławskiego, dyr. Karol Kurpiński, wykonawcy: 

Królowa Nocy - Meierowa, Papageno - J. Zda-

Leo Slezak jako Tarnino; MET 

nowicz; kolejne przedstawienia: 03.09; 03.16; 

10.16 (wg pracy J. Bilińskiej) . 

1829 
05.21 Paryż, Theatre ltalien, wersja niemiecka 

przedstawiona przez zespół z Aachen, wykonaw

cy: Fischer, Greiss, Hauff (panie), Heitzinger, Wie

ser, Genee, Rlcse (panowie) - nazwiska wg I' Avant 
Scena. 

1830 
04.lB WARSZAWA, Teatr Narodowy, wersja Bo

gusławskiego, dyrygował K. Kurpiński (wg pracy 
J. Bilińskiej): 

1833 
04.17 Nowy Jork, Park Theatre, pierwszy raz w 

USA wersja angielska (tłumaczył C. E. Horn), wy

konawcy: Austin, Jones, ? , Sharpa, H. Wallack, 

C. E. Horn, ? , Fischer; 05.27 Londyn, Covent 

Garden, po niemiecku. 

' 

Marcelina Sernbrich- Kochańska 

jako Królowa Nocy; MET 1900 r. 

1838 
03.1 O Londyn, O rury Lane, wersja angielska opra

cowana przez J . R. Planch6. 

1865 
02.23 Paryż, Theatre Lyrique, po raz pierwszy 

oryginalna wersja muzyczna Mozarta. Dyrygował 

Oeloffre. Wykonawcy: Carvalho, Michot, Troy, 

O. Ugalde, Nilsson, Oepassio, ? , Lutz. 

1880 
01.1 O Bruksela, Theatre de la Monnaie, dyr. J. Du: 

pont, wykonawcy: E. Warnots, Rodier, Soulacroix, 

Lonati, Oevies, L. Gresse, ?, Oauphin, reż. J . G. 

Prodhomme, scen. J . Kienlin. 

1900 
03.30 Nowy Jork, Metropolitan Opera, dyr. Man

cinelli, wykonawcy: Eames, Oippel, Campanari, de 

Lussan, M. SEMBRICH-KOCHAŃSKA, Plancon, 

Oufriche, Pini-Corsi . 

M. Nivette jako Sarastro, Opera Cornique 1892; 

1923 
11 .17 Mediolan, La Scala, dyr. A. Toscanini, reż. 

Forzano, dekoracje: Grandi i Marchioro, kostiumy : 

Caramba, wykonawcy: Alfani-Tellini, Ciniselli, Ba

dini, Sassone-Soster, Pasini, Melnik, ?, Oominici. 

1926 
11 .06 Nowy Jork, Metropolitan Opera, dyr. Bo

danzky, wykonawcy: Rethberg, Laubenthal, 

Schiitzendorf, Hunter, Talley, Bender, Whitehill, 

Meacter. 

1941 
11 .11 Nowy Jork, Metropolitan Opera, dyr. B. Wal~ 

ter, wykonawcy: J. Novotna, Ch. Kul11111nn, J . 

Brownlee, Bodanya, Bok, A. Kipnis, Schorr, Lauf

koetter. 

1942 
03.10 Londyn, English National Opera (w sali 

Sadler's Wells Theatre), reż. Kurt Jooss, scen. John 

Armstrong. 



Frieda Hempel jako Królowa Nocy 

1943 
Salzburg, Festspiele, dyr. i · reż . Klemens Krauss, 
scen. Hlava, wśród wykonawców: Julius Patzak -
Tarnino, Hans Hotter - Przemawiający . 

1949 
Salzburg, Festspiele, inscenizacja Maxa Reinhardta 
zrealizowana na szerokiej przestrzeni dawnego 
maneżu rycerskiego Felsenreitschule, na kamien
nych murach Hohensalzburg; Druga realizacja w 
tym samym roku: dyr. W. Furtwiingler, reż. Oscar 
Fritz Schuh, scen. Caspar Neher, wykonawcy: Irm
gard Seefried - Pamina, Wilma Lipp - Królowa 
Nocy, Joseph Greindl - Sarastro, Ernst Haefliger 
i Hermann Uhde jako Dwaj Zbrojni. Ta realizacja 
utrzymała się w Salzburgu do 1952 r. (wg I' Avant 
Scene). 

1950 
05.04 Mediolan, La Scala, dyr. O. Klemperer, wy
konawcy: Mercuriali, lnfantino, G. Taddei, Noni, 
W. Lipp, T. Pasero, ?, Mercuriali. 

1954 
06.12 BYTOM, Opera Śląska, dyr. Włodzimierz 
Ormicki, reż. Bolesław Fotygo-Folański, scen. Sta· 
nisław Jarocki; 12.22 P1ryż, Palais Garnier (wzno
wienie), dyr. G. Sebastian, reż. M. Lehmann, scen. 
Chapelain-Midy, wykonawcy: J. Micheau, N. Ged
da, P. Germain, O. Duval, M. Robin, R. Ari6, P. 
Froumenty, Holland. 

Ada Sari - Królowa Nocy; 
Mediolan, La Scala 1924 r. 

1955 
12.10 Mediolan, La Scala, dyr. H. von Karajan, 
wykonawcy: E. Schwarzkopf, N. G~da, G. Taddei, 
G. Sciutti, Koeth, N. Zaccaria, ?, Ricciardi. 

1966 
Londyn, Covent Garden, dyr. G. Solti, reż. P. Hall, 
sce11. J . Bury, wykonawcy: J. Carlyle, G. Wake
field, G. Evans, E. Robson, S. Geszty, O. Ward, 
F. Robinson, J. Dobson. 

1967 
06.18 POZNAŃ, Opera Państwowa, dyr. Robert 
Satanowski , reż. Kurt Pscherer, scen. Andrzej Ma
jewski. 

1968 
Frankfurt, Stiidtische Biihnen, dyr. Ch. Dohnanyi, 
reż. i scen. F. Sanjust; Buenos Aires, Teatro Colon, 
dyr. O. Suitner, reż. E. Poettgen, wykonawcy: 
J. Carlyle, P. Schreier, H. Prey, R. Holm, M. Mespl6, 
F. Crass, A. Mariello, G. Unger; Hamburg, Staats
oper, dyr. G. Solti, reż. P. Ustinov, scen. J. O. Mal
cles, wykonawcy: E. Mathis, A. Kraus, H. Blanken
burg, ?, S. Geszty, H. Sotin, H. Hofmann, ?. 

1969 
Diisseldorf, dyr. G. Wich, reż. G. Reinhardt, scen. 
H. Wendet i G. Kappel, wykonawcy: J. Marsh, 
W. Hollweg, P. C. Runge/P. Brunsmeier, ?, B. SO. 

Hermann Prey jako Papageno; Monachium 

KORSKA/M. Zara, K. Ridderbusch/P. Meven„; 
Sen Fr1ncisco, dyr. Ch. Mackerras, wykonawcy: 
M. Price, S. Burrows, G. Evans, ?, C. Oeutekom, 
O. Ward, ?, R. Ulfung; Straabourg, TMatre Muni
cipal, dyr. Adam, reż. J. P. Ponnelle, wykonawcy: 
B. Vogel, M. S8n6chal, P. Gotlieb, ?, E. Manchet, 
P. Lagger„; Sztokholm, Royal Opera, dyr. K. Rei
dix, reż. G. Gentele, wykonawcy: B. Nordin/1. Ur· 
rila, C. Ehrstedt, S. Wahlund, I. Kiill, M. Ivan, 
R. Leandenon„. 

1970 
Mo111chium, Bayerische Staatsoper, dyr. R. Ku
belik, reż. G. Rennert, scen. J. Svoboda, wykona· 
wcy: E. Mathis, A. Oallapozza, H. Prey, M. Loljasa, 
R. Shane/U. KOSZUT, F. Crass, O. Fischer-Oieskau, 
G. Unger. 

1971 
Monachium (przedstawienie festiwalowe), dyr. 
R. Kempe, wykonawcy: E. Mathis, A. Oallapozza, 
W. Brendel, ?, M. Lobasa, R. Shane, F. Crass, F. 
Klarwein, F. Lenz; Glyndebourne (festiwal), dyr. 
N. Braithwaite, reż. F. Enriquez, scen. E. Luzzati, 
wykonawcy: T. Cahill, M. Arthur, W. Elvin, ?, 
J. Cash, A. Williams, 7, A. Bremner; Santi F6, dyr. 
R. Baustian, wykonawcy: J. Bruno, S. Johnson, 
T. Uppmann, 7, R. Shane, O. Gar[ard, 7, 1; Aix ... n
·Provence (festiwal), dyr. R. Giovanninetti, reż. 

J. P. Grenier, scen. O. Louradour, wykonawcy: 
mez, E. Tappy, F. Lindauer, O. Perriers, 

. Garner, V. de Narke, 7, F. Andreoli. 

1972 
07.15 WROCŁAW, Opera Państwowa, dyr. Z.Ur· 
banyi-Świrska, reż. Wolfgang Weit, scen. Bernard 
Schroter; Kolonia, dyr. H. Hollreiser, rei:. i scen. 
J. P. Ponnelle, wykonawcy: ?, E. Tappy/H. Win· 
kler, C. Nicolai/W. Anheisser, M. Sandoz/M. Ne· 
ville, M. Salminen/T. Okamura, 7, ?; Mo111chium, 
Bayerische Staatsoper (przedstawienie festiwale· 
we), dyr. H. Hollreiser, wykonawcy: E. Mathis, 
P. Schreier, W. Brendel, ?, R. Shane, K. Moll, 7, ?; 
Bruksela, Theatre de la Monnaie, dyr. A. Vander· 
noot, ret I. Huismans, scen. T. Bosquet, wyko
nawcy: E. Simonesco, E. Tappy, P. C. Runge, 7, 
I. NAWE, J. Bastin, 7, 1; Nowy Jork, Metropolitan 
Opera, dyr. P. Maag, reż. H. Graaf (wersja z 1956 r.), 
scen. Mare Chagall, wykonawcy: A. Maliponte, 
S. Burrows, 7, 1, E. Moser, H. Sotin; 

Pierwsze przedstawienie Czarodziejskiego 
fletu ze scenografią Marca Chagalla w MET 
odbyło się 19 lutego 1967 r„ a projekt tej 
realizacji narodził się w roku 1964 podczas 
spotkania w Paryżu Rudolfa Binga (dyrekto· 
ra MET), Gunthera Rennerta (dyrektora ope
ry w Monachium) i Marca Chagalla. Oo tego 
spektaklu Chagall opracował 13 dużych kur· 
tyn (prospektów), 26 projektów innych ele
mentów dekoracji i 121 kostiumów lub ma
sek. Artysta przybył do Nowego Jorku na 
miesiąc przed premierą i własnoręcznie wy
konał kurtynę wprowadzającą do przedsta· 
wienia (malując bezpośrednio na płótnie). 



1973 

która została pomy~lana jako hołd złożony 
Mozartowi. (wg I' Avant Scene) ; 

03.03 ŁÓDŹ, Teatr Wielki, dyr. B. Madey, reż. 
K. Dej mel<, scen. A. Majewski, wykonawcy: D. Am
broziak - Pamina, Jan Kunert - Tarnino, R. Spy
chalski - Papageno, T. May-Czyżowska - Królowa 
Nocy; Sidney, dyr. Ch. Mackerras, reż. J . Copley, 
wykonawcy: J. Carden, A. Austin, R. Maconaghie, 
?, C. Ryman, D. Shanks, ?, G. Ewer ; 

SnonlinM (festiwal), dyr. U. SOderblom, reż. 
Everding, scen. T. Businger, wykonawcy: T. Val
jakka, K. Lappaleinen, M. Lehtnen, ?, M. Ivan, 
M. Talvela, ?, ?; Glyndebourne, dyr. B. Haitink, 
reż. J. Cox/ A. Slack, scen. E. Luzzati, wykonawcy: 
S. Armstrong/E. Spieser, G. Shirley/A. Roden, 
T. Allen!P. C. Runge, E. Gale, E. Gruberova, 
R. Lloyd, ?, B. Burrows/A. Oliver; RFN (wenja 
t81ewizyjM), dyr. H. Stein, reż. P. Ustinov (wersja 
z Hamburga), scen. J . D. Macles, wykonawcy: 
E. Mathis, N. Gedda, W. Workman, C. Malone, 
C. Deutekom, H. Sotin, D. Fischer-Dieskau, 
F. Grundheber. 

1974 
Wenja telewizyjno-fllmow11 w języku szwedzkim 
w reżyserii lngmera BergrMna (zob. Czarodziejski 
flet - dyskografia); Salzburg, Festspiele (nowa rea: 
lizacja), dyr. H. von Karajan, reż. G. Strehler, scen. 
L. Damiani, wykonawcy: E. Mathis, R. Kollo, H. 
Pray, R. Grist, E. Gruberova/L. Lebrun, P. Meven, 
T. Krause, G. Unger; 

Wiedeń, Staatsoper (nowa realizacja), dyr. Ch. 
Dohnanyi, reż. J . Herz, scen. R. Heinrich, wyko
nawcy: H. Donath, H. Laubenthal, H. Holecek, 
H. de Groote, U. KOSZUT, H. Sotin, O. Wiener, 
K. Terka!; Aix-en-Provence (nowa realizacja festi 
walowa), dyr. Y. Zallouk, reż. L. Erlo/G. Coutance, 
scen. C. Marest, wykonawcy: C. Aliot-Lugaz, L. Pez
zino/G. Gautier, J . P. Lafont/P. Y. Le Maigat, 
B. Cramoix/M. Pouradier-Duteil, M. Ruvieres/M. Pe
na, M. Vanaud, P. Y. La Maigat/J. P. Lafont, 
J . C. Jones. 

1975 
Londyn, Sadler's Wells Opera (nowa realizacja). 
dyr. Ch. Mackerras, reż. A. Besch, scen. Stoddart, 
wykonawcy: F. Palmer/B. Walker, K. Erwen/J. 
Brecknock, A. Ople, S. Dugdale, M. Haggart, 
N. Warren-Smith/C. Grant, G. Chard/N . Welsby, 
P. Crook; 
1980 
04.16 Londyn, Sadler's Wells Opera, dyr. R. Nor
rington, reż. N. Platt, scen. M. Bainbridge, wyko
nawcy: M. Drower, P. Jeftes, A. Watt, ?, M. Blok, 
C. lveson, ?, ?; 05.02 Nancy, dyr. Kaltenbach, reż. 

A. Serban, scen. Yeargan, wykonawcy: N. Christie, 
A. Rolfe-Johnson, S. Dickson, ? , E. Hobarth, 
D. Kavrakos, ?, ?; 05.24 Wenecja, Teatro la Fe
nice, dyr. Z. Pesco, reż. G. Pressburgher, scen. 
G. Pomodoro i Z. Pesco, wykonawcy: M. Rinaldi 
- Pamina, C. Siepi -Sarastro„.;06.09Amsterdam, 
Netherlands Opera (Holland Festival), dyr. T. Koop-

Zdzisława Donat jako Królowa Nocy; 
Salzburger Festspiele 

man, reż. Schellen/Elling, scen. Klijn/Stuyling, wy
konawcy: M. Kweksilber, G. de Mey, M. Verschaeve, 
T. van der Putten, J . Poulenard, H. van der Kamp, 
?, ?; 06.20 Kolonia, dyr. J . Pritchard, reż. i scen. 
J. P. Ponnelle, wykonawcy: G. Resick, J . Protschka, 
C. Nicolai, M. Letyer, M. Sandoz, H. Stamm, ?, 
M. Finkle; OB.03 Glyndebourne, dyr. B. Haitink, 
reż. J. Cox, scen. D. Hockney, wykonawcy: I. Bu
chanan, R. Davies, B. Luxon, ?, R. Shane, T. Tho
machke, ?, ?;08.12 Salzburg, Festspiele, dyr. J . Le
vine, reż. i scen . J . P. Ponnelle, wykonawcy: 
L. Popp, E. Tappy, Ch. Boesch, ?, Z. DONAT, 
M. Talvela, W. Berry, ?; 10.15 San Francisco, reż . 

B. Hebert, scen. M. Chagall (wersja z MET?) , wy
konawcy : S. Greenawald, P. Price, D. Duessig, ?, 
R. Shane, U. Cold , ?, ?; 12.29 Bruksela, Theatre 
de la Monnaie, dyr. Peters, reż. Ida Huisman, scen. 
Th. Bosquet, wykonawcy: M. Kemmer, E. Tappy, 
P. Ch. Runge, K. Moesen , B. Carter, H. C. Ecker, 

"'A. Malta, P. Baillie. 

1981 
02.07 Nowy Jork, Metropolitan Opera (transmisja 
telewizyjna) , wersja ze scenografią Marca Chagalla, 
wykonawcy: L. Popp, D. Kuebler, D. Duesing, 
B. Nordeo, Z. DONAT, J . Macurdy, ?, J . Atherton; 
03.10 Bruksela, Cirque Royal, wersja baletowa 
Maurice Bejarta opracowana do nagrania płytowe

go K. Bohma z 1964 r. (zob. dyskografia) ; 05.24 
Lille, dyr. H. Gallois, reż. G. Serkoyan, scen. 
M. Fersing, wykonawcy: E. Harrhy , G. Winbe 
P. Wolfrum, ?, S. Greenberg, K. Ridderbusch, 7, .• 

07.15 Savonlinna (festiwal), dyr. U. SOderblom, 
reż. A. Everding, wykonawcy: R. Viljakainen, 
M. Heinikari , H. Keinonen, ?, J. Hynninen, M. Sal
minen, ?, ?; 07.18 Orange, Theatre Antique Natio· 
nal Choregie (festiwal). dyr. J. E. Gardiner, reż . 

A. Wopmann , scen. F. Mariani, wykonawcy : 
B. Hendricks, W. OCHMAN - Tarnino, M. Hoggart, 
V. von Halem, B. Lux on„. or~z Chór Stadtischer 
Musikverein Diisseldorf i Nouvel Orchestre Philhar
monioue de Radio France. 

1982 
05.27 Bologna (wersja Netherlands Opera z Holland 
Festival 1980), Koopman-Schellen/Elling-Klijn/ 
/Stuyling; 07.26 Aix-en-Provence, Theatra de 
l'Archeveche (festiwal), dyr. T. Guschlbau,r, reż. 
L. Pintilie, scen. Radu i Miruna 8oruzescu, wyko
nawcy: J . Rodgers, E. Hegegard, S. Dickson, ?, 
V. Freiberger, R. Lloyd,?,?, oraz Nouvel Orchestre 
Philharrnonique de Radio France; 10.05 Santiago, 
dyr. R. Peters, reż. B. lgesz, scen. R. Oswald/ A. La· 
piz, wykonawcy: L. Zoghby, E. Palacio, Ch. Bq· 
esch, ?, H. Haggart, M. Salminen, ?, ?. 

1983 
01 .? Glagow, Scottish Opera, dyr. A. Gibson, reż. 
J. Miller, scen. Ph. Prowse, wykonawcy: M. Mar
shall, G. Christie, B. Luxon, ?, M. T. Empress„ ; 
07 .? Salzburg, Festspiele (powtórzenie wersji 
J. Lavine-J. P. Ponnelle z 1980 r.). 

1984 
03.09 Montpełiar, dyr. C. Diederich, reż. J. C. Au
vray, scen. R. Saboughi, wykonawcy: V. Dietschy, 
P. Jeffes, Ph . Duminy, E. Conquet, V. Freiberger, 
A. Diakov„ ; San Francisco (festiwal), dyr. Ma
nahan, reż. Thompson, scen. Rubin, wykonawcy: 
Wolf, Greenawald, Helton, Kraft, Kuebler, Dick
son; Howell; 07.27 Monachium (przedstawienie 
festiwalowe), dyr. W. Sawallisch, wykonawcy: 
E. Gruberova - Królowa Nocy, E. Mathis - Pa
mina, P. Schreier - Tarnino oraz Studer, Rootering, 
Brendel, Lenz; Salzburg, Festspiele, powtórzenie 
wersji Levina-Ponnelle, w dniach OB.26 i 08.30 
jako Królowa Nocy wystąpiła Z. DONAT. 

1985 
01.05 Londyn, Covent Garden, dyr. R. Hickox, 
reż. A. Everding, scen. J . Rose, wykonawcy : 
A. M. Blassi, G. Winbergh, J. Summers, M. Drower, 
L. Serra, R. Lloyd, ?, ?; Mediolan, La Scala, dyr. 
W. Sawallisch/G. Neuhold, reż. J . Cox, scen. 
D. Hockney, wykonawcy: (kolejn~ć wg Opera 
lnternationale) E. Nesterenko, G. Winbergh/T. Mo
ser, B. Bonney, S. Greenberg/Z.DONAT, M. Hage
gard/Ch. Boesch, A. Scarabelli, H. Pampuch (daty 
przedstawień w marcu: 03.17-20-22-24-26-
-29-31); 05.21 Turyn, Teatro Reggio, dyr. 
M. Erdelyi, wykonawcy: C. Basto, H. Laubenthal, 
S. Dickson, Z. Salazar. L. Serra, B. Giaiotti, ?, 
S. Bertocchi; 07 .? Monachium (wersja Sawallisch
-Everding-Rose), wykonawcy: Z. DONAT - Kró
lowa Nocy, P. Schreier - Tarnino, oraz J. H. 
Rootering, H. Donath, Ch. Boesch; 11.15 Kopenha-
1111. dyr. J . Frandsen, reż. L. Krogh, scen. Chr. Tom-

-Petersen i B. Riinitz, wykonawcy : T. Kiberg, 
St. F. Andersen, G. Paevatalu, E. Lund, B. L. 
Frandsen, Ch. Christiansen, ?, ?; 

1986 
02.16 Brema, dyr. F. Pleyer, reż . T. Richter, scen . 
J . Villarreal, wykonawcy : T. Seidl, J . Silvasti, 
T. Mohr, T. Sellers, J. Bruggeman, W. Fink, ?, 7; 
Paryż, dyr. Genadij Rożdiestwienskij, reż. M. Blu
wal, scen. Hubert Monloup, wykonawcy podczas 
próby generalnej dnia 06.13: D. Brost, V. Cole, 
P. Duminy, M. Castets, L. Lebrun, L. Polgar, 
T. Cook, R. Corazza. 

Jeśli nie ma dodatkowych wyjaśnień , soli~ci wy
mieniani są według następującej kolejności wyko· 
nywanych ról : Pamina-Tamino-Papageno-Papa· 
gena- Królowa Nocy-Sarastro-Przemawiający

- Monostatos. 
Wiktor A. Br(lgy 

Przy opracowaniu materiału korzystanb z nastę
pujących źródeł : 

Najstanze realizacja w Polsce: 
1. Ludwik Bernacki - Teatr, dramat i muzyka za 

Stanisława Augusta, Lwów 1925 
2. Jolanta Bilińska - Mozarta Flet czarnoksięski 

w Łańcucie (praca magisterska, Kraków 1976) 
3. Wojciech Bogusławski - Dzieje Teatru Narodo

wego na trzy częici podzielone oraz wiado
moici o życiu sławnych artystów, Warszawa 
1820 

4. Jerzy Got - Na wyspie Guaxary, Wojciech Bo
gusławski i teatr lwowski 1789-1799, Kraków 
1971 

5. Zbigniew Raszewski - Bogusławski, Warszawa 
1972 

6. Słownik Biograficzny Tutru Polskiego 1765-
-1965, Warszawa 1973 

7. Eugeniusz Szwankowski - Teatr Wojciecha Bo
gusławskiego w latach 1799- 1814, Wrocław 
1954 

8. Zbiory Muzeum Teatralnego w Warszawie 

Realizacje zagraniczne: 
1. Annals of Opera 1597-1940, Societas Biblio· 

graphica, Geneve 1955 
2 . /'Avant-Scene, nr 1, Paryż 1976 
3. Di11 Zauberflót11 - T11xt11, Mat11rialt1n, Komm11n

tar11; Rowohlt/Ricordi 1985 r. 
4 . Czasopisma operowe z różnych lat (Opernwelt, 

Op11ra lnternational11, Opera N11ws itd.I 



Czamdzięjski flet 
dyskqJrafla 

1937 
CETRA-LIVE (Salzburger Festspiele) 
Novotna, Roswaenge, Dorngraf· Fassbaender, Ko
marek, Osvath, Kipnis, Jerger, Wemick; 
Chór Wiener Staatsoper, Wiener Philharmoniker, 
dyr. Arturo TOSCANINI 

CETRA L0443 

EMI-World Records 
Lemnitz, Roswaenge, Hiisch, Beilke, Berger, 
Strienz, Grossmann, Tessmer; 
Walde Favre Chor, Berliner Philharmoniker, 
dyr. Thomas BEECHAM 

EMI SH 158/160 

1942 
NAGRANIE PRYWATNE 
Novotna, Kullmann, Brownlee, Raymondi, An
toine, Pinza, Cordon, Laufkoetter; 
Chór i Orkiestra Metropolitan Opera, 
dyr. Bruno WAL TER 

UORC 

1949 
HRE (w języku angielskim) - LIVE 
Steber, Tucker, Brownlee, 7, Berger, Hines, Schoff· 
ler,?; 
Chór i Orkiestra Metropolitan Opera, 
dyr. Bruno WAL TER 

HRE-316-3 

BWS-LIVE (Salzburger Festspiele 27.07.1949) 
Seefried, Ludwig, Schmitt-Walter, Oravez, Lipp, 
Greindl, Schoffler, Klein; 
Chór Wiener Staatsoper, Wiener Philharmoniker, 
dyr. Wilhelm FURTWANGLER 

1950 
EMI 

BWS-Hope 208 

Seefried, Dermota, Kunz, Loose, Lipp, Weber, 
London, Klein; 

Chór Wiener Staatsoper, Wiener Philharmoniker, 
dyr. Herbert von KARAJAN 

EMI 1 C 147-01663/65 M 

1951 
CETRA-LIVE (Salzburger Festspiele) 
Seefried, Dermota, Kunz, Oravez, Lipp, Greindl, 
Schoffler, Klein; 

Chór Wiener Staatsoper, Wiener Philharmoniker, 
dyr. Wilhelm FURTWANGLER 

CETRA LO 9/3 

1955 
DECCA 

Gueden, Simoneau, Berry, loose, Lipp, Bohme, 
Schoffler. Jaresch ; 
Chór Wiener Staat.soper, Wiener Philharmoniker, 
dyr. Karl BOHM 

DECCA 6.35. 101 EK 

DEUTSCHE GRAMMOPHON 
Stader, Haefliger, Fischer·Dieskau, Otto, Streich, 
Greindl, Borg, Vantin; 
RIAS·Chor, Radio·Symphonie-Orchester Berlin, 
dyr. Ferenc FRICSAY 

DGG 2701 015 

MMS-Concert Hal 
Bijster, Garen, Gschwend, Duval, Tyler, Hoekman, 
Gorin, Taverne; 
Niederlindisches Philharmonisches Orchester und 
Chor, 
dyr. Alexander KRANNHALS 

Concert Hal MMS 2033 

MELODRAM 
Griimrner, Kozub, Ambrosius, Steffek, Koth, 
Frick, Wolf, Hofmann; 
Chór i Orkiestra Hessischen Rundfunks, 
dyr. Georg SOL Tl 

MELODRAM 044 

1956 
CLS-ARPCL-LIVE (MET.23.02.1956, w jęz. 

angielskim) 
Amara, Sullivan, Upprnan, Hurley, Peters, Hines, 
London, Franke; 
Chór i Orkiestra Metropolitan oP.,.a, 
dyr. Bruno WAL TER 

CLS-ARPCL 32018 

1959 
MELODRAM-LIVE (Salzburger Festspiele 
27.07.1959) 
Della Casa, Simoneau, Berry, Sciutti, Koth, Bohme, 
Hotter, Donch; 
Chór Wiener Staatsoper, Wiener Philharmoniker, 
dyr. George SZELL 

1964 
EMI 

MELODRAM 007 

Janowitz, Gedda, Berry, Piitz, Popp, Frick, Crass, 
Unger; 
Chór i Orkiestra „Philharmonia" , 
dyr. Otto KLEMPERER 

EMI 1C15700031/33 

1965 
DEUTSCHE GRAMMOPHON 
Lear, Wunderlich, Fischer-Dieskau, Otto, Peters, 

Crass, Hotter, len"Z; 
RIAS·Chor, Berliner Philharmoniker, 
dyr. Karl BOHM 

DGG 2740 108 

1968 
ARIOLA EURODISC 
Oonath, Schreier, lcib, Hoff, Geszty, Adam, Vo· 
gel, Neukirch ; 
Chór Radia Lipskiego , Dresdner Staatskapelle, 
dyr. Otmar SUITNER 

1969 
DE CC A 

XG eo 584 A; 
rTERN'A 82617h5 

Lorengar, Burrows, Prey, Holm, Deutekom, Tal· 
vela, Fischer·Dieskau, Stolze; 
Chór Wiener Staatsoper, Wiener Philharmoniker, 
dyr. Georg SOL Tl 

1972 
EMI 

DECCA 6.35 189 GF 

Rothenberger, Schreier, Berry, Miljakovic, Moser, 
Moll, Adam, Brokrneier; 
Chór i Orkiestra Bayerischen Staatsoper, 
dyr. Wolfgang SAWALLISCH 

EMI 1 C 1953954-6 O 

1974 
B8C REK (kieżka d;twiękowa filmu I. Bergmana) 
Urril1, K6stllnger, H1ge9erd, Eriksson, Nordin, 
Cold, Saed6n, Ulfung; 
Chór i Orkiestra Radia Szwedzkiego, 
dyr. Eric ERICSON 

1978 
BARCLAY 

BBC REK 223 

Te K1naw1, Hofmann, Huttenlocher, B1ttle, Gru· 
berova, Moll, v1n D.m, Orth; 
Chór i Orkiestra Operl du Rhin w Strassbourgu, 
dyr. Al1ln LOMBARD 

BARCLAY 960012-4 

1980 
DEUTSCHE GRAMMOPHON 
Metbi1, AralZI, Hornik, Perry, Ott, van Dam, Nico

l1i, Kruse; 
Chór Deutschen Oper Berlin, Berliner Philh1rmonl· 

ker, 
dyr. Hertlert von KARAJAN 

DGG 2741001 

RCA 
Cotrubll, Tappy, Boesch, Kal81, DONAT, T1lvela, 
van Dim, Hlesterrnann; 
Chór Wiener Staatsoper, WiWler Philhermoniker, 
dyr . .limes LEVINE 

RCA RL 03728 

1981 
EMI 
Popp, Jerusalem, Brendel, lindner, Gruberov1, 
Brac:ht, B1iley, Zednik; 
Chór I Orkiestra Radia Baw1rskiego, 
dyr. Bern1rd HAITINK 

EMI 1 C 165-43110/12T 

1982 
RCA-ERATO-LIVE (cyfrowe) 
Kweksilber, de Mey, Verschaeve, van der Putten, 
Poul1n1rd, van der Kamp, v1ńT1ssel, Fuhr·Jorgen-

sen; 
Chór Klrneralny z Utrechtu „ Viva La Mu1ica", 
The Amsterdam B•roqu• Orchestr11, 
dyr. Ton KOOPMAN 

RCA-ERATO NUM 760803 

1984 
PHILIPS 
M, Price, Schreier, Melbye, Venuti, Serra, Moll, 
Adam, Pear; 
Chór Radia Lipskiego, Staatskapelle Dresden, 
dyr. Colin DAVIS 

PHILIPS41459-1 

Nazwiska solistów podano w następuj~j kolej· 
noki wykonywanych ról : Pamina, Tarnino, Papa
geno, Papagena, Królowa Nocy, Sar astro, Przema· 
wiajll(:y, Monostatos. 

o~lł W. A. Brigy 

~·. 
V 



Czamdzięjski flet 
treśC opery 

Akt I 

Królewicz Tarnino ucieka przed 
ogromnym wężem. Wzywa na pomoc 
bogów, wreszcie pada zemdlony. 
Wówczas pojawiają się Trzy Damy 
i zabijają węża; uszczęśliwione odnie· 
sionym zwycięstwem oglądają 
zemdlonego Tarnina. Jego piękność 
i urok młodości najwyraźniej 
wywierają silne wrażenie na Damach, 
każda z nich chętnie by z nim 
została, w końcu jednak wszystkie 
trzy odchodzą. Tarnino 
odzyskuje przytomność i wówczas 
spostrzega przedziwnie 
ubranego młodego mężczyznę - to 
ptasznik Papageno, pozostający 
na służbie Królowej Nocy. Od Papa
gena, który jest wyjątkowo 
gadatliwy i przyjazny całemu światu 
dowiaduje się Tarnino, że 
przebywa obecnie na terenach pań· 
stwa Królowej Nocy. 
Tajemnicze Trzy Damy pojawiają 
się znowu, tym razem 
pokazują Tarninowi portret młodej. 
prześlicznej dziewczyny. 
Tarnino stwierdza, iż nigdy nie wi· 
dział równie pięknej twarzy 
i czuje, jak budzi się w nim miłość 
do nieznajomej. Od Trzech 
Dam dowiaduje się, że obraz przed
stawia Paminę, córkę Królowej 
Nocy uprowadzoną przez niegodziwe· 
go Sarastra. Pojawia się wnet 
i sama Królowa Nocy, obiecuje Tarni· 
nowi rękę swej córki, jeśli 
potrafi odnaleźć i wyzwolić Paminę. 
Trzy Damy wręczają Tarninowi 
złoty flet o czarodziejskich właści· 
wośclach, Papageno otrzymuje 

od nich zaczarowane dzwoneczki. Tak 
wyposażeni udają się na 
poszukiwanie Parni ny, prowadzeni 
przez Trzech Chłopców 
(prawdopodobnie trzech młodziutkich 
geniuszów na służbie Sarastra). 
Kolejny obraz przenosi nas do pałacu 
Sarastra. Niewolnik Monostatos, 
Murzyn służący Sarastrowi, zaleca się 
do Paminy, która ze wstrętem 
przyjmuje jego umizgi. Pojawia się 
Pa'1ageno, zaś tchórzliwy 
Monostatos ucieka. Papageno rozpo
znaje córkę swej królowej 
i upewnia Paminę, że ratunek już 
blisko, jej obrońcą jest bowiem ktoś, 
kto pokochał ją zanim miał 
możliwość ją ujrzeć. Obydwoje 
stwierdzają zgodnie, że miłość jest 
potężną siłą, dzięki której 
życie jest piękniejsze. Trzej Chłopcy 
prowadzą Tarnina na łąkę, na 
której usytuowane są trzy świątynie: 
Mądrości, Rozumu i Natury. 
Chłopcy pozostawiają tutaj Tarnina 
radząc mu: „bądź cierpliwy, 
rozważny i milcz". Tarnino postana· 
wia wejść do świątyni, jednak 
pr~y wejściu do dwóch pierwszych 
powstrzymuje go głos: 
„Idź precz". U wrót trzeciej wita go 
Kapłan, od którego królewicz 
dowiaduje się kim jest Sarastro - to 
nie okrutny tyran 
(jak przedstawiła go Królowa Nocy) 
lecz człowiek mądry 
i szlachetny. Pod wpływem niezwyk
łej, uroczystej atmosfery 
panującej w świątyni, Tarnino zaczy
na odczuwać przemożne 
pragnienie wiedzy, poznania mądrości. 
Nadchodzi Papageno prowadząc 

Sceny z Czarodziejskiego fletu Mozarta; grawiura J. H. Ramberga z almanachu Orphea; 1826 r. 



Paminę, która pragnie jak najszybciej 
połączyć się z Taminem. 
Udaremnia to Monostatos; podstępny . 

Murzyn odkrył ucieczkę Paminy 
i wzywa straże, tymczasem Papageno 
sięga po zaczarowane dzwonki, 
których srebrzysty dźwięk wprawia 
Murzyna i służbę w magiczny 
taniec. Pochwalne chóry zwiastują na
dejście Sarastra. Pamina klęka 
u jego stóp i wyznaje prawdę: próbo
wała ucieczki by uniknąć 
natrętnych zalotów Monostatosa. 
Monostatos przyprowadza przed obli
cze Sarastra Tarnina, licząc na 
hojną nagrodę za swą przebiegłość, 
tymczasem Sarastro rozkazuje dać mu 
sto kijów w pięty. Poleca również, 
by Tarnino i Pamina wprowadzeni zo
stali do świątyni, gdzie poddani 
zostaną rozmaitym próbom, tak by 
stali się godnymi najwyższego 
szczęścia. 

Akt li 

W uroczystym pochodzie wkracza 
Sarastro wraz z Kapłanami. Mag,iczny 
trzykrotny akord rozpoczyna 
scenę mistycznych obrzędów. Sarastro 
wzywa bóstwa - Izydę i Ozyrysa, 
by pozwoliły osiągnąć młodej parze 
królewskiej (Tarnino - Pamina) 
najwyższą mądrość. Młody 

królewicz - zanim będzie mógł wejść 
do świątyni Światła - musi 
poddać się dobrowolnie najcięższym 
próbom, które zahartują jego 
charakter. Wówczas młodzi staną się 
godni siebie i będą mogli 
połączyć się niwecząc przewrotne 
czary Królowej Nocy. 
Tarnino wraz z Papagenem czeka 
w przedsionku świątyni na rozpoczę
cie prób. Papageno trzęsie się 
ze strachu, Tarnino natomiast oczekuje 
ze spokojem dalszego rozwoju 
wypadków. Pojawia się 
Przemawiający, zapytując Tarnina, 

czego szuka w świątyni. 
„Przyjaźni i miłości" - odpowiada 
młody królewicz. 

Pierwszym z doświadczeń, na jakie 
zgadza się dobrowolnie 
Tarnino, ma być próba milczenia -
młodzieńcowi nie będzie 
wolno (niezależnie od okoliczności) 
wypowieClzieć odtąd ani 
jednego słowa. Tarnino i Papageno 
pozostają sami w ciemności, 
wówczas pojawiają się nieoczekiwa
nie Trzy Damy i usiłują 
wyperswadować królewiczowi 
pomysł poddania się próbom. Skoro 
im się to nie udaje, znikają przy 
akompaniamencie grzmotów i błyska
wic. Wówczas znów pojawiają 
się kapłani gratulując obu młodym 
ludziom pomyślnego 
przejścia pierwszego egzaminu. 

Kolejna scena przenosi nas do ogro
dów Sarastra, gdzie spoczywa 
uśpiona Pamina. Wokół niej krąży 
Monostatos, w którym 
pożądanie wyzwala coraz bardziej 
niegodziwe myśli. Córce 
przychodzi na pomoc Królowa Nocy 
- jej wspaniała aria koloraturowa 
jest wyrazem przemożnej 
żądzy zemsty. Królowa pragnie za
mordować Sarastra i w ten 
sposób odzyskać córkę i utraconą 
władzę . Monostatos 
szantażuje teraz Paminę, grożąc jej, 
że - jeśli ona nie zechce 
przyjąć jego miłosnych zapałów -
opowie Sarastrowi 
o planach Królowej Nocy. W samą 
porę przybywa Sarastro -
mądry czarodziej wie wszystko 
i wszystko rozumie, hie zamierza też 
mścić się na Królowej Nocy 
skoro uda mu się ją zwyciężyć . 

Tymczasem powracamy do Tarnina 
i Papagena, przebywających 
nadal w świątyni. Tarnino zachowuje 
absolutne milczenie, Papageno 

natomiast żartuje ze starą kobietą, 
która nagle pojawiła się nie 
wiadomo skąd . Starucha zapytana 

(oczywiście na żarty) 

0 ukochanego, mówi, że to Papage

no jest jej wybranym. 
Papageno - przerażony - nie zdołał 
dowiedzieć się jej imienia, 
stara znika wraz z uderzeniem gromu. 
Wówczas Trzej Chłopcy 
wkraczają, niosąc zaczarowany flet, 
dzwonki, a także stół z jadłem 
i napojem. Przybywa także Parni na, 
szczęśliwa, że udało się jej 
odnaleźć ukochanego. Niezrozumiałe 
dla niej milczenie Tarnina 
wywołuje niepokój i rozpacz Parni ny, 

sądzi ona, że utraciła na 
zawsze miłość królewicza. 
Kapłani wraz z Sarastrem sławią po· 
tęgę Izydy i Ozyrysa. Sarastro 
każe przyprowadzić Tarnina i Paminę, 
by poddać ich kolejnej próbie. 
Oznajmia im, że widzą się teraz po raz 

ostatni, zakochani żegnają się . 

Papageno na próżno wypatruje przy
bycia Tarnina. Zapytany przez 
Przemawiającego, czy ma jakieś ży

czenie na tym świecie, 
odpowiada (w pełnej wdzięku arii 
z dzwoneczkami) : 
„Pragnę kobiety lub dzieweczki". 
Wówczas pojawia się ponownie stara 
kobieta i żąda, by Papageno 
przysiągł jej wierność. Kiedy przera· 

żony ptasznik czyni to, 
okazuje się, że stara w istocie jest 
śliczną młodą dziewczyną, 

Papageną. Trzej Chłopcy śpiewają 
w ogrodzie pieśń na powitanie . 

słońca, które symbolizuje zwycię

stwo światła i dobra. 
Następnie z niepokojem obserwują 
Paminę, która wierząc, że 

utraciła miłość Tarnina, rozmyśla 
o samobójstwie. 
Chłopcy pocieszają ją i odwodzą od 
myśli o śmierci. 
Dwaj Zbrojni mężowie pełnią straż 
u wrót świątyni. Kapłani 
prowadzą Tarnina, przed którym 
pozostała już tylko ostatnia 
próba: ognia i wody. 
Zjawia się także Pamina, 
zakochani odnajdują się z najwyższą 
radością - teraz już noc 
i strach nie są dla nich groźne: 
„Gdziekolwiek pójdziesz, drogi, przy 
tobie będę szła" - wyznaje 
Pamina. Przebyte cierpienia przy
niosły jej dojrzałość i mądrość, jest 
teraz godna stanąć w świątyni 
obok Tarnina. 
Tymczasem Papageno próżno wzywa 
swoją ukochaną Papagenę, 

gotów jest (trudno powiedzieć, czy 

całkiem serio) targnąć się 
na swe życie'. Trzej Chłopcy przypro
wadzają mu w końcu ukochaną, 
w ten sposób druga para zdołała się 

szczęśliwie połączyć. • 
Przewrotny Mónostatos pragnie 
zemścić się na Sarastrze, prowadzi 
Królową Nocy i jej Trzy Damy 
ku świątyni. Wówczas 
jednak promienie słońca rozjaśniają 
mrok - to symbol zwycięstwa 
sił dobra nad złymi czarami Królowej 

Nocy. 
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