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Wykonawcy: 

Sarastro, arcykapłan Słońca: 

Piotr Nowacki, 
Andrzej Nowakowski 

Książę Tarnino: 

Wiesław Raczkowski, 
Adam Zdunikowski 

Królowa Nocy: 

Agnieszka Dondajewska, 
Jarosława Walczak-Prus, 
Barbara Stryjecka 

Pamina, jej córka: 

Małgorzata Grela, 
Gabriela Orłowska-Silva, 

Elżbieta Stengert, 
Wiesława Kończewska 

Papagena: 

Wiesława Kończewska, 

Elżbieta Stengert 

Papageno, ptasznik: 

Marcin Bronikowski, 
Leszek Skrla, 
Bogdan Śliwa 

Przemawiający: 

\, Jerzy Gruszczyński, 
Andrzej Nowakowski 

Monostatos, Murzyn: 

Janusz Ratajczak 
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Damy 

Królowej 

I 

II 

III 

Nocy: 

Beata Gramza, 
Magdalena Krzyńska 
Katarzyna Matuszak, 
Urszula Walaszczyk-Nogaj, 
Marzena Pawlicka 
Jolanta Gzella, 
Małgorzata Ratajczak, 
Anetta Wakarecy 

Kapłani: 

I 1 Jerzy Gruszczyński, 
Ryszard Smęda, 
Zbigniew Wunsch 

II Piotr Czajkowski, 
Janusz Ratajczak, 
Andrzej Walczyna (an. chóru) 

Zbrojni: 

I Piotr Czajkowski, 
Marek Domański (an. chóru), 

1!Janusz Ratajczak 
II \ Jerzy Gruszczyński, 

')Ryszard Smęda, 
V Zbigniew Wunsch 

Chłopcy-Geniusze: 

I Beata Walczyna, 
Dominika Kowalska (Pracownia wokalna 

Pałacu Młodzieży) 

II Aleksandra Pliszka, 
Aleksandra Glonke (Pracownia wokalna 

Pałacu Młodzieży) 

III Agnieszka Wawrzyniak, 
Alina Gawrych (Pracownia wokalna 

Pałacu Młodzieży) 
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Murzyni (artyści chóru): 

I Jerzy Doliński 
II Andrzej Brucki 

Autorzy-Animujący (artyści chóru): 

Dyryguje: 

Inspicjent: 

Sufler: 

Józef Guździoł, 
Konstanty Potudin, 
Wiktor Raczyński 

oraz 

chór orkiestra Opery Nova 

Ruben Silva 
Henryk Wierzchoń 

Romuald Rajewski 

Helena Kobusińska 



Libretto „Czarodziejskiego fletu" (Die Zauberflote) 
wyszło spod pióra Emanuela Schikanedera - literata, 
aktora, reżysera i impresaria w jednej osobie. Rodzinę 
Mozartów poznał on na przełomie roku 1780/81 - kiedy 
to teatr Schikanendera („Freihaustheater auf der Wie
den") gościnnie występował w Salzburgu. Schikaneder roz
poczynał jako wędrowny muzykant. Później przyłączył się 
do trupy aktorskiej, szybko zdobywając uznanie i popu
larność. Niebawem został jej kierownikiem. W 1789 roku 
objął dyrekcję „Freihaus-Theater" w Wiedniu, w którym 
wystawiał niemieckie opery oraz tzw. Singspiel. Dla wła
snego teatru napisał kilka śpiewanych fars, które podob
nie jak inne przedstawienia trupy, cieszyły się powodze
niem. Mozart uważnie śledził jego działalność. Świadec
twem tego są „Wariacje", których temat zaczernął z jed
nej ze sztuk, a także zinstrumentowany przezeń duet 
z „Kamienia mędrca", do którego muzykę prawdopodob
nie napisał Benedykt Schach. W 1791 r. Schikaneder 
zwrócił się do kompozytora z propozycją, by napisał 
muzykę do „Czarodziejskiego fletu". Temat zaczerpnięty 
został prawdopodobnie ze zbioru bajek Wielanda, zwłasz
cza z tej, która nosiła tytuł „Lulu czyli Czarodziejski 
flet". 

Na temat powstania „Czarodziejskiego fletu" powsta
ło wiele legend. Według jednej z nich Mozart uratował 
tym dziełem Schikanedera z finansowych kłopotów. 
Podobno Schikaneder winem i ostrygami podtrzymywał 
dobry nastrój kompozytora, którego miał na ten czas 
zamknąć w ogrodowej altanie w pobliżu teatru. Wedle 
niektórych przekazów Mozart wahał się, czy przyjąć za
mówienie, obawiając się fiaska. Nigdy dotąd bowiem 
„opery czarodziejskiej nie komponował". 

Dzieło po raz pierwszy wystawiono 30 września 1791 
roku, a jego powodzenie rosło z każdym kolejnym przed
stawieniem. Libretto, z punktu widzenia dramaturgii 
mistrzowskie, jest tak skonstruowane, że chociaż dialogi 
można to skracać, to ulepszać, to jednak nie pozwala na 
przestawienie w nim żadnego, najmniejszego nawet ele
mentu. 

Każda osoba i każde pokolenie znajduje w „Czaro
dziejskim flecie" coś innego. Sukces i sensacja, jakie 
wzbudził, miały swe źródło w zawartych w nim aluzjach 
politycznych. Kanwą opery jest fantastyczna baśń, która 
w rękach Mozarta zmieniona została w sugestywną wizję 
dobra i zła, miłości i nienawiści, mądrości i szaleństwa, 
odwagi i tchórzostwa, wysublimowany obraz człowieczeń
stwa, wspinającego się z największym trudem na coraz 
wyższy stopień moralny, dla osiągnięcia prawdziwego 
szczęścia. Gdy jeden z kapłanów przypomina Sarastrowi, 
że Tarnino „ to przecież książę", ten przerywa i poprawia 
go: „to jest znacznie więcej niż książę - to jest czło
wiek". 
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„Czarodziejski flet" okazał się największym sukcesem 

teatrów wiedeńskich od czasu laurów jakie zbierali Bas

se - Matastazjo, a kasę Schikanedera wypełnił tysiąca

mi florenów: Pogląd, iż zawdzięcza się go zastosowanym 
przez twórców opery chwytom wabiącym publiczność, 

w tym symbolice masońskiej, jest błędne. Wprowadzone 
przez Schikanedera i Mozarta elementy rytuałów i cere

monii masońskich, pojawienie się liczby „3" mającej dla 

wolnomularzy znaczenie magiczne, symboliczne (stąd trzy 

Damy Królowej Nocy, trzej Chłopcy - Geniusze, trzej 
Kapłani, noszony przez Sarastra siedmiokrotny krąg Słoń

ca, potrójny akord otwierający uwerturę; czy wreszcie 
zastosowana przez Mozarta a przez masonerię uznawana 

„za swoją" tonacja Es-dur) mogły istotnie pobudzać za
ciekawienie wśród widzów. Nie stanowiły jednak nigdy 

głównego waloru tego arcydzieła, a tylko nadawały mu 
głębszej treści. 

Sam Mozart znał wartość opery i bardzo cieszył się 

z jej sukcesu. W liście do żony napisał: „Nie możesz sobie 

'W'] Obrazić jacy byli mili Sa/ieri i Cavalieri ... , wszystko im się 
podobało, nie tylko 11111zyka, ale i libretto - wszystko. Oboje 

orzekli, że to jest opera godna przedstawień w największe 

11roczystości, i to prz.ed najpotężniejszymi monarchami świata, 

i z pewnością często będą prz.ychodzili jej słuchać, gdyż nie 
widzieli nigdy piękniejszego i przyjemniejszego widowiska. 

Sa/ieri sł11chał i patrz.al z całą uwagą i od 11wertury aż do 

ko11cowego finału 11ie było moment11, który by nie 'W'}rywał 

z jego ust okrz.yku brawo! /11b bel/o!, i oboje nie mogli mi 
złożyć dość podziękow011 za prz.yjemność, jakiej im dostarczy
łem." 

„Czarodziejski flet" zachwycał zarówno Goethego, Be

ethovena, jak i Wagnera. Uderzała ich w tej operze nie 
tylko doskonałość partytury orkiestrowej, ale i wzniosłość 

myśli, wzniosłość wydobyta z libretta jedynie geniuszem 
Mozarta. ie ma w tej muzyce nic zbędnego, panuje 

w niej duch prostoty i czystości. Całą swą duszę, którą 

oderwał od codziennych trosk, włożył Mozart w partytu

rę tej baśni. Stworzył dzieło, które ukazało nowe per
spektywy rozwojowe operze niemieckiej. Wszyscy roman

tycy będą odnosić się do niego z największym podzi
wem i czcią. Goethe zapragnie nawet napisać dalszy ciąg 
„Czarodziejskiego fletu" i narodzi się z tego jedna ze 

scen drugiej części „Fausta". Richard Wagner natomiast 

powie: „Niemiec nie może znaleźć dość słów na pochwałę 
tego dzieła. Można powiedzieć, że dotąd opera niemiecka nie 
istniała, tym dziełem została stworzona. Jakież to czary cu

downe karmiły natchnienie Mozarta od najpopularniejszej pie

śni do najwznioślejszego hymn11! Jakaż rozmaitość, jakie 

bogactwo, jakie 11cz11cie! To jest sama istota sztuki, zgęszczony 
zapach kwiatów, najpiękniejszych i najróżnorodniejszych." 
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Treść libretta 

Miejsce państwo Królowej ocy oraz §wiątynia 
Słońca i jej okolice. 
bajeczny, gdy dobro zwyciężało zło . Czas 

Akt. I 

Jesteśmy w krainie Królowej Nocy. Książę Tamino w trakcie 
polowania oddala się od swych towarzyszy i gubi drogę. W ta
jemnicz.ej dzikiej okolicy atakuje go wielki wąż. Młodzieniec stara 
się uciec, lecz op11szczają go siły. Na ratunek przychodzą mu trzy 
tajemnicze damy Królowej Nocy. Zabijają one węża, po czym 
odchodzą, by oznajmić swej Pani o pojawieniu się Tamina. Gdy 
Książę odzyskuje przytomność widzi przed sobą niezwykłą, po
krytą piórami postać. To Papageno, ptasznik Królowej Nocy, wielki 
spryciarz ale i wielki tchórz. Drży on na samo wspomnienie 
o wężu, jednak bez cienia wstydu i skmpułów prz.yjmuje podzię
kowania Księcia za uratowanie życia. Za kłamstwo spotyka go 
kara, trzy damy wracają przynosząc ptasznikowi dary swej Pani: 
kamie1i zamiast chleba, wodę zamiast wina i... wielką kłódkę na 
usta. Taminowi zaś pokazują portret pięknej Paminy, córki Królo
wej Nocy. Nagle pojawia się sama Królowa Nocy i prosi Tamina 
o pomoc w uwolnieniu Księżniczki z rąk groźnego czarownika 
Sarastra. Ponieważ obraz pięknej dziewcz.yny pomszył serce Ta
mina, godzi się on skwapliwie. Królowa w nagrodę obiec11je Księciu 
1-ękę córki. il)iposaża Tamina w czarodziejski flet, mający bronić 
go przed niebezpiecze1istwami, a za przewodników daje trzech 
chłopców, znających drogę do siedziby Sarastra. Towarzyszem 
w wędrówce ma być Papageno, uwolniony od kłódki i „uzbrojony" 
w czarodziejskie dzwonki. 
Długa i uciążliwa jest droga do świątyni boga Słońca - Ozy

rysa, gdzie więziona jest Pamina. Strażnikiem księżnicz.ki jest 
Murz.yn Monostatos. Prześladuje ją swymi zalotami i udaremnia 
wszelkie próby uciecz.ki. Tymczasem sprytny Papageno wyprzedza 
Tamina i podstępem zakrada się do świątyni. Płoszy tchórzliwego 
Monastatosa i uprowadza Pominę. 

Tamino dociera wreszcie do świątyni. Od wychodzącego z niej 
kapłana dowiaduje się, że nie może prz.ekroczyć jej progu. Reg11ła 
przybytku mówi bowiem, iż wejść do środka może jedynie osoba 
wprowadzona przez przyjaciela. Tamino wycofuje się do pobli
skiego lasu. Po chwili zjawiają się w nim Papageno z Paminą, 
a za nimi ścigający ich Monostatos. Papageno wypróbow11je swoje 
cz.arodziejskie dzwonki - ich dźwięk zmusza Murz.yna do nie
przerwanego tańca. 

Zjawia się wreszcie sam Sarastro, który, jak się okazuje, nie 
jest złym czarodziejem, lecz dobrotliwym i potężnym arcykapła
nem świątyni Sło1ica, świątyni wiedzy i poznania. Sarastro po
leca surnwo ukarać Monostatosa, Taminowi zaś oznajmia o cze
kających go trudach na drodze ubiegania się o rękę Paminy. 

Akt Il. 

Na uroczystym zgromadzeniu kapłanów słonecznego ktęgu Sa
rastro uzasadnia konieczność wystawienia na próbę Tamina. Bo
gowie przeznaczyli Paminę na żonę Księcia, jednak aby zdobyć 
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rękę ukochanej musi on najpierw zwyciężyć własne słabości. W6w
czas dostąpi także zaszczytu wtajemniczenia i zasiądzie w gronie 
wybranych w świątyni wiedzy. 

W imię miłości do Paminy Tamino godzi się na poniesienie 
wszelkich trud6w i wyrzeczeń. Z o wiele mniejszym entuzjazmem 
zapatruje się na jakikolwiek wysiłek Papageno, którego także obej
muje plan Sarastra. Dopiero bliźniaczo podobna Papagena skła
nia go do podjęcia pr6by. Pierwszą, której poddani są młodzień
cy, jest pr6ba milczenia. 

W tym czasie Monastatos stara zakraść się do śpiącej w ogrodzie 
Paminy. Płoszy go Kr61owa Nocy zjawiając się przed córką 
w całym swym złowrogim majestacie. To właśnie ona jest przed
stawicielką złych i ciemnych mocy. Żądna władzy, chce zniszczyć 
Sarastra. Przynosi Pominie sztylet i grozi przekleństwem i odtrą
ceniem na zawsze jeżeli córka nie zabije arcykapłana i nie zdo
będzie tajemniczego znaku „Siedmiokrotnego kręgu słońca". Pa
mina jest zrozpaczona. I wtedy, jak dobry duch zjawia się Sa
rastro. Pociesza płaczącą, tłumacząc jej, że zemsta ani zdrada 
nie mają dostępu do świętych przybytków. Panuje w nich jedynie 
przyjaźń i braterstwo. 

Tymczasem Tamino, poddany pierwszej pr6bie, dzielnie milczy. 
Jego zachowania nie rozumie jednak Pamina. Wątpiąc w uczucie 
Księcia, odchodzi zrezygnowana. 

Natomiast Papageno, którego także obowiązuje milczenie gawę
dzi w najlepsze z jakąś staruchą. Dopiero błyskawice i grzmoty 
przypominają ptasznikowi o przyjętym zobowiązaniu. 

Kolejna pr6ba jest dla kochank6w jeszcze trudniejsza - muszą 

pożegnać się na wieczność.„ Tamino i Pamina ciężko przeżywają 
rozstanie, zaś Papageno znów spotyka tajemniczą staruchę, kt6ra 
okazuje się być przemienioną„. Papageną. 

Zrozpaczona i na wp6ł obłąkana Pamina, zamierza zabić się 
sztyletem, który dostała od matki. Lecz dziewczynę ratują towa
rzyszący Taminowi trzej chłopcy. 

A przed nieustraszonym księciem następny sprawdzian. Dwaj 
zbrojni mężowie prowadzą go ku „bramie strachu", w którą 

odważnie wchodzi. Ale na tym jeszcze nie koniec. Parę kochanków 
czeka teraz „pr6ba ognia i wody". Dziewczynie przywraca ona 
spokój i r6wnowagę ducha, a obojgu otwiera bramy świątyni po
znania. 

Tymczasem Papageno daremnie szuka swej Papageny. Z rozpa
czy i tęsknoty chce nawet powiesić się na najbliższym drzewie, gdy 
pojawiają się znów trzej chłopcy, przypominając mu o czaro
dziejskich dzwonkach. I rzeczywiście! Ich dźwięk przywołuje Pa
pagenę. Szczęśliwa para snuje plany o małżeństwie i licznym 
potomstwie ... 

Pomyślnie kończą się perypetie obu par. Tymczasem Królowa 
Nocy z trzema damami i Monostatosem, usiłuje siłą wedrzeć się 

do świątyni by obalić potęgę Sarastra. Gdy przyjmuje już hołdy, 

nagłe błyskawice i gromy odrzucają wszystkich „w ciemność'' 

W świątyni Sło1ica Sarastro uroczyście przyjmuje Tamina 
i Paminę w krąg wtajemniczonych. Piękno i mądrość pozostaną 
już z nimi na zawsze. 

Po raz kolejny Słońce zwyciężyło Noc. 
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Wolfgang Amadeusz Mozart 
Geniusz samorodny 

(1756-1791) 

Oto najprawdziwszy, najczystszy, najbardziej, obok Ba
cha, zdumiewający geniusz, jakiego wydały dzieje muzyki: 
„Geniusz samorodny", to określenie, nadużywane wielokrot
nie wobec niejednego muzyka, należy się w pełni Mozarto
wi, który mając lat cztery zaczął komponować, w wieku lat 
sześciu grał świetnie na fortepianie i nieźle na skrzypcach, 
zaś jako dwunastoletni chłopiec napisał pierwszą operę. Żył 
niecałe lat trzydzieści sześć, dzieła jego zaś nie oznaczane 
liczbami opusów, lecz skatalogowane w roku 1862 przez 
Niemca von Koechla (katalog ten kilkakrotnie uzupełniano) 
sięgają liczby 700. Mamy wśród nich takie pozycje, jak 
S 1 symfonii, SS koncertów na instrument solowy z orkiestrą 
(fortepian, skrzypce, flet, klarnet, fagot, waltornia itd.), 
108 innych utworów orkiestrowych, 76 utworów fortepiano
wych z sonatami na czele, 40 sonat na skrzypce i fortepian, 
3S kwartetów smyczkowych, 10 kwintetów, 8 triów, 24 ope
ry, 19 mszy, 47 innych dzieł religijnych, poza tym pieśni, 
arie i najrozmaitsze utwory pomniejsze. Te przybliżone za
pewne cyfry dają pojęcie o ogromie jego twórczości; ktoś 
obliczył, że kopista, który chciałby przepisać wszystkie utwo
ry Mozarta, musiałby żyć dłużej niż sam kompozytor. Mo
zart pisał szybko, pismem niedbałym, ale raczej bez popra
wek i retuszów. Potrafił napisać sonatę w dwa dni, symfonię 
w tydzień, operę w parę tygodni. 

Mozart, syn wicekapelmistrza opery książęcej w malow
niczym, wśród Alp tyrolskich położonym, arcymuzykalnym 
Salzburgu, był najklasyczniejszym, najgenialniejszym „cudow
nym dzieckiem", jakie kiedykolwiek stąpało po ziemi. 
Wyzyskał to w pełni jego ojciec Leopold, przez jednych 
biografów uważany za idealnego, kochającego wychowawcę 
i nauczyciela, przez innych zaś za łakomego na pieniądze 
eksploatatora geniuszu swego dziecka. Zapewne Leopold 
Mozart był po trochu jednym i drugim - czemu ostatecz
nie trudno się dziwić. Dzieciństwo i wczesna młodość 
Mozarta (od roku 1762) upłynęły więc na dalekich, utrudza
jących podróżach muzycznych, kiedy to grywał przed cesa
rzami, królami i książętami, otrzymując za to nagrody, pre
mie, honoraria. Były to lata na pozór tłuste, lecz opłacane 
ciężką pracą małego muzyka, który grał, improwizował, kom
ponował, popisywał się słuchem i pamięcią, a nawet śpiewał 
ku uciesze i podziwowi swego możnego audytorium. Cóż to 
były za nieskończone podróże: Monachium, Wiedeń (wystę
py w towarzystwie 11-letniej siostry przed cesarzem Franci
szkiem I), Augsburg, Stuttgart, Moguncja, Frankfurt, Ko
blencja, Bonn; a potem Bruksela, Paryż, Londyn, Holandia, 
znów Paryż, Szwajcaria i powrót do rodzinnego Salzburga. 
Oto oszałamiająca trasa pierwszej czteroletniej (1762-1766) 
podróży małego chłopca w poszukiwaniu sławy, wykształce-
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nia muzycznego i... gotówki. Potem przyjdą trzy wielkie, 
płodne w konsekwencje muzyczne podróże do Włoch -
przed oczyma przewiną się: Bolzano, Werona, Mediolan, 
Bolonia, Rzym, Florencja, Neapol i wiele, wiele innych 
miast. W Mediolanie w roku 1770 czternastoletni kompozy
tor wystawia zamówioną u niego operę „Mitrydates". Potem 
nastąpi dłuższy pobyt w Salzburgu w charakterze nadworne
go muzyka u nowego arcybiskupa salzburskiego - Collore
do, przetykany podróżami do Monachium i Wiednia. 

Wreszcie w latach 1777-79 Mozart odbywa swą 
ostatnią wielką podróż: mamy tu dłuższy pobyt w Mona
chium i w końcu znowu Salzburg. Od roku 1781, po dra
matycznym zerwaniu z „szefem", tyrańskim i nie ceniącym 
jego muzyki arcybiskupem Colloredo, Mozart osiada w Wied
niu jako „ wyzwolony artysta", dopiero w roku 1787 cesarz 
Józef II zamianuje go po śmierci Glucka nadwornym kom
pozytorem, zmniejszając przy tym związaną z tym stanowi
skiem pensję z 2000 florenów na 800 - cesarz bowiem 
niezbyt lubił Mozarta, uważając, że muzyka jego jest za 
mądra. Pobyt w Wiedniu trwał już do śmierci, przeplatany 
tylko podróżami do Czech i do Niemiec: najdłuższa z nich, 
w roku 1789, prowadziła do Berlina. W podróżach swoich 
poznał Mozart dokładnie wszystkich, mających coś ważnego 
do powiedzeni a w ówczesnej muzyce, zetknął się ze wszy
stkimi wielkimi zjawiskami twórczymi swego czasu. Poznał 
operę między gluckistami i piccinistami, znał Jana Chrystia
na Bacha, znał i praktykował styl galant, jednocześnie zaś 
dokładnie przetrawił twórczość mannheimczyków i, wprowa
dzony przez słynnego Cannabicha, miesiącami studiował 
pracę ich znakomitej orkiestry; w Wiedniu obcował z bliska 
z dziełem Glucka i Haydna, pilnie obserwował fortepiano
we osiągnięcia Clementiego, pod koniec życia słyszał 
w Berlinie grę 11-letniego Hummla. 

W ostatniej, wiedeńskiej fazie swego życia zaznał wzlo
tów i upadków, zaszczytów i upokorzeń, sukcesów i nie
szczęść. Tu w roku 1782 ożenił się wbrew woli ojca z Kon
stancją Weber, osobą, jak się zdaje, lekkomyślną i nie za 
mądrą, z którą nie zaznał nigdy pełnego szczęścia. Mieli 
sześcioro dzieci, czworo z nich umarło w niemowlęctwie, 
pozostało jedynie dwóch synów. 

W Wiedniu zaczęło się pięknie: przyjęło Mozarta entu
zjastyczne uwielbienie i przyjaźń największych muzyków 
epoki - Glucka i Haydna; potem przyszło życie światowe 
i swobodne, uczestnictwo w modnych podwówczas lożach 
wolnomularskich, miłość i małżeństwo. Najszczęśliwsze są 
wiedeńskie lata 1784-85; Mozart jest sławny, lubiany, roz
rywany, udziela lekcji, „bywa w świecie", jest w pełni ener
gii i sił twórczych. A jednak już od początku czuje się cie
nie, mające z czasem zgęstnieć tak groźnie. Dziwią poło
wiczne raczej sukcesy „Uprowadzenia z Seraju", „Wesela 
Figara", „Don Juana", boli kompletna wręcz klapa „Cosi 
fan tutte" w roku 1790. Nie bez wpływu były tu niewątpli-
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wie intrygi ówczesnego wiedeńskiego augura operowego, 
zazdrosnego Włocha, Antoniego Salieri. Oczywiście, niepo
wodzenia te osładzane są przez sukcesy, sukcesy kolosalne, 
jak niewiarygodne wprost, entuzjastyczne przyjęcie „Wesela 
Figara", a później „Don Juana" w Pradze, czy niespodzie
wany wiedeński sukces „Czarodziejskiego fletu" (30 IX 
1791 ). 

Ale coraz uporczywiej występuje niepokojący objaw: Mo
. zart nie ma pieniędzy. Ma sławę, miewa powodzenie, ale 
nie ma pieniędzy. Opery jego grywane są we wszystkich 
teatrach Europy, lecz kompozytor jest ubogi, coraz uboższy 
- nie znano wówczas tantiem autorskich. Zarobić można 
kompozycją, twórczością, dwoi się i troi, przyjmuje wszelkie 
zamówienia, narzuca się z zamówieniami, jak podczas koro
nacji Leopolda II (1790). Lecz cóż to? Coraz mniej moż
nych tego świata pragnie zamawiać u niego utwory; na 
dworze niezbyt go lubią, sława jego jakby spowszedniała, 
nie ma krytyki ani opinii, która przypominałaby o cudow
nym dziecku epoki. Nikt, prócz starego przyjaciela Haydna, 
nie interesuje się już Mozartem. Błaga o lekcje, zadłuża się, 
wpada w ręce lichwiarzy. Wstrząsające są jego listy do bo
gatego kupca Puchberga, rozpaczliwe, żebrzące o pożyczkę. 
Uratować by go mogła podróż do Londynu, gdzie czekają 
nań z otwartymi rękoma; ofertę takiej podróży przyjął prze
cież zachwiany materialnie Haydn. Lecz Mozart nie ma już 
siły na tę podróż, wybiera się w inną. W grudniu 1791 
umiera na nieznaną chorobę, w kompletnej nędzy, pozosta
wiając w szkicach słynne „Requiem", odtworzone i zinstru
mentowane przez jego ucznia Stissmayera. Plotka głosi, że 
Mozart otruty został przez Salieriego. Słynna jest historia 
jego pogrzebu: pod nieobecność chorej żony trumnę odpro
wadziła nieliczna grupa przyjaciół, którzy rozproszyli się, spło
szeni gwałtowną zadymką śnieżną. Pozostawieni swemu lo
sowi karawaniarze złożyli ciało we wspólnym grobie - nie 
wiadomo gdzie. 

Tak więc Mozart nie ma grobu. Żył krótko, życie miał 
pełne trudów oraz goryczy i nawet. nie doczekał się „godne
go pochówku". A jednak, choć przeszedł przez cały świat 
jakby był tutaj przelotnym, niezbyt chętnie widzianym go
ściem, dane mu było osiągnąć prawdziwą nieśmiertelność: 
nieśmiertelność w krainie sztuki. 

Nieśmiertelne są nie tylko najlepiej znane i najczęściej 
grywane jego dzieła, jak Symfonia „Haffnerowska", 3 ge
nialne symfonie z roku 1788 (Es-dur, g-moll, C-dur), kon
certy fortepianowe A-dur, d-moll, c-moll, D-dur, sonaty for
tepianowe lub „Requiem". 

Cała jego olbrzymia twórczość z najdrobniejszymi utwo
rami włącznie należy do bezcennych skarbów ludzkiej sztu
ki. Hojnie wypłacił się światu - tak dlań przecież skąpe
mu. 

Opracowano na podstawie eseju Stefana Kisielewskiego 
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ARTYŚCI I PRACOWNICY OPERY NOVA 
W SEZONIE 1994/95 

Soliści śpiewacy 

Soprany: 
Beata Gramza, Małgorzata Grela, 
Wiesława Kończewska, Magdalena Krzyńska, 
Katarzyna Matuszak, Elżbieta Stengert, 
Barbara Stryjecka, Urszula Walaszczyk-Nogaj, 
Beata Walczyna. 

Mezzosoprany: 
Alicja Górska-Baron, Jolanta Gzella, 
Marzena Pawlicka, Małgorzata Ratajczak, 
Anetta Wakarecy, Joanna Zakrzewska. 

Tenory: 
Stanisław Baron, Ireneusz Jakubowski•, 
Józef Przestrzelski•, Wiesław Raczkowski 
Janusz Ratajczak, Tomasz Zagórski, ' 
Adam Zdunikowski•. 

Barytony: 

Basy: 

Leszek Skr!a•, Florian Skulski• 
Edward Stasiński, Zbigniew Wu,nsch. 

Jerzy Gruszczyński, Piotr Nowacki•, 
Andrzej Nowakowski, Ryszard Smęda. 

Korepytetorzy: 
Adam Pilarski, Olga Volkova, 
Kamilla Zygmunt. 

Konsultant wokalny solistów: 
Barbara Zagórzanka. 

Balet 
Kierownik i pedagog: 

Władimir Glinskich 

Inspektor: 
Beata Kotowska 

Akompaniatorzy: 
Eugieniusz Gątkiewicz•, Hanna Skórska 

Soliści: 

Maria Adamska, Artur Adamski, Tomasz 
Dempczyński•, Alessia Denisowa, Cezary 
Dróżdż, Arkadiusz Gołygowski•, Beata 
Grzesińska•, Aleksandra Mioduska, Cezary 
Pyszka, Irina Suchorukowa, Anatolij Zaborowski. 

• stała współpraca 
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Koryfeje: 
Marek Kobielski, Piotr Kobierzyński, 

Beata Kotowska, Beata Piskorska, 
Ewa Rynkowska, Marta Żurawska-Kobielska 

Zespół baletowy: 
T. Azjan, J. Czyszak, E. Grodzka, 
G. Stefanowicz, R. Tuszyński, I. Wasiniewska, 
M. Tkaczyk (adept). 

Masażysta i rehabilitant: 
K. Palicki 

Chór 

Kierownik: 
Henryk Wierzchoń 

Konsultant wokalny: 
Krzysztof Szydzisz 

Korepetytor: 
Danuta Mickiewicz 

Inspektor: 
Józef Guździoł 

Soprany: 

Alty: 

H. Grot, K. Klimczak, Z Korybalska, 
M. Masiak, H. Pawlitka-Pawłowska, A. Pliszka, 
R. Ratkowska, Cz. Staniszewska, B. Wysocka, 
K. Ciabaszewska•, M. Kuczyniecka•, 
S. Leszczyńska•, M. Litwin•, E. Nowak\ · 
D. Rezmer•, M. Rybicka•, B. Synowicz•, 
K. Węgrzyn•. 

H. Bogiel. D. Giro~Syryńska, M. Gurbowicz, 
M. Krasińska, B. Nobis, A. Płaczek, 
A. Pyrzyk, A. Rajewska, E. Skrobiszewska, 
D. Słowińska, M. Wierzbiańska, M.Herdzin•, 
N. Litwin•, E. Nowak•, A. Nowicka•, 
M. Podejko•, D. Rezmer•. 

Tenory: 
O. Bebenow, A. Brucki, J. Doliński, 

M. Domański, J. Guździoł, R. Kaniewski, 
W. Raczyński, A. Walczyna, J. Zieliński, 

M. Pawłowski•, J. Stefański•. 

Barytony: 
P. Olszyna, A. Piskorski, K. Podutin, 
A. Szczetenko•, M. Woiniak, A. Augustyn•, 
H. Kiełpiński•, J. Wojtalewicz•, Z. Zająkała•. 

• stała współpraca 
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Basy: 
E. Bereit, K. Wakarecy, J. Frankowski"", 
Z. Jeżak, J. Kujawski"". 

Orkiestra 
Dyrygenci: 

Maciej Figas, Vadim Perevoznikov, 
Henryk Wierzchoń. 

Inspektor: 
Roman Gomułka 

skrzypce: 
I. Bogusz (koncertmistrz) B. Łotyszojc 

(koncertmistrz), G. Bogusz, A. Bondel, 
W. Nawrotek, R. Domańska, G. Sokołowa, 

W. Woźny, I. Rasteńska"", M. Czekała"". 

II skrzypce: 
B. Kramski, J. Drangowska. •R. Woźniak, 

I Kamińska, P. Buczyński, A. Marchlewska, 
G. Kłaput•. 

Altówki: 
B. Uszyńska, O. Selichanowicz, R. Gomułka, 

K. Michalak"" W. Półtorak"". 

Wiolonczele: 
D. Daszkiewicz-Szymańska (koncertmistrz), 
B. Sułkowski (koncertmistrz), D. Kruszewska, 
E. Półtorak, E. Pilarska, G. Dudzińska. 

Kontrabasy: 
D. Zygmunt, D. Kuczyniecki, D. Chojecki, 

Flety: 
W. Dolny, M. Pawłowska, T. Pawlicki. 

Oboje: 
J. Polański, T. Polańska, B. Sykuła. 

Klarnety: 
J. Libront, J. Wojciechowski M. Dudziński, 
W. Kuczyniecki. 

Fagoty: 
]. Giziński, M. Jakubiec. C. Cieślak 

Waltornie: 
J. Katafiasz, L. Heba, S. Wypricienko, 
M. Jaworska W. Szadowiak"" 

Trąbki: 

A. Zwoliński. B. Chróściński, J. Marszałek"" 
• stała współpraca 
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Puzony: 
A. Owsik, M. Fierka. M. Cieszyński. 

Harfa: 
D. Potocka, M. Krawczyk"" 

Tuba:. 
K. Nurkiewicz, K. Kmieć"" 

Perkusja: 
K. Pilarski, M. Marciniak, V. Dobrzyńska. 

Kordynatorzy pracy artystycznej: 
Gizela Szala, Piotr Karczewski 

Kierownik Działu Promocji i Obsługi Widzów: 
Donat Zawisza 

Inspicjent: 
Romuald Rajewski 

Sufler: 
Helena Kobusińska 

Zespół Techniczny 

Zastępca Kierownika Działu Technicznego 
- Jarosław Jeziorski 

Główny specj. d/s administracji 
- Daniela Stasiak 

Główny brygadier sceny 
- Henryk Galiński 

Z-ca brygadiera sceny 
- Tadeusz Nebek 

·Kierownicy pracowni: 
elektrycznej Krzysztof Augustyniak 
stolarskiej - Jan Żmijewski 
fryzjersko-perukarskiej 

- Zofia Domagała 
modystyczno-rekwizytorskiej 

- Jerzy Pielat 
krawieckich - Irena Skrabulska 
z-ca kier. 

z-ca kier. 

krawieck. damskiej 
- Sigrid Budzińska 

krawieck. męskiej 

- Jan Michalak 
szewskiej 
tapicerskiej 

Józef Michalski 
Jan Dubiel 

magazyn kostiumów 
Danuta Wydrzyńska 

• stała współpraca 
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J. Strauss „BARON CYGAŃSKI" 
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o.. c:o u. o J. Bock, J. Stein „SKRZYPEK NA DACHU" 

F. Loewe, A.J. Lerner „MY FAIR LADY" 
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NASTĘPNE PREMIERY: 

Piotr Czajkowski 

„Śpiąca królewna" 

Giuseppe Verdi 

„N abucco" 

Kasa Opery czynna codziennie (z wyjątkiem piątku) 
od godz. 15.00 do 18.30, w niedzielę od 9.00 do 
11.00, tel. 21-02-87. 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje 
. Dział Promocji i Obsługi Widza, 
Pomorski Dom Sztuki, 
tel. 22-59-50, 22-58-53 wew. 53 . 

Wydawca: Opera Nova w Bydgoszczy. 

W programie wykorzystano: 
plakat Wiesława Rosochy (I str. okładki) , 
projekty kostiumów Rajmunda Strzeleckiego. 

Ze zr . · · '" 
Działu Oo I< „ 'l t ..,. n I~ 

ZG l P. "l 





WA. Mozart 

„Czarodziejski flet" 
„Die Zauberflote" 

Libretto 



„Die Zauberflote" 
„Czarodziejski flet" 

Muzyka: WA. Mozart 

Libretto: E. Schikaneder 

OPERA W 2 AKTACH 

Opera napisana w roku 1791, 
wystawiona została po raz pierwszy 
w Theater an der Wien w Wiedniu 

w dniu 30 września 1791 roku. 



ERSTERAUFZUG 

ERSTER AUFTRITT 

NR. 1. INTRODUKTION 
TAMINO Zu Hilfe! Zu Hilfe! Sonst bin ich verloren, 

Der listigen Schlange zwn Opfer erkoren! 
Barmherzige Gotter! 
Schon nahet sie sich! 
Ach, rettet mich! 
Ach, schiltzet mich! 

Die Drei Damen Strib, Ungeheuer, durch unsre Macht! 
Triumph! Triumph! Sie isst vollbracht, 
Die Heldentat! Er ist befreit 
Durch unsres Annes Tapferkeit! 

Erste Dame Ein Holder Jiingling, sanft und schOn! 

Zweite Dame So schOn, als ich noch nie gesehn! 

Dritte Dame Ja, ja! Gewiss, zum Malen schOn! 

Die Drei Damen Wtird ich mein Herz der Liebe weihn, 
So miisst es diesey JUngling sein. 
Lasst uns zu unserer Fiirstin eilen. 

Erste Dame 

ZweiteDame 

Dritte Dame 

Erste Dame 

ZweiteDame 

Dritte Dame 

Erste Dame 

Dritte Dame 

Ihr diese Nachricht zu erteilen: 
Vielleicht, dass dieser schone Mann 
Die vor'ge Ruh ihr geben kann. 

So geht und sagt es ihr, 
Ich bleib indessen hier. 

Nein, nein! Geht ihr nur hin, 
Ich wache hier filr ihn! 

Nein, nein! Das kann nicht sein, 
Ich schi.itze ihn allein. 

Ich bleib indessen hier! 

Ich wache hier filr ihn ! 

Ich schiitze ihn allein! 

Ich bleibe! 

Ich schiltze! 

Die Drei Damen Ich, ich, ich! 
Ich sollte fort? Ei, ei! wie fein! 
Sie waren gem bei ihrn allein. 
Nein, nein, das kann nicht sein! 
Was wollte ich darum nicht geben, 
Konnt ich mit diesem Jiingling leben! 
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AKT PIERWSZY 

SCENA PIERWSZA 

NR 1. INTRODUKCJA 
TAMINO Na pomoc, na pomoc, bo zginąć mi przyjdzie. 

Ten potwór zdradliwy bez przerwy mnie ściga. 
Litości, bogowie. 
Już zbliża się tu. 
Ratujcie, brońcie mnie, 
brońcie, och ocalcie mnie. 

TRZY DAMY Giń z naszych rąk, znaj naszą moc. 
Nasz czyn - nasz czyn 
dokonał się waleczny czyn. 
Ocal on już, Królowej naszej poznał moc. 

I DAMA Nadobny młodzian niby kwiat. 

II DAMA Urody takiej nie zna świat. 

III DAMA O tak, o tak, jak wiosny kwiat. 

I, II, III DAMA Oddałabym mu serce swe, 

I DAMA 

IIDAMA 

III DAMA 

I DAMA 

IIDAMA 

III DAMA 

I DAMA 

IIDAMA 

O, gdyby moim zechciał być. 
Zanieśmy wieść Królowej Nocy, 
Ucieszy ją wiadomość nasza, 
być może piękny chłopiec ten 
przywróci spokój sercu jej. 

Wy z wieścią śpieszcie się, 
a ja zostanę z nim. 

Tak być nie może, nie 
ja nad nim czuwać chcę. 

Nie - tak nie może być, 
ja sama chcę go strzec. 

Ja tu zostanę z nim. 

Ja będę czuwać tu. 

Ja sama chcę go strzec. 

Ja żądam„. 

Ja czuwam„ 

I, II, III, DAMA Ja, ja, ja! 
Mam odejść stąd? O - ho, O - ho 
Przejrzałam podstęp ich o - ho, to myśl. 
Chcę z chłopcem zostać sam na sam, 
z nim sam na sam. Nie, nie - nie może być. 
Ach, co bym ja też za to dała, 
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TAMINO 

NR.2.ARIE 
PAPAGENO 

PAPAGENO 

TAMINO 

PAPAGENO 

TAMINO 

PAPAGENO 

Hatt ich ihn doch so ganz allein! 
Doch keine geht, es kann nicht sein! 
Am besten ist es nun, ich geh. -
Du JOngling, schOn und liebevoll, 
Du trauter Jilngling, lebe wohl! 
Bis ich dich wieder seh! 

Wo bin ich! Ist's Phantasie, dass ich noch lebe? 
Wie? die Schlange tot! Was hOr ich? Wo bin 
ich? He da! 

ZWEITERAUFfRITT 

Der Vogelfanger bin ich ja, 
Stets lustig, heissa, hopassa! 
Ich Vogelfanger bin bekannt 
Bei alt und jung im ganzen Land. 
Weiss mit dem Locken umzugehn 
Und mich aufs Pfeifen zu verstehn. 
Drum kann ich froh und lustig sein, 
Denn alle Vogel sindja mein. 
Der Vogelfanger bin ich ja, 
Stets lustig, heissa, hopsassa! 
Ich Vogelfanger bin bekannt 
Bei alt und jung im ganzen Land. 
Ein Netz fi1r Madchen mochte ich, 
Ich fing sie dutzendweis fi1r mich! 
Dano sperrte ich sie bei mir ein, 
Und alle Maddchen wliren mein. 

Wenn alle Mlidchen wliren mein, 
So tauschte ich brav Zucker ein: 
Die, welche mir am liebsten war, 
Der gab ich gleich den Zucker her. 
Und kUsste sie mich zartlich dann, 
War sie mein Weib und ich ihr Mann. 
Sie schlief an meiner Seite ein, 
Ich wiegte wie ein Kind sie ein. 

Was da! 

Sag mir, du guter Freund, wer bist du? 

Wer ich bin? Dumme Frage! Ein Mensch, wie 
du, aber, wer bist du? 

Ein Prinz 

Das ist mir zu hoch. Musst dich deutlicher 
erklaren, wenn ich dich verstehen soll! 
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TAMINO 

NR2.ARIA 
PAPAGENO 

PAPAGENO 

TAMINO 

PAPAGENO 

TAMINO 

PAPAGENO 

tak bym tu przy nim zostać chciała. 
Dla siebie tylko chcę go mieć. 
Gdy każda z nich pozostać chce, 
Odchodzę stąd zostawiam je. 
O piękny chłopcze, żegnaj mi, 
o, luby mój, ja wrócę tu i znów spotkamy się. 

Gdzie ja jestem?! czy to sen, że jeszcze żyję? 
Jak? Żmija martwa! Co słyszę? Gdzie jestem? 
Hej tam! 

SCENA DRUGA 

Ptasznikiem jestem, nie znam trosk! 
Wesoły zawsze hop - sa - sa. 
Dokoła zna mnie cały świat, 
Bo jestem zuch - bo jestem chwat. 
Ptaszęta także znają mnie 
Potrafię zręcznie wabić je, 
Więc sobie śpiewam, gwiżdżę, gram 
wszystkie ptaszki w ręku mam. 
Ptasznikiem jestem nie znam trosk 
Wesoły zawsze hop - sa - sa 
Dokoła zna mnie cały świat 
Bo jestem zuch - bo jestem chwat. 
Lecz na dziewczęta chciałbym mieć 
Tak jak na ptaszki, mocną sieć! 
A gdybym tuzin złowić miał, 
Szczęśliwy żywot wiódłbym tu. 

A gdybym dziewcząt tuzin miał 
Za ptaszki bym słodycze brał 
Najlepsze zaś bym dawał tej 
Co serce by zdobyła me. 
Gdy czule pieścić będzie mnie 
To znajdzie przymnie szczęście swe 
Gniazdeczko tu uwiję z nią 
Jak leśny ptaszek z samkąswą. 

Co jest! 

Powiedz mi, dobry przyjacielu, kim jesteś? 

Kim jestem? Głupie pytanie! Człowiekiem, tak 
jak ty, ale kim ty jesteś? 

Jestem księciem. 

To dla mnie zbyt wytworne. Musisz się jaśniej 
wypowiedzieć, jeśli mam cię zrozumieć! 
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TAMINO Mein Vater ist Fiirst, der iiber viele Lander und TAMINO Mój ojciec panuje nad wieloma krajami i łudź-
Menschen herrscht und darum nennt man mich mi i dlatego nazywa się mnie księciem. 

Prinz. 

PAPAGENO Lander? Menschen? Prinz? Langsam, lass PAPAGENO Kraje? Ludzie? Książę? Powoli, czy mogę za-
mich fragen. Gibt's ausser diesen Bergen auch pytać poza tymi górami sąjeszcze kraje i lu-
noch Lander und Menschen? dzi ? e. 

TAMINO Viele Tausende! TAMINO Wiele tysięcy! 

PAPAGENO Da liess sich eine Spekulation mit meinen PAPAGENO To możnaby coś wymyśleć z moimi ptakami. 
Vogeln machen. 

TAMINO Wie nennt man eigentlich diese Gegend? Wer TAMINO Wiele tysięcy! 
beherrscht sie? 

PAPAGENO Das kann ich dir ebensowenig beantworten, als PAPAGENO Mogę ci opowiedzieć tylko tyle, ile wiem 
ich weiss, wie ich auf die Welt gekommen bin. o moim przyjściu na świat. Wiem tylko to, że 
Ich weiss nur so vie!, dass nicht weit von bier niedaleko stąd stoi moja chatka. 
meine Strohhiitte steht. 

TAMINO Aber wie lebst du? TAMINO Ale jak ty żyjesz? 

PAPAGENO Von Essen und Trinken, wie alle Menschen. PAPAGENO Z jedzenia i picia, jak wszyscy ludzie. 

TAMINO Und wodurch erhaltst du das? TAMINO A skąd to masz? 

PAPAGENO Durch Tausch. Ich fange fiir die sternflammen- PAPAGENO Przez wymianę. Łapię dla gwiaździstej królowej 
de Konigin und ihre Jungfrauen verschiedene i jej panien różne ptaki; za to dostaję codzien-
Vogel; dafiir erhalt ich tiiglich Speis und Trank nie od niej jadło i picie. 
von ihr. 

TAMINO Powiedz mi, dobry przyjacielu, czy doznałeś 
TAMINO Sag mir, guter Freund, warst du schon so już tego szczęścia, i widziałeś tę królową nocy? 

gliicklich, diese Gottin der Nacht zu sehen? 
PAPAGENO Zobaczyć? Zobaczyć gwiaździstą Królową? 

PAPAGENO Sehen? Die sternflammende Konigin sehen? Kto ze śmiertelnych może się szczycić tym, że 
Welcher Sterbliche kann sich riihmen, sieje ją zobaczył? Ale dlaczego patrzysz na mnie tak 
gesehen zu haben? Aber warum siehst du so podejrzliwie i szelmowsko? 
verdachtig und schelmisch nach mir? 

TAMINO Weil ich zweilfle, ob du Mensch bist. TAMINO Bo wątpię, czy jesteś człowiekiem. 

PAPAGENO Wiewardas? PAPAGENO Jak to! 

TAMINO Nach deinen Federn, die dich bedecken, halt TAMINO Po twoich piórach, 
ich dich. które cię pokrywają, 

PAPAGENO Bleib zuriick, sag ich, und traue mir nicht, denn PAPAGENO Zatrzymaj się, mówię, i nie ufaj mi, bo mam 
ich habe Riesenkraft. gromną siłę. 

TAMINO Riesenkraft? Also warst du wohl gar mein Er- TAMINO Ogromną siłę? A więc nie byłeś wcale moim 
retter, der diese giftige Schlange bekfunpfte? wybawcą, który pokonał tę jadowitą żmiję? 

PAPAGENO Schlange! Ist sie tot oder lebendig? PAPAGENO Żmija! Jestem martwa czy żywa? 

TAMINO Und wie hast du dieses Ungeheuer bekampft? TAMINO Jak pokonałeś tego potwora? 
Du bist ohne Waffen! Jesteś bez broni! 
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PAPAGENO Brauch keine! Bei mir ist ein starker Druck PAPAGENO Nie potrzebuję jej! U mnie mocny uścisk ręki 
mit der Hand mehr ais Waffen. znaczy więcej niż broń. 

TAMINO Du hast sie also erdrosselt? TAMINO A więc ją udusiłeś? 

PAPAGENO Erdrosselt! PAPAGENO Udusiłem! 

DRI1TER AUFTRJTT SCENA TRZECIA 

Die drei Damen Papageno! TRZY DAMY Papageno! 

PAPAGENO Das geht mich an. PAPAGENO To do mnie! 

TAMINO Wer sind diese Damen? TAMINO Kim są te damy? 

PAPAGENO Wersie eigentlich sin, weiss ich selbst nicht. PAPAGENO Sam nie wiem, kim one właściwie są, Wiem 
Ich weiss nur so viel, <lass sie mir taglich tylko tyle, że codziennie odbierają moje ptaki 
meine Vogel, abnehmen und mir dafiir Wein, i przynoszą mi w zamian wino, marcepan 
Zuckerbrot und susse Feigen bringen. i słodkie figi? 

TAMINO Sie sind vermutlich sehr schOn? TAMINO Pewnie są bardzo piękne? 

PAPAGENO Ich denke nicht! Denn wenn sie schOn wa.ren, PAPAGENO Nie sądzę! Bo gdyby były piękne, nie zakrywa-
wtirden sie ihre Gesichter nicht bedecken. łyby swoich twarzy. 

·Die drei Damen Papageno! TRZY DAMY Papageno! 

PAPAGENO Hier, meine SchOnen, ubergeb ich meine PAPAGENO Tutaj, moje śliczne, 
Vogel. daję moje ptaki. 

Erste Dame Dafiir schickt dir unsere Ffustin heute zum !DAMA Za to nasza księżna przesyła ci po raz pierw 
erstenmal statt Wein reines, helles Wasser. szy zamiast wina czystą świeżą wodę. 

ZweiteDame Und mir befahl sie, <lass ich, statt Zuckerbrot, II DAMA A mnie poleciła, żebym przekazała ci zamiast 
diesen Stein dir uberbringen soli. marcepanu ten kamień. 

PAPAGENO Was? Steine soli ich fressen? PAPAGENO Co? Mam jeść kamienie? 

Dritte Dame Und statt der stissen Feigen hab ich die Ehre, IIIDAMA A zamiast słodkich fig mam zaszczyt zamknąć 
dir dieses goldene Schloss vor den Mund zu ci na ustach tę złotą kłódkę. 
schlagen. 

I DAMA Chciałbyś pewnie wiedzieć, dlaczego Księżna 
Erste Dame Du willst vermutlich wissen, warum die Ffustin ciebie dzisiaj tak karze? 

dich heute so wunderbar bestraft? 
II DAMA Abyś nigdy w przyszłości nie okłamywał ob-

ZweiteDame Damit du kiinftig nie mehr Fremde be!Ugst. cych ludzi. 

DritteDame Und <lass du nie dich der Heldentaten ruhmst, III DAMA Abyś nigdy nie chełpił się bohaterskimi czy-
die andre vollzogen. nami, których dokonali inni. 

Erste Dame Sag an! Hast du diese Schlange bekfunpft! !DAMA Powiedz! Pokonałeś tę żmiję! 

· Zweite Dame Aber wer denn also? IIDAMA A więc kto? 

Dritte Dame Wir waren's die dich befreiten. III DAMA To byłyśmy my, które cię uwolniły. 

ZweiteDame Zittre nicht! Dich erwartet Freude. IIDAMA Nie drżyj! Czeka cię radość. 
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Erste Dame Hier, dies Gemalde schickt dir die grosse I DAMA Patrz, ten obraz przysłania ci wielka księżna; 

FOrstin; es ist das Bildnis ihrer Tochter. to jest podobizna jej córki. 

DńtteDame Findest du, sagte sie, dass diese Zilge dir nicht III DAMA Jeśli uważasz, powiedziała, że te rysy nie są ci 

gleichgtiltig sind, dann ist Gluck, Ehr und obojętne, czeka cię szczęście, zaszczyty i sło-

Ruhm dein Los. wa. 

VIERTERAUF1RITT SCENA CZW ARTA 

NR. 3.ARIE NR3.ARIA 

TAMINO Dies Bildnis ist bezaubemd schOn, TAMINO W obliczu tym czerwony blask 

Wie noch kein Auge je gesehn! rozsiewa czar nieziemskich zjaw. 

Ich filhl es, wie dies GOtterbild Wzruszeniem serce moje drży 

Mein Herz mit neuer Regung fiillt. I dziwnąjakąś czuje tIWogę, 

Dies Etwas kann ich zwar nicht nennen, choć nazwać jeszcze jej nie mogę. 

Doch filhl ich's bier wie Feuer brennen. To może miłość rodzi się? 

Soli die Empfindung Liebe sein? O tak, to miłość budzi się, 

Ja, ja! Die Liebe ist,s allein! to miłość, to miłość budzi się. 

O wenn ich sie nur finden konnte! O gdyby teraz moja miła, 

O wenn sie doch schon vor mir sllinde! Tu tak przede mną się zjawiła, 

Ich wfude -wfude - wann und rein - ja chciałbym„. chciałbym„. nie wiem sam„. 

Was wfude ich? - już nie wiem nic„. 

Ich wfude sie voll Entzilcken O, chciałbym porwać ją w ramiona, 

An diesen heissen Busen drilcken, do gorącego przytulić łona, 

Und ewig ware sie dann mein. na zawsze ją przy sobie mieć. 

FUNFTERAUF1RITT SCENA PIĄTA 

Erste Dame Rilste dich mit Mut und Standhaftigkeit, Tarni- I DAMA Uzbrój się w odwagę i wytiwałość, Tarnino! 
no! Die Konigin der Nacht, unsere Filrstin„. Królowa Nocy, nasza władczyni„. 

ZweiteDame „.hat... II DAMA słyszała 

Erste Dame .„jedes deiner Worte gehOrt und gesagt: I DAMA „ .każde twoje słowo i powiedziała: 

DńtteDame Hat dieser Jtingling auch so viel Mut und Tap- II DAMA Jeśli ten młodzieniec ma tak wiele odwagi 
ferkeit, ais er zartlich ist, so ist meine Toch- i dzielności, jak jest delikatny, to moja córka 
ter Pamina gerettet. Pamina jest uratowana. 

TAMINO Gerettet? PAMINO Uratowana? 

Erste Dame Pamina ward von einem machtigen bOsen I DAMA Panlina została porwana przez potężnego 
Damon namens Sarastro geraubt. złego demona imieniem Sarastro. 

TAMINO Geraubt? Sagt, wo ist Sarastros Reich? TAMINO Porwana? Powiedzcie, gdzie jest jego królestwo? 

DńtteDame Sehr nahe an unseren Bergen. IIIDAMA Bardzo blisko naszych gór. 

Erste Dame Seine Burg ist prachtvoll und sorgsam bewacht. I DAMA Jego zamek jest wspaniały i dobrze strzeżony. 

TAMINO Was istdas? TAMINO A co to? 

Erste Dame Unsere Konigin kommt! I DAMA Nadchodzi nasza królowa! 
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SECHSTER AUFTRITT 

NR. 4. REZITATIVUNDARIE 
Konigin O zitt're nicht, mein lieber Soho! 

Du bistja schuldlos, weise, fromm. 
Ein Jilngling, so wie du, vermag am besten, 
Dies tiefgebeugte Mutterherz zu trosten. 

Zum Leiden bin ich auserkoren, 
Denn meine Tochter fehlet mir; 
Durch sie ging all mein Glilck verloren: 
Ein Bosewicht entfloh mit ihr. 
Noch seh ich ihr Zittern, 
Mit bangem Erschilttern 
fur angstliches Beben, 
fur schilchternes Streben. 
Ich musste sie mir rauben sehen: 
,,Ach helft!„ war alles, was sie sprach; 
Allein, vergebens war ihr Flehen, 
Denn meine Hilfe war zu schwach. 
Du wirst sie zu befreien gehen, 
Du wirst der Tochter Retter sein. 
Und werd ich dich ais Sieger sehen, 
So sei sie dano auf ewig dein. 

NR. 5. QUINTETT 
PAPAGENO Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm! 

TAMINO 

PAPAGENO 

TAMINO 

PAPAGENO 

Erste Dame 

PAPAGENO 

ZweiteDame 

PAPAGENO 

Der Arme kann von Strafe sagen, 
Denn seine Sprache ist dallln. 

Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm! 

Ich kann nichts tun, ais dich beklagen 
Weil ich zu schwach zu helfen bin. 

Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm! 

Die Konigin begnadigt dich, 
Erlasst die Strafe dir durch mich. 

Nun plaudert Papageno wieder. 

Ja, plaud're LOge nur nicht wieder! 

Ich !Oge nimmermehr. Nein! Nein! 

Die Drei Damen Dies Schloss soll deine Warnung sein! 

PAPAGENO 

Alle 

Dies Schloss soll meine Wamung sein! 

Bekamen doch die LOgner alle 
Ein Solches Schloss vor ihren Mund; 
Statt Hass, Verleumdung, schwarzer Galle, 
Bestiinde Lieb' und Bruderbund. 
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NUMER4. 
KRÓLOWA 

SCENA SZÓSTA 

O, nie bój się, młodzieńcze mój. 
Bez skazy jesteś, nie znasz zła. 
Młodzieniec twoich cnót jedynie może 
zbolałe ciężko serce me pocieszyć. 

Cierpienie srogie na mnie padło, 
córkę okrutny spotkał los. 
W niej miałam całe szczęście moje, 
lecz demon zły mi porwał ją, 
Wciąż widzę jej postać, jej wstyd, cierpienie, 
jej smutne wejrzenie, bolesne westchnienia. 
Musiałam patrzeć na jej zgubę. 
Ratuj mnie. Ratuj mnie. 
W ciąż słyszę ten bolesny krzyk. 
Daremne było jej błaganie. 
W niczym pomóc jej nie mogłam. 

Ty uratujesz ją młodzieńcze, 
ty zbawcą córki mojej bądź. 
A gdy zwycięzcą cię zobaczę, 
ślub złączy was na zawsze już. 

NR 5. KWINTET 
PAPAGENO Mm. Mmn1. Mmm. Mmm. 

TAMINO 

PAPAGENO 

TAMINO 

PAPAGENO 

I DAMA 

PAPAGENO 

II DAMA 

PAPAGENO 

IIlDAMA 

PAPAGENO 

WS'LYSCY 

Ten biedak straszną cierpi karę 
bo milczeć musi niczem głaz, 

H~hm,hm,hm,hm,hm,hm,hm! 

Daremnie błaga mnie i prosi 
Nie mogę mu z pomocą przyjść. 

Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm! 

Królowa ułaskawia cię. 
Ostatni raz przebacza ci. 

Nareszcie mogę znowu gadać. 

Tak, gadaj, ale nie kłam więcej! 

Nie będę kłamał więcej, nie! 

Tę kłódkę w swej pamięci miej . 

Już dobrze zapamiętam ją!! 

O gdyby tak przewrotnym kłamcom 
kłódeczkę tę założyć móc. 
Miast skarg, niezgody, nienawiści 
uczucia bratnie znałby świat. 
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Erste Dame O Prinz, nimm dies Geschenk von mir! I DAMA O przyjm z mych rąk cudowny dar 

Dies sendet unsre Filrstin dir, Królowa flet przysyła ci. 

Die Zauberflote wird dich schi.itzen, Ten flet czarowny strzec cię będzie, 

Im grossten Ungli.ick untersti.izen. W potrzebie zawsze cię obroni. 

Die Drei Damen Hiermit kannst du allmachtig handeln, TRZYDAMY On władzę daje ci ogromną! 

Der Menschen Leidenschaft verwandeln: Pomagaj ludziom w ciężkiej doli . 

Der Traurige wird freudig sein, Pocieszaj tam, gdzie smutek jest 

Den Hagestolz nimmt Liebe ein. zamieniaj gniew, w miłości skarb! 

Alle Oh, so eine F!Ote ist mehr ais Gold und WS'ZYSCY O ten flet czarowny, to cenny dar 

Kronen wert, O wiele wart, Jego głos posiada moc 

Denn durch sie wird Menschengli.ick und Dawać ludziom szczęsny los. 

Zufreidenheit vermehrt. 

PAPAGENO Nun, ihr schOnen Frauenzimmer, PAPAGENO Zatem piękne moje panie 

Darf ich - so ernpfehl ich mich. Kłaniam - i umykam stąd! 

Die Drei Damen Dich empfehlen kannst du immer, TRZYDAMY Kłaniać możesz się dowoli 

Doch bestimmt die Filrstin dich, Lecz Królowej rozkaz brzmi 

Mit dem Prinzen ohn Verweilen Byś się razem z Księciem Panem 

Nach Sarastros Burg zu eilen. do Sarastra zamku udał. 

PAPAGENO Nein, datlir bedank ich mich! PAPAGENO Nie, za łaskę dzięki wam! 

Von euch selbsten hOrte ich, Od was wszak słyszałem sam 

Dass er wie ein Tigertier. Że Sarastro ścina głowy. 

Sicher liess ohn alle Gnaden Pewnie zechce bez litości 

Mich Sarastro rupfen, braten, Kołem łamać moje kości 

Setzte mich den Hunden fiir Trupa mego rzuci psom! 

Die Drei Damen Dich schiltzt der Prinz, trau ihm allein! TRZYDAMY Obroni cię twój Książę Pan 

Dafiir sollst du sein Diener sein. A ty mu za to wiernie służ. 

PAPAGENO Dass doch der Prinz beim Teufel ware! PAPAGENO Do diabła z takim Księciem Panem 

Mein Leben ist mir lieb; Ja chciałbym jeszcze żyć! 

Am Ende schleicht, bei meiner Ehre, Na honor, on da drapaka, 

Er von mir wie ein Dieb. a mnie ukręcą łeb! 

Erste Dame Hier ninun dies Kleinod, es ist dein. I DAMA Weź tę szkatułkę, Pani dar. 

PAPAGENO Ei, ei! Was mag darinnen sein? PAPAGENO Ho! Ho! A co tam w środku jest? 

Die Drei Damen Darinnen horst du Glockchen tonen. TRZYDAMY Tam są dla ciebie srebrne dzwonki. 

PAPAGENO Werd ich sie auch wohl spielen konnen? PAPAGENO Czy będę umiał na nich grać? 

Die Drei Damen O ganz gewiss! Ja, ja, gewiss! TRZYDAMY Na pewno będziesz pięknie grał . 

Alle Silberglockchen, Zaubertloten WS'ZYSCY Flet zaklęty, srebrne dzwonki 

Sins zu eurem Schutz vonnoten. Będą chronić was w potrzebie. 

Lebet wohl, wir wollen gehn, W drogę czas, żegnamy was. 

Lebet wohl, aufWiedersehn! Wkrótce znów spotkamy się. 

TAMINO Doch schOne Damen, saget an: TAMINO Lecz piękne panie raczcie rzec, 

PAPAGENO Wie man die Burg wolu finden kann? PAPAGENO Jak znaleźć ten Sarastra gród? 
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TAMINO, 
PAPAGENO 

Die Drei Damen 

TAMINO, 
PAPAGENO 

Alle 

Wie man die Burg wohl finden kann? 

Drei Knaben, jung, schOn, hold und weise, 
wnschweben euch auf eurer Reise; 
Sie werden eure Fiihrer sein, 
Folgt ihrem Rate ganz allein. 

Drei Knaben, jung, schOn, hold und weise, 
Umschweben uns auf unsrer Reise. 

So lebet wohl! Wir wollen gehn, 
Lebt wohl, lebt wohl! Auf Wiedersehn! 

NEUNTER AUFTRITT 

Erster Sklave Hahaha! 

Zweiter Sklave Pst! Pst! 

Erster Sklave Unser Peiniger wird morgen sicherlich gehan-
gen oder gespiesst. Pamina! Hahaha! 

Zweiter Sklave Nun? 

Erster Sklave Ist entsprungen. 

Zweiter Sklave Entsprungen? O, Dank euch, ihr guten Gotter! 

ZEHNTER AUFTRITT 

MONOSTATOS He, Sklaven! 

Erster Sklave Monostatos Stimme! 

MONOSTATOS He, Sklaven! SchafftFesseln herbei! 

Sklaven Fesseln! Pamina? Schrecklicher Anblick! 

NR. 6. TERZETT 
MONOSTATOS Du feines Taubchen, nur herein! 

PAMINA O welche Marter! Welche Pein! 

MONOSTATOS Verloren ist dein Leben! 

PAMINA Der Tod macht mich nicht beben, 
Nur meine Mutter dauert mich; 
Sie stribt vor Gram ganz sicherlich. 

MONOSTATOS He Sklaven! Legt ihr Fesseln an! 
Mein Hass soli dich verderben. 

PAMINA O lass mich lieber sterben, 
Weil nichts, Barbar, dich rilhren kann! 

MONOSTATOS Nun fort! Lasst mich bei ihr allein. 
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TAMINO, 
PAPAGENO 

TRZYDAMY 

TAMINO, 
PAPAGENO 

WSZXSCY 

Jak znaleźć ten Sarastra gród? 

Pacholąt troje jak cheruby 
Podzieli z wami ciężkie trudy, 
A gdy pójdziecie drogą złą, 
Służyć wam będzie radą swą. 

Już w drogę czas, 
żegnajcie nam. 

A wkrótce znów, spotkamy się. 
Czekamy was! Czekajcie nas! 

SCENA DZIEWIĄTA 

I NIEWOLNIK Hahaha! 

I NIEWOLNIK Pst! Pst! 

I NIEWOLNIK Nasz dręczyciel zostanie jutro z pewnością 
powieszony lub wbity na pal. Pamina! Hahaha! 

II NIEWOLNIK No i? 

I NIEWOLNIK Uciekł. 

II NIEWOLNIK Uciekł? O dzięki wam Dobrzy Bogowie! 

SCENA DZIESIĄTA 

MONOSTATOS Hej, niewolnicy! 

I NIEWOLNIK Głos Monostatosa! 

MONOSTATOS Hej, Niewolnicy! Przynieście kajdany! 

NIEWOLNICY Kajdany! Pamina? - Straszny widok! 

NR6. TERCET 
MONOSTATOS Gołąbko biała, chodź tu, chodź! 

PAMINA Cierpienie straszne, jakiż ból! 

MONOSTATOS Straconeżycietwoje! 

PAMINA Ja śmierci się nie boję. 

Lecz matka o mnie trwoży się 
Mój zgon, to dla niej śmiertelny cios! 

MONOSTATOS Hej tam. W kajdany zakuć ją!! 
Z rozkoszą cię zabiję! 

PAMINA Ja błagać cię nie będę. 
Tyś kat, mój los nie wzruszy cię! 

MONOSTATOS Wy precz! Chcę z nią pozostać sam. 
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PAPAGENO 

MONOSTATOS, 

Wo bin ich wohl? Wo mag ich sein? 
Aha, da find ich Leute! 
Gewagt, ich geh hinein. 
SchOn Madchen, jung und fein, 
Viel weisser noch als Kreide ! 

PAPAGENO Hu! das ist der Teufel sicherlich! 
Hab Mitleid! Verschone mich! 
Hu! hu! hu! 

VIERZEHNTER AUFTRITT 

PAPAGENO Bin ich nicht ein Narr, dass ich mich schrecken 
liess? Es gibt ja schwarze Vogel in der Welt, 
warum nicht auch schwarze Menschen? Ah, hi er 
ist Pamina! Tochter der Konigin der Nacht! Die 
Augen schwarz„. richtig, schwarz. Die Lippen 
rot... richtig, rot. Blonde Haare„. blonde Haare. 
Alles triffi: ein, bis auf Hand und Ftisse. Nach 
dem Gemalde zu schliessen, solłst du weder 

Hande noch Ftisse haben. 

PAMINA Werbistdu? 

PAP AG EN O EinAbgesandter der stemflammenden Koni gin! 

PAMINA Meiner Mutter? O Wonne! Dein Name! 

PAPAGENO Papageno. 

PAMINA Papageno? Papageno„. Ich erinnere mich, aber 

ich sah dich nie. 

PAP AG EN O Ich dich auch nicht. Ich liefere deiner Mutter all 
die schOnen Vogel in den Palast. Und als ich im 
Begriff war, meine Vogel abzugeben, sah ich 
einen Menschen vor mir, der sich „Prinz" nen 
nen lasst. Deine Mutter befahl ihm, dich zu 
befreien. Sein Entschluss war so schnell, als 

seine Liebe zu dir. 

PAMINA Liebe? Er liebt mich also! O, sag mir das noch 
einmal. Das Wort „Liebe" Mr ich zu gem. 

PAPAGENO Das glaub ich dir„. 

PAMINA Armer Mann! Hast also noch kein Weib? 

PAPAGENO Nichtmal ein Madchen, viel weniger ein Weib! 

PAMINA Geduld! Der Himmel wird auch fiir dich 

sorgen! 
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PAPAGENO 

MONOSTATOS, 
PAPAGENO 

Co to za gmach? Gdzieżem tu wlazł? 
Aha! Tam widzę ludzi. 
Ha, trudno, trzeba wejść. 
Dziewczynka niczem kwiat, 
jak śnieżek biała. 

To peWnie czart! Belzebub sam. 
Litości! Ach oszczędź mnie! 
Hu! Hu! Hu! Hu! 

SCENA CZTERNASTA 

PAP AG EN O Czyż nie jestem głupcem, że dałem się 
nastraszyć? Są przecież na świecie czarne 
ptaki, a dlaczegóżby nie czami ludzie? Ach, 
to jest Pamina! Córka Królowej Nocy! Oczy 
czarne„. zgadza się, czarne, Usta czerwone„. 
zgadza się, czerwone, włosy blond„. włosy 
blond. Wszystko pasuje, prócz raje i nóg. 
Według portretu nie powinnaś mieć ani raje 
ani nóg. 

PAMINA Kim jesteś? 

PAP AG EN O Posłańcem gwiezdnej królowej! 

PAMINA Mojej matki? O rozkoszy! Twoje imię! 

PAPAGENO Papageno. 

PAMINO Papageno? Papageno„. Przypominam sobie, ale 
nigdy cię nie widziałam. 

PAP AG EN O Ja cię także nie. 
Dostarczam twojej matce te wszystkie ptaki do 
pałacu. A w chwili gdy miałem zamiar oddać 
moje ptaki, spostrzegłem człowieka, który 
kazał się nazywać ,,księciem". Twoja matka 
poleciła mu, żeby ciebie uwolnił. Jego decyzja 
była tak szybka, jak jego miłość do ciebie. 

P AMINA Miłość? Więc on mnie kocha! Powiedz mi to 
jeszcze raz! Tak chętnie słyszę słowo ,,miłośi;:". 

PAPAGENO Wierzę ci„. 

PAMINA Biedny człowieku! Więcniemaszjeszczekobiety? 

PAP A GEN O Nawet nie sympatii, a cóż dopiero kobiety! 

P AMINA Cierpliwości! Niebo zatros:zczy się także 
o ciebie! 
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NR. 7. DUETI 
PAMINA 

PAPAGENO 

PAMINA, 
PAPAGENO 

PAMINA 

PAPAGENO 

PAMINA, 
PAPAGENO 

NR. 8. FINALE 

Bei Mannem, welche Liebe ftihlen, 
Fehlt auch ein gutes Herze nicht. 

Die si.lssen Tńebe mitzuftihlen, 
Ist dann der Weiber erste Pflicht. 

Wir wollen uns der Liebe freun, 
Wir leben durch die Lieb allein. 

Die Lieb versi.lssetjede Plage, 
Drr opfert jede Kreatur. 

Sie wilrzet unsre Lebenstage, 
Sie wirkt im Kreise der Natur. 

Drr hoher Zweck zeigt deutlich an, 
Nichts Edlers sei, als Weib und Mann. 
Mann und Weib, und Weib und Mann, 
Reichen an die Gottheit an. 

Die Drei Knaben Zwn Ziele ftihrt dich diese Bahn, 

TAMINO 

Doch musst du, Jilngling, mannlich siegen. 
Drurn hOre unsre Lehre an: 
Sei standhaft, duldsam und verschwiegen! 

Drr holden Kleinen sagt mir an, 
Ob ich Pamina retten kann? 

Die Drei Knaben Dies kund zu tun, steht uns nicht an: 

TAMINO 

STIMMEN 

TAMINO 

Sei standhaft, duldsam und verschwiegen! 
Bedenke dies; kurz, sei ein Mann, 
Dann, Jilngling, wirst du mannlich siegen. 

Die Weisheitslehre dieser Knaben 
Sei ewig mir ins Herz gegraben. 
Wo bin ich nun? Was wird mit mir? 
Ist dies der Sitz der Gotter hier? 
Es zeigen die Pforten, es zeigen die Saulen, 
dass Klugheit und Arbeit und Kilnste hier 
we il en; 
Wo Tiitigkeit tbronet und Mi.lssiggang weicht, 
Erhiilt seine Herrschaft das Laster nicht leicht. 
Ich wage mich mutig zur Pforte hinein, 
Die Absicht ist edel und lauter und rein. 
Erzittre, feiger Bosewicht! 
Pamina retten ist mir Pflicht. 

Zurilck! 

Zurilck? So wag ich hier mein Gluck! 
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NR 7.DUET 
PAMINA 

PAPAGENO 

PAMINA, 
PAPAGENO 

PAMINA 

PAPAGENO 

PAMINA, 
PAPAGENO 

NR8. FINAŁ 
CHŁOPCY 

TAMINO 

CHŁOPCY 

TAMINO 

GŁOS 

TAMINO 

Mężczyźni, którzy nas kochają 
I serce dobre mus?.ą_mieć. 

Uczucia słodkie dzielić z nami 
To jest powinność pięknych pań! 

Miłością chcemy cieszyć się 
w niej szczęście jest, w niej życia czar! 

To miłość, osładza wszelkie troski 
Najlepszy stwór jej składa hołd. 

Swym blaskiem, życie nasze kraść. 
Jej nikt nie może oprzeć się! 

To miłość nam wskazuje cel 
A celem tym - to żona, mąż! 
żona, mąż - miłując się 

Dążą wraz do niebios bram. 

Do celu wiedzie droga ta, 
lecz mężnym musisz być, młodzieńcze. 

Posłuchaj naszych dobrych rad: 
bądź śmiały, zacny i wytrwały. 

Paziowie chciejcie zdradzić mi, 
czy będę mógł ocalić ją? 

Lecz tego rzec nie wolno nam, 
bądź śmiały, zacny i wytrwały. 
Pamiętaj więc, mężnym masz być, 
bo tylko tak pokonasz wroga. 

Bezcenne chłopców tych nauki 
zachowam w sercu mym na wieki 
Cóż to za gaj? Co czeka mnie? 
Czyżbym w siedzibie bogów był? 
Te bramy wskazują, napisy mi mówią, 
tu mądrość i praca i sztuki królują, 
Gdzie gnuśność nie znana, a praca wre, 
Tam nie ma występku, ni zbrodni, ni :zła. 
Podejdę więc śmiało, zastukam do bram. 
Mój zamiar szlachetny i czysty jak łza. 
Niech zadrży tyran, podła kat. 
Parninę znaleźć, Paminie pomóc 
To mój cel 

Idź precz. 

Idź precz? Spróbuję szczęścia tam. 
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STIMMEN Zwilck! GŁOS Idź precz. 

TAMINO Auch bier ruft man: zwilck? TAMINO I tu wołają precz. 

Da seh' ich noch eine Tfu, Do trzecich zwrócę się wrót, 

Vielleicht find ich den Eingang bier. a może te otworzą się . 

Sprecher Wo willst du, kilhner Fremdling, hin? MÓWCA Młodzieńcze, dokąd dążysz, 

Was suchst du bier im Heiligtum? Czego szukasz w tej świątyni. 

TAMINO Der Lieb und Tugend Eigentum. TAMINO Miłości i wszelkich cnót. 

Sprecher Die Worte sind von bohem Sinn! MÓWCA W tych słowach tkwi głęboka treść, 

Allein, wie willst du diese finden? lecz jak chcesz zdobyć one skarby? 

Dich leitet Lieb und Tugend nicht, Wszak ciebie cnota tu nie wiodła, 

Weil Tod und Rache dich entztinden. Ty niesiesz śmierć i zemsty szukasz. 

TAMINO Nur Rache fiir den Bosewicht! TAMINO Ukarać chce zbrodniarza. 

Sprecher Den wirst du wohl bei uns nicht finden. MÓWCA Takiego nie ma między nami. 

TAMINO Sarastro herrscht in diesen Grilnden? TAMINO Sarastro przecież tu panuje. 

Sprecher Ja, ja, Sarastro herrschet bier! MÓWCA Tak jest. Sarastro włada tu. 

TAMINO Doch in dem Weisheitstempel nicht? TAMINO Lecz chyba nie w świątyni tej? 

Sprecher Er herrscht im Weisheitstempel bier. MÓWCA W świątyni wiedzy włada tu. 
On właśnie w miejscu włada tym. 

TAMINO So ist denn alles Heuchelei! TAMINO A zatem kłamstwem wszystko to. 

Sprecher Willst du schon wieder gehn? MÓWCA Czy chcesz już odejść stąd? 

TAMINO Ja, ich will gehn, froh und frei, TAMINO Tak idę już - wolny jak ptak, 

Nie euren Tempel sehn! nie chcę świątyni waszej znać. 

Sprecher Erklar dich nliher mir, MÓWCA Mów, co zarzucasz nam, 

Dich tiiuschet ein Betrug. bo chyba ktoś okłamał cię. 

TAMINO Sarastro wohnet bier, TAMINO Sarastro włada tu, 

Das ist mir schon genug. to jedno starczy mi. 

Sprecher Wenn du dein Leben liebst, MÓWCA Lecz jeśli pragniesz żyć 

So rede, bleibe da! to radzę zostań tu. 

Sarastro hassest du? Czy Sarastro skrzywdził cię? 

TAMINO Ich bass ihn ewig! Ja! TAMINO Tak, nienawidzę go. 

Sprecher Nun gib mir deine Grilnde an. MÓWCA A jakież to powody masz? 

TAMINO Er ist ein Unmensch, ein Tyrann! TAMINO To przecież potwór i tyran. 

Sprecher Ist das, was du gesagt, erwiesen? MÓWCA Skąd wiesz, że to, coś rzekł jest prawdą? 

TAMINO Durch ein unglilcklich Weib bewiesen, TAMINO Niewiasty krzywda o tym świadczy 

Das Gram und Jammer niederdrlickt. i serca jej bolesny jęk. 

Sprecher Ein Weib hat also dich betilckt? MÓWCA Ty ufać chcesz niewiaście złej? 

Ein W eib tut wenig, plaudert viel. Kobieta miast robić, paple wciąż. 
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TAMINO 

Sprecher 

TAMINO 

Sprecher 

TAMINO 

Sprecher 

TAMINO 

Sprecher 

TAMINO 

Chor 

TAMINO 

Chor 

TAMINO 

Du, Jtingling, glaubst dem Zungenspiel? 
O, legte doch Sarastro dir 
Die Absicht seiner Handlung fiir! 

Die Absicht ist nur allzu klar! 
Riss nicht der Rauber ohn Erbarmen 
Pamina aus der Mutter Annen? 

Ja, Jilngling! Was du sagst, ist wahr. 

Wo ist sie, die er uns geraubt? 
Man opferte vielleicht sie schon? 

Dir dies zu sagen, teurer Sohn, 
Ist jetzund mir noch nicht erlaubt. 

Erklar dies Ratsel, tausch mich nicht. 

Die Zunge bindet Eid und Pflicht. 

Wann also wird das Dun.kel schwinden? 

Sobald dich fiihrt der Freundschaft Hand 
Ins Heiligtum zum ew,gen Band. 

Oew'ge Nacht! Wann wirst du schwinden? 
Wann wird das Licht mein Auge finden? 

Bald, bald, Jilngling, oder nie! 

Bald, sagt ihr, oder nie? 
Ihr Unsichtbaren, saget mir, 
Lebt denn Parnina noch? 

Parnina lebet noch! 

Sie lebt? Ich danke euch dafiir. 
O, wenn ich doch imstande ware, 
Allmachtige, zu eurer Ehre, 
Mitjedem Tone meinen Dank zu scbildren, 
wie er bier, 
Hier entsprang! 
Wie stark ist nicht dein Zauberton, 
Weil, holde F!Ote, durch dein Spielen 
Selbst wilde Tiere Freude filhlen. 
Doch nur Pamina bleibt davon! 
Pamina! Hore, mich! Umsonst! 

Wo? Ach, wo find ich dich? 
Ha, das ist Papagenos Ton! 
Vielleicht sah er Parnina schon, 
Vielleicht eilt sie mit ihrn zu mir! 
Vielleicht fiihrt mich der Ton zu ihr. 
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TAMINO 

, MÓWCA 

TAMINO 

MÓWCA 

TAMINO 

MÓWCA 

TAMINO 

MÓWCA 

TAMINO 

CHÓR 

TAMINO 

CHÓR 

TAMINO 

Językom, chłopcze, nie wierz złym. 
O, gdybyś ty Sarastra znał, 
zamiary jego poznać mógł. 

Zamiary jego jasne są, 
On przecież niczym zbójca wyrwał 
Parninę z ramon biednej matki. 

Tale, chłopcze, prawda, porwał ją, 

Gdzie ona? Dokąd powiódł ją? 
Czy bóstwomjąpoświęcił złym? 

To tajemnica wyższych sił, 
więc synu mój, cierpliwy bądź. 

Odpowiedz, proszę, nie dręcz mnie. 

Przysięga milczeć każe mi. 

O, kiedyż mrok ten się rozproszy? 

Gdy bratnia dłoń uczyni cię 
ogniwem związku wzniosłych dusz. 

O, wszędy mrok. Ach, kiedyż minie 
i kiedy przejrzą moje oczy? 

Wnet, wnet, albo nigdy już! 

Wnet, wnet, albo też nigdy już? 
O niewidzialni, zdradźcie mi, 
gdzie jest Parnina, gdzie? 

Parninę znajdziesz tu. 

Więc żyje. O dzięki, dzięki wam. 
O, gdyby było w mojej mocy, bogowie, 
melodią fletu ku waszej chwale 
wdzięczność mą wyśpiewać takjak mi 
w sercu gra. 
Jak wielki jest twych tonów czar, 
O, boski flecie, o boski flecie, 
twa melodia dzikiego zwierza nawet wzrusza. 
Och, lecz Parniny, lecz Parniny nie ma tu 
Tylko ona nie słyszy mnie! 
Parnino, słuchaj mnie. Daremny trud! 

Gdzie, ach gdzie odnajdę cię? 
Ha, to jest Papagena ton! 
Parninę może znalazł już? A może tu prowadzi ją? 
O tak, niech prowadzi do mnie ją, 
ten ton, prowadzi ją, 
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PAMINA, 
PAPAGENO 

PAMINA 

PAPAGENO 

PAMINA, 
PAPAGENO 

DREIZEHNTER AUFTRITT 

Schnelle Filsse, rascher Mut 
Schiltzt vor Feindes List und Wut. 
Fanden wir Tarnino <loch, 
Sonst etwischen sie uns noch! 

Holder Jilngling! 

Stille, stille, ich kann,s besser! 

Welche Freude ist wohl grosser? 
Freund Tarnino hart uns schon. 
Hierher kam der F!Otenton, 
Welch ein Glilck, wenn ich ihn finde! 
Nur geschinde! Nur geschwinde! 

VIERZEHNTER AUFTRITT 

MONOSTATOS Nur Geschwinde! Nur geschwinde! 

PAMINA, 
PAPAGENO 

Ha, hab ich euch noch erwischt? 
Nur herbei mit Stalu und Eisen; 
Wart, ich will euch Mores weisen. 
Den Monostatos beńicken! 
Nur herbei mit Band und Stricken! 
He, ihr Sklaven, kommt herbei! 

Ach, nw1 ist's mit uns vorbei! 

MONOSTATOS He, ihr Sklaven, kommt herbei! 

PAPAGENO 

MONOSTATOS, 

Werviel wagt, gewinnt oft viel! 
Komm, du schOnes Glockenspiel, 
Lass die G!Ockchen klingen, klingen, 
Dass die Ohren ihnen singen. 

SKLA VEN Das klinget so herrlich, 
Das klinget so schOn! 
Larala la la larala! 

PAMINA, 
PAPAGENO 

Nie hab ich so etwas gehOrt und gesehn! 
Larala la la larala! 

Konnte jeder brave Mann 
Solche Glockchen finden, 
Seine Feinde wilrden dann 
Ohne Milhe schwinden, 
Und er lebte ohne sie 
In der besten Harmonie! 
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PAMINA, 
PAPAGENO 

PAMINA 

PAPAGENO 

PAMINA, 
PAPAGENO 

SCENA TRZYNASTA 

Pędźmy szybko ile tchu, 
żeby nas nie chwycił wróg. 
Już Tarnina znaleźć czas, 
bo inaczej złapiąnas. 

Hej, mój książę (bywaj miły) 

Cicho ja go zwabię. 

Jakaż radość, jakie szczęście, 
odpowiada na nasz zew 
Już słyszałem jego flet, 
koniec będzie naszych strapień, 
tylko prędzej, tylko prędzej„. 

SCENA CZTERNASTA 

MONOSTATOS Tylko prędzej, tylko prędzej. 

PAMINA, 

Ha. Jednak złapałem was. 
Dajcie tu kajdany ciężkie. 
Ja rozumu was nauczę. 
Z moich rąk się nie wymkniecie. 
Dawać zaraz mi kajdany 
Niewolnicy, do mnie tu. 

PAPAGENO Ach, nadchodzi życia kres. 

MONO ST ATOS Niewolnicy do mnie tu! 

PAPAGENO Porzuć lęk, śmiałym bądź 

Papageno. trzymaj się. 

MONOSTATOS 

Hej dzwoneczki dzwońcie, 
słodko grajcie w mojej dłoni, 
niech wasz ton im w uszach dzwoni. 

I NIEWOLNICY O, cóż to za tony, jak śliczny to dźwięk 
ralala - ralala -

PAMINA, 
PAPAGENO 

czy widział, czy słyszał ktoś z nas taki cud? 
Ralala ... 

Gdyby każdy człowiek miał 
takie srebrne dzwonki. 
mógłby wszystkich wrogów swych 
łatwo precz przepędzić. 
A gdy znikłby podły wróg, 
to w spokoju żyć by mógł. 
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Stimmen 

PAPAGENO 

PAMINA 

PAPAGENO 

PAMINA 

Chor 

PAMINA 

Sarastro 

PAMINA 

Sarastro 

PAMINA 

Sarastro 

Nur,der Freundschaft Hannonie 

Mildert die Beschwerden; 

Ohne diese Sympathie 
Ist kein Gluck auf Erden! 

Es lebe Sarastro, Sarastro lebe! 

Was soll das bedeuten? Ich zittre, ich bebe. 

O Freund, nun ist,s urn uns getan, 

Dies kilndigt den Sarastro an. 

O, war ich eine Maus, 
Wie wollt ich mich verstecken! 

War ich so klein wie Schnecken, 

So kroch ich in mein Haus ! 
Mein Kind, was werden wir nun sprechen? 

Die Wahrheit, warsie auch Verbrechen! 

FUNFZEHNTERAUFTRITT 

Es lebe Sarastro, Sarastro soll leben! 

Er ist es, dem wir uns mit Freuden ergeben! 

Stets mog er des Lebens als W eiser sich freun. 

Er ist unser Abgott, dem alle sich weihn. 

Herr, ich bin zwar Verbrecherin, 

Ich wollte deiner Macht entfliehn. 

Allein die Schuld liegt nicht an mir: 

Der bOse Mohr verlangte Liebe; 

Darum, o Herr, entfloh ich dir. 

Steh auf, erheitre <lich, o Liebe! 

Denn ohne erst in <lich zu dringen, 

Weiss ich von deinem Herzen mehr: 

Du liebest einen andern sehr. 
Zur Liebe will ich <lich nicht zwingen, 

Doch geb ich dir die Freiheit nicht. 

Mich rufetja des Kindes Pflicht, 

Denn meine Mutter„ . 

„ .steht in meiner Macht. 
Du wilrdest urn dein Gluck gebracht, 

Wenn ich <lich ihren Handen Hesse. 

Mir klingt der Muttername susse! 
Sie ist es„. 

„.und ein stolzes Weib! 
Ein Mann muss eure Herzen Leiten, 

Denn ohne ibn pflegtjedes Weib 

Aus ihrem Wirkungskreis zu schreiten. 
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CHÓR 

PAPAGENO 

PAMINA 

PAPAGENO 

PAMINA 

CHÓR 

PAMINA 

SARASTRO 

PAMINA 

SARASTRO 

PAMINA 

SARASTRO 

A gdy życie plynie nam 
w cnych przyjaciół gronie, 

przyjaźń koi smutek nasz, 
bez niej szczęścia nie ma. 

Niech żyje Sarastro, Sarastro niech żyje. 

A cóż to za wrzaski? Dygocę ze strachu. 

Tu śmierć na pewno czeka nas, 

Sarastro sam nadchodzi tu. 

O, gdybym myszką był, 
do mysiej wlazłbym dziury, 

o, gdybym był ślimaczkiem, 

w skorupce bym się skrył. 

Lecz co„. co rzec mu teraz mamy? 

Prawdę, tylko prawdę, choćby, zginąć przyszło. 

SCENA PIĘTNASTA 

Niech żyje Sarasto. 

To nasz pan, którego z radością słuchamy. 

Mądrości najwyższej on daje nam wzór, 

więc jako mistrzowi składamy mu hołd. 

Wiem, popełniłam wielki błąd, 
spod władzy twej pragnęłam ujść, 

lecz wiedz, w tym nie ma winy mej. 

Ten oto człowiek na cześć mą godził, 

więc panie mój - musiałem zbiec. 

O, wstań rozjaśnij swe oblicze. 

Jakkolwiek nigdy nie pytałem -
tajniki serca twego znam, 

kto inny posiadł miłość twą. 
Uczucia nie chcę ci narzucać, 

lecz pozostaniesz w mocy mej. 

Mnie wzywa tam najświętszy głos, 
bo moja matka „ 

Ja mam nad nią moc, 
nie możesz tam powrócić już 

bo szczęście stracisz bezpowrotnie. 

Jak słodkie jest to słowo „Matka". 
To ona„. 

Pycha rz.ądzi nią 
Kobiecym sercem mąż ma władać, 

bo bez niego kobieta łatwo 

z drogi dobra może zboczyć. 
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SECHZEHNTERAUFTRITT 

MONOSTATOS Nun, stolzer Jilngligen, nur hierher, 
Hier ist Sarastro, unser Herr. 

PAMINA 

TAMINO 

PAMINA 

TAMINO 

PAMINA 

TAMINO 

PAMINA, 
TAMINO 

Chor 

Er ist,s! 

Sie ist,s! 

Ich glaub'es kaum! 

Es ist kein Traum! 

Es schling' mein Arm sich urn ihn her! 

Es schling' mein Ann sich urn sie her! 

Und wenn es auch mein Ende war! 

Was soll das heissen? 

MONOSTATOS Welch eine Dreistigkeit! 

. Sarastro 

Gleich auseinander! Das geht zu weit! 
Dein Sklave liegt zu deinen Ftissen: 
Lass den verwegnen Frevler btissen! 
Bedenk, wie frech der Knabe ist! 
Durch dieses selten Vogels List 
Wollt er Paminen dir entfiihren. 
Allein ich wusst ihn auszuspilren! 
Du kennst mich! Meine Wachsamkeit... 

. . . verdient, dass man ihr Lorbeer streut. 
He! Gebt dam Ehrenmann sogleich.„ 

MONOSTATOS Schon deine Gnade macht mich reich! 

Sarastro „.nur siebenundsiebzig Sohlenstreich. 

MONOSTATOS Ach, Herr, den Lohn verhofft ich nicht! 

Sarastro 

Chor 

Sarastro 

Chor 

Nicht Danl<, es istja meine Pflicht! 

Es lebe Sarastro, der gottliche Weise! 
Er lohnet und strafet in ahnlichem Kreise. 

FOhrt diese beiden Fremdlinge 
In unsern Prtlfungstempel ein; 
Bedecket ihre Haupter dann, 
Sie mtissen erst gereinigt sein. 

Wenn Tugend und Gerechtigkeit 
Der Grossen Pfad mit Ruhro bestreut, 
Dann ist die Erd,ein Himmelreich, 
Und Sterbliche den Gottem gleich. 
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SCENA SZESNASTA 

MONOSTATOS Hej, dumny panku, chodź tu, chodź. 
To jest Sarastro, władca nasz. 

PAMINA To on. 

TAMINO To ona. 

PAMINA Jak wierzyć mam? 

TAMINO Czy to nie sen? 

PAMINA Obejmę go ramieniem swym. 

TAMINO Obejmę ją ramieniem swym. 

PAMINA, 
TAMINO Chociażby grozić miał mi zgon! 

CHÓR Co to ma znaczyć? 

MONO ST ATOS Cóż za bezczelność znów? 

SARASTRO 

Natychmiast odejdź, zuchwalcze precz. 
Niewolnik do twych stóp upada, 
a śmiałka tego racz ukarać, 
zuchwałość jego, panie, znasz. 
Z pomocą tego oto ptaka 
Chciał Paminę uprowadzić. 

W ostatniej chwilli ich schwytałem, 
ty znasz mnie, umiem czujnym być. 

Nagrodę więc wyznaczę ci . 
Bohaterowi temu tu„. 

MONOSTATOS O, łaskawość twa bez granic jest 

SARASTRO Natychmiast tęgich dać batów sto. 

MONOSTATOS O nic. Za tę nagrodę dzięki ci. 

SARASTRO Idź precz. Powinność swoją znam. 

CHÓR 

SARASTRO 

CHÓR 

Niech żyje Sarastro, mistrz bogom równy. 
W nagrodzie i karze nie myli się nigdy. 

Prowadźcie tych przybyszów dwóch 
wpierw do świątyni wstępnych prób, 
każdemu z nich zasłońcie twarz. 
Niech z pierwszych się oczyszczą win. 

Gdy prawość, mądrość, miłość cnót 
uwieńczy sławą władcy skroń, 

on ziemski glob przemieni w raj, 
powiedzie lud du szczęścia bram. 
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ZWEITERAUFZUG 

ERSTER AUFTRITT 

Sarastro Ihr eingeweihten Diener der Gotter Osiris und 
Isis! Mit reiner Seele erkHi.r ich euch, dass 
unsere heutige Versammlung eine der wichtig
sten unserer Zeit ist. Tarnino, ein Konigssohn, 
will seinen nachtlichen Schleier von sich reis 
sen, und ins Heiligtum des grossten Lichtes 
blicken. Diesen Tugendhaften zu bewachen, sei 
heute unsere Pflicht. 

Erster Priester Er besitzt Tugend? 

Sarastro Tugend! 

Zweiter Priester Auch Verschwiegenheit? 

Sarastro 

Erste Priester 

Sarastro 

Sarastro 

Sprecher 

Sarastro 

Verschwiegenheit! 

Ist er wohltatig? 

Wohltatig! Haltet ihr ihn fiir wtirdig, so folgt 
meinem Beispiel. 

Danke filr eure Zustimmung. Tarnino, der 
holde Jiingling selbst, soli den Tempelbau mit 
uns befestigen. 

Grosser Saratro, wird Tarnino auch die harten 
Priifungen, die seiner warten, bestehen? Er ist 
Prinz! 

Er ist Mensch! Man filhre Tarnino mit seinem 
Reisegefahrten in den Vorhof des Tempels ein. 
Und lehre sie die Macht der Gotter erkennen. 

NR. I O. ARIE MIT CHOR 
SARASTRO O, Isis und Osiris, schenket 

Chor 

SARASTRO 

Chor 

Der Weisheit Geist dem neuen Paar! 
Die ihr den Schritt der W and,rer lenket, 
Stiirkt mit Geduld sie in Gefahr. 

Stiirkt mit Geduld sie in Gefahr. 

Lasst sie der Priifung Frilchte sehen; 
Doch sollten sie zu Grabe gehen, 
So lohnt der Tugend ktihnen Lauf, 
Nehmt sie in euren Wohnsitz auf. 

Nehmt sie in euren Wohnsitz auf 
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SARA STR O 

I KAPŁAN 

SARASTRO 

I KAPŁAN 

SARASTRO 

I KAPŁAN 

SARASTRO 

SARASTRO 

MÓWCA 

SARASTRO 

AKT DRUGI 

SCENA PIERWSZA 

Wy, poświęceni słudzy bogów Ozyrysa i Izis! 
Z czystym sumieniem oświadczam wam, że na
sze dzisiejsze zgromadzenie jest jednym z naj
ważniejszych w naszych czasach. Tarnino, syn 
królewski, chce zedrzeć z siebie welon nocy 
i spojrzeć do świątyni największego światła. 

Naszym obowiązkiem jest, strzec jego cnót. 

On posiada cnotę? 

Cnotę? 

Także cnotę milczenia? 

Cnotę milczenia! 

Jest dobroczynny? 

Dobroczynny! Jeśli uważacie, że jest godzien, po
stępujcie za moim przykładem. 

Dzięki za wasząprzychylność. Tarnino, ten 
nadobny młodzieniec, niech wraz z nami umoc
ni świątynię. 

Wielki Sarastro, czy Tarnino przetrwa też te 
trudne próby, które go oczekują? On jest 
księciem. 

On jest człowiekiem! Należy wprowadzić Tarnino 
i jego towarzysza podróży do pnedsionka świąty
ni. I tam nauczyć ich, by poznali władz.ę bogów. 

NR 10. ARIA I CHÓR 
SARASTRO Izydo. Ozyrysie. 

CHÓR 

SARASTRO 

CHÓR 

Ducha mądrości raczcie zesłać im. 
Wy, co ich krokiem kierujecie, 
Chciejcie w potrzebie pomóc im. 

Chciejcie w potrzebie pomóc im. 

Niechaj po trudach cel osiągną, 
a jeśli śmierć ich przeznaczeniem, 
raczcie nagrodzić śmiały krok, 
raczcie ich przyjąć w grono swe. 

Raczcie ich przyjąć w grono swe. 
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ZWEITERAUFTRITT SCENA DRUGA 

TAMINO Eine schreckliche Nacht! Papageno, du hast TAMINO Straszna noc! 

Furcht. Papageno, ty się boisz. 

PAPAGENO Furcht eben nicht, nur eiskalt lauft's mir liber PAPAGENO Nie boję się, tylko lodowate zimno przechodzi 

den Rilcken. O weh! mi po plecach. Ojej! 

TAMINO Papageno! Sei ein Mann! TAMINO PAPAGENO! Bądź mężczyzną! 

PAPAGENO Ich wollt, ich war ein Madchen! Das ist mein PAPAGENO Chciałbym być dziewczyną! To moja ostatnia 

letzter Augenblick! chwila! 

DRITTER AUFTRITT SCENA TRZECIA 

Sprecher Thr Fremdlinge, was sucht oder fordert ihr von MÓWCA Wy dwaj, czego szukacie, czego żądacie od 

uns? nas? 

TAMINO Freundschaft und Liebe. TAMINO Przyjaźni i miłości. 

Sprecher Bist du bereit, sie mit deinem Leben zu MÓWCA Jestem gotów, wywalczyć je swoim życiem? 

erkampfen? 

TAMINO Ja! TAMINO Tak! 

Sprecher Du unterziehst dich jeder Priifung? MÓWCA Poddasz się każdej próbie? 

TAMINO Jeder! TAMINO Każdej! 

Sprecher Reiche mir deine Hand! MÓWCA Podaj mi dłoń! 

Sprecher Papageno, willst auch du die Weisheitslehre MÓWCA Papageno, chcesz także zdobyć 

erkampfen? naukę mądrości? 

PAPAGENO Kampfen ist meine Sache nicht. Ich verlange PAPAGENO Walka nie jest moją sprawą. W zasadzie wcale 

auch im Grunde gar keine Weisheit. Ich bin so nie żądam mądrości. Jestem człowiekiem 

ein Naturmensch, der sich mit Schlaf, Speise und natury, który zadowala się snem, strawą i napo-

Trank begnilgt. Und wenn es ja sein konnte, dass jem. Ale gdyby mogło tak się zdarzyć, żebym 

ich mir einmal ein schOnes Weibchen fange„ . spotkał piękną dziewczynę„. 

Priester Die wirst du nie erhalten, wenn du dich nicht KAPŁAN Nigdy jej nie dostaniesz, jeśli nie poddasz się 

unseren Prilfungen unterziehst. naszym próbom. 

PAPAGENO W orin besteht diese Priifung? PAPAGENO Na czym polega ta próba? 

Priester Dich allen unseren Gesetzen unterwerfen, selbst KAPŁAN Poddać się wszystkim naszym prawom, nawet 

den Tod nicht scheuen. nie bać się śmierci. 

PAPAGENO Ich bleibe ledig! PAPAGENO Zostanę kawalerem! 

Preister Wenn nun aber Sarastro dir ein Madchen KAPŁAN Gdyby jednak Sarastro 

aufbewahrt hatt, das an Farbe und Kleidung dir miał dla ciebie dziewczynę, 

ganz gleich ware? równą tobie z urody i stroju? 

PAPAGENO Mir gleich! Ist sie jung? PAPAGENO Takąjakja! Czy jest młoda? 

Priester Jung und schOn! KAPŁAN Młoda i piękna! 
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PAPAGENO 

Priester 

PAPAGENO 

Priester 

PAPAGENO 

Priester 

PAPAGENO 

Priester 

PAPAGENO 

Priester 

Priester 

NR. 11. DUETI 

Und wie heisst sie? 

Papagena. 

Wie? Pa„.? 

Papagena! 

Papagena? Die mocht ich aus blosser N eugierde 
sehen. 

Sehen Kannst du sie ! 

Ja? Aber wenn ich sie gesehen habe, muss ich 
sterben? Ja? Ich bleibe ledig! 

Sehen kannst du sie, aber kein Wart mit ihf 
sprechen. 

Oja? 

Deine Hand! Du sollst sie sehen. 

Auch dir, Prinz, legen die Gotter ein Stillschwei
gen auf Du wirst Pamina sehen - aber nie sie 
sprechen dilrfen. Dies ist der Anfang eurer 
Prilfungszeit. 

ZWEITER UND DRITIER PRIESTER 

PAPAGENO 

Bewahret euch vor Weibertilcken: 
Dies ist des Bundes erste Ptlicht! 
Manch weiser Mann liess sich beriicken, 
Er fehlte und versah sich,s nicht. 
Verlassen sah er sich am Ende, 
Verlassen sah er sich am Ende, 
Vergolten seine Treu mit Hohn! 
Vergebens rang er seine Hiinde, 
Tod und Verzweitlung war sein Lohn. 

VIERTER AUFTRITT 

He, Lichter her! Lichter her! Das ist doch 
wunderlich. So sieht man mit offenen Augen 
nichts. 

NR. 12. QUINTETI 
Die Drei Damen Wie? Wie? Wie? 

PAPAGENO 

Thr an diesem Schreckensort? 
Nie, nie, nie 
Kommt ihr glilcklich wieder fort! 
Tarnino, dir ist Tod geschworen! 
Du, Papageno, hist verloren! 

Nein, nein, nein! Das war zu vie!! 

36 

PAPAGENO 

KAPŁAN 

PAPAGENA 

KAPŁAN 

PAPAGENO 

KAPŁAN 

PAPAGENO 

KAPŁAN 

PAPAGENO 

KAPŁAN 

KAPŁAN 

Ajak się nazywa? 

Papagena. 

Jak? Pa„? 

Papagena! 

Papagena? Z czystej ciekawości chciałbymjązo
baczyć. 

Zobaczyć ją możesz! 

Tak? Ale gdy ja zobaczę, czy muszę umrzeć? 
Tak? Pozostanę kawalerem! 

Zobaczyć ją możesz, ale nie zamienić z nią ani 
słowa. 

o tak! 

Twoja dłoń! Maszjązobaczyć. 

Także tobie, książę, bogowie nakazują milcze
nie. Zobaczysz Parninę ale nie wolno z nią roz
mawiać. To jest początek waszego czasu próby. 

NR 11. DUET 
ARCYKAPŁAN,IlKAPŁAN 

PAPAGENO 

Fałszywej strzeżcie się niewiasty. 
To naszym pierwszym prawem jest. 
A nawet mędrzec jej ulega 
nie wiedząc, że popełnia błąd. 
Gdy widzi, że jest opuszczony, 
że próżno wiarę w niej pokłada, 
Daremnie ręce załamuje. 
Rozpacz i bój to jego los. 

SCENA CZW ARTA 

Hej, światła! Dajcie światła! Ależ to dziwne. 
Z otwartymi oczami nic nie widać. 

NR 12. KWINTET 
I, Il, IIl DAMA Co? Co? Co? 

PAPAGENO 

Kto nas przywiódł w miejsce to? 
Nic. Nic. Nic. 
Żywi nie wyjdziecie stąd. 
Tarnino, zgon ci przeznaczony, 
Ty, Papageno, 
także zginiesz, 

Nie, nie, nie, chcę żyć. 
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TAMINO Papageno, schweige still! TAMINO Papageno, cicho siedź. 

Willst du dein Gelilbde brechen, Czy pamiętasz, żeś przysięgał 

Nichts mit Weibern hier zu sprechen? Nie rozmawiać z kobietami? 

PAPAGENO Du hOrst ja, wir sind beide hin. PAPAGENO Wszak słyszysz: koniec czeka nas. 

TAMINO Stille, sag ich! Schweige still! TAMINO Cicho, mówię, cicho bądź. 

PAPAGENO Immer still und immer still ! PAPAGENO Cicho bądź i cicho bądź. 

Die Drei Damen Ganz nah ist euch die Konigin! DAMY Królowa przedostała się 

Sie drang im Tempel heimlich ein. tajemnie do świątyni tej. 

PAPAGENO Wie? Was? Sie soll im Tempel sein? PAPAGENO Co? Jal? W świątyni tutaj jest? 

TAMINO Stille, sag ich! Schweige still! TAMINO Cicho mówię, cicho siedź. 

Wirst du immer so vermessen Jak tak możesz lekkomyślnie 

Deiner Eidespflicht vergessen? Swąprzysięgę lekceważyć? 

Die Drei Damen Tarnino, hOr! Du bist verloren! DAMY Tarnino słuchaj, zginiesz tutaj . 

Gedenke an die Konigin! Choć na królewne miejże wzgląd. 

Man zischelt vie! sich in die Ohren O tych kapłanach szepcą wszędzie, 

Von dieser Priester falschem Sinn. że zdradę, podstęp knują wciąż. 

TAMINO Ein W eiser prtift und achtet nicht, TAMINO Prawdziwy mędrzec winien drwić 

was der gemeine Pobel spńcht. z tych bajek, które sieje gmin. 

Die Drei Damen Man sagt, wer ihrem Bunde schwort, DAMY O tych kapłanach szepcą wszędzie 

Der fahrt zur Holi mit Haut und Haar. że zdradę, podstęp knują wciąż. 

PAPAGENO Das war' beim Teufel unerhOrt! PAPAGENO A niech to diabli. Niesłychane, straszna rzecz. 

Sag an, Tarnino, ist das wahr? O, mów Tarnino, prawda to? 

. TAMINO Geschwatz, von Weibern nachgesagt, TAMINO To zwykłe babskie plotki są 

Von Heuchlern aber ausgedacht. intrygant jakiś zmyślił je. 

PAPAGENO Doch sagt es auch die Konigin. PAPAGENO Lecz i królowa mówi tak. 

TAMINO Sie ist ein Weib, hat Weibersinn. TAMINO Kobietąjest, więc nie wierz jej . 

Sei still, mein Worst sei dir genug, Roztropny bądź i ufaj mi. 

Denk deiner Ptlicht und handle klug. Ty przysiąg swych dotrzymać masz. 

Die Drei Damen Warum bist du mit uns so sprode? DAMY Dlaczego nam nie odpowiadasz? 

Auch Papageno schweigt- so rede! Ty także milczeć chcesz? Odpowiedz. 

PAPAGENO Ich mochte gerne ... woll ... PAPAGENO Ja chciałbym mówić, lecz ... 

TAMINO Still! TAMINO Milcz 

PAPAGENO fur seht, dass ich nicqt soll„. PAPAGENO Lecz cóż .. . nie wolno mi ... 

TAMINO Still! TAMINO Milcz. 

PAPAGENO Dass ich nicht kann das Plaudern lassen, PAPAGENO Że też ten język tak mnie świerzbi 

Ist wahrlich eine Schand filr mich! doprawdy to dla mnie wstyd. 

TAMINO Dass du nicht kannst das Plaudern lassen, TAMINO Że też tenjęzyk tak cię świerzbi, 

Ist wahhrlich eine Schand filr dich! doprawdy to dla ciebie wstyd. 
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Die Drei Damen Wir milssen sie mit Scham verlassen, 
Es plaudert keiner sicherlich. 

TAMINO, 
PAPAGENO 

Alle 

Priester 

Sie milssen uns mit Scham verlassen, 
Es plaudert keiner sicherlich. 

Von festem Geiste ist ein Mann, 
Er denket, was er sprechen kann. 

Entweiht ist die heilige Schwelle! 
Hinab mit den Weibern zur Holle! 

Die Drei Damen O web! 

.PAPAGENO 

I Priester 

II Priester 

PAPAGENO 

II Priester 

PAPAGENO 

II Priester 

NR.13.ARIE 

Oweh! 

SECHSIBR AUFTRITT 

Tarnino! Dein standhaft mannliches Betragen 
hat gesiegt. Komm mit mir! Papageno, stehe auf! 
Warom liegst du noch? 

Was seh ich! Freund, stehe auf! Wie ist dir? 

Pst! Ich lieg in einer Ohnmacht! 

Aufl Sei ein Mann! 

Wenn mir die Gotter eine Papagena bestimm
ten, warum muss ich mit so vielen Gefahren sie 
erringen? 

Komm! Meine Pflicht heischt, dich weiter
zufilhren. 

MONOSTATOS Alles filhlt der Liebe Freuden, 
schnabelt, tandelt, herzt und kilsst; 
Und ich soll die Liebe meiden, 
Weil ein Schwarzer hasslich ist. 
Ist mir denn kein Herz gegeben? 
Bin ich nicht von Fleisch und Blut? 
Immer ohne Weibchen leben, 
Ware wahrlich Hollenglut! 

Drum so will ich, weil ich lebe, 
Schnabeln, kilssen, zartlich sein! 
Lieber guter Monel, vergebe, 
Eine Weisse nahm mich ein. 
Weiss ist schOn! Ich muss sie kilssen; 
Monel, verstecke dich dazu! 
Sollt es dich zu sehr verdriessen, 
Oh, so mach die Augen zu! 
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DAMY 

TAMINO, 
PAPAGENO 

WS'ZYSCY 

KAPŁANI 

DAMY 

PAPAGENO 

I KAPŁAN 

IIKAPłAN 

PAPAGENO 

IIKAPłAN 

PAPAGENO 

II KAPŁAN 

NR13.ARIA 

'Ze wstydem nam stąd odejść trzeba; 
Dziś żaden nie otworzy ust. 

'Ze wstydem musz.ąnas opuścić 
dziś żaden z nas nie powie nic 

Mężczyzna silną wolę ma 
On dobrze wie, co mówić ma 

Kobiety skalały te progi 
Niech piekła pochłonie je ogień 

O biada. 

O biada. 

SCENA SZÓSTA 

Tarnino! Twoja niezłomna męska postawa -zwy
ciężyła. Chodź ze mną! Papageno, wstań! Dla
czego jeszcze leżysz? 

Co widzę! Przyjacielu, wstań! Co z tobą? 

Pst! Jestem zemdlony! 

Wstawaj! Bądź mężczyzną! 

Jeśli bogowie przeznaczyli dla mnie Papagenę 
to dlaczego muszę zdobywać ją wśród tylu nie
bezpieczeństw? 

Chodź! Moim obowiązkiem jest, prowadzić cię 
dalej. 

MONO ST ATOS Każ.cły tęskni do miłości, 
czułych uczuć zaznać chce, 
Tylko ja mam zyć samotnie, 
wstręt ma czarna budzi twarz 
Serce też w mej piersi bije, 
w żyłach mam gorącą krew, 
Bez kobiety zycie dla mnie 
od piekielnych gorsze mąk. 

Tak. Chcę kochać sercem całym, 
chcę całować, kochać chcę. 
Daruj mi księżycu miły, 
w białej zakochałem się. 
Muszę dziś, dziś ucałować 

cudną biel jej śnieżnych lic. 
Mój księżycu, chciej się schować, 
skryj się, byś nie widział nic. 
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Konigin 

Monostatos 

Pamina 

Koni gin 

Pamina 

Konigin 

NR. 14.ARIE 

ACHTER AUFTRITT 

Zuriick!!! 

O web! Das ist... die Gottin der Nacht. 

Mutter! Mutter! Meine Mutter! 

Wo ist der Jiingling, 
den ich an dich sandte? 

Tarnino ist der Welt und den Menschen aufewig 
entzogen. Er hat sich Sarastro ergeben. 

Was hOr ich! Sarastro hat also gesiegt. Siehst du 
bier diesen Stahl? Ehr ist filr Sarastro. Und du 
wirst ihn tOten. 

Konigin Der Holle Rache kocht in meinem Herzen 

Pamina 

Monostatos 

Pamina 

Monostatos 

Parni na 

Monostatos 

Pamina 

Sarastro 

Monostatos 

Sarastro 

Tod und Verzweiflung flammet um mich her! 
Fiihlt nicht durch dich Sarastro Todesschmerzen, 
So bist du meine Tochter nimmennehr. 
Verstossen sei auf ewig, verlassen sei auf ewig, 
Zertriimmert sei'n auf ewig alle Bande der 
Natur, 
Wenn nicht durch dich Sarastro wird erblas
sen! 
Hort! Rachegotter! Hort der Mutter Schwur! 

NEUNTERAUFTRITT 

Morden soll ich? Gotter, das kann ich nicht! 
Gotter, was soll ich tun? 

ZEHNTER AUFTRITT 

Dich mir anvertrauen? Du hast nur einen Weg, 
dich und deine Mutter zu retten. 

Derware? 

Mich zu lieben! 

Nein! 

Ja oder nein? 

Nein! 

ELFTERAUFTRITT 

Geh! Monostatos! ! 

Herr, mein Unternehmen ist... 

Geh! 
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SCENA ÓSMA 

KRÓLOWA Wracać!!! 

MONOSTATOS Ojej! To jest... Królowa Nocy. 

PAMINA 

KRÓLOWA 

PAMINA 

KRÓLOWA 

Matko! Matko! Moja matko! 

Gdzie jest młodzieniec, którego posłałam do 

ciebie? 

Tarnino jest na zawsze zabrany ludziom i świa

tu. On oddał się Sarastro. 

Co słyszę! A więc Sarastro zwyciężył. Widzisz 
tu ten miecz? 1 On jest dla Sarastro. I ty go 

zabijesz. 

NR 14. ARIA KRÓLOWEJ NOCY 

PAMINA 

Piekielnej zemsty pragnie moje serce! 
Śmierć i zwątpienie, śmierć i zwątpienie 
płoną w duszy mej! Jeśli twa broń Sarastra 
nie dosięgnie, Sarastra nie dosięgnie, 
to nie chcę ciebie córko więcej znać! 
Przeklęta bądź na wieki, przepadnij, zgiń 
na wieki, 
Odtąd nasze związki krwi zerwane będą, 
jeżeli ty Sarastra nie pokonasz! 
Wzywam was, zemsty bogi to jest matki głos. 

SCENA DZIEWIĄTA 

Mam morodować? Bogowie, tego nie mogę 
zrobić! O Bogowie, co mam czynić? 

SCENA DZIEWIĄTA 

MONOSTATOS Zaufać mi! Masz tylko jedną drogą, aby 
uratować siebie i swojąmatkę. 

PAMINA Jaką? 

MONOSTATOS Pokochać mnie! 

PAMINA Nie! 

MONOSTATOS Tak czynie? 

PAMINA Nie! 

SCENA JEDENASTA 

Sarastro Idź! Monostatos!! 

MONOSTATOS Panie, moim zadaniem jest... 

SARASTRO Idź! 
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Patnina 

Sarastro 

NR. 15.ARIE 
SARASTRO 

Priester 

Priester 

PAPAGENO 

Weib 

PAPAGENO 

Weib 

PAPAGENO 

Weib 

PAPAGENO 

Weib 

PAPAGENO 

ZWÓLFTERAUFTRITT 

Herr, strafe meine Mutter nicht, der Schmerz 
iiber meine Abwesenheit... 

Ich weiss alles, der Himmel schenke nur 
Tarnino Mut und Standhaftigkeit, dann hist du 
mit ihm gliicklich und deine Mutter soll nach 
ihrer Burg zuriickkehren. 

fu diesen heil,gen Hallen 
Kennt man die Rache nicht, 
Und ist ein Mensch gefallen, 
Fiihrt Liebe ibn zur Pflicht. 
Dann wandelt er an Freundes Hand 
Vergniigt und froh ins bess,re Land. 

fu diesen heil,gen Mauern, 
Wo Mensch den Menschen liebt, 
Kann kein Verrater lauern, 
Weil man dem Feind vergibt. 
Wen solche Lehren nicht erfreun, 
Verdienet nicht, ein Mensch zu sein. 

DREIZEHNTER AUFTRITT 

Hier seid ihr euch beide allein iiberlassen. Prinz, 
noch einmal, vergesst das Wort nicht: Schwei
gen. 

Papageno, wer an diesem Ort sein Stillschwei
gen bricht, den strafen die Gotter durch Donner 
und Blitz. Leb wohl! 

VIERZEHNTER AUFTRITT 

Ist das filr mich? Wasser! 

Ja, mein Engel, Wasser! 

Nicht mehr und nicht weniger als Wasser. 

Freilich, mein Engel! 

So, so ! Al te, setz dich her zu mir, mir ist die Zeit 
verdammt lange. Sag mir, wie alt hist du? 

Wie alt? 

Ja! 

Achtzehn Jahr und zwei Minuten. 

Achtzehn Jahr und zwei Minuten? 
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PAMINA 

SARASTRO 

NR 15.ARIA 
SARASTRO 

KAPŁAN 

KAPŁAN 

PAPAGENO 

KOBIETA 

PAPAGENO 

KOBIETA 

PAPAGENO 

KOBIETA 

PAPAGENO 

KOBIETA 

PAPAGENO 

SCENA DWUNASTA 

Panie, nie karz mojej matki, ból z powowdu 
mojego zniknięcia. 

Wiem wszystko, niech tylko niebiosa dadzą 
Tarnino odwagę i wytrwałość, wtedy będziesz 
z nim szczęśliwa i twoja matka może wrócić do 
swojego zamku. 

W świątyni świętych progach 
nieznany zemsty jad. 
Gdy człowiek zmyli drogę, przez miłość 
znajdzie ślad. 
Przyjazna go skieruje dłoń, by lepszych 
światów szukał on. 

Tu człowiek z każdej ziemi bliźniemu 
bratem jest. 
Tu zdrada się nie pleni, wróg znajdzie łaski. 
Lecz komu obca mądrość ta, 
człowiekiem tego trudno zwać. 

SCENA TRZYNASTA 

Tutaj jesteście zdani satni na siebie. Książę, 
jeszcze raz, nie zapomnij tego słowa: 

milczenie. 

Papageno, kto w tym miejscu nie dochowa 
milczenia, tego skarzą bogowie swymi pioruna
mi. Żyj zdrowo! 

SCENA CZTERNASTA 

Czy to dla mnie? Woda! 

Tak, mój aniele, woda! 

Nic więcej ani mniej jak tylko woda. 

Oczywiście, mój aniele! 

Tak, tak! staruszko, siądź tu przymnie, strasznie 
mi się dłuży czas. Powiedz, ile masz lat? 

Ile lat? 

Tak! 

Osiemnaście lat i dwie minuty. 

Osiemnaście lat i dwie minuty? 
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Weib 

PAPAGENO 

Ja! 

Hahaha! Ei, du junger Engel! Hast du auch 

einen Gełiebten? 

Weib I freilich! 

PAPAGENO lst er auch so jung wie du? 

Weib Nicht gar. Er ist zehn Jahre alter. 

PAP AG EN O Urn zehn Jahre alter ist er? Das muss eine Liebe 

sein! Wie nennt sich <lenn dein Liebhaber? 

Weib Papageno! 

PAPAGENO Papageno? Wo ist er <lenn, dieser Papageno? 

Weib Da sitzt er, mein Engel! 

PAP AG EN O Ich war dein Geliebter? 

Weib Ja, mein Engel! 

PAP AG EN O Sag mir, wie heisst du <lenn? 

Weib Ich heisse .. . 

PAPAGENO O weh! Nun sprech ich kein Wort mehr! 

NR. 16. TERZET 
Die Drei Knaben Seid uns zum zweitenmal willkommen, 

lhr Manner, in Sarastros Reich. 

PAPAGENO 

PAMINA 

Er schickt, was man euch abgenommen, 

Die Fli:ite und die Glockchen euch. 
Wollt ihr die Speisen nicht verschmahen, 
So esset, trinket froh davon. 
Wenn wir zum drittenmal uns sehen, 

lst Freude eures Mutes Lohn! 
Tarnino, Mut! Nah ist das Ziel. 
Du, Papageno, schweige still! 

SIEBZEHNTER AUFfRITT 

Tarnino, wollen wir nicht speisen? Blase nur fort 

auf deiner FlOte. Ha! das ist Gotterwein! 

ACHTZEHNTERAUITRITT 

Tarnino! Du bier? Gtitige Gotter! Dank euch! 

Ich hOrte deine Flote. Aber du bist traurig? 
Sprichstnichtmit deiner Pamina? Liebst du mich 

nicht mehr? Papageno! Wie? Auch du? 

46 

KOBIETA 

PAPAGENO 

Tak! 

Hahaha! Hej, ty młody aniołku! Masz na

rzeczonego? 

KOBIETA Oczywiście! 

PAPAGENO Czy jest też tak młody jak ty? 

KOBIETA Nie zupełnie. Jest dziesięć lat młodszy. 

PAPAGENO Dziesięć lat młodszy? To musi być miłość! Jak 

więc nazywa się twój ukochany? 

KOBIETA Papageno! 

PAPAGENO Papageno? Gdzież on jest, ten Papageno? 

KOBIET A Siedzi tutaj, mój aniele! 

PAPAGENO Ja miałbym być Twoim ukochanym? 

KOBIETA Tak, mój aniele! 

PAP A GEN O Powiedz mi, jak się nazywasz? 

KOBIETA Nazywam się ... 

PAP A GEN O Och, tylko nic już nie mów! 

NR 16. TERCET - TRZEJ CHŁOPCY 

PAPAGENO 

PAMINA 

W ogrodzie Sarastra was witamy 
dzielni mężowie, wtóry raz. 
A oto flet wam odebrany 
i dzwonki te zwracamy wam. 
Nie pogardzajcie tym posiłkiem, 
niech uczta ta wam doda sił. 
Gdy się spotkamy po raz trzeci, 
szczęście nagrodą będzie wam. 
Tarnino bacz, cel zbliża się 
Ty, Papageno nie mów nic, nic tylko milcz! 

SCENA SIEDEMNASTA 

Tarnino, nie zjemy czegoś? Zagraj tylko na 

twoim flecie. Cha, to jest boskie wino! 

SCENA OSIEMNASTA 

Tarnino! Ty tutaj? Dobrzy bogowie! Dzięki wam! 

Słyszałam twój flet. Ale jesteś smutny? Nie 

. rozmawiasz z twoją Paminą? Już mnie nie 

kochasz? Papageno! Co takiego? Ty też? 
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NR. 17.ARIE 
PAMINA Ach, ich fiihl's, es ist verchwunden, 

Ewig hin der Liebe Gluck! 
Nimmer kommt ihr, Wonnestunden, 
Meinem Herzen mehr zurtick! 
Sieh, Tarnino, diese Tranen 
Fliessen, Trauter, dir allein. 
Ftihlst du nicht der Liebe Sehnen, 
So wird Ruh im Tode sein! 

EINUNDZWANZIGSTERAUFTRITT 

NR. 18. CHOR DER PRIESTER 

Sarastro 

Parni na 

Sarastro 

Pamina 

Sarastro 

O, Isis und Osiris, welche Wonne! 
Die dtistre Nacht verscheucht der Glanz der 
Sonne, 
Bald fiihlt der edle Jtingling neues Leben; 
Bald ist er unserm Dienste ganz ergeben. 
Sein Geist ist ktihn, sein Herz ist rein, 
Bald wird er unser wtirdig sein. 

Tarnino! dein Betragen war bisher mannlich und 
gelassen. Nun hast du noch zwei gefiihrliche 
Wege zu wandern. Bringe jetzt Pamina! Mit 
verbundenen Augen. 

Wo bin ich? Wo ist Tarnino? 

Er wartet deiner, urn dir das letzte Lebewohl zu 
sagen. 

Das letzte Lebewohl! O, wo ister? Tarnino! 

Der steht vor dir. 

NR. 19. TERZETT 
PAMINA Soll ich dich, Teurer, nicht mehr sehn? 

SARASTRO 

PAMINA 

TAMINO 

PAMINA 

TAMINO, 
SARASTRO 

PAMINA 

Ihr werdet froh euch wieder sehn. 

Dein warten llidliche Gefahren! 

Die Gotter mogen mich bewahren! 

Du wirst dem Tode nicht entgehen; 
Mir fltistert dieses Ahnung ein. 

Der Gotter Wille mag geschehen, 
Ihr Wink soll mir (ihm) Gesetze sein. 

O liebtest du, wie ich dich Hebe, 
Du wtirdest nicht so ruhig sein. 

48 

NR 17.ARIA 
PAMINA Widzę już, to złuda była 

Przyśnił się czarowny sen. 
Już rozwiały się marzenia 
W sercu gaśnie szczęścia blask. 
Spójrz Tarnino, śnie mój złoty, 
Czy nie widzisz moich łez -
Czy nie widzisz mej tęsknoty? 
Czy zapomniałeś? 
W śmierci znajdę cieipień kres. 

SCENA DWUDZIESTA PIERWSZA 

NR 18. CHÓR KAPŁANÓW 
Izydo. Ozyrysie, 
okaż łaski! 

SARASTRO 

PAMINA 

SARA STR O 

PAMINA 

SARASTRO 

NR 19. TERCET 

Wnet ciemną noc promienie słońca spłoszą, 
A dzielny młodzieniec nowe pozna życie, 
w służbę się odda naszej świętej prawdy. 
On śmiały jest i prawy człek 
więc wnet się stanie godnym nas. 

Tarnino! Twoja postawa była dotąd męska 
i właściwa Teraz masz jesz.cze do przebycia dwie 
niebezpieczne drogi. Przyprowadź teraz Pa
minę! Z zawiązanymi oczami. 

Gdzie jestem? Gdzie jest Tarnino? 

Czeka na ciebie, by przekazać ci swoje ostatnie 
pożegnanie. 

Ostatnie pożegnanie! O, gdzież on? Tarnino! 

Stoi przed tobą 

PAMINA Na zawsze więc cię stracić mam? 

SARASTRO 

PAMINA 

TAMINO 

PAMINA 

TAMINO, 
SARA STR O 

PAMINA 

Spotkacie się w radości dniach. 

Lecz tobie straszna grozi zguba. 

Bogowie strzegąmoich losów. 

Nie ujdziesz śmierci, wierzaj mi, 
przeczucie jakieś dręczy mnie. 

Mych bogów wola, niechaj spełni się 
Ich rozkaz twoim prawem musi być. 

O gdybyś mnie prawdziwie kochał 
nie mógłbyć tak spokojny być. 
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SARASTRO 

TAMINO 

SARASTRO 

TAMINO, 
PAMINA 

SARASTRO 

TAMINO 

PAMINA 

TAMINO, 
PAMINA 

Glaub mir, er filhlet gleiche Triebe, 
Wini ewig dein Getreuer sein. 

Glaub mir, ich filhle gleiche Triebe, 
Wird ewig dein Getreuer sein! 

Die Stunde schlagt, nun mlisst ihr scheiden. 

Wie bitter sind der Trennung Leiden! 

Tarnino muss nun wieder fort. 

Prunina, ich muss wirklich fort! 

Tarnino muss nun wirklich fort! 

Ach, goldne Ruhe, kehre wieder! 
Lebe wohl, lebe wohl ! 

· ZWEIUNDZW ANZIGSTERAUFTRITT 

PAPAGENO Tarnino! Tarnino! Willst du mich <lenn ganzlich 
verlassen? Wenn ich nur wenigstens wlisste, wo 
ich bin! Tarnino! Tarnino! 

DREIUNDZW ANZIGSTERAUFTRITT 

Sprecher 

PAPAGENO 

Sprecher 

PAPAGENO 

NR.20.ARIE 
PAPAGENO 

Papageno, du hattest verdient, auf im.mer in 
finsteren Kltiften der Erde zu wandem; die 
giltigen Gotter aber entlassen der Strafe <lich 
Dafilr aber wirst du das himmlische V ergnilgen 
der eingeweihten nie fiihlen. 

Je nun, es gibt ja noch mehr Leute meinesglei
chen. Mir ware jetzt ein gut Glas Wein das 
grosste Vergnilgen. 

Sonst hast du keinen Wunsch in dieser Welt? 

Ha! mir wird ganz wunderlich ums Herz. Ich 
mochte ich wilnschte ja, was <lenn? 

Ein Madchen oder Weibchen 
Wilnscht Papageno sich. 
O, so ein sanftes Taubchen 
War Seligkeit fi1r mich! 
Dann schmeckte mir Trinken und Essen 
Dann konnt ich mit Filrsten mich messen, 
Des Lebens ais Weiser mich freun, 
Und wie im Elysium sein. 

SO 

SARASTRO 

TAMINO 

SARASTRO 

TAMINO, 
PAMINA 

SARA STR O 

TAMINO 

PAMINA 

TAMINO, 
PAMINA 

O wierz, on dzieli twe uczucia 
i będzie towarzyszem twym. 

O wierz, ja dzielę twe uczucia 
i będę towarzyszem twym. 

O tak, Tarnino musi odejść 

Jak gorzka jest rozstania chwila. 

Tarnino musi odejść już. 

Parnino, muszę odejść już. 

Tarnino mnie opuścić musi. 

Ach, złota ciszo, powróć znowu! 
żegnaj mi, żegnaj mi! 

SCENA DWUDZIESTA DRUGA 

PAPAGENO Tarnino! Tarnino! Chceszmniecałkiemopuścić? 
Gdybym choć tylko wiedziała, gdzie jestem! 
Tarnino! Tarnino! 

SCENA DWUDZIESTA TRZECIA 

MÓWCA 

PAPAGENO 

MÓWCA 

PAPAGENO 

NR20.ARIA 
PAPAGENO 

Papageno, zasłużyłeś na to, by na zawsze 
wędrować w ciemnościach ziemskich; jedr}ak 
dobrzy bogowie darują ci karę. Jednak nigdy 
już nie będziesz odczuwał niebiańskich rozko
szy wtajemniczonych. 

Jest przecież więcej ludzi takich jak ja. Teraz 
największą przyjemnością byłby dlla mnie 
kielich dobrego wina. 

Poza tym nie masz żadnego życzenia na tym 
świecie? 

Ha! jest mi tak dziwnie na sercu. Chciałbym, 
życzyłbym sobie tak, co takiego? 

Dziewczątko lub kobietkę 
koniecznie chciałbym mieć. 
Gołąbka śliczna, biała, to marzeń moich cel, 
To marzeń moich cel. 
A wówczas dopiero bym hulał, 
jak książę używałbym sobie, 
jak mędrzec radośnie bym żył, 
i rajskie rozkosze bym pił. 
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Ein Madchen oder Weibchen 
Wiinscht Papageno sich. 
O, so ein sanftes Taubchen 
war Seligeit filr mich. 
Ach, kann ich denn keiner von allen 
Den reizenden Madchen gefallen? 
Helf eine mir nur aus der Not. 
Sonst griim ich mich wahrlich zu Tod. 
Ein Madchen oder Weibchen 
Wiinscht Papageno sich. 
O, so ein sanftes Taubchen 
War Seligkeit filr mich 
Wird keine mir Liebe gewabren, 
So muss mich die Flamme verzehren! 
Doch kilsst mich ein weiblicher Mund, 
So bin ich schon wieder gesund! 

VIERUNDZWANZIGSTERAUFTRITT 

Weib 

PAPAGENO 

Weib 

PAPAGENO 

Weib 

PAPAGENO 

Weib 

PAPAGENO 

Weib 

PAPAGENO 

Weib 

PAPAGENO 

Da bin ich schon, mein Engel! 

Du hast dich meiner erbarmt? 

Ja, mein Engel! 

Das ist ein Gluck! 

Und wenn du mir versprichst, mir ewig treu zu 
bleiben, dann sollst du sehen, wie zartlich dein 
Weibchen dich lieben wird. 

Nur nicht so hastig, lieber Engel! 

Papageno, ich rate dir, zaudre nicht! Deine Hand, 
oder du bist auf immer bier eingekerkert. 

Eingekerkert? 

Obne Freundin musst du leben und der Welt auf 
immer entsagen. 

Der Welt entsagen? Nein, da will ich doch 
lieber eine Alte nehrnen, als gar keine. Nun, da 
hast du meine Hand darauf, dass ich dir immer 
getreu bleibe, solang ich keine Schonere sehe. 

Das schworst du? 

Ja, das schwor ich! 
Pa Pa Papagena! 

Dziewczątko lub kobietkę 
koniecznie chciałbym mieć. 
Gołąbka śliczna, biała, to marzeń moich cel, 
To marzeń moich cel. 
Powiedzcie dziewczątka rozkoszne, 
dlaczego się wam nie podobam? 
Niech jedna poświęci się z was 
Bo taka samotność to śmierć. 
Dziewczątko lub kobietkę 
koniecznie chciałbym mieć. 

Gołąbka śliczna, biała, to marzeń moich cel,' 
To marzeń moich cel. 
Gdy żadna nie zechce mnie pokochać, 
jam gotów żywota dokonać, 
a całus kobiecych ust 
na nogi postawi mnie znów. 

SCENA DWUDZIESTA CZW ARTA 

KOBIETA 

PAPAGENO 

KOBIETA 

PAPAGENO 

KOBIETA 

PAPAGENO 

KOBIETA 

PAPAGENO 

KOBIETA 

PAPAGENO 

KOBIETA 

PAPAGENO 

Już jestem, mój aniele! 

Zlitowałaś się nade mną? 

Tak, mój aniele! 

To jest szczęście! 

A jeśli mi obiecasz, być mi na zawsze wiernym, 
to przekonasz się, jak czule twoja kobietka 
będzie cię kochać. 

Tylko nie tak szybko, mój aniele! 

Papageno, radzę ci, nie zwlekaj! Twoja dłoń, albo 
zostaniesz tu na zawsze uwięziony. 

Uwięziony? 

Musisz zyć bez dziewczyny i wyrzec się świata 
na zawsze. 

Wyrzec się świata? Nie, to raczej wolę wziąć tę 
starą, niż żadną. No to masz moją rękę na to, że 
na zawsze pozostanę ci wierny, dopóki nie 
spotkam ładniejszej. 

Przysięgasz? 

Tak, przysięgam! 
Pa Pa Papagena! 



FUNFUNDZW ANZIGSTERAUFfRITT 

Sprecher 

PAPAGENO 

NR. 21. FINALE 

Zuriick Papagena! Er ist deiner noch nicht 
wtirdig! Zurtick, sag ich! 

Eh ich mich zurtlckziehe, soll die Erde mich 
verschlingen. O ihr Gotter! 

Die Drei Knaben Bald prangt, den Morgen zu verkilnden, 
Die Sonn auf goldner Bahn! 
Bald soll der Aberglaube schwinden, 
Bald siegt der weise Mann. 
O holde Ruhe, steig hernieder, 
Kehr in der Menschen Herzen wieder; 
Dann ist die Erd ein Himmelreich, 
Und Sterbliche sind Gottem gleich. 

Erster Knabe Doch seht, Verzweiflung qualt Paminen. 

Zweiter, 
Dritter Knabe Wo ist sie denn? 

Erster Knabe Sie von Sinnen. 

Die Drei Knaben Sie qualt verschmahter 
Liebe Leiden. 
Lasst uns der Annen Trost bereiten! 
Fiirwahr, ihr Schicksal geht uns nah! 
O ware nur ihr Jilngling da! -
Sie kommt, lasst uns beiseite gehn, 
Damit wir, was sie mache, sehn. 

SECHSUNDZW ANZIGSTERAUFfRITT 

PAMINA Du also hist mein Brautigam? 
Durch dich vollend, ich meinen Gram! 

Die Drei Knaben Welch dunkle Worte sprach sie da? 

PAMINA 

Die Anne ist dem Wahnsinn nah. 

Geduld, mein Trauter, ich bin dein, 
Bald werden wir vermahlet sein. 

Die Drei Knaben Wahnsinn tobt ihr im Gehirne; 
Selbstmord steht auf ihrer Stime. -
Holdes Madchen, sieh uns an! 

PAMINA Sterben will ich, weil der Mann, 
Den ich nimmermehr kann hassen, 

S4 

SCENA DWUDZIESTA PIĄTA 

MÓWCA 

PAPAGENO 

NR21. FINAŁ 
TRZEJ 
CHŁOPCY 

I CHŁOPIEC 

Il i III 
CHŁOPIEC 

I CHŁOPIEC 

I, II, III 
CHŁOPIEC 

Wróć Papagena! On nie jest jeszcze ciebie 
godny! Wracaj, mówię! 

Zanim się wycofam, niech mnie ziemia pochło
nie. O bogowie! 

Już wkrótce ranek nam zaświta, 
słoneczny siejąc blask 
przesądów ciemnych znikną mroki, 
zwycięży mądry mąż. 

Spokoju błogi spłyń na ziemię 
i w sercach Judzkich znów zapanuj, 
by ziemski glob przemienić w raj, 
z bogami zrównać Judzki ród. 

O spójrz„ Pamino, nieszczęśliwa. 

Gdzież ona jest? 

Tam - ledwie żywa. 

Za miłość wzgarda ją spotkała. 

Pocieszyć ją trzeba zrozpaczoną, 
Nie dajmy jej w zwątpieniu trwać. 
O gdyby tuj ej miły był. 
Ach, spójrz - nadchodzi - skryjmy się, 
zobaczmy, co uczynić chce, 
bo trzeba zbadać, jaki zamiar ma. 

SCENA DWUDZIESTA SZÓSTA 

PAMINA 

CHŁOPCY 

PAMINA 

CHŁOPCY 

PAMINA 

Więc tylko ty zostałeś mi 
i ty osuszysz moje łzy. 

Jak strasznie brzmią te słowa jej . 
Jej znlysly już ogarnia szał. 

O mój kochanku, będę twą, 
niedługo już zawrzemy ślub. 

Dziwny żar w jej oczach płonie, 
śmierci cień już padł na skronie 
Dziewczę miłe, odwróć wzrok. 

Śmierci szuka, człowiek ten, 
który posiadł moje serce, 
teraz pragnie mnie porzucić 
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Seine Traute kann verlassen. 
Dies gab meine Mutter mir. 

Die Drei Knaben Selbstmord strafet Gott an dir. 

PAMINA Lieber durch dies Eisen sterben, 
Als durch Liebesgram verderben. 
Mutter, durch <lich leide ich, 
Und dein Fluch verfolget mich. 

Die Drei Knaben Madchen, willst du mit uns gehn? 

PAMINA Ha, des Jammers Mass ist voll! 
Falscher Jtingling, !ehe wolll! 
Sieh, Pamina stirbt durch dich: 
Dieses Eisen tOte mich. 

Die Drei Knaben Ha, Ungliickliche! Halt ein! 

PAMINA 

Solte dies dein Jtingling sehen. 
Wiirde er vor Gram vergehen: 
denn er liebet dich allein. 

Was? Er fiihlte Gegenlibe? 
Und verbarg mir seine Triebe, 
Wandte sein Gesicht von mir? 
Warum sprach er nicht mit mir? 

Die Drei Knaben Di eses milssen wir verschweigen, 
Doch wir wollen dir ihn zeigen! 
Und du wirst mit Staunen sehn, 
Dass er dir sein Herz geweiht, 

PAMINA 

Und den Tod filr <lich nicht scheut. 
Korom, wir wollen zu ihm gehen. 

Fiihrt mich hin, ich macht ihn sehn! 

Die Drei Knaben Korom, wir wollen zu ihm gehen. 

Alle 

Die 

Zwei herzen, die vor Liebe brenneb, 
Kann Menschenohnmacht niemals trennen. 
Verloren ist der Feinde Mtih, 
Die Gotter selbst beschiltzen sie. 

SIEBENUNDZW ANZIGSTERAUFTRITT 

Geharnischten Der, welcher wandert diese Strasse voll 
Beschwerden, 
Wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und 
Erden; 
Wenn er des Toodes Schrecken iiberwinden 
kann. 
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CHŁOPCY 

PAMINA 

CHŁOPCY 

PAMINA 

CHŁOPCY 

PAMINA 

CHŁOPCY 

PAMINA 

CHŁOPCY 

WS'ZYSCY 

już mnie nie chce więcej widzieć. 
Matka dała mi tę broń. 

Zbrodnię twą ukarze Bóg. 

Lepiej mi od ciosu zginąć, 
niż w miłości konać mękach. 
Matko. Matko. Ty mi zsyłasz cios, 
Twe przekleństwo ściga mnie. 

Proszę, zechciej z nami pójść. 

Ha. Już w oczach brak mi łez. 
Zdrajco, żegnaj, żegnaj mi. 
Patrz. Oddaję życie me. 
To żelazo skróci je. 

Ha, szalona wstrzymaj się. 
Gdyby ujrzał to twój miły, 
z żalu umarłby niechybnie, 
bo on kocha cię. 

Co? On kocha mnie, on kocha? 
Czemuż odszedł więc ode mnie? 
Czemu krył uczucia swe? 
Czemu milczał - jako głaz? 

Mówić o tym nie możemy, 
lecz pokazać ci go chcemy. 
Sama więc przekonasz się, 
że cię kocha, kocha tak, 
że na śmierć jest gotów iść. 
Pójdź, do niego chcemy iść. 

Chodźmy tam, prowadźcie mnie. 

Czas już, pójdźmy w jego ślad. 

Gdy serca dwa miłością płoną, 
już nikt nie zdoła ich rozdzielić. 
Na próżno by się trudził wróg. 
Bogowie sami strzegą ich. 

SCENA DWUDZIESTA SIÓDMA 

ZBROJNI Kto taką długą trudną 
ma przed sobą drogę, 
Oczyści się przez 
wodę, ziemię, ogień. 
Jeżeli przezwyciężyć 

umie śmierci lęk, 
w niebiosa 

57 



TAMINO 

PAMINA 

TAMINO 

Die 

Schwingt er sich aus der Erde himmelan. 
Erleuchtet wird er dann imstande sein, 
Sich den Mysteńen der Isis ganz zu weihn. 

Mich schreckt kein Tod, ais Mann zu handeln, 
Den Weg der Tugend fortzuwandeln. 
Schliesst mir die Schreckenspforten aut: 
Ich wage froh den kiihnen Laut: 

Tarnino, bałt! Ich muss <lich sełm. 

Was hOr Ich? Paminens Stimme? 

Geharnischten Ja, ja, das ist Paminens Stimme. 

TAMINO Wolu mir, nun kann sie mit mir gehn, 
Nun trennet uns kein Schicksal mehr, 
Wenn auch der Tod beschieden war! 

Die 
Geharnischten Wohl dir, nun kann sie mit dir gehn, 

Nun trennet euch kein Schicksal mehr, 
wenn auch der Tod beschieden war! 

T AMINO Ist mir erlaubt, mit ihr zu sprechen? 

Die 
Geharnischten Dir ist erlaubt, mit ihr zu sprechen! 

TAMINO Welch Gluck, wenn wir uns wiedersehn. 

Die 
Geharnischetn Welch Gluck, wenn wir euch wiedersehn. 

TAMINO,Die 
Geharnischten 

PAMINA 

TAMINO 

PAMINA 

Froh Hand in Hand in Tempe! gehn. 
Ein Weib, das Nacht und Tod nicht scheut, 
Ist wiirdig und wird eingeweiht. 

Tamino mein! O welch in Głilck! 

Pamina mein, o welch ein Gli.ick! 
Hier sind die Schreckenspforten, 
die Not und Tod mir driiun. 

Ich werde aller Orten 
An deiner Seite sein, 
Ich selber filhre dich, 
Die Liebe leitet mich. 
Sie mag den Weg mit Rosen streun, 
W ei! Rosen stets bei Domen sein. 
Spiel du die Zauberflote an, 
Sie schutze uns auf unsrer Bahn. 
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TAMINO 

PAMINA 

TAMINO 

ZBROJNI 

TAMINO 

ZBROJNI 

TAMINO 

ZBROJNI 

TAMINO 

ZBROJNI 

TAMINO, 
ZBROJNI 

PAMINA 

TAMINO 

PAMINA 

wkrótce z ziemi wznosi się. 
Oświeca jego umysł jasny blask, 
Izis udziela wędrowcowi wszelkich łask. 

Mnie obcy strach, jam działać gotów 
i zawsze kroczyć drogą cnoty. 
Otwórzcie zatem grozy dom, 
radośnie, mężnie wejdę doń. 

Tarnino, stój muszę cię ujrzeć. 

Co to jest? Paminy słowa. 

Tak, tak, to sąPaminy słowa. 

Więc teraz może ze mną iść, 
rozłączyć nas nie zdoła nic, 
Chociażby nawet przyszła śmierć! 

Więc teraz może z tobą iść, 
rozłączyć was nie zdoła nic, 
chociażby nawet przyszła śmierć! 

Czy już przemówić mogę do niej? 

Tak jest, rozmawiać odtąd możesz. 

Ach, jakie szczęście spotkać się. 

Ach, jakie szczęście spotkać się. 

W świątyni progi wst\pić z nią, 
Kobieta której obcy lęk, 
jest godna wejść w nasz tajny krąg. 

Tarnino mój! To szczęsny dzień! 

Pamino ma, to szczęsny dzień! 
Przed nami brama grozy 
gdzie rządzi noc i strach. 

Gdziekolwiek pójdziesz, drogi 
przy tobie będę szła. 
i będę wiodła cię, miłości pewna twej! 
Uścielą róże drogę nam 
do szczęścia zaprowadzą bram. 
Niech czarodziejski zabrzmi flet, 
głos jego z nami będzie szedł. 
Ten flet zaklętej mocy 
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PAMINA, 
TAMINO 

Dir 
geharnischten 

PAMINA, 
TAMINO 

Es schmitt in einer Zauberstunde 
Mein Vater sie aus tiefstem Grunde 
Der tausendjahr'gen Eiche aus, 
Bei Blitz und Donner, Sturm und Braus. 
Nun komm und spiel die FlOte an, 
Sie lei te uns auf grauser Bahn. 

Wir wandeln durch des Tones Macht, 
Froh durch des Todes diistre Nacht! 

Thr wandelt durch des Tones Macht, 
Froh durch des Todes dilstre Nacht. 

Wir wandelten durch Feuergluten, 
Bekiimpften mutig die Gefahr. 
Dein Ton sei Schutz in Wasserfluten, 
So wie er es im Feuer war. 

Thr Gćitter! Welch ein Augenblick! 
Gewahret ist uns Isis Glilck. 

Chor der Preister Triumph! Triumph! Du edles Paar! 
Besieget hast du die Gefahr, 
Der Isis Weihe ist nun dein, 
Kommt, tretet in den tempel ein! 

ACHTUNDZW ANZIGSTERAUFfRITT 

PAPAGENO Papagena, Papagena, Papagena! 
Weibchen, Taubchen, meine Schćine! 
Vergebens! Ach, sie ist verloren! 
Ich bin zum Unglilck schon geboren. 
Ich plauderte, und das war schlecht, 
Und drum geschieht es mir schon recht. 
Seit ich gekostet diesen Wein ... 
Seit ich das schćine Weibchen sah, 
So brennt,s im Herzenskfunmerlein, 
So zwickt es hier, so zwickt es da. 
Papagena, Herzensweibchen! 
Papagena, liebes Tiiubchen! 
's ist umsonst, es ist vergebens! 
Milde bin ich meines Lebens! 
Sterben macht der Lieb ein End, 
Wenn's im Herzen noch so brennt. 
Diesen Baum da will ich zieren, 
Mir an ihm den Hals zuschnilren, 
Weil das Leben mir missfallt; 
Gute Nacht, du falsche Welt. 
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PAMINA, 
TAMlNO 

ZBROJNI 

PAMINA, 
TAMlNO 

CHÓR 

zrobił mój ojciec. 
Wyciął gałąź dębu, 

starego drzewa pośród skał, 
gdy biły gromy, huczał wiatr. 
Na flecie teraz miłej graj, 
byś nas prowadził w szczęścia kraj. 

Cudownych dźwięków sprawi moc, 
że zwyciężymy śmierci noc. 

Cudownych dźwięków sprawi moc, 
że przezwyciężą śmierci noc! 

Przez ogień wiodły nasze drogi 
Nie imał się nas żaden lęk. 
O, strzeż nas flecie w wód otchłani 
jak strzegłeś pośród ognia już. 

Bogowie, cóż spotyka nas, 
dostwić mamy Izis łask! 

Więc cześć i chwała jej! Witajcie nam! 
Zwycięstwo wieńczy koniec prób, 
poznacie Izis tajną moc! 
Już czas, przekroczycie święty próg! 

SCENA DWUDZIESTA ÓSMA 

PAPAGENO Papagena. Papagena. Papagena. 
Skarb mój, ptasie cudo moje. 
Przepadło. Ach. Już cię straciłem. 
Już taki pech mnie widać ściga. 
Paplałem wciąż i teraz masz. 
Nagrodę ładną za to mam. 
Odkąd poznałem wina smak, 
Odkąd poznałem dziewczę cud, 
coś w sercu ciągle pali mnie, 
łaskocze tu, łaskocze tam. 
Papageno, dziewczę cudne, 
Papageno, ptaszę lube. 
Koniec już, przepadło wszystko, 
Nic nie będzie ze mnie w życiu. 
Umrzeć chyba przyjdzie mi, 
Bo w mym sercu ogień wre. 
Drzewo sobą dziś ozdobię, 
tam zawisnę na sznureczku, 
bo mi życie zbrzydło już. 
Świecie marny, bywaj zdrów. 
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Weil du bOse an mir handelst, 
Mir kein schOnes Kind zubandekst: 
So ist's aus, so sterbe ich, 
SchOne Madchen, denkt an mich. 
Will sich eine urn mich Armen, 
Eh, ich hange, noch erbarmen, 
Wohl, so lass ich,s diesmal sein! 
Rufet nur: ja, oder nein! 
Keine hOrt mich, alles stille! 
Also ist es euer Wille? 
Papageno, frisch hinauf1 
Ende deinen Lebenslauf. 
Nun, ich warte noch, es sei, 
Bis man zahlet eins, zwei, drei. 
Eins! 
Zwei! 
Drei! 
Nun wohlan, es bleibt dabei! 
Weil mich nichts zuriicke halt! 
Gute Nacht, du falsche Welt. 

Die Drei Knaben Halt ein, o Papageno, und sei klug; 
Man lebt nur einmal, dies sei dir genug. 

PAPAGENO Thr habt gut reden, habt gut scherzen. 
Doch brennt es euch wie mich im Herzen 
Thr wfudet auch nach Madchen gehn. 

Die Drei Knaben So lasse deine G!Ockchen klingen, 

PAPAGENO 

dies wird dein Weibchen zu dir bringen. 

Ich Narr vergass der Zauberdinge! 
Erklinge, Glockenspiel, erklinge! 
Ich muss mein liebes Madchen sehn. 
Klinget, Glockchen, klinget, 
Schafll mein Madchen her! 
Klinget, Glockchen, klinget, 
Bringt mein Weibchen her! 

Die Drei Knaben Nun, Papageno, sieh <lich urn! 

PAPAGENO 

PAPAGENA 

PAPAGENO 

PAPAGENA 

Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena! 

Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papageno! 

Bist du mir nun ganz gegeben? 

Nun bin ich dir ganz gegeben. 

CHŁOPCY 

PAPAGENO 

CHŁOPCY 

PAPAGENO 

CHŁOPCY 

PAPAGENO 

PAPAGENA 

PAPAGENO 

PAPAGENA 

Tak się ze mną źle obchodzisz, 
jak macocha mnie traktujesz -
idę stąd, powieszę się. 

Hej dziewczęta, 
wspomnijcie mnie. 
Gdyby która z was zechciała, 
żebym na niej się powiesiłł, 
ja bym chętnie zgodził się 
niech zawoła „tak" lub ,,nie''. 
Nikt nie woła, cisza wokół 
A więc taka wasza wola? 
Papageno, pnij się wzwyż, 
Czas na tamten ruszać świat 
Policzymy- raz-dwa-trzy. 
Raz! 
Dwa! 
Trzy! 
A więc tak, tak stanie się, 
Nie chce nikt powstrzymać mnie. 
Świecie mamy, bywaj zdrów„. 

Ach, stój. O, Papageno, rozum miej. 
Wszak życie jedno, jedno tylko masz. 

Wam łatwo mówić i żartować, 
lecz gdyby który z was miał serce, 
To do dziewczątek też by wzdychał. 

Więc pozwól dzwonkom swoim zagrać, 
A może dziewczę ci przywabią 

Ja, kiep, o czarach zapomniałem. 
Zadzwońcie czarodziejskie dzwonki, 
Niech dziewczę moje zjawi się. 
Dzwońcie, dzwońcie, dzwonki, 
Ja muszę dziewczę ujrzeć swe. 
Dzwońcie, dzwońcie, dzwonki, 
Dziewczę sprowadźcie tu! 

O, Papageno, spojrzyj tam. 

Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena! 

Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papageno! 

Chcesz być moją całkowicie? 

Tak, tak kocham cię nad życie. 



PAPAGENO Nun, so sei mein liebes Weibchen! 

PAPAGENA Nun, so sei mein Herzenstaubchen! 

Beide Welch Freude wird das sein! 
Wenn die Gotter uns bedenken, 
Unsrer Liebe Kinder schenken, 
So liebe kleine Kinderlein! 

PAPAGENO Erst einen kleinen Papageno! 

PAPAGENA Dann eine kleine Papagena! 

PAPAGENO Dann wieder einen Papageno! 

PAPAGENA Dann wieder eine Papagena! 

Beide Papagena! Ppageno! 
Es ist das hOchste der Gefiihle, 
Wenn viele, viele 
Pa-Pa-Pa-Pa geno 
Pa-Pa-Pa-Pa gena 
Der Eltern Segen werden sein. 

NEUNUNDZW ANZIGSTERAUFfRITT 

MONOSTATOS Nur stille, stille, stille, stillel 
Bald dringen wir im tempel ein. 

Konign, 
Die Drei Damen Nur stille, stille, stille, stille! 

Bald dringen wir im Tempe! ein. 

MONOSTATOS Doch Fiirstin, halte Wort! Erfiille„. 
Dein Kind muss meine Gattin sein. 

Konigin Ich halte Wort; es ist mein Wille. 
Mein Kind soll deine Gattin sein. 

Die Drei Damen Ihr Kind soli deine Gattin sein. 

MONOSTATOS Doch stili! Ich hOre schrecklich rauschen, 
Wie Donnerton und Wasserfalł. 

Konigin, 
Die Drei Damen Ja, fiirchterlich ist dieses Rauschen 

Wie fernen Donners Widerhalł. 

MONOSTATOS Nun sind sie in des Tempels Hallen. 

Alle Dort wollen wir sie iiberfallen, 
Die Frommler tigen von der Erd, 
Mit Feuersglut und macht, gem Schwert. 

Die Drei Damen, 
MONOSTATOS Dir, grosse Konigin der Nacht, 

Sei unsrer Rache Opfer gebracht. 
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PAPAGENO 

PAPAGENA 

WS'ZYSCY 

PAPAGENO 

PAPAGENA 

PAPAGENO 

PAPAGENA 

RAZEM 

Tyś mą żonką, skarbem całym! 

Tyś gołąbkiem moim białym. 

Jakaż radość czeka nas 
gdy bogowie nas obdarzą 
dzieciąteczek stadkiem licznym. 

Wpierw jeden mały Papageno! 

Potem mała Papagena! 

I znowu mały Papageno ! 

I znowu mała Papagena! 

Papagena! Papageno! 
O jakże śliczne będzie życie, 
gdy dużo, dużo 
Pa-Pa-Pa-Pa gen 
Pa-Pa-Pa-Pa genów 
rodziców uszczęśliwi swych. 

SCENA DWUDZIESTA DZIEWIĄTA 

MONOSTATOS Ostrożnie, cicho, cicho. 
Wnet u świątyni staniem wrót. 

KRÓLOWA, 
DAMY Tu cisza, cisza, cisza, cisza! 

Wnet u świątyni staniem wrót. 

MONOSTATOS Lecz księżno, swoich słów dotrzymaj, 
mą żoną będzie córka twa. 

KRÓLOWA 

DAMY 

Dotrzymam słowa. To wola moja. 
Pamina będzie żoną twą. 

Córeczka jej zostanie żoną twą. 

MONOSTATOS Lecz stójcie, słyszę zgiełk straszliwy. 
To gromów huk lub wody szum. 

KRÓLOWA, 
DAMY Tak. Straszny jest ten szum ponury. 

Dalekich gromów echo gra. 

MONOSTATOS Oboje teraz są w świątyni. 

WS'ZYSCY Znienacka ich tam napadniemy; 
żelazem, ogniem z ziemi tej 
świętoszków wypędzimy precz. 

DAMY, 
MONOSTATOS Tobie składamy hołd, 

okrutnej zemsty miecz oddaj nam. 

65 



Alle 

SARASTRO 

Chor 
der Priester 

Zerschmettert, vernichtet ist WlSere Macht, 
Wir alle gestiirzet in ewige Nacht. 

DREISSIGSTER AUFTRITT 

Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht, 
Vemichten der Heuchler erschlichene Macht. 

Heil sei euch Geweihten! Thr dranget durch 
Nacht, 
Dank sei dir, Isis, Dank dir, Osisris, gebracht! 
Es siegte die Starke und kronet zum Lohn 
Die SchOnheit und Weisheit mit ewiger Kron'! 

WS'ZYSCY 

SARASTRO 

CHÓR 

Już nasza potęga zwalona w proch 
na zawsze raniona w bezkresną noc. 

SCENA TRZYDZIESTA 

To słońca promienie rozwiały nocy cień. 

I one od zbrodni uwolnią świat. 

Cześć wtajemniczonym. 
Rozdarliście mrok. 
Tobie Ozyrysie cześć. 
Izydzie cześć. 

Moc ducha zwycięża, wspaniały jej plon 
Dziś piękność i mądrość wstępują na tron! 
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