




Mało kto wie, że właśnie „Czarodzitjskim jfetem" w roku 1910 Niemc!1 roryoczg(i 

dzitje nasze90 Teatru. Aż do (at sześćdziesiqt!jCh pektakr ten b!jł niestet!j nieobecn!1 

w yrzedwcjenntj i yowcjenntj historii Gmachu yod Pe9azem. W!jstawił 90 dcpiero 

18 czerwca 1967 Robert Satanowski, z reż!1serem Kurtem Pschererem i rewdac!Jjn!jm 

debiutem Zdzisław!1 Donat w yartii Krófowtj Noc!J. co b!jło yoczqtkiem jtj światowtj 

karier!1. W fatach osiemdziesiqt!jch wrócił do te90 t!jtułu Miecz!Jsław Dondajew

ski, a teraz nowq inscenizacjg „F(etu"yrz!J!JOtował Marek Weiss-Grzesiński, Wiesław 

O(ko - sceno9refia, R!jszard KcUa - kostium!J. Izadora Weiss - choreo9refia i Marcin 

Somyo(iński - kierownictwo muz!1czne. 

Od dziecka kochałem to yrzedstawienie. Przez yrawie trz!jdzieści (at towarZ!JSZ!J mi 

ono w mcjtjyrac!1 teatrafntj - od B!jtomia, yrzez Wrocław, Łódź i Warszawg. Teraz, 

siedząc z Państwem w Poznaniu na ko(tjn!jch yrzedstawieniach, znów yrzez chwi(g 

bgdg mó9ł b!jćjednocześnie dorosł!Jm i dzieckiem, mqdr!jm i naiwn!Jm. wesoł!Jm i za

smucon!Jm. afe ciq9(e szczgś(iw!1m ... Cze90 i Wam Ż!JCZ{! 
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Kierownictwo muZ!JCZne 
PIOTR WAJRAK 

Insceniza9a i reż!Jseria 
MAREK WEISS-GRZESIŃSKI 

Dekora9e 
WIESŁAW OLKO 

Kostium!} 
RYSZARD KAJA 
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Choreo9refia 

ryera w aw6ch aktach 

Libretto Emanud Schikaneaer 

!ZADORA WEISS 

PrZ!J!JOtowanie ch6ru 
JOLANTA VOTA-KOMOROWSKA 
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W~6ljJraca muZ!:JCZna 

ALEKSANDER GREF 

As!:fsten t reż!:Jsera 

TOMASZ RACZKIEWICZ 

Miedzioryt wiedeńskiego 

wydania (i6retta 

„Czarodzitjskiego j(etu" 

z sym6o(ikq wo(nomu(arskq. 

SARASTRO RomuaM Tesarowicz 

Marian KljlCZ!Jński 

Wfatf!Jsfaw Podsiaafjj 

KRÓLOWA NOCY 

TAMINO 

PAMINA 

PAPAGENO 

PAPAGENA 

TAŃCZĄ 

A9nieszka Dona'!_jewska 

Tatiana Pożarska 

Nata[ia Puczniewska 

Dm!jtro Fomenko 

Piotr Friebe 

Roma Jakubowska-Hanake 

Tatiana Pożarska 

W<Vciech Drabowicz 

Tomasz Mazur 

Jaromir Trefankowski 

A9nieszka Wit(ewska 

Tatiana Pożarska 

Dominika Dq6rowska, Marta Fied(er, Dominika Ku6ik, 

Ayofonia Myszkowska, Kami(a St!1J1ińska , Ewa Szymańska , 

Nata(ia Trefankowska , Jacek Ciok, Artur Furtacz, 

Arkadiusz Gumny, Andrztj Pfatek, Artiom Riazanow, 

Se6astian So(ecki, f aku6 Starzycki , Taras Szczer6an 

Ch6r i orkiestra Teatru Wie(kie90 w Poznaniu 

MONOSTATOS Bartfomi9 Szczeszek 

Michał Marzec 

Karo( Bochański 

I DAMA KRÓLOWEJ NOCY 

Barbara Kubiak 

Antonina Kowtunow 

II DAMA KRÓLOWEJ NOCY 

Gabrida K[ima 

Wiesfawa Wiza 

III DAMA KRÓLOWEJ NOCY 

RYCERZ/KAPŁAN I 

Urszu(a Jankowiak 

fo(anta Poa(ewska 

Wiesława Wiza 

Karo( Bochański 

Marek Sz!Jmański 

RYCERZ/KAPŁAN II 

Wiesław Beanarek 

Refał Koryik 

Paweł M!Jszkowski 

MÓWCA Piotr Liszkowski 

Bo9usław Sz!Jnafski 

TRZEJ CHŁOPCY Tomasz Raczkiewicz 

Piotr Kociniewski 

A9nieszka Lubaw!1 



Tarnino - człowiek Gez krCUu i Gez_przeszłości,_po _prostu Ktoś, jak każd!J z nas, 

dostaje sig w tcvemnicze i nieznane mi9sce. Kied!J us!1Pia , dwie Potg9i zakła

dCUą sig o władzg nad nim: Kr6fowa Noc!1 - władcz!Jni świata k0Giece90, na

tur!1, inst!Jnkt6w i tajemnic _przedłużania Ż!Jcia - oraz Sarastro - kr6( świata 

mgskie90, wzniosłości , fo9osu i Gudowania. Roryocz!Jna sig wiefka 9ra o _powo

łanie człowieka. 

Puła_pka zastawiona na Tam ina _przez Trz!1 Dam!1, chcące _poz!Jskać je90 

zaefanie i _pcprzez uratowanie mu Ż!JCia zaskarGić soGie je90 wdzigczność, nie 

powiodła sig. Tarnino jest deMatn!J i (gffiw!J - mdf9e na widok Bestii. 

Pa_pa9eno, człowiek wo(n!1, z yo9ranicza dw6ch Potg9, _po(uje na Ptaki _prze

dłużcvące Ż!Jcie i w ten pos6G utrz!Jmuje swcją samotną e9z!Jsterujg. Jednak 

je90 9ł6wn!1m cefem jest zna(eźć _partnerkg 9odnąje90 wesołe90 uposoGienia. 

Tarnino sądzi, że to Ptasznik uratował 90 od śmierci. 

Trz!1 Dam!1 nakładają na Pcpa9ena karg za je90 kłam(iwe samochwa(stwo. Tarnino otrz!Jmuje od nich 

_portret Pamin!J - c6rki Kr6fow9 Noc!1, kt6rąjakoG!1 zł!J Sarastro _porwał i 9ngGi okrutnie. Pcjawia sig 

sama Władcz!Jni i Gła9a Ksigcia, G!J_popiesz!Jł j9 c6rce na ratunek. Pcpa9eno chce ostrzec Ta mina, V!J 

nie efał Kr6fow9, afe Trz!1 Dam!1 _proyonują mu zawrzeć układ - w zamian za _prz!1wr6cenie mu 

zdo(ności mOW!J, nie ujawni ich zamiar6w. Ma towarZ!JSZ!JĆ Ksigciu w je90 _poszukiwaniach Pamin!J. 

Każd!J z nich otrz!1miUe na dro9g czarodzi9ski instrument - F(et i Dzwonki, kt6re yomo9ą im _pokonać 
strach i ewentuafn!Jch wro96w. Dam!1 yrz!Jdziefają im r6wnież _przewodnik6w w _postaci Trzech 

Chlcpc6w, kt6rZ!J W!J!J(ądCUą trochg_pod9rzanie, afe V!JĆ może to t!j(ko złudzenie. WSZ!JSC!J ruszcvą w dro-

9g, afe Pcpa9eno odłącza sig i dzigki temu, na skr6t!J, SZ!JVci9 dociera do edu. 

Sarastro zostawił Paming_pod cpieką słu9i Monostatosa, kt6r!J naduż!Jwa jednak sw9yoz!J9i cpiekuna 

i _pr6Guje zdoG!Jć Paming d(a zapokcjenia swoich ciemn!JCh żądz. Przpłoszon!1 _przez Pa_pa9ena, _po

zostawia 90 sam na sam z Ksigżniczką. 

Pamina i Pa_pa9eno _prz!1PadCUą soGie do serca, afe wiedzą, że ich _przeznaczeniem są inni. Pa_pa9eno 

oyowiada o Tarninie i je90 wiefki9 miłości·, rozGudzon9 ma9iczn!1m _portretem. Pamina _pociesza 

Ptasznika, że i on z _pewnością znajdzie kied!Jś swcją ukochaną. OGcje W!Jruszają na _poszukiwanie 

Ksigcia. 

. . 

Tarnino _prz!JV!JWa ze swoimi_przewodnikami w mi9sce, 9dzie Sarastro wigzi Paming,jestjednak p6źnion!1. 

Pr6Guje dostać sig do wngtrza świąt!Jni, afe jakiś 9łos _przpgdza 90. Pokornie stuka trz!1 raz!1, a wted!J 

ycjawia sig Kcpłan i yrzprowadza z nim youczcvącą rozmowg - tłumacz!1, że Sarastro nie jest t!jm , za 

kO!JO Tam ino !JO uważa, a mi9sce, w kt6r!Jm sig właśnie zncvdiUe jest Gra mą do nowe90, (psze90 świata 

Mądrości i Prawd!J. Tarnino _prosi, aG!1 wyuszczono 90 do środka. M6wca w!Jjaśnia, że Ksigcia czekCUą 

dłu9ie i trudne _pr6G!J - dcpiero yo ich _pokonaniu zostanie on dcpuszczon!1 do tcvemnic i do W!JVranki 

swe90 serca, Pamin!J. Grcvąc na ]fecie, Ta mino _pokonuje {gk i sł!JSZ!J w odda(i dźwigk _piszczafki Pcpa9ena. 

W!Jrusza wigc na _poszukiwanie wierne90 druha, wiedzion!J_przeczuciem, że ten odna(azł już Paming. 

R6wnież Pcpa9eno i Pa mina sł!Jszą 9łos czarodzi9skie90 jfetu i _pra9nąjak ncvsz!JGci9 odna(eźć Ksigcia . 

Na ich drodze stcve jednak zł!J Monostatos ze swcją Gandą. Czarodzi9skie dzwoneczki zamieniCUą ich 

w _pokornie tańcząc!JCh, otumanion!JCh nieGorak6w. Nadchodzi Sarastro ze świtą. Je90 tpoteoza jest 

_przede wsz!Jstkim_pochwałą Mądrości i Prawości, kt6rą rprezentive. Upokcva on Paming i tłumacz!1 

Głgd!J, jakie ycpełniła j9 matka. 

Monostatos _prz!1Prowadza _pcjmane90 Tarnina - kochankowie pot!Jkają sig wreszcie yo raz_pierwSZ!J. 

Nie mo9ąjednak yołącz!Jć sig od razu. Czekają ich _pr6G!J i zwątpienia. 

W Świąt!Jni Mądrości ktpłani zGiercvą sig, G!J zdec!Jdować o t!jm , CZ!J Tarnino 

qodzien jest _prz!Jjgcia do ich 9rona. Kcpłan _pr6GiUe też W!JGadać, CZ!J Ptpa9eno 
r6wnież apiriUe do W!JŻSZ!JCh wtajemniczeń , afe ten _prostak m!Jś(i t!j(ko o ko

Giecie jako ncvw!JŻSZ!Jm wtcvemniczeniu. OtrZ!Jmuje wigc oGietnicg pełnienia 

swoich marzeń _pod warunkiem jednak, że też _podda sig_pewn!1m _pr6Gom. 

qawiają sig Trz!1 Dam!1, żeG!1 złamać śfuG!1 mifrzenia złożone _przez Tarnina 

i Pcpa9ena. Ch6r kcpłan6w _przpgdza je. Monostatos _pod9muje _pr6Gg uwie

dzenia Pamin!J. Jednak kto wie, CZ!J nie jest to racz9_pr6Ga d(a 0GserwiUące90 ich 
Tarnina ... 

Pamina z ko(ei _przechodzi _pr6Gg, na kt6rą W!JStawia ją Kr6fowa Noc!1 - od

wołiUe sig ona do miłości macierz!Jński9_po to, G!J zniszcz!Jć miłość cjcowską. 



Jtj rozkaz zabicia Sarastra , Parnina oatrąca ze zgrozq. Oatrqca też groźne i aeperackie zafot!j Mono

statosa i W!Jchoazi z obu _prób zw!jcigsko. 

Ma też sw<jq_próbg Pcpageno. Za(eca sig ao niego Pcpagena, _przebrana za staruszkg - chce zbaaać, CZ!J 

jego zgoaa na _połączenie sig z niq została aana bez wzg{gau na wazigki kobiece, na które jest _przecież 

tak _poaatn!j. Trztj Chł<!.J1C!j a<!.J1ingujq Ksigcia i Ptasznika, ab!j W!jtrwa(i w t!jrn kołowrocie _pokus i nie 

zcpornina(i o nagroazie. Zaeterrninowan!j Tarnino _pokonuje nawet _pokusg oaezwania sig ao ukocha n tj 

i won zranić jq bo(eśnie niż złamać śfub!j . 

Chór Kcpłanów intonuje h!jmn ao Iz!ja!j i Oz!jr!JSa, Jak niega!jś _przd wiekami w Egpcie, gazie yo raz 

_pierwsz!j (uazie ujrze(i boskie światło W!jŻSzego wtajemniczenia. Sarastro ozntUrnia Parninie, że Tarnino 

został W!jbran!j ao wiefkich zaaań i na jakiś czas musi o nitj za_pomnieć, <!.J1UŚcićjq i wznieść m!jś(i ku 

cefom W!JŻSZ!jrn niż miłość kobiet!j. 

Pa_pageno u_porCZ!JWie rn!jś(i t!j(ko o kobiecie. Inne cefe sq ara niego CZ!jmŚ W!jaurnan!jrn ifałsz!JW!jm. 

f ea!jnie szffanka wina może mu na chwi(g zastq,pić m!jś( o miłości. 0awia sig Pcpagena i ukazuje mu 

sw<jq_prawaziwq twarz, żeb!j marzenia _prz!jbrał!j konkretne kształt!j. Trztj Chl<!.J1C!j_poszuki9q Pamin!j, 

która w roryacz!j oaeszła gaz ieś, b!j _pozbawić sig Ż!jcia. W ostatni tj chwi(i ratujqjq_przea t!jm 

_poch<!.)1n!jm krokiem , W!jniktUqc!jm z nieciery(iwości i egoizmu. 

Roryocz!jna sig ostatnia _próba Ognia i Woa!j. Iniljujqją DwtU Zbr<jni , st<jąc!j na straż!j granic!j,jakq 

musi _prztjść człowiek, b!j osiqgnqć moż(iwą i właściwq sobie aoskonałość. 

Chór i Sarastro cieszq sig ze ZW!JCigstwa Pamin!j i Tarnina naa strachem i narnigtnościami. Zostajq 

_prz!1)gci ao grona wtiuemnicZOn!jCh i teraz mogq ncprawag_poświgcić sobie wzajemnie sw<je W!:f.PrÓ

bowane wśróa t!j(u _przeciwności uczucie. Teraz Pcpageno, zroryaczon!j ucieczkq Pcpagen!j, _próbuje sig 

_powiesić. Trztj Chł<!.J1C!j, niezauważa{ni, ratujq !JO - jak _p<!.)1rzeanio Parning - i raazą, jak_postq,pić, ab!j 

jdnak oaZ!JSkać ukochaną. Szczgśfiw!j auet zakochantj_par!j wieńCZ!J te _per!:f.Petie, nie obciqżone żaanq 

wzniosłością afe _przecież tak (uazkie i b(iższe nam , niż _powołanie Ta mina. 

Sarastro i chór wieńczą <!.J10Wieść h!jmnem na cześć ZW!jcifstwa Światła naa Ciemnością. 

M. W-G. 
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Uczone misterium masońskie CZ!j naiwna bajka? 

Traktat mora(n!1 CZ!j (udowa yrz!1Powiastka? Kfa

S!jCZn!j SINGSPIEL CZ!j cpera romant!jCZna? Dramat 

z Jicpy!j endem" CZ!j komedia yełna nieoczekiwa

n!jch yer!1Petii? Naukowc!1 i mUZ!jC!j, kr!jt!jC!j iyu

bficzność od dawna pierają sig na temat „Czaro

dzi9skiego jfetu ", yrz!jtacz~ąc rozmaite za i yrzeciw. 

Reż!1serz!1 drobiazgowo tłumaczą zawiłe S!jmbo(e, 

stawi~ąc na yiedestał mgdrca Sarastra (ub d~ą sig 

yorwać nurtowi wartki9 cpowieściyełn9 humoru 

i cipła . Scenogrefowie stawi~ą na scenie yirami

dg bądź inwestują w ystrokate yióra Payagena . 

Muz!jkofodz!jyodkreś(~ą osadzenie dzieła Mozarta 

w muz!1czn9 trad!J9i poki (ub traktająje jako go

tOW!j niema( wzór dfa niemieckiego romant!jzmu . 

D!jskutują, yerorają, tworzą wciąż nowe, coraz bar

dzi9 niprawdcpodobne interyreta9e. Budują S!jS

tem!1 - zawsze niekomy(etne, które rozs!JPają sif)ak 

zamki z yiasku i zawsze yozostawi~ą niedos!jt. 

A dzieło Mozarta i Schikanedera trwa w swoim 

dumn!1m niedcpowiedzeniu , godnie dźwig~ąc na 

swoich barkach cigżar teorii, któr!jmi je obciążono. 

Ident!ifikuje sig z nimi, jednocześnie zachowując 

wobec nich be:pieczn!1 d!jstans. Pozost~e t~emnicą. 

Sym6ofe_, 

Już od yoczątku sceniczntj egz!jsten9i w „Czaro

dzi9skim ]fecie" widziano dzieło wo(nomu(arskie. 

I(eż to już raz!1 nayisano o zł9 energii Krófow9 

Noc!1 i dobr9 - Sarastra. O ciemności i świet(e, no-

..< 

C!j i dniu, KsifŻ!jCU i Słońcu. W dw<jgu bohaterów widziano mist!1czne wcie(enie dwóch yrzeciwstawn!jCh 

energii kosmiczn!jch - zmienn9, jak nerwow!1 bieg KsifŻ!jCa i stał9, jak pok'!_jn!j ruch Słońca. Ps!jcho

anafit!jC!j dostrzegfi w Krófow9 ucideśnienie kobiecego archet!fPU seksua(nego - yor!1wcz9 Zm!jsłowości 

z nieodłączną nutą namigtnego demonizmu, zaś w yostaci Sarastra - pok'!_jną, mgską stanowczość, która 

sifj9yrzeciwstawia, a zarazem ją dcpełnia. Oba posob!j widzenia t9yar!1 racz9 sig zresztą uzipełni~ą 
niż kłócą . Jakaż archet!1)Jiczna siła tkwi w skontrastowaniu obu arii, które piewają w drugim akcie, 

be:pośrednio yo sobie - Krófowa i Sarastro. Scpran i bas. Niebot!1cznie W!jSOko i skrajnie nisko. D-mo(( 

i E-dur. Sz!jbko i wo(no. Burzfiwie i pok'!_jnie. Chromat!1cznie i diatonicznie. Aria zemst!1 Krófow9 Noc!1 

yełna jest yiekidn!jCh retor!jCW!jCh zwrotów, yodczas gd!j arig Sarastra, co już dawno zauważono, 

mógłb!j nucić sam Bóg. 

Obok S!jmbofiki obu ciał niebieskich , w dzide Mozarta dostrzeżono też ezoter!jkf Ż!jwiołów. Ogień (efe

ment mgski) i wodg (efement kobiec!1) - Ż!jwioł!1 dcpełniające, afe i niwdujące sig nawz~em - S!jmbofi

zają Ta mino i Pamina. Próba ognia i wod!j, jaki9 młodzi yodd~ą sig w jina(e drugiego aktu, miałab!j 

b!jć wigc S!jmbo(em S!jntez!1yrz!1na(eżn!jch im Ż!jwiołów - misterium miłości w j9 n~głgbsz!1m meta-

jiz!jCW!jm sensie, j9 duchową traniforma9ą . Ta mino do końca W!jtrwa w yewności sw<j9 wst01n9 

miłosn9 deffara9i z arii ,yortretow9 11 („Dies Bi(dnis ist bezaubernd schon'J Dumnie yrzprowadzi to

na9g miłości - Es-dur od ow9 arii do szczgśfiwego finału , nie zawahawsz!1 sig ani yrzez chwi(g. Zgodna, 

choć dwutorowa S!jmbofika Es-dur, zasadnicz9 tona9i „Czarodzi9skiego jfetu 11 

- tona9i masoński9 i to

na9i miłosn9 - yigknie wyisuje sig w misterium ognia i wod!j, uyewniając, że zasadnicz!1m sensem 

cper!1 jest yogodzenie tego, co do yogodzenia niemożfiwe. 

Ko(9ne dwa Ż!jwioł!1 nie mają już tak istotnego znaczenia. Postać Payagena, ycprzez otacz~ącąją 

,ytasią " aurg, SZ!jbkość i feHość m!jśfi, afe i (ekkom!jś(ność oraz zmienność nastr<jów, może wiązać sig 

z Ż!jwiołem yowietrza. Atr!jbut ytasznika - yiszczałka, na któr9 w!jgr!jwa SZ!jbki, nerwow!1 niema( 

i „sz!1bując!1 w yowietrze" mot!jW zd~e sigyotwierdzać tg genezg. Wreszcie Murz!1n - Monostatos, któ

rego „dusza tak czarna jest, jak ciało" odzwiercied(a czwart!1 Ż!jwioł - ziemig. Nie bez kozer!1 Monostatos 

pot!jka Ptpagena w yierwsz!1m akcie jako sw<jego antagonistg - ich Ż!jwioł!1 nijak nie mogą sig yo

godzić. Wreszcie w jina(e drugiego aktu bgdzie Murz!1n gwarantem ,yiekiefn9 zemst!}'' zaini9owan9 

yrzez Krófową w arii, yrzewodnikiem yrowadząc!1m do wngtrza sw<jego Ż!jwiołu Krófową wraz ze świtą. 

Nipoś(ednią ro(g odgr!jwa w „Czarodzi9skim ]fecie" również S!jmbo(ika ficzbowa. Już od dawna do

strzeżono znaczenie ficzb!j TRZY dfa scenicznego i muz!1cznego kształtu utworu. Ów (iczbow!1 S!jmbo( 
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doskonałości (oMNE TRINUM PERFECTUM), wcidenie A6so(utu okreś(a w oyerze ifość yostaci (trZ!J dam!J 

i trzedi chłoyc6w), sekwemjgyowtarzan!JCh r!jtuał6w (scena z ktpłanami z drugiego aktu), a nawet -

akord6w (choć6!J w uwerturze). W r!Jtua(e ktpłańskim trz!Jkrotnie yo trz!J raz!Jyowtarza sig akord Es

dur, o6darzon!Jjak wiadomo trzema 6emo(ami. Trudno o 6ardzitj dosłowne mUZ!JCZne yrzełożenie TRÓJKI. 

Zauważono jednak, że o6ok c!ffr!1 TRZY ważne znaczenie d(a masońskitj oyer!j ma r6wnież PIĄTKA -

trad!Jc!:}jn!J S!Jm6o( ko6iectj initjatji w (oż!J. Nietrudno W!J{jCz!JĆ, że akord6w, kt6re yowtarzają sig na 

yoczątku uwertur!Jjest w istocie yigć (drugi i czwart!j - to wartości kr6tkie, stąd yrawdoyodo6nie ZW!Jkre 

yomija sigje w 6czeniu). Swoista S!jnteza f!JCh dw6ch c!ffr jest 6!Jć może anafogią idei łączenia dw6ch 

komy(ementarn!Jch Ż!Jwioł6w - mgskiego i ko6iecego ... 

§atun~ 
Rozmaite, czgsto uzuyełniające sig teorie dot!jczące S!Jm6o6ki „Czarodzitjskiego j(etu" nie W!Jczeryują 

yroMemat!jki związantj z dziełem, choć6!J d(atego, że koncentrują sigyrzede wsz!jstkim na 66retcie. 

S!Jm6o6ka muz!Jczna stanowi w takim ujgciu jed!Jnie od6(ask, CZ!J w naj(rysz!Jm razie uzuyełnienie 

S!Jm6oMi tekstu. Co najmnitj r6wnie istotn!J jest p6r wok6ł gatunku, jaki arc!Jdzieło Mozarta rryre

zentuje. Geneza W!Jdaje sig ocz!Jwista. ~iewogra (a wigc - SINGSPIEL, w!1.Prowadzon!1 dosłownie od nie

mieckich czasownik6w SINGEN - piewać i SPIELEN - grać) 6!Jła yrostą w charakterze i (udową w tema

t!jce sztuką teatra(ną z wstawkami muz!JCZn!Jmi, W!JStawianą w teatrz!Jkach niemieckich ku uciesze 

niez6!jt W!JrefinowantjyuMiczności. Słowo m6wione miało w jtj o6rg6ie znaczenie wigksze niema( od 

jragment6w piewan!Jch - doyiero z czasem stał sig singpid mnitj „6teracki", za to 6ardzitj mUZ!JCzn!J. 

Gatunek, kt6r!J genia(n!J komyoz!Jtor zastał gdzieś na yrzedmieściach Wiednia, 6!Jł wigc w naj(rysz!Jm 

razie sztuką 66ską (udowtj mądrości, a w najgorsz!Jm - 6u(warow!1m sztucz!Jdłem. I to dzigki Mozartowi 

właśnie (choć nie t!j(ko on pośr6d grona W!J6itn!jch komyoz!1tor6w sw<!jego czasu yis!Jwał SINGSPIELE) 

gatunek 6w awansował do rangi yrawdziwego dzieła sztuki. Po yr66ie uwieńczontj sukcesem yoło

wiczn!Jm (., Uyrowadzenie z Seraju·~ yowstało wreszcie arc!Jdzieło, kt6re, yozostając SINGSPIELEM, od razu 

6w gatunek zd!jstansowało - „Czarodzitjski j(et". Genia(ność ttj oyer!J yo(ega Ch!J6a na całkowit!jm 

wchłonigciu i tw6rcz!1m yrzetworzeniu rozmait!JCh gatunk6w i trad!Jtji mUZ!JCZn!JCh, zdawało6!1 sig, 

zuyełn ie do sie6ie niprz!jstając!JCh. To dzigki cudowntj mOC!J Mozarta, kt6r!Jyotrefił z r6żn!Jch niez-

6orn!JCh efement6w tworz!Jć wewngtrznie p<ljną całość, „F(et" stał sig arc!Jdziełem. To drugie o6ok S!Jm-

6o6ki, ważnitjsze, 60 muz!Jcznie autonomiczne znamig tajemnic!J ttj oyer!j. 

Dzietlziniec Pałacu Sarastra Wt I se. 15); koforowana akwatinta Carfti Friedricha Tliiefego według 

.J'fO)e&6w scenogr'ifii Karfa Frietfriclia Sclil nkfa do 6erfiński!J _premiery „Zaufmjfote" w 1816 roku. 



I9naz von Born, uczon!J. mistrz (oż!J 

„Zum wahren Eintracht", 

yrotot!1P yostaci Sarastra. 

Trad!J9a niemieckie90 SINGSPIELU ż!:Jje we „F(ecie" 

Ż!Jciem yełnokrwist!Jm . nie wst!Jdząc sig swcje90 

niskie90 urodzenia . Najprostszą konsekwen9ą 

struktur!! SINGSPIELU są mówione diafo9i yomig

dz!J numerami, a(e na t!jm nie koniec konce~ji na 

rzecz sztuki d(a mas. Proste, zwrotkowe yiosenki, 

które piewa P~a9eno, może zanucić każde dzie

cko - tak łatwo wyadt:Uą w ucho ich mdodie. 

Piszczałka f dzwonki t!J(ko dcpełnicUą ich 6cvko

we90, a zarazem (udowe90 rodowodu. Paya9eno 

piewa o miłości n~rości9, jak można, a w je90 

yożądaniu jest szczerość niekłamana i najpier

wotni9sza. Zaś duet z Paya9eną („Pa-;JaJJa"), 

w któr!Jm y(e6<jsc!1 kochankowie widzą swcje 

szczgście w otoczeniu (iczne90 yotomstwa, stał sig 

dziś niema( S!JmGo(em utracone90 muz!1czne90 

raju. Także e9zot!JCZn!J Monostatos yrz!1na(eż!1 

w całości do s1NG SPIELOWEJ konwentji. Groza, 

którą wzGudza, jest w istocie śmieszna, a yara(e(e 

z Osm inem z „ Uyrowadzenia z Sercvu" aż naz6!1t 

doGrze widoczne. Cz!J i na i(e Mozart - ar!Jsto

krata wśród komyoz!Jtorów, niechgtn!1 wszdkim 

inpira9om naturą - utożsamiał sig ze światem 

SINGSPIELU? LiSt!J zdcvą sig mówić, że tak. Mozart 

ruGaszn!J. chgtn!J 6!1 uGierać w słowa m!Jś(i cza

sem niedorzeczne, czasem niprz!1zwoite, które 

odsłaniają naturg ekstrawert!1czne90 hedonist!1. 

Czemuż wigc nie miałG!J na swclj posóG utoż

samiać sig z Paya9enem? Nawet, jeś(i wiedział 

odeń znacznie wigc9„. · 

'~ 

) 

~ 

Gatunki cper!1 włoskitj, zarówno SERIA - yoważn9, jak 

BUFFA - komiczn9junk9on"9ą w „Czarodzi9skim j(ecie" na 

równ!Jch, co idiom niemiecki, yrawach. Krófowa Noc!1 

yrz!1Pomina heroing z OPERA SERIA, demona .J7ierwsz9 ka

te9orii" o ska(i demonizmu równ9 E(ektrze z „Idomeneusza" 

CZ!J Vite(i; z „łaskawości T!jtusa''. J9 oGie arie olfit"Uą w re

tor!1czne zwrot!J. woka(ne skoki o duż9 ropigtości, na9łe 

akcent!J. si(ne kontrast!J d!Jnamiczne, wreszcie koforaturg. 

WSZ!JStkie te własności muz!1czne90 j{Z!Jka są atryGutami 

Gohaterekyoważn!Jch cper włoskich i do SINGSPIELU z9oła 

nie yasują . Także Gudowa j9 arii , odznaczająca sig dość 

duż!Jm StC!J1niem komy(ika9i, nie {icuje z yrostą sztuką, 

yisaną ku uciesze 9awiedzi. Prostaczek mó9ł co najw!Jż9 

otworz!JĆ ze zdumienia usta, tcpiąc swcje USZ!J w nieGo

sigżn!Jch koforaturach Krófow9. Wciśnigt!1 w jote( wyadał 

z yewnością w zachw!jt- choć ch!JGa niewie(e zj9 piewu 

rozumiał. Na 9rzechach Krófow9 nie końCZ!J sigjednak 

(ista dementów, jakie z~OŻ!JCZ!Jł Mozart z OPERA SERIA na 

uż!Jtek „F{etu ''. W ki(fo mi9scach ściercvą sig tu, jak w SE

RIA, iifekt!j - schemat!JCZnie yotraktowane odczucia, ropig

te ni9ako yonad sam!Jmi DRAMATIS PERSONAE. W!JStarCZ!J 

w.pomnieć tercet z dru9ie90 aktu, w któr!Jm Tam ino i Pa

mina piewają o swcj<j miłości, yodczas 9d!J Sarastro 

yrz!1Pomina im o oGowiązkach. AMOR (miłość) kontra

yunktuje VIRTVS (cnocie) na yrawach równ!Jch niema( 

cperom Hiind(a. Cóż wreszcie yocząć z RECITATIVO ACCOM

PAGNATO - si(nie iifektowan!1m rec!1tat!1werr1, akomyanio

wan!1m yrzez orkiestrg, któr!J zajm"Ue wide mi9sca w ji-
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Au~ dt·ni Milglit·dcrvnH·ichni~ 1781 

Fra9ment pisu członków (oż!J 

„Zur W0Mtiiti9keit"z 1785 r.; 

na yierwsz9 yoz!J9i 
widni9e nazwisko Mozarta. 

na(e yierwsze90 aktu? To yrzecież także widoczn!1 znak wył!Jwów SERIA. 

Gatunkiem, któr!J yrz!Jniósł Mozartowi najwigkszą sławg, G!Jła jednak nie cpera yoważna, (ecz j9 

młodsza.ji9(arna siostra - OPERA BUFFA, G(iska włoski9 COMMEDIA DELL'ARTE. l9 wył!JWÓW również nie 



Posiedzenie foży „Neugek:ronte H'!ffoung", oi. 1790; 
w~""" wi/at MOZllrla ··~J~ z Sefditłnttferem. 

zabrakło w „Czarocfzi9skim j(ecie", a można Gy nawet zaryzykować tezg, że J9 oddziaływanie okazało 

sig w yraktyce najistotni9sze. OPERA BUFFA bowiem - Jako jedyna yod koniec XVIII wieku - umiała 

mprawdg „umuzycznić" aktjg sceniczną. Stworzyć wizytówki muzyczne bohaterów w yostaci Krótkich, 

y(astycznycfi motywów, a nast07nie skoefrontować je w działaniu, „w ruchu". Wszdkie sceny ensem

Gfowe, yoczynając od dwóch widkic/1 kwintetów (Ta mino, Paya5eno i Trzy Damy), a Kończąc na 

jinałacfi, są w temyie aktji i zastosowanych środkach {j(iskie strukturze n~rawdziwsz9 komedii, cfioć 

treści, Które sig w nic/1 kr!jją, Gywqją czasem yoważne. Wystarczyyosłucfiać yoczątku kwintetu z yier

wsze50 aktu - yełne50 koefu~ji, wst07ne50 „Hm, firn" Pcpa5ena - 5aduły, Któremu założono na usta 

Klódkg i kontrayunktując9 mefodii Tarnina, Gy zrozumieć, że bez „Wese(a Fi5ara" czy „Cosijan tutte" 

nie yowstałby „Czarodzi9skijfet". 

Na wyływacfi niemieckich i włoskich nie Kończy sig 5eneza t9 muzyczn9 wieży Babel Mozart nie yisał 

co yrawda '!.Per jrancuskic/1, afr doskona(e znał ic/1 sty( Trudno nie d'!J'atrzyć sitje50 znamion w yo

ważnycfi, fiieratycznycfi yartiacfi cfióra(nycfi, yrz!1Pominającycl1 anafo5iczne jra5menty '!.Per G(ucka, 

trudno nie sk<jarzyć sceny z kayłanami (dru5i akt) zjrancuską GRAND OPERA. By wreszcie d'!J'ełnić ow9 

„wyływofo5ii" widka synteza,jakąjest „Czarodzi9skij(et", wznieca także 5atunki i techniki muzyczne 

rodem z5oła nie z '!.Pery. Kto bowiem yoza Mozartem wyadłby na to, Gy w '!.Perze umieścićji5urowany, 

yrotestancKi chorał o surowym, ascetycznym, orator!Jjnym wydźwigku? Z Jakim 5atunkiem sk<jarzyć 

skomy6kowane FUGATO z uwertury, w 05ó(e nie Ńcujące z 5macfiem '!.Pery? 

Ama(qamat różnych niezbornych dementów stał sigyrawdziwą syntezą, wzorem struktura(nym d(a '!.Per 

niemieckich z yoczątku XIX wieku. W iferze sam9 tematyki, ryatując9 dementami (udowymi, 

baśniowymi, e5zotycznymi,jantastycznymi, choć także nie stroniąc9 od rozstrzy5nigć morafnycfi, 

etycznych. I w iferze rozwiązań muzycznych - muzyczn9 symboMi czy motywów yrz!1Pominqjącycl1, 

Które miały na dłu50 zcpaść w yamigć muzycznemu romantyzmowi niemieckiemu. Mozart niczym 

afrfiemiK zamieniał muzyczne 5atunki i tradytje rozmaite50 autoramentu w syntezg o mocy yraw

dziwe50 złota. To jest właśnie n~rawdziwsza ezoteryka „Czarodzi9skie50 j(etu ". To dzigki ni9 yrosta 

yiosenka może z5odzić sig z uczonym Kanonem, a dziełko rodem z amatorskich teatrzyków może stać sig 

odskocznią d(a romantyczne50 „Wo(ne50 strzdca" czy idei Wa5nerowskie50 GESAMTKUNSTWERK. 



Tadeusz 
Ce9idski 

CZ!J 

f~J~gs~1 
jest cperq 
masońskq? 

f eś(i odJowiedź 
na _podobne J!.ytanie 

jest twierdzqca, 
co właściwie to znaczy? 

Jedna z fegend towarz!1szqc!Jch yrzedwczesn9 śmierci 
Mozarta głosi, że konpoz!jtor zamordowan!1 został 
yrzez fożow!Jch wsyółbraci za ujawnienie w cperze 
„Czarodzi9ski jfet" t~emn!Jch r!jtuałów wofnomu
[arskich. Ten w!Jjqtfowo absurdafn!jyom!Jsł, zrodzo
n!1 w krfgach yrzeciwników masonerii, bierze yrzecież 

yoczqtek z oko(iczności Jak n~bardzi9 autent!jCW!JCh. 

Tak komyoz!jtor Jak i autor [ibretta, Emanuef Schi
kaneder, b!J[i wofnomufarzami. Warto yamiftać, że 
do tego krfgu nafeżał także Kar[ Ludwig Giesecke 
{prawdziwe nazwisko: Metzfer), aktor zwiqzan!1 z twór
cq „Theater an der Wien", któr!J bardzo zachfcał obu 
art!jstów do W!jStawienia „Czarodzi9skiego jfetu ". 
Miał on też odegrać istotnq ro[t w tworzeniu [ibretta 

cper!1. Z t9 tnijki najdluższ!1 staż fożow!1 miał za 
sobq Mozart. Komyoz!jtOr yrz!Jjft!j został yod koniec 
1784 roku do wiedeński9 foż!J „Pod Dobrocz!1nnościq" 
(„Zur Wohftiitigkeit"), najprawdcpodobni9 dzifki 
rekomenda9i yrz!Jjacie[a, barona Otto von Gem
mingen. Schikaneder ini9owan!1 został w fpcu 1788 
roku do foż!J w Regensburgu; o jego karierze wofno
mufarski9 wiem!} niewiefe. Również w 1788 roku do 

wiedeński9 foż!J „PodNowoukoronowanq Nadzi9q " 
(„Zur Neugekronten Hefjnung") dcpuszczon!1 został 
Giesecke. Nie ma yrzecież wq!)1[iwości co do tego, że 
akces Mozarta do wofnomufarstwa nie był syrawq 

yrz!:fPadku czy - Jak to sit nieraz zdarzało - zwy
kłego snobizmu. Wo!Jgang Amadeus nie tyfko yifnie 
UCZfSZczał na zebrania fożowe i yoznawał arkana 
„sztuki kró[ewski9" masonerii. Wo[nomufarskie idee 
i zasady: braterstwa fudzi różnych stanów, re[igii czy 

światcpogfqdów musiał!) b!Jć szczegó[nie {j(iskie fomyoz!jtorowi. Nie raz yrzecież dano mu odczuć, że 
tafent, osobist!j wdzifk iycpufarność nie zawsze W!jStarcz~q. ab!J b!Jć trahowan!1m na równi z wiefkimi 
tego świata . ~ołeczne, także ob!Jczajowe i re[igijne yrzesqd!J. które zwafcza(i wofnomufarze, nie b!Jł!J 
w oczach Wo!Jganga Amadeusa Jakimiś abstrakc!Jjn!Jmi yrob[emami .. . 

Lożowa r!jtuaAst!jka, zj9yrzemawiajqc!Jmi do W!Jobraźni S!Jmbo[ami, r!jtmikq kroków, uderzeń młotka 
Czcigodnego (cz!1{j yrzewodniczqcego LOŻ!j) i obu Dozorców, ktÓr!Jm ot[powiad~q stuknifcia faski Mistrza 
Ceremonii, offaski i zawołania Braci, cała ta niezw!Jkla, zarazem wzniosła atmoifera znafazła odbicie 
w tworczości Mozarta. Gor[iw!1 adpt komyonaje nie t!jfko „Mu[arskq muz!Jkf żałobnq" („Maurerische 

Trauermusik", K. 477), utwór orkiestrOW!J W!Jkonan!1 yodczas foż!J żałobn9 yo śmierci dwóch wsyół
braci: ksiqżqt Mecffenburg-Schwerin i Eszterhaz!1 CZ!J rownież yrzeznaczone d[a foż!J yieśni i kantat!}: 
„Dir, See[e des Weftaffs" (K. 429), „Zeijfiesset heut' ge[iebte Briider" (K. 483). Do yrzp<!jon!Jch wofno
mufarskq S!Jmbo[ikq dzieł za(iczane sq nawet: Psaf m 129 na chór i orkiestr{ (K. 93) i „Sancta Maria, 
Mater dei" (K. 273), a wifC komyoz!19e syrzed1784 roku. Złożone, ni9etfnoznaczne zwiqzkiyomifdZ!J 
wofnomufarskq et!jkq i S!Jmbo[ikq a twórczościq Wo!Jganga Amadeusa intr!jgował!J zawsze tak mu-

Ceremonia 
yrz!Jjrcia mistrza 
wo(nomuforskiego 

- miedzioryt 
Johanna Martina 

Berningerotha 
z 1745 roku, na 

yodstawie 
rysunków 

francuskich. 
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Z!JKOfo!J6W, W!JKOnawców, jaK i „ZW!JKl!Jcfi" miłośniKów muz!JKi. Jacques Henr!}, yu6(iK19ąc!J we Francji 

fiistor!JK fofrur!J, aostV1ił inicjacji wo(nomu(arsKiq, aG!J - jaK yisze w Książce o S!JmGo(ice masońsKiq 

w tworczości Mozarta* - „azie(it z Komyoz!}torem je!JO wi~e świata". Do fiistorii mozartowsKicfi in

teryretacjiyrzeszła „Litur!Jia masońsKa", zainscenizowana yrzez R!Jszaraa Per!Jta w 1993 rofo w Teatrze 

na W!Jpie w ŁazienKacfi warszawsKicfi. Na nie mqjące yreceaensu yrzeastawienie złoż!Jł sig aramat 

fieroiczn!J „Tfiamos, Koni!] in A!J!J1ten", wraz z uwerturą, S!Jmfonią Es-aur (K. 184) oraz awiema wo(

nomu(arsKimi Kantatami. N'!J'isan!J yrzez Garona ToGiasa Pfii(!J1ya von GeG(era utw6r, ao Które!JO w 

1773 i nastUJnie 1779 rofo Mozart sKomyonował mUZ!JK{, yrzez nieKt6r!Jcfi interyretator6w Mozarta 

uważan!Jjest za aa(eKie!JO yryrzeaniKa „CzaroaziqsKie!JO j(etu". 

Dofoment yrz!Jjgcia Mozarta 

ao (oż!J „Zur WoMtiiti!]Keit" 

z 5 !Jruania 1784. 

NieZW!JKłośt wpó(ne!JO azieła Mozarta i ScfiiKanetiera 

yo(e!Ja - z nasze!JO yunKtu wiazenia - na t!}m, że można 

oacz!}t!}wat je na Ki(Ka r6żn!Jcfi, cfiot nie znosząc!Jcfi sig 

wzqjemnie poso66w. K(uczow!J yoa Każa!Jm WZ!J(gaem 

Ggazie tu tiramat!JCZn!J zwrot w yostawie Ksigcia Tarnino 

i t!}m sam!Jm całq aKcji: W!JsłucfiawSZ!J racji Sarastra 

i je!JO k'!l'łanów, Tarnino yrzecfioazi na strongyor!Jwa

CZ!J yigKnq Pamin!J. Za!JaaKąyozostqje a(a wiaza, afa

CU!JO Kier19ąc!J sig wzniosł!Jmi iaeałami K'!fłan sig!Jnął 

yo taKie śroaKi jaK jiz!Jczna yrzemoc (w aoaatfo zasto

sowana woGec zuyełnie GezGronnq efiar!J)?** Ponieważ 

w sam!Jm (i6retcie nie znajaziem!J już aa(sz!Jcfi wsKa

zóweK, oawołat sig musim!J ao intuitji, W!JoGraźni, 

a taKże ao fiistor!JCzn!Jcfi KonteKst6w, w Kt6r!Jcfi zroaził 

sig mUZ!JCZn!J tiramat z 1791 rofo. 

Jeana z moż(iw!Jcfi interyretacji wiąże „CzaroaziqsKij(et" 

z yo{it!JCZn!Jmi W!Jaarzeniami, jakimi Ż!Jła naaaunqj

sKa monarcfiia. Eurryą wstrząsngła rewo(ucja jran

cusKa; zaan!Jażowana w jq zwafrzanie Austria yrzeŻ!J

wała wewngtrzn!J Kr!JZ!JS. W!JWOłan!J śmiercią cesarza

reformatora Józefa II (w (ut!}m 1790), ffgsKami na jron-
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tacfi w<jenn!Jcfi i suKcevą LeryoMa II. W t!}m Kontekście ryera Mozarta G!JłaG!J a(e!JOr!Jcznąyrz!}

yowieścią o yroG(emie właaz!J monarszq, a zwłaszcza jq rdacji z właazą aucfiowną, „K'!fłańsKą", CZ!J(j 

Kościdną. Po śmierci mgża, Krófowa Noc!} uważała , że na(eż!J jq sigyełnia właaz!J . Doma9ała sig 

yrzeKazania soGie taKże S!JmGo(u „właaz!J aziennq" - „Krg9u słoneczne90" (..SieGe~acfies Sonnerfreis"). 

K'!fłani i Sarastro, w i mig iaeałów fiarmonii i równowa9i, przeciwia(i sig oaaaniu właaz!J jetinq 

osoGie, zwłaszcza zaś KoGiecie ... D(ate!JO Z'!J'(anowa(i „zamacfi stanu", Które!JO cdem G!Jło otisunigcie oa 

właaz!J Krófowq Noc!J. Dziś są to WSZ!JStKo mało CZ!Jte(ne oaniesienia ao yo{it!JCZne!JO i światryo!J(ą

aowe!JO poru, jaKi tocz!Jł sig w łonie austriacKicfi e{it: o to, CZ!J świecKa, CZ!J raczq aucfiowna właaza 

ma miet yr!Jmat w Kato{idim yaństwie. Oświecon!J reżim J6zefa II Kont!}nuował yofa!JK{, z9oanie 

z Kt6rą Kościół, ściś(e yor{porząaKowan!J monarcfiii, stanowit miał sfoteczn!J instrument w rgfo świec

Kie90 właac!J. ŚroaowisKo wo(nomuCarsKie, na 09ół yrzeciwne autokrat!JCzn!Jm rząaom Józefa II, 

po!J(ąaało na yroG(em oamiennie. SKlonne G!Jło Gronit aucfiowq nieza(eżności Kościoła i je!JO wiern!Jcfi 

yrzea cenzorsKimi zafosami właaz!J świecKiq. Uważało, że yotrzeGna jest r6wnowa9a oGu CZ!JnniKów. 



Po6t!1czne a(u:je i odniesienia z końca XVIII wieku nie yrzesłaniają wszak bardzitj uniwersa(n!Jcfi 

interyreta<:ji - interyretacji, kt6re nazwać mog(ib!Jśm!J wo(nomu(arsfoni. Przecz!1ttUm!Jjeszcze raz 6b

retto yi6ra Scfiikanedera. Ab!J okazać sig godn!Jm tronu i rgki Pamin!J. książg Ta mino musi yrztjść yrzez 

obrzgd wtajemniczenia, a zwłaszcza yr6b!J mi{czenia, wod!J i ognia. Inicjac!Jjn!J cfiarakter tego wątku 

dramat!}cznego nie u(ega wą~6wości; każd!J kto interesował sig wo(nomu(arstwem wie, że warunkiem 

otrz!1mania wo(nomu(arskie90 „światła" jest yom!Jś(ne odb!Jcie trzecfi S!Jmbo6czn!Jcfi yodr6ż!J i zwią

zan!Jcfi z nim yr66. Pr66!1 te związane są z Ż!JWiołami Wod!J. Powietrza i Ognia , yrz!1 CZ!Jm Ż!Jwioł 

yierwsz!1 - Ziemi - jest t!jm. z kt6re90 S!Jmbo{icznie „w!Jłania si{' kand!Jdat. W trakcie OW!JCfi yodr6Ż!J 

niewtajemniczonemu, cz!1{j .JJrefanowi", udzidane są mora(ne nauki o słabościacfi, kt6re trzeba 

yrzezw!Jcigżać i zasadacfi, jakimi kierować musi sig adpt „sztuki kr6(ewskitj ". Dowiaduje sig z nicfi , że 

wo(nomu(arz yoskramia yr!Jmit!jwne namigtności i żądze, że winien zacfiować umiar i rozsądek, że 

yowinien b!Jć to(eranc!Jjn!J i W!Jrozumiał!J d(a yo9(ąd6w odmienn!Jcfi od własn!Jcfi, że zawsze i wszgdzie 

dąż!Jć winien do doskonałości ... Ta W!Jraża sig w 6raterski<j miłości, miłości, kt6ra koniecznie ogarnąć 

musi związki migdz!J mgżcz!Jzną i kobietą. 

Li6retto „Czarodzi<jskiego jfetu"yrzp<!jone zostało yodobną mora6st!jką . Mora6st!jką ztpewne naiwną 

z dzisitjsze90 i .JJrefańskie9o"yunktu widzenia„. Kr6fowa Noc!Jjest uciefeśnieniem zgubn!Jcfi ambicji 

i nipofiamowantj żądz!) władz!). Jako a(e9oria Ciemności yrzeciwstawiona zostaje afe9orii Światła. 

Sarastro i jego krą9 ktpłański rprezentują bowiem najw!JŻSze wartości. 

[ ... ] nie znamy zemsty, jeżefi ktoś z6fqdzi, yodajemy mu rtkf [„ .] tu wszyscy wzajemnie sit 

kocliajq [.„] nie ma mi9sca na zdradf, gdyż każdyyrzebacza niprz!Jjaciofom [„.] 

W trakcie obrzgdu inicjacji kand!Jdat, kt6remu zawiązano ocz!jyrzpaską, i kt6r!J nipewnie, w jedn!Jm 

bucie i jedną stoyą bosą stqpa yo cfiwitjn<j kładce, traci w końcu r6wnowa9g i pada w yrzpaść. 

Uyadek taki skończ!Jł6!J sig d(a nie90 Jata(nie, gd!jb!J nie yomocna dłoń towarz!1szącego mu (a niewi

docznego d(ań) brata. Lekcja ta, komentowana yodczas obrządku (ożowe90 yrzez brata M6wcg, jest 

r6wnie CZ!Jtefna jak ta, kt6rtj udzie(a Sarastro: na y!}tanie, CZ!J młod!J książgyodoła yr66om, oc[powiada: 

„on jest wigctj niż ksigciem - on jest czfowiekiem". 

Osobie sz{acfietnego Tam ina yrzeciwstawiona została yostać yełnego Ż!Jcia, dobrodusznego, afe i yros

tackiego Ptpagena. S!j"!J'at!JCZn!J wesołek nie dba o W!JŻSze, ducfiowe wartości: kayłański zam!Jsł, ab!J 

yoddać go obrzgdowi wttUemniczenia na r6wni z Taminem, W!Jdaje sig nam wrgcz niedorzeczn!J. Nie 
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u(ega yrzecież wą~6wości, że materia(na, ciefesna i .JJrefańska" strona Ż!Jcia, S!Jmbo6zowana yrzez 

Paya9ena, ma sw<!je uroki .. . 

Pełna niedoyowiedzeń i dwuznaczności oyowieść o inicjacji Tamina yrz!1wodzi na m!Jś( bądź to yozornie 

btUkowe, y6źne utwor!1 Szekpira - „C!jm6e6na", „Oyowieść zimową" i „Burz{'***, bądź to nieco y6ź

nitjszą od mozartowski<] oyer!1, niezw!Jklą oyowieść o inicjacji A!Jonsa van Wordena z „Rgkoyisu 

zna(ezionego w Saragossie" Jana Potockiego. Podobieństwo Jabu(arnego scfiematu oyer!1 i yowieści jest 

mitjscami uderzające: w obu W!1f'adkacfi bofiaterowie zosttUąyoddani yr6bom; w t<j 9rze stawkąjest 
władza, władza monarsza, abso(utna i rozciągająca sig na cafy świat. ~os66 sukce~i, yozornie 

dziwaczn!1 i skomy6kowan!1, w obu utworacfi ustanowion!1 zostaje yrzez tajemnicze90 ktpłana, reż!Jsera 

i zarazem mistrza całtj ceremonii. Oc[powiednikiem Sarastra z „Czarodzi<jskie90 jfetu"jest w yowieści 

Potockiego sztjk Gomefez6w, jakt!JCZn!J władca trzecfi widkicfi krg96w cywi6zac!Jjn!Jcfi: judaizmu, 

cfirześcijaństwa i is(amu****. 



Wo(nomu(arski cliarakter .:J1ierwsz9yrawaziw9 oyer!J" - jak okreś(i{ „Czaroazi9skij(et" Beetlioven -
aostrzeżon!J został Garazo wcześnie. W 1794 roku, Luawig von Batzko na łamacli „Journa( aes Luxus 

una aer Moaen" interyretował arc!Jazieło Mozarta w aucliu „sztuki kr6(ewski9"jako W!JraZ wa(ki yo

migaz!J Światłem i Ciemnościami. Czasoyismo austriackie/i wofnomu(arz!J. „Wiener Journa(jiir Fre!J

maurer" yisało o anafogiacli yomigaz!J misteriami eg!_pskimi i wo(nomu(arskimi, a W!Jkształcona 

yu6flczność nie mogła nie k<?jarz!Jć zawart!JCH tu oyis6w z akcjq „Czaroazi9skiego j(etu ". W oyinii widu 

wp6łczesn!Jcli fl6retto oyer!J G!Jło rodzajem „oyowieści z kruczem "; yostać Sarastra iaent!Jfikować 

na(eżało z aucliow!Jm yrz!Jw6acq austriackie/i wo(nomu(arz!J. zmarł!Jm właśnie w 1791 roku Garonem 

Ignazem von Bornem, oso6q szczeg6(nie yoaziwianqyrzez Grata Mozarta. Wskaz!Jwano na związek 

gł6wnego mOt!JWU Uwertur!} z S!Jm6o(ikqyrac!1 wo(nomu(arskiego młotka naa„surOW!Jm kamieniem" 

- uyostaciawiajqc!Jm tu yraą naa sam!Jm so6q, naa własnq nieaoskonałościq. R6wnież wszeclio6ecna 

W mUZ!JCe flcz6a TRZY miała6!Jyrowaazić wyrost Jo wo(nomu(arskicfiy<?jgć i S!Jm6ofl. Takq interyretacjg 

yroyonował sam Scliikaneaer - jak W!Jnika z zacliowanego szt!Jcliu yrzeastawiajqcego yierwszq 

inscenizacjg oyer!J. Dziewigtnastowieczne yr<?jekt!J scenogrefii czgsto też nawqZ!JWał!J ao „sztuki kr6-

(ewski9"· Barazi9 a(uz!:Jjnie CZ!Jnił to w aekoracjacli ara oyer!J w Berflnie W!J6itn!1 arcliitekt Kar( Fried

ricli Scliinke(. dosłownie - yrzeastawiajqc Sarastra i Tam ina w wo(nomu(arskiclijartuszkacli i z młot

kami w rgku - romant!JCZn!J ma(arz i komyoz!Jtor Peter L!Jser. 

Prz!1J1isy 
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C~r~°JZi9skL 
{e'tw Teatrze Widkim w Poznaniu 

Krystyna Pakufska (Krófowa Nocy), Bożena Karłowska (Pamina) 

Czarodzi9ski jfrt 
18 czerwca 1967 

Kierownictwo mUZ!:fCZne 

ROBERT SATANOWSKI 

ReŻ!:fseria 

KURT PSCHERER 

Scenogrefia 

ANDRZEJ MAJEWSKI 

Henr!:f k Łukaszek (Sarastro, 
Kaznodzitja), Marian Kouba 
(Tarnino), Piotr Liszkowski, 

Wład!:fsław Nowicki (Kayła-
ni), Kr!:fSt!:fna Pakufska (Kró
fowa Noc!:f), Bożena Karłow

ska (Pamina), Wanda Jakubowska (I Dama), Stefania Benk (II Dama), Irena Winiarska (III Dama), 

Jan Czeka!:! (Ptpageno), Zdzisława Donat (Ptpagena), Ado!f Ćwieczkowski (Monostatos), Józef Przqda, 
Roman Wasi(ewski (R!:fcerze), Józef Katin (Niewo(nik). 

Zaczarowan!/Jfet - 7 czerwca 1986 

Scena zepołowa, 
od (ewtj 

Andrztj Ogórkiewicz 
(Ptpageno) i Joanna 
Kozłowska (Tarnina), 

w środku 
KrZ!:fSZtef Kforek (Sarastro) 

Kierownictwo muZ!fCZne 

WOJCIECH MICHNIEWSKI 

Reż!:Jseria 

JANUSZ NYCZAK 

Scenogrefia Rucfr sceniczn!:f 

MICHAŁ KOWARSKI EMIL WESOŁOWSKI 

Marian Ke1CZ!:Jński (Sarastro), Tomasz Zagórski (Tarnino), Piotr Liszkowski (Kaznodzitja), Lecfr 
A(gusiewicz, Jerz!:f Sza(at!:f (Kayłani), Jo(anta WroŻ!:fna (Krófowa Noc!:f), Joanna Kozłowska (Pamina), 
Barbara Kubiak (I Dama), E(żbieta Ardam (II Dama), Urszu{a Jankowiak (III Dama), Marcin 
Bednarek (Payageno), Danuta Trudnowska (Payagena), Jan Czeka!:! (Monostatos) , Micfrał Marzec, 

Wiesław Bednarek (R!:fcerze). 



DyrefCtor naczdny Sfawomir Pietras 
I Zastt;pca dyrefCtora naczdnego Jerzy Piotrowicz 
Gf6wna Ksii:gowa Barbara KuśnierefC 
DyrefCtor ch6ru f o(anta Dota-KomorowsfCa 
DyrefCtor ba(etu Li(iana KowafsfCa 
DyrefCtor orfCiestry Antoni Gref 
KierownilC (iteracfCi Katarzyna LiszfCowsfCa 
Organizalja yracy artystyczntj Maria Krystyna R6żańsfCa 
KierowniK Biura Obsfugi Widz6w Andrztj FrqcfCowialC 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Przygotowanie sonst6w Wanda Marzec, Barbara Odwrot, otga LemfCo, Czesfaw łynsza, RCUmund NowicKi 

InJJiljenci Danuta KaźmiersfCa, Ryszard Dłużewicz, Janusz TemniclCi 
Seffrrzy Korne(ia Kemya, Wadlm Zorin 
Archiwum Tadeusz BoniecfCi 
KierowniK statyst6w Ryszard Dfużewicz 
KierownilC techniczny JacefC Wenze( 
KierowniK yrodufClji Zbigniew łafComy 
Pracownia scenogreficzna Czesfaw PietrzafC 

Kierownicyyracowni 
Gł6wny oświet(eniowiec MarefC Rydlan 
Scena Dariusz MichafslCi 
DefCoratornia Konrad NowiclCi 
PerufCarnia Ewa Niedźwiedź 
Garderobiane Ewa Wawer 
RefCwizytornia Władysław Hoedt 
Ma(arnia Piotr łufCaszewsfCi 
Pracownia ICrawiecfCa damsfCa Anna NowafC 
Pracownia ICrawiecfCa mi:sfCa Grażyna Tumid'U 
ModystfCa E(żbieta BogusfawsfCa 
Pracownia obuwnicza Kazimierz MifCołCUczafC 
Ś(usarnia Roman DerucfCi 
Stofornia MareK KwiatfCowslCi 

Oyracowanie yrogramu Katarzyna LiszfCowsfCa 
PrcvefCt greficzny Studio Promolji 

W yrogramie wylCorzystano yrcvefCt scenogrefii Andrztja MCUewsfCiego zyoznańslCitj rea(izalji '!Pery w 1967 rofCu. 

SKŁADAMY SPECJALNE PODZIĘKOWANIE PANU ANDRZEJOWI KARPOWICZOWI - KUSTOSZOWI PRACOWNI 

ZBIORÓW MASOŃSKICH BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU - ZA POMOC W UZYSKANIU MA

TERIAŁÓW DO NINIEJSZEGO WYDAWNICTWA. 




