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Przeciwieństwa i podwojenia 
w Czarodziejskim flecie

Schikaneder sklecił „farsę nie do wiary”, nie podejrzewając zapewne, jak licznych, 
uczonych analiz stanie się ona przedmiotem... Najgłębsze z nich tyczą, rzecz prosta, 
masońskich treści dzieła, które niektórzy autorzy drążyli aż do przesady. (...) Nie 
ma zresztą potrzeby bronić zajadle libretta kulawego i kiepsko napisanego, skoro 
(...) zawierało ono w sobie dość fascynujących treści, by obudzić wyobraźnię Mo-
zarta i wydać na świat przedmiot iście... czarodziejski. Darujmy też sobie zawiesi-
stą symbolikę, „Flet” przebiera bowiem w bajkowy strój klasyczną „szkołę uczuć”, 
dzieje powolnego dojrzewania i wyboru drogi, wzbogacone oświeceniowym snem 
o potędze rozumu, o wtajemniczeniu i idealnym społeczeństwie, o harmonijnym 
ludzkim porządku1.

Trudno – przynajmniej w ogólnych zarysach – odmówić słuszności 
zacytowanej diagnozie Piotra Kamińskiego. Rozpatrywany na pozio-
mie libretta Czarodziejski fl et jawi się jako utwór zadziwiająco niespójny, 
toteż nic dziwnego, że komentatorzy, zwłaszcza współcześni, przywy-
kli przypisywać moc „ocalającą” to dzieło muzyce Mozarta. Wydaje się 
zresztą, że to właśnie szczególnie złożone i wielowątkowe libretta były 
najlepszą inspiracją dla inwencji tego kompozytora. Jak w przypadku 
Wesela Figara, gdzie morderczą wręcz zawiłość tekstu Lorenza da Ponte 
wykorzystał Mozart jako okazję do zademonstrowania swojego zmysłu 
dramaturgicznego w zestawie genialnych ansambli, tak i w Czarodziej-
skim fl ecie jego muzyka ogarnia bez trudu eklektyczną poetykę libretta 
i organizuje sugestywną konstrukcję słowno-muzyczną. Organizuje 
jednak w sposób odmienny niż w poprzednich operach – bowiem gdy-
by rozpatrywać Czarodziejski fl et jedynie na poziomie muzycznym, bez 

1 P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera, Kraków 2008, t. 1, s. 1053–1054.
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trudu można zauważyć, że jest to pod względem konsekwencji styli-
stycznej najmniej zwarte z dzieł Mozarta. Kamiński nie bez racji pi-
sał wręcz o właściwej tej operze pstrokaciźnie muzycznych stylów2, zaś 
Alfred Einstein konstatował z niejakim osłupieniem, że mieszanie się 
i stapianie najbardziej heterogenicznych elementów jest w „Czarodziejskim 
fl ecie” wręcz niewiarygodne3. 

W porównaniu do poprzednich swoich oper Mozart czyni niewiele, 
by za pomocą środków muzycznych uspójnić to dzieło i uporządkować 
je fabularnie. Być może powodem tego jest singspielowy charakter Cza-
rodziejskiego fl etu; w każdym razie kompozytor lekceważy stylistyczne 
decorum i zasadniczo rezygnuje z możliwości dramaturgicznych, jakie 
dają ansamble4. Co więcej, w pierwszych scenach narzuca bardzo szyb-
kie tempo rozwoju akcji, które sprzyja przyciągnięciu uwagi odbiorcy, 
ale może również go oszałamiać. Zu Hilfe! zu Hilfe! sonst bin ich verloren! 
(Na pomoc! Na pomoc, lub zginę!)5 – to niewątpliwie jedno z najbar-

2 Ibidem.
3 A. Einstein, Mozart – człowiek i dzieło, przeł. A. Rieger, Kraków 1983, s. 500. Warto 
dodać, że Einstein widział słabość libretta jedynie w tym, że napisane jest językiem za-
wierającym wiele zwrotów infantylnych, niezręcznych, pospolitych, podkreślał jednak, że 
z punktu widzenia dramaturgii praca Schikanedera jest mistrzowska (ibidem). 
Uznając tekst Schikanedera za niekoherentny, niektórzy komentatorzy widzieli przy-
czynę tego w pospiesznych retuszach, jakich miał dokonać w trakcie pracy nad operą 
Schikaneder, chcąc uniknąć niefortunnego podobieństwa do singspielu Wenzela Mül-
lera, który dosłownie tuż przed premierą Czarodziejskiego fl etu również wystawił swoją 
wersję opowiadania Lulu oder die Zauberfl öte; istotna w tych rozważaniach była rów-
nież kwestia autorstwa tekstu, który, według niektórych świadectw, miał powstawać 
we współpracy z K. Gieseke. Kwestia trybu pracy nad librettem, nadal budząca wiele 
wątpliwości, stanowi jednak osobny, wymagający szerszych rozważań problem, który 
tu jedynie sygnalizuję.
4 Wiedząc, że utwór wykonywać będą nie profesjonalni śpiewacy, lecz śpiewający akto-
rzy, Mozart obniżył stopień trudności wykonawczych, czyniąc wyjątek jedynie dla partii 
Królowej Nocy, śpiewanej przez Josephę Hofer, swoją szwagierkę, której możliwości wo-
kalne znał (na temat uwarunkowań powstania dzieła zob. m.in. H. Halbreich, Commen-
taire musical: les formes et les styles, „Avant-Scène Opéra” 2000, nr 196, s. 17–18). Z tego 
względu również trudno wyciągać daleko idące wnioski np. z dystrybucji głosów – i tak, 
na przykład, wiedząc o niechęci Mozarta do tenorów, można by fakt, że Papageno śpie-
wa barytonem, interpretować jako element muzycznego dowartościowania tej postaci, 
gdyby nie to, że rolę tę od początku zarezerwował dla siebie Schikaneder, a więc partia 
ta pisana była de facto na jego głos.
5 Cyt. za: W.A. Mozart, Die Zauberfl öte, KV 620, Herausgegeben von G. Gruber, A. Orel, 
Vorwort von G. Gruber, Urtext der Neuen Mozart-Ausgabe, Bärenreiter Kassel, 2006, 
s. 40–41; wszystkie następne cytaty z libretta podaję na podstawie tej edycji, w tłuma-
czeniu własnym.



~  439  ~

Przeciwieństwa i podwojenia w Czarodziejskim flecie

dziej efektownych otwarć w historii opery. Widz od pierwszych taktów 
zostaje wrzucony w sam środek dramatycznej akcji, po podniesieniu 
kurtyny jest świadkiem ucieczki i haniebnego omdlenia Tamina oraz 
błyskawicznej potyczki z wężem; kilka chwil później znajduje się w cen-
trum bardzo kobiecych dyskusji Trzech Dam i tak naprawdę ma szansę 
oprzytomnieć dopiero przy uroczej, tonizującej arii Papagena, a w pełni 
odetchnąć przy zachwytach Tamina nad portretem Paminy. Podobnie 
jak Tamino zagubiony w lesie, widz daje się porwać prądowi nieoczeki-
wanych, niezwykłych zdarzeń i – tak jak książę – dopiero po pewnym 
czasie zaczyna orientować się w rzeczywistości, w którą się zabłąkał.

Zagubienie w lesie tradycyjnie jest pierwszym etapem opowieści ini-
cjacyjnych6. Żeby móc odnaleźć nową rzeczywistość, inicjowany musi 
najpierw porzucić tę starą, co często dzieje się w sposób nieoczekiwa-
ny; zazwyczaj delikwent zostaje postawiony wobec nowego wyzwania 
w sposób dość bezwzględny. Tamino, jak o tym świadczy omdlenie, nie 
jest najlepiej przygotowany do takiej próby; początkowo można wątpić 
w ogóle, czy jest on poważnym bohaterem, skoro zamiast rozprawić się 
z wężem, mdleje i ostatecznie zawdzięcza ocalenie kobiecym rękom. 
Równie brutalnie – choć bardziej typowo – rozpoczyna się proces ini-
cjacji dla Paminy, porwanej przez Sarastra. 

W tym momencie pojawia się ślad mitu, patronującego tej konferen-
cji – porwania w inną rzeczywistość. Twierdzenie, że los Paminy stano-
wi literacką wersję opowieści o Persefonie byłoby oczywiście grubą nad-
interpretacją7, zwłaszcza jeśli się uwzględni głównie fabularne źródła 
libretta, warto jednak zaznaczyć, że w tym wątku Czarodziejskiego fl e-
tu pojawiają się charakterystyczne dla historii Persefony mitemy – akt 
porwania, rozpacz matki, współdziałanie ojca Paminy z „porywaczem”. 
Różnic jest jednak więcej niż podobieństw, a zasadniczą – przynajmniej 

6 Na inicjacyjny charakter Czarodziejskiego fl etu zwracali uwagę niemal wszyscy komen-
tatorzy, wiążąc go zazwyczaj z wątkami wolnomularskimi; nieco inną optykę zapropo-
nował M. Brion, widząc walor inicjacyjny przede wszystkim w baśniowym charakterze 
fabuły, realizującej, jego zdaniem, poetykę niemieckiego Märchen, charakteryzowanego 
przez francuskiego badacza jako récit féerique, plein d’aventures extraordinaires, mais en 
même temps chargé d’une haute leçon, d’une valeur initiatique (M. Brion, Mozart, Perrin, 
Paris 1982, s. 350).
7 Chociaż np. M. Brion skłonny jest tu widzieć bezpośrednie odwołanie do mitu; uważa 
jednak, iż stanowił on inspirację domniemanej „pierwszej wersji” Czarodziejskiego fl etu, 
w której to Królowa miała być postacią pozytywną, a Sarastro – czarnym charakterem 
(Mozart, s. 365). 
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na pierwszy rzut oka – jest ta, że Pamina zostaje porwana ku słońcu, 
podczas gdy Persefona schodzi w krainę cieni. Symbolika ciemności 
i światła zostaje więc w operze odwrócona, ale mimo to logika duali-
stycznej wizji rzeczywistości jest zgodna z logiką mitu. Pamina idzie 
bowiem ku światłu symbolizującemu wiedzę, wtajemniczenie; także 
Persefona poznaje tajemnicę, tyle że ukrytą w świecie umarłych, a nie 
w blasku słońca. I tu dochodzimy – nieuchronnie – do wątku wtajem-
niczenia, dla którego inspiracją były niewątpliwie rytuały masońskie.

Nie czas tu na wskrzeszanie debaty na temat natury i znaczenia 
wolnomularskich elementów w Czarodziejskim fl ecie8 – ale nawet jeśli 
odrzucimy próby szczegółowej egzegezy w tym duchu, ideą niewątpli-
wie łączącą „sztukę królewską” z opowieścią Schikanedera i Mozarta 
jest idea integracji ze wspólnotą dążącą do doskonałości. Charaktery-
styczne jest jednak to, że „najniebezpieczniejszej” próbie ognia i wody 
nie poświęcają Schikaneder i Mozart zbyt wiele miejsca, jako że na tym 
etapie rozwoju fabuły widz może mieć już pewność, że Pamina i Tami-
no przejdą ryt pomyślnie; prawdziwe próby nastąpiły wcześniej, kiedy 
oboje musieli odnaleźć drogę w gąszczu wieloznacznych sytuacji i kiedy 
nastąpiła weryfi kacja przyświecających im pierwotnie ideałów. Wydaje 
się więc, że zasadniczy – i uniwersalny – sens dzieła konstytuują nie 
rekwizyty wolnomularskie, a przebieg fabularny.

W tej perspektywie można wyróżnić dwa główne etapy wtajemni-
czenia, które rozgrywają się na oczach widza. Pierwszym z nich jest 
wyzwolenie się spod władzy Królowej Nocy, drugim zaś – wyzwolenie 
się spod władzy miłosnych emocji. 

Królowa Nocy to jedna z najbardziej fascynujących bohaterek w ca-
łej literaturze operowej. Dwie wirtuozowskie arie, które wykonuje, wy-
starczyłyby, żeby stworzyć muzyczną legendę tej roli; do tego jednak 
dołączyć należy niejednoznaczny charakter jej działań. Problemy z od-
czytaniem tej postaci wynikają przede wszystkim stąd, że w ekspozy-
cji prezentuje się nam ona jako pełna godności pokrzywdzona matka, 

8 Głównym opracowaniem tego problemu dostępnym w języku polskim jest nadal książ-
ka G. Wagnera Brat Mozart, przeł. J. Korpanty, wstęp T. Cegielski, Gdynia 2001; z prac 
zagranicznych na ten temat warto, jak sądzę, wymienić zwłaszcza dwie: J. Chailley, La 
Flûte enchantée, opéra maçonnique, editions d’Aujourd’hui, Paris 1975, oraz D.J. Buch, 
Die Zauberfl öte, Masonic Opera, and Other Fairy Tales, „Acta Musicologica” 2004, nr 76. 
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a tym samym zdobywa instynktowną sympatię widza. Co więcej, wy-
syłając Tamina na poszukiwanie Paminy i obiecując mu jej rękę, Kró-
lowa Nocy wyposaża go w czarodziejski fl et o magicznej, ale niewąt-
pliwie pozytywnej mocy, zapewnia mu towarzystwo Papagena, który 
także otrzymuje czarodziejski instrument, jak również opiekę trzech 
chłopców, którzy rzeczywiście okazują się opatrznościowi. Zadziwia-
jąca w tym kontekście może wydawać się niesłychanie szybka zdrada 
Tamina – zadziwiająca, dopóki nie poznamy prawdziwego oblicza Kró-
lowej Nocy. Ta niepocieszona (w pierwszej arii) matka przedostaje się 
bowiem wreszcie do uwięzionej córki – ale nie po to, aby ją uwolnić, ale 
aby zlecić jej morderstwo Sarastra. Dowiadujemy się wówczas, że oj-
ciec Paminy również należał do wtajemniczonych stronników Sarastra 
i dobrowolnie przekazał mu talizman pożądany przez Królową. Porwa-
nie dziewczyny w świetle tych informacji przestaje mieć cechy gwałtu, 
a wydaje się aktem ocalenia, zwłaszcza że Sarastro snuje w odniesie-
niu do niej plany identyczne jak Królowa, które nie są Paminie niemiłe, 
a mianowicie zamierza wydać ją za Tamina. Tymczasem Królowa wobec 
nieposłuszeństwa córki znajduje innego poplecznika – znienawidzone-
go przez Paminę Monostatosa – i podobnie jak wcześniej Taminowi 
obiecuje mu jej rękę w zamian za pomoc w walce z Sarastrem. Traktu-
je więc Paminę w wybitnie instrumentalny sposób. Mozart genialnie 
ukazuje ambiwalencję tej postaci przede wszystkim za pomocą jednego 
charakterystycznego dla niej środka wokalnego – koloratury. W pierw-
szej arii służy ona „uwiedzeniu” Tamina, ma na celu obudzenie w nim 
chęci ocalenia Paminy i towarzyszy obietnicy miłosnego szczęścia. 
W drugiej – jest narzędziem szantażu psychicznego, próbą zastrasze-
nia Paminy i skłonienia jej do popełnienia morderstwa. Wykorzystując, 
zgodnie zresztą z tradycyjnym językiem opery, skoki interwałowe oraz 
najwyższe dźwięki jako wyraz utraty panowania nad sobą, Mozart za 
pomocą akompaniamentu demaskuje ich radykalnie odmienny charak-
ter – w arii pierwszej entuzjastyczny, w drugiej – złowieszczy. 

Pierwsza z arii została poprzedzona efektowną introdukcją orkie-
strową, podkreślającą majestatyczność Królowej (allegro maestoso, me-
trum 4/4, B-dur); następujący po niej pełen pochlebstw recytatyw, słu-
żący ośmieleniu Tamina i obudzeniu w nim uczuć rycerskich, sugeruje 
również łagodność władczyni: O, zittre nicht, mein lieber Sohn, du bist 
unschuldig, weise, fromm; ein Jüngling so wie du, vermag am besten, das 
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tiefbetrübte Mutterherz zu trösten9; wreszcie następuje właściwa aria 
z cabalettą, o charakterze biafektowym – w pierwszej części (Zum Leiden 
bin ich ausgekoren), mówiącej o porwaniu córki, matka zachowuje zbo-
lałą godność, tempo jest powolne (andante, metrum 3/4, g-moll), gdyż 
Królowa nie traci panowania nad sobą, mimo że sugestywnie przedsta-
wia przyczyny swojego smutku. W części tej – szczególnie interesują-
cej w kontekście mitu Persefony ze względu na ukazaną w niej scenę 
porwania – na poziomie muzycznym została zastosowana podwójna 
reprezentacja – Królowa wyraża zarówno swoje uczucia i wrażenia, jak 
i ilustruje zachowanie córki, odtwarzając jej drżenie, rozpaczliwe próby 
uwolnienia, i „przytaczając” jej wołanie o pomoc, a czyni to, jak wykazy-
wał Jarosław Mianowski, z użyciem wyrazistych tradycyjnych muzycz-
nych fi gur afektywnych10. Mimo ogólnie elegijnego charakteru tej części 
udramatyczniona ilustracja porwania jest również miejscami nacecho-
wana silną emocjonalnością, która budzi empatię słuchającego11.

Cabaletta (Du wirst der Tochter Retter sein) ma charakter bardziej 
energiczny (allegro moderato, metrum 4/4, B-dur) oraz żywiołowy, 
czego wyrazem jest przede wszystkim czternastotaktowa koloratura 
podkreślająca pełne obietnic słowa dann (wówczas), dochodząca do wy-
sokiego F, służąca obudzeniu bohaterskiego ducha Tamina i ukazaniu 
radości czekającej na niego, jeśli uwolni Paminę.

W arii drugiej (Der Hölle Rache..., d-moll, potem paralelna F-dur) 
w obliczu utraty posłuszeństwa Paminy Królowa, przechodząc bezpo-
średnio od perswazji do awantury radykalnym Kein Wort! (ani słowa!), 
którym ucisza nieśmiałe wątpliwości Paminy, eksponuje wspanialszą 
jeszcze niż w arii pierwszej wirtuozerię wokalną (cztery razy wysokie 
F), która, mimo że uwodzi siłą emocji, jest przede wszystkim wstrząsa-
jąca; dominuje w tej arii jedno uczucie, gniew. 

9 W.A. Mozart, Die Zauberfl öte..., s. 82. O, nie drżyj, kochany synu; jesteś niewinny, mądry, 
pobożny; młodzieniec taki jak ty najlepiej może pocieszyć zbolałe serce matki.
10 J. Mianowski, Afekt w operach Mozarta i Rossiniego, Poznań 2004, s. 294.
11 W świetle wymowy drugiej arii Królowej owa emocjonalność jest niekiedy interpre-
towana jako przebłysk prawdziwej, demonicznej natury bohaterki – np. H. Halbreich 
uznaje afektywne opracowanie muzyczne słowa Bösewicht (nikczemnik) za moment, 
w którym Królowa na moment się „zdradza” (Commentaire musical..., s. 35–36); jednak 
wydaje się, że w logice muzycznej reprezentacji tej arii, służącej przede wszystkim ilu-
stracji zdarzeń, ten mocno nacechowany emocjonalnie zwrot jest zupełnie naturalny 
jako wyraz uzasadnionego (w obliczu porwania) oburzenia lub też ilustracji niegodziwo-
ści napastnika i pełni zasadniczo funkcję perswazyjną. 
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Wściekłość Królowej mogłaby – w kontekście nawiązania do mitu 
Persefony – nasuwać analogię między nią a Demeter, która pustoszy 
ziemię, by wymóc powrót Kory, gdyby nie to, że rozpacz Królowej Nocy 
jest w istocie rozpaczą z powodu utraty władzy nad córką. Demeter 
pragnie jedynie bliskości Kory i dlatego zadowala się dzieleniem z Ha-
desem jej obecności – Królowa Nocy pragnie władzy absolutnej, niepo-
dzielnej – i ponosi klęskę.

Emocjonalność reprezentowana przez Królową jest w Czarodziej-
skim fl ecie ściśle związana z frustracją, despotyzmem i pożądliwością 
– w różnych jej odmianach i wcieleniach. Dlatego zdobywa ona poplecz-
nika w postaci Monostatosa, pożądliwego i sadystycznego, aczkolwiek, 
podobnie jak sama Królowa, wzbudzającego również litość.

Królowa Nocy, którą interpretowano na różne sposoby, między 
innymi – by wymienić tylko niektóre koncepcje – mitografi cznie jako 
fi gurę lunarną, jako symbol Matki-Natury, Ignorancji lub Zabobonu, 
personifi kację Kościoła katolickiego, wcielenie duszy kobiecej, maskę 
Marii Teresy, matki króla Leopolda II, czy też nawet alegorię opery wło-
skiej, uniemożliwiającej rozwój operze niemieckiej12 – posiada jedną 
zdecydowaną dominantę charakterologiczną, która niezależnie od tych 
symbolicznych i alegorycznych odczytań pozostaje niezmienna i która 
czyni ją przeciwieństwem Sarastra – jest mianowicie wcieleniem inten-
sywnej emocjonalności13. Fundamentalny dla kompozycji całego dzieła 
kontrast prezentowanego przez Sarastra opanowania i gwałtowności 
Królowej widać najwyraźniej w scenach 18. i 20. aktu II, kiedy bezpo-
średnio po jej arii zemsty następuje tonizująca aria Kapłana (In diesen 
heil’gen Hallen). Podczas gdy partie Królowej Nocy, jak na to zwrócił 
uwagę między innymi Jarosław Mianowski, mają charakter silnie afek-
tywny, partie Sarastra są muzycznych fi gur afektowych zupełnie po-
zbawione14. Warto przy tym zaznaczyć, że jeśli chodzi o efektowność 
i wrażenie odbiorcze, partie Królowej górują bezsprzecznie nad wystą-
pieniami Sarastra, niewątpliwie przyczyniając się do uatrakcyjnienia 
tej postaci, co w porządku aksjologii operowej, w której jakości este-

12 Por. m.in. A. Einstein, Mozart, s. 501; J. Mianowski, Afekt w operach..., s. 294; J. Chail-
ley, La Flûte..., passim; D.J. Buch, Die Zauberfl öte..., s. 193–219; M. Brion, Mozart, s. 363.
13 Por. R.D. Golianek, Troisty kosmos. O świecie bohaterów „Czarodziejskiego fl etu” Mozar-
ta, w: idem, Zrozumieć operę, Łódź 2009, s. 59–63.
14 J. Mianowski, Afekt w operach..., s. 294.
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tyczne odgrywają niebagatelną rolę, może przekładać się na specyfi cz-
nie pozytywne – w sensie wyrazistości – jej waloryzowanie. 

Przechodzący inicjację bohaterowie, Tamino i Pamina, aby dojść do 
prawdy, muszą więc najpierw wyzwolić się spod wpływu emocji – spod 
wpływu Królowej Nocy, co dla Paminy niewątpliwie jest trudniejsze. 
Przechodząc ten etap, zachowują jednak ciągle jeszcze wiarę w realiza-
cję nadrzędnego celu, jakim jest dla nich połączenie i miłosne spełnie-
nie; jednak również ta motywacja zostanie – przynajmniej częściowo 
– w dalszym przebiegu akcji zakwestionowana, będą bowiem poddani 
próbie wzajemnego zaufania. Będący częścią obrzędów inicjacyjnych 
etap milczenia, który Tamino przechodzi zwycięsko, jest poważnym 
ryzykiem dla ich uczucia. Tamino, nie odpowiadając na rozpaczliwe 
wezwania Paminy, kładzie na szali nie tylko jej przywiązanie, ale naj-
dosłowniej jej życie; dziewczyna bliska jest samobójstwa i odzyskuje 
nadzieję wyłącznie dzięki interwencji trzech chłopców. 

Dalsze etapy inicjacji Tamino i Pamina przechodzą już razem – i już 
nie po to tylko, by się połączyć, ale żeby połączyć się z nim w sposób 
dojrzały i godny. Próba miłości stanowi więc ponowny krok na drodze 
do wyzwolenia spod władzy zaślepiającej emocjonalności, karmiącej się 
pozornymi bodźcami – takimi jak słowa lub ich brak – i do zbudowania 
związku miłosnego, który ma charakter pewny, oparty na głębokim, 
wewnętrznym przekonaniu.

Zasadniczym sensem inicjacji bohaterów są więc nie tyle poszcze-
gólne rytualne próby, co konieczność rozpoznania właściwej drogi 
i właściwych wartości w świecie pełnym ambiwalencji i mylnych ście-
żek. Komentatorzy, wskazujący liczne „niekonsekwencje” w konstruk-
cji świata przedstawionego opery, w istocie eksponują jej główny wa-
lor, decydujący o jej nośności – nieoczywistość. W klarownej binarnej 
konstrukcji, w której każdy rekwizyt miałby swoją jednoznaczną ak-
sjologiczną atrybucję – nie byłoby tajemnicy, nie byłoby więc też ko-
nieczności rozpoznania, poznania i przejścia inicjacyjnego. Królowa 
Nocy odsłania wprawdzie swoje demoniczne oblicze, a Sarastro oka-
zuje się wybawicielem, ale przedmioty takie jak czarodziejski fl et czy 
dzwoneczki zachowują poniekąd swoją funkcję narzędzi – nie należy 
ich wiązać ani z Królową Nocy, ani z Sarastrem, służą one bowiem każ-
demu, kto potrafi  się nimi posłużyć, a ich pozytywny charakter wyra-
ża się w tym jedynie, że pomagają neutralizować niebezpieczeństwa. 
Podobnie trzej chłopcy wysłani przez Królową Nocy z Taminem, aby 



~  445  ~

Przeciwieństwa i podwojenia w Czarodziejskim flecie

przewodniczyć mu w drodze do Sarastra, działają niejako na własną 
rękę, chroniąc tych, którzy potrzebują wsparcia. 

Nie poddaje się prostej wykładni aksjologicznej także wątek Papa-
gena. Jest on, co oczywiste, paralelny wobec wątku Tamina, ale rów-
nież – co mniej oczywiste – wobec wątku Paminy, zwłaszcza w scenie 
nieudanego samobójstwa. Jest nie tylko parodią wtajemniczenia prze-
żywanego przez oboje tych bohaterów w konwencji serio, ale i jego 
specyfi cznym wariantem – Papageno, mimo iż – jako Człowiek Natu-
ry15 – organicznie niezdolny do przeżycia inicjacji, osiąga jednak uprag-
niony cel – zdobywa swoją Papagenę. Warto zauważyć, że na poziomie 
samego libretta jest to typ parodiowany, dość trywialny: wesołek, sa-
mochwała, obżartuch, tchórzliwy i łatwowierny, którego horyzonty 
życiowe ograniczają się do nieustannego poszukiwania „kobietki albo 
dziewuszki” (Ein Mädchen oder Weibchen...). Jednak opracowanie mu-
zyczne tej postaci zdecydowanie zmienia i uszlachetnia jej charakter; 
należy ona niewątpliwie do najbardziej uroczych Mozartowskich ról.
Jako jedynemu w tym dziele został mu przypisany wyrazisty, cha-
rakterystyczny temat; można nawet zaryzykować stwierdzenie, że na 
poziomie muzycznym to wątek Papagena właśnie stanowi nić prze-
wodnią wśród rozmaitych stylów składających się na Czarodziejski fl et. 
Papageno jest postacią buff o i łatwo bawić się jego nieszczęściami, ale 
niejednokrotnie jego partie modulują w stronę nieoczekiwanej powagi. 
Jest on śmieszny, ale nie ośmieszany – jego muzyczna charakterysty-
ka jest dowcipna, ironiczna i złożona. Szczególnie charakterystyczna 
jest pod tym względem demonstracyjna próba samobójstwa ptaszni-
ka, który stracił nadzieję na odnalezienie Papageny. Scena ta zbudo-
wana jest na parabazie; widzowie potencjalnie posiadają możliwość 
odwiedzenia nieszczęśnika od rozpaczliwego kroku, jednak bufoński 
charakter jego wystąpienia powstrzymuje ich przed interwencją; kiedy 
Papageno widzi się opuszczonym przez „fałszywy świat” – a więc i wi-
dzów – pojawiają się akcenty dramatyczne: radosne, beztroskie G-dur, 
charakterystyczne dla ptasznika, moduluje w g-moll, żwawa, ruchliwa 
partia (allegro) przechodzi w quasi-elegijną frazę (andante), jest to „roz-
pacz błazna”, ale jednak rozpacz, element przełamujący częściowo kon-
wencję ludyczną. Zaraz potem jednak – podobnie jak to się stało nieco 

15 Zob. m.in. R.D. Golianek, Troisty kosmos..., s. 65–66; H. Halbreich, Commentaire mu-
sical..., s. 18.
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wcześniej w przypadku Paminy – interwencja trzech chłopców sprawia, 
że nad zniechęceniem zwycięża nadzieja. 

Bliskość i analogiczna budowa obu scen zaniechanego samobójstwa 
sprawia, że oświetlają się one wzajemnie i wzajemnie waloryzują – roz-
pacz Paminy, aczkolwiek muzycznie i fabularnie o wiele bardziej serio 
niż rozpacz Papagena, traci nieco ze swojej powagi, skoro przyczyna jej 
jest taka sama jak przyczyna rozpaczy błazna, a więc miłosne rozcza-
rowanie – jednocześnie po raz kolejny skompromitowana zostaje ślepa 
emocjonalność, prowadząca do podejmowania straceńczych decyzji. 
Papageno, przeżywający podobny dylemat jak wzruszająca, poważna 
bohaterka, przestaje być tylko wcieleniem parodii. Kończący scenę jego 
niedoszłego samobójstwa duet z Papageną – gdaczący, zabawny, ale 
i przesycony szczerą radością – jest nie mniej poruszający niż dekla-
racja odzyskanej wiary Paminy czy też kończący operę hymn Sarastra 
i kapłanów – choć utrzymany w innej konwencji. W wyniku uszlachet-
niającej charakterystyki muzycznej zastosowanej przez Mozarta przy-
ziemne czy nawet trywialne – na poziomie libretta – i kontrastujące 
z wzniosłymi pragnieniami Tamina ideały życiowe Papagena przestają 
stanowić jedynie kontrapunkt buff o dla przebiegu akcji właściwej i na-
bierają autonomicznego, niewątpliwie pozytywnego charakteru. Trud-
no o piękniejszy wyraz uczucia, niż następujący po pełnym zaskocze-
nia jąkaniu Papageny i Papagena fragment wyrażający marzenia pary 
ptaszników o „małych dzieciątkach” (G-dur, modulacja D-dur, opadają-
ca fraza, urocze ritardando).

Tak więc opracowanie muzyczne Mozarta bynajmniej nie czyni 
złożonego libretta jaśniejszym, ale wyraźnie służy wyeksponowaniu 
niejednoznaczności świata Czarodziejskiego fl etu, piętrząc na poziomie 
muzycznym komplikacje nawet tam, gdzie, jak w przypadku Papage-
na, w sferze tekstu Schikanedera sprawa była dość jasna. Kompozytor 
utrzymał jednak i zagwarantował dla eklektycznego konglomeratu nie-
oczywistych wartości wyraźne ramy opozycji binarnych, dzięki którym 
stworzona zostaje – mimo wszystko – klarowna wykładnia świata Cza-
rodziejskiego fl etu. Mistrzostwo jego twórców polega zaś – między in-
nymi – na tym, że organizując fabułę według tak prostej zasady, unik-
nęli wszelkiego schematyzmu, że w obrębie owej zasadniczej antytezy 
zbudowali kunsztowną konstrukcję ambiwalencji, wśród których może 
zgubić się nie tylko poszukujący oświecenia bohater, ale i widz. 


