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Porord
Min interessefor “Die Zauberflöte” går tilbage ti1 GermanskInstituts (OU) studietur ti1 Wien
i 1987,hvor jeg overvreredeenopforelseaf vaxket på Volkstheater. Interessenkom sidenhen
ti1 udtryk i en dansk udgivelseaf Albrecht Kochs libretto ti1 gymnasie-og universitetsbrug,
someksistereri JanE. JanssenlStefan
Polke: W. A. Mozart/E. Schilwzeder: Die ZuuberJ1öte.
Munksgaard, 1995. Det foreliggendeforskningsbidrager såledesden forelobige kulmination
af min beskreftigelsemedvaxket, som har vaxet forbundetmed en til tider mojsommelig landvindingi germanistikkensgrsenseområder
ti1 musik-, teater- og religionsvidenskaben.At landvindingen ti1 syvendeog sidst bar frugt er forst og fremmest betinget af et betragteligt antal
mennesker,som har vaxet ti1uundvzrlig inspiration og hjselp.
Jegtakker derfor adjunkt Bettina Kaliebe, adjunkt Gunvor Severinsen, lektor Johan Heje,
lektor Leif Mathiasen, tand. mag. Ida Vemmelund, tand. polit. Hans Jürgen Hansen, ph.d.
Flemming Finn Hansen (RUC), min ph.d.-vejleder prof. dr. Wolf Wucherpfennig og ikke
mindstmin forlovedeog mor til mit barn tand. mag. Lene Thodsen for korrekturhesningenog
de inspirerendesamtaler,der fnlgte med. Ligeledestilkommer den DanskeFrimurerordenden
storste tak for den konstruktive dialog og oploftende forskningsassistance.Det gmlder ikke
mindst for Ordensarkivets Overarkivar Harry Schmidt samt fhv. Overbibliotekar Hans
Edvard Christensen,somhar vaxet ti1 uundvsxlig hjmlp i kildebehandlingen.
Det er mit storstehåb, at undersogelsenmå fortige indsigten i et vaxk, somi de sidste200
år har begejstretpublikumsgeneration
efter publikumsgeneration verden over og som mermest
virker uopslidelig i dets fascinationskraft.Selvom verket har vaxet genstandfor en intensiv
forskning,må man alligevelundresig lidt over, at isax forskningen omkring vaerketsfolkelige
elementer,somb@rrelaterestil detselitekultnrelle aspekter,er forsomt. Og man må ligeledes
undre sig over, at werkets placering i den vestlige verdenscivilisationsprotesheller ikke er
blevetgennemforsket. Det er mit håb, at min undersogelsevi1 udlose en forogetforskningsmaessiginteressefor vaxket. Må afhandlingengore gavn, ligesom “Die Zauberflöte”.
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1. INDLEDNING
1. Frimureri

og folkelighed

1 1791 var Mozart alvorligt syg og svigtet af sin kejserlige bredgiver på det aristokratiske
Burgtheater, mens vennenog teatermandenSchikanederholdt skindet på mesensom leder
af det lavkomiske og folkelige Freihaustheateri Wieden, en forstad ti1Wien. Der fandt de
sammenfor at fremstilleen afde sterstesucceseri den tysksprogedeteaterhistorienogensinde
- “Die Zauberflöte”‘.Wolfgang Amadeus Mozarts og Emanuel Schikanedersliv var prsget
af to erfaringshorisonter.
På den ene side færdedesde blandt fyrster og konger, Mozart dog
mereend Schikaneder,og fejredetriumfer i Donaumonarkietstoneangivendeog “civiliserede”
kredse. Samtidig levedede i 1791 et liv i merkontakt med de nederstesamfundslagi Wiens
lavkulturelle, “uciviliserede” teatermiljoe?. Begge var de som frimurere optaget af
aplysningstidensidealer, som fandt gehor hos de velstillede logebr@drei Wien. Mozarts og
Schikaneders dobbelteksistenssom frimurere, der stod i tsetkontakt med de herskende
samfundslag,og deresfærdeni denfolkeligeteatersubkultur afspejles grundlzggende i “Die
Zauberfiöte”, hvor det frimureriske, elitekulturelle symboluniversstår side om side med det
lavkomiske og eventyragtige fra det wieneriskefolketeater 3.Men hvordan forholder forskningen sig ti1 dette udsagn?
En stor del af Mozartforskningen tolker “Die Zauberflöte” udeltiende som et fiimurerisk værk4,eller udelukkende idealistisk uden n=vnevsxdigt at fokusere på vaxkets
placeringi Wienslavkulturelleteaterkultur,somvar karakteriseretved masseproduceretteaterkunst. Recipientemehar svart ved at se geniet Mozart omgivet af publikumsh@m,folkelige
skuespillereog affektbetonetunderholdning, som oftest såsforbundet med forstadsteatrene
i Wien på Mozarts og Schiianers tid’. Recipienteme har også svaxt ved at få 0je på de folkelige Zauberstück-traditioner i “Die Zauberflöte”. Men hvad er så “Das Wiener
l”Die Zauberflöte”toppa i stort setalle opf@relsesstatistikkeker
i det 20. århundredeindenfor kategorien
“musikteater”.SeNikolausDiiregger:Die Zauberflörein Kritik und Lirera~ur.Innsbruck,1990.S. 1.
2Wiensfolketeatreudgjordei en paiode fia ca. 1720 ti1 1848falkelige offentlighedsformer.Publikum
metbestodaf det mandengangkaldte“folket”: håndvierkere,tjenestefolk,soldater,krzmmereog andre.Sml.Otto
Rommel:Die Alf-Wiener Volkskomödie. Wien, 1952.S. 19.Folkekulturenvar ikke en del af elitekulturens
offentlighedsfcrmer.Se JiirgenHabermas:Stnckturwandelder &fentlichkeit. Neuwied, 1987.Ss.91-93.
3Mozartforskeren
Otto Rommeler en af deforskere,somplacerarwrket i rzekkenaf falkelige
syngespil,som han kalderfor “Die Alt-Wiener Volkskomödie”.Dissesyngespil,som bla. ståri gzld ti1det
jesuitiskemaskinteater, blev dyrketpå byensforstadsteatreomkring 1720-1848.Han indr@nmerdog, at det frimuretiskelag i ‘Die Zaubaflöte” spiller en ligesåvigtig rolie i wrket. Se Rommel,1952.S. 512.
Kurr.

‘Et af de mestfremtrzdendebidragi denneuaditionsxkke er PaulNettl: ~%zart und die königliche
Berlin, 1932.

%ml. Leo BaletlE.Gerhard:Die Verbiirgerlichung der deutschen Kunst, Literutur und Musik im 18.
Jahrhmdert. FmnkfuWMain,Berlin, Wien. 1973.Ss.27-28.
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Zaubersttick”?
Det er en syngespilsgenre,som er en del af den gamle wieneriskefolkekomedie. Genren
udmaxker sig ved sit eventyragtigeunivers, modreformatoriske symbolerog teaterteknik6.
Ligeledeshorer en folkelig klovnefigur a la Papageno’med ti1 Zaubersttick-genren,som forst
og fremmestskulle underholdedet folkelige publikum. For den udenforståendekan det vaxe
vanskeligtat få oje på det frimureriskei “Die Zauberflöte”. De frimureriske optagelsesprove?,
symboler og ovrige referenter er nemhg gemt godt vzk under et tykt lag folketeater, hvor
det eventyragtige og lavkomiske står i fokus. Såledeshersker den frimureragtige Sarastro
over et eventyrrigemedeksotiskepraestersomundersåtter,hvilket hyppigt forekom i de kendte tryflesyngespil.
For datidensfrimurere, som ogsåfandtes i et mindretal på Schikanedersteater’, var der
dog ikke nogentvivl om, at Sarastroog hansprsesteskabvar af frimurerisk observans”. Ti1
denne knyttedes nemlig frimureriske optagelsesprover, frimurerisk tal- og farvesymbolik,
mysteriekult og aplysningstidensfrimureriske idealer. Lzeserenmå sporge sig selv, hvorfor
disseelementerligger skjult og begravetunder et folketeaterlag?Svaretpå dette sporgsmål
lirides i datidensteatercensur,somforhindrede,at det tiirnureriskekunne stå åbent frem. Dertil kommer den kendsgeming,at Freihaustheaterforst og fremmestvar en folkelig offentlighedsform, som skulle underholdepublikum med morskab.
Alt i alt handler “Die Zauberflöte” således forst og fremmest om noget folkeligt og noget
frimurerisk.Og onskermanat få en dybereforståelsefor vaerketsbzrende konstruktioner, må
det folkelige aspekt omkring vsxkets Zaubersttick-traditioner” derfor vejes op mod det
frimureriske,det humanitaxe.Kun dervedopnåsen helhedsforståelse
af vaxket. Afbandlingens
hovedteseer således,at vaxkets overordnede, baxende struktur er dualistisk, og bestar
affolkelige og elitekulturelleelementer.Men hvordanvil afhandhngensåbevisedennepåstand?
Afhandlingenforseger at synliggare og derved bevise tesen ved at stille det folkelige lag
i Zaubersttick-traditionen
overfor det frimureriskesymbokmivers.Ti1 tesenhorer, at afhandEngen definerer det falkeligeog det frimurerisk-elitekulturelle i “Die Zauberflöte” som pr%
‘Med henblikpådenmodreformatoriske
uadition se RichardAlewyn: Dus gr&
München,1959.Ss.70-71.

Welttheater. 2. opl.

‘FigurenehedderHanswust, Kasperl,Papagenoosv.og havdefmst og fremmesten psykologisk
ventilfunktion.Se Hein, 1978.S. 70.
*Et udmzerketbidragpå danskomkringdetfrimureriskei “Die Zauberllöte.”fereliggeri Erik A
NielsenU0rgen1.Jensen:Tryll@@jfee~.
Frederiksberg,1991.
%olkmar Braunbehrens
undersflgelser
visa, at denkendteWienerloge“Zur gekröntenHoffnung” optog
deleafdet laverebqerskab i slutningenaf 178O’eme,
somogsåfandtesblandtpublikummet på Freihaustheater.
Se narnere hosVolkrnarBraunbehrens:
Mozart in Wien. München,1989.S. 268. SedokumentV i appendixII.
l”Sml. Heinz Schuler:Mozart und die Freimaurerei. Wilhelmshaven,1992.S. 62.

l1De lavkomiske,eventyrligesyngespilmeddenmodreformato~ske
symbolik08 teaterteknik,derfandtes
på Wiensfolketeatre,hari tidensI#b fået mangebetegnelser:“Märchenoper”,“Zanberstiick”, “Zauberspiel” osv.
SeJiirgenHein: Das Wiener Volkstheater. DamstadS 1978.S. 12.
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rmert civilisatoriske storrelser,der i hoj grad afspejler civilisationsprocesseni den vestlige
verdenomkring Mozarts og Schikanederslevetid. Elitekulturen, som på Mozarts levetid bestod afborgerlige og aristokratiske samfundslag,der frekventerede logeme, cafeeme,hofteatret, lazseselskabemer2
osv. udmserkedesig overfor folket ved en storre affektkotmol, som
var påkrsevetaf magtfunktioneme.1 kalvandet på etableringenaf faste magtmonopolersom fx
kongeriger,fyrstedommerog kabstzder,der beskyttede samfundsborgememod fysiske overgreb, steg kravet om at kontrollere de menneskeligeaffekter. Frygten for at blive overfaldet
af kendteog ukendtemagter blev erstattetmed kravet om at opbyggekultur i fredelig sameksistens,som kraevedestorre affektkormol.
Affektkontrollen, “det indre politi”, viser sig b1.a.i måden at tale på, påkhedningen,
kunstnerisksmagog rationel tamkning’3og tinder i “Die Zauberflöte” sit fikspunkt omkring
Sarastroriget,mensdet folkeligeog “uciviliserede”,dvs. mindreaffektkontrollerende,prims%
foreliggerhos Papagenofiguren,
underhoklningseffektemeog Nattens Dronning. Sporgsmålet
er om Mozart og Schikanederlagde sig stringent fast på den ene af dualismenscivilisatoriske
parter: opdragelse,affektkontro1ellerundvigelseni det falkeligt underholdendeog esoteriske?
Hvad har mest vserdi i “Die Zauberflöte”? Papagenoog denneslystige pige- og zdeverden
eller Sarastrosgravalvorlige afsagnsrige?
Det er amandlingenspåstand, at kunstneme ikke stringent vmlger side. På den ene sideer
“Die Zauberflöte” moderneog rationel, hvorimod vserketpå den andenside undviger i det
eventyragtige,eksotiskeog esoteriske.Publikum må frit vselgefra hyldeme, hvilket forklarer
noget afva~kets enormesuccesgennemtideme. Når det folkelige og det frimureriske i “Die
Zauberflöte”,dualismen,ifolge amandlingenprimmrt er en historisk storrelse,såmå heseren
studseover den kendsgeming,at verket gennemtideme bliver ved med at tryllebinde publikum verden over.
1 forlamgelseaf dette successporgsmålrummer det foreliggende forskningsbidragden påstand, at der bagom dualismenog det civilisatoriske eksisterer et mytisk, dybdepsykologisk
lag, hvismermesttidlosefascinationskrafthar gjort verket resistentoverfor kritikken. Civilisationen i den vestligeverdenhar i lobet af de sidstetohundredeår forandret sig voldsomt, mens
“Die Zauberflöte” bliver ved med at udove en enorm fascinationskraft på publikumsgenerationer.Afhandlingenvil derfor give et bud på, hvordan det frimureriske og det folkelige “taler sammet?, forenesmedhitranden, som dybdepsykologiskestorrelser, hvilket kunne
forklare vserketsenormesucces- også 200 år efter Mozarts dod. Meget tyder på, at der bag
den overordnede,dualistiskestrukturfindesarketypiske,mytisk-psykologiske elementer,som
tiltaler allemenneskerr4.1 den anledningforekommer det mig at vaereindlysendeat hese“Die

%nl. Habermas,1987.S. 37.
%e NorbertElias: iiberden ProzeJ der Zivilisation. Bd. 1. SuhrkampTaschenbuch.
Frankfurtam
Main, 1997.Ss. 62-64.
14En =mndigog fyldestg@rende
jungianskinspimet tolkning af “Die Zmbefflöte” fereliggeri Wilfried
Essen,1984.

Kuckartz: Die Zouberflöte. Märchen und Mysmim.
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Zauberflöte” udfra en psykologisk symbolanalyse’5,som felger de af C.G. Jung beskrevne
ahnenmenneskelige,
mytiske regressionsstrukturer,og som f0rst og fremmest foreligger omkring det esoteriske-spirituelle
i wrkets frimurerelementer.1 modss%ningti1 Jung og dennes
elever opfatter afhandlingen dog regressionen og dens billeddannelse som et primzrt
historisk fznomen, som opståri k@lvandetaf driftsundertrykkelsen i civilisationsprocessen’6.
Derved forseger afhandlingenat skabeen kritisk tilxermelse af C.G. Jung og jungianske
tolkninger (Kurchartz, Neumann) med Norbert Elias og den sociologiske forskningstradition17,idet regressionenog densmytiske symbolunivers opfattes som et naturligt
element i den vestlige civilisations opbygning18.
Udover den mytiske regression rummer “Die Zauberflöte” et stort potentiale af infantil
regressionomkringPapagenofiguren,hans barnligegagsog underholdningseffekteme. Disse
to forskellige regressionsformer har det tilfælles, at de kompenserer,glatter ud overfor det
rationellei vsxket. De udger de “ufarligemm” somden af civilisationenundertrykte drift “tager
hentil”. Den foreliggendeathandlingaccentuerermed al klarhed regressionsbegrebets
positive, dvs. kompenserendeaspekter.Ordet “regression”har derfor i afhandlingenlangt hen ad
vejen et positivt indhold. Men hvordan forholder det sig med det, som ikke kan opfangesog
kompenseresafdet mytiskeog infantilt barnlige i civilisationsprocessen,når vi kigger på “Die
Zaubefflöte”?
Ogsådette aspektforeligger tematisereti vaxket. Udover det regressivt-kompenserende
i civilisationsprocessenviser Mozart og Schikanedermed “Die Zauberflöte” også det, som
ikke kan opfangesog kompenseresi processenog som står for processens“sår”. Kunsteme
viser på realistiskvis, at “naturen”,dendrift, som brutalt undertrykkes i den borgerligt-elitekulturelle civilisationsprotes, har en tendensti1 dialektisk at vende tilbage i form af barbari
(Adomo/Horkheimer). Processensdialektik i “Die Zauberflöte” er forbundet med det
frimurerisk-rationelleog viser, at “den nyetid” og “det modernemenneske” har sine ulemper.
Dexfor vii lEsereni forlangelse med det dybdepsykologiske se en gennemgangaf de socialpsykologiskeomkostninger,somknyttestil vaxkets borgerligecivilisationsprojekt, hvor isax
“systemetsofre”, Monostatosog slaveholderiet, rykker i centrum. 1 “Die Zauberflöte” anf@rer Mozart og Schikaneder,at det oplyste frimureri b@r xere bannerf@refor op?.e Erich Neumann:“‘ArchetypischeSymbolikdesMahiarchalischenund Patiachalischenin der
Zaubaflöte”. I: Zur Pqchologie des Weiblichen. Oken undFreiburg,1953.
16Afhandlingenfokuserari dennehenseende
på Jungs“freudianskesid&‘, somdeforeligga i bla. C.
G. Jung:Symbole der Wandlung. Ziirich, 1952. Amandlingensfokus på dethistoriskeer imodjungianemesvilje,
idet dissebyggerderesteoridannelsepå densenereJungsmereokkulte sida, sommystificererdetubevidsteog
negligera det historiske.Jungs“m@rke”aspekterfereliggerb1.a.i C.G. Jung:Man and bis Symbols. 1964.
17Afhandlingenscivilisationskritiskeorienteringspunktersesi NorbertElias: iiber den ProzeJ der
Zivilisation. Bd. 1+2. FrankfurtamMai”, 1997og NorbextElias: Mozart. Zur SoziologieeinesGenies.Frankfurt
am Mai”, 1993.
l*En genereltilnamelse mellan denjungianskeog densociologiskeforskningstraditionfereliggeri
Tilman Evas: Myrhosund Emanzipation. Hamburg,1987.
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lysningstidensborgerlige projekt i den vestlige verdens civilisationsprotes. De er dog ikke
blindt optimistiske. Processenslyse og morke sider kommer med i beskrivelsen.Jeg mener,
at “Die Zauberflöte” udover det folkelige og det frimureriske i bund og grund handler om
det flerdimensionalemenneskemed alle dets infantile og progressivesider og med alle de
problemer,somfalger med i denborgerligecivihsationsproces.
Det er min intention, at heseren
ved en gennemgangaf “Die Zauberflöte” må få et indblik af datidens folketeaterkultur og frimureri,dvs.et indtryk af det historiske “fingeraftryk” i vaxket. Samtidig er det min intention
at demonstrere,at vaerketogsåsiger noget om, hvordan den vestlige civilisation på godt og
ondt virker på mennesketi en protes, som stadigvmkvarer ved.
De forsteto kapitler i denforehggendeafhandling kan for laeserenvirke opremsende,da
der i disseprinxert skaludkrystallisereselementeraf folkelig eller frimuretisk observans,som
relateresi forhold ti1 vserketsplacering i civilisationsprocessen,mens det sidste afsnit i hojere
grad er analytisk og reflekterende, da der i dette afsnit underseges, hvorledes de udkrystalhsemdetekstdeleforholder sig ti1 hinanden.For at heserenikke skal miste afhandlingens metodiskeudgangspunkt,vii jeg ved gentremgangen
af det folkelige og det elitekuturelle lobendehenviseti1 tekstelementemesflerfunktionslitet.
Storedeleaf gennemgangenaf det frimureriske er set for i andre sammenhsenge,
dog vi1
jeg menenseppeså fyldestgorende,som det er tilfmldet her. Desuden anvendesder i kapitlet
om frimureriet kilder, som ikke eller kun delvist er blevet udgivet for. Ligeledes indgår ikke
udgivetkildematerialeomkring det folkelige. Det jungianske er også set for, men ikke med det
formålat forenedet folkeiigemeddet elitekukurelie.Som en del af indledningenforeligger der
et afmit om amandlingensmetodiskeunivers, som burde gore det lettere for heserenat danne
sig et overblik over isserdet sidste,syntetiserendeafsnit.
Den musikalskedimensioninddrageskurr, når det er hejst nodvendigt, da de undersogte
elementerer af sproglig art. Derudover opfatter mit forskningsbidrag teksten som det element,somrummer fundamentet for udformningen af det musikalskeunivers. Amandlingen
falger derveddengmngseforskningspraksis’9.
Hvert afde tre hovedafsnit indledesmed en kort
forskningsoversigt.Ti de forsteto afsnit fereligger introduktioner ti1 det folkelige og det frimureriske,somburdegore det nemmerefor laseren at finde vej i de komplekseemneområder.
AfhandhngenarrvenderHansAlbrecht Kochs udgave af “Die Zauberflöte” i Hans-Albrecht
Koch (udg.): Die Zuubetflöte. Verlag Philipp Reclamjr. Stuttgart 1991 i dens glosserede,
danske udgave Jan E. Janssen/StefanPolke: W.A. Mozart/E. Schikaneder. Die Zaube$öte.
Munksgaard. Kobenhavn, 1995. Kochs udgave ligger ta2 på Schikanederstrykte tekst fra
1791.

lgAfhandlingensvzglning af detmusikalskesvam ti1 de gmgse forskningsbidragsomfx Diiregg’m
dissertationDie ZaubelfL’ote in Kritik und Literntur. Innsbruck,1990.
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2. Civilisationsprocessen og det mytiske
Det er afhandlingensmetodiskeudgangspunkt,at det folkelige og det frimurerisk-elitekulturelle i “Die Zauberflöte”, langt hen ad vejen afspejlerelitekulturens” og folkets position i den
vestligecivilisationomkringMozarts og Schikanederslevetid. Og det er alhandlingensgrundopfattelse,at denneposition kan beskrivesudfra Norbert Elias’scivilisationsteoretiskeundersegelse?. Med hvad forstår Elias så ved begrebet“civilisation”?
Civilisation er for Elias en protes, som tager sit udgangspunkti de ypperstesamfundslag,
hvis standardersmitter af på mellemlageneog de nederstesamfundslag:
Immer wieder nimmt eine aufsteigende
Schichteder Gesellschaftdie Funktionenunddie Haltungder
OberschichtgegeniiberanderenSchichteneder Gesellschaftenan, die nachihr von untennachoben
drängen;und imma folgt deraufsteigenden,
der zur Oberschichtgewordenen,eine“och breitere,“och
menschenreichere
SchichtederGmppeauf denFersa~.~~

Norbert Elias’steori om en civilisationsprotes i den vestlige verden fokuserer primaertpå
forandringer i mennesketsaffekt- og kontrolstrukturer 23 Ifolge Elias er de ypperste samfundslaggenerelt i besiddelseaf storre affektkormol end lavere samfundsgmpperinger:“Im
allgemeinenkarm man sagen,dassUnterschichtenihren Affekten und Trieben unmittelbarer
nachgehen,dassihr Verhaltenwenigergenaureguliertist, als das der zugehörigenOberklassen
(...).“% Somudtryk for affektkontrollen i civilisationsprocessenunderstigerElias bordskikke,
bekkedningsgenstande,
adfrerdsmonstre,
sprogbrugog andrekulturhistoriskedetaljer. Omkring
Mozarts og Schikanederslevetid udmserkede
elitekulturensig ifolge Elias overfor folket b1.a.
ved et mere “civiliseret” sprog”. Elitekulmren, som bestod af aristokratiske og borgerlige
samfundsgrupper, konverseredepå fremmedsprogeller hojtysk, mens folket i hoj grad talte
dialekt og brugte det “vulgaxe sprog”26.Men ogsåaplysningstidensidealer, der gemmersig
bag ord som “fomuft”, ”visdom” og “sandhed”,fares ifolge Elias tilbage ti1 middellagenes

“Se Elias, 1993.S. 98.
21”überdenProzessder Zivilisation” er skreveti 1939af denlandflygtigeog denganang
ukendtejediske
sociologNorbertElias.
“‘Elias, 1997.Bd. 2. S. 353.
23Elias,1993.S.72
%id., s. 353
25Alt i alt var bådefolkekulturenog elitekulhuenlangt meregrovkometenddet vi apleveri nutidens
Europa.Mozart selv var grovkometog analfikseret.SeElias, 1993.S.133.
%nl. Elias, 1997.Bd. 2. Ss.359-361
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affektkonto1omkring oplysningstidenz7.Elitekulturen på Mozarts og Schikanederstid distanterede sig over for folket ved netop at vseremere “civiliseret”, dvs. vseremere affektkontrolleret,beregnendeog bevidstomkring driftsmodelleringen. Isserborgerskabet distanceredesig
ifolgeEliasoverfor folket og aristokratietved en stor affektbeherskelsei kampen om samfundetsmagtpositione?‘.Leseren må sporgesig selvom hvaddette har at gore med “Die Zauberflöte”?
1 “Die Zauberflöte”sesaffektbeherskelsen
omkring Sarastros frimureriske fomuftrige, hvor
isax de frimureriske prover, som Tammo og Papagenounderlmgges,krsever selvbeherskelse
og afsavn, mens det mindre affektkontrollerendeforeligger i vserketsfolkelige Zauberstücktraditionermed Papagenoi spidsen.Der kan naevnes
flere eksempler, som de kommendeafsnit
omkringdet folkelige og frimureriske skalvisefor keseren.Men hvordan indgår affektkontrollen, “det indre politi” i Elias’steoriapparat?
Eliasmener,at affektbeherskelsenog “den civiliseredeadfserd” er ta%knyttet ti1 statsdannelsen.Jo merekomplekst og kompliceretstatsdannelsener, jo storre affektkotmol foreligger
der hos det enkeltesamfundsiidivid.Den kompleksearbejdsinddelingi de nyere statsdannelser
forer ifolge Eliast& at mennesketbliver mere “civiliseret”, dvs. udvikler en storre kontro1over
demenneskelige
drifter. De modernestatersmonopol på den fysiske magt beskytter samfundsborgememod overgreb,somfjemer fremmedtvangen(frygten for fysiske overgreb) og udloser
selvtvangen(kravet om samfundsborgerensselvbeherskelse):
Die eigentiimlicheStabilitätder psychischenSelbstzwang-Apparatur,
die als entscheidener
Zug zum
Habitusjedes “zivilisierten” Menschhewxhitt, stcht mit der Ausbildungvon Monopolinstitutender
körperlichenGewalt und mit wachsenderStabilität der gesellschaftlichenZentralorganein engstem
ZUS~~“h~g.*9

Med selvtvangen,selvdiciplinen,faroges skam- og pinlighedstmrskelen.Mennesketbliver
ifolgeNorbert Elias mere selvbetragtende,psykologisk og kontrolleret i lobet af den civilisatoriskeudviklingsproce?‘. Elias er udviklingsopthnist. Han tror p& at mennesketsaggressive
sider timpes, neutraliseresi lobet af civilisationsprocessen.Han sporgerdog ikke, hvor de
undertrykte elementer“tager hen”.
Med “Die Zwberflöte” i bakspejlet,er det derimod nserliggendeat påstå, at det undertrykte ytrer sig på to måder.Det viser sig i form af barbar?’ (Sarastrorigetsmorke sider), og det
viser sig i mytiske, regressiveforestillinger (den frimureriske esoterik og det eventyrlige i
“7Elias, 1997.Bd. 2. S. 3 61.
281bid.,s. 424
29Elias,1997.Bd.2. S. 331.
“Elias. Bd. 1. S. 64
‘IGeorg Bollenbeckkritisera Elias for ikke at havenok bli for processens
dialektiskebeskaffenhed,
sombla. viser sig i nazismenstriumftog i 30’ emeeller nutidenskrige. SnLGeorgBollenbeck:“Unbefangener
Blick undungleicheSehkraft”.I: BI&erfür deutsche und internnationale
Politik. 1993.Heft 4. Ss.491-493.
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“Die Zauberflöte”). Isazxcivilisationsprocessens
tendenstil at kompensere,midvige i regressionenforeliggermed al klarhedi verkets dybdepsykologiske,mytiske lag og det infantile omkring Papagenofigurenog skalderfor metodiskinddragesi undersogelsen.Dette aspekter i hoj
gradblevetforsomt af Norbert Elias’sbeskrivelseaf civilisationsprocessen.Regressionenindgår knapnok som en sidebemaxkningi Elias’sprotesbeskrivelse(Elias, 1997,bd. 2, s. 341)
og må derfor inddragesi en protesbeskrivelsen.
Isserdenmytisk-arketypiskeindflydelsepå processenvirker forsomt. Han har svsxt ved
at secivilisationens arketypiske,mytiske mm (dromme,myter, eventyr, det spirituelle osv.),
somdenundertryktedrift “tagerhen til”. Denne forsommelsetillader en forsigtig tilnsermelse
rnellem Norbert Eliasog C. G. Jungsbeskrivelseaf mytiske regression. Issermed “Die Zaubertlöte” i bakspejleter det metodisknodvendigtat fokuserepå det regressive, på “civilisationensstoddmmpere”,somhorermedtil civilisationsprocessen
og “det fomuftige” i den vestlige
verdenomkring Mozarts og Schikaneders
levetid.Sarastrosrige er et fomuftsrige, ligesom det
ogsåer mytisk-spirituelt. Men hvad forstår C.G. Jung under det mytiske og hvilken indflydelsehar så det mytiske på forståelsenaf “Die Zauberflöte”?
Tilstedevsxelsenafet mytiskregresssionslagi “Die Zauberflöte” kunne bl. a. give en forklaringpå vaxketsejendommehgeindhoklsnxessigesksevhede?.Der findes nogle brud i vserket, i det mindstepå overfladen.NattensDronningudvikler sig meget brat ti1 et negativt vasen
i andenakt, mensSarastro fremstårsomden gode og vise hersker i slutningen af forste akt og
i anden akt. Det tilsyneladendeulogiske viser sig også i den kendsgeming, at Sarastrostre
drengearbejderfor Nattens Dronning33.Man kan sporgesig selv om, hvorfor Nattens Dronning ikke selvbefrier Paminamedde magtfuldemusikinstrumenter.Man kan ligeledesundre
sig over, hvorfor dissemusikinstrumenteri det hele taget hjselperTamino med at beståSarasnos prover, når de tilhorer NattensDronning?Der kan nsevnesflere tilsyneladendeulogiske%
forhold omkring “Die Zauberflöte”, som har vaxet med ti1 at lancerebrudteorien. Det er min
overbevisning,at bruddene’5kan forklares, når man har forstået, at “Die Zauberflöte” langt
hen ad vejen falger C.G. Jungs beskrivelseaf den mytiske regression i det ubevidste,som
de arketypiske aktanter er placereti.
Aktanteme er nedarvedeforestillingsmuligheder,som dukker op i bla. dromme,eventyr,
myter og fantasier, som har den funktion, at de virker kompenserendeog helhedsskabende:
Sowissenti z. B., dal3dieTräumein der Hauptsachedie BewuBtseinslage
kompensieren,resp.dasergänzen,
was dart fehlt. Diesesiiir die Deutungder Träumewichtige Erkenntnisgilt auchfiir denMytbus.Durch die

%nl. Erich Neumann:“ArchetypischeSymbolikdesMatriarchalischenund Patiarchalischenin der
“Zaubailöte”. 1: Csampai,1982.S. 228.
33Sml.K”ckartz,1984.S. 9.
%n del af dissemzakwerdigheder
kanforklaresved,at tryllesyngespillenegememåttevzre lidt
fragmentaiske,når blot publikumfik nok for pengene.
35Derkan ikke vax tale om et regulat brud efterfeste akt, når dertilstrebes en dybdepsykologisk
betragtningaf verket 08 når mantagerdebistoriskeargumenteri betragming (1~som brudteorieni appendixIII).
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Erforschun8 der PmduktedesUnbewuBtenergebensich iiberdieserkennbareAndeutungenarchetypischa
Strukturen,die mit den mytbischenMotiven in eins fallen, und damriter gewisseTypen, die den Namen
Dominantenverdienen:E!shandeltsich um Archetypenwie Anima, Animus, alterMann,Hexe, Schatten,Erdmutter etc.und die Ordnungsdominanten
desSelbst,desKreisesund der Quatemität,resp. vier “Funktionen”
eder der AspektedesSelbstederdesBewusstseins’6.

Såledessvarerden overordnede symboliki wrket i storetrzektil Jungsbeskrivelseaf den
patriarkalske og matriarkalskesymbolik omkring den mytiske regression.Ligeledes tindes
i “Die Zauberflöte”det af Jungbeskrevne arketypiskekvinderovmotiv. Det sammegselderfor
initiatoriske rester og regressionsmonstretomkring solheltemyten.Udfra denne synsvinkel
fremstår de frimureriske ritualer i “Die Zauberflöte”, det folkehge eventyrunivers og det
modreformatoriskesom almenmenneskelige,arketypiskeforhold. De psykologiske aktanter
forholder sig ti1 hinanden, “taler” ti1 hinanden, i vaxket, hvorved modssetningenmellem det
falkelige og elitekulturelleopheevespå et dybdepsykologisk p1ar1~~.Den almenmenneskelige
symbolik omkring det mandlige og kvindelige og Jungs arketypiskefigurer, dukker således
kompenserende
op i form af den mytiskeregression38. Hvordan tolker atbandlingendet mytiske
hos C.G. Jung?Kan ogsåde mere okkulte deleaf Jungsteorier anvendes,når der skal bygges
bro mellem Jung og Elias og den sociologiskeforskningstradition?
Jungsbeskrevneregressionsfaxromeneropfattes i mm afbandling primaxt som et ‘flodsystem”,som opfanger og regulerer libido (Jung, 1952,s. 385). Det drejer sig om et almenrnenneske!igtdriftreguleringssystem,som eksistereri alle menneskerog som derfor svarerti1
Jungs forestilling om det kollektive ubevidste (Jung, 1952, s. 170). Den mytiske regression
udlosesgenerelt, når menneskerfinder sammenfor at tcemrnede animalskeimpulser i opbygningaf civilisation.Den er civilisationens folgesvend og udgor et naturligt led i konstimerirrgenafkultur og haren kompenserendevirkning (Jung/Kerenyi, 1941, ss. 112-115). Man
kan gå så vidt som at postulere, at den ligesom et “sikkerhedssystem” sorger for, at driftmodellerurgeni civilisationsprocessenholdesved lige.
Men samtidiger regressionendet aspekt, som dsxnperprocessen.Den har en ambivalent
funktion. På den enesideforer den mennesketvaekfra virkehgheden.På den andenside mildner
den de sår, somcivilisationsprocessenhar givet mennesket. Visdom, rationalitet, affektkontro1 er den ene side af processen,mensundvigelseog kompensation i det eventyragtige og
esoteriskeer den andensideafprocessen. Men hvadbestårdet mytiske egentligt af? Den mytiskeregressionsbiiedtielse bygger ifolge C. G. Jungpå grundmermeskeligeaktanter, figurer
og symboler fra irrtimsfaxenog naturen: moder, fader, mand, kvinde, barnet, lyset, morket
%ng,

1952.Ss. 679-680.

37Sml.Erich Neumann:“ArchetypischeSymbolikdesMatriarchalischenundPatiarchalischenin der
“Zauberflöte”.I: Csampai,1982.S. 228.
38Deri bestårMozartsog Schiianedersgmndlzggendegenialitet. Kunsmemetiltaler ubevidstikke
kun frimurereog foramedeforstadswienaepå verkets historiske ovtiadeniveau, menstort set alle mennesker,
ogsåfm forskelligekulhukredse,på wrkets regressionspsykologiske
plan. Sml. Kuckartz, 1984.S. 2.
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osv. og har incesti&nfantil vse~di~~.
Aktanterne,de arketypiskefigurer, er tit bipolare elementer, fordi bipolariteten, dialektikken, er et grundkeggendeaspekti menneskeligelivs- og bevidsthedsformerm.Bipolariteten i “Die Zauberflöte” sesbedst i moderfiguren. Nattens Dronning er bådeden sorgendemoderog hrwngudinden. Den arketypiskebilleddannelseblandes
op med den vidensstromomkring jeg’ets historiskeog individuelle position og indicerer i ny
og nseårsagentil regressionen:driftsundertrykkelsen(Neumann, 1982, ss. 230-231). Samtidig
indeholder den mytiske regression ofte et potentiale af udvikling, som helten gennemgår.
Det vi1 dog gå for vidt at tilskrive disseindikatorer konkrete Iosningsopskrifter, som er
rodfaesteti en avancerethistorisk kompleksitet og som derfor kun losesi dialog med den
historiskevirkelighed. Undersogelsenforkaster således denjungianske individuationsteor?,
hvis kemeer, at simpletilegnelserafregressionselementer,som stort setbetragteslosrevet fra
denhistoriskevirkelighed, loser de fleste psykologiskeprobleme? (Tung, 1952, s. 520 eller
Kuckartz, 1984, ss. 35-38). Afhandlingenfraskriver ligeledes, at regressionen i vid udmekning rummer guddommeligvaxdi, som det langt hen ad vejen sesi det jungianske teoriapparaF3.
En jungiansk tolkning af “Die Zaubefflöte”, som arrvenderindividuationsteorien og det
religiosc,lider hurtigt skibbrud,fordi mange sporgsmål,hvis besvarelsefindes i den historiske
dimension, forbliver ubesvarede. Neumann og Kuchartz opfatter såledesMonostatos som
Sarastrosskyggeog Papagenosom Tammos (Neumann, ss. 235, Kuchartz, s. 233). Samtidig
fremstårPamina somTammoskvindeligepart, der tilegnesi lobet af eventyretsindividuationsprotes. Tolkningenarbejderud fra en ubetinget god slutning, hvor Tamino har tilegnet sig sin
skyggeog kvmdeligepart (Pamina)for at blive indviet lykkeligt i Sarastrosfomufts-rige (Kuchartz,s. 234). Ifolge to!.kmngentilegner Sarastrosig det kvindeligt-sanseligei form af musikinstrumenteme,som i slutningenaf andenakt indgår i hans tjeneste og som ger, at patriarkatet(kulturen)kan indgåen harmoniskenhedmed mennesketsdriftswsen (naturen). Tolk-

“Det infantile har såledesen h0j statusi “Die Zauberflöte”.IngmarBergmannsfilmiske fortolkning af
“Die Zaubaflöte” (1974)fokusera netop på det infantilepotentialeog detta tiltrzkningskraft. De mange
b0meb0gerti1 “Die Zaubaflöte” bekczefter
mistankenom, at verket i s=rdeleshedappellererti1b0rn og barneti
detvoksnemenneske.
40ModsatJungsteori er bipolaritetenikke en strukturi mennesket,hvis erkendelse08 tilegnelsef0rer ti1
“det helst0btemenneske”(Kuckartz,ss.34-44).Den afspejler sig i tilvexelsens dialektiskegrundbeskaffenhed.
Se
FriedrichEngels:“EinleitungZUT“Dialektik derNahx”. 1: Marx, Engels. Ausgewählre Schr~@v~Bd. II. Dietz
Verlag, 1968.Ss. 63-67.
41Enudmzrket fottolkning afdet jungianskeindividuationsbegxbfereliggeri M.L. von Franz:
“Individuationsprocessen.”
1: C. G. Jung:Mennesker og dets symboler. Danskovers~telse.Madrid, K0benhaw
1995.Ss. 160-229.
*‘Den jungianskeskoleskal ti1gengaAdrosesfor detstoreog imponerade arbejdeomkring indsamlingenaf viden,sombelyser regressionens
forskelligeaktanta og udhyksfonner.
%ngs beskrivelseaf det ubevidstehar langthenad vejenen religi0s profü, dakemeni det ubevidste,
“selvet”, er enreligi0stfarvet st0rrelse.
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ningenvirker ingenlundetrovaxlig. Intet indicerer, at patriarkatet aendrersig grundheggende.
Slaverietopretholdes,praestesskabet,
Sarastrorigetsfundament,forbliver kvindefjendsk, indvielsenforbliver forbeholdtelitenog Papagenoer som folkets repraesentantchancelosi indvielsesproceduren.
Jxer fordoblingsteorienvirkexmegettyndbeneti forhold ti1 tekstgrundlaget. Når Papageno
skullevsereTarmnosskygge,må PapagenasånodvendigvisvaerePaminasskygge?Der findes
stort set intet i teksten,som forbinder figurene og hvor bliver Nattens Dronnings skygge af?
Når det kvindelige skal tilegnes hos Nattens Dronning (Kuchartz, ss. 57-64), hvorfor findes
det i hoj grad hos Sarastro?
Det dybdepsykologiskei “Die Zauberflöte” relateresi hoj grad ti1 det historiske, som derfor
metodisk bor inddragesi analysenaf verket. Figurene er arketypiskefigurer, men samtidig
betegnerde ogsådet dualistisk-historiske(frimureri og folkelighed). Sarastrosfomuftsrige hviler på den arketypiskeregression,hvor det esoteriskeuniverskommer ind i billedet, men samtidig stårriget ogsåfor de nye borgerlige herskabsrelationer,som opståri kobandet af civilisationsprocessenomkring oplysningstideni den vestlige verden.Det rationelle og det mytiske er
to sider af den sammement!
Mozart og Schikanederviser i “Die Zaubefflöte” mennesketmed alle dets progressiveog
regressive aspekter og demonstrerer på realistisk vis, hvad der sker, når naturen, driften
indlemmes i kulturen i denneproce?. Denne sårbareprotes, som Mozart og Schikaneder
kortlmgger ved også at anskueliggore processensskyggesider(Monostatos,slaveholderiet,
selvmordsforsogene
osv.) krseveren dialektiskforståelseafprocessen.Dermed kunne Adorno/
Horkheimer komme ind i billedet.
1min afhandlingenbruger jeg Jungsmindreokkulte teoriområderti1 at forklare det mytiske i “Die Zauberflöte”, som relateresti1 det rationelt civilisatoriske(Elias). Samtidig er det
nodvendigtat anvendeAdornos og Horkheimers dialektiskesyn på civiliisationensudvikling,
da Mozart og Schikaneder også viser de socialpsykologiskeulemper ved den borgerlige
civilisationsprotes i “Die Zauberflöte”. Ikke al drift kan apfangesog neutraliseres gennem
det eventyrlige,mytiskeog infantilei denborgerligecivilistionsproces.Naturen har en tendens
til barbari,når den undertrykkes brutalt i opbygningen af kultur.45Det er dennetendens,som
Adorno og Horkheimerhar beskreveti derescivilisationskritik, og det er den sammetendens,
som skinner gennem“Die Zauberflöte”.
1 modsaetningti1Jungs langt hen ad vejen ahistoriskecivilisationsbegrebeller Elias positivistiske opfattelse af civilisationensudvikling i den vestlige verden fokuserer Adorno og
Horkheime? på processensdialektiiskekarakter. Idet naturenbrutalt underkastesi processen,
%sampai, 1982.s. 40.
45Horkheimer/Adorno.1988.S. 46
46LigesomElias unders@ger
Adornoog Horkheimerikke denmytiskeregressionsbetydningfor
civilisationsprocessen
fyldestg0rende.Adornoog Horkheimerfokuserermestpå “naturenshazvn”,ikke på dens
kompensation.Sp$qmålet er, om regressionen
for alvor kan neutraliseredenaf det tingsliggiortemenneske
tinglig&xte naturstendensti1barbari.
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forfalder civilisation i naturtvang: “JederVersuch, den Natnrzwang zu brechen,indem Natur
gebrochenwird, gerätum so tiefer in denNaturzwanghinein. So ist die Bahn der europäischen
Zivilisationgegangen”“. Civilisationsprocessens
udtryksfomrer omkring affektkontrollen i det
falkeligeog elitekulturelle(kapitel II+III) krzver derfor et metodisk supplementmed Jungs
og Adornosog Horkheimersteoriaqparat(kapitel IV)@. Forholdet mellem civilisation og det
mytiske belysesmerei syntesekapitlet(IV). 1 dettekapitelforsegerjeg at vise loseren, hvordanC. G. Jungkan kommepå talefod med Elias og Adomo/Horkheimer, når man tolker “Die
Zauberflöte”.
II) ZAUBERSTÜCK-TRADITIONEN

OG FOLKELIGHED

Forskningenhar i de forstehundredeår efter vaxkets uropforelse ikke skamketdet folkelige
potentialei “Die Zaubertlöte” roegeneftertanke,fordi den b1.a.var inert forbundet med vaxkets tekstforfatterEmanuel Schikaneder.Den tidligste Schikanederreceptionmed Otto Jahns
storeMozartbiografii spidsen(1859) satte sporgsmålstegnved kunstnerens menneskeligeog
kunstneriske egenskaber49. Hojdepunktet i dennereception er brudteorien, hvor Schikaneder, som dode fattig og sindsforvirret, frasoives ophavsrettenti1 “Die Zauberflöte”50.
Receptionenlanceredemyten om det gode, men naive geni Mozart, som udnyttedesaf teatermandenSchikaneder.At Schikanedervar mereend blot en kunstnerisk dilettant, der groft ud47Horkheinxx/Adcrno.1988.S. 19.
48EnudelukkendeAdorno-inspiwet analyseaf “Die Zauberflöte”vi1ligesomen radyrket jungiansk
tekstfcrståelseikke vsxe tilfredsstillende.Den vi1ikke kunnetageh0jdefor vakets dytdepsykologiskesymbolik
og detsarketypiskeaktanta
49Den tidliga Schikanederreception
somfx Otto Jahnsstore biografi fm 1859 var nxget negativ, idet
SchikanedalFastz%rsomen udannet,pengegriskplebejer,sombrutaltudnytterMozart. Se nzermerehosOtto Jahn:
Mozart. Bd.4. Leipzig,1859.Ss.564565. Restemeaf dennereceptionses hos WolfgangHildesheimer.SeWolfgang
HildesheimerMozart.1991.S. 251. Hvis Schikanedervar denplebejeriskeblodsuger,såville Mozart,Konstanzeog
b0meneikke gangp%ganghave overvzrct Schikanedwsforestillinger.Hvis Schikanederva denfallerede skurk,
ville Mozarts svigainde nzppe havearbejdet for ham.At Mozarts nav” slet ikke forekommernogen stederved
uropf0relsen,hvilket Schikanederer blevetklandretfor, svaredeti1dentids teaterpraksis.Tekstforfatteren
figurerede h0jereendkomponisten.Det er dog ikke ensbetydende
med, at Mozart og dennesfamilie var havneti et
0konomiskalhzagighedsf~hold
til Schikaneder.De ovenfornwnte forhold indicerersnarere,at relationemesandsynligvis har varet venskabelige.
5oKort sagtbyggerbrudtaxien på et m0demellan teatermandenJulius Cometog Schikanederstidligere
skuespillerLudvig Gieseckepå et vatshus i Wien i 1818.27år efter uropf0relsenaf “Die Zauberflöte”påstod
Giesecke,at han havdeskrevethovedpartenaf “Die Zauberflöte”.Giesecke-legenden forplant& sig ti1 de f0rste
biografersomti OttoJabn (1859).MozartforskeenEgonKomorzynskidemonterede
legendeni sin biografi Emanuel
Schikmedm fm 1901.Sidenhar Otto Rommel,H.C. LandonRobbinsog Volkmar Braunbehrensligeledesforkastet
mytenom dentie mand.Vi må såledesgåudfia, at Schikanederer tekstforfattexen
ti1 “Die Zaubefflöte” og at både
Mozartog Schikaneder
tiJh0rteden sammeteatermasige subkultur,hvilket muliggjordedet gensidigeog konstruktive
arbejdeomkring vzerket.I appendixsesen gengivelseaf striden om ophavsretten
ti1 “Die Zauberflöte”.
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nyttedeMozart, ses bla i hansstore kunstneriskeegenskaber.Digteren Castelli, der er den
enestekilde, som direkte beskriver Schikaneder, giver modsat den samtidigereception et
ganskesympatiskbillede af Schikaneder:
SeineGesichtsbildung,
seinWuchssind schon von Natur ungemeinvorteilhaftond schön. Er ist gross,sebr
wohl gewachsenundhat eineausgebildeteStellung.Er spielt alle erostenRollen:Liebhaber,komischeVäter,
TyrannenondHelden.SeinAmtand, seinemännlichreine Sprache,seinGebärdenspiel,
daser sebrin seiner
Gewalthat, alleszeigtin ihm dengutenSchauspieler.5’

Med en kasseringaf Schikanederfulgte en kassering af det folkelige potentiale i “Die
Zaubefflöte”52.Denenesideafvaxkets bserendestruktur blev såledeslagt på is. Symptomatisk for verkets Zauberstiick-forskninger, at beskseftigelsenmed vaxkets folkelige traditioner forst for alvor indtrsedermeden rehabiiteringaf EmanuelSchikanederved Egon Komorzynskis “EmanuelSchikaneder” (1901), Otto Deutschs “Das Freihaustheaterauf der Wien”
(1932) og Egon Komorzynskis “Der Vater der Zauberflöte. Emanuel SchikanedersLeben”
(1947).Det er isaerEgon Komorzynskis og Otto Deutschs fortjeneste, at Schikanederlangt
om bengeblev rehabiliteret som menneskeog kunstner:
SelbstdieUnbehoIfenheit
mancherVerseSchikaneders
hat nicht gehindert,dasseinigedavongefliigelteWorte
gewordensind.SowenigScbikanederbei der Aufforderongan Mozartin Not war, so weniger ihn mit diesem
Textbucheschlechtbediente,so weniger ibn nr Förderongder musikalischenArbeit eingespenthabendiirfte:
so wenighat er ihn auchbei derErstauffiihnng duschHerabsetzungmisshandelt.53

Karakteristiskfor dissebidrager, at de ikke smttersporgsmålstegnved Schikanedersforfatterskabtil “Die Zauberflöte” og at de forseger at rette op på Schikanedersrenomme’ som
forfatter og skuespiller.Samtidig saettesder fokus på, at der i det hele taget findes elementer
i verket, som skulleappellereti1 det folkelige teaterpublikum på Freihaustheater,og at disse
elementer horer hjemmei den falkelige Zaubersttick-genre. 1dennetraditionstzkke horer
Otto Rommels “Die Alt-Wiener Volkskomödie” (1952), som er det mest grundlreggende
forskningsbidrag ti1 dags dato, når det drejer sig om en dybdegående behandling af
Zaubersttick-genrens
historiskeudvikhng.Rommel er isax vigtig for Zaubersttick-elementerne i “Die Zauberflöte”, da han b1.a.kommer ind på vaxkets modreformatoriskearv, klovne%astelli : ‘Memoiren”. Bd. II S. 237. 1: Otto Rommel:Die Alt-Wiener Volkrkomödie. Wien, 1952.
S. 423.

5ZS~rgsmåleter om dennegative receptionikke i sig selv afspejlercivilisationsprocessenomkring
middellagenei 1700-og 1800~tall&,somnetopbyggerpå en for0getkontro1af driftregistat. Den borgerlige
reception
kasseredeSchikaneder
medhans affektfuldeog falkelige vzsen,fordi han lat@ henad vejenikke
honoreredeelitekolturenskrav om selvbeherskelse.Elias fokusera på Mozartreceptionen,
somopfatter
kunstnerensomgenialisk“ren ånd” odenfysiske,animalskesider,fordi receptionenselv er en del af driftssublimeringskulturen.SeNotbertElias: Mozart. Zur SoziologieeinesGenies.Frankfurtam Main, 1993.S. 71.
530tto Erich Deutsch:Dm Freihausrheater aufder Wieden. Wien, 1937.S. 18.
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figuren og andet. Haner denforste,der for alvor taler om et folkeligt lag, som eksisterer ved
siden af det frimureriske: “In dieser Tradition ist “Die Zauberflöte” zweifellos ebensostark
verankert wie in der Tradition der Wiener Volkskomödie barocker Prägung”“.
Nyere bidrag omkring Zaubersttick-traditionen og “Die Zauberflöte” sesi Jürgen Heins
“DasWiener Volkstheater”(1978) eller JoachimMays “Wiener Volkskomödie und Vormärz”
(1975). Mens Deutsch,Rommelog Komorzynskiundersogtegenreneller personenSchikaneder er Heins og Mays bidrag mere baseretpå en historisk-sociologiskemnebehandling:
Die grossepathetischeZauberoperSchikanederswie “Die Zauberflöte”(1791)realisiertin der
dramatischen
Handlongsynchronzor Musik Aufklänmgsgedanken
undHumanitätsideologie
des
aofstrebenden
Biirgertums,löst sich aber geradedeshalbim Gegensatzzur WienerVolkskomödiebishervon der DarstellungunmittelbaralltäglicherHandlungsvorgänge.55

Bidragene er dog ikke så fyldestgorende,at de behandler vzerkets falkelige bestanddelei
deres mangfoldighedog kompleksitet. Der findes ti1 dato ganskefå bidrag, som udover
Rommels ovennsevntebidrag, beskseftersig med vrerketsrelationer ti1jesuiterteatret eller
vandreteatret.Ti1 dissehorer b1.a.GieselaJaacks“Das Btihnenbild der Maschinenkomödie
“Die Zauberflöte” (1982). Der findes faktisk ingen specifikke specialundersogelser af
Papagenofiguren,somer fyldestgorende.Til gengseldrummer forskningen mindre bidrag omkring klovnefigureni Zaubersttick-traditionen.Bidragene foreligger hos Walter Zitzenbachers
“Hanswurst und Feenwelt von Stranitzky bis Raimund” (1966), EckehardsCatholys “Das
deutscheLustspielvomMittelalter bis zum Ende der Barockzeit” (1969) eller Helmut Aspers
“Hanswurst.Studienmm Lustigmacherauf der Berufsschauspielbiihnein Deutschlandim 17.
und 18. Jahrhundert”(1980).
Udover de specifikkebidrag foreligger der i enkelte tolkninger i nyere tid en tendensti1 at
favorisere det folkelige elementi verket. Csampaiser i PapagenoMozarts og Schikaneders
revolutionsere,kritiske potentiale, da dennesom folkets taleror forholder sig kritisk overfor
“systemet”(Sarastro):“Dagegennimmtes Papageno,der gesundeunvereingenommeneMann
ausdemVolk, mit denPriiftmgennicht so genauund wird datum auch nicht aufgenommenin
denPriesterstand.Seinunbeschädigtes
Menschseinverbietet ihm, die sinnlosenund inhumanen
Weisungenzu befolgen;und SeineUngeschickJichkeitist Ausdruck Seinesintakten, natiirlichen
Wesens.?endensen i nyere tid ti1 at tolke “Die Zaubeflöte” politisk forekommer ligeledes i
Walter Riehnsmarxistiskebidrag “Mozart, der dialektischeKomponist” fra 1978. Riehns bidrag ser i Papagenoti1 trods for figurens åbenlysefrygtsomhed en slags socialrevolutionax
skikkelseaf marxistisk stobning, som udtrykker Mozarts og Schikanederskritiske forhold ti1
datidensmagtrelationer:

54Rommel,1952.S. 512.
55ErichJoachimMay: Wiener Volkskomödie und VomGin. Berlin, 1975.S. 26.
%ampai, 1982.S. 23.
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Die ‘%i&ktikda A?&.lärung”,die Dialektik derreaktionärenin denprogressivenElementen,wird von
Schikanederund Mozart klar gesehen(...). Und dassPapagenotrotz seinerimma wiederbetonten
Ängstlicbkeitalle vm ihm zxufgerichteten
Tabusverletztund tmtz allen angedrohtenStien sein
Weibchen schliesslichdoch erhält und sein Leben nachseineneigenenWünschenwird realisieren
können,in welchem“engagietten”Stiick ist der MatxscheSm, dassdie Befreiungder Arbeiterklasse
nur dasWerk der Arbeiterklasseselbstseinkam, je plausibla dargestelltworden,ohnejeglicheProMkU”tXiO”?5’

BådeCsampaisog Riehns forskningsbidragbruger i hoj grad “Die Zauberflöte” og det folkelige potentialei vsarket sompolitisk allegori.Selvomdenforeliggendeafhandling ligger i forlamgelseaf de mere historisk, sociologisk orienteredeforskningstendensei;*, tager den dog afstandfra politiserendesimplificeringer, som de b1.a.foreligger hos Riehn. Handlingen fokuserer mere på, hvordan vaxkets elementerkonstmerer moderne identiteter end hvordan de
indgår som politisk allegori.

2. Johann Emanuel Schikaneder og den folkelige teaterkultur
For at kunne dannesig et billede af den folkelige side af Schikanedersog Mozarts kunstneriskeerfaringsuniversog civilisationsprocessenomkring det folkelige, er det nodvendigt at
se på verkets tekstforfatter Emanuel Schikaneder,hvis biografi er representativ for en stor
del af selvlzerteog ubemidledelibrettister og teaterfolk i Wiens folkelige teaterverden.Hvem
var denneberomt-berygtedeEmanuel Schikaneder?
Johann Emanuel Schikanederblev fodt den 1. 9. 1751 i Straubing i Sydtyskland.Opwekstlxtingelsemevar pratgetaf familiens fattige levevilkar, da familien Schikanederhorte ti1
Straubingslavestesamfundslag.Faderenvar ufagkertdaglejerog dode tidligt. Emanuel Schikaneder voksede op under saerdeles
kummerlige, “uciviliserede” forhold. Efter faderenstidlige
dod provede moderen at ermereden fanige familie ved gadesalgaf bibler og ikoner 59.
1 1773blev denungeSchikaneder,efter at have tilbragt sin ungdom i Regensburg,skuespiller
på et vandreteater,og i 1778avanceredehan som 27- årig ti1 principal for sit eget vandreteater, som blev opfattet som lavstatuskultur af elitekulturen60.Fra disse år stammerbla. kendskabetti1 de folkelige klovnefigurer, som Papagenoftgurengår tilbage til.
57RainerRiehn: “Die ZauberflöteOderMozart,der dialektischeKomponist.” I: Attila Csampai:
WolfgangAmndeusMozart. Reinbek,1982.Ss.244-245.
Sa1rzkken af nyereforskningsbidrag,somligger i forltengelseaf den gamle,idealistisketolkningstradition (Jabn,Einstein,Dent osv.) 08 somikke arbejdermeddendualistiskesynsvinkel,figurerervaxkexsom
Wladii
Kandel: Wolfgang Amde’Mozan og Den Kongelige Kunst. 1984og J@genJensen/Erik Nielsen:W. A.
Mozart, TryllejZ@jkvz.1991.
59Se nmmere hosEgonKomorzynski: Der Varer der Zauberjlöte. EmanuelSchikaneder. Wien, 1948.S.

17.
60MargretDietrich: Hanswurst lebt noch. Salzburg,1965.S. 11
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1 1780gazstedetruppenSalzburg, hvor Schikanederlzertefamilien Mozart at kende. Siden
da mgdtesW.A. Mozart jarvnligt med Schikaneder.1de efterf@lgendeår rejste Schikaneder
rundt med sit teater i det sydtyske og gstrigske områdeog opf@te teaterstykkeraf forskellig
karakter,lige fia grovkometfolkeligt klovnespil,hvor han meget overbevisendespillede klovnen,til roller i det borgerligedram#‘. Hansskuespillertalentvar så fremragende,at han kunne
hzve truppens spilleniveau. Enkelte vandreteatre som også Schikaneders gaxtede
elitekulturens“civiliserede” teatre6*. Schikanederhavdery for at vrereen habil Shakespearefortolkep3.Hanskvaliteterrakte så langt, at hani 1785fik fast arbejdepå nationalteatret Burgtheateri Wien, som var kejserLeopold II’s forsag på at lancereet tysksproget teater inden for
hofkulturen. Han spillededen folkelige klovnerolle Papagenoligeså overbevisendeoverfor
teatersubkulturenpå Freihaustheatersomrolleme på elitekulturens testrea.
Vi seraltsåen kunstnertype,som har beggeerfaringshorisonteri sig: den grovkomede, affektbetonedefolkeligeunderholdning65
fra hansvandreår,som afspejler de lavere samfundslags
mindre krav på driftkontro166 i civilisationsprocesseni den vestlige verden, og de serigse,
driftskontrollerenderoller i elitekulturens teatermzssigeoffentlighedsform i Burgtheate?.
Sidenskulledisseto erfaringshorisontervzre velegnedeti1 at konstruere det folkelige omkring Papagenofigurenog det elitekulhuelle, frimureriske omkring Tamino- og Sarastrofiguren i “Die Zauberflöte”. 1 “Die Zauberflöte” modstiller Schikaneder såledesPapagenos
folkeligerede-,pige- og bgmeunivers og Taminos og Sarastroskrav på afsavn og selvbeherskelse.Schikaneders
teatersuccesbyggedepå, at han i hoj grad~kunnekonstruere det elitekulturellea og falkelige verdensbilledeoverfor publikum. 1 “Die Zauberflöte” er Tamino langt

%d.

Komorzynski,1948.S.21.

“Egon Komorzynski:“Entstehungdet Zaubefflöte”. I: Csampai,Attila (tig.): Wolfgang Amadeus Mozart Die Zmbe?jlöte. Reinbek,1982.Ss. 150-165.
?bid., s. 162
64HugoAust, somhar undersggtSchikaneders
samledelittemre produktion, frembzzverdenneskvaliteter.
hl. HugoAust: “EmanuelSchiianeders“Kreis der Schöpfung”.I: GerhardKnapp(udg.):Aurorm damals und
heute. Literarurgeschichtliche Beispiele veränderter Wirkungshorizonte. Amsterdam,Atlanta, 1991.Ss.69-70.
65Selvomhanf0rst for alvor specialiserede
sig i klov~~rollerne,da han overtogFreihaustheater
i Wien i
1789, går detfalkelige klomespil tilbage ti1 afaringamefm vandreårene
og ungdomsårenei Regensburg.Hans
kendtesyngespil“Die Lyranta” (1776) indeholdtallerededenfalkelige klovnetigurStock, somer et forbilledefor
Papageno.
Se Kommynski, 1948. S. 27.
66Elias, 1997.Bd. 2. S. 437.
6’Burgtheater,somvar detofficielle nationalteateri Wien i Mozartslevetid, var f0rst og fremmest kendt
for sim italienskeoperaopsztninger.
1detteteaterfmdedessamfundetshakade lag. KejserLeopoldII var en
flittig benytteraf testret.Fra 1776var det kejsenigets officielle nationalteater.BådeMozart og Schiieder
tjenteperiodevisi 178O’emederesbr0d på Burgtheater.
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hen ad vejeneksponentfor den borgerlige identitetsdannelse,som introversivt konstruerersin
egen identitet@, mens Papageno i den vestlige civilisationsprotes omkring Mozarts og
Schikanederslevetidstårfor denfalkelige identitetsdannelse,der baserespå nydelse og tilpasning ti1 de eksisterendesamfundsmaessige
magtforhold”.
Et formatblik på Schikanedersbiografi viser da ogsåen kunstner med et impulsivt, affektstyret liv. 11787 blev Schikanederleder af hofteatret i Regensburg, og i 1788 sesSchikanederi rollen somlogebroderi en frimurerloge i sammeby. På grund af Schikanedersmange
offentlige skandalerog sit bohemeagtigeliv fik han dog problemer med logen, hvor han b1.a.
et par månederfik forbud mod at dukke op ti1 logemodeme7i.1 1789overtog han ledelsenaf
Freihaustheater”, hvor han hurtigt specialiseredesig i klovnerolleme, som han spilledemed
stor succes.
Den 30. september1791 urapfortes “Die Zauberflöte” på Freihaustheaterog blev en stor
succes73,der styrkedeSchikanedersomdomme som tekstforfatter. Årene efter uropforelsen
var praegetaf, at Schikanederprovedeat overgå sineopforelsermed nye kostbarekulisser, som
gangpå gang spraxgte budgettet på teateret74.Disse spektakuhereopforelserblev i hengden
Schikanedersmin7’.

%itekulhuens offentlighedsformeri 1700~talletbestodaf l~secirkler, sakmer,frimorerlogeroa., som
“folket” ikke frekventerede.Det kunneikke betalelogekontigenteteller Burgthcatersbilletpriser.Desudenhavde
“folket” ikke dennedvendigedannelse,somstort setkon borgerskabetog aristokratietkunnebetalesig til. Sml.
Habermas,1987.S. 108.
69Elias,1997.Bd. 1. S. 64
“Elias, 1997.Bd. 2. Ss.428-450
‘%.chikanedervar stort setlige fm begyndelsenaf sit logeliv en “vanskelig”broder,fordi hansalter-ego
i denfalkelige teatersubkolturvar forbundetmedopsigtwzkkendeskandaler.Se nzermere
om Schikanedeslogeliv i
Nettl, 1932.Ss. 87-100.
“Freihaustheaterblev åbnetden 12.juni 1789medSchikanedersomteaterdirektgr.Hanspengegiver
blev i faste omgangofficerenJosephvon Bauernfeld,somtilherte Mozart loge “Zur neugekrönten
Hoffnung”. Se
Komorzynski, 1948.S. 115.
73Pågrundaf hansprovokande vzsen kom hantit på kant med sineomgivelser.Resultatetblev, at der
tit dannedestygter om hansmanglade @konorniske
evner.Disserygter prwede hanbl.& at imodegåmedet avisindlzg i WienerZeihmgfia den5. februm 1791,hvor Schikanederforsikrer, at hansteaterogsåforsatvi1vae
betalingsdygtigt.SedokumentVI i appendixII.
“0tto

Erich Deutsch:Das Freihaustheaterauf der Wieden. Wien, 1937.Ss. 27-28

75Rommel,1952.S. 522.
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Den 1. marts 1799 måtte han finde en pengegiver og således blev kobmanden
BartholomäusZitterbarth(1757-1806)‘6 Schikanedersnye kompagnonpå Freihaustheate?.
1801 mistede han det okonomiskegreb om sit teater, og Zitterbarth blev den nye ejer. De
kommendeår levedehan som aldrendeog falleret skuespiller på Freihaustheater,nu kun som
kunstnerisk direktor og skuespilleri fortrinsvis klovnerolleme. Schikanederblev i de sidste
år af sit liv nedbrudt af sit turbulente liv, hvilket forringede hansevner som skuespiller‘*. 1
1807 fik han alligevel en ny chancesom teaterleder.Denne gang som direkter på Briinner
Stadttheater‘9. Lykken varededog kun kort. 1 1809 trådte han tilbage som teaterdirektor.
Med tiden havde han mistet overblikket og evnenti1 at indgå i de forskellige funktioner på et
teater”. 1811 gik rejsenti1 Pest,hvor han havde fået et nyt arbejde.Dog blev han vanvittig
påturen og dode ludfattig i Wien i 181281.
Dennebeskrivelseaf Emanuel Schikanederviser os en mand med mangestarke og svage
sider, hvis menneskeligeog litterrere kvaliteter i 1791 var store nok ti1 at omgåsMozart og
skrive“Die ZauberfUte” sammenmed denne”. For at kunne ssettesig ind i det folkelige univers i Mozart og SchikanedersfaAlesxerk er det også nodvendigt at kaste et kort blik på
den institutionog dertil knyttede teaterkultur, som vaxket er skrevet i og komponeret ti1 og
som i hoj grad afspejler civilisationsprocessenomkring det folkelige på Mozarts og
Schikanederstid.
Det folkelige lag i “Die Zauberflöte” var fremstillet ti1 Schikaneders folketeater
Das Freihaustheaterauf der Wieden, også kaldt Freihaustheatereller Schikaneder-Theater.
Det var på Freihaustheater,
at Schikanederkunne udfolde sin lårklaskendekomik. Og det var
her, den testermsessigesubknltur fandtes, som tidgjorde Mozarts og Schikanedersalter ego
og som afspejlesi Zauberstück-elementeri “Die Zaubefflöte”. På Freihaustheaterkunne de
i naxkontakt med det falkeligepublikumudvikle sig som menneskerog kunstnere- langt vzk

76Bartholomäus
Zitterbti (1757.1806)havdeved Tratnerhofi Wien en storpelshandel.Desudenvar
hanet lidenskabeligtteatermenneske,
hvilket f@rtehan ti1 samarbejdetmed Schikaneder.
Zitterbarthledede
Theateran der Wien fm den 13.6.1801ti1 den 14.2.1804.
77Deutsch,1937.S. 28,
78Rommel,1952.S. 424
“Ed.,

s. 523.

80Schikaneder
havdesomikke-wienersvme vilkår i Wien. Hansskmdaleprqede liv somlevernandog
de skiftende0konomiskeop- og nedtureindbragtehan mangefjender.Bla. blev hanslitterme produktionerudsat
formegen spat.Komonynski, 1948.S. 125.
81Rmmel, 1952. S. 523.
%nl.

Kurt Honolka:Pqageno. München,1984.S. 114
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fra denstivefeudalkulturpå Burgtheatermed dens krav på affektkontrols3.Her var det tilladt
at vsxe barnlig og grovkomet og finde aflob for de drifter, som den stigende civilisering af
samfundetundertrykte. Men hvad var såFreihaustheater?
Freihaustheater, der blev bygget i 1786, befandt sig på Freihaus- et stort, fattigt boligkompleks i Wieden, som var en forstad ti1 Wien. Det kaldtes Freihauseller Freyhaus,fordi
dens ejer fyrste Georg Adam von Starhemberg,som var begunstigetaf kejseren, ikke skulle
lxtale skat@.Bygningskompleksetbestodaf store huse. Disse var forbundet med hinandenved
hjzlp af seksgårdspladser.Freihaushavdesin egenkirke, vrerkstederti1 alle slagshåndvsxk,
vaxtshuse,smugkroer,en oliepresse,225 lejligheder og sit eget teater”.
Schikaneder og mange andre af teaterpersonslet boedefaktisk i Freihaus,side om side
med Wienslavestesamfundsklasser.Mozart havde også et mert forhold ti1 Freihausog dens
folkelige teater. Hans svigerindeJosepha Hofer, som sang“Königin der Nacht” i “Die
Zaubertlöte”, boedei bygmngskomplekset,sammen med de andreubemidledekunstnereog
Wienslavestesamfundsklasser.Selv besogteMozart ofte teatretB6,isax sammenmed sonnen
Karl, konenog svigermoderen,som efter Mozarts dod selv flyttede ind i Freihaus, hvor hun
dodei 1793.Dissekendsgemingerviser, at Mozart kendte ti1 folkets livs- og bevidsthedsformer, fordi han i 1791 i stort omfang selv var en del af den lystbetonedefolkekultur og den
folkelige civilisationsprotes i slutningenaf 1700~tallet. Derfor vidste han, hvad folket ville
seog hare, hviiket gjorde ham istand ti1 at ssettemusik ti1 de folkelige strukturer i “Die Zauberflöte” somfx denkendtefuglesangerarie
i forste akt (Y2/12-13). Men hvilket forhold havde
Mozart så ti1 dette grovkomede og “uciviliserede” teatermiljo?
Personligtvar Mozart trods sygdom og udmattelseen engageretdel af den folkelige teateroffentlighedpå Freihaustheater.Mozartspersonligeengagementfremgår b1.a.af, at han selv
dirigerede uropforelsen som en vennetjenesteoverfor Schikanede? og dennesteater. Men
hvordan så teatret egentligt ud?
Det var en rnegetstor bygning,fremstilletaf forhokisvis billigt materiale, som kunne mmme op ti1 lo00 tilskuere. Bygningen var tredive meter lang og femten meter bred, og scenen
83Denstoreforskelmellemdet elitekulturelleBurgtheaterog det falkelige Freihaustheater
bestod bla. i
personsletsgager.Mens sangetindenJosephaHofer måtten@jesmed 64 Guldenom månedenpå Freihaustheater,
kunneenitaliensk sangerindepå Bur~tieatertjeneflere tusind Guldenpåårsbasis.Sml. Honolka, 1984.S. 99.
84Sml.Honolka, 1984.S. 92.
*‘H. C. Robbins Landon:1791.Mozartssidsreår. Munksgaard.Kbh., 1991.S. 133
86Fxovervzredehanopf@xelsen
af “Die Zaubetflöte”den7. og 8. oktober1991.Den 8. spilledehan
som spontangagMokkespillet(Pspagenos
klokkespili forsteakt.). SeOtto Erich Deutsch:Die Dokumente seines
Lebens. New York, Kassel,London, 1961.S. 358.
*7Sml.Deutsch1937.S. 1X:“Ex dirigiate selbstdieersteunddie zweitc Vorstetlungauch“susFreundschaft
gegenden Verfasser”,wie der Zettel glaubwiirdigbesagt.Aus denBriefa, die Mozart Anfang Oktoberan SeineFrau
nachBadenschrieb,ist nit Wahrscheinlichkeit
zu entnehmen,dassKonstanzeder Premiereauf der Galeriebeigewohnt
hatte.Mozartiiibrte nunauchseinenSohnKarl,detdamalsin der HergerschenErziehungsanst.0zu PerchtoldsdorfWX,
undsetieSchwiea~utter, diedasTextbuchvomSchtiegasohneHofererhaltenhatte,NI täglich ausverkauften“Zaubaflöte”.
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var tolv meterdyb og tidstyretmedde nedvendigesikkerhedsforanstaltninger.Orkesterethavde en imponerendestorrelseog bestod af 35 medlemmer og var faktisk storre end datidens
hoforkestre”. Det kunne såledesnemt tilfredsstille Mozarts onsker og krav og ikke mindst
Schikaneders.Dissestore dimensionermuliggjordeet andetkarakteristisktrsekved folketeatrene og Zauberstück-genren: det storslåede, bombastiske,som ogsåkan sesi Sarastroscenen
(I/8/31), hvor Sarastrointroduceresmed pomp og pragts9.Fra tidligere opforelser vidste han,
at folket elskededen slagsspektakler(storslåede kampscenermed levendedyr, soslag,luftkampe med primitive flyveredskaberOSV.)~.Disse spektakler satte sindeneog affekteme i
kog, hvilket svarerti1 den folkelige driftmodellering omkring Mozarts levetid’]. Man accepterede og nod vildskaben,fordi selvbeherskelsen,driftskontrollen i langt storre grad horte
hjemmei elitekulturenog densmagtfunktione?‘. Folket kunne vsereafslappetog grovkomet
hos Schikanederuden at dette var pinligt, mens de overfor elitekulturen skulle “tage sig sammen” og holde tiekteme i skak.Hvordankom såegentligFreihaustheateri Schikanedershaender?
Schikanederblev teaterlederpå Freihaustheater,da hans kone Eleonore, som ligeledes var
skuespiller, arvede det efter den afdodeteatermandog digter JohannFriedl i 1789. Hun
havde haft et kaerlighedsforholdti1 Friedl, hvilket gjorde hende ti1 teatrets arving93. Efter
Friedlsdod sendtehun bud efter mariden%.Han overtog ledelsenaf teatret og fik et kejserligt
privilegiumtil at drive det af Leopold II. Schikaneder åbnedesaesonenden 12.juni 1789 med
det lavkomisketyske syngespil “Der dummeGärtner aus dem Gebirge, oder die zween Anton”, hvor hanmed successpilledeklovnerollen. 1 november 1789havde han haft succesmed
opforelsen af fx Paul Wranitzkys ” trylleopera “Oberon”. Dernsest ville Schikanederopfore
endnuet syngespili Zauberstück-genren.Han henvendtesig derfor ti1 Mozart i 1790. Mozart, som var i kronisk pengenod96,
indvilligede i samarbejdetmed vennen Schikanede? Ef“Freihaustheaterhavdeet fremragendeorkester.LigeledeshavdeSchikanederen udmzxketbesztningi
bla. JosephaHofer i rollen somNattensDronning,Anna Gottliebi rollen somPaminaog FranzXaver Ger1i rollen
som Sarastro.hl. Honolka, 1984.S. 98.
89Teatretvar byggetti1masseoptogmedflere hundredestatistersommedvirkade. Dettetrzk sesogsåi
musicalgenren.NutidensTheateran derWien, somer et eftertigsteater,er et musicalteater,hvilket forstzrker
mistankenom, at tryllesyngespillenevar en forlpiberfor denseneremusicalgenre.
g”Rommel,1952.Ss.422-423
‘%e Eliq1993. S.135.
“Elias, 1997.Ed. 1. S. 437.
=Deutsch, 1937. S. 11
%m kvinde ville hun ikke kunnefå lov ti1 at ledeteah‘el.Desudenvar hun udenformue.Se Komonynski, 1948.S.113.
95PaulWranitzky (1749-1813)lzste f0rst teologii Wien. Derudoveruddamedehansig ti1 violinistog
komponist.Han fors@tesig ogsåsomforfatter.
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ter uropforelsen af “Die Zauberflöte” havde Schikanederstor succesmed tryllesyngespil i
Zaubersttick-genren,hvilke var sande trsekplastrehos det folkelige publikum. 1 modsztning
ti1 Leopoldstädter Theater med Marinelli som teaterleder98 forsogte Schikanedersig dog
også med teaterstykker99 fra elitekulturen som fx Schillers “Don Carlos” eller Lessings
“Emilia Galotti”‘“. De storste succeserfik han dog med sine tryllesyngespilmed “Die Zauberflöte” i spidsen”‘, som appelleredemere ti1 de folkelige livs- og bevidsthedsformerend
elitekulturens dramaer.Disse faldt ikke i folkets smag,fordi de havde det for elitekulturen
karakteristiskekrav på en faroget selvbeherskelse.De var for alvorlige ti1 forstadswienerens
behov for underholdning. Desudenhavde vserkemefra elitekulturen ikke folkets populzre
wieneriskeklovnefigur, som var de lavere samfundslagsidentifikationsfigur.
Schikaneder lod det gamle Freihaustheaternedrive i 1801 og byggede et nyt teater ved
navn Theateran der Wien, som hanforlod i 1807. Selve Freihausbygningskompleksetoverlevedetil ind i 195O’eme,hvor de sidsterester blev revet ned. Det nuvserendeefterfelgerteater for Theater an der Wien er et musicalteater’ozmed sammenavn og ligner trods et par
ombygninger det gamle teater fra 1801. Freihaustheater var såledeset teater, hvor hovedparten af tilskueme bestod af fattige forstadswienere, som skulle og ville underholdesmed
96SelvomMozart tjente en p=n sumpå sine vzrker i årene1790og 1791, var hansfinansiellesituation
ganskekatastrofal.Han skulle tilsyneladendeafbetaleen stor gszld,brugte mangepengei byen, samtidigmed, at
Konstanzeskuropholdi Badenkostedeen del page. Dette kunneviere en af &sagernetil at han udoverarbejdet
med“Die Zauberflöte”ogsåperiodevisvar aptagetaf “Requiem”08 “Tito” i 1791.
“Både “Don Giovanni”og “Figux Hochzeit”fu<godeanmeldelseri Wien og fejredetriumfer i Prag.De
blev dog hurtigt bandlystefm Wien af LeopoldIL da de beggebyggerpå borgerlige,revolutionzre tekstgrundlag.
Det var ikke tilfreldigt, at Mozart skulle arbejdefor den tysksprogedeteatermzssigesubkulturi Wien. Han kendte
komikkenog det eksotiskeuniversfia sit eget syngespil “Die Entfiihrungsusdem Serail”(1782),der var bleveten
storsuccesi dettysksprogedeområde samtidigmed,at LeopoldIl bandlystehansitalienskspro8ede
operaer“Figaros
Hochzeit” 08 “Don Giovanni”fm Wien. Denkontroversiellekunstnervar for alvor faldet i unåde og savnedenye
grusgange.At Mozart i foråret i 1791 Y~Iudelukket fia det officielle hofteater blev megetklart for han, da
hanslibrettist på alle tre italienskeoperaerLorenzoda Ponteblev fyret.
“Leopoldstädter Theaterlededespå Mozartstid af Karl von Mainelli (1745-1803).Han -wndIagdeLeopoldstädterTheateri 1781.På detteteaterlod hanHenslerstryllesyngespil “Der Orang-Utan8ederDas Tigerfest”
opfflre. Den 30. september1791 blev Henslersverk uropfert på samme tidspunktsom “Die Zauberflöte”.Også
Henslers Zauberstiick indeholdt genrensklassiske ingredienser:naive naturmennesker,en kzmpeslange,
hemmelighedsfulde
prater, levendedyr og magiskegenstande.Se E. Komorzynski:“Die Entstehungder Zauberflöte”. I: Attila Csampai: WolfgangAmadeus Mozart. Die Znube~öre. Reinbek,1982.S. 159.

l”Deutsch, 1937. Ss. 32.34. Der findeskun lidt kildematerialeom!aingteaterstykkemepåFreihaustheater. SelvomOtto Deutsch anf0rerelitekulturensteaterstykkerpå testretsspilleplan,kan det godt drejesig om
grove persiflagerpå or&inalerne,som vi kader det fm Prehausersfolkelige opsretningeraf bl. a. Leasingsteaterstykker.SeJosephGregor: Weltgeschichre des Thearers. Ziirich, 1933.S. 467.
=OIDe”tsch,1937.S. 46
lo2En teaterhistoriskgennemgang
af teaterspilleti Wiedenfereliggeri Attila Lang:Das Thenrer an der
Wien. Wien, Salzburg,1977.
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syngespil i Zauberstück-klassen.Samtidig fandtes der dog et mindretal af frimurere og
reprzsentanter af elitekulturen, som også skulle tilfredsstilles’O’.Derfor var det naturligt, at
Mozart og Schikaneder installeredeet frimurerisk, elitekulturelt aspekt i “Die Zauberflöte”,
som også kunne appellereti1 dette publikumslag. Med det frimureriske lag kunne Schikaneder og Mozart yderligere tiltale et publikumslag på Freihaustheateri”. De måtte dog indgå et
kompromismed den folkelige tryllesyngespilsgenre,da de installerededet elitekultnrelle lag i
vrerket på det lavkulturelle Freihaustheater. Det skal dog vsere usagt, at Mozart og
Schikanderkun havdekommercielle interesser.Isax Mozart var som trofast logebroder interessereti en tematisering af det kriseramte og forfulgte frimureri på folketeaterkulturens
premisser. Men hvad bestod så folketeaterkulturenaf?
Teaterkulturenpå Freihaustheatervar under Schikanedersledelseen andenend på Burgtheater. Tilskuemekommenteredehojlydt handlingen under forestillingen samtidig med, at skuespillemekunne finde på at svarepå tilråbene - bare for at nsevneet eksempel.Der fandtes faktisk et
teaterpoliti, som skulle sorge for ro og orden på teatrene,da disse oftest var forbundet med optojer ‘Os Teatre som Freihaustheatervar i Schikanedersog Mozarts levetid folkelige offentlighedsformer,somindtil184O’emeikke var direkte kritiske overfor de samfundsmaessige
magtforhold. Det vi1 vaxe helt forkert at forestille sig Freihaustheatersom et forum for revolutionax,
politisk kunst. En af grundenetil, at kulturen forblev på det harmlose,underholdendeplan var
bla., at censuren havde et jemgreb om folketeatrene indtil 1840’ emeio6.Og der Endes heller
ikke en kilde, hvor Schikanedereller Mozart ytrede sig politisk. Folketeatrenevar ikke politisk
aktiveog de afspejlerderfor ikke urniddelbart de samfundsma%sigeprocesser. De skulle tvsertimod holde folket i ro med underholdning og lidt dannelselo7. Underholdningen, det infantiltregressive,havde en kompenserendeeffekt i civilisationsprocessenomkring Mozarts og Schikanederslevetid. Mens folket skulle vaxe mere og mere selvbehersketpå arbejdet,kunne det efter
fyraften i hoj grad finde aflob for de opstuvede drifter i de folkelige spektakelteatre. 1 forskningen er der enighed om, at folketeaterkulturenprimax%havde en ventilfunktion:

Nach Meinungder meistenForscherist das Wiener Theaterlebenzwischen 1780 und 1830 kein
direktes Abbild der historischenund politischen Ereignisse,dennochist es unlösbarmit ihnen
verbunden.Der Stat fiirderte dasTheater,sofem es demVoik Ersatz fiir politische,ja tiberhaupt
öffentliche Interessensein konnte,UnterhaltungundAblenkung,aber dochauchBildung bot. Das

103Braunbehrens
skonner,at der i 1787Y~Ihgjst 200 frimureretilbage i heleWien. Sml. Braunbehrens,
1989.s. 263.
%Se Rommel,1952.S. 512
lo51752-1844var folketeatreneunderlagtcensurenog politi& ovewågning.SeHein, 1978. S. 82
106Censuren
var indtil omkring 1795i frimuremeshznder. Dissevar dog i sidsteendeunderlagt
kejserensdirektiver,sombla. forb0den åbentematiseringaf frimurerietpå de wienerisketeatre.SeElisabeth
GroBegger: Freimurerei und Theater. Wien, Köln, Graz, 1981.Ss. 110-112.
107Sti. Erich Joachim:May: Wiener Volkskomödieund Vormiirz.Berlin, 1975.Ss.23-26

2.5

Publikum erkanntediesenFreimun, und Autorenwie Spielernutztenihn, wusstcnVolkstheatermit
Ventilfunktion zu machen,auchwenndasin denengenGrenzender Zensurschwerwar. lo8

Teaterlederenskullehaveet kejserligt privilegium for at kunne drive teatervirksamhed.Ved den
mindste mistanke kunne privilegiet inddragesigen eller slet ikke udstedes.Folketeatrene var
derfor ikke revolutionaxe, hvilket tydeligt kan sesi Schikanederog hanskompagnonBauerfelds
ydmyge ans@gningom et teaterprivilegium ti1 Freihaustheater:
EuerMajestät
Wie sehr unterzeichnetenbemiihet sind, seit mehr den” einem Jahr, als sie das auf der Wieden
befindliche Tbeater untemohmen haben, den Beyfall des F’ublicum dusch Vorstellung der
bestgewählten,und oft mit grossenKostenaufgeftihftenStiickenzu gewinnen,diirfte vielleicht auch
zu dem HöchstenThrone gekommenseyn, und da es auch zur Bequemlichkeitdes Publicums
dienet,in jeder Vorstadt ein Theaterzu enichten,so schtneichelnsich unterzeichneteHöchstdero
Wohlgefallen,duschdieseihre Untemehmungzu erlangen.Zu noch prössererAufmuntemngund
Festsetzungihres gutenRufs, undAnsehensbei demF’ublicumbitten sie Euer Majestätihnenein
äbnlichesPrivilegiumsDecret wie es demMainelli in demLeopoldStadtsTheater ertheiletwurde
allergnädigstzu gewähren,und nachder Unterschriftder Bittsteller aurfettigenN lassen,samtder
HohenErlaubniisseinenAdler im Schildemit derUeberschriftK. priviligiertesSchauspielhauss
fiihren zu diirfen. Se.Maj. höchst.seel.AndenkenshattenYOI4 JahrendemunterfertigtenEmanuel
SchikanederebendieseallerdemiithigsteBitte gewähret,von welcherjener aber,da er damahlsin
dasReich gieng,leider keinenGebrauchmachenkonnte.In dieserRiicksicht und in Anbetrachtder
grossenKosten,welcheso eineUntemehnntngfordert,wie auchin allergnädigsterEnvägung,dass
es dem Ruhme der Hauptstadtnicht gleichgiiltig seyndiirfte, in zwei Vorstädten,wo eine mit der
andemweneifert,ein mit gut gewähltenStiicken,und DecorationenversehenesTheaterzu finden,
bitten unterfertigtenochmahlsunterthiänigsttnn die GewähmngdiesesF’rivilegiutnsDecrets und
versprechenauchin Zukunft, Ordtung, Sitta, undWohlanständigkeit,nie in ihrer Untemehmung
ausserAcht zu lassen.Wien den 11.May 1790.
JosefEdler von Bauemfeld
CompanionEmanuelSchiederlw

SelvomSchikanederoverfor kejseren fremhzver sit teater som et kultiveret forum for dannelse
og underholdning, var teaterkulturen langt mere hojtråbendeog folkelig end den, vi oplever i
dag. Fx opstod der tumulter med dertilhorende slagsmal,hvis ikke publikummet fik nok for
pengenen . Ligeledes holdt skuespillemeikke distancenoverfor publikum, da de var en del af

“‘Hein, 1978.S. 23.
109De”tsch,1937.S. 13.
lloRommel, 1952.Ss.20-21.
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folket. Skuespillemeog ikke mindstlibrettisteme havde selv en “uciviliseret”, falkelig baggrund,
hvilket Schikanederselv er et passendeeksempelpå. Kunstnemes forankring i de lavere samfundslag skabteden organiskevekselvirkning mellem “folket” og detskunstnere”‘. Kunstnerne
var det mani dag kalder for “selfmademen”. Dette betad, at de fleste af folketeatrenes kunstnere var skuespillere, tekstforfattere, sangereog nogle enddateaterledere i en og den samme
person somfx Schikaneder,Hensler, Nestroy, Friedl o.a.
Ligeledesbar teaterkulturenprazgaf masseproduceredeforestillinger, som oftest mundede
ud i de for omtalte underholdningsspektaklerr’*.Hvert forstadsteater havde op ti1 seks tekstforfattere,somhver skullelevereomkring 8 vmrker på årsbasis.Dette giver et enormt hojt antal
teaterstykker af meget svingendekvalitetn3. Mange vmrker bestar af genbrug eller er konstrueretefter en forudsigelig opskrift. Da der ikke fandtes en ophavsretbenyttedefolketeatrenes
tekstfotfatterehremningsl~st nationale og udenlandskeforlmg og i deres selvforståelsefolte de
sig mere som underholdningsproducenterog som en del af publikummet, fremfor som kunstnere. Under hvilke forhold levede dissekunstnereegentlig?
Tekstforfatteren var ansatunder kontraktforhold og skulle levere en vare, som skulle more
folk”” . Selvom denneteaterkunstbar prsegaf profane, masseproduceredeteaterproduktioner,
hvis storste funktion var at underholde det wieneriske publikum, lykkedes det alligevel en del
tekstforfattere og komponister at skabeenorme succeser‘t’. Det gzlder ikke mindst for Schikanedersog Mozarts “Die Zauberflöte”.
Af afgorende betydning for, at “Das Zaubersmck” blev så populzrt i Wiens nederste
samfundslagvar, at mange af teaterstykkemeblev holdt i wienerdialekt. Ogsådenne kendsgerning afspejlerden folkelige civilisationsprotes i Zaubersmck-genren.Mens elitekulturensaffektkormol manifesteredesig i en “forfinet” sprogmodellering116,
som b1.a. undgik brugen af dialekt som konversationsmiddel,fordi det var “uciviliseret”, talte folket i hoj grad dialektu7.
Affektkontrollen omkring sprogmodelleringenvar forbeholdt elitekulturen og horte derfor ikke
hjemme i den falkelige Zauberstück-genre.Men hvad var så disseeventyrlige tryllesyngespil?
“Das Wiener Zaubersttick”, ogsåkaldet “Alt Wiener Volkskomödie”, er betegnelsenfor en ca.
1504rig syngespiltradition”*, som er tuett knyttet ti1 Donaumetropolen”‘. Genrens opblomslllFolketeatrets kunsmereblev tit opfattetsomreneanatrar af kunsmeme
i elitekulturen.Karl
Ludwig Giesecke,somvar librettist og skuespillerpå Freihaustbeater
og som efterMozartslevetidblev en ber@nt
mineralog,somi årevisstodi dendanskekongestjeneste.fottiede et hverttilh@rsforholdti1denne lavstamskulmr
i sinemangebreveti1den danskefrimura og biskopFriedrichMiinther. Sedokumenteme4+5 i appendixII.
112Rommel,1952.Ss. 16-25
l%nl. May, 1975.S. 18.
114Rommel,1952.S. 17.
1151bid.,ss. 17-19.
l16Elias, 1997.Bd. 2. Ss.359-361.
117E&as,1997.Bd. 2. S. 437,
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atre. Bl. a. fomyede Philip Haffner (1735-64)‘25den ti1 tider meget grovkomede klovnefigur i
sine eventyrlige syngespil, hvormed han kunne omgå censuren. Den stadig stigende urbaniseringafostrig, som lod de folkelige samfundslag vokse i Wiens forskder, skabteet st@rre
behov for de populzre teatre med deres kompenserendeeffekt. Såledesopstod et teater i
Josefstadti år 1788, det f@romtalte teater i Leopoldstadt i 1781,og ikke mindst teatret i Wieden i 17861z6.Teatrene sfirgede f@rstog fremmestfor den folkelige underholdning i Wien. Det
blev især folketeatrenes klovnef@re, Staberl, Kasperl, Bemadon, Hanswurst, Papageno og
mangeandre, som blev ti1 publikumsmagneter’27.
Et andet karakteristisk kendetegn ved “Das Zauberstück”, som det ses hos Emanuel
Schikaneder, Philipp Hafner, Josef Felix von Kurz (1717-1784)‘*8,Wenzel Müller (1767-l835)‘29 og Ferdinand Raimund (1760-1836)‘30er brugen af et meget avanceretteaterudstyr,
som går tilbage ti1 det gamle jesuiterteater, som muliggjorde mange sceneskift og forvandlingseffekter. Denne teaterkunst havde et teknisk udspekuleret systemaf mekaniskehj&
pemidler,somkunne skabeoverraskelseseffektermed fx vand og ild, som det så virkningsfuldt
b1.a.kan sesi ild- og vandprevemehos Schikaneders“Die Zauberflöte”:
Die ständiga Theater Wiens hatten seit den Zeiten Stranitzkys im Kärtnathortheater das barocke
Zauber- und Maschinenstiick weiwrgepflegt. Kurr-Bemardon baute die Maschinenkcmödie mit
vielerlei Verwandlungen weidlich as. Die Eimichtungen der neuen Vorstadttheater stellten einen
technischen Apparat zur Vafiigung,

der

im Kulissensystem - mit Hilfe von Wolken- und

Flugmaschinen, Feuer und Wassereffekten überraschungen von grosser Wiikung auf der Bühne

1z5Philipp Haffner (1735-1764) var lyriker, satiriker og librettist. Haffner lzste jura i Wien og var
paiodevis ansat som assessori byretten i Wien. Han har skrevet 8 teaterstykker ti1 det wieneriske folketeater.
Kendte vaka: “Die biirgerliche Dam.?’ (1763), “Megära, die förchterliche Hexe” (1764), “Evakathel und Schnudi”
(1765).
126Winkler i BrauneckfSchneitin, 1986. S. 50.
“‘Hein,

1978. Ss. 33-34.

1z8JosefFelix von Kurz (1717-1784) var s@nafen skuespiller. Som komiker skabte han sin egen
klovnefi~w Banardon, der blev meget popula Som fotkatter var han enorm produktiv: omkring 300 komedier.
Kendte vzrker: “Bemardon, die getreue Prinzessin Pumphia, und Hans Wurst der tyrannische Tartar-Kulikan”
(1756), “Hans Wurst” (1761), “Die Hofmeisterin” (1764).
1Z9Wenzel Müller (1767-1835) var komponist, librettistog musiker. Fra 1786 var han ansat på Leopold
Städtertheater. Se Dietrich, 1965. S. 49.

130Ferdinand Raimund (1790-1836) er en af de mere kendte folketeaterfafattere. Han var komiker,
forfatta, teaterdikt@ og skuespiller i en og den samme person. 1804 kom han i l%re som bager. 1808 opholdt han
sig på et vandretester i Bratislava og ödenburg 1814 fik han en ansatelse som skuespiller på Theater in der
losefstadt. 1817 gik han over ti1 Leopoldstädter Theater. Kendte vaker: “Der Barometermacher und auf der
Zauberinsel” (1823), “Der Diamant des Geisterkönigs” (1824), “Dec Bauer als Millionär” (1826), “Der Alpenkönig
und der Menschenfeind” (1828).
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hervorbrachte.”

1 kalvandet på oplysningstidenvandt borgerlige normer indpas i folketeatrenei Wien. Et af
nogleordeneer dannelse.Forstadspublikummetskulle ikke bare underholdes,men der skulle også vserelidt dannelsei den folkelige teaterkunst. Dette dannelsesaspektses i Schikaneders
“Die Zauberflöte”,hvor Tammo og Pamina gennemgår forskellige prover, som relateresti1 oplysningstidens frimureriske idealer, som er baseretpå en oget selvbeherskelseodvs. driftskontrol. Aspektet afspejlercivilisationsprocessenomkring dannelsenaf den wieneriske bybefolkning i slutningeni 1700- og 1800-tallet, hvor landlige samfundslag,som flytter ind ti1 byeme i
storre grad underlseggesen faroget affektkontrol. Dannelsen,borgerliggorelsens formål var at
“tsxnme”de mindreciviliseredelag ti1bylivets storre krav ti1 selvbeherskelse”*. IsserKarl Meisl
(1775-1853)‘33,Adolf Bäuerle (1786-1856)‘% og JosephAlois Gleich (1786-1856)i3’ smettesi
forbindelse med borgerliggorelseaf “Das Zauberstttck”, hvor dannelsesaspektetkommer ind i
billedet’36.
En af Zaubersmck-genrenssidstefremtraxlende skuespillereog tekstforfattere er Ferdinand
Raimund(1760-1836), som bruger litteraxe kriterier i forarbejdningen af genren.Folkekomediensslutlys er JohannNestroy (1801-1862), der overskrider genrensgrznser med sin bidende
samfundssatire.Efter 1848udkonkurreres“Das Wiener Zaubersttick” af operetten, som appellerer ti1 det voksendeborgerskab. Folket var nu i kalvandet af industrialiseringen delt i et voksendeproletariat og borgerskabet.Proletariatet kunne ikke betale de stigendeteaterpriser og
blev udenforl”‘. Men hvad har alt dette med tekstgrundlaget i “Die Zauberflöte” at gore? Efter
lidt baggrundsvidenomkring folketeaterkulturen,Emanuel Schikanederog Zauberstiick, vi1jeg
visekeseren,hvorledesdennehistoriske, civilisatoriske substansforeligger i vserket.Det folkelige i “Die Zauberflöte” bestar af tre hovedbestanddele:det barokke og modreformatoriske,
eventyrsttukturenog den dominerendeklovnefigur.
131Dietrich,1965.S. 22.
132Sml.Elias, 1997.Bd. 2. Ss.359-360.
13’Karl Meisl(l775.1853) var ansatiden kejserligeadministration08 var en af de mereproduktive
fotfatterei detwieneriskefolketeater.Meisl erforfatter ti1utallige komedier,operaer,operetter,balleter08
tryllesyngespil.Kendte vaker: “Carolo Carolini” (1801),“Die FeesusFrankreich”(1822).
lx4Adolf Bäuerle(1786-1859)varjournalistog forfatta ti1teaterstykker.Fra 1806-1859lededehan
“Wiener allgemeineZeiNng”. Hansteaterproduktionvar mestfmgtbar i 182O’eme.
Hans samledelitterzre
produktion rummerotnkrin8 80 teaterstykker.Vaka: “Der verwünschteF’rinz”(1818),“Aline” (1818),“Die
schlimmeLiesel” (1823),“Lindax? (1824).
135Joseph
Alois Gleich (1772-1841)var svigerfarti1 Raimund.Gleichskrev utallige vzrker lige fm
ridder-08 sp#gelsesromaner
ti1 litterzxe produktionerti1det wieneriskefolketeater.JosephAlois Gleichd0dei
st@& armod.Hansproduktionrummerover300vzrker. Kendtewrker: “Die Löwenritter” (1807).“Die
Musikantenam Hohenmarkt”(1816).
136Winkleri BraunecWSchneitin,
1986.S. 50.
137Rommel,1952.S. 20.

30

3. Barokke, isax modreformatoriske

elementer i “Die Zauberflöte”

Det folkelige lag i “Die Zauberflöte” står i stor gseldti1 det italienskehofteaterm i Wien, det
latintalende jesuiterdrama,som fandtes i Ostrig fra 1555 ti1 1768, og den modreformatoriske
kultur, som var staxkt udbredt i Wien, da “Die Zauberflöte” blev til. Grunden til, at den modreformatoriskekultur var såtoneangivendemå sesi de historiske forhold: Efter Trediveårskrigen
forblev Sydtysklandog Ostrig katolske, hvilket styrkede jesuiterordenensindflydelse. Krigen
havde forskånet store dele af det sydtyskeområde, Ostrig og Wien. Samtidig var absolutismen
og den modreformatoriskekultur kommet styrket ud af krigen. Monopol på bla. salthandelen
og faste indtzgter fra de ostrigsk-kontrollerede Balkaxrområdersikrede kirken og kejserhuset
den @konorniskemagt. Ekspansionsmulighedemevar dog indskraxiket af den tyrkiske trussel,
som for alvor blev fjemet, da tyrkeme blev besejret foran Wiens porte i 1683.
Det politiske hojdepunkt for den ostrigske absolutismevar dannelsen af det ostrig-ungarske dobbeltmonarki i Bratislava i 1687. Under beskyttelseaf det ostrigske kejserhus og den
katolske kirke oplevedejesuiterordenen,som har vaxet i Wien siden 1551, en opblomstring i
midten af 1600-tallet’39,som b1.a.fremgår af kejser Franz FerdinandIII’s gave ti1 ordenen i
1651: et stort teater med et volumen på tretusinde tilskuere i Wien. Jesuiterdramaetsopgave
var b1.a.at forherlige absolutismeni pagt med den katolske kirke i form af de monumentalekejserspil, som anvendteden for omtalte avanceredeteaterteknik. Forst så sent som i 172O’eme
svzekkedes
ordenensindflydelse i Wien.
Den modreformatorisketendenshavde også fremgang i barokkensarkitektur, hvor b1.a.Joh.
Fischer von Erlachs (1656-1723) absolutistiske “kejserstil”i4’, blev den toneangivende byggestil (Karlskirche, Hofbibliothek, Schönbrunn).Vandreteatretmodte såledesen stadig levende
modreformatoriskkultur i be=gndelsenaf 1700-tallet,som det indarbejdedei sine forestillinger,
da det flyttede ind i teatrenei Wiens forstseder.Og det overtog forst og fremmest den avanterede jesuitiske sceneteknikfra kejserspilleneog symboler fra den modreformatoriskekultur,
someksiiteredei det italienskehofdrama, barokarkitekturen, det katolske skoledrama,de kirkelige handlingerog i de ovrige modreformatorisketendenser.r4’I Wiens folketeaterkultur levede
disse modreformatorisketraditioner videre.
Isax det jesuitiske maskinteatergenbruges af vandreteatret. Det katolske ordensteaters
138Somf0r txwnt indgår jesuiterna teaterteknolo8i i folketeatret. Ligeledes indgår en del symboler fm
den modreformatoriske teaterkultur (skoledrama og italiensk hofopera), som havde “f0lin8” med det italienske
tommedia dell’ arte teater. Sml. Otto Rommel: Barocktradition im österreichisch-bayrischen Volkstheater.
Leipzig, 1935.Bd. 1, s. 7. Forskningen er stort set enig i , at folketeatret i Wien udg0r en syntese af det modreformatoriske jesuiterteater 08 vandretea~ene. Se Hein, 1978. S. 9.
1’9Stnl. Erich Hubala (udg): “Spätbamck in Zentmleuropa”. 1: Die Kust des 17. Jahrhunde>ts. Propyläen. Kunstgeschichte. Bd. 4. Berlin, 1973. Ss. 98-99.
140Hubula, 1973. S. 105.
141Sml. Hein, 1978. S. 34,
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teaterteknik tillod bl.a., at engle kunne svaevepå stålliner over publikum og drager kunne stige
ti1 vejrs”‘. Dette krmvedeet stort teatermandskabog ikke mindst en udspekuleretteatemnekanik143.Det katolske ordensdramabrugte mange teaterdekorationer,mangesceneskiftog meget
udspekuleredeeffekter, som skulle gore indtryk på folk og besinde dem på den rette tro. Effekteme var et middel ti1 opdragelseaf folket, som stort set kun bestod af analfabeter.Det var
mere modtagelig overfor den mere visuelle og akustisk betonedebibelfremstilling. De forste offentligeteaterforestillingerafholdtesforan domkirkeme i senmiddelalderensItalien og viderefortes af de ostrigskejesuiteF.
Denne teaterform sesforadlet af de ostrigskejesuiter, som overgik de italienskeopforelser
m.h.t. spektakulzre iscenesaettelser.
Den katolske dramatiker Nikolaus Anvancinis’45“Pietas
victrix” (1659) er en sandforlober for de teknisk avanceredesceneri “Die Zauberflöte” som fx
vand- og ildproven:
Es war offenbar nicht leicht, diese Sene zu iibertreffen. Aber in ‘Pietas vichix” gelang es doch.
Maxentius sieht näumend den Untergang des Pharao im roten Meer. Dan” tut sich der Höllenrachen
auf, ein Dämon weckt den Schatten des Pharao und zwingt ihn, Maxentius dem Verderben zu
weihen (...). Wieder erleben wir Erdbeben, Sturm, Blitzschläge, Leichen erscheinen, der Schatten
eines kiirzlich

Ennordeten

erschiittert

Maxentius.

Aber

die Scbrecken steigem sich:

fliegende Schwerter durchsansen die Luft, man hört Geheul, der Tiber schwillt blutig an, fliegende
Drachen und Furien bewegen sich durch den Raun. te

Traditionen levede videre i bedstevelgåendei Zaubersttick-genren’“. Hvorfor kunne disse
katolske efterladenskaberbruges af de knap så fromme folketeatre?
Vandreteatret kasserededet religiose indhold. Ti1 genguld kunne iszr det tekniske bruges
som underholdningseffekter. Og alt i alt dannede de katolske teaterefterladenskaberrammen
142Et af det katolske teaters fundamentale budskaber var, at det jordiske liv er skin og bedrag. Livet er
forgrengeligt, kun den fromme overlever. SmlRichard AlewynXarl Sälzle: Das grosse Welttheater. München,
1959. S. 49. Den vertikale brug afteaterscenen ved hjrelp affaldd0re, forsamkninger og primitive flyveredskaber
kunne afspcjle menneskets skzebnesvangre placering mellan de frygtindgydende underjordiske og de lyksalige
bibelske ovejordiske krafter. Alle tre dimensioner franstår i det jesuitiske ordensdrama. Sml. Alewyn/Sälzle,
1959. S. 62.
%id.,

ss. 53-54.

144Rommel, 1952. S. 28.
145Niiolaus von Anvancini (1611-1686) blev aptaget i jesuiterordenen i 1627. Han var gymnasieIrerer i
Trient, Agram og Laibach fm 1633.1637. 1 1640 afsluttede han sine teologiske studier på Wiens universitet og blev
bla professor i retorik. Avancini var en af jesuitemrdenens mest succesrige fotfattere. Hans monumentale
kejserspil stod under indflydelse af den italienske hofopera. Mest kendte verk: “Pietas vichix” (1659), “Fides
conjungalis” (1667), “Gyms” (1673).
146RommeI, 1952. S. 93.
147Teknikken fandtes bl.& i

Kämmertortheater,
som Stranitzkys

vandretater indtog i 1711.
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for klovnefigurensgrovkomede underholdning. 14’ Fra at vaxe en del af det katolske propagandamaskineri, blev jesuiterteatret en del af den regressivefolketeaterunderholdning.Teknikken
anvendtes ikke så meget for at indoktrinere folket i en relig& retning lsxgere, men forst og
fremmest for at underholde det’@. Deri bestod det store funktionsskifte. Hvad bestod dette
funktionsskifte af?
Skiftet er af civilisatorisk karakter. 1 stedetfor refleksionen, belaxingen og affektkontrollen
blev den gamlekatolske teaterteknik brugt ti1 en undvigelsei regressiveunderholdningsspektakler med denf@romtalteventilfunktion’50. Der skulle ikke belaxes,men afreagerespå folketeatrene! Jesusrykkede i baggrundenti1 fordel for klovnefiguren og underholdningen.Hvordan
indgik såden gamle teknik i dette funktionsskifte?
Den katolske teaterteknik dannedebasisfor storslåedespektakler- oftest med avancerede
lyd-og lyskulisser15’, der ligesom alt andet folkeligt på vandreteatrenevar af barnlig og underholdende karakter. Men hvor ses så denne “nedsunkne” og omfunktioneredeordensteknik i
“Die Zauberflöte”?
1 verket forekommer denneteatertekniskearv fra det modreformatorisketeater b1.a.sidst
i vzxket, hvor “Die Königin der Nacht” og hendesf@lge tilintetgeres i et infemoagtigt scenarium:
KÖNIGIN DER NACHT, DIE DREI DAMEN.
Ja, fiirchterlich ist dieses Rauschen. Wie femen Donners Widerhall!
MONOSTATOS. Nun sind sie in des Tempels Hallen.
ALLE. Dort wollen wir sie tibetfallen. Die Frömmler tilgen von der Erd mit Feuersglut und
mächtigem Schwert!
DIE DREI DAMEN, MONOSTATOS (kniend).
Dir, gr&

Königin der Nacht, sei unsrer Rache Opfer gebracht! (Donner, Blitz, Stum.)

ALLE. Zerschmettea, zemichtet ist unsere Macht, wir gestiirzet in avige Nacht (..Jzs2

Den for oven anforte scenesvoldsomhed accentueresi begyndelsenaf den dystre c-moll, efterfulgt af et heftigt orkestertremolo’53.Udover at scenemei det jesuitiske teater var teknisk avan-

=48Rommel, 1935. Bd. 1. S. 6.
149Det er vanskeligt at rekonstmere, hvordan disse modreformatoriske efterladenskaber virkede på det
falkelige publikum. Oftest er effekter kombinera med klovnefigurens gags og derfor en del af komi!&en. Andre
gange er effekteme kombineret med den vise tmldmand, fyrste, tidder osv., hvilket dybest set udg@r en hyldest ti1
den mcdrefonnatoriske elitekultur.
lSoHein, 1978. S. 23.
%nl.

Diehich, 1965. S. 22.

152Mozwt/ Schikaneder, 1995. Akt II/30. S. 61
%nl.

Kurt Pahlen: Wolfgang Amdeus Mozart. Die Zmberflöre. Mainz, 1991. S. 126
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terede, arbejdedejesuiteme med mange sceneskiftog dertil horendekulisser’“. Denne forkmrlighed overtog folketeatrene ligeledes.Såledeshavde uropforelsen af Mozarts og Schikaneders
mestervmrk tolv forskellige dekorationer, ti sceneforvandlinger’ og et hav af imponerende
maskinelleeffekter som fx besejringenaf den store drage i begyndelsenaf verket (I/l/l l), eller
i akt 1,hvor to bjerge deler sig og Nattens Dronning kommer svaevendefra himlen på en lysende trone: “Die Berge teilen sich auseinander,und dasTheaterverwandelt sich in ein prächtiges
Gemach.Die Königin sitzt auf einem Thron, welcher mit transparentenStemengeziert ist.” ( I/16/19). De store teaterdimensionerhavde en god akustik og visuel rummelighed, som utvivlsomt kunne tryllebinde publikum som folkeligt underholdningsspektakelis6.
Der findesmangeandreeksemplerpå den modreformatoriskescenetekniki “Die Zauberflöte”.
En af de mest teknisk udspekuleredescenerer bl. a. som for omtalt, hvor Tammo og Pamina
gennemgår vand- og ildproven i sidste aktls7.Teatret forvandles ti1 et bjerglandskab,hvori der
findes elementemevand og ild15*,som Tamino og Paminafarefuldt skal vandre igennem:
Das Theater verwandelt sich in zwei grosse Berge; in dem einen ist ein Wasserfall, worin man
Samen und Brausen hört; der andere speit Feuer sus; jeder Berg hat ein durchbrochenes Gegitter,
wotin man Feuer und Wasser sieht; da, wo das Feuer brant, muss der Haizont helhot sein, und wo
das Wasser ist, liegt schwarzer Nebel. Die Szenen sind Felsen, jede Szene schliesst sich mit einer
eisemen Tii~‘~

Den hyppige bmg af falddore (fx i W25/55) og nedstyrtning i forsaznkningerhorer også ti1
folketeatret,og er ligeledes en mekaniskfinessefra jesuiterteatret. 1Philipp Haffners tryllesyngespil “Megära, oder die förchterliche Hexe” (1764) forekommer en del scener, hvor disse
underholdningspracgedeteatereffekter kommer ti1 udtryk. Heksen Megära demonstrerersine
trylleegenskaberoverfor heltenLeander og dennesledsagerHanswurst. Megära overfor Leander
og Hanswurst:
154Bar&teatret brugte bla plancher af linned, som var placeret i eft&lgende lag frontalt mod
publikum, hvilket kunne realisere hurtige sameskiftiden dybe, cylintiske barokscene. 1 modsaning ti1 rentesancens flade, konvekse scene kunne baroktearet fremkalde flere optiske effekter. Sml. Alewyn/Sälzle, 1959. Ss. 5%
59.
155Komorzynski, 1948. S. 134.
L56sml. AlewynJSälzle, 1959. s. 67.
15’Eksernplet fia Avancinis “Pietas vichix” viser, at jeusuiteme viste vejen for, hvordau man teknisk
kunne arbejde med elementeme ild og vand, hvilket vi, som f0r nwnt, tydeligvis kan se i “Die Zaubaflöte”
cII/28/57-58). Jesuitemes forkzrlighed for natureffekter som fx tordenvejr med lyn lever videre i “tallige hyllesyngespil af bl. a. Philipp Hafner eller Ferdinand Raimund.
?Selvom vand- og ildprwer kan placeres i det frimureragtige lag, så realixredes denne pr$% via den
jesuitiske scenetekuik, som folketeatret overtog. Schikaneders og Mozarts geuuemgående genisteg består i, at de
tiltaler tu forskellige kulturer på én gang (derom mere i sidste kapitel).
159MozarUSchikaneder, 1995. Akt IILSs. 56-57.
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Nehmt die unumschrenkte Macht meiner Künste wohl iu acht! (...). (Es kommen Wolken, welche
die Sanne vefinstan,
die Sanne Hitz,

woby i es donnert und blitzt). So entziindet sich der Blitz, so verschwindet

Bäume kan” ich auch beleben (...). (Es kommen fliegende Drachen, wie auch

einige kriechende Thiere, welche sich der Zauberin zu Fiissen legen) (...).160

Ligeledes findes der i “Die Zauberflöte” ah i alt otte scener,hvor falddore og forsaxtkninger
brugesog tre gangeanvendesde tre knaegtesflyveredskab! En scenemed de tre kmegtes“flyvemaskine” i “Die Zauberflöte”: “Die drei Knaben kommen in einem mit Rosen bedeckten
Plugwerk. In der Mitte steht ein schön gedeckterTisch. Der eine hat eine Flöte, der anderedas
Kästchenmit Glöckchen (...).” (W16/48). Det modreformatorisketeatersflyveredskaberfår en
sandrenmssance
i tryllesyngespillene
på Wiens forstadsteatre,hvilket b1.a.sesi JohannNepomuk
Nestroystryllesyngespil “Der böseGeist Lumpazivagabundus” (1835), hvor Fortuna kommer
svasvendepå en sky om natten:
Leise Musik beginnt. Wolken senken sich über den Hinter=mnd. Nach einer Weile teilen sich die
Wolken, Fortuna wird sichtbar mit einem Fiillhom, daraus korrunt die transparente Zahl7359. Der
Schlaf der drei Gesellen wird unmhig. Die Wolken erheben sich wieder.‘6’

1 Philipp Haffners “Megära, die förchterliche Hexe” opleves imponerendescenermed disse
flyveredskaber,hvor b1.a.en kopi af helten Leander og tjenerenHanswurst susergennemluften
på en “Wolkenmaschine”, som enddabliver skudt itu af parretsmodstanderOdoardo:
Odoardo nihmt dem Riepel ein Gewöhr weg, mit den andem heift er ihn den Hanswurst und
Leander verfolgen, Riepel lauft ab, Angela, Columbia gleichfalls unter Geschrey ab; Odoxdo bleibt
mit seiner Flinte nebst dem Ansehno auf dem Theater, allenfalls den Hanswurst und Landa
abzupaffen; indessen kömmt Lander und Hanswurst in einer Wolkenmaschine gefahren auf das
Theater: Riepel lauft ihnen auf der Erde nach, und Will sie in der Luft herab schiessen, allein sein
Gewöhr geht nicht los, und in dem Augenblick fahren Hanswurst und Landa

in der Luft hinter

den grossen Felsen (...) bricht die Wolkenmaschine auf dem Theater entzwey, so dass der ausgeschopteHanswurst und Landa

unter grossan Geschrey des rechten Hanswursts und Leauders ins

Wasser stiirzen. 162

Der findesmangeandretekniskefinesseri “Die Zauberflöte” somfx anvendelseaf de mange
skrakindgydendetordenskrald, som geme kombineresmed lyn. De tre damerfordrives med lyn
og torden fra visdornmenstempel:

160Philipp Haffner: “Megära, die förchterliche Hexe”. 1: Rommel, 1935. Bd. 1. Ss. 156-158.
‘%hann

NepumukNes~oy: Der böse Geist Lumpazivagabundus. Wiukler Verlag. München, 1962. S.

24.
‘%e

Philipp Haffner: “Megära, die förchterliche Hexe” 1: Otto Rommel, 1935. Bd. 1. S.172
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CHOR DER PESTER.

Entweiht ist die heilige Schwelle. Hinab mit den Weibern zur Hölle!

(Donner, Bl& und Schlag; zugleich zwei starke Donner.)
DIE DREI DAMEN. 0 weh! 0 weh! 0 weh! (Stiixzen in die Ver~enkung)).~~~

Alt i alt buldrerog tordner det syv gangei syv forskellige scener!Den slagsgys- og sknnkeffekter skal prhmert virke underholdendeog de udgor en historisk pendantti1 nutidens tekniske effekter i filmindustriens produkter (action-, katastrofefilm, o.a.). Ligesom i Wiens folketeatre
sorger de for aflob for det, som undertrykkesi civilisationsprocessen.
Til den avanceredeteknik og de store teaterdimensionerhorer de for omtalte masseoptogog
monumentaleteaterscener.Emanuel Schikanedervar ekspert i teatralske masseoptog,og han
vidste, at forstadspublikummetelskededen slagsvisuelle og akustiskespektakler. Den 20. juli
1788lod hanbkmdtandetopforesit ridderdrama “Der Kampf Hanns Dollingers mit dem Heiden
Krako, ein ganz neues,aus der vaterländischen GeschichtegezogenesgroResSchauspiel”på
@enOberenWerd i Donau.Dette affektfulde friluftspektakel blev apfort overfor tretusindetilskuere og indeholdt et hav af monumentaleblodige kampscenermed flere hundredeaktorer og
levendedyr’@.1 Henslersttyllesyngespil fra 1791“Der Orang-Utang Oder: Das Tigerfest” ses
dette levn ved storartedepnesteindvielser,tempelceremonierosvi6’ - ligesom ved Anvancinis
jesuitiske“Pietasvictrix”. 1 “Die Zauberflöte” forekommer der flere storslåedemasseoptogsom
fx i forste akt, hvor Sarastro ankommermed et stort falge og modtagesmed et hyldestkor af mindst ligeså mange mennesker:“Ein Zug von Gefolge; zuletzt fährt Sarastroauf einem Triumfwagen heraus, der von sechsLöwen gezogen wird.” (I/18/31). Et andet eksempelpå et rigt
kostumeretmasseoptog,hviskorsangmå have haft stor virkning på datidensforstadspublikum,
sesefter, at Tammo og Paminaved den magiske flojtes magt bestod vandringen gennemvandet og ilden. Da de åbner doren ti1 et oplyst tempel bliver de modtaget af et stort optog af
przster, somlykonskerde nyindviede med den sidstebeståedeprovelse’66.Igen seset masseoptog, understottet af farverige kostumer, sang- og lydeffekter16’:
PAMINA,

TAMINO. Wir wandelten durch Feuergluten, bekämpften mutig die Gefahr. Dein Ton

sei Schutz in Wasserfluten, so wie er es im Feuer war. (Tamino bläst; man sieht sie hinuntersteigen
und nach einiger Zeit wieder heraufkommen; sogleich öffnet sich die Tiire; man sieht einen
Aufgang in einem Tempel, welcher hell erleuchtet ist. Eine feierliche Stille. Dieser Anblick muss

163MMozartlSchikande1995. Akt II/% S. 40
164Komorzynsti, 1948. S. 108.
165SeKomorzynski i Csampai, 1982. Ss. 158-159.
“‘Også i denne sceneafqxjles Mozarts op Schikaneders evne ti1 at tiltale frimureme og det falkelige
publikum i en og den sammen scene.Dette masseoptog kunne begejstre den profane i kraft af scenensimponerende
monumentalit& mens frimurerne på Freihaustheater oplevede det frimuretiske lysriges sejr.
16’De to hamiskkkzdte supplerer Tarninos og Parninas sang. Som kvartet synger de i den langsomme
og wrdige fäur, andante, hvilket accentuerer prweforl&ets alvor. Se Pahlen, 1991. S. 118.
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den vollkommensten Glam darstellen. Sogleich

fällt der Chor unter Trompeten und Pauken

ein) (...).16’

Den sidste afsluttende przestescene,
hvor lyset bryder frem efter at morkes magter, Nattens
Dronning og hendesfelge er besejret,og efter at Tammo og Paminaer forenet som par og indViet i praxteskabct, byder på en sand opvisning af farvepragt. Samtligeprzster, Sarastro,Tammo og Pamina indtager deres stilling, mens natten forsvinder og lyset bryder frem. Masseoptogets virkning understreges også i denne scene af korsang, farverige kostumer og
imponerende lyseffekter, som på Mozarts tid fremkaldesaf et utal af brzndende stearinlys’69.
Scenen begynder efter, at de frembtydendelysstråler har tilintetgjort Nattens Dronning og
hendesfolgeskab:
Sogleich verwandelt sich das ganze Theater in eine Sanne. Sarasüo steht erhöht; Tamino, Pamina,
beide in priesterlicher Kleidung. Neben ihnen die ägyptixhen F’riester auf beiden Seiten. Die drei
Knaben halten Blumen.
SARASTRO. Die Stmhlen der Sanne vertreiben die Nacht, zernichten der Heuchler erschlichene
Macht!
CHOR. Heil sei euch Geweihten! Ihr dranget durch die Nacht! Dank sei dir, Osiris (...).“’

Den modreformatoriske teatermonumentalitetforeligger også i Ferdinand Raimunds tryllesyngespil “Der Alpenkönig und der Menschenfeind”. 1 vazrket forekommer der hemmelighedsfuldetempelanlaegog en alpegud,som omgives af et przesteagtigtfolgeskab. 1 andenakt af
Raimundswerk seset pragtfuldtmasseoptog,hvor alpekongen,som er en vis og retfaxdig bjerggud, przsenteres i modreformatoriskglans i et istempel:
Thronsaal im Eispalast des Astragalus, mit hohen Säulen geziert, die silberartig erglänzen. Jm
Vadagrund

ein hoher Thron vom pittoreska Aussehen, als wäre er sus unregelmässigem Eis

geformt Auf ihm Astragalus als Alpetkönig. Eine lange lichtblaue weisse gestickte Tunika, weiten
griechischen Mantel. Weissen Bart, auf dem Haupte eine smaragdene Krone. Va ihm knien im
Kreise ideal gekleidete Alpageister. Weisse kurre Tunika, mit griinen Folioblättem garniert.
CHOR. Hehr zu schauen auf dem Throne, bist du, Fiirst der Alpenflur, denn du schmückst der
Tugend Krone, du vertilgst des Lasters Spur (J.”

16*MMozart/Schiineder, 1995. Akt IU28. S. 58
lG9En udmzrket beskrivelse af folketeatrets teknikker som fx frankaldelsen af et lyn forefindes hos
loseph Gregor: Weltgeschichre des Theaters. Zihich, 1933. Ss. 397412.
170Mozart/Schikaneder, 1995. Akt Dv30. Ss. 59-62
%aimund,

1968. Akt IUl. S. 377.
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Man skal slet ikke gå så langt for at finde den slags storslåedemomumentaleoptog. 1 Mozarts
“Die Entftihnmg ausdem Serail” hyldes den osmanniskeherskerBassaSelim i sidsteakt af farverige undersåtter.‘72
En af de mange ideer, som kommer fra det modreformatoriske teater og som oplever en
remessance
i folketeatreneer b1.a.anvendelsenaf vilde dyr i teatret, som var kosturneredeskuespillerom. Disse skulle både fremkalde skrek og latter. Dyrenes funktion i Zaubersmck-genren
er f0rst og fiemmestunderholdende’74.Prsecistsom ved de 0vrige nedsunkneelementerfra den
katolske teaterarv opleves også her det markante systemskiftefra kristlig bekering ti1 folkelig,
regressivunderholdning. 1 “Die Zauberflöte” fremkalder dyrene situationskomik, da Tamino i
f0rste akt pr0ver at behi Psminaved hjaelpaf den magiskefl0jte. Tryllefl0jtens effekt er ganske
ringe.Densmagt begramsersig kun ti1 at fremlokke alverdensdyr, som lytter ti1 fl0jtespillet: “Er
spielt.Es kommenTiere von allen Arten hervor, ihm zuzuhören.Er hört auf, und sie fliehen. Die
Vögel pfeifen dam.” (1/15/29). Ligeledesdukker Sarastros10verop, mensPapagenospiseraf
de retter, som de tre kmegte har bragt ti1 Tammo og Papageno.Han har for hengst tabt pr0ven,
som b1.a. går ud på at vseretavs. Papageno:
Nicht wahr, Tamino, ich kam auch schweigen, wenns sein muss. Ja, bei so einem Untemehmen
bin ich Mann (...). Ich ging nicht fort, und wenn Herr Sarastro Seine sechs Löwen an mich
spannte. (Die Löwen

kommen hams, er erschrickt). 0 Barmherzigkeit, ihr giitigen Götter!

Tamino, rette mich! Die Herren Löwen machen eine Mahlzeit ms mir (...).175

Dyrenes funktion i “Die Zauberflöte” rsakkerdog i enkelte tilfcelde ud over det komiske. Da
Sarastrokommerhjemfia jagten, trakkes hansvogn som f0r nsevnt af seksI0ver (I/18/3 1). L0veme symboliserer i dette tilfaeldemagt og statt#.
Et andetelement, som transformeredesti1 det wieneriske folketeater fra Wiens modreformatoriske kultur er de mange symboler, som oftest fortcellermere end selve ordet’77.De tre
engleagtigeknregtei “Die Zauberflöte”, som i vaxket er eksponenterfor det humanitaxe,frimureriske, går tilbage ti1 engleskikkelser.De tre drengesplacering i det katolske skinner b1.a.
tydeligt igennem da de pr0ver at hindre Pamina i at begåselvmord. De tre drenge: “Selbstmord
strafetGott an dir!” (II/28/56). 1den modsatteende forekommer rester af gammel satansymbo172W.A. Mozart: Die Enffiihrung (IUSdem Serail. Reclam Valag. Stuttgart, 1992. S. 57.
ln 1 de franske “balletmaskerades”, som også fandtes på kejserhoffet i Wien, forekom tit vilde dyr. Se
Rommel, 1952. S. 36.
174Bl.a. ses vilde dyr i Philipp Haffnm “Megära, die förchterliche Hexe”. 1: Rommel, 1935. Bd. 1. S
158.
1x MomVSchikaneder,

1995. AktIul9.

Ss. 49-50.

“‘Det modreformatoriske fremgår bla. af vakets baokke kulisser under uropfmelsen og de
efterf@lgendeår. Se Peter Shaffers kobberstik fia 1795 i Mozart/ Schiianeder, 1995. S. 75.
177Rommel, 1952. S. 142.
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lik, der bla. sesforbundet med Monostatos. Publikummetpå folketeatrene i Wien var vokset
op med denne symbolik, som de så i den katolske kirke og den aristokratiskekultur. De forste
recipienter af vs+rketsom fx nordtyskerenOtto Jahnhavde mistet evnenti1 at “hese” dissekatolske, sydtyskesymboler,hvilket har vceretmed ti1 at legitimere brudteorien’78.
Stort set alle symboler i “Die Zauberflöte” og dermed ikke mindst det monumentale,som
symboleme indgår i, er tilpasset den modreformatoriske dualisme,hvor kampen mellem det
gode og det onde står i centrum. Denne dualistiske struktur fandtes i den modreformatoriske
kultur somfx på det kejserligeBurgtbeater,i de kirkelige handlinger, i det katolske ordensdrama
og overfortes ti1Wiens forstadsteatrelT9Den markanteforskel er dog, at dualismenmister sin
religiesemissioni folketeatreneog bliver s~kulariseret.Funktionskiftet bestårigen i, at alvorlige, propagandistiskeelementerfra den modreformatoriske kultur langt hen ad vejen bliver til
profan underholdning i folketeatrene.
Hosjesuitteme var dualismenaltid forankret i det katolske verdensbillede,mensden i folketeatret bliver ti1 moral.‘8oDe sataniskeelementer forbindes primsertmed det affektfulde omkring Nattens Dronning og forrsederenMonostatos, mens de mandlige dyder fortrinsvist relaterestil det mandlige,affektkontrollerende frimuretiske univers. Dualismen i “Die Zauberflöte”
afspeJleri langt hojere grad civilisationsprocessen omkring tamtringen af urbane underklasser
udfra primart middellagenesdriftsmodelleringsstrategier.Hos jesuitteme afspejler dualismen
middelalderensekstrempositioni den vestlige verdenscivilisationsprotes, hvor ekstrem affektkontro] (det guddommeligeunivers) står side om side med et ekstremt tab af driftkontro1 (det
sataniskeprincip). 1 kobandet af den civilisatoriske udvikhng, hvor etableringenaf faste magtmonopoler skrider frem, udjcevnespositionen ti1 fordel for en storre affektkontro1 af alle samfundslag.‘81
Rester af den katolske dualisme dukker ogsåop i genuine talevendinger,som stadigvrek
anvendesi dag. Det drejer sig bla. om praestemes kvindefjendske udsagn “Hinab mit den
Weibern zur Hölie!” (II/5/40). Der findes mangeeksemplerpå kristen satanssymboliki “Die
Zaubefflöte” somfx i ferste akt, hvor Monostatos og Papagenofor forste gang moder hinanden. De tror begge,at de ser fanden: “Hu-- ---- Das ist -- der Teufel sicherlich. Hab Mitleid verschone mich. Hu-Hu-Hu-” (I/12/23). Tilstedevserelsenaf helvessymbolikkenfremstår i
Monostatos’ arie i anden akt, hvor han savneren ksereste.Fravzret afen sådananserhan for
at vzre en stor pinsel. Monostatos: “Alles fühlt der Liebe Freuden, schnabelt,tändelt, herzet,
ktisst (...) Immer ohneWeibchenleben wäre wabrlich Höllenglut” @./6/41).Ti1 dennesymbolik
horer også saetningen“Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen” af Nattens Dronning
(lI/8/43), Papagenosudbrud “Dass der Prinz beim Teufel wtie” (Y8/21) eller udsagnetaf den
forste slave, da denneser, hvorledesMonostatos tager fat om Pamina: “Seht, wie der unbarm178Senamere hos Rommel, 1952. S. 142
=” Rommel, 1952. S. 31.
180Alewynl Sälzle, 1959. S. 56.
‘*lElis.

1997. Bd. 1. S. 64
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herzige Teufel sie bei ihren zarten Händenfasst” (I/10/23).
Disse kraftudtryk har mistet deres religose vserdi og står for den folkelige sprogmodelleringi “Die Zaubertlöte”, som geme anvendtedialekt, kraftudtryk og slang. Ogsåher ses
funktionsskiftet. Fra at vsereen del af det katolske belsxingsunivers,er dennedel af dualismen
blevet ti1 element i vaxkets folkelige struktur. Men er dissekatolske efterladenskaber kun af
historisk,specifik beskaffenhed? Gennemgangenaf det dybdepsykologiskeniveau i vaxket senere hen i athaudlingenvi1 vise, at disseelementerhoj grad er flerfunktionelle. De er historiske
og mytiske storrelser. Ligesom det frimuretiske er de vmvet ind i det spirituelle og eventyragtige univers. Det gmlder også det sataniskeprincip. Hvor forekommer dette mere i “Die
Zaubefflöte”?
1 indgangsscenenoplevesdet sataniskeprincip i form af en krempeslange/drage,som forfelger den skrzekslagne Tammo: “Zu Hilfe! Zu Hilfe sonst bin ich verloren, der listigen Schlange zum Opfer erkoren. BarmherzigeGötter! Schonnahet sie sich! Ach rettet mich! Ach
schtitzet mich!” (I/l/ll). Slangener det bibelske symbol for ondskaben,dvs. den er selveste
satan. 1 den modreformatoriskekunst, derunderdet jesuitiske ordensdrama, forekom tit store
slanger,drager og d~moner.rg2 Generelt er de gode magter placeret på skyeme eller på de for
omtalte flyveredskaber, mens de onde magter placeres i mekaniske forssmkninger. Således
kommer Nattens Dronmng op af en forsaxkning (lI/8/42) for at tvinge datteren ti1 at drsebe
Sarastro. Og sidst i andenakt (II/30/61) kommer hun op af en forsznkning sammenmed de
tre damerog forrsederenMonostatos for at gore det sidste forsag på at tilintetgore Sarastroog
dennesrigen3. En forsmnkning (lI/30/61) beseglerogsåhendesnederlag.
1 den modsatteendefindes der ligeledesmangehenvisningerti1 det lyse, positive univers
i “Die Zauberflöte”,hvilket fremgår af himmelsymbolikkenog de tre drenge.1 kontrast ti1 helvedetsmagterses himmelsymbolikken.Denne forekommer bla. i Paminashenvisning ti1Papageno: “Geduld, Freund, der Himmel, wird auch dir eine Freundin schicken.” (Y14/26). Forestillingenom helvedetsmodstykke, himmeriget, sesogsåi Papagenossangti1 klokkespillet sidst
i andenakt. Papageno:“Dann könritt ich mich mit Fursten messen,des Lebens als Weiser mich
freun, und wie im Elysium sein.” (lI/22/53)‘*4.
Ti1 det gode princip horer også de tre knmgte/drenge,som optrmdersom englefigurer. Tilstedevsxelsenaf engle er ligeledes et levn fra det katolske ordensdrama.1 “Die Zauberflöte” ses
de i form af tre drenge, hvis opgave det er at hjaelpePapagenoog Tammo ti1 at germemfore
provelseme. Ligesom i de bibelske beretningertilhorer de de hojere luftlag og bevzger sig på

=%

Rommel, 1952. S. 28

“‘1 Philipp Hafners tryllesyngespil “Megära, die fdrchterliche Hexe” forekonuna scener, hvor flere
djwle dukker op af en fommkning for at sprede skmk og mdsel. Se Philipp Hafner: “Megära, die förchterliche
Hexe”. I: Rommel, 1935. Bd. 1. S. 158.
%enne
syngespilsang synges i den feste del af sangen i andante, f-dur, 2/4-takt. Den anden del
(allegro, f-dur, 6/8 takt) begynder med en glad klokkespilspassage o,0 Gr
= fia edur over ti1 f-dur. Også musikken
afspejler figurens placering i de enkle, naive verdslige glzder. Se Pahlen, 1991. S. 106.
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skyer eller som i “Die Zauberflöte” i et flyveredskabn5.
Et relikt fra den barokke kultur er også den musikalskeaffektlseresspor i “Die Zauberflöte”. Affektkerenskemesynspunkter, at musik kan fremkalde menneskelige affekter som vrede, glsede,osv. Musikken opfattedes som et fysisk fsenomen(vibrationer og lignende), der
kunnev&ke fysiske reaktioner i form af affektfremkaldelse(aktivering af nervestrenge,kropsvmsker og lignende)rs6.Produceres såledesen bestemtmelodi, kommer de nerver/vasker i bevaegelse,som svarerti1 melodien’*‘. Pointen er, at enkelte toner svarerti1 fremkaldelsenaf bestemte affekter”‘. Musikkens magt opfattedes derfor som vmrende meget stor. Dens magt
kurre ifolge affektlreren’@bruges ti1 at berolige de vrede, gore de melankolske muntre osvr9’.
Affektlaerensforetrukne figur i den barokke kultur var Grpheusfiguren’9’, hvis spil tryllebandt
selv vilde dyr. Reminiscenserti1 Otpheus foreligger i den magiskeflojte i “Die Zauberflöte”.
Tammo får vilde dyr ti1 at lytte til sit ffojtespil: “Es kommen Tiere von allen Arten hervor, ihm
zuzuhören(...)” (I/15/29). En direkte (fysisk) indflydelse på de forskellige mermeskeligeaffekter
påstås om flojten af de tre damer: “Hiermit kannst du allmächtig handeln, der Menschen
Leidenschaft venvandeln. Der Traurige wird freudig sein, Der Hagestolz nimmt Liebe ein.”
(I/8/20). Plojtespilletsindflydelse på affekteme forekommer også i Papagenos,Tammosog de
tre damers udtalelseom flojtens magt i akt I: “0, so eine Flöte ist mehr Gold und Kom wert,
denn durch sie wird Menschengliickund Zufriedenheit vermehrt” (IN20). Musikkens fysiske
effekt accenturesligeledesi Papagenosklokkespil, som får den rasendeMonostatos og dennes
slaver til at danse og synge: “Das khngt so herrlich, das klinget so schön! Larala,
lan1la!“(I/17/30)‘~~.
Henvisningenti1 Orpheus skinner ligeledesigennemunder vand- og ildpro-

la5At englene er swvende wesener, som h#rer hjemme iden bibelske himmel og at dragen/slangen er
selveste satan sesfx i Johannes Åbenbtingen. Kapitel 12,7-9: “Og der blev en Strid i Himmelen: Mikael og hans
Engle stxde mod Dragen, og Dragen stred og dens Engle Men de mzgtede Intet; ei heller blev deres Sed
yderemere furidet i Himmelen. Og den store Drage blev nedstyflet, den gamle Slange, som kaldes Djzvelen og
Satmas, som forf@er den ganske Vaden, blev “edstyrtet på Jorden, og hans En& bleve “edstyret med hanKilde:
“Bibelen eller Den hellige Skrift indeholdende Det Gamle 08 det Nye Testamentes Kanoniske Beger.” 1889. S. 279.
186Forestillingen går bla. tilbage ti1 den hyppokratiske humoralbiologi. Sml. Rolf Damman”: Der
Musikbegriff im deutschen Barock. Laaber, 1984. Ss. 249-250.
1B7Dtiregger, 1990. S. 124.
?bid.,

s. 123.

189Affektteorien ses b1.a. i jesuitten Franz Langs radering “Theatmm affectun humanorum” (München,
1717), som indeholder elleve affektallegorier. Sml. Dammann, 1984. S. 233.
lgOAffektlsxen udformes bla. i Christian Gottfried Krause: Von der musikalischen Poesie. Berlin,
1753. Et andet bidrag figurera i Johann Georg Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Kiinsze. Bd. 3. Leipzig,
1792-1796.
191Dammann, 1984. Ss. 223-224
192Klokkespillet ligger i forlengelse af Psgagenos og Paminas naive og harmoniske sang i g-dur,
andante. Sml. Pahlen, 1991. S. 54.
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ven, som best& ved hjmlp af den magiskeflojtes klang:
PAMINA, TAMINO. Wir wandelten dusch Feuergluten, bekämpften mutig die Gefabr. Dein Ton
sei Schutz in Wasserfluten, so wie er es im Feuer war (J.

‘93

En af affektlwens konsekvenservar, at komponisten i den aristokratiske kultur gik mekanisk,
håndsvmrksmsessigtfrem for at fremkalde de enkelte affekter som fx had, vrede, fortvivlelse
og du!medisseigen for at opnå en balancetilstand’“. Kunstnerenvar ikke nodvendigvis interessereti at belzre publikum om affektemes skadeligevirkninger. Hans funktion er forst og fremmestat demonstrere,dvs. opvise affekteme for publikum. r9’Han skal fremvise de mermeskelige
affekter i forhold ti1 den altdominerendebarokke dualisme,som affekteme ti1 syvendeog sidst
er underordnet i.

193Mvlozxt/Schikaneder 1995. Akt IV28. S.58.
194Dammann, 1984. S. 222
195Dammann, 1984. S.18.
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4. Sarastro og den vise mand
Figuren“den visemand”‘%,som oftest havdemagiskeegenskaber, fandtes alleredepå det modreformatoriskehofteater, hengefor frimureriet kom ti1 astrig. Ligeledes eksisteredefiguren hos
vandreteatret. Også Schikanederbrugte denneskikkelse:
Die Gestalt des leidenschaftslosen zauberkundigen Weisen, der Schutzbediirftigte im Nmen der
Menschheit behiitet, hatte Schikaneder schon in seiner Wandemit

in dem Ritterstück “Ludwig

Herzog von Steienmrk eder Sannäts Feuerbär” auf di.? Biihne gestellt, und sie befindet sich, vmschieden abgewandelt, auch in seinen späteren Stiicken. “’

Men også de syngespil,som skulle tiltale et mere borgerligt publikum, end det, som fandtes på
Freihaustheater,kendte ti1 figuren. Såledeser den tyrkiske herskerBassaSelim i Mozarts “Die
EntChrung ausdem Serail” (1782) en segterepmesentantfor figuren. Også i Zaubersttick-genren fandtesfigurentit som fx alpekongeni Raimunds “Der Alpenkönig und der Menschenfeind”
(1828).Den vise,kloge og retfserdigeseldreherskerer velegnet ti1 at formidle det frimureriske,
hvilket på glimrende vis sesi Sarastrofiguren.Figuren, som for horte hjemme i elitekulturen,
var omkring opforeisenaf “Die Zauberflöte” forlsengstblevet en hyppigt anvendt figur i folketeatret.
At figuren havde succesi folketeatreneviser den tiltagende driftsbeherskelsei de nederste
samfundslag, da figuren i hoj grad står for det driftskontrollerende, idet han forbindes med de
for omtalte maksimer(visdom, dydighed osv.). Hans succeskan også fores tilbage ti1 figurens
arketypiskebeskaffenhed.Den driftsdzmpende vise mand findes i stort set alle kulturer. Netop
figurens profil af afsavn, affektkotmol kunne bruges i civilisationsprocessenomkring Mozarts
og Schikaneders
levetid. Figurensplacering i den falkelige teateroffentlighed indikerer netop en
stigendedannelse,tsemning,af stort set alle samfundslagi den vestlige civilisation i 1700~tallet.
Disse eksempler giver keserenet indtryk af den katolske arv i vzerket.Men laeserenvi1 i den
kommendegennemgangaf det dybde- og socialpsykologiske potentiale få et indblik i, at disse
sterrelser også er almenmenneskeligeog altid dukker op, når menneskeri faelleskabopbygger
kultur.

196Figurens positive udfonnning overskygges af dens negative sida: Samtro holder slaver, lada sine
undersåtter piske og indkalkulerer, at Tamino og Pamina kmne d@under ild- og vandpr@ven(Iy1135). Mozart og
Schikaneder viser, at aplysningstiden har sin pris og at den har indbygget en destruktiv automatik (derom mere i
det sidste kapitel).
197Rommel, 1952. S. 501
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5. Sangene i “Die Zauberflöte”
“Die Zauberflöte” f0lger i store trzk opskriften fra andre syngespili Zauhersttickkategorien
som fx Paul Wranitzkys “Oberon”, Wenzel Müllers “Die Zauberzither oder Fagottist” eller
FerdinandKauers “Das Donauweibchen”, når vi ser på sangenesfunktion. Netop det at genren overholdes,indikerer, at det folkelige favoriseres,da syngespilsgenrener mere folkelig end
fx elitekulturens dyrkelse af opera seria-typen.Forskellen er b1.a. at seria- og buffaoperaeni
h0jere grad brugte udtryksfulde arier, mens syngespilleneanvendte sangeog flere taleindl~g.
En afde kendtesyngespilsangeer stands-eller metiersangen“a , hvor en figur prmsenteresog bestemmesmed hensynti1 densstand.Derved etableresfigurens relationer ti1 omverdenenog eksponeres.
Dissesangebliver altid placeret i dramaets eksposition. Stands-eller metiersangen sesb1.a.
i Papagenospopulaere fuglefangersangi begyndelsen af f0rste akt, som er holdt i den popukerefolkesangsgenre
med tre enkle strofer, som indeholder PapagenosB0jtemotiv i fem opadstigendetone?: “Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heissa,hopsasa(...).” (I/4/17). Ligeledesf0lger sangeneden almindelige opskrift for et klassisksyngespilved at indeholde de typiskesituationssange
fx den forelskedeTammoskendte billedarie i f0rste akt, hvor Taminos forelskelsepraesenteres:
“TAMINO. Dies Bildnis ist bezaubemdschön, wie noch kein Auge je gesehn
(...).” (I/4/17). Sangen (es-dur, larghetto, 2/4 takt) h0rer ti1 de mest kendte tyske tenorpnestationerog udtrykker Tarmnos rerlige forelskelsei den situation, hvor han ser Paminasportrse?. Situationssangenplaceresaltid efter en figurs eksponeringog indleder det kommende
handlingsforl0b. Efter Tammos sangskrider handlingenfrem ved, at Tammo motiveres ti1 at
befri Pamina.
Ligeledes sesogså korpartier som slutlys for det dramatiskehandlingsforl0b. Typisk for
syngespilsgenrensesde store korindlaegsom en understregningaf finalen, der i “Die Zauberflöte” sessidsti andenakt (IU30/62). Selvom scenener frimuretisk er selve korfunktionen taget
fra syngespilsgenrenfra vandreårene,hvor disse korpartier kommer ind i billedet kenge f0r
Schikanedereller Mozart bliver frimurere. De sesb1.a.i Schikaneders“Der Luftballon” fra 1783
eller i “Die Entfiihrung aus dem Serail” (1782). Ligeledes tjener korpartieme som en introduktion af en figur, hvis betydning forstmrkesaf koretzO’. Såledesogså pnesentationskoreti den
mmgtige Sarastroscene,hvor Sarastrofor f0rste gang kommer ind i billedego2.Vi kender dette
f&romen ha barokoperaen,hvor figurer prmsenteresaf et kor. Men forskellen ti1 barokoperaen
lg8Hein, 1978. S.75
199Pahlen, 1991. S. 14.
2ooPahlen, 1991. S. 24.
2”1Hein, 1978. S. 75.
zo21vanNagel f0rer de dominerade basstarmer i vwket (Papageno og Saramo) tilbage ti1 den mere
falkelige buffatradition, mens de mindre synlige tenorstenmer (Tamim) f0res tilbage ti1 den aristokratiske seriatradition. Nagel relatera ligeledes de mange ensembleindl~g i “Die Zauberflöte” ti1 buffatradition. Se Ivan
Nagel: Auronomie umi Gmdeüber Mozarts Opem. München, 1991. Ss. 60-66.
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er, at dissesangelementeri “Die Zauberflöte” har en andenfunktion. Disse skal ikke ligesomi
barokoperaenglorificere denfeudale magt, men udelukkendevirke som kompenserendeunderholdningafde fattige forstadswienere.De skulle skabeaflob for opstuvededrifter i civilisationsprocessen omkring Mozarts og Schikanederstid. Den sammefunktion havde det eventyrlige i
vserketsfolkelige potentiale.

6. Det eventyrlige i “Die Zauberflöte”
1 tiden mellem 1786og 1789udkom i Winthertur Christoph Martin Wielands eventyrsamlingi
tre bind “Dschinnistan”. Samlingenbeståraf Wielands frie oversscttelseaf franske fe-eventyrfia
d’Aulnoyssamling“Contesnouveaux, ou les fées à la mode” (1689). Disse eventyr går tilbage ti1
orientalske kilder. “Dschinnistan” viste sig at vmre en stor inspirationskildefor folketeatrenes
tekstforfattere, da de skulle udforme deres populmre tryllesyngespil. Såledestjente eventyrsamlingen som idegrundlag for Schikanedersforste tryllesyngespil på Freihaustheater“Oberon, König der Elfen”. Men hvorfor var disseeventyr så populaere?
Eventyreneblev såpopulcerebla., fordi de appelleredeti1 datidens modebolgeomkring det
eksotisk-orientalske.Forkssrlighedenfor det tyrkisk/orientalske fandtes i den europmiske kunst
sidentyrkemeserobring af Konstantinopel i 1453og intensiveredesefter Wiens belejring af tyrkerne i 1683*03.1 slutningenaf 1700-tallet var interessenfor det eksotisk- orientalske sammen
medandreeksotismer(Egypten, Kina osv.) stadigvmken mode i elitekulturen, hvilket forklarer
Wielandsstoresuccesmed sine orientalskeeventyr. Ogsåi denne henseendeudnyttede Schikanederen eksisterendemodeboige.Eventyrene,som horte hjemme i den aristokratiske hofkultur,
somvar karakteriseretved en hoj driftskormol, blev såledesbrugt i den mere affektbetonedefolketeaterkultur. 1 hotkulturen var de en del af den gode smag, konversationslitteraturi den reprsesentative
hofoffentlighedzM.1folketeatrenedanner disseeventyr rammenfor klovneti-mrens
affektfylldtespilog det infantilt-regressivepotentiale i “Die Zauberflöte”. Igen foreligger det vigtige funktionsskifte. Fra at vare et elementi tammingen,civiliseringen fra elitekulturen, bliver
det eventyrligeti1 det modsatte,dvs. bliver omfunktioneret ti1 folkelig kompensation,dvs. affektundvigelse.
1 udfomningen af “Die Zauberflöte” brugte Schikanederog Mozart forskellige eventyr af
Wielands “Dschinnistan”. Ti1 den ydre udformning af Nattens Dronning brugte Schikaneder
den gode fe i eventyret “Lulu oder die Zauberflöte”. Eventyrets titel stod ligeledesmodel for
navnetpå Schikanederstryllesyngespil. Feenfremstår hos Wieland som et lysende vaesen,ligesomNattensDronning, da denneviser sig overfor Tammo i forste akt (6/19). Det lysendei hendes fremtoning understreges i Papagenosomtale af hende,hvor hun fremstår som den stjemekastendedronning(I/2/1.5).Hos Wielands “Lulu oder die Zauberflöte” fremstår hun som folgende: “Sie wusste alle Gestaltenanzunehmen;am liebsten aber erschiensie in einem strahlenden
Z03Monika Kopplin: “Exotische Köstlichkeiten im Zeitalter des Barock”. I: Emfische Welten.
Europäische Phnntasien. Stuttgart, 1987. S. 329.
204Sml. Elias, 1997. Bd.2. S. 3X7.

Glauze, der stärker blendete, als das hellste Sonnenlicht”z”.

Også den magiske

flejte

i “Lulu

oder

i “Die Zauberflöte”. De tre vise drenge,som er heltenshjselpefigurer,
dukker op i eventyret “Die klugen Knaben” og kontaktes af hyrden Salamorfor at hjmlpe ham
med at befri den bortrovede kasreste:
die Zauberflöte”

indgår

Nachdem der arme Ziegenhii sich lange abgehännt, und vergebens anf ein Mittel gesonnen hatte,
wie er Seine Geliebte befreyen könnt, tie1 ihm, in einer schlatlosen Nacht, deren er mnnche in
Trähnen und tranrigen Betrachtungen zubrachte, eine Volkssage ein, von der er in seiner frtihesten
Jugend einst gehört hatte. Vermöge derselben, solhen in einem femen Reich, drey Knaben wohnen,
die ein Zonber in innnerwährender Kindheit erhielte, die aber ihrer Weisheit wegen die klogen
Knaben genennt, nnd von den Einwohnem des Landes, in aller wichtigsten Angelegenheiten tnn Rat
gefragt wtirden.2°6

Ligesomi “Die Zauberflöte”er de tre drenge i eventyret “Die klugen Knaben”, som også er engletigurer, udrustet med palmeblade/kviste,som symbolisererfred og det retfaxdige princip”‘.
OgsåWielandstre drengehjmlper eventyretshelt med at forenesmed den elskede.Og ligesom i
“Die Zauberflöte”transporteresde på et flyveredskab: “Die Knaben verweilten so lange bis die
Zeremonievomber war, dannreichtensie dem königlichen Paare,zwey goldenePalmblätterzum
Andetikendar, und kehrtenauf ihrer Wolke wieder in ihr Land zurtick.“208Det eventyrlige befrielsesmotivligger ti1 grund for både “Lulu Oderdie Zauberflöte” og “Die drei Knaben”, hvilket
overfores ti1 “Die Zauberflöte”. 1 begge eventyr bortreves den konne prinsesse af en troldmand, som er omgivet af et eksotisk prsesteskab,som kunne have stået model for Sarastros
kvindefjendskeprsester.
Også motivet for tavshedsproveni “Die Zauberflöte” (II/3/37-48) forefindes i Wielands
“Die klugen Kriaben”, idet de tre engleagtigeknsegtepåkeggerhyrden at vaxe tavs, når han bevmger sig ind i den onde Soffras palads.De tre kxegte ti1 Glamor: “Sey standhaft,erdulde gelassen,alleswas dir dabeybegegnenwird, und hiite dich einen Laut von dir hören zu lassen!“209.
Ideen bag den syvfoldige solkred?‘, en magisk gemtand, hvis ejer hersker over liv og dod (l/2/9) går ogsåtilbage ti1 Wielands “Die klugen Knaben”*i’.

‘n’J.A. Liebeskind/ CM. Wieland: “Lnlu eder Die Zanberflöte”. 1: Csampai, 1982. S. 116.
“‘J.A.

Liebeskind! CM. Wieland: “Lnln OderDie Zanberflöte”. I: Csampai, 1982. Ss. 121.122..

207SeGerd Heinz Mobr: Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen Kumt. 1971. S. 229.
?3ristoph

Martin Wieland:“Die klngen Knaben”. 1: Csampai, 1982. S. 124.

“‘Christoph

Martin WielawYDie klugen Knaben”. I: Csatnpai, 1982. S. 122.

?idst
i anden akt viser Nattens Dronning sit sonde ansigt. Det egentlige motiv bag Dronningens hzvnbegzr er magt, hvilket den syvfoldige solkreds er symbol på (IK?/9).
Z1lJ.A. LiebeskindKhr. M. Wieland:“Lnln Oder die Zanbetflöte”. I: Csnmpai, 1982. Ss. 118-119.
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Mange af dissenedsunkneelitekulturelle elementer,som er blevet folkelige, er arketypiske
elementersomfx de engleagtigedrengeog indgår i vaxkets dybdepsykologiskekraftcenter, som
vi senereskalselidt mermerepå. Ti1 genguld er vserketsfolkelige klovnefigur er hoj grad bundet ti1 det historisk, civilisatoriske omkring Wiens folketeatre. Klovnefiguren udger sammen
med det eventyrlige og det katolske det sidste store traditionsområdefor det falkelige i “Die
Zauberflöte”.

7. Klovnefiguren
Klovnefiguren er forst og fremmest vandreteatrenes bidrag ti1 de mange tryllesyngespil i
Zauberstiick-genren.
De forskellige nationale og udenlandske vandreteatre,som fandtesi 0strig
og det sydtyskeområde, overferte forskellige klovnetyper ti1 de wieneriske folketeatre.Figurene hed Harlekin, Hanswurst, Kasperl, Staber1osv. og har det tilfzlles, at de er det falkelige
publikumsidentifikationspunktog taleror. Papagenoog de ovrige klovnefigurer på folketeatrene
i Wien var forst og tiemmestsammensatteaf det italiensksprogedetommedia dell’ arte’s klovnefigurera’*og det tysksprogede,men oprindeligt engelskePickelheringteatermed Hanswurstfigurer? i spidsen.Man kan ikke udelukke, at skoledramaetsog barokkomediensklovnefigurer (den
antikkekomedietradition:Plautus,Seneca)havde en indflydelse på udformningen af folketeatrets
komik*‘4. Hovedparten af forskningen (Asper, Rommel, Kaiser og andrez’s) vaegterdet tysksprogede vandreteatermed dets beromt-berygtede“Haupt- und Staatsaktionen”2’6,der hurtigt
optog tyske skuespillereog blev tysktalende”‘, som den storste inspirationskildeti1 de wieneriske klovnefigurer. Da det engelskePickelhering kom ti1 Europa i slutningen af 1500-tallet,
smeltede dets bondske kiovnefigur “clown” (colonius: bonde) sammen med de tyske
fastelavnsspilsHanswurstfigu?‘* og kunne derved knytte sig til en komedietradition som også
*l’Den f0rste, beviselige tommedia dell’ate forestilling vari Tyskland i 1568, mens Pickelhaingteatrct nådde det tysksprogede område sidst i 150~tall& Italieneme havde såledeset mindre forspring. Sml.
Eckehard Catholy: Das deutsche Lustspiel vom Mittelalter mm Ende der Barockzeit. Stuttgart, 1969. S. 113.
213Figurctx opkaldtes efter deres yndlingsretter: Hans Lebenvurst, John Pickerlheting (sild), Hans
Knappkäx osv.
214Ss.Hein, 1978. S. 9.
%nl.

Joachim Kaiser: Mein Name ist Sarasrro. München, Ziirich, 1984. S. 214 eller Rommel, 1952.

S. 116.
216De såkaldte “Haupt- und Staatsaktionen” bestod tit af to dele. Som hovedpart (Hauptaktion)
przesenteredevandreteatret opf0relser af wrker fm den modreformatoriske kulturarv, som skulle give “folket” et
indblik i de magthavemes liv. Disse hovedaktioner, hovedforestillinger, var tit przget af underholdningsbetonede,
spektakulzre scener (krcmingsceremonier, henrettelser, scener med sp0gelser o.a.) og kontrasteredes af forestillingernes sidste og mere humoristiske part (Statsaktionen), hvor klovnefiguren havde frit spil.
21’Catholy, 1969. S. 115
218Teatrets0vrige klovnefigwer “Fool” og “Vice” havde ikke stor succespå det europeiske fastland. Se
Catholy, 1969. S. 119.
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fandtes i det latinsksprogedeskoledrama i det tysktalende område:
Clown, der Bauer, schliesslich ist der gefrässige und gerissene Vertreter und Verteidiger der
animalisch-vegetativen Sphäre, wie er auch im deutschen Lustspiel seit den Fastnachtspielen des
Mittelalters imma wieder auftritt, tenn auch in roha, kunstloser Manier. Es ist deshalb kein
Wunder, da!3gerade dieser Typus der kornischen Figur sich bei den englischen Komödianten durchset& konnte er doch an eine alte und selbst im Schuldrama des 16. Jahrhunderts noch nicht
vergesseneTradition ankniipfen.2’9

Klovnefiguren var centrum for den G.rklaskendekomik, som faldt i forstadspublikummets
smag. Selvomklovnefiguren indholdsm=ssigt er henvist ti1 en siderolle som heltensfrygtfulde
folgesvend, er den omdrejningspunktet i den folkelige struktur i “Die Zaubefflöte”. Den
underordnede rolle tillader, at klovnefiguren frit kan bekendesig ti1 den animalskeside af den
mermeskeligepersonlighed, uden at komme i konflikt med de herskendenormer, hvilket måtte
tiltale det merelystbetonede,“uciviliserede” falkelige publikum. Man skal ikke engangmerhese
librettoen for at opdage, at Schikanederog Mozart har givet klovnefiguren et meget stort
spillerum Man må stille sig selv sporgsmålet,hvem der egentligt er helten i “Die Zauberflöte”?
Dette sporgsmålmå vrere meget centralt, når det frimureriske (Sarastro/Tamino) skal vzgtes
overfor det folkelige”“. Heltefigurensintroduktion er en parodi på helterollen. Tammo besvimer
over en faretruendedrage og reddesaf tre damer (IN1 1). Mens Tamino som reprzesentantfor
ehtekulturen er vzvet ind i en standbevidsthed,taxrker Papageno i grundlseggendemenneskelige baner,hvilket sesi det forste mode mellem disseto figurer:
TAMWO. Sag mir, du lustiger Freud, wer du seist?
PAPAGENO. Wer ich bin. (Fiir sich.) Dumme Frage! (Laut.) Ein Mensch, wie du. Wenn ich nun
fragte, wer du bist? (...)
TAMWO.

Mein Vater ist Fiirst, der iiber vi& Länder und Menschen herrscht; damm nennt man

mich Prin~.2~~

Overfor Monostatoser Papageno den enestefigur i verket, som ikke virker hånende.Ligesom
der findes sorte fugle, må der ifolge Papagenosenkle og naturlige logik også findes sorte mennesker.Papagenoefter det ferste forskmekkendemede med Monostatos:
PAPAGENO. Bin ich ein Narr, &!3 ich mich schrecken liess? Es gibt ja schwarze Vögel in der

219Catholy, 1969. S. 119.
220Attila Csampai vzgter Papagenomcre end helten Tatnino, hvilket kom det falkelige publikum i
m@de,da det var klovne&uen, som de sympatiserede mest med. Joseph Gregor går et skndt IEngere og postulerer,
at klovnetiguren per definition overskygger selve helten i det wieneriske folketeater. Et narnere bli på “Die
Zauberflöte” bekrzfter anta&en. Se Gregor, 1933. S. 513.
221Mozart/ Schieder,

1995. Akt I/2. S. 13.
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Welt, warum denn nicht auch schwarze Menschen?- Ah, sieh da! Hier ist das schöne Fräuleinbild noch. Du Tochter der nächtlichen Königin!

Selvom Tammo skal befri Pamina(I/3/17), som er den udvalgte og standsmmssigpassende
partner, så er det Papageno, somfinder og befrier hendefra Monostatosfangeskab(I/14/24).
1 denne scenemå man også undre sig over, at det er Papageno,som har Paminasbillede om
halsen:“Er siehtdasPorträt an, welchesder Prinz zuvor empfangenund Papagenonun an einem
Bandeam Halseträgt.” (I/4/24). 1 modssetningti1 Tammo har han den sere at syngeen kserlighedssang med Pamina,hvor klovnefiguren viser, at den også kan indtage en reflekterendeog
moralsk position overfor kmrligheden, som overskriderden blotte behovs- tilfredsstillelse223:
“( ...) lhr hoher Zweck zeigt deutlich an: Nichts Edlers sei, als Weib und Mann reichen an die
Gottheit an.” (I/14/26)?% Tammo prover at finde vejen ti1 Pamina,idet han bruger den magiske
flojte uden at der opnås succes (I/15/29), mens Papagenosklokkespil får Monostatos og
slaverne ti1 at danse,hvilket i dennesceneendnu en gang viser, at Papagenoer trzkplastret i
vsxket. Monostatosog slavemeefter, at Papagenoartvendersit magiske klokkespil: “Das klingt
so herrlich, das klinget so schön! Larala larala! Nie hab ich so etwas gehört und gesehn!(...).”
(1/16/30).Selvom Papagenoikke bestar optagelsesprovemeti1 det frimureriske univers, får han
til syvendeog sidstsin elskedePapagenaog formodentlig mangebom, hvilket tydeligvis fremgår
af afslutningsduettenmellem Papagenoog Papagena: “Welche Freudewird das sein, wenn die
Götter unsbedenkenunsrerliebe Kinder schenken, so liebe Kinderlein (...).” (II/29/60). Duetten i denlyse g-dur (allegro) accentuererdet positivt-folkelige omkring Papagenoog Papagena
med de staccatoagtigeviolinindlzg2z5.Om Tammo og Paminanogen- sinde får denneverdslige
glade fremgårikke af teksten.Intet peger i den retning, da Sarastros prscsteskabtilsyneladende
ikke får bom.
De ovennsevnte
eksemplerpå klovnefigurens udformning, som på mange led mekkerudover
det udelukkendebehovstilfredsstillende
forstarkes af den kendsgeming,at Papagenoer den figur
i vsxket som oftest har ordet, nemlig prsxist 155 gange, mens Tammo må nojes med
andenpladsenmed 109 tale- og syngesekvenser.Dertil kommer, at Papagenostaleture i snit er
hengereend Tammos. Ligeledesbrillerer Papagenoi to lange arier (I/2/12-13+IU23/53) samt
to lange duetter med henholdvisPaminaog Papagena(I/14/26-27+Iy29/60-61), mensTammo
sangm%ssigt stort set kun bliver synlig i billedearien (I/4/17).
Hvorfor er Papagenoså egentlig helten, den mest fremtrædendefigur i vaxket, selvom
figurenbetindersig i den underordnedetjenetrolle? Figurens dominans viser, at det folkelige lag
222MozarU Schiineder. Akt V14. S. 24.
223Denne mere elitekulturelle kalighed går med stor sandsynlighed på Schikaneders konto, der f@r
nzwnt havde skrevet rollen ti1 sig selv. Man kan også forestille sig, at Pspagenos mere “zdle, moralske” sida, kan
v~~retegn på, at Mozxt og Schikaneder ville appellere ti1 de mere elitekulO.wlle dele af publikutrunet, som
sikkert også vii kunne elske en knap så infantil og grovkomet klovnefigur.
224Denne episode viser med al klarhed den nye klovnetigur, som den foregede affektkontro1 under
civilisationsprocessen på Mozarts og Schikaneders levetid er blevet mere reflekterende.
225Pahlen, 1991. S. 124.
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er det absolut dominerendeelement i vaxket, hvilket må betyde, at det forst og fremmest er
tsenkt som et vaxk til klovnefigurens mange folkelige tilhamgere på Freihaustheater. At
Papagenofiguren i princippet er vzerketscentrum afspejler, at Schikanederog Mozart primzrt
skulle lave et syngespilti1 det jmvne folk, som ikke tilhorte elitekulturen. Derfor er der blevet
skabt så megenplads ti1 det “uciviliserede” og profane teatersubkulturpå Freihaustheater.
Både Mozart og Schikanedervar så fortrolige med den folkelige subkultur på Freihaus,at
de med stor succeskunneskabeen klovnefigur, som matchedepublikums smag. Figurensdominans skyldes også ikke mindst, at teaterlederenSchikanederhavde skrevet rollen ti1 sig selv,
fordi han vidste, at det folkelige publikum ville komme ti1 elske Papagenosbarnlige gags.Som
teaterlederog skuespiller havde han frie tojler og kunne tidvide rollen efter forgodtbefindende.
Folketeatreneelskedederesklovne og en forestillings succesafhangtit af om komikeren, som
oftest var principalen2*6, kunne tryllebinde publikum. Dette viser, at Freihaustheaterforst og
fremmest var en folkelig teateroffentlighed,hvor elitekulturens frimurere var i mindretal, hvilket
bla. også fremgår af den kendsgeming, at hovedparten af det frimuretiske er “gemt vr&”
under folketeatrets modreformatoriske instrumentaliseringer (kontrastprincippet osv.). Det
frimureriske måtte gå på kompromis med det folkelige. 1 forste omgang skulle folket
underholdes af klovnen og begejstres af de storslåede efterladenskaber fra det modreformatoriske teater. Demsestskulle et mindretal af frimurere blive tikalt af de entydige referencerti1 frimureriet i “Die Zauberflöte”
Netop fordi der skal skabesmegen plads ti1 klovnefigurens mange gags og fordi denne
placeresi en siderollesomheltensfolgesvend må vaxket nodvendigvis miste strukturel substans,
hvilket ligeledeskunneforklare det mosaikagtigeved syngespili Zauberstück-traditionet?‘. Det
var en selvfolge, at publikummet accepteredebrud og ujsevnheder,når blot klovnefiguren og de
ovrige underholdningseffekterkunne begejstretilskueme. Klovnefigurens succesafnangbla. af,
om den formåede at indlemmerollen i razkkenaf andre velkendte klovnefigurer, sompublikum
kunne genkende:
Oft beruht die erste Reaktion auf die Vertrautheit mit der Art der kornischen Figur sus friiberen
Auffihmngen

ha. Wenn ein Hanswurst auftitt, eder wenn sich eine Figur dusch Kostiim, Gehabe

und Worte als zw groBen Familie der kornischen Figur gehörig enveist, übemimmt der Zuschauer
sogleich Seineeigene Rolie im Spiel; er weil3, wie er sich verbalten rn~i3?~*

Betragter vi såledesvserketscentrale skikkelse, Papageno, må vi sporge os selv, hvor han
kommer fra og hvilke klovnetraditioner, der forenes i figuren? Sporgsmåleneer ikke nemrneat
besvare, da mange forskellige klovnetraditioner forenes i figuren. To retninger virker dog
ganske synlige: Hanswursttraditionen og tommedia dell’arte. Dertil kommer Schikaneders

vatho1y,

1969. s. 117.

2z7Catholy, 1969. Ss. 124-127.
2z8Catholy, 1969. S. 176.
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personligefingeraftryk.
Hanswurster navnetpå den fra middelalderenkendte folkelige bonde-iklovnefigur, som allerede forekom i senmiddelalderensfastelavnsspil og overvintrede hos de tysktalendevandreteatre.1 fx HansSachs’fastelavnsspildukker figuren op som en fordrukken, lidt indbildsk, spise
(Wurst)) og pigeglad, kluntet og krakilsk bondefigur, som dybest set ikke var sserligpositivt
udformet. Nserhedenti1 Hans Sachsog dennesunivers sesfaktisk også i “Die Zauberflöte”. De
forste partier i Papagenosfuglesangerarie:“Der Vogelfänger bin ich ja, stetslustig heissa,hopsasa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei Alt und Jung im ganzen Land”“9 minder om
Eulenspiegelspresentationssang i Hans Sachs’ fastelavnsspil“Ewlenspiegelmit den blinden”:
“Ewlenspiegel bin ich genandt, im ganzenDeutschland wohlbekannt. Mit meiner schalkheit
umbadumbbin ich gar geschwind,wo ich kumb (...).“a3’
Ser man bort fra dissereferenter ti1 den vise og drilske middelaldemar,har Papagenomange
trmk fra den kendte Hanswurstfigur, som det wieneriske folketeater overtog og forredlede.
Formdlingenfremstår b1.a.andetved, at figuren er mere positivt udformet, som vi lige har set.
Foradlingen af figuren afspejler igen den almenetamning, “civilisering” omkring Mozarts og
Schikanederslevetid.
Men fsellesfor de forskellige varianteraf Hanswursttypener dens forankring i densfysiske
behov.Bla Eder og drikker figuren geme,der går i retning af det blot behovstilfredsstillendez3r,
hvilket også er et fsellestrækfra andre komedietraditioner (skoledramaet,tommedia dell’arte
osv.), somPickelheringteatret
absorberede,for det slog sig ned i Wiens forstadsteatre.Papageno
har ogsådettetrrek. 1 akt Iu29/53 drikker han med stor appetit Sarastrosvin med udtryk “herrlich”, “himmlisch” og “göttlich”. Ligeledes ses klovnefigurens uendelige appetit i
tavshedsproven
i andenakt, hvor de tre drenge har drekket et bord med mad ti1 Papageno.Mens
Tamino er atholdenog tavs, plaprer og mderPapagenolos: “Nicht wahr, Tammo, ich kann auch
schweigen, wenn’s sein muss.-Ja bei so einem Unter- nehmen,da bin ich Mann. (Er trinkt).
Der Herr Koch und der Herr Kellermeister sollen leben (...).” (II/19/49). Netop figurens
forankring i lystprincippet fremstår i begyndelseaf forste akt (2/14), hvor Papagenooverfor
Tammo forklarer, at han som lon for sine fangedefugle får fode af Nattens Dronning, hvilket
viser, at figuren er af verdslig beskaffenhed.Derved ligner han klovnefiguren Hanswurst i
Philipp Hafnerstryllesyngespil“Megära oder die förchterliche Hexe” (1763). 1 en samtalemed
sin forelskedeherreLeander i begyndelsenaf akt 1 fremstår figurens forankring i vitalsfmren:

22sl efteråret 1786 opholdt Schikaneder sig i Manmingen i Schwaben, hvor han medte den falkelige
sangkomponist og restarat@ Rheinbeck, hvis fuglefangerarie inspirade han ti1 Pspagenos kendte fuglefanger.
sang. Den komiske fuglefangefigur fandtes allerede i datidens folkesange o8 balletter. Se Komorzynski, 1948.
s. 97.
230HansSachs: “Ewlenspiegel mit den blinde”“.

I: Ges~unelte Werke. Bd 14. S. 288,

231 1 Philipp Haffners “Megära, die fdrchterliche Hexe”, franstår figuren Hanswurst som heltens pigeglade 08 lidt fordmkne ffllgesvend, som dog ligesom Papageno kan franstå som et “voksent” og hederligt menneske, hvilket afspejler figurens positive. udformning i det wieneriske folketeater. Se Philipp Hafner: “Megära, die
förchterliche Hexe”. 1: Rommel, 1935. Bd. 1. S. 140.
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LEANDER.

Da weiss ich am besten, wie angenehm vare mir vorhin meine Freyheit, wie

aufgeweckt war ich jederzeif wie mhig? Jet& da ich verliebt bin, karm ich weder essen, ncch
tinken.
HANSWURST. Ey, was das Fressen und Saufen anbelangt, da hab ich allemal den nemlichen Appet&, denn ich friss und Sauf der Liebe zu Ehre11.2~~

Et andetvsesentligtelementved Papagenosforankring i den grovkomede Hanswurstkomik er,
at Papagenoer noget af en pralhans.Dette er et velkendt aspektved Hanswurstfiguren. Således
praler Papagenomed en god portion selvironi af, at det er ham, som har drzbt selvesteslangen:

TAMINO.

Aber un alles in der Welt, Freund! Wie hast du dieses Ungeheuer bekämpft? Du bist

ohne Waffen.
PAPAGENO. Branch keine!- Bei mir ist ein starka Druck mit der Hand mehr als Waffen.
TAMINO. Du hast si.?also erdrosselt?
PAPAGENO. Erdrosselt! (Fiir sich). Bin in meinem Leben noch nie so stark gewesen als heute.‘“’

Fra vandreåreneog fra sit eget ståstedi den falkelige teaterkultur på Freihaustheatervidste
Schikaneder,at den driftsbetonede,lidt karikerede folkelige karlighed, som geme szttes i forbindelse med det selskabeligemåtte vaxe et hovedidentitikationspunkt for det folkelige publikum. Og publikum elskede faktisk Schikaneders sange om den lidt joviale og mandschauvinistiskekaxlighed.1 Schikanederssyngespil “Die Lyramen” (1776) syngerlykkeridderen
Stock arien “Ein Weibsbild ist ein närrischDing”, som blev meget kendt i det sydtyskeområde
og Wien. Arien udmaxker sig ved dens grovkomede syn på kvinden, som også ses i “Die
Zauberflöte”. Ordlyden på arien er som felgende. Stock: “Ein Weibsbild ist ein närrisch Ding.
Wenn man ibr Kornplimente macht, so wird sie gleich verliebt gemacht. Ein Weibsbild ist ein
tränisch Ding (...).“‘” Ligesom i “Die Lyramen” forekommer den driftbetonede “folkelige”
kzrlighed. Efter at Papagenohar drukket Sarastrosudnxerkedevin @sker Papagenosig atter en
pige: “Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papagenosich! 0 so ein sanftesTäubchen wär
Seligkeitfür mich! Dann schmecktemir Trinken und Essen” (II/23/53). Det markanteved denne
sceneer seksualitetenreduceresti1 banal naxingsoptagelse,hvilket understreger det bamligtbiologiske i det folkelige.
En arv Hanswurstkomikken har fra de tyske “Haupt- und Staatsaktionen” er også tilstedevsxelsen af fangselsscener i Zauberstiick-genren. Disse var en fast bestanddel i
vandreteatrene235
og forekonuner i “Die Zauberflöte” i slutningen af sidste akt, hvor Papageno
“32PhiIipp Hafner: ‘Megära, die fdrchterliche Hexe”. I: Otto Rommel, 1935. Bd. 1. S 136
233Moza?/Schikaneder, 1995. AktIi2. S. 15.
234Citeret efter Komorzynski, 1948. S. 25.
235Rommel, 1935. Bd. 1. S. 22.

52

trues ti1 kaxlighed af den gamle kone. Hvis Papagenoikke indvilliger i et giftermål, venter der
ham en frygtelig fzengselsstraf:
WEIB. Papageno, ich rate dir zaudre nicht. Deine Hand eder du bist auf imma eingekerkert.
PAPAGENO. Eingekerkert?
WBlB. Wasser und Brot wird
leben und der Welt auf imma

deine tägliche Kost sein. Ohne Freund, ohne Freundin mu!3t du
~ntsagen.“~

Figurenbserertrsekaf det infantile, som ligeledeser et kendetegnved Hanswurst-varianterne
på de wieneriskefolketeatre. Selve navnet Papageno kan fares tilbage ti1 bomesproget (Papa
/-geno, Mama osv.). Et infantilt trzek er bl.a., at figuren stort set er uimponeret overfor
autoriteteme. Selvom Papagenoskal vsereTammosunderordnedefelgesvendi dennesbefrielse
af Pamina, er figuren alt andet end ligefrem underdanig. Papageno er faktisk uinteressereti
Tammos hojere socialeplacering (I/2/14). Trrek af det meningslast efterplaprendeog ti1 tider
meget snakkesagelige,som man netop forbinder med bemeadfaerd og Hanswurstkomikken
forekommer tydeligt i begyndelsenaf andenakt, hvor Papagenohar svaergeten ed ti1 Sarastros
pnester, som påheggerharn tavshed overfor isax kvinder (W3/26). Da han så efterfolgende
meder Nattens Dronnings tre damer bryder han loftet med det samme(Nein, nein, das wäre
zuviel). 1 dennescene efterplaprer han Tammosformaninger stereotypt:
TAh4INO. Dass du nicht kannst das Plaudem lassen ist, wahrlich eine Schand fiir dich.
PAPAGBNO. Dass ich nicht karm das Plaudem lassen. ist wahrlich eine Schand fiir mich.23’

Figurensplaprendeog lidt storpralendefacon kontrasteresaf dens markantefrygtsomhed. Gang
på gang forer Papagenosig frem uden at have den nodvendige courage ti1 at gennemforedet,
som han lover publikum. Da Papageno feres ind i det morke lidt uhyggelige provetempel
sammenmed Tammo afsloresfigurens store frygtsomhed:
TAMliVO. Was ist’s?
PAPAGENO. Mii wird nicht wohl bei der Sache!
TAMINO. Du hast Furcht, wie ich höre.
PAPAGENO. Furcht eben nicht, nur eiskalt läuft’s mir iiber den Riicken. (Staka Donnerschlag.)
0 weh! (J
TAMINO. Pfui, Papageno! Sei ein Mann!
PAPAGENO. Ich wollt ich wär ein Mädchen! (Ein sehr starka Donnerschlag). O! O! O! Das ist
mein letzter Augenblick?*

236Mozart/ Schikaneder, 1995. Akt IJ/24. S. 54.
237Mozart/Schikaneder, 1995. Akt II15. S. 39.
238MozartLSchikaneder, 1995. Akt IU2. S. 36.
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Frygtsomhedenog forholdet ti1 “helten Tamino” lader figuren rykke hen ti1 SanchoPanza*39
eller
Pedrillo, som Schikanederbegge kendte.Dog er Papagenofor dominerendeti1 blot at være den
komiske tjenertype, hvilket den for anfortebefrielsesscenemed Paminahar vist.
Eksempler på infantil seksualitet fremgår bla. af sidste strofe. Papageno: “Wenn alle
Mädchenwärenmein, so tauscht ich sie gegenZucker ein: “Die, welche mir amliebstenwär, der
gäb ich gleichdenZucker her. Und kiisste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr
Mann., sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein (...).” (I/2/13). Netop
fordi klovnefiguren er så barnligt udformet, tilgiver man densgrovheder (mandschauvisme,det
krakilske, osv.). Rommel fatter sammen:
Auf Sch& und Tritt begegnen wir in den Hanswurstszenen diesen Ziigen von Infamilit&

Dieser

starke, grobschlächtige Ked redet keck und respekdos wie ein Kind in alles drein, sein Mutterwitz
ist der eines aufgeweckten Kindes, aber er ist auch gutherzig wie ein Kind und VOTallem ängstlich
wie ein Kind?”

Som for antydet er forskningen (Asper, Rommel, Kaiser) stort set enige i, at folketeatrenes
klovnefigurforst og fremmest går tilbage ti1 det tysksprogede vandreteater(Haupt- und Staatsaktionet?i). Der er dog en del aspekter i Pspagenotigurenog den folkelige struktur i verket,
som ikke herer hjemme i den tyske Hanswursttradition og som kan fores tilbage ti1 tommedia
dell’artearven og andre traditione?“. Den mest påfaldendeforbindelseer tommedia dell’arte
navnene Tammo, Papageno,Paminaosv. Det sammegmlder for mange gags (“lazzi”), som
kendesfra det italiensksprogedetommedia dell’arte teater.1 begyndelsenaf forste akt straffes
Papagenomed en klaplås om munden (I/S/ZO),og ligeledes driver han grek med sit klokkespil,
som får Monostatos og slaveme ti1 at danse(Y17/30).
En anden forskel mellem Papagenofigurenog folketeanenes kendte klovnetigur er, at
Papagenoikke taler i dialekt, hvilket ogsåindicerer den stigendedannelse,tmmning i kalvandet
af urbaniseringen. Samtidigt savner betragteren den kendte brutalitet, som omgiver Hanswursttiguren i de evrige tryllesyngespil som fx i Haffners “Megära, die förchterliche Hexe”.
Scbikanederbryderpå mange områderden realistiskeudformning ti1 fordel for den mytiske, der
lader tankeme gå i retning af de mytologiske fuglemennesker? Papagenofremstår i et stort
239E. Schikaneder kendte Cervantes “Don Quijote”, som han citerer i sit syngespil “Das Regensburger
Schiff’. Se Egon Komorzynsla: “Entstehung der Zauberflöte”. 1: Csampai, 1982. S. 162.
240Rommel, 1935. Bd. 1. S. 28.
241Sml. Kaiser, 1984. S. 214
Z42Rommel fokusen% på, at det tysktalade vandretater altid har haft feling med tommedia dell’arte.
Se Rommel, 1935. Bd. 1. S. 7.
243Man kan ikke udeltie, at disse trzk går tilbage ti1 oplysninrgsstidensforestilling om eksistensen af
naive og gode natumennesker udenfor Europa (inkaer, indianere osv.). “Nahumenneskene” indgik i forstadsteatrenes tryllesyngespil som fx i Hensler “Sonnenfest der Brahminen”.
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fuglekostume (I/2/15). Desuden bor han i en simpel stråhytte (I/2/14) og lever af simpel
tuskhandel (If2/14). De andreklovnefigurer forekommer nmstenaltid i den realistiskerolle som
den ansattetjener i heltens tjeneste,eller som dristig bondefr-g (Stranitzky). Dette ahistoriske
trsek ved figuren fjemer dog ikke Papagenosplacering i det barnlige lystprincip, som er kemen
bag figurensudformning og som er densgrundl~ggende identifikationspunkt med det folkelige
publikum. Figuren bryder den sredvanligeinfantile komik et par steder.
Meget indikerer, at Schikaneders elitekulturelle erfaringsunivers skinner igenrem
klovnefiguren. Dette aspektgår på Schikanederspersonligeregning. Det elitekulturelle fremgår
af Papagenos kserlighedsariemed Pamina. Selvom sangen horer hjemme i den folkelige
syngespilgenre, er indholdet dog af elitekulturelt observans. Også her går Schikaneder på
kompromis. Det sammegselderfor duetten mellemPaminaog Papagenoefter, at Monostatos
og slaveme kunne pacificeresved hjaelpaf det magiskeklokkespil. Duetten i es-dur, andantino
(6/8 takt) rummer en simpel melodi, som kendesfra syngespilsgemen,mens duettens indhold
pegeri retningenaf det elitekuhurellez~og den indeholder en hyldest ti1 menneskek&igheden,
somer en tankekonstruktion,der knytter sig ti1 det frimureriske elitekulturelle univers. Papageno
og Pamina: !‘Könntejeder brave Mann solche Glöckchen finden, SeineFeinde würden dann
ohne Mtihe schwinden. Und er lebte ohne sie in der besten Harmonie! Nur der Freundschaft
Harmonie mildert die Beschwerden. Ohne diese Sympathie ist kein Gliick auf Erden.”
(I/17/31).Klovnefigurens forankring i det infantile, det gaelder også for resten af de andre
folkelige elementer, er i “Die Zauberflöte” mere udpraegetend hos de forste Hanswurstfigurer
på folketeatrene(Stranitzky,Hafner)245.
Og man kan ikke blive vred på Papagenoog hansmange
platte gags og fjollerier, fordi han fremstår som et stort ban?. Det infantile gardererham mod
angreb2”. Konsekvensener dog, at man ti1 gengaeldikke kan tage ham alvorligt. Med den
barnlige smert af uskyld, falger umyndigheden.Konsekvensener også, at klovnefiguren i dens
umyndighedikke kan blive eksponentfor moralskeeller politiske normer. Barnet er ogsåpolitisk
umyndigt.
Infantiliseringenaf klovnefiguren afspejlercivilisationsprocessenomkring en stigendegrad af
driftskontro1 hos folket på Schikanedersog Mozarts levetid. Som eksponent for lavere
samfundslag kunne figuren ikke vmre så animalsk lamgere som figurens udfomming i
middelaldereneller barokken, når den civilisatoriske udvikling kmevedeen storre affektkontol.
Samtidig var figuren et aspekti den falkelige identitetsdannelse.Folket accepteredeat vaxe
udenfor de politiske beslutningsprocesser,når blot det havde folkets “glmder” (sikring af

244Pablen, 1991. S. 46.
245Det infantilt-harm&

underbygges af de tre drenge og dyrescenen i I/15/29 og eventyrkolo~tten.

246Papagenosuskadelighed blev positivt fremhmet af bla. Syren KierkegåW’Hvis man nemlig vi1
lzgge lidt mm i dem end hvad formodemlig Forfatterm selv har lagt i dem, sm betegne de netop det Uskadelige i
Pspagenos Viiksombed, saaledes som vi ovenfor have antydet.” Citat fia “Enten-eller. De urniddelbare erotiske
stadier eller det musikalsk erotiske. Andet Stadium.” 1: S0ren Kierkegaard: Samlede wzrker. Bind 2. 1962. S. 80.
=‘Se Rommel, 1935. Bd. 1. S. 58.
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reproduktionen,nok mad på bordet, fysisk behovstilfredsstillelse)*4*.Det elitekulturelle element
omkring klovnefiguren er ligesom infantiliseringen et led i den stigende borgerliggorelse,
“civiliseringen” af folketeatret, som forlader den animalske Hanswurstkomik ti1 fordel for den
mere affektkontrolierede komik.

8. Konklusion
Det falkelige er det dominerendelag i “Die Zauberflöte”, fordi Schikanederog Mozart forst og
fremmest ville tiltale hovedparten af publikum, som fortrinsvis bestod af Wiens lavere
samfundslag,der stod uden for elitekulturen. Det folkelige i “Die Zauberflöte” bestårb1.a.af de
mange lån fra den modreformatoriske arv: kontrastprincippet med dets mange symboler, hvor
kampen mellem det gode og det onde princip instmmentaliseresi modsmtningenmellem
Sarastro og Nattens Dronning. Andre lån fra det katolske ordensdramaer b1.a.den storslåede
teaterteknik, som kunne realiseremange sceneskiftog teaterspil med mange aktorer. Disse lån
fra det modreformatoriske teater har forskellige funktioner i “Die Zauberflöte” og de ovrige
tryllesyngespil. Enkehe scener som fx Sarastros prsesentationi forste akt virker som en
koncession ti1 den modreformatoriske kultur, som i modsmtningti1 de fleste andre steder i det
tysksprogedeområdeholdt sig hengei Wien.
Andre lån fra den modreformatoriskekultur dannerrammen for klovnefigurens virke, mens
andre elementersom fx englefiguren, tempelankeggene,prmsteskabetosv. anvendesfor at udfylde det frimuretiske, uden dog derved at forlade folketeatrets granser. Teknisk betonede
effekter fra det modreformatoriske teater som fx fremkaldelse af tordenskrald, anvendelseaf
flyvemaskineme,
de spontanefald og opstigningenfra forssenkningemeosv. måtte i srerdeleshed
faroge det blot underholdende,som vi kender fra underholdningsindustrien(actionfilm o.a.) i
dag.
En andet folkeligt grundlag er forarbejdningen af eventyr fra C.M.Wielands “Dschinnistan”.
Schikaneder og Mozart brugte samlingen som idegrundlag. Flere eventyr omarbejdedesog
danner grundlaget for en del af de eksotiske eventyragtige kulisser. Befrielsesmotivet,
tavshedsproveni “Die Zauberflöte”, den syvfoldige solkreds, de tre drenge og udformingen af
det ydre ved NattensDronning går tilbage ti1 Wielands verk. Det eventyragtigeer sammenmed
den modreformatoriskearv en del af klovnens infantile univers. Derfor er stort set alle folkelige
ingredienseri “Die Zauberflöte” af infantil, underholdendekarakter, dvs. tillader undvigelseni
den infantile regression.
Den vigtigste ingrediens i folketeaterlageter klovnefiguren Papageno,som er den mest
dominerendefigur i vzerket. Papagenoer verkets centralefigur, da den taler og synger mest.
Figuren er glad for piger, vin og andre verdslige glmder, som er et synonym for de lavere
samfundslagsdyrkelse af lystprincippet. Dens krakilske, praleriske og mandschauvinistiske
facetter, som peger i retningen af Wiens mere folkelige milj@er, overspilles af figurens
infantilitet, hvilket ti1 syvende og sidst udloste publikums overbzrenhed og sympati med
figuren. Det infantile afspejlesi Papagenosenormefrygtsomhed, som står i stserkkontrast ti1
248Elias, 1997. Bd. 2. Ss. 429-433.
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figurens praleriske vasen. Det uskyldigt barnlige ses ligeledes i figurens ukontrollerede
snakkesagelighedog mangledefrygt overfor autoriteteme. Deri bestar også den kritiske
profil i det folkelige.
Infantiliseringenog figurens enkeltemere moralskeog reflekterendenuancerindicerer en
stigendedannelse,“tamning” af folketeater i kalvandet af urbaniseringenaf den wieneriske
bybefolkning. Papageno er knap så grovkomet og ubehersket som middelalderens
Hamsvurst.Kombinationen af vandreteatrenesklovnefigur, jesuiterteaterog Wielands eventyr er grundsubstanseni “Die Zauberflöte” og de folkelige tryllesyngespil (Zaubersttick),som
dyrkedes på Freihaustheaterog de andre folkelige teatersubkulturer på Wiens folketeatre.
Men alt i alt afspejler den folkelige tradition i “Die ZauberfIöte” underklassemes
civilisationsprotes i den vestlige verden på Mozarts og Schikanederslevetid.
Alle folkelige elementerer primsert af infantil, underholdende karakter og udgor det
potentiale i “Die Zauberflöte”, som bremser civilisationsprocessenog dens krav om
affektkormol. 1 modsaetning ti1 elitekulturens krav på affektkotmol, også indenfor
teaterverdenen, havde folket et langt mindre behov for selvbeherskelse,hvilket åbnedefor
mereunderhoklningstetonetteaterkunst,som forst og fremmesthavde en ventilfunktion. Men
også det esoteriske i det frimureriske lag har denne funktion. Sammenmed det folkelige
danner de vserkets modpol overfor det civilisatorisk-moderne omkring aplysningstidens
frimuretiske dyder.
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III) FRIMURERI OG ELITEKULTUR

1 “DIE ZAUBERFLÖTE”

1. Tendenser i forskningen
Der lirides flere og merefyldestgorendeforskningsbidragomkring verkets frimureriske profil
end omkring det foJkelige. Denforste, somtolkede vaxket i frimurerisk retning’, var Ludwig
von Batzko, som i 1794 overvmredeen opforelse i Königsberg. Hans allegoriske tolkning
publiceredesi amklen“Allegorie ausder Flöte” i journalen “Journal der Luxus und Moden”.
Hans tolkning var ferst og fremmestmontet på vaxkets lyssymbolik,hvor de morke nuancer
(Nattens Dronningog hendesrige) stillesoverfor Sarastroslysrige. Ifolge Batzko handler “Die
Zauberflöte” forst og fremmest om oplysningtidenskamp mod overtroen (reaktionen). Han
mevner dog ikke eksplicit frimurerordenen, selvom han henviserti1 enkelte ligheder i vsxket
medikke mermerebestemteordensritualer.Dermed var jorden godet for en mere konsekvent
frimuretisk udhegning af “Die Zauberflöte”. Hvomår opstår så den forste rendyrkede
frimureriske tolkning af “Die Zauberflöte”?
Den forste egentlige frimureriske reception udenfor logekredsefigurerer hos Leopold
Sonnleitner (1797-1873). 1 hans artikel “Die Zaubefflöte” (1857) henviserhan ti1 vaxkets
frimuretiskeindholdi andenakt. Den andenstorefortolker i denfrimureriske receptionshistorie
er Mozartbiografen Otto Jahn, som i sin store Mozartbiografi (1856- 1859) cementerer den
frimureriske tolkning af vaerket*. Otto Jahns store og grundige Mozartbiografi og dennes
frimureriske vqtrting af “Die Zauberflöte” var i de efterfolgende år toneangivende.På
sammebolgelamgdesom Otto Jahn foreligger den frimureriske receptioni Moritz

‘1 f@ste omgang blev “Die Zaubaflöte” tolket allegorisk-politisk i to modsatte retninger, enten
jakobinsk eller konservativt. Udfra den konservative (aristokratiske) tolkning er Tamino prinsen, som får Frankrig
@mina) og derved overvinder republikkens magt (Nattens Dronning). 1 denne konservative tolknig symboliserer
Papageno den jakobinske fuglefanger, som lokker folk ind i jakobinerklubba Og omvendt: Udfra den
revolutionzre, jakobinske tolkning fremstår Nattens Dronning som Ludwig XIY’s regering, og Pamina reprzsenterer som hades datter den kommende republikanske frihed, mens Tarnino symboliserer folket, som befria
friheden fia det absolutistiske tyranni. 1 denne tolkning figurera de tre damer som de tre stande, og Sarastro
franstår som den vise og retfzrdige republikanske lovgivning. Przsteme er ifglge tolkningen nationalforsamlingen
og Papageno symbolisera de rige, Monostatos inxni8ranterne osv. Se Paul NettYDeutungen und Fortsetzungen”.
1: Csampai, 1982. Ss. 183- 185.
‘1 deres vqtning af det frimureriske indhold i “Die Zauberflöte” bygger Otto Jahn og Leopold
Sonnleitner på Ignaz Seyfrieds tvivlsomme historier. Seyfried havde varet en medarbejder ti1 Schikaneder, mens
“Die Zauberflöte” blev uropf@t. If@lgeSeyfried måtte Schikaneder og Mozart give verket en frimuretisk drejning i
anden akt, for ikke at blive anklaget for plagiering, da Joachims Painets trylIesyngespi “Kaspar der Fagottist eder
die Zauberzither” kom dem i fork@bet i dramatiseringen af Wielands eventyr “Lulu”. Det var også Seyfried, som
kunne genkende Karl Ludwig Giesecke, da de mgidtes på et cafe, i Wien 1817 sammen med teatemxnden Julius
Corne~ hvor Giesecke påstod, at han havde skrevet anden akt ti1 “Die ZauberfIöte”. Seyfried er derfor en neglekilde
i den frimureriske reception og brudteorien, som behandla i appendix II. Sml. Otto Jahn: Mozati. Bd. 4. Leipzig,
1859. Ss. 564-565.

Alexander Zilles’ kendte artikel “Die Zaubertlöte”(1 866)4. Zille ser i vaerketMozarts forseg
på at renvaske,rehabiliteredet undergangstruedefrimureri i Wien i slutningen af 1700~tallet’.
1 Zilles tolkning af “Die Zauberflöte” dukker Ignaz Bom, den kendte logemester og
mineralog, i verket op i form af Sarastro,mensMaria Theresia sesi Nattens Dronning.
Joseph II fremstår som Tammo, Pamina som det ostrigske folk og Monostatos som den
katolskekirke6.De fleste recipienterknyttede sig ti1 Zilles tolkning i slutningen af 1800-tallet
og i begyndelsenaf 1900-tallet og supplerededenne med nye frimureriske synspunkter.
Edward Dents “The magic Flute” (1911) udvider Ziiles tolkning med forestillingen om, at
Monostatosfiguren er en tro kopi af frimurerforrmderenog denunciantenAlois Hoffmann’.
1 den modsatte ende dukkede flere frimureriske tolkninger op i lobet af 1900~tallet,som
accentuererMozarts tilhorsforholdtil frimurerordenensom et negativt aspekt i kunstnerensliv.
1 spidsen af denne reception figurerer General Ludendorffs essay “Vemichtung der
Freimaurereidurch Enthtillung ihrer Geheimnisse”(1926).Ludendorfs hadskeskrift udvikler
en teori om, at Mozart var blevet forgivet af frimureme, fordi han i “Die Zauberflöte”
åbenbaredeen del af ordenenshemmeligheder. Ifolge Ludendorf var de negative elementer
omkring det frimureriske i vserket, som fx praestemes udprsegede kvindefjendskhed,
medvirkendetil, at ordenenlod kunstnerendo giftdoder?. Ludendorfs hovedasrindevar dog
forst og fremmest at fastslå, at frimurerordenen bestar af en verdensomspa+ndende
kommunistisk-jodisk sammensvmrgelse,
som skulle bekæmpesfor enhver pris.
Et par år efter Ludendorfs skrift forelå en grundig og bemaerkelsesvserdig
frimurerisk
fortolkning i Paul Nettls “Mozart und die königliche Kunst” (1935), som tager udgangspunkt i en lang rmkke detaljer i “Die Zauberflöte”, som fores tilbage ti1 det frimureriske
univers. Det drejersig om musikalskeaspektersomfx denfrimureriske bankelyd i ouverturen
og operaens blide toner, som han fortolker som en typisk frimurerisk “humanitetsstil”9.
Desudenfremhmver Nettl, som en af de forste frimuretiske fortolkere, vserketsforankring i
Sethosromanenog Neumanns frimureragtige opera “Osiris” fra 1781, som Mozarts librettist
Lorenzo Daponte havde et godt kendskabtil:
3Frimureren Moritz Alexander Zille vx prost ved universitetskirken i Leipzig og og udgav siden 1846
avisex “Allgemeine Zeitung für Christentum und Kirche”. Zille var en af de mest anerkendte frimurerhistorikere.
4Selvom Otto Jahn accentuerer det frimureriske indhold i “Die Zaubaflöte” bliver dennes brudteori
ikke kategorisk overf0rt ti1 den anige frimureriske reception. Hos Zille er “Die Zaubaflöte” et helst0bt vak med
Mozart og Schikaneder som forfattere.
5Sml. Moritz Alexander Zille: Die Zauberj7öte. Text-Erläuterungenfür

alle Verehrer. Leipzig, 1866.

%‘a”l NettYDeumngen und Fo~tsetzungen”. I: Csampai, 1982. S. 186
‘Ibid., s. 188.
* Mozart postulerede gentagne gange, at han var blevet forgiftet uden at angive, hvem der kunne have
forgivet han. Dette og hans uklare sygdomsforl0b har medf0rt forskellige eventyrlige forgiftningsteorier, hvor bla
Antonio Salieri og frimurexordenen kommer ind i billedet som gifnordere.
9Nettl, 1932. S. 82.
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Der während der Enstehung des “Osiris” Mozarts erfolgreichster Librettist Lorenzo Daponte beim
Textdichter Neumann in Dresden, Mazzola, weilte, und Daponte nach seinen eigenen Aussagen dem
Dresdner Librettisten bei seinendramatischen Arbeiten half, so ist es wahrscheinlich, dass Daponte auch
bei der Fertigstellung des “Osiris” beteiligt war (...), Tatsache ist, dass wir in “Osiris” einen Vorläufer der
“Zauberflöte” zn erblicken haben, was insbesondere durch die an die Maurerrituale sich anlehnenden
Motive der Priifung, durch die parallelen Motive der Gegeniiberstellung des guten und des bösen
F’rinzips, durch verschiedene Details, F’riesterchöre usw. erhärtet vaden kann.‘O

Tendensenti1 at vsegtedet frimureriske langt mere en det folkelige formsetter i efterkrigstiden, hvor stort set alle vaxkets ingredienserbetragtesudfra et frimurerisk sigte. Det drejer
sigb1.a.om NikolausDiireggers dissertation“Die Zauberflötein Kritik und Literatur” (1990)“,
somer på bQlgelamgde
medNettl, selvom vcerkets Zaubersttick-traditioner bliver nsevnt,dog
kun som fodnoter. Ligesom Nettl opfatter han vaxket som Schikanedersog Mozarts forstig
på at forsvare det kriseramtefrimureri:
Var dem Hintergmnd der Zeitereignisse kam “Die Zauberflöte” als Versuch gelten, durch Darstellung
der Verfahrensweisen und ideologischen Ziele der Freimaurerei einem profanen Publikum Einblick in
das Wesen des verfolgten und diiamierten Ordens .m geben und ihn auf diese Weise ins rechte Licht
zn riicken.”

De efterfolgende bidrag i den frimureriske forskning hegger sig i ånd tset op ad Nettls og
Dtireggers grundpositionom at “Die Zaubetflöte”er en frimureropera,som forst og fremmest
var beregnet ti1 frimurere. Positionen foreligger i nyere tid isax hos Elmar Nordmanns og
Gerd Schulles “Die freimaurerischeIdee in der Zaubefflöte” (1992), Heinz Schulers “Zur
Zahlensymbolikin “der Zaubertlöte” (1990) ellerwladimu Kartdels “Wolfgang Amadé Mozart
og Den KongeligeKunst i Ttylleflojten” (1988). Diise vasrkerer skrevet af primsert frimurere
til forst og fremmest frimurere*3.Det drejersig om forholdvis grundige undersogelseromkring
‘%ettl,

1932. s. 53.

fokusera på det frimureriske sanspil med det falkelige, som tager
“Ganske få recipienter i 19~tallet
sit udgangspunkt i publiimssarnmenszetninger på Freihaustheater. 1 den mere folkelige receptionsrzkke, som
netop ikke udeltier det frimureriske, befinder sig Hans Merians bidrag i “Mozarts Meisteropem” (1900), hvor
han pointerer, at grunden ti1 at vaket ikke er blevet ti1 en logeopera for indviede, men et populzrt teaterstykke for
et bredt publikum er de mange falkelige elementer i “Die Zauberklöte”.

“Dilregger,

1990. S. 137

13Deteneste st@-r.elitteraturhistoriske forskningsbidra g , som sammenligner “Die Zauberflöte” med
andre vaker med frimurerisk indhold på de wieneriske folketeatre eksisterer i Elisabeth GroBeggers “Freimaurerei und Theater. Freimaurerdramen an kk. priviligierten Theatren in Wien” (1981). Undewagelsens resultat
er, at knn en br@kdel af det frimureriske tematiseringen på de wieneriske teatre foregik åbent. Censuren forhindrede
at vzrker som “Die Zaubailöte” blev ti1 logevraka.
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det frimurenske element.
1 kobandet af dennegren af forskningen figurerer et stort antal af bidrag som fx H.C.
RobbinsLandon: “Mozart and the Masons” (1982), som anserdet frimureriske potentiale af
stor betydning uden at dette bliver undersegt mermere. Også i disse bidrag tAler vasrkets
folkeligeprofil kun fodnoter.Det foreliggendeforskningsbidragbryder med den toneangivende
frimureriske eller frimuretisk inspirerede forskning og rummer den principielle holdning, at
det frimureriskebor vmgtes i forhold ti1 det folkelige, hvis en helhedsforståelseaf vrerket skal
opnås. Dette må og kan ske ved at undersegeden civilisationskritiske profil omkring det
frimureriske potentiale, hvor både frimureriets progressiveog regressivebestanddeleindgår i
analysenaf det elitekulturelle lag i “Die Zauberflöte”.
Afhandlingenkan og vii på ingenmådereducerevwkets spirituelle, esoteriske vmrdi for
denenkelte frimurer. Til genguld kan der henvisesti1 frimureriske dokumenter,der hidtil ikke
er blevetmedtageti forskningen. Alligevel har det frimueriske ingen vzrdi i sig selv, men må
sesi samspilmed det falkelige. Jegvii netop vise, at disseto elementerikke er alternativereller
udelukker hinanden,men at de supplererhinandeni civilisationsprocessen.

2. Introduktion

ti1 det frimureriske

potentiale i “Die Zauberllöte”

Det er nodvendigt med en begrebsdetinition,hvis heserenvi1 danne sig et indtryk af det
frimureriske lag i “Die Zauberflöte” Derfor fares laseren i det folgende ind i 1700-tallets
frimureriske univers. Indforelsen bestar af en kort beskrivelseaf frimureriet og en kort
behandling af de mest fremtrzdende frimuretiske symboler,ritualer og pligter, som kan
relateres ti1 “Die Zauberflöte”. Endvidere beskrives frimureriets historiske forhold i Wien i
1700~tallet,Mozarts og Schikanederstilhorsforholdtil frimurerordenensamt ordenensposition
i den borgerlige civilisationsprotes i 1700-tallet.
Under begrebet frimureri forstås forst og fremmestSt. Johannes-frimureriet,som går
tilbagetil de gamlekirkebyggerlaugfra middelaldereni4,sombeskyttedederesviden ved hjmlp
af hemmeligeritualer, håndgrebog symboler.Disse håndvarkerlaug blev i begyndelsenaf
1700-tallet omdannetti1 det spirituelle frimureri, til en offentlighedsform for det voksende
borgerskabi cwthsationsprocessen
og den dertilhorendepolitiske og @konorniskeliberalisme’5.
Dervedfodtes det spirituellefrimureri og afloserenfor kirkebyggerlaugeneshåndvwksmmssi-

14Dehistoriske kirkebyggerlaug bestod af frie, dvs. selvstzendige,murere, som fandt wbejde på de
engelske og ewop&ke kirkebyggepladser. Detaljerede oplyminger omkring kirkebyggerlaugene fereligger hos
Robert F. Gould: History ojFreemasomy. Edinburgh, 1886.
%ans Itmen: “Freimaummusik”. 1: Ludwig Finscher (udg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart.
Bd. 3. Bärenreiter: Kassel, Basel, London, New York, Prag. Metzler: Stittgart, Weimar, 1995. Ss. 873.874.
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ge frimurerir6. Navnet går tilbage ti1 JohannesDoberen, som allerede i middelalderenvar
skytshelgen for en række bygningslaugr7.St. Johannes-frimurerietkaldes også det blå
frimureri’* og beståraftre grader: lmrling, svend,mester.Den f@rstelogesammenf@ing,som
mundedeud i dannelsen af en overordnet landsloge,forekom i England i 1717.
Kort efter dannelsenafden engelskelandslogeopstod adskillige frimureriske stmmninger,
som udvidede St. Johannes-frimureriet med flere grader. Der opstod forskellige hejgradssystemer.H@jgradsfiimureriet
kaldesogsådet @defrimureri”. Et af dissemange hejgradssystemerbestod i Karl Gotthelf von Hunds (1722-1776)*’ “Die Strikte Observanz”,som skulle
omdanne frimureriet ti1 en slagsridderorden”. Von Hunds systembestod af 7 grader og
krmvedeuindskramketlydighed af logemedlemmeme2*.
En anden afart af frimureriet bestod i Rosenkreuzerbevmgelsen,
som havde 9 grader.
Rosenkreuzemementebla., at de kunneomdanne uaxlle metaller ti1 guld og komme i kontakt
med de d@de. Rosenkreuzerbevasgelsen
var i modssetningti1 den engelsketregradsfrimureri
mere irrationelt/mystisk anlag?, som derfor kom i konflikt med det engelskefrimureri, der i
smrre grad krawede fomuft, dvs. affektbeherskelse,af detsmedlemmmer.
En anden gren af frimureriet forelå i den såkaldte illurnitratorden, grundlagt af Adam
Weishaupti 1776%.Sammenmed Freiherr von Knigge (1752-1796)25udarbejdedeWeishaupt
%ml.

Svem Dag Magstad: Frimureri. Oslo, 1995. S. 20.

“Sveme Dag Magstad: Frimureri. Oslo, 1995. S. 99.
18ElisabethGroBegger: Freimurerei

und Thearer 1770-1800. Wien, Köln, Graz, 1981. S. 3

t9Et stort udvalg af frimureriske skrifter fm h0jgmdsfrimureriet (konstitutionspunkter, ritualbeskrivelser
o.a.) figurera i Winfried Dotzauer: Quellen nu Geschichre der dumhen Freimaurerei im 18. Jahrhundert.
Frankfurt am Main, 1991.
*%rl Gotthelf von Hund (1722-1776) lzste 1737-1739 i Leipzig. 1741 blev han frimura i Franktixt.
Siden 1741 datmede han sit eget hajgradssystem “Die Strikte Observanz”. 1 begyndelse af 1780eme var von
Hunds systern med over 1400 medlemmer toneangivende i Europa. Sml. Johann Joachim Schiittler: Journal von
einer Reise von Weimar nach Frankreich im Jahr 1789. Neuwied, 1994. S. 39.
“Von Hund blev inspireret af franske h@jgradssystemer,der anså frimureriet som en viderefwelse af
tempelridderordenen. Se GroBegger, 1981. S. 3.
‘*GroBegger, 1981. S. 3.
*? modsaning ti1 det almindelige frimureri var Rosenkreuzeme imod aplysningstidens reformer.
Ordenen byggede på den afprzsten Johann Valentin Andreae (1586-1654) opdigtede historie om et hemmeligt
broderskab, som blev anf@t af en pilgrim ved navn Christian Rosenkram Se hos Eugen Lamhot7 Oskar Posner:
Infemationales Freimaurerlexikon. Ziirich, Leipzig, Wien, 1932. Ss. 1336. 1338.
24Gmndlzggeren af illuminatemes selskab var professor Adam Weishaupt (1748.1830). Han var f0dt
og opvokset i Ingolstadt, hvor ban blev uddannet af jesuitax. Men han br@d dog hurtigt med deres ideologi.
Weishaupt dannede sit eget selskab i 1776, som var kanktaiseret ved stor hemmelighed.Weishaupts samfundspolitiske mål varat styrte absolutismen for at indf@re “et åndens rige”, hvor aplysningstidens ideala kom ti1
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et system somskulleomdannefrimureriettil en ydersthemmeligog videnskabeligorganisation,
somskullevare medtil at fjeme absolutismenz6.Ogsåderved stod illuminateme i kontrast ti1
Rosenkreuzeme, som stottede absolutismen. Af andre hojgradsvarianter bor nmvnes
frimurerbevregelsen“Die AsiatischenBrtider”, som også optog jode?‘. Men måtte det store
antal grene/varianterikke udlose et opgor i frimurerbevaegelsen?
Det store antal af forskellige systemer,som blev mere og mere indviklede, udloste
frimurerkonventeti Wilhelmsbad i 1782”. Konvetet endte med, at illuminatbevaegelsenmed
Adam Weishaupt og von Knigge i spidsen vandt en sejr for det blå frimureri. De tyske
frimurere forte frimurervaesenettilbage ti1 de oprindelige tre grader som fmlles anerkendte
grader.Samtidigled von Hunds “Die Strikte Observanz”og Rosenkreuzemeet stort nederlagz9.
Med Johannesgradenes
dominansi slutningenaf 1700~tahetudbredtesaplysningstidensidealer
i frimurerbevaegelsen, så som borgerlige dyde? som “dannelse”, “pligtopfyldenhed”,
“arbejdsomhed”og “velgorenhed”, der står for den stigendeaffektbeherskelse og psykologiseringiden borgerlige civilistionsproces. Dette åndeligearbejde skulle organiseresi logeme
efter bevmgelsenspligter og ritualer.”
Frimureriets indflydelsepå det tysksprogedeåndsliv i 1700-tallet var enorm. Stort set alle
kunstnereafrang somJ.W. Goethe,Herder,Wieland,MatmasClaudius, J.W. Moza@ osv. var
udtryk. 1 1784 blev Adam Weishaupts selskab forbudt sammen med alle frimurerloger i Bayern. Se H.C. Robbins
Landon: Mozarrs gyldne år 1781-1791. K@benhavn, 1991. S. 226.
=Adolf Franz Friedrich Freiherr von Knigge (1752-1796) var en af de mest kendte frimurere og
oplysningstidsforfattere i 1700-tallet. Efterjuridiske studier i Göttingen (1769-1772) fik han en anszettelsesom
assessor i Kasse1(1772). 1777 blev han på Goethes anbefaling kammerherre i Hanau. 1780.1784 blev han medlem
af illuminatordenen. Senereblev han medlem af “Die Asiatischen Briider”. Ti1 hans omfangsrige forfatterskab
herer den kendte opdragelsesbog “über den Umgang mit Menschen” (1788).
%roBegger, 1981. s. 4.
“Sml. Jacob Katz: “Der Orden der Asiatischen Briider”. I: Reinalter, Helmut (udg.): Freimnuer umi
Geheimbiinde im 18. Jahrhundert Frankfurt am Mai”, 1983. S. 240.
28Sammenkoblingenaf frimuretiet og tempehidderlegenden fandt f@rstog fremmest sted i Frankrig i
1730eme. Isa det franske aristokrati, som også strflmmede ti1 frimurerbevzgelsen, felte sig tiltmkket af de
mange avancerede “ridderlege”.
29En behandling af kongressen fereligger hos Schüttler, 1994. Ss. 52.55.
30Detdreja sig f@rstog fremmest om patriarkalske moralforestillinger fm den borgerlige intimsfzre.
Sml. Habermas, 1987. S. 107.
“Se Helmut Reinalter: “Die Freimaurerei zwischen Josephinismus und friihfranziseischer Reaktion”. 1:
Helmut Reinalter: Freimaurer und Geheimbiinde im 18. Jahrhunderr in Mitteleuropa. Frankhut am Mai”, 1983.
Ss. 36-37.
?*I appendix Il fereligger et dokument fia Mozarts loge, hvor logebrodera Kronauer anbcfaler sig som
dydig egokompetent spmgl~rer ti1 den private franskundervisning. Dokumentet @ejler i hej grad, at det
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frimurere. Det voksendedannefsesborgerskab
og dele af aristokratiet i Preusseriog 0strig fik
i logevzsenet et kommunikationsredskab,hvor aplysningstidensforestillinger kunne dr#ftes i
ly af logemes tavshedspligt.Samtidig skabte den voksendedeismeet åndeligt vakuum, som
kunneudfyldesaf frimurenetsspirituelle, religiose sider. Et medlemskabkunne vare gavnligt
for karrierer?.
Frimurerenspligter og symboler er stedfsesteti logemes konstitutionsb@ger.De zldste og
i 1700~tallet mest anvendtekonstitutionsregler er anffirt i J. Andersons engelskekonstitutionsbogfra 1723%. De arrforteregler og statutter udg@ret kompromis mellem de gamle
kirkemurerlaugsregler og pligter og den begyndendeborgerligg@relseaf laugene.Der skulle
fremover bygges symbolske, åndelige bygningvsxker i humanitetens navn, fremfor
domkirke?.
Udover inddelingeni laxling, svend og mester overf0rtestavshedspligten,en del symboler
og lukkethedenoverfor det kvindelige k#n fra kirkebyggerlaugeneti1 det andeligefrimureri
i 1700~tahet.Kvinder kunne normalt ikke optagesi frimurerordener?. Det s-e
gjaldt for
invaliderog msmdundertyve år. Ordenenoptog kun “frie” mamd, dvs. maand,som var så velhavende,at de kunne disponereover deresegen tid og som kunne betale det forholdvis h@je
logekontigent. Rettesnoren for logeme var de ovenfor nrevnte konstitutionsb#ger, som
indeholdt de retningsgivendekonstitutionspunkter.Disse var n@jekendt af den eukelte logebroderog udgjordedenmoralskehandlingssnori frimurerens bevidsthed. Frimureriske regler
og pligter fra en typisk frimurerloge i Wien i 1700-tallet:
Chamkter und Eigenschaften eines Freimauers (EM.)
1. Em EM. sol1ein freigeborener Mensch sein, in der christlichen Religion auferzogen und nicht unter
20 Jabre sein.
2. Er sol1ein redliehes,lreues,menschenliebendes, sanftes und gefiihlvolles Herz haben, mitleidig gegen
das Ungltick anderer, nachgebend, fem von Hass und Rache und bescheiden.
3. Er soli grol3mütig und fieigebig ohne Verschwendung, ein öffentlicher Feind des Lasters, ein Verehrer

frimureriske fzelleskab også i h0j gmd bestod afet borgerligt netvzrk, som kunne gavne den enkelte frimurer.
Dokumentet er ikke offentli@xt f0r og udg0r en af de få overleverede kilder fm det kriseramte wieneriske
frimureri på Mozarts og Schikaneders levetid.
“3En glimrende dansksproget bidrag omkring frimureriets kompleksitet fereligger i Erik A. NielsenIJ0rgen 1. Jensen: ?‘>yllej70j&n. Frederiksberg, 1991. S. 132.
%ogstad,

1995. S. 20.

35Gro!3egger,1981. S. 10.
3? 17OO-tallet fandtes der adskillige fors0g med optageiser af kvinder i frimureriets regi, som dog
aldrig blev accepteret af stormestrene.
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und Verteidiger der Weisheit, der Tugend und Unschuld, standhaft in Ungliick und Gefahr, im Glücke
nicht übermütig.
4. Sittlich, mä5ig in allem, auch in seinen Wiinschen, mit seinem Zustand zufrieden, mu!3er sich von
schädlichen Leidenschaften loszumachen suchen und alle Art von Ausschweifungen, die Geist und
Körper herabsetzen,folglich unreine Liebe, Trunk und Spiel YOI allem, fliehen.
5. Er sol1 ein guter Biirger im Stat sein, ein 8ut.x Ehemann, Vater, Sohn und Bruder im häuslichen
Leben, kuz jede Pflicht, die ihm Tugend und gesellige Bande aufedegen, sol1er eifrig, neu und mit
WäIme erfiillen.
6. Er muss sich von den Fesseln der Vomrteile so viel als möglich losmachen, auf dem geraden Weg
der Vernunft in das Innere der Wahrheit zu dringen suchen, den MiiBiggang fliehen, seinen Bemfsgeschäften flei8ig obliegen und iiberhaupt an aller niitzlicher Arbeit Vergnügen finden.
7. Er muB ohne vorwitzige Neugier alles zu lemen, alles zu erforschen suchen, wodurch er kliiger und
besser werden karm, nichts in der Welt scheine ihm zu klein, eder seiner Aufmerksamkeit unwat.
8. In allen seinen Geschäften henschen Ordnung und Piinklichkeit ohne ängstliche Pedanterie.
9 Verschwiegenheit ist eine der nötigsten Eigenschaften eines Freimaurers.
10. Diesfalls gewöhneer sich an Gegenwartdes Geistes, Wachsamkeit, Achüamkeit auf sich selbst, Mut
und Unerschrockenheit. Ihm müssen weder Eitelkeit, noch Furcht, noch Nebenabsichten Seine
Geheimnisse ablocken, und wo es Wahrheit und Pflicht gibt, muB keine Gefahr, kein Ansehen der
Person ihn erscbrecken3’.

Dydemestårfor det rationelle, for det borgerlige element, som forst og fremmestrummer en
affektkontrollerendefunktion, hvilket var karakteristisk for middellagenei civilisationsprocesseni slutningenaf 1700~tallet.1skam konkurrencemed aristokratietom de samfundsmzssige magtpositionerog medfrygten for at mistestatusog magtudviklede borgerlige samfundslag
en foreget selvkontrol’*. Det er netop selvbeherskelsen, som skinner igennemmaksimeme
“flid”, “dydighed”, “sansfor orden”39 osv. Men samtidig har det frimureriske en irrationel,
mytisk-regressiv profil omkring de frimureriske symboler og det esoteriskeunivers. For
civilisationsprocessen
betyder denneprofil, at processenkompenseresog glattesud. Det som
undertrykkes i opbygningenaf civilisation undviger i det mytiske bag om symboleme og
bliver dervedufarlig. Frimurerenkunnevare “fomuftig” og “civiliseret” og samtidig “flyde ud”
i det spirituelle (derom mere i det sidstekapitel). Når manbetragterdet mytiske,spirituelle
i frimureriet,såman sporgesig selvom hvilkenrolle symbolemespiller, da dissetilsyneladende
37Citeret efter GroBegger, 1981. S. 11
“Elias, 1997. Bd.1. S. 111.
%id.,

s. 124.
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er vigtige for den enkelte frimurer?
Symbolemeer faktisk roeget centralt placeret i logens liv og introduceressammenmed
de frimureriske pligter overfor nye logemedlemmer.Symboleme favoriserer oplevelsen”,
irrtroversionen,fremfor refleksionen. De enkelte symboler varierer, alt efter i hvilken grad de
er placeret. Også selve logebygningenhar symbolsk vaxdi. Den klassiskefrimurerloge er et
langt rektangulaxt bygningsvzrk, som symboliserer verdensrummetog bopselenfor hele
menneskeheden.Rummets fire hjomer afspejler firetallets betydning i logelivet. Firetallet
symboliserer helhed og harmoni i det frimuretiske univers. Bag logens mure udfores det
spirituelle arbejde,hvor logebrodrene arbejderpå opbygningen af “humanitetenstempel”41.
Malet med arbejdet,den kultiske handling, er en forredling af det enkelte logemedlem4*:
Die rituellen

Handlunga werden dusch Symbole vertieft. Diese sind Werkzeuge, welche sus dem

Bauhandwerk entnommen wurden. Man hat ihnen Eigenschaften zugeordnet, welche den Freimaurem
ermöglichen SolIten, an sich selbst zu arbeiten. Nach diess Auffassung sol1der Tempel der Humanitär
enichtet werden, wobei der Bmder als Baustein betmchtet wird.43

Slutmåleter en forsAling af helemenneskeheder?,somforer ti1 personlig og kollektiv harmoni.
Kemen i den frimureriske aktivitet bestar i bund og grund af den enkelte loge-broders
personlige tolkning af den frimureriske symbolverden, som derved forseger at opnå den
esoteriskefordybelse og den frimureriske identite?‘.
Logens arbejde ledesaf de tre store frimureriske sojler :
Visdom, som skal lede arbejdet og vaze det overordnedeprincip
Styrke, som skal sikre, at arbejdetbliver gennemfort med viljekraft
Skenhed, som skal forskonne arbejdet

%ndres, 1952. S. 13.
‘%&ggeer,

1981. S. 13.

%ml. Habanas, 1987. S. 51.
43Nordmann/Schulle, 1992. S. 74.

45HansInnen: “Freimaurermusik”. I: Ludwig Finscher (udg.): Die Musik irz Geschichte und Gegenwafl.
Bd. 3. Bärenreiter: Kassel, Basel, London, New York, Prag. Metzler: Stuttgart, Weimar, 1995. S. 872.

66

Dise tre sojlergår tilbage ti1bevsegelsens
gammeltestamentligeforankring, hvor Hiramlegenden er centralt placeret47.De symboliserer kong Salomon, som lod templet bygge i en vis
intention(visdom),Hiram, kongeaf Tyrus, sommed viljestyrke sikrede,at templet blev bygget
(styrke) og Hiram Abift, templetsbygmester,som forskormedetemplet med sin byggekunst
(skenhed). Tretallet er det mest anvendtetalsymbol i frimureriet. Det symbolisererdet mest
helligeog vawdifnldeog går ligesomden ovrige frimureriske talsymbolik tilbage ti1 denjodiske
talsymbolik4*.Tretallet sesb1.a.i den enkelte loges faste og bevaegeligedele. De bevzgelige
dele er:
som symboliserer retfaxdighedenoverfor andremennesker
Vaterpas, somsymbol for den oprindelige lighed blandt menneskene
Loddet, som symboliserermennesketsstzben efter erkendelseog sandhed49
Vinkelmåleren,

Dissetre bevzgehgesymbolerudgorer logearbejdetssymbolskerettesnor.De tre ubewgelige
dele er :
Den uslebne sten, som symbolisererdet arbejde,som endnu skal gores (kerlingesymbol)
Den slebne sten, som symbolisererdet fremskrednearbejde(svendesymbol)
Tegnebrzettet, som symbolisererden spirituelle arbejdsplads(mestersymbol)50

VinkeMeren, murerskeen,loddet og murerskorteneer rester af gammel kirkebyggeraxtetik,
som indgår i 1700.tallets frimurerbevmgelse.Endvidere indeholder hver loge tre store og tre
små lys. De store lys er biblen, vinkelmåleren og passerensl.Disse symboliserer pligteme
overfor Gud5’,en selv og ens medmennesker.De smålys er solen, manenog logemesteren,
‘%tentionen med forzdlingen, dannelsen, afspejler tiimurerbev~gelsens forankring i oplysningtidens
positive verdensbillede. Via dannelse er det muligt at apnå en forzdling og forbeting af mennesket. Det er ikke
lzngere arv, men dannelse og visdom, som if0lge den borgerlige selvopfattelse afg0r det enkelte menneskes
samfundsmossige placering. Se Düregger, 1990. S. 82.

48Schulle og Nordmann fgrer symbolikken tilbage ti1 mysteriekultene. Sml. NordmannBchulle, 1992.
Ss. X-58.
49Gro!3egger,1981. S. 13.
YJDisse og de fleste andre symboler en anf0rt i tiimurertegningen for kalinge og svende i appendix 1.
‘tDisse befinder sig på logens alter.
“De f0rste engelske loger blev ledet i deismens tegn. Det krzevedeskun af ftimureren, at han troede på
et h0jere vzsen. På det europeiske fastland var det i 17OO-talletforhinsvis tilhzagere af den kristne tro, som blev
aptaget i frimurerbevzgelsen.
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som skal lede arbejdeti3.Solen og manen symboliserer lyskilder. Lyset står for livet samt
erkendelseog er en religiostfarvet storrelse. Femtalleter også et vigtigt tal i den frimureriske
symbolverden.Det symbolisererbla. samhorighedenmed de afdode og dukker op i form af
rosen og den femkantedeflammendestjeme,hvilket er svendegradenssymbols4. Et vigtigt
frimurerisk motiv i frimurerbevsegelsener forestillingen om vandringen fra morke ti1 lys. 1
vandringen konfronteres logebroderen symbolsk med doden, hvilket bla. forekommer i
mestergradenog optagelsesritualets5.Af andre symboler forekommer kseden, som bla.
symboliserer samhorighedenblandt frimureme. Dertil kommer diverse erkendelsestegn,
håndgreb og andet56.
En af de meget centrale begivenhederi fritmuerens liv er hans optagelse i logen. Optagelsenforegår ved, at dennye kandidatfaresind i et forberedelsesrum.1 forberedelsesrummet, som er spartanskindrettet, undersegeren ledsagendebroder kandidatensmotiver bag
optagelseni frimurerordenen5’.Kandidatenadvares om ikke at gå videre i optagelsesceremonien, hvis ikke han er helt sikkert på, at han ensker at blive frimurer. Demsestsvzergerhan
overfor denledsageudebroder, at hanunderkastersig frimurerordenensregler, og samtidig skal
kandidaten svzrge på, at han ikke vi1 robe bevsegelsens
hemmeligheder.Det mesteskridt er,
at densom sidstanbefaledekandidatenforer ham ind i et morkt rum5*,hvori der findes en stol,
et bord, et d@lningehovedog en klokke59.Alt hvad hanbarer på sig af metalgenstande,ringe,
penge,knapper osv. bliver taget fra ham. Hans venstrekme, Venstrearm og den Venstreside
afhans bryst bliver blottet og hans Venstre fod skal vsereikkedt en toffel/sanda160.
Ligeledes

53Sml. Grokgger, 1981. S. 14.
%n detaljer.% beskrivelse af den frimureriske talsymbolik fereligger hos Lennhof Posner, 1932. Ss.
1734-1739.

55Denfrimuretiske dualisme mellem det forgagelige (m0rke) liv og den lysgivende frimureriske
initiationsprotes er af gnosticistisk observans. Se Magstad. 1995. S. 248.
56Forskellige håndgxb tjente bla som erkendelsestegn i krigstider, hvor den enkelte broder var
forpligtet ti1 at hjzlpe en n0dlidende broder, selvom denne tilh0a fjendens r&ker. En udnxerket beskrivelse af
de enkelte håndgeb og erkendelsestegn fereligger i Dieter Binder: Die diskrete Gesellschafi. Graz, Wien, Köln,
1988.
“Sml.

Dotzauer, 1991. Ss. 148.149.

58 1 en del loger fandtes kun det m0rke kammer som forberedelsrum. Se Heinz Schuler: Mozart und die
Freimaurerei. Wilhelmshaven, 1992. S. 41.
%oBegger,

1981. s. 19.

%ogle systemer anbefaler det h0jre laxe. Sml. Binder, 1988. S. 142.
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dakkes hansojne afet bind. Han har sin anbefalerhos sig, men det er dog ikke tilladt at tale
sammen. 1 dette mm bliver han ca. en halv time, menslogesalengoresklar ti1 ceremonienog
logebrodreneindtager derespladser.Demzestskal kandidatenmed tre kraftige slag banke på
logens nordlige dar for at komme ind i logesalen. Efter kandidatensindtrsedeni logesalen
fareskandidatentre gangerundt om logemesterens
alter,og ceremonienformsettermed, at den
ordforende mester udsporger kandidaten om dennes motiver bag optagelsen. Hvordan
fortsmtterritualet? Så fjemer logebrodrenebindet fra hansojne og indvielsen (lysgivningen),
vandringen fra morket ti1 lyset, er mestenfuldbyrdet.6’ Som sidste led i ceremonien skal
kandidatensvaxgefrimurereden,hvorefterhan introducerestil de frimureriske håndgreb,tegn,
symboler,statutterosv. Kandidatenkan kun optages,når alle tilstedevsxendelogemedlemmer
accepterer optagelsen.62
Optagelsesritualet, de frimureriske pligter og symboler foreligger tematiseret i “Die
Zauberflöte”. Det frimurerisketematiseresdog ikke åbent.Censurenog de historiske forhold
spilledesomfor antydet en afgorenderolleh3.Hvilke specifikke historiske forhold gjorde sig
så gseldendepå Mozarts og Schianederslevetid? For overblikkets skyld behandlerjeg i det
folgende de historiske forhold omkring frimureriet fra ordenensforste logegrundiseggelseri
Wien i 1742 ti1 ordenensmidlertidige oplesning i 1795.
Den forste loge i 0strig blev grundlagti Wien i 1742. Den fik navnet “Aux trois cannons”64.
Logen bestod kun ganskekort og stod under beskyttelseaf kejserenog frimureren Franz 1,
som bla. forhindrede, at paveligebanbuller mod frimureriet i 1738og 1751blev virkningsfulde6’. Franz I’s kone, Maria Theresia, var en indsedtmodstander af ordenen, selvom
gemalen var frimurer. Den 7.3. 1744 lod hun “Aux trois cannons” optrevle og de tilstedevzrende logebrodre blev arresteret.66
Logearbejdetfortsatte dog indtil i midten af 175O’eme.
Wiensandenloge “Aux Trois Coeurs” blev grundlagt den 21. juni 1754og varedeti1 den 29.
december 1754. “Aux Trois Coeurs” var forst og fremmesten loge for de hannoveranske

6’GroBeg~er, 1981. S. 19
62Enudmzrket beskxivelse af optagelsesrihxlet i 1700~tall.5fereligger hos Aage Henriksen: Den
Rejsende. 1961. Ss. 109-111.
63Dermed skal ikke vzre sagt, at det frimureriske potent& mister sin spirituelle vsxdi for den enkelte frimurer. Netop det spirituelle, det regregressive har en vigtig, kompenserade funktion i den borgerlige
civilisationsprotes, som den kommende gennemgang af det dybdepsykologiske (kap. IV) skal vise Izseren.
@Logens religionstolerante ses b1.a.i optagelsen af den j@diskejuveler Jacques Pallard. Sml. Ernest
Krivanec:“Die Anfänge der Freimaurerei in österreich”. I: Reinalter, 1983. S. 181.
65Helmut Reinalter: “Die Freimaurerei zwischen Josephinismus und friihfranziszeischer Reaktion”. I:
Reinalter, 1983. S. 39.
66GroBegger, 1981. S. 96.
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diplomater,som var kommet ti1 Wien for at mseglei den tilspidsedekonflikt mellem Preusscn
og 0strig6’. 1 1764 forbod Maria Theresia frimureriet, Frimurerordenen havde fer dets
forbud fået et stort antal medlemmer,takket vserestore hvervekampagner.Isar de ansatte i
den voksende kejserlige administration, kunstnere, videnskabsfolk og den voksende
middelstandstrammedetil frimurerbevsegelsen,
som brugte logeme som en primzrt borgerlig
offentlighedsformi den stigendenborgerliggorelseaf det osttigske monarki68.1 dokument II
i appendix II foreligger en liste med logemedlemmerfra logen “Zu den drei Granatäpfeln”
(Dresden, 1763), som afspejler det borgerlige potentiale i medlemsklientellet69.
1765 dode kejser Franz 1. Hans efterfelger blev sonnen JosephII, som blev kejserlig
medregentved sidenaf Maria Theresia.Under JosephII’s regentskabblev frimureriet stiltiende
tolereret og oplevede en format forogelse af medlemstallene70.Med fremgangen kom
hojgradsfrimurerietti1 Wien, deriblandt von Hunds “Die Strikte Observanz” i form af logen
“Zu dendrei Adlem” (1770), somvar en atlasggeraflogen “Zu den drei Säulen” i Prag. “Zu
den drei Adlem” voksedehurtigt og fik de fleste medlemmerfra det ostrigske officerskorps.
1 1770’emekommer et andet hojgradssystem“Zinnendorfsystemet”, som blev udarbejdet af
lzgen JohannWilhelmv. Zinnendorf (1743-1815).Zinnendorfsystemetbetonede ligesom von
Hunds “Strikte Observanz”frimureriets forankring i den i 1314 oploste tempelridderorden.
Samtidigvar Zinnendorfsystemetudpraegetkristligt orienteret. Systemetblev introduceret af
den danskeritmester Franz August v. Sudthausen”, som grundlagdeen provinsialloge efter
dette systemi Wien”. Ti1 denneloge sluttede sig logeme “Zur gekrönten Hoffnung” (indviet
den8.2.1776)og logen “Zum Heiligen Joseph” (grundlagt i 1777).Den sidstnawntevar en
sserdeleskejsertro loge.
Under JosephII’s stiltiende acceptvoksedemedlemstalletti1 omkring 200 medlemmeri
1780”. Antallet af logemedlemmer steg stot i kolvartdet på en foreget hvervekampagne74
%rnest Krivanec: “Die Anfänge der Freimaurezei in öster&&“.

I: Reinalter, 1983. S. 182.

%rannbehmns, 1989. S. 244
@Der fereligger en liste over tilstedevzrende medlemmer af logen “Zur gekrönten Hoffnung” (1790)
i H.C. Robbins Landon: Mozans gyldne år. K@benhavn,1991. Listen giver et godt indtryk af den sociale sammenszetningaf Morarts loge. Den fereligger ligeledes i appendix II.
70’.30Begger, 1981. S. 99.
71Heinrich August von Sudthausen (dgd 1802) var danskritmester hos husarerne og Zinnendorfs ven.
Han indferte Zinnendorfsystemet i Wien og pr@vedeforgreves at vinde den @strigskekejser Joseph II for frimureriet. Ved hjzlp af frimureren Kossela di Solna lykkedes det ham at indf@reZinnendorfsystemet i Ungam.
“Ernest Krivanec: “Die Anfänge der Freimaurerei in österreich”. I: Reinalter, 1983. S. 192.
73Helmut Reinalter: “Die Freimaurerei zwischen Josephinismus und friihfranziszeischer Reaktion”. 1:
Reinalter. 1983. S. 192.
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blandt byensvoksendeborgerskabog aristokrati i de folgende år. En af medårsagemeti1 at
medlemstalletsteg var Maria Theresiasdod i 1780,hvorved kejser JosephII blev eneregent.
En noglebegivenhed i Wiens frimureri var dannelsenaf logen “Zur Wahren Eintracht”
den 12.matts 17817’.Logen var et spaltningsproduktaf “Zur gekrönten Hoffnung” og blev
ti1 den mest prominente loge i Wien. Dens medlemmerbestod forst og fremmest af byens
kunsmeriskeog videnskabeligeelite’6. Mange af logensmedlemmertilhorte ogsåilluminatordenen.Med illuminatemei spidsenfoceresden borgerlige civilisationsprotes på Mozarts og
Schikanderslevetid , da “det fomuftige”, affektkontrollen vinder frem. “Civiliseredemamd”
kunne nu for alvor modes under “civiliserede forhold”.
Blandt illuminatordenensmedlemmerfandtesJosephHaydr?, digteren Franz Ratschky7*,
og teatercensoren
Josephvon Sonnenfel? og illuminatenIgnazBom, logens ordforendemester
og andreprominente.Iszr Ignaz Bom, sommenesat vzre forbilledet ti1 Sarastro,tilforte logen
stor fremgang. Bom kom ti1 Wien i 1776 og ville under sin ledelse etablere en slags
videnskabemes
klub i “Zur WahrenEintracht”,der formåede at samle Wiens mestfremtraedende videnskabsfolkog kunstnere. Bom var en hojt respekteretmineralog, som ved hjselpaf en
ny mineralogiskudvindingsmetodeforbedredeminedriften i 0strig, og kunne samlestoredele
af den andeligeelite undersin hammerf@ing.Som illuminatgik han ind for Weishauptskrav om
videnskabelighed
og flid i logearbejdetog var derfor imod de mere okkulte, affektfulde grene
af frimurerbev~gelsensom fx “Die AsiatischenBrtider” eller Rosenkreuzerbevsegelsen.
Bom
organiseredelogen fra starten som et akademi for videnskab, hvor “Zur Eintracht” udgav

74Kampagnens skyggeside blev, at mange okkultistisk indstillede frimurere fia “Die Asiatischen Briider”
og Rosenkrewerbevzegelsen blev aptaget i de almindelige frimurerloger, hvilket udhulede kejserens tiltm ti1
frimuerbevzegelsen. Desuden apstod der i k0lvandet på de nye frimuraloger såkaldte zde- og drikkegilder, som lå
fjemt fm frimuremes oprindelige idealer. Sml. Helmut Reinalter: “Die Freimaurerei zwischen Josephinismus und
frilhfmnziszeischer Reaktion”. I: Reinalter, 1983. S.46.

” Logens protokoller fereligger på byk i: Hans-Josef Inne” (udg.): Die Protokolle der Freimurerloge
“Zur wahren Einrracht”. Frankfurt am Mai”, 1994.
‘%raunbeluens, 1989. S. 258
nJoseph Haydn (1732-1809) vx kapelmester og komponist. Han havde en szrlig forbindelse ti1
Freihaustheater. da hans elskerinde boede i testret. Haydn fremstod som en useri~s logebroder, der tit undlod at
komme ti1 logem#deme. Han forlod logen “Wahre Eintmcht”, da denne blev oplgst i 1785.
%seph Franz Ratschky (1757-1810) var jurist, lyriker og ansat i den kejserlige administration.
Desuden var Ratschky en kendt logetala i frimutersammenhzeng. Som illuminat arbejdede han sammen med
Ignaz Bom omkring journalen “Journal fiir Freymaurer” (1784-1786).
79 Joseph von Sonnenfels (1733-1817) var juristog ordinaius for samfundsvidenskab ved universitetet i
Wien. Sonnenfels var en tilhznger af Joseph II’s reformer og var medvirkende ti1 at torturen blev afskaffet. Desoden medvirkede han ti1 at behmpe folketeatertraditioneme (Hanswurst) i Wien.
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“Journalftir Freymaurer” (1784-1786), som indeholdt frimurer- iske bidrag ti1 videnskabelige
og kunstneriskeproblemstillinger.Bom var somoplyst illuminat og eksponentfor det rationelle
i denborgerligecivilisationsprotesen loyal tilhznger af JosephB’s oplysningsreforme?O,som
bla skullereformereretssystemetog uddannelsesområdet.
Desudenville JosephII bruge Wiens
illuminater som led i en planlagt byttehandel med Preussen, hvor de ostrigske dele af
Nederlandene skulle byttes mod Bayern. Alt i alt forbedredes frimurerbevzgelsens
livsbetingelseri begyndelsenaf 178O’eme,hvilket resulterede i et foreget antal frimurere på
omkring 600-800 omkring 1784’r.
1 denneglansperiode horer også Mozarts loge “Zur Wohltätigkeit” hjemme.Logen blev
grundlagt1783 og var ligesom “Zur Eintracht” et spakningsproduktaf logen “Zur gekrönten
Hoffnung”. Frimureriets fremgang ses af den kendsgeming, at stort set alle hojtrangerende
embederi den kejserlige forvaltning var besataf frimurere. Frimurere som fx Gottfried van
Swieter?, Josephvon Sonnenfels,TobiasPhilippvon Gebler, Otto von Gemmingeng3var ansat
som hejtplacerede embedsmaandi statsrådet, studiekommissioner,udvalg og alle vigtige
institutioneer&l.
Isaerteatercensuren
blev varetagetaf frimurere,hvilket b1.a.betad at frimureriske
elementer vandt indpas i b1.a.forstadsteatrene. Dette betad dog ikke, at frimureriet blev
åbenlyst tematiseretpå teatret. Censurenvar ikke lempet nok. Josephden II’ s tolerering af
frimureriettillod kurr,at frimurerietblev naevnti starkt camoufleretudgavea5som fx i Mozarts
og Schikaneders“Die Zauberflöte”,eller Geblers “Thamos von Ägypten”, (1776). Der findes

“Joseph II var en reformvenlig kejser. Han lempede den almene pressefrihed i 1781, dog uden at
censuren blev afskaffet. Ligeledes forbedrede han jedemes vilkår med jedeforordninger i 1782, lukkede
klostrene (17810782) og indledte sociale reformer, som skulle forbedre de fattiges vilkår. Sml. GroBegger,
1981. S. 99.
“Adelen, borgerskebetog embedsstanden, som var frimureriets rekmterings,wndlag, udgjorde kun
7% af Wiens befolkning. Sml. Magret Diehich: Dm Burgtheater und sein Publikum. 1. bd. Wien, 1976. S. 92.
Tallet 600-800 ftimurere f0r~frimuretforordningerne i 1785 er hentet fm Braunbehrens, 1989. S. 259.
82GotUiied Bernhard Swieten (1733-1803) var diplomat og befandt sig som kejserlig estrigsk gesandt i
Berlin fm 1770-1777. Fra 1782-1792 var han ansat som bogcensor i den kejserlige hofkommision. Selvom hans
navn f&rerer på en liste (1783) ovef kendte illuminater i Wien findes det ikke i medlemslisteme.
%tto Heinrich Gemmingen (1755-1836) var forfatter og en af de mest kendte osnigske frimurere i
17~tall& Han er kendt sotn debatt& og udgiver af “Magmin fiir Kunst und Wissenschaft” (1784/1785). 1781
var han for en kort bemzrkning medlem af logen “Zur Beständigkeit”. 1782 blev han medlem af logen “Zw gekrönte.” Hoffnung”. 1783 var han med ti1 at gmndlzegge logen “Wohltätigkeit”. Otto Heinrich Gemmingen va
illuninat og arbejdede sammen med Ignaz Bom og havde orderisnavvet Antonius. Samtidig var han også medlem af “Die Asiatischen Briider”.

&lGroBegger, 1981. S. 99.
85GroBegger, 1981. S. 98.
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kun et teaterstykke,som behandledefrimureriet åbenlyst: Friedrich Ludwig Schröde@ ‘Die
Freymaurer”, som for sidste gang blev apfort på Burgtheaterden 18.2. 1786”.
En afgrundenetil, at JosephII ikke blev frimurer var, at frimurerbevmgelsenvar prregetaf
splittelse. Selvomfrimurerevar toneangivendei mangehenseenderog i staxk fremdrift i midten
af 1780’erne, var bevmgelsenforviklet i interne magtkampe. Splittelsenbestod i de mange
fraktioner, som bekaempedehinanden. De enkelte loger, som fortrinsvist bestod af
fremskridtsvenligeilluminater,blev undergravetaf rosenkreuzereeller reprmsentanteraf “Die
Asiatischen Brtider”“. Ordenen “Die AsiatischenBrtider” fik adgangi Mozarts loge “Zur
Wohltätigkeit” gennemden magtfulde greve Otto von Gemmingen,og i logen “Zur gekrönten
Hoffnung” var den kendte rosenkreuzerChristian ThomasBaccioni medlem.
Forudenat de enkeltefraktioner arlxjdede udfra forskellige frimurersystemer,var splittelsen
betingetafden magtpolitiskesituation.Rosenkreuzeme
var tilhangere af den preussiskekonge
Friedrich II, som selv var rosenkreuzer,mensde fleste illuminater stettedekejser Joseph11’s
reformerog udenrigspolitik. Da Preussenog @stiigbefandt sig i konflikt med hinanden, anså
den ostrigske kejser rosenkreuzeme som fjendens spioner. Desuden er enhver hemmelig
organisationper definition suspekt i det absolutistiskestyre.Udover den interne splittelse og
de magtpolitiskeomstrendighederskrmmteskejserenaf de farlige hemmeligeselskaberi Wien
som51denmmsenskeaprorsorganisation“Fratres de cruce”, som bestod af tilhmngere af den
såkaldte Horia-opstand, der var brudt ud i Rummnieni 1784 og havde kostet over 4000
menneskeliv@.
Disseomstsxligheder udlosteLeopold B’s frimurerpatent fra midten af december1785,
som skulle sikre kejseren@getkormol. Patentetlegaliseredepå den ene side frimurerlogeme,
menindskrsmkedelogeantalletog disseshandlernuligheder. Patentets fire grundforordninger
Var:

1. Kun byer med regeringsrepresentationermåtte huseloger, dog ikke mere end tre i hver by
og hojst 180 medlemmerper loge.
2. Forsamlingstidspunktemeskulle meddelesmyndighedeme.

8%k&ich Ludwig Schröder (1744-1816) var skuespiller, forfatter, frimurer 08 teaterdirekw 1 1764
flytkde Schröder ti1 Hamburg og i 1771 overtog han ledelsen afteatret “Hanburger Schauspielbiihne”. Fra 1781.
1785 arbejdede han som dramaturg på Burgtheater i Wien. De sidste år af sit liv tilbragte han på sit gods i
Rellingen.
%roBegger, 1981.S. 111.
88Ckdenenblev grundlagt i Berlin i 1780 af Heimich Freihm von Eckhofen. Se Helmut Reinalter: “Die
Freimaurerei mixhen Josephinismus und ftiihfrantiszeischer Reaktion” 1 : Reinalter, 1983. S. 46.
89Braunbehrens, 1989. S. 262.
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3 Medlemslistemeog navnenepå logeledelsenskulle årligt indberettes.
4. Alle såkaldtevinkelloger forbyde?‘.
If0lge patentet måtte der ikke vseremere end tre loger i Wien, hvilket udl0ste en st0rre
logefusion: logeme “Zur wahren Eintracht”, ”Palmbaum” og “Die drei Adler” fusioneredeti1
en ny loge ved navn “Zur Wahrheit”, mens logeme “Zur gekrönten Hoffnung”, “Zur
Wohltätigkeit” og “Zu den drei Feuem” smeltede sammen ti1 logen “Zur neugekrönten
Hoffnung”. Desuden opstod den kejsertro loge “Zur Liebe und zur Wahrheit”“. Med
fusionemefulgte en hurtig opl0sning af de fleste loger, hvor de fleste fremtrmdendefrimurere
benyttede fusionemeti1 at forlade frimurerordenen. Ignaz Bom forlod såledesi 1786 logen
“Zur Wahrheit”,hvis ordf0rende mesterhan havde varet. 1 1786 var der 300- 400 tilbage af
de 600-800 frimurere og i året 1787var der sk0nsvis 150-200 medlemmeri frimurerordenen
i Wie?.
Desvmrrefornliggerder megetlidt materialeomkring frimureriet i Wien efter indf0relsen
af frimurerpatentet, da mangeloger gemte deresdokumenter vseki frygt for repressalierfra
det henurreligepoliti, somvar sattil at overvågelogeme.93 De fleste frimurere i Wien trak sig
tilbage i resignation,hvilket er symptomatiskfor de tysksprogedefrimurerers reaktion på de
statsligerepressalier.1790d0deJosephJI og medLeopold II somny 0strigsk kejser v&kedes
et nyt håb om en lempelseaf frimurerpatentet, da han selv viste stor interessefor hemmelige
selskabe?. Rygteme om en forbindelse med illuminateme og de franske frimurere, som
delagtiggjordesig i Den FranskeRevolutionog massivantifrimurerisk propagandafra tidligere
frimurere, som var blevet ti1 indaedtemodstandere som fx professor Alois Hoffmann95,
forhindrededog en lempelseeller afskaffelseaf JosephII’s frimurerpatent. 1k0lvandet på Den
FranskeRevolution,hvis drivendeknnfter bestodaffrimurere, forstmrkedesden offentlige kritik
affrimureriet, hvor b1.aAlois Hoffmann i “Wiener Zeitschiift” eller i Felix Franz Hofstätters

%raunbehrens, 1989. Ss. 262-263.
“Se Helmut Reinalter: “Die Freimaurerei zwischen Josephinismus und fnihfranziszeischer Reaktion”. I:
Reinalter, 1983. S. 52.
92Braunbehrens, 1989. S. 263
%id.,

s. 265.

%nl. Helmut Reinaltcr: “Die Freimaurerei zwischen Josephinismus und friihfranziszeischer Reaktion”.
I: Reinalter, 1983. S. 53.
95Leopold Alois Hoffmann (1748-1806) lzste på universitetet i Breslau. 1 1785 blev han professor (germanistik) i Pest, sidenhen tik han et professorat i Wien (fm den 8.10.1790). Hoffmann var illuminat med
orderisnavvet “Servius Sulpitius” og medlem af “Die Asiatischen Btiider”. 1 slutningen af 1780’eme forlod han
ftimurerbevz?gelsen og blev en indzdt modstanda af frimurerordenen.
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“Magazinder Kunstund Literatur” lanceredeforestillingenom en sammensvaxgelseaf franske
og ostrigskejakobinere,som brugte frimurerlogeme konspirativ?. Ti1 dennekritiske tid horer
“Die Zauberflöte” og udgor derfor et modigt forsag fra Mozart og Schikaneders side på at
puste liv ti1 et frimuretisk håb om en bedretid.
Det fiimureriske håbom bedreeksiitensbetingelser
fik et alvorligt knak med kejser Franz
II. Den nykårede kejser Franz II (1792-1801) blev staxkt påvirket af begivenhedemei
Frankrigog denoffentligekritik af frimureriet, og han skaxpede kursen overfor Wiens loger,
hvilket forogede krisestemningenblandt de ostrigskefrimurere. Skrumpeprocessenfortsatte.
1 1793befandt der sig kun to loger i Wien, “Zur neugekröntenHoffnung” og “Zum heiligen
Joseph”, med et samletmedlemstalpå 213. 1begyndelsenaf 1794oplevedelogeme en bolge
afarrestationer.De efterfolgendejakobinerprocesser,
hvor frimurere blev anklagetfor at vaxe
jakobinere,endte med at dodsstraffenblev genitidfort, og mangeaf de anklagedefrimurere fik
lange fsengselsstraffe.Dette blev dodsstodetfor den ostrigskefrimurerbevmgelseog logeme
‘opgav frivilligt deresvirksomhed i 1795.
Man ved meget lidt om Mozarts logeliv, da de fleste dokumenter fra logeme “Zur
Wohltätigkeit” og “Zur neugekrontenHoffnung” ikke er overleverede.1 Mozarts omgangskreds i Wien fandtes der mangefrimurere9’. Det drejede sig bla. om illuminateme Ignaz
Bom9*, Michael Puchberg99og Franz JosephGraf Thun-Hohensteiniw, som tilhorte “Die
AsiatischenBrtider”. Den 5. december1784 blev Mozart optaget som laxling i logen “Zur
Wohltätigkeit”“‘, og den 7. januar 1785 udmevnteshan ti1 svend’“. Mozarts oprykning i

%GroBegger, 1981. s. 115.
97Da hovedparten af den kunstneriske elite tilh0rte frimurerbevzgelsen, er det meget sandsynI& at
Mozart blev konfronteret med ordenen, men han virkede i Salzburg 08 München. 1 Salzburg h0tte frimureme
hofråd Ernst Gilowsky von Urazowa og 8va-e Zeyl ti1 hans omgan8skreds. 1 München kom han i kontakt med
frimureme Carl von Eckartshausen og Nepomuk von Pernat. Leesnumer? hos Hans Inne”: “Freimawermusik”
I: Finscher, 1995. S. 874.

981gnazBom (1742-1791) var novice i jesuiterordenen, lzste mineralogi i Prag. Han kom i 1776 som
kendt mineralog ti1 Wien. Den 14.11.1781 blev han aptaget som svend i logen “Wahre Eintracht”. Bom var
ligeledes illuminat med orderisnavvet “Furius Camillus”. 1juli 1786 forlod han frimurerordenen. Se Schuler,
1992. s. 79.
‘%hann Michael Puchberg (1741.1822) var en god ven ti1 Mozart, som tit lånte ham penge. Puchberg
var stoxk0bmand i Wien. 1 logesammenhzag var han skattemester.
‘Franz Joseph Graf Thun-Hohemtein (1734.1801) var under orderisnavvet ‘Eques ab Horologio”
medlem af “Die Strikte Observanz”. Ligeledes var han også medlem af ordenen “Die Asiatischen Briider”.
Franz Joseph Thun- Hohenstein forlader ftimurerbevzegelsen den 29.3. 1785. Se Schuler, 1992. S. 79.
“‘Deutsch, 1961. S. 202.
lo2 J.bid.,s. 207
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mestexgraden
mettesat wre sket f0r den 22..april 1785r03.Mozart, som for0vrigt ikke indtog
et vigtigt embedei logen, og bogtrykkeren Christian Wapplerrw tilh0rte logen fra 1784 ti1
1791105,
hvilket bet0d, at de var de medlemmer,som havde vreret lamgst i logen. Mozart må
derfor betegnessom en solid og trofast logebroder, da han fortsatte med at vaxe frimurer på
et tidspunkt, hvor mange kendte frimurere forlod den kriseramte bevazgelserw.Hans
engagementi bewgelsen fremgår b1.a.ved, at Mozart bes0gte fremmedeloger under sine
rejsertil b1.a.Prag,Leipzig, og Dresdenog i hans planer om at stifte et hemmeligt selskabved
navn “Die Grotte”‘07. Desudenkomponeredehan flere frimurerkantater ti1 logebrug’08.Det
drejer sig om kantaten “Gesellenreise”(KV 468), “Maurerfreude” (KV 471) og “Kleine
Freimaurerkantate”(KV 623) ‘09. “Kleine Maurerfreude”, som Mozart selv dirigerede under
opf0relsen den 18. november 1791, blev Mozarts sidste vaerk.Og hvad ved vi egentlig om
Schikanedersliv som frimurer?
Om EmanuelSchikanederslogeliv ved man ligeledesmeget lidt. Det har dog beviseligt
vaxet mindre seri0st end Mozarts. Han blev optaget i 1788 i logen “Karl zu den drei
Schlüsseln”(Regerisburr).Hans optagelsesans0gningti1 logen er overleveret:
Hoch zu ehrende Herren
Nicht Neugierde, keine eigenniitzige Absicht, wahre Hochachtung gegen ihre erhabene Versammlung
ist die Triebfeder meiner unterthänigtsen Bitte, das sie mich wiirdigen, in ihr Heiligtum eintreten N
lassen, sus welchem dusch tiefste Verschwiegenheit doch der Schimmer der edlesten Handlungen,
Menschenliebe und Weisheit leuchtet. Bilden Sie mich in weisen Grundsätzen zu dem , vas sie sind,
und ich Will mit wärmsten Dank verbleiben.
Dero Hochzuverehrender unterthänigster Diener

‘03Hans Irmen: “Freimaurermusik”.

I: Finscher, 1995. S. 880.

‘?%istian Wappler (1741-1807) var boghykker og boghandla i Wien. Han udgav bla det frimura’ske journal “Journal fiir Freimaurer”. Wappler blev aptaget i frimwerordenen f@r 1777. Se Schuler, 1992.
S.148.
‘oSBraunbehrens, 1989. S. 269.
lo6 Efter at kejsar Joseph Il indlededte sit frimurapatent i december 1785 forlod en del fremtriedende
frimurere som f.eks. Ignaz Bom bexegelsen. Mozart holdt ud ti1 det sidste. Den samme standhaftighed gialt for
Karl Ludwig Giesecke, som fortsatte med at vzre frimura, selvom han forlod 0strig. Se Gieseckes brev ti1
biskop Frederik Münther i appendix II, dokument 4.
“‘Hans Jnnen: “Freimaurermusik”. I: Finscher, 1995. S. 882.
‘08Stort set alle på nuvzrende tidspunkt indsamlede oplyminger omkring Mozarts frimurerkompositioner
08 logeliv fereligger i Heinz Schuler: “‘Mozart und die Freimaurerei”, 1992.
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Johann Emanuel Schikaneder

Regensburg, den 4. Juli 1788.“O

På grund af Schikaneders
mange offentligeskandalerblev han forment adgangti1 logen i seks
månederi 1789’r’.For Schikanedermislykkedesdet frimuretiske “opdragelsesprojekt”,da han
mere end Mozart var forankret i den folkelige civilisationsprotes. Han var for folkeligubehersketti1 at vmre en god og fomuftig frimurer. Hans affektfulde udskejelserkunne ikke
accepteresi kengden af logebrodrene. Om Schikaneder i det hele taget var medlem af en
frimurerlogei Wien videsikke. Han figurerer ikke nogenstedersom logemedlem. Han er dog
anfort somtekstforfattertil “Kleine Freimaurerkantate”.Om Karl Ludwig Giesecke, somvar
logemedlem i Mozarts loge, er den egentlige tekstforfatter ti1 kantaten, vides ikke. Selvom
Schikanedervar en meretvivlsom frimurer, må han i samarbejdemed Mozart have vaerethabil
nok ti1 at installeredet frimuretiske lag i “Die Zauberflöte”.

3. De frimureriske elementer i “Die Zauberflöte”
Dette lag i vserketkan stort setinddelesefter frimurerbevzgelsens mere rationelle og mere
irrationelle aspekter.Det rationelle element betegner i hoj grad, som for omtalt, mellemlagenes storre krav ti1 driftskontrol: dydighed, standhaftighed, fomuft, som relateres til
aplysningstidens maksimer, som de ses i frimureriets dyder og broderskabstanke,som
rodfsestesi denfrimuretiskeed og den deraf folgende tavshedspligt. Samtidig bygger det nye,
borgerligeog progressive aspekt på et psykologisk regressionsgrundlag,hvor det irrationelle
og mysteriekultiske kommer ind i billedet. Det fomuftsbetonede i bevsegelsenkrrevede
affektkontrol,“det indre politi”, mens det “ufomuftige”, det spirituelle i bevsegelsenskabteet
mm for aflobaf de kontrolleredeog opstuededrifter i civilisationsprocessen.Dette rum bestar
af arketypiske, mytiske fantasier og forestillinger, som ligger ti1 bunds for det spirituelle.
Frimureren kunne vsere“civiliseret” og samtidig “slappe af”, dvs. kompenserei regressive,
mytiske ritualern2. Mysterium og fomuft er/var to sider af den sammesag,når der tales om
frimureri. Det regressivei frimureriet, som er ikhedt regressionensmytiske symbolunivers
(derommereidet sidstekapitel), foreligger forst og fremmest i vandringsmotivet,som b1.a.

‘lOCiteret efter Nettl, 1932. S. 89.
“‘Nettl,

1932. S. 89.

‘12 Frimureriet Y~I påSchikaneders og Mozarts levetid et laboratorium, hvor gammelt og nyt mgdtes
for i ly af logehenuneligheden at eksperimentere med nye livs- og bevidsthedsformer.
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eksiitereri optagelsesritualetog det spirituelle arbejde omkring symboleme,og det foreligger
også i det mysteriekultiske potentiale i vrerket. Men hvad har alt dette egentligt med
tekstgrundlageti “Die Zauberflöte” at gore?
1 det folgende skalkeserenintroduceresi vserkets frimureriske aspekter. Jeg behandler
forst frimurereden i “Die Zauberflöte”, som er centralt placeret i forhold ti1 frimureriets
progressive og regressive,kompenserendeaspekter, fordi den forbinder begge dele med
hinanden.Den smtterdagsordenenfor logelivetsrationelleog esoteriske bestanddele.Demsest
behandlerjeg de mererationelle sider, som viser fremad i den civilisatoriske protes: dydeme,
broderskabstankenog en tematiseringaf kvinder og frimureri. Demsestkommerjeg ind på det
esoteriske,som er et gammelt element,der viser tilbage i processenog som kendesi mange
andre sammenhaeng,
da det drejer om arketypiske forhold. Jeg vi1 ligeledesprove at vise
heseren, hvordan de frimureriske elementer fremstår som komplekse, flerfunktionelle
storrelser- et aspekt, som for alvor uddybesi afhandlingenssidstekapitel.

4. Frimurereden
Optagelseni ordenenbeseglesmed frimurereden.Dermed beknefter kandidatensin accept
af ordenensmaksimerog cementerersin uindskramkedeloyalitet overfor ordenenskonstimtionspunkter. Hvis maksimeme brydes, kan det medfore udelukkelse af ordenen eller
strafpålaeggelse
in En hentydning ti1 frimurereden foreligger i Tammos dialog med praxten
foran visdornmenstempel:
TAMINO. Erklär dies Rätsel, täusch
michnicht.
PRIESTER. Die Zunge bindetEid und F’flicht!“’

Og den figurerer ligeledesi Tarmnostilrettesmttelseaf Papagenounder tavshedsproven:
“Stille, sag ich! Schweigestill!Wirst du immer so vermessendeiner Eidespflicht vergessen.”
(II/5/39). Ogsåde tre damerhenviser ti1 den: “Man sagt, wer ihrem Bunde schwört, der fährt
zur Höll mit Haut und Haaren.” (II/5/39). Det konkrete ritual for frimurereden består i, at
kandidatensidsti optagelsesritualetkmeler ned foran logens alter, hvorpå logenstre store lys,
dvs.bibel,vinkelmålerog passerbetindersig”‘. Passeren pressesmod det blottede bryst med
Venstrehånd,menshojrehåndkeggespå alteretsbibel. 1denneposition skal kandidatenafl~gge
%raffen

bestod oftest i et bel@bti1 humanitaxe formål. Se appendix II, dokument 2.

*%IozartlSchikaneder,
“‘Binder,

1995. AktV15. S. 29.

1988. S. 150.
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eden. Den understregerde frimureriske konstitutionspunkter. Edsintroduktion fra en loge i
Prag (1700-tallet):
Mein Lieber Herr! Sie werden versprechen YOT dem grossen Baumeister der Welt, und dieser
ehrwiirdigen Versammlun8:

Treu gegen Gott , gegen die Religion, die sie bekennen, gegen den

Landesherrn, dessen Unterthan sie sind, gegen ihr Vaterland, und gegen ihre Briider zu seyn; sie vom
ganzen Herzen zu lieben, ihnen sus allen Kräfta beyzustehen. Sie werden versprechen: die Frau, die
Tochter, die Freundin ihres Bmders in Ehren zu halten; in ihrer Ausfiihmng weise, überlegend in ibren
Handlungen, gelassen in ihren Reden, mäl3ig in ilrem Genusse, gerecht in ibren Absichten, billig in
ihren Entscheidungen, ehrlich in ihrer Art zn verfahren, menschlich, edelmiitig, mildthätig, liebreich
gegen alle Menschen, insbesonderheit gegen ihre Briider z.u seyn. Sie werden versprechen: lhren
Ordensobem in allem zu gehorchen, was ihnen mm Besten, und in Beziehung auf den Orden, dem sie
lebenslang ihre Treue angeloben miissen, wird vorgeschrieben werden. Sie werden versprechen:
vorsichtig, und unerforschlich in Ansehung alles dessen zu seyn, was ihnen anvertraut wird; niemals
ehvas zu thun, das dessen Bekanntschaft veranlassen könnte.“6

Selveedensordlyd, som for os kan virke skrzemmende,kan feres tilbage ti1 gammelengelsk
retspraksis”’ og gamle mosaiskeedstraditionermed drakoniske straffe, hvis tavshedspligten
brydes:
Ich schwöre und gelobe hiermit feierlich, in Gegenwat des Alhnächtigen Gottes und dieser sehr
ehrwürdigen Versammlung, dal3 ich die Geheimnisse und die Geheimhaltung der Maurer Oder der
Maurerei, diemir enthüllt werden sollen, wahren und verbexgen und niemals enthüllen werde (...) Alles
unter keiner gtigeren

St&% als daB mir der Hals abgeschnitteh meine Zunge sus dem Mund entfemt,

mein Herz unter meiner linken Brust ausgerissen werde, um im Sand des Meeres vergraben .m werden,
in der Entfemung eines Kabeltaus vom Ufer, wo die Gezeiten zweimal in 24 Stunden kommen und
gehen, mein Leib zu Asche verbrannt und meine Asche auf der Erdoberfläche verstreut werde, so da!3
von mir unter Maurem keine Erfahmng mehr bleibt. So wahr mir Gott helfe.“’

Alleredei 1700~talletdistanceredebevsegelsensig fra edensbrutale ordlyd uden at frimurerbe-

%iteret

efter Binder, 1988. S. 150.

1’7S0r@vereblev straffet ved bla. at blive bundet ti1 en pzl ved stranden ved ebbe. Amåbelsen af gud
ved edsafkeggelsen er if0lge Binder en gammel jgdisk tradition, som skinner igennem fiimurereden. Se Binder,
1988. S. 152.
“*Citeret efter Binder, 1988. S. 30.
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vægelsensidenhenhar udskiftetden.De fleste nulevende frimurere tolker ordlyden symbolsk
‘r9. Der tindes ikke et eksempel, hvor et brud på eden medforte de foroven anforte straffe.
Alligevel står eden i frimureriet for
et massivt krav på en overordnet selvbeherskelse/affektkontrol,
somkan relateresti1 den borgerlige civilisationsprotes. Igen sesdet
trrek, at noget progressivtforbindesmed noget regressivt(fomuft og mysterium) i processen.
Hvad indebar eden så for den enkeltefriminer?
Dens grundlasggende
krav til frimurerener tavshedspligten.Det frimureriske tavshedskrav,
diskretionen, forekommer mangesteder i “Die Zauberflöte” som fx i Sarastrosdialog med
denforsteprresti begyndelsenaf andenakt, hvor Tammosfrimureriske egenskaberefterforskes
(IW34). Eller i de tre knagtes hja$ende råd til Tarnino og Papagenoi akt 1: “Zum Ziele fiihrt
dich dieseBahn (...) drum höre unsreLehre an: sei standhaft,duldsam, und verschwiegen!“(
I/15/27). Mozart bruger sin lysestetonart (c-dur) i de tre knsegteshjselpendehenvisning. Det
langsommetempo (larghetto)og den va?rdigemarchrytmeaccentuererden positive udforming
af kmegtene”‘. Også i dennescenefremgår elementemesofte sete flerfunktionaliet i “Die
Zauberflöte”. De tre drenge står både for tavshedspligten,dvs. affektkontrollen, “det
civiliserede”,mensamtidiger de arketypiske,dybdepsykologiskefigurer, som kendesfra mange
andresammenhseng.
Den frimurerisketavshedspligtindgår ogsåi anden aktstavshedspligt,hvor Papagenoog
Tammo opfordres ti1 at tie overfor kvindeme (de tre damer og Pamina).Taleren: “Auch Dir,
Prim legendie Götter ein heilsamesStillschweigenauf; ohne diesesseid ihr beide verloren. Du
wirst sehen,aber nie sie sprechendiirfen; dies ist der Anfang eurer Prtifungszeit. ” (II/3/38).
Udfra den frimureriske selvforståelseer tavshedspligten forst og fremmest et naturligt instrumenti at vmmeover logensintimsf~re,selvomdendybestset ikke var nodvendig, fordi alle
ritualbeskrivelser uproblematisk kan erhverves af ikke-frimureren. Den skal udfra den
frimuretiske selvforståelseopretholde den nodvendige arbejdsroomkring frimurerordenens
esoteriskearbejdeog holde udenforståendeborte. De frimureriske “hemmeligheder”, som der
skal ties om og som bevzgelsen i tidemes morgen tit er blevet angrebetfor”‘, er udfra den
frimureriske selvforståelseet subjektivt, esoteriskanliggende, som ikke kan omsrettesi ord,
da “hemmelighedeme”, dvs. symboleme, det rituelle oplevesspirituelt: “Dieses Geheimnis

“?Se Binder, 1988. Ss. 125-128.
‘%,hlen,

1991. S. 46.

*21Tavshedspligten har wxet frimurerordenens st0rste angrebspunkt gennem tidax og fremprovokeret
mange mytedannelser. Mistanka om et “hemmeligt” abejde mod kirken og de absolutistiske magthavere udl0ste
forbud mod frimureriet i Friesland og Holland i 1735, psvelige bandbuller i 1738 08 1753, forbud i 0strig (1786)
og Frankrig, ovewågning etc.

aber,diesesEingehenins innereHeiligtum der Königliehen Kunst, diesesseelischeEinswerden
mit Br. in aller Welt, ist nicht mittelbar, ist nur erlebbar, auch wenn das gedruckteRitual noch
soviel zu sagenscheint(...).“‘22
Tavshedspligtenfandtes også ved andre borgerlige offentlighedsformer som fx ved stambordsselskaberi 1700-tallet’z3.Selvomtavshedspligten i frimurerbevaegelseni forste omgang
ikke blev brugt politisk rU, da konstitutionsreglemeforbod et politisk engagement indenfor
logens mure, var tavshedspligten
medtil at beskytteen offentlighedsform’25,som artikulerede
en ny borgerlig livsform i den vestlige verdens civilisationsprotes, som i sidsteendestyrkede
borgerskabetpolitisk?
AuBerhalb staatlicher und kirchlicher Bindung stehend schnfen sich die Freimaurer einen private”,
diskreten Freiraum, der gam bewuBt mit einem Geheimnis umgrenzt und mm Mysterium erhoben
wurde, ohne dal? dieses Arkanum an sich vorerst als Kampfinstmment gegen eine staatliche Obrigkeit
interpretiert worden wäre; erst die Umsetmng der internen Regeln des Zusammenschlusses in der
politischen Auseinandersetzungmit dem absolutistischen Stat aktiviert dieses mm damalige” Zeitraum
“revolutionäre” Lebensgeftihl und macht es politisch ~irksam.~~~

Et andetfrimureriskaspekti “Die Zauberflöte” er det frimuretiske sandhedsbegreb,som
forekommeri “Die Zauberflöte”sammenmed en razkkeandrefrimuretiske moralforestillinger.
Selvomsandbedsbegreb
og alleovrige dyder står for noget rationelt, så er disse altid relateret
ti1 det regressivt-mytiske, som vi i det folgende vi1 kunne opdage.

‘**Citeret efter NordmannISchulle, 1992. S. 121
‘%nl.

Habernus, 1987. S. 51.

‘Z4Kun ganske få loger havde en politisk profil som fx illuminateme og “Die Deutsche Union”.
Hovedparten af logax forblev loyale overfor de engelske konstitutionspunkter, som forb#d politiske aktiviteter i logeme.
‘25Habermas ser i den frimuretiske tavshedspligt f#rst og fremmest en mod absolutismens indgreb
beskyttet offentlighedsform. Sml. Habermas, 1987. S. 51.
lz6Det fritakeriske, humanistiske potentiale i konstitutionsregleme i kombination med tavshedspligten
skabte bevzegelsenmange tjender, som mente, at ordenen var et forum for samfundsunder$avende aktiviteter.
Kritikken fokuserede bla. på de amerikanske logers delagtigg~relse i den nordamerikanske uafhzqighedsaig
(17761783). Sml. Binder, 1988. Ss. 27-103.
lz7Binder, 1988. S. 25.
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5. De frimureriske

dyder og sandheden

Udover de mereoverordnedetiimureriske strukturer som frimurereden og broderskabstanken
foreligger en del frimureriske dyder/moralforestillingeri “Die Zauberflöte”. De står for de
moralskekrav, dvs. krav om en foreget selvbeherskelsei kobandet af civilisationsprocessen,
somstillestil det enkeltemedlemaf frimurerordnenog er, som for anfort, forankret i ordenens
statutter.Beskyttetaf fysiske magtmonopoler og begunstigetaf den stigendemerkantilisering
afsamfundetog udvidelsenaf hofbureaukratietopleverisax middellagene,som primsertbestod
afkobmsend,de Iserdeog forvakningsstanden,
godevzekstbetingelser
i slutningen af 1700-tallet.
1 modssetnitigtil adelen,som pr&ert levedeaf jordbesiddelser og som af prestigegrundevar
rodfzstet i hofkulturenog hoffet som offentlighedsform,var middellagenei hoj grad afhamgig
af det rationelle og forholdsvis usikre pengeerhverv (markedet), som krmvede en storre
selvbeherskelse’**.
Selvberherskelsenskinnerb1.a. igennem middellagenespuritanskelevevis,
lagenes beklsedningsdragt,sprogmodelleringenog moralske vsxlinormer’Zg. Isser de
frimuretiskedyderi “Die Zaubefflöte” indicerer for-ogelsen af mekanismemefor selvkontrol.
Til det rationelleog dydemehorer ogsåpsykologiseringeni den borgerlige civilisationsprotes,
hvor det borgerlige menneske gennemden forogede selvtvang erfarer sig selv som subjekt,
der autonomt skabersit egetjeg og sin egenidentitet. Dydeme afspejler i hoj grad subjektets
fodsel i processen”‘.
En af de vigtigske dyder er velgorenhedi3i, som ligeledes foreligger i “Die Zauberflöte”.
Sarastro,somanbefallerTaminosoptagelsei sit lystige, bekrmfter overfor sine tre pr-ester, at
Tammo ogsåopfylder dette krav’?
(..J DRITIER. Lst wohltätig?

‘28Elias, 1997. Bd.2, s. 350.
‘“Eiias, 1997. Bd. 1. S.98.
‘%id.,

s. 59.

131Mozartloge “Zur Wohltätigkeit” havde i forhold ti1 den tonangivende loge i Wien “Zw wahren
Eintracht” en mere filantropisk profil, hvor indsamlinger ti1 fattige og hjz+lp ved naturkatastrofer stod i fokus. Sml.
Schuler, 1992. Ss. 17-20.
‘%t ovennzmvte eksempel skjuler dog ikke. gen den kendsgeming, at det rationelelle er forbundet med det irrationelle i frimuxrbe~gelsen. Efter at Taminos velgaabed blev bekzzftet, felger et inationelt
rihulforl@b, som langt hen ad vejen falger det spiritulle frimureriske optagelsesritual. Også ber ses kompleksiteten
og det fierefimktionale.
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SARASTRO. Wohltätig! Haltet ihr ihn fiir wiirdig, so folgt meinem Beispiele.“’

Hvilken rolle spilledevelgorenheden i frimureriet i 1700-tallet? Velgorenhedskravet sesbla.
i de hyppige indsamlingeri logesammenhseng.Det humanitäre arbejdevar og er et vigtigt
led timurerlogens li~‘~~. Således tinansieredefrimurerbevaegelseni 1700~tallet sygehuse,
etablerede fattiggarde og hjalp ti1 ved naturkatastrofer. Mozarts loge “Zur Wohltätigkeit”
indsamlede i foråret 1784 et belob på 4. 184 Gulden (mere end 500. 000 kr. efter nutidige
forhold) for ofreneafen oversvommelse’35.
Det frimureriske velgorenhedsbegrebda?kkerogså
over deninternehjmlpoverfor nodlidendefrimurereog deresfamilier’36.Det humanitaxe aspekt
er somfor arrfortrodfsesteti de frimureriske konstitutionspunkter. Oftest blev forsommelser
i logesammenhamg
belagtmed et straffegebyr,somgik til de fattige. Fra logen “Zu denendrei
Stemen”(Dresden,1763):“(....) 4. Ein Bruder welcher berauschtin die Oi3’ kommt, oder sich
während derselbenin Wein übemehmen möchte, sol1 denen Armen zum besten, einen
DucatenStraffeerlegen.“’ Hvilke andre frimureriske dyder foreligger ellers i tekstgnmdlaget
ti1 “Die ZauberBöte”?
De frimureriske idealer talmodighed og standhaftighed figurerer også i vaxket. 1 det
frimureriske univers betyder disse dyder b1.a.evnen ti1 at kunne imodegå tilbageslag i den
frimureriske initiationsprotes. Arbejdet med de frimureriske symboler, som er et led i den
logeinterne, kultiske handling, karakteriseres udfra den frimureriske selvforståelsesom en
handling,der oftest ikke indfrier det enkeltelogebrodersforventning om hurtig selverkendelse,
som skal fore ti1 den indre harmoni”‘. Derfor krzves der standhaftighed (styrke) og
talmodighedi den esoteriskeselverkendelsesproces.
Talmodighed og standhaftigheder også
frimureriske moralforestillinger, som horer hjemme i arkandisciplinen. Standhaftighed og
tålmodighed krmvesfor at vsemeom tavshedspligtenog indgår i den, generelle, almene

‘33Mozart/Schikaneder, 1995. Akt Iul. S. 34
‘340mfanget af det humanitsxe arbsjde var stort i slutningen af 1700tallet i 0strig. Frimureme var
Joseph Ii’s vigtige st@& i gennemf@relsenaf dennes reformer indenfor sundheds-, apdragelses- og retsvzesenet.
Sml. Braunbehrens, 1989. Ss. 232-242.
“%nl.

Braunbehrens, 1989. S. 258.

t3$inder,

1988. S. 214.

“‘Tegn for loge.
‘38Dokumentet fereligger ikke i tryk. Det f&trerer som kilde (dokument 1) i appendix D[.
t3%e Binder, 1988. Ss. 130.132.

83

logedisciplin’40,som igen står for det borgerligt, affektkontrollerende.Dydeme talmodighed
og standhaftigheder i “Die Zauberflöte” reprzsenteret i de tre kmegtesråd ti1 Papagenoog
Tamino,for disseskalviderei proveforlobet: “Zum Ziele führt dich dieseBahn, doch muBt du,
Kingling,männlichsiegen.Drum höre unsre Lehre an: Sei standhaft,duldsam,und verschwiegen!” (Y15/27). De er disciplinaxe dyder, som ud fra den frimureriske selvopfattelseer
knyttet ti1 det mandligekon. Taleren fremhseverdissedyder overfor Tammo i andenakt, da
dennebestod tavshedsproven: “Heil dir, Kingling! dein standhaft männlichesBetragen hat
gesiegt (...)” (II/6/40).
Dydemeer ikke et mål i sig selv.De hjselpermed på vejen ti1 sandheden.Sandhedsbegrebet er ligeledescentralt placeret i den frimureriske verden.Den enkelte broder skal lede efter
den personlige “sandhed” i det esoteriskearbejdei logen. Den åbenbaresvia den meditative
konfrontation med de enkelte frimureriske symboler. Derved ligger frimureriet i forhengelse
af de antike mysteriekulte, som frimureriet som for antydet bekendersig til?
Imqhischen
als Urwnd

Kult varde

Dianysos
selbst

als die Verkörperung der esoterischen Wahrheit angesehen,

ond das Innere der Dinge. Die antiken Mysterien, der Freimaurerbund nnd die Handlunga

in der “Zauberflöte” sind unatiösbar miteinander verbnnden. Ihnen gemeinsam ist der Einweihungsweg, welcher den Suchenden durch Licht und Schatten znr Wahrheit fiihren sol1 (...),‘”

“Sandheden” oplevesirrationelt gennemdet spirituelle arbejde,gennem indvielsen.Den kan
ifolge det frimureriskevaxdiunivers ikke begribesrationelt og defineres i ord’43.Sandhedsbegrebet i frimureriet er også af dynamisk,progressiv beskaffenhed.Jo lsengereden enkelte
frimurer er nåeti indvielsesprocessen,
jo storre personlig grad af sandhed kan vedkommende
opnå. Begrebetsvserdii “Die Zauberflöte” fremgår af Paminasudsagn: “Die Wahrheit- die
Wahrheit! Sei sie auch Verbrethen.” (I/18/3 1). For enhver pris er hun indstillet på at fortzelle
Sarastro sandhedenomkring hendesflugt, da han kommer hjem fra jagten. Isax dennedyd
står for psykologiseringeni den borgerlige civilisationsprotes, hvor subjektet og subjektets

‘@Mange loger i 1700.tallet havde et meget shiks ordensreglement. De mindste fors@nxlser straffedes
ved strafpålzggelse. Se statutteme af logen “Zu denen drei Sternen” (dokument 1, appendix II).
‘41Nordmann/Schulle, 1992. S. 61.
‘42Ncxdmann/ Schulle, 1992. S. 62
‘43Selvom det frimuretiske sandhedsbegrebfigurera sammen med aplysningstidens fomuftsdyrkelse, er
det principielt set af kristen-mysticistisk beskaffenhed. Sandhed apnås via den spirituelle fordybelse, som baner
vejen ti1 det guddommelige. Dyden står også for den nye borgerlige inderligg0relse, hvorjeg’ et forseger at finde
sin egen identitet. InderIigg0relsen styrker over-jegfunktioneme og er et led i etableringen af iszer middeIlagenes
psykologiske selvkontrolsmekanismer i slutningen af 170~tallet. Se Elias, 1997. Bd. 2, s. 110.
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krav på autonomi står i fokus’@. “Sandhed’ er en den del af den generelle, påkrmvede
dydighed. Hvilken rolle spiller så den generelle dydighed i frimurerens liv?
Ti1 den frimureriske pligtopfyldelse horer generelt, at kandidaten er dydig. Dydighed
dzekkeri frimurerisksammenhsmg
over evnentil selvbeherskelse.
Det drejer sig om fortrinsvist
borgerlige dyder som flid, dannelse,axlighed, liv uden laster (spil og horeri), som udgor
mandligeprojektioner fra denmandsdomineredeborgerlige kemefamilie i 1700-tallet’45.Igen
foreligger det karakteristiske borgerlige krav om selvbeherskelse.Det drejer sig om dyder,
somforholder sig i kontrasttil aristokratietsbevidsthedsforrnerog driftsmodelleringsstrategier.
Den borgerligedydighedrelateresudfra den borgerlige selvopfattelseti1 aristokratietsfalskhed:
Als maBgebende Erfahrung fiir die Bildung solcher Gegensatzpaare “Tiefe” und “Oberflächlichkeit”,
Aufrichti8keit” und “Falschheit”, “äul3ere Höflictieit”

und “wahre Tuge&,

als Erlebniszusammen--

hang, ansdem dann unta anderemauch die Gegenübastellung von Zivilisation und Kultur hervonvächst,
erweist sich in einer bestimmten Phase der deutschen Enhvicklung die Spannung zwischen mittelständischer Intelligenz und höfischer Aristolwatie’46.

Henvisningen ti1 dissefrimureriske maksimerdukker op, da Papagenoog Tammo fares ind i
provetemplet, hvilket kommenteresaf Sarastroskor: “Wenn Tugend und Gerechtigkeit den
groBenPfad mit Ruhm bestreut,dann ist die Erd ein Himmelreich und Sterblicheden Göttem
gleich.” (I/19/33). Dyder somflid og dannelse,som afledesaf det overordnededydighedsbegreb, foreligger også i “Die Zauberflöte”. Disse frimureriske idealforestillinger fremstårb1.a.
i Tammos forste mede med Sarastrostempelanlseg.Tammo:
(...) Doch zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen,
Dass Klugheit und Arbeit und Kiinste hier weilen.
Wo Tätigkeit thronet und Miissiggang weicht,
Erhält SeineHerrschaft das Laster nicht leicht.
Ich wage mich mutig zur Pforte hinein (...).“’

‘%an Nagel tolker Paminas krav på sandhed som kravet på realiseringen af den borgerlige autonomi,
hvor subjektet skaber sig sin egen psykologiske og samfundsmzzssigevirkelighed. Se Ivan Nagel: Autonomie
und Gnade. über Mozarts Opem. München, 1991. S. 21
‘“Sml.

Habermas, 1987. S. 66.

%lias,

1997. Bd. 1. S. 124.

‘47MozartlSchikaneder, 1995. Akt Y15. S. 27.
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De frimureriske idealforestillinger fremhzves i dennescenepositivt af det store kor (presto
c-dur) iden traditionellefirestemmige sats( sopran-,alt-, tenor- og basstemmer)lG.En anden
fiimurerisk dyd er kravet om nzestekaxlighed,som instrumentaliseresi den frimureriske logedisciplins navn. Fejler en broder, kan nsesteksxlighedenfore ham tilbage på den rette frimureriske kurs. Dette aspekt forekommer i Samstroskendtetempelatie: “In diesenheiligen
Hallen kennt man die Rachenicht (...).” (I/I12/45-46). Ogsåher kommer det mytiske, dybdepsykologiske, dvs. kompenserende ind i billedet, da “kursen” i h@jgrad afhzenger af de
esoteriskeudviklingsforl@bi de enkelte grader.

5.1 Broderskab og det livslange venskab
Langt hen ad vejen er den frimureriske ven- og broderskabstankei “Die Zauberflöte” et
produkt af de nyeborgerlige idealforestillinger i civilisationsprocessenpå Mozarts og Schikanederstid. Det drejer sig om projekter, som har det formål at skabeet frirum for den belastning, det borgerligemenneskeoplevedei de af aristokratietdomineredesamfundi 1700~tallet:
Die Korrelation zwischen den Belashmgsformen, die zu Konflikten führten und Themen der Dichtung
ist in Hinblick auf den Komplex “Freundschaft” besonders auffallend. Man schliesst m kurz, wenn man
davon ausgeht, dass die Freistellung vieler Biirger ZUTFreundschaftsdichtung fiihrte. Eine deftitäre
Sozialstruktur löst ohne Zweifel die Bildung von Ersatzkonstmktionen sus. Dies erklän die Griindung
so vieler Biinde, Vereine und Logen im 18. Jahrhundert.‘49

En n#gleforestilling i den frimureriske selvopfattelseer, at frimureriet er et broderskab,hvis
livslange sammenhold’50
gavner det enkelte logemedlemog menneskeheden15’.Forestillingen
om det lyksalige broderskabforekonuner adskillige gangei “Die Zauberflöte”. De tre damer
siger såledesefter, at Papagenosl@gnstraffes med en lås om munden: “Bekämen doch die

‘48Pahlen, 1991. S. 60.
(kg.):

‘49Wolfram Mauser: “Göttin Freude. Zur Psychosoziologie eines literarischen Themas”. I: Bernd Urban
Psychonnalytische undpsychopathologische Literuturinterpretation. Darmstadt, 1981. S. 223.

‘5%rixnurereden
ogkonstiwionspunkterne
accentuerer, at medlemskabet og det dertilh@rendebroderskab
er livslangt. Sml. Binder, 1988. S. 126.
‘%om for omtalt munder det esotaiske arbejde udfra den frimureriske selvopfattelse ud i en
forzxllingproces på “humanitetens tempel”, som skal gavne alle mennesker. Som synligt udadrettet produkt af det
esoteriske arbejde franstår den humanitzere proftl. Logeregleme hos logen “Zu denen drei Sternen” fia Dresden,
1763 (dokument 1 i appendix I) afspejler denne profil, da de mindste overtrzedelseraf de frimuretiske regler udleste
et straffegebyr ti1 fordel for det humanitzre arbejde.
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Lügner alle ein solchesSch108var ihren Mund: statt Ha& Verleumdung, schwarzer Galle
besttinde Lieb und Bruderbund.” ( I/8/20).
Broderskabsideen
tiemstår enddahos Sarastrosslaver.En slave omtaler andreslaver som
brodre: “Natiirlich! Sie entliefvor seinenAugen.Wie mir einigeBrtider erzählten,die im Gatten
arbeitetenund von weitemsahenund hörten, so ist der Mohr nicht mehr zu retten; auch wenn
Paminavon SarastrosGefolgewieder eingebrachtwürde.” (I/15/27). Eksemplet med slaveme
afspejler igen, at tekstelementemerummer flere dimensioner,som afspejlerMozarts og
Schikanedersintention om at beskrive det flerdimensionslemenneskemed dets positive og
negative trseki den borgerlige civilisationsprotes. Slavemeomtales som brodre, ligestillede,
hvilket må virke komisk, fordi de som slaver er alt andet end frie og hgestilledei forhold ti1
Sarastros magtelite. Fomuften har sin pris: slaveri og undertrykkelse! Broder-skabet,som
organiseresi et broderforhund(Bruderbund),skinnerligeledesigennem prmstemesformaninger
overfor Tammo og Papagenoom at bevaretavshedenoverfor kvindeverdenen i andenakt.
Den andenprost og taleren:“Bewahret euch vor Weibertticken; dies ist des Bundes erste
Ptlicht! ManchweiserMann lie8 sich berticken. Er fehlte und besahsich’s nichtverlassen sah
er sich am Ende, vergolten SeineTreu mit Hohn! Vergebensrang er SeineHände, Tod und
Verzweiflung war sein Lohn.” (lI/3/38). De tre damer ser anderledespå broderforbundet:
“Man sagt,wer ihrem Bunde schwört, der fährt zur Höll mit Haut und Haaren.” (II/3/39). Ti1
det frimureriskebroderskabsbegreb
og de frimureriske ritualer binder sig forestillingen om, at
broderskabet er et livslangt venskab’52.Denne forestilling dukker b1.a.op sidst i forste akt,
hvor Taminobetlndersig i Sarastrostempelanlagog kommunikerermed Sarastrosfrimureragtige prsester:
TAMINO. Erklär dies Rätsel, täusch mich nicbt!
PRIESTER. Die Zunge bindet Eid und Plicht!
TAMINO. Wann also wird die Decke schwinden?
PPRIESTER. Sobald dich fiibrt der Freundschaft Hand
Ins Heiligtum zum avigen BandIs

‘? appendix Il fereligger et brev (dokument V) fia frimweren og Schikaneders tidligare medarbejder
Karl Ludwig Giesecke ti1 den danske biskop Friedrich Miinther. Brevet, som ikke fereligger på byk, afslxjler bla.
venskabskultens udbredelse blandt frimurere. Giesecke skriver fm Grenland ti1 Miintixr: “(J Freundschaftlicher
Umgang ist das einzige, was mich in diesem Lande, wo, man möchte beynahe sagen, auch die Freundschaft afrieren
könnte, frisch und varm erhalten karm!” Se dokument V i appendix II.

‘53MozartlSchikaneder, 1995. Akt I/lS. S. 29.
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Det mandlige venskabsstore betydning for det frimuretiske broderskab fremstår ligeledes i
Sarastroshalarie: “In diesenheiligen Hallen kennt man die Rache nicht! Und ist ein Mensch
gefallen,fiihrt ihn Liebezur Pflicht. Dann wandelt er an FreundesHand vergnügt und froh ins
bessreLand (...).” (Iz/12/45). Den beromte halarie er holdt i e-dur. Sammenmed det langsommetempo @ghetto) accentueresbroderskabetpositivtn4.
Den frimureriske broderskabstankegår b1.a tilbage ti1 ordenensfascination af tempelridderordenenog de gamlekirkebyggerlaug, og ikke mindst skinner aplysningstidensidealer
igennemdette begreb, hvis keme er en forestilling om, at alle logemedlemmerer ligestillede,
tumsethvilken race,religion og ideologisk overbevisningde har’55.Broderskabetskulle udfra
denborgerligeselvopfattelserealiserespå tvrersaf sproglige,ideologiskeog religiose forskelle.
Fra de engelskekonstitutionspunkterfra 1723, som også var retningsgivende i slutningen af
1700~tallet:
1. VON GOTT UND DER RELIGION

Der Maurer ist als Maurer verpflichtet, dem Sittengesetz zu gehorchen; und wenn er die Kunst recht
versteht wird er weder ein engstimiger Gottesleugner, noch ein bindungsloser Freigeist sein. In alten
Zeiten waren die Maurer in jedem Lmde verpflichtet, der Religion anzugehören, die in ihrem Lande
eder Volke galt, heute jedoch hält man es fiir ratsamer, sie nur zu der Religion N verpfichten, in der
alle Menshen iibereinstimmen, und jedem seine besonderen überzeugungen selbst belassen. Sie sollen
also gute und redliche Männer sein, von Ehre und Amtand, ohne Riicksicht auf ihr Bekenntnis eder
darauf, welche überzeugungen sie so~st vertreten mögen. So wird die Freimaurerei zu einer Stätte der
Einigung und N einem Mittel, wahre Freundschaft unter Menshen zu stiften, die einander sonst ständig
fremd geblieben ~ären.“~

Broderskabetsrammer accepterede, at dets medlemmertilhorte forskellige konfessionerog
havdeforskelligepolitiskehoklninger,når blot disse ikke blev diskuteret i logen og når blot det
enkelte medlem troede på et “hojere vmsen”, hvilket betad, at ateister i reglen ikke blev
optaget. Den borgerligehumanismei broderskabstanken
og det dertilknyttede lighedsprincip
fandt dog hurtigt sine gramser, da kvinder normalt ikke blev optaget og de nederste
samfundslagikke kunne betale de forholdvis hoje medlemskontigenter.Mange loger optog
ikke joder. Blev lighedsptincippet i det hele taget reahsereti logeme?
%ihlen,

1991. s. 88.

‘55Sml. Habermas, 1987. S. 66.
‘56Citeret efter Binder, 1988. S. 118.
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Frimureren opfattede sig f0rst og fremmest som broder på lige fod med de Ovrige
logebr0dre i ordenen, og lighedsprincippetforekommer b1.a.i den ellers stserkthierarkisk
opbyggedefiimurerordenved optagelsenafnye medlemmer,hvor en hemmeligafstemningmed
sorteog hvidekugler (ballotagen)afg0r, om kandidatenoptageseller kasseres(en sort kugle
annullereroptagelsen)‘“.1denneafstemninger allebr0dre ligeberettigede. 1 “Die Zauberflöte”
foreliggerlighedsprincippeti prsesteskabets
afstemning,om hvorvidt Tamino skal optageseller
ej. PrzesteskabetacceptererTammo som kandidat ved at blmse tre gangei deres horn efter,
at Sarastrohar fundet Tamino egnet ti1 optagelseni prsesteskabet:
ERSTER PRlESTER. (Steht auf). Er bes& Tugend?
SARASTRO. Tugend!
ZWEITER PRIESTER. Auch Verschwiegenheit?
SARASTRO. Verschwiegenheit!
DRI’ITER. 1st wohltätig?
SARASTRO. Wohltäng! Halta ibr ihn fiir wiirdig, so folgt meinem Beispiele.
(Sie blasen dreimal in die Hömer.). Geriihrt iiber die Einigkeit eurer
Herzen , dankt Sarastro euch im Namen der Menschheit (...). ls8

Ved en nrermerebetragtning kan ogsådette eksempeltolkes udfra civilisationsprocessens
overordnede aktanter (fomuft, det mytiske og processens dialektik). Efter prsestemes
“fomuftige” praxentation af sig selv og det humaninere lysrige begynderfor Papagenoog
Taminoi det “ufomuftige”esoterisk-mytiske pr0veforl0b (II/1/34-35)‘59.Og hurtigt opdager
lseseren,at dette broderskabtillader, at Papagenoog Tamino risikerer at d0 under pr0veforl0bet! (IIN35). Igen synligg0resden borgerlige civilisationsprotes tre aktanter i vaxket:
rationalitet, regressionog processensdialektik.

‘57Enkelte loger accepterede to sortc kugler. Sml. Binder, 1988. S. 140.
‘58MozarUSchikaneder, 1995. Akt II/l. S. 34.
L59MensWolfram Mauser ser det psykologisk, kornpensaende ved venskabs- og broderskabs
forankxt i et psykoanalytisk univers, forehrekkerjeg at forankre det i det jungianske, fordi alt ration&frimurerisk
i “Die Zauberflöte” indgår en helhed med det arketypiske niveau i verket. Broderskabet er således udformet i den
patriarkalske symbolik, de arketypiske drenge er en del maksimeme osv.
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6. Paminas indvielse og kviudeligt

frimureri

Et andetprogressivtelementi ‘Die Zauberfllöte” er en tematiseringaf, om kvinder bor optages
i frimurerbev~gelsen.Et vigtigt sp@rgsmåler, hvorfor Psminaoptages i Sarastrosfrimuretiske
rige: “Bii Weib, dasNacht und Tod nicht scheut,ist würdig, und wird eingeweiht” (II/28/57),
når kvinder almindeligvis ikke havde adgang ti1 et medlemskabi frimurerordenen? En af
grundene til, at Pamina indvies i Sarastros rige, er at handlingen i store trzk falger
syngespillets apskrift, som tit foreskriver den lykkelige forening af det lave og hoje par i
slutningen af spillet. Argumentet virker plausibelt, da vaxket er et syngespili Zaubersttickkategorien. Det er dog i dette tilfaelde merliggende også at betragte indvielsen som en
tematiseringaf, om kvinder bor optagesi frimurerordenen. Indvielsen er direkte montet på en
optagelse i Sarastrosfrimureragtige rige, og indvielsen skal relateres ti1 prsesteforbundets
overdrevnekritik afdet kvindeligekon, som ikke stemmer overensmed konstitutionspunkterneskrav om hotlig behandlingaf det kvindeligekon”? “Bewahret euch vor Weibertticken; dies
ist des Bundes erste Pflicht! Manch weiser Mann liess sich beriicken (...) Vergebensrang er
SeineHände,Tod und Verzweitlungwar seinLohn (...).” (I/3/38). Derfor ligger fra Mozarts
og Schikanedersside såledesen kritik af frimureriets forbehold overfor optagelseaf kvinder.
Sporgsmålet er faktisk, om Mozart havde tamkt sig kvinder i Sarastrosprasteskab, siden
przstekoret er skrevet ti1 sopran-, alt-, tenor- og basstemmer’61.Prasteforbundet fremstår
hellerikke somet helstobtglansbilledeaf frimureriet og den borgerlige civilisationsprotes, men
indeholder modsztninger (processensdialektik). Ligesom Sarastrofremstår som en hersker
med en del skonhedspletter, hvilket b1.a. ses deri, at han holder slaver og lader sine
underordnede(Monostatos) udsaettefor tortur: “Gebt diesemEhrenmannsogleich nur siebenundsiebzig Sohlenstreich”(Y9132). Mozart og Schikanederhar såledestegnet et nuanceret
billede af de positive og negative sider af frimurerietx2 Der rejses dog ikke tvivl om, at
Sarastrosfiimurerisketuriversudgor det sejretideprincip:“Es siegetdie Starke (...).” (II/30/62).
Mozart rorer medParnitrasindvielseved et omt og omdiskuteretpunkt i frimurerbevzgelsen.
Sporgsmålet, om kvinder skulle optages i såkaldte adaptionsloger,hvor msmd og kvinder
artejdedesammen,blev diskuteretlige sidentiimurerietsbegyndelsei 1717. Ogsåi Wien blev

‘60Konstinnionspunktankteme
kram h0flig 08 venlig behandling af medlemmemes koner. Disse blev i ny
og nz iniviteret ti1 velg@renhedsfesta og forskellige sammenkomstex i Iogeme. Når en kandidat oplages i
ordenen, får denne udleveret to set hvide handsker. Et ti1 sig selv og et szt ti1 kandidatens kone eller forlovede.
‘61Braunbehrens,1989. S. 182.
%nl. Attila Csampai: “Das Geheimnis der ‘Zauberflöte” odm die Falgen der Aufklärung”. I:
Csampai, 1982. S. 40.
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emnet diskuteret i aviser og tidsskrifter, mensMozart og Schikanederopholdt sig i byen’63.
Faktisk eksisterede såkaldterebekkaloger,frimurerloger kurr for kvinder, og adaptionsloger,
hvor mamdog kvinder arbejdedesammen, i Wien og Frankrig i 1700-tallet.‘64Dette er et
forskningsfelt, som stort set ikke er opdyrke?. 1 appendix II (dokument 3), foreligger et
arbejdsdokumentfra en tysktalendekvindeloge fra 1748.Dokumentet beviser, at der fandtes
forseg med kvindelige logemedlemmerinden for frimureriet i 1700-tallet. En af datidensog
nutidens fiimureriskehovedargumenter for, at kvinder ikke optagesi frimurerordenen er, at
frimurerietstraditionerog ritualer atledesaf marullige selskabersom kirkebyggerlaugenei middelalderen,tempelriddemeog de fleste mysteriekulte. De er ifolge den frimureriske selvforståelseforankredei det mandlige frimurerisketraditionsunivers’66,afstemtefter den mandlige
psykeog passerderfor ikke til kvindemer:” Die Arbeitsmethodender Freimaurer,ihre Symbole
und Pituale habensich iiber Jahrhundertein Männergesellschaftenentwickelt. Sie sind daher
zwangsläufigauf die männliche Psycheabgestimmt,ausder sie hervorgegangen sind.” r6’

7. Optagelsesritualet i “Die Zauberflöte”
Ti1 de mere irrationelle aspekter horer bla. optagelsesritualet,som kan genkendesi “Die
Zauberflöte”. Efter modet med drengene og inspireret af visdornmenstempels symbolik
beslutter Tamino sig at underkastesig ritualet: “Die WeisheitslehredieserKriaben sei ewig
mir ins Herz begraben(...) Ich wage mich mutig zur Pforte hinein. Die Absicht ist edel lauter
und rein (...).” (I/15/27). 1templets indre stoder han på en af Sarastrospr=ster. På Tammos
sporgsmål om, at han får Pamina at se, bliver han konfronteret med den edsbundne
tavshedspligt overfor den profane. Han får intet svar på sporgsmålet(UlY27). 1 det efterfolgendeforeliggerscener,somligger tsstop ad det frimureriske optagelsesritualuden at dette
er gennemfort konsekvent16’ Papageno,Psmina og Tammo tages ti1 fange af Monostatos.
Fremfor at blive straffet for deresforsag på at befri Psmina goresde klar ti1 at blive indviet i
‘63Braunbehrens,1989. S. 274.
‘@Den italienske svindler og frimurer Giuseppe Balsamo ,wndlagde loger for kvinder i Frankrig. 1
slutningen af 1700-tall& fandtes fors0g med binder som fritnurere. Sml. Braunbehrens, 1989. S,182. Paul Nettls
kilde omtaler en rebekkaloge i Salzburg i 1783. Sml. Nettl, 1932. S. Il.
16’En af de få ovedeverede kilder, som eksistera på nyk, fereligger i Dotzauer, 1991. S. 178.
‘%nl. Angelika Ebrecht: “Diirfen Frauen den Männem hinter ihr Geheimnis kommen? Frauen und
Geheimgesellschaften”. I: Feminisfische Srudien I. 1989.
‘67Alfiied Lehner: Die Esoterik dm Freimurer.

GerabronnKrailsheim, 1990. S. 110.

%tualet brydes for alvor i Papa8enos og Paminas potentielle optagelse. Profane og kvinder måtte.
almindeligvis ikke. optages i ftimurerbevtegelsen.
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Ssrastrosrige. For Papagenoog Tamino gennemgåroptagelsesprovemetaler Sarastro,som
overfor det forsamledeprmsteskab,hvor han anbefaler
er prototypen på den viselogemester’@,
Tarmnosoptagelse.Talen indeholder de frimureriske krav ti1 kandidaten,som foreligger i de
frimureriske konstitutionspunkter. Kandidaten er mindst tyve år gammel og opfylder de
frimureriske krav om dydighed osv. 1 sin fale omtaler Sarastroden frimuretiske lysgivning
ved optagelsesritualet,og ligesom i frimurerritualet fores Tamino ind ad den nordlige indgang ti1 indvielsesstedet.Sarastro:
Ihr, in dem Weisheitstempel eingeweihten Diener der grossen Götter Osiris und Isis! Mit reiner Se&
erklär ich euch, dass unsre hatige Versammlung eine der wichtigsten unsrer Zeit ist. Tamino, ein
Königssohn, zwanzig Jabre seines Alters, wandelt an der nördlichen Pforte unsers Tempels, und seufzt
mit tugendvallem Herzen nach einem Gegenstande, den wir alle mit Miihe und Pleiss erreichen müssen.
Kuz, dieser Jitngling Will seinen nächtlichen Schleier von sich reissen und ins Heiligtum des grössten
Lichtes blicken. Diesen Tugendhaften zu bewachen, ihm freundlich die Hand zu bieten, sei heute eine
unsrer wichtigsten Ptlichten.‘70

Efter den korte tale sporger tre praxter Sarastro om Tsmino er dydig, om han kan bevare
tavshedenog om han er velgorende,hvilket som for beskreveter vigtige frimureriske konstitutionspunkter:
ERSTER PRIESTER. (Steht auf). Er besitzt Tugend
SARASTRO. Tugend!
ZWElTER PRIESTER. Auch Verschwiegenheit?
SARASTRO. Verschwiegenheit!
DRI’ll’ER PRlESTER. 1st wohltätig?
SARASTRO. Wohltätig! Haket ihr ihn ftif wiirdig, so folgt meinem Beispiele.“’

Efter disseopklarendesporgsmål kommer det ti1 en afstemning, hvor de tilstedevaxende18
prsester accepterer Tammos optagelseved at bkesei et horn tre gange.Fremgangsmådeni
“Die Zauberflöte” svarerti1 den frimureriske regel om, at alle logebrodre skal vsxe enige om
optagelsen af den anbefalede kandidat. Taleren i Sarastrosprmsteforbund svarer ti1 den

‘@Iden frimureriske reception apfattes mineralogen og ordfenade loganester i logen “Wahre
Eintracht” Ignaz Bom altid som forbillede ti1 Samstrofiguren. Se Schuler, 1992. S. 79.
‘%lozart&hikaneder,
%id.,

1995. Akt Wl. S. 34.

akt IUl. S. 34.

92

ledsagendebroder i det frimureriske optagelsesritual”2, og forgarden, som Papagenoog
Tammo fares ind til, har sit forbillede i det frimureriske forberedende vzerelse/morke
kamme?.
SamtalenmellemTamino og taleren er en pendantti1 den ledsagendebroders samtalemed
kandidaten, som skal afklare kandidatensmotiver bag optagelsenog som skal forberede
kandidatenpå den kommendefrimureriske initiation:
SPRECHER Itu Fremdlinge, vas sucht Oder fordat ihr von uns? Was treibt euch an, in unsre Mauern
zu dringen?
TAMINO. Freundschaft und Liebe.
SPRECHER. Bist du bereit, es mit deinem Leben zu erkämpfen?
TAMINO. Ja!
SPRECHER. Auch wenn Tod dein Los wäre?
TAMNIO Ja!“”

Taminobekrzfter, at han er parat til/indforstået med at absolvereproverne. 1 det frimureriske
optagelsesritualer kandidaten forpligtet ti1 ubetinget tavshed, når den ledsagendebroders
sporgsmål er besvaret og kandidaten fores ind i det for omtalte morke kammer. 1 “Die
Zauberflöte” anbefalesTammo tavshed (heilsamesSchweigen).Tavshedsprovenbestår i, at
Tamino ikke måtale med Pamina,når de i det folgende skal modes(II/3/38). 1 denneepisode
brydeshenvisningentil det frimureriskeoptagelsesritual,da der ikke findes nogen tavshedsprover i den frimureriske ritus. Ligeledeseksistererder i frimurerisk sammenhssngingen ild- og
vandprover under optagelsesritnalet.
Andrehentydningertil optagelsesritualets
krav om, at kandidatensVenstrebryst skal vaxe
blottet og at kandidatensVenstreben skal vaxe iklsedt en toffel foreligger i vsxkets vandog ildprove, somTammo gennemgår let påklzedtog barfodet: “Tamino ist leicht angezogen,
ohneSandalen”(II/28/57). En hentydning ti1 kandidatensbind for ojnene, for dennefares ind
i logesalen,foreliggeri, at Papagenoog Tammos hoveder dsekkes af to ssekke,for de bliver
“*GroFegger, 1981. S. 69.
‘“Optagelsesritualet er lqt fia stringent gennemf@t. Såledesmangla vandringen omlaing 108emesterens alter, de frimureriske scenebilleder, kontante hentiminger ti1 Wiens logeliv osv. Det frimureriske gemmes
8odt vzk under de populäre eventyr!aXsser. Ritualet kunne muligvis genkendes af det liile mindretal af tiimurere på
Freihaustheater, dog ikke af de menige tilskuere, som ikke var frimura. Mozart og Schiianeder har således ikke
forrådt et frimurerisk ritual. De tog dele af det frimureriske optagelsesritual og blandede det med fortrinsvis
elementer af de gamle egyptiske mysterier, som blev diskuteret i frimurerkredse. Sml. Braunbehrens, 1989. S. 275.

“%ozartISchikaneder,

1995. Akt W2. S. 36.
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fort ind i Sarastrostempel (I/19/23). Optagelsesritualetindeholder kandidatensforste mode
med det frimureriskevandringsmotiv, som horer ti1 frimureriets regressionspotentialeog det
mytiske.

8. Vandringsmotivet
Med optagelsenbegyndervandringenfra det jordiske, det uvidende og uharmoniske,ti1 det
himmelske,spirituelle og harmoniske.Vejen ti1 lyset, erkendelsen, er den frimuretiske bane,
somskal felges.Vandringsmotiveter knyttet ti1 den frimureriske indvielsesproces,der som for
nzevnt er forbundet med den frimuretiske lysmetaforik’75.Ved optagelsenaf en kandidat i
frimurerordenen,eller ved forfremmmelseti1 svende-og mestergradengennemgårfr-mureren
forskellige“rejser”, vandringeri logesalen,hvisformal det er at initiere frimureren i de enkelte
graders esoteriske univers. Vandtingen står for “den indre”, introversive rejse, hvor de
psykologiskeregressionsmonstre
aktiveres. 1 optagelsesritualetskal kandidatensåledes“rejse”
eller vandre gemremlogesalen(fra ost til vest)for edensvzrges og lysgivningen (bindet tages
fra ojnene)tinder sted.1svendegradens
indvielsesritualforetagesforskellige rituelle vandringer
(op til5) udenbind for ojnene. Mestergradensrituelle vandring er som for omtalt et mode med
dedenn6,hvor kandidatenfar tre kraftige slag på panden (Hiramlegenden)af stormesteren og
kastes ned i en ligkiste, hvorefter kandidatenshoved bedmkkesmed et blodigt tasppein.
1 “Die Zauberflöte” findes et rigt eksempelmaterialepå det frimureriske vandringsmotiv.
De tre drenge introducererdette motiv overfor Tamino og Sarastroi akt I/15/27: “Zum Ziele
ftihrt euch dieseBahn” og det foreligger som for nzvnt i Sarastrostale ti1 de atten pr-ester
(IIiI/34). Ligeledes dukker motivet op i Papagenosudsagni begyndelsenaf forste akt: “Bei
solch einer Wanderschaftmöcht einem wohl die Liebe auf immer vergehen” (II/6/40) og i
talerens opmuntring ti1 Tamino om at fortsatte proveforlobet: “Heil dir, Kingling! Dein
standhaftmännlichesBenehmenhat gesiegt.Zwar hast du manch rauhenund gefährlichen
Weg zu wandem,dendu aber durch Hilfe der Götter glticklich endigen wirst. Wir wollen also
mit reinem Herzen unsere Wanderschaftweiter fortsetzen.” (II/6/40).
Endvidere foreligger vandringsmotivet i Sarastros“(...) daun wandelt er an Freundes
Hand vergnügt ins bessreLand.” (II/12/45) og dennes henvendelseti1 gudemeIsis og Osiris:

‘75Det dreja sig om en universel, arketypisk symbolik,som knyttes ti1 regressionen omkring den
patriarkalske initiationsmyte og som også eksisterede i Wielands eventy~ og i den modreformatoriske kultur i
Wien i slutningen af 17OGtallet.
‘%d.

Binder, 1988. Ss. 193.208.

“‘Hans Irmen: “Freimaurermusik”. I: Finscher, 1995. S. 878.
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“0 Isis und Osiris, schenketder Weisheit Geist dem neuenPaar! Die ihr der Wandrer Schritte
lenket,starkt mit Geduldsiein Gefahr.”(II/1/35)‘78. Samti Tarmnosog Paminasudsagn efter
vand- og ildprovens fuldbyrdelse:“Wir wandelten durch Feuergluten,bekämpften mutig die
Gefahr. Dein Ton sei Schutz in Wasserfluten,so wie er es im Feuer war.” (II/28/58). At
Mozart personligt var påvirket af mesterrimalet og det tilgrundeliggende vandringsmotiv
fremgår af hanskendtebrev ti1 faderenfra den 4. april 1787:
(...) Da der Ted, genaum nennen,der wahre Endzweck unsres Lebens ist, so habe ich mich seit ein Paar
Jahren nit diesem wahren, besten Freunde des Menschens so bekannt gemacht, dass sein Bild
allein nichts Schreckendesmehr fih mich hat, sondem recht viel Bemhigendes und Tröstendes! Und ich
danke meinem Gott, dass er mir das Gliick gegönnt hat, mir die Gelegenheit, sie verstehen mich, N
verschaffen, ihn

als

den Schliissel zu unsrer wahren Gliickseligkeit kennen zu lemen.’

Modet meddoden, somdet centralehojdepunkt i vandringenomtalesaf de harniskklsedte: “Der welcherwandertdieseStrassevoll Beschwerden,wird rein durch Feuer, Wasser,Luft
und Erden. Wenn er desTodes Schreckentiberwinden kann, schwingt er sich aus der Erde
himmelan!Erleuchtetwird er dannim Standesein, sich den Mysterien der Isis gam zu weihn.”
(II/28/56). Tilstedevzrelsenaf de ridderagtige harniskkhedte,modet med doden i vand- og
ildproven og dennes overvindelse,og mestersymboletroseme (II/19/48, II/28/58, II/30/61)
indicerer, at der i dennedel af “Die Zauberflöte” henvises ti1 det rode frimureri, som i
mesterritualet oftest knyttede an ti1 tempelridderlegenden’*“.Slutproduktet for vandringen
gentremelernentemeer for Tammos og Paminasvedkommendeindvielsen i Sarastros lysrige:
“Sogleichverwandeltsichdasgame Theaterin eine Sonne” (lY30/61), hviket svarerti1 den for
frimureriet og oplysningstiden typiske forestilling om dannelsesprocessensharmoniske
sluttilstand. 1 vandringssymbolikken,som er af relig& observans,

‘78Melodien ti1 Samstros arie i f-dur frankalder en vterdig stanning, som underst@ttesaf det langsomme
tempo (adagio), iNakten og det f~estemmige mandekor. Sml. Pahlen, 1991. S. 66.
‘%iteret efter Hans Irmen: “Freimaurermusik”. 1: Ludwig Finscher, 1995. S. 878
‘80H@jgmdssystemersom Zinnendorfsystemet, eller von Hunds “Die Stikte Observanz” var udbredte
systemer i Wiens logeliv.
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kommeraplysningstidensidealerind i billedet, da lyset symbolisererdannelseog erkendelse’s’.
Sarastros rige er et lysrige, dvs. et erkendelsesrige,hvor videnskab, venskabosv. hersker.
Vandringsmotivet er dog i bund og grund et folelessmsessigtaspekt,ligesom fordybelseni
symboleme. Igen foreligger vserketsfleredimensionalitet.Vandringsmotivet har en historisk
forankring i teksten. Men samtidig står det for det almenmenneskelige,dybdepsykologiske
element,som virker kompenserende
overfor vazketscivilisationsprojekt. Og som vi senereskal
se lidt naz-merepå, er vandringsmotivet også forbundet med vserketssocialpsykologiske
tematiseringer,idet motivet forbindes med solrigetsbrutalitet.

9. Symbolerne på titelbilledet og i teksten
Allerede det enetitelbilledem nl tekstbogenti1 opforelsen den 30. september1791afspejler,
at frimureri er på spil i “Die Zaubetflöte”. På billedet ses bla. den femtakkedestjeme,
pentagrammet, som er svendegradensoverordnede symbol på det europzeiskekontinentn3.
Den femtakkede flammer& stjeme (*) befinder sig b1.a.på svendelogensarbejdstceppeog
bag logens alter. Symboletsned- og opdadpegendespidser maner frimureren om dennes
verdslige og andelige forpligtelser. Symbolet er desuden i frimurerisk sammenhzng et
lyssymbol’s4med religiost indhold. Den femtakkedestjeme betegnersvendensvejviser i den
frimureriske initiationsprocesi”. Frimureren Imhof om symbolet:
Immer ist es, auch tiir uns Freimaurer, das nie auszuschöpfende Symbol irdischer, var allem aber
himmlixher Wegweiser gewesen.!Zsbedeutet eine unbedingte Chientierung nach einem überirdischen,
also transzendenten Prinzip. Es deutet dem Suchenden den Sinn des Lebens und zeigi ibm den Weg zu
seiner wahren Hebnat, mm Vater im Himmel, dem wir nach AbschluB unserer irdischen Laufbahn das
Fitnklein göttlichen Lichtes, das er uns ZUI Erhellung des Weges hienieden mitgegeben hat, wieder

**tSammenkoblingen af lys og videnskab i en bewgelses-, dannelsessproces,figurera i den betydningsfulde illuminat Adam Weishaupts skrifter. Sml. Adam Weishaupt: Vallständige Geschichre der Vetfolgung der
IUwninaten in Bayern. Frankfurt, Leipzig, 1786. S. 53
‘82Det andet titelbillede forestiller Schiianeder som Papageno. Begge billeder befinder sig i appendii 1.

%ml.

Binder, 1988. S. 187.

%ymbolet
1992. ss. 4-59.

er et gammelt lyssymbol, som findes i mange andre trossamfund. Sml. Nordmann/Schulle,

IssPå detajlplanet har symbol& forskellige udlqningeer i de forskellige frimureriske retninger. Et
gamangående utek i udlqningen af symbolet er dens duale beskaffenhed (iortiimmel, liv/d#d) og forankting i
svendegraden. Sml. Lennhoflposner, 1932. S. 1739.
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Det frimureriskepentagramsymbolisererogså det frimureriske mikrokosmos,dvs. den enkelte
frimurers arbejde på sit esoteriskeindre, mensden sekskantedestjeme, som ogsåindgår i
det frimuretiske symbolunivers,står for arbejdet med makrokosmos (den ydre verden)“‘.
Nederst ti1 Venstre i titelbilledet befinder sig vinkelmåleren.Vinkelmåleren er som f0r anf0rt
et af de tre store lys i det frimureriske symbolturiversog symbolisererudfra den fri-mureriske
selvopfattelselogebroderensretfaxdige, axlige, omgangmed andremennesker’**.Vinkelmåleren er et laxlingesymbol ls9.
Nedersttil h0jre i billedet betinder sig murskeen,som symboliserersvendens arbejdepå
“humanitetens tempel”‘gO.Murskeen er symboletpå det fremskrednearbejde,da skeenf0jer
de slebnesten (svendegraden)sammenvia m0rtelen,som i den frimureriske symbolverdener
menneskekaerlighed
og tolerance’g’.1 laxlingegradenfokuseresder mest på arbejdetpå “den
uslebnesten”dvs. på denenkeltelogebrodersspirituelleselverkendelseog selvopdragelse,mens
svendegraden
sommesteled fokusererpå humanitetenigz,
på sociale og filantropiske relationer,
hvor civilisationsprocessens
borgerligt-progressivesiderkommer frem ig3.Frimureren August
Homeffer om murskesymbolet:
Im Gesellengrad wird mm ersten Mal der soziale Aspekt der Hunnnität verpflichteten Brudexhaft
sichtbar. So wie ein Bau nicht entstehen kam, indem man einfach Steine aufeinander schichtet, so kam
auf die Dater keine Gemeinschaft sus Menschen bestehen, die nur eigenniitzigen Trieben falgen. Die
Kelle ist das verbindende Werkzeug. Menshenliebe, Toleranz und Bfiderlicbkeit

sind der Mörtel des

Tempelbaus (J.‘91

‘?.iteret

efter Binder, 1988. S. 1X8.

“‘Binder,

1988. S. 161.

‘**Diiregger, 1990. Ss. 69-70.
‘89Sml. Paul Nettl: “Deuhmgen und Fortsetzungen der Zaubefflöte”. I: Csampai, 1982. S. 186
%ml.

Binder, 1988. S. 191.

%nl.

ihid., s. 125.

‘% Igen dreja det sig om mandlige projektioner fia 1700.tal& borgerlige intimsfsxe. De er en del af
den borgerlige selvopfattelse og projiceres som almene begreber på hele menneskeheden. Se Hahennas, 1987. S.
66.
%nl.
‘%iteret

Lehner, 1990. Ss. 103.109.
efter Binder, 1988. S. 188.
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Titelbilledets timeglas hentyder ti1 mestergraden“’ , hvor frimureren konfronteres med
forgamgelighedensom symboliseresi det udrindende sandi timeglasset.Timeglasset indgår
i mesterrintalet, hvor det befinder sig i det morke kammer, som ligesom i laxlinge- og
svendegradenbruges meditativt i optagelsesritualetti1 mestergraden. 1 rummet befinder sig
et dodningehoved,tre stearinlysog biblen, som også sammenmed timeglasset accentuerer
d@dsrnotivet’%.
For meditationen i det morke kammermartessvendenom livets forgzngelighed af en forberedendelogebroderafmestergrad,idet denne fremhwer de omtalte genstandes
dodssymbolik:
Nach der Aufgabe der schriftlichen Antworten führt der Vorbereitende Meister den maurerisch
gekleidetenGesellen mm titten Mal in die Kammer der verlorenen Schritte. Zwei Sessel und ein Tisch,
auf dem eine Sanduhr, ein Leuchter mit drei brennenden Kerzen, ein Totenschädel und das Buch des
Heiligen Gesetzes ihren Platz haben.
Meister,

(...) Die Meditation des Gesellen wird vom Vorbereitenden

ehe er fin in der Kammer allein lä!3t,in die Richtung einer Auseinandersetzung mit dem Tod

gelenkt (...). 19’

De ovrige symboler på billedet har efter min mening intet at gore med frimureri, men
fremhasvervrerketseventyragtigeturivers, somdet falkelige publikum på Freihaustheater var
fortroligt med19*.Det drejer sig om et frit opfundet ruinlandskabmed fantasihieroglyffer på
vreggen,somvar aunindeligei folketeatrenestryllesyngespil.Men hvilke symbolerkan heseren
forefinde i vserketstekstgrundlag?
Til det regressivei “Die Zauberflöte” herer isaertekstens markantefrimuretiske talsymbolik, somindgåri de tiimureriskeritualer. “Die Zauberflöte”indeholderet rigt eksempelmatetialepå den frimureriske talsymbolik’w. Tretallet (de tre drengeosv.), femtallet (titelbilledet og
roserne) og syvtallet (den syvfoldige solkreds o.a.) er de mest anvendteaf disse symboler.

‘95Sml. Paul Nettl: “Dammgen undFortsetzungen “Der Zauberflöte”. 1: Csanpai, 1982. Ss. 185-186
‘%Som regel er biblen slået op ved Johannesevangeliet,hvor den af frimureriet brugte lysmetaforik spiller
en stor rolle. Johannes Evangelium: 1.4-5: “1 det va Livet, og Livet var Maxskets Lys. Og Lyset skinnede i
M@rket, og M@ket begreb det ikke. Der blev et Menneske udsendt af Gud, han hedte Johannes.” Kilde: Bibelen
eller Den hellize Skrift, indeholdende Det gamle og det Nye Testamentes Kanoniske Beger. K@benhavn, 1889. Del
II. Side 99.
‘97Citeret efter Binder, 1988. S. 194.
‘? den frimuretiske reception (Nettl og andre) franhzves altid de tre frimureriske symboler på
titelbilledet. Receptionen undlader derimod at kommentere de oxige mange andre symboler på billedet, som ikke
kan f@restilbage ti1 det frimureriske univers. Desuden kornmenteres i regla ikke det andet titelbillede (Schikaneder som Papageno).
‘99Nettl, 1932. S. 118
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Bewegelsens esoteriske dyrkelse af talsymboler minder meget om mysteriekultenes
taldyrkelsezw,og i tidemesmorgenhar bevzgelsen gjort mangeforsgg på at aflede frimureriet
og dervedogsåden frimureriske talsymbolik af oldtidens mysteriekulte”“. Mest oplagt er det
dog at betragtetalsymbolikken som et almenmenneskeligtfznomen, et primitivt, pnelogisk
forståelsesredskab:
Die in derfreimaurefischen
Literaturwiederholt
unternommenen Versuche, die Zahlensymbolik

des

Burides mit jener der Pythagoreer, der Chaldäer, Magier usw. in Verbindung zu bringen, sind daher
Stiickwerk. Zahlenmystik geht wie schon ihx Ubiquität in allen menschlichen Gesellschaftsformen
beweist, auf eine dem gesamten Menschengeschlechte zukommende Eigenart des primitive”

Denkens

zuriick, auf jenes prälogische Denken, das dem logischen vorausgeht. Die Bedeutung der mystischen
Zahlen ist daher auch nicht historisch, sondem ethnologisch “nd völkqsychologisch

zu verstehenJm

Fremherskendeer tretallet:
Die Zahl 3 findet besonders in der Ritualität des Lehrlingegrades, auf dem sich alle iibrigen aufbauen,
reichste Verwendung (s. Te”&.

Drei hammerfiihrende Beamte, Meister “nd zwei Aufseher leiten die

Loge. Die drei grol3en Lichter, Bibel, Zirkel und WinkelmaB, liegen auf dem Altar, die drei Lichter der
Weisheit, Schönheit,Stärkebrennen um den Teppich, der z.B. im System der GroBen Loge von PreuBen
vier Reihen zu je drei Werksymbolen a”fweist.“3

Der findes mange teksteksempler på den frimureriske accentuering af tretallet i “Die
Zauberflöte”. Det foreligger i de tre damer, som i begyndelsenaf akt 1 redder Tamino fra
dragen(INI 1).Damernestårfor det ikke-frimureriske, som er karakteriseretved i frimurerisk
forstand negativenormer som begax, haxnlyst og i det hele taget det negative driftsregister
af den mermeskeligepersonlighed.Tretallet figurerer også i de tre drenge,der står for det

*@%nl. Nordmann/Schulle, 1992. Ss. X-58.
Z”‘Sml. ibid., ss. 4-59.
202Lennhof/ Posner, 1932. S. 1740.
2%e”“hof/

Posner, 1932. s. 1737.

frimureriske vzerdiunivers2M,
som skal vaxe.Taminos og Papagenosrettesnor i deresrejse ti1
Sarastros rige (I/9/21). Tretallet dukker også op i den efterfelgende episodemed de tre
slaver (I/9/21-22) og tretallets forankring i det frimureriske fremstår klart i optrzden 14 i akt
1, hvor fomuftens,visdommensog naturenstempeldukker op, hvilket indicerer den frimureriske
initiation, som foregår ti1 de f@rnzevntetre forskellige grader (lzrling, svend,mester)‘“. De
tre templer udg@r en stilisering af de tre store frimuretiske sejler: visdom, sk@nhed,styrke.
Tretalletlxtones ogsåi Taminostre forgzves forsgg på at komme ind i visdornmens tempel
(lI/15/27-29) i tre gange seksprzster (II/2/34), i Sarastrossamtalemed tre przster (IW34),
i pyramideformen osv. Er dette aspektkun rodfzset i vaxkets tekst?
Ogsåakustisk/musikalsk
dukker tretalletop i vaxket. 1 ouverturenintroduceresfri-mureriet
musikalsk med en stilisering af lzerlingensbankelyd (tre slag)‘@.En stilisering af lzrlingens
bankelydeksiitererogsåi przstemarchen i andenakt (IW34). Bankelydeneblev b1.a. brugt
under åbningen af logemoderne i optagelsesritualet og virkede f#rst og fremmest som
erkendelsestegn
for St. Johannesgrademe207.
Den wieneriskelaxlingebankelyd foreskriver RP
DenneanapEstiskerytme dukkede alleredeop i tempehidderritualet i “Die strikte Observanz”
i 1778og blevbrugt afde wieneriskelogerislutningen af 1700.talletzo8.Tretallet accentueres
også i de gentagnetre homlydei begyndelsenaf anden akt (II/U34-35), og i de tre gentagne
basunlydei II/19/49-50. Dissehorn- og basunlydekan dog nok ikke urniddelbart f@estilbage
ti1 de frimureriske bankelyde.Det drejer sig om blot en accenturering,en betoning af, at det
frimureriske univers (accentueringaf tretallet) er ti1 stede.
Om store dele af musikstykkemeer pr=get af en typisk frimurerisk humanitetsstilzog
(Sarastroarien,przestemarcheno.a.), som Nettl anf@re?, er stadigvzk meget omstridt. De
fleste musikhistorikere f@rerdog denne bl@de,forsonlige stil tilbage ti1 den begyndende

204Momrt og Schikaneders gentagne genistreg består i, at de anvender symbollag, som både tiltaler
det falkelige og det frimurerisk elitekulturelle. De tre drenge er som englefigurer således fwst og fremmest et levn
fm den modreformatoriske kultur ti1 folketeaterkulturen. 1 “Die Zauberflöte” anvendes de i en dobbeltfunktion
også frimuretisk.

205Nordmann/Schulle, 1992. S. 15
2%atl,

1932. s. 140.

*%endens bankerytme består af et langt og to korte slag, mens mesterens bankerytme består af tre
lange slag. Sml. Binder, 1988. Ss. 191-2.08.
*%nl.

Hans Irmen: “Freimaurermusik”. 1: Finscher, 1995. S. 877.

209HeinzSchuler fremhzver tonarten e-dur, som den dominerende tonat
derligeledes er udprzget i den frimwaiske logemusik. Sml. Schuler, 1992. S. 5.

i “Die Zauberilöte”,

210SmI.Nettl, 1932. S. 142.
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romantik (Beethoven)fremfor at tale om en specifik frimurerisk stil.
Ligeledes er svendegradensforetrukne talsymbol, femtallet2”, reprzsenteret i vaxket i
form af de tre drengesroser?
SECHSZEHNTER AUFlXTT
Die drei Knaben kommen in einem mit Rosen gedeckten Flugwerk.
In der Mitte steht ein schö” gedeckter Tisch. Der eine hat die Flöte, der
anderedas Kästchen mit den Glöckchen. “’

Lennhof og Posnerom den frimureriske anvendelseaf femtallet:
In der Freimaurerei ist das Rosenfest ein Höhepunkt des Logenlebens. Zu erwähnen sind noch die 5
Sinne, die Speisung der 5000 mit 5 Broten, die Pyramide mit 5 Ecken. Die Fiinf wird besonders im
Gesellengrade verwendet. Daher im neufranzösischen Ritual auch fiinf Erkennungszeichen, eder
Hauptzeichen,schlieBlich die fünf Punkte vollkommener Meisterschaft und die fiinf Meistertugenden.2’4

Syvtalletforekommeri Sarastrossyvfoldigesolkreds (JJ/8/42)og de 77 slag på fodsåleme,
somMonostastosfår på Sarastrosbefaling (J/19/32). Syvtallet er mestergradensfortrukne tal
og eksisterer i storre udstrsekningi hojgradsfrimureriet:“Die symbolische Verwendung der
Sieben findet sich im englischenRitual (siebenstufigeLeiter), die dann auch in verschiedene
Gebrauchttimer übergegangenist. Die Leiter taucht auch in Hochgradsystemen(Ritter
Kadosch) auf.“*r’
Til talsymbolikkenknytter sig sojlesymbolikken,der spiller en stor rolle i det frimureriske
symbolturivers. Sojleme2r6herer ferst og fremmesthjemmei Hiramlegenden. Foran Hirams
tempel stod i portalen to sojler stobt i jem, hvis navne er Jachin og Boaz. Navnene er af
bibelsk-kabbalistiskoprindelse2” og betegner livets polaritet/dualisme. Sojlen Boaz betegner
verdensprincippet,
mensJachinbetegnerhimmelsprincippet.Jachinstår for fodsel, mensBoaz
2”Rosen relatera ti1 femtallet, fordi det af udseende minder lidt om den femtakkede stjeme.
2’2Sml. LennhoWPosner, 1932. Ss. 1737-1739.
2’3Mozart/Schikaneder, 1995. Akt III16 S. 48.
2’%.ennhoflPosner, 1932. S. 1739.
2’5Sml. ibid., s. 1739.
2’6En udmwket behandling af sejlesymbolikken og den frimuretiske emblematik fereligger i Fduard
Wiiseke: Freimurerische Bezüge zur barocken Emblematik Miinster, 1990.
Z’7Nordmann/Schulle, 1992. S. 91.
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står for doden. Sojleme er tit anfort på de frimuretiske symboltapper. Bag de tre store sojler
(skenhed,visdom og styrke) gemmersig sojleme Jachim og Boaz, idet Jachiner skenhedens
sojle, som dyrkes af lmrlingen, mensBoaz er styrkem sojle, som dyrkes af svendegraden.
Mesterenarbejder ved visdornmessojle:
Die Freimatuerei arbeitet heute im Ritual mit den drei Säulen am Teppich, wobei zwei Säulen die
Nme”

der salomonischen Tempelsäukn tmgen (...) Die eine (Jachin) fiihrt ins Leben, die andere

sus dem

Leben heraus. Die Freimaurerei intqretiert

diese Säulen auf anda Weise und bestätigt

damit die angesprochene Vielschichtigkeit der Symbole. An der Säule Jachin arbeiten die Lehrlinge.
Sie wird als die Säule der Schönheit verehrt. An der Säule Boas arbeiten die Gesellen. Sie gilt als die
Säule der Stärke. Die dritte Säule, welche noch nicht erklärt wurde, ist die Säule der Weisheit, an der
der Meister arbeitet.“8

En hentydning ti1 frimureriets tre store sojler “Weisheit”, “Schönheit” og “Starke”
eksistereri navnenepå de tre templer i akt I/14: ” Das Theaterverwandelt sich in einen Hain.
Gam im Grunde der Bühne ist ein schönerTempel, worauf dieseWorte stehen:“Tempelder
Weisheit”, dieser Tempel führt mit Säulen zu zwei anderenTempeln; rechts auf dem einen
steht:“Tempelder Vemunft”. Links steht: “Tempel der Natur.” (I/14/7). Vrerkets afsluttende
korsang,som er en hyldest ti1 de indviede og Sarastros frimureriske rige, udtaler eksplicit de
tre frimureriskesejler,hvorpålogearbejdethviler. Desudenrummer korsangenen hentyd-ning
til Mozartsloge “Zur neugekröntenHoflirung”. Koret: “Heil sei euch Geweihten! (...) Dank sei
dir, Isis gebracht! Es siegetdie Stärkeund krönet zum Lohn die Schönheitund Weisheit mit
ewiger Kron!” (II/30/62). Sojler symbolisereri det frimuretiske univers byggehåndvserkets
rationelle og kunstneriske sider. De står for flid, klogskab og Estetisk sans, som også er
maksiir i frimuremesesoteriskearbejde.Dette aspekt foreligger i Tammosfeirstemode med
Sarastrostempelanlseg:“Doch zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen, dal3 KIugheit und
Arbeit und Kiinste hier weilen (...).” (I/15/27)‘i9.

2’8Nordmann/Schulle, 1992. S. 92.
“’ Men igen må loseren holde sig for oje, at disse på ovafladen rationelle, civilisatorisk-moderne
begreber hviler på et mytisk kompensationsgnmdla,,* og samtidig demonstrerer Mozart og Schikaneder med
“Die ZauberfXöte”også, at det “moderne menneske” og den “nye tis’ har en del lig i lasten (form&, mysterium og
processens ulemper).
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10. AQyptomanien, mysteriekult

og “Die Zauberflöte”

Et mere spirituelt,regressivtelementer de mysteriekultiskeaspekteri “Die Zauberflöte”. Det
Pamina og Tammo indviedes i er en blanding af frimureri og elementer af 1700-tallets
frimureriskefascinationafden agyptiskemysterieverden(b1.a.i IW3.5 ). Sammenblandingen
foreliggeri al tydelighed i titelbladet. lnteressenfor det aegyptiske,det osmanniske,men også
det kinesiske var stor i den aristokratiskekultur i 1700~tallet.Svaxmeriet for det eksotiske,
forelå ikke mindst i den arknektoniske barokkultur i 0strig220og det sydtyske område.
IEgyptomanienviser sig b1.a.i arkitekten Bernard Fischer von Erlachs sphinkser i lystslottet
Klesheim i Salzburg (omkring 1720) eller Fr. X. Messerschmidts Egyptiske motiver i
porcellaxsknnsten”‘.
På Mozarts og Schikanederslevetidvar denneforkeerlighed for det segyptiskestadigvEk
et modefaxromen,og Mozart og Schikanederforarbejdede denne modeboige i “Die
Zaubertlöte” med det eksotisk-eventyragtigefra Wielands eventyr. Det eksotiske (osmannisk-agyptiske) findes forst og fremmesti omgivelsemeomkring slavevogterenMonostatos,
somer en pendanttil denosmanniskeOsmini “Die Entführungaus dem Serail”: “Zwei Waven
tragen,sobalddasTheaterin ein prächtigesägyptischesZimmer verwandelt ist, schönePolster
nebsteinemttirkischenTisch heraus,breiten Teppiche aus; sodannkommt der dritte Sklave.”
(I/9/21).
Men også frimureme blev grebet af qyptomanien, hvor interessen isax gjah det
egyptiske prsesteskabsmysterieknltz2*.Interessenfor de egyptiske mysterier forarbejdedes
bla. i fiimureren Tobiasvon Geblersz3 teaterstykke“Thamos, König von Ägypten” (1773),
som Mozart havde komponeret korpartier til, og i Johann Gottheb Naumanns “Osiris”
(1781). Et andetvigt@ vaxk, somrelatererde frimureriske ritualer ti1 de segyptiskemysterier
er en oversmttelseaf JeanTermsonspopukerefrimurenoman “Sethos,historie ou vie tirée des
monumentset anecdotesde 1’ancienneEgypte” (1731) begåetaf MathiasClaudius 1777/1778.

ZZoSie~$riedMorenz: Die Znubeflöte
Abendland. MünsterlKöln., 1953. S. 36.

.Eine Studie mm Lebenszusammenhang Ägypten -Antike-

“‘Messerschmidt arbejdede som billedkunstner i Wien fm 1752-1775. Sml. Morenz,

1953. S. 39.

“Også Diiregger mener, at den frimureriske interesse for den egyptiske mysteriekult burider i datidens
mcdeb0lger omkring det eksotiske. Desuden var det kuhtme, at henlzgge en handling ti1 eksotiske himmelstr0g,
når censuren skulle undgås. Sml. DUregger, 1990. S. 137.
22’Tobias Philipp Gebler (1726-1786) var ansat i den kejserlige hofadministration. Gebler var en ven ti1
Lessing og underst0ttede denne. 1784 blev Tobias Philipp Gebler opfaget i logen “Zur gekrönten Hoffnung”.
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Sethosromanenz24
satte sine tydelige fingeraftryk på “Die Zauber- flöte”z25.
Romanenforegår i den segyptiskemysterieverdenog handler om Amedes, som er kong
Sethos retmzssige tronfelger. Både Sethos og Amedes gennemgåri lobet af romanenen
indvielse i de segyptiskemysterier. Indvielsen baseres på bla. en ild- og vandprove,som har
vszretdirekte forbillede for vand- og ildproven i “Die Zauberflöte”. 1provetemplet opdager
Sethosindskriften, som viser ham vejen ti1 den kommendeindvielse. Indskriftens ordlyd:
Wer diesen Weg allein geht, und ohne hinter sich zu sehen,
der wird gereinigt werden durch das Feuer, durch das
Wasser und dusch die Luft, und wenn er das Schrecken
des Todes iiberwinden kan”, wird er au dem Schooss
der Erde wieder herausgehen, und das Licht wiedersehen,
und er wird das Recht haben, SeineSe& zu der Offenbanmg
der Geheimnisse der grossen Göttin Isis gefasst zu machen. u6

Sammenlignermanromanensomskrivelseaf vand- og ildproven med de hamiskkhedtessang
i slutningenaf andenakt i “Die Zauberflöte” er det ganskeindlysende,at Schikanederhar
brugt Sethosromanensom tekstligt grundlag i tidformningen af det mysteriekultiske lag i
vaxket. Den forste og den anden hamiskklazdte:“Der welcher wandert diese Strasse~voll
Beschwerden,wird rein durch Feuer, Wasser,Luft und Erden.Wenner des Todes Schrecken
iiberwindenkarm,schwingt er sich aus der Erde himmelan! Erleuchtet wird er dann im Stande
sein, sich den Mysterien der Isis gam zu weihn.” (IU28/57). Men ogsåmange andredetaljer
overfores fra romanen ti1 “Die Zauberflöte”: de harniskkhedteslys på hovedet (II/1 8/57),
sideanordningen og antallet af Sarastros praesteri begyndelsenaf anden akt (I/1/34),
przstemes palmekviste (I/1/34), som er en pendant ti1 romanens akaciekviste (symbol i
mestergraden)osv.az7

224Romanensforfatter Jean Terrason (1670-1750) var jesuitisk prost og professor i -msk på College
de France. Sethosromanen er den mest kendte af Termsons litterzre produktion og havde en meget stor indflydelse på de franske fiimurere fx på Alexander Lenair, som var egyptolog. Romanens oversz%else af Mathias
Claudius blev pligtlektwe hos de tyske frimurere.
usNettl anferer en stor mzngde af detaljer i “Die Zaubefflöte”, som han f0rer tilbage ti1 romanen. Det
drejer sig fx om kandidatens indtrzden i pr@vetempletvia den nordlige indgang, tempeldekorationeme i de to
vzrker, modsztningeme mellem det mandlige og kvindelige og andet. Se Nettl 1932. Ss. 106-110.
%teret

efter Nettl,1932. S. 111

z”Nettl, 1932. Ss. 106-110.
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Et andetvigtigt vaxk i dette felt er som for antydet den kendte geolog og frimurer Ignaz
Boms artikel “über die Mysterien der Ägypter”, hvor den egyptiske Osiriskult , som den
forelå i de græskeog romerskekilder (Apuleius, Plutarch, Herodot og andre), sammenligttes
med frimurerietz2*.Bom skriver:
Wir haben nun in dem ersten und zweyten Abschnitte
Verfassung

iiber Aegyptens profane und religiöse

in den ältesten Zeiten Fakta genau ausgehoben, auf deren Vergleichung sich eine

aui%llendeÄbnlichkeit zwischen den Zeremonien und Gebräuchen, die bey den @Tptischen Mysterien
vofielen, und jenen, die bey uns iiblich sind, griindet.ng

Ignaz Born mente at kunne genkende fsellesritualer med henblik på optagelsen af nye
medlemmer,tavshedspligten,
lukkethedenoverfor det kvindeligekon, fsellestrseki den kultiske
handling,somforer til en storregrad af esoteriskindsigt osvz3’.Lige siden frimurer- iets start
har bevregelsengjort forseg på af aflede frimureriet fra de antike mysteriekulture?i:
“Der Freimaurerbundgilt als Mysterienbund und kann als Bewahrer der ethischenBestrebungenantiker Mysterien verstandenwerden, derenZiel es auchwar, den inneren Menschenzu
veredelnund ihn in die Geheimnisseder Naturwissenschaftenund göttlichen Offenbamngen
einzuweihen.“z32
Denne frimureriske interesse233tematiseres grundlreggendei “Die Zauberflöte”, da
Sarastrospnesteskabrelateresti1 den segyptiskemysterieverden(Il/2/35/, II/20/50, II/27/56,
lI/30/62). Relationen ti1den cegyptiskemysterieverdenfigurerer tydeligt i Sarastros tale ti1

?gnaz Boms unders@gelsebygger på gzske kilder, som gengiver det gamle &ypten udfra en antik
romantiseting, som ligger langt wk fia den historiske kendsgeming om ud0velsen af den q!g!tiske mysteriekult
(Isis- og Osiriskult). En grundig unders0gelse af dette aspekt forefindes hos Morenz, 1953. Ss. 43-69.

?gnaz

Bom: “über die Mysterien der Ägpter”.I: JoumnlJiir Freymaurer. Wien, 1784. S. 85.

230Dereelle ligheder består i, at frimurerordenen ligesom de antike mysteriekulte (de eleunisiske
mysterier, Mithra..kulten og Isis-kulten) mener at vzre i besiddelse af en hemmelig esoterisk viden, som kun er
beregnet for den indviede. En anden lighed er den detaljerede og trinvise initiation. Se Magstad, 1995. S. 244.
23’Fors0gene har varet swdeles spekulative, da mysteriekultene kun er overleveret i de grzeskeog
romerske kilder, som er meget usikx. På grund af mysteriekultenes piigt ti1 at hemmeligholde deres viden er intet
skriftmateriale fia selve mysteriekultene overleveret. Kun arkreologien kan give oplysning (fundne ritualgenstande
osv.).
Z’2Nordmann/Schulle, 1992. S. 6.
Zi3Det nutidige danske frimureri afleder også frimureriet fia de antikke mysteriesamfund. Se J0rgen
Kjeldsen: I Guldog Himmelbhr. 1993. S. 25.
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sit prsesteskabi begyndelsenaf andenakt: “Ihr, in denWeisheitstempeleingeweihten Diener
der groBen Götter Osiris und Isis.” (IIN34). Og Sarastrosrige, som Tammo og Pamina
indviedesi, relaterestil den regyptiskeIsis- og Osiriskult. Sarastroskor efter den beståedeildog vand-preve: “Triumph,Triumph,du edlesPaar!Besiegethastdu die Gefahr! Der Isis Weihe
ist nun dein! Kommt! Tretet in den Tempel ein!” (II/28/58).
1 “Die Zaubertlöte” keses en sammenblanding
afdet frimureriske vandringsmotiv og den
aegyptiskemysteriekult.Paminaog Tammo vandrer gennemelementemeild og vandz34for at
blive optagetidet egyptisk-frimureriskelysrigez35
(I/28/56). Kombinationen af det frimureriske
vandringsmotiv og de regyptiskemysterier forekommer desudeni Sarastros Osiris-arie i
begyndelsenaf forste akt:“0 Isis und Osiris, schenket der Weisheit Geist dem neuenPaar! Die
ihr der Wandrer Schritte lenket, starkt sie in Gefahr.” (IIN35).
Sammenblandingen
reber,at det frimureriske og det mysteriekultiskeer lavet af det samme
arketypiske regressionsmateriale.Et naxmere blik på det frimureriske lag viser, at de
frimureriske og segyptisk/fnmureriskeelementerikke felger et konkret frimuretisk ritual,
ligesom kulissemei “Die Zauberflöte” intet frimurerisk indeholder. Frimurerordenen bliver
heller ikke anfort ved navn i vaxket. Grunden ti1 at det frimureriske ikke er synligt for den
ikke indviede var som for nasvnt,at “Die Zauberflöte” forst og fremmest var beregnetti1 det
ikke-frimureriske publikum på Freihaustheater.

%d - og vandprflven har udover referenten ti1 Isis- og Osiriskulten en markant aghed med det
bibelske renselsesritual. Esajas 432 “Naar du gaser igiennem Vandene, da vi1 jeg va% med dig, og igjennem
Flodeme, da skulle de ikke overskylle di g , nm du gaser igjennem Ilden, skal du ikke svides, og Luen skal ikke
fmtzre dig.” Kilde: Bibelen eller Den hellige Stift, indeholdende Det gamle og det Nye Testamentes Kanoniske
Bflger. K0benbavn, 1889. Del 1. S. 690.
z35Vandringsmotivet kombineres med den egyptiske solkult. Tamino og Pamina vandred gamem de
rensende elementer ild og vand for at indgå i Samstros egyptiske sohige, hvilket svarer ti1 den frimureriske
lysgivning.
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11. Konklusion
Det frimureriske lag er for frimureren eller for den sagkyndigelet genkendeligt. Ligeledes
måtte den indviede tilskuer på Freihaustheaterkunnegenkendeden frimureriske talsymbolik.
1 vsxket foreligger b1.a.en del referenter ti1 de frimureriske pligter, regler og dyder. Disse
står sammenmed den frimureriske broderskabtankefor de mere rationelle elementer i det
frimureriske potentiale i “Die Zauberflöte”, som afspejler middellagenes storre krav om
selvbeherskelse
i civilisationsprocessen
i den vestligeverden i slutningenaf 1700-tallet og som
er med ti1 at forcere civilisationsprocessen. Ti1det progressivt-borgerligei vrerket horer
ogsåen tematiseringaf, om kvinder bor optagesi frimurerordenen.I den anledningmå det
forundre lreseren,at Psminaindvies i Sarastrosfrimureriske rige, da frimurerordenen var/er
forbeholdtfor mrend. Meget indikerer,at Mozart og Schikanederville tilfredsstille det folkelige
publikum på Freihaustheater,som elskedetryllesyngespilletsofte seteforenmg af det hoje og
lave par i slutningen af forestillingen. Men meget tyder også på, at Mozart også ville
tematisere, om kvinder bor optages i frimurerordenen.Mistanken forstarkes, da Sarastros
przesteskabfremstårsom yderst kvindefjendtligt.
Disse progresssive elementer i verket bygger på et fundament af esoterisk, mytisk
regression, som bruger den mytiske regressionsalmenmenneskeligeudtryksformer. For det
nationellei “Die Zauberflöte” står såledesdenfrimuretiske tal- og sojlesymbolik, optagelsesritualet,det frimureriskevandringsmotivog svsxmerietomkring den qqptiske mysterieverden.
Det udgor det element, som virker kompenserendei civilisationsprocessen(derom mere i
det sidste afsnit).
Karakteristiskfor alle fiimureriskeelementerer dog, at de ikke finder udtryk i et konkret
ritual. Ordenen bliver heller ikke naxnt ved navn, og kulisseme rober intet frimurerisk.
Desudenforeligger der ikke nogen kontante referenter ti1 kendte frimurere, kritikere osv. De
frimureriske elementertiltalte såledeskun den sagkyndigeeller indviede, som måtte opfatte
diise somen hyldesttil ordenen. Udover publikumssammenssetningen
var censurengrunden
ta at ordenen ikke kunnenrevnesved navnog tematiseresåbentpå et af Wiens teatre. Efter
frimurerpatentet i 1785 og ikke mindst efter kejser Leopold II’s magtovertagelsei 1790
skrerpedesovervågningenog dermed ogsåcensurenoverfor frimurerordenen, som beskyldtes
for at stå i forbindelsemed de franskejakobinere. Frimureriet kunne såledeskun behandlesi
camoufleret udgave, som det er tilfseldet i “Die Zauberflöte”. At Mozart og Schikaneder
bruger det frimureriske i den skjulte tematiseringviser, at de ikke kun ville underholdemassemepå Freihaustheater,men også give logebrodrene en kraftig apmuntring ti1 at fortsasttelogearbejdeti en svzr stund. Camouflagen forhindrede dog, at ” Die Zauberflöte”
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blev til et frimureriskteaterstykkefor indviede. Mozart og Schikanedersgenistreg bestar forst
og fremmesti at forene disse to forskellige aspekter i et kunstvrerk uden at det mister sin
helstobthed.
Kunststykket lykkedes for Mozart og Schikaneder, fordi de i hoj grad artvender
fsellesmenneskelige
symboler,somknyttestil den mytiske regressions arketypiskebilledsprog,
som altid opstår på kompenserendevis, når menneskettmmmer sm natur i opbygning af
civilisationog som derfor tiltaler alle mennesker, tumset hvilken socia@ppe, de befinder
sig i. Dervedhar de skabten basis,hvor det elitekulturelle taler sammenmed det folkelige, da
fantasier fra den mytiske regression også foreligger i vaxkets modreformatoriske og
eventyragtigepotentiale. Det er netop i hoj grad vaerketsspiritualitet, det eventyragtige, det
eksotiske, det modreformatoriskeog barnlige, dvs. verkets dybde-psykologiskekraftcenter,
somtryllebinderpublikum og som indgåren dialog medvzerketscivilisatoriske opdragelsesprojekt. Kampenmellemopdragelse(civilisation) og undvigelseni infantiliteten (Papagenouniverset) eller denmytiskeregressionsspiritualitet er verkets grundlmggendekemestmktur, som
gemmersig bagdet folkeligeog elitekulturelle potentiale i “Die Zauberflöte”. Vserketrummer
begge elementer. Sporgsmålet er, hvorledes det forholder sig ti1 disse grundlmggende
civilisatoriske modsseminger.Og sporgsmålet er, hvorledes kunstneme forholder sig ti1
aplysningstidenscivilisatoriske opdragelsesprojekti “Die Zaubertlöte”. Meget indicerer at
Schikanederog Mozart på realistisk vis forholder sig kritisk overfor projektet. Sarastros
fiimureriske lyxige indeholder en del morke sider, selvomfomuftsriget lober af med sejren,
fordi kunstneme også tematiserer de “sår”, som aplysningstidensdialektik har givet
mennesket.
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IV) CIVILISATIONSPROCESSEN OG DET DYBDEPSYKOLOGISKE
LAG 1 “DIE ZAUBERFLÖTE”

GRUND-

1. Tendenser i forskningen
Der findes et overskueligt antal forskningsbidrag, som fokuserer på vaxkets psykologiske
potentiale. En hovedtendensi verkets psykologiskeforskningstraditoneksisterer i denjungianske
tolkning. To centralebidrag foreligger i Erich Neumannsbidrag “ArchetypischeSymbolik des
Matriarchalischen und Patriarchalischenin “der Zauberflöte” i Csampai (1982) og Wilfried
Kuchartzs publikation “Die Zauberflöte. Märchen und Mysterium” (1984). Neumanns og
Kurcharm tolkrunger udgor forholdsvise grundige undersogelseromkring vaerketsmytiske
regressionspotentiale.Dette bliver dog generelt ophojet ti1 at rumme et udviklingsprofil’, som
losrevet fra det historiske univers giver opskrifter på at overvinde men-nesketskonflikter:
Die Auseinandersemg der Gegensätze alla Wiiklichkeit, nicht nur des Menschenlebens, die überwunden
eder versöhnt werden können allein durch die Anakemung als polare, einander kompensierende Hälften
eines Gamen. In dieses Geheimnis allen Seins, in seinem Urgesetz mm der Mensch eingeweiht werden,
wenn er vm ibm in geistiga Existenz bestehen vaden, d.h. watuer Mensch werden ~011,und zwar männlich
durch Erkenntnis und weiblich dusch Liebe. Von all dem erzählt das Märchen der Zaubefflöte, und zwar
in Wort und Musik.2

En anden hovedtendens i vaerkets psykologiske forskningstradition er, at tolke vserket
sociologisk, hvor issx det historiske og samfundsmassigespiller en stor rolle. To centrale
tolkninger foreligger i Rainer Riehnsbidrag “Die Zauberflöte” oder Mozart, der dialektische
Komponist” (1982) og Attila Csampais “Das Geheimnisder “Zauberflöte” oder die Folgen der
Aufklärung” (1982).Det er isax Csampaisbidrag, som setter sporgsmåltegnved, om Mozart og
Schikanederukritisk hylder det elitekuturelle civilisationsprojekt i “Die Zauberflöte”. Csampai,
som tydeligvist er inspireretaf Adornosog Horkheimersteoriunivers, opfatter “Die Zauberflöte”
som et verk, der btyder eventyrstruktureni andenakt for på realistisk vis at tematiserede farer,
som er forbundetmeddennye,rationellemennesketypei aplysningstidensdannelsesprojekt.Der
er isax de morke sider omkring Monostatosfiguren, som ifolge Csampai anskueliggor
fomuftrigetskonsekvenserog aplysningstidensdialektik (Csampai,s. 15) . Hans grundteseer, at
vaxkets realismerummer alle positive og negative aspekteromkring aplysningstidensprojekt,
hvor det bliver overladt ti1 publikum at skelne kritisk. Csampais vigtige kritikpunkt er, at

‘Bidragax fokuserer på Jungs mere religi0st-~osticisüike
vende i den jungianske forskningsunivers.

og simplificerende sider, som er toneangi-

2Kuc!atz, 1984. S. 35.
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receptionenindtil viderei hoj grad spejledesig selv i de borgerligt-progressiveaspekter3i verket
udenat sepå dennegativetematiseringafdiie aspekter,som ligeledesfindes i “Die Zauberflöte”:
Die einmiitig af!iiative

Rezeptionsgeschichte der “Zaubetilöte” bestätigt dem auch ex negativo (oder

auch: ex positiva) die These, dass Mozarts Realismus-ganz im Gegensatz zu späteren “realistischen”
Konzeption von Theater-wirklich

niemanden

denunziert, sondem

dass bei seinen Figuren alle

Eigenschaften in ihrer Totalirät sich entfalten kömat, die positiven wie die negativen, und Mozart, anstatt
eigenmächtig zu verkiirzen, zu karikieren, hervorzuheben Oder zu verkleinem, es lieber uns iiberlässt,
kritisch zu unterscheiden.’

Csampaisforholder sig derved kritisk overfor den toneangivende,endimensionale tendensi den
nutidige forskning, som tolker verket borgerligt-materialistisk (Hildesheimer,Felsensteinog
andre) eller vulgrennarxistisk(Riehn). Ifolge Csampai indeholder Mozarts og Schikaneders
realismei “Die Zaubefflöte” flere dimensioner: “Mozarts musikalischeGestaltungdesMenschen
geht einen anderenWeg, der das diskrete Vorfiihren der gesamten Persönlichkeitanstrebt und
jeder Figur die dialektische,universale Entfaltung aller ihrer Eigenschaften,der guten wie der
schlechten,in ihrer wiederspriichlichenGanzheit garantiert.”
Min grundposition loaggersig tzt op ad denne Adorno-inspireredeforskningstendens,da
vaxkets kompleksitet og flerdimensionslitet i hoj grad tilgodeses i denne forskningstendens.
Csampaitilgodeser dog ikke den mytiske regressions store betydning for civilisationsprocessen
omkring aplysningstideni “Die Zauberflöte”. Hvad horer med ti1 denneprotes, som Csampai
tilsyneladendeikke formår at inddrage i analysenaf verket?
Til civilisationsprocessensdialektik og flerdimensionslitet horer også civilisationsprocessensambivalenser som ekstradimension,dvs. processenstendensti1 at undvige i regressionen,
midvigei det eksotiske,barnligeog processenstendensti1 at kompenserei det esoterisk-mytiske,
sompå eksemplariskvis foreliggeri “Die Zauberflöte” og som sesmest fyldestgorendebeskrevet
af C.G. Jung og denneselever. Afhandlingen åbner derfor en port ti1 et område,som tillader en
forsigtig tilnaxmelsemellem denjungianske og den sociologiskeforskningstradition.Tilmermelsen baseressom for mevnt på Norbert Elias’s “über den ProzeB der Zivilisation” (1997),
“Mozart. Zur SoziologieeinesGenies” (1993) og udvalgtevserkeraf C.G. Jung og denneselever.
Principielt setforholder den sociologiskeog jungianske forskningstradition sig uforsonlige
overfor hinanden.Den sociologiske anklager de jungianske bidrag for at vsxe reaktionmre og
simplificerende,fordi det historiskeikke inddragesnok i teoridamrelsen,
mensdenjungianske skole
mener,at den sociologiskegren af forskningen overser det ubevidstesbetydning. Isax Kuchartz
retter det skarpe skyts mod Riehn og Csampai,som b1.a.fokuserer på klasseforskellenmellem

&mpai
skyder bla. skarpt efter Walter Felsensteins tolkning i Walter Felsaxtein: Die Königin der
Nachr und ihr Kampf m den Sonnenkreis. 1963
&mpai,

1982. s. 12.

5Csampai, 1982. S. 29.
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Tammo og Papageno,mensKuchartz favoriserer det ubevidste:
Darf

man einen solchen Zug liebevoller Verbundenheit zwischen Tamino und Papageno wirklich so

fahrlässig übergehen,wie es Csampaitut, &r anscheinend unbedingt sein Hegel Marxsches Herr-KnechtWissen aufTamino/Papagenoanwendenwill? Das zwingt ihn dann dam, die verschiedene Klassenzugehörigkeit mm Absoluttun zu machen, sus der sich alles weitere ableiten lässt (...). So einfach ist das &o!~

Er disseto synspunkter/forskningstraditionerabsolutemodsretninger?Nzeppe!Jeg vi1 prove at
belyse verkets dybdepsykologiskeregressionspotentiale,som har gjort det resistent overfor
kritikken og betegnercivilisationsprocessenskompenserendeelement uden at forbise vaerkets
mere specifikke og historiske socialpsykologisketematiseringer omkring det nye menneskei
aplysningstidens
civilisationsprotes’Jeg opfatter denjungianske beskrivelseaf det mytiske som
et supplementti1 den sociologisketeoridannelse.Jungsempiriske undersegelserkaster lys over
civilisationsprocessensvigtige kompensationsormåder. Med “Die Zauberflöte” i bakspejleter
de sociologiskeog denjungianske forskningstraditioner ikke absolutemodsztninger.

2. Det dybdepsykologiske grundlag i “Die Zauberflöte”
De forudgåendeafsnit har vist, hvorledesdet historiske fra Mozarts og Schikanederslevetid
har satsine fingeraftryk på librettoens overflade. Vi så, hvordan vaxket afspejler kunstnemes
tilhorsforhold ti1 henholdsvisden lavkulturelle folkteateroffentlighed og ti1 det elitekulturelle
frimureri. Bag vserkets historiske overflade befinder sig dog et almenmenneskeligt,
dybdepsysykologisk lag, som gennemde sidste tohundrede år har tiltalt menneskerverden
over. 1 det folgende skal laeserenindvies i verkets mytiske regressionspotentiale,herunder
vaxkets altoverskyggendepatriarkalske og materiarkalskesymbolik, den ti1 hunds liggende
arketypiske solheltemyte,det arketypiskekvinderovsmotiv samt initiatoriske elementer.
Lseserenskal i det folgende opleve, hvordan den mytiske regressioni modssettungti1 den
infantile regressionogsåhar en initiatorisk funktion, hvor mennesketvia initiationen bliver
“genfodt” og indlemmetdet patriarkalskesamfund og hvor vsxkets civilisatoriske opdragelsesprojektkommerind i biiedet. Til sidstvil jeg vise, hvorledes Mozart og Schikanederi “Die
Zauberflöte” på realistisk vis, prassentererkonsekvenseme,de mermeskeligeomkostrunger,
6Kuchatz, 1984. S. 243.
‘Afhandlingen konstaterer, at de mere speciftie historiske omstzendighederkan beskrives mere klart og
sammenhzngende udfm det sociologiske teoriunivers, mens det dybdepsykologiske univers i hej grad unddrager
sig det bevidstes refleksion. Forel@bigmå man konstatere, at det mytiske. virka som civilisationens “st@ddEmper”
og fereligger i menneskets dwmme, fortzllinger, eventyr, fantasier, initiationtiter osv. Andre forskningsbidrag
b#r uddybe det mere specifikke forhold mellem mytiske udhyksfonner og civilistionsprocessen i den vestlige
verden.
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som er forbundet med vaxkets borgerlige civilisationsprojekt, når dette hviler på mytiskautoritsxe magtstrukturer.

2.1 Matriarkalsk

og patriarkalsk symbolik i “Die Zauberflöte”

Myter, eventyr og dermed også eventyrlige tryllesyngespil indeholder tit et stort potentiale
af ubevidst symbolik, som afspejler almenmenneskeligemotiver, der horer hjemme i det
kollektiveubevidstei denmemreskelige
psyke’.Den overordnedesort-hvide symbolik forbindes
i regressionenmeddet kvindelige og mandlige. “Die Zauberflöte” kan derfor stort set inddeles i dybdespsykologiskesymboler,som henholdsvisprimsert betegner det patriarkalske
eller matriarkahke. Symbolemestrrekkersig over hele det mytiske regres-sionsgrundlag,lige
fra det folkeligt eventyrlige og modreformatoriske ti1 det esoterisk-elitekulturelle. Vaxkets
toneangivende symbolunivers er det patriarkalske, som relateres ti1 Sarastro og dennes
frimureragtige solrige.
Lyset relateresti1 bevidsthedensmagter og forbindes med det mandlige9og knyttes ti1
dagen og solen”. Sarastro hersker således over et lystige, hans præsteskaber ikhedt lyse
purstekkeder(II/30/61) og hansrige knyttes ti1 den patriarkalskeguld- og solvsymbolik, som
er en subkategori af den mandlige solsymbolik”. Sarastrosfrimureragtige forsamling i
begyndelsenafanden akt finder stedi en skov (IUU34) af solvagtige palmer, hvis blade er af
guld: “Das Theater ist ein Palmwald; alle Bäume sind silberartig, die Biätter von Gold.
Achtzehn Sitze von Blättem; auf einem der Sitze steht eine Pyramide, und ein grosses
schwarzesHorn mit Gold gefasst.In der Mitte die grösstePyramide, auch die grösstenBäume
‘Motiverne bygger på den billeddannelse, som opstår, når der indtrzder en regression, hvor libido, som
hos Jung ikke kun består af seksualtiften, @ages ned i det kollektive ubevidste. Der aktiveres på kompenserende
vis arketypeme, som i bedste fald forhindrer, at regressionen bliver permanent og derved farlig. Regressionen indtrader ved opbygning af kultur, omstillingsprocesser, n&ihmtioner og lignende og har infantiYincesti@swrdi, idet
den bygger på en iboende lzngsel om at blive forenet med moderen i livmoderen for derved at opnå en slags ud@delighed.C.G. Jung om dette famnomen i C. G. Jung: Symbole der Wandlung. Rascher Verlag. Zthich, 1952. S.
723: “Was in Wiiklicbkeit bei der Inzest- und Mutterleibsphantasie geschieht, ist ein Versinken der Libido ins
UnbewuBte, in welchem sie einerseits persönliche infantile Reaktionen, Affekte, Meinungen und Einstellungen
provoziert, andererseits aber auch Kollektivbilder (Archetypen) belebt, welchen kompensierende und heilende
Bedeutung, die der Mythus von jeher hatte, zukommt.”

%ml. hg,

1952. Ss. 30

” Alt efter i hvilke geografiske områder symbolet dukker op, har den forskellige vzrdiladninger. Solen
er positiv udformet i den nordlige haivkugle, mens den kan vzere negativt udformet i syden. Det dreja sig om
varianter, “dialekter” afden arketypiske patriarkalske symbolik. Sml. Erich Fromm: Märchen, Mythen, Träume.
Reinbek, 1997. S. 23.
*hl.

Kuckartz, 1984. S. 203

112

(...).” (IW34). En demonstrationaf Sarastros solare magt forekonuner i hanstilbagekomst
fra jagten,hvor han dukker op i en triumfvagn, trukket af sekslover’2: ” Ein Zug von Gefolge;
zuletztfährt Sarastroauf einem Triumphwagenheraus,der von sechsLöwen gezogenwird.”
(I/18/31). Loverne (II/20/50) er solarevmsener.Når solen når sit hojeste punkt indgår den i
lovensstjemetegn”.Derfor er loventit symbolpå denpatriarkalskemagt14.Symbolikken er den
samme i de egyptiske mysterier, som også figurerer i “Die Zauberflöte”. Isis er nattens
gudinde, mens guden Osiris herskerover dagen. Sarastro er som solhersker det bevidstes
reprmsentant(I/15/27-29)‘*.Som symbolsk udtryk for de partriarkalskebevidsthedsprincipper
(visdom, fomuft, klogskab osv.) fremstår de regelrette, geometriske(kantede)former, som
sesi den frimureriske talsymbolik med tretallet i fokus16 (ouverturen, I/l/l 1, I/9/21-22 etc.)
og trekantensomgrundstrukturaf SarastrosEgyptiske pyramideverdenn. Et godt eksempel
på en direkteforbindelsemellemdet solareog pyramidestruktureneksistereri de småoplyste
pyramider, som bares af to af Sarastrosprsesteri midten af andenakt:
ZWANZIGSTER AUFlXlTT.
Das Theater venvand& sich in das Gewölbe von -den.
Sarastro, Sprecher und einige Priester. Zwei tragen eine beleuchtete Fyramide auf den Schultem; jeder Priester hat eine
transparente Pyramide, in der Grö& einer Latax,

in der Hand.”

Somnaturlig modpol ti1 det toneangivende patriarkalskesymbollag, eksistereret stort lag af
lz L@wne kan også symbolisere det hgjeste begzr, dvs. vzre symbol på seksuel energi. Sml. Jung,,
1952. S. 481.
‘hl.

Kuckartz, 1984. S. 196,

l4 Et godt eksempel på symbolets placering i det patriarkalske magtunivers er fx Venedigs bevingede
sollwe. SeKuckartz, 1984. S. 171.
150gså dette eksempel viser, at regressionen tit knyttes ti1 det progressive, bevidste
leAdorno relaterer ligeledes det ulige, udelelige og teknisk betonede element ti1 den pahiarkalske
bevidstbedsdannelse. Denne er i modsätning ti1 det primat ahistoriske jnngianske univers dateret ti1 oplysninsgtidens projekt, som ifelge Adorno oc; Horkheimer begynder i antikken og stadig varer ved i det 20. århundrede. Se
Max HorkheimWTheodor Adorno: Dinlekrik derAuq%lärung. Frankfurt am Mai”, 1988. S. 13.
l7 Kombinationen af lyset og det mandlige univers fereligger i datidens mange kejserlige pyramider,
hvor den aplyste pyramide står for det aplyste kejservzlde med eneherskeren i toppen af pyramiden. Sml. Erik A.
Nielsen/ J@rgen1. Jensen: Tryllefl@jren. Frederiksberg, 1990. S. 139.
l8 Mozart/Schikaneder, 1995. Akt II/20. S. 50.
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matriarkakske
symboler i “Die Zauberflöte”. Disse findes ikke kun i Nattens Dronnings rige,
menogsåhos Sarastroog dennestempelverden. Det morke er eksponentfor det ubevidste”,
hvis symbolik forbindes med det kvindelige”. Ligeledes forbindes det kvindelige med manen
og natten. NattensDronning hersker over et nattige og er khedt i sort, hvilket også gselder
for hendes tre damer. Hun er omgivet af manens og stjememesblasndendeglans*‘: “Die
Königin sitzt auf einem’krone, welchermit transparentenStemen geziert ist” (I/7/19), hvilket
afspejler hendestvemggedevseser?*.Papagenooverfor Tammo i begyndelsenaf forste akt:”
Sehen?Die stemflammendeKönigin sehen?Welcher Sterbliche karm sich riihmen, sie je
gesehenzu haten?WelchesMenschenAuge wiirde durch ihren schwarzdurchwebtenSchleier
blicken.” (I/2/15). Også på dette punkt ses vserketsdobbelfunktion. På vserketshistoriske
overflade er Nattens Dronning en fast bestanddeli den folkelige Zaubersttick-tradition, og
betegnerdet kvindehgt-driftsrmessige
element, som skal undertrykkesi civilisationsprocessen.
Men samtidig har Mozart og Schikaneder ubevidst installeret en pren portion arketypisk
modersymbolikomkringNattensDronning, hvis fascinationskraft på det mermesteer tid&@.
Den matriarkalskesymbolikskinner også igennem Sarastrosfrimureragtige prover, som
er en del af den patriarkalskeindvielse. Proverne ligger som for antydet i forlangelse af de
gamle mysteriekulte, som oprindeligt var matriarkalskez4.Det drejer sig om restelementer
fra denmatriarkalskemysterieverden,somindgår i Sarastrosindvielsesunivers.Det kvindelige
hos Sarastroviser ligeledes,at Sarastrosambivalentefomuftrige i hoj grad hviler på et mytisk
regressionslag
(deromsenere).Også her forbindes det historiske med det arketypiske (fomuft
og mysterium). Den matrirarkalskeregressionssymboliki Sarastrostempelverdenfigurerer
forst og fremmesti de hule- og hvselvingeagtige
rumz5 som fx de underjordiske ks&lre, hvor
NattensDromringog hendesfalge torsterefter hsevni slutningen af andenakt (II/12/45). Disse
lgDe.t ubevidste kvindelige er det, som udfm den mandlige selvforståelse er det affektfulde, “onde”. Sml.
Erich Neumann: “Archetypische Symbolik des Mauiarchalischen und Patriarchalischen in der “ZauberIlöte”.
Csampai, 1982. S. 231.
?bid.,

ss. 230-231.

‘tHer betegner det astrale noget negativt, idet hades astrale glans virka farlig. Se Kuckartz, 1984. S.
63.
22Moderfiawens farlige sida ses i hendes blzndende stjeme-, månestråle,. Ahnindeligvis h0rer den
kvindelige symbolik ti1jorden (huler, undejordiske gange, templer osv.), men det kvindelige kan også have relationer ti1 månen og det astrale. Sml. C.G. Jung/K. Kerenyi: Einfiihrung in dus Wesen der Mythologie. Amsterdam, Leipzig, 1941. S. 221.
%nl.

Kuckartz, 1984. Ss. 182-183

%mg/Kerenyi,

1941. S. 163.

“Disse merke mm er udtryk for den arketypiske matxiarkalske symbolik. Se. Jung, 1952. S. 358.
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morke mm er på det dybdepsykologogiskeplan symbolerpå den kvindelige livmoder, som
helten laxgtes efter for at opnå udodelighedz6.Indvielsesrummenei “Die Zauberflöte” er en
pendant ti1 huler, templer og kirker i meget forskellige kulturhistoriske religionsformer, som
ligeledesindeholder den matriarkalskelivmodersymbolik: “Die Kirche ist in einem gewissen
Sinneein Heroengrab (Katakomben!).Der Gläubige steigt in das Grab hinunter, um mit dem
Heros wieder aufzuerstehen.Dal3der der Kirche unterliegendeSinn der desMutterleibes ist,
kann kaum bezweifelt werden.“*’ Isax dette aspekt må ubevidst tiltale mange mennesker
verdenover, somer underlagt religioseritualer,hvor denforoven anforte regressioi? er givet.
Ligeledesskinnerdenmatriarkalskeindvielsessymbolik igennemTammosog Papagenos
ophold i denrn#rkeforgard (IV11/36).Det morke,kvindelige i forgården, som er indesluttet
af ruiner (hule-Aivmodersymbolikken)accentueresb1.a.af Papagenosog Taminos bind om
ojene, tomebuskene,som er knyttet ti1jorder? og den natlige stemning?
Nacht, der Donner rollt vom weitem. Das Tlteater verwandelt sich in einen lomen Vorhof des Tempels,
wo man Ruda von eingefallenen Säulen und Pyramiden sieht, nebst einigen Dombiischen. An beiden
Seiten stehenpraktikable hohe altägyptische Tiiren, welche mebr Seitengebäude vorstellen. (...) Tamino
und Papageno werden vom Sprecher und dem andan Priester hereingefiihrt, sie lösen ihnen die Säcke
ab; die Priester gehn dan” ab.)’

Livmodersymbolikken omkring indvielsesprocessenforeligger også i tavshedsproven,hvor
Tamino skal mode Paminai et morkt, huleagtigt kompleks af halvinger i Sarastros
26Det incesti0se genforeningsmotiv med livmoderen er et klassisk, arketypisk motiv, som bla. figurera
i kristendommen. Sml. Jung, 1952. Ss. 356-357.
“Jung, 1952. s. 358
**Ti1 regressionen h@rerintroversionen, dvs. den meditative tilstand, som også fereligger i de
himureragtige pr@verog som p%framagende vis sesi Ingmar Ber=-ns
filmiske tolkning af “Die Zaubafltöte”
%.G. Jung om trzeets/skovens symbolske relationer i Juung,1952. Ss. 181-182: “Der Lebensbaum
ist wohl zunächst ein fruchtragender Stammbaum, also eine Art Stammmutter. Zahlreiche Mythen belegen die
Abstammung des Menschen von Bäumen, vi& zeigen, wie die Heros im miitterlichen Baume eingeschlossen ist, SO
der Tote Adonis in der Myrthe nsw. Zahlreiche Gottheiten wurden als Bäume verehrt, daher der Kult der heiligen
Haine und Bäume. Es ist daher verständlich, dal3sich Attis unter einer Eiche entmannt, d.h. er tut es wegen der eder
in bezug auf die Mutter.”

30Det kan diskuteres om, hvorvidt de mange tordenskmld, som på overfladeniveauet er underholdningseffekter, er dybdepsykologiske symboler på livmoderlyde. C.G. Jung f@reren del af romantikkens poetiske stilmidler tilbage ti1 livmodemegressionen (trzeetssusen, vandets brusen, nattens lyde osv.). Sml. Jung, 1952. Ss. 7W
707.
3’Mozart/Schikaneder. Akt l/-2. S. 36
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pyramider:
Das Theater verwandelt sich in das Gewölbe von Pyramiden. Sarastro, Sprecher und einige Priester.
Zwei Priester @ageneine beleuchtete Pyrtide

auf den Schultern; jeder Priester hat eine transparente

pyramide, in der GröBe einer Lateme, in der Hand (...). Eine Stilie hemcht bei allen Priestem; Parnina
wird mit eben diesem Sack, welcher die Eingeweihte” bedeckt, hereingeführt, Sarastro löst die Ban&
am Sacke a”P2

H0jdepunkteti denmatriarkalskeregressionssymbolikomkring den frimureriske mysterieverdeni “Die Zauberflöte” er den egentlige indvielse i Sarastroslyxige ved slutningen af anden
akt, som baserespå den for omtalte mysteriekultiskevand- og ildpr@vea3.Pr@vestedetbestår
afto store bjerge, i hvis klippe? Paminaog Tammo konfronteres med elementemevand og
ild?
Das Theater venvandelt sich in zwei gros% Berge; in dem einen ist ein Wasserfall, worin man Sausen
und Brausen hört; der andre speit Feuer sus; jeder Berg hat ein durchbrochenes Gegitter, worin man
Fe”.erund Wassa sieht; da wo dasFe”ez brant, muss der Horizont hellrot sein, “nd wo Wasser iss liegt
schwarzer Nebel. Die Szenen sind Felsen, jede Szene schliesst sich mit einer Tiir (...)J6

Den matriarkalskeindvielsessymbolik3’i dennefase a.findvielsen understregesaf et vigtigt
symbolfor det ubavidste:vandet.Elementetdukker ikke kun op ild- og vandpr$wen,men også
i Monostatos henvisning til prasteskabets vievand i de underjordiske hzlvingegange i
Sarastrostempelanlacg:

32MMoz.art/Schiieder, 1995. Akt JU20/50-51. S. 36.
330gså dette eksempel viser, at det mandlige “nivers (animus) altid nmuner et aspekt af det kvindeligt
ubevidste (anima). Vandet, m#rket, bjergene og livmodersymbolikken i Samstros pr@verumer entydige matriarkalske symboler, mens ilden i pr@ve” er et dybdepsykologisk patdarkalsk symbol. Ilden indicerer den kommende
lysgivning, dvs. bevidsthedsskabelse.
3%jergenes brystfonnede facon accentuera det kvindelige.
35Denhemmelighedsfulde stanning accenhwes i cwergangenti1 den m@rkec-moll i de hamiskklzdtes
sang. Sml. Pahlen, 1991. s. 114.
36hlozart/Schikaneder, 1995. Akt II/18. Ss. 56-57.
37Dethuleatige i denne scene, som ubevidst fremprovokerer forestillingen om “taus, fremhleves af
d@rene,som aflåser, afgrznser sceneriet.
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MONOSTATOS.

Alles. Ich weiss segar, dass nicht nur dein, sondem auch deiner Mutter Leben

in meiner Hand steht. Ein einziges Watt sprech ich .zu Sarastro, und deine Mutter wird in diesem
Gewölbe, in eben dem Wasser, das die Eingeweihten reinigen ~011,wie man sagt, ersäuft. Au diesem
Gewölbe kommt sie nun nicht sicher mit heiler Haut, wenn ich es Will (..J.‘*

1 “Die Zauberflöte” symboliserervandet forst og fremmest det kvindelige. Ligesom det
bevidstefodesafdet ubevidstekommerlivet oprindeligfia vandet,ligesom nyt liv altid kommer
fra moderer?. Dette strerkematriarkalskesymbol indgår tit i den kirkelige ritus, i den gamle
mysterieverde#‘, i eventyr, myter etc. Det betegner livet og udodelighedenog har tit en
rensende,fomyende effekt:
Die Projektion der Muttetiago

auf das Wasser verleiht diesem eine Reihe von numinosen resp.

magischen Qualitäten, wie sie der Mutter eignen. Ein gutes Beispiel ist die Taufwassersymbolik der
Kirche. In den Träumen und Phantasien bedeutet Meer eder jedes grössere Gewässer das Unbewusste.
Der Mutteraspekt des Wassers koinzidiert insofem mit der Natur des Unbewussten, als letzteres (in
besonderem Ma!3e beim Manne) als die Mutter eder Maud

des Bewusstseins angesprochen werden

kan”. So hat das Unbewusste, wenn auf der Subjektstufe gedeutet, wie das Wasser miitterliche
Bedeutung?’

Også på dette plan udstråler vsxket en vedvarende dybdepsykologisk fascination på
generationerefter generationerafpublikum verden over. Vandet er et vitalt symbol, der som
mytisk elementindgåri mangekultursammenhaxge42.Men hvad horer mere ti1 det ubevidste,
mytiske i “Die Zauberflöte”?
Til det ubevidsteog denkvindeligesymbolikknyttesogsåmusikinstrumenteme.Det gmlder
isax for den magiskehmflejte. Trods flojtens falliske forn? er den placeret i den kvindelige,

38Mozart/Schikaneder, 1995. Akt II/lO. S. 44
39Dettearketypiske symbol står også tit for det optindelige. Vandet symboliserer tit fomyelsen ved
hjzelp afvandets rensende effekt. Sml. JungKerenyi, 1941. S. 208.
“1 den antikke mysterieverden fereligger vandas relation ti1 det kvindelige i ofring af fisk ti1 Hekate.
4’Jung, 1952. s. 368,
42Ibid., s. 366.
43Udoverf10jtens falliske form, accentueresdet sekundzre mandlige symbolindhold af flgjtens gyldne
farve:“Dies sendet unsre Fiirstin dir. (Gibt ihm eine goldene Flöte) (..,).” 0/8/20). Ligeledes indicerer det s0lvagtig.e.
ved Pspagenos klokkespil et sekunda-t mandligt symbolindhold: “Silberglöckchen, Zauberflöten sind zu eurem
(unserm) Schutz von nöten (...).” (YS/ZI).
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underjordiskeverdei?. Parninasfader har fremstillet den ud af en tusindårig egs rodder i en
fortryllende stund: “Es schnitt in einer Zaubersmndemein Vater sie aus tiefsten Grunde der
tausendjährigen Eiche aus (...).” (IU28/58)“5. Trteet, som flojten er fremstillet af, har
traditioneltprimasrt kvindeligt symbolindholdi denmytiskeregression*. 1 “Die Zauberflöte”
fremstårtrmetskvindelige relationer i den kendsgeming,at Paminablev bortrovet af Sarastro
f?a en skov af cypres~e?~,som var hendesyndlingsopholdsted.Den forste dame om Paminas
bortfarelse: ” Sie sass an einem schönenMaientage ganz allein in dem alles belebenden
Zypressenwäldchen,
welchesimmer ihr Lieblingsaufenthaltwar. Der Bösewicht schlich unbemerkt hinein.” (W18).
Trmets symbolik fremstår ligeledesi den erotisk farvede havescene i anden akt, hvor
Pamina sover i et lysthus, som er fremstillet af roser og blomster (lJ/7/40-41). 1 merheden
befinder sig et haveanlreg,som bestar af trmer, som er plantet i en hestesko.Det kvindelige
accentueresafmåneskinnet(det kvindeligesrelation ti1månen): “Das Theater verwandelt sich
in einem angenehmenGarten;Bäume, die nach Art einesHufeisensgesetztsin& in der Mitte
steht eine Laube von Blumen und Rosen, worin Paminaschläft. Der Mond beleuchtet ihr
Gesicht.Ganz vom steht eine Rasenbank.”(II/7/40-41). Det kvindeliges arketypiskerelation
i den mytiske regressionsbilleddannelseti1 trseer dukker ligeledes op i Monostatosomtale
af Pamina i begyndelsenaf anden akt, hvor hun betegnes som et lille trse: “Das junge
Bäumchen jagt der Sturm auf meine Seite. Nun, Mädchen! Ja, oder nein!” (IY10/44).
Symbolikken figurerer også i hendes mislykkkede flugt fra Sarastrosrige, hvor Psmina
provede at flygte ti1 en skov af palmer: “(...) indes lief Paminanach dem Kanal, und schiffte
von selbstin einerGandel demPalmwäldchenzu.” (J/9/22). Ti1 det underjordiske,ubevidste

%uckm,

1984. S. 184

45Selvom om Paminas far fremstillede den, indicerar fl@jtensplacering i den dybe jord og dens
ejerforhold ti1 Nattens Dronning, at den er en del af den mahiarkalske symbolik. If@lge Jung er der altid nog&
mandligt i det kvindelige og omvendt. Derfor kan flajten også have fallisk vzrdi.
%p@rgsmålet er, om symbolet har en biseksuel wrdi, da det både har mandlige og kvindelige
nuancer. Mest aplagt er det dog at tale om prirnzre og sekundzre vzrdiladninger, hvor de kvindelige symbolbestanddele dominerer omkring traymbolikken. Se Kuckartz, 1984. S. 184.
“Cypresser, som er en fast ingrediens på de mediterrane kirkegårde, er ligeledes et fotninsvist
underjordisk, matiarkaisk symbol. C.G. Jung om trzeetsl skovens symbolske relationer i Jung, 1952. S. 373:
“Die Libido driickt sich sus im Gleichnis von Sanne, Licht und Feuer, Sexualität, Ftuchtbarkeit und Wachshun. Auf
diese Weise kommt es, dass auch Göttinnen, wie wir gesehen haben, phallische Symbole besitzen, wo doch letztere
wesentlich männlicher Natur sind. Ein hauptsächlicher Grund hierfii liegt darin, dass, wie im Manne Weibliches, so
in der Frau Männliches verborgen ist. Die Weiblichkeit des Baumes, der die Göttin repräsentiert, ist vennischt tnit
phallischer Symbolik, wie zum Beispiel der Stammbaum zeigt, der ans dem Leibe Adams aufwächst.”
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horer det kvindeliges traditionelle symbolskerelationer ti1 det okkulte4’, som ligeledes
forekommer i “Die Zauberflöte” i form af Sarastrosudsagn:” (...) Das Weib dünkt sich gross
zu sein,hofft durch Blendwerkund Aberglauben dasVolk zu berticken, und unsem Tempelbau zu zerstören(...).“(Iu1134-35).
Som for antydetdomineresden matriarkalskesymbolik netop af moderfigurens tveseggede
vasen. Det okkulte fremstår netop som den farlige side af kvindetiguren. På den ene side er
hun den livs- og frugtbarhedsgivendekraft og knyttes ti1 den mysteriekultiskemoder-jordsymbolik, som fx eksisterede i den antikke Demeterkult@.Samtidig er hun den, som får
afgroden ti1 at gå ud og vmre eksponent for forgamgeligheden”. Denne arketypiske
dobbelrolle/symbolik(bipolaritet)afspejlersig grundlreggendei “Die Zauberflöte”51. På den
eneside fiemstår NattensDromiing somdenpositive,livgivendekraft, som af sorg over tabet
af datteren henvender sig ti1 Tammo i begyndelsenaf forste akt: “0 zittre nicht, mein lieber
Sohn! Du bist unschuldig, weise, fromm. Ein Jüngling, so wie du, vermag am besten, das
tiefbetriibte Mutterherz zu trösten. Zum Leiden bin ich erkoren, denn meine Tochter fehlet
mir (...).” (I/6/19). Men på den andenside bliver hun ti1 hsevngudindeni anden akt, da hun
opdager, at Tammo, som har skiftet side ti1 Sarastro,for alvor besegler tabet af datteren ti1
det mandlige univers. Den farlige side af dette janusansigtfremstår tydeligst i den kendte
hrevnarie52i anden akt, hvor hun enddaer villig ti1 at ofre sin egen datter for at tilintetgore
patriarkatet5?“Der Hölle Rachekocht in meinemHerzen,Tod und Verzweiflung flammet um
mich her! Fiihlt nicht durch dich Sarastro Todesschmerzen,so bist du meine Tochter
nimmermehr:verstassensei auf ewig, verlassensei auf ewig, zertrmnmert sei’n auf ewig alle
Bande der Natur (...).” (IYlU43).

48 C.G. Jung om det okkulte aspekt omlaing det kvindelige i Ju@ Kerenyi, 1941. S. 237: “Die Anima
ist eine bipolare Figur wie die iibergeordnete Persönlichkeit und ka”” daher bald positiv, bald negativ erscheinen,
bald alt, bald jung, bald Mutter, bald Hexe, bald Heilige, bald Hure. Neben dieser Ambivalenz hat die Anima
Beziehungen z” Geheimnissen, iiberhaupt ZUI Dunkelwelt, “nd ist damm auch oft religiös gefebt.”

49J”“gfKerenyi, 1941. S. 162.
‘@He”destztte forbindelse ti1 “at”x” gjorde hende ti1 gastand for kultisk dyrkelse, da man mente, at
hun var i besidelse af naturens hemmelige visdom. Se JungKerenyi, 1941. S. 163.
‘tDet mysteriekultiske fereligger i Sethosroman “g i en del hyllesyngespil som fx i Ka11Friedrich
Henslas “Das Sonnenfest der Brahminen” (1790). Se Kuckartz, 1984. S. 41.
52Mozaxtbmger tonarten, d-moll i allegro assaisom “dtrykker hendes vrede og farlige side.Sml
Pallen, 1991. s. 84.
5’Sml. Erich Newnann: “Archetypische Symbolik des Mabiarchalischen “nd Patriarchalischen in de:
“Zauberflöte”. Csampai, 1982. Ss. 235-236.
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2.2 Jomfrm-ovet og den matriarkalske og patriarkalske symbolik
Jomfrurovet, som er et klassisk, arketypisk regressionsmotiv,har derfor en stor indflydelse
på udformningenaf denmatriarkalskeog patriarkalske symbolik. Bortforelseshistorienbag det
folkeligG eventyragtige rummer et arketypisk motivlags4,som har befrugtet fantasien og
dermedkunsten55
gennemde sidstemangehundrede år. Udgangspositionenfor det kvindelige
i “Die Zauberflöte” er arketypisk. Nattens Dronning underlagt et centralt problem i den
kvindelige psykologi: datteren bortfort af det mandlige kon56.Pamina er blevet bortfort af
Sarastro(I/5/18), hvilket udloser moderens sorg57.1 den unge og uerfarne prins Tammo ser
hun en mulighedti1 at få datteren tilbage. Hendeskaxlighed ti1 datteren er oprigtig. Samtidig
er hendesvrede også oprigtig, når det sidste håb tilintetgores med Tammos og Paminas
indvielse i Sarastrosrige. Der kan ikke vzre tale om et brud mellem forste og anden akt.
Hendes forskellige reaktionsmonstreog den dertilhorende symbolik begrundes af hendes
kontraxe vzesen.
Men hvorfor bmgerhun såTamino,når dennetil syvendeog sidst også vi1 bortrove Pamina
fia hendetil et kommendeagteskab?Hendesvredegår ikke på, at datteren bliver gift. Dette
er en naturlig protes og affoder normalt sorg, men ikke livstruende vrede5*. Det mandlige
kon udfordrer i regressionen moderfigurens morke, ubevidste sider, når det patriarkalske
fremstårsomdet altdominerendeprincip, som i forste omgangikke indrommer et mm for det
kvindelige,dvs.et spillenrmfor det ubevidste,sanselige59.
Tammo fremstår derimod ikke som

%“Ckam,

1984. ss. 89.90.

55Motivet er b1.astzrkt reprzesentereti Wielands eventyrsamling “Dschinnistan”.
56Neutnann ser i det arketypiske bortfw&wmxiv
et af de st@steproblemer i tilnzamelsen af det
mandlige k@n ti1 det kvindelige: “Die Ausgangsposition: Königin der Nacht-Pamina entspricht der archetypischen
Konstellation, die in den Mythologien von Demeter und Kore und dem Raub der Kore sich als ein Centralproblem
der weiblichen Psychologie und damit der “Ma~archatspsychologie” iiber- haupt darstellt. Die enge Verbindung der
Tochter mit der Mutter bildet bis heute einen wesendichen Konflikt in der Entwicklung des Weiblichen, in der sich
die Zugehörigkeit der mauiarchalischen Welt des Vaters eder zur Welt der Begegnungen mit dem Geliebten
entscheidet” Erich Neumann: “Archetypische Symbolik des Mahiarchalischen und Patriarchalischen in der
“Zauberflöte”. I: Csampai, 1982. S. 231.
“1 forvejen fortratges det ubevidste mere og tnere i de civilisataiske bevidsthedsprocesser. Det
patriarkalske, bevidsthedsskabende vinder frem. Som reaktion på denne protes apleves den infantile, kompenserende regression, hvor bla som arketypisk billeddannelse opstår den onde modert&. Denne figur franstår ekstra
aggressivt, når det kvindelige for alvor tmes af den mandlige vaden (bom~velsesmotivet). Sml. Kuckartz,
1984. ss. 11-19.
58Sml. Kuckartz, 1984. S. 89.
59Sml. Erich Neumann: “Archetypische Symbolik des Matriarchalischen und Patriarchalischen in der
“Zaubetflöte”. Csampai, 1982. S. 238.
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en trussel mod det kvindelige. Han er i forste akt alt andet end en dragedrseberW,som
kompromislastunderkastersig det kvindeligekon. Nattens Dronning acceptererham som den
kommende svigerson,fordi han ikke er i besiddelseaf mandlige dyder som tapperhed,
udholdenhedog frygtleshed, som ikke rummer et mm for det sanselige,kvindelige6’. Hans
optrsedeni forste akt, hvor han af frygt for dragenbesvimer, er egentlig “kvindelig”:
TAMWO.

Zu Hilfe! Zu Hilfe! Somt bin ich verloren, der listigen Schlange ann Opfer erkoren.

Barmhazige Götta! Schon nahet sie sich! Ach rettet mich! Ach schiitzet mich! (Er fällt in Ohnmacht;
sogleich öffnet sich die Pforte des Tempels; drei verschleierte Damen kommen heraus,jede mit einem
silbemen Wutfspiess).62

Hansufarligekvindeligbedassocieresmedde tre damersbeskrivelseaf ham, hvor han omtales
medkvindeligeattributersomskon,yndig og krerlighedsfuld.De tre damer: “(...) du Jüngling,
schönund liebevoll,du trauter Jiingling,lebewobl, bi ich dich wieder seh (...).” (l11/12)63.Han
er ikke machoen,hviIketger barnufarlig for NattensDronning. Tammos sanselige,kvindelige
sider,kommer til syne,da hanfår overdragettrylJefl@jten
(I/8/20), som an også magter at spille
på@.LigesomTam30 fremstårsom den ufarlige “kvindelige” helt, er Papagenoi kraft af sin
barrnigheduskadelig for matriarkatet. Det sammegmlder for de tre drenge, som er uvoksne,
androgyneskikkelser,der skal ledsageTammo og Papagenoti1 Sarastrosrige (Y9/21).

%ragen/slangen er som f0r anf0rt tit og ofte symbol på det kvindelige, hvor dragedrzbafigwen
symboliserer den kompromislgee underkastelse af det kvindelige k#n. SmLKnckartz, 1984. S. 79.
6’Jnng/Kerenyi, 1941. Ss. 10X-112.
62Mozat/Schikaneder 1995. Akt I/l. S. 11.
63Detre damer optrzeder “amest majestetisk i as-dur. Deres h0jtidelige holdning forsvinda i det
pjeblik, hvor de namest erotisk betragter og vurderer han. Sml. Pahlen, 1991. S. 12.
hette barokke symbol, som går tilbage ti1 affektlzeren, har matxiarkalsk symbolindhold, som
“kommunikerer” med den patriarkalske symbolik bag om Samstros frimuretiske rige. Kommtmikationens fotmål er
at skabe en harmonisk forbindelse mellan det bevidste og det ubwidste.
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2.3 Regressionsforlfibet omkring solheltemyten
Taminovandringfra det morkekvinderigetil det oplyste manderigesvarerti1 det gammelkendte arketypiske vandringsmotiv” omkring solhelten, som b1.a. foreligger i jonasmyten,
kristusmyten, det frimureriske vandringsmotiv og den mysteriekultiske regression66.
Vandringens begyndelsespunkti “Die Zauberflöte” er Nattens Drontrings rige, dvs. det
kvindeligesymbolturivers.Stedetfor handlingen er et bjerglandskabmed enkelte trree? og
et rundt tempel (I/l/l 1)68.Landskabets runde former indicerer, at det kvindelige er på spil.
Hehen er Tammo, som er en prins fra @sten(javanisk = japansk,javanesisk),mensNattens
Dronningsrige sandsynligvisligger i vest, hvor solen går ned og morket hersker@.Mistanken
om tilstedevmrelsenaf det kvindelige udgangspunktfor rejsen forstserkedesved, at Nattens
Dronnings rige viser sig at va?reet natrige (I/2/14). 1 Nattens Dronnings rige befinder sig
ligeledes tre damer, som er Nattens Dronnings trofaste undersåtter(I/3/16).
1deresmorkefremtoningunderstotterde den morke, kvindelige symbolik. Deresdrab
på dragen viser, at de ligesom NattensDronning kan udvikle sig ti1 den farlige kvindetype. 1
modsattring ti1 Nattens Dronning er de eksponenterfor det erotiske, som dog unddrager sig
den besvimedehelts opmaxksomhed(I/2/12). Helten er endnu ikke moden ti1 et mode med
seksualiteten,som derfor må vente, indtil nattehavsturensprover er overståede. Derfor
forekominer derestilmermelseruden, at denbesvimedeTamino opdagerdem. De tre damers
erotiske profil fremgår tydeligt i deres vurdering af Tammo, efter at derestriumfsejr over
dragener en realitet:
ERSTE DAME (ihn betrachtend). Ein holder Jiingling sanft und schön.
ZWEITE DAME. So schö”, als ich noch nie gesehn.
DRlTlT DAME. Ja, ja, gewiss! Zum Malen schö”.
ALLE DREI. Wiird ich mein Hem der Liebe weihn, so miisst es dieser Jiingling sein. Lasst uns zu

65BådeMitras-, Ostis- og Demeterkulten og tidlig.% kulter arbejdede med ceremonielle vandringer fm
sn0rketi~lys.Sm.l. JunglKerenyi, 1941. S. 163.
66Jung, 1952. S. 17.5.
67Kuckartz, 1984. S. 155
@Ogsådet runde tempel må vae et kvindeligt symbol, namere betmgtet et mantrasymbol, som udover
at have kvindeligt indhold er helhedsskabende. Se Aniela Jaffe’: “Symboler i billedkunsten”. I: C.G. Jung:
Mennesker og dets symboler. Dansk overszttelse. K0benhavn. Madrid, 1995. Ss. 248.249.
69Solhelte.nsvandring svarer ti1 solens vandring. Helten fia de Ostlige egne vandrer den natlige rejse i det
m0rke vesten for at blive genf0dt som ny sol i Osten.
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unsrer Fiirstin eilen, ihr diese Nachricht zu erteilen. Vielleicht, dass dimer schöne Mann die vor’ge
Rnh ihr geben ka~n.?~

HeltenTammo bliver ledsagetaf tre vejvisendedrenge (I/9/21). Drengenesfunktion er
at hjselpe helten i at komme videre i regressionsforlobet.De er arketypiske figurer (det
guddommeligebarn), somtit dukker op, når der er behov for hjsalp. Det guddommelige barn
foreliggeri mangekulturkredse og kendesderfor af menneskermed vidt forskellig baggrund,
hvilket forklarer de tre drenges sympatiskerolle i “Die Zauberflöte”“. De eksistereri form af
de bibelskeenglefigurer, i den antikke Amorskikkelse,Jesusbarnetosv?* Som hermafroditter
rummerde bådedet kvindelige og mandligei sig”. De guddommeligebom viser også, at en
udvikling snarligt er foreståendeog er katalysatorfor denne:
Es ist daher nicht erstmnlich, dass die mythischen Heilbtinger so oft Kindagötter sind. Das entspricht
genau den Erfah.rungen der Psychologie des Einzelnen, welche zeigen, da!3 das Kind eine zukiinftige
Wandlnng der Persönlichkeit vorbereitet (...). Es ist daher ein die Gegensätze vereinigendes Symbol,
ein Mediator, d.h. Ganzmacher.”

1 “Die Zauberflöte” hjsalperdisse englebom med at få udviklingen i gang, idet de viser vej
for Tammosog Papagenosrejse,hvilket sa3tergang i det videre handlingforlob:

TAMWO. Doch schöne Damen, saget an.
PAPAGENO. Wo man die Burg wohl finden karm?
DtE DREI DAMEN.

Drei Knäblein, jung nnd schö”, hold und weise, umschweben euch auf eurer

Reise. Sie werden eure Fiihrer sein, folgt ihrem Rate gans allein.7s

Samtidig sorger de for at introducere den kommende patriarkalske indvielse

‘%ozartfSchikaneder,

ved at

1995. Akt IL S.11.

“De udgr den enkle, men harmoniskabende struktur i väzket, som glatta ud og danner en forbindelse
mellem det kvindelige og det mandlige.
72Jnng/Kerenyi, 1941. Ss. 71-72.
%id.,

s. 136.

%id.,

ss. X22-123.

75Mozart/Schikaneder, 1995. Akt I/5. S. 21.
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sensibiire heltentil Sarastrospattiarkalske univers: “Drei Knäblein hold und weise”( I/9/21)
og “Die Weisheitslehredieser Kriaben sei auf ewig mir ins Herz begraben.” (1/15/27)76.
Samtidig er disse hj=lperfigurers opgave at sorge for, at helten ikke lider skibbrud og
kommerafbanen.Såledesforhindrer de Pamina i at begå selvmord: “Selbstmordstrafet Gott
an dir!” (II/28/56). Ligeledes forhindrer de Papagenosparodiske selvmordsforsogved at
animerePapagenotil at bruge sit klokkespi17’for at få sin Papagena:“So lassedeine Glöckchen
klingen, dies wird dein Weibchen zu dir bringen.” (II/29/60).
Selvomde som Sarastros vise hjmlpere står for tilegnelsen af denpatriarkalskeverden,
er deresopgave at hja$e helten gennemalle regressionsprocessens
faser, som ggr, at de er
med fra start til slut.Derfor er det megetnaturligt, at de forst er i NattensDronnings tjeneste.
De hjselpermedtil at ovetvindedet forste konstruktive mode med det kvindelige, som hjselper
Tammo at blive indviet i det patriarkalskeunivers. At de er en slags“indslusningstjenere” i
denkommendeindvielse,ses tydeligt i slutningenaf forste akt, hvor de subtilt bekenderfarve,
idet de viser sig at vaxe Sarastroshjselpere.Da Tammo under ledsagelseaf de tre drenge
stoder på Sarastros frimureragtige tempelanlaeg,barer de Sarastros gyldne palmer” og
introducererden kommendepatriarkalskeindvielse:
Drei Knaben führen den Tamino herein, jeder hat einen silbemen Palmzweig in der Hand.
DIE DW

KNABEN. Zum Ziele fiihrt dich diese Bahn, doch nusst du, Jiingling! männlich siegen,

drum höre unsere Lehre an: sei sandhaft, duldsam und verschwiegen.79

Det meste trin i rejsen er overvindelsen af den frygtindgydende konfrontation med det
moderligeinfantilunivers. Indvielsen og den dermedfolgende moderlivsregressionindtr~der,
da Tammo, godt hjulpet af de tre drenge, vover sig ind i Sarastrostempelanhegi slutningen
afforste akt (I/15/27). Tammos indtrsedengemrem Sarastrostempelporte er startskuddetfor
nattehavsrejsens
langtrukne regressiveindvielsesprocedure.Ligesom i denbibelske myte om
Jonas’sophold i hvalfiskens mave, befinder Tammo sig nu i Sarastrosmorke ge-makker

‘%Jilledarien, som muligvis er en af de mest ber0tnte tyske tenorarier synges i es-dur, larghetto (2/4
takt). Orkestret imiterer hjertets banken, hvilket fremhzver Taminos sensitive sang. Sml. Pahlen, 1991. S. 24.
77Gudbarnets relation ti1 det musikalske, som dukker op i denne scene af “Die Zaubefflöte” fereligger
også i den antikke Herm&-w.
Sml. JungKerenyi, 1941. S. 88.
‘* Palmen symbolisera den frimwxiske kulturinnovation. En del af disse arketypiske gudebgm er
kulturbtingere, idet de relateres ti1 nyttige kulturfaktorer som fx ild, majs, hvede osv. Se JungKerenyi, 1941. S. 126,
1 “Die Zauberflöte” relateres gudebamet ti1 palmen, som er en pendant ti1 de frimureriske akaciekviste (mestersymbol).
79Mozart/Schikaneder. Akt I/l5. S. 27,
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for at overvinde det incestiese mode med moderfigurenso.Ligesom Jonass mode med
hvaltisken rummer dodsfaren, konfronteres Tammo og Pamina med doden i indvielsesritualets1 Faren for at do er merliggende,hvilket fremgår af Sarastrosudsagn om Tammos
optagelsei begyndelsenaf andenakt: “Lasst sie der Prtifung Friichte sehen. Doch sollten sie
zu Grabe gehen, so lohnt der Tugend ktihnen Lauf, nehmt sie in eurem Wohnsitz auf.”
(JYU35). Dedsfareni denneepisodeviser igen, at det mytiske er relateretti1 Sarastros knap
såpletfiie fomuftsrige,hvor magtelitensztter systemetsaspiranterpå spil. Hvordan fortztter
så den mytiske rejse i “Die Zauberflöte”?
Rejsen ti1 det ubevidste,infantile formsettermed, at Tamino og Papageno fares ind i
forgarden (IJ/2/ 36) hvisuhyggelige, natlige stemning indicerer at regressionenti1 det morke
og farlige moderunivers er be~~ndtg2.S&kene over Tammosog Paminashoveder morklEgger deres syn og forhindrer dem i at orientere sig i Sarastrosgemakker. Helten står
overfor sin afgorendesidsterejse i det morke, moderlige univers:
TAMINO. Eine schrecidiche Nacht! Papageno, bist du noch bei mir?
PAPAGENO. 1, freilich!
TAMINO. Wo denkst du, dass wir

unsbefinden?

PAPAGENO.Wo? Ja, wenn’s nicht tinster wäre, wollt’ ich dir schon sagen (...)!’

Den mytiskeregressioner forbundetmed en irrtroversion,en skuenind ti1 det ubevidste,
hvilket er betingelsenfor at irrtroversionen forer ti1 det infantil-moderligeunivers. Formålet
med den meditative tilstand er at rette libido mod det ubevidste,for derved at fremtvinge
irrtroversioner?. Den meditative tilstand skabes i “Die Zaubetflöte” af den pålagte tavs-

8oJung, 1952. Ss. 571-572
slJonasmyten indeholder ligesom den frimureragtige indvielse i “Die Zaubefflöte” den arketypiske
regression af libido. Ved regressionen i det ubwidste fremkalder libido ffirst barndomsbilleder i det personlige
ubevidste. Demzst aktiveres infantilbilleder (modexdragen) i det kollektive ubevidste. Disse billeder indeholder
bla incestangsten om at blive spist af moderen. C. G. Jung om Jonasmyten i Jung, 1952. S. 571: “Der sog.
Ödipuskomplex mit seiner Inzesttendenz verwandelt sich auf dieser Stufe in den Jona-Walfischkomplex, der vi&
Varianten hat, wie z. B. die Hexe, welche Kinder frisst, der Wolf, der Oger, der Drache etc. Die Inzestangst wandelt
sich in der Betichhmg, von der Mutter aufgefressen zu werden. Die regredierende Libido desexualisiert sich
anscheinend dadurch, dass sie alhnählich bis auf die varsexuelle, frithinfantile Stufen zuiickweicht.”

82Kuckartz, 1984. S. 80.
83MozarUSchikaneder, 1995. Akt Iv2. S.36.
%nl.

Jung, 1952. Ss. 570.572
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hedspligt (II/3/38) og det morklagte univers (nat og szkke over hovedeme).Mens Tammo
består tavshedsproven,som udover at fremskyndeintroversionen også rummer en mandlig
styrkeprove, fejler Papageno(II/5/ 38-40).
Nattehavsrejseni det moderlige turiversformsettermed en typisk arketypisk ingrediens:
fasten.For solheltenslysgivniugindtrsederen tilstand af bevidst spisevagring fra Tammosside
(fasten).Papageno:“(...) nicht eimnaleinen Tropfen Wasserbekommt man bei diesenLeuten,
viel weniger sonst was” (IU14/46). Dette er ligeledes et trrek i den arketypiske nattehavsvandring.Modet medmoderdrageni heltenslibidoregressionudloser spisevzgringen,som
er et led i denmeditativeintroversionog somer et led i incesttabuet (spisexagring i stedetfor
moderlig emseringss).Fastener forst og fremmest et led i den indre koncentration kort for
heltens konfrontation med det moderlige infantilunivers i regressionen. C.G Jung om dette
arketypiskefznomen:
Wenn aber die Regression nur anscheinend, in Wiiklichkeit aber eine zielgaichtete Intioversion der
Libido ist, dann wird jener endogarne Zusanmenhang, der sowieso dusch den Inzesttabu verboten ist,
vermieden und der Anspmch aufdas Ernährtwerden wird dusch absichtliches Faste”, wie in Hiawathas
Fall, ersetzt (...). Eiiamkeit und Fasten sind daher die seit alters bekannten Mittel, um jene Medidation,
welche den Zugang mm Unbewussten eröffnen soIl, zu unterstiitzen.86

Senere bliver bordet drekket for provekandidateme (II/l8/48). Mens Tammo modstår
Sarastroskulinariske fristelser, kan Papageno ikke modståtilbuddet (IIA9/ 50). Det viser
blot, at det naturligt- animalskei Papageno ikke kan tammes helts7.
Den sidstestation på nattehavsturener den symbolskeindtrmngeni livmoderen. Tammo
og Psmina fareshen ti1 de for omtalte bjerge (II/28/56-57). Det ene indeholder et vandfald**,
mens det andet kaster ild (lI/28/57). De bevzger sig ind i dissebjerge. De befinder sig ved
indgangentil den symbolske livmoder for at mode moderdragen,doden. Livmodersymbolik-

85S~1.hg,
9ung,

1952. S. 579.

1952. ss. 579-580

87Scenen kan også tolka derhen, at det falliske kan tmes af for megen driftskontro1 under introversionen.
Det modstrAe.r sig pr@wne, fordi de kan vae fysisk farlige. Igen betegna Papagenoprincippet overlevelsesprincippet, som sikxr det fysiske liv.
88Bemzvk vandets f@romtalte kvindelige symbolindhold. Samtidig står vandet for ud@delighed,
hvilket matcher med genf@dselmotivetbag nattehavsvandringen. Ligesom ved ild dreja det sig om et arketypisk
libidosymbol. Se Jung, 1952. S. 368.
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ken accentueresaf vandets brusen og ildets knitren (symbolskelivmoderlyde) (II/28/56).
Tammos lette påkhedningunderstotter forestillingen om det incestiosemode med modertiguren: “Taminoist leichtangezogen,ohneSandalen(...).” ( II/28/57). 1 begyndelsenaf ild- og
vandproven bliver Paminaog Tammo ledsagetaf to harniskkl~dte mrends9med lysene på
dereshjehne’?” Zwei schwarzgehamischteMänner ftihren Tammo herein. Auf ihren Helmen
bremrtFeuer(...).” (II/28/57) og ilden i bjergetmarkerer,at lysgivningen og heltensgenfedsel
snarligt er forestående”:
ERSTBR UND ZWElTER GEHARNISCHTBR MANN.

Der, welcher wandert diese Stmsse ~011

Beschwerden, wird rein durch Fetter, Wssser, Luft und Erden. Wenn
tibetiden

er des Todes Schrecken

ksnn, schwingt er sich ans der Brde hitnmelan! Erleuchtet wird er dann im Stande sein, sich

den Mystetien der Isis gsnz zn weihn?’

Ved hjzp af de magiske musikinstrumentervandrer helten og hans kvindelige modpart
gennem elementemevand og ild. Vandringen foregår i et lukket mm (II/28/57), hvilket
fremlxeverlivmodersymbolikken.
De voldsommevand- og ildlyde markerer, at stilheden og det
morke univers snart skal forlades ti1 fordel for den genfodte, lyse tilvaxelse, hvor de
patriarkalske magter hersker:
GEXARNiSCHTBR MANN. Ibr wandelt dnrch des Tones Macht froh dnrch

ERSTERUNDZWEITER

des Todes diistre Nacht. (Die Tiiren werden nach ihnen zngeschlagen; man sieht Tstnino und Psmina
wandem; man hört Feuergepmssel und Windsgeheul, msnchtnal auch den Ton dumpfen Donners, und
Wassergeräusch. Tsmino bläst seine Flöte. Sobsld sie votn Fetter hetsuskommen, nmattnen sie sich,
ttnd bleiben in der Mitte).g3

Den betinder sig på et meget kritisk starlie, da det
sidste’trin rummer faren for tilintetgorelsen. Det symbolskemode med doden er en psyko-

Endnu

er nattehavsrejsen

ikke overstået.

89Dcresmandlige ftemtoning, som beståt af harniskdragtetne og lyset på deres hjelme viser, at de som
mandligt indviede indicerer den snarligt kommende patriarkalske indvielse.
g°K”cksrtz, 1984. S. 228.
91Dehatskniskkhndtes sang bsseres på en forarbejdelse af Bachs Kantat?.nr. 2 “Ach Gott, vom
Himmel sieht dar&‘. Denne lutheranske koral brnges i “Die Zanberflöte” som led i den egyptisk-mysterieknltiskc
patriarkalske indvielse. Se Kurt Pshlen, 1991. S. 114.
92Mozart&hiksn~dfx,

1995. Akt III28 S. 57.

93MozattfSchikaneder, 1995. Akt IJI28. S. 58.
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logisk accentueringaf livets forgamgelighed.Men den er også et symbol på livets fortsatte
fomyede eksistens,når doden overvinde?. Også i denne del af vsxket slår Mozart og
Schikanederflere fluer med et smrek.Som spektakulzermaskinel underholdning kunne scenen
tryllebindedet falkelige teaterpublikumpå Freihaustheater,mens det mysteriekultiskeelement
måtte tiltale frimureme. Samtidig er scenen ubevidst montet på mennesketsuni-verselle
livsbetingelser: fodsel og dod, som alle menneskerpået eller andet plan må for-holde sig til.
Deri bestårligeledesvxkets vedvarendeaktuelle potentiale. Vi mermer os nu rejsensslutmål solificeringen.
Heltensnattehavsrejse
lakker nu mod enden.De livmoderagtige rum forlades gennemen
dar, som forer ti1 et oplyst tempel: “(...) man sieht sie hinuntersteigenund nach einiger Zeit
wieder heraufkommen,sogleichöffnet sicheineTiu, mansiehteinen Eingang in einem Tempel,
welcherhell beleuchtetist. Eiie feierlicheStille (...).” (II/28/58). Nattehavsrejsener slut, idet
helten efter modet med moderfiguren er blevet indviet i Sarastroslysrigep5.Natten er nu
overstået: “Die Strahlender Sonnevertreibendie Nacht, zemichten der Heuchler erschlichene
Nacht!” (W30/62).

94Kuckartz, 1984. S. 95.
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2.4 Initiationsaspektet i “Die Zauberflöte”
En gennemgangaf vzrkets regressionspotentiale viste, at det mysteriekultiske spillede en
stor rolle. 1 den mysteriekultiske dimension i verket eksisterer rester af eldgamle
initiationsritualer.Diise er i “Die Zauberflöte” mere sublimt, åndeligt udformetp6.Det drejer
sig om arketypiske rester af overgangsriter, som vi kender fra vor egen historie” og
stammefolkenesritualer? 1disse bryder drengeog piger med forzldrene for at blive optaget
sommedlemmeraf klaneneller stammen.” Bruddet såreri forste omgang forreldrene.Skaden
kompenseresved, at den unge i stedetbliver en del af gruppensliv. Gruppenbliver den nye
fora+ireerstatning.lw 1 ritualeme indgår elementer,som skal styrke jeget. Det drejer sig om
styrkeproveraf forskelligeslagsog pr@veri almindelighed, som stimuleter selvbe-herskelsen
(modprwer, smertepr0veretc.), som skalforeberededenungepå det kommendevoksneliv”‘.
Der er f@rstog fremmest tale om riter, som har det formål at overvinde det ubevidste’“, og
somskaltzxnrnealt det, somkunne forstyre den mandlige selvbeherskelse’03.
Deved menes
f#rst og fremmesten tummelse af seksualdriften.
Ritualeme er et elementi civilisationsprocessen,hvor libido undertrykkes i opbygning
af kultur. Også dette driftsundertrykkendeelement ses omkring det initiatotiske i “Die
Zauberflöte”‘@‘. Sidst i andenakt m#der Tamino Paminaunder tavshedsproven, hvor han

96Kuckartz, 1984. S. 94
“De gamle initiationsm@nstreer blevet flettet ind i det kirkelige ritualunivers, som fx ved gudstjenester
omkring fodsel, giftermål eller ved kirkelige handlinger ved d#d. Sml. Joseph L. Henderson: “Myten og det
moderne menneske”. I: C. G. Jung: Mennesket og dm symboler. Dansk overszttelse. Madrid, Kflbenhavn, 1995.
s. 131.
98Detdreja sig bla. om omskzrelsesritualer, som markera overgangen. Sml. JosephL. Hendenon:
“Myten og det moderne menneske”. I: Jung, 1995. S. 129.
‘%id., s. 129.
‘%id.,

s. 129.

“‘En “rite de passage” forekoromer fm et livsstadie ti1 det meste, enten det er fm tidlig barndom eller
senereperioder i menneskets liv som fx i den såkaldte “midtvejslaise”. Sml. Joseph L. Hendason: “Myten og det
moderne menneske”. Jung 1995. Ss. 130-131.
loZDerfcx arbejder disse optagelsesriter med den samme symbolik som den klassiske heltemyte og
dennes solifuxting, som det foregående aisnit har behandlet.
‘03Netop dette element i “Die Zauberflöte” må appellere ti1 mennesker vaden over, som ligeledes er
underlagt den dominerende mandlige initiationstitus. Det vi1 sige afrikanske omskreringsritualer, vestlige
konf~ationsceremonier osv.
‘%semplet

viser i hgj grad at kultur hej grad apbygges ved hjzlp afregression.
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bevarer tavsheden og undertrykker sine felelser for hende(II/23/52). Resultatet er, at han
er med ti1 at drive Pamina ti1 selvmordetsrand, fordi hun tror, at han ikke elsker hende
lamgere.Forst da de tre drengegriber ind og forhindrerselvmordet,får hun sandhedenat vide:
“Was er ftihlte Gegenliebe? Und verbarg mir SeineTriebe- wandte sein Gesicht von mir?
Warum spracher nicht mit mir? @/27/56).” 1“Die Zauberflöte” figurerer der dog kun rester
af initiatoriske stmkturer. Det gammelkendtemonster brydes for alvor ved, at beggekon
bliver indviet. Indvielsen, genfodslen baseresi vaxket langt hen ad vejen på Eldgamle,
“primitive” initiationsriter fra stammesamfundene.Men hvilke konsekvenserhar det for
civilisationsprocessen,når vejen ti1 det nye, oplyste og “autonome” menneskerealiseres
gemremgamle,“umodeme”og patriarkalskeinitiationsmyter? Svaret på dette sprorgsmålmå
ligge i en forståelseaf, hvordandet mytiskeforholder sig ti1 det civilisatoriske opdragelsesprojekt i “Die Zauberflöte”.

3. Forholdet mellem civilisation og regression i “Die Zauberflöte”
Det for omtalte regressionspotentialeomkring det frimureriske, det eventyrlige og folkeligtmodreformatoriske er det dybdepsykologiskefascinationsområde. Ti1 det regressive
potentiale i “Die Zauberflöte” horer også Papagenos dominerende infamilitet, som
gentremgangen
afklovnefigurenhar vist. Et afde psykologisketrzkplastre i “Die Zauberflöte”
er netop det infantiletimvers,som ikke bare appellerertil bom, men også ti1barnet i det voksne
menneske.Papagenospositive vildskab betegner det barnlige aspekt, som ikke kan tammes
i det voksneliv, og som altid vi1 forblive i den voksnebevidsthed. Ti1 det infantile horer som
for mevnt Sarastrosvilde dyr, som lokkes af Tammosflojte og vaxkets mange eventyrtrsek.
Men “Die Zauberflöte” rummer ogsåen hyldest ti1 barnet, som er eksponentfor den positive
fremtidige udvikling (derom senere). 1 “Die Zauberflöte” er det derfor tilladt at vserebarn
eller bevsegesig ind på introversivt, esoterisk drommeland for at blive tryllebundet af
menneskehedens
universielle billedsprog.
Men samtidig rummer “Die Zauberflöte” et stort potentiale af progression,fremskridt
og rationalisme,somer rodfaxtet i aplysningstidensprojekt og civilisationsprocessenomkring
Mozarts og Schikanederslevetid. Det markanteer, at progressionen er uloseligt forbundet
med den mytiske regression:
Die ethisch-tieimanrerische Chientierung in “der Zaubefflöte” ist konform mm Geist der Zeit, in der
Mozart lebte, humanistisch-fortschrittlich und in diesem Sinne modem. Trotzdem aber sind in der
mawetischen Allegorik ncch Reste echter archetypischer Symbolik lebendig, und dusch die emotion&
E&cifIenheit des Mozartschen Genieswerden gemdein “da Zauberflöte” Symbolschichten wiederbelebt,

130

welche urspriinglich der erst später abstrakt gewordenen Allegork

zugnmde gelegen hatten, die

aber im Laufe des Rationalisierungsprozesses bereits mehr eder weniger verlorengegangen waxn.‘”

De er to sider af den sammecivilisationsprotes i “Die Zauberflöte”. Processenhviler faktisk
på et regressionsgrundlag,
somskal medtzenkesi en beskrivelseaf processen.Gennemgangen
af regressionspotentialeti “Die Zauberflöte” har netop vist at Sarastrosfomuftsrige baseres
på det mysteriekultiskeregressionsgrundlag.
Det er derfor meget symptomatisk,at indvielsens
slutpunkt,lysgivningen,indeholderregressionens
billedsprog,men samtidig relateres indvielsen
til de nye progressivt-frimureriskemaksimer:“Heil euch Geweihten! lhr drangetdurch Nacht!
Dank seidir, Osiris,Dank seidir Isis, gebracht! Es sieget die Stärke und krönet mm Lohn die
Schönheit

und Weisheit

mit ewiger Kron!”

(IU30/62).

Progressionog regressioner to sider af den sammem0nt’06. Progressionensforbundethedmedregressionenskinner fx eksempliisk igennemSarastrostre drenge.De er arketypiske
figurer, memsamtidiger de også eksponenterfor den nye tid, rationalismenog selvkontrolinstansemei denvestligeverdenscivilisationsprotes.De tre drengeoverfor Tamino: “Zum Ziele
führt dich die Bahn, doch musstdu, Jiingling! männlich siegen,drum höre unsereLehre an: sei
standhaft, duldsam,und verschwiegen!” (I/15/27). Det sammegzlder for Sarastrofiguren.
Sarastroer bådeeksponentfor det regressivt-esoteriske,men samtidig betegnerhan historisk
virkelighed”‘:
SARASTRO (...) Geriihrt iiberdieEinheit eura Herzen, dankt Srastro euch im Namen der Menscbheit.
Mag imma das Vonnteil seinen Tadel iiber uns Eingeweihte suslassen! Weisheit und Vernunft
zexstiickt es gleich dem Spinnengewebe (...).‘O*

Det er dettecivilisatoxiskeaflxzngighedsforhold mellem det rationelle og det irationelle, som
er et fikspunkt i “Zauberflöte” og central struktur bag det folkelige og det elitekulturelle
potentiale (se afsnittet om det frimureriske i teksten). Det som vindes i den civilisatoriske
selvkontrol kompenseres i det eventyrligt- frimureragtige eller barnligt-infantile. Netop afhzengighedsforholdet
mellemregressionen og selvkontrolmekanismemei civilisationsprocessen er forbleffende underbelyst i Elias’s teoriapparat. Elias nazxner i sidebemaxkninger

‘osNeumann i Csampai, 1982. S. 228.
‘06Påstandenbekftes

også ved det markant h@jeantal frimurere blandt aplysningstidens talsm=nd.

‘wCsampai, 1982. Ss. 12-13.
‘08Mozart/Schikaneder, 1995. Akt IlIl. S. 34.
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regressionens
kompenserende
funktion uden at kornmeeksplicitind på afhsmgighedsforholdet
ti1 selvkontrolmekanismemei civilisationsprocessen:
Später, wenn die Fliessbänder, die dusch das Dasein des Einzelnen laufen, Itiger und differenzierter
werden, lemt das Individtum, sich gleichmässiger zu behemchen (,..). Das Leben wird in gewissem
Sinne gefahdoser, aber auch affekt- eder lustloser, mindestax, was die unmittelbare Äusserung des
Lustverkagens angeht; und man sch& sich fiir das, was im Alltag fehlt, im Traum, in Biichem und
Bildern einen Frsatz: so beginnt der Adel auf dem Wege der Verhöflichung Ritterromane zu lesen, so
sieht der Biirger Gewalttat und Liebesleidenschaft im Film.lw

Men udover at regressionener vmvet sammen med det rationelle, så er det rationelle i “Die
Zaubefflöte” udbyggetti1 en utopi om, at den menneskeligenatur kan indgå i en harmonisk
enhedmed denmermeskelige
kultur, hvilket betyder, at publikum oplever, at de mermeskelige
drifter i princippetkan indordnes idet memreskelige
samfunduden for alvor at lide skibbrud.
Papageno,som i hoj grad reprmsenterer“naturen”, driften: “(...) Ich verlang auch im Grunde
gar keineWeisheit.Ich bm ein Naturmensch,der sich mit Schlaf, Speiseund Trank begnügt.”
(lY3/37), indgår med Papagena som forenet par i Sarastrosrige, dog uden at vrereindviet,
dvs. vaxe en del af magtapparatet(II/29/60-61). Indenfor det sarastroskerige vil det for
Papagenoog Papagenatilsyneladende vsxe muligt at udfolde den menneskeligenatur: “(...)
unsrerLiebe Kinder schenken,so liebe Kinderlein!” (II/29/60). Ligeledeslykkes det det hoje
par at indordnederesindre natur i Sarastropatriarkalskekultursamfund med en forening som
par og indvieti Sarastrosmagtelite: ‘lTriumph,Triumph, du edles Paar! Be-sieget hast du die
Gefabr!Der IsisWeiheist nun dein! Kommt! Tretet in den Tempel em!” (II/28/58). Også her
tilpasses tilsyneladende den menneskeligenatur den menneskeligekultur. Utopien får dog
store skrammer,når man hurtigt får oje på de ting, som holdes udenfor kulturen, og som i hoj
grad er med ti1 at definere den: Papagenoog Monostatos (derom senere).
Faktum er, at “Die Zauberflöte” bestar af en broget biotop af vilde og tmmmedelivsformer, somalle har en eksistensberettigelse.
Det er netop denne mangfoldighedaf regres-sive
og rationelle elementer, som også nnnmer opskrifen for succesenbag “Die Zauberflöte”.
Selvom vserket har begge dele brsekkeroperaenikke over og mister sin helstobthed, fordi
harmoniseringen,
utopien opretholdes.Mozart og Schikanedertillader publikum at iden-tificere
sig med vaxkets infantile univers, de tillader publikum også at forglemme sig i den mytiske
regressionsfarvetigefrimureriske og eventyragtigedremmeverden,men samtidig opretbolder
de tilsyneladendeutopien om en harmoniseringaf netop disse aspekteri den menneskelige

“‘Elias. 1997. Bd. 2. Ss. 340-341.
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kultur. 1 “Die Zauberflöte” er det tilladt at vaxe Hanswurst, klovn og spirituel og samtidig
blive voksenog “civiliseret”. Opskriften for operaenssucces gemmersig netop bag vaxkets
brogede sammensuriumaf arketypisk resistenskraft, infantilt pjat og dybt alvorlige,
rationelle tematiseringer:
Das Libretto der “Zauberflöte” kontaminiert die verschiedensten Quellen, ohm Einstimmigkeit
herzustellen. Objektiv

aber erscheint in dem Textbuch der Zauberflöte der Konflikt zwischen

Mahiarchat und Pahiarchat, von lunaran und solarem Wesen. Das erklärt die Resistenzkmft des vom
aXdugen Geschmack als schlecht diffamierten Textes. Er bewegt sich auf der Cirenzscheide von
Banslität und abgriindigem Tiefsinn (...).“’

Dette ikke helt entydigeforhold mellem den menneskeligenatur og kultur er karakteristiskfor
“Die Zauberflöte”. Successen
er, at Schikanderog Mozart ikke Izgger sig fast på en entydig
strategi.Den absolut“gode slutning”,som denjungianske tolkning arbejderudfra, findes ikke,
når man nzrlazser librettoen. Det regressiveindgår ikke i en harmonisk enhed med det
progressive.Forsoningenmellemkultur og natur forbliver en illusion i “Die Zauberflöte”, b1.a.
fordi det regressive(Papageno) holdes udenfor forsoningsprojektet.
Statt Vereinigung, Ausgleich, Harmonie afolgt hier die Spaltung der Menschheit. Und jede soziale
Gruppe erhält in diesem “modemen” Finale ihren eigenen “standesgemässen” (=klassenspezifischen)
Schluss (...). Die unverbliimt gewaltverherrlichende Schlussentenz dieser Oper gibt nur zu ehrlichdie Moral aller Despoten wieder. Bei einer solchen Veranstaltung hat Papageno wabrlich nichts mehr
zu suchen.“’

1 Mozarts ovrige opeaer er billedet mere klart. 1 ” Don Giovanni” lider den menneskelige
natur en grum skzbne, fordi den ikke kan indordne sig under kulturenskrav på afsavn”‘. Den
forforeriske Don Giovanni oplever helvedetskvaler, fordi hans voldsomme,forforeriske
driftsliv ikke kan indordnesunder kulturensherskendekonventionerin. 1 “Die Hochzeit des
Figaro” må grevenopgive at bortrove Susarmafia Figaro, fordi den-neer lovet vsekti1 Figaro.

“%‘heodor W. Adorno: Ästhetische Theorie. Frankfurt a. M. 1973. S. 400.
“‘Csampai, 1982. S. 39.
“‘Her ses ligeledes civilisationsprocessen omkring borgerligg@relsen,hvor borgerskabets “zrligh&
og krav på afsagn udfra den borgerlige %?lvopfattelse modstilles af aistokratiets l@n og tfljleslgshed. Sd. Elias,
1993. Ss. 126.127.
“3W.A. Mozart: Don Giovanni. Reclam. Stuttgart, 1988. S. 78.
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Naturen skal også i dette tilfsAde tilpasseskulturen, dvs. civilisationsprocessenskrav om
selvbeherskerskelse”4.
Falger man Mozarts og Schikanedersbeskrivelse af aplysningstidens
projekt i “Die Zauberflöte”tegnerkunstnemeet mere afklaret, realistisk billede af de fordele
og ulemper som er forbundet med mennesketi det nye, borgerlige samfund. De har på
realistisk vis beskrevetde sår, som civilisationsprocessenhar givet mennesketi kerlvandetaf
aplysningstidensprojekt. Processen bygger ikke kun på et samspil med det regressive,men
processensundertrykkelseaf natur er af dialektisk beskaffenhed”‘.
Ogsådette områdeer underbelyst i Ehas’s beskrivelseaf civilisationens udvikhng i den
vestligeverden.Eliasfokuserer i ganskekorte vendinger på mulige ulemper ved driftundertrykkelsen i form af neuroserog psykiske forstyrrelseru6, men fokuserer ikke på driftundertrykkelsensdialektiske karakteru7. For ham er civilisationsprocesseni den vestlige verden i
det lange lob forbundet med en “indpakning” og neutraliseringaf animalskeimpulser: “Die
Schwankungenim Verhalten und in den Affektäusserungenverschwinden nicht, aber sie
mässigensich’t’a. Naturens farlighed forringes ifolge Elias som resultat af den tiltagende
kompleksitet i civilisationsprocessen:
Der arbeitsteilige Apparat wird so empfindlich und kompliziert, Störungen an jeder Stelle der
fliessenden Bänder, die dusch ibn bingehen, bedrohen so sebr das Ganze, dass die leitenden, die
verfiigendenSchichten im Dmck der eigenen Ausscheidungskämpfe zu imma grösserer Riicksicht auf
die breiten Massenschichten genötigt sind.“’

En gennemgangaf “Die Zaubefflöte” vi1 i det folgende demonstrere,hvorledescivilisationsprocessen omkring det nye borgerlige menneske netop i hoj grad er forbundet med
socialpsykologiske omkostninger. Disse er hoj grad udlost af, at Mozart og Schikaneder
vazlger det gamle, mytisk-regressive patriarkat med sit abnorme krav på afsavn, dvs.
drifhmdertrykkelsentil at reahsere det moderne, humanitaere,borgerlige samfund.Når det
mytiske blot fremstår som fantasi, religion eller kunst kan det have en sund indflydelse på
.
driftshusholdningen
r crvthsationsprocessen,
hvor det opfanger og neutralisererdrift. Men når
%

A Mozart: Die Hochzeit des Figaro. Reclatn. Stuttgq

“&nlpai,

1995. Ss. 90-92.

1982. s. 12.

“%lias, 1997. Bd. 2. Ss. 341-343.
“‘AdomYHorkheimer,

1988. S. 17.

‘t8Elias, 1997. Bd.1. S. 335
“‘Elias, 1997. Bd. 2. S. 351.
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patriarkalskestrukturer fra disse mytiske fantasierbliver ti1 politik, dvs. ti1 en autoritazr,
driftsfomaqtende styreform, bliver det mytiske netop ti1 en farefor det modernemenneske.
Den undertrykte drift degenerer ti1 barbari. Det mytiske har såledesen ambivalentfunktion
i civilisationsprocessenpå Mozarts og Schikanederstid. “Die Zauberflöte” rummer begge
funktioner,hvor isax mytens destruktive tendenserrykker i fokus. Denne tendensdukker op,
når eventyrets struktur brydes efter forste akt, hvor det civilisatoriske omkring indvielseni
Sarastrosfomuftsrige for alvor kommer ind i billedet. Der er her, det endimensionale eventyrgmndlag forlades:
Genauan der Stelle, wenn Tamino die Grenzen des heiligen Tempelbeztiks iiberschreitet, also das neue
unbekannte Land der Eingeweibten betritt, verlassen Mozart und Schiieder

die eingleisig-naive (bis

mm Schluss eindimensional durchgehaltene) Gut-Böse-Moral der Märchenvorlage(n) und geben dem
Geschehen eine realistische Wendung.“”

4. Civilisationsprocessens dialektik i “Die Zauberflöte”
Det forudgåendejungiansk-inspireredeafsnit skulle vise lseseren,hvor driften tog hen ti1 i
opbygningenafcivihsation. 1 det folgende vi1 heseren opleve det, som ikke opfangesaf den
for den beskrevnemytiske og infantile regression.Når Mozart og Schikanederlader det
regressivefå såmegenpladsi operaenog når de sommodpol opstilleren utopi om forsoningen
afden menneskeligenatur med den menneskeligekultur, som dervedbliver ti1 ideologi, er de
ikke euforiskeog blindt optimistiskeomkring det nye menneskei aplysningstidensprojekt. De
lader projektet stå som den vej, udviklingen nodvendigvisgår, men samtidig skitsererde på
subtilvis de modsseminger,
som opståri fomuftsriget, og tegner derved et nuanceret,virkelighedsnaertbillede. Csampaiskyder derfor i den rigtige retning, når han postulerer:
Im Unterschied zu den meisten iberer“fortscbrittlich” denkenden Zeitgenossen verfallen sie dem neuen
Reich der Vemunft gegeniiber nicht in idealisierte Euphorie,

in blinde Votfreude, sondem sie

tmterscheidenmit bestiinend klarem Vorausblick und feinstem Gespiir zwischen dem “schönen Schein”
tmd der erscbreckenden Wiiklicbkeit dessen, was sich da ankiindigt. Dahei interessieren sie sich nicht
so selu fUr den tatsächlichen Anblick der kiinftigen Welt, sondem vielmehr für ibr wiederspriichliches
Wesen, ihr Menschenbild, die geistigen, seelischen und emotionalen Grundlagen des “neuen”
Menschen und auch all das, was dafiir bezablt werden ~uss.~~’

‘“Csampai, 1982. Ss. 21-22.
‘zlCsampai, 1982. S. 40.
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Csampaiglemmer dog tilsyneladende,at meget kan reddes,neutraliseresaf det mytiske, som
han ikke inddrager i betragtningenom “det nye menneske”og “den nye tid”. Mozarts og
Schikanedersaestetikorienterersig i hoj gradved virkeligheden, ved de historiske konditioner.
1 “Die Zauberflöte” viser de hele mennesketi al dets mangfoldighed, som inkhrderer dets
tanker, felelser, utopier og forhåbningern2. Ti1 menneskethorer også det regressive,som
Csampaiundgårat fokuserenaermerepå. Han arbejderudfra “det flerdiien-sionale menneske”,
men indarbejder ikke det mytiske som vital ekstradimension. Men hvordan hrenger det
civilisationskritiske sammenmed Mozarts operaer?
Isreri Mozarts operaer udfoldedemennesket sig ikke kun indviduelt, men ogsåhistorisk
meden tiltagendesocialkritisktendens.Man kan tydeligt se dennetendensi Mozarts operaer
efter 1786, uden at tendensen dog er rodfzstet i et konkret politisk engagementn’. Den
f@revolutionaxe optimisme, som sesi “Figaro”, aflosesaf en tiltagendepessimismei “Don
Giovanni”, hvor han udtrykker en stigende resignation overfor realiseringen af det ny
menneskebiede.Men ogsåoperaen“Cosi fan Tutte” rummer i sin kritik af den aristokratiske
overtladiskhedet brud. 11791 venderhan sig mere og mere ti1 det jazvnefolk i skuffelse over
det oplystearistokrati,somhanellersproduceredekunst til.‘” Som overbevist frimurer bryder
Mozart dog ikke med en tro om, at aplysningstidensprojekt er den eneste farbare vej
fremover. Mozart og Schikanederser dog bort fra en idealiseringaf udviklingen. De beskriver det psykologiske,regressivegrundlag som civisationsprocessenomkring oplysningstidens projekt hviler på, men samtidig viser de også de socialpsykologiskemodsztninger og
ulemper, som falger med.
Modsaetningeme,
processens“sår” er forst og fremmest betinget af, at processen bygger
på elementerfra denpatriarkalskeinitiationsmyte,som gennemgangenaf det mytiske har vist.
Fremfor at realisere det nye menneskebilledeefter moderne livsformer, som hviler på et
fundament af selvstyrelse,bruger Mozart og Schikaneder som menneskeraf derestid det
gamle,simple,seksualitetsfommgtende
mytiske patriarkat, som baserespå autoritax magt og
fremmedstyrelse,
somden styreform,der skal virkeliggore aplysningstidensprojekt. Resultatet
er, at mytens kompensatoriskewerdi forsvinder ti1 fordel for mytensdrifttmdertrykkende
funktion, hvor dendrift, somundertrykkes,dialektisk vendertilbage i form af socialpsykologiske ulemper. Mozart og Schikandervmlger denne frimureriske vej. Samtidig vises også
strategiensulemper.Resultatet er, at mytens kompensatoriskevaxdi forsvinder ti1 fordel for
‘**Csampai, 1982. S. 11.
‘%omt
aktiv nogen eder.

var ikke interesseret i politiske eller filosofiske diskussioner. Ligesom han ikke var politisk

‘%sampai,

1982. S. 11
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mytens driftundertrykkende funktion, hvor den drift, som undertrykkes, dialektisk vender
tilbage i form af socialpsykologiskeulemper.

4.1 Sarastro og fornuftriget
Modssetningeme,
dialektikken,opstårsom et resultat af patriarkatetsubetingedeherredomme.
Lysrigets overordnede placering i forhold ti1 det kvindelige nattige fremstår tydeligt i
beskrivelsenaf den syvfoldige solkreds,som er vserketsvigtigste trylleredskab,da dens ejer
herskerover dag og nat. Den er bestemtti1 Sarastrosrige af Paminasafdodefar, som stod de
indviedemer.Sarastrobzrer densomsymbolpå fomuftrigetsaltdominerendemagt på sit bryst,
han er derfor den retmzssige ejer og forvalter af riget:
PAMINA. Mein Vater
KÖNIGN

übergab freiwillig den siebenfachen Sonnenlcreis den Eingeweihten; diesen mächtigen

Sonnenkreis trägt Samstro auf seiner Bmst. Als ich ihn bered&,

so sprach er mit gefaltener Stime:

“Weib! Meine 1eQte Stundeist da, alle SchäQe,so ich allein besass,sind dein und deiner Tochter.” “Der
allesverzehrende

Sonnenkreis,” fiel ich ibm hastig in die Rede, ‘3% den Geweihten bestimmt”,

antwortete er (...)“, Deine PIlicht ist, dich und deine Tochter der Fiibmng weiser Männer zu
iiberlassen.12s

Fra Mozarts og Schikanedesside er aplysningstidens projekt givet på forhand det projekt,
som tier vejenfor fremtiden. Kortene er bestemtpå forhånd og kunstnemeudtrykker deres
sympatimedprojektetsnye idealeromkringmenneskasrlighed,
broderskabog fomuftsdyrkelse,
som i sardeles grad dukker op i Sarastros legendariskehalarie, der både musikalskog
indholdsnxesssigter en hyldesttil disseidealer(lJ/12/45-46)‘26.
Men samtidig viser kunstneme,
at der i paradisetfindes mangeslanger. Lysrigets skyggesiderkommer med i beskrivelseni
“Die Zauberfkote”.Dette realistiskebiiede af civilisationsprocessenskonsekvenser fokuserer
isax på magtmennesketSarastroog dennesmodssetningsfyldtefomuftsrige. Ved sin forste
prassentationi slutningen af forste akt viser Sarastro sig trasten lige så brutal og
umenneskeligsom omtalt af NattensDrottning. Han svarerlangt hen ad vejen ti1 det dystre
billede, som Nattens Dronning har givet af ham. Hans przgtige optrmden i sin triumfvogn,

lZsMozart/Schikaneder, 1995. Akt IJfS. S. 42,
lz60gså musikalsk går Mozart på kompromis med den falkelige syngespilsgenre, idet musikstycket er
en sihutionssang i to ensart& strofer. Melodien er vzrdig og er suget i e-dur (larghetto), som ikke sztter
sp@rgsmålstegnved sangenshyldest af de frimurenske idealer. Sml. Pahlen, 1991. S. 88.
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somtrsekkesaf de solarelover, minder mere om en optrredenaf en enevoldshersker,fremfor
en overprsesti et fomuftsrige.‘” Og lseserenfar en forsmag på den kynisme og brutalitet, som
fornuftriget også indeholder. Overfor Paminademonstrererhan resolut sin magt, ved uden
grund at straffe Monostatos som på Sarastrosegen befaling prevede at forhindre Paminas
flugtforseg.Monostatosfår i en mermestkynisk dialog med Sarastroden drakoniske straf på
“kun” 77 slag under fodsåleme’z8!:
SARASTRO. (...) He! Gebt dem Ehrenmann sogleichMONOSTATOSSchon deine Gnade macht mich reich!
SARASTRO. Nur siebenundsiebzig Sohlenstreich.
MONOSTATOS. Ach, Herr, den Lohn verhofft ich nicht.
SARASTRO. Nicht Dank! Es ist ja meine Pflicht!‘z9

Senereforklarer hanoverfor sit przsteskab bortfarelsen med, at han måtte bortrove hendefra
moderen, fordi gudemehavde bestemt Paminati1 Tamino: “Pamina, das sanfte,tugendhafte
Mädchen,habendie Gotter demholdenJtingling bestimmt; dies ist der Grundstein, warum ich
sieder stohen Mutter entriss”(IW34). Denneforklaring virker dog saxdelesutrowerdig, når
hanmermestseksueltformrået,nsegterhendeat få friheden tilbage, efter at hendesflugtforsog
fejlede i slutningen af andenakt:
SARASTRO. St& auf, erheine dich, o Liebe; denn ohne erst in dich zu dringen, weiss ich von deinem
Herzen mehr, du liebest einen andem sebr. Zur Liebe kann ich dich nicht zwingen, doch geb ich di die
Freiheit nicht.‘?O

Sarastrosforsmåedeseksualitetog den dertil knyttede aggressionoverfor Monostatos afspejler den negative dialektik, som opstår, når seksualiteten rigorost undertrykkes i
fomuftsrigetscivilisationsprojektr3r. Den uretfserdigestraf er forst og fremmest en reaktion på
det brutale affektforbud, som Monostatos blev pålagt af Sarastros driftsundertrykkende

tz7Csampai, 1982. S. 12.
“‘Ibid.,

s. 13.

‘B MozatiBchikaneder, 1995. Akt J/19. S. 32.
13%ozart/Schikaneder, 1995. Akt I/lS.S. 31.
‘%ksualaggressionen opstår, når seksualundertrykkelsen ikke kan kompenseres i dagdr@mne, kunst,
eventyr og andre former for regressioner osv.
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przsteskabog som negerenikke kunne overholde. Overfor dette formulerer Csamapaimeget
rammende:
Ungerechtes Bestien von Untergebenenist aber nicht nur von jeher ein probates Mittel aller Despoten
gwesen, um sich Respekt zu verschaffen, ist hier auch eine Reaktion auf das verbotene Fiihlen des
untzxkiickten Mohren, der nämlich kw zuvor das rigide absolute Liebesverbot einmal misachtete, das
die vemiinftelnde, den Affekt verachtende, im Grunde aber regressiv weiberfeindliche Priesterkaste
nicht nur sich selbst, sondem auch ihren versklavten Untergebenen auferlegt hat. Bereits hier zeigen
sich die seelischen Wunden, die die Aufklämng ihren Anhängem gegeben hat. Die “Dialektik der
Aufklämng” macht sich bemerkbar.‘32

Men igen forbiser Csampai, at det mytisk-spirituelle også glatter ud, kompenserer overfor
systemets agressivitet. Undertrykkelsen af de sanseligesider i mennesket fremgår hos
Sarastrosprsesteskab,
der somfor naxnt hemståroverdreventkvindefjendsk,hvilket symptomatisk fremgårafden andenprsestsog talerenskommentar ti1 Papagenoog Tammo, da disse
skal absolveretavshedsproven:“Bewahret euch vor WeiberRicken,dies ist desBundes erste
Ptlicht;manchweiserMann liesssichberiicken,er fehlteund versahsich’s nicht. Verlassensah
er sich am Ende, (...) Tod und Verzweiflung war sein Lohn.“(IY5/38). Arrogancen og
patriarkatets selvforståelsesom det dominerendebevidsthedsprincip,foreligger tydeligt i
Sarastrosudsagnom NattensDronning: “Und ein stolzesWeib. Ein Mann muB eure Herzen
leiten, denn ohne ihn pflegt jedes Weib aus ihrem Wirkungskreis zu schreiten.”(I/19/32).
1vserket sesdette seksualitetsundertrykkende
aspektligeledes i Sarastrorigetsudprzgede
antifeminisme:“Ein Wetb tut wenig,plaudertviel.” (I/15/28). Denne udprsegedekvindefjendskhed kunne tolkessomet forsegpå at tematisere,om kvinder bor optagesi frimurerordenen
Men det antikvindelige afspejler i lige så hoj grad det nye menneskes for-ogede
seksualundertrykkelsei civilisationsprocessenomkring aplysningstiden.Fomuftriget og dets
seksualundertrykkelse har sin pris, og det er den, som Mozart og Schikanederviser i “Die
Zauberflöte”. En sammenkoblingaf aplysningstidens
maksimerog seksualitetsundertykkelsen
i form af en udprsegetkvindefjendskhed er typisk for det Sarastroskeunivers:
SARASTRO.

(...) Geniha iiber die Einigkeit eurer Herzen, dankt Sarastro euch im Namen der

Menschheit. Mag immer das Voruteil

seinen Tadel über uns Eingeweihte suslassen! Weisheit und

Venunft zerstiickt es gleich dem Spinnengewebe (...). Das Weib diinkt sich gross zu sein; hofft durch

‘32Csampai, 1982. Ss. 12-13.
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Blendwerkund Aberglattben das Valk z” benicken, und ““seren festen Tempelbau z” zerstören (...).‘=

Som omkostning for denneundertrykkelseviser sig igen tilbagevendende,dialektisk,‘34
d@dsforagtenoverfor magtsystemetsundersåtterog aspiranter.Som magtpolitiker kalkulerer
Sarastro med sine kommendeundersåttersliv. Prmsteskabetforventer, at Tammo setter sit
liv på spil for at indgå i fomuftriget:
SPRECHER. Bist du bereit, es mit deinem Leben N erkämpfen?
TAMINO. Ja!
SPRECHER. Auch wenn Tod dein Los wäre?
TAMWO. Ja!“’

Denne dodsforagt overfor sineundersåtterer endnu mere synlig i Sarastroskyniske udsagn
omkring Tammosog Papagenosproveforlob i begyndelsenaf andenakt, hvor risikoen for at
do under proveforlobet ansesfor givet:
CHOR. Stärkt mit Geduld sie in Gefahr.
SARASTRO. Lasst sie der Priifung Friichte sehen. Doch sollten sie zu Grabe gehen, so lohnt der
Tugend kiihnen Lauf, nehmt sie in euren Wohnsitz auf.‘36

Fornuftriget arbejder således med “dodsofre” som mulig konsekvens for systemets
opretholdelse. Men fornuftriget går ogsåud fra, at dets medlemmer er villige ti1 at do for
systemet,som afspejlersig i Tammosacceptaf rigets brutale spilleregler:
SPRECHER. Bist du ber&, es mit deinem Leben zu erkämpfen?
TAMNO.

Ja!

SPRECHER. Auch wenn Tod dein Los wäre?
TAMINO. Ja!13’

‘33MozartlSchikaneder, 1995. Akt Iyl. Ss.34-35
%år affektundertrykkelsen ikke har et konkret indhold og kun skal bevare det beståendesilår den
tilbage i form afagression. Se Adomo/Horkheimer, 1988. Ss. 80-81.
‘35MozatVSchikaneder, 1995. Akt &‘3. S. 36
‘%id.,

aktII/l. S 35.

‘37Mozart/Schikaneder, 1995. AktIv3. S. 36
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Civilisationens pris er hej: systemet dneber om nodvendig dets medlemmer og systemet
forventer, at dets medlemmer lader sig drssbe! Den natur, som blindt undertrykkes i
civilisationsprocessen,
slår tilbage med fortiget kraft. Kulturens voldsommeundertrykkelseaf
natur forer ti1 en foreget athsmgighedaf naturtvangen: “Jeder Versuch, den Naturzwang zu
brechen,indemNatur gebrochenwird, gerätum so tiefer in den Naturzwang hinein. So ist die
Bahn der europäischenZivilisationverlaufen”‘38.
Oplysningtidensdialektik i “Die Zaubetflöte”
figurerer tydeligst omkring Monostatosfigurenog slaveholderiet.

4.2 Monostatos og slaveriet
Når man fokuserer på fomuftsrigets hierarkiske samfund vi1 et blik på de lavest stående
individer afslore tigets omkostninger. Monostatos er det omme punkt i alle borgerlige
tolkningeraf ‘Die Zauberflöte”.Det er svsertat se, hvorfor Sarastrobehandler Monostatos og
slavemesomusleundersåtter.Og selvom mangik ud fia at Monostatoser et afsporet individ,
som ikke kan styre sit begrer,så er han stadigvsek et produkt af Sarastrosfomuftsrigen9.
Undertrykkelsenaf natur, somer lysrigetsforudssetninglader dialektisk regredere ti1 barbari:
Die Maxhen

hatten immer zu wählen mixhen

ihrer Untenwfung

unter Natur Oder der Natur unter

das Selbst. Mit der Ausbreitung der Waren8esellschaft wird der dunkle Horizont des Mythos von der
Same da Mkulierenden Vemunft auf8ehellt, unter deren eisigen Strahlen die Saat der neuen Barbarei
heranreift.‘”

Monostatos er et produkt af det borgerlige herskabsrigeog Sarastro svarer i store trzk til
oplysningstidesnnye herskertype,som på den ene side proklamerer de nye idealer omkring
menneskerettighedeme,
fomuften og den borgerlige parlamentarisme,mens han på den anden
side fremstårsom koldblodig magtpolitiker Han er borgerlig demokrat og slaveholderi en
og sammeperson:
Sarastroist das höchstrezdistischeAbbild des modemen, auf@lärten, biirgerlichen Machtpolitikers der
nachrevolutionä~en Epoche, eines George Washington meinetwegen, der im Norden der Vereinigten
Staten die Menschenrechteproklamiert, im Süden aber gleichzeitig 216 Sklaven sein eigen nennt- und

‘38Adorno/Horkheimer, 1988. S. 19.
%ampai,

1982. s. 14.

‘%orkheimer/Adomo,

1988. S. 38.

141

daran nichts Unmoralisches finden kantxl”

Sporgsmåleter om Sarastro og hans prazteskab var endnu mere brutalt, hvis ikke de
havde deresregressivespiritualitet? Csampaimangler igen at komme ind på det regressives
mulighed for at kompensere og uskadeliggere. Skal man tro på den af Mozart og
Schikaneder opstillede utopi om en forsoning af kulturen og naturen under rammen af
aplysningstidensprojekt, må man også se på det, som ikke er en del af kulturen, på det, som
udstedes. Monostatos er det område, som saettersporgsmålstegnved prsesteskabetsog
Sarastros indvielsessamfund:“Er ist der reale Priifstein fiir die Glaubwürdigkeit, fiir die
Menschlichkeitder Priestermoral.“‘42
Som slave af systemethar han ikke enjordisk chancefor
at blive indviet, og dermed synker hans chancer for at få sig en kone. Det er derfor ikke
markeligt, at hanbliver forelsketi Pamina,som han skal bevogte. Mozarts sympati med dette
offer for “systemet” udtrykkes bedst i måneskinsarien,som giver et positivt billede’ af
figuren:
MONOSTATOS.

Alles ftihlt der Liebe Freuden, schnäbelt, tändelt, herzet, küsst, und sol1 ich die

Liebe meiden, weil ein Schwarzer hässlich ist! Ist mir denn kein Herz gegeben, bin ich nicht vm
Fleisch und Blut? Imma ohne Weibchen leben wäre wahrlich Höllenglut. Drun so Will ich, weil
ich lebe, schnäbeln, kiissen, zärtlich sein! Lieber guter Mond, vergebe, eine Weisse nahm mich
ein! (...).‘”

Schikanederog Mozart udtrykker deres sympati overfor den udstodte Monostatos ved
at lade Papagenofordomsfrit bekendemed henblik på Monostatos: “Es gibt ja schwarze
Vögel auf der Welt, warum denn nicht auch schwarze Menschen” (I/14/24) eller lader
Pagagenoog Monostatos i slsegtskabmed hinandenstammede sammeord ved deres forste
modemedhitranden:“Hu--Das ist-derTeufel sicherhch(...).” (Yl U23). Det positive slsegtskab
fremstår bla i, at hanligesomslaveme,er modtagelig for musikkensfortryllende affektkraft,
da han og slavemeszttes ud af spil gennemPapagenosmagiskeklokkespil: “Das klingt so
herrlich, das klinget so schön! Larala, larala. Nie hab ich so etwas gehört und gesehn.”

‘%sampai,

1982. Ss. 32-33

‘%ampai,

1982. S. 14

‘43Ariens hurtige tempo (allegro, 2/4) betona Monostatos’s fortvivelse. At Mozart og Schikander har
givet Monostatos en lang arier beviser, at figuren blot er ubetydelig og afsporet. Se Pahlen, 1991. S. 7X.
‘%ozxt/Schikaneder.

Akt 2/7. S. 41,
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(1/17/30),mens przsteskabetforbliver upåtiket af dettesymbol på affektemespositive kraft.
Da Monostatos som “underdog”af systemeti h#j grad er underkastet systemetsmoralforestillinger, er det ikke tilladt ham at få tilfredsstillet sine mermeskeligebehov. Som resultat af
dennne systemimmanenteseksualitetsfomzgtelse forekommer det derfor naturligt, at hans
begax bliver til farligt begsx, som truer personlighedensintegritet. Monostatos efter at han
finder Paminasovendei en rosenlund:
MONOSTATOS. Ha, da tid ich ja die spröde Schöne! Und um so einer getingen Fflanze wegen wollte
man meine Fussohlen beh%m.mem?(...) Bei allen Sterne”! Das Mädchen wird noch um meinen
Verstand mich bringa. Das Feuer, das in mir glitmnt, wird mich “och verzehren (...). 14’

Og hvemkan egentlig undre sig over, at han som produkt af dette affektforbud degenererer
ti1 perfid afpresningfor at få sit begseropfyldt:
MONOSTATOS. Warum zitterst du? Vor meiner Hanfarbe, eder var dem ausgedachtenMord?
PAMINA. (...) Du weisst also?
MONOSTATOS.

Alles. Ich weiss segar, dass nicht nur dein, sondem auch deiner Mutter Leben in

meiner Hand steht.Ein einziges Wort sprech ich zu Sarastzo,und deine Mutter wird in diesem Gewölbe,
in eben dem Wasser, das die Eingeweihten reinigen ~011,wie man sagt, ersäuft. Au diesem Gewölbe
kommt sie nun sicher nicht mebr mit heiler Haut, wenn ich es Will. Du hast nur einen Weg, dich und
deine Mutter zu retten.
PAMlNA. Das wäre?
MONOSTATOS. Mich zu lieben.‘”

Og manmå hellerikke undresig over, at han som sidstekonsekvensvenderryggen ti1 systemet
og går over ti1 Nattens Dronnings rige for at få Pamina:
MONOSTATOS. Doch Fiirstin! Halte Wort! ErfillIe! Dein Kind muss meine Gattin sein!
KÖNIGIN DER NACHT. Ich halte Wort! Es ist mein Wille, mein Kind sol1deine Gattin sein!‘”

‘45Mozat/Schikaneder, 1995. Akt IIt7. S. 41
‘%fozart/Schikaneder,

199S.Akt II!lO. S. 44.

‘47Mozart/Schikaneder, 1995. Akt II/30. S. 61.

143

Vasrstgår det ud over slaveme.De er ikke kun underlagtfomuftrigets direktiver, men sandelig
også negerens luner. Som bunden i hierarkiet frister de en ussel og forbiset tilvaxelse, langt
vankfra przsteskabetssolsider.Monostatoser som den m@rkeside i Sarastroslyxige en sand
plageånd overfor sine undersåtter, som ensker ham det vaxste, da han tilsyneladendeikke
kunne forhindre Paminasflugt. Som mulig straf overfor sine pligtforwmmelser spar de ham
systemets brutale straffe ved lovovertrædelser:hsengning og spidning:
ERSTER SKLAVE. Pst, Pst!
ZWEITER SKLAVE. Was sol1 dem das Lathen? Unser Peiniger, der alles belauschende Mohr, wird
morgen sicherlich gehangen eder gespiesst.Pm&.!

Ha, ha,ha!14

1kraft afsit magtmonopolover slavemehar den forsmåedeMonostatosligeledesmuligheden
for at misbruge slaveme ti1 sit begax overfor Pamina, da han ti1 syvende og sidst kunne
forhindre hendesflugtforsgg fra Sarastrosrige:
MONOSTATOS. He, Sklaven!
ERSTER SKLAVE. Monostatos’ Stinne!
MONOSTATOS. He, Sklaven! Schafft Fesseln herbei!
DIE DREI SKLAVEN.Fesseln?
ERSTER SKLAVE (Yäu’itnu Seitentiire). Doch nicht fti Parnina? 0 iix Götter! Da seht, Briider, das
Mädchen ist gefangen.
ZWEITER UND DRITIER SKLAVE. Pamina? Schrecklicher Anblick!
ERSTER SKLAVE. Seht, wie der unbarmherzige Teufel sie bei ibren arten Händchen fast. Das halt
ich nicht sus (...).‘”

Den efterfølgendescene viser i al klarhed endnu en gangde synlige skavankeri solriget,
dvs. demonstrerer prisen for det nye menneskei det borgerlige magtsamfund. Monostatos
udnyttersin magt over slavemetil at were alene med den fastbundnePaminai første akt. Igen
bliver slavemekastebold for Monostatos’ voldtzgtsfors@g,som er et resultat af systemets
seksualfoma?gtelse:
MONOSTATOS.

He, Sklaven! Legt ibr Fessln an; mein Hass sol1 dich vaderben! (Sie legen ihr

Fesseln an).

“*MozartlSchikmeder.

Akt I/P. Ss. 22-23.

‘49Mozatt&hikaneder.

Akt J/lO. S. 23.
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PAMWA.

0 last mich lieber staben, weil nichts, Barbar, dich riihren kam. (Sinkt in Ohnmacht

auf ein Sofa).
MONOSTATOS. Nun fort! Last mich bei ihr allein (...).lso

lkke kun Monostatosog slaveme,men sandeligogsåPaminaog Papagenoer et langt stykke
hen ad vejen ofre for Sarastroriget”‘.

4.3 Selvmordsforsogene
Som Taminosudvalgte er det ikke tilladt Paminaat tale med sin udkåme f@r slutningen
af anden akt. Sarastros doppelmoralske forhold ti1 hende, przsteskabets antifeminisme,
moderensafpresningsforsfig og Tammospåtvungne taleforbud nedbryder hendeså meget,
at hurr i slutningenaf andenakt befinder sig på selvmordetsrand. Det er isax taleforbudet,
som er et instrumenti Sarastrosdriftundertrykkendekultturige, som f@rerti1 misforståelsen.
Kun ved hjrelp af de tre drengebliver hun reddet, da dissemed sikkerhedkan konstatere, at
Tamino stadigwekelsker Pamina:
DIE DREI KNABEN. Mädchen! Willst du mit uns gehn?
PAMINA. Ja, des Jammas Mas ist vall! Falscher Jiingling, lebe wohl! Sieh, Pamina stirbt dusch dich!
Dias

Eisen töte mich! (...)

DlEDRU[KNABEN.

Ha, Ungliickliche! Haltein! Sollte dies dein Jiingling sehen, wiirde er fiir Gram

vergehen, denn er liebet dich allein.
PAMINA (erholt sich). Was?Er fdhlte Gegenliebe? Und verbarg mir SeineTriebe, wandte sein Gesicht
von mir ? Watum sprach er nicht mit tni~?‘~’

Papageno rammesaf s-e
skzbne. Efter at Paminafor alvor er blevet ti1 en af de prominentes udkåme (II/21/5), er det ikke tilladt for Papagenoat tale med den kommende
repraxntant for magteliten. Han er blevet gjort ti1 en slags infantil systemkonformspidsbdrgerm, som må n0jes med folkets glseder.Da han i simningenaf andenakt hverkenkan
kommaikontakt medPsminaellerenpige afegen standbqynder også dennerobustefolkelige

‘%ozart/Schikaneder,
‘%ampai,

1995. Akt Ull. S. 23

1982. Ss. 26-21,

ts2Mozart/Schikaneder,1995. Akt IY28. S. 56.
%ampai,

1982. S. 26.
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reprzsentant at krakelere og mermer sig et selvmordsforsog,som overspilles af figurens
muntre komik . Papagenotror, at han ikke får sin Papagena,fordi han plaprede los under
fornuftrigets proveforlob. Bag om komikken fomemmer man dog Sarastrosystemets
virkning og konsekvenser. Igen udloser systemets driftsundertykkende proveinstanser
katastrofen:
PAF’AGENO (pfeii?).Papagena!Papagena!Papagena!Weibchen!Täubchen! Meine Schöne! Vergebens!
Ach! Sie ist verloren! Ich bin zum Ungliick schon geboren. Ich plauderte, und das var schlecht, und
drum geschiehtes ti

schonrecht! (...)Diesen Baum da Will ich zieren, mir an ihm den Hals zuschniiren,

weil das Leben mir missfàlt; gute Nacht, du schwarze Welt! Weil du böse an mir handel% mir kein
schönes

Kind zubandelst (...).“”

4.4 Nattens Dronning
Som modpol ti1 Sarastrorigetfremstår Nattens Dronnings rige. 1 modsztning ti1 Sarastroer
hun fodt ti1 at vaxe hersker over riget, mens Sarastrosmagt hviler på, at han fik den fra
Nattens Drottnings mand. Hendes rige virker mere mermeskeligt,varmt og venligere end
Sarastroriget.Mens Sarastroskultturige horer hjemmebag tykke, “civiliserede” tempelmure,
er hendes rige mere forbundet med naturen, som afspejler,at hendesrige forst og fremmest
reprzsenterer den menneskeligenatur: “Das Theater ist eine felsige Gegend,hie und da mit
Bäumen übenvachsen;auf beiden Seiten sind gangbareBerge, nebst einem runden Tempel”
(IWll).
Hele forste akt foregår udendors i Guds ensommenatur, mens anden akt i vid
udstrzkning foregår i Sarastrostommede og lukkede tempelunivers.Og Nattens Dronnings
forhold ti1 sine undersåtter,de tre damer og Papageno, er langt mere humant end i Sarastros
kyniske strafregimente. Efter endt arbejde, hvor de tre damer redder Tammo, er det dem
tilladt at vrere menneskermed personlige holdninger’55. Og i modssemingti1 fomuftriget
straffesikke undersåttemes
begzrligbed.Nattens Dronnings tre frivole damer må frit bekende
sig ti1 dereslyster overfor Tammo:
ERSTE DAME (ihn betrachtend). Ein holder Jiingling sanft und schön
ZWEITE DAME. So schön, als ich noch nie gesehn.
DRlTIE DAME. Ja,ja gewiss. Zum Malen schö*.

‘%ozarrlSc.hikaneder,
‘%ampai,

1995. Akt II/29. S. 59

1982. s. 17.
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ALLE DREI. Wiird ich mein Herz der Liebe weihn, so miisst es dieser Jiingling sein (...).156

Intet i hendesrige indicererdenbrutalitet,somforefindesi fomuftsriget. Kun Papagenostraffes
for sinebarnlige l@gnemed en klaplås om munden(I/8/18). Der findes ikke slaveri hendes
rige, jubelkor eller prover, somkan vrerelivsfarlige. Desudenrummer natriget heller ikke forrredereog seksualforbrydere
(Monostatos). Forst og fremmest behandlerhun sine undersåtter
langt mere humant end Sarastro.Papagenokan frit bedrive tuskhandelog lider ingen okonomisknod, ligesomintet indicerer,at Papagenosmoder, som ogsåhar vaeretundersåti Nattens
Dronnings rige, har lidt overlast.
Når Nattens Dronning bliver ti1 en haxngudinde i anden akt er det, fordi perspektivet
forandres.Det er Sarastrosystemets
normer,som brugessom det dominerendeperspektiv, og
somforer ti1 en devaluering af hendesstatus:
Da jetzt auf einmal Sarastros Recht, Moral und Ideologie als normative Bemgssysteme des Handelns
und des Denkens der Menschen verbindlich gelten, gerät die Königin ohne ihr Zutun plötzlich in die
Position des Unrechts. Und da alle anderen Beteiligten, ausser Papageno, die neue frauenfeindliche
Moral der “weisen Männer” nicht nur annehmen, sondem auch verinnerlichen, wird die Königin der
Nacht, da auch Text nnd Musik scheinbar nichts dagegen einznwenden haben, plötzlich vom ganzen
Stiick fallengelassen und in die Illegalität gestossen.‘s7

NattensDrontting stårfor naturen,driften,det elementsom skal beherskesog undertykkes
i civilisationsprocessenog som ikke må udfolde sig i Sarastrosfomuftsrige og som ikke kan
kompenseres gemremdet mytiske. Men ligesomMonostatosafspejler hun undertrykkelsens
dialektiskekarakter,idet naturenslårom til blind aggression,som truer livets eksistens,hvilket
tydeligt fremgår af hcevnarien:“Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (...) Hört
Rachegötter,hört! DerMutter Schwur.” (B/9/43). Hendesaggressionog farlige vsesener forst
og fremmestet resultat af, at fomuftrigets maksimerlegitimerer og forsvarer det bestående
uden at sEtte sporgsmåkstegnved dette: “Tritt er (der Gedanke) willentlich aus seinem
kritischen ElementherausalsblossesMittel in denDiensteinesBestehenden,so treibt er wider
Willen dazu, das Positive, das er sich erwählte, in ein Negatives, Zerstörerisches zu
verwandeln.“‘s* Også i dette tilfsAde tematiseresnoget historisk med noget regressivt

‘56NlozatUSchikaneder, 1995. Akt Yl. S. 11
t57Csantpai, 1982. S. 21.
‘58Adorno/Horkheimer, 1988. S. 4.
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almengyldigt.NattensDronning er både eksponentfor den klassiske,arketypiskemoderfigur,
somer ikkedt regressionsbilled- og farveunivers,men samtidig reprsesentererhun i hoj grad
de socialpsykologiskekonsekvenser omkring oplysningtidensprojekt. At “Die Zauberflöte”
handler om dette projekt, fremgår tydeligt af vaxkets herskabsrelationer.

5.5 Det nye herskabsforhold
En indikator for det mere nuancerede,kritiske billede af aplysningstidens projekt, afspejles
ogsåaf denforandredeherre-slave-dialektiki vaxket. Med Don Giovannis d#d og Leporellos
bemzerkningom, at han går på vzrtshus for at finde sig en ny herre, ophaxes dialektikken
mellemherreog knqgt i Mozarts operaer’59.Som herreog tjenerpasser Papagenoog Tamino
ikke mere ti1 hitranden.De er for forskellige ti1 at forholdet virker trovaxdigt. Papageno,der
som infantil livsnyder og spasmagerer bangefor Sarastroslysrige, felger kun på befahng af
NattensDronning,dvs. nodtvnngent, med Tamino uden at have den mindste respektfor sin
herre:
PAPAGENO. Nun, ihr schönen Frauenzimmer. Darf ich? So empfehl ich mich?
DREI DAMEN.

Dich empfehlen kannst du imma, doch bestimmt die Fiirstin dich, mit dem Primen

ohne Venveilen nach Sarastros Burg zu eilen.
PAPAGENO. Nein, dafiir bedank ich mich. Von euch selbsten hörte ich, dass er wie ein Tigertier.
Sicher lies ohne alle Gnaden mich Sarastro rupfen, braten, setzte mich den Hunden for.
DIE DREI DAMEN. Dich schiitzt der Pnnz, tmu ihm allein, dafiür solist du sein Diener sein.
PAPAGENO (fiir sich). Dass der F’rinz ti

beim Teufel ~3%. Mein Leben ist mir lieb. Am Ende

schleichf bei meiner Ehx, er von mir wie ein Dieb.Iw

Og det eneste,somkan mobiiere Papagenoti1 en opretboldelseaf det betsendteherre-knsegtforhold, er den af praxteskabet lovede Papagena. Kun udsigten ti1 en Papagena,som svarer
ti1 en lysttilfredsstillelse fra Papagenossideog ikke den for modte loyalitet overfor Tammo
får Papagenoti1 narcissistisk at fortssettei tjenerrollen:
ZWEITER PRIESTER. Wenn nun aber Samstro di ein Mädchen aufbewabrt hätte, das an Farbe und
Kleidung dir ganz gleich wäre?
PAPAGENO. Mir gleich! 1st sie jung?

159Cmnpai, 1982. S. 24.
?‘vlozaNSchikaneder,

1995. Akt J/9. Ss. 20-21
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ZSVEITER PRIESTER. Jung und schön!
PAPAGENO. Und heisst?
ZWEITER PRIESTER. Papagena! (...)
ZWEITER PRlESTER. Sehen kannst du sie, aber bis zur verlaufenen Zeit kein Wort mit ihr sprechen;
wird dein Geist so viel Standhaftigkeit besitzen, deine Zunge in Schranken zu halten?
PAPAGENO. 0 ja!16’

Der er intet sombinderherrenog knzgten sammeni “Die Zauberflöte”, hverken moralsk,
psykologisk eller ideologisk. Naturen (Papageno)har svzertved at bhve en del af kulturen
(Tamino),somhalvndst~dtdel afkulturen forholderhan sig skeptisk og udforståendeoverfor
det nye menneskebillede,
som bygger på magt og dannelse.“* Dissekommunikationsvanskeligheder afspejlersig ikke mindst i de f@rstedialoger mellem Tammo og Papageno:
TAMINO. Sag ti,

du lustiger Freund, wer du seist?

PAPAGENO. Wer ich bi? Dumme Frqe! (...) Ein Mensch, wie du. Wenn ich dich mm fr%@, wer du
bist?
TAMINO. So wiirde ich dir anhvorten, dass ich sus fiirstlichem Gebliite bin.
PAPAGENO. Das ist mir zu hoch. Musst deutlicher erklären, wenn ich dich verstehen s011!‘~~

Kendsgemingen,at Papagenoog ikke Taminosyngeren kzrlighedssangmed Pamina sprznger
den hidtil kendte rollefordeling. Den fomdgående dialog f#r sangen mellem Pamina og
Papageno fjemer Papagenofra undersåttensposition og ger ham på revolutionsx vis til
ligemand med herskeme:
PAPAGENO. Ich ein böser Geist? Wo denkt Ihr hin, Fräuleinbild! Ich bin der beste Geist von der Welt.
PAMINA. Doch nein; das Bild hier iiberzeugt mich, dass ich nicht getäuscht bin; es kommt von den
Händen meiner zärtlichsten Mutter.
PAGENO. Schön’s Fränleinbild, wenn dir wieder ein so böser Verdacht aufsteigen sol16 dass ich dich
betriigen wollte, so denke nur fleissig an die Liebe, und jeder böse Argwohn wird schwinden.
PAMINA: Freund, vergib! Vergib! Wenn ich dich beleidigte. Du hast ein geftihlvolles Herz, das sehe

‘6’MozartlSchikaneder, 1995. AktlII3.
‘%ampai,

Ss. 37-38.

1982. S. 24.

‘6%fozartlSchikaneder, 1995. Akt I/2. S. 13.
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ich in jedem deiner Ziige.‘M

1 de fomdgående operaer var forholdet mellem herre og tjener intakt, harmonisk, selvom det var konfliktfyldt. Et godt eksempel på denne konfliktrige, men intakte relation
foreliggeri Don Giovanni,hvor herrentil sidstrivesned i helvedet,og hvor tjeneren Leporello
til trods for Don Giovannis tyranni er bangefor herrensliv, som han felger ti1 den bitre ende:
GEISTERSTIMMEN.

(ms der Tiefe) Schwer ist die Schuld zn siihnen, schlimmers wartet dein!

DON GIOVANNI. Was foltat so die Sele mir, was tobt in allen Adem mir? Ich fiihle Höllenqualen,
0 Schrecken, welche Pein!
LEPORELLO. Wie beben ihm die Glieder, Verzweflung reisst ihn nieder. Sein Klaga und sein
Jamman dringt dusch Markund Bein!16’

1 “Die Zauberflöte” forholder Mozart og Schikaneder sig tvivlende overfor det gamle
magtforhold.Dette skyldes,at det nyeborgerligesamfundi hoj grad definerer magtrelationerne udfra dannelsesaspektet.Udover herkomst indgår dannelseskraveti fomuftstiget. “Die
Zauberflöte” betegnerpå det punkt overgangenfra den gamle aristokratiskesamfundsorden
ti1 den mere borgerlige samfundstype.Tamino avancerer ikke automatisk på basis af sin
aristokratiske baggrund, men skal gennemgåprover, som ifolge Csampai relateres ti1 det
borgerlige wrdiunivers:
In der biirgerlichen Gesellschaft entscheiden fortan nicht mehr nur die sotkale Herkunft, sondem auch
die Bildung ilber den sozialen Status jedes einzelnen. Der wahre Herr aller Pspagenos ist mit Don
Giovanni gestorben. (...) Es geht also in “der Zauberflöte” auch un die Neuordnung der Welt nach
dem Ted der alten Gesellschaft.166

,Csampaiforbiserdog igen, at “det borgerlige” , dannelsen, ogsåi hoj grad er forbundet med
det spirituelle (proverne), som derved ti1 en vis grad kan kompensereog uskadeliggoredet
borgerlige.Men kun til en vis grad.Bag dette nye herskabsforholdfomemmes en ny dialektik,
skyggeside,som kommer med i beskrivelsenaf forholdet.

‘%ozart/Schiieder,

1995. AktY14. S. 26.

“‘W. A. Mozart: Don Giovanni. 1988. S. 78.
‘66Csatnpai, 1982. S. 25.
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Gennem de tre drenge dr@nrnerMozart og Schikanederdog om en ophsevelseaf dialektikken,hvor håbetfor en bedre fremtid kommer ind i billedet. Som ubetinget gode vmsener
ger de godt i bådeSarastrosog NattensDronningsrige.Uselvisk er de livets og menneskeksx@edens repraxntanter. De er garanterfor denfremtidige,positive udvikling og de bekrsefter
kunstnemes tro på, at der er et håb om at realisereaplysningstidensprojekt, selv-om det er
forbundetmed storeomkostninger.’ Samtidigudtrykker de den grundmermeskeligeutopi om
at forsone den menneskeligekultur med den menneskeligenatur og de udtrykker den
almenmenneskeligeforestilling om en for mennesketuforståelig transcendens:
Jn Ihlen trätunt Mozart von einer dritten utopisthen Welt, in der sich Natur und Menschheit fiir imma
versöhnt haben. Ihre ständige unsichtbare Präsenz relativiert zwar die Tragweite der Ereignisse, nimmt
ihnen ein venig von ihrer äusserenSch&
einen magisch-kostihen

ibxr “Endgültigkeit”, verleiht aber dem Gamen zugleich

Hauch, jene unergriindlich-iibersinnliche Dimension, jenen Zauber, auf den

man selbst in der aufgeklärtesten alla Welten venichten kann.‘68

At Mozart og Schikanedernetop valger de tre mytiske drenge som budbringere,viser igen,
at det mytiske, regressivt-spirituelle, kan have en helbredende,kompenserendefunktion i
civilisationsprocessen,som måske opfanger de allervaxsteskader,når mennesketskal opbygge kultur i den vestligecivilisation.

6. Konklusion
På det historiskeoverfladeniveau så vi, hvordan vaxket afspejler kunstnemes tilhorsforhold
ti1 henholdsvis det folketeatralske og det frimuretiske. Bag vsxkets historiske ovetflade
befinder sig dog et almenmenneskeligt,dybdepsykologisk lag, som gennem de sidste
tohundrede år har tiltalt menneskerverden over og som har gjort vaxket resistent overfor
kritikken. Tilstedevsxelsen af et sådant lag kunne også give en forklaring på vserkets
ejendommelige indholdsmaessige
skrevheder.Det drejer sig blandt andet om det faktum, at
NattensDrontringmegetbrat udvikler sig ti1 et negativt vreseni andenakt. Det tilsyneladende
ulogiske viser sig også i den kendgeming, at Sarastrostre drenge amejder for Nattens
Dronning. Man kan sporgesig selv om, hvorfor NattensDronning ikke selv befrier Pamina
med musikinstmmenteme?
Man kan ligeledesundre sig over, hvorfor hendes musikinstrumenter i det hele taget hjselperTamino i Sarastrosrige?
167Csampai,1982. S. 38.
‘6&impai,

1982. S. 38.
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Det dybdepsykologiske lag i “Die Zauberflöte” svarer langt hen ad vejen C.G. Jungs
beskrivelseaf den mytiske regression,som foreligger i dromme, eventyr, myter, og som har
en kompenserendevirkning. Og den overordnede symbolik i vaxket svarer i store trrek ti1
hansbeskrivelseaf symbolikkenomkringdet patriarkalskeog matriarkalske,hvor det mandlige
relaterestil dagenog det kvindeligetil natten. Udfra dennesynsvinkel fremstår de frimureriske
ritualer i “Die ZaubertIöte” og det folkelige eventyruniverssom almenmenneskeligeregressionsfamomener, som må tiltale mangemenneskerfra forskellige kulturkredse.
Den regressivebilleddatutelseopstårpå kompenserendevis, når menneskerfinder sammen
for at tmmmede animalskeimpulser (naturen)i opbygning af kultur. Den mytiske regression
er således civilisationsprocessensledsager og dennes sikkerhedssystem,som opfanger og
kompenserer,når libido undertrykkesi processen.Den udgor sammenmed progressionen,det
rationelle, to sider af den sammemorittog skal derfor inddragesi procesbestivelsen. Den
mytiske regressions afnamgighedsforholdti1 det progressivt-rationelle i aplysningstidens
civilisationsprojektiden vestligeverdenfremgår med al klarhed i “Die Zauberflöte”. Sarastros
fomuftrige er byggetop på et fundamentafesoterisk-frimureragtigregression,hvilket forklarer
det storepotentialeafregressionssymbohk
omkring de frimureragtigeoptagelsesprover.På den
ene side fremstårtiget som garant for aplysningstidensfrimureriske maksimer, men samtidig
hviler det progressivepå et fundament af mytisk, esoterisk regression:tilegnelsen af det
progressive betingesnemlig af det frimureragtige proveforlob, som rummer det af Jung og
dennes elever senerebeskrevnesymbolsprog. 1 “Die Zauberflöte” opstiller kunstneme en
utopi om, at den menneskeligenatur med al dens positive og negative sider kan indgå en
harmoniskforbindelsemed denmetmeskelige
kultur. Papagenof&r sig sin Papagenauden at lide
overlast,mensTamino,forenetmedPsmina, indgår i det Sarastroskekultursamfund. Vserkets
succesopskrifter, at det ikke lseggersig fast på en af strategieme.1 “Die Zaubefflöte” er det
tilladt at vrerebarnligog regressivog samtidigvserevoksen og blive en del af kulturen. Mozart
og Schikanedertematisererderved grundlm.ggendetrmk i civilisationsprocessen:affektkotmol
og undvigelsei regressionen.1 “Die Zauberflöte” viser de på realistisk vis også de konsekvenser, der er forbundet med vzerketsopdragelsesprojekt,som realiseresgennem det mytiskautoritsxepatriarkat.Myten har Aledes en dobbeltfunktion. Den kompenserer,men samtidig
virker denmodsat,dvs.driftsundertykkende,når denbliver ti1 borgerlig ideologi. Når Samstro
til sidstvinderover Nattens Dronning og fomuftrigets sejr er en kendsgeming,viser Mozart
og Schikanederdenkommenderetning, som udviklingen vi1 gå. Derved hylder de frimurerordenens forerposition i denne protes. De er dog ikke naivt, blindt optimistiske, idet de på
realistiskvis ligeledesbeskriverde morke sider, som er forbundet med fomuftsrigets triumf og
som ikke kan kompenseresgennem regressionen: dodsforagten, seksualundertrykkelsens
konsekvenser: Monostatos osv. Oplysningstidens dialektik skinner igennem i vaxket.
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KunstnemesreaJisme
i “Die Zauberflöte”er flerdimensional:alle figurer przsenteresmed deres
positve og negativesider. Publikum rn5 selv wlge side.
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APPENDIX 1
Billedemateriale:

Schikaneder sm Papageno. :ritelbillede til tekstbogen 1791 (Ignaz Alb&.
Wien)

Kilde: Internationale Stiftung
MOzarteUIll

Emanuel Schiieder i Johann
Friedls “Der Fremde” (Hieronymus Löschenkohl, 1785)

Kilde: Historisches Museum Wien

Freihaustheater (Ignaz Albrecht, 1791)

Kilde:Wiener Stadt- und Landesbibliothek

Freihaus auf der Wieden set 1ia fu&xrspektivei
Daniel Huber, 1769-1774)

Kilde: Historisches Museum Wien

: (Joseph

Josef Stranitzky sm Hanswurst (Elias Beck, 1706)

Kilde:Historisches Museum
Wien

Titelbillede til Die Zauberflöte (Ignaz Alberti, 1791)

Kilde: Österreichische
Nationalbibliothek Wien

Inh-oduktionstavle for Imlinge
graden.

Kilde: Haus-, Hof-, und
Staatsarchiv, Wien

Titelblade til Momts kam&
“Zur Maurerfreude”

Kilde: H.C. Robbins Landen:
Mozarts gyldne At 1781-1791.
K0benhaw 1991.

Segl fm frimuerlogen i
Wien: “Zur Wohltätigkeit”

Kilde: H.C. Robbins Landen:
Mozam gyldne &r 1781179l.K0benhavn, 1991.

Scenebillede af
Joseph og Peter
Schaffer, 1795

Kilde: Historisches
Museum Wien

Scenebillede af Peter og 10seph
Schaffer, 1795

Kilde: Historisches Museum Wien

APPENDIX 11
Dokumenter:
Dokument 1: Statutter og forordninger fra logen “Zu denendrei gekrönten Sternen”
Type: Statutter og logeregler
Beskrivelse:
Dokumentet indeholder logestatutter (Zinnedorfsystemet),som i 1763afloste logens hidtidige
forordninger (“Die Strikte Observanz”). Statutteme overgives til “Zu denen drei gekrönten
Sternen” af repmsentateraf logen “Zu den drei Granatäpfeln” (Dresden), som arbejdedeefter
Zinnendorfsystemet, og “Zu denendrei gekröntenSternen” genindviedesden 1. 9. 1763.
Kilde: Den DanskeFrimurerordensArkiv

Dokument 11: Protokol ved indvielsen af “Zu denendrei gekröntenSternen”
Type: Logeprotokol
Beskrivelse:
Dokumentet er et kort referat af genindvielsens cermoniellehovedpunkter og indeholder
desudenen fortegnelseover de besogendebrodre fra “Zu den drei Granatäpfeln”, som indforte
Zinnedorfsystemets statutter (dokument 1) og ritualer i logen “Zu denen drei gekrönten
Sternen” .
Kilde: Den DanskeFrimurerordensArkiv

Dokument 111:Den tysktalendekvindeloge fra 1748
Type: Logeprotokol
Beskrivelse: dokumentet er et invielesesprotokol af adaptionslogen “Loge de Dame”
Dokumentet rummmer b1.a.en fortegnelse over logens funktionsbzerendekvindelige frimurere.
Kilde: Den DanskeFrimurerordensArkiv

Dokument IV: Brev fra Karl Ludwig Giesecketil biskop Münther (1819)
Type: Brev med frimurerisk indhold
Beskrivelse:
Brevet til dendanskebiskop og frimurer FriedrichMünther er fra den 22. 11. 1819. Gieseckevar
sommineralog i tjeneste for den danskekongefra 1804-1813. Efter en udmarvendeekspedition
til Gronland(1805-1813),somblev forkenget med adskillige& pa grund af krigen mod England,
lik Giesecke,somvar en af Schikaneders
tidligere skuespillerei “Die Zauberflöte”, et professorat
i mineralogii Dublin i 1814. 1 brevet skriver Giesecke,at han hurtigt fandt adgangtil de irske
loger. Brevet indeholder ligeledesen henstilling til sin magtfulde frimureriske ven om at sende
forsyninger til misionarenBrahms, som lider n@dpa Gronland.
Kilde: Det Kongelige Bibliotek

Dokument V: Brev fra Karl Ludwig Giesecketil biskop Münther (1809)
Type: Brev med frimurerisk indhold
Beskrivelse:
Karl Ludwig Giesecke skriver fra Gr@&andog beder sin frimureriske ven biskop Friedrich
Münther om at hjseipemissionarenWolf, hvis familie er kommet i nod pa Gronland. Ligeledes
beskriverGieseckesin Situationpa Gronland, som han opfatter som vaxendekatastrofal. Krigen
mod England forhindrer danskeskibe i at komme til Gronland.
Kilde: Det Kongelige Bibliotek

Dokument VI: Avisindlmg af Emanuel Schikanderi Wiener Zeitung fra den 5. februar 1795
Type: Uddrag af avis
Beskrivelse:
Emanuel Schikaneder skriver i Wiener Zeitung, at hans teater Freihaustheaterikke lider
okonomiskr@d.Hensigtenmedindlreggetvar at modvirke alle rygter om, at han i begyndelsen
af 1791 stod foran en teaterkonkurs.Om Schikandervirkerlig havde okonomiskeproblemer pa
det tidspunkt, vides ikke. Ti1 gengzld er det sikkert, at hans Freihaustheaterhavde en stabil
okonomi,da Mozart fuklforte arbejdetpa “Die Zauberflöte”. Det andetanforte uddrag fra Wiener
Zeitung beskriverb1.a, hvorledesdet barokkeillusionsteateropfortes pa folketeatret i Josefstadt.
Uddraget indeholder b1.a.oplysninger om billetpriser pa folketeatret i Josefstadt.
Kilde: ÖsterreichischeNationalbibliothek Wien

Dokument VII: Skrivelsenfra frimureren og fransklsererenJoh. Georg Kronauer
Type: Skrivelsetil intern logebmg
Beskrivelse:
Frimureren Joh. Georg Kronauner, som var mesteri wienerlogen “Zur gekrönten Hoffnung”,
anbefaler sig som fransklaxer overfor et frimurerisk Publikum. 1 skrivelsenfremgti, at han pa
grund af sygdom og uheld har lidt overlast. Han apellerer til sine medbrodre om, at dissemod
betaling f%r franskundervisninghos harn..Skrivelsen viser, at det wieneriske frimureri ogsa
udgjorde et okonomisk netvaxk.
Kilde: Haus- Hof- und StaatsarchivWien
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I: Statuter og forordninger for logen “‘Zu denen drei gekrönten Sternen”

APPENDIX III
Brudteorien:
Brudteorien begynder på et wiener vsertshus i 1818, dvs. 27 år efter uropforelsen af “Die
Zauberflöte”: Ludwig Giesecke,en af skuespillemei Schiieders opforelseaf “Die Zauberflöte”, omtaler overfor teatermandenJulius Comet, at han, som irrridlertid var blevet en agtet
professori mineralogi i Dublin, var den egentlige librettist ti1 hovedpartenaf “Die Zauberflöte”.
Mozart og Schikandervendteifolge Giesecke“Die Zauberflöte” på hovedetefter 1 akt med hans
hjrelp.De var blevet bangefor at blive anklaget for plagiatering, da også konkurrenten Perinet
var i gang med en bearbejdelseaf Wielands “Lulu, oder die Zauberflöte” “Der Faggotist” på
konkurrenceteatreti Leoplodstadt.
Såledesmatte Gieseckei nodensstund installere det frimureriske lag. Giesecke’sord fandt gehor
hos Cornett. Bruddet i andenakt og Gieseckesforfatterskab kunne forklare de ejendommelige
skrevheder i librettoen og fjeme den vanrygtede skuespillerSchikaneder fra geniet Mozart.
DesudenskulleSchikaneder ifolge Gieseckelegendenvseremer fallittens rand, da han fortvivlet
henvendtesig til Mozart i sommeren1791.Mozart skullereddevennen på falderebet ved at srette
musik ti1 librettoen.
NordtyskerenOtto Jahn 1859forplantede myten om svindleren Schikanederog sesstadigvrek
i den senereMozartforskning. Legendenbygger kun på Gieseckesord vaxtshuset i 1818. Der
findeshellerikke nogen vidner ti1 samtalen. Ej heller er samtalennedfsaldetskriftligt. Den forste
som overbevisende rydder brudteorien af vejen er Egon Komorzynski. Demzst afliver
Braunbehrens, Robbins Landon og ikke mindst Otto Rommel, som stort set bruger de mest
gsengseargumenter mod brudteorien, som de også ses nutidig forskning. Argumenter mod
brudteorien, som burde slå fast at Mozart og Schikanederi et venskalheligt sammenarbejde
producerede“Die Zauberflöte” uden den mystiske tredie mand:
Argument 1:
Mozart så faktisk “Der Fagottist” og omtaler vserker kun som sidebem&ming overfor
Constanze. Han ville nok have nrevnt mere udforligt, hvis vaxket skulle have udlest et stort
omarbejdepå “Die Zaubefflöte”. Mozart skriver ti1 Constanzeden 11. Juni 1791. :

“Ich ging, um zu zerstreuen,in die neueOper, die so tieILärm macht (...) es war gar nichts dran.”

Argument 2:
Schikanderhavde orden i ekonomienog kunne enddaklare sig uden sin kompagnon Josef von
Bauemfeld. Han var altsåikke på fallitens rand *
Argument 3:
Et brevtia Schikanedertil Mozart beviser, at de alleredei 1790 var igang med “DieZauberflöte”.
Argument 4:
Fra samarbejdet med Daponte og andre librettister ved man, at Mozart altid blandede sig i
librettistensarbejde.Han vi1 nseppehave accepteretat lreggemusik ti1 to librettister uden at have
omtalte dette nogen steder.3
Argument 5:
1 “Die Zauberflöte” foreligger mange flere kilder end lige netop Wielands eventyr “Lulu”.
Schikanederog Mozart forarbejderdeflere af Wielands eventyr. Desudensesogsåinspirationer
fra Sethosromanenog andrekilder i vsxket.
Argument 6:
De mangeskrevhederi librettoenskyldesdels, at Schikanederikke var en digterfyrst, men teatermand.Deuden indeholder “Die Zauberflöte” en del symboler fra den modreformatoriskekultur
i Wien, som må virke kryptisk, brudagtig, for den som ikke kender traditionen (Jahn og den
protestantiskereception).4

‘Otto Romel:
‘Ibid.,

s. 498.

‘Ibid., s. 513.
kd.,

s. 514.

Die Alt-Wiener Volkskomödie. Wien, 1952. S. SI2

Tidstavler, specifikke litteraturlister
1) “Die Zauberflöte” som tidstavle:
1731 Abbe’ JeanTerrasonudgiver i Paris det forste bind af sin roman “Sethos,historie ou vie
tiree desmonumentsanecdotesde 1’ ancienneEgypte”.
1751 Emanuel Schikaneder bliver fodt i Straubing.
1756Den 27. januar bliver Wolfgang AmadeusMozart fodt i Salzburg.
1778 Mathias Claudius oversmtterSethosromanen.Den basrertitlen “Geschichtedes
ägyptischenKonigs Sethos”.
1781Mozart komponerermusik ti1 Schikanedersopsaetningaf Geblers skuespil “Thamos,
Konig von Ägypten” i Salzburg.
1786Forstebind af Wielands eventyrsamling“Dschinnistan” udkommer,
1789 Sidstebind af Wielands “Dschinnistan” udkommer.
1789 Schikanederopssettertryllesyngespillet “Oberon, König der Elfen”.
1790Den 9. septemberopferesFriedrich Henslers “Sonnenfestder Brahminen” på
Leoplodstädter Theater.
1791:
11.juni: Mozart omtaler for forste gang sit arbejde med “Die Zaubefflöte”.
25. august:Mozart rejser ti1Prag (kongekroningenaf Leopold II).
6. september:Mozart opforer “La Clemenzadi Tito” i Prag.
28. september:Mozart afslutter arbejdetpå “Die Zauberflöte”.
30. septemberUropforelse af “Die Zauberflöte”.
5. december:Mozart dar
1798 Schikanederisenesmtterformattelsen af “Die Zauberflöte”: “Das Labyrinth oder der
Kampf mit den Elementen”.
1802 JohannWolfgang Goetheudgiver fragmentet “Der Zauberflöte zweiter Teil”.
1812 Emanuel Schikanederder i Wien.
Kilde: Csampai, 1982.

2) Tysksprogede vzerker med frimurerisk indhold i 17004allet:
Anonymus: Gagliostro. 1791
Claudius,Mathias: Geschichtedes ägyptischenKönigs Sethos.1778.
Blumauer, Alois: Erwine von Steinheim.Wien, 1780.
Dalberg, Freiherr von: Montesquieu oder die unbekannteWohltat. Wien, 1787.
Gebler,Tobias Philip: Thamos,König von Ägypten. Wien, 1774.
Goethe,JohannWofgang von: Wilhelm Meisters Lehrjahre. 1795.
Hensel,JohannDaniel: Die Freimäurer oder ihr Schönenforscht omsonst.Leipzig, 1785.
Hensler,Karl Friedrich: Handeln macht den Mann oder die Freymaurer. Köln, 1785.
Hensler,Karl Friedrich: Sonnenfestder Braminen. Wien, 1792.
Hensler,Karl Friedrich: Der Orang Outang oder das Tige$est. Wien, 1792.
Hensler,Karl Friedrich: Dus Schlangenfestder Sangoru. Wien, 1797.
Kalchberg, Johannvon: Die Tempelherren.Wien, 1788.
Kotzbue, August von: Die Sonnejungfrau.Leipzig, 1791.
Kotzbue, August von: Der Freimaurer. Leipzig, 1818.
Lessing,Gotthold Ephraim: Ernst und Falk. 1778.
Miersch, K.G.: Die Ordensbrilder oder der Stein der Weisen.1793.
Schikaneder,Emanuel:Die Zuuberjlöte. Wien, 1791.
Schikaneder,Emanuel:Babylons Pyramiden. Wien, 1798.
Schikaneder,Emanuel: Dus Labyrinth oder der Kampf mit den Elementen.Berlin, 1803.
Schröder,Friedrich, Ludwig: Die Freymaurer. Wien, 1784.

VII) EXTRACT IN ENGLISH
In the year 1791W. A. Mozart was seriously il1 and let down by his royal breadgiver in the aristocratic
Burgtheater,while his friend the theatremanJ.E. Schikanederkept his endup asteatrieal leader of the
popularFreihaustheaterin Wieden, a Vienna subtub. There the two of them met to produce one of the
greatestsucesses
of Germantheatrical history “The Magic Flute”. The lives of Emanuel Schikanderand
Wolfgang AmadeusMozart were characterizedby two worlds of experiences.On the one hand tbey
mixedwith kings and princes,Mozart more than Schikaneder though, and celebratedtriumphs among
the leadingand “civilized” circlesof the monarcyof Donau. At the sametime in 1791they were in close
contact witb the lowest social classesin the low-brow and “uncivilized” theatreculture. As freemasons
they were botb of them preoccupied with the ideals of the age of Enligthenmentwhich were met with
sympathyby the well-off membersof the lodges in Vienna. The double lives of Mozart and Schikaneder
asheemasonswho were in closecontact with the ruling classesand their moving abourt in the subculture
of the popular theatre can be seenas a basic structure in The Magic Flute where the symbolsof the
freemasonsstand side by side the lowcomical and fairy-tale like from the Vienna folk theatre. Many
schalars interprete The Magic Flute entirely as a massonicor entirely idealistic work without focusing
particularlyat the placementof the work in Vienna’s low-brow theatrical culture, characterizedby mass
produced theatrical art. The schalarsfind it difficult to seeMozart, the genius,surroundedby the pong
of audience,simple actorsand affective entertainmentwhich often associatedwith suburbantheatresat
Mozarts time. If you wish to gain a deeper understandingof the leading constructionsof the work, the
popular aspectand the work’s low-brow Zauberstiick traditions, have to measuredagainstthe masonit,
the humanitarian.Only so is it possibleto gain an overall impressionof the work. The main thesis of this
dissertationis tbereforethat the leadingstmctureof The Magic Flute is dm&&. and consistsof low-brow
andhigh.browelements.The dissertationtries to render visible and prore the tbesisby setting the popular
layerin the popular Zauberstticktradition againstthe symbolic univers of freemasony.The dissertation
ftnthermoreclaimsthat the dualismin The Magic Flute is defined as a primary civilisstory elementwhich
reflects the process of civilisation in the western world at the time of Mozart and Schikaneder.The
question is whether or not Mozart and Schikaneder strigently stuck to the one part of the dualism, i.e.
teaching,control of emotions, or escapeinto the popular entertainmentand regressivespirituality. The
dissertation claims that the artists did not stringently chosesides.On the one hand The Magic Flute is
modern and rational and on the other hand it escapesinto the fairy-tale like, exotit and spiritual.The
audiencecan choosefreely which explains someof the works enormoussuccessthrou$hout the times.
In continuation of the question of sucesstbis researchproject claims tbat behind the dualism and the
civilisstory element, which is connected to the protes of civilisation, is a mythital layer of deptb
psychology whose almost timelesspower of fascination has made the work resistant to criticism. The
dissertation therefore analysesThe Magic Flute from a psychological symbol analysiswhich follows
tboseuniversallyhuman,mythital structuresof regressiondescribedby C.G. Jung. Contrary to Jung and
his followers the dissertationseesregressionandits producing of mytbit symbolsas a primary civilisstory
phemomenonwhich atisesin the wake of the repressionof the instincts in the civilisation processin the
western world at Mozarts and Schikaneder’stime. By doing so the dissertationtries to createa critical
approach to C.G. Jung and jungian interpretations (Kuchartz, Neumann) with Norbert Elias and tbc
sociologitalscholarytradition so that regressionand its mythital univers is seenas a natural element in
the constructionof the western civilisation.To the interpretationof The Magic Flute from a critical view
of civilisation belongs that the dissertation also focusseson the tendencyof tbc civilisation processin
the westernworld towardsbarbarismand dialectic characer(Theodor Adorno) as it is seenin The Magic
Flute. Schikanederand Mozart demonstrated tbc processwith all its positive and negative aspects.

VIII) RESUME

PÅDANSK

1 1791 var Mozart alvorligt syg og svigtet af sin kejserlige br@dgiverpå det aristokratiske
Burgtheater, mens vennenog teatermandenSchikanederholdt skindet på nxsen som teaterleder
af det lavkomiske og falkeligeFreihaustheateri Wieden, en forstad ti1 Wien. Der fandt de sammen for at fremstille en af de storste succeseri den tysksprogedeteaterhistorienogen-sinde “Die Zauberflöte”.Wolfgang Amadeus Mozarts og Emanuel Schikanedersliv var prægetaf to
erfaringshorisonter.
På den enesidefærdedesde blandtfyrster og konger, Mozart dog mere end
Schikaneder, og fejrede triumfer i Donaumonarkietstoneangivendeog “civiliserede” kredse.
Samtidiglevedede i 1791 et liv i nsxkontakt med de nederstesamfundslagi Wiens lavkulturelle,
“uciviliserede” teatetilj@er. Begge var de som frimurere optaget af aplysningstidensidealer,
som fandt geh@rhos de velstillede logebr@lre i Wien. Mozarts og Schikaneders dobbelteksistenssom frimurere, der stod i tset kontakt med de herskendesamfundslag, og deres
faxden i den folkelige teatersubkultur afspejles grundkeggende i “Die Zauberflöte”, hvor det
frimureriske symboluniversstår side om side med det lavkomiske og eventyragtige fra det
wieneriskefolketeater. En stor del af Mozartforskningen tolker udelukkende“Die Zauberflöte”
som et frimurerisk vaxk, eller udelukkende idealistisk uden nssvnevsxdigtat fokusere på
vsxkets placeringi Wienslavkulturelle teaterkultur, som var karakteriseretved masseproduceret
teaterkunst.Recipientemehar svaxt ved at segenietMozart omgivet af publikumsh@m,folkelige
skuespillereog affektbetonet underholdning, som oftest såsforbundet med forstadsteatrenei
Wien på Mozarts og Schikaneders levetid. Onsker man at få en dybereforståelsefor vaxkets
baxende konstruktioner, må det folkelige aspekt omkring verkets lavkulturelle Zauberstticktraditioner derfor vejesop mod det frimureriske, det humanitsre. Kun derved opnåsen helhedsforståelse af verket. Afhandlingenshovedteseer således,at verkets overordnede, bzrende
struktur er dualistisk, og beståraffolkelige og elitekulturelle elementer. Afhandlingen forseger
at synliggareog derved bevise tesen ved at stille det folkelige lag i Zauberstück-traditionen
overfor det tiimureriske symbolunivers. Ti1 tesenh@rer,at afhandlingen definerer dualismen
i “Die Zauberflöte”somenprimax civilisatorisk storrelse,der i hoj grad afspejlercivilisationsprocesseni denvestlige verdenomkring Mozarts og Schikanederslevetid. Sp#rgsmåleter om
Mozart og Schikanederlagde sig stringent fast på den ene af dualismenscivilisatoriskeparter:
opdragelse,affektkontro1 eller undvigelseni det folkeligt underholdendeog esoteriske?I den
anledninger det afhandlingenspåstand, at kunstnemeikke stringent va4ger side. På den ene side
er “Die Zauberflöte” moderneog rationel, hvorimod vaxket på andenside undviger i det
eventyragtige, eksotiske og esoteriske.Publikum må frit valge fra hyldeme, hvilket forklarer
noget af vaxketsenornx.succesgennemtideme. 1 forlangelse af successp@rgsmålet
rummer det
foreligggendeforskningsbidragden påstand,at der bagom dualismenog det civilisatoriske, som
knyttestil civilisationsprocessen
omkring Mozarts og Schikanederslevetid, eksisterer et mytisk,
dybdepsykologisklag, hvis naxmest tidslese fascinationskraft har gjort vaxket resistentoverfor
kritikken. Derfor analysererafhandlingen“Die Zauberflöte” udfra en psykologisksymbolanalyse,
som falger de af C.G. Jung beskrevnealmenmenneskelige,mytiske regressionsstrukturer.1
modsætningtil Jung og denneseleveropfatterafhandlingenregressionenog densbilleddannelse
som et primzrt civilisatorisk faxomen, som opstår i k@lvandetaf driftsundertrykkelsen i
civilisationsprocesseni den vestIige verden på Mozarts og Schikanderstid. Derved forseger afhandlingenat skabeen kritisk tilnaxmelse af C.G. Jung og jungianske tolkninger (Kurchartz,
Neumann)medNorbert Eliasog den sociologiskeforskningstradition, idet regressionenog dens
mytiskeunivers opfattessom et naturligt element i den vestlige civilisations opbygning. Ti1 den
civilisationskritisketolkning af “Die Zauberflöte” horer, at undersggelsenligeledes fokusererpå
civilisationsprocessens tendens til barbari og dialektiske beskaffenhed,som den ses i “Die
Zaubefflöte”.

