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Muzyka „Czarodziejskiego fletu" wykorzystana w przedstawieniu po
chodzi z archiwalnego nagrania Filharmoników Berlińskich pod dy
rekcją Karla Bohma oraz z nagrania Kameralistów Filharmonii Po
morskiej w Bydgoszczy pod dyrekcją Bartosza Wadiaka. 

Dyrekcja Teatru im. Horzycy w Toruniu uprzejmie dziękuje Zjedno
czonemu Przedsiębiorstwu Rozrywkowemu Oddział Toruń za pomoc 
w przygotowaniu przedstawienia. 



„TO MUSI BYC CZARODZIEJSKA OPERA„." 

Dyrektor Teatru na Wicdcn, Emanuel Schikanedcr, wy
jął z kieszeni surduta kartkę i raz jeszcze przeczytał jej 
treść: Wolfgang Amadeusz Mozart, Wiedeń, Rauhcnstcin
gasse 970, pierwsze piętro. 

- Wszystko się zgadza - powiedział do siebie. 
Obejrzał dom, przed którym się zatrzymał. - Ależ to 

nędzna rudera - pomyślał i pewnym krokiem wszedł do 
korytarza. Drzwi do mieszkania Mozarta były otwarte. Po
kój, który ujrzał Schikaneder, sprawiał niemiłe wrażenie. 

Piękna majowa pogoda zdawała się tu nie docierać, ba
łagan, który czyniły porozrzucane nuty i książki, wyglądał 

na zadomowionego lokatora tego mieszkania. Mozart leżał 

w łóżku, miał przed sobą zapisany papier nutowy i blado 
uśmiechnął się do gościa. 

- Od razu widać, że jesteś sam, że Konstancji nic ma 
w domu - powiedział wesoło Schikaneder zamiast powi
tania. 

Mozart pobłażliwie spojrzał wokół siebie i rzekł spo
kojnie: 

- Nie będę sprzątać tylko dlatego, że ty zapowiedziałeś 
swoją wizytę. Zostałem sam, zwolniłem służącą, pomaga 
mi tylko poczciwy Deiner. Muszę leżeć, bo znowu jestem 
chory. Dla ciebie nie wstanę z łóżka. Chyba mi wyba
czysz? 

- Och, Wolfi - rzekł pośpiesznie Schikaneder - leż 

spokojnie. Przyszedłem do ciebie - mówił Schikaneder 
siadając w małym foteliku - bo mam interes ... 
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- Inaczej nie przyszedłbyś wcale - przerwał mu Mo
zart. - Tak jak inni. 

- Hm, to nie jest interes - zaczął po chwili Schika
neder. - To prośba. Wicika prośba. Napisz dla mnie ope
rę. Taką operę jaka nigdy jeszcze nie pojawiła się w tea
trze. 

- Ja zawsze pisałem takie opery - rzeki Mozart i zmru
żył oczy. - No, z paroma wyjątkami. Razem dwadzieścia 
jeden oper. 

- Tak, tak, Wolfi, pamiętam ... 
- Nic nie pamiętasz! - powiedział Mozart nieprzyjem-

nym tonem. - Nikt nic nic chce pamiętać! Czy wiesz co 
zrobiłem w finale „Wesela Figara"? - dalej mówił Mozart 
nic patrząc na gościa. - W tej operze trzy orkiestry grają 
trzy tańce: jedna walca, druga menueta, trzecia kontre
dansa. Równocześnie! Tego nikt nie ośmielił się napisać 

przede mną. A jak to brzmi! I pozostał ideał harmonii! 
Ale to się nie podobało. 

Mozart umilkł i po chwili mówił dalej: 
- Moim koncertom fortepianowym zarzucano zbytni 

temperament, zbytnie bogactwo rytmiczne. Mówiono, że 

mnie, Mozarta, jest w nich za dużo. A kiedy zagrałem 

moje dwa mollowe koncerty na fortepian, to dowiedziałem 
się, że są obcymi gośćmi w muzycznych salonach. Bo ma
ją zbyt gwałtowne synkopy, niespokojne rytmy. I jeszcze 
mieli pretensje do moich zmian dynamicznych. 

Mozart znowu przerwał. Uśmiechnął się złośliwie i do
kończył: 

- Oni chcieli koncertów przyjemnych dla ucha, których 
słucha się z beztroskim zadowoleniem i nie trzeba myśleć 
nawet o tym, dlaczego ta muzyka się podoba. 

- Wolfi - zaczął zdumiony Schikaneder - trochę chy
ba przesadzasz. Jesteś rozdrażniony chorobą, rozgoryczony 
nad miarę i trochę niesprawiedliwy. Dlaczego nic chcesz 
mówić o tym, że twoje koncerty, twoje opery cieszyły się 

dużym powodzeniem, że byleś wszędzie witany, podziwia
ny ... 

- Kiedy byłem dzieckiem - przerwał Mozart. - Cu
downym, jak mówiono, dzieckiem. Tak, wtedy wszyscy 
mnie kochali, bo pisałem tak i grałem to, co oni lubili. 
W obowiązującym stylu. 

Schikancder milczał. Rozejrzał się po pokoju. Mozart 
podchwycił jego spojrzenie i odezwał się z goryczą w gło

sie: 

Czy widzisz jak mieszkam? Czy tak powinien miesz
kać kompozytor, który był ozdobą najwytworniejszych sa
lonów muzycznych? Tak wiele dla nich napisałem ... Msze, 
opery, nie zliczę - ale pewnie z pięćdziesiąt symfonii, 
dwadzieścia parę kwartetów, kwintety, tria, koncerty for
tepianowe, skrzypcowe, sonaty. Czy mam wyliczać dalej? 
Czy mam ci pokazać mój list do kancelarii dworu, w któ
rym proszę, nic, nie proszę, żebrzę o posadę drugiego 
kapelmistrza przy cesarskim dworze? Czy wiesz o tym, 
że to ja zabiegam o dawanie lekcji gry na fortepianie 
i muszę męczyć się z różnymi niemuzykalnymi, ale boga
tymi idiotkami? Wiesz ile mam lat? Trzydzieści pięć. I gi
nę. Bo jestem chory, bo nie mam pieniędzy. Lekarze mó
wią mi, że mam się oszczędzać. A ja chcę pisać, chcę kom
ponować. Choć tak niewiele mi za to płacą. 

Mozart zamyślił się. Nie oczekiwał odpowiedzi na te 
wszystkie, tak nagle rzucone pytania. Spojrzał na milczą
cego Schikancdera, znajomego z dawnych lat i wiedział, 
że ten człowiek nigdy nie zrozumie jego sytuacji. Odłożył 
nuty. Partytura zsunęła się na podłogę. 

- Masz do mnie interes? - zapytał Mozart. 

- Wolfi, słuchaj - raźniej odezwał się Schikaneder 
zamawiam u ciebie operę. Jesteś mi potrzebny, nie mam 
co grać w moim teatrze. 

- Znam twój teatr - powiedział Mozart. - Pamiętam 
go jeszcze z Salzburga. Razem z ojcem i siostrą nie opu
ściliśmy żadnego przedstawienia! Byłem oczarowany. Ale 
wtedy - dodał - podobało mi się w teatrze wszystko. 
To błąd i urok młodości. 



-------- - - - -

- Jesteś złośliwy, Wolfi. Powiem ci jedno: wiem dla 
kogo gram i co gram. I wiem o tym jak się o mnie mó
wi - że jestem dyrektorem teatru burz, błyskawic i pio
runów. Niech gadają. Ale moja publiczność nic chodzi do 
t~:ch wspaniały·eh teatrów z lożami dla cesarskiej rodziny. 
Moi widzowie. tam na Wicden . przychodzą do teatru bied
nie ubrani, zachowują się niesfornie, a płacąc za bilet 
chcą zobaczyć na scenie coś niezwykłego . Chcą się ba\'1-"ić . 

najprościej wzruszać. widzieć te wszystkie cudowności te 
atru i tajemnicze, czarodziejskie sztuki. Zresztą nic ja 
jeden prowadzę taki teatr. Mam konkurentów i czasami 
muszę się ich bać, bo są lepsi i sprytniejsi odc mnie. 
Czuję , że teraz tak jest i dlatego przyszedłem do ciebie. 
Popatrz, przyniosłem libretto. ty napiszesz muzykę. Sam 
tytuł jest już połową sukcesu. 

Schikaneder położył przed Mozartem plik kartek, lecz 
zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, Mozart zapytał krótko: 

Kto to napisał? 
Posłuchaj jak brzmi tytuł - nalegał Schikancdcr. 
Kto napisał libretto? 
Wolfi, tytuł jest bardzo ważny! To jest „Czarodziej

ski flet". A libretto napisałem ja. 

- Ty? 

- Tak, ja. To znaczy ... No , po części, po części. Wicrszt· 
pisał Karol Giesccke, mój aktor. Ale ja wpadłem na po
mysł, by wziąć jedną z bajek Licbcskinda, które wydał 

trzy lata temu Wieland. Więc, jak mówię , wybrałem bajkę 

„Lu! u, czyli Czarodziejski flet" i napisałem libretto. Prze
czytaj koniecznie. 

- „Lulu" i co - pytał Mozart. 

- „Czarodziejski flet" - podpowiedział szybko Schika-
nedcr i natychmiast mówił z zapałem: 

- Słuchaj, Wolfi, to jest fantastyczna historia. Będą 

zdumiewające zmiany dekoracji, wąż-potwór, czarodziejski 
flet , zaczarowane dzwonki. To zaczyna się tak: zły cza
rownik porwał córkę Królowej Nocy... Ale lepiej będzie, 

I 

EMANUEL SCHIKANEDER 



jak przeczytasz libretto sam. Szybko zdrowiej i przyjdź 

do teatru. Poznasz aktorów. A jeśli tylko zechcesz, to od
stąpię ci mój letni domek za teatrem. Tam możesz mie
szkać i pisać, u mnie będzie ci lepiej niż tu, w tym mie
szkaniu. I szybko zrobimy premierę . 

- Szybko zrobimy premierę - powtórzył Mozart. - To 
znaczy kiedy? 

- No, za parę tygodni. 
- Nie zgadzam się. Kończę teraz koncert A-dur na klar-

net i kwintet smyczkowy Es-dur. Nie będę odkładać tych 
utworów. 

- Och, Wolfi, dasz sobie radę . Cały Wiedeń wie o tym, 
że piszesz swoje utwory błyskawicznie. Przecież uwerturę 

do „Don Giovanniego" skomponowałeś w ciągu jednej no
cy! 

Mozart przyjrzał się bacznie Schikanederowi i powie
dział z dziwną powagą: 

- Bo na siódmą rano zamówiony był kopista party
tury i był bardzo punktualny. Nie wierzysz? Och, Ema
nuelu, ja tę uwerturę miałem od dawna w sobie, chodzi
łem z nią, czułem ją. Pisanie muzyki zawsze bardzo mnie 
przejmuje... A wy wszyscy chętnie powtarzacie atrakcyj
ne głupstwa. 

Schikaneder poczuł się nieswojo. 

- I powiem ci jeszcze w tajemnicy, że owej nocy, kie
dy Konstancja nie widziała, to ja przez parę godzin spa
łem. No! Znowu mi nie wierzysz. 

- Och, Wolfi, nigdy nie wiem kiedy żartujesz - powie
dział Schikaneder. - Ale do rzeczy. Mnie potrzebna jest 
twoja muzyka, tobie pieniądze ... Jestem pewny tego, że ta 
opera przyniesie nam majątek. Za długo jestem w teatrze, 
bym miał o tym wątpić. Słuchaj - Schikaneder znów był 
pewny siebie - jak pojawi się na scenie Królowa Nocy 
będą wspaniałe błyskawice w kompletnych ciemnościach. 

Pamiętaj o tym, że to musi być czarodziejska opera! 

- Ależ, Emanuelu, ja nigdy nie napisałem czarodziej-

skicj opery - zawołał Mozart. 
- Więc napiszesz - rozkazał Schikaneder. - Czekam 

na ciebie w teatrze. 

Wolfgang Amadeusz Mozart szedł wolno przez Stuben
tor, przez Glacis, na przedmieście Wieden. Stanął przed 
teatrem w momencie, kiedy kończyło się przedstawienie 
„Oberon, król elfów''. Rozbawiona, rubasznie rozgadana 
publiczność wychodziła w tak ruchliwym bałaganie, że Mo
zart obawiał się przez chwilę iż mały drewniany teatrzyk 
Schikanedera zawali się pod hałaśliwym tupotem widzów. 
Nikt z nich nie zwracał uwagi na niewysokiego Mozarta, 
choć tak różnie był od wszystkich ubrany. Spod brązowe
go fraka z rzędem dużych, podobnych do gwiazdek guzi
ków, widać było haftowaną kamizelkę koloru spłowiałego 

błękitu. Czarne, jedwabne spodnie kończyły się pod ko
lanami, uzupełniały je białe pończochy. Na czarnych trze
wikach błyszczały pozłacane sprzączki. Gęste włosy Mo
zarta splecione były w gruby warkocz, który opadał na 
kark, a cała fryzura posypana była pudrem. Z librettem 
„Czarodziejskiego fletu" pod pachą Mozart wszedł za ku
lisy teatru. Wskazano mu garderobę Schikanedera. 

- Witaj, Wolfi - krzyknął Schikaneder. - Byłeś na 
przedstawieniu? 

- Nie - odpowiedział Mozart. - Ale twoi widzowie 
wychodzili stąd bardzo zadowoleni. 

- Tak będą wyglądać po naszym „Czarodziejskim fle
cie". Zobaczysz! - zapewniał Schikaneder. 

- Mój drogi artysto - rzekł wolno Mozart. - To li
bretto jest okropne. Trzeba je zmienić. Właściwie dobre są 
tylko niektóre teksty piosenek, reszta mi się nie podoba. 
Masz, tu jest pierwsza aria Papagena. To kapitalna postać. 
Zabawna. Arię dla niego napisałem od razu. Powiem ci 
jeszcze coś. Coś bardzo ważnego. Marinelli rozpoczął pró
by. Chcesz znać tytuł jego opery? 



- Nasza będzie lepsza - wesoło powiedział Schikanc
der. 

- Posłuchaj jak brzmi tytuł! 
- Ale Mozart nic napisał mu muzyki! - śmiał się 

Schikaneder. 
- W teatrze jesteś głupszy niż stado... - Mozart nic 

dokończył zdania. Stanął przed Schikanederem i powie
dział dobitnie: 

- Słuchaj z uwagą, dyrektorze teatru. Marinclli będzie 

niebawem grać operę pod tytułem „Kasper fagocista, czyli 
Czarodziejska cytra"! A librecista, niejaki pan Pcrinct, 
także czytał zbiór baśni wydanych przez Wielanda. Skoń
czyłem. 

Schikaneder spojrzał na Mozarta przerażonym wzro
kiem. 

- Musimy coś zrobić, Wolfi - rzekł zdruzgotany. - Za
raz zawołam Gieseckcgo. Ale błagam cię , przyjacielu , 
nie zostawiaj nas samych z tym kłopotem. 

Schikaneder wybiegł na korytarz i po chwili wrócił 

z Gieseckem. Dość młody, wysoki, dobrze ubrany aktor 
budził sympatię swoim wyglądem. Stanął przed Mozartem 
i powiedział poważnie: 

- Cieszę się z tego, że mogę pana poznać. Jestem wiel
bicielem pańskiej muzyki, a „Małą nocną serenadę" uwa
żam za prześliczny klejnot sztuki. Proszę pozwolić mi na 
powiedzenie jeszcze jednego, naprawdę szczerego komple
mentu: Menuet z trzeciej części pańskiego dzieła zachwy
ca mnie tym, że jest w swej istocie bardziej ludowy, lend
lerowy niż dworsko-dystyngowany, do czego pańscy kole
dzy nas przyzwyczajają. 

- Dziękuję - odpowiedział zmieszany Mozart. - Kie
dyś wszystkie komplementy pod moim adresem trakto
wałem jak słodycze, których jest dużo, są smaczne i nigdy 
ich nie zabraknie. To, co pan powiedział cenię inaczej. 

- Panowie - odezwał się niecierpliwie Schikaneder -
nie czas teraz na takie rozmowy. Wiadomość z teatru 
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Marinellego jest katastrofalna. Róbmy coś, by ratować nasz 
interes. 

- Powiedziałem już wcześniej Schikanederowi - ode
zwał się Mozart - o tym, że ta bajka jest okropna. Li
bretto trzeba zmienić. Nie wiem w tej chwili jak. To, co 
jest na tych kartkach - Mozart potrząsnął librettem Schi
kanedera - to historyjka, która niczemu nie służy, nie
wiele wyraża myśli. Nie ma w tym libretcie niczego, co 
b y mnie porwało. Musi być w języku niemieckim - to 
ważne, bo to będzie nasza, narodowa opera, nie wzoro
wana na włoskiej, której mam serdecznie dość. Trzeba nam 
trochll czasu. 

- Ależ, Wolfi - odezwał się Schikaneder - tu po
trzebny jest pośpiech. Czy ciągle mam grać „Oberona"? 

- Graj „Oberona" lub co tam chcesz. - powiedział Mo
zart. - Ja muszę wyjechać do Pragi. Na pewien czas. Za
mówiono u mnie operę na uświetnienie koronacji łaska

wie nam panującego cesarza Leopolda Il na króla Czech. 
Sami panowie widzicie, iż odmówić nie mogę. Ma to być 
Laskawość Tytusa" i przyznaję otwarcie - piszę to bez 

~erca. Dobrze, że jest Siissmayr, każdy mój szkic on tak 
opracowuje, iż nikt nie pozna, że utwór nie wyszedł spod 
mojej ręki. Ten chłopak ma talent! 

- I nie będziesz pisać „Czarodziejskiego fletu"? - za
wołał Schikaneder. 

- Będę o nim myślał - odpowiedział Mozart wycho
dząc. 

Karol Giesecke czekał na Mozarta w p1w1arni „Pod 
Srebrnym Wężem" przy stole bilardowym. Umówieni byli 
na partię bilarda i rozmowę o operze. Giesecke wiedział 

Juz o tym, że premiera „Laskawości Tytusa" w Pradze 
nie była sukcesem. Postanowił nie poruszać tego tematu 

z Mozartem. Lecz ten, kiedy podbiegł, powiedział od 
razu: 

- Cesarzowa nazwała moją muzykę niemieckim świń

stwem! Okropna kobieta! Pewnie moja opera była na jej 
gust za mało włoska . Ale zostawmy to - mówił wesoło -
zostawmy też dzisiaj mój ulubiony bilard. Wie pan, dużo 
myślałem o „Czarodziejskim flecie". Mam trochę pomy
słów. Chcę z panem porozmawiać jak z bratem, masonem. 
Tylko z panem. Schikaneder dostanie libretto i niech gra 
Papagena. Scena, kiedy usta ma zamknięte kłódką, będzie 

moją ulubioną. 

Zaśmiali się obaj. Mozart czuł, że z Gieseckem dojdzie 
do porozumienia. 

- Wszystko - ciągnął dalej Mozart - musi nam się 

złożyć w operę o braterskiej miłości, w operę, która bę 

dzie opiewać nasze masońskie ideały. 

- Nasze obrządki - zaniepokoił się Giesecke - to ta
jemnica. 

- Przecież nic pokażę ich dokładnie - tłumaczył Mo
zart. - Sarastro nie będzie , tak jak w bajce, złym cza
rownikiem. Będzie wzorem doskonałości, dobra, światła, bę

dzie kapłanem wieczystego zakonu, tak jak nasz brat 
i mistrz baron von Born. Taki Sarastro stanie się prze
ciwnikiem Królowej Nocy, z którym ona musi przegrać. 

Do niego dążyć będą Tarnino i Pamina. Wyrazimy w ope
rze to, co cenimy wysoko - ideały naszej Loży. Co pan 
o tym sądzi? 

- Propozycja pana jest chyba zbyt śmiała - odparł 

Giesecke. - Czy wolno nam ... 

- Ach, panie - nerwowo przerwał Mozart - rzecz bę
dzie w muzyce. Muzyka jest żywiołem opery. Uwertura 
zacznie się w tonacji Es-dur, w tonacji masońskiej, jak 
pan zapewne wie. Na początku trzy potężne akordy - jak 
owo trzykrotne pukanie do bramy naszej Loży. Usłyszy 

pan to. 

- Myślę , iż cała ta interesująca i niebezpieczna idea 



nie będzie dla wszystkich jasna. Nie dla wszystkich, co 
nic znaczy, że dla nikogo. A reszta? Reszta będzie dla nie
wtajemniczonej publiczności? Czy tak? - pytał Gieseckc. 

- Tak. I będzie tego sporo. 
- Pomogę panu. 

- Ja poprowadzę orkiestrę - mówił Mozart wesoło. -
A to przez uszanowanie dla łaskawej i respektu godnej 
publiczności oraz z osobistej przyJazm dla autora sztuki. 

Nikt z zespołu Schikanedera nie był pewny, czy Mozart 
mówi serio, czy żartuje. Dobry nastrój kompozytora udzie
lił się wszystkim. Nawet Schikaneder nie protestował, kiedy 
Mozart przejął prowadzenie próby. 

- Moja utalentowana szwagierka zaśpiewa partię Kró
lowej Nocy - Mozart uśmiechnął się do Józefy Hofer 
i wręczył jej nuty. 

- Tylko dwie arie, droga Józefo, lecz są one tak piękne, 
że znów uwierzysz w moją dawną miłość do ciebie. 

- Wolfi - odrzekła Józefa Hofer - dla ciebie zaśpie

wam najlepiej jak potrafię. 

- Musisz - powiedział Mozart już bardzo poważnym 
tonem. - Niech koloratura cię nie zwiedzie. Królowa Nocy 
w drugiej arii dyszy prawdziwą zemstą. 

Mozart spojrzał na młodziutką śpiewaczkę i powiedział: 

- Dla pani, panno Gottlieb, może być tylko partia Pa
miny. Przekona się pani o tym, że przejmująca skarga 
Paminy musi być w tonacji g-moll i że jest ona tak sub
telna jak i pani. Taaaak... O innych rolach mówił już 
Schikaneder. Dość. Próbujmy. Jeszcze słowo do orkiestry. 
Panowie, błagam. Początek finału pierwszego aktu. Niech 
jak najlepiej brzmią puzony i trąbki z tłumikami. I na 
miłość boską, dęte drewniane mają stałe nuty!!! W ogóle 
zespół instrumentów dętych jest piekielnie ważny. To mu-
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si brzmieć! W końcu - dodał Mozart - zróbcie to dla 
mnie, bo takiej instrumentacji nie znajdziecie w żadnej 

innej operze. 

- Teatr jest pełny - z zadowoleniem poinformował Mo
zarta dyrektor teatru. Był już w kostiumie z kolorowych 
piór i zakładał na plecy klatkę ptasznika. 

- Zobaczysz, Wolfi, odniesiemy sukces. Jaki to dziś 

dzień? 30 września 1791 roku! Zapamiętaj tę datę, Wolfi! -
mówił Schikaneder. 

Ale Mozart nie słuchał. I nie dlatego, że nie przejmo
wała go osobliwa, przedpremierowa chwila i fakt , że za 
moment dyrygować będzie orkiestrą. Nieustannie wracał 

myślami do niedawnej wizyty tajemniczego mężczyzny, 

który zamówił u niego Requiem. Mozart czuł, że czter
dzieści stron tej Mszy żałobnej, które już naszkicował, są 

doskonałe. 

- Dlaczego tak bardzo chcę to pisać? Jak nigdy dotąd. 
Muszę zdążyć. Lecz na kiedy? Terminu mi nie wyznaczo
no - myślał Mozart. 

Z posępnego nastroju wyrwał go głos Schikanedera wzy
wający do rozpoczęcia -~rzedstawienia. 

Mozart w niebieskim surducie stanął przed orkiestrą. 

Uwertura. Za plecami Mozarta nie kończyły się głośne roz
mowy. 

- Dlaczego nic siedzą cicho? - myślał Mozart. - Jesz
cze chodzą , gadają, coś jedzą. A my przecież już gra
my! 

Kurtyna. Na scenic Tarnino woła „Na pomoc! Na pomoc! 
Ten potwór mnie ściga!" Mozart obejrzał się na publicz
ność. 

- Och, siedzą tacy nieuważni - myślał - zaraz pojawi 
się Papageno, musi się im podobać. 



- Wolfi, jesteś rozdrażniony zupełnie niepotrzebnie. Po 
pierwszym akcje nie możesz wyrokować, że to klęska. Nie 
denerwuj siebie i nas wszystkich - tłumaczył Sehikanc
der. - Weź się w garść i zaczynamy drugi akt. 

Po skończonym przedstawieniu publiczność wywoływała 

Mozarta kilka razy, lecz on sam i cały zespół wiedzieli 
o tym, źe wielki sukces brzmi w teatrze inaczej. 

- Kto zna teatr ten wie dobrze, źe tu niczego nie moż
na przewidzieć na sto procent. Z przedstawieniami dzieją 

się róźne, tajemnicze rzeczy, których nikt nie potrafi wy
tłumaczyć. Poczekajmy parę dni. - Schikaneder nie oka
zywał żadnego niepokoju. Po chwili ogłaszał donośnym 

głosem: 

- „Czarodziejski flet" idzie jutro i każdego następnego 

dnia o tej samej porze. Jeśli pan Mozart tylko zechce, to 
będzie dyrygować. Pan Hennebcrg ma być jednak co wie
czór, gdyby trzeba było zastąpić kompozytora. 

Mozart przychodził do teatru niemal codziennie. Jeśli 

nie prowadził orkiestry, to siadał w loży i oglądał przed
stawienie. I sam widział, słyszał, czuł doskonale jak „Cza
rodziejski flet" zdobywa, jak opanowuje i cieszy tych wszy
stkich, którzy siedzieli na widowni. Nikt nie wątpił w to, 
źe opera stała się sukcesem. Nie tylko na przedmieściu 

Wieden, ale w całym Wiedniu. 

- Co wieczór mamy nowych, wytwornych gości, którzy 
przyjeżdżają z Wiednia - informował Mozarta Schika
neder. 

- Wiem o tym - odpowiedział Mozart. - A jutro pojadę 
po mego syna, Karola. Chłopak ma siedem lat i ciekaw 
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jestem co mi powie o operze. Przecież patrzeć będzie na 
wszystko oczami dziecka. 

- To jutro, Wolfi. A dzisiaj... Czy wiesz jakich mamy 
gości? Może nie powinienem ci o tym mówić... Ale sądzę , 

że lepiej będzie, jeśli się dowiesz. Przyszli do teatru Anto
nio Salieri i pan Cavalieri. 

Schikaneder uważnie patrzył na Mozarta. 
- A więc są. już wszyscy - Mozart uśmiechał się do 

siebie. - Przychodzą. sprawdzić operę. Mój wróg numer 
jeden, sam Salieri! Proszę! - Mozart mówił coraz gło

śniej. - Bardzo dobrze! Tak! Niech ten marny kompozy
tor usłyszy jak powinno się pisać dzisiaj operę, bo on 
sam potrafi napisać ją tylko we włoskim stylu, a i to pa
skudnie. Emanuelu, zagramy dziś najwyborniej! Dla niego! 

Mozart spodziewał się wizyty Salieriego po przedstawie
niu. Czekał w napięciu w garderobie dyrektora teatru. 

- Wyjdę stąd - rzekł Schikaneder - oni tu z pewno
ścią przyjdą., więc zostawię was samych. 

W niedługim czasie Schikaneder zastał Mozarta we wspa 
niałym nastroju. Gości już nie było. 

- Czy wiesz co mi powiedzieli? - zaczął Mozart od 
razu. - Wszystko im się podobało. Nie tylko muzyka, ale 
i libretto, wszystko! Mówili, że „Flet" godny jest wysta
wiania podczas największych uroczystości, wobec najwięk

szego monarchy. 
- Wolfi - rzekł Schikaneder - odprowadzę cię do 

domu. To dobrze, że Salicriemu podobał się nasz „Flet". 
- Nasz? - powtórzył Mozart pytająco. - Emanuelu.„ 
- Ach, byłbym zapomniał - przerwał mu Schikane-

der. - Znowu mogę ci dać trochę pieniędzy. Chodź , kasjer 
ci wypłaci. 

- Tak, pieniądze są mi potrzebne - powiedział Mo
zart. - Mnie i mojej rodzinie. Są mi od dawna zawsze 
potrzebne. Wiesz, kiedy powiedziałeś o pieniądzach, to zda
łem sobie sprawę z tego, że powinienem mieć ich teraz 
znacznie więcej, Przecież grasz „Flet" codziennie, widownia 
jest zapełniona , i musisz mieć spore dochody. 

- Zapominasz, Wolfi, o tym, że jestem dyrektorem tea
tru i mam rozmaite wydatki. Płacę aktorom, muzykom 
z orkiestry„. Wszystko kosztuje! Przecież cię nie krzywdzę. 

Ostatnie słowa powiedział Schikaneder nie patrząc na 
Mozarta. Zabrakło mu odwagi. 

Konstancjo - prosił Mozart - niech przyjdzie koniecz
nie Siissmayr. Nie mam już sił, nie dokończę Requiem. 
Jemu ufam, on to zrobi za mnie. Jak zawsze dobrze. Ja 
już nie mogę. 

Konstancja Mozart podeszła do łóżka, na którym leżał 

jej chory mąż i zapewniła cicho: 

Siissmayr jest w drugim pokoju, zaraz go poproszę. 

- Stanzi, czy był dzisiaj Schikancdcr? 

- Był kiedy spałeś. 

- Co mówił? 

- Powiedział, że „Flet" czaruje bez przerwy. Teatr jest 
co wieczór przepełniony, grudniowa pogoda nikomu nie 
przeszkadza. 

Która godzina, Stanzi? 

- Kwadrans po ósmej, Zaraz przyjdzie doktor Clossct. 

- Nie, nie to. Teraz Pamina śpiewa „Tarnino, proszę, 

powiedz choć słówko! Proszę.„ proszę„. proszę„." 

Chociaż grudniowa śnieżyca trwała od paru godzin, teatr 
był zapełniony do ostatniego miejsca. Schikaneder zakła

dał na plecy klatkę ptasznika, kiedy do garderoby wszedł 
Giesecke. 

- Byłeś? - zapytał go Schikaneder. - Byłeś na cmen
tarzu? 



- Nie - odrzekł Giesecke. - Wiatr był tak silny, że 

nic nie było widać przez sypiący śnieg. Zawróciłem krótko 
po tobie. 

- A kto poszedł za trumną Mozarta? Kto tam został? 

- Nikt. 

Młody, energiczny dyrygent stanął przed orkiestrą i po
wiedział ostro: 

- Panowie! Proszę bezwzględnie pamiętać - w finale 
pierwszego aktu instrumenty dęte muszą brzmieć! Dęte 

drewniane mają stałe nuty! To jest absolutnie wspaniała 
partytura. Czy wy tego nie czujecie? Nie słyszycie? Któż 

jeszcze napisał dla was tak genialną muzykę? Proszę , 

powtórzmy jeszcze raz. 

Maria Dworakowska 
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