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KTO ZABIŁ MOZARTA? 
                              
 
     Trafiła w moje ręce ostatnio [1992] nowiutka książka Williama Stafforda “The Mozart 
Myths. A Critical Reassessment” (Stanford University Press, 1991). Książka ta, wbrew 
tytułowi, nie jest poświęcona muzyce, prędzej da się zakwalifikować do etnografii 
(antropologii kulturowej), która to dziedzina zajmuje się m. in. badaniem powstawania 
mitów, bajek, urban legends itp. Podstawą książki Stafforda są mity, które złożyły się na 
dzisiejsze wyobrażenia o Mozarcie, ich formowanie w ciągu lat i wieków. Nader 
pouczająca, podkreśla bowiem, jak ważne jest poszukiwanie źródeł najbardziej 
zbliżonych czasowo do przedmiotu badań jeśli chce się być jak najbliżej prawdy. 
 
     Śmierć Mozarta jest źródłem niezliczonych mitów. Młody, 35-letni człowiek 
obdarzony niewątpliwym geniuszem, w sile wieku i sił twórczych, zapada nagle na 
zdrowiu i w ciągu paru dni umiera. Nic dziwnego, że po paru miesiącach najpierw huczy 
od plotek Wiedeń, a po następnych kilku latach cała Europa. Podejrzewa się morderstwo, 
a konkretnie otrucie. W 1823 roku pojawia się wersja, że sprawcą jest włoski kompozytor 
na dworze cesarskim, Antonio Salieri. Wersję tę zresztą rozpowszechnia sam Salieri, 
który doznał na stare lata pomieszania zmysłów, a odnaleźć ją można po raz pierwszy w 
notatnikach Beethovena, przy pomocy których całkowicie już głuchy kompozytor 
porozumiewał sie pod koniec życia ze światem zewnętrznym. 
 
     Jak szybko wędrowały wówczas plotki po Europie świadczy fakt, ze już w 1830 roku 
Aleksander Puszkin pisze jednoaktówkę „Mozart i Salieri”. Na jej podstawie Rimskij-
Korsakow komponuje w 1898 r. krótką operę, Peter Shaffer w roku 1979 wystawia 
sztukę sceniczną „Amadeusz”, a Miloš Forman nakręca w 1984 r. słynny film pod tym 
samym tytułem. 
 
     Aby jedna osoba mogła zamordować Mozarta, byłoby jednak zbyt proste. Potrzebny 
był ktoś znacznie potężniejszy od Salieriego, jakaś organizacja na wielką skalę. 
Wiadomo powszechnie, że Mozart był masonem. W 1861 niejaki G. F. Daumer publikuje 
książkę „Aus der Mansarde”, w której twierdzi, ze od tysiącleci światem rządzi głęboko 
ukryta konspiracja, której masoni stanowią jedynie niewielką część, a która za główny cel 
stawia sobie walkę z chrześcijaństwem. W tej to (nienazwanej) organizacji wielką rolę 
mieli odgrywać tacy bezbożnicy jak Wolter, Prudhomme oraz Karol Marks. Mozart miał 
się jej narazić komponując „Zaczarowany Flet” – operę opartą na wątkach masońskich, 
która nie sposobała się wiadomym siłom i spowodowała jego śmierć. 
 
     W 1910 roku zwolennicy teorii konspiracji uzyskali poparcie autora o nazwisku 
Hermann Alkwardt, który jako pierwszy przypisał główną rolę w morderstwie Mozarta –
Żydom (pozycja p.t. „Mehr Licht”). Koncepcja ta zyskała wielką orędowniczkę w osobie 
Matyldy von Ludendorff, żony generała Ludendorffa, współ-zwycięzcy bitwy pod 
Tannenbergiem i naczelnego dowódcy armii niemieckiej w ostatniej fazie I Wojny 
Światowej. Matylda Ludendorff, wykształcona poniekąd kobieta (lekarz − 
neuropsychiatra), spłodziła na ten temat wiele książek, wśród nich takie, jak 
„Nieodkupiona śmierć Lutra, Lessinga, Mozarta i Schillera”. Jak widać, Mozart nie był 
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jedyną znaczną ofiarą światowej konspiracji, która zresztą w wersji M. L. miała być 
przedsięwzięciem żydowsko-chrześcijańskim, lub raczej żydowsko-rzymskim, cokolwiek 
to miało znaczyć. Konspiracji tej ton nadawać mieli na spółkę jezuici, masoni i jakobini. 
 
     Teoria spiskowego mordu na Mozarcie nie zgasła bynajmniej wraz z generałową L., 
która – o dziwo – dożyła pięknego wieku wbrew wszystkim konspiratorom (zmarła w 
roku 1966 przeżywszy 89 lat). Jej dzieło zostało godnie podjęte przez trzech niemieckich 
lekarzy o nazwiskach J. Dalchow, G. Duda i D. Kerner, którzy publikują swe dzieła 
niemal po dzień dzisiejszy (ostatnia książka Dudy, na którą natrafiłem, pochodzi z roku 
1985). 
 
     W tym momencie zdecydowałem się porzucić książkę Stafforda i, pomny jego 
przestróg, sam sprawdzić źródła. Nie było to łatwe, gdyż dzieła wspomnianych przez 
niego autorów są trudno dostępne (zapewne wskutek działań wiadomej konspiracji). 
Matylda Ludendorff n.p. reprezentowana jest w mojej [U. of Washington] bibliotece 
tylko przez jedno dzieło, niewiele mające chyba wspólnego ze śmiercią Mozarta: 
„Erotische Wiedergeburt” (Odrodzenie erotyczne). Ale nazwiska Dudy i Kernera 
pojawiły się na ekranie komputera i niektóre ich książki są obecne w bibliotece. Oto 
fragment zapowiedzi dzieła ich życia, którą znalazłem w książce Günthera Dudy “Der 
Echtheitsstreit um Mozarts Totenmaske” (Spór o autentyczność maski pośmiertnej 
Mozarta). Dzieło, o którym mowa, autorstwa wymienionych trzech lekarzy, nazywa się 
„Mozarts Tod” (Śmierć Mozarta) i wydane zostało przez dość dziwne wydawnictwo 
niemieckie Verlag Hohe Warte w r. 1985 (prawdopodobnie na koszt autorów). Niestety 
nie miałem okazji trzymać go w ręku, znowu zapewne w wyniku spisku, pozostaję więc 
przy owej zapowiedzi, we własnym tłumaczeniu z niemieckiego: 
 
     „W pięć lat po poprzednim dziele „W. A. Mozart – Die Dokumentation seines Todes” 
(W. A. Mozart − dokumentacja jego śmierci) trzej lekarze przedstawiają wyniki 
najnowszych badań. Dziś wydaje się pewne, że śmierć Mozarta była zaplanowana długo 
przedtem, być może już w 1786 r. [pięć lat przed zgonem w 1791] i spelniła się w 
wyniku otrucia rtęcią, który to pierwiastek ma specjalne znaczenie w magii. Śmierć ta ma 
niewątpliwy związek z premierą "Zaczarowanego fletu" 30.09.1791 i "Kantaty 
masońskiej" 18.11.1791 i przybiera charakter sakralny; można wręcz mówić o triadzie 
sakralnych wydarzeń [znaczy obie premiery i śmierć M.]. Centralnym punktem "Fletu" 
jest próba ognia i wody wraz z poszukiwaniami zaginionego słowa JHVH osiemnastego 
stopnia wtajemniczenia masońskiego, stopnia różokrzyżowców”.  
 
     Dodajmy, że Mozart miał o wyznaczonym mu losie wiedzieć dużo wcześniej i 
dobrowolnie mu się poddać, itd. itp. opowiastki. Zainteresowanych odsyłam do powieści 
Umberto Eco „Wahadło Foucault”, w której autor zajmuje się tą samą symboliką. 
 
     Zapewne zachodzicie Państwo w głowę, dlaczego o tym wszystkim piszę. A więc 
dlatego, że trzech wymienionych lekarzy (jak również inni autorzy wymienieni przez 
Stafforda) sprecyzowało niezwykle przemyślny i uniwersalny test, jak rozpoznać 
uczestnika danej konspiracji, dający się zastosować do dowolnych spisków na całym 
świecie i w dowolnym okresie historii:  



 3 

 
     „Nie wierzysz w nienaturalną śmierć Mozarta? Znaczy, że jesteś jednym z NICH. 
Zaprzeczasz istnieniu spisku? Czyli sam do niego należysz.”  
 
     Teza genialna w swej prostocie logicznej, nieprawdaż? Powoduje ona co prawda 
efekty uboczne, n.p. w omawianym przypadku do spisku zostało zaliczone czcigodne 
Mozarteum z Salzburga, które nie chciało uznać autentyczności pośmiertnej maski 
kompozytora, zaginionej przez stulecia i nagle rzekomym cudem odnalezionej w połowie 
XX wieku, ale niezłomnych pogromców konspiracji nic nie zbije z tropu. 
 
 
jrk (1992, rev. 2009, 2020) 
 


