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Jak być artystą w trudnych czasach? 

Jak być artystą w trudnych czasach? Niezależnym, nie
pokornym wizjonerem świadomym swej wartości i konte
stującym ustalony porządek społeczny, pol ityczny i arty
styczny? Wiatr we włosach i przec iąg w kieszeniach. I wiara 
w to, że cały św i at stoi otworem, bo nikt nie ma takiej siły, 
energii i pewności siebie. Bezczelność i błogosławieńtwo 

Boga lub Szatana na drodze ku nieśmiertelności. Taki był 
Amadeus. Dziecko podrzędnego uzyka z Sa lzburga, któ
re już w wieku 5 lat poznało blaski i cienie showbiznesu. 
Obwożone, jak małpa w klatce, po całej Eu ropie i popisuj ą

ce się swoją n iezwykłą muzyka l nością i sprawnośc ią dzie
cięcych dłoni na klawiaturach klawesynów możnych tego 
świata. A potem ... 

No właśnie, a potem. Kiedy brzydki, niewysoki młodzie
niec o wyłup i astych oczach pomyś la ł o sobie: jestem na
piętnowany t alentem na m i arę herosów nie z tego świa ta? 

Kiedy porzucił wygodne życie w Salzburgu? Kompo
nując „Uprowadzenie z seraju" czy „Czarodziejski flet"? 
Rozmawiając z cesarzem jak równy z równym' Trwoniąc 
p ieniądze 1 zdrowie w najmodniejszych knajpach Wiednia? 
A może wtedy, gdy trapiony śm iertelną gorączką pisał na 
wyścigi ze śm iercią „Req uiem"? Kiedy? 

A może nigdy tak o sobie nie pomyś l ał, bo wciąż jak 
flesz błyskał pod powiekami obraz małego chłopczyka 

z przewiązanymi atłasową chusteczka oczami, g rającego 

z pamięc i zadane przez dorosłych utwory. I tylko wc i ąż ten 
sam aplauz, brawa, wiwaty. Teraz jak i wtedy. Przez całe ży
cie ten obraz, jak wyrzut sumienia za życie oddane sławie. 

Myś l ę , że podobnie mógł myśleć Michael Jackson, wy
t resow ny przez ojca, a potem przez showbiznes. Tak bar
dzo chcia ł byc sobą w chwili, kiedy być sobą już nie potrafił, 

bo był tylko postacią z plakatów i marzeń I odszedł w naj
lepszym dla siebie momencie ... Tak jak Jim M rrison, Kurt 
Cobain, Jimmy Hendrix. 

A czasy były ciężkie. Rządził dwór, polityka, cenzu
ra, u kłady i fałszywy blichtr. Dziś zwi się to z angielska· 
mainstream - akceptowana przez popkulturę, korpora
cje i u rzędników forma zarabiania pieni zy w ramach 
tak zwanej sztuki masow J· Na antypodach mainstreamu 
istnieje underground: czyli wolnost i brak ograniczeń 
w procesie twórczym i niszowosc odbioru - tak zwana 
niska og ląda lność. Niewielu i stn i ało artystów, którzy swo
bodnie poruszali s ię w jednym i drugim swiecie. Porywając 
miliony i zyskując szacunek wysublimowanej publiczności 
Amadeus był jednym z nich. Tworzył dla kucharek i wład
ców. Jedni i drudzy, słuchając jego muzyki, mieli wrażenie, 
że są lepsi i piękniejs i niż w rzeczywistośn Ale do czasu. 
Wcześniej czy późn iej t rzeba dokonać wyboru. I Mozart 
podjął decyzję, chcial być wolny. Za wszelką cenę. Z rozka 
pryszonego, bezczelnego gówniarza zmienił się w artystę 
przeklętego. Maria Janion nazywała takich jak on „galerni
kami wrażl iwośc i''. 

Krzywe odbicie Amadeusa - Antonio Salieri sprzedał 
swoją wrażliwość za garść srebrników Wybrał wygodne 
życie gwiazdy ówczesnej popkultury. Tworzył dla dworu, 
poklasku i p ieniędzy. W sztuce Shaffera to on dost rzega 
w Amadeusi boski instrument i postanawia ów instru
ment zni szczyć. Mainstream i Underground. Odwiecz
ny bój. Wolność i zniewolenie. Mozart i Salieri. Obaj żyl i 

w trudnych czasach. I obaj byli dziećmi swojej epoki. 
Tak innej od naszej. Innej? 

Robert Talarczyk 
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RazempodM 

U Kopalińskiego, w „Słowniku mit· i tradycji k tury" 
występują razem - oczywiście pod literą M. Nie ma osobno 
hasła Mozart - choc przec mogłoby być. Tworca „Wese
la Figara" i „Don Giovanniego" jest niewątpliwie nie tylko 
postacią historyczną, ale też mitem kultury europejskiej, 
synonimem nieodpowiedzialnego, bezczelnego, rozsadza
jącego społeczne normy i formy lekkomyślnego geniusza. 
Nie ma też osobnego hasła Salieri - choć od prawie dwustu 
lat bardziej obecny jest w zyciu kult ralnym jako mitycz
na figura zawistnego przeciętniaka niż jako autor niezłych, 
było nie było, kompozycji. 

Słownik Kopalińskiego odnotowuje pierwsze znaczące 
dzieło artystyczne, które na zawsze połączyło tych dwóch 
artystów: tzw. „małą tragedię" Pusz ma pod tytułem „Mo
zart i Salier( (1830). W ekspozycji mówi tam Salieri o sobie 
samym: 

Wcześnie wyrzekłem się swawoli próżnej; 
Nauki, obce muzyce, mi były 
Tak obojętne, że uporcie, dumnie 
Rzuciłem je i mogłem się poświęcić 
Muzyce tylko.( ... ) 
Pokonałem niepowodzenia wczesne i rzemiosło 
Jako fundament sztuki założyłem. 
Stałem się rzemieślnikiem; swoim palcom 
Nadałem oschłą i posłuszną biegłość. 
I czujność uchu. Dźwiękom śmi rć zadawszy 
Muzykę niby trupa rozłożyłem. 
Zmierzyłem algebrą harmonię(. .. ) 
Gdzież sprawiedliwość, kiedy święty dar, 
Kiedy geniusz nieśmiertelny nie w nagrodę 
Miłości gorejącej, wyrzeczenia, 
Prac, żarliwości, modłów jest zsyłany, 
Lecz opromienia głowę szalonego, 
Próżnego lekkoducha! 

W pierwszym akcie tej krótkiej sztuki widzimy wza
jemne relacje obydwu artystów: zawistny Salieri związany 
pozorną przyjaźnią z szukającym u starszego kolegi akcep-

tacji genialnym lekkoduchem Mozartem. W akcie drugim 
opowieści Mozarta pojawia się tajemniczy „czarny czło

wiek'; który zamówił „Requiem Lęki Mozarta próbuje po 
przyjacielsku rozwiać Salieri, który jedna m JUZ przygo
towaną truciznę dla zdolniejszego rywal dy przed wy
chyleniem zatrutego kielicha Mozart wyraża opinię, że.ge
niusz i łotrostwo nigdy nie idą w parze'; morderca Salieri 
traci wiarę w siebie: 

Lecz jeżeli on ma słuszność 
/jam nie geniusz? 

Utwór Puszkina po latach zainspirował Nikołaja Rim
skiego-Korsakowa do stworzenia opery utrwalającej wize
runek Salieriego jako zbrodniarza ( 1897). 

życie i twórczość 
okresie ro antyzmu. 

Aby ć w .,stani 
j yło iedy w1azieć, trzeb byk;> odczu eh n z yc· Is 
ogień" - pisze Stendahl w 1824 roku, rei cjon j p rys 
Salon malarski. I dodaje:„Zważcie, że nie mow1ę, 1ź wszyscy 
ludzie namiętni są dobrymi malarzami, ale powiadam, że 
wszyscy wielcy artyści byli ludźmi namiętnymi. To jest jed
nakowo prawdziwe we wszystk'ch s u ach ocznając od 
G' rgiona, który umarl z m1łoścl, maj c trzyd ci trzy lata, 
poniewa Marto de Fel re, jego uczeń, zabra mu kochan
kę, kończąc na Mozarcie, który umarł wyobrazaJąc obie, iz 
anioł ukryty w postaci czcigodnego starca, wzywa go do 
nieba". 

Theophlie G utier w przedmowie do Pdnny d Mau
pin" (1835), rozwazając tię użyteczności sztuki, pisze 
tak:.Nic z t go, co jest piękne, nie jest nieodzowne. Można 
by usunąć kwiaty, świat nie ucierpiałby 
na tym materialnie: ale któż chciałby, 
aby znikły z ziemi kwi y? lłaczej wy
rzekłbym się kartofli niż nz. ( .) Na 
co służy piękność kobiet? Byle kobie
ta była z punktu widzenia lekarskiego 
dobrze ukształtowana i zdolna rodzic, 
zawsze będzie dość dobrą dla panów 
ekonomistów. Na co muzyka? Malar
stwo? Któż byłby na tyle szalony, aby 
wyżej stawiać Mozarta niż pana Carrel, 
a Michała Anioła niż wynalazcę musz 
tardy? Prawdziwie piękne jest jedy
nie to, co nie może przydać s i ę na nic; 
wszystko co użyteczne jest brzydkie, bo 
jest wyrazem jakiejś potr eby, a potrze
by ludzi są pl gawe i strętne ja ich 
bieda i ułomna n1tura Najużyteczniej

szym miejscem domu jest wycho
dek. Ja, z przeproszeniem tych p ów, 

należę do ludzi dla których zbyteczne jest 
cenię rzeczy i ludzi w odwrotnym stosunk do 

i oddaj („ .) Mimo że n j tern tak an 
kie mu , w ę hala ł c h skrz eczel< · ęb nkow 
niż lodię dzwoneczka pa a prezydenta. Sprzedałbym 
pludry, aby l<up1ć sobie pi ścianek, a chleb, aby miec 
kón ury~ 

Gdzieś między 1814 a 1841 rokiem Ingres zanotował 
krotko. Nieb bvło chyba zazdrosne o ziemię, skoro tak 
wcześnie ode rato jej Rafaela i Mozarta''. 

m Mrckiewtc.z, najbardziej bodaj #umuzykalniony" 
z polskich pisarzy romantycznych, należał do prawdziwych 
w1 lbicieli muzyki Mozarta. Pierwszy ślad tej fascynacji 
pochodzi z 1824, kiedy poeta pisze z Kowna do Franciszka 
Malewskiego wWilnie:„Di piacere mi bali il core! [Z radości 
skacze m1 serce! . Pozdrów ode mnie pannę Marię„ ." (cy
tat z ani Zerhny z pi rwszego aktu opery „Don Giovanni": 
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Se nel sena va bulica il core ... Ah! Che piacer, che piacer. • 
W lutym 1825 Mickiewicz ogląda w Odessie „Wesele Fig -
ra~ a w 1828 w Petersburgu „Don Giovanniego" i ,,Figara" 
w Teatrze Wielkim, a także w teatrze domowym rosyjskiej 
arystokratki Zinajdy Wołkońskiej. W tym czasie w salonie 
księżnej Wo/końskiej ma miejsce słynna improwizacja po
etycka Mickiewicza na cześć hetmana Lwa Sapiehy, przy 

kompaniamencie fortep anowym Malewskiego g ją

cego arię Non piu andrai. W 1829 w Weimarze Mickie cz 
uczestniczy w uroczystości Kh jubileuszu 80. roanicy ro· 
dzin Goethego. Spotyka się tam z Johannem Nepomukiem 
Hummlem, który był w dzieciństwie uczniem Mozarta, 
a po latach mistrzem i przyjacielem Marii Szymanowskiej 

(przyszłej teściowej poety). Muzyka twórcy „Czarodziej· 
s iego fletu" była jednym z głównych wątków wieczornej 
rozmowy artystów w pokoju hotelowym. Antoni Odyniec 
wspomina, że gdy w Wenecji podziwiali z Mickiewiczem 
nagrobek Antonia Canovy (wykonany znaczeniem 
na grób Tycjana, podczas gdy po śmierci rzeźbiarz sam 
został pod nim złożony), poecie nasunęła się „dziwna 
analogia ze sławnym „Requiem" Mozarta, ktore napisał on 
dla kogoś innego, a które grano naprzód na jego własnym 
pogrzebie''. 

Przykładow obecności muzyki Mozarta w życiu polskie
go poety jest o wiele więcej, ostatni pochodzi z 1853 roku. 
Armand Levy, jeden z najbliższych przyjaciół Mickiewicza 

w asie, pisze w liście w liście o siostry: „ r 
szych dniach roku obiadowałem u Mickiewiczów. Słysza
łem trochę muzyki i to dobrej„. Pewien młody pianista wy
konał kilka utworów Haydna i Mozarta, szczegolniej Mo
zarta, po mistrzowsku i to zrozumiale dla serca. [.„] Mozart 
b I stale w repertuarze wieClOrów u pana dama''. 

ślad w twórczoś o oczywiści Ili cz 'ć pi;>z1adów" 
ana w 1 3 raku. Mało kto pa , że sc a altJ 

u Senatora napisana jest do menueta z„Don nn go, 
a kończy się muzyką z arii Komandora z tej samej opery. 
Jeszcze mniej zwraca się uwagę na fakt, że pieśń zemsty 
Konrada (.Pieśń ma była JUŻ w grobie, już chłodna") we
dług intencji poety ma być wykonywana do melodii „Non 
pi andrai"z.Wesela Figara~ St ranna analiza ty h cytatów 
muzyczn eh wskazuje, ,że int gralnie zw1 z e są z s n
sem i kompozycją dzieła Mickiewicza. 

Ta wycieczka po romanty ych ropach Mozarta po-
zuje, jak, kiedy i w jakim kontekście rodiła się jego le

genda. G ówne elementy mitu Mozarta to w1zerun k ge
niusza, który niekonwencjonalnym zachowaniem odrzucał 
i był odrzucany przez konwencje społeczeństwa, w którym 
przyszło mu żyć, artysty, który nie kłaniał się możnym, nie 
chlebiał publiczności, łe ycie podporządkował sztuce, 
zmarł młodo, w biedzie i Z< pomnieniu, tworząc swe naj
ważniejsze arcydzieło. Zmarł na skutek sp sku zawistne· 
go rywala (lub b aci masonów, których tajemnice uj wnił 
w operze „Czarodziejski flet"). 

Choć z prawdą historyczną legenda ta ma niewiele 
wspólnego, wszystkie jej elementy znalazły się w powsta
łej w ostatniej cwierci XX wieku ~ztuce Petera Shaffera 
„Amadeusz". Urodzony w 1926 w Liverpoolu angielski 
dramatopisarz wywodzi się z kręgu .młodych gn'ewnych". 
Jego najwybitniejszym dziełem jest „Equus" ( 1973, „swo
iste studium psychopatologiczne"); Shaffer znany jest 
w Polsce również za sprawą popularnej „Czarnej komedii" 
i„Krolewskich łowów słońca''. Osobiście zaadaptował swoją 
sztukę na scen usz wi olc.rotnie n gradzonego słynnego 
filmu Milosa Formana • 1984). Teatr na pr remiera .Arna· 
deusza" odbyła !> ę w oyal Natior I Theatre L dynie 
w 1979 roku, reżyserował Peter li, grali Paul Scofield 

jako li , i mon Cal w jako zar i Felic Kendal jako 
Konstancja. W filmie Forma a rójk gł, wnyc bohaterów 
zagrali F. Murray Abraham, Tom Hulce i Elizabeth Berridge. 
W legendarneJ polskiej inscenizacji Romana Polanskiego 
z 1981 roku, którą Tadeusz Łomnicki żegnał ·ę dy ek
cją Teatru na Woli w rolach głównych wystąpili: mnicki 
1 Polatiski onstancję grała Iwona Głęb ie a. 

ztuce Shaffi ra zarzucan niewolnicze tr ymanie się 
roman yczn go mitu, mimo ze badania historyczne już 
d o dowiodły jego fałszywości. Autora nazwano nawet 
"handlarzem mitów''. Sprzeciwiano się zbudowanej przez 
niego opozycji pomiędzy geniuszem i głupcem, zauważa

no też, ze wbrew romantycznej legendzie Mozart popra· 
wiał oje kompozyqe. 
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W rzeczywistości Mozart nie został otruty (choć autor
ką tej wersji była sama Konstancja i - chory już psychicz
nie - s dziwy Salieri). Zmarł na skutek skomplikowanego 
zespołu chorobowego wywołanego przez paciori<owc , 
a bezpośrednią przyczyną zgonu był upust krwi, dokonany 
dwie godziny wcześniej przez medyka. 

Mozart został pochowany w typowy wówczas sposób 
- zmarłego żegnało się w kościele, na cmentarz odpro
wadzany był tylko przez grabarzy. Nie był aż tak ubogi, 
jak głosi legenda. Choć w Wiedniu rzeczywiście przestał 
być modny, miał dochody z innych części Europy, głó ie 
z uech, gdzie od premiery „Don Giovanniego" w Pradze 
był niezmiernie popularny W dniu pogrzebu, 5 gru nia 
1791 roku, świeciło słońce. 

• Requiem'', którego ostatnie pisane ręką Mozarta nuty 
to ósmy takt partu wokalnych Lacrimosa (resztę dokończyli 
po śmierci kompozytora jego przyjaciele Joseph Eybler 

i Franz Xaver Si.Jssmayr), powstawało na zlecenie amatora 
muzycznego, hrabiego Franciszka Walsegga zu Stuppach, 
który mszą żałobną pragnął uczcić pamięć zmarłej przed 
laty żony. 

Antonio Salieri (1750-1825), który przez wiele lat pra
cował w Wiedniu zajmując najw ższe stanowiska muzycz
ne, był chyba najpopularniejszym muzykiem wego czasu, 
przewyższającym sławą nie tylko Maz le Haydna. 
W sposób naturalny stanowił obiekt zazdrości. Ponadto 
jako Wioch z pochodzenia podejrzewany był o faworyzo
wanie rodaków. Według jednego z włoskich badaczy le
genda o udziale Salieriego w doprowadzeniu do śmierci 
Mozarta w sposób symboliczny odzwierciedla pragnienie 
zemsty ze strony muzykow niemieckich nad muzykami 
włoskimi, którzy dominowali przez blisko dwa stulecia . 

Istnieją dowody na to, że obaj kompozytorzy wzajem
nie się szanowali, choć w listach Mozarta do ojca znaleźć 

ż eprzychylne wzmianki o 
agresywne jednak niż w odniesieniu do innych konkuren 
tów artystycznych. Salieri dyrygował wykonaniami niekto
rych utworów Mozarta, a kiedy został kapelmistrzem opery 
przywrócił do repertuaru „Wesele Figara''. Napisali nawet 

pólne dzi o, z oka Jl p wrotu na s nę piewaczki 
An!JY Stor ce - kanta w drow fe ·• (1785). 

We w o e rnało ktb Wledzi i n 
nej legendy Sali riego. Bomba wybuchła d J ro wt 
dy, gdy z gościnnymi występami przyjechali Anglicy 
z „Amadeuszem" Shaffera. Sztuka wywołała oburzenie tak 
wielkie, ze konserwatorium w Mediolanie zorganizowa
ło pokazowy proce oskarżone o o zabójstwo Salieriego. 
W aju 1997 ro u w med ot skim P łac wiedliwo
sci, po !uch niu eks ertó w d I dzi 1e ycia I tw r
czości obydwu kompozytorów oraz po zasi g du opin11 
lekarzy, Antonio Salieri został uroczyście uniewinniony. 

Mit jednak żyje nadal. Czy t łka dzięki wielkości dzieł, 
re się nim sługują? Przy zyna chy jest gł bsza. 

Jak zauw za orbert El s w swa j soqologiczn J bio
grafii Maz rta, o ile w świecie sztuk plastycznych indywi
dualnośc artysty uwalnia si od cechowej zależnoSci już 
w okresie renesansu, trwa jednak nadal do czasów Mozarta 

środowisku muzyczn m. Owa zależność, myślenie o ar
tyście jako rzemieslniku na usługi panów mecenasów (ar
tysta - tokaj, jak uwaza w swej sztuce Shaffer zdaniem 
historyków ostatecznie skończy się w XIX wieku. M zart 
wśród muzyków był jednym z pierwszych, którzy starali 
się od niej wyzwolić (słynne spory z arcybiskupem Collo
redo z Salzburga czy później na cesarskim dworze), wyżej 
nad wygodne życie stawiając wewnętrzne nakazy sztuki. 
Konflikt był nieunikn ony. 

Czy jednak rzeczywiście od XIX wieku artyści już wol
ni od takich uwikłań? Raczej wielmożni panowie zmienili 
swą postać. Nazywają się dzisiaj: Rynek, Władza, Opinia 
Publiczna. Opisana w mozartowskim micie zasada - suk
ces dziś dla Salieriego, nieśmiertelność dla Mozarta - na
leży chyba do iwersalnych r guł sztuki. Jeśli przełozyc 

ją na p ~ęcia po aart styczne, st się ytaniem o sens 
konformizmu i b1 ntu 

Janusz Legoń 
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Czy Mozart wygrał? Artur Palyga 

VENTICELU 1 Czy Mozart wygrał? 
VENTICELLI 2 Czy wygrał Sałieri? 
VENTICELLI 3 Mamy muzykę Mozarta. 
VENTICELLI 1 Czekoladki Mozarta 
VENTICELLI 2 Wódkę Mo a. 
VENTICELLI 3 Markę Mozart. 
VENTICEL LI 1 Logo Mozart. 
VENTICELLI 2 Jakość Mozart 
VENTICELLI 3 Breloczki z Mozartem. 
VENTICELLI 1 Festiwal Mozarta. 
VENTICELLI 2 I Wiedeń Mozarta. 
VENTICELLI 3 Kraj Mozarta. 
VENTICELLI 1 Płyty Mozarta. 
VENTICELLI 2 Mozart na gorąco! 
VENTICELLI 3 Mozart z grilla! 
VENTICEL LI 1 Mozart nadziewany! 
VENTICELLI 2 Ale on już na tym, jak gdyby, no ... 
VENTICELLI 3 ... nie zarobi. 
VENTICELLI 1 I on jak gdyby już nic z tego nie ma. 
VENTICELLI 2 My mamy. 
VENTICELLI 3 Kiedy żył, tez jakby nic nie miał z tego 
VE HICELLI 1 No niewiele. 
VENTICELLI 2 My mieliśMy. 
VENTICELLI 3 Rżnęliśmy go gdy żył i rżniemy po śm1 
VENTICELLI 1,2,3 Niech zyje Mozart! 
VENTIC LI 1 Trwa nieustający casting 

na nowych Mozartów! 
VENTICELLI 2 Jeśli jesteś fajny, zbuntowany ... 
VENTłCELLI 3 .„seksowny„. 
VENTICELLI 1 „.malowniczy .. . 
VENTICELLI 2 „.porywający .. . 
VENTICELLI 3 ... i idziesz na całość. ... 
VENTICELLI 1 ... to resztę zrobimy za ciebie. 
VENTICELLI 2 Przewidywa y wiek życia ; niedługo. 

VENTICELU 3 Sława wieczna! 
VENTICELU 1 Czekamy na ciebie! 
VENTICELLI 2 Pragniemy cię! 
VENTICELLI 3 Kochamy cię! 
VENTICELLI 1,2,3 Mozart, Mozart, Mozart!!! 



ac esar, MacSalie 

MACCESAR Bo jesteś za grzeczny. 
MACSALIERI Zajmuję się muzyką, dyrektorze. Muzyką . 
MACCESAR Pięknie. kompletnie 
mn eto nie o hodzi 

ACSALI O m wia 
u ana n rałem. 
MACCESAR Odmawiam. 
MACSALIERI Odwołuje pan trasę koncertową na pana 
koszt zorganizowaną. 
MA CESAR Więcei traciłbym, nie odwołując. 
M CSALIERI pozwal mi p n wyd ć t łyty w innej 

li 1e. 
MACCES R Kontrakt c1 tanowczo na to ni p wala. 
MACSALIERI Nie wolno mi grać moich utworów? 
MACCESAR To moje utwory. 
ACSALIERł Jestem ich autore . 

MACCESAR AJ wlaścici Iem. 
MACS LIERI A jeśli zagram on cert. .. 
MACCESAR Zniszczę cie. 
MACSALIERI Ale przecież chce pan, żebym był, wybaczy 

an, mam problem z tym słowem„. Chce pan, żebym był 
niegrzeczny. 
MACCESAR Chcę, żeby był niegrzeczny, a nie nieposłusz
ny. Zresztą zero zans. 
MACSALIERI Jak mam być niegrzeczny? 
MACCESAR Jak Mozart. 
MACSALIERI Niegrzeczny jak Mozart? 
MACCESAR Oczywiście. Niech się pan głośno śmieje. 

Niech pan będzie ludyczny, wulgarny, niepokorny i wyzy
wający. 

MACSALIERI Jak Mozart. 
MACCESAR Ludzie chcą Mozartów. Inaczej się nie załapią, 
nie kupią, nie przyjdą. Nietrafiona inwestycja . Produkt ar
tystycznie niewydolny. Legenda. Ludzie kupują legendę. 
Korporacja ni inwe je w pana ani dolara więcej, bo 
pan nie rokuje. Nie m w panu bu u. Nie mri nic. Nie ma 
potenc lu na I ndę. Co mamy sprzedawać? 

MACSALIERI Muzykę. 
MACCESAR Nikt nie słucha gołej muzyki, r u 
Gołą muzykę puszczamy w windach hotelowyc , 
nie potrz ujemy robić panu trasy kance 
MACSA l To o mam zrob c? 
MA CESAR i h si pan t 
MACSALIERI Af jak? 
MA CESAR Wszystko Jedno 
MA SALIERI A Salieri? Nie mogę być Salierim? Złym, pod· 
łym, to też ciekawe, prawda? Złym, podłym Salierim. Złym, 
podłym, ale rzetelnym, solidnym budowniczym dźwięków, 
akar · , sy fonii. Salierim pająkiem tkającym muzykę. 
Sma oszem, rzemieślnikiem, mistrzem elegancji i smaku, 
Salierim? 
MA CESAR Jest Mozart. Tylko Mozart. 
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Do Teatru Na Woli 981 roku rafiłam nieprzypadko-
o. w czerwt mi łam oi:l c praktyk teatrze na zali 

ie I r t di m c11a teryzaqi. 7 olez k Jolan-
tą Leszczyńską, robiłyśmy rekonesans wsr · ep ych 
scen warszawskich, aby wybrac taki zespół, gazie mogły 
byśmy się najwięcej nauczyć. I wtedy rozeszła się wiado
mość, ze Roman Polański przyjeżdża do Polski i będzie 
rez erował sztukę. Jako wielkie fanki jego filmów posta
no iły my dost c się do Teatru a W łl, aby pracować 
z ow1ek m, który uchodził za rezysera p rfekcjonist . 
Dyrektor m teatru byl T. deusz Łomnicki, Polań i był jego 
przyjacielem; odwilż, jaka panowała w polityce od sierpnia 
1980 roku i stopniowe otwarcie granic spowodowało, że 
d Pol ki zaczęli przyjeżdz ć zn ni artysc1 7 Zachodu. Po
lanskl wybrał do inscenizacji uAmad usza" Petera ffera, 
którego „ quus" od dwóch I t święcił trium y na de kach 
warszaws 1ego teatru Ateneum. 

Pierwsza wizyta w gabinecie Tadeusza tomickiego była 
niezwykle miła. Pan Dyrektor zgodził się przyjąć nas na 
miesięczna praktykę do pracowni charakteryzacji i peru
karstwa, której szefem był Jerzy Godlewski. <;ztuka z epoki 
rokoka, do której scenografię i przepiękne kostiumy za ro
jektowali Lidia i Jerzy Skarżyńscy, była wielkim popisem 
inscenizacyjnym, także w zakresie umiejętności perukar
skich. Wysokie, tapirowane, białe peruki na drucianych 
stelażach musiały być idealnie dopasowane i perfekcyjnie 
wykonane. Pan Jerzy był znakomitym fachowcem i pod 
jego okiem mogłyśmy nauczyc się nie tylko jak wykonać 
perukę, ale także jak ją uczesać i nałożyć na głowę. Cha
rakteryzację aktorzy natomiast wykonywali sob'P sami, co 
było dla mnie rozczarowaniem, bo ograniczało naszą rolę 
tylko do dbania o włosy. 

W obsadzi yli nie al wszyscy aktorzy teatru, wśród 
nich J n Matyjaszkie 1cz, Iwona Głębicka, Ewa Serwa, 
Konrad Moraw i, al przede wszystkim r welacyjna 
para: Jan Łomnicki jako Salieri i oman Polansk1 w roli 
Amadeusza. 

Romana Polańskiego miałyśmy okazję zo 
czas kilku ·ego wizyt w pracowni, kiedy s raw 

premie ą. 
I reszci premiera: 23 cz rwca 1981 roku. Atmosfera 

wiei go podniecenia, wielkiego święta. Kiedy wszystkim 
aktorom LOStały nałożone peruki, a w pierwszym akcie nie 
było nic więcej dla nas do roboty, chciałyśmy z Jolą pójść 
na widownię. Ale pan Jerzy zabronił. Stwierdził, że na któ
reś z późniejszych przedstawień będziemy mogły pójść, 
ale me na premier : teraz nasze miejsce jest na posterunku, 
bo trzeba byc w po towiu, gdyby coś się stało. 

Dla nas było nie do pomyślenia: po to zgłosiłyśmy 
się do tego właśnie teatru, żeby zobaczyć to wydarze
nie. Wbrew zakazowi poszłyśmy na widownię. Siedząc na 
schodkach przeżyłam jedno z najważniejszych doznań 
w moim życiu. Polańsk. był znakomity w roli genialne 
go kompozytora, a Łomnicki zagrał jedną z największych 
swoich ról. Przedstawienie było wspaniałe, muzyka Mo
zarta, zwłaszcza „Requiem" - porażająca. W przerwie po 
pierwszym akcie pobiegłyśmy do pracowni, aby pomóc 
przy zmianie peruk, ale Pan Jerzy nie chciał nas widzieć, 
bo nie posłuchałyśmy go. Nie odzywał się do nas przez na
stępne dni I nie chciał nam wpisać zahczenia do indeksu. 
Na szczęście zrobił to Tadeusz Łomnicki, który bardziej ro
zumiał jak ważne dla młodych dziewczyn było znaleźć się 
w tamtym czasie z przodu, a nie z tyłu sceny. 

I było to symboliczne: nie zostałam pracownikiem te
atru moje 7 1 teresowania poszły w innym kierunku. Bar
dziej ci a il mn·e odbiór niż przygotowywanie przedsta

eraz este wyłącznie widzem. 
Agata Smalcerz 
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r ar orzy 
ROBERT TALARCZYK 
Aktor i reżyser teatra lny, autor ponad stu tek· 
stów piosenek. Po studiach we wrocławskiej 
PWST trafił do chorzowskiego Teatru Rozrywki, 
w który pra(,Dwa ł przez niemal piętnaś lat 
(m.in. role w .Skrzypk na dachu·;. Evicie'; .Je· 
sus Christ Superstar• i .Balu u Wolanda"). W tym 
samym teatrze od ,Ptaśka" Wił a Wharto-
1"10, rozpoczął przygodę z reżyserią. W Kore· 
zie zrea lizował .Cholonka" według Janoscha 
oraz spektakle muzyczne: Ballady kochanków 
i morderców" I ,Kometa, czy li ten okrutny XX 
wiek wg Nohavicy: W Teatrze Gry Ludzie zre· 
alizował sztuki brutali stów „Miloś Fedry" 1 Nie· 
zidentyfikowane szczątki ludzie i prawdziw na 
tura miłośc i '; a w Teatrze $1ąs Im - .Undergr 
und~ spektakl oparty na songach Toma Waltsa 
i Nicka Cave'a. Od 2005 roku dyrektor naczelny 
i artystyczny Teatru Polskiego w Bielsku Biał j. 
Jest laureatem m.in Nagrody Marszałka Wo· 
jewództwa 5 1 ąskiego dla Młod h Twór 
w dziedzinie kultury, Specjalnej Złot•:j Maski 
za kreatywność i wszechstronnosć umieJętno· 
sc1 adaptacyjnych, aktorskich I rezyserskłch, 

Nagrody Głównej Festiwalu Polskich Sztuk 
Współczesnych R port i dwóch Pereł Sąsiadów, 
nagród Festiwalu Teatrów Europy Srodkow j. 

BARBARA PTAK 
Studiowała na Akademii Sztuk Pi knych 

w Krakowie 1 w Warszawie, gdzie w 1963 roku 
uzyskała dyplom w pracowni prof. Józefa 
Mroszczak . Studiowała malarstwo w pracowni 
prof. Wo1c1echa Fangora. Juz w czasie studiów 
(1965) rozpoczęla współpracę z naJwyb ie1· 
szym1 rezyserami filmowymi {Wa1da, Polańsk 
Antczak, Kutz, Kawalerowicz, Majewski, Chm1e 
lewskl, Marczewski, Fa lk 11n.) 

Cztery filmy, do których projektowała ko
stiumy, miały nominacje do Oskara:„Nóz w wo
dzie~ Faraon~ .Ziemia obiecana·, Noce i dnie~ 

Równoległe z pracą w kinem tografił Bar 
bar Ptak współpracuje ze wszyst 1ml teatra· 
m1 n 1 Śląsku oraz z wieloma teatrami w Pol· 
sce 1 za granicą {Niemcy, Włoch~ 1 W teatrach 
dramatycznych, muzycznych, operetkach, 
operach I telewizji zrealizowała ponad 120 w i· 
dowis ~ Była wykładowcą na Wydziale Radia 
i Telewiz11 Uniwersyt tu Sląskiego oraz w WSSP 

w Poznaniu. Wlełe wystawach indywidualnych 
w kraju i zagranicą (m.m. na praskim Quadrien
nale Scenografii oraz w 2008 roku w Centrum 
Scenog{lfii I ie' 

W JeJ bog y dOf bku znacząc 1ejsce 
zajmują o5la nie reallza je, .in. z rezyserem 
operowym Michał m Znanieckim dla którego 
stworzyła kostiumy do r alizowanych we Wio· 
szech .L'Ape musicale' I Don Giovann i . W na
szym teatrze w 2009 r. zrealizowała kostiumy do 
.zemsty~ 

Znaczące nagrody: Ministra Kultury 
w Berlinie (1968), Mn str Kultury i Szru ·i za 
całokształt osiągnlęc w dz1edzm1e kost umu 
filmowego (1980), Złote Maski województwa 
śląskiego ( 1985, 1990, 1995 nagroda M al
ka Województwa Sląskiego za wybitne osią
gnięcia teatralne i fi lmowe (2006)„Sląski Oskar• 
(2006), srebrny medal .zasluzony Kulturze Pol
skiej Glorła Artis" nadany przez Ministra Kultu 
ry 1 Dziedzictwa Narodow go (2008). W 2011 
roku, podczas benefisu Artystki w Katow cach, 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bron.sław 
Komorowski odznaczył Barb r Ptak Krzyzem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

GRZEGORZ POLICINSKI 
Absolwent ASP w Krakowie. Autor sceno· 

grafii telewizyjnych· głównie koncertów 1 pro 
gramów muzycznych. Współpracował ze Stan • 
sławem Tymem, Krzysztofem Jaslarem, Zbignie
wem Górnym, Krzysitofem Jasińskim WTeatrze 
Muzycznym w Gdyni stworzył scenografie do 
.Halr" i Snu nocy tniej' w rezyserii Wojtka 
Kościelniaka J t utor m scenografii do 
jego przed w1eń we wrocławskim teatrze 
,Opery za trzy grosze: .Gorączk1~.Mandarynek 
i po1•1aranczy~ .Kaja I G rdy Baśni o Krolowej 
Snlegu~ .West Side Story~ ,Galeri i" I .scat, czyli 
od pucybuta do milionera" 

JAKUB LEWANDOWSKI 
Chor graf, cerz zawodowy, absolwent 

Studium Anlmat w ultury w Kal szu {taniec 
współczesny), Un wersytetu 1m. A. M1ck1ew1cza 
w Poznaniu {pedagogika artystyczna), stypen 
dysta i stazysta Centrum Choreograficznego 
Math1ilde Mon/er w MontpelliN (Francja). Był 
sol•st , iespol baletowym TPat1 u Rozrywki. 

Od roku 201 O artysta niezależny. Laureat Złotej 
Mask i 201 1 za choreografię do spektaklu .Hotel 
Nowy Świat" (reż. Magdalena Piekorz). W roku 
201 O uhonorowany przez Marszałka Wojewódz
twa Śląskieqo N grodą Artystyczną dla Mło-
yd\ Tw re w. W ro 2011 został laureatem 

Stypend1u Ar ty eg w ziedzinie Kult 
ry Wojew6 wa Ślą rego. Autor horeogra 
w spektaklach Teatru Rozrywki, li tru Sląski -
go, Gliwickiego Teatru Muzycznego, Tea ru 
Rampa, a także w filmie .Oskarowe ko t1umy 
Barbary Ptak" {reż. Krzysztof Korwin Piotrowski). 

W spektaklu .Mistrz gorzata Story• 
w puie w ro Beh 1ota 

WITOLD MAZURKI ICZ 
Bielszczanin (1960). Absolwent PWST 

w Białymstoku. Od 1 ku pracował jako ak· 
tor w Teatrze Lalki i Ak ra 1m. H.Ch. Andersena 
w Lublinie, gdzie byl rown1+ wórcą wie-
lu prz w1 ń dla d:ieci 

W 1995 fO U 

goi I .'ył r n 
spól Komµanii naw1ą stałą współpracę z Te· 
atrem Prov1sorium. Wielk m sukcesem okazała 
się przygotowana wspi lni.- przez obie grupy 
.Ferdydurke' {ponad 400 przedstaw ień, w tym 
100 spektakli w języku angielskim). 

W 2003 roku wraz z Janus m Opryń Im 
wyreżyserował .Do piachu" iadeusza Ró, Ni 
cza. za co rezyserzy otrzymał I nagrodę w on
kursie na Wystawienie Polskiej Sztuk i Współcze 
snej. W 2005 roku wspólnie z Opryńskim wyre
żyserował.Trans-Atlantyk''. Jest laureatem wielu 
nagród aktorskich I rezyserskich na festiwalach 
w kraju 1 za granicą. 

Aktu lni t kl ro i iem artystycznym 
sceny kameralnej li atru Rampa w Warsza· 
wie, gdzJe w 2012 zreal premierę .żyda" 
Artura Palyg1. 

MATEUSZ ZNANIECKI 
Urodzony w Świeciu w 1986 roku, absol

went Wydz1.itu Aktorski go łódzkleJ.Fłlmówk1: 
U pro u kariery zanotował pierwszy sukces. 
za rolę Bezdomnego/Rezysera w przedstawie
niu .Mistrz & Małgorzata Story' otrzymał Laur 
Dembowskiego - nagrodę przyznawaną przez 
b1e lsk1 ZASP. 

Sponsor główny 

Sponsorzy 

Fiat Auto Poland 

HUTA POKÓ'-' 
stalowe tradyqe • zela dy 

{& KLINGSPOR 
T8chn1k1 Szlrfowan1a 

Serdecznie podziękowania za pomoc przy realizacj i premiery 
zechcą przyjąć 

Hotel PAŁAC KOTULIŃSKICH w Czechowicach-Dziedzicach 
Studio Kwiatowe BIEDERMEIER w Bielsku-Białej 

Zespół Muzyki Dawnej Orkiestra im. G. Ph. Telemanna 
Bielska Szkoła Przemysłowa 




