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M ĘDZY I TRYG 
Teatr, aby bulwersować, po

trzebuje atmosfery sensacji. Przy 
sprzyjających okolicznościach mo
że powstac właściwie z nicze o. 

,,Amadeusz" jest utwor m dość 
zręczn1m. lecz jest to główny 
komplem nt, jakim można go ob
darzyc. Jest · tworem zr~cznym i 
mogącym liczyć na powodzeni , 
łączy bowi m v. sobie wiele cech, 
które publiczność lubi, choć nie 
zav.sz si do te o przyznaje. fa 
z bohat ra postać znaną, i to 
ni tylko ze sw go dzieła, ale i 
pewn j skandalicz o ci, i kładzie 
nacisk racze· na skandaliczność. 
Zawi ra wątek ni mal kr '"min l
ny: brudne intrygi artystyczn o 
rywala doprowadzające do śmier
ci t o, przy którym pozostaje 
większ tal nt. Pozwala w'erz· ć 
w prawi dliwo · ć 1 k órą wymie
rza hi toria: mimo doczesnego 
zwyci stwa nikczemnik zo taje 
pomszczony, bowi m sława pozo
staje przy ofierze. Wszy-tko f o 
ozdobione z j dnej stron • dobrą 
muz ką, z dr iej wątkiem ero
tycznym. A do o nie pozba
wion drugi o dna, iści roman
tycznych buntów i głębszych r -
fleksji. 

Do znanego pow z chni moty
wu: prav.ry ew ntua lncgo otru
ci Iozar a przez An toni o Salie

. ego, o rucia finalizując go ich 
dzi i ciole nią r walizacj na 
wiedeńskim worz dodaj 

haifer dodatkowo ps ·cholo i<:z-
no-filozoficz om plika ie 

TEL ~TUALNYM FO TELEM 
dba, by była to intryga „głębo
ka' . Ni idzie wi c już tylko o 
psychoJogię zawiści , która dopro
wadza cenionego artystę do ob
sesyjnej myśli o unicestwieniu 
konkur nta, o którego istotnej 
wyższości jest zresztą przekona
ny - co starczyło za temat Pu
szkinowi w jego , Mozar::ie i Sa
lierim", kończącym się j dnozna
cznie morderstwem. I nie idzie o 
rozstrzygnięcie, czy istotnie do 
morderstwa tego doszło (jak wia
domo na t mat śmierci 1ozarta 
istni j" niejedn hip eza, pośród 
kt61 eh t.a związana z Sali rim 
nie wydaJ si najmocniejsza). 
Sali ri ze sztuki Shaffera ci rpi 
wprawdzie, tak jak cierpieć 
mógłby każdy, kogo pozycja zosta
j zach wiana, i to prz 7 człowie
. a obdarzon go j koby ponad 
miarę swych potrzeb wybrańca 
Bo a, bez eh odn) h owego 

brańca, rozpustnika. a ·oganta i 
Jekkoducha. Lecz j st to cierpi -
ni nad wy1 az w r finowane. 
Z w ·kła zazdrość poczucie 
własnej krzywdy to zbyt mało. 
I to nawet nie dla S· lieriego, 
bądź co bądź ucznia Glucka a 
nauczyciela Beethovena, Sch · 
herta i Liszta. popularnego i u 
na oper „Axur król Ormu ··· 
przekładzi Bogusławski 1 0. To 
zbyt mało przed wsz stkim dJa 
Shaffera, cjalisty od przeż.;·ć 
nieba alnych za rez ntowan ~eh 
choćby w ,Equusie ', r t 
v paniał o, a więc mądrzejsz -
o od Sali rie o i o7.ar o c ł 
ta oz ini t j c 'lizacji. Roz-

pra a autora „Danaid" z auto
rem „Czarodziejski go fletu" jest 
więc w i tocic rozprawą z tzw. 
boską sprawiedliwa' cią. A aw t 
ni rozprawą, a sprawdzeniem 
Boga. Salieri raktuje sw n~dz
ne czyny jako prowokacje. ro
wokacje zdawałoby się b zskut -
czne: Bóg wezwany na pojedy-

k, niczym w polskim romant ,_ 
cznym dramacie, nie grzrru. Od
wrotni - jakby coraz bardziej 
sprzyja gr-ze znikowi. rz„ najm
niej z pozoru: bo w f cie o
każ if.;, że nie oszczędził mu 
ni ze 10: ani poczuci las J 
małości ("byłem ulubi ńcem lu
dzi głuchych"), ani poznania 
przez \\Spółcz snych u schy ku 
w go siedemdzi i ciopi iol t-

nie o życia 1 ani nie am1 ci poto
mnych. Lecz i o co mo ob. 
Salieriemu do· arcz ć p wn 
mozolnej bodaj t sf k ji : do
wód, iż sprawiedliwo'ć i tni l:, 

do tarcza inu t "lko ud k 1le 
ż kontrolowan eh. Bowi m tak 
jak maga tego w pólcz n 
rep rtuar, jest alieri bohat rem 
oceniającym sw działania z in
t lektualn go ystan u. Takż u
cz nion na łożu ·mierci \ zna
ni , dotycząc morder ·twa, j . t u 
Shaffera int 1ektua1n m orte-
em. Z pcwnieni m obi slawy 

prz z nierozwi zalny, cho ' mało 
chwal bny związ k z imi •ni m 

eniusza. 



W t j sztuce Mozart nie jest 
dokładnie takim, jakim by w rz -
czywistości. 

O lądając „ madeusza ' ' musi
my na czas jakiś zapomnieł wiel 
z tego co wi my o życiu wielkie
go salzburczyka, jeżeli che my 
usłyszeć co ma n m do po viedze-
nia t r Shaffer. 

* • 

·ajtrudniejszą kwestią, którą 
porusza angielski drama turg jest 
wiele skomplikowana zależność 
sztuki j moralności. 

,Byłem dobrym człowiekiem -
żali się Salicri. Co mi z tego przy
szło? Dobroć nie uczyniła mnie 
dobrym kompozytorem. Czy Mo
zart był dobrym człowiekiem? W 

piekle sztuki dobre chęci nie ma
ją żadnego znaczenia". 

W pierwsz j chwili , przekonani 
retoryką Salieriego, zechcemy mu 
przyznać rację, lecz po pewnym 
czasi o tudzi nas refleksja, że 
zdania te wypowiada człowiek, 
który na na zych oczach popadł 
w konflikt z moralnością. 

• * 

ozart w tej ztuce przedsta
wiony jest dość szokująco . Pamię
tajmy jednak co Shaffer, niegdyś 
„młody gniewny", sądzi o człowie
ku. Jest on, podobni jak Gom
browicz, fanatycznym czcicielem 
niedojrzałości, jej irracjonalnych 
bla ków i genialn eh iniuicji. J -
go wrogiem jest konwencja, czyli 

kulturowe wędzidła, zakładane 
młodości i życiu przez ludzi, w 
których wypalił się już bunt . Ta 
apodyktyczna ocena kultury, naj
ostrzej wyrażona w „Equusie", zo-
taje nieco wyciszona w „Arna· 

deuszu" . Tu natchnione dziecko 
Boże, ów 0sprośny smarkaczu po
trafi nawet z konwencji stworzyć 
arcydzieło . „Całe kłamstwo opery 
zostało wymyślone dla Mozarta" 
- powiada Salieri. 

Lecz, zdaje się mówić Shaffer, 
całe kłamstwo świata sprzysięgfo 
się przeciw Mozartowi. 

• • * 

Woli ang bryka w tym świeci 
jak nieokiełznane źrebię . 

Dla zaostrzenia efektu autor ka-



ż mu zachow wać się sk nda
liczni duzo wałtowniej mz cz. -
nil to prawdziw , ozart. 

Tu cudown dzi ko syp1 e-
parlamen tarn •mi słowami, po -
skakuje, czyni wul arn , gestv. To 
oczy ista prze ·ada. W listach 
kompozytora znajdziemy wpraw
dzi wiele wyraz •n ni 'przyzwoi
tych (zresz ą typowych dla epoki), 
ale tuż obok nich ni mało wznio
słych i ciepł eh słów. 

Nie uwierzysz, jak czas mi ·i 
dłuży b z ciebie - pis ł Mozart 
do żon , Konst ncji. ~'i 1 potrafię 
dobrze wytlumaczyc c1 moj go 
wraż ni a : J st to rodzaj pustki, 
która sprawia ból, jakaś tc;skno a, 
która nigdy nic będąc zaspo ko· o
na, ni _ ustaje, wciąż trwa i rośr ie 
z dnia na dz"eń . Nawet moja p: -
ca mnie me zachwvca". 

Mazar Shaff ra~ \ ·zniosJv j -t 
prawit: wyłącznie w muzyc \, 
życiu za· t ·lko w chwilach doj
mując o cierpienia. 

• 

Niefra obliwość, k órą promi -
niuje tu Amadeusz, potrzebna Je t 
autorowi ab · tym mocniej zabrz
miały akord) rzeczywistej groz , 
wob c któr j staJą porcelanowe 
figurki ow j historii. 

J że li ze współczuciem spojrzy
my na pos acie „Amad0usza" j~ 
żeli zrozumiemy, że są to słabi lu
dzie, którzy znaleźli się w obliczu 
niepojętych dla nich potęg, może 
łatwiej wybaczymy in ich nie
mądry śmiech i konwencjonalny 
smutek. 

Salieri mówi, że Moznrt jest 
czarodzi jskim f1etem, na którym 
gra Bóg, że jest instrument m 

zbyt kruchym ab. ni 
po ~zn go t hn · nia v:1 czno ci. 
Podobni mozna powiedzieć o 
wszystkich postaci c z ludni· Ją
cych scenę w ,,Amadeuszu". Zb„'t 
s kruch . zbyt wio kie i zwiewr -, 
aby mo 1ły wytrzymać burz 
burz' historii, któr nieb wem 
wstrząśni Europą i burz" jako 
odd eh Boga, który zstąpi na gło
wy niedowiarków i ludzi małej 
wiary . 
Są to dzieci wi ku oświ con o, 

h1dz1 jeszcz ' dumni w ·w j wol
ności, rozumni, wyzwol ni z „p t 
zabobonu", którzy ni wi ·<lząc o 
tym popadl · w ni \vol własnych 
prz konań. Zd wała się im, że 
wi..:dzą w zy ·tko, że w ·wych n
c ·klop diac:h i księ acl praw usy
st mat~·zowali cal świal, ż • za 
Jednym zamachem zmidli Bo a 
i diabła. 

Ich wiara, jeśli j szcz żyła, 
Jak w młodym Salierim, była zra
cjonalizowana i skonw ncjonalizo
wana. ie przekonuje nas jakoś 
je o opowi ść o zawart j w mło
dości umowie z Bogi m (za notli
Wl! zycle - · wysokie wzloty twor
cze). 1uzyk zape\vn·a nas o swych 
czystych intencjach, twierdzi, że 
to Bóg ni dotrzymał umowy, a 
nie rozumie jakiego warunku nie 
spełnił on - człowiek. Zabrakło 
w nim miłości. 

Tym, co naprawd żyv..ia Sa-
li ri go jest za 'iść . Ona pcha go 
do bluznierstwa a więc do umo
wy z diabł m. Ten kontrakt bę
dzie dla n doraźnie korzystny. Tak 
Jak sobie życzył, jego konkurent 
ponosi klęsk , on zaś opływa w 
zaszczyty. (Bez odpowiedzi pozo
staje pytanie cz mu Bóg na to 
pozwala . Je t to jedno z funda-

m ntalnych pytat1 człowieka i nie 
zukajm na ni odpowiedzi 

tcatrz ). 
P z.ątkowo, zawierając: umow 

z diabl m, Sali ri nie bardzo wie
rz. w J j moc. o doświadczeniu 
7. Bogiem utracił bowi m wiar<: 
w siły nadprzyrodzone. Wydaje 
mu się, że można rzucac słowa na 
wiatr . Trwo a go ogarnia, skoro 
ori ntuje się, ż spełnia się to, 
cz~ 10 pragnął. Gdy otrzymuje go
dność Pi rwszego Kapelmistrza, 
mówi: „Tym razem poc.zuł m na
prawdę prz rażeni . Jak długo 
j szcze b d~ bezkarny'?" 

Kl sl a fozarta jest jednak 
chwilowa. Je o b (dzie 1.a grobem 
zw ·cięstwo. On bowiem nie wy
bi rał pro ektora w 1 iQbie czy v; 

piekl . l cz został wybrany. 
Sali 1 zdaje ·obi z tego pr -

wę W dodatku Jest j dvnvm czło-
·i~J.:j m, który do ia wielkość 

muzyki foz.arta. Wie t ż, ze am 
jest· miernotą. Jego karą będzie 
·\\iiadomość. Z otwartymi oczami 
taje ad przepaści , która go po-
chłonie. ozart zaś nieświadomi 
przeskoczy c: otchłań lekkim kro
kiem, b , znal źć się wśród nie
śmi rtelnych. 
~wiadomość Salieriego nie prze

nika jednak spraw wi cznych. 
Wydaje mu się, z słyszy drwiąc 
śmiech obojętnego Boga, a jest to 
chichot diabła. 

Ostatnim żałosnym gestem pro
si Salieri byśmy o nim pamiętali 
przynajmniej jako o mordercy 
Mozarta. Czepia si poły jego fra
ka, a by w ten sposób przejść do 
historii. Ale tę prośb~. te fałszy
we g sty i wyznania zagłusza 
wielka tryumfalna muzyka Wolf
ganga Amad usza. 
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Czy Jest i Jaką rolę odgrywa 
w dezint gracji pozytywnej 
wzmozona pobudliwość psvchicz-

w jej formach: sensualn j, 
psychologicznej, emocjonalnej, 
V{YObraźni intelektualnej? Chyba 
najważniejszą rolę od rywają tu
taj dwie pierwsz' formy. Ale 
również ich udzi ł twórczy w ra
mach jednostki zależy od sprzę

żenia z dalszymi formami wzmo
żonej pobudliwości tzw. mocjo
naln ~. wyobraźni intelektualn j 
oraz związanymi z tymi pozioma
mi pierwszych dwóch form 
wzmożoneJ pobudliwości . Jeśli 

chodzi o w zys kie formy tej 
wyrmenionej pobudliwości p . -
chicznej, a głównie o rzy ostat
nie, odgrywaJą one zasadniczą ro
l w szukaniu „now J rzeczywi"
tości", w rozwoju ins ynktu twór
czego. 

Ktoś, kto jest wrażliwy emo
cjonalni , kto ma silną wyobraź
nię i fantazję. kto ma postawę 

p netracji umysłowej - ten za
zwyczaj ni przy losowuje się do 
jednopoziomowej rzeczywi tości 

życia codzienn go, nie zadowala 
się nią . Szuka on rzeczy no
wych, rzeczy cie awych1 rzeczy 
niebanalnych. ednopoziomowość 

i st r otypowość codzi nn j rze
czywistości nuży go, udręcza, po
woduje napi cia, konflikty, a na
wet skłania do walki . Wzmożeni 
pobudliwości jest zatem pods -
w _ po zukiwania innej wi lopla
szczyznowej i wielopoziomowej 
rzeczywistości. 

Pobudliwo 'ć intelektualna w 
istocie swojej zawiera raczej ca
łościowe i wszechstronne zaint -
resowani intelektualne. Z regu
ły, albo prawie z re uły ta po
budliwośc wiąże się z pobudliwo
ścią wyobraźni i pobudliwością 

emocjonalną. Nie jest zatem nigdy 
nadmierni obiektywna , chema
tyzująca, abstrahująca. W zystkie 
te trzy formy wzmożonej pobud
liwości współdziałają zazwyczaj 
z sobą , aby w efekcie dać 

sprzęg postawy twórczej wi lo
płaszczyźnianej i wielopoziomo
wej. D twórców, k tórzy wiązali 

te trzy rodzaje wzmożonej pobu-

dliwośc · , nal żą między innymi: 
Pas I, Szekspir, Kierk aard, 
Sokrates, Wittgestein, większość 

e zystenCJOnalistów, fichał Anioł, 

1ozart. 
W śv.; i wartości kulturo

wych poświęcenie odgrywa do
niosłą rolę. Nakazy kultury re -
lizuj sic; czę to wbrew popędom 
naturah1ym. Cierpienie, ofiara, a 
nawet śmi rć mogą ni j ko ro
dzić warto · ci wyż.sz - jest to 
przeJaw prawa zachowania ener
gii, praw miany jedn j war
to ci a inne. Cięzki przeżycia 

nic zaw ze rozprzęgają życi 

psychiczn , a często je hartują i 
udoskonalajq Przeżyte cierpie
nia, jeśli je umiemy prz żyć, u
wrażliwiają nas na cierpienia in
nych1 budzą w nas jakiś nowy 
zmysl , robią wyłom w naszym 
nadmi rnie egoistycznym usto
sunkowaniu się do otaczającego 

świata. 

K. Dąbrowski, 
„Trud istnienia", 

Wi za Powszechna 1975. 





GENIUSZ SAMOROD 
Oto najprawdziwszy, najczy

stszy , na jbardziej, obok Bacha, 
zdumiewający geniusz, jakie o 
wydały dzieje mu zyki: „Geniusz 
sam or odny", to okreś~me, nad u
żywane wielokrotnie wobec n ie
jednego muzyka, nalezy się w 
pełni Mozartowi , który mając 
lat cztery zaczął komponować, w 
wi k u lat sześciu grał świetnie 
na fort pianie i ni i le na skrzy
pcach , zaś jako wunastoletni 
chłopiec napisał pierwszą operę. 
Żył niecałe lat trzydzie'ci sz ść, 
dzi la jego zaś nie oznaczane li
czbami opusów lecz skatalogowa
ne w roku 1862 przez iemca 
von Koechla (kata log t n kilka
krotnif> uzupełniano) sięgaJą licz
by 700. Te przybliżone zapewne 
cyfry dają pojęcie o ogromie je
go twórczości; ktoś obliczył. że 
kopista, który chciałby przepisać 
\Ą, szystkie utwory r lozarta, mu
sia łby żyć dłuż j . 1iż am kompo 
zytor . 

Mozart pisał szybko, pismem 
niedbałym ale raczej b z popra 
w k i retuszów. otrafił napisać: 
·onatę w dwa dni, s mfonię w 
t ·dzień, operę w parę tygodni. 
Uwertura do 1,Don Juana'' pow-
tała podobno w radze w prz -

ciagu j dnej noc . Rozwi zania 
za adki du cho\\ o-est tyczne· po
stawy Mozarta na próżno zuka
łoby ię w kol Jach j o zycia. 
Prz ciwnie: życie to tanowi j -

szcze J edną zagadki.i zwłaszcza 
dla psychologii twórczości. ie 
widać w nim na pozór związku 
między przeżyciami a muzyką . 
niejedn okrotni w okresach smu
tku, niepowodzeń , nędzy pisał u
twory "wesoł e", i odwrotnie. 
Czyzby gen iusz był jakimś apa
ra tern samoczynnym, jakimś u
niezależnionym od życia automa
tem·. Ocz wiście nie: wydaje się, 
że rozwiązania tej zagadki szu
kać by należało w mało dotąd 
zbadanym procesie sublimacji 
uczuc zyciowych na "uczucia ar
tystyczni.! " a t kże w skrytym i 
powściągliwym usposobieniu Mo
zarta. Charakter jego na tle róz
nych bio rafii ni rysuje si , zbyt 
jasno: su mi nność, pracowita·" i 
zdrowy rozsądek łączył ze zmy
słowością i żądzą błyskotliwych 
sukcesów <któż zr ztą jest od 
niej wolny?) . Krasiński twi rdzil, 
że poeta to ten, prz z którego 
przepływa strumień piękności, 
lecz który am pięknością ni 
jest. Czyżb · tosować się to mia
ło do Mozarta? 1 ak źle ni było. 
W wórczości swej odsłoni1 raz 

ozart wą "duchową prz •łbi
cę", zrobił ' o mianowicie w op -
rach 11W sel Figara '1 i ,Don 
Juan'. W paniała baśń o miłoś i, 
jaką je. t „W se le'', i. głęboka fi 
lozoficzna 11kom dia ludzka" 
, Don Juana'', cząc r · baszno Ć.' 
i humor z tragizm m, łotrostwo 

y 

z tkliwością , zmysłowe z nad
zmysłowym, znalazły w muzyce 
Moza rta interpretatora niezwyk
łego . GenialnP połączenie róż
nych technik i rodz.ajów muzy
cznych, oddnjących wiernie prze
tłumaczone na język dźwięków 
najsubtelniejsze odcienie _ludz
kich charakterów, podniosło 
mi me w zasadzie libretta do 
wyżyn wielkiej po zji. 

Życi _ ozarta 1 ra ·z jego 
strona faktyczno-anegdotyczna, 
znane jest na ogół dos ·c dobrze. 
Wa ·to by równi ż spoJrzeć na 
to życie pod kątem widzenia pe
cjalnym, lecz arcywazkim: po 
pro tu mnterialnym. Po drugieJ 
wojnie światowej pewien wyda
wca francuski zainicjował cykl 
k iążeczek pod ogólnym tytuł m 
, Z czego żyli wi lcy artyści". 
Pierwsz, pozycją cyklu było stu-

ium .,z czego żył Chopin". dru
ą - Z czego żył Balzac". O 

życiu twórcy wi cej nam cza em 
mówi list . Je o dłu ów niż lista 
je o dzi ł. 

Ci kawa byłaby te o rodzaju 
siążeczka o fozarci ; można by 

na J j zasadzi wyr sować krzy
wą, obrazującą przebi g ozar
towskie o ż ·cia: ·rz wą zd ża
Jącą wr szci . po wielu upadkach 
i wzlotach 1 zdecydowanie w dół 
- do tra icz.n go koń . W osta
tni j, wied ńskiej fazi sw o 
z cia zazn ł wzlotów i upadków 

zaszczytów i upokorzeń, sukce
sów i nieszczęść : tu linia jego 
powodzenia opadać zaczęła aż do 
kmicowcj tragedii . Tu w roku 
1782 ożenił się wbrew woli ojca 
z Konstancją Weber, osobą, jak 
si zdaje, lekkomyślną i nie za 
mądrą . z którą nie zaznał nigdy 
pełnego szcz ścia . · eli sześcioro 
dzieci , czworo z nich umarło w 
niemowl ctwie, pozostało jedynie 
dwóch synów. W poce t ej dużo 
rodziło się dzjeci, lecz większoś~ 
umierała nie dożywszy paru lat; 
tak było z rotlzeństwem Mozar
ta : on i jego siostra arian na, 
z ana Nannerl, to jedyne ucho
wane poto two spośród sie
dmiorga cizi i L opold Mozar
ta. 

W Wiedniu zacz ło się pięknie : 
przyjęto Mozarta entuzjastycznie, 
uwielbienie i przyjaźń najwięk-
zy h muzyków epoki - Glucka 

i Haydna; potem przyszło życie 
światowe i swobodn , uczestnictwo 
w modnych podówczas lożach 
wolnomularskich, miłość i mał
żeństwo. Najszczęśliwsze są wie
deńskie lata 1784-85: Mozart 
jest sławny, lubiany, r zrywany, 
udziela lekcji, ubywa w świecie" 
jest pełni energii i sił twór~ 
czych. A jednak już od początku 
czają się cienie mające z czasem 
zgęstnieć tak groźnie. Dziwią po
łowiczne raczej sukcesy "Upro
wadzenia z seraju", „Wesela Fi
gar Jl' „Don Juana", boli komp
letna wręcz klapa „Cosi fan tut
te'' w roku 119 . ie bez wpły
:vu były tu niewątpliwie intrygi 
o wczesnego wiedeńskiego a ugu.ra 
operowego, zazdrosnego Włocha, 

Antoniego Salieri. Oczywiście : 
niepowodzenia te osładzane są 
przez su kcesy, sukcesy kolosalne, 
jak niewiarygodne wprost , entu
zja tyczne przyjęcie „Wesela Fi
gara", a później „Don J uana" w 
Pradze czy niespodziewany wie
deński sukces „Czarodziejskiego 
fletu" (30.IXl 791) . Ale coraz u
porczywie j występu j e niepokoją-
y objaw: ozart nie ma pienię-

dzy. Ma sław , miewa powodze
nie, ale nie ma pieniędzy . Opery 
jego grywane są we wszyst kich 
teatrach Europy, lecz kompozy
tor jest ubogi , coraz uboższy -
nie znano wówczas tantiem au 
torskich . Zarobić może kompozy
cj ą, twórczością, dwoi si i troi. 
przyjmuje wszelkie zamówienia, 
narzuca się z zamówieniami, jak 
podczas koronacji Leopolda II 
(1790) . L cz cóż to? Coraz mniej 
możnych t go świata pragnie za
mówi u niego utwory: na dwo
rze niezbyt go lubią, sława jego 
jakby spowszechniała, nie ma 
krytyki ani opinii, która przypo
minałaby o cudownym dziecku 
epoki. Nikt, prócz starego przy
jaciela Haydna, nie in teresuje się 
już Mozartem. Bła a o lekcje, 
zadłuża się , wpada w ręce lich
wiarzy. 

Wstrząsające są jego listy do 
bogatego kupca Puchberga, roz
paczliwe, żebrzące o pożyczkę . 
Uratować by go mogła podróż 
do L ondynu, gdzie zek ją nań z 
otwartymi. rękoma; ofert takiej 
podróży przyjął przecież zachwia 
ny materialnie Haydn . ecz Mo
zart nie ma już siły a tę po
dróż: wybiera się w inną . W gru-

dniu 1791 umiera na nieznaną 
chorobę, w kompletnej nędzy, 
pozostawiając w szkicach słynne 
11R quiem", odtwor zone i zinst
rumentowane przez jego ucznia 
Siissmay ra. P lotka głosi, że Mo
zart otruty został przez Salierie
go. Słynna jest historia jego po
grz bu: pod ni.eobecność chorej 
żony trumnę odprowadza nieli
czna grupa przyjaciół , którzy 
rozproszyli się , spłoszeni gwałto
wną zadymką śnieżną . Poz ta
wieni swemu losowi karawania
rze złożyli cia ło we wspólnym 
grobie - nie ·adomo gdzie. 
Tak więc ozart nie ma grobu. 
Żył krótko, życie miał pełne tru
dów oraz goryczy i nawet nie 
doczekał się „godnego pochow
ku". A jednak, choł przeszedł 
przez świat jakby był tutaj prze
lotnym, niezbyt chętnie widzia
nym goś i m , dane m u było o-
iągnąć prawdziwą nieśmiertel
ność: nieśmiertelność w krainie 
sztuki. Nieśmiertelne są nie tylko 

ajlepiej znan i najczęściej 
grywane j go dzieł jak ,,Sym
fonia Haffnerowska", 3 genialne 
symfonie z roku 1788 (Es-dur, g
moll, C-dur), koncerty fortepia
nowe A-dur 1 d-moll, c-mołl, D
dur, sonaty fortepianowe lub 
„Requiem". Cała jego olbrzymia 
twórczość z najdrobniejszymi u
tworami wJączni należy do bez
cennych skarbów ludzkiej sztub. 
Hojnie wypłacil si światu 
tak dlań przecież skąpemu . 

. Kisielewski 
„Gwiazdozbiór muzyczny" 

P W 1972 



Z SPÓŁ TEC 
Ki rownik techniczny 
WŁODZIMIERZ BOJ AKOWSKI 

Głćwny elektryk 
A. DRZEJ OLENDEREK 

Akustycy 
RY ZARD SZWED 

DRZEJ BA AS 

Operator świateł 
J A DAMOWICZ 

Brygadier sceny 
BRUNO ELKIS 

DRZEJ MISZKURKA 

Pracowni malar ka 
TERESA KNYPINSKA 

Pracownia perukars 
RENATA SZWED 

CZNY 
Pracowni kr wiecka 

ANASTAZJA PAKULA 
HE RYK UK 

Pracownia ślusarska 
JA BURAK 

R kwizytorki 
KRYSTY A ZAJDZINSKA 

GRAZYNA KOPER 

Garderobiane 
WERO IKA CHUDZIK 

KRYSTYNA STOROŻY SKA 

Pr cownia tapicerska 
STA ISLAW FALKOWSKI 

Pracownia tolar ka 
WITOLD LUBIEJEWSKI 




