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Trzy wybrane przeze mnie dramaty powstały i były zaprezentowane publiczności mniej więcej 
w tym samym czasie: Amadeusz Petera Shaffera miał premierę 2.11.1979 roku w Oliver 
Theatre w Londynie (Dramat 2007: 207), Szalbierza Gyōrgya Spiró zainscenizowano przed 
budapesztańską publicznością (Katona József Szinház) 28.10.1983 roku (jw. 223), a Kolację na 
cztery ręce włączono do repertuaru europejskich teatrów po jej wystawieniu 27.01.1987 roku 
w Deutsche Oper w Berlinie (jw. 23)1.

W trzech różnych językach znalazła wyraz podobna koncepcja traktowania materii 
teatralnej — oto kostium historyczny miał być metaforycznym sposobem przypomnienia 
o najistotniejszych wątpliwościach dotyczących kondycji artysty XX wieku. Postacie przed-
stawione w owych sztukach, choć autentyczne, potraktowane zostały pretekstowo. Wojciech 
Bogusławski był okolicznościowym wyborem Spiró, poproszonego przez jednego z najwy-
bitniejszych aktorów węgierskich, Tamása Majora, o sztukę na teatralny jubileusz. Kluczo-
wym wydaje się w tym przypadku wykorzystanie konwencji „teatru w teatrze” — wybitny 
wszechstronny aktor współczesny ma zagrać innego dawnego aktora, o podobnym scenicznym 
formacie, wcielającego się na scenie wileńskiej w rolę Molierowskiego Tartuffe’a. Wybór Spiró 
był przemyślany i — jak przekonuje autorka pracy Teatr i historia. Dramaturgia Gyōrgya 
Spiró — pomysł dopracowany został w szczegółach (Schalotte 2012: 81–92). Pisarz posta-
nowił wykreować Bogusławskiego w sposób podobny do tego, jak zaprezentował go w swojej 
wcześniejszej powieści Iksowie. Sięgnął więc do przedstawionego tam epizodu gościnnych 
występów w Wilnie w latach 1815–18162, ale motyw ten przepracował na nowo (Spiró 2013: 
344–377). Skoncentrował się na osobliwym paradoksie przejrzałego aktorstwa, gdy artysta 
nie musi już z trudem budować scenicznej popularności, gdy upływający czas pozbawia go 
możliwości potwierdzenia wyjątkowości swych umiejętności aktorskich.
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1 Premiery polskie cechuje jeszcze większa koncentryczność czasowa: Amadeusz — 27.09.1987 r., 
Warszawa Teatr Ateneum, im. Stefana Jaracza; Szalbierz — 23.06.1981 r., Warszawa Teatr na Woli im. 
Tadeusza Łomnickiego; Kolacja na cztery ręce — 9.04.1986 r., Warszawa Teatr Współczesny.

2 Wydaje się, że na podstawie analizy not biograficznych aktorów przywołanych przez Spiró 
w Iksach i Szalbierzu można ten czas historyczny zawęzić do  kwie tn ia  –  maja  1816 r. Potem 
grupa aktorów wileńskich, z Kazimierzem Skibińskim jako reżyserem, za namową właśnie Bogu-
sławskiego, w sierpniu tego roku podjęła decyzję o zawiązaniu spółki i przejęciu teatru od Macieja 
Każyńskiego — por.: Słownik 1973: 651.
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Spiró wykorzystał puste interpretacyjnie miejsca w biografii Bogusławskiego, by zapropo-
nować własne wyobrażenie kształtu aktorskiej starości, demitologizując jednocześnie postu-
mentową legendę tego artysty.

Podobna intencja wydawała się towarzyszyć Paulowi Barzowi przy opracowywaniu tematu 
Kolacji na cztery ręce. Zaintrygował go w losach Jana Sebastiana Bacha i Fryderyka Haendla 
fakt, że muzycy nigdy się nie spotkali, a — jak przekonuje w swej monografii Bach. Biografia 
Albert Schweitzer — lipski kantor bardzo pragnął takiej konfrontacji:

Już jego postawa wobec Haendla świadczy, że Bach, nie zważając na miłość własną, miał podziwiać 
wszystko, co wydawało mu się wielkie. Nie jego to wina, że nie poznali się osobiście z Haendlem, któ-
ry w sumie zaledwie trzy razy przyjeżdżał z Anglii do rodzinnego swego miasta, Halle. Po raz pierwszy 
przyjechał w roku 1719. Bach mieszkał wówczas w Kōthen, zaledwie cztery mile oddalonym od 
Halle. Wyruszył natychmiast, chcąc odwiedzić sławnego artystę, lecz gdy przybył do Halle, Haendel 
właśnie odjechał. Kiedy powtórnie w 1729 roku odwiedził rodzinne miasto, Bach był już w Lipsku, 
lecz chory. Wysłał swojego najstarszego syna, Wilhelma Friedmanna, każąc jak najuprzejmiej zaprosić 
Haendla do Lipska. Haendel ubolewał, że przybyć nie może. Za trzecim zaś przybyciem Haendla do 
Halle Bach już nie żył.

Bach żałował przez całe życie, że nie poznał Haendla. Jeśli zaś tęsknił za owym spotkaniem, to z pew-
nością nie dlatego, by zmierzyć się z nim jako rywal. W Niemczech życzono sobie takiego turnieju, po-
nieważ stale przeprowadzano porównania pomiędzy obu artystami. Ogólnie panowało przekonanie, 
że na organach Bach odniósłby zwycięstwo. Bach jednak nie zamierzał walczyć z Haendlem o prymat, 
lecz chciał się od niego uczyć. Wraz z Anną Magdaleną własnoręcznie przepisał jedną z jego pasji, co 
chyba oznacza, że ją również wykonał; widać stąd, jak ogromnie go cenił. (Schweitzer 2009: 123–124)

Barz przedstawił w swej komedii hipotetyczne spotkanie obu muzyków, próbując odpo-
wiedzieć na pytanie: jaki mógłby być stosunek Haendla do Bacha? Co przeżywałby lipski 
kantor zrealizowawszy swe marzenie?

Autor Kolacji na cztery ręce nie był jedynym twórcą teatru, którego wyobraźnię uwiódł 
właśnie kompozytorski duet. Wcześniej od niego relacją między Antoniem Salierim i Wolfgan-
giem Amadeuszem Mozartem zajął się Peter Shaffer. W tym przypadku osnową stała się legenda 
nieco tajemniczej śmierci autora Don Giovanniego, wskazująca na Salieriego jako na mordercę 
Mozarta. Literacką atrakcyjność takiego przebiegu zdarzeń docenił jako pierwszy Aleksander 
Puszkin, przedstawiając rywalizację osiemnastowiecznych kompozytorów w  minidramacie 
Mozart i Salieri z 1839 roku (Puszkin 1950: 146–160). Sposobem ujęcia tematu prowokował 
on odbiorców do szukania odpowiedzi na pytania, które do dzisiaj nie straciły na ważkości, 
a na które zwracał uwagę, komentujący utwór Puszkina w roku 1937, Wacław Lednicki:

Czemu w twórczości artystycznej oddać pierwszeństwo: pracy czy też natchnieniu? Czy wystarczy 
„harmonię sprawdzać algebrą”, czy też można harmonię posiąść i bez pomocy algebry? Czy szał nie-
spokojnego upojenia do piękna i prawdy prowadzi chyżej, niż „spokój — piękna konieczny warunek”, 
niż „plan jednolity” twór wysokiego geniuszu […]. Czy większy jest ten, co żmudną pracowitością 
tworzy tradycję, czy ten, co anarchiczną potęgą geniuszu tradycję przerywa? (Lednicki 1937: 143)

Powyższe dylematy powracają również wtedy, gdy mierzymy się z  trzema wskazanymi 
przeze mnie utworami. Ich autorzy potwierdzają nimi niewystarczalność „pamięci archiwi-
zowanej”3, a więc i niekompletność biografii przedstawianych w nich artystów, co stwarza 
okazję, by na podstawie choćby znikomych śladów dokumentalnych podjąć próbę hipotetycz-
nej rekonstrukcji przestrzeni ich przeżyć. W ten sposób powstały trzy apokryficzne utwory 

3 Określenie to upowszechnił Paul Ricoeur, objaśniając, że świadectwo jest nośnikiem zaledwie 
śladów, które odsyłają badacza poza obszar dokumentalny, uaktywniając przeżycia, refleksje i wyobraź-
nię — por.: Ricoeur 2006: 193–241.
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sceniczne, poświadczające, że odkrywanie przeszłości bywa zwodnicze i niepewne, że — jak 
opisał to metaforycznie, badający możliwość weryfikacji biografii Gustava Flauberta, Julian 
Barnes — przeszłość może być niekiedy „nasmarowanym tłuszczem wieprzkiem; niekiedy 
niedźwiedziem w jamie; kiedy indziej znów — zaledwie błyskiem oświetlającym papugę, parą 
szyderczych oczu iskrzących w twoją stronę z puszczy” (Barnes 1992: 167).

Fikcjonalność w Szalbierzu, Kolacji na cztery ręce i Amadeuszu jest sposobem zaakcen-
towania, że nie można ograniczyć się do tego, co znamy i wiemy na pewno, chodzi — by 
znów odwołać się do Barnesa — „nie tylko o życie, które miało się odkryć. Chodzi nie tylko 
o kłamstwa o życiu, którym przynajmniej w pewnym zakresie musimy już dać wiarę. Chodzi 
także o życie, które nie zostało przeżyte” (jw. 181).

Domniemania, hipotezy, domysły, plotki, w takim samym stopniu jak fakty, stają się 
tworzywem owych trzech utworów scenicznych, diagnozujących społeczne skutki ujawnie-
nia się nieprzeciętnej osobowości. Jedną z licznych konsekwencji zetknięcia się przeciętności 
z niepoślednim talentem jest fermentacja zazdrości. 

Zazdrość, podobnie jak mimetyczne pragnienie, podporządkowuje upragnione coś temu komuś, kto 
pozostaje z tym w uprzywilejowanym związku. Zazdrość pożąda tego stojącego wyżej bycia (being), 
w którym zdaje się być obdarzony nie ten ktoś sam ani to coś samo, ale ich połączenie. Zazdrość, 
zwłaszcza po intronizacji metafizycznej duszy w epoce renesansu, jest mimowolnie świadectwem nie-
dostatku bycia, co zawstydza zazdrosnego. Zazdrość jest więc grzechem najtrudniejszym do wyzna-
nia. (Girard 1996: 7) 

— tak Renè Girard objaśniał tajniki działania mechanizmu mimetycznego pragnienia w świe-
cie przedstawionym dramatów Williama Shakespeare’a. Ten sam proces możemy prześledzić 
w Szalbierzu, Kolacji na cztery ręce i w Amadeuszu.

Spiró wprowadza tytułowego bohatera do teatru wileńskiego chyłkiem, nieefektow-
nie. Zjawi się on nierozpoznany przez nikogo, protekcjonalnie nazwany przez Dekoratora 
„dziadkiem” i nie będzie kwapić się z ujawnieniem swojej tożsamości. Nie zrezygnuje z bycia 
incognito nawet wówczas, gdy usłyszy, że wileński zespół niecierpliwie wypatruje przyjazdu 
największego polskiego aktora, którego Dekorator nazwie Molierem, Kotzebuem i Talmą 
„w jednej osobie” (Spiró 1987: 72;  1). Ostrożnie sondujący sytuację Bogusławski przekonuje 
się, że tam, gdzie się ma zjawić, zawsze wyprzedza go okolicznościowo ożywiana legenda jego 
niepowtarzalnego aktorstwa, która przez prowincjonalne teatry wykorzystywana jest najczę-
ściej instrumentalnie, jako wabik przyciągający widzów do podupadających, borykających się 
z kłopotami finansowymi instytucji kultury.

Pierwsze zetknięcie Bogusławskiego z zespołem aktorskim upewnia go, że niezwykle 
trudno będzie mu sprostać mitologii własnego nazwiska. Co prawda pracująca niegdyś 
z Bogusławskim w teatrze warszawskim Hrechorowiczowa4 rozpozna Mistrza, ale nie będzie 
umiała ukryć swego rozczarowania: „Ale się pan postarzał” (Spiró 1987: 75; I 2). Dysonans 
między wyobrażeniem o wielkości Bogusławskiego i zwyczajnością pierwszego z nim spotka-
nia wyrażą otwarcie również inni członkowie zespołu. Pięknowska5 nie mogła się nadziwić, 

4 Helena Hrehorowiczowa — aktorka i śpiewaczka występująca na scenie wileńskiej w latach 
1801–1821, grała subretki i amantki, śpiewała też w operach, np.: rola Zosi w Cudzie mniemanym, 
Semiry w Axurze, Gertrudy w Familii szwajcarskiej. Podkreślano, że miała „dobitną wymowę” (informa-
cje za: Słownik 1973: 237).

5 Wydaje się, że chodzi o Ludwikę Pięknowską, która co prawda była aktorką Teatru Narodo-
wego, ale występowała w Wilnie mniej więcej w przedstawianym przez Spiró czasie. Była to aktorka, 
która choć pierwotnie — jak opisał ją J.T.S. Jasiński — „rokowała dalsze nadzieje”, bo była piękna, 
„z przyjemnym głosem i dość żywym czuciem”, to „nie zdołała zająć wybitniejszego stanowiska”, jej grze 
bowiem zarzucano sztywność i przesadę (informacje za: Słownik 1973: 545).



68 LIDIA IGNACZAK

że „Ten rozklekotany starzec to jest Bogusławski?” (Spiró 1987:  8; I 3), Kamiński6 stwierdził 
krytycznie, że „[…] Ten człowiek nie ma zupełnie głosu. Po prostu rzęzi.” (Spiró 1987: 78; 
I 3), a Dekorator niedowierzająco zasugerował, że „przysłali nam jakiegoś innego. Ten nie jest 
prawdziwy” (jw.).

Bogusławski nie stara się nikogo do siebie przekonać i już w czasie pierwszej rozmowy 
z aktorami wileńskiej sceny podkreśla, że zależy mu wyłącznie na godziwym zarobku. I istotnie, 
dość stanowczo negocjuje podwójną stawkę za swój występ. Nie mogąc uniknąć natarczywości 
miejscowych artystów — z których każdy pokłada nadzieję w tym, że uda mu się wyzyskać sławę 
stołecznego aktora i korzystając z jego protekcji zrealizować własne marzenia — były dyrektor 
Teatru Narodowego prowokacyjną szczerością studzić będzie ich zapały. Jak powie Kamińskiej7:

Przyjechałem tu dlatego, że od pół roku nie mam na opłacenie mieszkania. Teraz przynajmniej będę 
mógł zapłacić za cztery miesiące z góry… Ja nie jestem już tym wielkim Bogusławskim. Jestem cie-
niem, upiorem, który wysila resztkę złodziejskiego sprytu, żeby skądś ukraść trochę grosza. Gdzie 
nigdy mnie nie widzieli albo gdzie mnie dawno nie było, tam jeszcze mi płacą. Ale i tak tylko raz. 
Dopóki nie zobaczą, kim naprawdę jestem. (Spiró 1987: 81–82; I 7)

A potem, wobec dyrektora zespołu zmodyfikuje nieco tę deklarację:
Nie przyjechałem po to, by dobrze zagrać swoją rolę. Przyjechałem dla pieniędzy, które dostanę za 
odklepanie swojej roli. Ale w tym zespole nie mam czelności tego zrobić. (Jw. 92; II 1)

Czy wygłoszone przez Mistrza słowa można uznać za szczere wyznanie? Spiró pozwala 
połyskiwać wieloznacznością tej demonstracyjnie wypowiedzianej kwestii. Z jednej strony 
pozwala ona interpretować tę postać jako cynicznego kalkulatora, ale nie wyklucza i takiej 
możliwości, by na starego aktora spojrzeć jako na obdarowanego autoanalityczną przeni-
kliwością człowieka, który nie ufa już swojemu dawnemu talentowi scenicznemu, wie, że 
sugestywność jego aktorstwa minęła bezpowrotnie. Ma również świadomość, że aktorstwa nie 
można uprawiać bez wewnętrznej pasji, zaciekawienia rolą, że nieszczęściem dla artysty jest 
spełnienie marzenia nie w porę: „Przez całe życie chciałem zagrać Tartuffe’a. Ale nigdy mi nie 
pozwolono. Teraz mogę go zagrać, jestem już stary i nie jestem niebezpieczny. Nie potrafię już 
nawet cieszyć się tą rolą” (jw. 83–84; I 10). Wreszcie Bogusławski przypomina sobie i innym, 
że tego zawodu nie uprawia się w odosobnieniu, że aktorstwo jest profesją zespołową i wymaga 
od artysty nie tylko uważności w przygotowywaniu roli, ale też pełnego szacunku partnerstwa 
podczas tworzenia spektaklu.

Artyści wileńscy traktują przybycie Bogusławskiego jako obietnicę zmiany, mają nadzieję, 
że wyrwie on ich z prowincjonalnego marazmu. Jednocześnie odczuwając respekt przed sławą 
gościa, nie mogą mu wybaczyć, że jego wielkość ich samych pomniejsza. Dlatego po pierw-
szym niezwykłym uniesieniu i wyrażeniu uznania dla artysty-patrioty:

Pan nawet nie przypuszcza, czym pan jest dla Polaków z Wilna. Nigdy jeszcze nie wykupiono tylu bi-
letów! […] Pańskie przybycie dużo dla nas znaczy, Mistrzu, bardzo dużo, wszystko! Znaczy polskość, 
tę samą, która nas opuściła i pozostawiła na łasce losu. Pan nawet nie przypuszcza z jakim niepokojem 
6 Kasper Kamiński (9 I 1776?, Lwów? – VIII 1827, Żytomierz) — aktor i dyrektor teatru. 

4 V 1915 r. po raz pierwszy wystąpił w Wilnie i pozostał tam do r. 1816 w zespole dyrektora Każyń-
skiego. Potem utworzył własny zespół, z którym występował w Mińsku Litewskim, Zelowie, Grodnie 
i Białymstoku (aż do 1820). W 1821 r. powrócił do Wilna i przez dwa lata prowadził teatr wileński na 
dość wysokim poziomie. „Aktorem był miernym, ale zasłużył się jako jeden z najbardziej ruchliwych, 
prowincjonalnych antreprenerów” (informacje za: Słownik 1973: 280).

7 Marianna / Marcjanna Kamińska (działała w l. 1815–1821) — aktorka. Była żoną Kaspra 
Kamińskiego. W Wilnie występowała w l. 1816 i 1821. Grała m.in. Dorotę w Cudzie mniemanym, 
Helenę w Hajdamakach na Ukrainie, Betsy w Henryku VI na łowach (informacje za: Słownik 1973: 278).
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i podnieceniem oczekiwaliśmy tu pana, Wielkiego Bogusławskiego stamtąd! Ojca polskiego teatru! 
(Jw. 76–77; I 2)

w wypowiedziach wileńskich aktorów pojawiają się drobne złośliwości i przytyki, wskazujące 
na to, że chcą oni wyzwolić się spod przytłaczającego ich uroku sławy autora Cudu, że pragną 
choć w niewielkim stopniu pozbawić go dobrego samopoczucia. Dyrektor Każyński8 zagadnie 
więc wprost Bogusławskiego nie bez satysfakcji: „mówi się, że pan nigdy nie zna tekstu… 
i zawsze powtarza rolę za suflerką” (Spiró 1987: 77; I 2), a wkrótce potem dorzuci mimocho-
dem: „jak przystało na dobrego aktora, nigdy nie widziałem Mistrza na scenie” (jw. 93; II 1). 
Spośród artystów wileńskich Każyński jest tym, który czuje się najbardziej zagrożony obecno-
ścią Bogusławskiego. Całkowicie wytrąci go z równowagi przedstawiony przez warszawskiego 
artystę sposób interpretowania Molierowskiego Tartuffe’a, sztuki, którą Mistrz sam przetłuma-
czył na język polski, a którą zespół ma odegrać wieczorem. Każyński nie dostrzega potrzeby 
subtelnego rozumienia psychiki fikcyjnych postaci. Dla niego jest to komedia-samograj, która 
powinna przynieść oczekiwane finansowe zyski. Im bardziej w czasie próby zespół aktorski 
stara się dostroić do koncepcji interpretacyjnej Bogusławskiego, tym bardziej potęguje się 
nerwowość Każyńskiego. Rozdrażniony tym, że czyjaś incydentalna obecność może w tak 
radykalny sposób zmienić charakter teatralnej pracy; nie mogąc uwierzyć, że zwykła analiza 
znaczeń wpisanych w tekst literacki może tak zawłaszczyć wyobraźnię poszczególnych aktorów; 
czując, że traci władzę nad zespołem, przeciwstawi się Bogusławskiemu zdecydowanie, choć 
nieco chaotycznie dobierać będzie argumenty: „To nie jest sztuka o tajnej policji! Ja jestem 
tutaj dyrektorem! Ten teatr jest mój!” (jw. 87). A gdy to nie przynosi oczekiwanego skutku, 
próbuje zranić miłość własną sławnego intruza: Mistrzowi „płacą za wielkie nazwisko. I na to 
wielkie nazwisko przychodzi publiczność, a nie dla pańskiego talentu, choćby nie wiem jak 
mocno jedno wiązało się z drugim…” (jw. 93), by na koniec z rezygnacją i niedowierzaniem 
wyrazić swą wielką nieufność do metody pracy Bogusławskiego nad utworem literackim: „Dla 
mnie to podejrzane, żeby sztuka miała być tak skomplikowana” (jw. 107; III 2).

Mistrzostwo Bogusławskiego ujawnia się kilkakrotnie w czasie jego gościnnej wizyty i to 
w sposób nieoczekiwany. Raz, kiedy w czasie próby Tartuffe’a upomina się o wielostronność 
odczytań utworu Moliera, odsyłając tym samym do aktorstwa dociekającego, rozszyfrowującego 
intencje bohaterów, uświadamiającego, że trzeba odsłonić relacje między postaciami, by zrozu-
mieć sens całości. Jest to również moment zaznaczenia bezkompromisowego stanowiska Bogu-
sławskiego jeśli chodzi o traktowanie tekstu autorskiego. Nie zgadza się on bowiem na nonsza-
lanckie skracanie utworu, tylko dlatego, że reżyserowi postać czy fragment dialogu wydają się 
mało istotne. Według Mistrza to przejaw niechlujstwa, którego źródłem są niedostatki umysłu.

Bogusławski, w czasie tych kilku wspólnych godzin, uczy wileńskich kolegów pracy 
niespiesznej, uważnej, spokojnej, bo tylko taka minimalizuje możliwość popełnienia błędu, bo 
tylko ona daje szansę wydobycia z tekstu czegoś „prawdziwego i głębokiego” (jw. 92; II 1); 
wreszcie jest ona gwarancją szczerości teatralnej wypowiedzi. Bogusławski próbuje przekonać 
wileńskich artystów, że miarą ich poważania dla publiczności jest szacunek do tekstu literackiego. 

Ta chwilowa przewaga Bogusławskiego nad Każyńskim nie stanie się jednak środkiem do 
umocnienia pozycji autora Cudu w zespole wileńskim. Partnerujący Bogusławskiemu aktorzy 
oczekują, że Mistrz przedstawione w czasie próby teoretyczne koncepcje potwierdzi w  czasie 
wieczornego spektaklu. Tymczasem stary artysta ukryje się w konwencjonalnym kostiumie 

8 Maciej Każyński / Kaziński (1767 – 29 III 1823, Wilno) — dyrektor teatru wileńskiego od 
XI 1805 do 1816 r. Po 1816 r. ustąpił z funkcji i uczestniczył tylko w zyskach jako właściciel budynku 
teatralnego. Był aktorem cenionym za użyteczność, ale ganionym za „gminność”. Jego umiejętności 
śpiewacze (bas) wykorzystywano początkowo obsadzając go wyłącznie w operach komicznych, m.in. 
Dominik w Taczce occiarza, Morgal w Cudzie mniemanym (informacje za: Słownik 1973: 273–274).
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przeciętnego aktorstwa, podejmując w ten sposób grę z oczekiwaniami z jednej strony kolegów-
-aktorów, z drugiej — z władzą.

Po pierwszym akcie Tartuffe’a sceniczni partnerzy złośliwie skomentują występ Mistrza. 
„Tak marnej gry to ja jeszcze w życiu nie widziałam” (jw. 106; III 2) — z rozczarowaniem 
wyzna Kamińska. Rogowski9 doda kąśliwie, że Bogusławski nie okazał się tak bezkompro-
misowy wobec władzy rosyjskiej jak przewidywano i „na jedno skinienie” wskoczył do loży 
gubernatorskiej „kręcić dupą” (Spiró 1987: 106; III 2), a dyrektor Każyński zafrasowany 
wyrazi obawę, że Mistrz może chcieć przedłużyć swój pobyt w Wilnie10.

Działaniu pozorowanej przez Bogusławskiego uniżoności podda się nawet zasiadający na 
widowni Gubernator, zaskoczony, że ktokolwiek mógł się bać tak nieszkodliwego osobnika, 
„że aż trzeba było go śledzić” (jw. 108; III 3).

I znów dramaturg unika jednoznaczności interpretacyjnej w odczytaniu tej sceny. Można 
bowiem przyjąć, że autor Cudu zagrał tak jak wcześniej zapowiadał: „A ja będę się ciągle mylić” 
(jw. 83; I 10) — zagrał na miarę swoich aktualnych możliwości. Wiarygodne jest i takie rozu-
mienie tej sceny jako dostosowanie się Bogusławskiego do konwencji, z którą oswojona jest 
publiczność, o czym przypomniała Mistrzowi pod koniec próby Skibińska11: „[…] Tu trzeba 
grać w starym stylu” (jw. 103; II 2), który zakłada tworzenie jasnego, przejrzystego podziału 
świata przedstawionego, który likwiduje nadmierną złożoność sztuk. „Odniesie pan tu wielki 
sukces w Tartuffie — zapewnia Skibińska — jeśli będzie pan wielkim łotrem i w dodatku 
będzie pan do widzów robić oko, że to takie zabawne. Oni to lubią. A jeśli publiczność to 
lubi… to musimy tak grać, prawda?” (jw.).

Trzeba uwzględnić jeszcze jeden ważny trop — można założyć, że Bogusławski miernością 
kreacji Tartuffe’a świadomie próbował zmylić przeciwnika, zmniejszając zainteresowanie otocze-
nia swoją osobą, gdy tymczasem precyzyjnie przygotowywał prowokujące zakończenie spektaklu.

Już w czasie próby Bogusławski nie ukrywał przed dyrektorem Każyńskim, że razi go 
zaproponowane przez reżysera upolitycznienie sztuki Moliera, prostacko służące skomple-
mentowaniu miejscowych władz. Mistrz manifestacyjnie odgradza się od okolicznościowej 
aranżacji ostatniej sceny Tartuffe’a, pomyślanej jako apologetyczny żywy obraz, słowami: 
„Przyjechałem tu grać, nie reprezentować” (jw. 93; II  1) i doda cynicznie: „W Warszawie 
kłaniam się nisko różnym takim gubernatorom, żeby móc zagrać. Ale tutaj? Gdzie nic mi to 
nie da? Poza bezsensownym upokorzeniem?” (jw.).

Aby go uniknąć, Bogusławski doprowadza do dekonstrukcji finału spektaklu, planowa-
nego jako apoteoza cara Aleksandra I. Sprawia, że na scenie nie pojawi się kluczowa dla owego 
epilogu postać oficera gwardii, reprezentującego wymiar sprawiedliwości, ubranego — według 
pomysłu Każyńskiego — nie we francuski, a rosyjski mundur, co miało służyć uwypukleniu 
wiernopoddańczego charakteru wypowiadanych przezeń słów. Prawdopodobnie to Bogu-
sławski denuncjuje grającego rolę oficera Rybaka, wskazując go jako przyszłego zamachowca, 
zagrażającego Gubernatorowi. Ponieważ scena końcowa aresztowania Tartuffe’a nie może być 

 9 Józef Rogowski (1776, pow. wileński – 3 VI 1846, Wilno) — aktor, śpiewak, dyrektor teatru. 
Po wstąpieniu do teatru wileńskiego był kopistą i suflerem. Według Kazimierza Skibińskiego „był 
obdarzony przyjemną postacią i głosem tenorowym”, „zajmował pierwsze role kochanków, bohaterów, 
starców, waletów etc. we wszelkiego rodzaju sztukach […]” (informacje za: Słownik 1973: 597).

10 „Każyński Żeby się przypadkiem nie rozmyślił i nie siedział nam tu na karku.” (Spiró 1987: 
106; III 2).

11 Józefa z Piotrowskich Skibińska (5 XI 1794, Poznań lub Lublin – 12  III 1834, Korzyść 
k. Wilna) — śpiewaczka i aktorka. Żona aktora Kazimierza Skibińskiego. Do 1820 r. występowała 
w teatrze wileńskim, zdobywając tu stanowisko pierwszej śpiewaczki — słynęła z pięknego, silnego 
sopranu (informacje za: Słownik 1973: 650–651).
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odegrana zgodnie z tekstem Moliera, zespół gorączkowo szuka innego zwieńczenia spektaklu. 
Jest to bezsprzecznie moment triumfu opanowanego i przebiegłego Bogusławskiego, który 
zaimprowizuje w rytm Molierowskiej frazy orację skierowaną bezpośrednio do siedzącego 
w loży teatralnej Gubernatora:

Ach, to pan, generale? Pan ciągle mnie śledzi,  
I wie o tem, com ukrył przed okiem gawiedzi, 
Że cnoty we mnie przecie zawsze było mało 
I sprawiedliwe niebo nawet jej nie znało. 
Pan wszakże wszystko wiedział! Więc się już oddaję 
W ręce pańskie czekając na surową karę. 
Niechaj łaska monarchy wejdzie w domu progi, 
Mnie zaś teraz czekają kajdaniarskie drogi. 
I niechże na mnie spadnie choćby zsyłki kara,  
Lecz dom ten błogosławi szczodra ręka — cara! (Jw. 113; III 4)

Tym ironicznym gestem Bogusławski nie tylko rozsierdza Gubernatora, sprawia też, 
że zmienia się doń nastawienie zespołu aktorskiego. Ci, którzy, obejrzawszy pierwszy akt 
Tartuffe’a, nie mogli ukryć rozczarowania przeciętnym aktorstwem Bogusławskiego i, wsty-
dząc się początkowego dlań uwielbienia, podarowali mu, chcąc go poniżyć, garść guzików 
oderwanych od własnych ubrań, nagle czują się współautorami zaaranżowanej przez Mistrza 
manifestacji patriotycznej, czują się dowartościowani, bo dane im było przekroczyć prowin-
cjonalną mierność artystycznego losu. Jeszcze przed chwilą — jak charakteryzuje ich Spiró 
w didaskaliach  — byli „jacyś szarzy i nijacy” (jw. 74; I  2), wielu z nich tkwiło w teatrze 
„tylko z przyzwyczajenia” (jw. 72; I 1); większość z nich miała poczucie uwięzienia w pułapce 
mechanicznego odtwarzania ról, bo przecież „nieważne, co gramy, ważne że w ogóle możemy 
grać” (jw. 102; II 2)12. Nagle jednoczą się oni w szaleńczym entuzjazmie, przekonani, że byli 
dla Mistrza „wspaniałymi partnerami” (jw. 117; III 6). Szczęśliwy jest nawet zadenuncjowany 
Rybak, bo nie musiał wystąpić w znienawidzonym carskim mundurze.

Prowincjonalni aktorzy, pozbawieni pomysłowości, przenikliwości artystycznej, koncen-
trujący się przede wszystkim na codziennych, koleżeńskich animozjach, chętnie deprecjonu-
jący wzajemnie swoją pracę, skrywali jednak w sobie marzenie o niezwykłości. Jak wyzna 
w rozmowie z Bogusławskim podchmielony Skibiński13:

[…] oni by chcieli jeszcze coś kochać, tylko że nie mają żadnego wyboru, mogą jedynie wzajemnie 
składać na siebie donosy i nienawidzić się… Nie dlatego, że są źli, tylko z braku perspektyw! Nie 
ma żadnej przyszłości. Mistrzu! Przyszłość jest stracona. Pan też tylko dlatego tu jest. Bo Mistrz to 
przeszłość, do której garną się ci szaleńcy. Oni muszą mieć na czym się oprzeć, a Mistrz właśnie daje 
im oparcie. (Spiró 1987: 83; I 9)

W zaprezentowanym przez Spiró procesie oddziaływań liczy się jakość relacji między-
ludzkich formowanych przez teraźniejszość, rzutowaną nieustannie w przeszłość. Mierność 
daje potwierdzenie mierności, ale gdy w porządku tym pojawi się talent — nawet jeśli jest już 
wyeksploatowany — staje się on zwierciadłem uszlachetniającym wizerunek prowincjonal-
nego artysty, pozwalającym przeciętności przekroczyć samą siebie.

12 Oczywiście nie można nie uwzględnić politycznego kontekstu tej sceny i odniesienia owych słów 
do działań zaborczej cenzury.

13 Kazimierz Michał Skibiński (6 III 1786, Wilno – 1 III 1858, Kamieniec Podolski) — aktor, 
śpiewak, reżyser i dyrektor teatru. Po zajęciu Warszawy przez Rosjan w VII 1813 r. wyjechał do Wilna, 
by odwiedzić chorą matkę. W Wilnie zatrzymany przez władze rosyjskie, grał w tamtejszym teatrze 
prowadzonym przez Macieja Każyńskiego. W mieście tym pozostał aż do 1820 r. W opinii współcze-
snych był wybitnym aktorem komicznym (informacje za: Słownik 1973: 651– 52).
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O tym systemie lustrzanych odbić, które uwypuklają określoną jakość ludzkiego życia, 
chce napisać sztukę Rybak. Przekonuje się jednak w czasie lekcji, jakiej udzielił zespołowi 
Bogusławski, tropiący ukryte sensy w Tartuffie Moliera, że pomysł to niezbyt oryginalny, że 
już w wieku XVII wykorzystywano tę literacką metaforę, uwydatniając ważność wykorzystania 
pozasłownych środków w budowaniu semantycznej głębi utworu. To oczy Tartuffe’a są dla 
żony Orgona lustrami jego prawdziwych a skrywanych przed otoczeniem uczuć, co bohater 
wyraża w następującym komplementującym koncepcie:

Niebios to blaski w oczach pięknych płoną, 
Lecz najcudowniej w twym wdzięku odbija się ono, 
Ono w oblicze twoje tchnęło zdrój piękności,  
Na której widok zachwyt w sercu naszym gości. (Jw. 89; II 1)

Można przyjąć, że w sztuce Spiró Bogusławski pełni funkcję lustra ożywiającego działania 
wileńskiej trupy. Stary Mistrz pojawi się i zniknie z młodzieńczą niefrasobliwością i sowizdrzal-
ską przewrotnością. Jak zaświadczy Dekorator: „Tłum go nawet nie zauważył, gdy odjeżdżał” 
(jw. 115; III 6), a przecież właśnie na jego cześć wiwatował. Zwyczajność stała się dla Mistrza 
egzystencjalnym kostiumem, jego drugą naturą, która w pewien sposób neutralizowała efek-
towność krążących o nim opowieści. Ale gdy Bogusławski wkraczał w mury teatru, zrzucał 
ów strój przeciętności kamuflujący jego oryginalność, dekomponując dotychczasowe układy 
towarzyskie, dając lekcję przenikliwego odczytania dramatu, czy politycznego nonkonformi-
zmu, by za chwilę uciec w sposób mało honorowy, ale pozwalający nie ponosić konsekwencji 
własnych czynów. W tym sinusoidalnym rytmie zdarzeń odwzorowana jest prawdziwość 
spostrzeżeń Bogusławskiego dotyczących funkcjonowania natury ludzkiej: „to już tak jest, 
że na próbie lub na scenie człowiek potrafi robić rzeczy, których nie umie zrobić w życiu” 
(jw. 103; II 2). Tę dwoistość wartościowania Bogusławski przypisywał też odtwarzanej przez 
siebie postaci Tartuffe’a, który osłaniał się obłudą, by ochronić „prawdę szczerego uczucia”. 
Dlatego wyjątkowo cenił sobie to aktorskie zadanie, bo właśnie scena pozwalała mu „przeka-
zać wszystko, nawet to… od czego w życiu mógłby umrzeć” (jw. 101).

Wydaje się, że zrozumienie dla słabości ludzkich charakterów pozwoliło Bogusławskiemu 
ulokować się poza oddziaływaniem artystycznej zazdrości — ona go nieskończenie bawiła 
i była przez niego traktowana jedynie jako element jeszcze jednego teatralnego tricku, który 
nie mogąc służyć budowaniu talentu, wykorzystywany był przez Mistrza do wzmacniania 
własnej legendy aktorskiej.

Zazdrość ożywa i intensywnieje na tle innych namiętności, w ujęciu Spiró, pod wpły-
wem spotkania prawdziwej osobowości artystycznej z wyrobnikami prowincjonalnego świata 
sztuki. Jest jednym z wielu komponentów miłości własnej. W przedstawionym scenicznym 
obrazie oddziałuje peryferyjnie i z nieznaczną siłą, tylko w tych momentach, gdy aktorów 
wileńskich uwierać będzie własna ich marginalność, niknąc natychmiast, gdy pojawi się możli-
wość choćby chwilowego świecenia odbitym blaskiem cudzej sławy.

Inną sytuację artystycznej konfrontacji zaproponował w Kolacji na cztery ręce Paul Barz. To 
już nie jest spotkanie indywidualności z zespołem artystów reprezentujących tę samą profesję. 
To intymna rozmowa dwu osobowości niepośledniego formatu: Jana Sebastiana Bacha i Fryde-
ryka Haendla. Gdyby szukać podobieństw ujęcia tematu w obu dramatach, sprowadzałoby się 
ono do tego, że podobnie jak wileńscy aktorzy o Bogusławskim, obaj kompozytorzy mają 
o sobie jakieś wyobrażenie przedwstępne, w tym przypadku uformowane poprzez studiowanie 
partytur muzycznych konkurenta i osłuchanie z obiegowymi opiniami o nim.
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Barz zaplanował ich spotkanie na rok 1747, gdy Bach został uhonorowany przyjęciem 
do Towarzystwa Nauk Muzycznych, którego — jak czytamy w didaskaliach — „pierwszym 
i jedynym członkiem honorowym Haendel był od 1745” (Barz 1986: 76)14. 

Obaj mają sześćdziesiąt dwa lata, obaj zagrożeni są ślepotą, choć do tej choroby mają 
nieco odmienny stosunek: Haendel wstydliwie ukrywa tę wadę przed Bachem, lękając się 
przyszłej bezradności i uzależnienia od dobrej woli otoczenia; Bach myśli o swoim zbliżającym 
się nieuchronnie kalectwie ze spokojem, przekonany, że skoro nie można przed nim umknąć, 
trzeba się doń przygotować. 

Na różnicach charakterologicznych obu muzyków zbuduje Barz ich hipotetyczny pojedy-
nek konwersacyjny. Pojawienie się Haendla w Hotelu Turyńskim w Lipsku przypomina nieco 
wprowadzającą scenę przybycia Bogusławskiego do teatru w Wilnie. Spóźniony kompozytor 
nie zostaje rozpoznany, w dodatku kelner śmie posadzić go w ostatnim rzędzie. Poruszony, że 
nikt go nie wita z należnymi honorami, nie czekając na zakończenie koncertu Bacha, autor 
Mesjasza wychodzi — znowu niezauważony, choć owemu wyjściu stara się nadać ostentacyjną 
efektowność. Opisuje ów moment szczegółowo swojemu kamerdynerowi, Schmidtowi:

Wstaję, może trochę za głośno, kelner robi „psst”, no ale jednak otwiera przede mną drzwi, przystaję 
na chwilę w progu, odwracam się raz jeszcze, z tą odrobiną majestatycznego smutku w oczach… 
(Barz 1986: 78; 1)

Z goryczą Haendel konstatuje, że w Londynie czy Rzymie proszony byłby o powrót, 
tymczasem w rodzinnym kraju nikt nie zwraca na niego uwagi.

W tej introdukcji, nie stroniąc od karykatury, Barz wyraziście przedstawi Haendla, 
uwypuklając jego skłonność do kabotyństwa, słabość do komplementów, uznawanych za 
należny hołd, zazdrosne rozdrażnienie wywołane muzycznym powodzeniem Bacha. Już 
pierwsza scena uwidacznia ambiwalentny stosunek Haendla do lipskiego kantora, któremu 
z przykrością nie może odmówić, że „gra jak jakiś bóg” (jw.), ale którego małostkowo rozlicza 
z  towarzyskich niedoskonałości: bo oto wystąpił w znoszonym surducie albo niezgrabnie 
usiadł przy fortepianie. 

Otwarcie dramatu to pokaz światowego obycia i wypracowanej arystokratyczności manier 
Haendla oraz skrępowania, braku salonowej ogłady Bacha, dość monotonnie podkreślającego 
swą podległość refrenowo powracającym zwrotem: „zbytek łaski” (jw. 79).

Początkowa protekcjonalność Haendla wobec lipskiego kantora ustępuje jednak miejsca 
konsternacji, gdy Bach ze spokojem oświadcza, że w Niemczech nie rozprawia się o dokona-
niach operowych Haendla. Każdorazowo, gdy Haendel traci kontenans, próbuje odzyskać 
rezon powracając do zagadnień, które są dla Bacha kłopotliwe lub nieznane. Stara się więc 
olśnić Jana Sebastiana wspomnieniami swoich europejskich sukcesów muzycznych, co Bach 
może tylko zdawkowo skwitować odpowiedzią, że sam nie wyjeżdżał, bo to za daleko i „zbyt 
drogo”; to znów proponuje degustację drogich win i smakowanie egzotycznych potraw, na 
które Bacha nigdy nie było stać. Różnic między kompozytorami jest znacznie więcej i ujaw-
niają się one owego wieczoru stopniowo, trochę mimochodem zmieniając relację między 
rozmówcami, czyniąc ich bardziej sobie przystępnymi, otwartymi i szczerymi.

Autor Mesjasza opisuje gościowi wynikającą ze współzawodnictwa muzyków drapieżność 
świata, w którym przyszło mu żyć, gdzie nie można nawet na chwilę utracić czujności, by nie dać 
się zdystansować konkurentom. Odsłania też zależność własnej twórczości od kapryśnych mece-
nasów, konieczności ich kokietowania i nieustannego zabiegania o przychylność publiczności:

I ciągle ten strach, od przedstawienia do przedstawienia. Nic tylko strach. Ale nie wolno się z nim 
zdradzić, bo zgraja tylko na to czeka […]. (Jw. 96; 2)
14 Kolejne wydanie: Barz 2002.
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Muzyka, która powstaje w wyniku tych okolicznościowych zależności jest odwzorowaniem 
gustów zamawiających, smaku bywalców sal koncertowych. Haendel nie ukrywa, że nauczył 
się traktować muzykę jako biznes, że zmuszony jest do ciągłego kalkulowania opłacalności 
operowych przedsięwzięć.

Sytuacja Bacha jest odmienna. To prawda, że nie może się pochwalić sławą równą 
gospodarzowi, to prawda, że nie zabiegają o  jego kompozycje koronowane głowy Europy, 
a on sam musi zabiegać o stanowiska i tytuły, by móc utrzymać rodzinę, ale muzyka nie jest 
w owej licytacji ze światem formą zapłaty. Bach uświadamia Haendlowi, że jako kompozytor 
ubogi kantor ma jednak więcej swobody twórczej, że komponowanie jest dla niego sposobem 
manifestowania własnej wolności, bo wyraża się w nim radość, wynikająca z takiego doboru 
środków, jakie są najlepsze dla osiągnięcia pożądanego efektu estetycznego, a nie jakie wyko-
rzystuje się, by zaspokoić przyzwyczajenia muzyczne słuchaczy. Jak powie Bach:

Nie sprzedaję się. Siedzę za to przy organach u świętego Tomasza, mam przed oczami moją Pasję 
według świętego Mateusza, widzę wszystko jak na dłoni. (Jw. 97; 2)

Ta różnica w sposobie traktowania przez obu muzyków materii muzycznej i własnej profe-
sji została dodatkowo podkreślona w dramacie zróżnicowaniem stosunku Bacha i Haendla 
do jedzenia. Haendel chwali się, że wie co i jak należy jeść, co ma poświadczać jego światowy 
polor. Bach jest autentycznym smakoszem, który potrafi spontanicznie poddać się przyjem-
ności jedzenia i picia.

Ten paralelizm konwersacji, która toczy się raz wokół wyrafinowanych kulinarnych sposo-
bów zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, by następnie przenieść się w rejony rozważań na 
temat muzycznego smaku, wykorzysta Barz do zakomponowania własnej dramaturgicznej fugi.

Zastosuje polifoniczność dialogu, by podkreślić heroikomiczny charakter tego spotkania 
i zaakcentować jednocześnie, że tak jak w prowadzeniu tematów fugi, celność riposty może 
polegać na ucieczce od problemu podsuwanego przez rozmówcę. W scenie drugiej, gdy Bach 
pragnie objaśnić kompozycyjną zasadę zestrajania głosów w  Wariacjach Goldbergowskich, 
Haendel zdecydowanie uchyla się od muzycznej konfrontacji, wprowadzając żartobliwie 
temat zastępczy — komponowania przez siebie zup:

Haendel […] Jeśli kompozytorowi nie przychodzą już do głowy żadne nowe opery, to niech przy-
najmniej komponuje zupy…
Bach Zasada wariacyjna jest właściwie bardzo prosta…
Haendel O, to jest pan w błędzie! Długo wahałem się między tymiankiem a rozmarynem…
Bach Przeglądałem śpiewniczek mojej żony…
Haendel W końcu jednak zdecydowałem się na tymianek…
Bach Znalazłem tam taką zupełnie prostą arię…
Haendel Tymianek, wie pan, daje ten smaczek, ten bardzo szczególny smaczek…
Bach I z tej właśnie arii wyprowadziła moje wariacje. Bardzo proste.
Haendel (idzie w kierunku proscenium, zamyślony) Bardzo proste.
Bach (śmieje się) Jak jedzenie ostryg.
Haendel Drogi panie kolego, to jest najtrudniejszy utwór, jaki kiedykolwiek słyszałem w życiu […] 
(Jw. 89; 2)

W tym polifonicznym dwugłosie odwzorowana jest kompozytorska radość i łatwość 
tworzenia Bacha obok lęku obawiającego się kompromitacji Haendla.

W innej scenie, gdy Haendel objaśnia złożoność stosunków dworskich i konieczność 
uciekania się do przebiegłych strategii dla zapewnienia sobie łask dworu i zneutralizowania 
wrogów, znudzony i zakłopotany wynurzeniami gospodarza Bach próbuje przekierować 
rozmowę na tematy kulinarne:



TALENT W TEATRZE ZAZDROŚCI 75

Bach (jedząc zupę) Smaczna zupa.
Haendel Podkupiono mi najlepszych śpiewaków…
Bach Moja żona przyrządza ją podobnie…
Haendel Nasłano na mnie gangsterów…
Bach Z tym, że ona nie dodaje tymianku…
Haendel Grożono mi śmiercią, a nawet…
Bach Szczerze mówiąc, wtedy zupa jest jeszcze lepsza.
Haendel (z rozdrażnieniem) Pan to prawie w ogóle nie ma wrogów, co? ( Jw. 92)

W tej pozornie błahej różnicy zdań, co do stosowania tymianku, ogniskują się pozostałe 
sprzeczności poglądów przedstawionych postaci. Dla Bacha muzyka osiąga najszlachetniejszy 
wymiar, gdy w kameralnych warunkach można delektować się jej współbrzmieniami, nato-
miast według Haendla utwór muzyczny powinien oszałamiać, podbijać wyobraźnię słuchacza. 
To, co przez Bacha uznawane było w muzyce za zaletę — kunsztowny ład polifonicznych 
przebiegów, czarujących współbrzmień harmonicznych — dla Haendla było nie dość efek-
towne i energiczne, bowiem opowiadał się on za konkwistadorskim podbojem publiczności 
zdobywanej monumentalną siłą słowno-muzycznych brzmień.

Ich spór, tocząc się wokół dynamiki muzycznej, dotyczy równocześnie różnic w pojmo-
waniu ekspresji życiowej.

Bach włączony został niejako automatycznie w świat muzyki, i trudno było mu cieszyć 
się swobodą wyboru zawodu, jako że wielopokoleniowa rodzina przekazywała sobie muzyczną 
tradycję, zobowiązując wszystkich krewnych, jeśli nie do komponowania, to do gry na wybra-
nym instrumencie. Haendel natomiast pragnął być kompozytorem tym bardziej, im gwał-
towniej rodzina przeciwstawiała się takiemu wyborowi. Autor Mesjasza wiódł życie wystawne, 
szukając splendoru, ale w gruncie rzeczy samotne, gdy prowincjonalna codzienność Bacha 
rozbrzmiewała rozgwarem licznej kochającej rodziny.

W trakcie owego wyimaginowanego spotkania obaj kompozytorzy nie potrafią ukryć, że 
odmienność losów rywala wielokrotnie rozpalała w nich zazdrość. Haendel pragnął cechującej 
Jana Sebastiana kompozytorskiej wyobraźni i wolności twórczej, przejawiającej się w wyborze 
kombinatorycznych rozwiązań o największej urodzie muzycznej. Podziwiając architektonikę 
kompozycji Bacha, Haendel nie mógł pojąć, dlaczego ktoś tak utalentowany nie odnosi spek-
takularnych sukcesów.

Autor Das Wohltemperierte Klavier wyznał natomiast nieco brutalnie, że dusił się z zazdro-
ści, bo chciał, tak jak Haendel, nie być hamowanym przez rodzinne zobowiązania, mieć 
swobodę decydowania o sobie, doświadczyć światowego uznania, w którym gospodarz się 
pławił. Marzył o sławie, która w jego mniemaniu właśnie jemu się należała, ale która — o czym 
wiedział nadto dobrze — miała za życia go ominąć. Bach zrewanżował się Haendlowi za 
wcześniejsze docinki na temat braku manier, za przytyki dotyczące ubioru i prowincjonalnego 
sposobu bycia, bezwzględnym wyznaniem:

Chciałem zobaczyć, musiałem zobaczyć, po prostu musiałem zrozumieć, dlaczego taka miernota jak 
pan ma takie powodzenie. (Jw. 101; 3)

Jednak w chwilę potem, ci wydawałoby się bezwzględni muzyczni rywale uświadomili 
sobie, że ich wewnętrzna udręka potężniała z biegiem czasu tylko dlatego, że nie mieli okazji 
się poznać, a wyobraźnia każdego z nich dożywiała się muzyczną zazdrością. Barz przekonuje 
widzów, że jedno spotkanie prawdopodobnie przywróciłby relacji między kompozytorami 
właściwe proporcje, ponieważ, stanąwszy przed sobą, mieliby szansę zweryfikowania wyide-
alizowanego obrazu rywala, stanęliby wobec siebie w swej człowieczej niejednoznaczności 
i pokomplikowaniu. Barz dał im szansę także na rozpoznanie w sobie wzajemnie podobieństw: 
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wzbierającego grubiaństwa, gdy ktoś próbował zakwestionować wartość ich sztuki; drażliwo-
ści, gdy natrafiali na pogardę dla zawodu „brzdąkały” (jw. 97); wreszcie ich upodobania do 
smaku szampana, w którego wyborze metaforycznie odwzorowuje się ich stosunek do muzyki: 
obaj potrafią rozpoznać w niej to, co najszlachetniejsze, więc choć początkowo krygują się 
przed sobą, udając, że nie znają kompozycji rywala, to, jak się w finale okazuje, każdy z nich 
skrupulatnie od dawna studiował partytury konkurenta, żywiąc dla jego muzycznych osią-
gnięć prawdziwe uznanie.

Choć tytuł dramatu sugeruje, że można ograniczyć analizę tekstu do rozpoznania relacji 
między Haendlem i Bachem, to krzywdzące byłoby pominięcie postaci drugoplanowej, która 
z autorem Mesjasza tworzyć będzie niemniej ważny duet. 

Towarzyszącego Haendlowi od lat trzydziestu Jana Krzysztofa Schmidta, sługę i totumfac-
kiego Mistrza, scharakteryzował Barz jako jego „daleką kopię”. Schmidt wydaje się człowie-
kiem, który pierwotnie poddał się urokowi osobowości swego pana, marząc o tym, by się do 
niego upodobnić, co udało mu się w ograniczonym zakresie, o czym świadczy ironiczna nota 
w didaskaliach, informująca czytelnika, że „donasza [on] garderobę po mistrzu” (jw. 76). Pier-
wotny zachwyt ustępuje jednak miejsca rozczarowaniu, bowiem Schmidt odkrywa słabości 
charakteru swego pana: jego pęczniejącą próżność, kabotyństwo, efekciarstwo. Schmidt jest 
tym, który znając większość sekretów Haendla próbuje być jego artystycznym sumieniem. 
To on przypomni autorowi Mesjasza, że tak bardzo starał się przypodobać światu, że stracił 
niezbędną w komponowaniu prostotę wyrażania prawdy w muzyce. Jak stwierdzi z wyrzu-
tem: „W pańskiej muzyce jest wiele dźwięków wcale do pana niepodobnych” (jw. 79; 1). 
Schmidt potrafi cieszyć się spontanicznością odbioru muzyki, nie skrywa swego podziwu dla 
kompozytorskiego kunsztu Bacha również dlatego, że widzi jak bardzo drażni to Mistrza, 
skoncentrowanego na wynajdywaniu sposobów deprecjacji swego lipskiego konkurenta.

Pewny swej niezbędności w domu Haendla, Schmidt drażni swego chlebodawcę 
dwuznacznymi przytykami, takimi jak komplement złożony Bachowi na okoliczność przyjęcia 
go do Towarzystwa Nauk Muzycznych. Wobec faktu, że Haendel dostąpił tego zaszczytu dużo 
wcześniej niż Jan Sebastian, stwierdzenie Schmidta: „Nareszcie ktoś godny tego, by przypadł 
mu on w udziale. Nareszcie ktoś tego naprawdę godny…” (jw. 80) jest dla Haendla obraźliwe. 

Z jednej strony, złośliwości Schmidta mają przypominać Mistrzowi, że powinien przywró-
cić właściwy porządek wewnętrznej hierarchii wartości, że jest nadmiernie zewnątrzsterowny, 
czego efektem są błędne decyzje estetyczne. Z drugiej strony, kąśliwości sługi można uznać 
za jego rewanż wobec pana traktującego go przy gościach z protekcjonalną wyższością, trzy-
mającego go zawsze w cieniu, zawsze na marginesie własnego codziennego życia, choć — co 
przyzna sam Haendel — to właśnie Schmidt: „Dba o moje interesy, patrzy służbie na ręce, 
kopiuje mi nuty, podejrzewam nawet, że po kryjomu sam komponuje” (jw. 79); to z nim 
Mistrz zbuduje jedyną trwałą emocjonalną relację. Ambiwalencja tego układu i wynikające 
z  niej napięcie wykorzystuje Barz dla podkreślenia złożoności charakterologicznej postaci 
Haendla. Pojawienie się Schmidta jest zawsze demaskatorskim sygnałem, przypominającym, 
iż nikt nie jest tym, kim chce się wydawać.

Jednocześnie zabieg ten służy uzewnętrznieniu krępującego działania Haendla wewnętrznego 
napięcia pomiędzy jego konsekwentnie budowanym wizerunkiem światowca i głęboko skrywa-
nymi kompleksami nieudacznika, który ma ambicję udowodnienia światu, że jest najlepszy.

Ta para: Haendel i Schmidt, podobnie jak bohaterowie Samuela Becketta: Pozzo i Luky, 
Estragon i Vladimir, a najbardziej Hamm i Clov, w takim samym stopniu nie mogą siebie 
znieść, w jakim są sobie potrzebni.

Schmidt nie potrafi pogodzić się z cechującą jego protektora bezwzględnością egzekwo-
wania hołdów świata dla jego muzycznych dokonań. Drażni go zepsucie Mistrza, którego 
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sumienie od dawna pozostaje nieaktywne. Diagnoza służącego jest jednoznaczna: „Za dużo 
sukcesów. Za dużo pieniędzy. Za dużo sławy…” (jw. 102; 3). Nie mogąc więc osiągnąć tego, 
co Haendel, nie mogąc się doń zbliżyć w taki sposób, by znieść dzielący ich dystans, Schmidt 
swoją zazdrość, pomieszaną z pretensją, zgorszeniem i poczuciem poniżenia, wyraża drobnymi 
demistyfikującymi komentarzami, które obnażają Haendla wobec gościa. Pragnąc też pozba-
wić swego pana tej nadmiernej pewności siebie, pozwala sobie na przekraczanie zasad dobrego 
wychowania w towarzystwie, manifestując trzaskaniem drzwi swą niezależność czy demon-
stracyjnie wypowiadając swemu pryncypałowi służbę, choć nie zamierza tak naprawdę odejść. 

Podczas gdy Spiró przedstawił w Szalbierzu chwilowe ożywienie zazdrości w sytuacji, gdy 
w świat przeciętnego aktorskiego rzemiosła wtargnęła niepospolita osobowość, Barz problem 
spotkania mierności z ponadprzeciętnością przeniósł na dalszy plan, eksponując działanie 
zazdrości między kompozytorami tej samej rangi, równie osamotnionymi w swej twórczej 
niezwykłości, wyalienowanymi ze środowiska za sprawą unikatowości swego talentu.

Barz przybliżył też działanie mechanizmu imaginacyjnego dojrzewania zawiści, gdy konku-
rent jest fizycznie nieosiągalny, gdy nie ma szansy na bezpośrednią z nim konfrontację. Wówczas 
to zazdrość potężnieje pod wpływem obrazów podsuwanych przez własną wyobraźnię.

Teza Barza jest prosta: może obaj muzycy żyliby w mniejszym napięciu, gdyby kiedykol-
wiek się spotkali, może dotyk realności jest niezbędny, by okiełznać destrukcyjne emocje…

Wydaje się jednak, że Barzowi nie zależy na jednoznacznej odpowiedzi, jako że oświetla 
i inny aspekt tego problemu. Przypomina bowiem, że w zazdrości może być ukryta także siła 
twórcza. Przecież gdyby nie niechęć Haendla do wszechobecnej, przytłaczającej rodowej sławy 
Bachów, kompozytor nie uciekłby z Niemiec za granicę, by tam szukać spełnienia, może nie 
wspinałby się „na wyżyny, niedostępne dla żadnego Bacha” (jw. 100), może nie wybrałby drogi 
prowadzącej do usamodzielnienia i nie odkryłby własnych środków muzycznego wyrazu.

Sceniczny utwór Barza poprzedziła w stawianiu pytań o czynniki sprzyjające i hamujące 
rozwój talentu sztuka Petera Shaffera Amadeusz. Historię o muzycznej konkurencji Salieriego 
i Mozarta wykorzystywano jako literacką i teatralną kanwę wielokrotnie, zawsze odwołując się 
nie tyle do historycznych faktów, ile do legendy o uśmierceniu autora Don Giovaniego przez 
zawistnego rywala. 

Już w klasycystycznej, trójdzielnej kompozycji dramatu zasygnalizowana została linia 
interpretacyjna utworu. W akcie pierwszym wkraczamy do wiedeńskiego domu Salieriego 
w  1823 roku, gdy stary kompozytor dokonuje podsumowania swego życia, przyznając, że 
nie może wyzwolić się z pułapki emocjonalnej pamięci. Wspomnienia odsyłają kompozytora, 
a z nim i widza, do lat 1781–1791, gdy dojrzewanie dworskiej kariery autora Czarodziejskiego 
fletu trwale naruszyło spokój wewnętrzny Salieriego. Ta retrospektywa, wypełniająca środkową 
część dramatu, jest niezbędna, by zrozumieć powody, dla których stary Salieri wybrał samo-
bójczą śmierć. Jak głosiła wiedeńska plotka „podobno starzec krzyczy po nocach” (Shaffer 
2; I 1), a  nie mogąc uporać się z ciężarem minionych zdarzeń, decyduje się na publiczną 
przedśmiertną spowiedź. Nie chodzi jednak o uspokojenie sumienia. Salieri, który całe życie 
wierzył społecznemu lustru ocen, nie dąży do tego, by ujrzeć w nim swoje prawdziwe odbicie. 
Świadom, że po Wiedniu krążą różne opinie na temat jego znajomości z Mozartem, postana-
wia dołączyć doń własną wersję. Nie jest to jednak strategia kompensacyjna — Salieri spalany 
wewnętrznie przez zazdrość, która nie zniknęła wraz ze śmiercią Mozarta, przygotowuje się do 
ostatniej w życiu wielkiej manipulacji. Skoro Bóg namaścił geniuszem Mozarta, a poskąpił tej 
łaski Pierwszemu Cesarskiemu Kapelmistrzowi, Salieri postanawia trwale połączyć swój los 
z biografią autora Don Giovanniego. Jednocześnie owo publiczne wyznanie ma być sposobem 
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zrzucenia emocjonalnego brzemienia — Salieri chce bowiem pozbyć się bezmiaru jątrzącego 
go cierpienia, które stało się przed laty katalizatorem jego niecnych uczynków. 

Shaffer konstruując postać Salieriego podkreśla jego zmysłowość, jego wielki egzysten-
cjalny apetyt. Z podobnym zaangażowaniem bohater rozprawiać będzie o smaku migdałów 
posypanych cukrem, o biszkoptach z Werony, Capezzoli di Venere15, o roześmianych oczach 
i słodkich apetycznych ustach swojej uczennicy, Cateriny Cavalieri, jak i o przyszłej własnej 
sławie Pierwszego Cesarskiego Kapelmistrza.

Gdy Mozart wkroczy w życie Salieriego, ten ostatni będzie już uznanym kompozytorem 
na dworze wiedeńskim, zajmującym pozycję, której, jak się wydaje, nic nie zagraża. Również 
jego muzyczny autorytet wydawał się bezpieczny, jako że przedstawiane publiczności w latach 
osiemdziesiątych XVIII wieku kompozycje Salieriego przyjmowane były dużo przychylniej niż 
koncerty fortepianowe czy kwartety Mozarta. Słuchacze utożsamiali swój gust z muzyczną formą 
proponowaną przez Salieriego, podczas gdy muzykę Wolfganga Amadeusza — jak stwierdza 
narrator — traktowano jak fajerwerki, zachwycano się ich wykonaniem i szybko zapominano.

Wspominając tamte odległe lata, Salieri nie mógł się nadziwić własnemu powodzeniu:
Niepojęte, jakby jakaś siła rozmyślnie popychała mnie od triumfu do triumfu! … Głowę wypełniały 
mi szczerozłote opinie słuchaczy — a równocześnie w domu miałem coraz więcej złotych mebli! 
(Jw. 48; II 3)

A jednak owa popularność nie ochroni Salieriego przed wewnętrznym niepokojem. 
Rozedrganie dopada go już wówczas, kiedy pojawi się wieść o przyjeździe Mozarta do Wied-
nia. Z niechęcią myśli wówczas o nadmiarze uznania, jakim obdarowano muzyczny talent 
cudownego chłopca z Salzburga. Drażniący dystans pogłębi się, gdy Nadworny Kapelmistrz 
po raz pierwszy wysłucha Serenady B-dur (KV 361) Mozarta. Stary Salieri bez trudu odtwarza 
w pamięci instrumentację tego utworu, przypomina sobie sposób rozwijania poszczególnych 
muzycznych tematów, tak jak nie może zapomnieć swojej reakcji na tę kompozycję:

[…] ból wdzierał się coraz głębiej w moją rozedrganą głowę […]. Nie mogłem złapać oddechu, zda-
wało mi się, że umieram. (Jw. 11; I 5)

Rozpoznał on wówczas w tym utworze „pragnienie, którego nie sposób ukoić, a które 
daje ukojenie temu, co słucha!” (jw.). W  Mozartowskiej kompozycji Salieri odkrył głos 
Wszechmogącego. Przerażenie przemieszane z podziwem potężnieje w Nadwornym Kapel-
mistrzu tym bardziej, że dotychczas wydawało mu się, że to on pozostawał w  prawdziwej 
komitywie z Bogiem. Shaffer sparodiuje faustyczny pakt zawarty przez Salieriego z Absolutem, 
podkreślając pychę kompozytora, któremu wydaje się, że to on może dyktować w tej sytuacji 
określone warunki: za muzyczny talent oferuje bowiem Najwyższemu własne cnotliwe stara-
nia, „by ulżyć doli bliźnich”. „Ubiłem z nim interes” (jw. 4; I 2) — wspomina z satysfakcją tę 
jednostronną umowę z  Bogiem ustanowioną przez siedemnastoletniego chłopca marzącego 
o kompozytorskiej sławie.

Po latach, gdy to w muzyce infantylnie prostackiego konkurenta rozpozna pierwiastek 
nieśmiertelności sztuki, Salieri poczuje się oszukany, bo za sprawą utworów rywala odkrywa 
słabość własnych muzycznych kompozycji.

Jeszcze nastąpi krótkie uspokojenie, kiedy w kolejnych muzycznych propozycjach 
Mozarta: w sonatach fortepianowych, Symfonii paryskiej, Divertimencie D-dur czy Kasacji 
G-dur, nie potwierdzi się jego nieprzeciętność. Jeszcze przez chwilę będzie pielęgnował w sobie 

15 Jak objaśnia sam bohater: tzw. „sutki Wenery” — rzymskie kasztany na koniaku i cukrze (Shaffer 
37; I 11).
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złudzenie, że „tamta serenada była najwyraźniej wyjątkiem” (jw. 12;   6), że większość utworów 
Wolfganga Amadeusza jest, choć zręczna, to jednak pusta i konwencjonalna.

We wspomnieniach Salieriego każde ze spotkań z Mozartem było dlań przykre, w jakiś 
sposób obraźliwe, pełne nietaktów. A to Nadworny Kapelmistrz był mimowolnym świad-
kiem niewybrednych, pełnych koprofilicznych odniesień, zalotów Amadeusza do Konstancji. 
To znów, przywitawszy Mozarta w pałacu Schönbrun skomponowanym na tę okoliczność 
marszem, musiał przełknąć gorycz twórczego upokorzenia. Mozart bowiem, chcąc popisać 
się swymi muzycznymi umiejętnościami przed dworem, najpierw odtworzył dokładnie utwór 
Salieriego, by następnie spontanicznie poprawić te frazy, które wydały mu się niezbyt udane, 
a potem zaproponował słuchaczom wariacyjne przetworzenie tematu, dające mu szansę zade-
monstrowania jednocześnie wirtuozerii gry i niebanalnej pomysłowości kompozycyjnej.

Uraza w Salierim ugruntowuje się, powoli przenosząc się z obszaru muzycznej rywalizacji 
w sferę zabiegów o stanowiska dworskie, o admirację kobiet czy popularność wśród uczniów.

Shaffer wielostronnie kontrastuje konkurujących ze sobą muzyków. Przeciwstawia kurtu-
azję, powściągliwość zachowania, umysłową kalkulację Salieriego, żywiołowości i  nieokieł-
znaniu słowno-gestycznemu Mozarta. Zderza upodobanie do włoskiej stylistyki operowej 
i  teatralnej wzniosłości tego pierwszego z pragnieniem „konkwistadorskich” poszukiwań 
muzycznych, przekraczających obowiązujące reguły estetyczne, Mozarta, dla którego hołu-
biony przez Salieriego styl jest po prostu „bzdurnym, włoskim śmietnikiem” (jw. 17; I 7). 
Ponadto, podczas gdy Salieri musi upewniać się nieustannie, że jego utwory cieszą się łaska-
wym przyjęciem dworu, bo tylko tak może potwierdzić ich jakość, Mozart jest po prostu 
pewien swego talentu, nie potrzebuje zewnętrznych luster, by się o tym przekonać. Dworska 
przychylność jest mu potrzebna o tyle, o ile stabilizuje jego życie materialne, o ile zabezpiecza 
mu komfort codziennej kompozytorskiej pracy.

Salieri przekonuje się, że „ta kreatura” dysponuje niespożytą muzyczną pomysłowością, 
której na szczęście nie docenia środowisko dworskie, ale — jak sam kąśliwie stwierdza — 
czego oczekiwać od dworu, skoro sam Józef II wybiera taką muzykę, „by nie nadwerężała 
cesarskiego umysłu” (jw. 13), skoro władca powtarza pseudomuzyczny argument Rosenberga, 
iż „za dużo jest nut” (jw. 22; I 8) w kompozycjach Wolfganga Amadeusza. Urażony w swej 
ambicji Nadworny Kapelmistrz opracowuje strategię zniszczenia Mozarta, którego traktuje 
jako ironiczną odpowiedź Boga na własne prośby o najwyższą muzyczną protekcję. Wydosko-
nala swój kunszt intryganta, by pozbawić Mozarta posady na dworze, by ograniczyć kierowane 
doń zlecenia muzyczne, by utrudnić mu wystawianie kolejnych oper (m.in. Wesela Figara), 
wreszcie, by pozbawić go uczniów. Jest tak dotknięty w swej próżności, że pragnie uwieść żonę 
Wolfganga Amadeusza, Konstancję, którym to projektem jest sam zdegustowany. Wrogość 
bowiem wobec Mozarta popycha go ku czynom, którymi gardzi. Ma poczucie, że przez „tę 
kreaturę” traci tak długo wypracowywaną szlachetność manier i godność. Równolegle do 
zakulisowych działań skierowanych przeciwko konkurentowi, Salieri przywdziewa maskę 
przyjaciela, otaczającego troskliwą opieką utalentowanego kolegę.

Niezależnie jednak od podejmowanych kroków, od obranej taktyki, by pognębić rywala, 
Salieri nie może zaprzeczyć, że partytury Mozarta budzą w nim najwyższy podziw, bo ów 
„chichoczący smarkacz” (jw. 41; I 12) przenosi na papier nutowy gotową muzykę, „Absolutne 
Piękno”, przy którym kompozycje własne Salieriego wydają się ich autorowi martwymi 
gryzmołami. Porównując się z Mozartem, Salieri spostrzega własne muzyczne kalectwo. 
Z goryczą i pretensją atakuje więc Boga:

Tchnąłeś we mnie poczucie doskonałości, którego zwykli ludzie nie mają, a potem ukazałeś mi moją 
bezgraniczną miernotę. (Jw. 41–42)
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I choć wszystko wydaje się układać po myśli Nadwornego Kapelmistrza, bo osiemnasto-
wieczna publiczność nie umie jeszcze docenić walorów muzyki Mozarta, to jednak słuchając 
Wesela Figara Salieri boleśnie odczuwa, że „wszystko przeminie, a to pozostanie” (jw. 61;  I 7). Nie 
może pogodzić się z tym, że mimo piętrzących się kłopotów finansowych, mimo pogarszającego 
się stanu zdrowia, Mozart nadal potrafi tworzyć kompozycje niezwykłe. „Patrzyłem w osłupieniu, 
jak swoje pospolite życie, przekuwa w sztukę. Obaj byliśmy pospolitymi ludźmi, ale on z pospo-
litości tworzył legendy, a ja z  legendy — tylko pospolitość” (jw. 65; II 9). To staranne studia 
nad konstrukcją muzycznych dzieł Mozarta uzmysławiają Salieriemu, że jego własne utwory 
uwięzione są w „gorsecie konwencji” (jw.), że brakuje im wewnętrznego światła i rozmachu.

Shaffer doprowadza swego bohatera do tego życiowego momentu, gdy nie może on umknąć 
przed samodemaskacją. Obierane przez niego strategie, zmierzające do wyeliminowania konku-
renta, okazują się jednak zawodne. To prawda, że mógł swobodnie kontrolować poczynania 
Mozarta, a wiedząc o lękach przed śmiercią schorowanego kompozytora, udało mu się spotęgo-
wać ów strach zręczną aranżacją sceniczną rodem z Don Giovanniego: przebrany w szary strój, 
jak Komador, przechadzał się pod oknami domu Mozarta, chcąc przyspieszyć jego zgon.

Okazało się jednak, że ukojenie spowodowane śmiercią rywala było tylko chwilowe. 
Przekonał się bowiem, że ów wyeliminowany konkurent żyje w pozostawionych przez siebie 
utworach, podczas gdy — co okazuje się wyjątkowo bolesne dla Salieriego — jego własne 
kompozycje trafiają do archiwów, nie budząc dawnej namiętności u odbiorców. Z goryczą 
starzec stwierdzi, że jego muzyka „gasła powoli, aż wreszcie nikt nie chciał jej grać” (jw. 83; 
II 15) i dorzuca: „zapomniano o mnie” (jw.), podczas gdy muzyka Mozarta triumfalnie podbi-
jała sale koncertowe i operowe.

Ten moment anagnórisis, w którym Salieri pojmie, że w żadnym rejestrze jego życie 
nie zasłużyło na zapamiętanie przez potomność, zadecyduje o ostatnim już zrywie inwencji 
nadwornego muzyka: chce on przylgnąć trwale do sławy Mozarta, choćby poprzez własną 
człowieczą nikczemność. Ale choć Nadworny Kapelmistrz próbuje przydać swej roli uniwer-
salny wymiar, to jego finalny patetyczny gest objęcia patronatem wszystkich miernot świata 
pobrzmiewa fałszywym patosem. Zgodnie bowiem z tym, o czym się niegdyś przekonał Elio-
towski bohater Mordu w katedrze, Tomasz Beckett:

[…] historia wyciąga przedziwne wnioski 
Z bardzo odległych przesłanek, i to 
W sposób beztroski,  
Zresztą w każdej epoce. (Eliot 1988: 40)

Głos Venticellich16 jest ironicznym echem historii niwelującej ciężar gatunkowy jednost-
kowych uczynków. Przekazywane z ust do ust, wypowiadane przez wiedeńczyków refrenowo 
słowa: „nie do wiary” (Barz 1986: 91; II 16), otwierające i klamrowo zamykające dramat, 
kwestionują prawdziwość słów Salieriego. Świat przyjmuje, że zabójstwo Mozarta jest tylko 
tworem szalonego umysłu jakiegoś kapelmistrza dworskiego. Podważając wartość opowieści 
Salieriego, historia unieważnia również bezmiar udręki muzyka szamoczącego się w pułapce 
artystycznego niespełnienia, który miał nieszczęście napotkać na swojej drodze autentycznego 
geniusza. Artystę tej miary, że nie starał się ukryć niepochlebnej opinii o muzyce wpływo-
wego rywala: „to gówno, śmierdzące gówno. […] Salieri to kompletne zero” (jw. 26–27; 
I 9); pewnego swej wyjątkowości, mimo powtarzających się porażek, przekonanego, że jest 
„najlepszym muzykiem w Wiedniu” (jw. 28), dumnie odmawiającego wnoszenia poprawek 
w swoich partyturach, bo „czegoś co jest doskonałe” (jw. 55; II 5) nie można przerabiać; 
niedoświadczającego nigdy kłopotów z materią muzyczną, piszącego szybko i bez wahania, bo 

16 Jak czytamy w didaskaliach: tzw. „Wiaterki”, dostawcy informacji towarzyskich i plotek.
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przecież, „z muzyką nie ma problemów” (jw. 79; II 13). To za jego sprawą Salieri zrozumiał, że 
należy do tej grupy kompozytorów, 

którzy patrzą jak inni komponują, kierują się tym, narzucają sobie bezsensowne ograniczenia, wyni-
kające z zasady, iż „tego się nie robi… […]”. (Zając 1992: 56) 

Poczucie braku stało się w tym przypadku źródłem niebywałego artystycznego napięcia, 
które trafnie zdiagnozowała Nadieżda Mandelsztam, uznając, że choć Mozart i Salieri repre-
zentują tak odmienne porządki estetyczne, tak różne sposoby życia, to jednak są dla siebie 
wzajemnie ważnym punktem odniesienia:

Salieri jest podporządkowany konieczności. Mozart urzeczywistnia wolność. To są dwa królestwa: 
przeszłości i przyszłości, pamięci i przewidywania, […] wzajemnie przeplecione i nierozerwalne. 
(Mandelsztam 2000: 72)

Z czasem relacja między Mozartem i Salierim stała się kulturowym wzorem zazdrości, 
poprzez nadmierną eksploatację mocno zbanalizowanym, czego świadomość miał William 
Styron wówczas, gdy odwoływał się do owego historycznego duetu dla zobrazowania własnych 
artystycznych napięć i niepokojów:

Jeśli wolno mi użyć nieco wyświechtanego porównania, powiem, że aczkolwiek mój podziw dla Tru-
mana [Capote’a — przyp. L.I.] był bezgraniczny, moje poczucie gorszości sięgało takiej głębi, że na 
jego tle udręki Antonia Salieriego jawiły się jako tępa i pełna rezygnacji obojętność. (Styron 2012: 119)

Wydaje się jednak, że kulturowa eksploatacja tej historii nie będzie przeszkadzać kolejnym 
pokoleniom w reinterpretowaniu tajemniczej legendy, w którą powoli wtapiają się palimpsestowo 
kolejne literackie propozycje odczytań losów Mozarta i Salieriego. Przywołajmy choćby żyjącą 
w przestrzeni internetowej dramaturgiczną miniaturę Adama Michalczyka, w którego wyobraźni 
dwaj kompozytorzy kontynuują swój historyczny dialog z intertekstualnym zacięciem:

Salieri Co tak urągasz Panu Bogu i pokrzykujesz jakby ci wariata kazali grać[?]
Mozart Witaj mistrzu Salieri. Ja mam może i robić za wariata, ale to z ciebie maestro Miloš Forman zro-
bił wariata. Ja odgrywam tylko, a ty ostatecznie nim się stajesz w myślach i umysłach pokoleń gawiedzi.
Salieri Jeśli myślisz, że mnie obrazisz, żółtodzioby geniuszu, to się mylisz. Żadne kroniki ani teraz, 
ani później nie stwierdzają, by Antonio Salieri był kiedykolwiek wariatem. Absurd!
Mozart Absurd ad absurdum, absurdalny dowcip, żart i kpina; ha, ha, ha!
Salieri Niech będzie dowcip, czy tam żart; — i co z tego?
Mozart Co z tego? Robią z ciebie wariata, a ty stwierdzasz spokojnie — „i co z tego”. — Przecież to 
oszczerstwo, ohydne kłamstwo!
Salieri Nie pierwsze i nie ostatnie na świecie w ogóle. Na Salierim się na pewno nie skończy. Szkoda 
fatygi.
Mozart Tak sądzisz, że na jednym oszustwie Shaffera się skończy, bo ludek dość się naplotkował, 
więc szkoda fatygi, powiadasz?! Oto pan pisarz Puszkin za pióro chwyta i skrobie brednie o nas. Liczy 
się kasa, mój drogi. — I tak oto rodzi się filozofia liberté. No tak, ale dla ciebie, to tylko „…co z tego”. 
(Michalczyk 1–2).
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Lidia Ignaczak

TALENT IN A THEATER OF ENVY

(summary)

This article concerns three selected works of the 20th Century drama: Peter Shaffer’s Amadeus (which 
had its first-night performance in the Oliver Theatre in London on 11.02.1979), The Impostor Gyorgy 
Spiró (staged before the Budapest audience in the theatre Katona József Szinhaz on 28.10.1983), and 
the drama The Four Hand Dinner of Paul Barz (included in the repertoire of European theaters after its 
first-night performance at the Deutsche Oper in Berlin on 27.01.1987). These dramas present the very 
thorough, and at the same time subtle analysis of the relationships between artists talented in varying 
degrees: their mutual curiosity, excessive admiration, cautious distance, small mutual malice or resulting 
from complexes passionate jealousy. 
It is interesting that the three so different playwrights used in these dramas the same structural scheme: 
reaching into the history of theater or music, on the canvas of real artistic biography they created their 
own tale about desire of unattainable fame, about creative solitude and social exclusion of talented misfits.
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20th Century drama; 20th Century theater; history of music; history of theater; Paul Barz; Peter Shaffer; 
Spiró Gyōrgy
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